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 من الدالالت النحوية وأتثريها يف احلكم الفقهي عند أيب حنيفة.
     / Alaa Aldeen AL KARAZعالء الدين الكرز 

 :امللخص
شخصية اإلمام أيب حنيفة ومذهبه الفقهي التعريف بيف علم الفقه وأصوله، و  النحو أمهية تناولت هذه الّدراسة

 اإلمام أيب حنيفة ابالستدالالت اللُّغوية يف ُمصنَّفاته الفقهيَّة،عناية ينب البحث  ، ثّ الشخصية والعلميةوحياته 
العّدة للفقيه يف استنباط احلكم الفقهي، ولألصويل يف بناء  وهي اظر فيها يراها مليئة ابحلجج اللغوية والنحويةلنّ وا

وكانت له آراؤه النظرية يف بعض املباحث واملوضوعات النحويَّة ذات العالقة املباِشرة ابلفقه ، قواعده وأحكامها
نيفة وأصوله، وهلذا ركزت هذه الدراسة على بعض الكلمات اليت كان للداللة النحوية أتثرٌي يف اختيار أيب ح

 .الفقهي
      .النحو ، الداللة ، أبو حنيفة  الكلمات املفتاحّية:

 
Ebu Hanife’ye Göre, Nahivle ilgili Bazı Delaletler (Manalar) ve 
Onların Fıkhî Hükme Etkileri 

Öz 
  Bu çalışmada, fıkıh ilminde nahvin önemi, İmam Ebu Hanife’nin kişiliği, fıkıh 
ilminde izlediği metodu ve bilimsel durumu ele alınmıştır. Ayrıca Ebu Hanife’nin 
fıkhî eserlerinde dille ilgili açıklamalarda bulunduğu belirtilmiştir. Araştırma, İmam 
Ebu Hanife’nin fıkhı konu alan eserlerinde dilsel çıkarımları önemsediğini izah 
etmektedir. Çalışmada hem dil ve gramerle ilgili, hem fıkıh alanında görüşlerini 
ortaya koyan bazı fakihlerin delilleri de mevcuttur. Çalışma, bazı araştırmalar ve 
doğrudan fıkıh ve usulü ile ilgisi olan nahiv konuları hakkındaki teorik görüşleri de 
ele almaktadır. Bundan dolayı çalışma İmam Ebu Hanife’nin tercih ettiği nahvî 
delalete yönelik bazı kelimelere yoğunlaşmıştır.  
  

Anahtar kelimeler: Ebu Hanife –fıkıh ilmi– nahiv. 
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Some of the Signs of Nakhiv (Mana) and Their Effects of Fiqh 
Ruling According to Abu Hanifa 

Abstract 

In this study, the importance of nakhiv in the science of fiqh, the personality of 
Imam Abu Hanifa, his method followed in the science of fiqh and its scientific status 
are discussed.  In addition, it is stated that Abu Hanifa made some statements about 
the language in his fiqh works.  The study explains that Imam Abu Hanifa attaches 
importance to linguistic implications in his works on fiqh.  In the study, there is also 
some evidence of some of the jurists who put forward their views both in language 
and grammar and in the field of fiqh.  The study also deals with some research and 
theoretical perspectives on nakhiv issues directly related to fiqh and its method.  
Therefore, the study focuses on some words regarding the nahvî signification that 

Imam Abu Hanifa prefers .                                                                                
 Key words: Abu Hanifa, fiqh science , nakhiv. 
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 ةـــــــــــــــــــــمقدم

عظَّم، وما ارتبط هبا من علوم تعني على  -إنَّ من أجلِّ العلوم وأعالها مقاًما، وَأكثرها نفًعا         
ُ
علوَم الشرع امل

يف سنَّته، وما يرتتَّب على هذا الفهِم من  -صلى هللا عليه وسلم  -يف كتابه ومراد نبيِّه  -تعاىل  -فْهم مراد هللا 
أنَفَس أوقاهتم،  -منذ قدمي الزمان  -ائَع ََتسُّ أحواَل العباد يف دنياهم وأخراهم؛ ولذلك صَرف العلماء أحكاٍم وشر 

نضِبط 
ُ
وأمثََن أعمارهم  يف استنباط األحكام املنضبطة من كتاب هللا وسنة رسوله، ولكن ال يستقيم هذا الفهُم امل

فبها تُعَرُف دالالت األلفاظ، وَمراِمي اجلُمل والعبارات، والوقوف  لكتاب هللا وسنَّة رسوله إال ملن أَتَقن علوم اللغة؛
 .على معانيها وَمبانيها

ها يف إعانتهم على القيام برسالتهم السامية  وعلومها؛ إدراًكا منهم ألمهيَّت وهلذا ُعين الفقهاء عناية كبرية ابللُّغة 
 .كموقِّعني عن هللا سبحانه وتعاىل

الفقهاء أبو حنيفة، الذي يُعدُّ إمام املذهب احلنفي، وقد ُعين أبو حنيفة ابالستدالالت اللُّغوية يف ومن هؤالء  
ُمصنَّفاته الفقهيَّة، وكانت له آراؤه النظرية يف بعض املباحث واملوضوعات النحويَّة ذات العالقة املباِشرة ابلفقه 

 كان للداللة النحوية أتثرٌي يف اختيار أبو حنيفة وأصوله، وهلذا ركزت هذه الدراسة على بعض الكلمات اليت
 .الفقهي

 :وتتلخص أسباب اختيار هذا املوضوع فيما يلي 
 التعريف بشخصية اإلمام أيب حنيفة حياته ودراسة عصره. أواًل:
ودراسة الدليل النَّصيِّ الذي عالقة البحث ابللغة العربية؛ حيث َيشمل علَمي النحو والفقه بصورة رئيسية،   :اثنياً 

 بىن عليه احُلكم الفقهي دراسة حْنوية.ان
 .ما َتذَخر به ُمؤلَّفات أيب حنيفة من اختيارات لُغويَّة وحنويَّة، انعكست بصورة واضحة يف اجتهاده الفقهي :اثلثاً 

 :ل يفأبرز األهداف املرجوة منه، فتتمثّ أما   
، الكلماتودالالت  توضيح أثِر النحوِ   :أوالً  وإبراز قوة الصلة بني علَمي النحو  يف كثري من االستدالل الفقهيَّ

  .والفقه
 الفقهية.ما تفرَّد به املذهُب احلنفي من آراء يف اللغة، وأتثري ذلك على االستنباطات أهم إبراز  :اثنًيا
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 :خطة البحث

 : وخاَتة، وذلك على النَّحو التايلمبحثنياقتضْت طبيعة البحث أْن أييت يف ُمقدِّمة وََتهيد و 
 .وتَناولت تعريف املوضوع وأمهيته، وأسباب اختياره، واألهداف املرجوَّة منه، وخطَّة البحث :املقدِّمة

 يف علم الفقه وأصوله. النحو أمهيةمتهيد:  
 :مطلبنيوانْقَسم بدوره إىل حياة اإلمام أيب حنيفة، وجاء بُعنوان:  األول: املبحث
  نسبه ووالدته ونشأته.      :األول املطلب

 .سريته الشخصية والعلمية: املطلب الثاين
 منوذج من الكلمات اليت كان للداللة النحوية أتثرٌي يف اختيار أيب حنيفة:  :الثاين املبحث
 األول: الفعل )المستم(.املطلب 

 االسم: )القرء(. املطلب الثاين:
 (.الواو -الباء  -احلروف: )إىل املطلب الثالث:

 .به هذا البحث من نتائَج وتوصيَّاتٍ  ج؛ لتعرض أبرَز ما خر جاءت اخلاَتة ثّ 
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 يف علم الفقه وأصوله النحو أمهية

 أدلة هو إمنا الفقه أصول علم ألنّ  وذلك ؛ النحو؛ علم وخباصة العربية أبسرار اللغة عاملا يكون أن اجملتهد شروط من         
 ،وأحواهلا العربية ابللغة عاملا فيهما الناظر يكن مل فإذا ،عربيان املصدران وهذان ،والسنة الكتاب هي إمنا الفقه وأدلة الفقه،
  (.1)منهما الشرعية األحكام استنباط تعذر ث ومن ،فيهما السليم النظر عليه تعذر وقوانينها أبسرارها حميطا

 ،الفقهية األحكام من كثري إىل االهتداء وسائل من العرب واللغة العربية وسيلة كالم بفهم إال فهم الّشريعة إىل سبيل وال
 فعلم -الفقه أي أصول- استمداده منه ما وأما اآلمدي:  قال ،النحو منها مصادر ثالثة من مستمداً  الفقه جعل أصول حىت

 (.2)الشرعية واألحكام والعربية الكالم

 قواعد من عنها أجبت إال الفقه مسألة يف عن ُأسأل ال :وقال .العلوم مجيع إىل اهتدى النحو يف رتبحَّ  نمَ  :الشافعي يقول
 وقال .يصغر ال املصغر ألن ،ال : قال ؟ يسجد السهو سجود يف سها فيمن تقول ما :احلسن بن حممد له فقال ،النحو

 (.3)الفقه على لالستعانة إال-العربية يعين- هبا أردت أيضاً: ما

 

 

 

 

                                                           
 أبو الشافعيّ  األسنوي علي بن احلسن بن الرحيم لعبد الفقهية، الفروع من النحوية األصول على يتخرج فيما الدري انظر: الكوكب (1)

 .45ه: ص1405-1ط  األردن، عمار، دار عواد، حسن حممد حتقيق:  هـــــ(، 772)املتوىف: ( الدين، مجال، حممد
هـ( احملقق: عبد الرزاق عفيفي، املكتب 631انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، أليب احلسن علي بن أيب علي اآلمدي )املتوىف:  (2)

 . 1/7لبنان:  -دمشق -اإلسالمي، بريوت
: دار ابن  احلنبلي، دار النشر هـ(1089)املتوىف:  انظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أتليف: عبد احلي بن أمحد العكري (3)

 .2/407: هـ، الطبعة: األوىل، حتقيق: عبد القادر األرانؤوط، وحممود األرانؤوط1406دمشق,  -كثري
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 : حياة اإلمام أيب حنيفة.املبحث األول

ومذهبه الفقهي، وقد عَرض السم أيب حنيفة وَنسِبه، ونشأتِه وحياته الشخصية تناولت يف هذا املبحث التعريف أبيب حنيفة 
 والعلمية وبيئِته.

 األول: نسبه ووالدته ونشأته: ملطلبا

وفقيـــه أهـــل  ،الـــرأي وإمـــام أصـــحاب ،صـــاحب الـــرأي ،النعمـــان بـــن  بـــت بـــن النعمـــان بـــن املـــرزابن الكـــويفهـــو      
 اهليتمي: "اختلفوا. قال أمحد بن حجر (2)األحرار  إنه من أبناء فارس :وقيل ،موىل بين تيم هللا بن ثعلبة. (1)العراق

رأى أنس بن مالك ملا قدم أنه  وهو من التابعني فقد صحَّ .(3)فيه، فقال أكثرهم، وصححه احملققون أنه من العجم"
التـابعي هـو مـن لقـي الصـحايب، وإن مل يصـحبه، وصـححه النـووي وابـن  ، وأكثـر احملـدثني علـى أنّ (4) علـيهم الكوفـة

 .(5)الصالح

                                                           
بريوت,  –بارودي، دار الفكر األنساب، أتليف: أبو سعيد عبد الكرمي بن حممد السمعاين، حتقيق: عبد هللا عمر ال انظر: (1)

 3/37هـ، الطبعة: األوىل،: 1419
هـ، الطبعة: 1404 بريوت –, وهتذيب التهذيب، أتليف: أمحد بن علي بن حجر العسقالين, دار الفكر 3/37انظر: األنساب ( 2)

 .  819برقم 10/401األوىل: 
دار اهلدى والرشاد, سوراي,  ( اخلريات احلسان يف مناقب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان, أتليف أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي،3)

 57: صهـ, الطبعة: األوىل1428
هـ، الطبعة: التاسعة، حتقيق: شعيب 1413 -بريوت  -سري أعالم النبالء، أتليف: حممد بن أمحد الذهيب , مؤسسة الرسالة  انظر: (4)

  .6/391األرانؤوط, وحممد نعيم العرقسوسي: 
هـ، 1397بريوت,  -مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث، أتليف: أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن، دار الفكر املعاصر  انظر: (5)

, وتدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، أتليف: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي, دار الكلم 302حتقيق: نور الدين عرت: ص
 .2/152األوىل حتقيق: د. بديع السيد اللحام, هـ, الطبعة: 1426بريوت,  -دمشق  -الطيب 
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احلنــف امليــل، واملســلم مائـــل إىل  ألنّ  وهــو الناســك أو املســلم ؛ كنيتــه أبــو حنيفــة، مؤنــث حنيــف,  واتفقــوا علــى أنّ 
 .(1) الدين احلق. وقيل إّن سبب تسميته مالزمته للدواة املسماة حنيفة بلغة العراق

والشـراء، وكـان مضـرب املثـل يف واشتغل ابلبيع  ،(3)ابلكوفة(2)وقد ولد أبو حنيفة  كما قال أبو نعيم  سنة مثانني    
 .(6)ودكانه معروف يف دار عمرو بن حريث.(5). وقال العجلي: كان خزازا يبيع اخلز(4) األمانة والصدق

إىل أن قــــّيض هللا لــــه اإلمــــاَم الشــــعيب؛ فأيقظــــه إىل العلــــم واالســــة العلمــــاء. وملــــا رأى مــــا يف نفســــه  مــــن التــــيق      
علم، وتسنم االسة العلماء. وذُكر أنّه كان مـرًة للـس ابلقـرب مـن حلقـة محـاد بـن والنجابة ترك السوق، وأخذ يف ال

أيب سليمان، فجاءته امرأة يوما، فسألته عن رجل له امـرأة أمـة، أراد أن يطلقهـا للسـنة كـم يطلقهـا؟ فلـم لـد جـوااب، 
، ث تعلمه جبوابه، ففعلـت فجلـس إىل  حلقـة محـاد. يقـول أبـو حنيفـة: فكنـت أهـع مسـائله، اداً فأمرها أن تسأل محّ 

فـــأحف  قولـــه ث يعيـــدها مـــن الغـــد، فأحفظهـــا و طـــيف أصـــحابه؛ فقـــال ال للـــس يف صـــدر احللقـــة  ـــذائي  ـــري أيب 
ة لنفســـي، حنيفـــة، فصـــحبته عشـــر ســـنني، ث انزعتـــين نفســـي طلـــب  الروســـة فأحببـــت أن أعتزلـــه وأجلـــس يف حلقـــ

فجـاءه تلـك الليلـة نعـي قرابـة لـه قـد  ،فلمـا رأيتـه مل تطـب نفسـي أن أعتزلـه ،وعزمي أن أفعل ،ابلعشيفخرجت يوما 
فمــا هــو إال أن خــرج حــىت وردت علــي  .فــأمرين أن أجلــس مكانــه ،مــات ابلبصــرة وتــرك مــاال ولــيس لــه وار   ــريه

ث قدم فعرضـت عليـه املسـائل وكانـت حنـوا مـن  ،ينفغاب شهر  ،فكنت أجيب وأكتب جوايب ،مسائل مل أهعها منه

                                                           
 .60اخلريات احلسان ص انظر: (1)
حتقيق:  هـ، الطبعة: األوىل، 1410الرايض,  –دار العاصمة  اتريخ مولد العلماء ووفياهتم، أتليف: حممد بن عبد هللا الربعي، انظر: (2)

 .1/199د. عبد هللا سليمان احلمد,
 .3/37األنساب  (3)
 .13/358 بريوت –الكتب العلمية دار اتريخ بغداد، أتليف: أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي, انظر:  (4)
معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، أتليف: أبو احلسن أمحد بن عبد هللا العجلي،  (5)

 2/314 هـ، الطبعة: األوىل:1405السعودية,   -املدينة املنورة -مكتبة الدار  حتقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي,
 1853برقم

هـ، الطبعة: األوىل، حتقيق: د. بشار عواد 1400 –بريوت  -مؤسسة الرسالة هتذيب الكمال، أتليف: يوسف أبو احلجاج املزي،  (6)
  6439برقم 29/422, معروف
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.فصـــحبه مثـــاين عشـــرة (1) فآليـــت علـــى نفســـي أال أفارقـــه  ؛وخـــالفين يف عشـــرين ،فـــوافقين يف أربعـــني ،ســـتني مســـألة
. وملـــا مـــات شـــيخه محـــاد "مل يـــزل  أمـــره يـــزداد علـــوا، وتكثـــر أصـــحابه حـــىت صـــارت حلقتـــه أعظـــم حلقـــة يف (2)ســـنة

النــاس إليــه، وأكرمــه األمــراء، وذكــره اخللفــاء، ومحــده الكــل، وحتمــل أشــياء أعجــزت  ــريه. املســجد، وانصــرفت وجــوه 
، وأكرهـه علـى (4)ونقلـه أبـو جعفـر املنصـور إىل بغـداد فسـكنها إىل حـني وفاتـه .(3)ومع ذلك كثر حساده ومنـاوئوه"

فقهــاء العــراق  ــري منــازع، . وأصــبح إمــام (5)القضــاء، فــأ  أن يكــون قاضــيا. وكــان الــي الليــل صــالة ودعــاء وتضــرعا
واشــتهر يف اآلفــاق، واجتمــع إليــه كبــار الفقهــاء كــأيب يوســف، وحممــد، وكبــار احملــدثني كعبــد هللا بــن املبــارك و ــريهم 

 فانتهت إليه روسة مدرسة الكوفة اليت عرفت مبدرسة الرأي. 

ال ُلارى يف العلوم الشرعية من التفسـري واحلـديث، وعلـوم اآللـة، والعلـوم األدبيـة، واملقـاييس احُلكميـة,  فكان  راً    
 .(6)وكان إماما ابلفقه ال يبارى

ودفـن  ،سبعني سنة وهو ابن ،ببغداد يف رجب أو شعبان سنة مخسني ومئة كما قال أبو نعيم   -رمحه هللا -وتويف   
 .  (7)يف مقابر اخليزران

 سريته الشخصية والعلمية:  الثاين: طلبامل

 .(8)إمام، فقيه العراق، أحد العلماء األذكياء والكرام األسخياء، له ثروة وحشمة وجتمل      

                                                           
 . 71اخلريات احلسان ص, و 163برقم 6/397, وسري أعالم النبالء 13/333بغدادانظر: اتريخ  (1)
  13/333انظر: اتريخ بغداد (2)
   75اخلريات احلسان ص (3)
 3/37األنساب  (4)
، الطبعة: 1403 -بريوت  -دار الكتب العلمية  طبقات احلفاظ، أتليف: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي أبو الفضل،انظر:  (5)

 .156برقم  1/80 األوىل:
 72اخلريات احلسان صانظر:  (6)
  . 7/322, بريوت –دار صادر الطبقات الكربى، أتليف: حممد بن سعد : انظر (7)
 . 99, برقم: 5/231انظر: سري أعالم النبالء:  (8)
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فإذا كان يوم الفطر   كان يُفطِّر كلَّ يوم يف رمضان كلَّ ليلٍة مخسني إنساانً, ويف رواية أخرى كان يُفطِّر مخسمائة إنسانٍ     
 .(1)كساهم ثوابً ثوابً وأعطاهم مائة مائة

ولـيس هـو ابملكثـر مــن روايـة احلـديث؛ ألنـه مــات قبـل أوان الروايـة. وأكـرب شــيخ لـه أنـس بـن مالــك, فهـو يف عـداد صــغار      
 عـن التابعني. وتفقه على يدي إبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم ابملنـاظرة والـرأي. وحـّد  أيضـاً 

 . (2)أيب وائل وسعيد بن املسيب وعامر الشعيب ومجاعة

وروى عنه تلميذه اإلمام أبو حنيفة وابنه إهاعيل بن محاد واألعمش وزيد بن أيب أنيسة ومغرية وهشام الدستوائي ومحزة     
 .(3)الزايت وسفيان الثوري وشعبة بن احلجاج ومحاد بن سلمة وخلق

 شيوخه وتالمذته:-
 وخه:أواًل: شي 

كثر شيوخ اإلمام أيب حنيفة, فقد أدرك بعض الصحابة يف صغره، وأدرك علماء ُكثُراً، وذكر اإلمام أبو حفص الكبري أّن        
 .(4)له أربعة آالف شيخ. وقال  ريه: له أربعة آالف شيخ من التابعني. فما ابلك بغريهم؟

 من أشهرهم:
 عطاء بن أيب رابح. -1
 انفع موىل ابن عمر.  -2
 عبد الرمحن بن ُهْرُمز األعرج. -3
 قتادة بن دعامة. -4
  عمرو بن دينار. -5
 .الزهري -6

                                                           
املشاهري واألعالم، أتليف: مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، دار النشر: دار الكتاب ( انظر: اتريخ اإلسالم ووفيات 1)

اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، , و 7/348هـ, الطبعة: األوىل، حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمري: 1407لبنان/ بريوت,  -العريب 
 . 1/157شذرات الذهب: , و 1/226: كراتشي  -لنشر: مري حممد كتب خانه أتليف: أيب حممد عبد القادر بن أيب الوفاء ، دار ا

 . 99, برقم: 5/231انظر: سري أعالم النبالء:  (2)
 . 105, برقم: 1/55طبقات احلفاظ: , و 99, برقم: 5/231انظر: سري أعالم النبالء:  (3)
 , ولعل هذا العدد مبالغ فيه.  69و 63انظر: اخلريات احلسان:  (4)
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 محاد بن أيب سليمان: -7
 ويعّد من أبرز شيوخ أيب حنيفة، فقد الزمه أبو حنيفة مثاين عشرة سنة حىت أفاد منه العلم الكثري.

وهو اتبعي, وأبوه أبو سليمان من العبيد العشرة الذين أهداهم معاوية رضي هللا عنه إىل أسلم أبوه على يدي أيب موسى،     
 .(2)سنة تسع عشرة ومائة  -يف قول-.تويف (1)أيب موسى

أمجعوا مجيعًا على أن محاد بن أيب سليمان تويف سنة عشرين ومائة يف خالفة هشام بن عبد ونقل ابن سعد أهنم 
  . (3)امللك

 اثنيًا: تالمذته:

تلقى عن اإلمام أيب حنيفة تالميذ كثر من حمدثني وفقهاء، قال أمحد بن حجر اهليتمي: "قيل استيعاهبم متعذر، ال        
ميكن ضبطه. ومن ث قال بعض األئمة: مل يظهر ألحد من أئمة اإلسالم املشهورين مثل ما ظهر أليب احلنيفة من األصحاب 

العلماء ومجيع الناس مبثل ما انتفعوا به وأبصحابه يف تفسري األحاديث املشتبهة, واملسائل املستنبطة,  والتالميذ, ومل ينتفع
وقد ذكر منهم بعُض متأخري احملدثني يف ترمجته حنوا من مثامنائة, مع  -جزاهم هللا تعاىل خرياً  -والنوازل, والقضاء, واألحكام 

 ذا يدل على منزلة أيب حنيفة العلمية, وتبحره, وسعة علمه.. وه(4)ضبط أهائهم ونسبهم مبا يطول ذكره"

 وقد ذكر من تالمذته:
 زفر بن اهلذيل -
 سفيان الثوري  -
 عبد هللا بن املبارك:- 
 القاضي أبو يوسف: -
 حممد بن احلسن الشيباين.  -

                                                           
هـ،  410بريوت,  –اتريخ أصبهان، أتليف: أيب نعيم أمحد بن عبد هللا بن مهران املهراين األصبهاين، دار النشر: دار الكتب العلمية (1)

 .621, برقم: 341-1/340: الطبعة: األوىل، حتقيق: سيد كسروي حسن
هـ، حتقيق: أمحد 1420بريوت , -الوايف ابلوفيات، أتليف: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار النشر: دار إحياء الرتا (2)

 . 13/85األرانؤوط, وتركي مصطفى:
 , الطبقة الثالثة. 6/333الطبقات الكربى:  (3)
 .70اخلريات احلسان: (4)
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 :مؤلفاته

يكن عصر أتليف أو تدوين ومما نسب إليه  مل أبو حنيفة العصر الذي عاش فيه ؛ ألنّ مل تكن له مؤلفات إال القليل
 :من مؤلفات ما يلي

، ونسب إليه كتاب يف الصرف عنوانه العامل واملتعلم، رسالة اإلمام أيب حنيفة إىل عثمان البيت الفقه األكرب،     
خمطوطات كثرية وتوجد منه  وقال: املقصود يف الصرف، نسب إىل أيب حنيفة يف زمن متأخر كما ذكر فؤاد سزكني

من أهم ما يذكر لإلمام أيب حنيفة من أتليف كتاب )اآل ر( والذي يرويه صاحباه  ولعلّ .(1) مكتبات إستنبول يف
 .أبو يوسف وحممد بن احلسن، وهو مطبوع ابلروايتني، وهو أوثق كتاب يف رواايت أيب حنيفة

 أتثر اإلمام أيب حنيفة بعصره وأتثريه فيه: 

يفة علومه من ينابيع خمتلفة, ومن ألوان فكرية متنوعة، فقد أخذ عن عكرمة حامل علم ابن استقى أبو حن    
عباس، وأخذ عن عطاء فقيه أهل مكة، وأخذ عن انفع حامل علم عمر وابنه عبد هللا، وأخذ عن أهل العراق علم 

كبريًا من فقه إبراهيم النخعي مفيت أهل اّلذي انل نصيبًا   (2) علي وابن مسعود، والزم  محادًا  مثاين عشرة سنة
الكوفة, وفقيه أهل الرأي, وكان محادًا أعلم الناس بفقه. وتلقى كذلك عن أصحاب علي وعمر وابن مسعود, 
فاطّلع على فتاويهم, وهم مّمن أوتوا نصيبًا كبريًا من التفكري العقلي القادر على استخراج علل األحكام الفقهية 

ضوء الكتاب والسنة؛ فكان هلذا أتثري كبري يف فكره, ولعّل يف مالزمة أيب حنيفة حلّماد ما يدّل والقياس عليها يف 
 على أنّه الينبوع األكرب لفقه أيب حنيفة.

مل يُعرف عنه أنّه نزع منازعهم إاّل  -وهلم أثر يف فكره  -ومع أّن اإلمام جالس كثرياً من فرق الّشيعة على اختالفهم 
ة الّنبويّة. وَمثـَُله يف تلقيه عن العراق واآلراء املختلفة َكَمَثِل من يتغّذى من عناصر خمتلفة فيخرج منها يف حمّبته للعرت 

ما تقوم به احلياة، وكذلك كان أبو حنيفة أيخذ من كّل هذه العناصر، ث َ رُُج منها بفكر جديد, ورأي قومي، ومل 

                                                           
 :هـ1403السعودية,  -عود اإلسالمية، دار النشر: جامعة اإلمام حممد بن سفؤاد سزكني, أتليف: اتريخ الرتا  العريب انظر: (1)
3/50. 
, وأبو حنيفة حياته وعصره, أتليف: حممد أبو زهرة, دار النشر: 163, برقم: 397و 392و 6/391انظر: سري أعالم النبالء:  (2)

 .59ه: ص 1411القاهرة,  -دار الفكر العريب
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له من أفضل الّناس رأايً، وهو ما أشار إليه ابن عبد الرب مبا . وهذا ما جع(1)يكن من نوعها، وإن كان فيه خريها
 نّصه:

" قال سعيد ابن أيب عروبة: قدمت الكوفة، فحضرت الس أيب حنيفة، فذكر يومًا عثمان بن عفان، فرتّحم  
 عليه، فقلت له: وأنت يرمحك هللا، فما هعت أحدًا يف هذا البلد يرتّحم على عثمان بن عفان  ريك. فعرفت

 .(2)فضله"
وعندما ظهرت املذاهب الفكرية املتعددة, درس اإلمام علم الكالم؛ ليواجه الفرق املنحرفة, فمن الطبيعّي أن يتأثر 

 اإلّنسان مبا يطرأ على بيئته من أحدا .
 ودخول مفاهيم وعادات اجتماعّية جديدة دفعت العلماء لدراستها واستنباط أحكام هلا. 

دراسة هذه األحدا  أن توّسع عقل الفقيه, وتفتق ذهنه إىل استخراج املسائل, وتوسع  قال أبو زهرة: "ومن شأن
  (.  3)فيه انحية الفرض والّتصور, ووضع مقاييس هلا بعض العموم جملموع الفروع املتباينة"

ه أئمة الفقهاء كأيب وقد أثّر اإلمام يف بيئته أتثرياً شديداً؛ فانتشرت آراؤه، وأصبح إمام أهل العراق، واجتمع إلي    
يوسف، وحممد, فأّسس مدرسًة عظيمًة عرفت مبدرسة الرأي. وكان ابلكوفة عدد كبري من العلماء واجملتهدين؛ 

 فكثر حّساده ومنافسوه, وانل البعض منه.
وعال شأن مذهب أيب حنيفة حىّت أصبح مذهب السلطان؛ فقد عنّي الرشيد تلميذ أيب حنيفة قاضياً للقضاة.     
ان الّرشيد يتعّلم من رأي أيب يوسف، ويلتمس عنده املخارج. ومازال الّناس أيخذون مبذهبه حىّت جاءت الّدولة وك

العثمانية، فأّلفت جلاانً من علماء املسلمني، فاختاروا من فقه أيب حنيفة قانوانً مدنياً يفوق القانون الفرنسي؛ ملا فيه 
ّلة األحكام العدلّية، فالتزمتها الّدولة العثمانية يف تركّيا, والبالد العربية من وسائل التطور والتيسري. وهبذا صدرت ا

 .(4)حىّت منتصف القرن العشرين

                                                           
 . 63-59أبو حنيفة حياته وعصره:  انظر: (1)
القرطيب، االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضي هللا عنهم، أتليف: أيب عمر يوسف بن عبد الرب (2)

 .1/130 بريوت: –دار النشر: دار الكتب العلمية 
 .  75أبو حنيفة حياته وعصره:  (3)
 .22: القاهرة –أئمة الفقه اإلسالمي, أتليف: املستشار عبد احلليم اجلندي, دار النشر: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية انظر:  (4)
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ومازال كثري من العامل اإلسالمّي إىل اليوم يتمذهبون مبذهب هذا اإلمام؛ إْذ اتسم فقهه ابملرونة واملالئمة لروح 
اإلسالمّية العباسية يف العراق، وملقومات مدرسة اإلمام الفكرية العصر احلديث؛ لنشوئه يف ظّل ازدهار اخلالفة 

 العميقة.
 أيب حنيفة: الكلمات اليت كان للداللة النحوية أتثرٌي يف اختيارِّ منوذج من : املبحث الثاين

ما اجته إليه علم النحو، أخرج اخلطيب إبسناده إىل  أولَّ  اجتهد اإلمام أبو حنيفة يف الطلب ويبدو أنّ         
إبراهيم احلريب قال: كان أبو حنيفة طلب النحو يف أول أمره، فذهب يقيس فلم ليف، وأراد أن يكون فيه أستاذاً، 

م ابلنحو. فسأله رجل وكلب وكلوب. فرتكه، ووقع يف الفقه فكان يقيس، ومل يكن له عل  فقال: قلب وقلوب؛
، لو أنه حىت يرميه بـ ) أاب قُبيس(! مل يكن يءعليه ش س  جر؟ فقال: هذا خطأ ليرجل َشجَّ رجال فقال له:مبكة 
 .(1)شيء عليه

اه ــــــــــــــــــــــولو رم" :غة وعليه يدل قولهـــــــــــــــــه كان ال يعرف اللـــــــــــا أبو حنيفة فلم يكن اتهدا ألنّ ـــــــــــوأمّ "قال الغزايل: و 
 .(2)"قبيس أببو

 : مبا يلي ولاب على ذلك
 .األّول: أّن قوله: )أباب قبيس( هذا التاج إىل طرق صحيحة

بعض  قاهلاأّن ذلك صّح عنه بطريق معلومة مل يقدح به ألنّه ليس بلحن بل هو لغة صحيحة,  لو افرتضنا الثّاين:
 :العرب

الكلمات الست املعربة  إنّ  :وقد اعتذروا عن أيب حنيفة أبنه قال ذلك على لغة من يقول" بن خلكانا قال -1
وأنشدوا  أنَّ إعراهبا يكون يف األحوال الثال  ابأللف، -وهي أبوه وأخوه ومحوه وهنوه وفوه وذو مال  -ابحلروف 
 :يف ذلك

 (3)أابها ... قد بلغنا يف اجملد  ايتاهاأابها وأاب  إنّ 
                                                           

 .444 /15اتريخ بغداد:  (1)
هـ( حققه: الدكتور حممد حسن هيتو، دار الفكر 505املنخول من تعليقات األصول أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )املتوىف:  (2)

 . 581: صم 1998 -هـ 1419سورية ، الطبعة: الثالثة،  –بريوت لبنان، دار الفكر دمشق  -املعاصر
هـ(، احملقق: 837لرؤبة. انظر: خزانة األدب و اية األرب، ابن حجة احلموي، أبو بكر بن علي )املتوىف: البيت من الرجز وهو  (3)

 .174 /2م: 2004بريوت، الطبعة: الطبعة األخرية -بريوت، دار البحار-عصام شقيو، دار ومكتبة اهلالل
 صب ومل تقلب ايء.والشاهد فيه "أابها" الثالثة ألهنا ارورة حيث جاءت ابأللف يف حالة الن 
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 .(1)"وهي لغة الكوفيني، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، فهي لغته، وهللا أعلم
وقسم  قسم ال يعرب إال ابحلروف وهو ذو وفو، :األهاء الستة على ثالثة أقسام "اعلم أنّ  :ابن محدونيقول     

وقسم لوز فيه ثالثة  لوز فيه وجهان: اإلعراب ابحلروف والنقص وهو اإلعراب ابحلركات الظاهرة وهو اهلن،
األلف يف األحوال كلها، واإلعراب ابحلركات املقدرة عليه وهو اإلعراب ابحلروف والنقص والقصر وهو لزوم  :أوجه

 .(2)أب و أخ وحم"
وهذا اللف  مما أخذه بعض اجلدال على أيب حنيفة يف علم اإلعراب فقال: "إبراهيم بن أيب اليمن احلنفي:  وقال    

مل يثبت هذا عن أيب حنيفة، ومل يوجد يف كتابه، وإن ثبت ذلك عنه  :قال القدوري ،"جببل أيب قبيس: "الصواب
 .(3)ث ساق البيت السابق مستشهدا به "فهو لغة بعض العرب

كلمة واحدة   ال تسقط عاملا كأيب حنيفة من مقام العلماء األعالم اجملتهدين.-قيلت سهواً  -وإن ثبت ذلك فإن ّ
رضي هللا عنه كتب اهه علي بن أبو  ونظريه ما اشتهر أّن علياً " يقول املال علي القاري يف مرقاة املفاتيح: الثالث:

وقرئ أبو هلب كما قيل علي بن أبو طالب على لغة من : طالب وهللا أعلم ابملقاصد واملطالب. ويف موضع آخر
 .(4)"ها كقوله إن أابها وأاب أابهاقصر على الواو يف األهاء الستة كما قصر بعضهم على األلف في

ال يعقل أن يصدر هذا من أحد أعظم أئمة الفقه واالجتهاد وخباصة إذا عرفنا أن من شروط االجتهاد  الرابع:    
السيما وقد كان للداللة النحوية أتثرٌي يف اختياره كما سنجد يف  معرفة العربية اليت هي اآللة لفهم علوم الشريعة

ت كونه حلنا  بت عنهم، والقليل النادر ال حكم له، األمثلة التطبيقية، وليس كل حلٍن لألئمة حلناً، وال كل ما ثب
 :. ويظهر اهتمامه ابللغة العربية من خالل النماذج اليت سأتناوهلا يف املطالب اآلتيةوهللا أعلم

 
                                                           

هـ(، احملقق: إحسان عباس، الناشر: 681وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس أمحد بن حممد بن ابن خلكان )املتوىف:  (1)
 .413 /5  بريوت: –دار صادر 

-1/110:  2014أمحد بن حممد بن محدون ، دار الكتب العلمية  حاشية ابن محدون على شرح املكودي أللفية ابن مالك: (2)
111 . 

ْحَنة الثقفي احلليب )املتوىف:  ،لسان احلكام يف معرفة األحكام (3)  –الناشر: البايب احلليب  هـ(، 882أمحد بن حممد بن حممد، ابن الشِّ
 .391 ص: 1973 – 1393القاهرة،  الطبعة: الثانية، 

 -هـ(، دار الفكر، بريوت1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن القاري )املتوىف: انظر:  (4)
 .3370 /8م: 2002 -هـ 1422لبنان، الطبعة: األوىل، 
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 .[6املائدة: ] (أو ال مستم النساء)يف قوله تعاىل: الفعل )المستم(  املطلب األول:    
 .ابشرها املرأة ملس: بفتح فسكون مصدر ملس الشيء، أمسه بيده فهو ال مس، وملس : تعريف اللمس يف اللغة    

والالم وامليم والسني أصل واحد يدل على تطلب شيء ومسيسه أيضاً. تقول: تلمست الشيء إذا تطلبته، وأييت 
 مبعىن احلس.

 .الشيء ابلشيء ويكون معرفة الشيء وإن مل يكن ث جوهر وقال ابن األعرايب: اللمس قد يكون مسّ      
وقال الرا ب األصفهاين: "اللمس مطلقًا ؛ ألنه يقال املس إدراك بظاهر البشرة، واللمس واملالمسة اجملامعة 

 .(1)اازاً 
اختلف العلماء يف داللة قوله المستم النساء: إّن قسما من املفردات حتتمل أن يراد هبا احلقيقة أو اجملاز ولذا          

 ،)أو المستم الّنساء( بسبب اشرتاك اسم اللمس بني احلقيقة واجملاز فالعرب تطلقه على اللمس ابليد وهو األصل
إىل عدم انتقاض الوضوء مبجرد اللمس ولو كان بشهوة ألّن املراد  فذهب أبو حنيفة ،ومّرة تكين به عن اجلماع

جود قرائن منها أّن ذكر النساء قرينة تصرف اللمس إىل اجلماع ، كما أّن الوطء أصله ابللمس يف اآلية اجلماع  لو 
زوجته مل يفهم منه إال اجلماع، ومبا قال ابن السكيت: أن اللمس إذا قرن  وطيءالدوس القدم، وإذا قيل: فالن 

فالنة ال ترد يد المس، فيجب ابلنساء يراد به الوطء، تقول العرب: ملست املرأة أي جامعتها" ومن كناايت العرب 
قالت: (2)املصري يف اآلية إىل إرادة اجملاز: وهو أن اللمس يراد به اجلماع، لوجود القرينة ومنها أيضًا حديث عائشة

إن كان رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم لُيصّلي، وإين ملعرتضة بني يديه اعرتاض اجلنازة، حىت إذا أراد أن يوتر »
 .اللمس  ري موجب للنقض يدل على أنّ  ذاهو  .(3)«مسَّين برْجله

                                                           
اتج العروس من جواهر القاموس، حملّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف: انظر:  (1)

 -، لسان العرب، أتليف: حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار النشر: دار صادر484 /16هـ(، دار اهلداية: 1205
املفردات يف  ريب القرآن، احلسني بن حممد بن املفضل املعروف ابلرا ب ، دار العلم الدار الشامية،  ، 6/209بريوت، الطبعة: األوىل: 

 .747 هـ، حتقيق: صفوان عدانن داودي: 1412دمشق ـ بريوت، 
 .1/378:، دار الفكر، دمشق4الفقه اإلسالمي وأدلته، أ.د. وهبة الزحيلي، ط  (2)
هـ، الطبعة: الثانية، حتقيق: 1406 -حلب-عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، مكتب املطبوعات اإلسالمية ، أليب رواه النسائي (3)      

 إسناده هو صحيح.و  104 /1كتاب الطهارة، ابب ترك الوضوء من القبلة:   :عبد الفتاح أبو  دة
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إّن املالمسة مفاعلة من اللمس وذلك إمنا يكون بني اثنني وحتمل قراءة )ملستم( على قراءة )المستم( ّث     
 ة ابجلماع؛ ألّن األصل اتفاق معىن القراءتني.داملفس
 (ين بشرٌ سْ ومل ميسَ )إّن هللا ذكر املّس وأراد به اجلماع يف آايت متفق على معناها فقال تعاىل حكاية عن مرمي:     

 .(1)وكذلك الّلمس [237البقرة: ] (وإن طلقتموهّن من قبل أن َتسوهنّ ) :وقال أيضاً  [237آل عمران: ]
حقيقة املالمسة بني الرجل واملرأة فينتقض الوضوء مبجرد ذهب  ريه من العلماء إىل أّن املراد ابللمس يف اآلية و 

 .(2)اللمس
أَْو  ):ه على احلد  األصغر بقولههللا جل وعال نبّ  ألنّ  يف اآلية: اجلماع؛ اللمس معىن واب يف ذلك أنّ والصّ     

أَْو الَمْسُتُم ) :بقوله احلد  األكرب[، هذا احلد  األصغر، ث أشار إىل 43 النساء:](َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئطِ 
[ هذا فيه إشارة إىل احلد  األكرب، وليس املراد املسيس ابليد الذي ذكره بعض أهل العلم وأنه 43النساء:](النَِّساءَ 

ينقض الوضوء، وهبذا يعلم أن املالمسة يف اآلية املراد هبا على الصحيح: اجلماع، وليس املراد مس اليد، فمس اليد 
   .(3) ينقض الوضوء، وهكذا مس  ري اليد كالرجل، والفم ابلتقبيل، ال ينقض الوضوء على الصحيح ال

 )القرء(: : االسم:الثاين املطلب

أبو  هللا، وذهب ، وهو مذهب الشافعي رمحهالّطهرأنّه اختلَف أهُل الِعلِم فِـي معىن القرء، فذهَب قوٌم إىل     
ِر مجيعاً، وهو ِض وعلى الطُّهييقُع على احل رءاحليض، وأهل اللغِة يقولون: إنَّ الق  معناهوأمحد و ريه إىل أَنّ  حنيفة

عندهم من األضداد، وأصل القراء اجلمع، يقال: قريت املاء يف احلوض مجعته، فكأن الدم لتمع يف الرحم ث 
  رج.

أاب حنيفة  ولكنّ [، 228ة:ر ] البق (َثالَثََة قـُُرَوء  ) :، ويف التنزيل(4)قال أبو عبيد: القرء يصلح للحيض والطهر     
مل يقل جبواز إفادة )قروء( للحيض والطهر معاً، ورأى أّن املراد ابلقرء يف اآلية احليض واستدلوا أبّن املعهود يف لسان 

كالمُه على املعهود من   ماله مبعىن الطهر، فوجَب أن الملالّشرِع استعمال القرء مبعىن احليض، ومل يعهد استع
  .لسانه

                                                           
 .178م: ص2000- 2طويلة دار السالم القاهرة ط( انظر: أثر اللغة يف اختالف اجملتهدين: عبد الوهاب بن عبد الّسالم 1)
 .1/378 :الفقه اإلسالمي وأدلته (2)
 املصدر السابق. (3)
 .130 /1لسان العرب:  :انظر( 4)
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وإمنا تدع املرأة « دعي الصالة أايم أقرائك»مرأة: النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه قال الاحتجوا مبا روي عن و 
  .(1)الصالة أايم حيضها

إذا أتى قرؤك فال تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ث صلى ما بني القرء  يانظر فقوله لفاطمة بنت أيب حبيب: "ل    
 يالح  من خالل هذه (3) قتان وقرؤها حيضتان"يطلتطالق األمة " :قوله صلى هللا عليه وسلموب (2)إىل القرء 

اللف   ومن قواعد األصول أنّ  ،النيب صلى هللا عليه وسلم مل يطلق القرء إال على احليض األحاديث الثالثة أنّ 
ر من الشارع إطالقه يف واحد من استعماليه تكرراً ملحوظاً املشرتك يف اللغة يكون حقيقة لغوية يف قسميه فإن تكرّ 

 صار حقيقة شرعية فيه وألفاظ الشارع حتمل على حقيقتها الشرعية إن وجدت وال يعدل هبا إىل احلقيقة اللغوية أو
 العرفية إال عند انعدام احلقيقة.

الجتماع الّدم يف الّرحم  قرءً فإّن القرء معناه اجلمع، وهي احليض من حيث اللسان:  أبو حنيفة تدلّ اسو     
وكذلك فإّن القرء يطلق على الوقت املعتاد، واحليض قرء؛ ألنّه ليء لوقته، فهو طارئ، خبالف الّطهر، فإنّه أصل؛ 

 .(4)ألنّه عدم تولد األنثى به

 

 

 

 

                                                           
هـ(، شعيب 516شرح السنة، املؤلف: حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف: ( 1)

 .9/207: م1983 -هـ 1403دمشق، بريوت، الطبعة: الثانية،  -حممد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي -األرنؤوط
: كتاب سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد (2)

  .1/72الطهارة ، ابب يف املرأة تستحاض: 
 .2/257أخرجه أبو داود: كتاب الطالق، ابب يف سنة طالق العبد:  (3)
 104( انظر: أثر اللغة يف اختالف اجملتهدين: ص4)
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 الواو(. -الباء  -)إىلاحلروف:  املطلب الثالث
 : (1)حرف جر )إىل( له مثانية معان-

مبعىن  ) الالم (، مبعىن ) يف (، انتهاء الغاية يف املكان والزمان وهو أصل معانيها، مبعىن ) مع (، التبيني، مبعىن
 .(2))من(، مبعىن ) عند (، مبعىن ) من (، وقد تكون زائدة

اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ) :للداللة على معاين الكالم، لذلك اختلفوا يف معىن )إىل( يف قوله تعاىلوضعت احلروف     
] (ُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْ ِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَ 

 .، وكان هلذا االختالف أثر فقهي يف ترتيب أعضاء الوضوء من عدمه[6ائدة:امل
فذهب اإلمام أبو حنيفة إىل وجوب إدخال املرفق يف الغسل وهو مذهب اجلمهور، وذهب  ريه إىل عدم    

 .(3)وجوب إدخال املرفق يف الغسل
ق( دال على انتهاء الغاية سواء أكانت زمانية أم ودليل اإلمام أيب حنيفة أّن  احلرف )إىل( يف قوله: )إىل املراف     

 .وأّن ما بعد إىل داخل يف حكم ما قبلها .(4)مكانية
 وللنحاة رأاين يف ذلك:

 .(5)إّن ما بعد )إىل( داخل يف حكم ما قبلها مطلقاً سواًء أكان من جنسِه أم ال الرأي األول:  
وإليه وذهب سيبويه ولذلك أدخل  قبلها، إذا كان من جنسهِ إّن ما بعد )إىل( داخل يف حكم ما  الرأي الثاين:

 . (6)ه من جنس اليداملرفق ألنّ 
 والرأي األول يقوي ما ذهب إليه أبو حنيفة.

                                                           
 م:  1976حسـن بـن قاسـم املـرادي، حتقيـق طـه حمسـن، مؤسسـة دار الكتـب، جامعـة املوصـل،  اجلىن الـداين يف حـروف املعـاين،انظر:  (1)

 .373ص
 .78 /2، م.  1955حتقيق: أمحد يوسف جنايت و ريه، مطبعة دار الكتب املصرية، الفراء،  معاين القرآن، (2)
 –هـ(، دار احلديث 595بداية اجملتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد )املتوىف:  :انظر (3)

 .18 /1: م 2004 -هـ 1425القاهرة، 
 .385: صاجلىن الداين يف حروف املعاين (4)
هـ(، احملقق: د. مازن 761حممد، مجال الدين، ابن هشام )املتوىف: ، أبو عبد هللا بن يوسف مغين اللبيب عن كتب األعاريب،   (5)

 .104: 1985دمشق، الطبعة: السادسة،  –املبارك / حممد علي محد هللا ، الناشر: دار الفكر 
 املصدر السابق.  (6)
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حرف اجلر )الباء( حرف خمتص ابالسم، مالزم لعمل اجلر، وهي ضرابن: زائدة و ري زائدة، فأما  ري الزائدة فقد -
معىن: اإللصاق، التعدية، االستعانة، التعليل، املصاحبة، الظرفية، البدل، اجملاوزة، ذكر النحويون هلا ثالثة عشر 

  .(1) االستعالء، التبعيض، القسم، مبعىن ) من (، مبعىن ) إىل (
وحرف )الباء( يف اآلية السابقة محل على ثالثة معان: التبعيض واإللصاق والزايدة، وقد نتج عن هذا أن     

اختلفوا يف مقدار مسح الرأس يف الوضوء، فمنهم من محلها على التبعيض وقال: يكفي مسح أي قدر منه الفقهاء 
ومنهم من محلها على اإللصاق وقال ميسح ربع الرأس تقديرا مبا أتخذه آلة اإللصاق، ومنهم من قال مبسح مجيع 

 .(2)الرأس ألنه محلها على الزايدة أو اإللصاق وأراد إلصاق املسح ال اليد
َواْمَسُحوا ) :إىل أّن الواجب مسح ربع الرأس واستدّل على أّن الباء يف قوله تعاىل اإلمام أبو حنيفةوقد ذهب     

 .(3)حتمل على التبعيض وقد ذهب إىل هذا الرأي من النحاة ابن مالك [6] املائدة: (ِبُرُءوِسُكمْ 
 خربة لهال  حيث يقول: "وقال َمن زائدة،تعاىل: ِبُرُؤوِسُكْم  يف قولهإِلَـى أنَّ "الباَء"  هب الُعكربيوقد ذ    

وهذا ليس بصحيح، ذلك ألنَّ القوَل أبنَّ  . (4)"الباء يف مثل هذا للّتبعيض، وليس شيء يعرفه أهل الّنحوِ : ابلعربيَّة
  .(5)واألصمعي، وأيب علي الفارسي، وقال به ابن قتيبةوفيني، الك قولو معانيها التَّبعيض ه من الباء
وكذا حتتمل اإللصاق عند أيب حنيفة وقد قدر أيضا بربع الرأس؛ ألّن املسح آلته اليد، فإذا ألصقت ابلرأِس     

 .(7)وقد أخذ أكثر النحويني به (6)أخذت ربعه
، وَماِسح بعضه ومستوعبه ابملسح كالمها ملصٌق للمسح برأسه، إلصاق املسح ابلرأس املرادقال الزَّخمشري: "    

وقد أخذ مالك ابالحتياِط فَأوَجَب االستيعاَب، أو أكثره على اختالف الرواية، وأخذ الشافعي ابليقني، فأوجب 

                                                           
 .102ص  املصدر السابق  (1)
هـ(، مكتبة القاهرة، 620أمحد الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف: املغين البن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن  انظر: (2)

الفتاوى الكربى، البن تيمية أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أيب العباس، حتقيق: حسنني حممد ،  1/93م:1968 -هـ 1388
 .21/123ه:1386خملوف، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 

 .142مغين اللبيب البن هشام:   (3)
 . 215م: ص 1986إمالء ما َمنَّ به الرمحن: للعكربي، دار الفكر، بريوت، انظر:  (4)
 .44-43اجلىن الداين، للمرادي: ص انظر:  (5)
 .37-36اجلىن الداين يف حروف املعاين للمرادي   (6)
 املصدر السابق.  (7)
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أنَّه َمَسَح » ؛ وهو ما ُرِوَي:صلى هللا عليه وسّلم ببيان رسول هللا وأخذ أبو حنيفةأقلَّ ما يقع عليه اسم املسح، 
 .(2)"، وقدَّر النَّاصيَة ِبرُْبِع الرَّأسِ (1)«َعَلى اَنِصَيِتهِ 

 .(3)"الرّأسِ  مجيعَ َسُحوا : ِام؛ أي«َواْمَسُحوا ُرُؤوَسُكْم »  :فكأنُّه قال، اقِ "الباُء لإِللص وقال ابن قدامة:

: احتمل ُكمْ واْمَسُحوا )قوله تعاىل:  وقال الشَّافعيُّ َأنَّ بـَْعضُه  علىنـُة السُّ لَـّت ، َفدبعضهَع الرَّأس أَو مجي (بُرُؤوسِّ
  .(4)لزئ

 وقد، ابلقلم، وكتبُت ابملنديل ْعِل اِبملفُعوِل؛ كقولك: َمَسحُت يِدي موضوعٌة إللصاِق الفِ  : الَباءُ املاورديوقال 
ُكم: )ا؛ كقوله تعاىلفِـي التَّبعيض إَذا أمكَن حذفهُتستعمُل  ؛ أي: بعَض ُرءوسكم، وهو حقيقة (واْمَسُحوا بُرُؤوسِّ

 .(5)األكثرين قولاٌز فِـي يف بعض أصحاب الشَّافعي، ا

جار وانصب، اجلار هو واو  :(6)و ري عامل، فالعامل يكون قسمان حرف الواو: وهو حرف يكون عامالً -  
 .[ 1] التني: والتني والزيتونالقسم، وال لوز ذكر فعل القسم معها، حنو: قوله تعاىل: 

اة فقد وهو رأي النُّح إىل عدم وجوب املوالة يف الوضوء أبو حنيفةاإلمام وهو حرف ال يفيد الرتتيب وقد ذهب 
 .(1) أمجعوا على أّن الواو للجمع املطلقِ 

                                                           
بريوت، حتقيق: أمحد حممد  -عيسى الرتمذي السلمي، دار النشر: دار إحياء الرتا  العريب ، حممد بن عيسى أبو سنن الرتمذي  (1)

 .100رقم    1/170 شاكر وآخرون:

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي، حتقيق: عبد الرزاق  (2)
 .1/596بريوت:  -إحياء الرتا  العريباملهدي، ، دار 

 .1/141انظر: املغين:  (3)
 .1/380م: 2004انظر: اجلامع ألحكام الصالة، حملمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، عمان األردن،  (4)
لبنان، الطبعة األوىل،  -بريوت، دراسة وحتقيق: حممد حسن حممد، دار الكتب العلمية، للسمعاين: قواطع األدلة يف األصول، نظرا( 5)

 .1/28م : 1999هـ/1418
 .185اجلىن الداين يف حروف املعاين، ص  انظر: (6)
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الفاء للتعقيب  َوَوْجُه استدالهلم أَنَّ  .(2)كاألوزاعي ومالك وقتادة والليثيف الوضوء   وجوب الرتتيبوذهب  ريه إىل 
والتعقيُب يدلُّ على الرّتتيِب، فيفيُد ترتيَب  سل الوجِه على القيام إىل الصالة، وإذا ثبَت الرّتتيب فيه ثبت يف 

  على نَُّه معطوفألَ ؛  ريه
ُ
َرتَّب ُمَرتٌَّب أَو واملعطوفَرتَِّب امل

ُ
إبمجاع أهل  ملطلق اجلمعوالواو ابلفصل  لعدم القائل امل

 . (3)الّلغة
 اخلامتة:
 هذه الدراسة:بعد يتضح 

وإّن الناظر يف مصنفات اإلمام أيب حنيفة يراها مليئة ابحلجج  بعلمي اللغة والنحوإّن علم الفقه له ارتباط وثيق -
واجلهل  ،العّدة للفقيه يف استنباط احلكم الفقهي، ولألصويل يف بناء قواعده وأحكامها وهي ،اللغوية والنحوية

وله، وإّن االبتعاد عن مراد الشرع عند استناط األحكام من كتاب هللا وسّنة رسالفهم اخلاطيف و  ابلعربية يؤدي إىل
 اللغة العربية كانت من األسباب األساسية الختالف اجملتهدين من الفقهاء يف أحكامهم الفقهية.

القرآن نزل الرتاكيب، و املعىن يتغري و تلف ابختالف  أداة أساسية من أدوات فهم النص، ألنّ  النحو يعدّ  إنّ -
خاصة، فمن أراد تفهمه وفهم السنة فمن جهة لسان ، وطلب فهمه إمنا يكون من هذا الطريق بلسان العرب

 .العرب يفهم، وال سبيل إىل تطلب فهمه من  ري هذه اجلهة
 
 
 
 

                                                                                                                                        
، ومغين 1/25، واجلىن الداين: 4/126 م:1966بريوت  -سيبويه، حتقيق: عبد السالم هارون، عامل الكتب  ،انظر: الكتاب(1)

للزخمشري، حتقيق: د.علي بو ملحم، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، الطبعة األوىل، ، واملفصل يف صنعة اإلعراب، 871 /1اللبيب: 
 .1/403م: 1993

م: 1980-ه1401انظر: الدين اخلالص، حملمود الّسبكي، نقحه وضبطه: أمني حممود خطاب، القاهرة، الطبعة الثالثة، (2)
املختار شرح تنوير األبصار، البن عابدين حممد أمني بن عمر، ، ورد احملتار على الدار 1/137، واملغين، البن قدامة: 1/296

 .11/164، واملوسوعة الفقهية الكويتية: 1/83م: 1992هـ1412دار الكتب العلمية، بريوت، 
الدمشقي ، والفصول املفيدة يف الواو املزيدة، للعالئي 1/39انظر: العناية شرح اهلداية، حملمود حممد البابريت، دار الفكر، بريوت: (3)

 .74، 1/73م : 1990الشافعي، حتقيق: حسن موسى الشاعر،  دار البشري، عمان، الطبعة األوىل، 
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 املصادر واملراجع

 هـ.1411القاهرة,  -أبو حنيفة حياته وعصره آرؤه وفقهه, أتليف: حممد أبو زهرة, دار النشر: دار الفكر العريب .1
 م.2000- 2اجملتهدين: عبد الوهاب بن عبد الّسالم طويلة دار السالم القاهرة طأثر اللغة يف اختالف  .2
هـ( احملقق: عبد الرزاق عفيفي، املكتب 631اإلحكام يف أصول األحكام، أليب احلسن علي بن أيب علي اآلمدي )املتوىف:  .3

 لبنان.  -دمشق -اإلسالمي، بريوت
 م.1986، بريوت، إمالء ما َمنَّ به الرمحن: للعكربي، دار الفكر .4
االنتقـاء يف فضــائل الثالثــة األئمـة الفقهــاء مالــك والشـافعي وأيب حنيفــة رضــي هللا عـنهم، أتليــف: اإلمــام أبـو عمــر يوســف بــن  .5

 بريوت. –عبد الرب القرطيب، دار النشر: دار الكتب العلمية 
 عنهم، أتليف: أيب عمر يوسف بن عبد الرب االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضي هللا .6

 بريوت. –القرطيب، دار النشر: دار الكتب العلمية 
بريوت,  –األنساب، أتليف: أبو سعيد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين، دار النشر: دار الفكر  .7

 هـ، الطبعة: األوىل، حتقيق: عبد هللا عمر البارودي. 1419
 القاهرة.  –أئمة الفقه اإلسالمي, أتليف: املستشار عبد احلليم اجلندي, دار النشر: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية  .8
 –هـ(، دار احلديث 595بداية اجملتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد )املتوىف:  .9

 م 2004 -هـ 1425القاهرة، 
لعروس من جواهر القاموس، حملّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف: اتج ا .10

 .484 /16هـ(، دار اهلداية: 1205
بريوت,  –اتريخ أصبهان، أتليف: أيب نعيم أمحد بن عبد هللا بن مهران املهراين األصبهاين، دار النشر: دار الكتب العلمية  .11

 هـ، الطبعة: األوىل، حتقيق: سيد كسروي حسن.  1410
اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، أتليف: مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، دار النشر: دار الكتاب  .12

 هـ, الطبعة: األوىل، حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمرى.1407لبنان/ بريوت,  -العريب 
 هـ.1403السعودية,  -أتليف: فؤاد سزكني، دار النشر:جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اتريخ الرتا  العريب, .13
 بريوت.  –اتريخ بغداد، أتليف: أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي، دار النشر: دار الكتب العلمية  .14
هـ،  1410الرايض,  –نشر: دار العاصمة اتريخ مولد العلماء ووفياهتم، أتليف: حممد بن عبد هللا بن أمحد الربعي، دار ال .15

 الطبعة: األوىل، حتقيق: د. عبد هللا أمحد سليمان احلمد.  
دمشق  –تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، أتليف: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار النشر: دار الكلم الطيب  .16

 ام.هـ, الطبعة: األوىل حتقيق: د. بديع السيد اللح1426بريوت,  –
 –بريوت  -هتذيب التهذيب، أتليف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار النشر: دار الفكر  .17

 هـ، الطبعة: األوىل.1404
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هـ، الطبعة: 1400 –بريوت  -هتذيب الكمال، أتليف: يوسف بن الزكي أبو احلجاج املزي، دار النشر: مؤسسة الرسالة  .18
 بشار عواد معروف.األوىل، حتقيق: د. 

 م.2004اجلامع ألحكام الصالة، حملمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، عمان األردن،  .19
 .373ص اجلىن الداين، حسن بن قاسم املرادي،  يف حروف املعاين،  .20
  -كتب خانه اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أتليف: أيب حممد عبد القادر بن أيب الوفاء ، دار النشر: مري حممد   .21

 كراتشي.
 .2014أمحد بن حممد بن محدون ، دار الكتب العلمية  حاشية ابن محدون على شرح املكودي أللفية ابن مالك: .22
هـ(، احملقق: عصام شقيو، دار ومكتبة 837خزانة األدب و اية األرب، ابن حجة احلموي، أبو بكر بن علي )املتوىف:  .23

 .174 /2م: 2004بريوت، الطبعة: الطبعة األخرية -البحاربريوت، دار -اهلالل
اخلريات احلسان يف مناقب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان, أتليف شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن حجر  .24

 هـ, الطبعة: األوىل.1428اهليتمي الشافعي, دار النشر: دار اهلدى والرشاد 
تنوير األبصار، البن عابدين حممد أمني بن عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، رد احملتار على الدار املختار شرح  .25

 م.1992هـ1412
سنن أيب داود، أتليف: أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي، دار النشر: دار الفكر، حتقيق: حممد حميي  .26

 الدين عبد احلميد.  
بريوت،  -ذي السلمي، دار النشر: دار إحياء الرتا  العريب سنن الرتمذي ، أتليف: حممد بن عيسى أبو عيسى الرتم .27

 حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون. 
سنن النسائي= اجملتىب من السنن، أتليف: أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، دار النشر: مكتب املطبوعات  .28

  هـ، الطبعة: الثانية، حتقيق: عبد الفتاح أبو  دة.1406 -حلب  -اإلسالمية 
 –بريوت  -سري أعالم النبالء، أتليف: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب أبو عبد هللا، دار النشر: مؤسسة الرسالة  .29

 هـ، الطبعة: التاسعة، حتقيق: شعيب األرانؤوط , حممد نعيم العرقسوسي.1413
نبلي، دار النشر: دار ابن  هـ( احل1089شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أتليف: عبد احلي بن أمحد العكري )املتوىف:  .30

 هـ، الطبعة: األوىل، حتقيق: عبد القادر األرانؤوط، وحممود األرانؤوط.1406دمشق,  -كثري
 -بريوت  -طبقات احلفاظ، أتليف: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي أبو الفضل، دار النشر: دار الكتب العلمية  .31

 ، الطبعة: األوىل. 1403
 بريوت.  –حممد بن سعد بن منيع أبو عبدهللا البصري الزهري، دار النشر: دار صادر الطبقات الكربى، أتليف:  .32
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