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بأن
ّ
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 ...كلمة العدد ...
احلمد هلل عىل ما أنعم ،وله الشكر عىل ما أهلم ،والثناء بام قدم،

من عموم نعم ابتداها ،وسبوغ آالء أسداها ،ومتام منن أوالها،

وأشهد أن ال اله إال اهلل ،وحده ال رشيك لهّ ،
وأن سيدنا حممدً ا عبده

ورسوله ،صلوات اهلل وسالمه عليه وعىل آله الطاهرين وأصحابه
املنتجبني .أما بعد ...

والقراء الكرام يف اطاللة جديدة من جملة العميد
فها نحن نلتقي
ّ

الغراء ويف عددها احلادي والعرشين الذي نأمل ْ
أن حيقق اهلدف الذي
ّ

ترجوه اهليئتان االستشارية والتحريرية وتطمحان اليه حتقيقا للرقي
التميز واجلودة يف
العلمي والبحثي والوصول اىل اسمى مراتب
ّ
خدمة املجتمع ،وقد اشتمل عددنا هذا عىل باقة معرفية من االبحاث

التي تنوعت يف مادهتا العلمية بني اللغوية واالجتامعية والدينية
والتأرخيية والنفسية فضال عن ملفه الذي ِ
باب
رب
احلسيني ُ
وس َم بـ (املن ُ
ُّ
بالنبي واألل  )ملا للمنرب احلسيني من دور مهم يف نرش
وصال
ّ
ثقافة أهل البيت  .فضال عن التحديات التي تواجهه سواء أكانت

الفكرية ام االعالمية األمر الذي أوجب احلاجة املاسة خلطاب
حسيني يستلهم كل معاين الفضيلة واالعتدال والتسامح .نأمل ْ
أن

القراء األعزاء يف هذا العدد فائدة ومتعة معرفية وندعوهم اىل
جيد ّ
املشاركة يف اعداد املجلة وملفاهتا القادمة ...واهلل ويل التوفيق.
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لخص البحث
ُم ُ
ِ
َ
البحث ْ
ُ
مسامهة املبنى الرصيف يف
يكون ُحماول ًة يف الكشف عن
أن
اليعدو هذا

احلكم الرشعي من النص القرآين ،وإحلاقه مع روافد استنباط األحكم
استنباط
ِ
َ
األخر.

والس ُنة
الكتاب العزيز
مصادر احلكم الرشعي األساسية هي
ومعلوم أن
ُ
ٌ
َ
ُ
ِ
ِ
الكشف عن ُم ِ
ِ
الشارع
راد
اللغة وقوانينها من دو ٍر يف
لقواعد
وليس خافي ًا ما
املطهر ُة،
ِ
َ
َ

ِ
ِ
ِ
ونواهيه ،وصو ً
ال اىل كشف اخلفاء عن احلكم الرشعي
أوامره
حقيقة
املقدس ،وبيان
ِ
ِ
بدراسة املفردة العربية
خيتص
بوصفه العلم الذي
علم النحو
ويندرج ذلك ضمن ِ
ُ
ِ
اجلملة العربية.
ُمركب ًة يف

حياول اإلفاد َة من ا ُمل ِ
ُ
ُ
فردة بام هي مفردة يف هيئتها وبنائها الداخيل،
البحث
هذا

ومدى أثر ذلك البناء يف ا ُملسامهة يف الكشف عن احلكم الرشعي ،بمعنى آخر:

ُ
الباحث أحكام الصيام لتكون
مسامهة علم الرصف يف ذلك البيان .وقد اختار
ميدان ًا تطبيقي ًا هلذا البحث.

241

ABSTRACT
The present study never comes as an attempt to detect the
contributions of the morphological construction in the legal Islamic
systems of the Glorious Quranic text and the other tributaries of other
elicited judgments.
As well known that the sources of the basic legal ruling are the
Glorious Quran and the traditions. However, the research study tries to
exploit the diction in such sources. That is why the researcher chooses the
rules of fasting to be the field of his focus.
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 ...ا ُملقدمة ...
بالقلم ،وصىل ُ
َ
اهلل
يعلم
اإلنسان البيان،
احلمدُ هلل الذي ع َل َم
ُ
ِ
علمه ما مل يكن ُ
ِ
وأفصح َم ْن نطقَ بالضاد ،وعىل أهلِ
حبيبه ا ُملصطفى حممد أكر ِم خلق اهلل،
تعاىل عىل
ِ
ِ
ِ
وصحابته ا ُملنتجبني.
بيته املعصومني
أما بعدُ ...

يشاء ُ
ِ
فام ُ
َ
ُ
اهلل
السامء اخلالد َة ،وسيبقى
العظيم معجز َة
القرآن
يزال
كذلك اىل ما ُ
ُ
املفكرِ ،
ِ
ُ
ُ
الفضل
وله
وإليه يلج ُا
أحكامه،
يستنبط الفقيه
منه
وبه يرتقي البليغُ ُ ،
ُ
تعاىلُ .
ُ
ِ
ُ
واملعرفة وأصحاب النظريات
العلم
أرباب
نتجه
واملنة عىل أرقى وأدق ما
أنتجه و ُي ُ
ُ
ِ
ُ
احلديثة يف شتى جماالت الفكر والطبيعية والكون.

ِ
ُ
ُ
ِ
اخلارقة عىل ُحماكاة التطور بله
إعجازه هو القدر ُة
مصاديق
يكون من أجىل
وقد

مطابقته ألحدث نظريات املعرفة اإلنسانية ْ
إن مل تكن النظريات نفسها متثل تطبيق ًا
ِ
جنباته أص ً
ال.
عملي ًا ميداني ًا جلذورها وأسسها الواردة يف

وال َ
ُ
النص القرآين هو ُ
عرفته حضارة
وأصدق وأرقى ما
وأفصح
أدق
ُ
شك يف أن َ
ُ

اإلنسان عىل امتداد األجيال واحلقب.

َ
اخلطاب اإلهلي ا ُملتعلق
ولعل احلكم الرشعي يف أبسط وأوضح معانيه هو
ُ
ِ
لبس فيه،
ونواهيه اخلاصة باملكلفني .هذا
بأوامره
ُ
اخلطاب قد يأيت جلي ًا واضح ًا ال َ

كاحلكم بوجوب الصالة وإيتاء الزكاة مث ً
الصال َة َوآ ُتوا
ال يف قوله تعاىلَ :
يموا َّ
﴿و َأ ِق ُ
أن ُن َ
درك أن َ
الزكا َة﴾( ،)1بعدَ ْ
فعيل األمر (أقيموا آتوا) يدالن عىل الوجوب ،وأن
َّ

243

ٍ
معه اىل تدبر
باسلوب
اخلطاب مر ًة أخرى
ظاهر القرآن حجة .وقد يأيت ذلك
حيتاج ُ
ُ
ُ
َ

ومعرفة باجلانب اللغوي .بمعنىْ :
أن ليس لسوى ا ُملختصني أو ا ُملتعمقني القدرة

ومثاله معرفة احلكم بغسل أو مسح األرجل يف آية
عىل الوصول اىل ُمراد الشارع،
ُ
الوضوء ،وما قيل فيهام من ٍ
آراء ُخمتلفة طبق ًا الختالف التفسري اللغوي.
ويف ضوء ذلك ،و ُبغية بيان ما ِ
للغة العربية من أث ٍر يف استنباط احلكم الرشعي

ُ
املحاولة لتتحدث عن بيان أثر علم الرصف يف
من النص الترشيعي جاءت هذه

ُ
الباحث أحكام الصيام يف آية
الكشف عن ُمراد اهلل تعاىل وترشيعاته ،وقد اختار
الصيام مثا ً
ال للبحث.

َ
ُ
احلديث خيص تسليط الضوء عىل ُمفردة ( ُيطيقونه) بضم حرف املضارعة
فكان

الواردة يف تلك اآلية املباركة ،وبيان أثرها يف حتديد احلكم الرشعي اخلاص بفئة
ُم ٍ
عينة من املكلفني.
ُ
طبيعة البحث أن يأيت يف ُمقدمة ومبحثني تليهام أهم النتائج التي
وقد اقتضت

ُ
البحث وأهم املصادر ا ُملعتمدة فيه ،جاء املبحث األول تنظريي ًا وقف عىل
خرج هبا
حتديد مفهوم الصيام والرصف بوصفهام عامد البحث سوا ًء َ
أكان ذلك يف معجامت

اهتم املبحث الثاين
اللغةِ أم يف اصطالح العلامء أم يف املنظور القرآين .يف حني َّ
باجلانب التطبيقي إذ توغل يف آيتي الصيام الواردتني يف سورة البقرة ،ووقف عىل

ُمفردة ( ُيطيقونه) ،وال سيام داللة حرف املضارعة وأثره يف بيان احلكم الرشعي فيها.
اليه صواب ًاَ ،
أن ينفعني ِ
توصلت ِ
فاهلل تعاىل أسأل ْ
ْ
به يف يوم فقري وفاقتي،
يكن ما
ُ
فإن ْ

َ
يكون َلبن ًة طيبة يف سبيل بحوث أكثر ُعمق ًاْ .
ْ
الصواب
جانبت
وإن ُأك ْن قد
وأن
ُ
َ
فأسأله َ
شأنه ْ
يغفر يل زلتي.
جل ُ
ُ
أن َ
أن احلمدُ هللِ ِ
وآخر دعوانا ْ
رب العاملني.
ُ
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ُ
املبحث األول
حتديد مفاهيم البحث

املطلب األول
ُ
مفهوم الصيام يف اللغة واالصطالح واملنظور القرآين
ً
الصيام يف اللغة
أوال:
ُ

أن الصو َم :هو ُ
كتاب العني للخليل الفراهيدي (تَ )#175 :
ترك األكل
ورد يف َ

ُ
والصيام:
لر ْمح ِن َص ْوم ًا﴾( )2أي صمت ًا.
وترك الكالم،
ُ
ُ
وقوله تعاىل﴿ :إِ ِّين َن َذ ْر ُت لِ َّ

ِ
ركدت ،وصامت
الريح إذا
وصامت
الفرس إذا ْمل يعتلف،
وصام
«قيام بال عمل،
ْ
َ
ٌ
ُ
ُ

ابن فارس (ت :)#395 :أن «الصاد
الشمس :استوت يف منتصف النهار»(.)3
وذكر ْ
ُ
َ
ٍ
ٍ
أصل ُ
والواو وامليم» ٌ
صوم الصائم هو
وركود يف مكان ،ومن ذلك
إمساك
يدل عىل
ُ
ِ
ُ
ويكون اإلمساك عن الكال ِم صوم ًا.
ومرشبه وسائر ما ُمنعه،
إمساكه عن مطعمه

للقائم صائمَ ،
الركود ،ف ُي ُ
ُ
النابغة:
قال
قال
وأما
ُ
ِ

وخيل ِ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
تعل ُك ال ُلجام
حتت العجاج
صائــــــــــمة
ري
صيام
خيل
َ
ٌ
وخيل غ ُ

()4
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النهارَ .
وكذلك ٌي ُ
النهار وهجرا( .)5وجاء
صام
صام
قال امرؤ القيس :إذا َ
قال َ
ُ
ُ

واصطام
يصوم صوم ًا وصيام ًا
«صام
يف لسان العرب البن منظور (ت:)#711 :
َ
َ
ُ
الفرس عىل ِ
والصومُ :
ِ
أريه صوم ًا
وصام
والنكاح والكالم،
والرشاب
ترك الطعا ِم
ِ
ُ
َ
ُ
ُ
وصيام ًا إذا ْمل يعتلف ،ونقل عن التهذيبَ :
اإلمساك عن اليشء
أن الصو َم يف اللغة
ِ
َ
ِ
واملرشب واملنكح ،وقيل
املطعم
إلمساكه عن
صائم
للصائم
وقيل
والرتك ُله،
ِ
ِ
ٌ
ِ
والصومُ :
ِ
ترك األكل»(.)6
إلمساكه عن الكالم،
صائم
للصامت
ُ
ٌ
مما تقدم ذكر ُه من ِ
بيان آراء علامء اللغة يمكن اإلشار ُة إىل:

الصوم بمعنا ُه املطلق يعني اإلمساك والركود.
 .1أهنم قرروا أن
َ

ْ .2مل ُيرش أحدٌ منهم اىل مائز بني الصو ِم والصيام ،بل لعلهم ذهبوا اىل اتفاق
«الصوم يف االصل
ا ُملفردتني يف املعنى .فقد ذكر األصفهاين يف مفرداته ،ان:
ُ

االمساك عن الفعل مطع ًام كان أو كالم ًا أو مشي ًا»( ،)7وأكد الطربيس ،وهو من

«الصيام :بمعنى الصوم،
اعالم القرن السادس اهلجري ذلك االتفاق بقوله:
ُ
«الصوم :ترك
ابن منظور ذلك بالقول:
ُيقالُ :ص ُ
مت صوم ًا وصيام ًا»( .)8وأيد ُ
ُ

الطعام والرشاب والنكاح والكالم».

الرغم من ذلك ُيقدر الباحث أن بامكانه اإلشارة اىل مائز بني معنى
وعىل
ِ
ٍ
الصوم خيتلف عن معناه يف الصيامْ ،
واحد
وإن كان املفهومان ينحدران من جذ ٍر

(رضب رضب ًا) غريها يف داللة
(صام) ،إال أن داللة (صام صوم ًا) التي هي عىل زنة
َ
َ
يتم بيانه الحق ًا.
(صام صيام ًا) التي عىل زنة َ
َ
(قام قيام ًا) ،كام سوف ُ
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الصيام يف اصطالح العلامء
ثاني ًا:
ُ

ٍ
ِ
اقتبس منها
طائفة من العلامء،
لسان
وردت عد ُة تعريفات ملفهوم الصيام عىل
ْ
ُ

ُ
ٍ
زمان ومن رشوط صحته النية»( ،)9أو
«اإلمساك عن أشياء خمصوصة يف
قوهلم انه:

ُ
«اإلمساك عن الطعا ِم والرشاب واجلامع مع انضامم النية اليه»( ،)10وبذا فقد
هو:
ِ
ُ
بقوله:
التعريف الثاين ما جاء ُمبه ًام يف التعريف األول ،قوله« :أشياء خمصوصة»
فرس

«الطعام والرشاب واجلامع» مع مالحظة اتفاق التعريفني عىل وجوب النية رشط ًا
لصحة الصيام.

َ
و ُيمكننا ْ
نلحظ أن الفقهاء قد حددوا األشياء الواجب اإلمساك عنها بالطعام
أن

ري إليه بوصفه مائز ًا بني
والرشاب واجلامع ْ
من دون اإلشارة اىل الكالم ،وهذا ما سنش ُ

مفهومي الصيام والصوم.

يام َكام
وقد أفا َد
العلامء من قوله تعاىل﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
الص ُ
ُ

ين ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ ﴾( ،)11وجوب الصيام بداللة ما جاء يف
ُكتِ َب َع َىل ا َّل ِذ َ

لفظة ُ
تب) التي قالوا إهنا تدل عىل الوجوب ،وقد ُعرب عن الفرض والوجوب
(ك َ

بـ ُ
تب) ألن املكتوب أبقى وأثبت( ،)12وكذا أفادوا من خرب « ُبني اإلسالم عىل
(ك َ
مخس ،)13(»...فض ً
عن إمجاع املسلمني(.)14
ال ْ

قولهَ :
ابن العريب« :إن وجه الشبه فيه حمتمل لثالثة
وأما ُ
﴿كام ُكتِ َب﴾ ،فقد قال ُ

ٌ
ُ
وحمتمل الثنني منها ،فإن رجع
وحمتمل جلميعها،
أوجه :الزمان والقدر والوصف،

اىل الزمان فقد روي أن النصارى كانوا يصومون رمضان ،ثم اختلف عليهم الزمان
فكان يؤتى يف احلر يوم ًا طوي ً
ال ويف الربد يوم ًا قصري ًا فارتأوا برأهيم ْ
أن يردوه يف

الزمان املعتدل»( )15وأما ْ
إن رجع اىل العدد ففيه ثالثة أقوال .األول :أنه ثالثة أيام،
أنه
وقد روي إنه كان ذلك يف صدر اإلسالم ،والثاين :أنه يوم عاشوراء ،والثالثُ :
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ثالثون يوم ًا كام ُفرض عىل النصارى يف أول األمر ثم اهنم غريوهْ ،
وإن ُرجع اىل

الوصف ،فقد روي عن النبي قولهَ « :م ْن مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل

حاجة يف أنْ يدع طعامه ورشابه»(.)16

وقد َ
ساق االحسائي يف كتابه العوايل اللئايل حديث ًا عن اإلمام الباقر 

ُمقتضاه« :إن شهر رمضان كان واجب ًا عىل كل نبي دون أمته وانام وجب عىل أمة

ٍ
بتفاوت
حممد حمبة هلم»( ،)17وقد ذكر الطرحيي يف كتابه جممع البحرين احلديث نفسه
طفيف ونسبه اىل اإلمام الصادق.)18(

ري اىل احلكم بوجوب الصيام عىل
وخالص ُة القول :إن اآلي َة الكريم َة السابقة ُتش ُ

املسلمني مثلام كان واجب ًا عىل َم ْن سبقهم بقرينة قوله تعاىلُ :
يام
﴿كتِ َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
الص ُ
ين ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ ﴾.
َكام ُكتِ َب َع َىل ا َّل ِذ َ

الصيام يف املنظور القرآين
ثالث ًا:
ُ

ُ
احلديث عن حتديد املعنى اللغوي ملفهوم الصيام ،وعرفنا هنالك
مر فيام مىض
َّ
ِ
بينه (الصيام) وبني مفهوم (الصوم) ،إذ قالوا إن
أن علام َء
اللغة ْمل ُيسجلوا مائز ًا ُ
اللفظتني ُتشريان اىل معنى اإلمساك والركود ،ولعل بعض ا ُملفرسين أ َّيد ذلك(،)19

فض ً
ال عن أغلب علامء املسلمني من الفقهاء إذ كانوا ُيعربون عن الفريضة املعروفة

بقوهلم «كتاب الصوم»(.)20

ِ
لكتاب اهللِ تعاىل جيد ان كلمة الصوم قد وردت مر ًة
وا ُملستقرىء ا ُملتفحص
واحد ًة فيه وذلك يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف ُك ِيل َو ْ َ
ارش ِيب َو َق ِّري َع ْين ًا َفإِ َّما َت َريِ َّن ِم َن ا ْل َب َ ِ
رش َأ َحد ًا
لر ْمح ِن َص ْوم ًا َف َل ْن ُأ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم إِن ِْس ًّيا﴾( ،)21وأما كلمة الصيام فقد
َف ُق ِ
ويل إِ ِّين َن َذ ْر ُت لِ َّ
ٍ
ومنكرة.
تسع
مرات(ُ )22معرف ًة ُ
وردت َ

248

وعىل رأي َم ْن ُينكر وجود الرتادف يف ُ
القرآن الكريم فإن دالل َة الصوم ختتلف

ُ
الداللة واحد ًة
عن داللة الصيام بدليل أن اللفظتني قد وردتا كام أرشنا ،ولو كانت

ألكتفى بواحدة منها دون األخرى .وباإلمعان يف املواطن التسعة الواردة فيها

لفظة الصيام نجد دون ُعرس أهنا ُتشري اىل الفريضة املعروفة عندَ عامة املسلمني من
بوقت ُحم ٍ
ٍ
دد مع النية.
اإلمساك عن املطعم واملرشب والنكاح يف شهر رمضان
كام نلحظ أن داللة الصوم الواردة يف سورة مريم ُتشري اىل اإلمساك عن الكالم
لر ْمح ِن َص ْوم ًا َف َل ْن ُأ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم إِن ِْس ًّيا﴾ .هبذا يتضح املائز بني
فحسب ﴿إِ ِّين َن َذ ْر ُت لِ َّ
مفهومي الصوم والصيام إذ ُيشري األول اىل اإلمساك عن الكالم فقط ،أما الثاين

عنه اإلنسان مما يتناىف وفريضة
فيعني اإلمساك عن الطعام والرشاب وسائر ما ُمنع ُ

الصيام.

القديس القائلُ :
وجتدر اإلشار ُة اىل رضورة النظر اىل احلديث ُ
«كل عملِ ِ
ابن

آد َم ل ُه إال الصوم فانه يل وأنا أجزي به»( .)23فقد وردت لفظة الصوم وليس الصيام،

ومعناه ان إمساك املرء عن لغو احلديث والتزامه الكلم الطيب والعمل الصالح هو

أشار اليه احلديث ،وذلك جزاؤ ُه عند اهلل تعاىل.
ما َ

وقد ورد عن النبي قولهَ « :م ْن ْمل يدع َ
َ
والعمل به فليس هلل حاجة
قول الزور

طعم واملرشب ال ُيغني عن
يف أنْ يدع طعامه ورشابه»( .)24بمعنى أن صيام املرء عن املَ ِ
ا ُملكلف إذا ْمل ُ
يك ْن ُممسك ًا عن القول الفاحش البذيء ا ُملتمثل بقول الزور واملعصية

صائم
«ر َّب
ٍ
والبهتان والرفث وما سوى ذلك .ويؤيد ذلك ماجا َء يف قوله ُ :
ُّ
حظ ُه من صيامه اجلوع والعطش»( .)25فمن الرضورة بمكان االلتفات اىل ورود
لفظة (الصوم) يف احلديث القديس ،ولفظة (الصيام) يف احلديث النبوي لتناسب

داللة كال املفهومني مع السياق الذي وردتا فيه.
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املطلب الثاين
ُ
مفهوم الرصف يف اللغة واالصطالح ُ
والقرآن
ً
ُ
الرصف يف اللغة
أوال:
َ
الرصف والترصيف أصلهام َمصدران لـ
وردت يف أمات معاجم اللغة أن
ٍ
َ
معان منها :التقليب والتحويل والتغيري( ،)26ويبدو
ورص َف) ،ويدالن عىل
(رصف َ

أن الترصيف أبلغ يف معنى التغيري من الرصف ألن الزياد َة يف املبنى غالبا ما ُ
تدل

معه مصطلح الرصف عند القدماء ،بل
عىل زيادة يف املعنى ،السبب الذي مل يرد ُ
ٍ
رد اليشء
برز لدهيم مصطلح الترصيف ،وقد وردت
معان أخرى للرصف ،ومنهاُ :
ِ
ُ
ُ
النافلة( ،)28ومنها كذلك الزياد ُة
احليلة( ،)27ومنها
بغريه ،ومنها
إبداله
عن وجهه أو
ُ
والفضل(.)29

ُ
الرصف يف اإلصطالح
ثاني ًا:

ِ
ُ
يتعلق أحدمها باملعنى العميل،
للرصف تعريفني
العلامء واملتخصصون أن
ذكر
ُ

اآلخر فيتعلق باملعنى العلمي .وقالوا« :ان الرصف باملعنى العميل :هو حتويل
أما
ُ
ٍ
أمثلة ُخم ٍ
ٍ
ٍ
ُ
حتصل إال هبا كاسمي الفاعل
مقصودة ال
ملعان
تلفة
األصل الواحد اىل

علم
واملفعول واسم التفضيل والتثنية واجلمع اىل غري ذلك» .وباملعنى العلمي« :هو ٌ
باصول ُي ُ
ٍ
باعراب وال بناء»(.)30
عرف هبا أحوال أبنية الكلمة التي ليست
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ٍ
ٍ
وسكون وعدد
حركة
واملراد هبا هيئة الكلمة امللحوظة من
مجع بناء،
ُ
واألبني ُةُ :

واجلدير بالذكر هو أن املائزَ بني علمي الرصف والنحو بوصفهام
حروف وترتيب.
ُ
َ
ُ
يبحث يف املفردة
الرصف
ومتقاربني من علوم اللغة العربية هو أن
ِعلمني ُمتداخلني ُ

ٍ
وكوهنا عىل ٍ
ُ
البحث يف املفردة يف حال كوهنا ُمركبة
وهيئة خاصة ،وأما
وزن خاص

ٍ
نصب أو ج ٍر أو
رفع أو
ليكون آخرها عىل ما يقتضيه منهج العرب يف كالمهم من ٍ
ٍ
بقاء عىل ٍ
جز ٍم أو ٍ
واحدة من تغيري فهو من ُخمتصات علم اإلعراب أو ما ُيسمى
حالة

علم الرصف عىل دراسة األفعال ا ُملترصفة واألسامء ا ُملتمكنة.
علم النحو.
ُ
ويقترص ُ
ُ

ُ
الرصف يف املنظور القرآين
ثالث ًا:
القرآن الكريم ثالثني مر ًة موزعة عىل سور ُ
وردت مادة (رصف) يف ُ
القرآن
ٍ
األسامء فقد وردت يف
وثالثة لألفعال( .)31أما
الكريم بواقع أربعة أبنية لألسامء
ُ
مخسة مواضع موزعة عىل أربعة أبنية ،وأما األفعال فقد جاءت يف مخسة وعرشين

موضع ًا موزعة عىل ثالثة أبنية .وبالرجوع اىل آراء علامء التفسري وكتب معاين القرآن

نجد أن معاين مادة (ص ر ف) يف القرآن ُتقسم عىل قسمني:

(رص َف) املجردة والصيغ املأخوذة منها فهي بمعنى
األول :ما كان من َ َ
﴿و َل َقدْ َص َد َق ُك ُم ُ
وهن ُْم بِإِ ْذنِ ِه َح َّتى إِذا
اهلل َو ْع َد ُه إِ ْذ َ ُحت ُّس َ
ر َد اليشء ومنه ُ
قوله تعاىلَ :
ناز ْعتُم ِيف َ
راك ْم ما ُ ِ
األ ْم ِر َو َع َص ْيت ُْم ِم ْن َب ْع ِد ما َأ ُ
حت ُّبونَ ِم ْن ُك ْم َم ْن ُيرِيدُ الدُّ نْيا
َف ِش ْلت ُْم َو َت َ ْ
رص َف ُك ْم َع ْن ُه ْم لِ َي ْبت َِل َي ُك ْم َو َل َقدْ َعفا َع ْن ُك ْم َو ُ
ِ
َو ِم ْن ُك ْم َم ْن ُيرِيدُ
اهلل ُذو َف ْضلٍ
اآلخ َر َة ُث َّم َ َ

()32
َع َىل ْ ُاملؤْ ِمنِ َ
ذكر ا ُملفرسون أن (رصفكم)ُ ،هنا بمعنى :ردكم باهلزيمة
ني﴾  .فقد َ

عنهم(.)33
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(رص َف) ،وقد جاء يف مصادر علم
الثاين :ما جاء عىل هيئة املزيد بالتضعيف َ

الرصف أن للزيادة بالتضعيف معاين كثرية ،منها :التكثري أو ا ُملبالغة أو اجلعل أو

معنى جديد خيتلف عن املعنى
اإلغناء عن األصل لعدم وروده ،بمعنى آخر :إجياد
ً
األساس ألصل املفردة أو جذرها(.)34

(رص َف) بالتشديد جاءت يف القرآن الكريم بمعنى (التبيني)،
ويبدو أن
َ

معنى جديد خيتلف عن املعنى األساس للفعل املجرد ،أي أن الزياد َة
وهو الشك
ً
ُ
ومثال ذلك
بالتضعيف أفادت ذلك املعنى اجلديد الذي خيتلف عن معناه األساس،
قوله تبارك وتعاىلُ ﴿ :ق ْل ُه َو ا ْل ِ
قاد ُر َعىل َأنْ َي ْب َع َث َع َل ْي ُك ْم َعذاب ًا ِم ْن َف ْو ِق ُك ْم َأ ْو ِم ْن َ ْحت ِ
ت
ُ

ِ
َأ ْر ُج ِل ُك ْم َأ ْو َي ْلبِ َس ُك ْم ِش َيع ًا َو ُي ِذ َ
س َب ْع ٍ
اآليات
رص ُف
ض ان ُْظ ْر َك ْي َف ُن َ ِّ
يق َب ْع َض ُك ْم َب ْأ َ

َل َع َّل ُه ْم َي ْف َق ُهونَ ﴾( .)35فقد ورد أن معنى الفعل ا ُملضعف ( ُن َرص ُف) هو ُنبني(.)36
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ُ
املبحث الثاين
أثر الرصف يف استنباط حكم اإلباحة من الصيام
ً
أوال :نظرة عامة يف أحكام الصيام
قبل بيان أثر علم الرصف يف الكشف عن أحكام اإلباحة من فريضة الصيام

البدَ أو ً
ال من التعرف عىل أحكام الصيام عامة .فقد وردت تلكم األحكام يف قوله
ين ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم
يام َكام ُكتِ َب َع َىل ا َّل ِذ َ
تعاىل﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
الص ُ
ٍ
َت َّت ُقونَ * َأ َّيام ًا َم ْعدُ
ودات َف َم ْن كانَ ِم ْن ُك ْم َم ِريض ًا َأ ْو َعىل َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر َو َع َىل
عام ِم ْس ِك ٍ
وموا َخ ْ ٌري
ا َّل ِذ َ
ين ُي ِط ُيقو َن ُه ِفدْ َي ٌة َط ُ
ني َف َم ْن َت َط َّوعَ َخ ْري ًا َف ُه َو َخ ْ ٌري َل ُه َو َأنْ َت ُص ُ
ُ
الرشعية ا ُملستفاد ُة من اآليتني الكريمتني هي
واألحكام
َل ُك ْم إِنْ ُك ْنت ُْم َت ْع َل ُمونَ ﴾(.)37
ُ
ٍ
معدودة مع بياهنا إلستثناء
احلكم بترشيع وجوب الصيام عىل املؤمنني وانه يف أيا ٍم
ٍ
بمشقة بالغة لكرب
طوائف ثالث هم :املريض وا ُملسافر ا ْذ ال يتمكن من الصيام إال

ِ
ِ
أوعجزه أو نحو ذلك ،يف حني ان األولني يلزمهام القضاء بعد شهر رمضان
سنه

يلزمه الفدية بإطعا ِم مسكني عن ُك ّل يوم(.)38
با ُملقدار الفائت ،واألخري
ُ

الفقهاء من اآليتني موضع البحث وجوب الصيام من لفظة ُ
تب)
لقد أفاد
(ك َ
ُ

التي قالوا اهنا ُ
رب عن الفرض بـ ُ
تب) ألن املكتوب
تدل عىل فرض وواجب ُ
(ك َ
وع َ

()39
اإلسالم عىل مخس )40(»...كام سبقَ ذلك آنف ًا.
ني
ُ
أبقى وأثبت  ،وكذا خرب « ُب َ

واستدل الشيخ املفيد (ت )#413 :عىل وجوب فرض الصيام يف اجلملة عىل
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وعم ِ
به سائر املؤمنات بقرينة اللفظ
سائر املؤمنني بعموم اللفظ ا ُملنتظم للجميع َ

واجلدير بالذكر أن العلامء
خصه من اجلميع(.)41
من اإلمجاع ودليله ا ُملبني إال َم ْن
ُ
ُ

اختلفوا يف حكم ا ُملسافر واملريض ،فقد َ
ذهب اىل
قيل :جيب عليهام اإلفطار ،وقد َ

ذلك أئمة أهل البيت ٌ 
وثلة من الصحابة ومنهم :عمر بن اخلطاب وعبداهلل بن

عباس وعبداهلل بن عمر وعبد الرمحن بن عوف وأبو هريرة وعروة بن الزبري ،وقد

سافر أفطر
قولهَ « :م ْن
وقرص إال أنْ
استدلوا لذلك بام ُر َ
وي عن رسول اهلل  من ُ
َ
َ
ال سفر ُه اىل ٍ
ِ
يكونَ رج ً
معصية اهلل»(.)42
صيد أو يف

ٌ
حجة لوجوب اإلفطار يف السفر قوله
قال السيد رشف الدين« :وحسبنا
عز وجلَ ﴿ :ف َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم َّ
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه َو َم ْن كانَ َم ِريض ًا َأ ْو َعىل َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة
ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر ُيرِيدُ ُ
رس﴾»( ،)43فان يف اآلية ا ُملباركة
رس َوال ُيرِيدُ بِ ُك ُم ا ْل ُع ْ َ
اهلل بِ ُك ُم ا ْل ُي ْ َ

َ
حتصل ُله من مضمون اآلية
داللة عىل وجوب اإلفطار( .)44أما السيد اخلوئي فقد
ا ُملباركة اىل تقسيم ا ُملكلفني عىل ثالثة أقسام« ،فمنهم َم ْن يتعني عليه الصيام أدا ًء

وهم األفراد العاديون من احلارضين األصحاء ،ومنهم َم ْن يتعني عليه القضاء وهم

املريض وا ُملسافر ،ومنهم َم ْن ال جيب عليه الصوم رأس ًا ال أدا ًء وال قضا ًء ،بل يتعني
يف ِ
ٍ
حقه الفداء ،وهم الذين يقعون من أجل الصوم يف اإلطاقة ،أي يف ُك ٍ
ومشقة
لفة
فاد من قوله« :يتعني عليه القضاء» وجوب قضاء الصيام
كالشيخ والشيخة»( .)45و ُي ُ

َ
خالف ذلك
عىل املريض واملسافر وليس هلام التخيري بني الصيام واإلفطار .أما َم ْن
فانه ال يرى وجوب اإلفطار يف املرض والسفر ،بل يميل اىل أن حكمهام الرخصة،

وذلك هو رأي مجهور الفقهاء .فقد ذكر الشافعي (ت )#204:أنهُ « :يستحب
ٍ
أن يقبل صدقة اهلل و ُيقرصْ ،
للمسافر ْ
رغبة عن قبول رخصة
أتم صالته عن غري
فإن َ
وذكر
صام يف السفر ال إعاد َة عليه»(.)46
اهلل عز وجل فال إعاد َة عليه ،كام يكون إذا َ
َ
ِ
تفسريه« :أن اإلفطار للمريض واملسافر رخصة»( .)47أما
الواحدي (ت )#468:يف
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النُسفي (ت ،)#537:فقد زاد عىل ذلك إذ َ
أول اآلي َة بقولهْ :
«وأن تصوموا يف السفر

صاحب مواهب اجلليل عن اإلمام
ألنه أشق عليكم»( .)48ونقل
ري لكم ُ
ُ
واملرض خ ُ
مالك استحبابه للصيام وكراهيته للفطر ُمستد ً
وموا َخ ْ ٌري
ال بقوله تعاىلَ :
﴿و َأنْ َت ُص ُ
َل ُك ْم﴾(.)49

الذين جيدون حرج ًا
هذا ما خيص حكم الصيام للمريض وا ُملسافر ،أما أولئك
َ

ُ
جوهر البحث.
احلديث عنهم فيام بعد ألهنم
طيقونه) فسيأيت
وشد ًة يف أداء الصيام ( ُي
ُ
ُ

َ
ثاني ًا :داللة زيادة اهلمزة يف َ
(أطاق)
أفعل

ُيقسم الفعل بشكلٍ عام عىل قسمنيُ :جمرد و َمزيد ،أما الفعل ا ُملجرد :فهو
ٌ
حرف يف
حروفه مجيعها أصلية ،بمعنى آخر :أن حروفه ال يسقط منها
ما كانت
ُ

ٌ
حرف أو أكثر عىل
تصاريف الكلمة بغري علة .وأما الفعل املَزيد :فهو ما زيد فيه
حروفه األصلية.

الرباعي،
وا ُملجرد قسامن :ثالثي ورباعي ،واملَزيد قسامن :مزيد الثالثي و َمزيد ُ
ِ
و ْمل يرد ٌ
ُ
الزيادة فيمكن مجعها يف كلمة
حروف
فعل عىل مخسة أحرف أصلية( .)50وأما
ُ
البحث معني ًا باحلديث عنها سوى
(سألتمونيها)( .)51هذه احلروف العرشة ليس

اهلمزة الداخلة عىل بداية الفعل الثالثي املجرد ،أعني ( َف َع َل) ،اذ يصري معها عىل
َ
صيغة (أ َف َع َل) ،كام هو احلال يف الفعل (طاق) اذ يصري
علامء
(أطاق) .وقد قرر
ُ
َ
(طاق) ،وما داللة
الرصف أن الزياد َة يف املبنى تؤدي اىل الزيادة يف املعنى .فام داللة

َ
أشار اىل مائ ٍز
(أطاق)؟ ْمل أجد فيام بني يدي من معجامت اللغة ان أحد ًا منهم قد
َ

َ
َ
وأطاق
ذكر ابن منظور أن طاق َيطوق طوق ًا،
واضح بني (طاق) و
(أطاق) .فقد َ

ُ
ُ
ُي ُ
واإلطاقة :القدر ُة عىل اليشء( .)52وأورد صاحب
والطوق
طيق إطاق ًة وطاق ًة،
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ِ
قدر ِ
َ
قدر،
وأطاق اليشء
عليه،
أقرب املوارد أنُ :
وعليه إطاق ًةَ :
طاقه طوق ًا وطاق ًةَ :

َ
ُ
اسم ملقدار ما يمكن اإلنسان ْ
يفعله
أن
و(الطاقة) :القدر ُة عىل اليشء،
ُ
وقيل :هي ٌ
ِ
ٍ
اللغة يف تقديري ال يستقيم ،لألسباب اآلتية:
علامء
بمشقة( .)53إال أن ما ذكر ُه
ُ
َ
َ
(أطاق) لتناىف
(طاق) لو كانت تشري اىل املعنى نفسه الذي تشري اليه كلمة
 .1ألن
ذلك مع القاعدة الرصفية :أن الزيادة يف املبنى تعني زيادة يف املعنى.

َ
َ
ُ
الفعل املضارع يف اآلية املباركة
(أطاق) جلاء
(طاق) تتفق وداللة
 .2لو أن داللة
طيقونه) هكذا ،وليس مضموم ًا.
مفتوح حرف املضارعة ( َي
ُ

إشارات وردت عىل لسان بعض العلامء متيل اىل بيان وجود مائ ٍز بني داللة
 .3ثم َة
ٌ

(طاق) وداللة (أطاق) .فقد َ
ري الطاقة ،ألن اإلطاق َة تعني
قيل :إن اإلطاق َة غ ُ
املَكنة مع املشقة ،أي :إعامل اجلهد وكامل القدرة والقوة وغاية مرتبة التمكن،

عنه باحلرج واملشقة(.)54
ومن َث َم تتعقب بالعجز ،وهو ا ُملعرب ُ

الذين ُيطيقونه)،
وقال االيرواين« :إن ا ُملراد من (اإلطاقة) يف فقرة (وعىل
َ
ٍ
ُ
فإطاقة الفعل هي رصف متام الطاقة
بمشقة ألن اإلطاقة غري الطاقة،
هو التحمل

يف الفعل ،والزم ذلك ثبوت املشقة يف الفعل وإال فام احتيج اىل بذل متام الطاقة
َ
شئت ُقلتَ :
َ
َ
لتحقيقه» .وأضاف ْ
طيقه،
أطاق
طيقه ُيغاير
طاق
«وإن َ
الفعل ُي ُ
الفعل َي ُ

ُ
واحلق :أنني
فاألول ال يعني بذل كامل الطاقة إلجياد الفعل بخالف الثاين»(.)55
وجدت يف هذه اإلشارات رأي ًا ناهض ًا ودقيق ًا واىل ما قرروا ُ
أميل.
ُ

َ
(طاق) وتصيريه بعد
خالص ُة القول :إن اهلمز َة الداخلة عىل الفعل الثالثي

َ
(أطاق) قد أضافت معنى جديد ًا للفعل يف ضوء قاعدة :ان الزيادة يف
اإلضافة

طيقونه) بفتح حرف املضارعة
املبنى تؤدي اىل زيادة يف املعنى ،وعليه فالفعل ( َي
ُ

أصله َ
طاق الثالثي ُيشري اىل بذل طاقة حمدودة وهي يف داخل إطار قدرة اإلنسان
ُ
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وإستطاعته ،وأما الفعل املضارع ( ُيطيقونه) بضم حرف املضارعة قد استعمل من
(أطاق) ويعني بذل طاقة عالية تؤدي اىل رصف ٍ
َ
جهد بليغ قد ينتهي
الفعل الرباعي
أضافته اهلمزة بوصفها حرفا من
اىل احلرج واملشقة .هذا هو املعنى اجلديد الذي
ُ
حروف الزيادة إذ دخلت عىل الفعل الثالثي ا ُملجرد

ثالث ًا :أثر الزيادة يف داللة احلكم الرشعي وبيانه

َ
الفعل ْ
أود ْ
إن كان ثالثي ًا ُجمرد ًا فان
أن أشري اىل أن
بعد بيان ما سبقَ ذكر ُهُ ،

ضارعه يكون مفتوح حرف املضارعة ( َف َع َل َي ْف َع ُل) هكذا ،أما ْ
إن كان مزيد ًا باهلمزة
ُم
ُ
(أفع َل ُي ِ
يف ِ
فع ُل) هكذا( .)56وبمعنى
أوله فان ُم
ُ
ضارعه يأيت مضموم حرف املضارعة َ
إن رأينا فع ً
ال ُمضارع ًا مضموم حرف املضارعة فلنا ْ
آخر :اننا ْ
أن ُنقرر أنه قد جاء

من فعلٍ ثالثي مزيد باهلمزةْ ،
وإن جاء مفتوح حرف املضارعة فذلك ُيشري اىل أن

ماضيه ُجمرد.

أن يتقرر اذا ما وضعنا ُ
واآلن :ماذا ُيمكن ْ
طيقونه)
باحلسبان ان الفعل املضارع ( ُي
ُ

طيقونه)
ضارعه (الياء) مضموم ًا وليس مفتوح ًا؟ اجلواب :ان ( ُي
قد جاء حرف ُم
ُ
ُ
َ
َ
(طاق) ألنه
(أطاق) وليس ثالثي ًا ُجمرد ًا
بالضم يعني أن ماضيه ثالثي َمزيد باهلمزة

طيقونه)
طيقونه) .فام داللة كون الفعل املضارع ( ُي
لو كان كذلك لكان ُمضارعه ( َي
ُ
ُ
بالضم؟ وما أثر ذلك يف تقرير حكم اإلباحة من اإلفطار؟.

لنتذكر أن آيتي الصيام( )57قد قررتا وجوب الصيام ُمستثني ًة أصناف ًا ثالثة ،عرفنا

حكم يرتاوح بني الرخصة والعزيمة عىل
أن األولني منهام (املريض وا ُملسافر) هلام
ٌ

ُ
الذين جيدون
الصنف الثالث فهم أولئك
اختالف يف آراء العلامء كام مر ذكر ُه .وأما
َ

حرج ًا بالغ ًا ،ومشق ًة كربى من أدائه ولذلك أعفوا وتقرر بحقهم الفدية.

257

كيف تقرر استثناء ذلك الصنف الثالث من الصيام أص ً
َ
ال ،وتعويض صيامهم

بالفدية دون األداء أو القضاء؟ لقد تقرر ذلك بوساطة ضم حرف ا ُملضارعة
( ُيطيقونه) .بمعنى آخر :ان املريض وا ُملسافر فض ً
ال عن األصحاء احلضور ينطبق

طيقونه) بفتح حرف املضارعة.
عليهم احلكم بالطاقة دون اإلطاقة .أو أهنم ( َي
ُ

نعه؟ كلنا
فم ْن منا ال جيدُ مشق ًة من جراء االمتناع عن الطعام والرشاب وسائر ما ُم ُ
َ

جيدُ ذلك ،لكن تلك املشقة ُيمكن ْ
أن ُيقال اهنا يف دائرة القدرة واالستطاعة ،أما
املشقة اىل ٍ
حد يصل اىل درجة املشقة البالغة واحلرجة حيث ُ
ُ
يقول
إذا وصلت تلك

الد ِ
﴿وما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِيف ِّ
ين ِم ْن َح َر ٍج﴾( ،)58فاهنا تستحيل من الطاقة اىل
تعاىلَ :
اإلطاقة أو من ( َيطيقونه) اىل ( ُيطيقونه).

من ُهنا متام ًا ُندرك اسهام املبنى الرصيف يف استنباط احلكم الرشعي إ ْذ ان ضم

حرف املضارعة ( ُيطيقونه) هو الذي أباح للعاجز والشيخ ومن عىل شاكلتهم ْ
أن
ِ
قضائه ْ
شأن سائر ا ُملكلفني اآلخرين .هذا األثر ،أعني أثر
عن أداء الصيام أو
يفتدوا ْ

مواضع أخرى من آيات األحكام
البناء الرصيف يف تقرير احلكم الرشعي قد نجد ُه يف
َ
رش ِ
﴿وال َت ْن ِك ُحوا ْ ُامل ْ ِ
كات َح َّتى ُيؤْ ِم َّن َو َأل َم ٌة
يف القرآن الكريم،
مثالهُ :
ُ
قوله تعاىلَ :

رش ِك َ
رش َك ٍة َو َل ْو َأ ْع َج َب ْت ُك ْم َوال ُت ْن ِك ُحوا ْ ُامل ْ ِ
ُمؤْ ِمن ٌَة َخ ْ ٌري ِم ْن ُم ْ ِ
ني َح َّتى ُيؤْ ِمنُوا َو َل َع ْبدٌ ُمؤْ ِم ٌن
رش ٍك َو َل ْو َأ ْع َج َب ُك ْم ُأولئِ َك َيدْ ُعونَ إِ َىل ال َّنا ِر َو ُ
اهلل َيدْ ُعوا إِ َىل ْ َ
َخ ْ ٌري ِم ْن ُم ْ ِ
اجل َّن ِة َو ْاملَغْ ِف َر ِة

ني آياتِ ِه لِل َّن ِ
بِإِ ْذنِ ِه َو ُي َب ِّ ُ
اس َل َع َّل ُه ْم َيت ََذ َّك ُرونَ ﴾( .)59ان اآلي َة الكريمة السابقة تدعونا

ملزيد من التأمل يف الكشف عن داللة الفعل املضارع (تنكحوا) وكونه مفتوح حرف
ا ُملضارعة ( َتنكحوا) يف صدر اآلية ومقارنة ذلك مع داللة الفعل نفسه يف وسطها إ ْذ

جاء مضموم حرف ا ُملضارعة ( ُتنكحوا).
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 ...اخلامتة ...
لقد انضج هذا البحث ومصادره املتنوعة التي رجع اليها الباحث قناع ًة بأن

املفردة العربية ،من منظوركوهنا مفردة ،ال بام هي مركبة مع نظرياهتاُ ،تشكل هبيأهتا

وصورهتا الداخلية وفلسفة تنوع اشتقاقاهتا رافد ًا ذا أمهي ًة من روافد استنباط احلكم
الرشعي خليق ًا بكشف مراد الشارع من مصادره الترشيعية .وقد خلص البحث
ايضا اىل جمموعة من النتائج نوجزها عىل النحو االيت:

 .1ان داللة مفهوم الصوم ختتلف عن داللة مفهوم الصيام ،والسيام ما كان يف
اإلستعامل القرآين ،وان احتادمها يف اجلذر (صام) اليعني تطابق داللتهام بدليل

أن اللفظتني وردتا مجيع ًا يف القرآن الكريم.

 .2ان القرآن الكريم أعىل كعب ًا وأبلغُ لغ ًة من أن يستعمل لفظتني ُخمتلفتني و ُيريد
أن ال ترادف يف القرآنْ ،
هبام داللة واحدة ،بمعنى ْ
وإن كان ال مناص من حضور
ذلك املفهوم ،أعني الرتادف وجريانه عىل اللسان العريب.

 .3ويف ضوء ما ورد يف الفقرتني السابقتني ،البد من مراجعة شاملة ودقيقة
ٍ
معان جديدة لاللفاظ التي ُيعتقد بتطابقها يف املعنى،
ملعجامت اللغة وتلمس

بمعنى آخرْ :
أن نتلمس معنى جديد ًا لـ (جاء) غري ُه يف (أتى) وهكذا بداللة
ورود اللفظتني كلتيهام يف القرآن الكريم.

.1
.2
.3
.4

البقرة.43 :
مريم.26 :
كتاب العني ،الفراهيدي.171/7 ،
ُ
ديوان النابغة الذبياين :القسم االول ،ص.62
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 .5ديوان امرىء القيس :ص.63
ُ
لسان العرب ،إبن منظور.350/12 ،
.6
 .7املفردات يف غريب القرآن ،األصفهاين ،ص.302
 .8جممع البيان ،الطربيس.5/2 ،
 .9الرسائل العرش ،الطويس.211/1 ،
 .10زاد املسري ،إبن اجلوزي.167/1 ،
 .11البقرة.183 :
 .12فقه القرآن ،القطب الراوندي.299/1 ،
 .13صحيح البخاري ،البخاري ،ص.13
 .14ينظر :فتح الوهاب ،زكريا األنصاري.202/1 ،
 .15أحكام القرآن ،إبن العريب.105/1 ،
 .16سنن الرتمذي ،الرتمذي.105/2 ،
 .17عوايل اللئايل ،اإلحسائي.5/2 ،
 .18جممع البحرين ،الطرحيي.14/4 ،
 .19جممع البيان ،الطربيس ،5/2األمثل ،الشريازي  ،364/1تفسري آيات األحكام ،باقر
اإليرواين.153/ 1 ،
 .20صحيح البخاري ،البخاري ،ص ،329فقه اإلمام جعفر الصادق ،حممد جواد مغنية،
 ،3/2منهاج الصاحلني ،السيستاين .295/1 ،ما وراء الفقه ،حممد الصدر1 ،ق.300 /2
 .21مريم.26 :
 .22وذلك يف مواضع البقرة ،196 ،187 ،183 :النساء ،92 :املائدة ،95 ،89 :املجادلة،40 :
ُينظر :املعجم ا ُملفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،حممد فؤاد عبد الباقي ،ص.647
 .23مدارك األحكام ،العاميل ،10/6 ،مسالك اإلفهام ،الشهيد الثاين.75/2 ،
 .24سنن الرتمذي ،الرتمذي.105/2 ،
 .25بحار األنوار ،املجليس.207 /84 ،
 .26معجم مقاييس اللغة ،إبن زكريا ،343/3 ،لسان العرب ،إبن منظور.190191/9 ،
 .27لسان العرب ،إبن منظور.434/4 ،
 .28الصحاح ،اجلوهري ،71/5 ،تاج العروس ،الزبيدي.11/24 ،
 .29لسان العرب ،إبن منظور ،434/4 ،تاج العروس ،الزبيدي.13/24 ،
ُ .30ينظر :شذا العرف ،أمحد احلمالوي ،ص.17
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 .31ينظر :املعجم املفهرس إللفاظ القرآن الكريم ،حممد فؤاد عبد الباقي.
 .32آل عمران.152 :
ُ .33ينظر :زاد املسري ،إبن اجلوزي ،476/1 ،والرساج املنري ،اخلطيب الرشبيني.206/1 ،
 .34شذا العرف ،احلمالوي ،ص.32
 .35األنعام.65 :
ُ .36ينظر :تفسري القرطبي ،القرطبي.11/7 ،
 .37البقرة.184 183 :
 .38تفسري آيات األحكام ،اإليرواين.154/1 ،
 .39فقه القرآن ،الراوندي.299/1 ،
 .40ينظر :فتح الوهاب ،زكريا األنصاري.202/1 ،
 .41ا ُملقنعة ،املفيد.294/1 ،
 .42جممع البيان ،الطربيس.6/2 ،
 .43البقرة.185 :
ُ .44ينظر :مسائل فقهية ،رشف الدين.53/1 ،
 .45كتاب الصوم ،اخلوئي.37/2 ،
 .46أحكام القرآن ،الشافعي.89/1 ،
 .47الوجيز ،الواحدي.150/1 ،
 .48ينظر :تفسري النسفي ،النسفي.89/1 ،
 .49مواهب اجلليل ،احلطاب الرعيني.290/3 ،
 .50أبنية الرصف يف كتاب سيبويه ،د .خدجية احلديثي ،ص.253
 .51شذا العرف ،احلمالوي ،ص.11
 .52لسان العرب ،إبن منظور.232/10 ،
 .53أقرب املوارد ،الرشتوين اللبناين.404/3 ،
ُ .54ينظر :كتاب الصوم ،اخلوئي ،37/2 ،امليزان ،الطباطبائي.11/2 ،
 .55تفسري آيات األحكام ،اإليرواين.154/1 ،
 .56ينظر :أبنية الرصف ،د .خدجية احلديثي ،ص.262
 .57البقرة.184 183 :
 .58احلج.78 :
 .59البقرة.221 :
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

القرآن الكريم.
أبنية الرصف يف كتاب سيبويه ،معجم
ودراسة د .خدجية احلديثي ،مكتبة لبنان،
ط2003 ،1م.
أحكام القرآن ،حممد بن ادريس الشافعي
(ت ،)#204:تح :عبدالغني عبداخلالق،
دار الكتب العلمية ،بريوت.#1400 ،
أحكام القرآن ،حممد بن عبداهلل بن العريب
(ت )#543:تح :حممد عبدالقادر عطا،
دار الفكر للطباعة والنرش ،لبنان.
أقــــرب املـــــوارد اىل فــصــيــح العربية
والــشــواهــد ،سعيد اخلــوري الرشتوين
اللبناين ،دار األســوة للطباعة والنرش،
ايران.#1385 ،
األمثل يف كتاب اهلل ا ُملنزل ،نارص مكارم
الــشــريازي ،مطبعة األمـــرية للطباعة
والنرش والتوزيع ،لبنان.#1426 ،
بــحــار األنــــــوار ،الــعــالمــة املجليس
(ت ،)#1111:تــــح :حمــمــد بــاقــر
البهبودي ،دار إحياء الــرتاث العريب،
بريوت ،ط.#1403 ،3
تــاج الــعــروس يف جــواهــر القاموس،
حمــب الــديــن حممد مــرتــىض الزبيدي
(ت )#1205:تــح :عــيل شــريي ،دار
الفكر للطباعة والنرش ،بريوت .#1414
تفسري آيات األحكام ،باقر اإليرواين ،دار
ا ُملجتبى ،ط2009 #1430 ،1م.
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 .9تفسري النُسفي (مدارك التنزيل وحقائق
الــتــأويــل) ،أمحـــد بــن حمــمــد النسفي
(ت ،)#710:تح :يوسف عيل بديوي،
دار الكلم الطيب ،ط.#1419 ،1
 .10اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد
القرطبي ،دار احلديث ،ط.#1416 ،2
 .11ديوان امرىء القيس ،ضبطه وصححه:
االستاذ مصطفى عبد الشايف ،منشورات:
حممد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية،
بريوت لبنان ،ط 2004 ،5م .#1425
 .12ديوان النابغة الذبياين ،حتقيق :حممد أبو
الفضل ابراهيم ،دار املعارف ،ط.2
 .13الرسائل العرش ،حممد بن احلسن الطويس
ت #460:مؤسسة النرش اإلسالمي قم.
 .14زاد املسري يف علم التفسري ،مجال الدين
عبدالرمحن بن عيل بن حممد اجلــوزي
(ت ،)#579:دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت ،ط.#1407 ،1
ُ .15سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى
الرتمذي (ت )#279:تح :عبدالوهاب
عبداللطيف ،دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت.#1403 ،
 .16شـــذا الــعــرف يف فــن الــــرصف ،أمحــد
احلمالوي ،منشورات املحبني للطباعة
والنرش ،ط.#1430 ،1
 .17الصحاح تاج العربية وصحاح العربية،
إسامعيل بن محاد اجلوهري (ت،)#393:

تح :أمحد عبدالغفور عطار ،دار العلم
للماليني ،بريوت ،ط.#1407 ،4
 .18صحيح البخاري ،حممد بن اسامعيل
الــبــخــاري (ت )#256 :دار الفكر
للطباعة والنرش بريوت .#1401
 .19عوايل اللئايل ،إبن أيب مجهور اإلحسائي
(ت ،)#880:تح :جمتبى العراقي ،مطبعة
سيد الشهداء قم.#1403 ،
 .20فــتــح الـــوهـــاب ،زكــريــا األنــصــاري
(ت )#936:مــنــشــورات حمــمــد عيل
بيضون ،ط.1
 .21فقه اإلمام جعفر الصادق  ،عرض
واستدالل ،حممد جــواد مغنية ،مطبعة
ثامن األئمة  ،قم ،ط2005 ،6م.
 .22فــقــه الـــقـــرآن ،الــقــطــب الـــراونـــدي
(ت )#573:مطبعة اآلداب ،النجف
األرشف.#1398 ،
 .23كتاب الــصــوم ،أبــو القاسم املوسوي
اخلوئي ت ،#1411:املطبعة العلمية قم.
 .24كتاب العني ،أبو عبدالرمحن اخلليل بن
أمحد الفراهيدي (ت ،)#175:تح :د.
مهدي املخزومي ،د .ابراهيم السامرائي،
منشورات :دار اهلجرة ،قم .#1405
 .25لسان العرب ،مجال الدين بن مكرم بن
منظور (ت )#711:دار الكتب العلمية،
بريوت.#1424 ،
 .26مــا وراء الفقه ،السيد حممد الصدر،
دار البصائر للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت ،لبنان 2011م.#1432 ،

 .27جممع البيان يف تفسري القرآن ،عيل بن
احلسن الــطــربيس (ت ،)#548:تح:
جلنة مــن الــعــلــامء ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت.#1415 ،
 .28املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم،
حممد فؤاد عبدالباقي ،مطبعة دار الكتب
املرصية ،القاهرة1964 ،م
 .29معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن
زكريا (ت ،)#395:تح :عبد السالم
حممد هارون ،الدار اإلسالمية.#1410 ،
 .30مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم،
حممد بن عيل املوسوي ت ،#1009:تح:
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم.
 .31مــســالــك اإلفـــهـــام اىل تنقيح رشائــع
االســـالم ،زيــن الدين بن عيل العاميل
الشهيد الثاين (ت ،)#965:تح ونرش:
مؤسسة املعارف االسالمية ،قم ،ايران.
 .32مسائل فقهية ،عبداحلسني رشف الدين
(ت ،)#1377:طهران.#1407 ،
 .33املفردات يف غريب القرآن ،أبو القاسم
ُ
احلسني بن حممد الراغب األصفهاين،
تح :صفوان عدنان داوودي ،دار القلم،
ط.#1418 ،2
 .34ا ُملقنعة ،الشيخ املفيد ،حممد بن النعامن
العكربي (ت ،)#413 :مؤسسة النرش
االسالمي ،ط#1410 ،1
 .35منهاج الصاحلني ،عيل السيستاين ،قم،
ط.#1414 ،1
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 .36مــواهــب اجلــلــيــل ،احلــطــاب الرعيني
(ت ،)#954:تح :زكريا عمريات ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط.#1416 ،1
 .37 .37امليزان يف تفسري القرآن ،حممد حسني
الطباطبائي (ت )#1412:منشورات
مجاعة املدرسني ،قم.
 .38 .38الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،
أبــو احلــســن الــواحــدي ،تــح :صفوان
عدنان داوودي ،دار القلم ،بــريوت،
ط.#1415 ،1
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Al-Husseinist Pulpit
Figment Portal
to the Prophet
and the Progeny

In the Name Of Allah
Most Compassionate, Most Merciful

... Al-Ameed Pulpit ...
Praise and thanks be to Him for whatsoever He
grants; bless He creates, wisdom He bestows, it is to
witness the One and the only One He is and our master
is Mohammed, His creature and messenger and peace
be upon him, his immaculate progeny and chosen
companions.
Now...
Here it is to meet the readership under the shade
of a constellation of studies in the Al-`Ameed journal,
twenty-first edition, and to hope that the targets of
research and scientific promotion both the edition
and consultation boards broach are to be culled in
line with the nth ranks of prominence to serve the
community. However the current edition embraces
certain papers congested with issues linguistic, social,
religious, historical and psychological to be entitled as
the Husseinist Pulpit as Fidelity Portal to the Prophet
and his Progeny for the importance of such a niche in
transpiring the culture of the Ahlalbayt (Peace be upon
them ).In time there are many challenges, intellectual
and media ones, that is why it is quite a must to revert
into the Husseinist discourse incarnating the sense of
virtues, moderation and tolerance. It is to hope that the
dear readership finds edification and epistemic pleasure
and invite them to contribute in the coming editions
and files .Allah is for success.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations
or depth,before publishing, the research are to be
retrieved to the researchers to accomplish them for
publication.
d: Notifying the researchers whose research papers
are not approved; it is not necessary to state the
whys and wherefores of the disapproval.
e: A researcher destowed a version in which the
meant research published, and a financial reward.
13. Taking into consideration some points for the publication priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
14. With the researcher is not consented to abort the
process of publication for his research after being
submitted to the edition board, there should be
reasons the edition board convinced of with proviso
it is to be of two-week period from the submission
date.
15. It is the right of the journal to translate a research
papre into other languges without giving notice to
the researcher.
16. You can deliver your research paper to us either via
Al.Ameed Journal website
http://alameed.alkafeel.net, or Al-Ameed Journal
building (Al-Kafeel cultural association), behind AlHussein Amusement City, Al-Hussein quarter, Holy
Karbala, Iraq.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached
papers, and making an allusion to their sources at
the bottom of the caption, in time there should be a
reference to them in the context.
8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates with the journal for the first time, so it is to
manifest whether the actual research submitted to
a conference or a symposium for publication or not.
There should be an indication to the sponsor of the
project, scientific or nonscientific, if any.
9. For the research should never have been published
previously, or submitted to any means of publication; in part, the researcher is to make a covenant
certifying the abovementioned cases.
10. In the journal do all the published ideas manifest
the viewpoints of the researcher himself; it is not
necessary to come in line with the issuing vicinity, in
time, the research stratification is subject to technical priorities.
11. All the research studies are to be subject to Turnitin.
12. All research exposed to confidential revision to
state their reliability for publication. No research retrieved to researchers; whether they are approved
or not; it takes the procedures below:
a: A researcher should be notified to deliver the
meant research for publication in a two-week period maximally from the time of submission.
b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition chief approval and the eminent
date of publication.

Publication Conditions
Inasmuch as Al-`Ameed [Pillar] Abualfadhal Al`Abass cradles his adherents from all humankind, verily Al-`Ameed journal does all the original scientific research under the provisos below:
1. Publishing the original scientific research in the various humanist sciences keeping pace with the scientific research procedures and the global common
standards; they should be written either in Arabic
or English and have never been published before.
2. Being printed on A4, delivering a copy and CD
having,approximately, 5,000 - 10,000 words under
simplified Arabic or times new Roman font and being in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page,350 words, with the research title.
For the study the should be Key words more few
words.
4. The front page should have; the name of the researcher / researchers, address, occupation, (Inglish
& Arabic), telephone number and email, and taking
cognizance of averting a mention of the researcher
/ researchers in the context.
5. Making an allusion to all sources in the endnotes,and
taking cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title of the book and
page number.
6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the case of having foreign sources,
there should be a bibliography apart from the Arabic one,and such books and research should be arranged alphabetically.
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In the Name of Allah,
Most Gracious, Most Merciful
Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge
And Allah is well acquainted
With all ye do*.

( )
* Abodullah Yussif Ali, The
Holy Quran, Text Translation
and Comment,(Kuwait : That
El-Salasil,1989)1509, Iyat 11,
Sura,Mujadila, or The Woman Who
Pleads.
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