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داللة االقتران وموقف اإلمام ابن حزم منها
أحمد عيسى يوسف العيسى

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ممخص البحث

الحمد ﵀ والصبلة عمى رسول ا﵀ وعمى الو وصحبو ومن وااله وبعد فموضوعنا
(داللة االقتران وموقف اإلمام ابن حزم منيا ) لقد درس األصوليون داللة االقتران
وكانوا بين مثبت وناف ولم يتوقفوا عند رأي ابن حزم منيا وكانت ىذه الدراسة التي
جاءت مباحثيا كما يأتي:
األول  :تعريف داللة االقتران وحجيتيا عند األصوليين.
الثاني  :تعريف االقتران وحجيتيا عند اإلمام ابن حزم والمناقشة ورأي الباحث .
الثالث  :تطبيقات في داللة االقتران عند اإلمام أب حزم في أحكام األطيا ر والصبلة
والزكاة والصيام والحج واألضاحي وفيما يحل أكمو والنذر والسمم في أحكام النكاح .
وأظيرت لنا النتائج منيا :
انو يفيم من خبلل تتبع السئل التي ذكرىا القائمون بحجية داللة االقتران والنافون ليا
إنيم لم يمتزموا ذلك في التطبيقات الفقيية عمى اإلطبلق.

48

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011
المقدمة

الحمد ﵀ والصبلة والسبلم عمى رسول ا﵀ وعمى آلو وصحبو ومن وااله وبعد،
فداللة االقتران ذكرىا األصوليون األوائل في أكثر مؤلفاتيم ومن خبلل اطبلعي
وجدت أنيم تكمموا في موقف المثبتين والنافين لحجيتيا ولم أجد من الباحثين من
ذكر موقف اإلمام ابن حزم من حجية ىذه الداللة ،وبما ان البن حزم منيجا أصولياً
يختمف عن منيج الجميور لذا أردت بيان موقفو من االحتجاج بيذه الداللة فتتبعت

ما ورد عنو فييا فضبلً عن تتبع المسائل الفقيية وذكرت تطبيقات عشر اخترتيا من
كتاب المحمى وذلك لكون المقصود ىو االطبلع عمى موقفو من ىذه الداللة وليس
بيان الجانب الفقيي التطبيقي في جميع المسائل وعمى وفق ما تقدم يمكن ان أبين
اىمية الموضوع وسبب اختياره كما ياتي :
أ -لم اجد من بين موقف االمام ابن حزم من داللة االقتران .
ب -لبلمام ابن حزم مسمك اصولياً يعتمد عمى اعمال النصوص ومراعاة الجانب
المغوي في استنباط االحكام الى الحد الذي جعمو مستغنياً عن الداللة العقمية التي
اعتمدىا جميور االصوليين فأردت ان ابين منيجو في العمل بيذه الداللة .

جـ  -يعد االمام ابن حزم المنظر لممذىب الظاىري من الناحيتين األصولية والفقيية
ابتداء اال
من خبلل مصنفاتو  ،وذلك لكون اإلمام داود الظاىري ىو امام المدرسة
ً
ان ابن حزم ابان االراء االصولية الكمية وذكر موقفو من تعميل النصوص وابطال
العمل بالقياس  ،كما انو بين العمل بالجزئيات االصولية كداللة االقتران وذلك في
مواضع متفرقة في ثنايا لذا أردت ان أظير موقفو من ىذه الداللة بصورة ميسرة
واضحة لطبلب العمم والباحثين في مجال المغة والعموم الشرعية  ،ولما تقدم كان
عنوان البحث ( :داللة االقتران وموقف اإلمام ابن حزم منها)
وقسمتو عمى مباحث ثبلثة ،كما يأتي:
المبحث األول :تعريف داللة االقتران وحجيتيا عند األصوليين.
وىو عمى مطمبين -:
المطمب االول  -:تعريف داللة االقتران .
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المطمب الثاني  -:حجية داللة االقتران عند االصوليين .

المبحث الثاني :تعريف داللة االقتران وحجيتيا عند اإلمام ابن حزم والمناقشة
ورأي الباحث وىو عمى مطمبين -:
المطمب االول  -:تعريف داللة االقتران عند ابن حزم وحجيتيا .
المطمب الثاني  -:المناقشة ورأي الباحث .
المبحث الثالث :تطبيقات في داللة االقتران عند اإلمام ابن حزم في احكام
الطيارة والصبلة والزكاة والصيام والحج واالضاحي وفيما يحل اكمو ويحرم أكمو
والنذر والسمم وفي احكام النكاح .
وىو عمى مطمبين :
المطمب االول  :في أحكام الطيارة والصبلة والصيام والحج .
المطمب الثاني  :في أحكام االضاحي وفيما يحل أكمو ويحرم أكمو والنذر والسمم
وفي أحكام النكاح .
المبحث األول
تعريف داللة االقتران ،وحجيتيا عند األصوليين وىو عمى مطمبين
المطمب األول :تعريف داللة االقتران:

داللة :ما جعمتو لمتدليل أو َّ
الدالل ،والداللة بالفتح حرفة الدالل ودليل بين
لغة:
ًة

ِّ
الداللة ،بالكسر ال غير.

الدلّى .وقولو تعالى﴿ :ثَُّم َجع ْمَنا َّ
والدليمة :المحجة البيضاء وىي َّ
الش ْم َس َعمَ ْي ِو
َ
يبل﴾ ( )1وفي حديث عمي (رضى ا﵀ عنو) في صفة الصحابة (رضى ا﵀ عنيم):
َدلِ ً
()2
ون عميو الناس،
(ويخرجون من عنده أدلَّة) وىو جمع دليل أي بما قد عمموا ُ
فيدلّ َ
يعني يخرجون من عنده فقياء فجعميم أنفسيم أدلة مبالغة(.)3

االقتران :الجمع بين شيئين يقال قرنت بين البعيرين ومرنتيا إذا جمعت بينيما
()4

في حبل واحد

()5

وفي حديث أبي موسى

(فمما أتيت رسول ا﵀ (صمى عميو

وسمم) قال خذ ىذين القرينين أي الجممين المشدودين أحدىما إلى اآلخر)(.)6
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ااططحاًة :عرف األصوليون داللة االقتران تعريفات مختمفة في المفظ تعطي معنى

واحداً ومن ىذه التعريفات ما يأتي:

أ -أن يذكر ا﵀ تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضيا عمى بعض(.)7

ب -أن يقرن الشارع بين شيئين لفظاً(.)8

أن يرد لفظ لمعنى ويقترن بو لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره(.)9

والتعريفات المتقدمة تتفق من حيث المعنى والذي ىو:
(أن يأتي حرف العطف (الواو) بين جممتين كل جممة منيما لو استقمت بنفسيا لدلت
عمى معنى تاماً وتأتيان (فعل وفاعل) أو (مبتدأ وخبر) من غير اتفاق في الوصف

وقد تأتيان بمفظ يفيد العموم أو الخصوص ويفيد حكماً تكميفاً وقد تأخذ كل جممة حكم
األخرى وقد يفترقا في الحكم)(.)10

والذي يفيم من التعريفات المغوية واالصطبلحية لمعنى االقتران أنو ال يوجد
فرق بين تمك التعريفات وذلك الشتراكيما في أمر ىو (االقتران أو الجمع بين شيئين
في المفظ) ويستنتج من جميع التعريفات المغوية واالصطبلحية ان داللة االقتران
تتضمن أركاناً أربعة ىي:

 -1الجممة األولى (المقترن بو) ىي التي ذكر حكميا في منطوق المفظ.
 -2الجممة الثانية (المقترن) وىي التي عطفت عمى األولى وتأتي تامة وتأتي

ناقصة وقد توافق األولى في الحكم بسبب اإللحاق وقد تفارقيا.
 -3وجود واو العطف وىي أداة اقتران الجممتين األولى والثانية.
المطمب الثاني
حجية داللة االقتران عند جمهور االاوليين

قبل ذكر آراء جميور األصوليين في حجية داللة االقتران البد من بيان ما
يأتي:
أ -

ال أعمم خبلفاً في أن األصوليين يرون أن المفظ المفرد إذا عطف عمى
()11

مثمو شاركو في الحكم

كما يأتي:
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َِّ
ين أ َْن َع َم المَّوُ َعمَ ْي ِيم ِّم َن
﴿و َمن ُي ِط ِع المَّوَ َو َّ
الر ُسو َل فَأُولَئِ َ
ك َم َع الذ َ
 -1قال تعالىَ :
ِِ
ِّد ِيقين و ُّ ِ
ِّ
َّ
ك َرِفيقًا﴾ (.)12
ين َو َح ُس َن أُولَئِ َ
الشيَ َداء َوالصَّالح َ
النبِي َ
ِّين َوالص َ َ
الر ُسو َل﴾ (كبلم مستأنف مسوق لبيان فضل
﴿و َمن ُي ِط ِع المَّوَ َو َّ
فقولو تعالىَ :
طاعة ا﵀ ورسولو ومن شرطية في محل رفع مبتدأ ويطع ا﵀ فعل الشرط ،والرسول
عطف عمى (لفظ الجبللة) ا﵀.
يستنتج من إعراب اآلية ان طاعة ا﵀ واجبة وطاعة الرسول واجبة كذلك وثبت
وجوب طاعة الرسول لوجود االقتران بين المفظين المفردين بواو العطف دل عميو
قولو (والرسول عطف عمى ا﵀).

ِِ
ِّد ِيقين و ُّ ِ
ِّ
﴿م َن َّ
ين﴾
وقولو تعالىِّ :
الشيَ َداء َوالصَّالح َ
النبِي َ
ِّين َوالص َ َ
جار ومجرور متعمقان بمحذوف حال ،وما بعده عطف عمى النبيين)(.)14
()13

(من النبيين )

﴿م َن َّ
ِّين ﴾
يستنتج مما تقدم ان األلفاظ المفردة الواقعة بعد قولو تعالى:
ِّ
النبِي َ
معطوفة عمى النبيين بحرف الواو بسبب ىذا االقتران كان اشتراك الجميع بنعمة

اإلنعام ،دل عميو قولو (وما بعده عطف عمى النبيين).
 -2قولو تعالى﴿ :وُنوحا إِ ْذ َن َ ِ
َىمَوُ ِم َن ا ْل َك ْر ِب
استَ َج ْبَنا لَوُ فََن َّج ْيَناهُ َوأ ْ
َ ً
ادىمن قَْب ُل فَ ْ
َغرْقَناىم أ ْ ِ
ِِ
ٍ
ص ْرَناهُ ِم َن ا ْلقَوِم الَِّذ َ َّ ِ ِ ِ
ين
َج َمع َ
ا ْل َعظيم َوَن َ
ين َكذ ُبوا ب َياتَنا إَّنيُ ْم َك ُانوا قَ ْوَم َس ْوء فَأ ْ َ ُ ْ
ْ
ت ِف ِ
ان إِ ْذ َي ْح ُك َم ِ
يو َغَن ُم ا ْلقَ ْوِم َو ُكَّنا لِ ُح ْك ِم ِي ْم
َوَد ُاو َ
ان ِفي ا ْل َح ْر ِث إِ ْذ َنفَ َش ْ
ود َو ُسمَ ْي َم َ
ِِ
ين﴾(.)15
َشاىد َ
وحا﴾ عطف عمى لوط ،فيكون مشتركاً معو في عاممو ،الذي
قولو تعالىَ ﴿ :وُن ً
ىو آتينا المفسر ب تينا الظاىر ،وكذلك داود وسميمان ،والتقدير :ونوحاً آتيناه حكماً،

وداود وسميمان آتيناىما حكماً ..أي واذكر نوحا وداود ،أي :اذكر خبرىم

وقصتيم)(.)16

يستنتج مما تقدم ان لفظ نوح لفظ مفرد عطف عمى لفظ لوط وىو مفرد كذلك،
وسميمان لفظ مفرد عطف عمى داود وىو لفظ مفرد ،وعطف نوح عمى لوط جعميما
مشتركان بالعامل بسبب داللة االقتران وكذلك عطف سميمان عمى داود جعميما
يشتركان في الحكم بسبب االقتران.
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ب -ال خبلف بين األصوليين في ان تساوي الجممتين في الحكم لوجود دليل في
ذلك وتساوييما في العمة يوجب اتحادىما في الحكم ويكون ثبوت الحكم لوجود العمة

الجامعة بينيما وليس االقتران(،)17

ِ
َِّ
َزال ُم
اب َو ْاأل ْ َ
َنص ُ
كما يأتي :قولو تعالىَ﴿ :يا أَُّييَا الذ َ
آم ُنوا إَِّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْيس ُر َو ْاأل َ
ين َ
ِ
َّ
ان فَ ْ ِ
يد َّ
ِر ْج ٌس ِّم ْن َعم ِل َّ
الش ْيطَ ِ
ان أَن ُيوِق َع َب ْيَن ُك ُم
ون إَِّن َما ُي ِر ُ
الش ْيطَ ُ
اجتَن ُبوهُ لَ َعم ُك ْم تُْفم ُح َ
َ
ِ
ا ْلع َداوةَ وا ْلب ْغض ِ
َّبل ِة فَيَ ْل أَنتُم
ص َّد ُك ْم َعن ِذ ْك ِر المَّ ِو َو َع ِن الص َ
اء في ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْيس ِر َوَي ُ
َ َ َ َ َ َ
ون ﴾ (.)18
ُّمنتَيُ َ
قولو تعالى ﴿ :إَِّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْي ِس ُر ﴾ إلى آخر اآلية (كبلم مستأنف لبيان ان

الخمر والميسر ال ينتظمان في الطيبات التي أحميا ا﵀)(.)19

يد َّ
اء ِفي ا ْل َخ ْم ِر
وقولو تعالى ﴿ :إَِّن َما ُي ِر ُ
ان أَن ُيوِق َع َب ْيَن ُك ُم ا ْل َع َد َاوةَ َوا ْلَب ْغ َ
الش ْيطَ ُ
ض َ
َوا ْل َم ْي ِس ِر﴾ (كبلم مستأنف لزيادة التوضيح لؤلسباب المؤدية إلى تحريميما)(.)20

ويستنتج مما تقدم أن الخمر والميسر كبلىما يصدان عن ذكر ا﵀ وعن الصبلة

وكبلىما يوقع العداوة والبغضاء وكان ىذا الفيم القاطع بسبب العمة الجامعة بينيما
والتي ترتب عمى وفقيا اشتراكيما في الحكم.
وقد دل عميو قولو (ال ينتظمان في الطيبات التي أحميا ا﵀) وقولو (لؤلسباب
المؤدية إلى تحريميا).
ج -ال أعمم خبلفا عند جميور األصوليين ان الجممة الناقصة ليا حكم التامة
إذا عطفت عمييا ،وذلك لكون الناقصة ال تعطي معنا كامبل حتى تعود عمى تامة

المعنى وىي الجممة األولى التي عطفت عمييا( .)21كما يأتي:
ِ
ِ
قال تعالى﴿ :وىو الَِّذي َخمَ َ ِ
ك
ان َرُّب َ
ق م َن ا ْل َماء َب َش ًار فَ َج َعمَوُ َن َسًبا َوص ْي ًار َو َك َ
َ َُ
قَ ِد ًيرا﴾ (.)22
(قولو تعالىَ ﴿ :ب َش ًرا﴾ مفعول بو وقولو تعالى:

﴿ َن َسًبا﴾ مفعول بو ثاني

﴿و ِ
ص ْي ًرا﴾ عطف عمى ﴿ َن َسًبا﴾ والواو استئنافية).
َ
يستنتج مما تقدم ان قولو تعالى﴿ :فَ َج َعمَوُ َن َسًبا﴾ جممة تامة متكونة من فعل
وفاعل ومفعول بو ﴿و ِ
ص ْي ًرا﴾ جممة ناقصة وتقديرىا وجعمو صي ار وىي جممة مستقمة
َ
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عطفت عمى قولو ﴿ َن َسًبا﴾ بواو االقتران وىو واو استئنافية اي أستأنفت جممة اخرى
يتم معناىا لعطفيا عمى ماقبميا .
بعد ذكر عدم وجود خبلف عند جميور األصوليين في المواضع الثبلثة المتقدمة في
داللة االقتران فانيم اختمفوا في القول بحجية داللة االقتران وذلك في عطف جممة
تامة المعنى عمى مثميا كما يأتي:
أ -ال حجة في داللة االقتران ،لكون االقتران في النظم ال يدل عمى االتحاد في

الحكم وىو مذىب الجميور(.)23

واستدلوا بالمنقول والمعقول ،كما يأتي:
المنقول :استدلوا بآيات ،منها:
ِ
ص ِاد ِه﴾ (.)24
أ -قولو تعالىُ ﴿ :كمُوا من ثَ َم ِرِه إِ َذا أَثْ َم َر َوآتُوا َحقَّوُ َي ْوَم َح َ
وجو الداللة :األكل من الثمر حكمو اإلباحة وزكاة المحصول واجبة ،وىنا
عطف ما حكمو الوجوب عمى ما حكمو اإلباحة فيما غير مشتركين في الحكم قطعا

فدل أن االقتران بين جممتين تامتين بواو العطف ال يجعميما تشتركان في الحكم(.)25
ِ
ِ
اس التَّ ْق َوى
ب -قولو تعالى﴿ :قَ ْد أ َ
اسا ُي َو ِاري َس ْوآت ُك ْم َوِري ًشا َولَِب ُ
َنزْلَنا َعمَ ْي ُك ْم لَب ً
ك َخ ْيٌر﴾ (.)26
َذ ِِ َ
وجو الداللة :إن ا﵀ تعالى أنزل عمينا لباسا (ويعني المطر الذي ينبت القطن

والكتان ويقيم البيائم الذي منيا األصواف واألوبار واألشعار فيو مجاز) (وريشا) (ما
كان من المال والمباس) فيذه جممة تامة المعنى قرنت معيا بواو العطف جممة أخرى
ك َخ ْيٌر﴾ والمعنى أن تقوى ا﵀
اس التَّ ْق َوى َذ ِِ َ
ليا معنى آخر وىو قولو تعالى ﴿ َولَِب ُ
()27
تعالى خير لباس وقيل لباس التقوى الحياء وقيل العمل الصالح وقيل غير ما تقدم
وىذه الجممة تامة المعنى بذاتيا وعطفيا عمى غيرىا ال يعني اشتراكيما في الحكم

فدل عمى أن داللة االقتران ال حجة فييا في عطف الجممتين التامتين(.)28
ك ويمح المَّو ا ْلب ِ
َّ ِ
ق ا ْل َح َّ
اط َل وُي ِح ُّ
ق
ج -قولو تعالى﴿ :فَِإن َي َشِإ الموُ َي ْخت ْم َعمَى َق ْمبِ َ َ َ ْ ُ ُ َ
َ
بِ َكمِماتِ ِو إَِّنو عمِيم بِ َذ ِ
ُّد ِ
ور﴾ (.)29
ات الص ُ
ُ َ ٌ
َ
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﴿فَِإن

وجو الداللة :اآلية فييا ثبلثة جمل كل جممة تامة المعنى فقولو تعالى:
ك﴾ جممة تامة ،معناىا (يربط عمى قمبك بالصبر عمى أذاىم
َي َشِإ المَّوُ َي ْختِ ْم َعمَى َق ْمبِ َ
حتى ال يدخل قمبك مشقة من قوليم) وقيل غير ىذا والجممة الثانية قولو تعالى:
﴿ويمح المَّو ا ْلب ِ
اط َل ﴾ وىي معطوف عمى األولى تامة المعنى ومعناىا (لو كان ما
ََْ ُ ُ َ
أتى بو باطبل لمحاه كما جرت بو عادتو في المفترين)(.)30
والجممة الثالثة (ويحق الحق بكمماتو)

وىي تامة المعنى كذلك ومعناىا

(يحق ا﵀ اإلسبلم ويثبتو ا﵀ بكمماتو أي بما أنزل من القرآن) .وعمى وفق ما تقدم
فان كل جممة ليا حكميا الستقبلليا في المعنى عن المعطوفة عمييا استقبلال تاما

وترتب عمى وفق ىذا أن الجممة المعطوفة ليس ليا حكم المعطوفة عمييا(.)31
المعقول :استدلوا بأدلة منها:

أ -الحقيقة توجب أن لكل جممة تامة المعنى حكما مستقبل بيا ال تشارك غيرىا بو
وان عطفت عمييا وذلك لكون المعطوف عمييا ليا حكميا كذلك إذا كانت تامة
المعنى وترتب عمى وفق ىذا عدم وجود االشتراك في الحكم بين الجممتين التامتين

في المعنى(.)32

ب -داللة االقتران حجة في حال تمام المعنى في الجممتين واليو ذىب جماعة من
الحنفية والمالكية والشافعية( ،)33واستدلوا بالمنقول والمعقول.
المنقول:

َِّ ِ ِ ِ
ات والص َ ِ
 -1قولو تعالى﴿ :ح ِافظُوا عمَى َّ ِ
ين﴾(.)34
َ
َ
وموا لمو قَانت َ
َّبلة ا ْل ُو ْسطَى َوقُ ُ
الصمَ َو َ
وجو الداللة :قرن الصبلة الوسطى بالقنوت بواسطة واو العطف فدل عمى ان صبلة
الصبح ىي الصبلة الوسطى عند اإلمام الشافعي (رضى ا﵀ عنو) وان كانت كل

جممة في حال انفرادىا تعطي معنى تاما)(.)35

 -2قولو (صمى ا﵀ عميو وسمم)( :ال يقتل مسمم بكافر وال ذو عيد في
عيده)(.)36

وجو الداللة :إن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عميو فبل يقتل مسمم بكافر
حربي وال ذو عيد في عيده بكافر حربي لضرورة االشتراك بين المعطوف
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والمعطوف عميو في عموم المفظ المقدر المحذوف وبيذا يأخذ المعطوف حكم

المعطوف عميو(.)37

 -3قولو (صمى ا﵀ عميو وسمم) (ال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)(.)38
وجو الداللة :الجممتان إذا قرنتا بواو العطف فأنيما يتحدان في الحكم وال يفرق

بينيما إال بدليل فكل منيما تأخذ حكم األخرى لنيي رسول ا﵀ (صمى ا﵀ عميو

وسمم) عن التفريق بين ما اجتمع(.)39

 -4أجمع ( )40الصحابة (رضي ا﵀ عنيم) عمى وجوب قتال من فرق بين الصبلة
ِ
َّبلةَ َوآتُوا
والزكاة في الوجوب الثابت بأدلة كثيرة أىميا قولو تعالى:
يموا الص َ
﴿وأَق ُ
َ
َّ
الزَكاةَ﴾ ( )41حيث قرن بينيما في الحكم لذلك قال أبو بكر (رضى ا﵀ عنو) (القاتمن

من فرق بين ما جمع ا﵀)
أحد(.)43

()42

وكان قولو ىذا في مجمع من الصحابة فمم يخالفو فيو

المعقول:

العقل يقضي بكون الجممة إذا عطفت عمى مثميا وكانت مناسبة ليا في المعنى

فأنيا تأخذ حكميا ويقضي كذلك بكون الجممة إذا عطفت عمى غيرىا وكانت غير

مناسبة ليا أنيا ال تأخذ حكميا فضبل عن كون الكبلم يعد ىذ ار(.)44
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المبحث الثاني

تعريف داللة االقتران وحجيتيا عند اإلمام ابن حزم والمناقشة ورأي الباحث وىو عمى
مطمبين
المطمب األول :تعريف داللة االقتران وحجيتها عند ابن حزم:

أوالًة :تعريف داللة االقتران:

لم أجد من خبلل مصنفاتو المتوافرة تعريفا لداللة االقتران إال أنو قال( :واو

العطف :الشتراك الثاني مع األول :أما في حكمو واما في الخبر عنو عمى حسب
رتبة الكبلم فان كان الثاني جممة فيو اشتراك في الخبر فقط وان كان مفردا فيو
اشتراك في حكم األول وىي ال تعطي رتبة أي أنيا ال توجب ان األول قبل الثاني وال
انو بعده ،بل ممكن فييما أن يكونا معا أو أن يكون أحدىما قبل اآلخر وببل

ميممو)(.)45

ويمكن أن أصيغ تعريفا لو من خبلل تعبيره المتقدم ،ىو (اقتران لفظ مفرد بمثمو
وجممة بمثميا بواسطة واو العطف مع اشتراك المفظين المفردين في الحكم واشتراك
الجممتين في الخبر واختبلفيما في الحكم والرتبة).
يستنتج مما تقدم أنو ال يخالف المغويين والنحويين في تعريف داللة االقتران من
الناحية المغوية  ،ومن الناحية الشرعية فان كبلم الشارع عطف لفظ مفرد عمى مثمو
أو جممة عمى مثميا بواو العطف فتجتمع تمك األلفا ظ وتشترك في الحكم في حال
عطف المفرد عمى مثمو وتختمف في حال عطف الجمل عنده كما يفيم من كبلمو
سواء أكانت الجمل المتعاطفة تامة المعنى أو ناقصة وذلك لوجود أدلة مؤثرة خارجية
تقدم عمى داللة االقتران.
ثانيا :حجيتها:
يرى اإلمام ابن حزم أن داللة االقتران في حال عطف مفرد عمى مثمو حجة أي
ان المفظ المفرد يأخذ حكم ما عطف عميو وال يفارقو في ذلك الحكم إال بدليل من
نص أو إجماع ،ويرى ان الجمل المعطوف بعضيا عمى بعض ال تشتركان في
الحكم بسبب العطف وانما تشتركان في الخبر أي انو يوافق الجميور من حيث المبدأ
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وىو عدم القول بحجية داللة االقتران إال انو يختمف معيم في كيفية التعامل مع
النص المتضمن معطوفات بعضيا عمى بعض فيو يرى أن كل جممة تشترك مع
األخرى من حيث األخبار عن حكم معين وتختمفان في نوع الحكم ،ولم يذكر رحمو
ا﵀ ،عطف الجممة الناقصة عمى التام ة إال انو يفيم من خبلل قولو (فان كان الثاني
جممة فيو اشتراك في الخبر فقط)

()46

إن لكل جممة حكميا وان كانت ناقصة فانيا

مستقمة بنفسيا ،ولعل أىم ما يجب ذكره ىنا ان الحكم عنده في الجممتين يرجع إلى
منيجو األصولي وليس لمجرد العطف ،وذلك أنو يرى أن األوامر تفيد الوجوب مطمقا
فإذا عطفت جممة عمى جممة وردتا بصيغة األمر فانيما تحمبلن عمى الوجوب وقد
تقترن الجممتان وتختمفان في الحكم لكون األمر الوارد في احدىما صرف بدليل إلى
غير الوجوب وعمى وفق ىذا قد يعطف الوجوب عمى ما حكمو الندب أو اإلباحة أو
غيرىما أو العكس عمى وفق الجمع بين األدلة في غير النص المذكور ،قال رحمو
ا﵀( :وقد يعطف أوامر مفروضات عمى غير مفروضات ويعطف غير مفروضات
عمى مفروضات ،واألصل في ذلك أن كل أمر فيو فرض إال ما خرج عن ذلك
بضرورة حس أو بنص أو إجماع ،فإذا كانت أوامر معطوفات فخرج بعضيا بأحد
الدالئل التي ذكرنا عن الوجوب بقي سائرىا عمى حكم المفيوم من األوامر جممة)

()47

ويرى أن ىذا بمنزلة النسخ من حيث أن الحكم المتقدم يرفع بحكم في نص متأخر
أي انو قد تعطف أوامر بعضيا عمى بعض اال أنو يأتي نص خارج عن ىذه األوامر
فيغير حكم ما ذكر أوال أو ما عطف عميو .قال رحمو ا﵀ :
(وال نبالي كان الخارج عن المعيود حكمو ىو األمر األول في الذكر أو اآلخر
أو األوسط كل ذلك سواء ،وىو بمنزلة ما لو خرج بنسخ فان سائرىا يبقى عمى حكم

الوجوب والطاعة)( )48ويذكر ليذا أمثاال ،منيا:
ِ
ص ِاد ِه﴾ ( )49فقولو تعالى
قولو تعالىُ ﴿ :كمُوا من ثَ َم ِرِه إِ َذا أَثْ َم َر َوآتُوا َحقَّوُ َي ْوَم َح َ
ص ِاد ِه﴾
﴿ ُكمُوا﴾ أمر وىو عمى الوجوب عنده وكذلك قولو تعالى:
﴿وآتُوا َحقَّوُ َي ْوَم َح َ
َ
عمى الوجوب إال أن األمر األول  :صار حكمو اإلباحة وبقي الثاني عمى حكم
الوجوب وىنا اقترن حكمان مختمفان في جممتين أوليما اإلباحة وثانييما الوجوب أي
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أن داللة االقتران ال تؤثر في الحكم في مقابل النص أو اإلجماع وفي ىذا قال (فموال
()50

اإلجماع

عمى ان األكل من الثمر ليس فرضا لقمنا انو فرض ولكن لما خرج عن

أن يكون فرضا بدليل اإلجماع بقي الفعل المعطوف عميو عمى حكم الوجوب وىو
ص ِاد ِه﴾ ( )51ويرى كذلك أن النيي يفيد التحريم مطمقا وقد
﴿وآتُوا َحقَّوُ َي ْوَم َح َ
قولوَ :
تعطف جممة عمى جممة إحداىما تضمنت أم ار واألخرى نييا فان لكل جممة حكميا
وذلك أن الجممة التي ورد فييا أمر فانو يفيد الوجوب وما ورد فييا نيي فانو يفيد
التحريم إال أن الواجب قد يصير مباحا والمندوب يصير واجبا وذلك ألدلة أخرى
خارج المفظ تقدم عمى داللة االقتران وفي ىذا قال قولو صمى ا﵀ عميو وسمم (فانتبذوا
()52

وال تشربوا مسك ار)

وفي قولو صمى ا﵀ عميو وسمم (زوروىا)

()53

يعني القبور (وال تقولوا ىج ار)

()54

األمر األول ندب باإلجماع والثاني فرض وبا﵀ تعالى التوفيق.
اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر المَّ ِو َوَذ ُروا ا ْلَب ْي َع ﴾ ( )55قال (كان السعي خاصا
وفي قولو تعالى ﴿ :فَ ْ
لمرجال دون النساء) ( .)56واذا عممنا أن العطف عنده ال يوجب اتفاق الجممتين في
الحكم لكون األوامر والنواىي ىي التي تبين ذلك فضبل عن النص واإلجماع ،فان
المفظ العام عنده يفيد القطع فيو يعمل بالعام عمى عمومو ما استطاع إلى ذلك سبيبل
وىنا قد تختمف الجممتان في الحكم لكون المفظ العام باق عمى عمومو لعدم وجود
نص أو إجماع يخصصو فضبل عن كون الدليل العقمي ىنا غير صالح في أن يكون
مخصصا لنص نقمي وىذا األمر قد يحدث في إحدى الجممتين المتعاطفتين وتبقى
اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر المَّ ِو َوَذ ُروا ا ْلَب ْي َع
األخرى مخالفة ليا مثال ذلك أنو في قولو تعالى ﴿ فَ ْ
﴾ قال( :كان السعي خاصا لمرجال دون النساء ولم يمنع ذلك األمر بترك البيع من

أن يكون فرضا عمى ظاىره وعاما لكل أحد من رجل وامرأة) ( )57وىو بذلك يرى أن
ِ
قولو تعالى﴿ :يا أَُّييا الَِّذين آم ُنوا إِ َذا ُنوِدي لِمص َ ِ ِ
اس َع ْوا إِلَى
َّبلة من َي ْوِم ا ْل ُج ُم َعة فَ ْ
َ
َ َ
َ َ
ِذ ْك ِر المَّ ِو﴾ ( )58أمر يفيد الوجوب فالسعي واجب عمى الرجال والنساء معا لكون
َِّ
آم ُنوا ﴾ وترك البيع واجب عمى الرجال
الخطاب ابتدأ بقولو تعالىَ :
﴿يا أَُّييَا الذ َ
ين َ
والنساء معا فمما ثبت بالنص واإلجما ع عدم وجوب السعي عمى النساء بقي النيي
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عن البيع عاما يشمل الرجال والنساء لعدم وجود دليل من نص أو إجماع والقياس
عنده ال يصمح في مقابل النص القطعي فبل يقاس حكم البيع في حق النساء عمى
حكم السعي في حقين أي فبل يقال ان بيعو جائز قياسا عمى جواز تركين

السعي(.)59

وعمى وفق ىذا فان داللة االقتران ال تفيد اتحاد الحكم وانما البد من اعمال
النص واإلجماع وكون المفظ العام يفيد القطع واألمر يفيد الوجوب في الجمل
المتعاطفة ،ولذلك عاب عمى الواقفية

()60

في قوليم إن األمر ال يفيد حكما بمجرده

ولكن البد من دليل آخر فقد ذكر ابن حزم أدلتيم وناقشيا وأتى بأدلة تفيد ضعف ما
ذىبوا إليو وليل من أبرز ما احتج بو عمييم ىو أنو طمب منيم بيان الوقت الذي
ينتيي فيو توقفيم في بيان حكم الجمل المتضمنة لؤلوامر،إلى أي زمن ينتيي ذلك
إدعاء من غير حجة وان
التوقف وذكر انيم إن ذكروا زمنا معينا كان ذلك منيم
ً
ذكروا أنيم ال يقولون بيذا حتى يرجعوا إلى المنقول في كتاب ا﵀ وما ورد عن رسولو
(صمى ا﵀ عميو وسمم) فانو يرد عمييم سؤال ىو أنيم لم يجدوا دليبل يدل عمى وجوب
االمتثال لصيغ األمر الواردة في الجمل ولم يجدوا غير المفظ الوارد باألمر فماذا
يصنعون؟ قال( :فان قالوا نقف أبدا أقروا بالعصيان ومخالفة األوامر وأدى قوليم إلى
ان ا﵀ تعالى لم يبين مراده وان الرسول (صمى ا﵀ عميو وسمم ) لم يبين وال بمّغ وىذا
كفر وان قالوا ان لم نجد دليبل عمى الخصوص صرنا إلى العموم فقد رجعوا إلى ما
أنكروا وأقروا بانيم إنما حمموا الكبلم عمى العموم بصيغتو ولفظو وبعدم الدليل وىذا

ىو نفس قولنا الذي أبوه)(.)61

مما تقدم يتضح أن داللة االقتران ال تؤثر بمجردىا في الحكم فان لكل جممة
حكميا وان األوامر والنواىي مردىا ابتداء إلى ما قرره عمى وفق األدلة التي ذكرىا
من أنيا تفيد الوجوب وان العام يفيد القطع والنيي يفيد التحريم وان ىذه الجمل
المتعاطفة قد تختمف في حكميا فَتُحمل عمى غير الوجوب لوجود دليل من نص أو
إجماع وكذلك قد يخصص عموميا لوجود نص أو إجماع وقد ينتيي حكميا لوجود
ناسخ لو.
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المطمب الثاني
أ -المناقشة

المناقشة ورأي الباحث

ذكرت فيما تقدم أدلة األصوليين المثبتين والنافين لحجية داللة االقتران وموقف
ابن حزم وعمى وفق رأي المتواضع أنيا ال تسمم مما يرد عمييا من اعتراضات ،كما
يأتي:
 -1أدلة الجمهور:
استدل الجميور في إنكارىم العمل بداللة االقتران بأدلة نقمية وعقمية ومن أبرز
﴿ ُكمُوا ِمن ثَ َم ِرِه إِ َذا أَثْ َم َر َوآتُوا َحقَّوُ َي ْوَم
ما ذكروه من األدلة النقمية قولو تعالى
ِ ِ ()62
ِ
اسا ُي َو ِاري َس ْوآتِ ُك ْم َوِري ًشا
صاده﴾
﴿يا َبنِي َ
آد َم قَ ْد أ َ
وقولو تعالىَ :
َنزْلَنا َعمَ ْي ُك ْم لَب ً
َح َ
()63
َّ
ك َخ ْيٌر﴾
وقولو تعالى﴿ :فَِإن َي َشِإ المَّوُ َي ْختِ ْم َعمَى َق ْمبِ َ
اس التَّ ْق َوى َذلِ َ
ك َوَي ْم ُح الموُ
َولَِب ُ
ق بِ َكمِماتِ ِو إَِّنو عمِيم بِ َذ ِ
ا ْلب ِ
اط َل وُي ِح ُّ
ُّد ِ
ور﴾ (.)64
ات الص ُ
َ
ُ َ ٌ
ق ا ْل َح َّ َ
َ
فما يرد عمى وجو الداللة المتقدم لآلية األولى ىو وجود دليل خارجي مستقل
َنفقُوا ِمن طَيِّب ِ
أوجب الزكاة في الثمار وىو قولو تعالى (﴿ :)65أ ِ
ات َما َك َس ْبتُ ْم َو ِم َّما
َ
َخ َر ْجَنا لَ ُكم ِّم َن ْاأل َْر ِ
ض﴾ ()66وقولو (صمى ا﵀ عميو وسمم) (ليس فيما دون خمسو أو
أْ
()67

أوسق صدقة)

.

ويرد عمى وجو الداللة في اآليتين الثانية والثالثة أن الواو في قولو تعالى
﴿لِباسا يو ِاري سوآتِ ُكم وِري ًشا﴾ وفي قولو ﴿ويمح المَّو ا ْلب ِ
ق ا ْل َح َّ
اط َل وُي ِح ُّ
ق بِ َكمِ َماتِ ِو﴾
ََْ ُ ُ َ
َ
َْ ْ َ
َ ً َُ
إن الواو في قولو تعالى  ( :لباسا يواري سوآتكم ـ و ـ ريشا )  ،وفي قول ــو تعالى -( :
و -يمحو ا﵀ الباطل – و – يحق الحق بكمماتو ) واو استئنافية تجعل كل جممة
مستقمة عن األخرى استقبلال تاما من حيث المعنى والحكم

()68

وىي غير الواو

العاطفة التي تشرك الجممة الثانية مع األولى في الحكم في الجممة الناقصة إذا
اقترنت بيا وكما ىو معموم أن العطف بالواو االستئنافية يقتضي المغايرة ،ويرد عمى
دليميم العقمي أن الكبلم يكون مستقبل بنفسو إذا كانت كل جممة تامة المعنى وذلك
لكون الكبلم يحمل عمى حقيقتو وىذا خارج محل النزاع كقول القائل قام احمد وجمس
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خالد فان قولنا قام احمد جممة تامة بنفسيا وكذلك قولنا جمس خالد جممة تامة بنفسيا
وترتب عمى وفق ىذا استحالة اتحادىما في الحكم مع وجود الواو ،لكون كل واحد
منيما فعل فعبل يخالف ما عميو اآلخر وىذا خارج محل النزاع وانما الكبلم في

جممتين متعاطفتين متحدتين في الفعل كقولنا :قام خالد واحمد(.)69
 -2أدلة القائمين بحجية دالل االقتران:

استدلوا بالمنقول والمعقول كما تقدم ومن أبرز أدلتيم من المنقول قولو تعالى
َِّ ِ ِ ِ
ات والص َ ِ
﴿ح ِافظُوا عمَى َّ ِ
( )70وذكروا وجو
ين﴾
َ
َ
وموا لمو قَانت َ
َّبلة ا ْل ُو ْسطَى َوقُ ُ
الصمَ َو َ
الداللة ،وىو فيما يرون موافق لما يقولون ،ويرد عميو أن كون القنوت من سنن صبلة

الصبح مختمف فيو وىي تصح من غير قنوت عند الشافعية ( )71فضبل عن كون
﴿ح ِافظُوا َعمَى
اآلية متضمنة لثبلث جمل كل جممة تامة المعنى والحكم فقولو تعالىَ :
الصمَو ِ
َّبل ِة ا ْل ُو ْسطَى ﴾
ات ﴾ جممة تامة فييا فعل وفاعل ومفعول وكذلك قولو ﴿ َوالص َ
َّ َ
َِّ ِ ِ ِ
ين﴾
وتقدير الكبلم حافظوا عمى الصبلة الوسطى وكذا قولو تعالى
وموا لمو قَانت َ
﴿وقُ ُ
َ
جممة تامة ال تحتاج إلى ان تضاف إلى التي قبميا حتى يتم معناىا وبالتالي فان
الحكم المطموب فييا غير متوقف عمى اضافتيا لمتي قبميا فبل يصح أن يقال إذا
قنت العبد ال يصح منو قنوت حتى يكون في الصبلة الوسطى التي ىي صبلة
الصبح عند اإلمام الشافعي (رضى ا﵀ عنو) وعمى وفق ىذا فان االستدالل بداللة
االقتران عمى ان الصبلة الوسطى ىي صبلة الصبح دليل ظني لما تقدم من
االعتراضات.
ويرد عمى وجو الداللة في قولو (صمى ا﵀ عميو وسمم) (ال يقتل مسمم بكافر

وال ذو عيد في عيده)(.)72

(ان المعطوف ال يستقل بنفسو في إفادة حكمو والمفظ الدال عمى حكم
المعطوف عميو ال داللة لو عمى حكم المعطوف بصريحو وانما أضمر حكم
المعطوف عميو في المعطوف ضرورة اإلفادة وحذ ار من التعطيل ،واالضمار عمى
خبلف األصل ،فيجب االختصار فيو عمى ما تندفع بو الضرورة وىو التشريك في
أصل الحكم دون تفصيمو من صفة العموم وغيره تقميبل لمخالفة الدليل)(.)73
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ويرد عمى وجو الداللة في احتجاجيم بقولو (صمى ا﵀ عميو وسمم) (ال يفرق
بين مجتمع خشية الصدقة) ()74ال ُي َسمِّم أن داللة االقتران ىي المنشأ لمحكم وىي
الجامعة لمجممتين في حكم واحد ابتداء وذلك ان لكل جممة معنى خاصا بيا فأريد
بعدم التفريق بين المجتمع أي ان لكل جممة معنى تاما عطف عمى األخرى ال يفرق
بينيما في بيان كل حكم أراده الشارع وليس وجوب اتحادىما في الحكم السيما أنو قد
يعطف الخاص عمى العام أو ما ىو مندوب عمى ما ىو واجب او العكس .فضبل
عن كون الحديث ورد في الصدقة وأما إجماع الصحابة الذي احتجوا بو فمعناه أنو
تعالى جمع بينيما في اإليجاب وليس كل جمع ورد بواو العطف ولو كان األمر
كذلك لوجب عدم القول بمخالفة من فرق بين قولو تعالى ﴿ ُكمُوا ِمن ثَ َم ِرِه إِ َذا أَثْ َم َر َوآتُوا
ص ِاد ِه﴾( )75في الحكم واجماعا أن ا﵀ تعالى لم يجمع بينيما في الحكم.
َحقَّوُ َي ْوَم َح َ
ويرد عمى ما استدلوا بو من المعقول :ال ينكر ان التناسب من محسنات الكبلم
إال أنو ال يصمح أن يكون دليبل قطعيا عمى حجية داللة االقتران لكونو محتمبل
والمحتمل ال يثبت بو الحكم وىو كمفيوم المخالفة فيو من محتمبلت األحكام لكنو ال
يعد دليبل ممزما إلثبات جميع األحكام.
ويرد عمى ما ذكره ابن حزم انو لم يذكر داللة االقتران من حيث عطف جممة
ناقصة عمى تامة وانما ذكر عطف جمل عمى جمل ،إال انو من خبلل تتبع مسائمو
يفيم أنو يرى أن الجممة الناقصة مستقمة في الحكم أيضا وال تأخذ حكم غيرىا وانما
يقدر ليا لكونيا تقتضي ذلك وقد دل عمى ىذا قولو (فان كان الثاني جممة فيو
اشتراك في الخبر فقط).
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ب -رأي الباحث
الذي يبدو لي أن األصوليين وان اختمفوا في القول بحجية داللة االقتران إال
انيم اتفقوا عمى أمرين ،األول :إذا عطف مفرد عمى مفرد فانو يأخذ حكمو ،الثاني:
ان الجمل المتعاطفة يؤثر فييا الدليل الخارجي كتخصيص العام وتقييد المطمق
والنسخ وغير ذلك  ،أي  :ويؤثر فييا المنيج األصولي في بيان حكم الجمل
المتعاطفة كخبلفيم في حمل األمر عمى الوجوب أو الندب أو التوقف فإذا تجردت
الجمل المتعاطفة في اآليات الكريمات أو األحاديث الشريفة الواردة عنو (صمى ا﵀
عميو وسمم) وحصل االتفاق في المنيج األصولي فان الجمل تتحد في الحكم ومن
ذلك قولو تعالىُ ﴿ :ق ْل تَ َعالَ ْوا أ َْت ُل َما َح َّرَم َرُّب ُك ْم َعمَ ْي ُك ْم أ ََّال تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيًئا َوبِا ْل َوالِ َد ْي ِن
ق َّن ْحن َنرُزقُ ُكم وِاَّياىم وَال تَ ْقربوا ا ْلفَو ِ
ظيَ َر
ش َما َ
اح َ
إِ ْح َس ًانا َوَال تَ ْقتُمُوا أ َْوَال َد ُكم ِّم ْن إِ ْم َبل ٍ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ
َ
الن ْف َس الَّتِي َح َّرَم المَّوُ إِ َّال بِا ْل َح ِّ
ط َن َوَال تَ ْقتُمُوا َّ
ق َذلِ ُك ْم َوصَّا ُكم بِ ِو لَ َعمَّ ُك ْم
ِم ْنيَا َو َما َب َ
ِ
ون﴾ (.)76
تَ ْعقمُ َ
ففي ىذه اآلية جمل متعاطفة كل جممة تامة المعنى إال انيا متفقة في الحكم
وىو التحريم ،تحريم اإلشراك با﵀ وتحريم االعتداء عمى الوالدين وتحريم قتل األوالد
وتحريم الفواحش وتحريم قتل النفس إال بالحق وقد اتفق األصوليون أن حكم ما تقدم
ىو التحريم الذي يوجب الكف فو ار وترتب عمى وفقو اتحاد الحكم عند الجمع وليس
لمجرد داللة االقتران وانما التفاقيم في النظرة األصولية في ىذا الموضع.
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المبحث الثالث
تطبيقات في داللة االقتران عند اإلمام ابن حزم
واقسمو عمى مطمبين-:

المطمب االول في احكام الطهارة والاطة والزكاة والايام والحج-:
أوال :في أحكام الطهارة:
قال( :والمسح عمى كل ما لبس في الرجمين -مما يحل لبسو مما يبمغ فوق
الكعبين -سنة سواء كانا خفين من جمود أو لبود

()77

أو حمفاء أو جوربين من كتان

أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر -كان عمييما جمد أو لم يكن -أو جرموقين
أو خفين عمى خفين أو جوربين عمى جوربين أو ما كثر من ذلك أو ىراكس

()78

(،)79

وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرناه من الحرير فكل ما ذكرناه إذا لبس عمى وضوء

جاز المسح عميو لممقيم يوما وليمة ولممسافر ثبلثة أيام بمياليين)(.)80
استدل بأدلة منها:
أ -عن المغيرة بن شعبة

()81

(رضى ا﵀ عنو) (أن رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو

وسمم توضأ ومسح عمى الجوربين والنعمين)(.)82

ب -عن اإلمام عمي بن أبي طالب (رضى ا﵀ عنو ) قال (كان رسول ا﵀

صمى ا﵀ عميو وسمم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليمة والمسافر ثبلثا)(.)83

وجو الداللة :في قولو في الحديث األول (الجوربين والنعمين) حيث عطف لفظا
مفردا عمى مثمو بواو العطف فقرن بينيما وبما أن صيغة الحديث تفيد إباحة المسح
عمى كل من الجوربين والنعمين في قولو (صمى ا﵀ عميو وسمم) مسح عمى الجوربين
اقتداء بو (صمى ا﵀
والنعمين ولم يرد في ذلك أمر وانما ىو خبر محمول عمى الندب
ً
عميو وسمم ) عنده فترتب عمى وفق ىذا أن المسح عمى النعمين كذلك فعل مندوب
لكون النعمين لفظا عطف عمى الجوربين فكان حكميما واحدا ،وفي الحديث الثاني
وجو الداللة في قولو (صمى ا﵀ عميو وسمم) (يوما وليمة) وفي قولو (المسافر ثبلثة
أيام) حيث عطفت الجممة الثانية التامة عمى األولى ولكل جممة حكميا وليست داللة
االقتران ىي المنشأة لمحكم وانما امره (صمى ا﵀ عميو وسمم) لمن مسح وىو مقيم أن
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ال يزيد عمى يوم وليمة والمسافر أن ال يزيد عمى ثبلثة ايام فاشتركا في المعنى
والحكم ليس بسبب العطف وانما سببو أمر النبي (صمى ا﵀ عميو وسمم) بذلك.
وكذلك فان اإلمام ابن حزم عمل بعموم الحديث وىو جواز المسح عمى كل ما
يمبس في القدمين حيث قال( :والمسح عمى كل ما لبس في الرجمين مما يحل لبسو
ما يبمغ فوق الكعبين) وقال (وفي حديث عمي عموم المسح عمى كل ما لبس في
الرجمين يوما وليمة لممقيم وثبلثا لممسافر وبيذا دل العموم الذي يفيد القطع عنده عمى
جواز المسح وىو دليل خارجي ترتب عمى وفقو الحكم وليس عمى وفق داللة

االقتران)(.)84

ثانيا :في أحكام الاطة :قال( :صبلة الصبح ركعتان في السفر والحضر أبدا
وفي الخوف كذلك وصبلة المغرب ثبلث ركعات في الحضر والسفر والخوف أبدا وال
يختمف عدد الركعات إال في الظير والعصر والعتمة فإنيا أربع ركعات في الحضر
لمصحيح والمريض وركعتان في السفر وفي الخوف ركعة
متيقن ،إال كون ىذه الصموات ركعة في الخوف ففيو خبلف)

()85

كل ىذا إجماع
()87

()86

وقال (وكون

الصموات المذكورة في السفر ركعتين فرض سواء أكان سفر طاعة أو معصية أو ال
طاعة وال معصية ،أمنا كان أو خوفا فمن أتميا أربعا عامدا فان كل عالما بأن ذلك
ال يجوز بطمت صبلتو وان كان ساىيا سجد لمسيو بعد السبلم فقط)

()88

وأستدل عمى

ما تقدم بأدلة أىميا:
قولو (صمى ا﵀ عميو وسمم) (قال عمر بن الخطاب (رضى ا﵀ عنو) صبلة
األضحى ركعتان ،وصبلة الفطر ركعتان ،وصبلة الجمعة ركعتان ،وصبلة المسافر
ركعتان ،تمام غير قصر عمى لسان نبيكم (صمى ا﵀ عميو وسمم ) وقد خاب من

افترى)(.)89

وجو الداللة :اقترن في ىذا الحديث جمل عدة متعاطفات كل جممة تامة من
حيث المعنى والحكم فقول عمر (رضى ا﵀ عنو) الذي رفعو إلى النبي (صمى ا﵀
عميو وسمم) (صبلة األضحى ركعتان) جممة تامة وكذلك قولو (وصبلة الفطر
ركعتان) تامة وقولو (وصبلة الجمعة ركعتان) جممة تامة وقولو (وصبلة المسافر
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ركعتان جممة تامة) كل جممة عند ابن حزم تامة المعنى والحكم لم تكتسب حكميا
وال معناه من غيرىا وانما اشتركتا في حكم مستفاد من خارج المفظ عنده وىو قولو
(تمام غير قصر عمى لسان نبيكم وقد خاب من افترى وىذا المفظ عنده منشأ لحكم
تحريم الزيادة عمى ركعتين في السفر وبو عرف الحكم وليس بداللة االقتران أي انو
لو لم نذكر الجممة األخيرة لما عرف الحكم من داللة االقتران ،ولكون القصر ورد من
غير تفريق بين العاصي والمطيع فانو عمل بالعموم في وجوب القصر عمى المطيع

والعاصي فيو يرجع الى المنيج األصولي عنده وىو أن العام يفيد القطع) (.)90

ثالثاًة :في أحكام الزكاة :قال( :والزكاة فرض عمى الرجال والنساء األحرار منيم
والحرائر والعبيد واإلماء والكبار والصغار والعقبلء والمجانين من المسممين ،وال تؤخذ
من كافر)(.)91
استدل بأدلة منها:
ِ
َّبلةَ وآتُوا َّ
الزَكاةَ﴾(.)92
أ -قال ا﵀ عز وجلَ ﴿ :وأَق ُ
يموا الص َ َ
ِ
ب -قولو تعالىِ ُ :
ص َدقَةً تُطَيِّ ُرُى ْم َوتَُزِّكي ِيم﴾ (.)93
﴿خ ْذ م ْن أ َْم َوال ِي ْم َ

وجو الداللة :ان ا﵀ سبحانو وتعالى قرن في اآلية األولى بين جممتين تامتين

كل جممة تامة من حيث الحكم والمعنى ففي األولى وجوب إقامة الصبلة والمقترنة
بيا فييا وجوب إيتاء الزكاة والصبلة والزكاة تجبان عمى كل مسمم بالغ عاقل قال

رحمو ا﵀ (فيذا خطاب منو تعالى لكل بالغ عاقل من حر أو عبد ذكر أو أنثى ألنيم
كميم من الذين آمنوا)

()94

والزكاة تجب عمى كل مسمم صغير وكبير وعاقل ومجنون

وحر وعبد قال رحمو ا﵀ (فيذا عموم لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون وحر وعبد
ألنيم كميم محتاجون الى طيرة وتزكية إياىم وكميم من الذين آمنوا)

()95

فما ذىب

إليو من العموم في وجوب الزكاة عمى كل من تقدم ذكره غير مستفاد من داللة
االقتران لكون كل جممة تامة في نفسيا من حيث الحكم والمعنى وانما من دليل
خارجي وىو النظرة األصولية عند ابن حزم من ان العام يفيد القطع وىو باق عمى
عمومو ال يخصص إال بدليل نقمي في قوتو وبما ان الدليل العقمي ىنا ال يعد
مخصصاً صالحاً لتخصيص عموم النص عنده لذلك أوجب الزكاة في مال الصبي
والمجنون والعبد إذا ممك وىذا ىو حكم العام القطعي كما ىو معروف في منيجو
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األصولي وليس من داللة االقتران كما تقدم وانما داللة االقتران تفيد الخبر عنده في
الجممتين التامة والناقصة وال يستنتج منيا حكم (.)96
رابعاًة :في أحكام الايام :قال:

(ويبطل الصوم أيضاً تعمد كل معصية –أي

معصية كانت ال تحاش شيئاً -إذا فعميا عامداً ذاك اًر لصومو ،كمباشرة من ال يحل لو
من أنثى أو ذكر أو تقبيل غير امرأتو وأمتو المباحتين لو من أنثى أو ذكر ،أو إتيان
في دبر امرأتو أو أمتو أو غيرىما ،أو كذب ،أو غيبة ،أو نميمة ،أو تعمد ترك
صبلة ،أو ظمم  ،أو غير ذلك من كل ما حرم عمى المرء فعمو)(.)97
استدل بأدلة منها:

أ -قال رسول ا﵀ (صمى ا﵀ عميو وسمم)( :والصيام جنة ،فإذا كان يوم صوم

أحدكم فبل يرفث يومئذ وال يسخب فان سابو أحد أو قاتمو فميقل :إني صائم)(.)98

ب -ان رسول ا﵀ (صمى ا﵀ عميو وسمم) قال( :لمصيام جنة ،فإذا كان أحدكم
صائماً فبل يرفث وال يجيل فإن امرء قاتمو او شاتمو فميقل إني صائم)(.)99

ج -أن النبي (صمى ا﵀ عيو وسمم) قال( :من لم يدع قول الزور والعمل بو

فميس ﵀ حاجة في أن يدع طعامو وشرابو)(.)100

د -ان رسول ا﵀ (صمى ا﵀ عميو وسمم) أتى عمى امرأتين صائمتين تغتابان
الناس فقال ليما( :قيئا ،فقاءتا قيحاً ودماً ولحماً عبيطاً

()101

ثم قال (صمى ا﵀ عميو

وسمم) :ىا ان ىاتين صامتا عن الحبلل وافطرتا عمى الحرام)(.)102

وجو الداللة :في الحديث األول  :جممتان تامتان وىما (فبل يرفث يومئذ وال

يسخب) وىما تامتان في المعنى والحكم وفي الحديث الثاني كذلك عطف جممة تامة
عمى مثميا وكل منيما تامة المعنى والحكم وىو قولو (صمى ا﵀ عميو وسمم) (فبل
يرفث وال يجيل) وفي الحديث الثالث ورد ألفاظ مفردة كل لفظ اقترن مع ما قبمو بواو
العطف فيو يأخذ حكمو إجماعاً كما تقدم في تعاطف المفردات وىو قولو ( قيحاً ودماً

ولحماً عبيطاً ) فيي ألفاظ تعطي معنى الذم وورد في الحديث الرابع جممتان تامتان

في المعنى والحكم اقترنتا بواو العطف وىو قولو (ان ىاتين صامتا عن الحبلل) وىذه

جممة تامة وقولو (وأفطرتا عمى الحرام) جممة تامة كذلك والحكم غير مستنبط من
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االقتران وانما من دليل خارجي عند اإلمام ابن حزم في كون ىذه األمور مفطرة كميا
وىو أنو يرى ان العموم يفيد القطع وبما ان األلفاظ الواردة تفيد عموم النيي فترتب
عمى وفق ىذا أن كل معصية تعمدىا الصائم وىوذاكر صومو فقد أفطر،
قال رحمو ا﵀( :فنيى (عميو السبلم) عن الرفث والجيل في الصوم :فكان من فعل
شيئاً من ذلك -عامداً ذاك اًر لصومو -لم يصم كما أمر ،ومن لم يصم كما أمر فمم
يصم ،ألنو لم يأت بالصيام الذي أمره ا﵀ تعالى بو ،وىو السالم من الرفث

والجيل،

وىما اسمان يعمان كل معصية ،وأخبر (عميو السبلم) ان من لم يدع القول الباطل -وىو
الزور -ولم يدع العمل بو فبل حاجة ﵀ تعالى في ترك طعامو

وشرابو ،فصح

أن ا﵀ تعالى ال يرضى صومو ذلك وال يتقبمو واذا لم يرضو وال قبمو فيو باطل
ساقط ،وأخبر (صمى ا﵀ عميو وسمم) أن المغتابة مفطرة ،وىذا ما ال يسع أحد

خبلفو)(.)103

خامساًة :في أحكام الحج :قال:

(وأما قولنا ويأكل القارن من ىديو والبد

اىا لَ ُكم ِّمن
ويتصدق وكذلك من ىدي التطوع فمقول ا﵀ تعالى:
﴿وا ْل ُب ْد َن َج َع ْمَن َ
َ
َّ ِ
ِ
ِ َّ ِ
صو َّ
وبيَا فَ ُكمُوا
اف فَِإ َذا َو َجَب ْ
ت ُج ُن ُ
َش َعائ ِر المو لَ ُك ْم فييَا َخ ْيٌر فَا ْذ ُك ُروا ْ
اس َم المو َعمَ ْييَا َ َ
ط ِع ُموا ا ْلقَانِ َع َوا ْل ُم ْعتََّر﴾ ( )104وكان رسول ا﵀ (عميو الصبلة والسبلم) وعمي
ِم ْنيَا َوأَ ْ

(رضي ا﵀ عنو) قارنين وأكبل من ىدييما وتصدقا)(.)105
ط ِع ُموا ا ْلقَانِ َع َوا ْل ُم ْعتََّر﴾.
وجو الداللة :في قولو تعالى﴿ :فَ ُكمُوا ِم ْنيَا َوأَ ْ
فيذه ثبلثة جمل األولى تامة وىي قولو تعالىُ ﴿َ :كمُوا ِم ْنيَا﴾ والثانية تامة أيضاً
ط ِع ُموا ا ْلقَانِ َع ﴾ أما الثالثة فيي ﴿ َوا ْل ُم ْعتََّر﴾ وىي ناقصة
وىي قولو تعالىَ ﴿ :وأَ ْ
وتقدير الكبلم وأطعموا المعتر وابن حزم يرى ان كل جممة إنما تفيد الخبر كما تقدم
وال تأخذ حكميا من األخرى فيي تامة المعنى بنفسيا والحكم عنده يجب عمى القارن
أن يأكل ويتصدق وىذا الوجوب غير مستفاد من داللة االقتران ولكن من أصل
ابتداء لذا قال في موضع
خارجي عنده وىو ان األوامر كميا تحمل عمى الوجوب
ً
آخر (ويأكل القارن والبد من اليدي الذي ساق مع نفسو ويتصدق منو والبد)(.)106
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المطمب الثاني

في احكام االضاحي وفيما يحل اكمو ويحرم اكمو والنذر والسمم وفي أحكام
النكاح

اوالًة :في أحكام األضاحي :قال( :وال تج أز في األضحية العرجاء البين عرجيا

بمغت المنسك أو لم تبمغ ،مشت أو لم تمش ،وال المريضة البين مرضيا -والجرب
مرض -فان كان كل ما ذكرنا ال يبين أجزأه ،وال تجزي العجفاء التي ال تنقي وال
تجزي التي في أذنيا شيء من النقص ،أو القطع ،أو الثقب النافذ ،وال التي في

عينيا شيء من العيب ،أو في عينييا كذلك ،وال البتراء في ذنبيا ،ثم كل عيب سوى
ما ذكرنا فانيا تج أز بو األضحية كالخصي وكسر القرن دمى أو لم يدم واليتماء

()107

والمقطوعة اآللية ،وغير ذلك ال تحاش شيئاً غير ما ذكرنا)(.)108
استدل بأدلة منها:

أ -قال رسول ا﵀ (صمى ا﵀ عميو وسمم)( :أربع ال تجزي في األضاحي العوراء
البين عورىا ،والمريضة البين مرضيا ،والعرجاء البين ضمعيا ،والكسير

()109

تنقي)(.)110

التي ال

ب -عن عمي بن أبي طالب (رضي ا﵀ عنو) قال( :أمرنا رسول ا﵀
( صمى ا﵀ عمية وسمم) أن نستشرف العين واألذن وال نضحي بمقابمة وال بمدابرة وال
بتراء وال خرقاء)(.)111

ج -عن عمي بن أبي طالب (رضي ا﵀ عنو) قال( :أمرنا رسول ا﵀
(صمى ا﵀ عميو وسمم) أن نستشرف العين واألذن وال نضحي بعوراء وال مقابمة وال
بمدابرة وال خرقاء وال شرقاء)(.)112

وجو الداللة :لم يتجاوز اإلمام ابن حزم األوصاف المذكورة في األحاديث الثبلثة في
األلفاظ المقترنة بواسطة واو العطف وىي تسعة أوصاف إذا اتصف الحيوان بوصف
من ىذه األوصاف فإنو ال يصمح أن يكون أضحية وىذه األوصاف المقترنة ببعضيا
أخذت حكماً واحداً وىو الحرمة وكما تقدم أن األلفاظ المفردة المتعاطفة تشترك في
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الحكم وىذا ما ال أعمم فيو خبلفاً وىو مذىب ابن حزم كما ىو ظاىر وقد أخذ

باالستدالل بمنطوق األحاديث المتقدمة (.)113

سابعاًة :فيما يحل أكمو ويحرم أكمو :قال:

(وال يحل أكل شيء من الحمر االنسية توحشت أو لم تتوحش وحبلل أكل حمر

الوحش تأنست أو لم تتأنس وحبلل أكل الخيل والبغال) ( .)114في معرض رده عمى

﴿و ْاأل َْن َع َام َخمَقَيَا لَ ُك ْم
من حرم أكل لحم الخيل والبغال قال ( :ذكروا قول ا﵀ تعالى:
َ
ِ
ون﴾ ( )115وقال تعالىَ ﴿ :وا ْل َخْي َل َوا ْلبِ َغا َل َوا ْل َح ِم َير
ِفييَا ِد ْ
ف ٌء َو َمَنافعُ َو ِم ْنيَا تَْأ ُكمُ َ
ِ
وىا﴾ ( )116قالوا :فذكر في األنعام األكل ولم يذكره في الخيل والبغال والحمير،
لتَْرَك ُب َ

وقالوا :البغل ولد الحمار فيو متولد منو والمتولد من الحرام حرام)

()117

قال( :وأما

اآلية فبل ذكر فييا لؤلكل ال بإباحة وال بتحريم فبل حجة ليم فييا وال ذكر فييا أيضاً

البيع فينبغي أن يحرموه ألنو لم يذكر في اآلية واباحة النبي

 ليا حاكم عمى كل

شيء وقد صح من طريق أسماء بنت أبي بكر الصديق نحرنا عمى عيد رسول ا﵀
(صمى ا﵀ عميو وسمم) فرساً فأكمناه)

()118

وقال( :أما قوليم أن البغل ولد الحمار

ومتولد منو فان البغل مذ ينفخ فيو الروح فيو غير الحمار وال يسمى حما اًر فبل يجوز

أن يحكم لو بحكم الحمار ألن النص إنما جاء بتحريم الحمار والبغل ليس حما اًر وال
()119
﴿يا أَُّييَا َّ
اس ُكمُوا ِم َّما
جزًء من الحمار)
وقال( :وأما البغل فقد قال ا﵀ تعالىَ :
الن ُ
()120
ِفي ْاأل َْر ِ
ص َل لَ ُكم َّما َح َّرَم َعمَ ْي ُك ْم إِ َّال َما
:
تعالى
وقال
طيًِّبا﴾
﴿وقَ ْد فَ َّ
ض َح َبل ًال َ
َ
اضطُ ِرْرتُ ْم إِلَ ْي ِو﴾ ( )121فالبغل حبلل بنص القرآن ألنو لم يفصل تحريمو وال يحل من
ْ
الحمار إال ما أحمو النص من ممكو وبيعو وابتياعو وركوبو فقط وبا﵀ تعالى

نتأيد)(.)122

وجو الداللة :ذكرنا فيما سبق أن اإلجماع حاصل في كون المفظ المفرد إذا
عطف عمى مثمو فإنو يأخذ حكمو وابن حزم يوافق في ىذا حيث قال( :واو العطف
الشتراك الثاني مع األول أما في حكمو وأما في الخبر عنو عمى حسب رتبة الكبلم
فإن كان الثاني جممة فيو اشتراك في الخبر فقط وان كان مفرداً فيو اشتراك في حكم
()123

األول)

فقولو (وان كان مفرداً فيو اشتراك في حكم األول) ىو كما قال حيث ان
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اآلية ذكرت الركوب فقط فاشترك األنواع الثبلثة بسبب االقتران في ىذا الحكم ولم
تذكر اآلية أم اًر آخر يوجب االشتراك غير الركوب والزينة ىذا ما دلت عميو داللة

االقتران في اآلية وما عدا ىذا فانو يأخذ من أدلة اخرى كما ذكر ( ،)124وبيذا يتضح

أنو عمل بداللة االقتران في تعاطف المفردات من أنيا تشترك في الحكم.
(نكره النذر وننيى عنو لكن مع ذلك من نذر طاعة ﵀

ثالثاًة :النذر :قال:

عزوجل لزمو الوفاء بيا فرضاً إذا نذرىا تقربا الى ا﵀ عز وجل مجرداً أو شك اًر لنعمة

()125

من نعم ا﵀ تعالى أو أن أراه ا﵀ تعالى أمبلً ال ظمم فيو لمسمم وال لمعصية)

وقال (فان نذر معصية ﵀ أو ما ليس طاعة وال معصية لم يمزم الوفاء بشيء من
ذلك)(.)126

واستدل بأدلة منها:

أن رسول ا﵀ (صمى ا﵀ عميو وسمم) بينما ىو يخطب إذا ىو برجل قائم فسأل

عنو؟ فقالوا أبو إسرائيل

()127

نذر أن يقوم وال يقعد وال يستظل وال يتكمم ويصوم فقال

النبي (صمى ا﵀ عميو وسمم) :مره فميتكمم وليستظل وليقعد وليتم صومو

()128

وىذا كمو

ىو نفس قولنا و﵀ الحمد ،أمره (عميو السبلم) بالوفاء بالصوم الذي ىو طاعة ونياه
عن الوفاء بما ليس طاعة وال معصية من الوقوف وترك االستظبلل وترك

الكبلم(.)129

وجو الداللة :ما ذكر في الحديث جمل تامة متعاطفة لكل جممة معنى ولكل
جممة حكم غير حكم األخرى وال يشتركان إال في كونيم أخبا اًر كما نقمنا عنو فيما
تقدم أما حكم ىذه الجمل فإنو ال يؤخذ من داللة االقتران وانما من دليل خارجي

والدليل الخارجي ىو األمر والنيي واألمر عنده يفيد الوجوب والنيي يفيد التحريم
فقولو (صمى ا﵀ عميو وسمم) (مره فميتكمم وليستظل وليقعد وليتم صومو) كميا أوامر
توجب الطاعة واالمتثال فيي المنشأة لمحكم ال داللة االقتران لذلك قال في معرض

رده عمى أبي ثور (( )130وقد قال أبو ثور يمزمو ترك الكبلم واحتج لو بقولو تعالى:
()131
ت لِ َّمر ْحم ِن صوما َفمَن أُ َكمِّم ا ْليوم إِ ِ
ك أ ََّال تُ َكمِّ َم
نسِّيا﴾
وبقولو تعالىَ ﴿ :آيتُ َ
﴿إِِّني َن َذ ْر ُ
َ َ ْ ً ْ َ َْ َ
ث لََي ٍ
َّ
ال َس ِوِّيا﴾ ( )132قال :ىذه شريعة زكريا ومريم عمييما السبلم وال يمزمنا
اس ثَ َبل َ
الن َ
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شريعة غير نبينا (صمى ا﵀ عميو وسمم) مع أن شأنيما آية من آيات النبوة وليست
اآليات لنا وقد نيى رسول ا﵀ (صمى ا﵀ عميو وسمم) عن ترك الكبلم كما
ذكرنا)

()133

وبيذا يتضح ان داللة االقتران في تعاطف ىذه الجمل غير مؤثرة في

الحكم وانما المؤثر ىو دليل خارجي عمى وفق ما أصمو ىو من ان األمر يفيد
الوجوب وال عبرة بشرع من قبمنا وان كان ما أحتج بو أبو ثور من القرآن إال ان ابن
حزم احتج بمنطوق الحديث المتضمن األوامر المفيدة لموجوب وما احتج بو أبو ثور
أخبار عن شرع من قبمنا وليس في منطوقيا أنيا شرع لنا وبذلك قدم ما أصمو وىو
كون األوامر تفيد الوجوب عمى العمل بداللة االقتران وبشرع من قبمنا.
رابعاًة :في السمم أو السمف :قال:

(السمم

()134

ليس بيعاً ألن التسمية في

الديانات ليست إال ﵀ عزوجل عمى لسان رسولو (صمى ا﵀ عميو وسمم) وانما سماه

رسول ا﵀ (صمى ا﵀ عميو وسمم) السمف أو التسميف أو السمم ،والبيع يجوز بالدنانير
وبالدراىم حاالً وفي الذمة إلى غير أجل مسمى والى الميسرة والسمم ال يجوز إال إلى
أجل مسمى والبيع يجوز في كل متممك لم يأت النص بالنيي عن بيعو وال يجوز

السمم إال في مكيل أو موزون فقط وال يجوز في حيوان وال مذروع وال معدود وال في
شيء غير ما ذكرنا ،والبيع ال يجوز فيما ليس عندك والسمم يجوز فيما ليس عندك

والبيع ال يجوز البتة إال في شيء بعينو وال يجوز السمم في شيء بعينو أصبلً)(.)135
واستدل بأدلة منها:

أ -قال رسول ا﵀ (صمى ا﵀ عميو وسمم) (من أسمف فبل يسمف إال في كيل

معموم ووزن معموم)(.)136

ب -قال رسول ا﵀ (صمى ا﵀ عميو وسمم) (من أسمف سمفاً فميسمف في كيل

معموم ووزن معموم إلى أجل معموم)(.)137

وجو الداللة :في الحديث األول عطف جممة ناقصة من حيث األسموب وىي

قولو (ووزن معموم) عمى جممة تامة وىي قولو (من أسمف فبل يسمف إال في كيل
اء أكانت كل واحدة منيا تامة أو ناقصة فإن لكل
معموم) والجمل إذا تعاطفت سو ً
جممة حكميا ومعناىا كما ىو الحال في ىذا الحديث عنده فإن كل جممة تامة
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المعنى ال تتعدى إلى معنى آخر فالكيل يقصد بو الكيل والوزن يقصد بو الوزن وال
يتحمل معنى آخر فضبلً عن وجود الدليل الخارجي وىو أن التخصيص يفيد القطع
واالستثناء الوارد في الحديث تخصيص خصص الوزن والكيل وبالتالي ال يدخل

المذروع والمعدود والحيوان وداللة االقتران ىنا في تعاطف ىاتين الجممتين ال تغير
في حكم ومعنى الجممتين ،وكذلك الحديث الثاني عطف جممة ناقصة وىي قولو
(ووزن معموم إلى أجل معموم) عمى جممة تامة المعنى وىي قولو (من أسمف سمفاً

فميسمف في كيل معموم) وتقدير الكبلم (من أسمف سمفاً فميسمف في كيل معموم إلى

أجل معموم) (ومن أسمف سمفاً فميسمف في وزن معموم إلى أجل معموم) وبالتالي فان
لكل جممة معناىا وحكميا وداللة االقتران ال تأتي بمعنى وال بحكم عنده سوى انيا

عاطفة وقد قال كما نقمنا عنو سابقاً (فان كان الثاني جممة فيو اشتراك في الخبر

()138
اء أكانت الجممتان تامتين أو احداىما
فقط)
وىذا يفيد أنو اشتراك في الخبر سو ً
تامة واألخرى ناقصة.

خامساًة :في أحكام النكاح :قال( :ال يتم النكاح إال بإشياد عدلين فصاعداً أو بإعبلن
()139

عام فان استكتم الشاىدان لم يضر ذلك)

واستدل بأدلة منيا:

(قال رسول ا﵀ (صمى ا﵀ عميو وسمم) أيما امرأة نكحت بغير إذن ولييا
وشاىدي عدل فنكاحيا باطل وان دخل بيا فميا المير وان اشتجروا فالسمطان ولي

من ال ولي لو)(.)140

وجو الداللة :في الحديث اربعة جمل متعاطفة األولى (أيما امرأة نكحت بغير
إذن ولييا) ،وتقدير الكبلم فنكاحيا باطل والثانية (وشاىدي عدل فنكاحيا باطل)
وتقدير الكبلم (أيما امرأة نكحت بغير شاىدي عدل فنكاحيا باطل) وىذا العطف أفاد
اإلخبار ببطبلن النكاح لورود لفظ البطبلن وليس ذات العطف ىو الذي أفاد الحكم
وىذا يفيم من قولو المتقدم في المعطوفات حيث قال (فان كان الثاني جممة فيو
اشتراك في الخبر فقط) وأما الجممة الثالثة فيي قولو (صمى ا﵀ عميو وسمم) (وان
دخل بيا فميا المير) فيي جممة مستأنفة ليا حكميا وىو إثبات المير لممدخول بيا،
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والجممة الرابعة كذلك مستأنفة مثبتة لحكم مستقل وىو أن السمطان ولي من ال ولي

لو (.)141

نتائج البحث
من خبلل البحث (داللة االقتران وموقف اإلمام ابن حزم)
استنتجت نتائج عدة ،أىميا:
أ -العطف عمى نوعين عطف مفرد عمى مفرد وجممة عمى جممة.
ب -إذا عطف لفظ مفرد عمى لفظ مفرد اشترك معو في الحكم ،وىذا ال اعمم
فيو خبلفا ،قال اإلمام ابن حزم (فان كان اسما مفردا فيو مشترك في حكم األول).
ج -يرى اإلمام ابن حزم أن عطف المفظ المفرد عمى مثمو أو جممة عمى مثميا
ال يعني أن أحدىما قبل اآلخر في الوجود وال بعده ،قال (وىي ال تعطي رتبة أي
أنيا ال توجب أن األول قبل الثاني وال أنو بعده بل يمكن فييما أن يكونا معا أو أن
يكون أحدىما قبل اآلخر بميمة وببل ميمة وجائر أن يأتيا معا كقولك جاءني زيد
وعمرو) وكل ما ذكره يتضح من خبلل متابعة المسائل في كتابو المحمى من أن
األدلة المستقمة أو المتصمة ىي التي تبين الحكم ال واو العطف.
د -العطف عنده يكون كذلك عطف جممة عمى جممة وفي ىذه الصورة تشترك
الجممتان في الخبر فقط وأما الحكم فتبينو أدلة أخرى وليس واو العطف وىو معنى
قولو (إن كان الثاني جممة فيو اشتراك في الخبر فقط).
ىـ -لم يقسم ابن حزم الجممة عمى نوعين كما ىو عند األصوليين إلى جممة
تامة وأخرى ناقصة وانما ذكر اقتران جممة بجممة ويفيم من خبلل مسائمو أن الجممة
سواء كانت تامة أو ناقصة فإنيما يشتركان في الخبر فقط وأما الحكم فان واو
العطف (االقتران) ليس فيو دليل عمى بيان الحكم وانما يعرف ىذا من أدلة أخرى.
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و -يفيم من خبلل تتبع المسائل التي ذكرىا القائمون بحجية داللة االقتران
والنافون ليا أنيم لم يمتزموا بذلك في التطبيقات الفقيية عمى االطبلق وانما نظروا في
أدلة خارجة عن داللة االقتران وقدموا حكميا عمى أثر داللة االقتران.
ز -ان تجردت الجمل المقترنة من مؤثرات األدلة الخارجة من النص واتفق
الجميع في المسألة من حيث النظرة األصولية فان داللة االقتران تجد محبل كما في
ِ
َِّ
َزال ُم ِر ْج ٌس ِّم ْن
اب َو ْاأل ْ َ
َنص ُ
قولو تعالى ﴿ َيا أَُّييَا الذ َ
آم ُنوا إَِّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْيس ُر َو ْاأل َ
ين َ
َعم ِل َّ
الش ْيطَ ِ
اجتَنُِبوهُ ﴾ فانيم اتفقوا عمى حكم واحدة ليذه الجمل وىو التحريم
ان فَ ْ
َ
وبالتالي فان داللة االقتران وجدت محبل.

ح -من خبلل التتبع يمكن القول أنيم اتفقوا من الناحية التطبيقية في أن داللة
االقتران تخضع إلى المنيج األصولي لكل مدرسة أصولية وليس العكس.
Abstract
This study is concerned with association reference and the
position of emam ibn hazm . the study is divided into:
First : Identifying association reference
Second : Identifying association reference and the position of
amam ibn hazm , discussion and the researcher's viewpoint
Third : application in the reference of association Abi ALHazm in the rules of purification , prayer , Zaka , fasting ,
pilgrimage and what can be eaten and what's forbidden to be
eaten .
The conclusions arrived at affirm that through the investigation
it was found thst there is on application of the issue under study.

76

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011
اليوامش
( )1سورة الفرقان :من اآلية .45
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ومكان الطبع صححو أبو إسحاق إبراىيم أطفيش .184/7

( )28ينظر :تفسير الفخر الرازي  54/14فما بعدىا.
( )29سورة الشورى :من اآلية .24

( )30الجامع الحكام القرآن .25/16
( )31ينظر :المصدر السابق.

( )32ينظر :ميزان األصول ص  ،417كشف األسرار عمى أصول البزدوي لئلمام عبد العزيز بن احمد
ابن محمد البخاري ،دار الكتاب اإلسبلمي  ،81/4البحر المحيط  ،381/7أحكام الفصول .681/2
( )33ينظر :ينظر أصول  ، 483ميزان االعتدال  ، 591/1البحر المحيط  ، 99/6 :شرح الكوكب
المنير .260/3 :

( )34سورة البقرة :اآلية .238

،264

( )35ينظر :مختصر المزني لئلمام أبي إبراىيم إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي المتوفى
كتاب الشعب  ،76/1المجموع شرح الميذب لئلمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي
المتوفى  ،676دار الكتب العممية بيروت الطبعة األولى 1423ىـ2002 -م  666/4وما بعدىا

( )36صحيح البخاري  ،53/1سنن أبي داود لئلمام سميمان بن األشعث السجستاني األزدي المتوفى
275ىـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد دار الفكر بيروت

 ،180/4سنن النسائي بشرح الحافظ

جبلل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي ،دار إحياء التراث العربي بيروت .19/8

( (37ينظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  351/7فما بعدىا.

( )38صحيح البخاري  ،526/2سنن أبو داود  ،97/2سنن الترمذي ألبي عيسى محمد بن عيسى بن
سورة 297-209ىـ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار الكتب العممية بيروت

 ،17/3صحيح ابن

حبان بترتيب ابن بمبان لئلمام محمد ابن حبان أبو حاتم التميمي البستي المتوفى  354مؤسسة الرسالة

بيروت 1993م الطبعة الثانية تحقيق شعيب األرنؤوط .59/8

( (39ينظر :ميزان األصول  591/1وما بعدىا ،أحكام اآلمدي  ،278/1ارشاد الفحول ص .413
( )40ينظر :االقناع في مسائل اإلجماع لئلمام أبي الحسن عمي بن القطان الفاسي المتوفى

628ىـ

دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة دار القمم دمشق الطبعة األولى 1424ىـ2003 -م .615/2
( )41سورة البقرة :من اآلية .43
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( )42صحيح البخاري  ،2682/2صحيح مسمم  51/1بمفظ (القاتمن من فرق بين الزكاة والصبلة) سنن
النسائي .6/6

( )43ينظر :العدة في أصول الفقو .350-349/2
( )44ينظر :كشف األسرار .82/4

( )45االحكام في أصول االحكام لئلمام أبي محمد عمي بن احمد ين سعيد ين حزم األندلسي المتوفى
 456ىـ تحقيق الشيخ احمد محمد شاكر قدم لو الدكتور إحسان عباس منشورات دار اآلفاق الجديدة
بيروت  .55/1ويرى ابن قيم الجوزية  :إن داللة االقتران عمى أنواع ثبلثة  :قوية  ،وضعيفة ،

ومتساوية  ،ينظر  :بدائع الفوائد  ،لئلمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  ،طبعة دار

الفكر  ،بيروت . 183/4 :

( )46االحكام في أصول االحكام .55/1
( )47المصدر السابق .94/3
( )48المصدر السابق.

( )49سورة األنعام :من اآلية .141
( )50قال اإلمام الرازي األمر مقتضاه اإلباحة إال انا نقول :نعمم بالضرورة من لغة العرب أن ىذه

الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل وان حمميا عمى اإلباحة ال يصار إليو إال بدليل منفصل ،تفسير الفخر

الرازي لئلمام محمد فخر الدين عمر 604-544ىـ دار الفكر الطبعة الثالثة .224/13
( )51سورة األنعام :من اآلية .141

( )52لم أقف عمى ىذا المفظ وأقرب لفظ وجدتو (كنت نييتكم عن االوعية فانتبذوا فيو واجتنبوا كل
مسكر) سنن ابن ماجة لمحافظ أبي عبد ا﵀ محمد بن يزيد القزويني المتوفى

275ىـ تحقيق محمد فؤاد

عبد الباقي دار الفكر بيروت  ،1127/2سنن النسائي  ،311/8موطأ اإلمام مالك بن أنس أبو عبد ا﵀

األصبحي المتوفى  179طبعة دار إحياء التراث العربي مصر تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،رواه بمفظ

(فانتبذوا فيو واجتنبوا كل مسكر حرام) .والحديث قال عنو الييثمي ،مجمع الزوائد

 :58/3في الصحيح

طرف منو رواه أبو يعمى ،وأحمد ،وفيو ربيعة بن النابعة ،قال البخاري :لم يصح حديثو عن عمي في
األضاحي.

( )53الحديث (كنت قد نييتكم عن زيارة القبور أال فزوروىا) صحيح مسمم
 ،218/3سنن ابن ماجة .500/1

( )54الموطأ 485/2سنن النسائي  ،89/4ا.
( )55سورة الجمعة :من االية .9
( )56االحكام في أصول االحكام البن حزم .95-94/3
( )57المصدر السابق .95/3 :
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( )58سورة الجمعة :من اآلية .9
()59

ينظر :اإلحكام في أصول األحكام البن حزم  94/3فما بعدىا.

( )60الواقفية :ىم القائمون (بوجوب الوقف في كل عام حتى يقوم الدليل عمى العموم او الخصوص)
تفسير النصوص في الفقو اإلسبلمي لمدكتور محمد أديب صالح المكتب اإلسبلمي ط

1993م ،21/2 ،وينظر:االحكام البن حزم  95/3في الرد عمى القائمين بالوقف.

1413 ،4ىـ-

( )61اإلحكام في أصول االحكام البن حزم .117-116/3
( )62سورة األنعام :من اآلية .141

( )63سورة األعراف :من اآلية .26
( )64سورة الشورى :من اآلية .24

( )65ينظر :الجامع ألحكام القرآن  ،107/7شرح الكوكب المنير .260/6
( )66سورة البقرة :من اآلية .267
( )67صحيح البخاري  ،524/2صحيح مسمم .673/2

( )68ينظر :البحر المحيط  ،99/6ميزان األصول  ،591/1شرح الكوكب المنير .216/3
( (69ينظر :المصد ران السابقان.
( )70سورة البقرة :اآلية .238

( )71ينظر :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج لئلمام محمد الخطيب الشربيني ،دار الفكر
بيروت 1298ىـ1978-م 166/1

( )72صحيح البخاري  ،53/1سنن النسائي الكبرى .220/2
( )73االحكام في أصول االحكام لئلمام سيف الدين أبي الحسن عمي بن أبي عمي بن محمد اآلمدي
ضبطو وكتب حواشيو الشيخ إبراىيم العجوز ،منشورات محمد عمي بيضون دار الكتب العممية

بيروت .467/2

( )74تقدم تخريجو ص.12
( )75سورة األنعام :من اآلية .141
( )76سورة األنعام :اآلية .151

ِّده إذا رقعو ألن الرقع يجتمع بعضو إلى بعض ويمتزق بعضو ببعض،
( )77المبود المرقع يقال :قد لب ّ
لسان العرب  60/13مادة لبد.

( )78الجرموق :خف صغير وقيل خف صغير يمبس فوق الخف ،لسان العرب  132/3مادة جرمق.
( )79بحثت عن معنى ىذه الكممة في القواميس والمعاجم المتوافرة فمم اجدىا،والذي يبدو أنيا كممة
اعجمية معناىا :نوع من المباس يستر األرجل يشابو الخف والجورب.
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( )80المحمى لئلمام أبي محمد عمي بن احمد بن سعيد بن حزم المتوفى

456ىـ تحقيق الشيخ احمد

محمد شاكر طبعة دار الفكر بيروت  80/2مسألة .212

( )81المغيرة بن شعبة أبو عيسى الثقفي صحابي جميل شيد الحديبية وما بعدىا من المشاىد مع النبي
 وكان من دىاة العرب توفي عمى األشير سنة خمسين لميجرة .ينظر :اإلصابة  ،452/3االستيعاب
ىامش اإلصابة  ،389/3االعبلم .277/7

( )82سنن أبو داود  ،41/1سنن النسائي الكبرى  /1صحيح ابن خزيمة لئلمام محمد بن إسحاق بن
خزيمة أبي بكر السممي المتوفى 331ىـ المكتب اإلسبلمي بيروت 1970تحقيق الدكتور محمد مصطفى

األعظمي 99،92/1سنن ابن ماجة  .،186/1والحديث صحيح  ،ينظر  :ارواء الغميل . 137 /1 :
( )83سنن النسائي الكبرى .92/1

( )84المحمى  83/2مسألة  ،212وينظر :نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخيار
لئلمام محمد بن عمي بن محمد الشوكاني المتوفى 1255ىـ ،دار الجيل بيروت .245/3 ،1973
( )85قال ابن حزم  :ولم يتفقوا في أقل صبلة الخوف عمى شيء يمكن ضبطو  .ينظر  :مراتب
االجماع . 25 :

( )86ينظر  :االقناع في مسائل االجماع :

 486/2رقم  ، 894مراتب االجماع في العبادات

والمعامبلت واالعتقادات البن حزم ونقد مراتب االجماع البن تيمية  ،دار الكتب العممية  ،بيروت :

. 25-24
( )87المحمى  264/4مسألة .511
( )88المصدر السابق مسألة .512

()89المصنف المعروف بمصنف عبد الرزاق بن ىمام الصنعاني المتوفى

 211المكتب اإلسبلمي

بيروت  1403الطبعة الثاني تحقيق حبيب الرحمن األعظمي  ،/2مسند اإلمام أحمد طبعة دار المعرفة
بيروت  37.519/1سنن النسائي  111/3صحيح ابن خزيمة 340/2صحيح ابن حبان  ، ،22/7سنن
البييقي الكبرى لئلمام أحمد بن الحسين بن عمي البييقي المتوفى 458ىـ تحقيق محمد عبد القادر عطا

مكتبة الباز مكة المكرمة  ، ، ،183/1مسند اإلمام أحمد طبعة دار المعرفة بيروت  37/1قال االلباني
 :صحيح  ،ارواء الغميل .105 /3 :

( )90ينظر :األحكام في أصول األحكام  94/3وما بعدىا ،المحمى  264/4وما بعدىا.
( )91المحمى  201/5مسألة  .638وينظر الخبلف في ىذه المسألة في المدونة الكبرى لئلمام مالك بن
أنس المتوفى 179ىـ رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي عن اإلمام عبد الرحمن بن القاسم ضبطو
محمد محمد تامر مكتبة الثقافة الدينية القاىرة

 ،311/1المغني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل لئلمام

موفق الدين أبي محمد عبد ا﵀ بن أحمد بن قدامة ،طبعة دار الفكر الطبعة األولى 1405ىـ1985-م،

.256/2وينظر الخبلف في ىذه المسألة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لئلمام عبلء الدين أبي بكر
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بن مسعود الكاساني الحنفي الممقب بممك العمماء المتوفى 587ىـ ،طبع مركز أىل سنت غجرات اليند
الطبعة األولى 1424ىـ2004-م المكتبة االمجدية ،7/2

( )92سورة البقرة 43 :و  83و  ،110النساء ،77 :الحج ،78 :النور ،56 :المجادلة ،13 :المزمل:
.20

( )93سورة التوبة :من اآلية .103
( )94ينظر :المحمى  201/5مسألة .638
( )95ينظر :المحمى  201/5مسألة .638

( )96ينظر :اإلحكام في أصول األحكام البن حزم .265/4
( )97المحمى  77/6مسألة  734قال اإلمام ابن حجر (اجتناب المفطرات واجباً واجتناب ما عداه من
المكمبلت) ينظر :فتح الباري بشرح صحيح البخاري لئلمام شياب الدين أبي الفضل ابن حجر
العسقبلني مطبعة مصطفى البابي الحمبي بمصر 1378ىـ1959-م 18/5 ،وما بعدىا.
( )98صحيح البخاري  ،673/2صحيح مسمم .807/2

( )99صحيح البخاري  ،670/2سنن أبي داود  .307/2صحيح ابن خزيمة . ،240/3صحيح ابن
حبان .205/8

( )100صحيح البخاري  ،673/2سنن النسائي الكبرى  ،238/2سنن أبي داود  ،307/2سنن ابن
ماجو .539/1
( )101لحم عبيط أي طري ينظر :لسان العرب  16/10مادة عبط.

( )102مسند أبي يعمى أحمد بن عمي بن المثنى أبي يعمى الموصمي المتوفى

307ىـ دار المأمون

لمتراث دمشق 1404ىـ1984-م تحقيق حسين سميم أسد .147/3

( )103المحمى  178/6مسألة .734
( )104سورة الحج :من اآلية .36

( )105المحمى  141/7مسألة  835قال اإلمام الشوكاني (قال النووي وأجمع العمماء عمى ان األكل
من ىدي التطوع وأضحيتيا سنة) انتيى .والظاىر أنو يجوز األكل من اليدي من غير فرق بينما
كان منو تطوعاً وما كان فرضاً لعموم قولو تعالى( :فكموا منيا ) األوطار .192/5

( )106المحمى  119/7مسألة .385

( )107اليتماء  :من المعزى  ،التي انكسرت ثنيتيا  ،واىتمتو اىتاما إذا كسرت أسنانو  ،لسان العرب :
 ، 19/15مادة ىتم .

( )108المحمى  358/7مسألة .974
( )109الكسير :المنكسرة الرجل ،لسان العرب  64/13مادة كسر.
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( )110قال اإلمام ابن حزم :التي ال تنقي ىي التي ال شيء من الشحم ليا ،المحمى  ،359/7والحديث
في مسند اإلمام أحمد  284 /2سنن ابن ماجو 1050/2سنن النسائي الكبرى  ،53/3المنتقى من

السنن المسندة لئلمام عبد ا﵀ بن عمي بن الجارود أبي محمد النيسابوري المتوفى 307ىـ مؤسسة الكتب
الثقافية بيروت  1988تحقيق عبد ا﵀ عمر البارودي ص  ،.128المستدرك عمى الصحيحين لئلمام
محمد بن عبد ا﵀ أبي عبد ا﵀ الحاكم النيسابوري الطبعة األولى دار الكتب العممية بيروت

1411ىـ-

1990م تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،64/1صحيح ابن خزيمة  ،292/4والحديث صحيح  ،ارواء
الغميل  361/4ا .

( )111سنن الترمذي  86/4وقال حسن صحيح ،سنن ابن ماجو

 ،1050/2سنن أبي داود ،97/3

صحيح ابن حبان  ،242/13صحيح ابن خزيمة .293/4

( )112المقابمة :تقطع طرف األذن ،المدابرة تقطع مؤخر األذن ،الشرقاء ،تشق األذن ،الخرقاء :تخرق
أذنيا العبلمة ،ينظر :المحمى  358/7والحديث رواه أصحاب المصادر السابقة.
( )113ينظر :المحمى  359/7مسألة .974
( )114المحمى  406/7مسألة .996
( )115سورة النحل :اآلية .5

( )116سورة النحل :من اآلية .8
( )117ينظر :المحمى  408/7مسألة .996
( )118ينظر :المحمى  408/7مسألة .996

( )119المصدر السابق  409/7المسألة السابقة .
( )120سورة البقرة :من اآلية .168

( )121سورة األنعام :من اآلية .119
( )122المحمى  410-409/7مسألة .996

( )123األحكام في أصول األحكام البن حزم .51/1
( )124ينظر :المحمى  408/7مسألة .996
( )125المحمى  4/8مسألة .1114
( )126المصدر السابق.

( )127أبو إسرائيل األنصاري القرشي العامري اسمو يسير وليس في الصحابة من يكنى أبا إسرائيل
غيره .ينظر :اإلصابة .6/4

( )128صحيح البخاري  ،2465/6سنن أبو داود  ،235/3سنن ابن ماجو  ،690/1موطأ اإلمام مالك
 ،475/2مسند اإلمام أحمد  ،168/4صحيح ابن حبان  ،320/10صحيح ابن خزيمة .352/3

( )129المحمى  4/8مسألة .1114
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( )130أبو ثور :ىو إبراىيم بن خالد الكمبي البغدادي كان حنفياً من أصحاب محمد بن الحسن فمما
جاء الشافعي بغداد أخذ عنو الفقو وصار شافعياً واستقل بعد ذلك بمذىب .ينظر :تيذيب التيذيب

 ،119/1طبقات الشافعية الكبرى لئلمام تاج الدين عبد الوىاب بن عمي السبكي المتوفى
عيسى البابي الحمبي القاىرة الطبعة األولى

نشر دار إحياء التراث العربي بيروت

 771مطبعة

1383ىـ1964-م ،74/2 ،تذكرة الحفاظ لئلمام الذىبي

 ،512/2البداية والنياية لئلمام ابن كثير الدمشقي مطبعة

السعادة بمصر 1351ىـ  ،322/10االعبلم .37/1
( )131سورة مريم :من اآلية .26
( )132سورة مريم :من اآلية .10
( )133المحمى  4/8مسألة .1114

( )134السمم :بيع شيء موصوف في الذمة ،ينظر :شرح العبلمة محمد بن قاسم الغزي المسمى فتح
القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب المكتبة التجارية مطبعة االستقامة القاىرة ص  ،41وابن حزم يرى
ان السمم ليس بيعاً كما تقدم.

( )135المحمى  105/9مسألة .1612
( )136صحيح مسمم  ،1227/3صحيح ابن حبان .294/11

()137مسند اإلمام احمد 282/1صحيح البخاري  ،781/2صحيح مسمم .1226/3
( )138األحكام في أصول االحكام .51/1
( )139المحمى  465/9مسألة .1828

( )140صحيح ابن حبان  ،386/9سنن الدارقطني لئلمام عمي بن عمر بن احمد أبي الحسن البغدادي
المتوفى 358ىـ تحقيق عبد ا﵀ ىاشم المدني بيروت دار المعرفة

.124/7

( )141ينظر :المحمى  465/9مسألة .1828
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املصادر واملراجع

 .1األؼاد٠س اٌطٛاي .اٌطثشأ ،ٟعٍّ١اْ تٓ أؼّذ تٓ أٛ٠ب أت ٛاٌماعُ اٌطثشأ ٟف ٟاألؼاد٠س
اٌطٛاي طثغ ِىرثح اٌض٘شاء اٌّٛطً ٘1404ـ َ1983-ذؽم١ك ؼّذ ٞػثذ اٌّع١ذ اٌغٍفٟ
 .2أؼىاَ اٌفظٛي ف ٟأؼىاَ األطٛي ٌإلِاَ أت ٟاٌ١ٌٛذ اٌثاظ ٟؼممٗ ٚلذَ ٌٗ ػثذ اٌّع١ذ ذشو،ٟ
داس اٌغشب اإلعالِ ٟاٌطثؼح اٌصأ١ح٘1415 ،ـَ1995
 .3االؼىاَ ف ٟأطٛي االؼىاَ ٌإلِاَ أتِ ٟؽّذ ػٍ ٟتٓ اؼّذ  ٓ٠عؼ١ذ  ٓ٠ؼضَ األٔذٌغٟ
اٌّرٛف٘456 ٝـ ذؽم١ك اٌش١خ اؼّذ ِؽّذ شاوش لذَ ٌٗ اٌذورٛس إؼغاْ ػثاط ِٕشٛساخ داس
ا٢فاق اٌعذ٠ذج ت١شٚخ
 .4االؼىاَ ف ٟأطٛي االؼىاَ ٌإلِاَ ع١ف اٌذ ٓ٠أت ٟاٌؽغٓ ػٍ ٟتٓ أت ٟػٍ ٟتٓ ِؽّذ
اِ٢ذ ٞضثطٗ ٚورة ؼٛاش ٗ١اٌش١خ إتشا٘ ُ١اٌؼعٛصِٕ ،شٛساخ ِؽّذ ػٍ ٟت١ض ْٛداس اٌىرة
اٌؼٍّ١ح ت١شٚخ
 .5إسشاد اٌفؽٛي اٌ ٝذؽم١ك اٌؽك ِٓ ػٍُ األطٛي ٌإلِاَ ِؽّذ تٓ ػٍ ٟاٌشٛوأ ٟاٌّرٛفٝ
٘125ـ ذؽم١ك ِؽّذ ؼغٓ ِؽّذ ؼغٓ إعّاػ ً١اٌشافؼِٕ ٟشٛساخ ِؽّذ ػٍ ٟت١ض ْٛداس
اٌىرة اٌؼٍّ١ح ت١شٚخ اٌطثؼح األ٘1419 ٌٝٚـَ1999
 .6االعر١ؼاب ٘اِش اإلطاتح ف ٟذّ١١ض اٌظؽاتح ٌ ،إلِاَ أؼّذ تٓ ػٍ ٟتٓ ؼعش ِ ،طثؼح
اٌغؼادج  ،اٌما٘شج ٘1382 ،ـ .
 .7أعذ اٌغاتح فِ ٟؼشفح اٌظؽاتح ألت ٟاٌؽغ ٓ١ػٍ ٟتٓ ِؽّذ تٓ األش١ش اٌعضس ٞاٌّرٛفٝ
٘630ـ طثؼح اٌّطثؼح اإلعالِ١ح تطٙشاْ ٘1286ـ
 .8اإلطاتح ف ٟذّ١١ض اٌظؽاتح ٌإلِاَ أؼّذ تٓ ػٍ ٟتٓ ِؽّذ تٓ ؼعش اٌؼغمالِٔ ٟطثؼح
اٌغؼادج تاٌما٘شج عٕح ٘1382ـ
 .9أطٛي اٌغشخغٌ ٟإلِاَ ِؽّذ تٓ اؼّذ تٓ أت ٟع ًٙشّظ األئّح طثؼح داس اٌّؼشفح
ت١شٚخ ٘1372ـ ذؽم١ك أت ٛاٌٛفا األفغأٟ
 .10إػشاب اٌمشآْ اٌىشٚ ُ٠ت١أٗ  ،ذأٌ١ف األعرار ِؽ ٟاٌذ ٓ٠اٌذس٠ٚش ِ ،شوض اٌرٛص٠غ  ،لُ ،
ِطثؼح عٍّ١اْ صادٖ  ،ط٘1425 ، 1ـ .
 .11االػالَ ٌ ،خ١ش اٌذ ٓ٠اٌضسوٍ ، ٟطثؼح داس اٌؼٍُ ٌٍّال. ٓ١٠
٘628ـ
 .12االلٕاع فِ ٟغائً اإلظّاع ٌإلِاَ أت ٟاٌؽغٓ ػٍ ٟتٓ اٌمطاْ اٌفاع ٟاٌّرٛفٝ
دساعح ٚذؽم١ك اٌذورٛس فاسٚق ؼّادج داس اٌمٍُ دِشك اٌطثؼح األ٘1424 ٌٝٚـَ2003 -
٘794-745ـ لاَ
 .13اٌثؽش اٌّؽ١ظ ٌإلِاَ تذس اٌذِ ٓ٠ؽّذ تٓ تٙادس تٓ ػثذ هللا اٌشافؼٟ
ترؽش٠شٖ د .ػثذ اٌغراس أت ٛغذج ٚساظؼٗ اٌش١خ ػثذ اٌمادس ػثذ هللا اٌؼأ ٟاٌطثؼح األٌٝٚ
٘1410ـَ1990-
 .14تذائغ اٌظٕائغ ف ٟذشذ١ة اٌششائغ ٌإلِاَ ػالء اٌذ ٓ٠أت ٟتىش تٓ ِغؼٛد اٌىاعأ ٟاٌؽٕفٟ
اٌٍّمة تٍّه اٌؼٍّاء اٌّرٛف٘587 ٝـ ،طثغ ِشوض أً٘ عٕد  ،إٌٙذ اٌطثؼح األ٘1424 ٌٝٚـ-
 َ2004اٌّىرثح االِعذ٠ح .
 .15اٌثذس إٌّ١ش ف ٟذخش٠ط األؼاد٠س ٚا٢شاس اٌٛالؼح ف ٟاٌششغ اٌىث١شٌ ،إلِاَ عشاض اٌذ ٓ٠أتٟ
ؼفض ػّش تٓ ػٍ ٟتٓ أؼّذ األٔظاس ٞاٌشافؼ ٟاٌّؼشٚف تاتٓ اٌٍّمٓ ،طثؼح داس اٌٙعشج ٌٍٕشش
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ٚاٌرٛص٠غ ،اٌش٠اع ٘1425ـ ،ط  ،1ذؽم١كِ :ظطف ٝأت ٛاٌغ١ظٚ ،ػثذ تٓ عٍّ١اْ٠ٚ ،اعش تٓ
وّاي.
 .16تذائغ اٌفٛائذ ٌ ،إلِاَ شّظ اٌذِ ٓ٠ؽّذ تٓ أت ٟتىش اتٓ ل ُ١اٌعٛص٠ح  ،طثؼح داس اٌفىش ،
ت١شٚخ
 .17اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح ٌإلِاَ اتٓ وص١ش اٌذِشمِ ٟطثؼح اٌغؼادج تّظش ٘1351ـ
 .18ذاض اٌؼشٚط ِٓ ظٛا٘ش اٌماِٛط ٌإلِاَ ِؽّذ ِشذض ٝاٌضت١ذ ٞداس ِىرثح اٌؽ١اج ت١شٚخ
ِٓ غ١ش روش اٌطثؼح ٚاٌغٕح
 .19اٌرثظشج ف ٟأطٛي اٌفمٗ ٌإلِاَ إتشا٘ ُ١تٓ ػٍ ٟتٓ ٛ٠عف اٌف١شٚصآتاد ٞذؽم١ك ِؽّذ
ؼغٓ ٘١ر ٛداس اٌفىش اٌطثؼح األ٘1413 ٌٝٚـ
 .20ذزوشج اٌؽفاظ ٌإلِاَ اٌز٘ثٔ ٟشش داس إؼ١اء اٌرشاز اٌؼشت ٟت١شٚخ
 .21ذفغ١ش اٌفخش اٌشاصٌ ٞإلِاَ ِؽّذ فخش اٌذ ٓ٠ػّش ٘604-544ـ داس اٌفىش اٌطثؼح اٌصاٌصح
 .22ذفغ١ش إٌظٛص ف ٟاٌفمٗ اإلعالٌٍِ ٟذورٛس ِؽّذ أد٠ة طاٌػ اٌّىرة اإلعالِ ٟاٌطثؼح
اٌشاتؼح ٘1413ـَ1993 -
 .23اٌرّ١ٙذ ف ٟذخش٠ط اٌفشٚع ػٍ ٝاألطٛي ٌإلِاَ ػثذ اٌشؼ ُ١تٓ ؼغٓ األعٕ ٞٛذؽم١ك ِؽّذ
اٌشعاي ٘1400ـ
ج
ؼغٓ ٘١رِ ،ٛؤعغح
 .24ذٙز٠ة اٌرٙز٠ة التٓ ؼعش اٌؼغمالِٔ ٟطثؼح دائشج اٌّؼاسف اٌؼصّأ١ح ،ؼ١ذس آتاد اٌذوٓ إٌٙذ
٘1325ـ،
 .25اٌعاِغ الؼىاَ اٌمشآْ ألت ٟػثذ هللا ِؽّذ األٔظاس ٞاٌمشطث ٟاٌطثؼح اٌصأ١ح ِٓ غ١ش روش
اٌغٕح ِٚىاْ اٌطثغ طؽؽٗ أت ٛإعؽاق إتشا٘ ُ١أطف١ش
 .26عٕٓ اتٓ ِاظح ٌٍؽافع أت ٟػثذ هللا ِؽّذ تٓ ٠ض٠ذ اٌمض ٟٕ٠ٚاٌّرٛف٘275 ٝـ ذؽم١ك ِؽّذ فؤاد
ػثذ اٌثاق ٞداس اٌفىش ت١شٚخ
 .27عٕٓ أت ٟداٚد ٌإلِاَ عٍّ١اْ تٓ األشؼس اٌغعغرأ ٟاألصد ٞاٌّرٛف٘275 ٝـ ذؽم١ك ِؽّذ
ِؽ ٟاٌذ ٓ٠ػثذ اٌؽّ١ذ داس اٌفىش ت١شٚخ
 .28عٕٓ اٌثٙ١م ٟاٌىثشٌ ٜإلِاَ أؼّذ تٓ اٌؽغ ٓ١تٓ ػٍ ٟاٌثٙ١م ٟاٌّرٛف٘458 ٝـ ذؽم١ك ِؽّذ
ػثذ اٌمادس ػطا ِىرثح اٌثاص ِىح اٌّىشِح 1
 .29عٕٓ اٌرشِز ٞألت ٟػ١غِ ٝؽّذ تٓ ػ١غ ٝتٓ عٛسج ٘297-209ـ ذؽم١ك ٚششغ أؼّذ
ِؽّذ شاوش داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ت١شٚخ
 .30عٕٓ اٌذاسلطٌٕ ٟإلِاَ ػٍ ٟتٓ ػّش تٓ اؼّذ أت ٟاٌؽغٓ اٌثغذاد ٞاٌّرٛف٘358 ٝـ ذؽم١ك
ػثذ هللا ٘اشُ اٌّذٔ ٟت١شٚخ داس اٌّؼشفح .
 .31عٕٓ إٌغائ ٟتششغ اٌؽافع ظالي اٌذ ٓ٠اٌغٛ١طٚ ٟؼاش١ح اإلِاَ اٌغٕذ ،ٞداس إؼ١اء اٌرشاز
اٌؼشت ٟت١شٚخ
 .32ع١ش أػالَ إٌثالء ٌإلِاَ ِؽّذ تٓ لاّ٠اص اٌز٘ث ٟطثغ ٔٚشش داس اٌّؼاسف تّظش ،273/2
األػالَ ٌخ١ش اٌذ ٓ٠اٌضسوٍ ٟطثؼح داس اٌؼٍُ ٌٍّالٓ١٠
 .33ششغ اٌىٛوة إٌّ١ش اٌّغّ ٝتّخرظش اٌرؽش٠ش أ ٚاٌّخرثش اٌّثرىش ششغ اٌّخرظش فٟ
أطٛي اٌفمٗ ٌإلِاَ ِؽّذ تٓ أؼّذ تٓ ػثذ اٌؼض٠ض تٓ ػٍ ٟاٌفرٛؼ ٟاٌؽٕثٍ ٟاٌّؼشٚف تاتٓ إٌعاس
ذؽم١ك اٌذورٛس ِؽّذ اٌضؼٚ ٍٟ١اٌذورٛس ٔض ٗ٠ؼّٛدِ ،ىرثح اٌؼث١ىاْ ٘1418ـ َ1997-اٌش٠اع،
.259/3
 .34طؽ١ػ اتٓ ؼثاْ ترشذ١ة اتٓ تٍثاْ ٌإلِاَ ِؽّذ اتٓ ؼثاْ أت ٛؼاذُ اٌرّ ّٟ١اٌثغر ٟاٌّرٛفٝ
ِ 354ؤعغح اٌشعاٌح ت١شٚخ  َ1993اٌطثؼح اٌصأ١ح ذؽم١ك شؼ١ة األسٔؤٚط
٘331ـ
 .35طؽ١ػ اتٓ خضّ٠ح ٌإلِاَ ِؽّذ تٓ إعؽاق تٓ خضّ٠ح أت ٟتىش اٌغٍّ ٟاٌّرٛفٝ
اٌّىرة اإلعالِ ٟت١شٚخ  َ1970ذؽم١ك اٌذورٛس ِؽّذ ِظطف ٝاألػظّ. ٟ
 .36طؽ١ػ اٌثخاسٌ ٞإلِاَ أت ٟػثذ هللا اٌثخاس ٞاٌّرٛف٘256 ٝـ ،ذؽم١ك ِظطف ٝد٠ة اٌثغا
اٌطثؼح اٌصاٌصح داس اتٓ وص١ش ت١شٚخ ٘1407ـ
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 .37طؽ١ػ ِغٍُ ٌإلِاَ ِغٍُ تٓ اٌؽعاض اٌمش١ش ٞذشلٚ ُ١ذشذ١ة ِؽّذ فؤاد ػثذ اٌثال ٟداس
اتٓ اٌ١ٙصُ اٌما٘شج اٌطثؼح األٚ 1269/3 ٌٝٚاٌرؼش٠ف اٌّرمذَ روش فٌ ٟغاْ اٌؼشب
771
 .38طثماخ اٌشافؼ١ح اٌىثشٌ ٜإلِاَ ذاض اٌذ ٓ٠ػثذ اٌ٘ٛاب تٓ ػٍ ٟاٌغثى ٟاٌّرٛفٝ
ِطثؼح ػ١غ ٝاٌثات ٟاٌؽٍث ٟاٌما٘شج اٌطثؼح األ٘1383 ٌٝٚـَ1964-
 .39اٌطثماخ اٌىثشٌّ ٜؽّذ تٓ عؼذ تٓ ِٕ١غ أت ٛػثذ هللا اٌثظش ٞاٌض٘ش ٞداس طادس ت١شٚخ
 .40اٌؼذج ف ٟأطٛي اٌفمٗ ٌٍماض ٟأت٠ ٟؼٍِ ٟؽّذ تٓ اٌؽغ ٓ١اٌفشاء اٌثغذاد ٞاٌؽٕثٍ ٟذؽم١ك
ِؽّذ ػثذ اٌمادس ،داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ،اٌطثؼح األٚي ٌّؽّذ ػٍ ٟت١ض ْٛت١شٚخ ٘1413ـ
 .41فرػ اٌثاس ٞتششغ طؽ١ػ اٌثخاسٌ ٞإلِاَ شٙاب اٌذ ٓ٠أت ٟاٌفضً اتٓ ؼعش اٌؼغمالٟٔ
ِطثؼح ِظطف ٝاٌثات ٟاٌؽٍث ٟتّظش ٘1378ـَ1959-
 .42فرػ اٌمش٠ة اٌّع١ذ ف ٟششغ أٌفاظ اٌرمش٠ة.
 .43وشف األعشاس ػٍ ٝأطٛي اٌثضدٌ ٞٚإلِاَ ػثذ اٌؼض٠ض تٓ اؼّذ تٓ ِؽّذ اٌثخاس ،ٞداس
اٌىراب اإلعالِ. ٟ
ٌ .44غاْ اٌؼشب ٌإلِاَ أت ٟاٌفضً ظّاي اٌذِ ٓ٠ؽّذ تٓ ِىشَ تٓ ِٕظٛس األفش٠م ٟاٌّظش،ٞ
داس طادس اٌطثؼح اٌصاٌصح ِ َ2004ادج دًٌ
 .45اٌّعّٛع ششغ اٌّٙزب ٌإلِاَ ِؽ ٟاٌذ ٓ٠أت ٟصوش٠ا ٠ؽ ٝ١تٓ ششف إٌ ٞٚٛاٌّرٛف،676 ٝ
داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ت١شٚخ اٌطثؼح األ٘1423 ٌٝٚـ. َ2002 -
 .46اٌّؽٌٍ ٝإلِاَ أتِ ٟؽّذ ػٍ ٟتٓ اؼّذ تٓ عؼ١ذ تٓ ؼضَ اٌّرٛف٘456 ٝـ ذؽم١ك اٌش١خ اؼّذ
ِؽّذ شاوش طثؼح داس اٌفىش ت١شٚخ
ِ .47خرظش اٌّضٌٔ ٟإلِاَ أت ٟإتشا٘ ُ١إعّاػ ً١تٓ ٠ؽ ٝ١اٌّضٔ ٟاٌشافؼ ٟاٌّرٛف ،264 ٝوراب
اٌشؼة
 .48اٌّذٔٚح اٌىثشٌ ٜإلِاَ ِاٌه تٓ أٔظ اٌّرٛف٘179 ٝـ سٚا٠ح اإلِاَ عؽٕ ْٛتٓ عؼ١ذ اٌرٕٛخٟ
ػٓ اإلِاَ ػثذ اٌشؼّٓ تٓ اٌماعُ ضثطٗ ِؽّذ ِؽّذ ذاِش ِىرثح اٌصمافح اٌذ١ٕ٠ح اٌما٘شج
 .49اٌّغرذسن ػٍ ٝاٌظؽ١ؽٌ ٓ١إلِاَ ِؽّذ تٓ ػثذ هللا أت ٟػثذ هللا اٌؽاوُ إٌ١غاتٛس ٞاٌطثؼح
األ ٌٝٚداس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ت١شٚخ ٘1411ـ َ1990-ذؽم١ك ِظطف ٝػثذ اٌمادس ػطا
ِ .50غٕذ أت٠ ٟؼٍ ٝأؼّذ تٓ ػٍ ٟتٓ اٌّصٕ ٝأت٠ ٟؼٍ ٝاٌّٛطٍ ٟاٌّرٛف٘307 ٝـ داس اٌّأِْٛ
ٌٍرشاز دِشك ٘1404ـ َ1984-ذؽم١ك ؼغ ٓ١عٍ ُ١أعذ
ِ .51غٕذ اإلِاَ أؼّذ طثؼح داس اٌّؼشفح ت١شٚخ
 .52اٌّغٛدج ف ٟأطٛي اٌفمٗ ٢ي ذ١ّ١ح ،أت ٛاٌثشواخ ػثذ اٌغالَ ٌٚٚذٖ أت ٛاٌّؽاعٓ ػثذ اٌؽٍُ١
ٚؼف١ذٖ أت ٛاٌؼثاط اؼّذ تٓ ػثذ اٌؽٍ ُ١اتٓ ذ١ّ١ح ؼممٗ ٚضثطٗ اؼّذ تٓ إتشا٘ ُ١تٓ ػثاط
 .53اٌّظٕف اٌّؼشٚف تّظٕف ػثذ اٌشصاق تٓ ّ٘اَ اٌظٕؼأ ٟاٌّرٛف 211 ٝاٌّىرة اإلعالِٟ
ت١شٚخ  1403اٌطثؼح اٌصأ ٟذؽم١ك ؼث١ة اٌشؼّٓ األػظّٟ
ِ .54غٕ ٟاٌّؽراض إٌِ ٝؼشفح ِؼأ ٟأٌفاظ إٌّٙاض ٌإلِاَ ِؽّذ اٌخط١ة اٌششت ،ٟٕ١داس اٌفىش
ت١شٚخ ٘1298ـَ1978-
 .55اٌّغٕ ٟف ٟفمٗ اإلِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً ٌإلِاَ ِٛفك اٌذ ٓ٠أتِ ٟؽّذ ػثذ هللا تٓ أؼّذ تٓ لذاِح،
طثؼح داس اٌفىش اٌطثؼح األ٘1405 ٌٝٚـَ1985-
 .56إٌّرم ِٓ ٝاٌغٕٓ اٌّغٕذج ٌإلِاَ ػثذ هللا تٓ ػٍ ٟتٓ اٌعاسٚد أتِ ٟؽّذ إٌ١غاتٛس ٞاٌّرٛفٝ
٘307ـ ِؤعغح اٌىرة اٌصماف١ح ت١شٚخ  1988ذؽم١ك ػثذ هللا ػّش اٌثاسٚدٞ
 179طثؼح داس إؼ١اء اٌرشاز
ِٛ .57طأ اإلِاَ ِاٌه تٓ أٔظ أت ٛػثذ هللا األطثؽ ٟاٌّرٛفٝ
اٌؼشتِ ٟظش ذؽم١ك ِؽّذ فؤاد ػثذ اٌثال. ٟ
١ِ .58ضاْ األطٛي فٔ ٟرائط اٌؼمٛيٌ ،إلِاَ ػالء اٌذ ٓ٠اٌغّشلٕذ ٞؼممٗ ٚػٍك ػٍ ٗ١اٌذورٛس
ِؽّذ صو ٟاٌطثؼح األ٘1418 ٌٝٚـ َ1997-طثؼح داس إؼ١اء اٌرشاز .
ِ .59شاذة اإلظّاع ف ٟاٌؼثاداخ ٚاٌّؼاِالخ ٚاالػرماداخ ٌ ،إلِاَ أتِ ٟؽّذ ػٍ ٟتٓ أؼّذ تٓ
عؼ١ذ اتٓ ؼضَ ٔٚ ،مذ ِشاذة االظّاع التٓ ذ١ّ١ح  ،داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح  ،ت١شٚخ ٌ ،ثٕاْ .
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ِ .60عّغ اٌضٚائذ ِٕٚثغ اٌفٛائذ ،ذأٌ١ف :ػٍ ٟتٓ أت ٟتىش اٌ١ٙصّ ،ٟداس إٌشش :داس اٌش٠اْ
ٌٍرشاز/داس اٌىراب اٌؼشت - ٟاٌما٘شج  ،ت١شٚخ .1407 -
 ً١ٔ .61األٚطاس ِٓ أؼاد٠س ع١ذ األخ١اس ششغ ِٕرم ٝاألخ١اس ٌإلِاَ ِؽّذ تٓ ػٍ ٟتٓ ِؽّذ
اٌشٛوأ ٟاٌّرٛف٘1255 ٝـ ،داس اٌع ً١ت١شٚخ 1973
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