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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة 

  الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
)٣٤٨(  

  اجلوازألن متعلَّق احللّ إن كان هو الفعل أريد به سبق (تتمة: 
وهو وجه أدق من سابقه وال مناص للطرف اآلخر من قبوله وإن رفض الدليل األول، وهو ان هذه املعاين الثاين: 

اخلمسة حيددها متعلق أحلّ وحلّ وحالل أو وصفه أو فاعله؛ فانه إن تعلقت مادة احلل بأية صيغة كانـت ويف أيـة   
فعال كان ظاهراً يف اجلواز واإلباحة، وإن تعلقت بـاجلواهر أو  مجلة كانت (أحلّ كذا، كذا حالل.. اخل) بفعل من األ

أقّر وأثبت، أو أرسل وأطلق، أو فتح، أو ارخـى   :احلاالت والصفات أو شبهها كان املراد أحد املعاين األربع الالحقة
  .)١(عنانه)

  افة موارد استعمال احلل بالقاعدةشهادة ك
ق، تتبع كافة تفسريات اللغويني ملادة احلـل يف هيئاـا املختلفـة    ويؤكد ذلك إضافة إىل ما سبق يف الدرس الساب

  حبسب متعلقاا املختلفة أو صفاا أو ما أسند إليها:
كالمها مـن األعيـان   وله احللة أسند لفاعل ومفعول فأنت جتد ان حلّ )٢(فقد ورد (وحلَّله الـحلَّة: ألبسه إياها)

زه أو ال معىن هلا عند تعلق أحل باجلواهر فانه ال معىن لتفسري حلله احللة جبـو لذلك مل يكن مبعىن اجلواز واإلباحة إذ 
  كما سبق، بل معناها ألبسه. )٣(إباحة احللة إال إذا قدر فعل

القول بانه جاز أو حل لبنها إذ اسـند   معىنوال  ،فكأا انزلته عليه )٤(و(وأَحلَّت الناقةُ علَى ولَدها: در لبنها)
  لناقة وهي جوهر وعني.أحل ل

  أَنْ يحلَّ علَيكُم غَضبمعىن 
ومن قرأَ: أَن  )٥(أَنْ يحلَّ علَيكُم غَضب من ربكُموفي التنزِيلِ:  .وجب: حلولًا يحلُّ اللَّه أَمر علَيه حلَّو(

                                                             

  ).٣٤٧الدرس ( )١(
 .٢٠٧ص ١١بريوت، ج –، لسان العرب، دار الكتب العلمية ابن منظور )٢(
)٣( بس احللّة.كـ: حلّله ل  
 .٢٠٥ص ١١بريوت، ج –ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية  )٤(
  .٨٦سورة طه: آية  )٥(
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    )١(يه: أَوجبه)يحلَّ، فَمعناه أَن ينزِل. وأَحلَّه اُهللا علَ
وذلك بناء علـى ان   ،ا يرتل من أعال فيقع عليهماعترب كغطاء أو طبق أو شيء م كأنهوتوضيحه: ان الغضب 

فان حيلّ مبعىن يثبت و(جيب  –حيلَّ  –واما إذا قرأت بكسر احلاء  ،حيلّ هي بضم احلاء أي يرتل عليهم غضب اهللا
أي ثبتت جنوا  )٢(فَإِذا وجبت جنوبها قوله تعاىل لذا كان معىنيثبت) أي يثبت عليهم غضب من اهللا و أي

وعلى أي فحيث أسند احلل إىل الغضب وهو حاله ولـيس   –على األرض واستقرت كناية على مفارقتها الروح 
  من اهللا. فعالً كان معناه الرتول أو الثبوت وال معىن ألن يراد به اجلواز إذ ليس معىن اآلية فيجوز عليهم غضب

رِيبا من وكذلك قوله (وحلَّ الْعذَاب يحلُّ، بِالْكَسرِ أَي وجب، ويحلُّ، بِالضم، أَي نزلَ. وأَما قَولُه أَو تحلُّ قَ
 ،) جاز وأبيحفان العذاب عني أو كيفية، وال جيوز ان يراد من (وحلَّ الْعذَاب يحلُّ )٣()هم، فَبِالضم، أَي تنزلدارِ

  ولو اريد ذلك لكان املراد بالعذاب الفعل أي التعذيب.
  معىن (لَا أُحلُّها لمغتِسلٍ)

: البِـلُّ  (ومن كَلَامِ عبد الْمطَّلبِ: لَا أُحلُّها لمغتِسلٍ وهي لشارِبٍ حلٌّ وبِلٌ أَي حالل، بِلٌّ إِتباع، وقيـلَ : و
رِييمح ،احبفان املقدر هو االستعمال أي ال أحل استعماهلا أي زمزم ملغتسل فال جيوز االغتسال فيها بـل   )٤(ة)م

  جيوز الشرب منها فقط، فحيث أسند أحل للفعل املقدر كان املراد اجلواز.
  معىن (أحلَّ من إحرامه)  

حرمه. وأَحلَّ: خرج، وهو حالل، ولَا يقَـالُ   (حلَّ الـمحرِم من إِحرامه يحلُّ حلا وحاللًا إِذا خرج من: و
(اسيلَى أَنه الْقحالٌّ ع)أقول: فقد فسر احلل حيث أسند للعني وهو احملرم باخلروج ال باجلواز إذ ال معـىن ألن   )٥

  .من إحرامه) احملرم وأباح يفسر (حلَّ أو أحلَّ الـمحرِم من إِحرامه) بـ(جاز أو أجاز
ان اإلحرام كيفية اعتبارية إذ هو حكم وضعي كالزوجية اليت هي كيفية اعتبارية لوجه يف تفسريها باخلروج وا

، فان من لبى تلبية احلج يدخل يف حالة اإلحرام فيحرم عليه تبعاً لكونه يف هـذه احلالـة   التكليفييلحقها احلكم 
ة مثالً وهو فعل ال حل احملـرم  آللمر للمحرم النظر لّوعلى أي فلو أريد اجلواز لقيل ح حمرمات اإلحرام املعهودة،

  أحل من إحرامه. أو
                                                             

 .٢٠٤ص ١١بريوت، ج –الكتب العلمية  ابن منظور، لسان العرب، دار )١(
  .٣٦سورة احلج: آية  )٢(
 .٢٠٤ص ١١بريوت، ج –الكتب العلمية  ن منظور، لسان العرب، داراب )٣(
 .٢٠١املصدر نفسه: ص )٤(
 .١٩٩املصدر نفسه: ص )٥(

٣٤٨ 
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  معىن الصالة حترميها التكبري
الـم ارأَي ص يملسيلها التلحوت كْبِريا التهرِميحلَاةُ تالص :يثدي الْحفلِّي واألمر يف الصالة كذلك إذ ورد (وص

لُّ لَهحيمِ يلسبِالت لُّ للمحا يوأَفعاهلا، كَم لَاةكَلَامِ الص نع ةارِجالْكَلَامِ واَألفعال الْخ نكْبِريِ ما بِالتيهف رِما حرِم مح
(هلَيراماً عا كَانَ حم هناغِ مالْفَر دنع جبِالْح)يف  والدقيق هو ان اإلنسان يدخل بـالتكبري  ،بالدقيق تعبريهوليس  )١

هيئة ن قصد إمعينة هي املسماة بالصالة وهي كاحلكم الوضعي وتليه األحكام التكليفية أال ترى انه يقال  أو حالة
القطع أو القاطع مبطل للصالة؟ فان ذلك يعين ان هلا حالة اتصالية يقطعها قصد القاطع مثالً ولو كانـت جمـرد   

ملا صـح التعـبري    –خالفاً لشبه امع عليه  )٢(لعالمة احللياكما ذهب إليه  –واجبات دون حالة وهيئة اتصالية 
  بالقطع وباالتصال إال جمازاً.

واحلاصل: انه بالصالة يدخل يف حالة كحالة اإلحرام وهي هيئة متصلة أوهلـا التكـبري وأخرهـا التسـليم     
ولو أريد بـالتحرمي   ،ج التسليمفـ(حترميها التكبري) أي ان الذي يدخله يف حالة إحرام الصالة هو التكبري واملخرِ

والتحليل اجلواز واحلرمة ملا صح نسبتهما إىل الصالة بل لوجب القول (الصالة حيرم تكبريها كـذا وكـذا مـن    
ال ان توصف من األفعال) حيرم بتكبرية الصالة كذا (األفعال: كالكالم والضحك واحلركة الكثرية املخلة) أو قيل 

وقد يراد من (حترميها التكبري): (ان حترمي الصالة لألفعال اخلاصة هو بـالتكبري)   تكبري)(حترميها البـالصالة نفسها 
  .فتأمل

ل رددعوى ابن منظور: حدوث معىن اجلواز للح  
وهو ،هباحالُّ صحا يمهنم داحيلُها، َألن كُلَّ ولح وهلِ: امرأَته، وجيلة الرلأَمثل  مث ان لسان العرب ذكر (وح

 يعرمٍ شبِاس سَألنه لَي كذَلو ،لُّ لَهحا وتلُّ لَهحاحلَالل أَي أَنه ي نم وقَالَ إِمنا ه نلِ مقَو نميِ  مقَـد نم ووإِمنا ه
  .)٣()احلَليل واحلَليلة: الزوجاناَألمساء. و

كان من قدمي األمساء بانه احلالل ليس باسم شرعي  إذ استدل على ان ؛أقول: اجتهاده خطأ؛ واستدالله باطل
مبعىن حمدث وهو احلالل مقابل احلـرام ليكـون    يفسرانمن قدمي األمساء فال  )حليلة الرجل(و )حليلها(أي كان 

منذ بدأ البشرية وان آدم جاء بشريعة فيهـا   ااا حتل له؛ وذلك لوضوح ان احلالل واحلرام كان مبعىن حليلة الرجل
ولذا ورد  ؛كانت تستخدم مصطلح احلرام واحلالل ل واحلرام، ومن الواضح أيضاً ان العرب قبل النيب احلال

                                                             

 .٢٠٦املصدر نفسه: ص )١(
  على ما ببايل. )٢(
  .١٩٧املصدر نفسه: ص )٣(

٣٤٨ 
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مل يفهموه إال بعد الشارع اخترع اصطالحاً  احلرمة واجلواز، ال أنيف القرآن هذا اللفظان وقد فهم العرب منهما 
فانه جواب على املشركني بلفـظ فهمـوه ومل    )١(رم الرباوأَحلَّ اللَّه الْبيع و حيف مثل قوله  مأوضحه هلان 

  يسألوا الشارع تفسريه له وكذا كافة اآليات اليت فيها لفظ احلل واحلرمة كما سيأيت. 
هو بنفسه فسر احلالل واحلرام باملعىن املعهود كما فسر احلل بسـائر املعـاين   لسان العرب هذا إضافة إىل انه 

 )٢(ه فسره مبا هو عند العرب ال كحقيقة شرعية فالحظ قوله (واحلَالل: ضـد الْحـرامِ)  بوزان واحد وواضح ان
  وغريه.

  شواهد قرآنية على إرادة اجلواز من أحلَّ
يراد به احللية واجلواز مقابل احلرمة، وورد هذه اللفظ يف آيات أخرى  وأَحلَّ اللَّه الْبيعمث ان ما يؤيد ان 

  أُحلَّت لَكُم بهيمةُ الْأَنعـامِ إِالَّ مـا يتلـى   ا املعىن حسب متفاهم العرف فالحظ قوله تعاىل: أريد ا كلها هذ
كُملَيع)٣( وفَثُ إِىليامِ الرلَةَ الصلَي لَّ لَكُمكُم  أُحنِسائ )و )٤   ـلَّ لَكُـمقُلْ أُح ملَّ لَهما ذا أُح كئَلُونسي

باتالطَّي)٥( وكواجأَز لَلْنا لَكا أَحإِن بِيا النهيا أَي)وغريها فان الظاهر املفهوم عرفاً منها احلليـة مبعـىن    )٦
أي  أُحلَّت لَكُم بهيمةُ الْأَنعـامِ  آيةر فسفالحظ كم هو غريب ان ت –اجلواز واإلباحة ال معىن الفتح وغريه 

ـ أُت ومل ترحـل أو  قرثبتت لكم وأُد أو أُأو تعقَ ومل تشد فتحت عليكم أو أرسلت وأطلقت لكم عناـا   يرخ
  ..!!لكم

كما فصلناه سابقاً وهو ورود  ؟ان السياق ليس حبجة، فكيف مبا هو أبعد من السياقمؤيد ال دليل فنعم هذا 
مبعىن ـرد ان   مبعىن أو آخر، لذلك فان تفسري بعض مفردات القرآنالكرمي الكلمة يف مواضع أخرى من القرآن 

غري تام فان ذلك هذه املفردة وردت يف مكان آخر مبعىن معني بل حىت يف عدة أماكن أو حىت يف كافة األماكن، 
  .)٧(من أي طريق حصل. فتأملال يصلح دليالً بذاته، واما لو أفاد االطمئنان فانه علم عريف وهو حجة بذاته 

                                                             

 .٢٧٥سورة البقرة: آية  )١(
 .١٩٩ص ١١بريوت، ج –ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية  )٢(
 .١سورة املائدة: آية  )٣(
  .١٨٧سورة البقرة: آية  )٤(
  .٤سورة املائدة: آية  )٥(
  .٥٠سورة األحزاب: آية  )٦(
 ملا فصلناه يف موضع آخر مبنياً على معاين احلجية العشرة. )٧(

٣٤٨ 
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  وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين
  

 رأَيت حجراً مكْتوباً علَيه قَلِّبنِي فَقَلَّبته فَإِذَا علَى باطنِه من لَا يعملُ بِما يعلَم مشوم :نيب عيسى القال 
ملا عم هلَيع وددرمو لَمعا لَا يم طَلَب هلَيع   

 ).٧٨عدة الداعي، ص(
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