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حممد بن سعيد احلويطي
ملخص البحث:
تتمثل مشكلة هذا البحث يف وجود نسبتني جلهد علمي قيم ،فريق نسبه لإلمام الشافعي ،وفريق يرى أنه من
إبداعات اجلاحظ ،وأييت هذا البحث ليحقق ذلك وينسب هذا اجلهد إىل صاحبه أبدلة تثبت َّ
أن مستنتجها كان
هما صحيحاً ألزمته التعمق يف دراستها
عاملًا ابلوسائل املعينة يف فهم دالالت النصوص ،وأن حاجته لفهمها ف ً
حىت َّتوصل إىل هذه الوسائل ،وتكمن أمهية معرفة صاحب هذا اجلهد العلمي يف كون ذلك ُمعيناً على لفت
أنظار الباحثني املهتمني يف هذا اجملال لدراسة مؤلفات صاحبها احلقيقي ،كل ذلك من أجل استخراج معاجلات
أخرى دقيقة للغة رمبا توصله م إىل اكتشاف أساليب علمية تناسب دراسة اللغة العربية ،أو غريها من اللغات
األخرى .وقد قام البحث بتحقيق نسبة (الوسائل الدالة على املعاين) إىل صاحبها أبدلة نقلية وأخرى استنتجها
من مناذج تطبيقية تثبت استحضاره هلا يف حتليله الداليل للنصوص ،وتوصل البحث إىل أن اإلمام الشافعي هو
صاحب هذه الوسائل وأن اجلاحظ نقلها عنه وكتبها أبسلوبه من غري أن يشري إىل مصدرها ،فضال عن كون هذا
عالجا أدق
األمر يف حد ذاته يعد ً
دليال ً
جديدا يدعم املقولة القائلة أبن علماء أصول الفقه عاجلوا مسائل لغوية ً
من نظرائهم من علماء اللغة.
الكلمات املفتاحية :اللفظ  -اإلشارة  -العقد  -اخلط – احلال.
Abstract
The problem statement of this study revolves around two claims of authorship to
a valuable intellectual work of which is claimed by a group to be the work of AlShafi’e while the other attributed it to Al-Jahiz. The study attempts to investigate


أستاذ مشارك ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة ،اململكة العربية السعودية.

أرسل املقال بتاريخ 2017/3/16 :م ،وقبل بتاريخ2017/9/22 :م

ً (الوسائل الدالة على املعاين) أمنوذجا:حتليل النصوص املنسوبة للشافعي
the claims to attribute the work to its author with proofs that verify that its author
was knowledgeable in certain methods in understanding textual meanings and
that his need to understand it correctly had prompted him to dwell on its study to
enable him to grasp these methods. The importance of identifying the real author
this work lies in the fact that it would become a tool to attract the attention of
researchers interested in this field to study compilations attributable to their
author authentically to enable them to arrive at other meticulous dispositions on
language which subsequently would help them discover other suitable scholarly
methods relevant to the study of Arabic or other languages. The study
investigates the claim of attributing the said work to its author with textual
evidence concluded from practical examples which might prove its presence in
the analysis of textual meaning. The study concluded that, Al-Shafi’ie was the
author of these methods and that Al-Jahiz had copied it from him with his own
words without indicating its source. In addition, this could also be considered as
a newly emerged evidence that support the claim that the Usuli scholars had
treated language issues a more in-depth manner then their language scholars
colleagues.
Keywords: Word – Sign- Contract – Writing – Situation
Abstrak
Pernyataan masalah kajian ini berkisar tentang dua dakwaan keempunyaan satu
hasil penulisan yang tinggi nilainya yang dibuat oleh satu kumpulan yang
mengatakan ia adalah ditulis oleh Al-Shafi’ie manakala satu kumpula lain pula
mendakwa ia adalah hasil tulisan Al-Jahiz. Kajian ini bertujuan untuk
menyingkap dakwaan-dakwaan ini dengan bukti-bukti yang boleh mengesahkan
bahawa penulis karya tersebut mestilah seorang yang berpengetahuan tentang
metod-metod tertentu dalam memahami maksud tekstual dan keperluan beliau
memahaminya dengan betul telah mendorong beliau untuk mendalami kajiannya
untuk membolehkan beliau terus meneliti dan memahami metod-metod ini.
Kepentingan untuk mengenalpasti siapakah sebenarnya penulis karya ini dapat
membantu untuk menatik perhatian para penyelidik yang mendalami bidang ini
untuk terus mengkaji karya-karya yang benar-benar ditulis oleh para
pengarangnya untuk membolehkan mereka untuk membuat kesimpulan tentang
penulisan-penulisan mendalam yang lain tentang bahasa Arab dan lain-lainnya.
Kajian ini menyingkap siapakah pengarang yang lebih layak dengan mengambil
kira bukti-bukti tekstual yang diambil daripada contoh-contoh yang di dalamnya
terdapat unsur analisa makna tekstual. Kajian ini mendapati bahawa Al-Shafi’ie
adalah calon yang lebih layak untuk dinisbahkan kepadanya karya tersebut
kerana kupasannya terhadap metod-metod analisa makan tekstual dan Al-Jahiz
mungkin telah megambilnya daripda beliau dan mengarangnya dengan bahasa
beliau tanpa menunjukkan sumber rujukannya. Ini boleh diambil kira sebagai
7
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satu bukti baharu yang menyokong dakwaan bahawa Ulama’ Usul Fiqh telah
mengkaji isu-isu bahasa dengan pendekatan yang lebih mendalam daripada
kajian yang dibuat oleh sarjana dan Ulamak bahasa sendiri.
Kata kunci: Perkataan- Isyarat – Kontrak – Penulisan – Situasi
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حتليل النصوص املنسوبة للشافعي( :الوسائل الدالة على املعاين) أمنوذجاً

مقدمة:
معلوم أن الغاية من التخاطب بني البشر هي قضاء حوائجهم ،وأن وسيلة التواصل بينهم لبلوغ هذه
ونظرا ألمهية هذا األمر ،عكف علماء اللغة قدمياً
الغاية هي اللغة ،ولن يتأتى ذلك إال بفهم دالالهتاً ،
على دراسة الداللة ،وقد قطع علماء العربية شوطاً طويالً يف ذلك ،فنظروا إىل الوسائل اليت توصل إىل
سب قوم هذا التقسيم إىل
املعىن ،وتوصل بعضهم إىل وضع تقسيم للوسائل الدالة على املعاين ،وقد نَ َ
اإلمام حممد بن إدريس الشافعي (ت204هـ) ،ونسبه آخرون إىل األديب عمرو بن حبر اجلاحظ
(ت255هـ) لوروده يف كتابه البيان والتبيني.

إن الوسائل الدال ة على املعاين املشار إليها يف موضوع البحث هي :اللفظ ،واإلشارة ،والعقد،
واخلط ،واحلال ،وهي مذكورة يف قول اجلاحظ( :اعلم حفظك هللا أن حكم املعاين خالف حكم األلفاظ
ألن املعاين مبسوطة إىل غري غاية وممتدة إىل غري هناية وأمساء املعاين مقصورة معدودة وحمصلة حمدودة.
ومجيع أصناف الدالالت على املعاين من لفظ وغري لفظ مخسة أشياء ال تنقص وال تزيد ،أوهلا اللفظ مث
اإلشارة مث العقد مث اخلط مث احلال وتسمى نصبة والنصبة هي احلال الدالة اليت تقوم مقام تلك األصناف

وال تقصر عن تلك الدالالت ،ولكل واحد من هذه اخلمسة صورة ابئنة من صورة صاحبتها وحلية
خمالفة حللية أختها وهي اليت تكشف لك عن أعيان املعاين يف اجلملة مث عن حقائقها يف التفسري وعن
أجناسها وأقدارها وعن خاصها وعامها وعن طبقاهتا يف السار والضار ،وعما يكون منها لغوا هبرجا
1
وساقطا مطرحا).
إن نسبة هذه الوسائل اخلمس الدالة على املعاين للشافعي شائكة؛ إذكل منهما عامل يف فنه،
فاجلاحظ ال غبار عليه يف سعة علمه واطالعه وبيانه ،ومثله اإلمام الشافعي الذي يعد حجة يف اللغة
والنحو والشعر واألدب والفقه وغريها ،بشهادة علماء كبار منهم اإلمام أمحد بن حنبل وابن هشام
صاحب املغازي واألصمعي وأيب عبيد القاسم بن سالم ،وأيب عثمان املازين وأيب العباس ثعلب وبشهادة

2
متصل بعلماء مشهود هلم
الشافعي
إىل
العمل
هذا
فيه
سب
ن
الذي
السند
ن
أ
ومع
اجلاحظ نفسه،
ّ
ُ
ٌ
عمدت إىل املقارنة
ابلعلم والصالح ،فإن أتكيد هذه النسبة حيتاج إىل أدلة أكثر تؤيد ذلك؛ لذلك
ُ
بينهما يف دراستهما ملوضوع البيان وما يتعلق به؛ للتأكد من أن اجلاحظ قرأ ُكتب الشافعي أو مل يقرأها؟

وهل اقتبس منها شيئا؟ ومل أكتف بذلك ،بل تتبعت عمل الشافعي يف كتابيه الرسالة واألم للبحث عن

أدلة تثبت فهمه هلذه الدالالت ،وهل هلا مكان يف تطبيقاته واستنباط األحكام الشرعية بواسطتها أو ال؟
مث ختمت البحث مبا توصلت له من نتائج.
أوالً :أدلة نسبة العمل إىل اإلمام الشافعي
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ميكن تقسيم األدلة اليت تنسب هذا العمل إىل الشافعي إىل ثالثة حماور ،هي :أدلة نقلية ،وأدلة تشابه
بني كتايب الشافعي اجلاحظ يف موضوع البحث ،وأدلة مستخرجة من مؤلفات الشافعي تثبت علمه
وعمله ابلوسائل اخلمس الدالة على املعاين.
 .1األدلة النقلية:

أول من وجدته ينسب القول السابق لإلمام الشافعي هو ابن عساكر 3،وسند روايته متصل بعلماء
أجالء إىل اإلمام الشافعي ،منهم رواة للحديث ،ومنهم فقهاء .قال ابن عساكر( :أخربان أبو الفتح نصر
هللا بن حممد الفقيه 4أنبأان أبو الربكات املقرئ 5أنبأان أبو القاسم الصرييف 6أنبأان َمحَكان 7حدثنا الزبري بن
عبد الواحد األسدآابذي 8حدثنا احلسن بن سفيان 9بنسا حدثنا أبو ثور 10،قال :مسعت الشافعي وكان
من معادن الفقه وجهابذة األلفاظ ونقاد املعاين يقول :حكم املعاين خالف حكم األلفاظ ألن املعاين
مبسوطة إىل غري غاية وممدودة إىل غري هناية وأمساء املعاين مقصورة معدودة وحمصلة حمدودة ومجيع
أصناف الدالالت على املعاين لفظ وغري لفظ مخسة أشياء ال تزيد وال تنقص :أوهلا اللفظ مث اإلشارة مث

العقد مث اخلط مث الذي يسمى النصبة والنصبة يف احلال الدالة اليت تقوم مقام تلك األصناف وال تقصر
عن تلك الدالالت .ولكل واحد من هذه اخلمسة صورة مواتية من صورة صاحبتها وحلية خمالفة حللية
أختها وهي اليت تكشف لك من أع يان املعاين يف اجلملة وعن معانيها يف التفسري وعن أجناسها وأفرادها
11
وعن خاصها وعامها وعن طباعها يف السار والضار وعما يكون هلوا هبرجا وساقطا مدحرجا).
كما نُسب القول أيضاً للشافعي عند غري ابن عساكر كاملقدسي يف كتابه :مناقب األئمة
14
األربعة 12،والذهيب يف مؤلََّفيه :سري أعالم النبالء 13،واتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم
نقال عن كتاب :فضائل الشافعي ،أليب علي بن محكان .والنص يكاد يتطابق بينهم ،واالختالفات ـ إن
15
ُوِجدت ،تكاد تكون من سهو النساخ.
اثنياً :أدلة التشابه بني كتايب الشافعي اجلاحظ يف موضوع البحث

ال ين كر أحد مكانة اجلاحظ األدبية ،وال مكانة الشافعي العلمية ،ومن ينظر يف طبيعة درس كل منهما
سيجد أن علم الداللة هو حمور أساسي من حماور دراسات علماء أصول الفقه ،ومعلوم أيضاً أن عناية
األصوليني ببعض املباحث اللغوية فاقت يف دقتها جهود علماء العربية؛ 16ألسباب أمهها استنباط
األحكام الشرعية من القرآن والسنة النبوية ،يف حني أن األدابء يكثر عندهم احلفظ والرواية والنسخ
واإلبداع البالغي .وكان اجلاحظ مشهوراً ابنكبابه على دكاكني الوراقني يقرأ فيها ليل هنار ،ينسخ منها ما
استجوده ،فال يقع يف يده كتاب إال قرأه ،وروى ابن عدي بسند متصل قوال عن اجلاحظ ميدح فيه
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اإلمام الشافعي ،قال( :حدثين حممد بن القاسم بن سريج قال :مسعت حممد بن عبد هللا العمري ،يقول:
أتليفا من املطليب ،كأن
مسعت اجلاحظ يقول :نظرت يف كتب هؤالء النبغة الذين نبغوا ،فلم أر أحسن ً
فاه نُ ِظ َم درا إىل در) 17.وفيما يلي أدلة التشابه بني الكتابني:
 .1مقارنة بني بداية كتايب (الرسالة) و(البيان والتبيني) وتعريف كل منهما للبيان:
إن من يقارن بداية كل من كتايب (الرسالة) و(البيان والتبيني) سيجد أن الشافعي ابتدأ بعد مقدمته فوراً
وعرفه بقوله( :والبيان اسم جامع ملعاين جمتمعة األصول متشعبة الفروع)
بباب مساه( :ابب كيف البيان) ّ
مث بدأ بشرح مفهومه هلذا البيان والتمثيل عليه .ومثل ذلك فعل اجلاحظ ،فبعد أن بدأ مقدمته الطويلة
لكتابه وضع اباب مساه( :ابب البيان) ،قال عنه ( :وكان يف احلق أن يكون هذا الباب يف أول هذا الكتاب
19
ولكنا أخرانه لبعض التدبري)! 18وابتدأ هذا الباب بقوله( :قال بعض جهابذة األلفاظ ونقاد املعاين)،
اإلمام الشافعي ،قال( :مسعت الشافعي وكان من معادن الفقه
وهي العبارة نفسها اليت وصف هبا أبو ثور َ
20
وجهابذة األلفاظ ونقاد املعاين).
مث جند اجلاحظ بعد عدة أسطر ِّ
يعرف البيان بقوله( :والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك

قناع املعىن وهتك احلجب دون الضمري حىت يفضي السامع إىل حقيقته ويهجم على حمصوله كائنا ما
كان ذلك البيان ومن أي جنس كان ذلك الدليل) 21،يالحظ أن بداية تعريفه للبيان متطابقة مع بداية
تعريف الشافعي له.
وميكن تلخيص أوجه الشبه بني النصوص السابقة يف النقاط اآلتية:
أ .تشابه كل من كتايب (الرسالة) و(البيان والتبيني) يف البدء بباب (البيان) بعد مقدمة كل كتاب.
ب .تشابه وصف أيب ثور لإلمام الشافعي أبنه من (جهابذة األلفاظ ونقاد املعاين) ،مع وصف اجلاحظ
لشخص مل حيدد امسه.
ج .تشابه مقدمة تعريف البيان عند اإلمام الشافعي حرفيًا مع تعريف اجلاحظ له.
 . 2مقارنة بني املفاهيم املتقاربة بني الكتابني يف أحوال املعاين والوسائل املعينة لذلك:

جند أيضاً مفاهيم متقاربة بعبارات خمتلفة عن أحوال املعاين ،منها قول اجلاحظ يف أول ابب البيان( :وإمنا
حييي تلك امل عاين يف ذكرهم هلا وإخبارهم عنها واستعماهلم إايها .وهذه اخلصال هي اليت تقرهبا من الفهم
شاهدا والبعيد قريبًا .وهي اليت تلخص امللتبس وحتل
ظاهرا والغائب ً
وجتليها للعقل وجتعل اخلفي منها ً
مطلقا واجملهول معروفًا والوحشي مألوفًا والغفل موسوماً واملوسوم
مقيدا واملقيد ً
املنعقد وجتعل املهمل ً

معلوماً)؛ 22يف حني قال الشافعي( :فإمنا خاطب هللا بكتابه العرب بلساهنا على ما تعرف من معانيها،
وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساهنا ،وأن فطرته أن خياطب ابلشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام
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ظاهرا يراد به العام ويدخله اخلاص ،فيستدل على هذا
الظاهر ،ويستغين أبول هذا منه عن آخره ،وعاماً ً
ظاهرا يراد به اخلاص ،وظاهر يعرف يف سياقه أنه يراد به غري ظاهره،
ببعض ما خوطب به فيه ،وعاماً ً
فكل هذا موجود علمه يف أول الكالم أو وسطه أو آخره ،وتبتدئ الشيء من كالمها يبني أول لفظها

فيه عن آخره ،وتبتدئ الشيء يبني آخر لفظها منه عن أوله) 23.ميكن تلخيص بعض أوجه الشبه بني
النصني السابقني يف النقطتني اآلتيتني:
يب يف مفهومه من العام واخلاص عند الشافعي.
أ .إن ما ذكره اجلاحظ عن املطلق واملقيد قر ٌ
يب يف مفهومه من
ظاهرا شاهداً قريباً) ،قر ٌ
ب .وما ذكره اجلاحظ عن (اخلفي الغائب البعيد وكيف ُُيعل ً
(اخلفي الذي يظهر من سياقه أنه يراد به غري ظاهره) عند الشافعي.
واتبع اجلاحظ قوله( :وعلى قدر وضوح الداللة وصواب اإلشارة وحسن االختصار ودقة املدخل
يكون إظهار املعىن وكلما كانت الداللة أوضح وأفصح وكانت اإلشارة أبني وأنور كان أنفع وأجنع،
والداللة الظاهرة على املعىن اخلفي هو البيان الذي مسعت هللا تبارك وتعاىل ميدحه ويدعو إليه وحيث عليه
وبذلك نطق القران وبذلك تفاخرت العرب) 24،وكذلك اتبع الشافعي قوله السابق( :فإمنا خاطب هللا
بكتابه العرب بلساهنا على ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساهنا  ...وتكلم
ابلشيء تعرفه ابملعىن دون اإليضاح ابللفظ كما تعرف اإلشارة مث يكون هذا عندها من أعلى كالمها
النفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها) 25.وميكن استنتاج أوجه الشبه بني النصني السابقني يف اآليت:
_ إن البيان ابإلُياز واالقتصار وعدم التصريح ابللفظ ال يؤثر يف وضوح املعىن كما هو احلال يف وضوح
داللة اإلشارة.
معجزا هلم فيما برعوا فيه.
_ إن البيان كان مفخرة العرب ونزل القرآن ً
كما أن قول الشافعي _ السابق _ يف أن اإلشارة دون اللفظ تعد من أعلى كالم العرب النفراد
يب جداً مما قاله اجلاحظ عن أمهية الداللة ابإلشارة بني الناس؛ إذ
أهل علمها به دون أهل جهالتها قر ٌ
قال( :اإلشارة واللفظ شريكان ونعم العون هي له ونعم الرتمجان هي عنه وما أكثر ما تنوب عن اللفظ
وما تغين عن اخلط ،وبعد فهل تعدو اإلشارة أن تكون ذات صورة معروفة وحلية موصوفة على اختالف
يف طبقاهتا وداللتها ويف اإلشارة ابلطرف واحلاجب وغري ذلك من اجلوارح مرفق كبري ومعونة حاضرة يف
أمور يسرها الناس من بعض وخيفوهنا من اجلليس وغري اجلليس ولوال اإلشارة مل يتفاهم الناس معىن خاص
اخلاص وجلهلوا هذا الباب البتة) 26.ميكن استنتاج أوجه الشبه بني النصني السابقني يف اآليت:

• إن اإلشارة لغة من لغات التواصل.
• لإلشارة مكانة كبرية يف التواصل عند العرب.

 .3مقارنة بني الكتابني يف العالقة بني نوعية اخلطاب واملتكلمني به:
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قال اجلاحظ( :وكالم الناس يف طبقات كما أن الناس أنفسهم يف طبقات) 27،وما قاله اجلاحظ قريب
جداً من قول الشافعي عن أهل العلم ،وأهنم ليسوا على درج واحدة ،فهم يف طبقات كما أن علمهم يف
طبقات ،قال( :والناس يف العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاهتم يف العلم به) 28،وقال يف موضع
آخر( :وهم يف العلم طبقات منهم اجلامع ألكثره وإن ذهب عليه بعضه ومنهم اجلامع األقل مما مجع غريه
وليس قليل ما ذهب من السنن على من مجعه أكثرها دليال على أن يطلب علمه عند غري طبقته من
أهل العلم بل يطلب عن نظرائه ما ذهب عليه حىت يؤتى على مجيع سنن رسول هللا أبيب هو وأمي فيتفرد
مجلة العلماء جبمعها وهو درجات فيما وعوا منها) 29،ميكن استنتاج أوجه الشبه بني النصني السابقني
يف اآليت:
 .1إن الناس يف طبقات اجتماعية متفاوتة.
 .2اختالف نوعية اخلطاب بني فئات اجملتمع مرتبط بطبقاهتم.
هذه بعض املفاهيم املتفقة بني الشافعي واجلاحظ واملتقاربة يف ترتيبها املوضوعي يف النص
والكتاب الواحد ،واملختلفة يف أسلوب عرضها ،وهذا أمر بدهي ألن كل عامل يكتب مبا يناسب درسه.
اثلثاً :أدلة مستخرجة من مؤلفات الشافعي تثبت علمه ابلوسائل اخلمس الدالة على املعاين وعمله

هبا

فعال على علم هبذه الوسائل ،فإن السبيل إىل ذلك قراءة كتابيه
إذا أردان معرفة هل كان الشافعي ً
اجا لألحكام بواسطتها ،وسأكتفي
(الرسالة) و(األم) ،فَـيَـثـبُت للقارئ أن فيهما تطبي ًقا واقعيًا هلا ،واستخر ً
بذكر مثال لكل واحدة منها يثبت وعي الشافعي هلا وعمله هبا.

 .1الداللة ابللفظ:
قال الشافعي( :لو قال هلا :أنت طالق ـ وال نية له أو وهو ينوى وقوع الطالق على ظاهر قوله .وقع
الطالق حني تكلم به) 30،جند هنا أن الشافعي أكد وقوع الطالق بناءً على داللة لفظ (طالق).

.2الداللة ابإلشارة:
(قال الشافعي رمحه هللا تعاىل :فإن كان يف الورثة أخرس وكان يفقه اإلشارة ابليمني أشري إليه هبا حىت
يفهم عنه أنه حلف ،مث يعطى حقه ،وإن كان ال يفهم اإلشارة وال يفهم عنه أو كان معتوها أو ذاهب
العقل وقف له حقه حىت يعقل ،فيحلف أو ميوت فتقوم ورثته مقامه) 31،من النص السابق جند أن
الشافعي جعل إشارة اليد اليمىن دالة على احللف عند من يعقل معناها.
 .3الداللة ابلعقد:

ويقصد ابلعقد احلساب ،ومن أمثلة الداللة على املعىن ابحلساب( :قال هللا {وألبويه لكل واحد منهما
السدس مما ترك إن كان له ولد فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث فان كان له أخوة فالمه
ديسمرب 2017م
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السدس} [سورة النساء ،اآلية ]11وقال {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان
هلن ولد فلكم الرب ع مما تركن من بعد وصية يوصني هبا أو دين وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد
فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون هبا أو دين وإن كان رجل يورث كاللة أو
امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث من بعد
وصية يوصي هبا أو دين غري مضار وصية من هللا وهللا عليم حليم} [سورة النساء ،اآلية ]12فاستغىن
ابلتنزيل يف هذا عن خرب غريه ،مث كان هلل فيه شرط أن يكون بعد الوصية والدين ،فدل اخلرب على أن ال
ُياوز ابلوصية الثلث) 32.جند من النص السابق أن الشافعي توصل ابحلساب إىل حكم فقهي مل يُذكر
نصاً يف اآلية.
ّ

 .4الداللة ابخلط:

هذا املثال ُيمع بني الداللة ابلكتابة والداللة ابإلشارة ،قال الشافعي( :إذا طلق األخرس امرأته بكتاب
أو إشارة تعقل لزمه الطالق وكذلك إذا راجعها بكتاب له أو إشارة تعقل لزمتها الرجعة ،وإذا مرض
الرجل فخبل لسانه فهو كاألخرس يف الرجعة والطالق وإذا أشار إشارة تعقل أو كتب كتااب لزمها الطالق
وألزمت له الرجعة ولو مل خيبل ولكنه ضعف عن الكالم فأشار بطالق أو برجعة إشارة تعقل أو كتب
كتااب يعقل كانت رجعة حىت يعقل فيقول مل تكن رجعة فتربأ منه ابلطالق األول) 33،جند من النص
السابق أن الشافعي توصل إىل حكم الطالق والرجعة بداللة الكتابة.

 .5الداللة ابحلال:

قال الشافعي يف ابب النهي أن خيطب الرجل على خطبة أخيه( :وجدان الداللة عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم على أن النهي أن خيطب الرجل على خطبة أخيه إذا كانت املرأة راضية ،قال :ورضاها إن
بكرا أن تسكت فيكون ذلك إذهنا) 34،جند من النص
كانت ثيبًا أن أتذن ابلنكاح بنعم ،وإن كانت ً
السابق أن الشافعي توصل إىل أن موافقة البكر على النكاح يكون بداللة حاهلا وهو السكوت حياءً.
اخلامتة:
مما سبق يرجح الباحث أن اإلمام الشافعي هو واضع تصنيف الوسائل اخلمس الدالة على املعاين ،وأن
استنادا على اآليت:
اجلاحظ اقتباسها منه ،وذلك
ً
 .1شهادة أيب ثور بسماعها عن الشافعي واتصال السند إىل ابن عساكر.
 . 2التقارب الكبري يف املفاهيم اخلاصة أبسس البيان بني الشافعي واجلاحظ مع التقارب يف
ترتيبها املوضوعي يف النص الواحد والكتاب الواحد ،وإن اختلف أسلوب عرضها.
.3شهادة اجلاحظ إبعجابه بكتاابت الشافعي.
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 .4اعرتاف اجلاحظ أبن أتخري ابب البيان كان لغرض ما ،ومل أجده يصرح هبذا الغرض.
 .5إن فهم الشافعي ووعيه وتطبيقه هلذه الوسائل واضح يف تعامله مع النصوص الستخراج
األحكام الشرعية من خالهلا.
 .6إن حاجة علماء الفقه ملثل هذه الوسائل أكرب من حاجة األدابء هلا.
 .7ليست هناك فائدة دينية مرجوة من إلصاق قول كهذا ابلشافعي.
 . 8إن عدم ورود النص يف كتب الشافعي ال مينع نسبته إليه؛ إذلعله كان يف النسخة األوىل من
كتابه (الرسالة) ،قبل وضعه هلذه النسخة اليت بني أيدينا ،أو يف كتبه اليت مل تصلنا أو مما
أماله على بعض طلبته.
.9إن طبيعة التخصص العلمي للفقهاء تُلزمهم مبعرفة هذه الوسائل ،يف حني أهنا ليست ملزمة
لألدابء.
هوامش البحث:
 1اجلاحظ ،عمرو بن حبر ،البيان والتبيني ،ط ،7حتقيق :عبد السالم هارون( ،القاهرة :مكتبة اخلاجني1998 ،م) ،ج ،1ص.76
 2انظر :البيهقي ،أمحد بن احلسني ،مناقب الشافعي ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،ط( ،1القاهرة :دار الرتاث1970 ،م) ،ج ،2ص 41وما
بعدها.
 3هو أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا بن احلسني (499هـ571/هـ) ،حدث ببغداد واحلجاز وأصبهان ونيسابور .وكان
فهماً حافظاً متقناً ذكياً بصرياً ،ال يلحق شأوه ،وال يشق غباره ،وال كان له نظري يف زمانه ،له مؤلفات عدة ،كان يسمي شعلة انر من
توقده وذكائه وحسن إدراكه؛ انظر :الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،ط ،1حتقيق :شعيب األرنؤوط وحممد نعيم،
(بريوت :مؤسسة الرسالة1985 ،م) ،ج ،20ص.554
4

هو أبو الفتح نصر هللا بن حممد بن عبد القوي ،املصيصي الشافعي (448هـ542/هـ) ،شيخ دمشق ،إمام مفت ،فقيه أصويل ،متكلم،

دين خري ،حدث عنه القاسم بن عساكر ،انتهى إليه علو اإلسناد بدمشق ،كان متصلباً يف السنة ،حسن الصالة ،متجنباً أبواب السالطني؛
انظر :الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،ج ،20ص.118
 5هو أبو الربكات أمحد بن عبدهللا بن علي بن طاوس املقرئ (413هـ492/هـ) ،نزيل دمشق ثقة حاذق جمود؛ انظر :ابن اجلزري ،مشس
الدين أبو اخلري حممد بن حممد ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،ط ، 1حتقيق :ج.برجسرتاسر( ،بريوت :دار الكتب العلمية2006 ،م)،
ج ،1ص.71

6

هو عبيد هللا بن امحد بن عثمان ،أبو القاسم الصرييف (355هـ435/هـ) ،كان من حبور الرواية ،وأحد املعنيني ابحلديث واجلامعني له،

شيخ مقرئ مع صدق واستقامة ودوام تالوة .له املصنفات الكبار؛ انظر :الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،ج،17
ص.578
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 7هو أبو علي احلسن بن احلسني بن محكان اهلمذاين (000هـ 405 /هـ) ،من فقهاء الشافعية ،مؤرخ ،حمدث؛ انظر :البغدادي ،أبو بكر
عواد معروف( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي2001 ،م) ،ج ،8ص.254
أمحد بن علي ،اتريخ مدينة السالم ،ط ،1حتقيق :بشار ّ
8

هو احلافظ املتقن اإلمام أبو عبد هللا الزبري بن عبد الواحد بن حممد بن زكراي األسرتآابذى (000هـ347 /هـ) ،وكان من الصاحلني

املذكورين ،كان حافظا متقنا؛ انظر :الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،ج ،15ص.570
 9هو احلسن بن سفيان بن عامر احلافظ اإلمام أبو العباس الشيباين النسوي213( .هـ303 /هـ) ،شيخ خراسان ،صاحب املسند الكبري
واألربعني ،ومسع كتاب السنن من أيب ثور ،وتفقه عليه وكان يفىت مبذهبه ،وقال ابن حبان :كان احلسن ممن رحل وصنف وحدث على تيقظ
مع صحة الداينة والصالبة يف السنة؛ انظر :الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد ،تذكرة احلفاظ( ،بريوت :دار الكتب العلمية) ،ج2

ص703؛ وانظر أيضا :الزركلي ،خري الدين ،األعالم ،ط( ،15بريوت :دار العلم للماليني2002 ،م) ،ج ،2ص.192

 10أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب البغدادي (170هـ240 /هـ) ،صاحب اإلمام الشافعي ومفيت العراق .قال ابن حبان:
كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضالً ،قال النسائي :ثقة مأمون ،أحد الفقهاء ،صنف الكتب وفرع على السنن ،وذب عنها؛
انظر :الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،ج ،12ص.72
11

ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن احلسن ،اتريخ دمشق ،ط ،1حتقيق :حمب الدين أيب سعيد عمر العمروي( ،بريوت :دار الفكر،

12

انظر :املقدسي ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد ،مناقب األئمة األربعة ،ط ، 1حتقيق :سليمان مسلم احلرش( ،الرايض :دار املؤيد،

1997م) ،ج ،51ص.356
1995م) ،ص.121

 13انظر :الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،ج ،10ص.52
 14انظر :الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،ط ،1حتقيق :عمر عبد السالم تدمري،
(بريوت :دار الكتاب العريب1991 ،م) ،ج ،14ص.325
 15من األمثلة على ذلك ما ذكره حمقق كتاب البيان والتبيني أنه يف إحدى النسخ وردت كلمة (هلواً) بدال من (لغواً) وعدها احملقق حتريفاً،
و(هلواً) مذكورة يف النصوص املنسوبة للشافعي.

 16انظر :اجلويين ،إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا ،الربهان يف أصول الفقه ،ط ،2حتقيق :عبد العظيم الديب( ،القاهرة :دار
األنصار1979 ،م) ،ج ،1ص169؛ وانظر أيضا :العلمي ،عبد احلميد ،منهج الدرس الداليل عند الشاطيب( ،الرابط :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية2001 ،م) ،ص 212وما بعدها.
 17ابن عدي ،أبو أمحد عبد هللا اجلرجاين ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض( ،بريوت :دار
نظرت يف ُكتب
الكتب العلمية1997 ،م) ،ج ،1ص .206وذكر ابن حجر مقولة اجلاحظ هذه بصيغة أخرى ،قائالً( :وقال اجلاحظُ :

دثر منظوم ،مل أر أحسن أتليفاً منه)؛ ابن حجر ،شهاب الدين أمحد بن علي العسقالين ،هتذيب التهذيب ،اعتناء:
الشافعي فإذا هو ٌّ

إبراهيم الزيبق وعادل مرشد( ،بريوت :مؤسسة الرسالة2008 ،م) ،ج ،3ص ،499وقال ابن عساكر( :أخربان أبو القاسم إمساعيل بن أمحد
أنبأان أبو القاسم بن مسعدة أنبأان محزة بن يوسف أنبأان أبو أمحد بن عدي حدثين حممد بن القاسم بن سريح قال مسعت حممد بن عبد هللا
املعمري يقول :مسعت اجلاحظ يقول :نظرت يف كتب هؤالء النبغة الذين نبغوا فلم أر أحسن أتليفاً من املطليب كأن فاه نظم دراً إىل در)،
ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن احلسن ،اتريخ دمشق ،ج ،51ص370؛ وانظر أيضاً :ابن حجر ،شهاب الدين أمحد بن علي
العسقالين ،يف مناقب اإلمام الشافعي توايل التأسيس ملعايل حممد بن إدريس ،ط ،1حتقيق :أبو الفداء عبدهللا القاضي( ،بريوت :دار
الكتب العلمية1986 ،م) ،ص94؛ والرازي ،فخر الدين حممد بن عمر ،مناقب اإلمام الشافعي ،ط ،1حتقيق :أمحد حجازي السقا،
(القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية1986 ،م) ،ص.239
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 18اجلاحظ ،عمرو بن حبر ،البيان والتبيني ،ج ،1ص.76
 19املرجع السابق ،ج ،1ص.75

 20الشافعي ،حممد بن إدريس ،الرسالة( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ت) ،ص.52
 21اجلاحظ ،عمرو بن حبر ،البيان والتبيني ،ج ،1ص.76
 22املرجع السابق ،ج ،1ص.75
 23الشافعي ،حممد بن إدريس ،الرسالة ،ص.51

 24اجلاحظ ،عمرو بن حبر ،البيان والتبيني ،ج ،1ص.75
 25الشافعي ،حممد بن إدريس ،الرسالة ،ص.52

 26اجلاحظ ،عمرو بن حبر ،البيان والتبيني ،ج ،1ص.78
 27املرجع السابق ،ج ،1ص.144

 28الشافعي ،حممد بن إدريس ،الرسالة ،ص.19
 29املرجع السابق ،ص.43

 30الشافعي ،حممد بن إدريس ،األم ،صححه :حممد زهري النجار ،ط( ،1القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية1961 ،م) ،ج ،5ص.182

 31املرجع السابق ،ج ،6ص.257
 32الشافعي ،حممد بن إدريس ،الرسالة ،ص .29ومن األمثلة أيضاً :قال الشافعي يف ما جاء يف عدد ما حيل من احلرائر واإلماء وما حتل
به الفروج بعد أن ذكر قوله تعاىل﴿ :قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم وما ملكت أمياهنم)﴾ ،وقوله تعاىل( :والذين هم لفروجهم
حافظون * إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني﴾ وقوله تعاىل﴿ :فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورابع
فإن خفتم أن ال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم﴾ ،قال( :فأطلق هللا عز وجل ما ملكت األميان فلم حيد فيهن حد ينتهى إليه فللرجل
أن يتسرى كم شاء وال اختالف علمته بني أحد يف هذا ،وانتهى ما أحل هللا ابلنكاح إىل أربع ودلت سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
املبينة عن هللا عز وجل على أن انتهاءه إىل أربع حترمياً منه؛ ألن ُيمع أحد غري النيب صلى هللا عليه وسلم بني أكثر من أربع ،ال أنه حيرم أن
ينكح يف عمره أكثر من أربع إذا كن متفرقات ما مل ُيمع بني أكثر منهن ،وألنه أابح األربع وحرم اجلميع بني أكثر منهن فقال لغيالن بن
سلمة ونوفل بن معاوية وغريمها وأسلموا وعندهم أكثر من أربع (أمسك أربع وفارق ،سائرهن)؛ الشافعي ،حممد بن إدريس ،األم ،ج،5
ص ،145وكذلك (أخربان عبد اجمليد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يوتر سمس
ركعات ال ُيلس وال يسلم إال يف اآلخرة منهن ،فقلت للشافعي :فما معىن هذا؟ فقال :هذه انفلة تسع أن يوتر بواحدة وأكثر وخنتار ما
وصفت من غري أن نضيف غريه)؛ الشافعي ،األم ،ج ،1ص .140جواب الشافعي ابلعدد تسعة كان بعد حسابه لداللة (يوتر سمس
ركعات ال ُيلس وال يسلم إال يف اآلخرة منهن).
 33املرجع السابق ،ج ،5ص.245
 34املرجع السابق نفسه ،ج ،5ص.162
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