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 مفهوم الفعل: حقيقته وحكمه وتطبيقاته

 د.وليد بن فهد الودعان

 الشريعة كلية-الفقهقسم أصول 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 انبحث مهخص 

عٍت األصوليوف ٔتباحث ادلفهـو يف اجلملة تعريفان كتقسيمان كٖتريران. غَت. أف من ادلباحث اليت مل ٖتظ بكبَت 
عناية يف باب ادلفهـو مسألة: مفهـو الفعل. كىي مسألة جديرة بالعناية كالدراسة، ألهنا من ادلباحث اليت انفرد اجلنابلة 

نما ادلتأمل يف كتب الفركع كشركح السنة غلد استدالالت كثَتة ؽلكن أف تنزؿ على ببحثها كمل يتطرؽ ذلا األكثركف. بي
ىذه ادلسألة. كىذا يبُت أف مفهـو الفعل من مسالك االستنباط عند أىل العلم. كىذا البحث يسلط الضوء على ىذه 

 ادلسألة مبينان حقيقة مفهـو الفعل كأقسامو كاخلالؼ فيو كشيئان من تطبيقاتو.

ص البحث إىل أف ادلقصود ٔتفهـو الفعل: ما دؿ عليو الفعل يف غَت صورة الفعل، أك أنو بياف حكم كقد خل
مفهـو إال إذا دلت القرائن ادلسكوت بداللة الفعل عليو. كالفعل من حيث ىو ال يستفاد منو معٌت. فال يستفاد منو 

مؤيدة بالوحي، كفعل النيب صلى اهلل عليو كسلم على كوف الفعل خارجان دلعٌت من ادلعاين. ككذلك أفعاؿ الشارع فهي 
لو أقساـ. كلكل قسم منو حكم يتعلق بو. كقد بُت البحث أحكاـ تلك األقساـ مع التوضيح بالتطبيقات الفقهية 

 ادلناسبة.
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فال  إف احلمد هلل ضلمده كنستعينو كنستغفره كنستهديو، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا من يهده اهلل
مضل لو، كمن يضلل فال ىادم لو، كأشهد أال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف زلمدان عبده كرسولو، صلى 

 اهلل عليو كعلى آلو كزكجو كصحبو كسلم تسليمان كثَتان إىل يـو الدين.

 أما بعد:

صوؿ، كذلك ألنو يعٌت فال شك أف مبحث دالالت األلفاظ من أىم مباحث أصوؿ الفقو، بل ىو عمدة علم األ
باأللفاظ اليت جاءت هبا نصوص الوحي ككيفية استنباط األحكاـ منها، قاؿ الغزايل عن ىذه ادلباحث: "أعلم أف ىذا 
القطب ىو عمدة علم األصوؿ، ألف ميداف سعي اجملتهدين يف اقتباس األحكاـ من أصوذلا كاجتنائها من أغصاهنا، إذ 

اجملتهدين رفعها ككضعها، كاألصوؿ األربعة من الكتاب كالسنة كاإلمجاع كالعقل ال  نفس األحكاـ ليس يرتبط باختيار
مدخل الختيار العباد يف تأسيسها كتأصيلها، كإظلا رلاؿ اضطراب اجملتهد ك٘تحلو كاكتسابو استعماؿ الفكر يف استنباط 

 .(1)األحكاـ كاقتباسها من مداركها"

عريفان كتقسيمان كٖتريران، كما ـ، كقد عٍت األصوليوف ٔتباحثو يف اجلملة تكمن مهمات مباحث الدالالت مباحث ادلفهو 
ؾ إال دلكانة ىذه ادلباحث يف فهم الشريعة كتوسيع مدركها كبياف مشوذلا، غَت أف من ادلباحث اليت مل ٖتظ بكبَت ذا

ك رأيت أف أسلط عليها عناية يف باب ادلفهـو مسألة: مفهـو الفعل، كىي مسألة جديرة بالعناية كالدراسة، كلذل
 الفعل كأقسامو كاخلالؼ فيو كشيئان من تطبيقاتو. مفهـو الضوء يف ىذا البحث مبينان حقيقة

 كشلا يبُت أعلية النظر يف ىذه ادلسألة:

 فاظ، كىي مباحث مهمة يف فن أصوؿ الفقو.مسألة ترتبط ٔتباحث دالالت األل أهناأكالن: 

تستحقو من البحث كالدراسة، فإين مل أجد فيما اطلعت عليو دراسة أصولية فيها،  ثانيان: أف ىذه ادلسألة مل ٖتظ ٔتا
 بل إف األصوليُت السابقُت مل يتعرض أكثرىم ذلذه

 ادلسألة، فال ٕتد ذلذه ادلسألة ذكران إال يف كتب احلنابلة، فقد انفردكا بذكرىا دكف غَتىم.

                                                           
 (.2/7ادلستصفى ) (1)
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غلد استدالالت كثَتة ؽلكن أف تنزؿ على ىذه ادلسألة، كىذا يبُت ثالثان: أف ادلتأمل يف كتب شركح السنة ككتب الفركع 
 أف مفهـو الفعل من مسالك االستنباط عند أىل العلم، كىذا األمر ػلتاج إىل ٕتلية كتبيُت.

 كقد قسمت ىذا البحث إىل مقدمة ك٘تهيد كمبحثُت كخا٘تة:

 ادلقدمة: كفيها أعلية ادلوضوع، كتقسيمات البحث، كمنهجو.

 يف أقساـ دالالت األلفاظ كبياهنا. كفيو مطالب: ٘تهيد:

 المطلب األول: تعريف المفهوم لغة واصطالحاً.

 المطلب الثاني: أقسام المفهوم.

 المطلب الثالث: تعريف الفعل لغة واصطالحاً.

 المطلب الرابع: حقيقة مفهوم الفعل.

 المبحث األول: مفهوم الموافقة للفعل، وفيه مطلبان:

 : حكم المسألة وأدلته.المطلب األول

 المطلب الثاني: األمثلة التطبيقية لمفهوم الموافقة في الفعل.

 المبحث الثاني: مفهوم المخالفة للفعل، وفيه مطالب:

 المطلب األول: الخالف في المسألة.

 المطلب الثاني: األدلة والمناقشات.

 في الفعل. المطلب الثالث: الترجيح مع األمثلة التطبيقية لمفهوم المخالفة

 مث اخلا٘تة، كفيها خالصة البحث كأىم نتائجو.
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 كقد سلكت يف البحث ادلنهج اآليت:

 التاـ للمصادر كادلراجع ادلتقدمة كادلتأخرة ْتسب اإلمكاف. االستقراء-1

 أقواؿ العلماء يف ادلسألة، مع احلرص على ٖتقيق نسبة األقواؿ من خالؿ الرجوع إىل ادلصادر ادلعتربة. مجع-2

 باألمثلة التطبيقية للمسألة موثقة من كتب الفركع كشركح السنة. العناية-3

 األلفاظ اليت ٖتتاج إىل بياف. بياف-4

 بالتوثيق لكل ما أذكر، كعزك نصوص العلماء إىل كتبهم مباشرة إال إف تعذر ذلك. العناية-5

كاآلثار  األحاديثمباشرة، كٗتريج  اآليات ببياف اسم السورة كرقم اآلية يف صلب البحث بعد ذكر اآلية عزك-6
 الواردة يف البحث.

 األكؿتاريخ الوفاة لكل علم أذكره يف صلب البحث. باستثناء الصحابة رضي اهلل عنهم. كذلك يف ادلوضع  ذكر-7
 لذكر العلم يف كل مبحث أك مطلب مستقل.

 ادلعلومات ادلتعلقة بادلصادر كادلراجع بعد هناية البحث. ذكر-8

ما فيو من تقصَت أك خلل، كاحلمد هلل رب  يليغفر ألرجو اهلل تعاىل أف غلعل ىذا البحث نافعان، كأف  ىذا كإين
 العادلُت، كصلى اهلل كسلم على نبينا زلمد.

 تمهيد: في أقسام دالالت األلفاظ وبيانها:

، كالبيضاكم (1)ىػػ(646اختلفت مناىج األصوليُت يف تقسيم دالالت األلفاظ، كالذم سار عليو ابن احلاجب)
. (4)، كغَتىم(3)ىػػ(771، كابن السبكي )(2)ىػػ(685)  تقسيمها إىل قسمُت: منطوؽ كمفهـو

                                                           
، كادلنطوؽ إىل صريح كغَت صريح. كغَت الصريح إىل اقتضاء كإشارة كإؽلاء. كأما ادلفهـو فقسمو  قسم ابن احلاجب (1) الدالالت إىل قسمُت: منطوؽ كمفهـو

 (.2/172.171إىل قسمُت: موافقة كسلالفة. انظر: سلتصر ادلنتهى مع شرح العضد )
، كقسم ادلفهو  (2) ـ إىل اقتضاء كموافقة كسلالفة. انظر: منهاج الوصوؿ مع السراج الوىاج قسم البيضاكم الدالالت إىل قسمُت: منطوؽ كمفهـو

(1/412.414.) 
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 ، كابن احلاجب، كابن السبكي ادلفهـو إىل قسمُت: مفهـو موافقة كمفهـو سلالفة.(5)ىػػ(631كقسم اآلمدم )

 .(6)كتبعهم على ىذا التقسيم كثَت من األصوليُت

نطقو إنطاقان نطقان، كالنطق: بالضم اسم منو، كأوؽ: كىو يف اللغة: اسم مفعوؿ لنطق ينطق نطقان كمكالقسم األكؿ ادلنط
جعلو ينطق، كيقاؿ: نطق لسانو كما يقاؿ: نطق الرجل، كنطق الكتاب: بُت كأكضح، كانتطق فالف تكلم، كقد أنطقو 

 .(7)اهلل كاستنطقو: أم كلمو كناطقو

ُعلِّْمَنا َمنِطَق  تعاىل:}الـ، كادلنطيق البليغ، ككالـ كل شيء منطقو، كمنو قولو فالنطق: ىو التكلم، كادلنطق الك
 .(1)(، كقد يستعمل ادلنطق يف غَت اإلنساف كما يف اآلية السابقة16)النمل:الطََّْتِ{

 .(2)كادلنطوؽ اصطالحان: عرفو اآلمدم بأنو: ما فهم من داللة اللفظ قطعان يف زلل النطق

اللفظ يف زلل النطق، كال يقاؿ ان: إلخراج األحكاـ ادلضمرة يف داللة االقتضاء، فهي مفهومة من كعرب بقولو: قطع
 .(3)لشيء من ذلك منطوؽ اللفظ

كهبذا ؼلرج عن ادلنطوؽ: ما مل يصرح فيو باحلكم، فما جاءت داللتو على سبيل االقتضاء كاإلؽلاء كاإلشارة ليس من 
 .(4)كادلفهـو ادلنطوؽ، بل ىو يف درجة بُت ادلنطوؽ

                                                                                                                                                                                           
. كادلنطوؽ إىل اقتضاء كإشارة. كأما ادلفهـو فقسمو إىل قسمُت: موافقة كسلالفة. أن (3) ظر: مجع قسم ابن السبكي الدالالت إىل قسمُت: منطوؽ كمفهـو

 .(1/341.344.338اجلوامع مع تشنيف ادلسامع )
( إرشاد الفحوؿ 1/83( نشر البنود )3/473( شرح الكوكب ادلنَت )6/2876( التحبَت (3/1456( أصوؿ ابن مفلح )2/171انظر: شرح العضد ) (4)

(342.) 
. انظر: اإلحكاـ (5) . كقسمها إىل اقتضاء كإؽلاء كإشارة كمفهـو  (.( 3/64، 2/134)قسم االمدم الدالالت إىل قسمُت: داللة ادلنظـو كداللة غَت ادلنظـو

 (.342( إرشاد الفحوؿ )1/91.89( نشر البنود )3/481( شرح الكوكب ادلنَت )6/2876( التحبَت)3/1456انظر: أصوؿ ابن مفلح ) (6)
 ( مادة: نطق.14/188( لساف العرب )2/611( ادلصباح ادلنَت )5/444انظر: مقاييس اللغة ) (7)
 (.14/188انظر: لساف العرب ) (1)
 (.3/66حكاـ )اإل (2)
 (.3/66انظر: اإلحكاـ ) (3)
 .(3/66انظر: اإلحكاـ ) (4)
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كيفهم من ىذا أف ادلنطوؽ: ىو ادلدلوؿ عليو بداللة اللفظ، كقد سلك ابن احلاجب مسلكان آخر، فجعل ادلنطوؽ 
داللة اللفظ نفسها، كما عرب ٔتا يفيد دخوؿ الدالالت الثالث يف ادلنطوؽ، فقاؿ يف تعريفو: ما دؿ عليو اللفظ يف 

 .(5)زلل النطق

 .(6)عليو اللفظ سواء كاف حكمان أك غَته كقولو: ما: أم ىو معٌت دؿ

 .(7)يف زلل النطق، أم: إف داللتو تكوف من مادة احلركؼ اليت ينطق هبا

 .(8)كمن أحسن التعريفات للمنطوؽ تعريفو بأنو: ادلعٌت ادلستفاد من اللفظ من حيث النطق بو

 .(1)بو كإظلا ينطق باللفظ كإطالقو على ادلعٌت من باب احلقيقة االصطالحية، كإال فادلعٌت ال ينطق

{تعاىل }كمثالو: ٖترمي التأفيف للوالدين الداؿ عليو قولو   .(2)( فهو منطوؽ النص23)اإلسراء:َفال تَػُقْل ذَلَُما ُأؼٍّ

 كأما ادلفهـو فتعريفو يف ادلطلب اآليت.

 ول: تعريف المفهوم لغة واصطالحاً:المطلب األ

: اسم مفعوؿ من فهم، على كزف تع ، فهو فاىم (4)، كالتسكيُت لغة(3)ب، يفهم فهمان، بالتحريك، كىو أفصحادلفهـو
، كفهم: ٔتعٌت علم، يقاؿ: فهمت الشيء فهمان: إذا علمتو، كقد استفهمٍت الشيء  فأفهمتو كفهمتو، كتفهم كمفهـو

 .(5)الكالـ: إذا فهمو شيئان بعد شيء

 .(6)لشيء، كذا يقولوف أىل اللغة"ىػػ(: ")فهم( الفاء كاذلاء كادليم علم ا395قاؿ ابن فارس )
                                                           

( 6/2867( التحبَت )1/329( مجع اجلوامع مع تشنيف ادلسامع )3/1456(. كذلذا التعريف انظر: أصوؿ ابن مفلح )147مل )منتهى الوصوؿ كاأل (5)
 (.3/473شرح الكوكب ادلنَت )

 (. كانظر تعليق العطار عليو.1/347.346اجلوامع )انظر: شرح اجلالؿ احمللي على مجع  (6)
 (.1/233انظر: تيسَت الوصوؿ ) (7)
 (.3/473شرح الكوكب ادلنَت ) (8)
 .(1/346انظر: حاشية العطار ) (1)
 (.1/347انظر: شرح اجلالؿ احمللي على مجع اجلوامع ) (2)
 ( مادة: فهم.1479انظر: القاموس احمليط ) (3)
 ( مادة: فهم.2/482دلنَت )انظر: ادلصباح ا (4)
 ( مادة: فهم.5/384انظر: الصحاح ) (5)
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كالفهم: معرفة الشيء بالقلب، كفهمت الشيء: عقلتو كعرفتو، كفهم الشيء: إذا أحسن تصوره كجاد استعداده 
مر: لالستنباط، كأفهمو األمر: أم أحسن تصويره لو، كاستفهمو: سألو أف يفهمو، كيقاؿ استفهم من فالف عن األ

 .(7)جل فهم: أم سريع الفهمطلب منو أف يكشف عنو، كيقاؿ ر 

 .(8)كالفهم: حسن تصور ادلعٌت، كجودة استعداد الذىن لالستنباط

(، كذلك 79)األنبياء:فَػَفهَّْمَناَىا ُسَلْيَماَف{:}، كمنو قولو تعاىل(1)كقيل الفهم: ىيئة لإلنساف هبا يتحقق معاين ما ػلس
إما بأف ألقى ذلك يف ركعو. أك بأف أكحى إليو كخصو إما بأف جعل اهلل لو من فضل قوة الفهم ما أدرؾ بو ذلك. ك 

 .(2)بو

 ما تعريف المفهوم اصطالحًا:أ

 .(3)ىػػ( بأنو: ما فهم من اللفظ يف عَت زلل النطق631فقد عرفو اآلمدم )

 كقولو: يف غَت زلل النطق أم يف غَت ما نطق بو.

و ذلذا ابن احلاجب فعرفو بأنو: ما دؿ عليو اللفظ كيالحظ ىنا أنو عرؼ ادلفهـو ٔتا ىو من مادتو، كىو دكر، كقد تنب
 .(4)يف غَت زلل النطق

كما قيل يف الفرؽ بُت تعريفي اآلمدم كابن احلاجب يف ادلنطوؽ يقاؿ ىنا أيضان. فقد اختلف التعريفاف يف اعتبار 
 ادلفهـو من قبيل الداللة أك ادلدلوؿ.

 .(5)ادلسكوت بداللة لفظ ادلنطوؽكمن أحسن ما يقاؿ يف تعريف ادلفهـو أنو: بياف حكم 

                                                                                                                                                                                           
(. كعلق زلققو األستاذ: زلمد عبد السالـ ىاركف على قولو: "يقولوف" بقولو: كذا كردت العبارة. كىي لغة معركفة لبٍت احلارث بن  4/457مقاييس اللغة ) (6)

 كعب.
 ( مادة فهم.2/744( ادلعجم الوسيط )14/343( لساف العرب )1479انظر: القاموس احمليط ) (7)
 ( مادة فهم.2/744انظر: ادلعجم الوسيط ) (8)
 ( كقاؿ احملقق: كيف نسخو: ما ػلسن.646كذا يف مفردات ألفاظ القرآف ) (1)
 (.646انظر: مفردات ألفاظ القرآف ) (2)
 (.3/66اإلحكاـ ) (3)
 (.147منتهى الوصوؿ كاألمل ) (4)



 

 414هـ   4141مجلة العلوم الشرعية العدد السابع والعشرين ربيع اآلخر       

، بل ألنو مفهـو رلرد ال يستند إىل منطوؽ، فلما فهم من  كمسي مفهومان ال ألنو مفهم غَته، إذ ادلنطوؽ أيضان مفهـو
 .(6)غَت تصريح بالتعبَت عنو مسي مفهومان 

 المطلب الثاني: أقسام المفهوم:

 ينقسم ادلفهـو إىل قسمُت:

 .(7)ىو: أف يكوف مدلوؿ اللفظ يف زلل السكوت موافقان دلدلولو يف زلل النطقاألكؿ: مفهـو ادلوافقة. ك 

 .(1)كقيل التنبيو بادلنطوؽ بو على حكم ادلسكوت عنو

 .(2)كمسي موافقة ألف ادلسكوت عنو كافق ادلنطوؽ يف احلكم

 .(3)كيسمى فحول اخلطاب كحلن اخلطاب، كادلراد بو معٌت اخلطاب

 .(4)مفهـو اخلطابكيسمى عند بعض األصوليُت 

 .(5)ككجو إسناده للخطاب أنو فهم منو، أك استدؿ عليو باخلطاب

 .(6)كيسمى عند احلنفية داللة النص

                                                                                                                                                                                           
( التحبَت 1/341( مجع اجلوامع مع تشنيف ادلسامع )3/1456( أصوؿ ابن مفلح )5/2435) الوصوؿ (، كانظر لتعريفو: هناية4/5البحر احمليط ) (5)

 (.3/473( شرح الكوكب ادلنَت )6/2875)
 (.4/5( البحر احمليط )3/66( اإلحكاـ )2/191انظر: ادلستصفى ) (6)
( التحبَت 3/1459( أصوؿ ابن مفلح )5/2435( هناية الوصوؿ )147هى الوصوؿ كاألمل )(، كانظر لتعريفات أخرل: منت3/66انظر: اإلحكاـ ) (7)

(6/2876.) 
 (.96.95انظر: رسالة يف أصوؿ الفقو للعكربم ) (1)
 (.3/481انظر: شرح الكوكب ادلنَت ) (2)
 (.3/481( شرح الكوكب ادلنَت )147( منتهى الوصوؿ كاألمل )3/66انظر: اإلحكاـ ) (3)
 (.3/481( شرح الكوكب ادلنَت )95( رسالة يف أصوؿ الفقو للعكربم )1/152: العدة )انظر (4)
 (.333انظر: إيضاح احملصوؿ ) (5)
 (.1/112( التقرير كالتحبَت )1/255انظر: التقرير ألصوؿ فخر اإلسالـ ) (6)
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{}كمثالو: قولو تعاىل ( فضرب الوالدين مسكوت عنو، لكنو منهي عنو، كحكمو 23)اإلسراء:َفال تَػُقْل ذَلَُما ُأؼٍّ
 .(7)التحرمي، كقد استفيد ذلك من النهي عن التأفف

 :(8)كقد قسمو األكثركف إىل قسمُت

 .(9)األكؿ: مفهـو موافقة أكىل أك أكلوم، كىو: ما كاف ادلسكوت عنو أكىل باحلكم من ادلنطوؽ

 كؽلثل لو بادلثاؿ السابق.

 .(10)كالثاين: مفهـو موافقة مساك. كىو: ما كاف ادلسكوت عنو مساكيان للمنطوؽ يف احلكم

َا يَْأُكُلوَف يف بُطُوهِنِْم  ِإفَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَف أَْمَواؿَ :}يم الداؿ عليو قولو تعاىلكمثالو: ٖترمي إحراؽ ماؿ اليت اْلَيَتاَمى ظُْلمان ِإظلَّ
 .(1)( فاإلحراؽ مساٍك لألكل ّتامع اإلتالؼ يف األمرين14)النساء:َسِعَتان{ نَاران َكَسَيْصَلْوفَ 

 .(2)ىػػ(: إثبات نقيض حكم ادلنطوؽ بو للمسكوت عنو684ايف )كالثاين: مفهـو ادلخالفة. كىو كما عرفو القر 

 .(3)كعرفو اآلمدم: بأف يكوف مدلوؿ اللفظ يف زلل السكوت سلالفان دلدلولو يف زلل النطق

 .(4)كعرؼ بأنو ٗتصيص الشيء بالذكر. فيدؿ على نفي حكم ما عداه

طاب. أك ألف اخلطاب داؿ عليو، أك . كمسي بذلك ألف داللتو من جنس دالالت اخل(5)كيسمى دليل اخلطاب
 .(6)دلخالفتو منظـو اخلطاب

                                                           
 (.333( إيضاح احملصوؿ )3/66انظر: اإلحكاـ ) (7)
 (.6/2881بَت )( التح4/9انظر: البحر احمليط ) (8)
 (.284( مذكرة يف أصوؿ الفقو )3/482( شرح الكوكب ادلنَت )4/8انظر: البحر ) (9)

 (.284( مذكرة يف أصوؿ الفقو )3/482انظر: شرح الكوكب ادلنَت ) (10)
 انظر: ادلرجعُت السابقُت. (1)
( أصوؿ ابن مفلح 5/2439( هناية الوصوؿ )148ؿ كاألمل )( منتهى الوصو 45(. كانظر لتعريفات أخرل: اللمع )54تنقيح الفصوؿ مع شرحو ) (2)

 (.6/2893( التحبَت )3/1456)
 (.3/69اإلحكاـ ) (3)
 (.87انظر: رسالة يف أصوؿ الفقو للعكربم ) (4)
 (.3/489( شرح الكوكب ادلنَت )6/2893( التحبَت )148( منتهى الوصوؿ كاألمل )3/69انظر: اإلحكاـ ) (5)
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 كينقسم عند األصوليُت إىل أقساـ، أعلها: مفهـو الصفة، كالشرط، كالغاية، كالعدد، كاللقب.

 المطلب الثالث: تعريف الفعل لغة واصطالحاً:

كسر، كىو اسم ادلصدر. كفعالن: ب وفعالن: بفتح فسكوف. كى الفعل: بالكسر اسم مصدر من الفعل الثالثي فعل يفعل
 .(7)ىػػ(: "فعل يفعل َفعالن كِفعالن، فاالسم مكسور، كادلصدر مفتوح"711ادلصدر. قاؿ ابن منظور )

، كالفعل يدؿ على إحداث شيء من عمل (8)كالفعل: حركة اإلنساف، أك كناية عن كل عمل متعد أك غَت متعد
 كانت من فالف: فعلت كذا أفعلو َفعالن. ك . من ذلككغَته

، كما يفعل من حسن ، كقد يكوف يف القبيح (1)فعلو حسنة أك قبيحة، كالفعاؿ مجع فعل، كالفعاؿ، بفتح الفاء: الكـر
 .(2)أيضان 

ىػػ(: "الفعل: التأثَت من جهة مؤثر، كىو عاـ دلا كاف بإجادة أك غَت إجادة، كدلا  5كقاؿ الراغب األصفهاين )يف القرف:
 .(3)، كقصد أك غَت قصد، كدلا كاف من اإلنساف كاحليواف كاجلمادات"كاف بعلم أك غَت علم

أما تعريف الفعل عند األصوليُت فلم يعنت األصوليوف بتعريفو كثَتان، كلعل علو ذلك كونو ليس من مصطلحات الفن 
لتعريف الفعل عند  اليت تذكر فيو قصدان، كإظلا يذكركنو تبعان، كالعمدة فيو على كالـ أىل اللغة، كيتعرض األصوليوف

 حديثهم عن الكالـ كأقسامو أك ادلفرد كأقسامو، كمن ذلك:

ىػػ( لو، حيث قاؿ: "كالفعل على ما يذكره النحويوف. فإنو عبارة عما دؿ على زماف 458تعريف أيب يعلى )
 .(4)زلدكد"

و على الزماف دكف اإلشارة كىذا التعريف كإف ذكره بعض النحاة إال أنو اعتمد على كظيفة كاحدة للفعل، كىي داللت
 .(5)إىل احلدث

                                                                                                                                                                                           
 (.3/489( شرح الكوكب ادلنَت )6/2893انظر: التحبَت ) (6)
 ( مادة: فعل.1348( كانظر: القاموس احمليط )14/292لساف العرب ) (7)
 ( متعد أك غَت متعد.34/182( دكف قولو أك متعد، كيف تاج العركس )1348( مادة: فعل، كيف القاموس احمليط )14/292انظر: لساف العرب ) (8)
 مادة: فعل. (4/511انظر: مقاييس اللغة ) (1)
 ( مادة: فعل.2/478( ادلصباح ادلنَت )1348انظر: القاموس احمليط ) (2)
 (.644مفردات ألفاظ القرآف ) (3)
 .(، كذكره اصطالح النحاة، كمل يذكر اصطالحان خاصان لألصوليُت215(، كعرؼ اجلرجاين الفعل يف التعريفات )1/186العدة ) (4)



 

 د. وليد بن فهد الودعان بيقاتهمفهوم الفعل: حقيقته وحكمه  وتط 411

 .(6)ىػػ( فعرفو بأنو: كل كلمة دلت على معٌت يف نفسها مقًتف بزماف476كأما الشَتازم )

ىػػ( من أنو: ما كاف معناه 646كداللتو على معٌت يف نفسو يقصد بو داللتو على احلدث، كقريبان منو ما ذكره الرازم )
 .(7) على الزماف ادلعُت دلعناهمستقالن بادلعلومية، ككاف داالن 

ىػػ(، حيث قاؿ: "كالفعل ؼلالف االسم يف خاصيتو، كىي صيغ دالة على 545كقد صرح هبذه الوظيفة الغزايل )
 .(8)أحداث مشعرة بزماف منقسم انقساـ الزماف من ماض كحاضر كمستقبل"

كىو أنو ذك صيغة معينة، كىذا ما أشار إليو  فذكر يف تعريفو للفعل كظيفتُت علا: احلدث كالزماف، كقيده بقيد مهم.
 .(1)ىػػ( بقولو: "الفعل ما دؿ على حدث مقًتف بزماف زلصل شليز بفعل سلصوص"631اآلمدم )

فقولو: شليز بفعل سلصوص، يدؿ على أف الفعل البد لو من صيغة معينة، كقيد الزماف بقولو زلصل: أم معُت للتفريق 
كال حاجة ذلذا القيد، ألف الفعل كضع للداللة على احلدث كزماف كجوده، كلفظ  بُت زماف الفعل كزماف ادلصدر،

الفعل كضع بإزاء احلدث كالزماف دفعة كاحدة، كليست داللة ادلصدر على الزماف كذلك، كإظلا الزماف من لوازمو، 
ادلصدر على الزماف داللة  كليس من مقوماتو كما ىو احلاؿ يف الفعل، فداللة الفعل على الزماف داللة كضعية. كداللة

 .(2)إلتزامية

ىػػ( أف الفعل ما يستقل بادلفهومية كدؿ هبيئتو. أم ْتالتو التصريفية. على أحد األزمنة 771كذكر ابن السبكي )
 .(3)الثالثة ادلاضي كاحلاؿ كاالستقباؿ

 .(4)كادلقصود باذليئة الوزف الصريف

                                                                                                                                                                                           
 (69حيث الشكل كالوظيفة ) انظر: أقساـ الكالـ العريب من (5)
 (.1/544( شرح سلتصر الركضة )1/34(، كانظر: قواطع األدلة )7اللمع ) (6)
 ( بتصرؼ.1/225احملصوؿ ) (7)
 (.142ادلنخوؿ ) (8)
 (.1/64اإلحكاـ ) (1)
 (.4/244انظر: شرح ادلفصل البن يعيش ) (2)
 (.1/295( التحبَت )2/42وؿ )(. كانظر قريبان منو يف: هناية الس3/534انظر: اإلهباج ) (3)
 (.2/42انظر: سلم الوصوؿ ) (4)
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عن أف يكوف فعالن مع أنو دؿ على تقييد إخراج ضلو: ضارب غدا ىػػ( أف فائدة ىذا ال879كذكر ابن أمَت احلاج )
 .(5)حدث مقيد بأحد األزمنة الثالثة

، (9)، كاالسم ادلوضوع داالن بًتكيبو على أحد األزمنة الثالثة، كالغبور(8)، كالسرل(7)، كالغبوؽ(6)كليخرج مثل: الصبوح
 .(10)داللتو على أحد األزمنة الثالثة باحلركؼ ادلرتبة ال بالوزف كوف الشيء يف ادلاضي، أك يف ادلستقبل، فإفمثالن. ٔتعٌت  

كما ذكره األصوليوف يف تعريف الفعل ال ؼلرج عما ذكره علماء اللغة. بل إف اختالؼ تعريفاهتم كاف فيما يبدك مبنيان 
 .(11)على اختالؼ أىل اللغة يف تعريف الفعل

 اصة كداللة على احلدث كالزماف.كبناء على ما سبق فإف الفعل البد لو من ىيئة خ

ككاف كصار كحـر كرحم. فهي أفعاؿ عند الصرفيُت، كليست  كيستثٌت من ذلك ضلو: مات كعاش كأسود كأبيض 
 .(1)كذلك عند ادلناطقة كاألصوليُت، ألف من نسبت إليو مل يفعلها

، (2)طلب إلحداث الفعل كيشكل على ما ذكر من تعريف الفعل أف فعل األمر لفظ إنشائي ال حدث فيو، بل ىو
 .(3)كذكر كثَت من األصوليُت حُت حديثهم عن أقساـ الفعل األمر يف أقساـ الفعل. كمل غلعلوه خارجان عنو

                                                           
 (.1/175انظر: التقرير كالتحبَت ) (5)
 ( مادة: صبح.1/331الصبوح: بالفتح شرب الغداة. انظر: ادلصباح ادلنَت ) (6)
 .( مادة: غبق1184الغبوؽ: كصبور، ما يشرب بالعشي. انظر: القاموس احمليط ) (7)
 ( مادة: سرل.1669سَت عامة الليل. انظر: القاموس احمليط )السرل: كاذلدل.  (8)
( مادة: 575( القاموس احمليط )2/442الغبور: غرب غبوران ٔتعٌت بقي كمكث. كقد تستعمل ٔتعٌت ذىب. فتكوف من األضداد. انظر: ادلصباح ادلنَت ) (9)
 غرب.
 (.1/24.25انظر: شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ) (10)

 
( شرح ادلفصل البن يعيش 53( اإليضاح يف علل النحو للزجاجي )1/25)لتعريف الفعل عند النحاة : شرح الرضي لكافية ابن احلاجبانظر  (11)

 كما بعدىا(. 67( كللتفصيل انظر: أقساـ الكالـ العريب من حيث الشكل كالوظيفة )1/9( شرح التسهيل )4/244)
 (.1/51)انظر: أفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  (1)
(، كقد 26(، دراسات يف الفعل للفضلي )236كىذا اإلشكاؿ كارد على النحاة أيضان: انظر: أقساـ الكالـ العريب من حيث الشكل كالوظيفة ) (2)

 كتابة كفاية استشكل ىذا على النحاة أيضان أحد علماء الشيعة يف األصوؿ كىو ادلعركؼ بالشيخ زلمد كاظم بن حسُت اخلراساين ادلشهور باآلخوند يف
 (.41.44األصوؿ )

( ضمن 142( كمل يذكره الغزايل يف ادلنخوؿ )1/175( التقرير كالتحبَت )2/42( هناية السوؿ )1/296( التحبَت )1/129انظر: أصوؿ ابن مفلح ) (3)
( فذكر ادلاضي كادلستقبل كاحلاؿ 3/534اإلهباج ) أقساـ الفعل. بل اقتصر على قسمُت ادلاضي كادلستقبل كيعٍت بو ادلضارع كما صرح بو. أما ابن السبكي يف

(: كالزماف احملصل ادلاضي كاحلاؿ كادلستقبل. كىو منقسم ْتسب انقساـ الزماف، 1/64مل يذكر األمر. كأما اآلمدم فكالمو زلتمل حيث قاؿ يف اإلحكاـ )ك 
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بينما الظاىر من تصرؼ األصوليُت إخراج األمر عن دائرة الفعل كاعتباره من جنس القوؿ كاللفظ. كلذا يف تعريف 
 فجعلوا األمر طلب القياـ بالفعل، كفرقوا بينو كبُت الفعل. (4)ؿاألمر يعرفونو بأنو: طلب الفعل بالقو 

 .(5)ال يدرجوف يف ذلك أكامره كنواىيو قطعان  كيف باب أفعاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

كيف باب البياف يفرقوف بُت الفعل كالقوؿ، كأكامر النيب صلى اهلل عليو كسلم كنواىيو على صيغة فعل األمر من باب 
 .(1)القوؿ قطعان البياف ب

كىذا يؤكد أف األمر ليس من الفعل يف اصطالح األصوليُت، كمل أجد أحدان من األصوليُت صرح هبذا غَت أف تصرفاهتم 
 تشَت إليو.

 المطلب الرابع: حقيقة مفهوم الفعل:

ُت. لكن من خالؿ تعرض لبياف ادلقصود ٔتفهـو الفعل، كلعل ذلك لقلة من تطرؽ ذلذه ادلسألة من األصولي مل أر أحدان 
 ما سبق من تعريف ادلفهـو ؽلكن أف يقاؿ يف بياف مفهـو الفعل إنو: ما دؿ عليو الفعل يف غَت صورة الفعل.

 كنقصد بصورة الفعل أم الفعل الذم قاـ بو الفاعل.

 أك يقاؿ: إنو بياف حكم ادلسكوت بداللة الفعل عليو.

 لم بل األمر عاـ لكل فعل.كال ؼلتص الفعل ىنا بفعل النيب صلى اهلل عليو كس

                                                                                                                                                                                           

كأما فعل األمر فما نزع منو حرؼ ادلضارعة ال غَت كقولك يف يقـو قم كضلوه فادلاضي منو كقاـ كقعد. كاحلاضر كادلستقبل يف اللفظ كاحد كيسمى ادلضارع... 
حديثو، كأما الشَتازم  فإنو ذكر أكالن أقسامو كمل يذكر األمر ضمنها. مث عاد يف آخر كالمو فأشار إليو. ككأنو غَت داخل يف أقساـ الفعل اليت ذكرىا يف بداية

مر. فمنهم من جعلو من أقساـ الفعل، ماضي كادلضارع. كينبغي اإلشارة ىنا إىل أف النحاة منقسموف يف فعل األ( فقد مثل على الفعل ٔتثاؿ لل7يف اللمع )
( دراسات 236كمنهم من أخرجو منها. كمنهم من قسم الفعل إىل ماض كحاضر كمستقبل. انظر لذلك: أقساـ الكالـ العريب من حيث الشكل كالوظيفة )

 (.25يف الفعل للفضلي )
 ( كعرب باستدعاء الفعل بالقوؿ.2/594( ركضة الناظر )2/144( اإلحكاـ )2/17نظر: احملصوؿ )ا (4)
 (.4/176( البحر احمليط )2/219انظر مثالن: ادلستصفى ) (5)
 (.3/485( البحر احمليط )2/679.678( شرح سلتصر الركضة )2/39انظر مثالن: ادلستصفى ) (1)
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الفعل ذلا أثر يف الفعل، كذلذا مثل احلنابلة على مفهـو ادلخالفة من الفعل ٔتا جاء عن اإلماـ كالظاىر يل أف متعلقات 
(: أف أـ سعد ماتت، 594ىػػ( من قولو: "ال يصلى على ميت بعد شهر؛ حلديث سعيد بن ادلسيب )241أمحد )

 .(2)ائب، فلما قدـ صلى عليها كقد مضى لذلك شهر"كالنيب صلى اهلل عليو كسلم غ

(: "أفعاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ذلا دليل: كقد قاؿ أمحد. رمحو اهلل. يف ركاية حنبل 5458قاؿ أبو يعلى )
(: "ال يصلى على القرب بعد شهر. على ما فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم على قرب أـ سعد بعد شهر، 5273)

اإلغلاب، كؼلصص بو عد شهر دليالن على ادلنع فيما زاد عليو، ألف الفعل كالقوؿ يف أنو يقتضي فجعل صالتو ب
"  .(3)العمـو

فيالحظ من كالـ أيب يعلى أنو جعل ادلفهـو ادلستفاد من الفعل متأثران بالقيد الزماين ادلذكور معو، كىو ادلفهـو من  
 .(1)كالـ غَته أيضان على ادلثاؿ ادلذكور

ىػػ( شلثالن على استفادة مفهـو ادلوافقة من الفعل: "كىو مثل أف يرل النيب صلى اهلل عليو كسلم 513عقيل )كقاؿ ابن 
يتجنب البصقة يف ادلسجد، فيخرج البصاؽ إىل خارج ادلسجد كيعود، أك يبصق يف طرؼ ثوبو، فيكوف تنبيهان على 

 .(2)ادلنع من البوؿ يف ادلسجد..."

 هـو ادلستفاد من الفعل متعلقان بادلكاف الذم حصل فيو الفعل، كىو ادلسجد.فيالحظ من كالمو جعلو ادلف

إىل قسمُت، مفهـو موافقة، كمفهـو  مفهـو الفعل ؽلكن تقسيموفهـو عمومان يقاؿ ىنا أيضان، فيف تقسيم ادلكما قيل 
 سلالفة، كبياهنما مع حكمهما يف ادلبحثُت القادمُت.

 عم:املبحث األول: مفهىو املىافقة نهف

يقصد ٔتفهـو ادلوافقة ىنا أف يكوف يف الفعل تنبيو على حكم فعل مسكوت عنو، كيكوف الفعل ادلسكوت عنو 
 مساكيان للفعل القائم يف احلكم أك أكىل منو.

                                                           
(. كالبيهقي يف السنن الكربل. كتاب اجلنائز. باب الصالة 3/347/1438نائز باب ما جاء يف الصالة على القرب )ركاه الًتمذم يف جامعة كتاب اجل (2)

( كقاؿ البيهقي: "ىو مرسل صحيح" كذكر أنو ركم موصوالن عن ابن عباس. كساقو بإسناده. كأف ادلشهور إرسالو، كذكر 4/48على القرب بعدما يدفن ادليت )
 (.3/186/737( إركاء الغليل )2/266تضعيف ادلوصوؿ. كانظر: نصب الراية ) عن أمحد إشارتو إىل

 (.2/478العدة ) (3)
 (.3/294انظر: الواضح ) (1)
 (.3/296الواضح ) (2)
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 المطلب األول: حكم المسألة وأدلته:

احلنابلة. فقد ذكر بعضهم مل يتعرض أكثر األصوليُت ذلذه ادلسألة. فيما رأيت. بل مل أجدىا مذكورة إال عند بعض 
 .أف الفعل قد يكوف لو مفهـو موافقة

ىػػ(. فقاؿ: "كقد يستفاد التنبيو من الفعل كما 652، كصرح بو اجملد بن تيمية )(1)(ىػ513كإليو ذىب ابن عقيل )
 .(2)يستفاد من القوؿ"

كمفهـو ادلوافقة أكىل بذلك من مفهـو  ،(3)كيبدك أنو مذىب أكثر احلنابلة، ألهنم قالوا إف الفعل يفيد مفهـو ادلخالفة
 ادلخالفة.

 .(4)كؽلكن أف يستفاد ىذا الرأم من صنيع كثَت من العلماء من غَت احلنابلة كما يبدك من النظر يف األمثلة التطبيقية

 كقد يقاؿ بأف يف ادلسألة قوالن آخر، كىو: أف الفعل ليس لو مفهـو موافقة، كيشَت إليو:

اىيم، كقصرىم النظر على ادلفهـو ادلستفاد من ادلنطوؽ، ليُت عن ذكر مفهـو الفعل ضمن ادلفإعراض كثَت من األصو 
كيقويو أف كثَتان منهم ينص على أف ادلفهـو ما دؿ عليو اللفظ يف زلل النطق، كأف مفهـو ادلوافقة كادلخالفة داللة 

 .(5)ادلنطوؽ على ادلسكوت

 لبة، فالغالب استفادة احلكم من ادلنطوؽ.كقد غلاب عن ىذا بأف صنيعهم ىذا من باب الغ

كىذا اجلواب لو كجو قوم يشكل عليو إعراضهم التاـ عن ىذه ادلسألة مع أهنا مذكورة يف كتب احلنابلة منذ زمن 
 مبكر.

                                                           
 (.3/296انظر: الواضح ) (1)
 (.2/677انظر: ادلسودة ) (2)
( شرح الكوكب ادلنَت 371( شرح غاية السوؿ )245كاألصوؿ )( مقبوؿ ادلنقوؿ من علمي اجلدؿ 6/2951( التحبَت )3/294انظر: الواضح ) (3)

(3/513.) 
 انظر: ما سيأيت من األمثلة التطبيقية يف ادلطلب الثاين. (4)

( هناية الوصوؿ 148-147( منتهى الوصوؿ كاألمل )54( شرح تنقيح الفصوؿ )3/66.69( اإلحكاـ )148.147انظر: اللمع ) (5)
( كمثل ىذا من عرؼ ادلفهـو ادلخالف بأنو: االستدالؿ بتخصيص الشيء بالذكر على 1/341( تشنيف ادلسامع )4/5)( البحر احمليط 5/2435.2439)

( فإف ٗتصيص الشيء بالذكر يكوف عن طريق القوؿ ال الفعل كما ال ؼلفى. إال فيما إذا نقل الفعل 2/196يل يف ادلستصفى )انفي احلكم عما عده كالغز 
 .بالقوؿ
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كعمومان ال ؽلكن اجلـز بأف أكثر األصوليُت سلالفوف يف ىذه ادلسألة لعدـ كجود نصوص صرػلة تبُت عن رأيهم يف 
 ادلسألة.

، كالفعل من حيث ىو (1)كالذم يظهر يل يف حكم ادلسألة أف مفهـو ادلوافقة إظلا ػلتج بو لظهور ادلعٌت يف ادلنطوؽ بو
 عل خارجان دلعٌت من ادلعاين.إذا دلت القرائن على كوف الفال يستفاد منو معٌت، كحينئذ فال يلحق بو غَته. إال 

ضم إليها داللة الشرع على بياف األحكاـ، كإذا كانت كذلك فإذا  أما أفعاؿ الشارع فهي مؤيدة بالوحي. كلذا فقد
ظهر معٌت احلكم أمكن أف يكوف ذلا مفهـو موافقة، كىذا ما يؤيده تعليل أصحاب القوؿ الثاين، فقد عللوا ٔتا مفاده 

 قصر احلكم على أفعاؿ الشارع اليت ىي مناط بياف األحكاـ.

عل النيب صلى اهلل عليو كسلم، كما كاف منها على سبيل القربة أك مل يكن، كال فرؽ ىنا فيما يبدك يل بُت أنواع ف
 فالكل ؽلكن أف يستفاد منو حكم مساك أك أعلى.

 األدلة:

 الدليل األكؿ:

قياس القوؿ على الفعل، فأفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم جارية يف بياف الشرع رلرل أقوالو. فكانت األفعاؿ  
 .(2)فهـو منهاكاألقواؿ يف إفادة ادل

 الدليل الثاين:

ؽلكن أف يستدؿ بأف من شرط العمل ٔتفهـو ادلوافقة فهم ادلعٌت، كأف يكوف ادلسكوت عنو أكىل باحلكم من ادلنطوؽ أك 
 ، كىذا قد يكوف متوفران يف أفعاؿ الشارع، فيكوف ذلا مفهـو كالقوؿ.(1)مساكيان لو

                                                           
 (.2/195تصفى )انظر: ادلس (1)
 (.314-1/349(. كيالحظ قواطع األدلة )2/677انظر: ادلسودة ) (2)
 (.3/482( شرح الكوكب ادلنَت )6/2884انظر: التحبَت ) (1)
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 موافقة في الفعل:المطلب الثاني: األمثلة التطبيقية لمفهوم ال

من حكم يف األفعاؿ كجعل ضابطو: أف يفهم ىػػ( أف مفهـو ادلوافقة ادلساكم كثَت 1434ذكر الدكتور زلمد األشقر )
، كما ذكره يف ادلساكم يقاؿ أيضان يف مفهـو ادلوافقة (2)فعلو صلى اهلل عليو كسلم حكم فعل من نوع آخر مساك لو

ذكره يف ادلساكم بأف يفهم من حكم فعلو صلى اهلل عليو كسلم حكم فعل من  األكىل، كؽلكن أف يضبط على ظلط ما
 نوع آخر أعلى منو.

كبالتأمل يف كتب الفقو كشركح السنة ٕتد كثَتان من االستدالالت اليت ؽلكن أف ٗترج على استفادة مفهـو ادلوافقة من 
 الفعل، كمن ذلك:

 المثال األول:

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم رأل طلامة يف قبلة ادلسجد، فحكها ْتصاة، مث هنى عن أيب سعيد اخلدرم رضي اهلل عنو 
 .(3)ؽ عن يساره، أك ٖتت قدمو اليسرلالرجل عن ؽلينو أك أمامو كلكن يبز ؽ ز أف يب

 .(4)ىػػ( ذلذا احلديث بقولو: "باب حك ادلخاط باحلصى من ادلسجد"256كقد بوب البخارم )

قبلة كيؤيده أف العلة من الفعل كاضحة، كىي احًتاـ  ذا استدالؿ ٔتفهـو الفعل ادلساكم،فهكادلخاط كالبزاؽ متساكياف، 
(: "كمطابقتو للًتمجة اإلشارة إىل أف العلة العظمى يف النهي احًتاـ القبلة. ال رلرد ىػ852ادلسجد، قاؿ ابن حجر )

 فيو آكد، فلهذا مل يفرؽ فيو بُت التأذم بالبزاؽ كضلوه، فإنو كإف كاف علة فيو أيضان لكن احًتاـ القبلة

 .(1)رطب كيابس، ٓتالؼ ما علة النهي فيو رلرد االستقذار، فال يضر كطء اليابس منو. كاهلل أعلم"

 .(2)ىػػ(: "فيو إزالة البزاؽ كغَته من األقذار كضلوىا من ادلسجد"676كقاؿ النوكم )

 ـز إزالة النجاسات من ادلساجد كمن جهة القبلة.كإذا كاف احلديث يف حك ما يستقذر فالنجس من باب أكىل، فيل
                                                           

 (.1/444.443انظر: أفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ) (2)
(. كركاه البخارم يف صحيحو، كتاب 1/277/548ة كغَتىا )اؽ يف ادلسجد يف الصالصركاه مسلم صحيحو، كتاب ادلساجد، باب النهي عن الب (3)

 (.1/122/449.448حك ادلخاط باحلصى من ادلسجد عن أيب ىريرة كأيب سعيد رضي اهلل عنهما ) باب باب .الصالة
 (.1/122صحيح البخارم ) (4)
 (.3/124(، كانظر: فتح البارم البن رجب )1/514فتح البارم ) (1)
 (.5/34لم )مسشرح النوكم على  (2)
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 .(3)كإذا توقى من البصاؽ ٕتاه القبلة فيكوف تنبيهان على التوقي من استقباؿ القبلة ببوؿ أك غائط من باب أكىل

 المثال الثاني:

عليو كسلم مجع  نيب صلى اهلللا ىػػ( كاستدؿ بو من أف241)مثل يف ادلسودة على ادلسألة ٔتا أشار إليو اإلماـ أمحد 
 .(4)الصالتُت بادلدينة من غَت خوؼ كال مطر، فهو يفيد اجلمع للسفر كاخلوؼ كادلطربُت 

كىو يريد بذلك ما جاء عن ابن عباس. رضي اهلل عنهما. قاؿ: "مجع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بُت الظهر 
عباس: "مل فعل ذلك؟"، قاؿ: "كي ال ػلرج  كالعصر كادلغرب كالعشاء بادلدينة يف غَت خوؼ كال مطر"، قيل البن

 .(5)أمتو"

ك أىػػ(، فقاؿ: "كقاؿ صاحب احملرر 763كما ذكره يظهر يل أنو من مفهـو الفعل، كقد أشار إىل ذلك ابن مفلح )
 :(6)صاحب النظم

 .(7)طر""رض كضلوه كأكىل دلفهـو قوؿ ابن عباس: "من غَت خوؼ كال مبيح اجلمع يف ظاىر كالـ أمحد كادلاخلوؼ ي

بل قد يكوف استدالؿ ابن عباس قائمان على ادلفهـو ادلوافق للفعل، فهو قد استدؿ بادلعٌت ادلستفاد من الفعل حُت 
 قاؿ: "كي ال ػلرج أمتو"، كىذا يفيد إمكاف إحلاؽ غَته بو إذا اتفق معو يف ادلعٌت.

السفر، ألف اجلمع فيو أكىل من اجلمع يف  كما ؽلكن أف يستفاد من فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم جواز اجلمع يف
احلضر. كما غلوز اجلمع ألجل ادلرض، كىو أكىل باجلواز من اجلمع ألجل ادلطر كالسفر، كقد احتج أمحد بأف ادلرض 

، كىذا استدالؿ منو ٔتفهـو الفعل. كجاء يف مسائل اإلماـ أمحد بن حنبل ركاية ابنو صاحل (1)أشد من السفر

                                                           
 (.3/296انظر: الواضح ) (3)
 (.2/678.677انظر: ادلسودة ) (4)
 (.1/354/745ركاه مسلم يف صحيحو، كتاب صالة ادلسافرين. باب اجلمع بُت الصالتُت يف احلضر ) (5)
ىػػ كصاحب النظم ىو: مشس 652دلتوىف سنة بن عبد اهلل بن اخلضر بن زلمد بن تيمية احلراين. ا السالـ صاحب احملرر يف الفقو ىو: رلد الدين عبد (6)

 ىػػ.634الدين أبو عبد اهلل زلمد بن عبد القوم بن بدراف بن عبد اهلل ادلقدسي. ادلتوىف سنة 
 (.2/71الفركع ) (7)
 (.2/6انظر: كشاؼ القناع ) (1)
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ماـ أمحد سئل عن حديث ابن عباس السابق، فقاؿ: "قد جاءت األحاديث بتحديد ادلواقيت ىػػ(: أف اإل266)
 .(2)للظهر كالعصر كادلغرب كالعشاء، فأما ادلريض فأرجو"

، كأشار إليو اإلماـ (3)كشلا يتعلق باجلمع أف ادلريض سلَت بُت التقدمي كالتأخَت يف اجلمع، ألنو أكىل بذلك من ادلسافر
بينهما؟ فقاؿ: "كجو اجلمع: أف يؤخر الظهر غلمع بُت الصالتُت يف السفر كاحلضر، كيف غلمع  أمحد حُت سئل:

 .(4)حىت يدخل كقت العصر، مث ينزؿ فيجمع بينهما كيؤخر ادلغرب كذلك كإف قدـ فأرجو أف ال يكوف بو بأس"

 فجعل التقدمي كالتأخَت، ككاف السؤاؿ متعلقان بالسفر كاحلضر.

 المثال الثالث:

للنساء من الفيء. قاؿ ابن عباس. رضي اهلل عنهما: "كاف يغزك هبن فيداكين  (5)النيب صلى اهلل عليو كسلم رضخ أف
لنا  رب رضخيرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خ ، كعن امرأة من بٌت غفار قالت دلا فتح(6)اجلرحى، كػلذين من الغنيمة"

 .(7)من الفيء

يف ذلك إذا حضر احلرب كالصبياف ك أنو ينبغي أف يرضخ لغَتىن شلن ؽلاثلهن كإذا كاف قد رضخ ذلن فيستفاد من ذل
 كاجملانُت كأىل الذمة كغَتىم، فهم مساككف

: "الرابعة: جواز الرضخ من الغنيمة للنساء كمن ىػػ( يف فوائد احلديث الثاين855) ، كلذا قاؿ العيٍت(1)للنساء يف ادلعٌت
 .(2)يف معناىن"

                                                           
 (.2/162/728مسائل اإلماـ امحد بن حنبل ركاية ابنو صاحل ) (2)
 .(1/244انظر: الكايف ) (3)
 (.1/123/164مسائل اإلماـ امحد بن حنبل كإسحاؽ بن راىوية ركاية إسحاؽ بن منصور الكوسج ) (4)
دلطلع على أبواب الرضخ: العطية القليلة، كمعناه ىنا أف يعطوا شيئان من الغنيمة دكف السهم كال تقدير دلا يعطونو، بل ذلك إىل اجتهاد اإلماـ. انظر: ا (5)

 (.2/149ن أيب داكد للعيٍت )ن( شرح س14/242كبَت )( الشرح ال216ادلقنع )
(. 2/1449/1812ركاه مسلم يف صحيحو. كتاب اجلهاد كالسَت. باب النساء الغازيات يرضخ ذلن كال يسهم، كالنهى عن قتل صبياف أىل احلرب ) (6)

لعطية. كتسمى الرضخ، انظر: شرح النوكم على مسلم كقولو: )ػلذين( بضم الياء كإسكاف احلاء ادلهملة كفتح الذاؿ ادلعجمة. أم: يعطُت تلك ا
(12/164.) 

 (.1/219/313ركاه أبو داكد يف سننو. كتاب الطهارة. باب االغتساؿ من احليض ) (7)
 (.1/443انظر أفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ) (1)
 (.2/149شرح سنن أيب داكد للعيٍت ) (2)
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ػ( الرضخ للمشرؾ، كقاؿ: "كأما الرضخ لتحريضهم على اإلعانة إذا احتاج ادلسلموف إليهم ىػ494كذكر السرخسي )
 .(3)ٔتنزلة الرضخ للعبيد كالنساء"

 المثال الرابع:

 .(5)سيف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فضة" (4)جاء عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ: "كانت قبيعة

رب بالفضة، كاختلف فيما عدا فضة يدؿ على جواز ٖتلية آالت احل كاٗتاذه صلى اهلل عليو كسلم قبيعة سيفو من
 ذلك كرأس الدكاة كضلو ذلك.

يف فوائد احلديث: "كفيو دليل على جواز ٖتلية السيف بالقليل من الفضة، ككذلك  ىػػ(317قاؿ البغوم )
 ... كاختلفوا يف ٖتلية اللجاـ كالسرج، فأباحو بعضهم(6)ادلنطقة

ألنو من زينة الدابة، ككذلك اختلفوا يف ٖتلية سكُت غَت احلرب، كادلقلمة بقليل من  كالسيف، كحـر بعضهم،
 .(1)الفضة"

لية آالت احلرب كالسيف كأطراؼ السهاـ كالدرع كاخلوذة كالرمح. كذلك ديث يستدؿ بو الفقهاء عل جواز ٖتكاحل
 .(2)ألهنا تساكم القبيعة يف ادلعٌت فتساكيا يف احلكم

                                                           
 (.14/138ادلبسوط ) (3)
اليت تكوف على رأس قائم السيف، كقيل ما ٖتت شاريب السيف. كقيل قبيعة السيف ما على طرؼ مقبضو من فضة أك حديدة، كقيل الثومة  القبيعة: ىي (4)

 (.2/68( مادة: قبع، معامل السنن )967(، القاموس احمليط )4/7اليت فوؽ ادلقبض. انظر: النهاية يف غريب احلديث كاألثر )
(، كالًتمذم يف جامعة. كتاب اجلهاد، باب ما جاء يف السيوؼ كحليتها 2/68/2583هاد، باب يف السيف ػللى )ركاه أبو داكد كتاب اجل (5)

( كضعفو أبوداكد. كقاؿ الًتمذم: "ىذا حديث حسن غريب، كىكذا ركم عن علاـ عن قتادة عن أنس كقد ركل بعضهم عن قتادة عن 4/241/1691)
ف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من فضة"، كرجح ادلرسل عن سعيد بن أيب احلسن: أمحد كأبو داكد كالنسائي سعيد بن أيب احلسن قاؿ: كانت قبيعة سي

أمامة بن سهل بن حنيف. كلو  كأبو حامت كالبزار كالدارمي كالدارقطٍت كالبيهقي كادلنذرم. كقاؿ ابن حجر: لو طريق غَت ىذه ركاىا النسائي من حديث أيب
عة سيف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من فضة"، كإسناده صحيح"، كصحح ىذه الركاية ابن ادللقن أيضان. كقد أخرجها النسائي يف ركاية قاؿ: كانت قبي

 (.8/219/5373سننو كتاب الزينة يف حلية السيف )
( التلخيص احلبَت 4/232( نصب الراية )2/147( بياف الوىم كاإليهاـ الواقعُت يف كتاب األحكاـ )1/635( البدر ادلنَت )1/313كانظر: علل احلديث )

(1/64.) 
 ( مادة: نطق.2/611ادلنطقة: ما شددت بو كسطك. انظر: ادلصباح ادلنَت )(6)

 (.14/398شرح السنة ) (1)
 (.2/237( كشاؼ القناع )2/98انظر: مغٍت احملتاج ) (2)



 

 د. وليد بن فهد الودعان بيقاتهمفهوم الفعل: حقيقته وحكمه  وتط 111

 (3)ث: أنس رضي اهلل عنو: أف قدح النيب صلى اهلل عليو كسلم انكسر، فاٗتذ مكاف الشعبكقريب من ذلك حدي
 .(4)سلسلة من فضة

 .(5)قاؿ العيٍت: "كيف احلديث جواز اٗتاذ ضبة الفضة، ككذلك السلسلة كاحللقة"

رسوؿ اهلل صلى قوؿ أنس رضي اهلل عنو: )فقمت إىل حصَت لنا قد أسود من طوؿ ما لبس فنضحتو ٔتاء، فقاـ عليو 
اهلل عليو كسلم كصففت أنا كاليتيم كراءه كالعجوز من كرائنا، فصلى لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ركعتُت، مث 

فيو: جواز الصالة على احلصَت كسائر ما تنبتو األرض، كىذا رلمع عليو... . قاؿ النوكم معلقان عليو: "(6)انصرؼ(
 .(7)كاحلصر كضلوىا الطهارة... كفيو: جواز النافلة مجاعة" كفيو: أف األصل يف الثياب كالبسط

كتبُت من كالمو أنو استفاد من صالة النيب صلى اهلل عليو كسلم على حصَت ما يوافق األصل من أف الثياب كالبسط 
نو إذا جاز كاحلصر طاىرة. كما استفاد من كونو صلى اهلل عليو كسلم صلى ذلم يف تلك احلادثة جواز النافلة مجاعة، أل

 يف تلك الصالة كاف غَتىا مساكيان ذلا.

كعلق ابن حجر على احلديث السابق بقولو: "كيف ىذا احلديث من الفوائد إجابة الدعوة كلو مل تكن عرسان. كلو كاف 
 .(1)الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة، كاألكل من طعاـ الدعوة. كصالة النافلة مجاعة يف البيوت"

ائد ادلذكورة مستفادة من فعلو صلى اهلل عليو كسلم فإجابتو صلى اهلل عليو كسلم كانت لدعوة خاصة، ككل ىذه الفو 
 كغَتىا من الدعوات يساكيها يف احلكم، كمثلو يقاؿ يف األكل من طعاـ الدعوة أيضان.

                                                           
 ( مادة:شعب.2/477الشعب: ىو الصدع كالشق. انظر: النهاية يف غريب احلديث كاألثر ) (3)
ء ركاه البخارم يف صحيحو. كتاب فرض اخلمس، باب ما ذكر من درع النيب صلى اهلل عليو كسلم كعصاه كسيفو كقدحو كخا٘تو. كما استعمل اخللفا (4)

 (.4/57/3149بعده من ذلك شلا مل يذكر قسمتو كمن شعره كنعلو كانيتو شلا يتربؾ أصحابو كغَتىم بعد كفاتو )
 (.1/141( كانظر: فتح البارم )17/336القارم )عمدة  (5)
(. كمسلم يف صحيحو كتاب ادلساجد، باب جواز اجلماعة يف 1/116/384ركاه البخارم يف صحيحو. كتاب الصالة، باب الصالة على احلصَت ) (6)

 (.1/339/658النافلة كالصالة على حصَت كمخرة كثوب كغَتىا من الطاىرات )
 (.5/139لم )شرح النوكم على مس (7)
 (.1/494فتح البارم ) (1)
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 المثال السادس:

اعدان قط حىت أسن، فكاف ة الليل قعن عائشة رضي اهلل عنها: أهنا مل تر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يصلي صال
 .(2)أربعُت آية. مث ركعان حىت إذا أراد أف يركع قاـ، فقرأ ضلوا من ثالثُت آية أك يقرأ قاعد

 .(3)البخارم ذلذا احلديث بقولو: "باب إذا صلى قاعدان، مث صح أك كجد خفة ٘تم ما بقي" كقد بوب

مجة يف صالة الفريضة، كأما ىذا احلديث فهو يف النافلة، ككجو ىػػ( بقولو: "ىذه الًت 449كعلق على ذلك ابن بطاؿ )
جاز يف النافلة القعود لغَت علة مانعة من القياـ، ككاف عليو السالـ  دلا استنباط البخارم منو حكم الفريضة ىو أنو

 أف يلـز القياـ فيها إذا يقـو فيها قبل الركوع كانت الفريضة اليت ال غلوز القعود فيها إال بعدـ القدرة على القياـ أكىل
 .(4)ارتفعت العلة ادلانعة منو"

كمث أمر آخر يستفاد من ترمجة البخارم، كىو أهنا تشَت إىل حكم ادلريض إذا صح، كاحلديث يف حكم ادلسن إذا كجد 
 خفة.

 المثال السابع:

، كمن ادلعلـو أف (5)لى النجاشيبوب البخارم: "باب التكبَت على اجلنازة أربعان"، مث أكرد فيو حديثُت يف الصالة ع
 صالتو على النجاشي صالة على الغائب ال على ادليت احلاضر.

كقد علق ابن حجر قائالن: "مث أكرد ادلصنف حديث أيب ىريرة يف الصالة على النجاشي، كقد تقدـ اجلواب عن إيراد 
 .(1)واب أف ذلك بطريق األكىل"من تعقبو بأف الصالة على النجاشي صالة على غائب ال على جنازة. كزلصل اجل

                                                           
 (.2/51/1118ركاه البخارم، كتاب تقصَت الصالة، باب إذا صلى قاعدان مث صح أك كجد خفة ٘تم ما بقي ) (2)
 (.2/51صحيح البخارم ) (3)
 (.2/589يف فتح البارم كتعقبو ) و(. كنقل3/145.144شرح صحيح البخارم ) (4)
 (.2/112انظر: صحيح البخارم ) (5)
 (.3/243فتح البارم ) (1)
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 المثال الثامن:

جاء عن جابر بن عبد اهلل األنصارم رضي اهلل عنو: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دخل مكة كعليو عمامو 
 .(2)سوداء بغَت إحراـ

 .(3)قاؿ النوكم: "قولو: )كعليو عمامة سوداء( فيو جواز لباس الثياب السود"

 صلى اهلل عليو كسلم للعمامة السوداء على جواز لبس الثياب السود عمومان من باب التنبيو. دؿ بلبسوفهو ىنا است

كجاء عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو لبس حلة محراء، فقد جاء عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنو أنو رأل النيب صلى 
 .(4)اهلل عليو كسلم عليو حلة محراء

 الثياب عمومان. قاؿ يف طرح التثريب: "إف الثوب األمحر ال كراىة فيو... كقد أخذ من ذلك جواز لبس األمحر يف 

 .(5)كقد ثبتت األحاديث الصحيحة أف النيب صلى اهلل عليو كسلم لبس حلة محراء"

 المثال التاسع:

"ىذا : (7)رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من عرفات" (6)قاؿ النوكم يف قولو يف حديث أسامة رضي اهلل عنو: "ردفت
 .(8)دليل على استحباب الركوب يف الدفع من عرفات، كعلى جواز اإلرداؼ على الدابة إذا كانت مطيقة"

رداؼ يف الدابة اهلل عنو يف تلك احلادثة جواز اإلرداؼ أسامة رضي ٕتويز النيب صلى اهلل عليو كسلم إفاستفاد من 
 عمومان.

                                                           
 (.1/745/1358ركاه مسلم يف صحيحو، كتاب احلج، باب جواز دخوؿ مكة بغَت إحراـ ) (2)
 (.4/355(، كانظر: نيل األكطار )9/113شرح النوكم على مسلم ) (3)
ب الفضائل، باب يف صفة النيب صلى اهلل عليو (. كمسلم يف صحيحو. كتا7/62/5848ركاه البخارم يف صحيحو. كتاب اللباس. باب الثوب األمحر ) (4)

. انظر: ادلعجم ر(، كاحللة: الثوب اجليد اجلديد غليظان كاف أك رقيقان. كتكوف من ثوبُت كرداء كإزا2/1279/2337كسلم كأنو كاف أحسن الناس كجها )
 ( مادة: حلل.1/194الوسيط )

 (.4/231طرح التثريب ) (5)
 ( مادة: ردؼ.1/224و. كأردفتو: إذا أركبتو خلفك. انظر: ادلصباح ادلنَت )ردفت الرجل: إذا ركبت خلف (6)
(. كمسلم يف صحيحو. كتاب احلج. باب استحباب إدامة احلاج 2/214/1669ركاه البخارم يف صحيحو. كتاب احلج، باب النزكؿ بُت عرفة كمجع ) (7)

 (.1/664/1284التلبية حىت يشرع يف رمي مجرة العقبة يـو النحر )
 (.9/22شرح النوكم على مسلم ) (8)
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 المثال العاشر:

 .(1)نو: "رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يأكل القثاء بالرطب"قاؿ عبد اهلل بن جعفر رضي اهلل ع

كمع كوف ىذا الفعل متعلقان بلوف خاص من الطعاـ إال أنو قد استفيد منو فوائد، كقد ترجم البخارم ذلذا احلديث 
 (2)بقولو: "باب مجع اللونُت أك الطعامُت ٔترة"

عامُت معان. كالتوسع يف األطعمة، كال خالؼ بُت العلماء يف جواز كقاؿ النوكم: "فيو: جواز أكلهما معان، كأكل الط
 .(3)ىذا"

 المثال الحادي عشر:

عن أيب قتادة األنصارم رضي اهلل عنو: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف يصلي، كىو حامل أمامو بنت زينب 
 .(4)قاـ محلهافإذا سجد كضعها، كإذا  بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأليب العاص بن الربيع بن عبد مشس

قاؿ النوكم معلقان على حديث محل أمامة. رضي اهلل عنها: "فيو دليل لصحة صالة من محل آدميان أك حيوانان طاىران 
 .(5)من طَت كشاة كغَتعلا"

 المثال الثاني عشر:

مة عليو كسلم على أحكاـ األجعل الدكتور زلمد سليماف األشقر من ذلك انسحاب أحكاـ فعل الرسوؿ صلى اهلل 
 .(6)بطريق ادلساكاة

                                                           
(، كمسلم يف صحيحو. كتاب األشربة، باب أكل القثاء 6/261/5449ركاه البخارم صحيحو. كتاب األطعمة. باب مجع اللونُت أك الطعامُت ٔترة ) (1)

 (.2/1136/2443بالرطب )
 (.6/261صحيح البخارم ) (2)
 (.13/194شرح النوكم على مسلم ) (3)
(. كمسلم يف صحيحو. كتاب ادلساجد 2/148/516بخارم يف صحيحو. كتاب الصالة، باب إذا محل جارية صغَتة على عنقو يف الصالة )ركاه ال (4)

 (.1/275/543كمواضع الصالة. باب جواز محل الصبياف يف الصالة )
 (.5/28.27شرح النوكم على مسلم ) (5)
 (.1/444انظر: أفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ) (6)
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 َكِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َمْن ِإفْ :}ىػػ( يف قولو تعاىل513كبعد ىذه األمثلة ػلسن ىنا أف أنبو على مثاؿ ذكره ابن عقيل )

ُهْم َمْن ِإْف تَْأَمْنُو ِبِديَنارٍ   ال يُػَؤدِّهِ  تَْأَمْنُو بِِقنطَاٍر يُػَؤدِِّه إِلَْيَك َكِمنػْ

 .(1)( فنبو بأداء القنطار على أداء الدينار، كبعدـ أداء الدينار على اخليانة أك اجلحود75)آؿ عمراف:إِلَْيَك{

ألف اهلل تعاىل يدلنا بالقوؿ على ذلك ال بالفعل، كلو قاؿ: نبهوا بأدائهم  عليو األشقر بأف ىذه داللة قولية:كاعًتض 
 .(2)بن عقيل كجوللقنطار على أدائهم دلا دكنو لكاف لقوؿ ا

{ يفيد ما يُػَؤدِِّه إِلَْيكَ ىػػ( ىذه اآلية يف التمثيل على مفهـو ادلوافقة باللفظ، كأف قولو تعاىل:}763كذكر ابن مفلح )
 .(3){ تنبيو باألعلىيُػَؤدِِّه إِلَْيكَ دكف القنطار، كمثلو قولو تعاىل: }ال 

 املبحث انثاني: مفهىو املخانفة نهفعم:

دلخالف ىنا: إثبات نقيض حكم الفعل القائم للفعل ادلسكوت عنو، أك أف يكوف ٗتصيص القياـ يقصد بادلفهـو ا
 بالفعل داالن على نفي احلكم عما عداه.

 المطلب األول: الخالف في المسألة:

 اختلف يف ىذه ادلسألة على أقواؿ:

 القوؿ األكؿ: أف الفعل لو مفهـو سلالفة:

 .(2)ىػػ(: "فصل أفعاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ذلا دليل"458)أبو يعلى ، قاؿ (1)كهبذا قاؿ أكثر احلنابلة

 .(3)ىػػ(: "فعلو عليو السالـ لو دليل، ذكره أصحابنا"763كقاؿ ابن مفلح )

                                                           
 (.3/296انظر: الواضح ) (1)
 (.1/443انظر: أفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ) (2)
 (.3/1464انظر: أصوؿ ابن مفلح ) (3)
( شرح الكوكب ادلنَت 371( شرح غاية السوؿ )245( مقبوؿ ادلنقوؿ من علمي اجلدؿ كاألصوؿ )6/2951( التحبَت )3/294انظر: الواضح ) (1)

(3/513.) 
 (.2/478)العدة  (2)
 (.3/1143أصوؿ ابن مفلح ) (3)
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 .(4)ىػػ(843كمثلو قاؿ ابن اللحاـ )

 القوؿ الثاين: أف الفعل ال مفهـو لو:

 .(5)كبو قاؿ بعض احلنابلة

 .(6)الداللة بعض أصحابنا، كغَتىم"قاؿ ابن مفلح: "ضعف ىذه 

 .(7)كىو مقتضى قوؿ أكثر احلنفية، ألهنم ال يركف االحتجاج ٔتفهـو ادلخالفة

 كيبدك أف ىذا ىو قوؿ األكثرين من غَتىم، كيشَت إليو: عدـ ذكرىم مفهـو الفعل ضمن ادلفاىيم.

 القوؿ الثالث: أف الفعل لو مفهـو إذا تكرر:

 .(8)ػ(، فقاؿ: "كاألفعاؿ إذا تكررت على ظلط كاحد صار ذلا بالدكاـ كالعادة حكم الصيغة"ىػ513كاختاره ابن عقيل )

ىػػ(، حيث قاؿ: "كيظهر أف ما سلمو من القوؿ بادلفهـو ادلخالف إذا كثر 1434كىذا ما أيده الدكتور زلمد األشقر )
 .(1)إال مفهـو ادلخالفة"الفعل مستقيم يف صور كثَتة نص الفقهاء فيها على ادلنع، كال يظهر مستند 

 رأم اإلماـ أمحد:

، كأخذكه من قولو: "ال يصلى على 241ذىب أكثر احلنابلة إىل أف اإلماـ أمحد ) ىػػ( يذىب إىل أف الفعل لو مفهـو
ىػػ(: "أف أـ سعد ماتت، كالنيب صلى اهلل عليو كسلم غائب، فلما 94ميت بعد شهر؛ حلديث سعيد بن ادلسيب )

 .(2)قد مضى لذلك شهر"قدـ صلى عليها ك 

                                                           
 (.182ادلختصر يف أصوؿ الفقو ) (4)
 (.3/514( شرح الكوكب ادلنَت )6/2952انظر: التحبَت ) (5)
 (.3/1143أصوؿ ابن مفلح ) (6)
 (.1/117( التقرير كالتحبَت )1/581انظر: ميزاف األصوؿ ) (7)
 (.3/295الواضح ) (8)
 (.1/442ليو كسلم )أفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل ع (1)
 ركاه الًتمذم، كسبق ٗترغلو. (2)



 

 د. وليد بن فهد الودعان بيقاتهمفهوم الفعل: حقيقته وحكمه  وتط 141

أكثر ما مسعنا عن سعيد بن " ىػػ(: "سئل أمحد بعد كم يصلى على القرب؟ قاؿ:251كجاء يف مسائل الكوسج )
بقرب جديد؟ مر  (3)ادلسيب أف النيب صلى اهلل عليو كسلم صلى على أـ سعد بعد شهر، قاؿ أمحد: "أما تراه يقوؿ مر

 يدؿ أنو قريب، لوال ىذا كاف ينبغي أف يصلوا أبدان، ىذا كلو (4)بقرب امرأة كانت يف ادلسجد

 .(1)مىت كاف ينقطع ىذا"

ىػػ(: "ال 273قاؿ أبو يعلي: "أفعاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ذلا دليل: كقد قاؿ أمحد. رمحو اهلل. يف ركاية حنبل )
بعد شهر، فجعل صالتو بعد  يصلى على القرب بعد شهر، على ما فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم على قرب أـ سعد

"  .(2)شهر دليالن على ادلنع فيما زاد عليو، ألف الفعل كالقوؿ يف أنو يقتضي اإلغلاب، كؼلصص بو العمـو

ىػػ(: "كاختلفوا يف ادلدة اليت إليها 318كال شك أف اإلماـ أمحد ػلتج يف ىذه ادلسألة ْتديث سعيد، قاؿ ابن ادلنذر )
: يصلى عليها إىل شهر، ىكذا قاؿ أمحد بن حنبل، كاحتج ْتديث سعيد بن يصلى على القرب، فقاؿ طائفة

 .(4)، كما ذكره ابن ادلنذر ظاىر يف الركايات ادلنقولة عنو(3)ادلسيب"

                                                           
 ( كليس فيها: من.2/815/455يف طبعة دار اذلجرة: من مر، كلعل من مقحمة، كقد رجعت لطبعة اجلامعة اإلسالمية ) (3)
ائز، باب ما جاء يف الصالة على القرب (. كابن ماجو يف سننو، كتاب اجلن4/84/2422ركل النسائي يف سننو، كتاب اجلنائز. باب الصالة على القرب ) (4)

: "خرجنا مع النيب صلى اهلل عليو كسلم فلما كرد البقيع فإذا ىو بقرب جديد. فسأؿ عنو. فقالوا ( عن يزيد بن ثابت رضي اهلل عنو قاؿ1/489/1528)
. قاؿ: )فال تفعلوا. ال أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بُت : "أال آذنتموين هبا(. قالوا: كنت قائالن صائمان. فكرىنا أف نؤذيكفالنة. قاؿ فعرفها. كقاؿ

(. كقاؿ 3/185) أظهركم إال آذنتموين بو، فإف صاليت عليو لو رمحة(. مث أتى القرب. فصففنا خلفو. فكرب عليو أربعان. كسنده صحيح كما يف: إركاء الغليل
أعرفن: أم ىذا الفعل منكم. يريد تأكيد النهي عن العود إىل مثلو: أم إنكم إف فعلتم (: "قولو: ال 614السندم يف كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجو )

مثل ما ىذا فقد عرفت منكم ىذا، كاحلاؿ أنو ال ينبغي أف أعرؼ عنكم مثلو. كيف بعض النسخ ألعرفن: أم ألعرفن ما قلتم حق لكن ال تفعلوا بسببو 
 فعلتم".

( عن 1/474/956( كمسلم. كتاب اجلنائز. باب الصالة على القرب )2/113/1337على القرب بعد ما يدفن ) كيف البخارم. كتاب اجلنائز. باب الصالة
فقالوا: مات. قاؿ:  -أك عنو -ففقدىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فسأؿ عنها -أك شابان  -أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف امرأة سوداء كانت تقم ادلسجد

فقاؿ: )دلوين على قربه(. فدلوه فصلى عليها. مث قاؿ: )إف ىذه القبور شللوءة ظلمة على أىلها.  -أك أمره -: فكأهنم صغركا أمرىا)أفال كنتم آذنتموين(. قاؿ
 كإف اهلل عز كجل. ينورىا ذلم بصاليت عليهم(.

إلماـ أمحد بن حنبل ركاية ابنو عبد اهلل (. كانظر: مسائل ا1/249/451مسائل اإلماـ أمحد كإسحاؽ بن راىويو ركاية إسحاؽ بن منصور الكوسج ) (1)
( مسائل 3/58/1335(. )699.528/ 2/134.9(. )1/466/485.484( مسائل اإلماـ أمحد بن حنبل ركاية ابنو أيب الفضل صاحل )2/476/664)

 (.222( مسائل اإلماـ أمحد ركاية أيب داكد )1/188/939اإلماـ أمحد بن حنبل ركاية إسحاؽ بن إبراىيم بن ىانئ )
 (.3/513( شرح الكوكب ادلنَت )371( شرح غاية السوؿ )6/2952.2951(. كانظر: التحبَت )2/478العدة ) (2)
 (.5/453األكسط من السنن كاإلمجاع كاالختالؼ ) (3)
نبل ركاية ابنو أيب الفضل ( مسائل اإلماـ أمحد بن ح1/249/451انظر: مسائل اإلماـ أمحد كإسحاؽ بن راىويو ركاية إسحاؽ بن منصور الكوسج ) (4)

 (.2/134/699صاحل )
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كلذا أقر ابن عقيل بأخذ ذلك من قوؿ أمحد، كخالفو يف استخراج ذلك من احلديث. كاعًتض عليو، كقاؿ: "ليس يف 
نا ال علم لنا ماذا كاف يفعل لو علم ٔتوهتا أك صادؼ قربىا بعد الشهر، ٓتالؼ ما لو اخلرب ما يدؿ على ذلك، ألن

 .(5)قاؿ صلوا على القرب شهران، فإنو يعقل منو ادلغايرة بُت ما بُت ذلك كبُت ما يزيد عليو من ادلدة"

ي الصالة بعد الشهر بعد أف كذكر أف الفعل ال داللة لو على نفي الفعل لو زاد على الشهر، كإظلا ؽلكن أف يستفاد نف
 تقـو داللة على النهي عن الصالة على القرب، مث يصلي بعد

شهر كيًتؾ الصالة على كل قرب عثر عليو بعد مضي زيادة على الشهر، فتجوز الصالة على القرب بعد الشهر كيبقى 
 ما زاد على مقتضى األصل من النهي كالًتؾ.

اـ ىو استصحاب احلاؿ، ككجهو: أف الصالة يف أصل الوضع قبل الدفن، كأشار إىل احتماؿ أف يكوف مستند اإلم
 .(1)فإذا دفن ػلتاج إىل دليل، فلما صلى النيب صلى اهلل عليو كسلم بقي ما بعد ذلك على مقتضى األصل

ذ ىػػ(، فقاؿ بعد نقلو كالـ أيب يعلى: "ككافقو ابن عقيل يف األخ728كاعًتض على ذلك شيخ اإلسالـ ابن تيمية )
 . كمل يبُت ابن تيمية كجو الضعف.(2)كخالفو يف احلكم، كالصحيح ضعف األخذ كاحلكم"

كلعل اإلماـ أمحد أخذ احلكم من جهة اعتماده على األثر، كأف حديث ابن ادلسيب أقصى ما كرد يف األثر. فيتوقف 
د يشَت إىل ذلك قوؿ الًتمذم: عنده. السيما يف أمر سلالف لألصل، إذ إف األصل النهي عن الصالة عند القبور، كق

ىػػ( يصلى على القرب إىل شهر، كقاال أكثر ما مسعنا عن ابن ادلسيب أف النيب صلى اهلل 238"كقاؿ أمحد كإسحق )
 .(3)عليو كسلم صلى على قرب أـ سعد بن عبادة بعد شهر"

يصلى على القرب: "مسعنا إىل  ىػػ( بذلك، فقاؿ حُت سئل إىل مىت275بل قد صرح اإلماـ أمحد يف ركاية أيب داكد )
 .(5)ما بلغنا شهر"ىػػ(: "كأكثر 266اية ابنو صاحل )، كقاؿ يف رك (4)شهر"

                                                           
 (.3/294الواضح ) (5)
 (.3/296.295انظر: الواضح ) (1)
 (.2/685ادلسودة ) (2)
 (.3/347اجلامع الصحيح للًتمذم ) (3)
 (.222مسائل اإلماـ أمحد ركاية أيب داكد ) (4)
 (.3/58/1335مسائل اإلماـ أمحد بن حنبل ركاية ابنو أيب الفضل صاحل ) (5)
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كقد يلمس ما ذكره القاضي أبو يعلى من كوف اإلماـ أمحد يقوؿ ٔتفهـو الفعل من بعض ما جاء عنو. رمحو اهلل، كمن 
 ذلك:

 .(6)كاهلل إال رجل مبتلى"أنو سئل: يزيد الرجل على الثالث يف الوضوء؟ قاؿ: "ال 

فنهى. رمحو اهلل. عن الزيادة على الثالث، كلعلو مأخوذ من مفهـو االقتصار على الثالث يف الوضوء، باإلضافة إىل  
 كوف الفعل قد كقع بيانان ذليئة الوضوء.

 .(1)كسئل أيضان عن الوقوؼ بعرفة بغَت كضوء؟ فقاؿ: "كل شيء من ادلناسك يكره أف يكوف بغَت كضوء"

 .(2)كسئل عن الرجل يصلي قبل أف يأيت مجعان؟ فقاؿ: "ال يعجبٍت أف يصلي إال ّتمع فإف صلى أجزأه"

 مرين سلالفة فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم، فيكوف قد أخذه من مفهـو الفعل.كلعل سبب كراىتو ذلذين األ

 المطلب الثاني: األدلة والمناقشات.

 دليل القوؿ األكؿ:

، كإذا كاف القوؿ لو مفهـو قياس الفعل عل ى القوؿ، فالفعل كالقوؿ يف أنو يقتضي اإلغلاب، كؼلصص بو العمـو
 .(3)فكذلك الفعل لعدـ الفرؽ

كؽلكن أف يناقش بالفرؽ بُت القوؿ كالفعل، فالفعل ؼلتلف عن القوؿ يف احلقيقة، كالصيغة، كقوة الداللة، كغَت ذلك، 
 كىذا يقتضي الفرؽ بينهما يف احلكم.

 يل القوؿ الثاين:دل

                                                           
 (.1/71/12مسائل اإلماـ أمحد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو ركاية إسحاؽ بن منصور الكوسج ) (6)
( مسائل اإلماـ أمحد بن حنبل ركاية ابنو 1/534.533/1424مسائل اإلماـ أمحد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو ركاية إسحاؽ بن منصور الكوسج ) (1)

 (.2/722/963عبد اهلل )
( مسائل اإلماـ أمحد بن حنبل ركاية ابنو عبد اهلل 1/534/1427ماـ أمحد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو ركاية إسحاؽ بن منصور الكوسج )مسائل اإل (2)

(2/738/988.) 
 (.2/478انظر: العدة ) (3)
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طريان كرطبان جنيان كيبتاع عبدان  أف األفعاؿ ال تدؿ على نفي احلكم عما عداىا، بدليل أف اإلنساف لو رأيناه يأكل خبزان 
أسود فإنو ال يستدؿ بذلك على أنو ال يأكل اخلبز اليابس كال الرطب البائت كال يبتاع العبد األبيض، ألنو غلوز أنو 

د سواه، كاشًتل العبد األسود للمصادفة أك احلاجة، ىذا ٓتالؼ ما لو قاؿ لوكيلو اشًت يل خبزان أكل ذلك لكونو مل غل
وفات بتلك الصفات ليست عنده مساكية دلا قيده ود، فإف ذلك يدؿ على أف غَت ادلوصطريان كرطبان جنيان كعبدان أس

 .(4)بالصفات

 دليل القوؿ الثالث:

ار لو بالدكاـ كالعادة حكم الصيغة، مثل نقد البلد كترؾ األكل من الصيد، ألف أف الفعل إذا تكرر على ظلط كاحد ص
 الفعل ال يصَت كصفان إال بالدكاـ.

كمثالو لو استمر النيب صلى اهلل عليو كسلم يف الصالة على كل قرب كاف قد دفنو منذ شهر، كإذا أخرب ٔتيت دفن فوؽ 
 .(1)لصالة على من مات منذ شهر دكف من سواهالشهر مل يصل عليو، فهنا يستفاد من فعلو قصر ا

كؽلكن مناقشة ما ذكر من ادلثاؿ على دكاـ الفعل بأنو مل يعتمد على تكرار الفعل فقط، بل يضاؼ لذلك ترؾ الصالة 
ترؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم ادلتكرر كادلستند ألصل النهي، بعد الشهر، فالنهي عن الصالة بعد الشهر مأخوذ من 

يف لو تكرر فعلو قبل الشهر، كإذا أردنا استقامة ادلثاؿ فيكتفي بذكر الصالة كتكررىا إىل شهر، دكف تركو كقد أض
 الصالة على من أخرب بو الشهر.

 املطهب انثانث: انرتجيح مع األمثهة انتطبيقية ملفهىو املخانفة يف انفعم:

 الذم يظهر يل أف النظر يف الفعل ال ؼللو من حالتُت:

ىو ال مفهـو لو، فهو ال يشَت بذاتو إىل نفي احلكم عما عداه، كليس   حيث فعل من حيث ىو، فالفعل منأكالن: ال
كالقوؿ يف ذلك للفرؽ بينهما، لكن ؽلكن أف يستفاد منو ادلفهـو بضميمة أخرل أك بقرينة تدؿ على ذلك كالتكرار  

د كجود القرينة، كبناء على قوة القوؿ عن ف فيكوف يفالثالث، فالفعل ػلصل بو البيا كما نص عليو أصحاب القوؿ
ذلك فإف أدلة القوؿ الثاين ٖتمل على الفعل ٔتجرده. كأدلة القوؿ الثالث ٖتمل على الفعل إذا دلت القرينة على إفادتو 

.  ادلفهـو
                                                           

 (.3/295انظر: الواضح ) (4)
 (.3/296.295انظر: الواضح ) (1)
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كالتشريع، ثانيان: فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم، ففعلو ال ؼللو من قرينة عامة تدؿ على احلكم، كىي قرينة البياف 
 كؽلكن تقسيم فعلو إىل أقساـ:

األكؿ: األفعاؿ اليت ال يظهر فيها قصد القربة كاألفعاؿ اجلبلية كتناكؿ الطعاـ كقضاء احلاجة كاٗتاذ ادللبس كادلفرش 
 كادلشي كاجللوس كالنـو كضلو ذلك، كأفعاؿ العادة كلبس العمامة كإطالة الشعر كضلو ذلك.

ألف الفعل ىنا ال تشريع فيو، كإظلا غايتو اإلباحة، كإذا كاف كذلك فال يقول  هـو سلالفة،و ليس ذلا مففالظاىر ىنا أن
 أف يكوف لو مفهـو سلالف.

 ومن أمثلته:

 المثال األول:

ما جاء عن عائشة. رضي اهلل عنها. قالت: كاف كسادة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اليت يتكئ عليها من أدـ 
 .(1)حشوىا ليف

لنيب صلى اهلل عليو كسلم ال ؽلنع من استعماؿ الوسائد يف غَت ذلك كالتزين هبا أك ضلو ذلك. كما ال ؽلنع من فاتكاء ا
ىػػ(: "فيو جواز اٗتاذ الوسائد كاالتكاء عليها كاالرتفاؽ هبا، 544االتكاء على غَت الوسائد، قاؿ القاضي عياض )

 .(2)لود، يف كل ذلك"كاٗتاذ الفراش للنـو زلشوان، كاستعماؿ األدـ، كىي اجل

 المثال الثاني: 

، فلو أكدلت ادلرأة مل يكن (3) على صفية بنت حيي بن أخطب. رضي اهلل عنها.أف النيب صلى اهلل علي كسلم أكمل
 ذلك شلنوعان.

                                                           
نة. باب التواضع يف اللباس كاالقتصار على الغليظ منو كاليسَت يف اللباس كالفراش كغَتعلا. كجواز لبس الثوب ركاه مسلم يف صحيحو. كتاب اللباس كالزي (1)

( مادة: أدـ. 1/9(. كاألدـ: بفتحتُت. كبضمتُت أيضان، مجع أدمي. كىو اجللد ادلدبوغ. انظر: ادلصباح ادلنَت )2/1159/2482الشعر كما فيو أعالـ )
 ( مادة: ليف.854ذم غلاكر السعف: انظر: ادلعجم الوسيط )كالليف: قشر النخل ال

 (.6/594إكماؿ ادلعلم بفوائد مسلم ) (2)
 (.6/174/5169ركاه البخارم. كتاب النكاح، باب الوليمة كلو بشاة ) (3)
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 المثال الثالث:

 أف النيب صلى اهلل عليو كسلم لبس العمامة، كلبسو العمامة ليس فيو كراىة غَتىا أك ٖترؽلو.

 ثال الرابع:الم

 .(4)ما جاء من إطالة النيب صلى اهلل عليو كسلم شعر رأسو، فقد قاؿ أنس رضي اهلل عنو: "كاف يضرب شعره منكبيو"

 كإطالة الشعر ليس فيو كراىة تقصَته، أك حلقو.

 ثانيان: أف يكوف الفعل بيانان لواجب أك مندكب: فالفعل يأخذ حكم ما ىو مبُت لو.

 مثلته:ومن أ

 ألول: المثال ا

أَِقيُموا الصالة، فقد بُت النيب صلى اهلل عليو كسلم عدد ركعاهتا بفعلو، كىو بياف لقوؿ اهلل تعاىل:}
 (.43)البقرة:الصَّالَة{

 فهذا الفعل يدؿ ٔتفهومو على ٖترمي الزيادة على ىذا العدد، كقرينة القوؿ بالتحرمي ىنا أف الفعل كقع بيانان لواجب.

 المثال الثاني:

فَاْغِسُلوا  ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالةِ  ىػػ(: "باب ما جاء يف الوضوء كقوؿ اهلل تعاىل:}256صحيح البخارم ) جاء يف
(، قاؿ أبو عبد اهلل: كبُت النيب 6)ادلائدة:ِبُرُءكِسُكْم َكأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعبَػُْتِ{ ُكُجوَىُكْم َكأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َكاْمَسُحوا

صلى اهلل عليو كسلم أف فرض الوضوء مرة مرة، كتوضأ أيضان مرتُت مرتُت، كثالثان ثالثان، كمل يزد على ثالث، ككره أىل 
 .(1)العلم اإلسراؼ فيو، كأف غلاكزكا فعل النيب"

انان فكراىة الزيادة على الثالث أك ٖترؽلها مأخوذ من كوف الفعل كقع بيانان، فيستفاد من ىذا الفعل الذم كقع بي
 للمسكوت عنو نقيض احلكم الثابت للفعل ادلبُت.

                                                           
 (.2/1279/2238 عليو كسلم )(. كمسلم. كتاب الفضائل. باب صفة شعر النيب صلى اهلل7/75/5943ركاه البخارم. كتاب اللباس، باب اجلعد ) (4)
 (.1/49صحيح البخارم ) (1)
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 المثال الثالث:

ىػػ(: "كمن بات ٔتزدلفة مل غلز لو الدفع قبل نصف الليل، فإف دفع بعده فال شيء عليو، كهبذا 624قوؿ ابن قدامة )
عليو، مىت ما شاء ىػػ(: إف مر هبا كمل ينزؿ فعليو دـ، فإف نزؿ فال دـ 179ىػػ(، كقاؿ مالك )244قاؿ الشافعي )

 .(3)،(2)دفع. كلنا أف النيب صلى اهلل عليو كسلم بات هبا كقاؿ: )خذكا عٍت مناسككم(

 فتحرمي الدفع من مزدلفة ليس فيو إال مفهـو فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم الذم كقع بيانان لواجب.

 المثال الرابع:

( من صالة )لزمو قضاؤىا( حلديث: )من ناـ عن صالة ىػػ(: ")كمن فاتتو صالة مفركضة فأكثر1451قاؿ البهويت )
ألنو صلى اهلل عليو كسلم عاـ األحزاب  )مرتبان( نص عليو يف مواضع: (1)أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا( متفق عليو

صلى ادلغرب، فلما فرغ قاؿ: )ىل علم أحد منكم أين صليت العصر(، قالوا: يا رسوؿ اهلل ما صليتها، فأمر ادلؤذف 
، كقد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم: )صلوا كما (2)ىػػ(241قاـ الصالة، فصلى العصر، مث أعاد ادلغرب. ركاه أمحد )فأ

 .(4)"(3)رأيتموين أصلي(

فلزـك الًتتيب ككجوبو يفهم منو ٖترمي اإلخالؿ بو، كىذا مأخوذ من مفهـو فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم يف غزكة 
هلل عليو كسلم أعاد ادلغرب مرة أخرل، كما كاف ليعيدىا إال خللل، كقد أشار البهويت إىل  اخلندؽ، السيما كالنيب صلى ا

 كوف الفعل كقع بيانان.

                                                           
ركاه مسلم. كتاب احلج. باب استحباب رمي مجرة العقبة يـو النحر راكبان كبياف قولو صلى اهلل تعاىل عليو كسلم: )لتأخذكا مناسككم(  (2)

 (.5/125كربل. كتاب احلج. باب االيضاع يف كادم زلسر )( بلفظ: )لتأخذكا مناسككم(. كركاه باللفظ ادلذكور البيهقي يف سننو ال1/673/1297)
 (.5/284ادلغٍت ) (3)
(. كمسلم. كتاب 1/166/597ركاه البخارم يف صحيحو. كتاب مواقيت الصالة. باب من نسي صالة فليصل إذا ذكر كال يعيد إال تلك الصالة ) (1)

رب ق( بلفظ: )من نسي صالة فليصل إذا ذكرىا ال كفارة ذلا إال ذلك(، كأ1/344/684ادلساجد باب قضاء الصالة الفائتة كاستحباب تعجيل قضائها )
 (: )من نسي صالة أك ناـ عنها فكفارهتا أف يصليها إذا ذكرىا(.315لفظ يف الصحيحُت دلا ذكره البهويت ىو لفظ مسلم برقم خاص )

(: "ال يعرؼ إال عن ابن ذليعة عن رلهولُت ال تقـو هبم 1/324تذكار )(. كقاؿ عنو ابن عبد الرب يف االس28/184/16975ركاه أمحد يف مسنده ) (2)
 (.5/154(. كابن رجب يف فتح البارم )2/513حجة". كضعفو ابن عبد اذلادم يف تنقيح التحقيق )

 (.7/142/6448ركاه البخارم يف صحيحو. كتاب األدب، باب رمحة الناس بالبهائم ) (3)
 (.1/264كشاؼ القناع ) (4)
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 المثال الخامس:

قاؿ البهويت يف موضع آخر مبينان كجوب ادلضمضة كاالستتنشاؽ: "كألف كل من كصف كضوء النيب صلى اهلل عليو 
داكمتو عليهما تدؿ على كجوهبما، ألف فعلو يصلح أف يكوف بيانان كسلم يستقصي ذكر أنو ٘تضمض كاستنشق، كم

 .(5)ألمر اهلل تعاىل"

كاالستنشاؽ، كاستفادة ادلفهـو من الفعل لكونو كؽلكن أف يؤخذ من مفهـو الفعل الذم داـك عليو ٖترمي ترؾ ادلضمضة 
 كقع بيانان.

 المثال السادس:

إىل قطعها من مفصل الكف: ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ىػػ(: "كذىب مجهور الفقهاء454قاؿ ادلاركدم )
، كألف اخللفاء الراشدين. رضواف اهلل عليهم. عليو عملوا، كىو نقل موركث إىل (1)قطع سارؽ رداء صفواف من كفو

 .(2)عندنا"

( كقطع رسوؿ اهلل صلى 38)ادلائدة:يَػُهَما{فَاْقطَُعوا أَْيدِ  َكالسَّارُِؽ َكالسَّارَِقةُ :}كقاؿ يف موضع آخر: "كألف اهلل تعاىل قاؿ
 .(3)اهلل عليو كسلم يده من مفصل الكف يدؿ على أهنا ىي اليد لغةن كشرعان"

 كإذا كاف القطع من مفصل الكف فال غلوز قطعها من موضع آخر.

 المثال السابع:

لبيت عن ؽلينو كيطوؼ بو فمن ىػػ(: "كال غلوز أف ينكس الطائف الطواؼ بالبيت، كىو اف غلعل ا474قاؿ الباجي )
فعل ذلك مل غلزه، كبو قاؿ الشافعي... كالدليل على ما نقولو ما ركم عن جابر أنو قاؿ: دلا قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

                                                           
 (.1/96شاؼ القناع )ك (5)
 ( كإظلا فيو األمر بقطع يده.8/68/4878ركاه النسائي يف سننو، كتاب قطع السارؽ يف الرجل يتجاكز للسارؽ عن سرقتو بعد أف يأيت بو اإلماـ ) (1)
 (.13/319احلاكم الكبَت ) (2)
 (.12/278احلاكم الكبَت ) (3)
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، كىذا يقتضي أف البيت (4)عليو كسلم مكة دخل ادلسجد فاستلم احلجر. مث مضى على ؽلينو فرمل ثالثان كمشى أربعان 
 .(6)"(5)النيب صلى اهلل عليو كسلم على الوجوب السيما كقد قاؿ: )خذكا عٍت مناسككم( على يساره، كأفعاؿ

ىػػ( معلالن للمنع: "كذلك ألف اهلل أمر بالطواؼ كقد فسره النيب صلى اهلل عليو كسلم بفعلو، 728كقاؿ ابن تيمية )
جململ كاف حكمو حكم ذلك األمر، كقد قاؿ  كتلقتو األمة عنو بالعمل ادلتواتر، كفعلو إذا خرج امتثاالن ألمر كتفسَتان 

 .(8)"(7)صلى اهلل عليو كسلم: )من عمل عمالن ليس عليو أمرنا فهو رد(

 نقيضو.ى الوجوب فيكوف من مفهومو ٖترمي ثالثان: أف يكوف الفعل قد كقع مع قرينة تدؿ عل

ىػػ( يف الفعل إذا احتمل أف 771)كمن أمثلتو تكرر الفعل فقد يفيد الوجوب عند بعض العلماء: قاؿ ابن السبكي 
ؼلرج عن اجلبلة للتشريع ٔتواظبة على كجو خاص كضلوىا: "كرٔتا ترقى القوؿ فيو يف بعض أفراده إىل الوجوب، فقد رأل 
الشافعي رضي اهلل عنو فساد الصالة بًتؾ اجللوس بُت اخلطبتُت: ألنو صلى اهلل عليو كسلم كاف غللس بُت 

 .(2)"(1)اخلطبتُت

ىػػ( يف القوؿ ْتمل الفعل على الوجوب: "كمن ىذا الباب جلوسو بُت اخلطبتُت يـو اجلمعة، 794الزركشي )كقاؿ 
 .(3)كو"كليس فيو إال فعلو عليو السالـ، كرأل الشافعي فساد الصالة بًت 

 كإذا كاف الشافعي يفسد الصالة بًتؾ اجللوس فهو يرل ٖترؽلو قطعان، كىذا يؤخذ من مفهـو الفعل.

                                                           
 (154رقم خاص  1/637/1218ف عرفة كلها موقف )ركاه مسلم يف صحيحو. كتاب احلج. باب ما جاء أ (4)
 أصلو يف مسلم. كسبق ٗترغلو. (5)
 (.2/482(. كانظر: كشاؼ القناع )2/284.283ادلنتقى ) (6)
 (.2/944/1718ركاه مسلم يف صحيحو. كتاب األقضية. باب نقض األحكاـ الباطلة كرد زلدثات األمور ) (7)
 (.2/592شرح العمدة ) (8)
( عن جابر بن مسرة قاؿ: "كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ؼلطب قائمان. كغللس بُت اخلطبتُت 34/448/24813اـ أمحد يف مسنده )ركل اإلم (1)

 كيقرأ أيات كيذكر الناس". كصححو زلققو ادلسند لطرقو.
 (.2/123رفع احلاجب ) (2)
وجوب كقوع الفعل بيانان لصفة اجلمعة ادلأمور هبا يف سورة اجلمعة. انظر: أفعاؿ (. كقد ذىب الدكتور األشقر إىل أف سبب ال4/182البحر احمليط ) (3)

 (.1/234الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم )
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لك ما جاء عن ابن عباس. رضي اهلل عنهما. أف النيب صلى اهلل عليو كسلم خرج يـو الفطر، فصلى ركعتُت مل كمن ذ
، كحينئذ (5)، فقد ذىب بعض العلماء إىل أنو غلب على اإلماـ أال يتنفل قبلها كال بعدىا(4)يصل قبلها كال بعدىا

.  ؽلكن أف يستفاد التحرمي من ادلفهـو

ل داالن على القربة كيستفاد منو الندب، فإذا محل الفعل على الندب فالظاىر أف لو مفهـو سلالفة رابعان: أف يكوف الفع
ادلخالفة يفيد الكراىة أك خالؼ األكىل، كإذا كاف الندب مقيدان بأمر سواء كاف الفعل متكرران أك غَت متكرر، كمفهـو 

 يده تصرفات الفقهاء يف سائر أبواب الفقو.دؿ ذلك على ثبوت خالؼ الندب لنقيضو ادلسكوت عنو، كىذا ما يؤ 

كمن تأمل كتب الفقهاء علم أهنم يستفيدكف الكراىة أك خالؼ األكىل من الفعل، كيطلقوف ذلك يف مسائل ال يوجد 
 فيها باالستقراء غَت الفعل، كأمثلة ذلك كثَتة، كلعلي أضرب بعض األمثلة دكف ترقيم ذلا لكثرهتا:

استدؿ بو على أف فعل النوافل الليلية يف  (1)ػػ(: "قولو: "فأما ادلغرب كالعشاء ففي بيتو"ى852قاؿ احلافظ ابن حجر )
 .(2)البيوت أفضل من ادلسجد ٓتالؼ ركاتب النهار"

فهنا استدؿ بفعل النيب صلى اهلل عليو كسلم لراتبيت ادلغرب كالعشاء يف بيتو على أف األفضل صالتو لركاتب النهار يف 
 فاد من مفهـو ادلخالفة للفعل ادلذكور.ادلسجد، كىذا مست

: "يف ىذا بياف أف السنة (3)ىػػ( شارحان لقولو: )فلما كاف يـو الًتكية توجهوا إىل مٌت فأىلوا باحلج(676كقاؿ النوكم )
ىػػ( ذلك. كقاؿ بعض السلف: ال بأس بو، كمذىبنا أنو 179أال يتقدـ أحد إىل مٌت قبل يـو الًتكية، كقد كره مالك )

 .(4)ؼ السنة"خال

 .(5)ىػػ(: "قولو كإكماؿ السورة مستحب( أم كترؾ إكماذلا مكركه"1189كقاؿ العدكم )

                                                           
 (.2/14/989ركاه البخارم. كتاب العيدين. باب الصالة قبل العيد كبعدىا ) (4)
 (.2/476انظر: فتح البارم ) (5)
 (.2/66/1172أبواب التطوع، باب التطوع بعد ادلكتوبة )حديث ابن عمر ركاه البخارم. كتاب التهجد ك  (1)
(، كأجاب عنو بأف ذلك مل يكن عن عمد. بل كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يتشاغل بالناس يف النهار كبالليل يكوف غالبان يف 2/476فتح البارم ) (2)
 بيتو.
 (.1/632/1218اهلل عليو كسلم )حديث جابر الطويل ركاه مسلم يف كتاب احلج. باب حجة النيب صلى  (3)
 (.8/146شرح النوكم على مسلم ) (4)
 (.1/274حاشية الشيخ علي العدكم على شرح سلتصر خليل للخرشي ) (5)
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 .(6)ىػػ(: ")كيكره االقتصار( يف الصالة )على( قراءة )الفاٖتة(، ألنو خالؼ السنة ادلستفيضة"1451كقاؿ البهويت )

 ركعة ذكره غَت كاحد لفعلو عليو السالـ، فدؿ ىػػ(: "مع أنو ال تستحب الزيادة على سورة يف763كقاؿ ابن مفلح )
 .(7)أف يف سورة كبعض أخرل كسورتُت، كعنو يكره )كه( عنو ادلداكمة، كعنو يكره مجع سورتُت فأكثر يف فرض"

سنة إال ما نصوا فيو ىػػ(: "لو ترؾ الرفع كاف خالؼ األكىل على ما ىو األصل يف ترؾ ال1487كقاؿ الشرباملسي )
 .(1)كأما ترؾ اإلسرار فقياس ما مر يف الصالة من كراىة اجلهر يف موضع اإلسرار كراىتو ىنا" على الكراىة.

عامان قط إذا اشتهى كقاؿ ابن قدامة: "كيكره عيب الطعاـ لقوؿ أيب ىريرة: "ما عاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ط
 .(3)"(2)ف مل يشتهو تركو" متفق عليهماشيئان أكلو كإ

م يف أسٌت ادلطالب: ")يكره ذـ الطعاـ( دلا فيو من اإليذاء كركل الشيخاف أنو صلى اهلل عليو كسلم: ما كقاؿ األنصار 
 .(4)عاب طعامان قط إف اشتهاه أكلو، كإف كرىو تركو"

ىػػ(: ")قولو: ما مل تكن اليت تليها أطوؿ( فإف كانت أطوؿ كاألنفاؿ كبراءة مل يكن تركو خالؼ 1342كقاؿ البكرم )
 .(5)، لئال تطوؿ الثانية على األكىل، كىو خالؼ السنة"األكىل

ىػػ(: "كمن صلى صالة بال أذاف كال إقامة كرىنا لو 334ىػػ( من احلنابلة شارحان قوؿ اخلرقي )772كقاؿ الزركشي )
 .(6)ذلك، كال يعيد" قاؿ: "أما كراىة ذلك فألنو خالؼ فعل النيب كأصحابو"

العيد: "كتكره يف اجلامع إال من عذر، كىذا الصحيح من ادلذىب كعليو أكثر ىػػ( عن صالة 885كقاؿ ادلرداكم )
 .(8)، كعلة الكراىة اعتبار أف السنة فعلها بادلصلى(7)األصحاب"

                                                           
 (.1/342كشاؼ القناع ) (6)
 ز )كه(: أم كفاقان أليب حنيفة.م( كر 1/424الفركع ) (7)
 (.2/475حاشية الشرباملسي على هناية احملتاج ) (1)
(. كمسلم. كتاب اللباس كالزينة. باب ال يعيب الطعاـ 4/242/3563ه البخارم، كتاب ادلناقب. باب صفة النيب صلى اهلل عليو كسلم )ركا (2)

(2/1148/2464.) 
 (.14/217ادلغٍت ) (3)
 (.1/573أسٌت ادلطالب شرح ركض الطالب ) (4)
 (.1/257.256إعانة الطالبُت ) (5)
 (.1/514رقي )شرح الزركشي على سلتصر اخل (6)
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كمن ذلك ما جاء عن ابن عباس. رضي اهلل عنهما. أف النيب صلى اهلل عليو كسلم خرج يـو الفطر فصلى ركعتُت مل 
ذا الفعل يدؿ على سنية ترؾ الصالة قبل العيد كبعدىا، كقد استفاد ابن عباس من . فه(1)يصل قبلها كال بعدىا

 .(2)مفهـو ذلك الفعل، فقد نقل عنو البخارم أنو كره الصالة قبل العيد

كىو أف القراف بُت األسابيع خالؼ األكىل من  (3)كقاؿ ابن حجر يف مسألة أخرل: "ككجو الداللة منو دلقصود الًتمجة
 .(4)يب صلى اهلل عليو كسلم مل يفعلو"جهة أف الن

ىػػ( على قوؿ أـ سلمة. رضي اهلل عنها: "كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم إذا سلم قاـ النساء 855كعلق العيٍت )
" اجد كسبقهن باالنصراؼ ائالن: "فيو خركج النساء إىل ادلسق (5)حىت يقضي تسليمو. كمكث يسَتان قبل أف يقـو

الفساد، كؽلكث اإلماـ يف مصاله كاحلالة ىذه، فإف مل يكن ىناؾ نساء فادلستحب لإلماـ أف  كاالختالط هبن مظنة
 .(6)يقـو من مصاله عقيب صالتو كذا قالو الشافعي يف )ادلختصر("

كمن مجلة ما يدؿ على القربة البدء بالفعل، كٓتاصة إذا كاف البدء بالفعل فيو سلالفة لألصل أك ترؾ ما ىو أكىل أك ما  
ف يواظب عليو كًتؾ صالة العيد يف ادلسجد، ككالبدء بالطواؼ لداخل ادلسجد احلراـ فهو سلالف دلا ىو األصل كا

، ك  دـ استحباب البدء بتحية ادلسجد يف ىذا ادلوضع. كقد صرح ىو عمن البدء بتحية ادلسجد. فهذا الفعل لو مفهـو
استحباب الركعتُت ادلسجد احلراـ، فقالوا إف ٖتيتو بعض الفقهاء بكراىتها قاؿ يف طرح التثريب: "استثٌت أصحابنا من 

 الطواؼ، فالداخل إليو يبدأ

                                                                                                                                                                                           
هبم يف الصحراء فهو خالؼ األكىل.  صلى(، كعندىم إف ترؾ ادلسجد الواسع ك 9-5/8(. كانظر ذلذا ادلثاؿ اجملموع شرح ادلهذب )5/336اإلنصاؼ ) (7)

 كلكن ال كراىة فيو. كإف صلى يف ادلسجد الضيق بال عذر كره.
 (.1/442انظر: افعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ) (8)
 ركاه البخارم. كسبق ٗترغلو. (1)
 (.2/14ذكره البخارم معلقان يف كتاب العيدين. باب الصالة قبل العيد كبعدىا ) (2)
( عن عمرك سألنا ابن 1624-2/241/1623يريد بذلك ما ركاه البخارم يف كتاب احلج. باب صلى النيب صلى اهلل عليو كسلم لسبوعو ركعتُت ) (3)

قع الرجل على امرأتو يف العمرة قبل أف يطوؼ بُت الصفا كادلركة. قاؿ: "قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فطاؼ بالبيت سبعان، عمر. رضي اهلل عنهما.: أي
("، قاؿ كسألت جابر بن عبد اهلل. 21مث صلى خلف ادلقاـ ركعتُت. كطاؼ بُت الصفا كادلركة. كقاؿ: )لقد كاف لكم يف رسوؿ اهلل أسوة حسنة()األحزاب:

 ي اهلل عنهما. فقاؿ: "ال يقرب امرأتو حىت يطوؼ بُت الصفا كادلركة".رض
 (.3/485فتح البارم ) (4)
 (.1/228/837ركاه البخارم يف صحيحو. كتاب األذاف، باب التسليم ) (5)
 (.5/192عمدة القارم شرح صحيح البخارم ) (6)
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ا دخل كاإلماـ يف ادلكتوبة، كالثاين: إذا ىػػ(: تكره ٖتية ادلسجد يف حالُت: أحدعلا: إذ415بالطواؼ، قاؿ احملاملي )
 .(1)دخل ادلسجد احلراـ فال يشتغل هبا عن الطواؼ"

 .(2)كقاؿ البكرم: ")كقولو: كدلريد طواؼ( أم كتكره دلريد طواؼ"

 ككالبدء بصالة العيد عند دخوؿ ادلصلى، فهو يدؿ على عدـ استحباب ٖتية ادلسجد لإلماـ.

ى اهلل عليو كسلم سلالفان ألصل يقتضي التحرمي أك الكراىية، ففعلو ىنا يقتضي بياف خامسان: أف يكوف فعل النيب صل
، قاؿ الشاطيب ) ىػػ( يف بياف أف ادلكركه إذا فعل لبياف 794اجلواز كال مفهـو لو، إال إذا تكرر فقد يدؿ على مفهـو

ت مباحات، فينقلب حكمها عند من ال عمل هبا دائمان كترؾ اتقاؤىا توعلاجلواز فيشًتط لو عدـ تكرره: "فألهنا إذا 
 .(3)يعلم"

 كمن ذلك:

أنو كرد هني النيب صلى اهلل عليو كسلم عن الشرب قائمان فعن أنس رضي اهلل عنو: عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو 
 .(4)هنى أف يشرب الرجل قائمان 

 .(5)كسلم يشرب قائمان  كقد عارض ذلك ما جاء عن علي رضي اهلل عنو أنو رأل النيب صلى اهلل عليو

 فشربو قائمان ال يدؿ على االستحباب، كال مفهـو لو ىنا، فال يستفاد منو كراىة الشرب قاعدان.

ـو فباؿ  صلى اهلل عليو كسلم أتى سباطة ق، كقد كرد ما يعارضو من أف النيب(6)د من النهي عن البوؿ قائمان كمنو ما كر 
 .(7)قائمان 

                                                           
 (.3/188طرح التثريب ) (1)
 (.1/437إعانة الطالبُت ) (2)
 (.4/118وافقات )ادل (3)
 (.2/1124/2424ركاه مسلم يف صحيحو، كتاب األشربة. باب كراىية الشرب قائمان ) (4)
 (.6/314/5615ركاه البخارم يف صحيحو. كتاب األشربة. باب الشرب قائمان ) (5)
 (.1/17انظر: اجلامع الصحيح للًتمذم ) (6)
( 1/264(، كالسباطة: الكناسة كزنا كمعٌت. انظر: ادلصباح ادلنَت )1/74/224ائمان كقاعدان )ركاه البخارم يف صحيحو. كتاب الوضوء. باب البوؿ ق (7)

 مادة: سبط.
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 فال يستفاد منو كراىة البوؿ قاعدان.فبولو قائمان ال مفهـو لو، 

. كمثالو:  لكن إذا تكرر ذلك فقد يكوف لو مفهـو

، لكن ادلا كرد (1)كرد النهي عن الصالة على القبور يف أحاديث كثَتة فقد صالتو صلى اهلل عليو كسلم على القرب،
. (2)ىب إليو بعض العلماءالتو على صاحب القرب بعد دفنو. كتكرر ذلك دؿ على استحباب الصالة عليو كما ذص

 .األكىلكقد يفيد ذلك أف ترؾ الصالة عليو خالؼ 

 .(3)سادسان: ترؾ الفعل إذا قاـ السبب الداعي كمل يوجد ادلانع للفعل لو مفهـو

 كمن أمثلتو:

كخلفائو قاؿ ابن قدامة معلالن دلنع تعدد اجلمعة يف مصر كاحد لغَت حاجة: "إذ مل ينقل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم 
 .(4)أهنم مجعوا أكثر من مجعة إذ مل تدع احلاجة إىل ذلك"

 فًتؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم لتعدد اجلمعة مع إمكاف ذلك دليل على منع التعدد عند عدـ احلاجة.

 كقاؿ ابن تيمية: "اٗتاذ مولد النيب صلى اهلل عليو كسلم عيدان. مع اختالؼ الناس يف مولده. فإف ىذا مل يفعلو
السلف، مع قياـ ادلقتضي لو كعدـ ادلانع منو لو كاف خَتان، كلو كاف ىذا خَتان زلضان، أك راجحان لكاف السلف. رضي 

كتعظيمان لو منا. كىم على اخلَت اهلل عنهم. أحق بو منا، فإهنم كانوا أشد زلبة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
 .(5)حرص"أ

 لًتؾ.فة لًتكو. كىذا ما يفيده مفهـو اولد ففعلو بدعة سلالفالنيب صلى اهلل عليو كسلم ترؾ ادل

                                                           
 كما بعدىا(. 1/268( صحيح مسلم )1/127.126انظر: صحيح البخارم ) (1)
 (.3/445.444( ادلغٍت )3/59انظر: احلاكم الكبَت ) (2)
 (.1/468( االعتصاـ )26/172انظر لتقرير ىذه القاعدة: رلموع الفتاكل ) (3)
 (.3/213ادلغٍت ) (4)
 (.2/619اقتضاء الصراط ادلستقيم ) (5)
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 اخلامتة:

كانتشار فركعها كأمثلتها، كقد  أعليتهازيل إحسانو، كبعد فقد تبُت بعد عرض ادلسألة احلمد هلل على ٘تاـ فضلو كج
 خلصت يف ىذا البحث إىل النتائج اآلتية:

ائل قد ينفرد هبا عن غَته ببحثها، كىذا يبُت أف لكل مذىب مسة أف ىذه ادلسألة من ادلسائل اليت انفرد احلنابل -1
من ادلذاىب، كأف السَت على طريقة كاحدة يف تأصيل األصوؿ ال يعٍت عدـ ٘تيز بعض ادلذاىب بآراء أك مسائل قد 

 يتميزكف هبا عن غَتىم.

لة فرعية منثورة يف كتب الفقو كشركح إال أف ذلا أمث أف ىذه ادلسألة كإف مل ٖتظ بالتأصيل عند كثَت من األصوليُت -2
 السنة.

أف تعريف الفعل مل يتوجو لو األصوليوف، كإظلا يذكركنو تبعان، كلعل علة ذلك كونو ليس من مصطلحات الفن اليت  -3
تذكر فيو قصدان، كالعمدة فيو على كالـ أىل اللغة، كيتعرض األصوليوف لتعريف الفعل عند حديثهم عن الكالـ 

 ادلفرد كأقسامو. كأقسامو أك

من تعريف  األصوليوفن ىيئة خاصة كداللة على احلدث كالزماف، كيشكل على ما ذكره أف الفعل البد لو م -4
الفعل أف فعل األمر لفظ إنشائي ال حدث فيو، بل ىو طلب إلحداث الفعل، كقد ذكر كثَت من األصوليُت حُت 

غلعلوه خارجان عنو، لكن تصرفاهتم تشَت إىل إخراجو عن دائرة  حديثهم عن أقساـ الفعل األمر يف أقساـ الفعل، كمل
 الفعل.

ن ؽلكن مل أر أحدان تعرض لبياف ادلقصود ٔتفهـو الفعل، كلعل ذلك لقلة من تطرؽ ذلذه ادلسألة من األصوليُت، لك -5
ف حكم ادلسكوت بداللة عل إنو: ما دؿ عليو الفعل يف غَت صورة الفعل، أك يقاؿ: إنو بياأف يقاؿ يف بياف مفهـو الف

 الفعل عليو.

منو معٌت، فال يستفاد منو مفهـو موافقة، إال إذا دلت القرائن على   يستفاد تبُت يل أف الفعل من حيث ىو ال -6
كوف الفعل خارجان دلعٌت من ادلعاين، أما أفعاؿ الشارع فهي مؤيدة بالوحي، كلذا فقد ضم إليها داللة الشرع على بياف 

 ذا كانت كذلك فإذا ظهر معٌت احلكم أمكن أف يكوف ذلا مفهـو موافقة.األحكاـ، كإ
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كال فرؽ فيما يبدك يل بُت أنواع فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم كما كاف منها على سبيل القربة أك مل يكن، فالكل 
 ؽلكن أف يستفاد منو حكم مساك أك أعلى.

سلالفة، فهو ال يشَت بذاتو إىل نفي احلكم عما عداه،  تبُت يل أف الفعل من حيث ىو ال يستفاد منو مفهـو -7
كليس كالقوؿ يف ذلك للفرؽ بينهما. لكن ؽلكن أف يستفاد منو ادلفهـو بضميمة أخرل أك بقرينة تدؿ على ذلك  

 كالتكرار.

كؽلكن  أما فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم فال ؼللو من قرينة عامة تدؿ على احلكم، كىي قرينة البياف كالتشريع،
 تقسيم فعلو إىل أقساـ:

فالظاىر أنو ليس ذلا مفهـو سلالفة، ألف األكؿ: األفعاؿ اليت ال يظهر فيها قصد القربة كاألفعاؿ اجلبلية كأفعاؿ العادة 
 الفعل ىنا ال تشريع فيو، كإظلا غايتو اإلباحة، كإذا كاف كذلك فال يقول أف يكوف لو مفهـو سلالف.

 بيانان لواجب أك مندكب: فالفعل يأخذ حكم ما ىو مبُت لو.الثاين: أف يكوف الفعل 

 الثالث: أف يكوف الفعل قد كقع مع قرينة تدؿ على الوجوب فيكوف من مفهومو ٖترمي نقيضو.

الرابع: أف يكوف الفعل داالن على القربة كيستفاد منو الندب، فإذا محل الفعل على الندب فالظاىر أف لو مفهـو سلالفة 
 لفعل متكرران أك غَت متكرر، كمفهـو ادلخالفة يفيد الكراىة أك خالؼ األكىل.سواء كاف ا

اخلامس: أف يكوف فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم سلالفان ألصل يقتضي التحرمي اك الكراىة، ففعلو ىنا يقتضي بياف 
.  اجلواز كال مفهـو لو، إال إذا تكرر فقد يدؿ على مفهـو

.السادس: ترؾ الفعل إذا قاـ   السبب الداعي كمل يوجد ادلانع للفعل لو مفهـو

ىذا كأحب أف أكصي يف ختاـ ىذا البحث ٔتزيد من البحوث ادلتعلقة بالفعل، فجملة من ىذه ادلباحث ػلتاج إىل 
مزيد ٖترير، كما أكصي بالعناية باجلوانب التطبيقية كٓتاصة يف دالالت األلفاظ فهي اليت تنمي ادللكة األصولية. كتقرف 

 ينها كبُت ادللكة الفقهية.ب

 ىذا كأمحد اهلل أكالن كآخران كظاىران كباطنان كسران كعالنية، كصلى اهلل كسلم على نبينا زلمد.
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 املصادر واملراجع:

اإلهباج يف شرح ادلنهاج: لعلي بن عبد الكايف السبكي، كابنو عبد الوىاب، دراسة كٖتقيق: د.أمحد الزمزمي، كد.نور  -
 ىػػ دار البحوث كالدراسات اإلسالمية كإحياء الًتاث بديب.1424لطبعة األكىل الدين صغَتم، ا

ىػػ ادلكتب 1442اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ: لعلي اآلمدم، تعليق: عبد الرزاؽ عفيفي، الطبعة الثانية  -
 اإلسالمي، بَتكت.

ىػػ ادلكتبة 1413الطبعة األكىل  إرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق علم األصوؿ: حملمد الشوكاين، ٖتقيق: زلمد البدرم. -
 التجارية. مكة.

ىػػ ادلكتب 1445حاديث منار السبيل: حملمد ناصر الدين األلباين، الطبعة الثانية إركاء الغليل يف ٗتريج أ -
 اإلسالمي، بَتكت.

ثار كشرح ذلك  علماء األقطار فيما تضمنو ادلوطأ من معاين الرأم كاآلار ك ستذكار اجلامع دلذاىب فقهاء األمصاال -
كلو باإلغلاز كاالختصار: ليوسف بن عبد الرب. ٖتقيق: د/عبد ادلعطي قلعجي، دار قتيبة. دمشق. بَتكت. دار 

 الوعي. حلب. القاىرة.

 أسٍت ادلطالب شرح ركض الطالب: لزكريا األنصارم الشافعي، نشر دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة. -

ىػػ نشر كتوزيع مكتبة 1424سي، حققو: د.فهد السدحاف. الطبعة األكىل أصوؿ الفقو: حملمد ابن مفلح ادلقد -
 العبيكاف الرياض.

إعانة الطالبُت أك حاشية إعانة الطالبُت على حل ألفاظ فتح ادلعُت: أليب بكر بن زلمد البكرم، ضبطو كصححو:  -
 ىػػ. دار الكتب العلمية. بَتكت.1415زلمد سامل ىاشم. الطبعة األكىل 

ىػػ دار ابن عفاف. 1416صاـ: إلبراىيم بن موسى الشاطيب: ٖتقيق: سليم بن عيد اذلاليل. الطبعة الرابعة االعت -
 اخلرب.

ىػػ 1414أفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كداللتها على األحكاـ: حملمد سليماف األشقر. الطبعة الثالثة  -
 مؤسسة الرسالة بَتكت.
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أصحاب اجلحيم: ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية. ٖتقيق كتعليق: د. ناصر بن  اقتضاء الصراط ادلستقيم دلخالفة -
 ىػػ مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع. الرياض.1411عبد الكرمي العقل. الطبعة الثانية 

ىػػ نشر 1397أقساـ الكالـ العريب من حيث الشكل كالوظيفة: للدكتور: فاضل مصطفى الساقي. طبع عاـ  -
 لقاىرة.مكتبة اخلاصلي با

ىػػ، دار 1449إكماؿ ادلعلم بفوائد مسلم: لعياض بن موسى اليحصيب، ٖتقيق: د.ػلِت إمساعيل. الطبعة األكىل  -
 الوفاء مصر.

 األكىلاإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ: لعلي بن سليماف ادلرداكم، ٖتقيق: د.عبد اهلل الًتكي، الطبعة  -
 يع كاإلعالف.ىػػ ىجر للطباعة كالنشر كالتوز 1415

األكسط من السنن كاإلمجاع كاالختالؼ: حملمد بن إبراىيم بن ادلنذر راجعو كعلق عليو: أمحد بن سليماف بن  -
 ىػػ دار الفالح للبحث العلمي كٖتقيق الًتاث. مصر.1431أيوب. ٖتقيق: رلموعة من الباحثُت. الطبعة الثانية 

 النفائسىػػ دار 1399مازف ادلبارؾ، الطبعة الثالثة  د. ٖتقيق: اإليضاح يف علل النحو: أليب القاسم الزجاج. -
 بَتكت.

ـ. دار الغرب 2441إيضاح احملصوؿ من برىاف األصوؿ: حملمد ادلازرم، ٖتقيق: د.عمار الطاليب، الطبعة االكىل  -
 اإلسالمي. بَتكت.

حاديثو: زكريا عمَتات، الطبعة األكىل البحر الرائق بشرح كنز الدقائق: لزين الدين بن صليم ضبطو كخرج آياتو كأ -
 ىػػ دار الكتب العلمية. بَتكت.1418

البحر احمليط يف أصوؿ الفقو: حملمد بن هبادر الزركشي، قاـ بتحريره: د/ عبد الستار أبو غدة، الطبعة األكىل  -
 كالشؤكف اإلسالمية بالكويت. األكقاؼىػػ كزارة 1414

مر بن علي بن ادللقن، ٖتقيق: أمحد بن سلماف ثار الواقعة يف الشرح الكبَت: لعكاآلالبدر ادلنَت يف ٗتريج األحاديث  -
 ىػػ دار اذلجرة للنشر كالتوزيع، الثقبة.1425بن أيوب. الطبعة األكىل 



 

 د. وليد بن فهد الودعان بيقاتهمفهوم الفعل: حقيقته وحكمه  وتط 118

بياف الوىم كاإليهاـ الواقعُت يف كتاب األحكاـ: لعلي بن زلمد بن القطاف. دراسة كٖتقيق: د.احلسُت آيت سعيد.  -
 ىػػ دار طيبة، الرياض.1418ألكىل الطبعة ا

تاج العركس من جواىر القاموس: حملمد مرتضى احلسيٍت الزبيدم، ٖتقيق رلموعة طبع يف أعواـ ٔتطابع دكلة  -
 الكويت.

التحبَت شرح التحرير يف أصوؿ الفقو: لعلي بن سليماف ادلرداكم. دراسة كٖتقيق: د.عبد الرمحن اجلربين. كد.أمحد  -
 ىػػ مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع. الرياض.1421عة األكىل السراح. الطب

د اهلل ربيع، كد/سيد عبد العزيز، مكتبة قرطبة للبحث امع: حملمد الزركشي، ٖتقيق: د/عبتشنيف ادلسامع ّتمع اجلو  -
 العلمي كإحياء الًتاث اإلسالمي.

ىػػ دار الكتاب العريب. 1413م. الطبعة الثانية التعريفات: لعلي بن زلمد الشريف اجلرجاين، ٖتقيق: إبراىيم األبيار  -
 بَتكت.

التقرير ألصوؿ فخر اإلسالـ البزدكم: حملمد البابريت، حققو: د.عبد السالـ صبحي، راجعو: د.محدم صبح. طبع  -
 ىػػ. كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية بالكويت.1426عاـ 

 ىػػ دار الكتب العلمية. بَتكت.1443أمَت احلاج. الطبعة الثانية التقرير كالتحبَت على التحرير: حملمد بن زلمد بن  -

تلخيص احلبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت: ألمحد بن حجر. ٖتقيق: د/شعباف زلمد إمساعيل. مكتبة ابن  -
 تيمية، القاىرة.

زلمد جاد اهلل كعبد العزيز تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق: حملمد بن أمحد بن عبد اذلادم، ٖتقيق: سامي بن  -
 ىػػ دار أضواء السلف، الرياض.1428اخلباين، الطبعة األكىل 

 تنقيح الفصوؿ يف اختصار احملصوؿ: ألمحد بن إدريس القرايف، مطبوع مع شرحو شرح تنقيح الفصوؿ. -

ٖتقيق: د. عبد الفتاح تيسَت الوصوؿ إىل منهاج األصوؿ من ادلنقوؿ كادلعقوؿ: حملمد بن إماـ الكاملية. دراسة ك  -
 ىػػ الناشر الفاركؽ احلديثة للطباعة كالنشر.1423الدمخيسي. الطبعة األكىل 
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)سنن الًتمذم(: حملمد الًتمذم. ٖتقيق: أمحد شاكر، كأمت بعضو: زلمد فؤاد عبد الباقي. ادلكتبة اجلامع الصحيح  -
 التجارية. مكة.

 وع مع تشنيف اادلسامع.مجع اجلوامع: لعبد الوىاب بن علي السبكي مطب -

 ىػػ دار الكتب العلمية.1414حاشية الشرباملسي على هناية احملتاج: لعلي بن علي الشرباملسي طبعة مصورة عاـ  -

 حاشية الشيخ علي العدكم على شرح سلتصر خليل للخرشي: دار الفكر، بَتكت. -

 مصر.. الكربلرية حاشية العطار على شرح احمللي: حلسن العطار، ادلكتبة التجا -

احلاكم الكبَت شرح سلتصر ادلزين: لعلي بن زلمد ادلاكردم. ٖتقيق علي معوض كعادؿ عبد ادلوجود. الطبعة األكىل  -
 ىػػ دار الكتب العلمية.1414

 على اإلنًتنت. pdfدراسات يف الفعل: للدكتور عبد اذلادم الفضلي. نسخة  -

 م. دراسة كٖتقيق كتعليق: د/موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر.رسالة يف أصوؿ الفقو: للحسن بن شهاب العكرب  -
 ىػػ دار البشائر اإلسالمية للطباعة كالنشر كالتوزيع. بَتكت.1413الطبعة األكىل 

رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب: لعبد الوىاب بن علي السبكي، ٖتقيق كتعليق كدراسة: علي زلمد معوض،  -
 ىػػ عامل الكتب للطباعة كالنشر كالتوزيع. بَتكت.1419الطبعة األكىل كعادؿ أمحد عبد ادلوجود، 

ركضة الناظر كجنة ادلناظر يف أصوؿ الفقو: لعبد اهلل بن قدامة، حققو: د/عبد الكرمي النملة، الطبعة الرابعة  -
 ىػػ مكتبة الرشد. الرياض.1416

ىػػ دار ادلعراج 1418كـر أكزيقاف، الطبعة الثانية السراج الوىاج يف شرح ادلنهاج: ألمحد اجلاربردم. حققو: د/أ -
 الدكلية للنشر. الرياض.

 سلم الوصوؿ لشرح هناية السوؿ: حملمد صليب ادلطيعي. مطبوع مع هناية السوؿ. عامل الكتب. -

ر ىػػ دار البشائ1449السنن: ألمحد بن شعيب النسائي. اعتٌت بو كرقمو: عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثالثة -
 اإلسالمية. بَتكت.
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ىػػ دار 1388السنن: لسليماف أيب داكد السجستاين، ٖتقيق: عزت عبيد الدعاس، كعادؿ السيد. الطبعة االكىل  -
 احلديث. بَتكت.

 اء الكتب العربية.يالسنن: حملمد بن يزيد ابن ماجو علق عليو كرقمو: زلمد فؤاد عبد الباقي دار إح -

 سُت البيهقي. دار ادلعرفة. بَتكت.السنن الكربل: ألمحد بن احل -

شرح التسهيل: حملمد بن عبد اهلل بن مالك. ٖتقيق: د.عبد الرمحن السيد كزلمد بدكم ادلختوف. الطبعة األكىل  -
 ىػ دار ىجر للطباعة كلنشر كالتوزيع كاإلعالف.1414

ٖتقيق: طو عبد الرؤكؼ سعد. شرح تنقيح الفصوؿ يف اختصار احملصوؿ يف األصوؿ: ألمحد بن إدريس القرايف.  -
 لكليات األزىرية. القاىرة.اىػػ مكتبة 1414 الطبعة الثانية

ن احلفظي كد.ػلِت اباذم الرضي، ٖتقيق كدراسة: د.حسشرح الرضي لكافية ابن احلاجب: حملمد بن احلسن اإلسًت  -
معة اإلماـ زلمد بن سعود ىػػ من منشورات جا1417ىػػ، كالثاين عاـ 1412بشَت مصطفى. طبع القسم األكؿ عاـ 

 اإلسالمية.

شرح الزركشي على سلتصر اخلرقي: حملمد بن عبد اهلل الزركشي احلنبلي. ٖتقيق كٗتريج: د/عبد اهلل بن عبد الرمحن  -
 ىػػ مكتبة العبيكاف الرياض.1413اجلربين، الطبعة األكىل 

 ىػػ مكتبة الرشد. الرياض.1424. الطبعة األكىل شرح سنن أيب داكد: حملمد بدر الدين العيٍت. ٖتقيق خالد ادلصرم -

شرح السنة: للحسُت بن مسعود البغوم، حققو كعلق عليو كخرج أحاديثو: شعيب األرنؤكط. الطبعة الثانية  -
 ىػػ ادلكتب اإلسالمي. بَتكت.1443

 الرشد، الرياض.شرح صحيح البخارم: لعلي بن خلف بن بطاؿ. ضبط نصو كعلق عليو: ياسر بن إبراىيم، مكتبة  -

صاحل احلسن، الطبعة األكىل  شرح العمدة )يف بياف مناسك احلج كالعمرة(: ألمحد بن تيمية، دراسة كٖتقيق: د. -
 ىػػ نشر مكتبة احلرمُت، الرياض.1449

ىػػ دار 1421شرح غاية السوؿ: ليوسف بن أمحد بن عبد اذلادم، دراسة كٖتقيق: أمحد العنزم. الطبعة األكىل  -
 ائر اإلسالمية للطباعة كالنشر كالتوزيع. بَتكت.البش
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 الشرح الكبَت: لعبد الرمحن بن زلمد بن قدامة ادلقدسي، مطبوع مع اإلنصاؼ للمرداكم. -

شرح الكوكب ادلنَت: حملمد بن أمحد بن النجار الفتوحي، ٖتقيق: د.زلمد الزحيلي، ك:د.نزيو محاد، طبع عاـ  -
 حياء الًتاث اإلسالمي ّتامعة أـ القرل.ىػػ ٔتركز البحث العلمي كإ1442

 شرح احمللي على منت مجع اجلوامع: حملمد بن أمحد احمللي، مطبوع مع حاشية البناين. -

 ىػػ مؤسسة الرسالة. بَتكت.1414، الطبعة األكىل د/عبد اهلل الًتكي شرح سلتصر الركضة: لسليماف الطويف. ٖتقيق: -

ىػ دار الكتب العلمية، 1443ية أمحد العضد اإلغلي، الطبعة الثاند الرمحن بن صويل: لعبشرح سلتصر ادلنتهى األ -
 بَتكت.

قدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو: د.إميل بديع  يش بن علي بن يعيش ادلوصليالشرح ادلفصل للزسلشرم: ليع -
 ىػػ دار الكتب العلمية. بَتكت.1422يعقوب، الطبعة األكىل 

 ىػػ دار الكتب العلمية. بَتكت.1415ليحي بن شرؼ النوكم. الطبعة األكىل شرح النوكم على صحيح مسلم:  -

الصحاح )تاج اللغة كصحاح العربية(: إلمساعيل بن محاد اجلوىرم. اعتناء مكتب التحقيق بالدار الناشرة، الطبعة  -
 لًتاث العريب. بَتكت.اىػ دار إحياء 1419األكىل

 ىػػ دار الفكر. بَتكت.1414رم، طبع عاـ صحيح البخارم: حملمد بن إمساعيل البخا -

عبد الباقي. أشرؼ صحيح مسلم )اجلامع الصحيح(: دلسلم بن احلجاج القشَتم. بًتقيم كتصحيح: زلمد فؤاد  -
 ىػػ دار الفالح. مصر.1423على الطبعة: خالد الرباط، الطبعة األكىل 

 ي. كابنو أيب زرعة أمحد. أـ القرل. القاىرة.طرح التثريب يف شرح التقريب: لعبد الرحيم بن احلسُت العراق -

العدة يف أصوؿ الفقو: أليب يعلى زلمد البغدادم، حققو: د.أمحد بن علي سَت ادلباركي. الطبعة الثانية، كمل يشر  -
 للناشر.

 ىػػ دار ادلعرفة، بَتكت.1445علل احلديث: لعبد الرمحن بن أيب حامت. تصحيح: زلب الدين اخلطيب، طبع عاـ  -
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ىػػ مطبعة مصطفى البايب احلليب كأكالده. 1392عمدة القارم شرح صحيح البخارم: حملمود العيٍت. الطبعة األكىل  -
 مصر.

 بعضو: الشيخ: عبد العزيز ابن بازبن علي بن حجر العسقالين حقق  دفتح البارم بشرح صحيح البخارم: ألمح -
 الدين اخلطيب. دار ادلعرفة. بَتكت.ترقيم أحاديثو: زلمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح: زلب 

ىػػ. 1417فتح البارم شرح صحيح البخارم: لعبد الرمحن بن رجب، ٖتقيق: رلموعة من الباحثُت، الطبعة األكىل  -
 لغرباء األثرية بادلدينة النبوية.نشر مكتبة ا

 عامل الكتب. بَتكت.ىػػ 1445الفركع: حملمد ابن مفلح. راجعو عبد الستار أمحد فراج. الطبعة الرابعة  -

ىػػ. مؤسسة 1447القاموس احمليط: حملمد الفَتكز آبادم. ٖتقيق: مكتب ٖتقيق الًتاث يف ادلؤسسة. الطبعة الثانية  -
 الرسالة بَتكت.

ىػػ دار الكتب 1418قواطع األدلة يف األصوؿ: دلنصور السمعاين، ٖتقيق: زلمد حسن الشافعي، الطبعة األكىل  -
 العلمية. بَتكت.

الكايف يف فقو اإلماـ ادلبجل أمحد بن حنبل: دلوفق الدين عبد اهلل بن قدامة. ٖتقيق: زىَت الشاكيش. الطبعة  -
 ىػػ، ادلكتب اإلسالمي. بَتكت.1448اخلامسة 

 كشاؼ القناع عن منت اإلقناع: دلنصور البهويت. علق عليو ىالؿ مصيليحي، نشر مكتبة النصر احلديثة بالرياض.  -

صوؿ: حملمد كاظم بن حسُت اخلراساين ادلشهور باآلخوند. ٖتقيق مؤسسة آؿ البيت. نسخة على كفاية األ  -
 اإلنًتنت.

كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجو: أليب احلسن بن عبد اذلادم السندم. مع رلموعة شركح البن ماجو،   -
 ف.ـ. بيت األفكار الدكلية. األرد2447حققو: رائد بن صربم، الطبعة األكىل 

ىػػ دار إحياء الًتاث 1412لساف العرب: حملمد بن مكـر بن منظور. نسقو كعلق عليو: علي شَتم. الطبعة الثانية  -
 العريب، كمؤسسة التاريخ العريب، بَتكت.

 اللمع يف أصوؿ الفقو: إلبراىيم بن علي الشَتازم، دار الكتب العلمية، بَتكت. -



 

 144هـ   4141مجلة العلوم الشرعية العدد السابع والعشرين ربيع اآلخر       

ىػػ لدار 1414ىػػ الطبعة األكىل 1331ور عن طبعة مطبعة السعادة عاـ ادلبسوط: حملمد بن أمحد السرخسي. مص -
 الكتب العلمية. بَتكت.

 اجملموع شرح ادلهذب: ليحي بن شرؼ النوكم. ٖتقيق: زلمد ٓتيت ادلطبعي، الطبعة األكىل. مكتبة اإلرشاد، جدة. -

ىػػ دار عامل 1412مد، طبع عاـ رلموع فتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيمية: مجع عبد الرمحن بن قاسم كابنو زل -
 الكتب. ادلملكة.

ىػػ مؤسسة 1412الفقو: حملمد بن عمر الرازم، ٖتقيق: طو جابر العلواين. الطبعة الثانية  أصوؿاحملصوؿ يف علم  -
 الرسالة، بَتكت.

حاـ، ٖتقيق: ادلختصر يف أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ أمحد بن حنبل: لعلي بن زلمد البعلي ادلعركؼ بابن الل -
 ىػػ دار الكتب العلمية. بَتكت.1421زلمد حسن الشافعي، الطبعة األكىل 

 سلتصر ادلنتهى: لعثماف بن عمر بن احلاجب الكردم. مع شرح العضد. كنسخو أخرل مع رفع احلاجب. -

 ىرة.ىػػ مكتبة ابن تيمية. القا1449مذكرة يف أصوؿ الفقو: حملمد األمُت الشنقيطي، الطبعة األكىل  -

مسائل اإلماـ أمحد بن حنبل ركاية ابنو أيب الفضل صاحل: ٖتقيق كدراسة كتعليق: د.فضل الرمحن دين زلمد. الطبعة  -
 ىػػ الدار العلمية. اذلند.1448األكىل 

 ىػػ1446مسائل اإلماـ أمحد بن حنبل ركاية ابنو عبد اهلل رمحو اهلل: ٖتقيق كدراسة: د.علي ادلهنا. الطبعة األكىل  -
 توزيع مكتبة الدار بادلدينة ادلنورة.

مسائل اإلماـ أمحد ركاية أيب داكد سليماف بن األشعث السجستاين: ٖتقيق: طارؽ بن عوض اهلل، الطبعة األكىل  -
 ىػػ نشر مكتبة ابن تيمية.1424

ىػػ 1444يتو عاـ نئ: ٖتقيق: زىَت الشاكيش. طبع هنانبل ركاية إسحاؽ بن إبراىيم بن ىامسائل اإلماـ أمحد بن ح -
 ادلكتب اإلسالمي. بَتكت.

مسائل اإلماـ أمحد كإسحاؽ بن راىويو ركاية إسحاؽ بن منصور الكوسج: ٖتقيق: خالد الرباط ككئاـ احلوشي  -
 ىػػ دار اذلجرة للنشر كالتوزيع. الثقبة.1425كمجعة فتحي. الطبعة األكىل 
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 ىػػ من منشورات اجلامعة اإلسالمية بادلدينة.1425كىل نسخة أخرل: ٖتقيق: رلموعة من الباحثُت، الطبعة األ -

ىػػ 1431ادلستصفى من علم األصوؿ: حملمد بن زلمد الغزايل. ٖتقيق كتعليق: د.زلمد األشقر، الطبعة األكىل  -
 مؤسسة الرسالة.

 ادلسند: ألمحد بن زلمد بن حنبل. ٖتقيق رلموعة بإشراؼ: شعيب األرنؤكط. مؤسسة الرسالة. -

سودة يف أصوؿ الفقو: آلؿ تيمية. أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالـ كأبوه كجده. مجع أمحد بن زلمد احلنبلي ادل -
 ىػػ دار الفضيلة للنشر كالتوزيع. الرياض.1422احلراين. حققو كضبط نصو كعلق عليو: د.أمحد الذركم. الطبعة األكىل 

ىػػ دار الكتب 1414محد بن زلمد الفيومي. الطبعة األكىل ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت للرافعي: أل -
 العلمية. بَتكت.

 ىػػ ادلكتب اإلسالمي. بَتكت.1441ادلطلع على أبواب ادلقنع: حملمد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي. طبع عاـ  -

 مطبوع مع السنن أليب داكد.  السنن: حلمد بن سليماف اخلطايب.معامل -

 براىيم أنيس مع عبد احلليم منتصر كعطية الصواحلي كزلمد خلف اهلل أمحد، الطبعة الثانية.ادلعجم الوسيط: إل -

ىػػ دار ىجر، 1448ادلغٍت: لعبد اهلل بن قدامة، ٖتقيق: د/ عبد اهلل الًتكي. ك:د/عبد الفتاح احللو. الطبعة األكىل  -
 القاىرة.

ن زلمد اخلطيب الشربيٍت. ٖتقيق: علي معوض كعادؿ عبد مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج: حملمد ب -
 ىػػ دار الكتب العلمية.1415ادلوجود. الطبعة األكىل 

ىػػ دار القلم، 1418مفردات ألفاظ القرآف: للحسُت الراغب األصفهاين، ٖتقيق: صفوت داككدم، الطبعة الثانية  -
 دمشق. الدار الشامية. بَتكت.

 فارس. ٖتقيق: عبد السالـ زلمد ىاركف. دار اجليل. ادلقاييس اللغة: ألمحد بن -
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ادلقبوؿ ادلنقوؿ من علمي اجلدؿ كاألصوؿ على قاعدة مذىب إماـ األئمة رباين األمة اإلماـ الرباين كالصديق الثاين  -
أمحد بن زلمد بن حنبل الشيباين، ليوسف بن حسن بن عبد اذلادم، دراسة كٖتقيق عبد اهلل بن سامل البطاطي، 

 ىػػ، دار البشائر اإلسالمية للطباعة كالنشر كالتوزيع. بَتكت.1428لطبعة األكىل ا

 ىػػ مطبعة السعادة بَتكت.1331ادلنتقى شرح موطأ اإلماـ مالك: لسليماف الباجي، مصور عن الطبعة األكىل  -

ىػػ دار 1445كىل منتهى الوصوؿ كاألمل يف علمي األصوؿ كاجلدؿ: لعثماف بن عمرك ابن احلاجب، الطبعة األ -
 الكتب العلمية.

ادلنخوؿ من تعليقات األصوؿ: حملمد بن زلمد الغزايل. حققو كخرج نصو كعلق عليو: زلمد حسن ىيتو. الطبعة  -
 ىػػ دار الفكر، بَتكت.1419الثالثة 

 منهاج الوصوؿ إىل علم األصوؿ: لعبد اهلل بن عمر البيضاكم. مع السراج الوىاج. -

براىيم بن موسى الشاطيب. ضبط نصو كقدـ لو كعلق عليو كخرج أحاديث: مشهور بن حسن آؿ ادلوافقات: إل -
 اخلرب. ق،، دار ابن عفاف للنشر كالتوزيع.1417سلماف. الطبعة األكىل 

ميزاف األصوؿ يف نتائج العقوؿ يف أصوؿ الفقو: حملمد بن أمحد السمرقندم. دراسة كٖتقيق كتعليق: د/عبد ادللك  -
ىػػ كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية بالعراؽ، جلنة إحياء الًتاث 1447لرمحن السعدم، الطبعة األكىل بن عبد ا
 اإلسالمي.

ىػػ دار الكتب 1449نشر البنود على مراقي السعود: لعبد اهلل بن إبراىيم العلوم الشنقيطي. الطبعة األكىل  -
 العلمية، بَتكت.

 جمللس العلمي باذلند. دار احلديث.هلل بن يوسف الزيلعي، ٖتقيق: إدارة انصب الراية ألحاديث اذلداية: لعبد ا -

 هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ: لعبد الرحيم بن احلسن األسنوم دار الكتب العلمية. بَتكت. -

بة دلكتابن زلمد بن األثَت، ٖتقيق: طاىر الزاكم، كزلمود الطناحي.  للمبارؾ النهاية يف غريب احلديث كاألثر: -
 العلمية. بَتكت.
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د دم، ٖتقيق: د/صاحل اليوسف، كد/سعهناية الوصوؿ يف دراية األصوؿ: حملمد بن عبد الرحيم صفي الدين اذلن -
 ىػػ ادلكتبة التجارية مكة.1416السويح. الطبعة األكىل 

يثو كعلق عليو: نيل األكطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار: حملمد بن علي الشوكاين، خرج أحاد -
 ىػػ دار احلديث. القاىرة.1413عصاـ الدين الصبابطي، الطبعة األكىل 

الواضح يف أصوؿ الفقو: لعلي بن عقيل بن زلمد احلنبلي، بتحقيق: د/عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، الطبعة  -
 ىػػ مؤسسة الرسالة، بَتكت.1424األكىل 


