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المفهىم المخالف لجملة الشرط والىصف والحصر والغاية من وجهة نظر
النحاة والصىليين
تبریخ الَصَل79/8/03 :

عبذالجببر سرگَش ًسب

*

تبریخ القبَل78/1/1 :

الملخص
تًذ و٘ف٘ٔ داللٔ اللفم يلٖ الوًٌٖ هني ؤّنن الوجبثنا الليَٗنٔ الج٘بً٘نٔ المنٖ تو٘نضت
دساسمْب ثبلمًوك فٖ هجبثا اغَل الفمِ ،فبلػلٔ ث٘ي اللئ الًشث٘ٔ ٍؤغنَل الفمنِ ًبتدنٔ
يي قجً٘ٔ الٌػَظ الطشي٘ٔ المٖ ٗمٌبٍلْب اغَل الفمِ ٝسمٌجبـ االثىبم الطشيّ٘ٔ .نزُ
الػلٔ ؤخزت ضىال آخش ثًذ اًمسبم يلن اللئ الًشث٘ٔ إلٖ يلَم هٌْب الٌحنَ فجنشصت غنلٔ
ؤخشٕ ث٘ي الٌحَ ٍؤغَل الفمِ .فوي تله الوجبثا الوطمشؤ داللٔ الدولٔ يلٖ الوفْنَم
الوخبلف ،فبلوفَْم الوخبلف َّ الوذلَل االلمضاهٖ للدولٔ .الجحا يٌِ ثحا يي هنذلَل
الدولٔ ٍداللٔ الٌع يلٖ هب ٗحولِ هي هًٌٖ سَاء وبى الوًٌٖ الحم٘مٖ ؤٍ االسنمًوبلٖ
ؤٍ الَن٘فٖ .الدولٔ الوم٘ذٓ ثإدٍات ًحَٗٔ ؤٍ رات تشو٘ت خبظ تذل ؤث٘بًبً يلنٖ هًٌنٖ
هٌبلؽ لوًٌٖ الوٌكَق ٍَّ ،الحىن ثٌفٖ الٌسجٔ يٌذ اًمفنبء الم٘نذ ٍّنزا ّنَ الوفْنَم
الوخبلف ،فبلوفَْم الوخبلف إرى هذلَل ٛدٍات الحػشٍ ،الطنشـٍ ،االسنمثٌبءٍ ،اليبٗنٔ ؤٍ
لمشو٘ت خبظ وبلَغف .إىّ اٛغَل٘٘ي فٖ تمس٘وْن لذاللٔ الىلؤ لذهَا ًَيبً سلج٘بً هني
ّزُ الذاللٔ اقلمَا يلِ٘ هفَْم الوخبلفٍٔ ،لْزا الوفَْم ؤّو٘ٔ ثبلينٔ يٌنذ الحنذٗا يني
الم٘ن الخالف٘ٔ المٖ تمىَى هٌْب اًٛهؤ الليَٗٔ .فبسمٌجبـ اٛثىبم هي اٗٙبت ٍاٛثبدٗا
ٗوش يجش هشاثل همًذدٓ ثوًشفٔ ؤٍؾبو اٛلفبل ثبلٌسجٔ للوًنبًٖ ،ثنن هبّ٘نٔ االسنمًوبل
اللفهٖ للوًٌٖ ٍقشق االسمٌجبـ يجش هب ًٗشف ثبلذالالت فْٖ لَايذ ؤغَل٘ٔ ليَٗٔ تشسن
هٌْح االخمْبد فٖ هًشفٔ داللٔ الٌع يلٖ الوًٌٖ .تكشلت ّزُ الذساسٔ ثإسلَة ٍغنفٖ
تحل٘لٖ ٙساء ثَل داللٔ الدولٔ يلٖ الوفَْم الوخبلف.
الکلوبت الذليلية :الدولٔ ،الوفَْم الوخبلف ،الٌحَ ،ؤغَل الفمِ ،اللئ الًشث٘ٔ.

* ؤسمبر هطبسن فٖ لسن اللئ الًشث٘ٔ ٍآداثْب ثدبهًٔ إٗالم.
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المقذمة
ٗمسن الوفَْم إلٖ الوفْنَم الوخنبلف ٍالوفْنَم الوَافنك ،فوفْنَم الوخنبلف هنذلَل
ٛدٍات الحػشٍ ،الطشـ ٍاالسمثٌبء ٍاليبٗٔ ؤٍ لمشو٘ت الَغف ،فنئرا اسنمفذًب هني تشو٘نت
ال ثجنَت الدنضاء يٌنذ ثجنَت الطنشـ ٍّنَ هنذلَل ًحنَٕ ،فبًمفنبء
الدولٔ الطنشق٘ٔ هنث ً
الدضاء(الحىن) يٌذ اًمفبء الطشـ ؤٕ الوفَْم ونزله ٗىنَى هنذلَالً ًحَٗنبً  .ؤهنب الوفْنَم
الوَافك فَْ هي ثبة ل٘بس اٍٛلَٗٔ ٍفحَٕ الخكبة ٍٗسوٖ ؤٗؿبً الم٘نبس الدلنٖ ٍتٌج٘نِ
الخكبة فوثل ا﴿ ٔٗٙولاتقن لهىاأف ﴾(اٝسشاء )23 /تذل ثذاللٔ اٍٛلَٗٔ يلٖ ثشهنٔ ؾنشة
الَالذٗي الزٕ ٗىَى ؤضذ هي المإف٘ف.
ٗمَل توبم ثسي ؤثذ ؤثشص هدذدٕ الوذسسٔ الٌحَٗٔ الحذٗثنٔ« :إىّ اٛغنَل٘٘ي ؤثٌنبء
تمس٘وْن لذاللٔ الىلؤ لذهَا لٌب ًَيبً سلج٘بً ّبهبً خنذاً هني ّنزُ الذاللنٔ اغنكلحَا يلنٖ
تسو٘مِ ثن"هفَْم الوخبلفٔ" ٍلْزا الوفَْم ل٘ؤ خبغٔ لذٌٗب اٙى يٌذ الىنالم يني المن٘ن
الخالف٘ٔ المٖ تمىَى هٌْب اًٛهؤ الليَٗٔ»(توبم ثسي.)24 :1973،
ثحا الًلوبء هذلَالً للدولٔ سوَُ هفَْم الوخبلفٔ ًٌٗنٖ ؤى الدولنٔ الوم٘نذٓ ثنإدٍات
ًحَٗٔ ؤٍ رات تشو٘ت خبظ تذل يلٖ هًٌٖ إىّ وبى رله الوًٌٖ هكبثمب لهبّش ًػْب -ؤٕ
الحىن ثثجَت الٌسجٔ يٌذ ثجَت الم٘ذ -فْنَ هٌكنَق الدولنٍٔ ،إى ونبى هٌبلؿنبً لوًٌنٖ
الوٌكَق ثِ ٍَّ الحىن ثٌفٖ الٌسجٔ يٌذ اًمفبء الم٘ذ فَْ الوفْنَم الوخنبلف .إى الوفْنَم
ٗمبثل الوٌكَق ٍٗخمع ثبلوذلَالت االلمضاه٘ٔ للدول المشو٘ج٘نٔ سنَاء وبًنت إًطنبي٘ٔ ؤٍ
إخجبسٗٔ ،فال ٗمبل لوذلَل الوفشد هفَْم ٍإى وبى هي الوذلَالت االلمضاه٘ٔ .ؤهنب الوٌكنَق
فومػَدّن هٌِ هب ٗذل يلِ٘ ًفس اللفم فٖ ثذ راتِ يلٖ ٍخنِ ٗىنَى اللفنم الوٌكنَق
ثبهالً لزله الوًٌٖ ٍلبلجبً لِ ،ف٘سوٖ الوًٌٖ هٌكَلبٍ .لزله ٗخمع الوٌكَق ثبلونذلَل
الوكبثمٖ فمفٍ ،إى وبى الوًٌٖ هدبصاً لذ اسمًول فِ٘ اللفنم ثمشٌٗنٍٔ .يل٘نِ ،فنبلوفَْم
الزٕ ٗمبثلِ هب لن ٗىي اللفم ثبهالً لِ داالً يلِ٘ ثبلوكبثمٔ ٍلىي ٗذل يلِ٘ ثبيمجنبسُ الصهنبً
لوفبد الدولٔ ثٌحَ اللضٍم الج٘٘ي ثبلوًٌٖ اٛخعٍٛ .خل ّنزا ٗخنمع الوفْنَم ثبلونذلَل
االلمضاهٍٖ .يلٖ ّزا ٗوىي تًشٗفْوب ثوب ٗلٖ:
الوٌكَق َّ :ثىن دلّ يلِ٘ اللفم فٖ هحل الٌككٍ .الوفَْم َّ :ثىن دل يلِ٘ اللفم
ال فٖ هحل الٌككٍ .الوشاد هي الحىن :الحىن ثنبلوًٌٖ اٛينن ،ال خػنَظ ؤثنذ اٛثىنبم
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الخوسٔ(الوهفش .)108-107/1 :1966،يشّف اٙخًَذ الخشاسبًٖ الوفَْم ثإًِّ «وونب ٗهْنش
هي هَاسد إقاللِ َّ يجبسٓ يي ثىن إًطبيٍّٖ ؤٍ إخجبسٍّٕ تسممجًِ خػَغُ٘ٔ الوًٌنٖ النزٕ
ؤسٗذ هي اللفم ثمله الخػَغٍ٘ٔ ،لنَ ثمشٌٗنٔ الحىونٍٔ ،ونبى ٗلضهنِ لنزلهٍ ،افمنِ فنٖ
اٗٝدبة ٍالس٘لت ؤٍ خبلفِ فوفَْم :إىْ خبءن صٗذٗ فإوشهِ ،لؿ٘ٔ ضنشق٘ٔ سنبلجٔب ثطنشقْب
ٍخضايْب (إى لن ٗدئه صٗذ فال تىشهِ ،فمىَى المؿ٘ٔ سبلجًٔ ضشقبً ٍخنضاءٖ) الصهنٔب للمؿن٘ٔ
الطّشق٘ٔ المٖ تىَى هًٌٖ المؿ٘ٔ اللفه٘ٔ ٍٗىَى لْب خػَغ٘ٔ ثملنه الخػَغن٘ٔ وبًنت
هسملضهٔ لْب .فػح٘ ؤى ٗمبل :إِىّ الوفَْم إًّوب ّنَ ثىنن ر٘نش هنزوَس ،ال ؤًَّنِ ثىنن لي٘نش
هزوَس(ؤٕ ال ؤى الوفَْم ثىن لوَؾَو ر٘ش هزوَس فنٖ الوٌكنَق»(اٙخًَنذ الخشاسنبًٖ،
.)93-94/2 :1429
ٍثًجبسٓ ؤخشٕ ٗوىي المَل ثإى الوفَْم َّ الوذلَل االلمضاهٖ للىنالمٍ ،الوٌكنَق ّنَ
الوذلَل الوكبثمٖ للىالم .إىّ الٌحبٓ الوحذث٘ي ٗشٍى ؤى الجحا ف٘وب ٗذلّ يل٘نِ المشو٘نت
الٌحَٕ هي ؤسلَةٍ ،هب ٗىَى را ؤثش فٖ تحم٘ك رله هني ؤدٍات ًحَٗنٔ را ؤّو٘نٔ ثبلينٔ
ٍَّ الزٕ سوبُ الجالرَ٘ى(يلن الوًبًٖ) ٌٗجيٖ ؤى ٗػل إلِ٘ يلن الٌحٍَ .دسس الجالر٘نَى
ؤغَل اٛسلَة الجل٘غ ٍهب ٗؤدِٗ ًهن الىالم ٍؤدٍاتِ هي هًبىٍ ًحَٗٔ ٍَّ ،هني إخمػنبظ
الذسس الٌحٍَٕ ،لىيّ الٌحبٓ المذهبء ؤّولٍَُ .دسس اٛغَلَ٘ى الٌع الًشثنٖ لوًشفنٔ هنب
ٗشٗذُ الومىلن ثإٕ اسلَة هي الوخبقتّ ،ل إًِ ٗمػذ هؿوَى الخكبة فحست ،ؤم ٗشٗذ
هي رله فًلَ ضٖء ٚؤٍ تشوِ يلٖ ًحنَ اٝلنضام ؤٍ المخ٘٘نش ل٘سنمٌجكَا هني رلنه الحىنن
الطشيٖ هي الٌعٍّ .زا وبى سججبً ٛى ًٗمٌَا يٌبٗٔ فبيمٔ ثذساسٔ داللٔ النٌع يلنٖ هنشاد
الومىلن المٖ سوَّب ثبلذاللٔ المػذٗمٍ٘ٔ ،دساسٔ الذاللٔ فٖ هشثلٔ تػَس الوًٌٖ الوشونت
لجل ؤى ٗىَى هشاداً ؤٍ ر٘ش هشاد للومىلن ٍسوَّب ثبلذاللٔ المػَسٗٔ فىبى ثحثْن يي داللٔ
الدولٔ فٖ ؤسبل٘ت الطشـٍ ،الَغف ٍالمَو٘ذ ٍاالسمثٌبء ٍالحػش ٍالَغل ٍالمًشٗف ًٍحَّب
ٍهي ٌّب ٗلممٖ ثحا الٌحَٗ٘ي ٍاٛغَل٘٘ي ٛى الٌحبٓ الودذدٗي هني الوذسسنٔ الٌحَٗنٔ
الحذٗثٔ لن ٗمػشٍا هَؾَو الٌحَ يلٖ يلن اٝيشاة ٍهب ًٗشؼ للىلؤ هي الجٌبء ٍاٝينشاة،
ثل ثحثَا داللٔ الدولٔ ٍتإل٘فْب(ٌٗهش :المْبًَٕ17/1 :1862 ،؛ اٛثوش.)33 :1961،
الجحا يي هفَْم الوخبلفٔ َّ ثحا يي هذلَل الدولنٔ ثوبلْنب هني ؤدٍات ًحَٗنٔ ؤٍ
تشو٘ت خبظ ،وبلوفَْم الوخبلف للدولٔ الطنشق٘ٔ هثنل «إرا ثلنغ الونبء ونشاً ال ٌٗدسنِ
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ضٖء» فئًْب تذل يلٖ ؤى الوبء إرا لن ٗجلغ وشاً ٗمٌدس لَ ٍلى فِ٘ ضٖء ًدسٍ ،ثٌبءٖ يلٖ
ؤىَّ لْزُ الدولٔ هفَْهبً هخبلفبً ٍَّ «إرا لن ٗجلغ الوبء وشاً ٗمٌدس» ٗحىن الفمِ٘ ثٌدبسنٔ
الوبء المل٘ل يٌذ هاللبتِ ثطٖء ًدس.
فٌسمخلع ؤى الجحا يي الوفَْم الوخبلف ثحا ًحَٕ٘؛  ًِٛثحا يي داللٔ الدولنٔ،
فىبى هي الؿشٍسٕ ؤى ٗجحا يٌِ فٖ يلن الٌحَ ٍلىي لن ٗحذث رله فبؾكش اٛغنَلَ٘ى
للجحا يٌِ ًهشاً لحبخمْن إلِ٘ فٖ اسمٌجبـ اٛثىبم الطشي٘ٔ هي المنشآى الىنشٗن ٍالس٘نٌٔ
ٍر٘شّوب هي الٌػَظ الًشث٘ٔ.
أسئلة البحث
ؤ .هب ّٖ ؾَاثف الوفَْم الوخبلف للدولٔ؟
ةّ .ل لدولٔ الطشـ ٍالحػش ٍاليبٗٔ ٍالوم٘ذٓ ثبلَغف هفَْم هخبلف؟
جّ .ل داللٔ الدول اًٙفٔ الزوش يلٖ الوفَْم الوخبلف داللٔ ًحَٗٔ؟
سابقية البحث
هب يثشًب يلٖ دساسٔ هسمملٔ تٌبٍل ّزا الوَؾَو ٍولّ هب الثهٌبُ فٖ ومنت الٌحنَٗ٘ي
ٍالجالر٘٘ي َّ المكشق لذاللٔ ّزُ الدول ثٌحَ هممؿت ،ومكشق توبم ثسي ٍَّ هي ثٌٔنبٓ
الوذسسٔ الٌحَٗٔ الحذٗثٔ فٖ ومبثِ «اللئ الًشث٘ٔ هًٌبّب ٍهجٌبّب» ثػنَسٓ هنَخضٓ لذاللنٔ
الدولٔ يلٖ الوفَْم الوخبلفٍ ،تكشق سًذ الذٗي المفمبصاًٖ فٖ «الوخمػنش» ٍ«الملنَٗح»
ٍاثَثىش َٗسف السىبوٖ فٖ «هفمبح الًلَم» إلٖ ثجَت الدضاء يلنٖ تمنذٗش ثجنَت الطنشـ
ثذٍى دساسٔ لذاللٔ خولٔ الطشـ يلٖ الوفَْم الوخبلف ؤٕ داللمْب يلٖ اًمفبء الدضاء يٌنذ
اًمفبء الطشـ .ووب تٌنبٍل هحونذ ثني ثسني الشؾنٖ االسنمشآثبدٕ فنٖ «ضنشح الىبف٘نٔ»
ٍالمفمبصاًٖ «ؤسبل٘ت الحػش ٍالمػش ٍاالسمثٌبء ٍتم٘٘ذ الىالم ثبليبٗٔ» .ؤهب اٛغنَلَ٘ى فمنذ
تٌبٍلَا الوفَْم الوخبلف للدولٔ فٖ ثحا الوفبّ٘ن ؾوي هجبدا اللئ ٍهجبثنا اٛلفنبل،
وبلطْ٘ذ الػذس فٖ ومبثنِ «دسٍس فنٖ يلنن اٛغنَل ٍتمشٗشاتنِ» المنٖ دًٍْنب الوشثنَم
الْبضوٖ الطبّشٍدٕ ثًٌَاى «ثحَث فٖ يلن اٛغَل»ٍ ،الوحمنك الٌنبيٌٖ٘ فنٖ تمشٗشاتنِ
المٖ دًٍْب الس٘ذ الخَيٖ ثًٌَاى ؤخَد الممشٗشاتٍ ،الس٘ذ الخَيٖ فٖ تمشٗشاتِ المنٖ دًٍْنب
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الف٘بؼ ثًٌَاى «الوحبؾشات» ٍالوحمك اٙخًَذ الخشاسبًٖ فٖ ومبثِ «وفبٗٔ اٛغَل»ٍ .لذ
اثملٖ اٛغَلَ٘ى ثالءٖ ثسٌب ثْزا الٌَو هي الذاللٔ ًهشاً إلٖ ثنبخمْن الوبسنٔ إلنٖ هًشفنٔ
داللٔ الٌع الًشثٖ وأٗبت اٛثىبم فٖ المشآى الىشٗن ٍاٛثبدٗا السمٌجبـ اٛثىبم الطشي٘ٔ.
الفرق بين المفهىم والمذلىل والمعنی
إىَّ الوًٌٖ ٗكلك يلٖ ًفس الوًبًٖ الودشدٓ فٖ الًمنل ،المنٖ خنشّد يٌْنب خو٘نى هنب
ٗالصهْب هي الوبدٓ ٍلَاصهْب،فن"صٗذ" الخبسخٖ الزٕ ٗدشّد يٌِ خو٘ى هب ٗالصهِ ًٗجٛنش يٌنِ
ثبلوًٌٖ ،سَاء ٍؾى لِ لفم ؤم ال ،اسمًول فِ٘ اللفم ؤم الٍ ،يٌذ االسنمًوبل ٗمٌنضّل ّنزا
الوًٌٖ الودشّد إلٖ يبلن الَخَد الخبسخٖ ؤٗؿبً ثمَس٘ف اللفم ،فىإىّ الومىلن ٗلمٖ الوًٌنٖ
فٖ الخبسج؛ ٍلزا ل٘ل إىّ للطٖء ؤًحبءٖ هي الَخَدٍ ،ئذ٘ هٌْب الَخَد اللفهٍٖ .ؤهنب الوفْنَم
ؤٍ الوذلَل ف٘كلمبى يلٖ الوًٌٖ ثبيمجبس هب ٗفْن هي اللفم ؤٍ داللنٔ اللفنم يل٘نِ(الخَيٖ،
 )20/1 :1419ثن يلك الس٘ذ الخَيٖ فٖ الْبهص يل٘نِ ثمَلنِ« :الهنبّش ؤىّ إقنالق لفنم
الوًٌٖ يلٖ ضٖء إًّوب َّ ثبيمجبس وًَِ همػَداًٍ ،إال فبلوذسوبت الودشّدٓ فٖ الًمنل -هنى
لكى الٌهش يي اسمًوبل اٛلفبل فْ٘ب -ال تمّػف ثىًَْب هًبًٖ ،ووب ال تمّػف ثإًّْب هفنبّ٘ن
ؤٍ هذال٘ل»(الوػذس ًفسِ) .تكلك ولؤ الوفَْم يلٖ ثالثٔ هًبى:
ؤ .الوًٌٖ الوذلَل للّفم الزٕ ٗفْن هٌِ ،ف٘سبٍق ولونٔ الونذلَل ،سنَاء ونبى هنذلَالً
لوفشد ؤٍ خولٔ.
ة .هب ٗمبثل الوػذاق ،ف٘شاد هٌِ ولّ هًٌٖ ٗفْنٍ ،إى لن ٗىي هذلَالً للفم.
ج .هب ٗمبثل الوٌكَق ٍَّ ،ؤخنعٔ هني اٍٛلن٘يٍّ .نزا ّنَ الومػنَد ثجحنا الوفْنَم
ٍٗخمع ثبلوذلَالت االلمضاه٘ٔ للدول المشو٘ج٘ٔ سَاء وبًت إًطبي٘ٔ ؤٍ إخجبسٗٔ ،فنال ٗمنبل
لوذلَل الوفشد هفَْم ٍإى وبى هي الوذلَالت اٝلمضاه٘ٔ(الوهفش.)107/1 :1966 ،
اقسام المفهىم
ٌٗمسن الوفَْم إلٖ هفَْم الوَافمٔ ٍهفَْم الوخبلفٔ:
ؤ .هفَْم الوَافمٔ ٍَّ :هب وبى الحىن فٖ الوفَْم هَافمبً فٖ السٌخ للحىن الوَخَد فٖ
الوٌكَق ،فئى وبى الحىن فٖ الوٌكَق الَخَة هثالً وبى فٖ الوفَْم الَخَة ؤٗؿبً.
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ٍَّ ثوًٌٖ داللٔ اٍٛلَٗٔ يلٖ تًذٕ الحىن إلٖ هب َّ ؤٍلٖ فنٖ يلنٔ الحىنن .وذاللنٔ
اٍٛلَٗٔ فٖ لَلِ تًبلٖ ﴿ولا تقان لهىاأ ف ﴾(اٝسشاء )23 /يلنٖ الٌْنٖ يني الؿنشة ٍالطنمن
لٜثَٗي ًٍحَ رله هوب َّ ؤضذ إّبًٔ ٍإٗالهبً هني المنإف٘ف الوحنشم ثحىنن اٗٙنٔ(الوهفش،
.)110-109/1:1966
ة .هفَْم الوخبلف ٍَّ :هب وبى الحىن فِ٘ هخبلفبً فنٖ السنٌخ للحىنن الوَخنَد فنٖ
الوٌكَق ٍهي ؤّن هَاسدُ ّٖ :هفَْم الطشـٍ ،هفْنَم اليبٗنٍٔ ،هفْنَم الحػنشٍ ،هفْنَم
الَغف.
ضىابط داللة الجملة علی مفهىم المخالفة
ٌّبن ؾَاثف ٍ ضشٍـ الثذ هي تَفشّب ثمٖ تذل الدولٔ يلٖ الوفَْم الوخبلف ٍّٖ:
ؤ .ؤىْ ال ٗىَى روش الم٘ذ فٖ الوٌكَق ثِ ٛخل الج٘بى ٍاالٗؿبح .فبلم٘ذ «لٙوٓب ٗٔح٘ن٘ىن»
فٖ لَلِ تًبلٖ ﴿استجیبوا هلل ولمزسوه إذا دعأکي لِىأ یُحیاکمي﴾(اًٛفبل )24/ال هفَْم لِ ًِٛ ،رونش
لج٘بى ٍإٗؿبح ثإى فٖ ديبء الشسَل(ظ)ث٘بٓ لْن.
ة .ؤى ال ٗىَى الوسىَت يٌِ فٖ الدولٔ اٍلٖ ثبلحىن هي الوٌكَق ثِ.
ووب فٖ ًْٖ الشسَل(ظ) الطخع الوحشم ؤى ٗلجس المون٘ع ٍالًوبهنٔ ٍالسنشاٍٗالت
(الًبغوٖ الٌدذٕ )206 /21 :1412،فئًِ ال داللٔ فِ٘ يلٖ خَاص لنجس الدجنٔ ٍالملٌسنَٓ
لىًَْوب ؤٍلٖ ثبلحىن هي الوزوَسات فٖ الحذٗا.
ج .ؤى ال ٗىَى روش الم٘ذ فٖ الوٌكنَق ثنِ خنشج هخنشج اليبلنت .ففنٖ لَلنِ تًنبلٖ:
﴿وربأئبمي اللاتي في حجورکي وَ نسأئمي﴾(الٌسبء )23/لَلنِ «الالينٖ فنٖ ثدنَسون» ال ٗنذل
يلٖ خَاص ًىبح الشث٘جٔ المٖ ل٘ست فٖ الحدشٛ ،ى ّزا الَغف َّ اليبلت فٖ الشثبينت .فنال
هفَْم هخبلف لِ.
د .ؤى ال ٗىَى الوٌكَق خشج خَاثبً يي سؤال ففٖ هثل لَلنِ(ظ)« :هني غنلٖ هًٌنب
ّزُ الػالٓ ٍٍلف هًٌب ثمٖ تكلى الطوس ،فمذ تن ثدِ»(اثني ثٌجنل)261/ 4 :1413 ،
فوفَْهِ :ؤى هي لن ٗػلّ الفدش فٖ الوضدلفٍٔ ،لن ٗمف فْ٘ب ثمٖ تكلى الطوس ،لن ٗنمن
ثدِ .ل٘ل ال ٗذل يلٖ الوفَْم الوخبلفٛ ،ى ّزا هًٌٖ هٌكَق خنشج خَاثنبً يني سنؤال
سبيل(اثي ت٘و٘ٔ.)621 /2 :1409 ،
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ّن .ؤىْ ال ٗىَى تخػ٘ع الوٌكَق ثبلنزوش ٛخنل الحبخنٔ إلنٖ هًشفنٔ ثىونِ .ففنٖ
الحذٗا اًٙف الزوش اى تخػ٘ػِ غنلٖ ا يل٘نِ ٍآلنِ المون٘ع ٍالًوبهنٔ ٍالسنشاٍٗالت
ٍالخفبف ثبلٌْٖ يي لجسْب ثبل اٝثشام ،ال ٗذل يلٖ إثبثٔ هب سنَاّبًْٛ ،نب للحبخنٔ إلنٖ
هًشفٔ ثىوْب .إرى ال هفَْم لِ.
ٍ .الثذ ؤى ٗىَى الم٘ذ الذاخل يلٖ الدولٔ سَاء وبى ضشقبً ،ؤٍ ربٗٔ ،ؤٍ نشفنبً ،ؤٍ ًًمنبً،
ؤٍ ثبالً ،ؤٍ ر٘ش رله هي المَ٘د ،اى ٌٗمفٖ.
ص .الثذ هي اًمفبء الوم٘ذ يٌذ اًمفبء ل٘ذُ الذاخل يلٖ الدولٔ سَاءوبى ًًمنبً ،ؤٍ ضنشقبً،
ؤٍ ربٗٔ ،ؤٍ ثبالً ،ؤٍ ر٘ش رله هي المَ٘د.
ح .الثذ هي اسمفبدٓ اللضٍم الًلٖ االًحػبسٍٕ ،وَى الوًلّك هكلك الحىن ال ضخػِ.
ٗمَل الطْ٘ذ الػذس« :الوًشٍف ؤَىَّ الشثف الزٕ ٗحمنك الوفْنَم ٗمَلّنف يلنٖ سوٌن٘ي
ؤسبس٘٘ي :ؤثذّوب :ؤى ٗىَى الشثف هًجِّشاً يي ثبلٔ لضٍم يٙلّٖ٘ اًحػبسٍٕ٘ ،ثىلؤ ؤُخنشٕ ؤى
ٗىَى هي استجبـ الوًلَل ثًلّمِ الوٌحػشٓ ،إر لَ وبى الشثف ث٘ي الدضاء ٍالطشـ هثالً هدشّد
اتفبق ثذٍى لضٍم ،ؤٍ لضٍهبً ثذٍى يلّ٘ٔ ؤٍ يلّ٘ٔ ثذٍى اًحػبس لٙمنَفّش يلنٍٔ اخنشٕ لونب اًمفنٖ
هذلَل الدضاء ثبًمفبء هب استجف ثِ فٖ الدولٔ هي ضشـٝ ،هىبى ٍخَدُ ثًلّٔ ؤخشٍٕ .النشوي
اٙخش :ؤى ٗىَى الوشتجف ثمله الًلّٔ الوٌحػشٓ قجًٖ٘٘ الحىن ٍسٌخِ ال ضخػِ»(الطنْ٘ذ
الػذس.)248-249 /1 :1426 ،
ثن ٗسمطىل الطْ٘ذ الػذس يلٖ الشوٌ٘ي ثإى وَى الوشتجف ثِ الحىن يلّٔ تبه٘ٔ ل٘سنت
ؤهشاً ؾشٍسٗبً ٝثجبت الوفَْم ،ثل ٗىفٖ ؤى ٗىَى خضء الًلنٔ إرا افمشؾنٌب وًَنِ خنضءٖ لًلنٔ
هٌحػشٓ ،فبلوْن هي ًبث٘ٔ الوفَْم االًحػنبس ال الًل٘نٍٔ .إى الدولنٔ الطنشق٘ٔ هنثالً إرا
ؤفبدت وَى الدضاء هلمػمبً ثبلطشـ ٍهمَلّفبً يلِ٘ وفٖ رله فٖ إثجبت االًمفبء يي االًمفنبء،
ٍلَ لن ٗىي فْ٘ب هب ٗثجت يل٘٘ٔ الطشـ ؤٍ وًَِ خضء الًلٔ ،ثل ٍثمٖ لَ لنن ٗىني فْ٘نب هنب
ٗذلّ يلٖ اللضٍم(الوػذس ًفسِ).
ٍثٓ٘يَ الؿبثف ثمَلِ« :اىّ الؿبثف الزٕ ثنِ ٗثجنت الوفْنَم ٗىنَى داخنالً فنٖ الونذلَل
المػَسٕ للدولٍٔ ،ؤخشٕ ًفمشؾِ يلٖ هسنمَٕ هنذلَلْب المػنذٗمٖ ،ثوًٌنٖ ؤىّ الؿنبثف
الزٕ ثِ ٗثجت الوفَْم ال ٗىَى هذلَالً يلِ٘ ثذاللٔ تػَسٗٔ ثل ثذاللٔ تػذٗم٘ٔ .ؤهب الؿبثف
ٝفبدٓ الوفَْم فٖ هشثلٔ الوذلَل المػَسٕ ،فَْ اى ٗىَى الشثف الوذلَل يل٘نِ ثنبٛدآ ؤٍ
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الْ٘ئٔ فٖ ّزُ الوشثلٔ فٖ الٌَو الزٕ ٗسملضم االًمفبء يٌنذ االًمفنبء ٍاهنب يلنٖ هسنمَٕ
الوذلَل المػذٗمٖ للدولٔ ،فمذ تىطف الدولٔ فٖ ّزُ الوشثلٔ يي هًٌٖ ٗجشّي يلٖ ؤىّ
الطشـ يلّٔ هٌحػشٓ ،ؤٍ خضء يلٔ هٌحػشٓ للدضاءٍ ،ثزله ٗثجت الوفَْم»(الطْ٘ذ الػنذس،
.)113-114 /2 :1426
أقسام مفهىم المخالفة
ٍلى الىالم ث٘ي الًلوبء فٖ سمٔ ؤلسبم ٍّٖ هفَْم الطنشـٍ ،هفْنَم الحػنشٍ ،هفْنَم
اليبٍٗٔ ،هفَْم الَغفٍ ،هفَْم الًذدٍ ،هفَْم اللمت.
.1مفهىم الشرط
ٍَّ داللٔ اللفم الوف٘ذ لحىن هًلك يلٖ ضشـ ثجَت ًم٘ؽ رله الحىن فٖ السنىَت
يٌِ يٌذ يذم الطشـٍ .ثًجبسٓ ؤخشٕ ٍَّ داللٔ الدولٔ الطشق٘ٔ يلٖ اًمفبء الحىن(الدنضاء)
يٌذ اًمفبء الطشـ.
ٍلى الجحا فٖ اى الدولٔ الطشق٘ٔ ّل تذلّ يلٖ االًمفبء يٌذ االًمفبء وونب تنذلّ يلنٖ
الثجَت يٌذ الثجَت ،ام ال تذل؟(اٙخًَذ الخشاسبًٖ )96/ 1 :1429،الطشـ يٌذ الٌحبّٓ :نَ
هب دخل يلِ٘ ؤثذ الحشف٘ي إىْ ؤٍ ارا ؤٍ هنب تمنَم همبهْنب هونب ٗنذل يلنٖ سنجج٘ٔ اٍٛل،
ٍهسننجج٘ٔ الثبًٖ(الطننَوبًٖ .)181 :1992 ،ال ض نه ؤى هٌكننَق الدولننٔ الطننشق٘ٔ ٗننذل
ثبلذاللٔ الَؾً٘ٔ يلٖ تًل٘ك الدضاء فْ٘ب يلٖ الطشـ.
الدولٔ الطشق٘ٔ يلٖ ًحَٗي:
ؤ .ؤى تىَى هسَلٔ لج٘بى الحىن ،ؤٕ اى الومذم َّ ًفس هَؾَو الحىن ،ث٘نا ٗىنَى
الحىن فٖ المبلٖ هٌَقبً ثبلطشـ فٖ الومذم يلٖ ٍخِ ال ًٗمل فنشؼ الحىنن ثذًٍنًِ ،حنَ
«إى سصلت ٍلذاً فبخمٌِ» فئًِ ال ًٗمل فشؼ خمبى الَلذ إال ثًذ فشؼ ٍخنَدٍُ ،لنذ اتفنك
اٛغَلَ٘ى يلٖ ؤًِ ال هفَْم لْزا الٌحَ هي الدولنٔ الطنشق٘ٔ؛ ٛى اًمفنبء الطنشـ هًٌنبُ
اًمفبء هَؾَو الحىن ،فال هًٌٖ للحىن ثبًمفبء المبلٖ يلٖ تمذٗش اًمفبء الومذم.
ة .ؤى تىَى الدولٔ الطشق٘ٔ هسَلٔ لج٘بى الوَؾَو ،ث٘ا ٗىنَى الحىنن فنٖ المنبلٖ
هٌَقبً ثبلطشـ يلٖ ٍخِ ٗوىي فشؼ الحىن ثذًًٍِ ،حنَ «إى ؤثسني غنذٗمه فإثسني

المفهىم المخالف لجملة الشرط والىصف والحصر والغایة مه وجهة وظر الىحاة واألصىلییه>> /

إلِ٘» فئى فشؼ االثسبى إلٖ الػذٗك ال ٗمَلف يمالً ،يلٖ فشؼ غذٍس االثسبى هٌِ ،فئًِّ
ٗوىي االثسبى إلِ٘ ؤثسي ؤٍ لن ٗحسي(الوهفش .)111 /1 :1966 ،رّت ؤوثش اٛغنَل٘٘ي
يلٖ ؤى لْزا الٌحَ هي الدولٔ الطشق٘ٔ هفَْهبً .إ اًْب تنذل يلنٖ اًمفنبء الدنضاء(الحىن)
يٌذ اًمفبء الطشـ .ووفَْم لَلِ تًبلٖ ﴿ ِ
وإُ ُکَ اولاا حىان ناأناقوا عماکهَ حضان حماهَ حىمهاَ﴾
(الكالق )65 /هٌكَق اٍ :ٔٗٙخَة ًفمٔ الًذٓ للوكلمٔ قاللبً ثبيٌبً إرا وبًت ثبهالً .هفْنَم
الوخبلفٔ ل :ٔٗٚيذم ٍخَة الٌفمٔ للوًمذٓ ر٘ش الحبهل .ؤٕ ٍإى لن تىي ؤٍالت ثونل فنال
تٌفمَا يلْ٘ي.
ٗشٕ الطْ٘ذ الػذس ؤى فٖ ول خولنٔ ضنشق٘ٔ ثالثنٔ ؤهنَس ٍّنٖ الحىننٍ ،الوَؾنَو،
ٍالطشـٍ .الطشـ تبسٓ ٗىَى ؤهشاً هيبٗشاً لوَؾَو الحىن فٖ الدضاءٍ ،ؤخنشٕ ٗىنَى هحممنبً
لَخَدُ .فبٍٛل ووب فٖ لَلٌب :إرا خبء صٗنذ فإوشهنِ ،فنئىّ هَؾنَو الحىنن صٗنذٍ ،الطنشـ
الودٖءٍّ ،وب هميبٗشاىٍ .الثبًٖ ،ووب فٖ لَلٌب :ارا سصلت ٍلذاً فبخمٌِ .فئى هَؾَو الحىنن
ثبلخمبى َّ الَلذٍ ،الطشـ اى تشصق ٍلذاًٍّ ،زا الطشـ ل٘س هيبٗشاً للوَؾَو ،ثل ّنَ يجنبسٓ
يي تحممِ ٍٍخَدُ ٍهفَْم الطشـ ثبثت فٖ اٍٛل دٍى الثبًٖ(الطنْ٘ذ الػنذس/2 :1426 ،
.)121-120
المالک والمناط فی مفهىم الشرط
إىّ داللٔ الدولٔ الطشق٘ٔ يلٖ الوفَْم تمَلف يلٖ داللمْب يلٖ ؤهَس ثالثٔ همشتجٔ:
ؤ .داللمْب يلٖ االستجبـ ٍالوالصهٔ ث٘ي الطشـ ٍالدضاء.
ة .داللمْب يلٖ ؤى المبلٖ هًلك يلٖ الومذم(الطشـ) ٍهمشتت يلِ٘ ٍتنبثى لنِ ،ف٘ىنَى
الومذم سججبً للمبلٖ(الدضاء).
ج .داللمْب يلٖ اًحػبس السجج٘ٔ فٖ الومذم ،ثوًٌٖ ؤًِ ال سجت ثذٗل لنِ ٗمشتنت يلنٖ
المبلٖ(اًهش :الوهفش.)112/ 1 :1966،
إىّ داللٔ الدولٔ الطشق٘ٔ يلٖ االستجبـ ٍٍخَد الًلمنِ اللضٍه٘نٔ ثن٘ي الطنشـ ٍالدنضاء
ثبلذاللٔ الَؾً٘ٔ ثحىن المجبدس ،ووب اى داللمْب يلٖ ؤى المبلٖ همشتت يلٖ الومنذم ثبلَؾنى
ؤٗؿبً ٍالذل٘ل يلٖ رله َّ تشتت المبلٖ يلٖ الومذم .فئرا وبًت خولٔ الطنشـ اًطنبي٘ٔ ؤٕ
ؤى المبلٖ همؿوي ًٝطبء ثىن تىل٘فٖ ؤٍ ٍؾنًٖ ،فئًْنب تنذل يلنٖ تًل٘نك الحىنن يلنٖ
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الطشـ ،فمذل يلٖ اًمفبء الحىن يٌذ اًمفبء الطشـ الوًلك يلِ٘ الحىنٍ ،إرا وبًنت خجشٗنٔ
إ المبلٖ همؿوي لحىبٗٔ خجش ،فبًْب تذل يلٖ تًل٘ك ثىبٗمِ يلٖ الومذم ًحنَ :إىْ وبًنت
الطوس قبلًٔ فبلٌْبس هَخَد.
ٍؤهب داللٔ الدولٔ الطشق٘ٔ يلٖ ؤى الطشـ هٌحػش فجبالقالق ثومذهبت الحىؤ  ًِٛلَ
وبى ٌّبن ضشـ آخش للدضاء ثذٗل لزله الطشـ ،الثمبج رله إلٖ ث٘بى صايذ ثبلًكف ثنإٍ.
ٍلَ وبى هًِ ضٖء آخش ٗىًَبى هًب ضشقبً للحىن الثمبج الٖ ث٘بى صايذ ثبلًكف ثبلَاٍ.
هثبل الػَسٓ اٍٛلٖ :إرا خفٖ االراى اٍ خف٘ت الدذساى فمػ٘ش .اهب هثبل الػنَسٓ الثبً٘نٔ:
ارا خفٖ االراى ٍالدذساى هًبً فمػش .فبلحىن يٌذ الٌحبٓ ٍاغحبة الوًبًٖ َّ الدضاء ٍثنذُ
ٍالطشـ ل٘ذ لِ ،ثوٌضلٔ الهشف ٍالحبل ،ثمٖ اى الدضاء اى وبى خجشاً فبلطّشق٘ٔ خجشٍٗٔ ،إى
وبى إًطبءٖ فئًطبي٘ٔ ،ثٌ٘وب ٗشٕ ثًؽ هي اٛغَل٘٘ي المنذهبء اى هدونَو الطنشـ ٍالدنضاء
والم ٍاثذٗ ،ىَى الطشـ فِ٘ ثوٌضلٔ الوجمذؤ ؤٕ الوحىَم يلٍِ٘ ،الدضاء ثوٌضلنٔ الخجنش إ
الوحىَم ثِ .ؤهب الحىن الوذلَل يلِ٘ ثدولٔ الىالم فَْ :لضٍم الدضاء للطشـ ٍتشتجنِ يل٘نِ.
ؤٕ ثجَت الدضاء يلٖ تمذٗش ثجَت الطشـ هي ر٘ش داللنٔ يلنٖ اًمفبينِ يٌنذ االًمفنبء(اًهش:
المفمبصاًٖ38/ 2 :1322؛ السىبوٖ.)112 :1317،
ؤهب همإخشٍا اٛغَل٘٘ي ٗؤٗنذٍى آساء الٌحنبٓ ٍؤغنحبة الوًنبًٖ ٍؤّنل اللينٔ الًشث٘نٔ،
فبسمذلَا يلٖ الوالصهٔ ث٘ي الطشـ ٍالدضاء ٍالذاللٔ يلٖ اًمفبء الحىن ٍالدنضاء يٌنذ اًمفنبء
الطّشـ .فبلحىن فٖ المشو٘ت الطشقٖ َّ ثىنن الدنضاءٍ ،إى الطنشـ ل٘نذ لحىنن الدنضاء،
فٌ٘مفٖ الحىن يٌذ اًمفبء الطشـ ٍَّ هًٌٖ الوفَْم الوخبلف.
ٗمَل الطْ٘ذ الػذس« :الشؤٕ الوًشٍف ؤىَّ ؤدآ الطنشـ ّنٖ الذالنٔ يلنٖ النشثف ٍؾنًبً،
ٍخبلف فٖ رله الوحمك االغفْبًٖ ،إر رّت إلٖ ؤَىَّ اٛدآ هَؾنَئ ٝفنبدٓ ؤىّ هنذخَلْب
(ؤٕ الطشـ) لذ افمشؼٍ ،لذ٘س يلٖ ًْح الوَؾَو فٖ المؿ٘ٔ الحم٘م٘ٔ ٍ ،ؤه٘نب سثنف الدنضاء
ثبلطشـ ٍتًل٘مِ يلِ٘ ،فَْ هسمفبد هي ّ٘ئٔ الدولٔ ٍهنب فْ٘نب هني تشت٘نت للدنضاء يلنٖ
ٖ االًحػنبسٕ ثن٘ي الطنشـ
ى ؤدآ الطشـ هَؾنَئ لين ًٔ للنشثف الًلّن ٘
الطّشـٍ ...لذ ٗمبل :إ ّ
ٍالدضاءٍ ،لىي َٗسد يلٖ رله يبدٓ ثإًّْب لَ وبًت هَؾَئ يلٖ ّزا الٌحنَ لنضم ؤىْ ٗىنَى
اسمًوبلْب فٖ هَسد وَى الطّشـ يلّٔ ر٘ش هٌحػشٓ هدبصاً ٍَّ خنالف الَخنذاىٍ ،هني ٌّنب
اتدِ المبيلَى ثبلوفَْم إلٖ ديَٕ ؤُخشٕ ٍّٖ :ؤىّ اللنضٍم هنذلَل ٍؾنًٖ٘ لنٜدآٍ ،الًل٘٘نٔ
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هسمفبدٓ هي تفشٗغ الدضاء يلٖ الطشـ ثبلفبء الثبثمٔ ثم٘مٔ ؤٍ تمذٗشاًٍ ،ؤه٘ب االًحػبس ف٘ثجت
ثبٝقالق ،إر لَ وبى للطشـ ثذٗل ٗمحمك يَؾبً يٌِ فٖ ثًنؽ اٛث٘نبى ،لىنبى الثنذ٘ هني
تم٘٘ذ الطشـ الوزوَس فٖ الدولٔ ثزله الجذٗل ثحشف «ؤٍ» ًٍحَّوب ،ف٘مبل هثالً «إىْ خبء
صٗذ ؤٍَ هشؼ فإوشهِ» فح٘ا لن ٗزوش رله ٍؤُلمٖ الطشـ هكلمبً ،ثجت ثزله ينذم ٍخنَد
الجذٗل ٍَّ هًٌٖ االًحػبس»(الطْ٘ذ الػذس.)251-250 /1 :1426 ،
سؤٕ الوحمك الٌبيٌٖ٘ «المؿ٘ٔ الطشق٘ٔ ٍإىْ وبًت ثحست الَؾى ال تنذلّ يلنٖ تم٘٘نذ
الدضاء ثَخَد الطشـ؛ لػحٔ اسمًوبلْب ثال يٌبٗٔ فٖ هَاسد المؿ٘٘ٔ الوسنَلٔ لج٘نبى الحىنن
يٌذ تحمّك هَؾَيِ إلّب ؤَىَّ نبّشّب ف٘وب ارا وبى المًل٘ك يلنٖ هنب ال ٗمَلّنف يل٘نِ همًلّنك
الحىن فٖ الدضاء يمالً َّ رله ،فئرا وبى الومىلّن فٖ همبم الج٘بى ،فىوب اىّ إقاللِ الطنشـ
ٍيذم تم٘٘ذُ ثطٖء ثوثل الًكف ثبلَاٍ ٗذلّ يلٖ يذم وَى الطشـ هشوجبً هي الوزوَس فنٖ
المؿ٘ٔ ٍر٘شُ ،وزله اقاللِ ٍيذم تم٘٘ذُ ثطٖء ثوثل الًكف ثن"ؤٍ" ٗنذلّ يلنٖ اًحػنبس
الطشـ ثوب َّ هزوَس فٖ المؿ٘ٔ»(الخَيٖ.)252 / 2 :1419،
ٗشد يلٖ الوحمك الٌبيٌٖ٘ ثإى الشثف الوفمشؼ فٖ هذلَل الدولٔ الطشق٘ٔ تنبسٓ ٗىنَى
ثوًٌٖ تَلف الدضاء يلٖ الطشـٍ ،ؤخشٕ ثوًٌٖ اسملضام الطشـ ٍاسنممجبيِ للدنضاء .فًلنٖ
االٍل ٗمن إثجبت الوفَْم ثال ثبخٔ إلٖ هب افمشؾنِ الوحمنك الٌنبيٌٖ٘ هني إقنالق همبثنل
للمم٘٘ذ ثإٍٍ ،رله ٛىّ الدضاء هب تَلف يلٖ الطشـ ثحست اليشؼ ،فلَ ونبى َٗخنذ ثنذٍى
رله الطشـ لوب وبى همَلفبً يلٍِ٘ .يلٖ الثبًٖ ال ٗوىني اثجنبت االًحػنبس ٍالوفْنَم ثونب
سو٘بُ الو٘شصا ثبالقالق الومبثل لن"ؤٍ" ٛىّ ٍخَد يلنٔ ؤخنشٕ ال ٗؿن٘ك هني داينشٓ النشثف
االسملضاهٖ ث٘ي الطشـ ٍالدضاء ،فال ٗىَى الًكف ثإٍ تم٘٘ذاً لوب َّ هذلَل الخكبة ،لٌ٘فٖ
ثبالقالق ،ثل ؤفبدُ لوكلت اؾبفٖ ٍل٘س ولوب سىت الومىلن يني هكلنت إؾنبفٖ ؤهىني
ًفِ٘ ثبالقالق ،هب لن ٗىي الوكلَة السىَت يٌِ هؤد٘ٗنبً إلنٖ تؿن٘٘ك ٍتم٘٘نذ فنٖ داينشٓ
هذلَل الىالم.
فبٍٛلٖ هي رله ولِ ؤى ٗسمهْش يشفبً وَى الدولٔ الطشق٘ٔ هَؾنَئ للنشثف ثوًٌنٖ
المَلف ٍااللمػبق هي لٙجٓل الدضاء ثبلطشـٍ ،يلِ٘ ف٘ثجنت الوفَْم(الطنْ٘ذ الػنذس:1426 ،
.)120-119 /2
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مفهىم الغاية
إى الدولٔ الوم٘ذٓ ثحشف اليبٗٔ تذل يلٖ اًمفبء الحىنن يونب ٍساء اليبٗنٔ .فئًْنب داللنٔ
الٌّع الزٕ لُِّ٘ذ ثيبٗٔ يلٖ اًمفبء هب خبء ثِ هي ثىن ثًذ ّزُ اليبٗنٔ ٍثجنَت ًم٘ؿنِ يٌنذ
رله(السًذٕ.)724 /1 :1979 ،
هي ؤهثلمِ :لَلِ تًبلٖ﴿ :کموا واشزبوا حضن یتبین لمي الخکط الابکض وَ الخکط الاسود واَ الاجاز ماي
اتىوا الصکأً الاي المکان﴾(الجمشٓ )187 /تذل ّزُ ا ٔٗٙثوٌكَلْب يلٖ إثبثٔ اٛونل ٍالطنشة فنٖ
ل٘ل سهؿبىٍ ،هذٓ تله اٝثبثٔ ثمٖ قلَو الفدشٍ .دلت ثوفَْهْب الوخبلف يلٖ ؤى اٛول
ٍالطشة ثشام ثًذ ّزُ اليبٗٔ ٍّٖ قلَو الفدشٍ .دلت فٖ خضيْنب اٛخ٘نش ثوٌكَلْنب يلنٖ
ٍخَة هذ الػَم إلٖ الل٘لٍ ،ثوفَْهْب الوخبلف يلٖ يذم ٍخَة الػ٘بم فٖ الل٘ل.
ٍلذ ٍلى الخالف فٖ المم٘٘ذ ثبليبٗٔ فٖ الوٌكَق ٍالوفَْم ،فبخملف فٖ دخنَل اليبٗنٔ
فٖ الوًكَف ؤٕ فٖ اليبٗٔ ٍّٖ الَالًٔ ثًذ ؤدآ اليبٗٔ ًحَ إلٖ ٍثمّٖ ،ل ّٖ داخلٔ فٖ
الوًٌٖ ثىوبً ؤٍ خبسخٔ يٌِ؟ ٍفٖ هفَْم اليبٗٔ اخملف فٖ ؤى المم٘٘ذ ثبليبٗنّٔ ،نل ٗنذل
يلٖ اًمفبء سٌخ الحىن يوب ٍساء اليبٗٔ ٍهي اليبٗنٔ ًفسنْب ؤٗؿنبً إرا لنن تىني داخلنٔ فنٖ
الوًٌٖ ،ؤٍالً؟
آراء حىل التقييذ بالغاية
ؤ .سؤٕ الشؾٖ االسمشآثبدٕ رّت إلٖ ؤى دخَل اليبٗٔ فٖ الوي٘ب اى ونبى الومػنَد ثنِ
الذخَل فٖ هَؾَو ثىن الوي٘ب ،فزله هوىي إال اًِ ٗخملف ثبخمالف الدول المنٖ هثلنَا
ثْب ٍ ...اى وبى الومػَد دخَل اليبٗٔ فٖ ثىن الوي٘ب ،ال فٖ هَؾَيِ فزله ر٘نش هوىني،
ٛىّ هًٌٖ وَى الحىن هي٘ب ثيبٗٔ -سَاء وبًت صهبً٘ٔ هثل﴿ :وفتىوا الصکأً الي المکن﴾ ؤٍ هىبً٘نٔ
هثل :اًمهش ٌّب ثمٖ ٗدٖء صٗذ َّ -اًمْبء رله الحىن يٌذ الَغَل إلٖ تله اليبٍٗٔ ،اهنب
هب روشٍُ لذخَل هب ثًذّب فٖ ثىن هب لجلْب هي اى الؿشة فٖ «ؾشثت المَم ثمٖ صٗنذاً»
ال هحبلٔ ٍالى يلٖ صٗذ(الشؾٖ.)325 /1 :1310،
إى ولؤ "ثمٖ" ٌّب للًبقفٔ ٗدت دخَل هب ثًذّب فٖ ثىن هنب لجلْنبٛ ،ى ّنزا ّنَ
هًٌٖ الًكف ًحَ «هبت الٌّبس ثمٖ االًج٘بء» فئى هًٌبُ ؤى اًٛج٘بء هبتَا ؤٗؿبً ،فنال َٗخنذ
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اخمالف فٖ ثمٖ الًبقفٔ ٍإى وبًت تذخل يلٖ اليبٗٔ ؤٗؿنبًٍ ،إًونب االخنمالف فنٖ ثمنٖ
الدبسٓ.
ة .سؤٕ اٙخًَذ الخشاسبًٖ؛ ٗشٕ ؤًّنِ إرا وبًنت اليبٗنٔ ثحسنت المَاينذ الًشث٘نٔ ل٘نذاً
للحىن -ووب فٖ لَلِ(ظ)« :ولُّ ضٖء ٚثاللب ثمٖ تًشف ؤًِّ ثشام٘»(الحش الًنبهلٖ:1409 ،
«ٍ )60/12ولُّ ضٖء ٚقبّشب ثمّٖ تًلن ؤًِّ لزس»(ًَسٕ الكجشسٖ -)583/ 2 :1408 ،وبًنت
دالٔ يلٖ استفبو الحىن يٌذ ثػَل اليبٗٔ ،الًسجبق رله هٌْبٍ ،إال لوب وبًت هب خًل ربًٗٔ
لِ ثيبٍٗٔ .اه٘ب ارا وبًت ثحسجْب ل٘ذاً للوَؾَو -هثل سش هي الجػنشٓ إلنٖ الىَفنٔ -فحبلْنب
ثبل الَغف فٖ يذم الذاللٍٔ ،إى وبى تحذٗذُ ثْنب ثوالثهنٔ ثىونِ ٍتًلنك الكلنت ثنِ،
ٍلؿ٘٘مِ ل٘س الّب يذم الحىن فْ٘ب إلّب ثبلويٖ٘٘ ،هي دٍى داللٔ لْب ؤغالً يلنٖ اًمفنبء سنٌخِ
يي ر٘شُ ،لًذم ثجَت ٍؾى لزلهٍ ،يذم لشٌٗٔ هالصهٔ لْب ٍلَ ربلجبً دلّنت يلنٖ اخمػنبظ
الحىن ثٍِ .فبيذٓ المحذٗذ ثْب وسبيش ؤًحبء المم٘٘ذ ر٘ش هٌحػشٓ ثئفبدتِ .ثن إًِّ فنٖ اليبٗنٔ
خالف آخش ٍَّ اًْب ّل ّٖ داخلٔ فٖ الويٖ٘٘ ثحست الحىنن اٍ خبسخنٔ يٌنِ؟ ٍإال نْنش
خشٍخْب ،لىًَْب هي ثذٍدُ فال تىَى هحىَهٔ ثحىوٍِ .دخَلْب فِ٘ فٖ ثًؽ الوَاسد إًّوب
ٗىَى ثبلمشٌٗٔ .ال ٗخفٖ ؤىّ ّزا الخالف ال ٗىبد ًٗمل خشٗبًِ ف٘وب إرا وبًنت ل٘نذاً للحىنن
(اٙخًَذ الخشاسبًٖ.)126-125 /2 :1429 ،
ج .سؤٕ الس٘ذ الخَيٖ ٍالوحمك الٌبيٌٖ٘؛ ًٌمل اٍالً والم الس٘ذ الخنَيٖ ثئٗدنبص تحنشصاً
يي اٝقبلٍٔ .لذ رّت إلٖ ؤى الىالم ٗمى فٖ همبه٘ي :فنٖ الوٌكنَق ٍفنٖ الوفْنَم ففنٖ
االٍلٖ اخملف اٛغَلَ٘ى فٖ دخَل اليبٗٔ فٖ ثىن الوًٌٖ ٍينذم دخَلْنب ف٘نِ ف٘ونب إرا
وبًت اليبٗٔ ربٗٔ للوَؾَو يلٖ ؤلَالٍ :ثبلثْب المفػ٘ل ث٘ي هب إرا وبًت اليبٗنٔ هني خنٌس
الوًٌٖ ًحَ« :غوت الٌْبس إلٖ الل٘ل» فمذخل فِ٘ ٍ ث٘ي وًَْب هي ر٘ش خٌسِ فال تنذخل
فِ٘ ًحَ ول ضٖء ثالل ثمٖ تًشف ؤًِ ثشام.
ٍساثًْب :المفػ٘ل ث٘ي وَى اليبٗٔ هذخَلٔ لىلؤ ثمٖ ٍوًَْب هذخَلًٔ لىلؤ الٖ فًلنٖ
االٍل داخلٔ فٖ الويٖ٘ دٍى الثبًٖ(الف٘بؼ.)139-138/ 5 :1421،
ٍلذ ٍافك الوحمك الٌبيٌٖ٘ يلٖ ّزا المفػ٘ل فمبلٍّ :زا المفػ٘ل ٍإىْ وبى ثسٌبً فنٖ
الدولٔ؛ ٛىّ ولؤ ثمٖ تسمًول ربلجبً فٖ إدخبل الفشد الخفٖ٘ فٖ هَؾَو الحىن ،فمىنَى
اليبٗٔ ثٌ٘ئز ٚداخلًٔ فٖ الويٖ٘ ال هحبلٔ ،لىي رله ل٘س ثٌحَ الىل٘ٔ ٍالًوَم ،فال ثذ٘ هني
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ل هَسد ثخػَغنِ ٍالحىنن ف٘نِ ثنذخَل اليبٗنٔ فنٖ ثىنن الوي٘نٖ ؤٍ يذهنِ
هالثهٔ و ّ
(الخَيٖ.)279/ 2 :1419،
ّزا المفػ٘ل ر٘ش غح٘ح ًِٛ ،ال نَْس لٌفس المم٘٘ذ ثبليبٗٔ فٖ دخَلْنب فنٖ الوي٘نٖ
ٍال فٖ يذهِ ،ثل ٗمجى رله الوَاسد ٍالمشايي الخبغٔ.
ف٘شٕ الوحمك الٌبيٌٖ٘ ؤًِ إرا ثجت ؤىّ هالن الذاللٔ يلٖ الوفَْم َّ وَى الم٘ذ ساخًبً
إلٖ الدولٔ المشو٘ج٘ٔ،ووب ؤىّ هالن يذم الذاللٔ يلٖ الوفَْم َّ سخَو الم٘ذ إلٖ الوفَْم
االفشادٕ ،فمىَى نبّشٓ فٖ الوفَْمًً ..ن ،ف٘وب ارا لبهنت يلنٖ دخنَل اليبٗنٔ فنٖ ثىنن
الويٖ٘،ووب فٖ هثل «سٙش هي الجػشٓ الٖ الىَفٔ» وبى نَْس الم٘ذ فٖ ًفسنِ فنٖ سخَينِ
الٖ الدولٔ هًبسؾبً ثهَْس وًَِ ل٘ذاً للوًٌٖ اٝفشادٕ هي خْٔ هٌبسجٔ رله لذخَل اليبٗٔ
فٖ ثىن الويٖ٘ ،ف٘ىَى الهَْساى همػبده٘ي ،فئى وبى ؤثذّوب ؤنْنش هني اٙخنش ،لنذ٘م
رلهٍ ،الّب لن ًٌٗمذ للىالم نَْس ؤغالً(اًهش :الوػذس السبثك.)281-279 :
ٗشٕ الس٘ذ الخَيٖ فٖ الومبم الثبًٖ إ فٖ الوفَْم ،اى اليبٗٔ لذ تىَى ربًٗٔ للوَؾنَو
ووب فٖ هثل لَلِ تًبلٖ﴿ :نأغسموا وجوهمي وفیدیمي الاي الىزانا ﴾(الوبيذٍٓ )9/لذ تىَى ربٗنٔ
للومًلك ومَلِ تًبلٖ﴿ :فتىوا الصکأً الي المکان﴾(الجمشٍٓ )187/لذ تىَى ربٗٔ للحىنن ومَلنِ(و):
«ولّ ضٖء له ثالل ثمّٖ تًلن ؤًِّ ثشام» ٍلَلِ« :ولّ ضٖء ٚقبّش ثمٖ تًلنن اًنِ لنزس»
فئىّ اليبٗٔ فٖ ؤهثبل ّزُ الوَاسد ربٗٔ للحىن دٍى الومًلنك اٍ الوَؾنَو .ثنن ٗمنَل :فنال
ضجْٔ فٖ داللٔ المؿ٘ٔ يلٖ اًمفبء الحىنن يٌنذ تحمّنك اليبٗنٔ ،ثنل ال ٗجًنذ ؤى ٗمنبل :إىّ
داللمْب يلٖ الوفَْم ؤلَٕ هي داللٔ المؿ٘ٔ الطشق٘ٔ يلِ٘ ،ؾشٍسٓ ؤًِّ لنَ لنن ٗنذل يلنٖ
الوفَْم لضم هي فشؼ ٍخَد اليبٗٔ يذهِ :ًٌٖٗ ،هب فشؼ ربًٗٔ لِ ل٘س ثيبٗٔ ّزا فٖ همنبم
الثجَت.
ؤهب فٖ همبم االثجبت فبلهبّش ؤىّ اليبٗٔ ل٘ذ للفًل ٍَّ الومًلك دٍى الوَؾنَو وونب ؤىّ
الهبّش هٌْب َّ سخَيْب إلٖ الفًل ثبيمجبس ؤًِّ هًٌٖٖ ثذثٖ٘ وزله الهنبّش هني اليبٗنٍٔ.ؤه٘ب
سخَيْب إلٖ الوَؾَو ف٘حمبج إلٖ لشٌٍٗٔ تذلّ يلِ٘ ووب فنٖ اٗٙنٔ فنبى لَلنِ تًنبلٖ﴿ :إلاي
الىزان ﴾ ربٗٔ للوَؾَو ٍَّ ال٘ذ ،ال للومًلك ٍَّ اليسل؛ ٍرله ٛخنل لشٌٗنٍٔ ٍخػَغن٘ٔ
فٖ الومبم ٍّٖ ،اخوبل لفم ال٘ذ ٍاخمالف هَاسد اسمًوبلِ ٍَّ ،لشٌٗٔ يلٖ اًِ سجحبًِ فٖ
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همبم ث٘بى ثذ٘ الويسَل هي ال٘ذ ٍهمذاسٍُ .هي ٌّب لذ اتفك الطً٘ٔ ٍالسٌ٘ٔ يلنٖ ؤىّ اٗٙنٔ
فٖ همبم تحذٗذ الويسَل ،ال فٖ همبم ث٘بى المشت٘ت(الف٘بؼ.)141-140/5 :1421،
د .سؤٕ الطْ٘ذ الػذس؛ لذ ٗخملف الطْ٘ذ الػذس يي سبيش اٛغَل٘٘ي فٖ ؤىّ الويٖ٘ َّ
قجًٖ٘ الحىنٗ ،مَلف يلٖ ؤى تىَى خولٔ «غن إلٖ اليشٍة» هثالً فٖ لَٓ لَلٌبٍ« :خَة
الػَم هيٖ٘ ثبليشٍة» ال فٖ لَٓ لَلٌب« :خًلت ٍخَثبً للػَم هي٘نٖ ثنبليشٍة»ٍ ،ال ضنه
فٖ ؤى الدولٔ الوزوَسٓ فٖ لَٓ المَل الثبًٖ ال االٍل ،إر ٗفْن هٌْب خًنل ٍخنَة الػنَم
فًالً ٍاثشاصُ ثزله الخكبةٍّ ،زا هب ٗفٖ ثِ المنَل الثنبًٖ ،دٍى االٍل .فنال هفْنَم لليبٗنٔ
إرىٍ ،اًوب تذل اليبٗٔ يلٖ اًمفبء ضخع الحىن،وونب تنذل يلنٖ الس٘نبلجٔ الدضي٘ٔ(الطنْ٘ذ
الػذسٍ .)124 /2 :1426،فٖ تمشٗشاتِ ٗمَل« :لَؾَح الفشق ث٘ي لَلٌب ٍخَة الػنَم هي٘نبً
ثبلل٘ل الزٕ ٗوىي اخشاء االقالق فنٖ هفْنَم الَخنَة فنٖ الَالنى قشفنبً للٌسنجٔ المبهنٔ
ٍثبلمبلٖ اثجبت الوفَْم ٍث٘ي لَلٌب ٍخَة الػَم الويٖ٘ ثبلل٘ل ثبثت الزٕ ٍلى فِ٘ لَخَة
قشفبً للٌسجٔ الٌبلػٔ هى ربٗمِ ٍلزله لن ٗىي ٗذل يلٖ الوفْنَم ٍاىّ ونل ٍخنَة غنَم
هي٘بً ثبلل٘لٍٗ .طْذ يلٖ ّزُ الذيَٕ ٍؾَح يذم الوًبسؾٔ يشفبً ثن٘ي لَلٌنب «غٔننٕ ثمنٖ
تػجح ض٘خبً»ٍ ،لَلٌب« :غٔنٕ لذاء الوًذٓ» هثالً الطبهل ثبقاللِ ثمٖ للطن٘خ ٍلن٘س رلنه
االهي خْٔ وَى اليبٗٔ ساخًٔ الٖ ضخع الحىن ال سٌخًًِ .ن تذل اليبٗنٔ يلنٖ الوفْنَم
الدضيٖ»(الْبضوٖ الطبّشٍدٍٕ )213-212 /3 :1426،لذ اتؿح اى الطنْ٘ذ الػنذس ٌٗىنش
داللٔ المم٘٘ذ ثبليبٗٔ يلٖ ًفٖ سٌخ الحىن.
ًسمٌمح هي ول رله هب ٗلٖ:
ؤ .يذم دخَل اليبٗٔ فٖ الويٖ٘ هكلمبً ،سَاء وبًت هي خٌسِ ؤٍ لن تىيٍ ،سَاء وبًنت
ثىلؤ إلٖ ؤٍ وبًت ثىلؤ ثمٖ.
ة .ؤىّ اليبٗٔ ارا وبًت ل٘ذاً للومًلك ؤٍ للوَؾَو فال تذل يلٖ الوفَْم.
ج .ؤىّ اليبٗٔ ارا وبًت ل٘ذاً للحىن تذل يلٖ الوفَْم.
د .ؤىّ اليبٗٔ فٖ الدولٔ المٖ وبى الحىن فْ٘ب هسمفبداً هي الْ٘ئٔ ننبّشٓ فنٖ سخَيْنب
الٖ الومًلك ،فبلشخَو الٖ الوَؾَو ٗحمبج الٖ دل٘لٍ ،فٖ الدولٔ المٖ ونبى الحىنن فْ٘نب
هسمفبداً هي الوبدٓ فبى لن ٗىي الومًلك هزوَساً فْ٘ب فبلهبّش َّ سخَيْب إلنٖ الحىنن ٍإال
فْٖ هدولٔ.
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.2مفهىم الحصر
ٍَّ اًمفبء الوحػَس يي ر٘ش هنب ثػنش ف٘نِ ٍثجنَت ًم٘ؿنِ لنِ .الحػنش ًٗنن المػنش
ٍاالسمثٌبء.
المػش فٖ اللئ الحجس ٍفٖ االغكالح تخػ٘ع ؤهش ثنأخش ثكشٗنك هخػنَظ .فنبٛهش
االٍل َّ الومػَس ٍالثبًٖ َّ الومػَس يلِ٘(اًهش :المفمبصاًٖ.)131 :1363،
للمػش ؤسبل٘ت ٍقشق ٍّٖ:
ؤ .الٌفٖ ٍاالسمثٌبء ًحَ :هب صٗذ اال لبين فمبين الومػَس يلٍِ٘ .ومَل الطبيش:
هننب لَكَّننشَ الفننبسس اال اًننب
لذ يلوت سٓنلوٖ ٍخبساتْنب
ٍلَلِ تًبلِٖ ﴿ :إُ َفٌأ إلا ٌذیز وبشیر لقوً یؤوٍوُ﴾(االيشاف.)188 /
ة .إًّوبً :حَ لَلِ تًبلٖ﴿ :إٌىأ یخشی اهلل وَ عبأده الهمىأ ُء﴾(فبقش.)28 /
ج .تمذٗنٔ هب ثٓمُِّٔ المإخ٘ش :وممذٗن الخجش يلٖ الوجمذؤٍ ،الوًونَالت يلنٖ الفًنل ًحنَ:
﴿ایأك ٌهبد و إیأك نستهین﴾(الحوذٍ )5/وممذٗن الحبل يلٖ يبهلْب ،هثل «هبض٘بً ثٓدٓدتٔ».
د .ؾو٘ش الفػلً :حَ ٗضٗذ َّ الودشم.
ّن .المػشٗح ثلفم ٍثذُ اٍ ل٘س ر٘شً :حَ ضدًت صٗذاً ٍثذُ.
ٍ .الًكف ثن"ال"ً :حَ االًسبى ًبقك ال غبهت.
ص .الًكف ثن"لىيٍ ،ثل" :هثنل هنب اًٝسنبى غنبهمبً لىني ًنبقكٍ ،هنب صٗنذٗ قج٘جنبً ثنل
هٌْذسٗ(اًهش :الفؿلٖ69-68 :1405 ،؛ المفمبصاًٖ.)141-136 :1363،
ٗخملف هفَْم الحػش ثبخمالف ؤدٍاتِ ٍّ٘ئبتِ ،فئى ول هب ٗذل يلنٖ الحػنش فْنَ دال
يلٖ الوفَْم ثبلوالصهٔ الجٌ٘ٔ ثبلوًٌٖ اٛخع.
فئى "إًوب" ٍّ٘ئبت ر٘ش اٛدٍات ون ﴿إیأك ٌهباد﴾ ،الًنبلن هحونذٍ ،اى المنَل هنب لبلنت
ثزام؛ تذل يلٖ الحػش" ٍ .ثل" تسمًول فٖ ثالثٔ ٍخَُ :للذاللٔ يلٖ اى الوؿنشٍة يٌنِ
ٍلى يي رفلٔ ٍرلف فال تذل ثٌ٘ئز يلٖ الحػش؛ ٍللذاللٔ يلٖ تإو٘ذ ٍتمشٗش الوؿشٍة يٌِ
هثل سلوبى يبلن ثل ضبيشّ .زا الَخِ وزله ال ٗذل يلٖ الحػش.
اهب ارا وبًت للذاللٔ يلٖ الشدو فمذل يلٖ الحػش ًحَ «ام ٗمَلَى ثِ خٌّٔٔ ،ثنل خنبءّن
ثبلحك» ،ف٘ىَى لْب هفَْم ،فمذل ا ٔٗٙيلٖ اًمفبء هد٘ئِ ثي٘ش ثك.
اهب "إال" تإتٖ لثالثٔ ٍخَُ:
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ؤ .غفٔ ثوًٌٖ ر٘ش :فال تذل يلٖ الحػش ،فئرا لبل الؤمش :فٖ رهمٖ لضٗذ يطنشٓ دساّنن
اال دسّن ثدًل اال دسّن ٍغفبً ،فئًِ ٗثجت فٖ رهمِ توبم الًطنشٓ الوَغنَفٔ ثإًْنب ل٘سنت
ثذسّنٍ ،ال ٗػح ؤى تىَى اسمثٌبي٘ٔ لًذم ًػت دسّن ،فال هفَْم لْب ثٌ٘ئز ٚفال تذل يلٖ
يذم ثجَت ضٖء آخش فٖ رهمِ لضٗذ.
ة .اسمثٌبي٘ٔ :فئًْب تذل يلٖ الوفَْم ٍَّ ،اًمفبء ثىن الوسمثٌٖ هٌِ يي الوسمثٌٖ.
ج .ادآ ثػش ثًذ الٌفٖ :فْٖ هي ًَو االسمثٌبي٘ٔ.
فبرا ضىىٌب فٖ ولؤ "إال" ّل اًْب اسمثٌبي٘ٔ اٍ ٍغف٘ٔ ،هثل هب لَ لبل الومش :ل٘س فٖ
رهمٖ لضٗذ يطشٓ دساّن اال دسّن .ار ٗدنَص فنٖ الوثنبل ؤى تىنَى اال ٍغنفٍ٘ٔٗ ،دنَص اى
تىَى اسمثٌبي٘ٔ؛ الى فٖ االسمثٌبء الوٌفٖ ٗدنَص ًػنت ٍسفنى الوسنمثٌٖ فبلٌػنت يلنٖ
االسمثٌبء ٍالشفى يلٖ وًَِ تبثًبً .فمحول يلٖ االسمثٌبي٘ٔٛ ،ى االغل فنٖ ولونٔ "اال" اى
تىَى لالسمثٌبء ،ف٘ثجت فٖ رهمِ دسّن ٍاثذ ثخالف لَ وبًت ٍغف٘ٔ فال ٗثجت فٖ رهمنِ
ضٖء(اًهش :الوهفش.)127-126 /1 :1966 ،
آراء حىل مفهىم الحصر
ؤ .سؤٕ الشؾٖ االسمشآثبدٕٗ :مَل الشؾنٖ« :إى الوطنَْس يٌنذ الٌحنبٓ ٍاٛغنَل٘٘ي اى
هًٌٖ «اًوب ؾشة صٗذ يوشاً» :هب ؾشة صٗذ اال يوشاًٍ .لذ خبلف ثًؽ اٛغَل٘٘ي فٖ إفبدتِ
الحػش اسمذالالً ثٌحَ لَلِ(ظ)« :اًوب االيوبل ثبلٌ٘بتٍ ،اًوب الَالء للوًمنك» ٍاخ٘نت ثنإى
الوشاد فٖ الوثبل ٘ي المإو٘ذ فىإًنِ لنبل :لن٘س يونل إال ثبلٌ٘نٔ ٍلن٘س النَالء إال ثنبلًمك،
ومَلِ(ظ)« :ال غالٓ لدبس الوسدذ إال فٖ الوسدذ»»(الشؾٖ.)75/1 :1310 ،
ٍاالسمثٌبء ارا لن ٗذل يلٖ اى صٗذاً فنٖ خولنٔ «لنبم المنَم اال صٗنذاً» هحىنَم ثحىنن
هخبلف لحىن الوسمثٌٖ هٌِ فل٘س َّ ثبسنمثٌبء؛ ٛى الوسنمثٌٖ وونب ٗمنَل الٌحنبٓ ّنَ
الوزوَس ثًذ اال ٍاخَاتْب هخبلفبً لوب لجلْب ًف٘بً ٍاثجبتبً(الوػذس ًفسٍِٗ )224 :فسشٍى خولٔ:
«هب خبءًٖ اال صٗذ» ثوًٌٖ :هب خبءًٖ ر٘نش صٗنذ ٍخنبءًٖ صٗنذ فبخمػنش الىنالمٍ ،خًلنت
الدولمبى ٍاثذٓ(الوػذس ًفسِ.)74 :
ة .سؤٕ اٙخًَذ الخشاسبًٖٗ :شٕ اخمالف هفَْم الحػش ثبخمالف ادٍاتنِ ،فىنل هنب دل
يلٖ الحػش ٗذل يلٖ الوفَْمٍ .يي داللٔ االسمثٌبء يلٖ الوفَْم ٗمَل :ال ضجْٔ فٖ داللٔ
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االسمثٌبء يلٖ اخمػبظ الحىن سلجبً ؤٍ اٗدبثبً ثبلوسمثٌٖ هٌٍِ ،ال ًٗن٘ الوسمثٌٍٖ .لنزله
ٗىَى االسمثٌبء هي الٌفٖ إثجبتبً ٍهي االثجبت ًف٘بًٍ .رله لالًسجبق(لمجبدس االخمػنبظ هني
االسمثٌبء يٌذ االقالق لكًبً(اٙخًَذ الخشاسبًٍٖٗ )127 /2 :1429 ،مَل اٗؿبًٍ« :هوب ٗذلّ
يلٖ الحػش ٍاالخمػبظ "إًّوب" ٍرله لمػشٗح اّل اللئ ثزلهٍ ،تجبدسُ هٌنِ لكًنبً يٌنذ
اّل الػشف ٍالوحبٍسٓ»(الوػذس ًفسِ.)130:
ج .سؤٕ الطْ٘ذ الػذسٗ :مَلٍ« :هي خولٔ هب لِ هفَْم ؤدٍات الحػنش ٍؤسنبل٘جِ وئًّونب
ٍتمذٗن هب ثمِّ المإخ٘شٍ ،الَخِ فٖ داللمْب يلٖ الوفَْم اضموبلْب يلٖ سوٌِ٘ :الشوي اٍٛل
ٍَّ الذاللٔ يلٖ الًل٘٘ٔ ثوًٌٖ الوَؾَي٘ٔ االًحػبسٗٔ ،فًّٜنِ هنذلَل ؤدآ الحػنش ثحسنت
اليشؼ ٍّزا ًٌٖٗ تَفش ّزا الشوي فٖ خولٔ الحػش ثحست هذلَلْب المّػَسٍٕ .ؤهب النشوي
الثبًٖ ٍَّ إثجبت اىّ الوحػَس سٌخ الحىن ال ضخػِ فَْ ثبثت ؤٗؿبً فٖ خولٔ الحػنش ثنال
ثبخٔ إلٖ همذهبت الحىؤ ؤٍ الهَْس اٝقاللٖٛ ،ىّ ثػش ضخع الحىنن ؤهنشب ونبى ثبثمنبً
ثمكى الٌهش يي الحػش ٍنبّش االت٘بى ثإدآ الحػش تإس٘س هكلت خذٗذ ال تإو٘ذ هب وبى...
فبلحػش ثٌفسِ ٗىَى لشٌٗٔ يلٖ ؤىّ الوحػَس سٌخ الحىن ال ضخػِ(الْبضوٖ الطبّشٍدٕ،
.)215 /3 :1426
د .سؤٕ الس٘ذ الخَيٖ :الٌمبيح المٖ تَغل إلْ٘ب الس٘ذ الخَيٖ فنٖ الجحنا يني هفْنَم
الحػش ٍّٖ:
ؤ .إىّ ولؤ "الّب" إًّوب تذلّ يلٖ الحػش ف٘وب إرا وبًت ثوًٌٖ االسمثٌبءٍ ،ؤه٘نب إرا وبًنت
ثوًٌٖ الػفٔ فال تذلّ يلِ٘.
ة .إىّ ولؤ "إًوب" ٍؾًت للذاللٔ يلٖ إفبدٓ الحػش ،للمجبدس يٌذ الًشفٍ ،تػشٗح ؤّل
اٛدة ثزله.
ج .اىّ ولؤ "إًوب" لذ تسمًول فٖ لػش الوَغَف يلٖ الػفٔ ،فحٌ٘ئنز ٚال تنذل يلنٖ
الحػش ،ثل تذلّ يلٖ الوجبلئٍ ،لذ تسمًول فٖ لػش الػفٔ يلٖ الوَغَف ووب َّ اليبلت،
ٍثٌ٘ئز ٚتذلّ يلٖ الحػشًً .ن لذ تسمًول فٖ ّزا الومبم ؤٗؿبً فٖ الوجبلئ.
د .اىّ ولؤ المَث٘ذ «ال الِ اال ا » تذلّ يلٖ الحػش ثوممؿٖ االستىبص الًشفٖ ٍل٘سنت
داللمْب هسمٌذٓ إلٖ لشٌٗٔ ثبل ؤٍ همبلٍ .إى الهبّش هني ّنزُ الىلونٔ ثحسنت الومفنبّن
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الًشفٖ َّ :ؤىّ خجش "ال" الومذ٘س فْ٘ب هَخَد ال هوىي ،ووب ّنَ الحنبل فنٖ ًهبيشّنب(اًهش:
الف٘بؼ.)153-151 /5 :1421،
مفهىم الىصف
ٍَّ تًل٘ك الحىن يلٖ الزات ثإثذ اٍٛغبفٍ .الومػنَد هني الَغنف يٌنذ اٛغنَل٘٘ي
تم٘٘ذ لفم هطمشن الوًٌٖ ثلفم آخش ٗخمع ثجًؽ هًبًِ٘ .فئى دلّ المم٘٘ذ ثبلَغف يلٖ
اًمفبء الحىن يٌذ اًمفبء الَغفٗ ،ىَى لِ هفَْم ٍاال فنالٍ .هني اٛهثلنٔ يلنٖ رلنه لَلنِ
تًبلٖ﴿ :واُ کأُ ذو عسزة نٍظزة الاي وکسازة﴾(الجمشٓ )280/تذل ا ٔٗٙثوٌكَلْب يلٖ ؤى الونذٗي
الوًسش الزٕ ال ٗسمك٘ى ؤداء دٌٌِٗٗ ،جيٖ إهْبلِ ثمٖ ٗنموىي هبل٘نبً هني اداء هنب يل٘نِ.
ٍتذل ثوفَْم الوخبلفٔ يلٖ اى الوذٗي الوَسش ل٘س ثىوِ وزلهٍ ،اًونب تدنَص هكبلجمنِ
ثوب ثجت فٖ رهمِ هي دٗي.
المبيلَى ثوفَْم الَغنف ًٗوونَى المم٘٘نذ ثبلػنفٔ إلنٖ هنب ٗطنول الًٌنتٍ ،الحنبل،
ٍالمو٘٘ضٍ ،الضهبى ٍالوىبى ًٍحَّب هونب ٗػنلح ؤى ٗىنَى ل٘نذاً لوَؾنَو المىل٘نف (اًهنش:
السجىٖ ،ال تب.)328/ 1 :
شروط مفهىم الىصف
ٗ.1دت ؤى ٗىَى الَغف هًموذاً يلٖ هَغَف ،فال ٗطول هنب إرا ونبى الَغنف ًفسنِ
هَؾَيبً للحىن .فئى هثل ﴿والسأرق والسأرقة نأقطهوا ایدیهىأ﴾ ٗذخل فٖ ثبة هفْنَم اللمنت.
ٍالس٘ش فٖ رله اى الذاللٔ يلٖ اًمفبء الَغف ال ثذ فْ٘ب هني فنشؼ هَؾنَو ثبثنت للحىنن
ٗم٘ذ ثبلَغف هشٓ ٍ ٗمدشد يٌِ اخشٕ ،ثمٖ ٗوىي فشؼ ًفٖ الحىن يٌِ.
ٗ.2دت ؤى ٗىَى الَغف ؤخع هي الوَغَف هكلمبً ؤٍ هي ٍخِ ًِٛ ،لَ وبى هسبٍٗبً ؤٍ
ؤين هكلمبً ال َٗخت تؿ٘٘مبً ٍتم٘٘ذاً فٖ الوَغَف ،ثمٖ ٗػنح فنشؼ اًممنبء الحىنن يني
الوَغَف يٌذ اًمفبء الَغفٍ .ؤهب دخَل اٛخع هني ٍخنِ فنٖ هحنل الجحنا فئًونب ّنَ
ثبلم٘بس إلٖ هَسد افمشاق الوَغَف يي الَغف.
ففٖ هثبل «فٖ اليٌن السبيؤ صوبٓ» ٗىَى هفَْهِ يذم ٍخَة الضوبٓ فنٖ الينٌن ر٘نش
السبيؤ ٍّٖ الوًلَفٍٔ .اهب ثبلم٘بس الٖ هَسد افمشاق الَغف يي الوَغنَف فنال داللنٔ لنِ
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يلٖ الوفَْم ،فال ٗذل الوثبل يلٖ يذم الضوبٓ فٖ ر٘ش اليٌن السبيؤ ؤٍ ر٘ش السبيؤ وبٝثل
هثالًٛ ،ى الوَؾَو ٍَّ الوَغَف الزٕ َّ اليٌن فٖ الوثبلٗ ،دت ؤى ٗىَى هحفَنبً فنٖ
الوفَْم ٍال ٗىَى همًشؾبً لوَؾَو آخش ٍال ًف٘نبً ٍال اثجبتنبً(الوهفش.)121-120 /1 :1966،
رّت ؤوثش الطبفً٘ٔ إلٖ المَل ثوفَْم الَغف ٍخنبلفْن فنٖ رلنه همىلونَّن ونبليضالٖ.
فمبل ثًؽ الطبفً٘ٔ ثذاللٔ «فٖ اليٌن السبيؤ صوبٓ» يلٖ يذم ٍخنَة الضونبٓ فنٖ اٝثنل
الوًلَفٍّٔ .زا ر٘ش غح٘ح لًذم وَى الوَؾَو ٍَّ الوَغَف الزٕ َّ اليٌن هحفَنبً فنٖ
الوفَْم .ووب اى لَلِ تًبلٖ ﴿وربأئبمي اللائي فاي حجاورکي﴾ ال هفْنَم لنِ ،إر ٗفْنن هٌنِ اى
ٍغف الشثبيت ثبًْب فٖ ثدَسون الًْب ربلجبً تىَى فٖ الحدَسٍ ،اليشؼ هٌنِ االضنًبس ثًلنٔ
الحىن ،ار ؤى الالتٖ تشثٖ فٖ الحدَس تىَى وبلجٌبت .ووب اخملفَا فنٖ ؤى هدنشد المم٘٘نذ
ثبلَغف ّل ٗذل يلٖ الوفَْم إ اًمفبء ثىن الوَغَف يٌنذ اًمفنبء الَغنف ؤٍ ال ٗنذل؟
ٍالوطَْس َّ يذم الوفَْم.
ٍالسش فٖ الخالف ٗشخى الٖ ؤى المم٘٘ذ الوسمفبد هي الَغنف ّنل ّنَ تم٘٘نذ لنٌفس
الحىن اٍ تم٘٘ذ لٌفس هَؾَو الحىن اٍ همًلك الوَؾنَو .فنئى ونبى ل٘نذاً للحىنن ٍونبى
الحىن هٌَقبً ثبلَغف ٗىَى نبّشاً فٖ اًمفبء الحىن يٌذ اًمفبء الَغف ثوممؿنٖ االقنالق،
ٍإى وبى ل٘ذاً للوَؾَو ال ٗىَى نبّشاً فٖ اًمفبء الحىن يٌذ اًمفبيِ ٍثٌ٘ئز ٗىَى المًج٘نش
ثبلَغف ٍالوَغَف لمحذٗذ هَؾَو الحىن فمف ،ال ؤى الوَؾَو رات الوَغنَفٍ ،الَغنف
ل٘ذ الحىن يلِ٘(اًهش :الوػذس السبثكٍ )122-121 :الهبّش فٖ الَغف ف٘وب لَ وبى هدشداً
يي المشٌٗٔ ٗىَى ل٘ذاً للوَؾَو.
سؤٕ الس٘ذ الخَيٖٗ :شٕ ؤى هحل الىالم فٖ هفَْم الَغف إًّوب َّ فٖ الَغف الوًموذ
يلٖ هَغَفٍِ ،ؤه٘ب ر٘ش الوًموذ ف٘ىَى ثبلِ ثبل اللمت فٖ يذم الذاللٔ يلٖ الوفَْم .ووب
اى هالن الذاللٔ يلٖ الوفَْم َّ :اى ٗىَى الم٘ذ ساخًبً الٖ الحىنٍ ،ؤه٘ب إرا وبى ساخًبً الٖ
الوَؾَو ؤٍ الومًلك فال داللٔ لِ يلٍِ٘ ،ثوب ؤىّ الَغف هي المَ٘د الشاخًٔ إلٖ الوَؾنَو ؤٍ
الومًلك دٍى الحىن فال ٗذل يلٖ الوفَْم(الف٘بؼ.)138/5 :1421،
سؤٕ اٙخًَذ الخشاسبًٖٗ :شٕ ؤى ال هفَْم للَغف ٍهب ثحىوِ وبلحبل ٍالمو٘٘نض هكلمنبً
سَاء ايموذ الَغف يلٖ الوَغَف ومَلِ(ظ)« :فٖ اليٌن السبيؤ صوبٓ»(اثي اثٖ خوْنَس،
 ،)399 /1 :1405اٍ لن ًٗموذ يلٖ الوَغَف ثل وبى الَغف ًفسِ هَؾنَيبً للحىنن ًحنَ
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لَلِ تًبلٖ﴿ :والسأرق والساأرقة ناأقطهوا ایادیهىأ﴾(الوبينذٓ ،)38 /لًنذم ثجنَت ٍؾنى الَغنف
للذاللٔ يلٖ الًل٘ٔ الوٌحػشٓ المٖ ّٖ الوالن فٖ اًمفبء الحىن يٌذ اًمفنبء الَغنف ٍينذم
لضٍم الليَٗ٘ٔ ثذٍى داللٔ الَغف يلٖ االًمفبء يٌذ االًمفبء ،لًذم اًحػبس الفبينذٓ ثنٍِ ،ينذم
لشٌٗٔ اخشٕ هالصهٔ لٍِ .يل٘مِ ف٘وب ارا اسمف٘ذت ر٘ش هممؿ٘ٔ لِٛ ،ى الًلنٔ هنب لنن تىني
هٌحػشٓ لن تذل يلٖ الوفَْم.
ٍهننى وًَْننب ثٌحننَ اًٝحػننبس ٍإى وبًننت هممؿنن٘ٔ لننِ ،إال ؤًّننِ لننن ٗىنني هنني هفْننَم
الَغف(اًهش :اٙخًَذ الخشاسبًٖ.)119-118 / 2 :1429،
ٍلذ اسمذل يلنٖ هفْنَم الَغنف ثبلدونل المنٖ ثجمنت داللمْنب يلنٖ الوفْنَم هثنل
لَلِ(ظ)« :هكل اليٌٖ نلن» .ف٘دبة ثإى رله ال ٌٗفى ،لَخَد المشٌٗنٔ ٍإًونب اٝخنمالف
ف٘وب لَ وبًت الدولٔ هدشدٓ هي المشٌٗٔ فئى هَؾنَو الجحنا فنٖ المؿنبء قجنى الَغنف
ًٍفسِ للوفَْمٍ .فٖ خػَظ الوثبل ًدذ المشٌٗٔ يلٖ اًبقٔ الحىن ثنبليٌٖ هَخنَدٓ هني
خْٔ هٌبسجٔ الحىن ٍالوَؾَو ،ف٘فْن ؤى السجت فٖ الحىن ثنبلهلن ونَى الونذٗي رٌ٘نبً،
ف٘ىَى هكلِ نلونبً ،ثخنالف الونذٗي الفم٘نش ،لًدنضُ يني ؤداء النذٗي ،فنال ٗىنَى هكلنِ
نلوبً(اًهش :الوهفش.)123/1 :1966 ،
نتيجة البحث
ًسمٌمح هوب هشّ هبٗلٖ:
.1تذل خول الطشـ ٍاليبٗٔ ٍالحػش يلٖ اًمفبء الحىن يٌذ اًمفبء الم٘ذ ثبلوالصهٔ الجٌ٘ٔ
ثبلوًٌٖ اٛخع .ؤٕ لْزُ الدول الوم٘ذٓ داللٔ لفه٘نٔ المضاه٘نٔ يلنٖ الوفْنَم الوخنبلف
للوًٌٖ الوكبثك للفهْب الوٌكَق ثِ.
.2ال تذل الدول الوم٘ذٓ ثبلَغف يلٖ اًمفبء سٌخ الحىن يونب ينذا الوم٘نذٍ .إرا دلنت
يلٖ اًمفبء ضخع الحىن فبًوب رله الًمفبء الوَؾَو ٍّٖ ،داللٔ يمل٘ٔ ال لفهٍ٘ٔ .ثًجنبسٓ
اخشٕ ال داللٔ لْزُ الدول يلٖ الوفَْم الوخبلف للوٌكَق.
.3داللٔ خول الطشـ ٍالحػش ٍاليبٗٔ يلٖ الوفَْم الوخبلف داللٔ ًحَٗٔ ًْٛب تٌطإ هي
ٍن٘فٔ المشو٘ت الٌحَٕ للدولٔ ؤٍ هي ٍن٘فٔ ؤدٍات الحػش ٍالطشـ ٍاليبٗٔ.

 /@7دراسات األدب المعاصر ،السىة الحادیة عشرة ،صیف ?@ ،8:العذد الثاوی واألربعىن

.4إى الدولٔ الوم٘ذٓ ثوب لْب تشو٘ت خبظ ؤٍ ؤدٍات ًحَٗٔ ،تنذل يلنٖ هًٌنٖ ٗكنبثك
نبّش ًػْب َّ الحىن ثثجَت الٌسجٔ يٌذ ثجَت الم٘ذ ٍَّ الوٌكَقٍ ،تذل يلٖ هًٌٖ آخنش
ٌٗبلؽ هًٌٖ الوٌكَق ثِ َّ الحىن ثٌفٖ الٌسجٔ يٌذ اًمفبء الم٘ذ ٍَّ الوفَْم الوخبلف.
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الطْ٘ذ الػذس ،هحوذ ثبلش1426 .ق ،درٍس في علن االصيَل ،الكجًنٔ السنبثًٔ ،لنن :هؤسسنٔ الٌطنش
االسالهٖ.
الًبغوٖ الٌدذٕ ،يجذالشثوي ثي هحوذ1412 .ق ،هجوَع فتبٍی ابي تيمية ،الشٗبؼ :داس يبلن الىمت.
الفؿلٖ ،يجذالْبدٕ1405 .ق ،تهذیب البالغة ،لن :الودوى الًلوٖ االسالهٖ.
الف٘بؼ ،هحوذ اسحبق1421 .ق ،هحبضزات في اصَل الفقه(تقزیزات السیذ الخَئي) ،لن :هؤسسنٔ
الٌطش االسالهٖ.
الوهفش ،هحوذ سؾب1966 .م ،اصَل الفقه ،الكجًٔ الثبً٘ٔ ،الٌدف :داس الًٌوبى.
ًَسٕ الكجشسٖ ،ه٘شصا ثس٘ي1408 .ق ،هستذرك الَسبئل ،لن :هؤسسٔ اسوبي٘ل٘بى.
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،) بحَث في علن االصَل(تقزیزات الشيهیذ الصيذر،ق1426 . الس٘ذ هحونَد،ٕالْبضوٖ الطبّشٍد
.ٖ هؤسسٔ دايشٓ هًبسف الفمِ االساله: لن،ٔالكجًٔ الثبلث
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