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  الشرط

 )∗(ياسني شفيق حممد .أ

א
 اللغوية الدراسات يف الرئيسة األصولية املفاهيم َأحد الرشط عدُي

 وقد. اآليات من العديد وتفسري األحكام استنباط يتوقف فعليه. والفقهية
 وأحكام للنصوص, خمتلفة فهوم إىل ذلك فأدى املفهوم, هذا يف اآلراء تباينت
 بد ال فكان. األحكام وائتالف املعنى, وحدة األصل أن مع للقضايا, متناقضة

 عىل والعمل اخلالف أسباب عىل للوقوف املوضوع هذا يف النظر إعادة من
 :وذلك الرياضية, الطريقة اتباع إىل هذا, أجل من ُفعمدت,. استدراكها
 .لألفكار املنطقي والتسلسل والتنظيم, الدقة من به َّتتميز ملا −
 قريب جيعله ما وهذا الرياضية, املفاهيم حدأ هو الرشط, ألن −

 .الدراسة هذه يف املتناول
 إىل) الرمزية (الرياضية صورته من ُانتقلت العمل, هذا أنجزت أن وبعد
 التي النتائج طبقت ثم. املنطقية بضوابطها ًحمتفظا َاملتعارفة, اللفظية الصورة
َّحتصلت  العمل, هذا ِّقومي أن الكريم للقارئ وأترك. النصوص عىل ّلدي َ

                                                            
 .ًالرياضيات يف جامعة دمشق سابقامدرس   )∗(
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 احلل, إىل طريقها ْوجدت قد اخلالفية, الفقهية املسائل من العديد أن َّويتحقق

 .وضحت قد الدارسني, عىل فهمها أشكل التي النصوص من الكثري وأن
:א

ُوجوده يقتيض ما هو الرشط − ُعدمه يقتيض وال املرشوط, َوجود ُ  .)١(َعدمه ُ
 األول ُوجد إذا بحيث بيشء, ٍيشء ُتعليق هو الرشط: الكامل ابن وقال −

 وذلك لوقوعه, يقع بأمر متعلق ٍحكم ُّكل: الراغب وقال. الثاين ُوجد
 .)٢(كالعالمة األمر

 بواسطة آخر ٍأمر وقوع عىل ٍأمر وقوع ُترتيب هو): النحاة عند (الرشط −
ُغالمه, قام ٌزيد قام ْإن: نحو ملفوظة; ٍأداة ٍمقدرة; أو ُ ْزر: نحو َّ َأكرمك, ِينُ ْ ِ ُ 
ِتزرين ْفإن: أي ْ ُ َأكرمك َ ْ ِ ُ)٣(. 

ِوجوده من َيلزم ما: اللغوي الرشط − ِانتفائه من َيلزم وال املرشوط, ُوجود ِ ِ 
 .)٤(آخر ٍبسبب وقوعه جلواز ُانتفاؤه

ِوجوده من َيلزم ال ما هو: الرشعي الرشط −  من َويلزم املرشوط, ُوجود ِ
ِانتفائه  .)٥(للعلم واحلياة للصالة, كالطهارة املرشوط, ُانتفاء ِ

 وقيل. الثاين ُوجد األول, ُوجد إذا بحيث بيشء, ٍيشء تعليق هو الرشط −
 وال ماهيته, عن ًخارجا ويكون اليشء, وجود عليه يتوقف ما: الرشط
ًمؤثرا يكون  .)٦(وجوده يف ِّ

                                                            
 .٣/٦٥ الكلياتأبو البقاء الكفوي,   )١(
 .٢٠٣, صالتعاريف مهامت عىل التوقيفحممد عبد الرؤوف املناوي   )٢(
 .املحيط حميطبطرس البستاين,   )٣(
 .٣/٢٦١ املوقعني أعالمابن القيم,   )٤(
 .٣/٢٦١ املوقعني أعالمابن القيم,   )٥(
 .يفاتالتعراجلرجاين,   )٦(
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 .)٧(إليه إفضاء غري من احلكم وجود عليه يتوقف ما هو الرشط −
 .)٨(عنده يوجد أن يلزم وال بدونه, اليشء يوجد ال ما وه الرشط: الغزايل قال −

 :معنيني أحد عن خترج ال أهنا نجد التعريفات هذه يف دققنا إذا
ُوجوده يقتيض ما هو الرشط :األول املعنى  يقتيض وال املرشوط, َوجود ُ

ُعدمه  .الكايف الرشط: عليه وسنطلق. اللغوي الرشط هو وهذا. َعدمه ُ
 غري من) احلكم (اليشء ُوجود عليه يتوقف ما هو رشطال :الثاين املعنى

. املتكلمني تعريف مع يتوافق وهو األصوليني, تعريف هو وهذا. إليه إفضاء
 .الالزم الرشط: وسنسميه
 .ًواضحا ًاختالفا بينهام نجد املعنيني هذين يف النظر أنعمنا وإذا

 ليس لكنهو املرشوط, لوجود يكفي الرشط وجود أن يفيد األول فاملعنى
 مع املرشوط لوجود رضوري الرشط أن الثاين يفيد حني عىل. لوجوده رضوريا

 . لوجوده ٍكاف غري أنه
 عام خيتلف األول املعنى وفق يستنبط أن يمكن وما متقابالن, فاملعنيان

 .الثاين وفق يستنبط أن يمكن
 التعريف خيتار أن) ًمتكلام أو لغويا أو كان ًفقيها (للباحث حيق أنه قبلنا فإذا
 بمقتضيات يتقيد وأن االختيار, هلذاً معقوال ًغاِّسوُم مِّيقد أن عليه فإن يشاء, الذي
 .ومنطقية ولغوية رشعية اجتهادات عليه سيبني أنه وخاصة التعريف, هذا

 نتعرض ثم له, تفصيلية بدراسة سنقوم املفهوم, هذا ألمهية ًونظرا
 .لغويةوال الرشعية الدراسات يف لتطبيقاته

                                                            
 .٦٥ إىل حتقيق احلق من علم األصول, صالفحول إرشادالشوكاين,   )٧(
 .٣/٦٥ الكليات  )٨(
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 يمكن قضيتني من منها تركيب كل يتكون رشطية تراكيب اللغة يف توجد

 القضية نسمي). عىل يتوقف (أو) يقتيض: (العبارتني بإحدى بينهام نربط أن
 الرشط جواب أو املرشوط,: الثانية ونسمي ,)ق (بـ له ونرمز الرشط: األوىل

 : ونقول). ك (بـ له ونرمز وجزاءه,
 )ك (تقتيض) ق(

 ). ك (القضية صحة يستلزم فهذا) ق (القضية صحت إذا: بذلك نيونع
 َّوتتصدر). النحوي أو (اللغوي الرشط اسم الرشط هذا عىل ويطلق
...). َمن لو, إذا, إن, (الرشط أدوات إحدى احلالة هذه يف الرشطي َالرتكيب
 تكفي) ق (القضية صحة أن يعني وهذا). ًكافيا (احلالة هذه يف الرشط ويكون

 :ومنه). ك (القضية صحة عىل لداللةل
:אא−١

 رضوريا ليس ولكنه ,)املرشوط (اليشء َوجود ُوجوده يقتيض ما هو
 َعدم َّولكن املرشوط, وجود يستلزم الرشط وجود إن: مكافئة وبعبارة. لوجوده
 . املرشوط وجود َعدم يستلزم ال وجوده

 .واحد بمعنى هي) إىل ُيفيض (,)لزميست (,)يقتيض: (اآلتية العبارات: مالحظة
 : ذلك أمثلة ومن
ِجيد مل َمن ١−١  غري ولكنه ُّللتيمم, ٍكاف ٌرشط املاء ُففقدان َّفليتيمم; َاملاء َ
ُجيد َمن َّيتيمم فقد. الزم ُّويرضه ًمريضا كان إذا َاملاء َ  : ونكتب. املاء َ

. املاء قدانف عىل يتوقف ال التيمم َّولكن التيمم, يقتيض املاء فقدان
 .ٌّرشعي املثال هذا يف ُوالدليل
 التقى قد) ٌزيد (يكون أن يقتيض فهذا ,)ٍخالد (عن) ٌزيد (روى إذا ٢−١
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) ًزيدا (أن عىل للداللة تكفي) ٍخالد (عن) ٍزيد (رواية أن يعني وهذا). ًخالدا(
) ٍخالد (مع) ٌزيد (يلتقي فقد الزم, غري الرشط هذا َّولكن). ًخالدا (التقى قد
 . ٌّعقيل فهو هنا ُالدليل أما. عنه يروي وال

 وهذا. املرض هذا جرثومة حيمل فهو ٍبمرض, إنسان أصيب إذا ٣−١
 جسم يف اجلرثومة وجود عىل لالستدالل تكفي بمرض اإلصابة أن يعني

 وال اإلنسان جسم يف اجلرثوم يوجد فقد الزم, غري الرشط هذا َّولكن. املريض
ٌّجتريبي املثال هذا يف ُوالدليل. املرض أعراض عليه تظهر ِ. 

 رشوط هي الرشط أدوات إحدى تتصدرها التي النصوص مجيع :مالحظة
 .كافية
מא–٢ :)א(א

ِوجوده من يلزم وال) املرشوط (اليشء ُوجود عليه يتوقف ما هو . َوجوده ِ
 َوجود أن حني عىل الرشط, وجود عىل يتوقف املرشوط ُوجود: أخرى وبعبارة
 .املرشوط َوجود يقتيض ال الرشط

 :هذا من نستخلص
 »املرشوط نفي يقتيض الرشط نفي َّنأ«

 يف احلال هو كام الرشط, هذا عن هبا ِّنعرب حمددة صيغة اللغة يف توجد وال
َحوالن: ًمثال فنقول عليه, النص يمكن إنام. الكايف الرشط ْاحلول َ  الزم ٌرشط َ

 .الزكاة لوجوب) رضوري(
 :الالزم الرشط أمثلة ومن
 تتوقف الصالة َصحة إن أي الصالة; لصحة رضوري رشط الوضوء ١− ٢
 .الصالة يستلزم ال الوضوء َّولكن. الصالة تصح ال الوضوء فبدون الوضوء, عىل
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 ليس املاء ولكن. احلياة تستحيل املاء فبدون للحياة; الزم رشط املاء ٢−٢
 ... والغذاء اهلواء إىل حيتاج نسانفاإل احلياة; لبقاء الوحيد الالزم الرشط
 ألن ٍكاف, ُغري ولكنه الزكاة, لوجوب الزم رشط النصاب بلوغ ٣−٢
َحوالن ًأيضا يقتيض الزكاة وجوب  .احلول َ

 لتطبيق أو األثر إلحداث) رضورية (الزمة الرشوط هذه أن نالحظ
. لكايفا غري الالزم الرشط: الرشوط هذه مثل نسمي. كافية غري ولكنها احلكم,
 : اآلتية النتيجة ومنه

 ال َوجوده َّولكن املرشوط, لوجود رضوري الكايف غري الالزم الرشط
 . املرشوط َوجود يقتيض

 . الرشط أداة اجلملة عىل احلالة هذه يف تدخل وال
 الالزم الرشط فإن ,)ك (و) ق (القضيتني َموضعي بني بادلنا إذا :مالحظة

 :فنقول. ًالزما بحيص الكايف والرشط ًكافيا, يصبح
 )ق (لـِ الزم رشط) ك (فإن ,)ك (لـِ ًكافيا ًرشطا) ق (كان إذا
 : ذلك ومثال
ِقبل إذا ًعدال راويه يكون أن يستلزم فهذا احلديث, ُ ْ َ . 

 :ييل كام العبارة هذه صياغة ويمكن
 )ٍكاف ُالرشط(  الراوي عدالة يستلزم احلديث قبول

 )ك(  يستلزم  )ق: (أي
 : يكافئ وهذا
 )الزم ُالرشط(   احلديث لقبول رضورية الراوي الةعد

 )ق (لـِ  رضورية  )ك: (أي
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 الرشط عبارة من الالزم الرشط عن الكشف يف القاعدة هذه من نستفيد

 .النصوص يف وجودها َّيطرد التي الكايف
:
 A B C D E F G }: تعاىل قال: األول التطبيق

H  I J K L z ]٦: املائدة[. 
ٌآمرة فاآلية «:)٩(تفسريه يف ثريك ابن يقول  ;»الصالة إىل القيام عند بالوضوء ِ

 . ٍكاف هنا فالرشط. الوضوء يستلزم الصالة أداء إن أي
 . للصالة الزم رشط الوضوء: يكافئ وهذا

 A B C D E F Gz}: تعاىل قال: الثاين التطبيق
 .]١: الطالق[

{F Gz لُبُق يف أو لعدهتن, ٍمستقبالت طلقوهن تعني 
ٍطهر يف ُالطالق وهو عدهتن; ْ ْمل ُ َجيامعن َ ْ َ  .)١٠(فيه ُ
ْجيامعها مل طهر يف يطلقها أن فعليه زوجته يطلق أن الزوج أراد إذا: أي  .فيه ُ
ْجتامع مل ٍطهر يف ُالزوجة تكون أن تقتيض الطالق صحة َّإن: أو َ . فيه ُ

 )ٍكاف هنا الرشط(
 .القالط لصحة الزم رشط مجاع دون الطهر: يكافئ وهذا

מא−٣ אא
 يف القول ويمكن. ما ٍقضية يف ًمعا والكايف الالزم الرشطان يتحقق أن يعني

 أن كام. ٍكاف الرشط ألن املرشوط, وجود يستلزم الرشط وجود إن: احلالة هذه
                                                            

 .٣/٤٤ابن كثري, تفسري القرآن العظيم,   )٩(
 .٥/٢١٤القرآن اجلليل,  تفسريعبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي,   )١٠(
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 :ذلك أمثلة ومن. الزم الرشط ألن الرشط, وجود عىل يتوقف املرشوط وجود
 . لإلسالم ٍوكاف الزم رشط بالشهادتني النطق ١−٣

 ينطق ًمسلام كان ومن مسلم, فهو بالشهادتني ينطق من أن يعني وهذا
 .بمسلم فليس بالشهادتني ينطق ال َمن َّأن ذلك من نستخلص. بالشهادتني

ُطهر فقد اإلهاب ُدبغ إذا «:^ الرسول قال ٢−٣ َ«)١١(. 
 كاف طرش فالدبغ. طهره إىل يؤدي اإلهاب دبغ أن احلديث من يفهم

ِّيطهره ال اإلهاب ألن الزم, رشط ذاته الوقت يف أنه إال للطهر, . الدبغ إال ُ
 هذه يف ويصح. ًمعا ٍآن يف ٍوكاف ٌالزم ٌرشط الدبغ إن: احلالة هذه يف ونقول
 .»املرشوط نفي يقتيض الرشط نفي «:اآليت االقتضاء احلالة
 ٌالزم ٌرشط واحدة, ٍاستقامة عىل والقمر الشمس بني األرض وقوع ٣−٣
 . اخلسوف حلدوث ٍوكاف
 حيقق فهو والكايف, الالزم الرشطني بني جيمع الرشط هذا كان ملا

 باعتبار −  اجلملة عىل الرشط أداة إدخال فيصح. الرشطني هذين خصائص
 ,»املرشوط نفي يقتيض الرشط نفي «:اآليت االقتضاء يصح كام −  ًكافيا الرشط
 .الرشطي املخالفة مفهوم األصوليون يسميه ما وهذا

 .تطبيقه إمكان يف للنظر ًمتهيدا املفهوم هلذا توضيح ييل وفيام
אאמ−٤

 احلكم انتفاء عىل − رشط عىل احلكم فيه َّاملعلق − اللفظ داللة هو :تعريفه
 .)١٢(الرشط انتفاء عند

                                                            
 .٨٣٨ رقم احلديث ١, جمسلم صحيحاإلمام مسلم,   )١١(
 .١٦٣ص الفقه,  أصول,ييلالزح وهبة. د  )١٢(



<{<½†Ö]_J<°‰^è<ÐéË<‚Û¦ ٤١٥
 حلكما هذا فإن رشط, عىل ًمتوقفا الرشعي احلكم كان إذا: أخرى وبعبارة

 أو ,املخالفة حكم: الطريقة هبذه املستنبط احلكم ويسمى. الرشط بانتفاء ينتفي
 . املخالف احلكم

 لوجوب ًرشطا) والبدنية املالية (االستطاعة جعل الشارع أن ذلك ومثال
 ¤ £ ¢   ¡ �  ~ { |}: تعاىل لقوله املكلف, عىل احلج

¥¦z ]ويصح. عليه يتوقف احلكم ألن الزم, الرشط وهذا. ]٩٧: آل عمران 
 . »احلج فريضة ُيسقط االستطاعة فقدان «:نقول أن

 . الالزم الرشط حالة يف يصح الرشطي املخالفة مفهوم أن ذلك من ونستنتج
 فإذا. الكايف الرشط حالة يف يصح ال املخالفة مفهوم أن وجدنا وقد
 أن هو حدث ما ولكن. املفهوم هذا تطبيق يف إشكال فال احلالة هذه استبعدنا
 من الرشط فيها يكون التي اآليات عىل املخالفة مفهوم طبقوا الفقهاء بعض
 احلكم فيها يصح وال ٍكاف, اآليات هذه يف الرشط أن مع األول, النوع

 : منها اإلشكاالت; من عدد إىل ذلك أدى وقد. رأينا كام املخالف
 يف اختالفهم َثم ومن املخالفة, بمفهوم األخذ يف الفقهاء اختالف −

 .األحكام استنباط
 . النصوص مدلوالت يف تناقضات ظهور −
 .اآليات بعض فهم تعذر −
 k l}: تعاىل قال فقد ّوجل; َّعز اهللا كتاب يف هذا يقع أن يصح وال

mn o   p     q   r s  t u  v w x z ]٨٢: النساء[. 
َّظن قد ما إلزالة الرشطية لآليات دقيقة بمراجعة نقوم أن فعلينا  أنه ُ

 .النصوص دالالت يف رضتعا
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 :الدارسني عىل فهمها أشكل التي اآليات من لطائفتني ٌتوضيحية قراءة ييل وفيام
 يصح وال املخالف, احلكم منها استنبط آيات: األوىل الطائفة
 .]٦: احلجرات[ O P Q R    S T U V ...z}: تعاىل قال − ١
َنتحقق أن يستلزم فهذا ًفاسقا اخلرب ناقل كان إذا أي  الذي اخلرب صحة َّ

َيفهم فهل. به جاء  خيربنا ما نقبل أن فعلينا ًعدال الناقل كان إذا أنه هذا من ُ
 ?نتحققه أن دون

ُمتمسك «:اآلية هذه يف الرازي الفخر اإلمام يقول َّ َ  خرب أن يف أصحابنا َُ
ِّعلل: فقالوا. تقبل ال الفاسق وشهادة حجة, الواحد  بكونه بالتوقف األمر ُ
َيقبل, ال العدل الواحد خرب كان لوو ًفاسقا,  فائدة, الفاسق عىل للرتتيب كان ملا ُ
 .»]املخالفة مفهوم يقصد [باملفهوم التمسك باب من وهو

 كام املخالفة مفهوم هنا يصح وال ٍكاف, هنا الرشط: هذا عىل واجلواب
 يف احلكم معرفة أردنا فإذا. نتوقف الفاسق غري حالة يف أنه يعني وهذا. رأينا
 بوصفها األخبار توثيق أن املعلوم فمن. النص خارج عنه نتحرى احلالة, هذه
 اإلنسانية واخلربات املشاهدات لنا وتؤكد. دنيوي شأن هو احلقيقة ملعرفة أداة
َنتحقق  أن علينا أن  ذات األمور يف خاصة ًعدال, الناقل كان ولو األخبارَّ

 وربام... والنسيان الضبط عدمو اخلطأ من عادة النقل يعرتي قد ملا اخلطورة,
 ظاهرية, فيه نشرتطها التي والعدالة ًبرشا, كونه عن خيرج ال فالناقل .الوضع

 . الواقعات يف الشهود تعدد منا الشارع طلب لذا
َيقبل, ال العدل الواحد خرب كان ولو «:الرازي عبارة عىل ًتعليقا وأضيف  ملا ُ

 ناشئ الفاسق خرب قبول عن التوقف إن: فأقول ,»فائدة الفاسق عىل للرتتيب كان
 عن فناشئ العدل حالة يف ُّالتبني أما ,)الفاسق معاين أحد وهو (َّاملتعمد كذبه عن
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 بالفاسق, اآلية ختصيص وأما... الضبط عدم أو النسيان مثل ذكرنا, كام آخر سبب
 لفهما وهذا. أوجب حقه يف ُّالتبني فصار املؤمنني, بني لإليقاع الكذب دهُّفلتعم
 .الواقع مع يتوافق كام اللغوي, الرشط معنى مع يتطابق لآلية

َّرد فقد. الفهم هذا تؤيد كثرية شواهد وثمة   عمر وبعده  بكر أبو َ
. الصحابة كبار نقلها أحاديث عائشة يدةسال َّوصححت ء,ّأجال صحابة أخبار
ِلتحقق ل قواعد ِّاملحدثون ووضع  ديلتع عىل تقترص ال احلديث صحة منُّ
 وهذا. العقل أو العلم أو للقرآن خمالفته وعدم احلديث بمتن تتعلق وإنام الرواة,
 احلكم يصح وال. الناقل كان أيا رضوري أمر األخبارَحتقق  أن نؤكد أن يدعونا
 .هنا املخالف
 r s t u v w x    y }: تعاىل قال −٢

z { | } ~ _    ̀ab ....z ]٢٥: النساء[. 
 احلرائر, من يتزوج أن يستطيع ال ملن اإلماء من لزواجا عىل اآلية حتث

 يستطيع? ملن هذا جيوز فهل
َاألمة نكاح أن إىل اآلية تفسري يف الشافعي اإلمام ذهب ُّحيل ال َ ِ  ال ملن َّإال َ

 لديه كانت إذا: يفيد الذي املخالفة بمفهوم ًمتمسكا احلرة, به يتزوج ما جيد
َاألمة نكاح له زجيو فال احلرة, نكاح عىل القدرة  مل إذا: فيقول حنيفة أبو أما. َ
 .)١٣(يقدر مل أو احلرة نكاح عىل قدر سواء ذلك, له جاز حرة حتته يكن

 عدم يقصد [احلالة هذه ختصيص «:الكبري التفسري يف الرازي بكر أبو ويقول
 j}: تعاىل كقوله عداه, ما حظر عىل يدل ال فيها اإلباحة بذكر] االستطاعة

k  l m noz ]زوال عند القتل إباحة عىل فيه داللة فال ,]٣١: اإلرساء 
                                                            

 .٣/١٣٧ ,القرآن ألحكام اجلامعالقرطبي,   )١٣(
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 ال ]١٣٠: آل عمران[ À ÁÂ z ¿ ¾ ½ }: وقوله احلالة, هذه
 يقتيض اللفظ ظاهر: له فيقال احلالة, هذه زوال عند األكل إباحة عىل فيه داللة
 .»منفصل بدليل به العمل ترك أن إال ذلك,

 وأما به, يأخذ فلم حنيفة أبو أما الفة,املخ بمفهوم أخذ الشافعي فإن وهكذا
 . الرأي هذا ِّيعمم مل ولكنه القرآن, من ٍدليل لوجود عنده َّتوقف فقد الرازي
َاألمة نكاح جييز النص هذا أن الواضح من  نكاح عىل القدرة عدم عند َ

 املخالفة بمفهوم األخذ يصح ال أي. القدرة عند ذلك ينفي ال ولكنه احلرة,
 ليس باإلماء الزواج إن ثم). الكايف الرشط أي (اللغوي لرشطا مقتىض وفق

ِّحيرمه سابق دليل أو نص وجود لعدم وذلك للرضورة, ًاستثناء  نسأل أن بقي. ُ
  عليه? احلث يف احلكمة فام ًمرشوعا, هذا مادام

 واألوضاع الظروف بسبب باإلماء التزوج من تأنف العرب كانت لقد
ْيعش ّكن التي االجتامعية ِ  مكانتهن لرفع منهن الزواج عىل اآلية حثت لذا فيها, َنَ
 .الزواج هبذا تتعلق تفصيالت عىل اآلية وأتت لتحريرهن, ًمتهيدا االجتامعية
   � ~ { | } s  t u vw x y z }: تعاىل قال −٣

¡ ¢ z ]٤: النساء[. 
 إن زوجته صداق من يأخذ أن للزوج جيوز أنه عىل املفرسون أمجع
  تسمح? مل إذا صداقها من يأخذ أن له جيوز فهل. كبذل له سمحت
 يفهم ال لكن ماهلا, من ًشيئا الزوج يأخذ ألن ٍكاف ٌرشط الزوجة موافقة إن

 هذه يف احلكم وملعرفة. موافقتها عدم حال يف ?حيق له ذلك أم الَأ النص من
 دليلال هذا ونجد. إليه يرشدنا النص هذا خارج ٍدليل عن نبحث أن علينا احلالة,

 A B C D E F G  H }: تعاىل قوله يف
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I J K L MN O   P Q R z ]فال .]٢٠: النساء 
 يتفق الرأي وهذا. بذلك له سمحت إذا إال ًشيئا متلك مما يأخذ أن للزوج جيوز
 اجلواز عدم إن: أخرى وبعبارة. آخر ٍّنص من دليله ولكن املخالفة, مفهوم مع
 .املخالفة مفهوم عن وليس سالم,اإل يف املرأة حقوق أحد عن ناشئ هنا

َّظن آيات: الثانية الطائفة   اللغة قواعد عن شذت أهنا ُ
 بصيغة) ْإن (القرآن يف َوقع «:قال بعضهم أن) الكليات (صاحب ذكر
 w } ,]٣٣: النور[ x y z z }: مواضع ِستة يف مراد غري وهو الرشط

x y z z ]١٧٢: البقرة[, { B C D E z ]٢٨٣: البقرة[, 
{² ³ ´z ]٤: الطالق[, { Ú     Û  z ]١٠١: النساء[, { _  ̀a  
b c d    e fg z ]١٤(»]٢٢٨: البقرة(. 

 :منها آيات أربع دراسة عىل وسأقترص
 .]٣٣: النور[ s  t u v w x y z z }: تعاىل قال −١

 راجع x y z z }: ُقوله: بعضهم قال «:)١٥(القرطبي تفسري يف جاء
: أي وتأخري; تقديم الكالم يف: الفضل بن واحلسني اجَّالزج قال. األيامى إىل

ِوأنكحوا ْ : بعضهم وقال. ًحتصنا أردن إن عبادكم من والصاحلني منكم األيامى َ
ًملغى, x y z }: قوله يف الرشط هذا  .»يضعف مما ذلك ونحو ُ

 خرج هذا x y z z }: تعاىل وقوله «:)١٦(كثري ابن تفسري يف وجاء
 .»له ممفهو فال الغالب خمرج

                                                            
 .١/٣٢٧ الكليات  )١٤(
 .١٢/٢٥٥اجلامع ألحكام القرآن   )١٥(
 .٣/٢٨٩تفسري ابن كثري   )١٦(
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 ليس x y z z }: تعاىل وقوله «:)١٧(السعود أيب تفسري يف وجاء
َالتعفف إرادهتن بصورة النهي لتخصيص  عادهتم عىل للمحافظة بل ... الزنى عن ُّ

َيردن َّوهن البغاء عىل ُيكرهوهنن كانوا حيث املستمرة, ْ  .»...عنه ُّالتعفف ُِ
فإذا أردنا معرفة  ,فةاملخال مفهوم يصح فال لغوي هنا الرشط : التعليق

 ًرشعا, ًحمرما الزنى كان وملا. احلكم يف حالة انتفاء الرشط نتحراه خارج النص
َأردن سواء البغاء فيحرم ْ َيردن مل أم َ ْ ُِ. 
 B C D E F G IH JK  ....z }: تعاىل قال −٢

 .]٢٨٣: البقرة[
 :آراء ثالثة عىل اآلية هذه تفسري يف املفرسون اختلف
 الظاهرية هبذا قال. اآلية لظاهر السفر, يف إال الرهان زجيو ال: األول

 .)١٨(والضحاك وجماهد
 اإلمام هبذا قال. ةَّنُّبالس احلرض ويف ْالتنزيل, بنص ثابت السفر يف الرهن: الثاين

 اهللا رسول رهن «:سننه يف ماجة ابن أورده الذي باحلديث واستشهد وغريه, مالك
 .)١٨(املخالفة بمفهوم يأخذ مالك اإلمام أن العلم مع. »باملدينة هيودي عند درعه ^

 وقد. األحوال غالب هبا فاملراد الرشط, خمرج خرجت وإن اآلية إن: الثالث
 .وغريمها والكفوي القرطبي هبذا قال. اآلية يف الرشط معنى الرأي هذا أسقط
 وجتاهل املخالفة, بمفهوم أخذ األول أن نجد اآلراء هذه يف نظرنا إذا
 بني مجع كيف ِّيبني فلم الثاين, الرأي أما. السبب ِّيبني أن دون لرهنا حديث
 يف الرشط معنى أسقط فقد الثالث الرأي وأما. الرهن وحديث املخالفة مفهوم

                                                            
 .٦/١٧٣أبو السعود, تفسري أيب السعود,   )١٧(
 .١/١٨٠ ْالتنزيل لعلوم التسهيلابن جزي,   )١٨(
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 .اإلشكال من للتخلص اآلية

 يصح وال ,)ٍكاف ٌرشط أي (ٌّلغوي ٌرشط هو اآلية يف الرشط إن: وأقول
 املقيم, حالة يف الرهان حكم نعرف أن ردناأ فإذا رأينا, كام املخالف احلكم
 عمل قد ^ الرسول أن نجد النبوية السرية ُّتتبع ِومن. آخر ٍّنص يف عنه نبحث
 . اإلشكال يزول وبذا احلرض, يف بالرهان
     Ï Ð  Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú }: تعاىل قال −٣

Û  Ü Ý  Þ ßà z ]١٠١: النساء[. 
 جواز أن الظاهر وأهل دوداو زعم «:اآلية هذه تفسري يف الرازي يقول

 ًمرشوطا احلكم هذا أثبت تعاىل بأنه واحتجوا اخلوف, بحال خمصوص القرص
 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú     Û  Ü Ý  Þ } :قوله وهو باخلوف,

ßà z ٌعدم باليشء واملرشوط َ ِعدم عند َ َ ُحيصل َّأال فوجب الرشط, ذلك َ  جواز َ
 اآلحاد, أخبار من بخرب الرشط هذا عرف جيوز وال: قالوا. األمن عند القرص
 )الكبري التفسري. (»جيوز ال وأنه الواحد, بخرب القرآن نسخ يقتيض ألنه

 ابن عن جريج ابن عن صحيحه يف مسلم رواه ما إليه املشار اآلحاد وخرب
 اخلطاب بن لعمر قلت: قال أمية بن يعىل عن بابيه بن اهللا عبد عن عامر أيب

{Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú   Û  Ü Ý  Þ ßà z َأمن فقد ِ 
َّمما ُعجبت: فقال. الناس  :فقال ذلك عن ^ اهللا رسول ُفسألت منه, َعجبت ِ

 .»صدقته فاقبلوا عليكم هبا اهللا تصدق صدقة«
 هو بل له, مفهوم ال Ú     Û z } وهو اآلية يف القيد أن إىل بعضهم وذهب

 .الواقع ملوافقة
 Ú     Û z }: تعاىل قوله أن ىلإ آخرون وذهب «:تفسريه يف القرطبي وقال
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َّتم الكالم وأن ُقبل, بام ًمتصال ليس : فقال افتتح ثم ,Ø Ùz}: قوله عند َ

{ Ú     Û  Ü Ý  Þ ßà z ْفأقم    á }: وقوله اخلوف, صالة حممد يا هلم ِ
â äã  å æ z ُّاجلرجاين قاله معرتض, ٌكالم  ُّاملهدوي وذكره ُ
َالقش القول هذا َّورد. وغريمها ُّرييُ ِ ُّالقشريي قال. العريب بن بكر أبو والقايض ْ ِ ْ َ ُ 

ٌتكلف هذا عىل احلمل ويف: نرص أبو  يريد −  الرجل أطنب وإن شديد, ُّ
 .)١٩(األمثلة ِورضب التقدير يف −  اجلرجاين
 للقرص, ٍكاف ٌرشط اخلوف إن أي القرص, يستلزم اخلوف أن اآلية من يفهم

 تنفي ال فاآلية املخالفة; مفهوم يصح فال َثم ومن احلكم, لتطبيق ًقيدا ليس أي
 ^ الرسول أن علمنا وقد. آخر ٍّنص من بدليل إال تثبته وال األمن حالة يف القرص
 .اإلشكال يزول وهبذا ًآنفا, املذكور عمر حديث يف األمن حالة يف القرص أباح

 µ ´ ³ ² ± ° ̄ ®   ¬ » }: تعاىل قال −٤
¶  z ]٤: الطالق[. 

 أن بعد باألشهر ةَّدِالع العتامد ٍكاف ٌرشط املرأة حق يف الريبة أن اآلية تفيد
 حالة أي املحيض, من َّيأسهن يف الشك هو بالريبة واملراد. باألقراء كانت

 َّحدد فقد. اإلياس حالة استقرار قبيل حتصل التي الطمثية الدورة اضطراب
 العدة حساب ُفرشط. باحليضات حساهبا لتعذر باألشهر فيها ةَّدِالع الشارع
  احلكم? فام اإلياس, حالة وثبتت االرتياب انتفى فإذا االرتياب, هو باألشهر
 مل أهنم يبدو والذي. إشكال يف وقع فقد املخالفة, بمفهوم يأخذ َمن إن
 بأهنا ارتبتم, إن العبارة, فهموا أهنم ذلك يف والسبب اإلشكال, هلذا يتعرضوا

 أعلم, واهللا ذلك غري عىل األمر ولعل ن?هتَّدِع كيف وجهلتم شككتم إن تعني
                                                            

 .٣٦٢ص ٥ج القرطبي تفسري  )١٩(
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 ال حكمها, نزول قبل بالعدة, اجلهل ألن القول, هبذا عنه َّيعرب ال املعنى فهذا
 حيضها انقطع التي اآليس وعدة: يقال أن فيكفي كيفيتها, يف بالشك عنه ُيسأل
ْيرد ومل. أشهر ثالثة سنها, لكرب  أي ك,الش بعد ما بحالة َّيتعلق ٌحكم اآلية يف َِ
 من احلكم هذا عن نبحث أن وعلينا. ٍكاف هنا الرشط ألن اإلياس, حالة ثبوت
 . النص هذا خارج من َآخر ٍدليل

 حساهبا تعذر هو الشكُمدة  يف باألشهر العدة حساب علة كانت وملا
َحتسب أن ىلَْواأل ِباب فمن باحليضات,  حالة ثبوت لدى كذلك باألشهر ُ

 .هنائيا طمثال فيها ينقطع التي اإلياس
 :أن اآليات من َّتقدم ما دراسة من نستخلص

ُّحتقق َّإن أي احلكم; لوجود ٍكاف رشط هو َّاللغوي َالرشط − َ  الرشط َ
ُّحتقق يقتيض َ  .املرشوط َ

 .املخالفة مفهوم معه يصح ال َّاللغوي َالرشط −
َيعزى أن يمكن اآليات فهم يف َاإلشكال −  الرشط بني التفريق عدم إىل ُ

 .األصويل والرشط اللغوي,
 هذا أبرز وقد. الرشط إىل نظرهتم يف ًاختالفا جيد الفقهاء آلراء املتتبع وإن هذا
 : ييل مافقد جاء  ;)٢٠()التوضيح عىل التلويح رشح (كتابه يف التفتازاين االختالف

 وحده, اجلزاء هو احلكم أن العربية أهل عند الرشطية اجلملة يف التحقيق«
 فالرشطية ًخربا كان إن اجلزاء إن حتى واحلال, الظرف زلةْبمن له قيد والرشط

 . فإنشائية ًإنشاء كان وإن خربية,
 ٍيشء ربط عىل ٌّدال واحد ٌكالم واجلزاء الرشط جمموع أن النظر أهل عندو

                                                            
 .١/١٤٦التفتازاين, رشح التلويح عىل التوضيح,   )٢٠(
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 أي [االنتفاء عند االنتفاء عىل داللة غري من ثبوته تقدير عىل وثبوته بيشء,
 الكالم من ٌجزء واجلزاء الرشط من ٌّفكل ,]طالرش انتفاء عند املرشوط انتفاء
 . واخلرب املبتدأ ْبمنزلة

 للحكم ًإجيابا التعليق وجعل األول, إىل −  تعاىل اهللا رمحه − الشافعي فامل
 الثبوت من ٌّكل فصار عدمه, تقدير عىل له ًوإعداما الرشط, وجود تقدير عىل

 عنده الرشط وصار ًمفهوما,و ًمنطوقا باللفظ ًثابتا رشعيا ًحكام واالنتفاء
 . بعضها عىل التقادير لعموم ًوقرصا ًختصيصا
 للحكم ًموجبا الكالم فجعل الثاين, إىل −  تعاىل اهللا رمحه −  حنيفة أبو ومال

 انتفاء فصار عدمه, تقدير عىل واإلثبات النفي عن ًساكتا الرشط, وجود تقدير عىل
ْالنظم من ًمستفادا رشعيا ًحكام ال ,الثبوت عدم عىل مبنيا أصليا ًعدما احلكم  ومل. َّ
  »البعض عىل يقرص حتى التقادير عموم عىل داللة ال إذ ًختصيصا الرشط يكن

 للحكم, قيد الرشط أن افرتض األول القول أن التحقيق هذا يف نالحظ
 ويرجع. الفرتاضه ًتعليال منهام ٌّأي ِّيقدم أن دون كذلك, اآلخر يعتربه مل حني يف
 أهنام مع األصويل, والرشط اللغوي الرشط بني ِّيميزان ال الرأيني أن إىل اهذ

 تعريفه حسب الرشط وهذا. اللغوي الرشط يف أي الرشطية; اجلملة يف حيققان
 .للحكم ًقيدا ليس

 يف الرشطية, للجملة املقرتح التوصيف بني عالقة توجد ال ثانية جهة من
ِّرتبت التي النتيجة وبني الرأيني,  مرتبطة الرشطية اجلملة داللة أن املعلوم فمن. عليه ُ
 . أولئك أو هؤالء توصيف وفق وليس اللغة, أهل وضع حسب اللغوية, بصياغتها

 بني الفرق بإدراك إال املوضوع هذا فهم يمكن ال أنه هذا من نستخلص
 جمموعتني سأعرض املسألة هذه ولتوضيح. األصويل والرشط اللغوي الرشط
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ً استدالال املخالفة مفهوم فيها يصح ال ٌآيات أوالمها الرشطية, اآليات من

 النص من ليس ولكن املخالف, احلكم فيها يصح ٌآيات واألخرى بالقرائن,
 :النص خارج من بالقرائنً استدالال وإنام ذاته,

 ًآيات ال يصح فيها مفهوم املخالفة استدالال بالقرائن: املجموعة األوىل
 { i j  k l m n op z ]٩: احلجرات[. 
َأحدث سواء واجب املؤمنني بني اإلصالح أن املعلوم من  كان أم اقتتال َ

 .املخالفة مفهوم يصح وال اختالف, جمرد
 { e f    g   h i   j k l  m n op z ]١٨٤: البقرة[. 
 .وتقيض تفطر ًأيضا فاحلائض املخالفة, مفهوم يصح ال
 { Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ z ]١١: املجادلة[. 
 .يصح ال املخالفة ومفهوم إليه, ينبه مل وإن رضوري, أمر املجالس يف سحالتف
 { Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù z ]٥٩: النساء[. 
 اجلهل حالة ويف التنازع, حالة يف يكون والسنة, الكتاب إىل َّالرد إن
 .يصح ال املخالفة فمفهوم. باحلكم
 { w   x y z { | z ]٩٤: النساء[. 
 .املخالفة مفهوم يصح وال غريه, ويف اجلهاد يف واجب ّالتبني إن
 { A B   C D E F G H  I J z 

 .]١٠٢: النساء[
 .املصلني مع ^ الرسول وجود اخلوف صالة يف يشرتط ال
 {D E F G H  I J K Lz 

 .]٦ :املائدة[
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. ذلك لغري أو القرآن لقراءة أو للصالة وضوؤه يكون وقد املسلم, يتوضأ

 .املخالفة مفهوم يصح وال
 { A B   C D E F G H I JK z ]٢٨: النور[. 
 مل أم أحد فيها أكان سواء إذن, دون اآلخرين بيوت إىل الدخول جيوز ال
 .املخالفة مفهوم يصح فال. يكن

 { D   E F G H I     J K L M z ]٩: اجلمعة[. 
 وال. اجلمعة يوم غري يف ويكون اجلمعة, يوم يكون اهللا ذكر إىل السعي إن
 .املخالفة مفهوم يصح

 { A B C D E F G  H I 
J K L MN z ]٢٠: النساء[. 

 غري يف وال الطالق يف ال ًشيئا, زوجه مهر من يأخذ أن للزوج جيوز ال
 .املخالفة مفهوم يصح فال. الطالق

 ذاته, النص من ليس ولكن املخالف, احلكم فيها يصح آيات: الثانية املجموعة
 النص خارج من بالقرائنً استدالال وإنام

 { n o p q rs t  u v w x y z z 
 .]١٧: الكهف[
 ولو. األول للجزء املخالف احلكم يمثل اآلية, من الثاين اجلزء أن نالحظ

 يقع أن وحاشا. فائدة من الثاين للجزء كان ملا لغوية, قاعدة املخالفة مفهوم كان
 .ّوجل َّعز اهللا كتاب يف هذا

 { } ~ � ¡¢ £ ¤ ¥¦ z ]٧: اإلرساء[. 
 للحكم املخالف احلكم هو اآلية, من الثاين اجلزء أن الواضح نم
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 .األول اجلزء يف

 { ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ   
ÇÈ z ]٣٠: األحزاب[. 

 B }: تعاىل قوله فهي املخالف احلكم تتضمن التي القرينة أما
C D E F G H I  J K z ]٣١: األحزاب[. 

 { �  ¡           ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ̈  

© ª z ]٢٨: حزاباأل[. 
 تليها التي اآلية يف املخالف احلكم تتضمن التي القرينة وجاءت

{ ¬ ®               ¯ ° ±  ²  ³    ´ µ ¶ ̧    ¹ 
º  » z ]٢٩: األحزاب[. 

 { ~ _  ̀a   b c d e fg z ]١٩٤: البقرة[. 
 Ç ÈÉ Ê   Ë Ì Í }: الكريمة اآلية يف ورد املخالف احلكم

Î z ]١٩٠: البقرة[. 
 { _ ̀ a b   c d e f z ]٨٥: آل عمران[. 
  k l m n o }: الكريمة اآلية يف املخالف احلكم نجد

p q r s t uv z ]٣: املائدة[. 
 { ¹ º            » ¼   ½ ¾    ¿À z ]٢٨٠: البقرة[. 

ُّيل «:النبوي احلديث يف نجده املخالف احلكم ِالواجد َ ِ ُّحيل َ ِ ُعرضه ُ َ ْ ُوعقوبته ِ َ ََ ُ ُ«)٢١(. 
 الذي للحكم خمالف ٌحكم يوجد أنه اآليات هذه من ٍآية ِّكل يف ظنالح

 فلو. عليه بالنص وإنام املخالفة, مفهوم من يؤخذ مل احلكم هذا أن إال َّتضمنته,
                                                            

 .١١/٤٨٦, حبان ابن صحيححممد بن حبان,   )٢١(
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 مجيع يف املخالف احلكم وجود تواتر ملا صحيحة, ًقاعدة املخالفة مفهوم كان
 .إليه احلاجة عدم مع اآليات هذه

:אא
 ):احلامسة ديوان (املعني األعرج قال  )١
ـــت إذا ْرنق َ َّ ـــالقَ َأخ َ ـــومْ ٍق ْ ـــصيبةَ ٌم َ ِ َّتــــصفى  ُ َ ْأخالقهــــمهبــــاَ ُ َ ُوتطيــــب ْ َ 

ْكدرت إذا أي َّ  عند تصفو هؤالء َأخالق فإن الناس, َأخالق ُاملصائب َ
 . وتطيب ُّحتملها
): أخالقهم تصفو (الرشط, فعل): املصائب كدرت (الرشط, أداة): إذا(
 .الرشط جواب

 هؤالء َأخالق ألن املخالفة, مفهوم يصح ال أنه البيت هذا يف نالحظ
ُرساء ِّتغريها ال بطبيعتها ِّوطيبة ٌصافية القوم  .رضاء أو َّ

ُخفاف قول هذا ويامثل َندبة ُبن ُ ْ ُ: 
ْفلئن ِرصمـت ِ ْ َاحلبـلََ ٌخمطــــئِفيــــه ُوالــــرأي  ٍمالـكَابنـةيـاْ ِ ْ ُومــــصيبُ ِ ُ 
ِعلمـــــــيَفت َّ ّأينَ ٌامـــــــرؤَ ٍمـــــــرةُذوْ ــــيام  َِّ َف َّأملِ َمــــنَ ِاخلطــــوبِ ُ ُصــــليب ُ َِ 

َالنشناش أبو قال )٢  ):احلامسة ديوان (َّْ
ــرء َإذا ُامل ْ ْمل َ ــرسحَ ْي ََ ــواماْ ًس ْوملََ ــرحَ ْي ـــواما  ُِ ًس ْوملََ ـــفَ ْتعط ِ ْ ـــهَ ِعلي ْ ـــه َ ْأقارب ُ ِ َ 

ُفللمــوت ْ َ ْ َ ٌخــري َ ْ ــىَ َللفت َ ْ ــنِ ْم ــودهِ ِقع ِ ُ ًعــديام  ُ ِ ْومـــنَ ًمــوىلَِ ُّتـــدبْ ِ ْعقاربـــه َ ُ ِ َ َ 
َحيظ ومل الغنى, من سعة يف يكن مل املرء إذا: الشاعر يقول ْ  من ٍبنصيب َ

 . ُّيذله ًموىل رمحة حتت ٍحياة من له ٌخري فاملوت أقاربه, عطف
 . الرشط جواب): له خري املوت (الرشط, فعل): يرسح مل (الرشط, أداة): إذا(
 كون وهو − املرشوط ألن ذلك املخالفة, مفهوم البيت اهذ يف يصح ال
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 .غريه أو كاملرض آخر بسبب يكون قد −  له ًخريا املوت
 ):ديوانه (بثينة مجيل قال  )٣

ُتغــضبوا َفــإن َ ْ ْمــنَ ِقــسمةِ َِ ُفــيكماهللاَِّْ ُ ـــ  ِ ّٰفلل َ ْملْإذُهَ ُيرضـــكم َ ِ ـــانُ ـــرصا َك َأب ْ َ 
َّلقل لكم اهللا قسم مما غضبتم إن: يقول  نالحظ. تستحقون بام أبرص فاهللا ته,ِ

 يف اهللا حكمة هو املرشوط, ألن املرشوط, انتفاء يقتيض ال الرشط انتفاء أن
 .هنا املخالفة مفهوم يصح فال وتعاىل, سبحانه ِّحقه يف ثابت وهو أفعاله,
ُعمرو قال )٤ ْ ِمعدي بن َ ْ ِكرب َ  ):ديوانه (َ

ْمل َإذا ْتــــستطعَ ِ َ ًشــــيئاَْ ْ ُفدعــــهَ ْ َ َوجــــ  َ ُاوزهَ ْ ــــاإىل ِ ــــستطيعَم ُت ِ َ َْ 
 املرشوط انتفاء يقتيض) االستطاعة أي (الرشط انتفاء أن هنا نالحظ

 قرره قد املعنى هذا أن إال. املخالف احلكم صحة هذا من ُويفهم ,)ُهَلِْعف يعني(
 . النص من ًاستنباطا وليس جتربته, من الشاعر

 :الشاعر قول هذا ويامثل
َعزتــــكٌحاجــــة إذا ْ َّ ُتــــستطيعهاالَ ِ َ ـــدعها  َْ َف ْ َ َألخـــرىَ ْ ـــنيُ ٌل ِّ ـــكَ َل  ُباهبـــا َ

ُدريد قال )٥ ْ َّالصمة بن َُ  ):احلامسة ديوان (ِّ
َومـــا ْمـــنإال َأنـــا َ َغزيـــةِ َّ ِ ْغـــوتْإنَ َ ـــت  َ ُغوي ْ َ ْوإنَ ْترشـــدَ َُ ـــةْ ُغزي َّ ِ ِأرشـــد َ ُ ْ 

 نالحظ. ُرشدت رشدت, وإن مثلها, ضللت قبيلتي َّضلت إن: البيت معنى
 يف الرشط جلواب املخالف احلكم هو) أرشد (الثاين الشطر يف الرشط ابجو أن

 قرره وإنام املخالفة, مفهوم من يؤخذ مل املعنى هذا أن إال). غويت (األول الشطر
ًخلقا باعتباره الشاعر  ُغزية ْترشد ْإن: لقال ًمسلام الشاعر كان ولو. به ُّيعتز جاهليا ُ
 له ٌإثبات أو للمرشوط ٌنفي يقابله ال الرشط اءفانتف. أغوي ال ْغوت وإن أرشد,
َعرف وإنام اللغة, داللة جهة من ِ  .النص خارج من ٍقرينة من ُ
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 يتصف) الكايف الرشط أي (اللغوي الرشط إن القول إىل ونخلص
 :اآلتية باخلصائص

 املرشوط, ينتفي ال الرشط انتفى إذا أي املخالفة, مفهوم فيه يصح ال −١
 الرشطية, اجلملة من الرشط جواب معرفة يمكننا ال احلالة هذه ويف

 . آخر نص يف أي اجلملة, خارج عنه نبحث أن وعلينا

 الرشط أي (األصويل والرشط) الكايف (اللغوي الرشط بني ٌعالقة ثمة −٢
 ,)ك (ِلوجود ًكافيا ًرشطا) ق (كان إذا: وهي ,)الرضوري أو الالزم
 ).ق (ِلوجود ٌالزم ٌرشط) ك (فإن

 كافية رشوط عدة توجد أن يمكن أي الغالب; يف الكايف الرشط عدديت −٣
 .الالزم الرشط عىل هذا وينطبق. الرشطية اجلملة يف

 هذا فإن ٍكاف, ٌواحد ٌرشط إال يوجد ال أي ًوحيدا; الكايف الرشط كان إذا − ٤
 .املرشوط انتفى الرشط هذا انتفى إذا بحيث ًالزما, ًرشطا يصبح الرشط

 :ييل كام ذلك وبيان ًالزما, ًرشطا متثل الكافية الرشوط جمموعة إن −٥
 ال انتفاءه إن أي املرشوط, لوجود ًقيدا ليس اللغوي, الرشط أن ذكرنا لقد
 ال الرشطية اجلملة مادامت: اآليت السؤال يثري وهذا. املرشوط انتفاء يقتيض
 الفرق ما رى,أخ وبعبارة الصيغة? هذه فائدة فام التعبري, يف ًجديدا ًمعنى حتمل
 :اجلملتني بني املعنى يف

 )الرهان جيوز السفر حالة يف (َو) الرهان فيجوز سفر, عىل كنتم إن(
 . احلرض يف الرهان تثبت أو تنفي وال السفر, يف الرهان جتيز وكلتامها
 يف يتعدد الكايف الرشط أن نجد الرشطية الصيغة يف دققنا إذا: واجلواب

 أن افرتضنا فإذا. الرشطية اجلملة يف كافية رشوط عدة توجد أن يمكن أي الغالب;
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 فإن }نق , ...,٢ق ,١ق{ الرشطية اجلملة يف الكافية الرشوط مجيع جمموعة متثل) ق(
 املجموعة انتفت إذا: ييل كام ذلك وتعليل. املرشوط لوقوع ًالزما ًرشطا يكون) ق(
). ك (املرشوط تحققي فال املرشوط, لوقوع الكافية الرشوط مجيع انتفت أي ;)ق(

 ومنه. الالزم الرشط تعريف هو وهذا). ك (انتفاء يقتيض) ق (انتفاء أن يعني وهذا
 ):الرياضيات يف املنطق جرب مربهنات من هي التي (اآلتية النتيجة

 . األقل عىل الكافية الرشوط أحد حتقق إذا إال) ك (املرشوط يتحقق ال
 : الكريمة اآلية ذلك عىل ًمثال ولنرضب

 ̀ _ ~ { | }   t u v w x y  z }: تعاىل قال

a bc z ]٣: النساء[. 
 ْذكرته الذي اليتامى يف اإلقساط هو للتعدد, الكافية الرشوط أحد إن
 من األيامى عدد زيادة أو املرأة, عقم مثل أخرى ٌرشوط ُوجدت فإذا. اآلية
 إذا أما .ًأيضا التعدد يقتيض فهذا ,)٢٢(...أو الرجال من عددهم عىل النساء
 ٌمرشوط, التعدد أن يعني وهذا. للتعدد َداعي فال الرشوط, هذه مجيع انتفت
 .ًمطلقا وليس
:אא−٥

 للرشط, الرشعية القيمة لدراسة البحث من اجلزء هذا سأخصص
                                                            

 دراسة ففي. الرجال ببعض تتعلق بيولوجية عوامل ًأيضا, للتعدد الداعية األسباب من  )٢٢(
 بتاريخ السورية الثورة جريدة يف ُنرشت بكندا مونرتيال يف كونكورديا جامعة يف أجريت

 بمرتني أكرب الذكور دماغ يف اجلنسية الرغبة عن املسؤولة املنطقة إن تقول ٣٠/٣/٢٠١٠
 املسؤولة الدماغ يف الظهرية النواة منطقة أن الدراسة وأوضحت. اإلناث يف عنها ونصف

 عند اجلنسية الطاقة من مزيد إىل يؤدي وهذا. الرجال عند أكرب هي اجلنسية التحديات عن
 .غالبيتهم دعن يكن مل إن الرجال, بعض
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 عن والكشف الرشعية األحكام واستنباط فهم يف الدراسة هذه أثر ومناقشة
 .لفقهاءا بني اخلالفات أسباب

ْمعنيني للرشط أن ذكرنا َ: 
 يقتيض وال املرشوط, َوجود ُوجوده يقتيض ما هو الرشط: األول املعنى

 ,)النحوي أو (اللغوي الرشط: اسم الرشط هذا عىل ويطلق. َعدمه ُعدمه
 .الكايف الرشط ًأيضا ويسمى

 وجود عليه يتوقف ما هو الرشط: األصوليني تعريف وهو :الثاين املعنى
 الرشط: اسم الرشط هذا عىل ويطلق. إليه إفضاء غري من) احلكم (اليشء
 الرشط نفي إن: اآلتية باخلاصية الرشط هذا ويمتاز). الرضوري أو (الالزم
 .املرشوط نفي يقتيض

 الالزم للرشط الرشعية القيمة ١−٥
 هنا ويصح ,)اجلزاء (املرشوط نفي يقتيض الرشط هذا نفي أن ذكرنا

 . رشعي حكم هو املخالف, احلكم إن أي املخالفة; مفهوم

 اللغوي للرشط الرشعية القيمة ٢−٥
 فعل: األول اجلزء يسمى. جزأين من اللغوي الرشطي الرتكيب يتكون

 الرشط هذا وتتصدر. وجزاءه الرشط جواب: الثاين اجلزء ويسمى الرشط,
ْمن, إذا, ْإن,: األدوات إحدى  :ييل امك بالرموز عنه ِّونعرب...  لو مهام, ما, َ
 وقد). ك (تقتيض) ق: (نقول أو). ك (حتقق إىل ذلك فيؤدي) ق (حتقق إذا
 يسقط, فإنه الفضاء يف ما ٌجسم ُترك إذا: كقولنا طبيعيا, ًقانونا االقتضاء هذا يكون
 اجتامعيا, ًقانونا االقتضاء هذا يكون وقد. سيموت فإنه إنسان قلب توقف وإذا

 زاد وإذا. املرىض عدد تناقص الطبية, والرعاية العناية زادت إذا: ذلك ومثال
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 من االقتضاء, هذا يكون وقد. السلعة ثمن ارتفع العرض عىل ما ٍلسلعة الطلب

 لك فسأشرتي نجحت إذا: البنه األب يقول كأن: العادية االجتامعية التعامالت
 . فسأعاقبك عملك, يف هتاونت إذا: ملرؤوسه الرئيس يقول أو. ًحاسوبا
 وبعبارة. الرشطي للحكم الرشعية القيمة هو الدراسة, هذه يف مناُهي وما

  الرشطية? اجلملة عىل املرتتب الرشعي احلكم هو ما أدق,
 :اآلتية احلاالت ذلك يف نميز
 .والسنة القرآن: الرشعية النصوص يف الرشط – ١
 . والعقود والنذور األيامن يف الرشط – ٢
 .اديةاالعتي الناس أقوال يف الرشط – ٣

 :والسنة القرآن يف الرشطية النصوص بعض باستعراض نبدأ
  األوىل الطائفة
 x y z { | } ~ _  ` a b c de }: تعاىل قال

f g h ij  z ]١٥: لقامن[. 
 .]٦: املائدة[ D E F G H  I ...z }: تعاىل قال
 .]٩١: النحل[ a z ̀ _ ~ { }: تعاىل قال
 .]٢٣٠: البقرة[ Í Î Ï Ð Ñ    Ò Ó Ô Õ  Ö ×Ø z }: تعاىل قال
 .]٣٣: النور[ s  t u v w x y z z }: تعاىل قال
 .]١١: النساء[ m n             o   p q r s t uv z }: تعاىل قال
 بمقتىض االلتزام وجوب النصوص, هذه يف الرشطية الصيغة تفيد

 . املسلم عىل فرض هو فيها الرشعي احلكم إن أي الرشط;
  الثانية الطائفة
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 ̀ _ ~ { | }   t u v w x y  z }: تعاىل لقا

a bc z ]٣: النساء[. 
 n o p  q r s t u v w}: تعاىل قال

x z ]٣٥: النساء[. 
 A B  C D E F G H I J  K L }: تعاىل قال

M N OP z ]١٢٨: النساء[. 
ُفليخربه ًعبدا ُأحدكم َّأحب إذا «:^ الرسول قال ْ ِ«)٢٣(. 
ُفليؤمروا ٍسفر يف ٌثالثة خرج إذا «:^ الرسول قال ُأحدهم ِّ َ«)٢٤(. 
 .)٢٥(»ِّفليخفف بالناس ُأحدكم َّصىل إذا «:^ الرسول قال

 .مندوبة النصوص هذه يف األحكام أن نالحظ
 الثالثة الطائفة
 .]٢: املائدة[ z  ±° ̄ ® }: تعاىل قال
 .]١٠: اجلمعة[ X Y Z [ \ ]     z }: تعاىل قال
 .]٥٣: باألحزا[ u v w  x z }: تعاىل قال
 .]٤: النساء[ x y z { | } ~ �   ¡ ¢ z }: تعاىل قال

 .املباح من اآليات هذه يف األحكام
 ةمالكري اآليات هذه يف الرشطي الرتكيب إن :القول إىل نخلص
 أو ًمندوبا أو ًواجبا يكون قد رشعيا, ًحكام ِّيمثل الرشيفة النبوية واألحاديث

 .املرافقة والقرائن فيه, يقع الذي السياق حسب ًمباحا
                                                            

 .٦/٤٨٩ اإليامن شعب ,البيهقي  )٢٣(
 .٢٦١٠ رقم احلديث ٢, سنن أيب داود, جداود أبو  )٢٤(
 .١/٢٤٨البخاري, صحيح البخاري,   )٢٥(
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 الناس? تعامالت يف للرشط الرشعية القيمة هي فام
 فيها ُتستعمل الناس, تعامالت يف تقع مسائل ثالث القرآن ذكر لقد
 .الرشطية الصيغة
 العقود يف الواردة الرشوط – ١
 مثل الناس, بني املربمة العقود يف خاصة ٌرشوط توضع أن املتعارف من
 بالوفاء ًرشعا ملزم واملسلم. وغريها والزواج الرشكاتو واإلجارة البيع عقود
َّحتل أال عىل ذاهتا, بالعقود ملزم هو مثلام الرشوط هبذه ِ ِّحترم أو ًحراما ُ . ًحالال ُ
 .)٢٦(»رشوطهم عىل املسلمون «:^ الرسول قال فقد

 عقد أو به تعهد بام قضائيا ُفيلزم الرشوط, هبذه العقد َطريف ُأحد َّأخل فإذا
 . للغري حقا فيه ألن القانون, يف َّاملقرر اجلزاء عليه يوقع احلالة هذه ويف يه,عل

 الرشطي اليمني – ٢
َيفي أن فعليه َّمعني, ٍرشط ُّحتقق حني ما بعمل يقوم أن املسلم حلف إذا ِ  بام َ
 a z ̀ _ ~ { }: تعاىل لقوله اهللا عهد فاليمني. عليه حلف

َحلفت إذا «:قال ^ الرسول َّأن َّإال. ]٩١: النحل[ ْ َ ٍيمني, عىل َ ِ  ًخريا َغريها َفرأيت َ
ِفأت منها, ْ ْوكفر خري هو الذي َ ِّ  َّرخص ^ الرسول إن أي ;)٢٧(»يمينك عن َ

 .الكفارة وعليه بيمينه باحلنث للمسلم
 :الرشطي َالنذر – ٣

 وحكمه. كذا َأفعل ْأن َّعيل ٌفنذر كذا, حصل إذا: املسلم يقول أن وهو
 :الفقهاء عند

                                                            
 .٣/٣٣٢, داوود أيبسنن   )٢٦(
 .٤٣٥٢ رقم احلديث ٥مسلم, صحيح مسلم, ج  )٢٧(
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َيبتغى مما املنذور الفعل كان إذا) ١ َ ْ  الوفاء الناذر ويلزم واجب فهو اهللا, وجه به ُ
ْمن «:^ الرسول قال. الرشط حصل إذا بنذره َنذر َ َ َيطيع ْأن َ ُفليطعه اهللاَ ُِ ْ ُِ«)٢٨(. 
 حنث, إذا عليه كفارة وال الرتك, أو الفعل يلزمه مل مباح, يف النذر كان إذا) ٢
َيبتغى فيام إال نذر ال «:^ قوله بدليل ر,النذ انعقاد لعدم َ ُوجه به ُ ْ  .)٢٩(»وجل عز اهللا َ

َنذر إذا) ٣ َ َنذر ال «:^ لقوله باإلمجاع, به الوفاء جيوز فال معصية, يف َ ْ  يف َ
 عند عليه كفارة وال واحلنابلة, األحناف عند كفارة وعليه ,)٣٠(»اهللا ِمعصية
 . واملالكية الشافعية
ٌقربة هبا ُيقصد ال التي االعتيادية وترصفاهتم الناس أقوال يفالرشط ) ٤ ُ 
 السنة, أو الكتاب يف ٌحكم فيه يرد مل ًعقودا, أو ًأيامنا تتضمن وال ٌمعصية وال
ُّتعد لذا  وللمسلم. األعامل من املباح حكم وحكمها اللغو, من األقوال هذه ُ

َيفي أن يف اخليار ِ  أن اجتامعيا ملعروفا َّلكن. يشء عليه وليس يفي, ال أو هبا َ
 فيه كان إن وعيده ينجز وال خري, فيه كان إن وعده املسلم ينجز أن َّاملفضل
 وإنام الوعيد, بتحقيق تتامدح ال األعراب أن زعموا «وقد. ألحد ًأذى أو ٌرضر
 الوعد إنجاز ويف اللؤم, من ًرضبا الوعيد حتقيق يف ألن املوعود, بإنجاز تتامدح
 منازعة يف عبيد بن عمرو العالء بن عمرو أبو أنشده ًبيتا ورووا... الكرم كل
 :)٣١(وهو املعنى هذا

ـــــــه ْوإن ِّوإين ُأوعدت ُْ ْ َ ـــــــهأوَ ُوعدت َُ ْ ِلـمخلف  َ ْ ُ ِإيعاديَ ِومنجزَ ْ ُ ِموعـدي َ ِ ْ َ« 
 التعامالت يف القائمة الرشطية املسائل معاجلة يف القاعدة فإن هذا وعىل

                                                            
 .٦٣١٨ رقم احلديث ٦ جالبخاريصحيح   )٢٨(
 .٣٢٧٥حلديث  رقم ا٣ جداوود أيب سنن  )٢٩(
 .٤٣٣٣ رقم احلديث ٥صحيح مسلم ج  )٣٠(
 .١/٣٩ والذخائر البصائرأبو حيان التوحيدي,   )٣١(
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 :ييل كام هي السنة, يف أو الكتاب يف حكم هلا ليس والتي الناس, بني

 يلزمه أو بيمينه, ُاحلالف َّيرب أن فإما باهللا, بيمني الرشط اقرتن إذا) ١
 .يشء عليه يرتتب وال معصية فهو اهللا, بغري احللف كان فإذا الكفارة,
ِّطبق نذر, بصورة الرشط جاء إذا) ٢  .تقدم كام النذر حكم عليه ُ
 معصية, وال قربة به ُيقصد وال والنذر, اليمني من ًجمردا الرشط كان إذا) ٣
 .املباح حكم وحكمه اللغو, من فهو
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 الكتاب دار الشوكاين, األصول, علم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد − 

 .١٩٩٩ العريب,
 .طرابلس اإلسالمية, الدعوة كلية منشورات الزحييل, وهبة. د الفقه, أصول − 
 .١٩٩٩ ,٤ط بريوت, صادر, دار التوحيدي, حيان أبو ائر,والذخ البصائر − 
 .١٩٨٣ ,١ط لبنان, العلمية, الكتب دار اجلرجاين, التعريفات, − 
 بمرص, الكربى التجارية املكتبة جزي, ابن حممد ْالتنزيل, لعلوم التسهيل − 

 .١٣٥٥ ,١ط
 بريوت, العريب, الرتاث إحياء دار الرازي, الدين فخر الكبري, التفسري − 

 .١٤٢٠ ,٣ط
 دار الداية, رضوان. د حتقيق املناوي, التعاريف, مهامت عىل التوقيف − 

 .دمشق الفكر,
 كثري, ابن دار البغا, مصطفى حتقيق البخاري, اإلمام الصحيح, اجلامع − 

 .١٩٨٧ ,٣ط
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 .١٩٦٧ ,٣ط املرصية, الكتب دار القرطبي, القرآن, ألحكام اجلامع − 
 القومي, واإلرشاد الثقافة زارةو منشورات الكفوي, البقاء أبو الكليات, − 

 .١٩٧٤ دمشق,
 الرتاث إحياء دار العامدي, حممد اإلمام القضاة قايض السعود, أيب تفسري − 

 .بريوت العريب,
 األموية, املكتبة النسفي, حممود بن أمحد بن اهللا عبد اجلليل, القرآن تفسري − 

 .الغزايل مكتبة
 .١٩٦٩ بريوت, املعرفة, دار كثري, ابن العظيم, القرآن تفسري − 
 الكتاب دار السجستاين, األشعث بن سليامن داود أبو داود, أيب سنن − 

 .بريوت العريب,
 .بمرص صبيح مكتبة التفتازاين, التوضيح, عىل التلويح رشح − 
 .٢٠٠٣ بريوت, العلمية, الكتب دار األصفهاين, املرزوقي احلامسة, ديوان رشح − 
 بريوت, الرسالة, مؤسسة األرنؤوط, شعيب حتقيق حبان, ابن صحيح − 

 .١٩٩٣ ,٢ط
 إحياء دار الباقي, عبد فؤاد حممد حتقيق مسلم, اإلمام مسلم, صحيح − 

 .بريوت العريب, الرتاث
 ,٢ط بريوت, الفكر, دار القاسمي, الدين مجال حممد التأويل, حماسن − 

١٩٧٨. 
 .١٩٩٨ طبع, إعادة لبنان, مكتبة البستاين, بطرس املحيط, حميط − 

*   *   * 



 آلراءا و المقاالتُ 



 




