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  حسن سعد خضر. د
  مـلـخـصال                             

.                                اختلــــــف األصــــــوليون فــــــي تقســــــيمهم للــــــدالالت، وذلــــــك الخــــــتالف وجهــــــة النظــــــر عنــــــدهم
قــد يكــون المعنــى مقصــودًا : والــدال بذاتــه. وقــد يــدل بواســطةفيــرى الحنفيــة أن اللفــظ قــد يــدل بذاتــه، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا، وق .                                                                           أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليًا أو تبعي
  .من طريق اللغة، أو من طريق الشرع: أما الثابت بواسطة الغير فقد يثبت

اللغـــة،  الغيـــر مـــن طريـــق الثابـــت بواســـطة: هـــذه األطروحـــة هـــووالـــذي نتناولـــه بالدراســـة فـــي 
  .ما ثبت باللغة من غير اجتهاد وال استنباط: ويسمى داللة النص وتعني

وداللـــة . ويـــرى الجمهـــور أن اللفـــظ قـــد يـــدل علـــى معنـــاه بمنطوقـــه، وقـــد يـــدل عليـــه بمفهومـــه
أما داللة المفهـوم فقـد . لتزاممن طريق المطابقة أو التضمين أو اال: المنطوق على األحكام قد تكون

  .من طريق الموافقة، وقد تكون من طريق المخالفة: تكون

إلحــاق فــرع بأصــل لعلــة جامعــة تجمــع : فهــو مــن أدلــة الشــرع العقليــة، ويعنــي: وأمــا القيــاس
ولمــا كــان  الفــرع يلحــق باألصــل، فالقيــاس مظهــٌر وكاشــٌف لألحكــام ولــيس منشــئًا لهــا، ولمــا . بينهمــا

ة تعرف باالجتهاد، فالبـد للقـائس مـن أن يكـون مجتهـدًا مسـلمًا، بخـالف العـارف للعلـة فـي كانت العل
  . داللة النص، إذ يكفي أن يكون عالمًا بأسرار اللغة وأسباب الوضع، وٕان لم يكن مسلماً 
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  مـقـدمـةال

إن الحمد هللا رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به، ونعوذ به من شرور أنفسـنا وسـيئات 
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 :سبب اختيار البحث

ة بـين هـي بعنـوان العالقـو هـذه األطروحـة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي الفقـه والتشـريع، قدمت 
: ، و فيهـــا"الـــدالالت " مــادة : الدراســة، كـــان مــن المـــواد المقـــررة أثنـــاء إذ فـــي. داللــة الـــنص والقيــاس

هــل يــدل : ، وبيــان تقســيماتهم لكيفيــة داللــة اللفــظ علــى المعنــىللمــدارس األصــوليةالتحليــل األصــولي 
.                                                بذاتــــــــــــــــــــــــــــــــه أم بغيــــــــــــــــــــــــــــــــره؟ وهــــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــــــن المنطــــــــــــــــــــــــــــــــوق أم المفهــــــــــــــــــــــــــــــــوم؟

وٕانما اخترت البحث في مجال أصول الفقه، لسعة مداركه وجمال بحوره، و اخترت هـذه المسـألة لمـا 
مـن قبيـل داللـة الـنص، بينمـا يعتبرهـا  بعضـهميج المسألة األصولية، فقد يعتبرها لها من دقة في تخر 

  .   من القياس، وهناك فرق آخرون

  :مشكلة البحث

؟ ومــا هــو القيــاس؟ ومــا هــي شــروط كــل مــاذا تعنــي داللــة الــنص: ومــن هنــا بــدأت أتســاءل
  .وما تلك األسباب التي أدت إلى اختالف األصوليين؟ وما أهمية معرفة كل منهما؟ منهما؟

  :أهمية البحث

  .معرفة داللة النص ومدى العالقة بينها وبين القياس تساهم في معرفة بعض األحكام
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  :الدراسات السابقة

لــم أجــد دراســـات ســابقة تتنـــاول الموضــوع بشـــكل منفــرد ومباشـــر، غيــر أن جميـــع مصــادر ومراجـــع  
  :أصول الفقه تناولت الحديث عن داللة النص وعن القياس، ومن هذه المراجع

لبنـان، بيـروت، . أثر االختالف في القواعد األصولية فـي اخـتالف الفقهـاء. الخن، مصطفى )1
عبارة عن بحث قـدم لنيـل شـهادة الـدكتوراة فـي أصـول وهو . 1ط. 2009. مؤسسة الرسالة

 .الفقه من الجامعة األزهرية
عبــد الســتار أبــو : حــرره. البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه. الزركشــي، بــدر الــدين بــن بهــادر )2

 .وتناول مؤلفه جميع أبواب أصول الفقه ومنها الدالالت والقياس. غدة
أحمـد محمــد : تحقيـق. في فـي أصـول الفقـهالـوا. السـغناتي، حسـام الـدين بـن علـي بـن حجــاج )3

 .تناول مؤلفه باب القياس بشكل مفصل. م2003.اليماني
. دمشــــق، بيــــروت، عمــــان، المكتــــب اإلســــالمي. تفســــير النصــــوص. صــــالح، محمــــد أديــــب )4

 .تناول مؤلفه المنطوق والمفهوم وأقسام كل منهما عند الحنفية والمتكلمين. م1998
اهللا بــن الخضــر وشــهاب الــدين أبــو بــن عبــد  ت عبــد الســالمآل تيمية،مجــد الــدين أبــو البركــا )5

المسـودة فـي أصـول . المحاسن عبد الحليم بن عبد السالم وتقي الـدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم
وهــذا كتـــاب . بيــروت، دار الكتــاب العربــي. محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد: تحقيــق. الفقــه

اب الــدين أبــو العبــاس بجمــع المســودة تتــابع أئمــة الحنابلــة الثالثــة علــى تصــنيفه، ثــم قــام شــه
  .وتبيضها، والمسودة تتناول مختلف مسائل أصول الفقه

  :منهجية البحث

بيان المفاهيم اللغوية واالصطالحية للمفردات الواردة، وذلك بالرجوع إلى أمهـات كتـب اللغـة  )1
 .العربية، وكتب األصول

باآليات القرآنية واألحاديث النبويـة ذات الصـلة بالموضـوع، واالسـتعانة علـى فهـم  االستشهاد )2
 .اآليات بالرجوع إلى كتب التفسير، وتخريج األحاديث والحكم عليها
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راء األصـوليين فــي المسـائل األصـولية، وأقــوال الفقهـاء فـي المســائل الفقهيـة، مـع ذكــٍر آبيـان  )3
اآلخـــر، وذلـــك بـــالرجوع إلـــى كتـــب األصـــول والفقـــه ألدلـــة كـــل فريـــق، وتـــرجيح أحـــدهما علـــى 

 .المعتمدة في كل مذهب
. واســم المرجــع. توثيــق المعلومــات، وذلــك بــذكر اســم شــهرة المؤلــف، ثــم اســمه وتــاريخ وفاتــه )4

وذكــر رقــم . _إن وجــدت_ ورقــم الطبعــة. ومكــان ودار وتــاريخ النشــر. _إن وجــد_ والمحقــق
 .الجزء والصفحة

رها فهـــرس اآليـــات مرتبـــة حســـب اســـم الســـورة فـــي المصـــحف إيـــراد الفهـــارس، بحيـــث يتصـــد )5
الشـــريف، ثـــم فهـــرس األحاديـــث واألعـــالم وقائمـــة المصـــادر والمراجـــع مرتبـــة حســـب الترتيـــب 

 .األبجدي

التحليلـــي، وذلـــك بـــالرجوع إلـــى المـــذاهب االســـتقرائي الوصـــفي ثـــم  المـــنهج: أمـــا المـــنهج المتبـــع فهـــو
  .                    وتحليلها أصولياً 
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  ولاأل  الفصل

 والقياس الدالالت مفهوم في مقدمات

 تقسـيمها، فـي) والمتكلمـين الحنفيـة( األصوليينَ  ومنهجَ  ، الدالالتِ  مفهومَ  الفصل هذا يتناول
  :  األربعة التالية المباحث في وذلك وأقسامه، القياسِ  مفهومَ  تناولُ ي كما

  مفهوم الدالالت: المبحث األول 

  منهج الحنفية في تقسيم الدالالت  : المبحث الثاني 

  منهج المتكلمين في تقسيم الدالالت: المبحث الثالث 

  مفهوم القياس وأنواعه : المبحث الرابع 
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  األول المبحث

  الدالالت مفهوم
  . اصطالحًا مفهوم الداللة و ، مفهوم الداللة لغة :وفيه مطلبان

  : لغة الدالالت مفهوم: األول المطلب

أي هديتُــه : إذا هــداه، ودللتُــه فانــدلَ : ريــقوِداللــًة، ودلــُه علــى الط َدالَلــةً  يــُدل  دلَ  مــن: الداللــة
                                                                                                                        .1فاهتدى
   : 2ابن األعرابي اهتدى، قال: فالٌن على الطريق أياندَل : ونقول
  .                                           3،4عثول امرؤٌ  يندل  وكيف               تندلُ  ال أحمق يا مالك

                                             .5المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلولِ  إلثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليلِ  تقريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ : واالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِتداللُ 
  . معرفتهُ  المرادِ  الحكمِ  إلى الوصولِ  في المتبَعةُ  لطريقةُ ا: هو أي
� �:تعالى قال�
 ��	1
َ2 ��
�3�� ���0��4 �ْ�E �;ُ&)��Fَ2 +َ��, GH�I����� �;ُ& ِ��0ُ� ���� Kٍ�َ3�, ; ��َ2 �6.   

ـ�3
��  ��Lَــ�Dَ �:�وقــال ـْ�  :Mََــ"��� ��ـ ـٍ�  ,��َــ+ Aَــ���(&ُ;� Eـ� ـ�I �;ُ&ُN<ـ� 
��0/ـ- �َOِ% �;ُ�Lْ-Pـ ـGQ#P :ُــ�  �ـ� &ُــ;� ���ـ�Aِ%  .ـ �7<���
ــ���S   GْــMَ� ٍRـ�                 .
  . واإلرشادَ  الهداية تعني إذاً  فالداللةُ 

  
                                                           

 عبد أحمد:  تحقيق.  العربية وصحاح اللغة تاج لصحاحا. )هـ393ت( فارابيال حماد بن إسماعيل نصر أبو ،الجوهري 1
 . ]4/1698[ .4ط. م1987 ـ هـ1407. للماليين العلم دار ، بيروت. عطار الغفور

أخذ عن . هـ230وتوفي سنة  ،هـ150ليلة وفاة أبي حنيفة، عام  ولد. أبو عبد اهللا محمد بن زياد الكوفي هو : ابن األعرابي 2
كان أحفظ الناس للغات واأليام واألنساب، وطريقته كطريقة العلماء . الحربي و أبو عكرمة الضبيالكسائي، وأخذ عنه إبراهيم 

. )هـ577ت(الرحمن بن محمد بن عبيد أبو البركات األنباري، كمال الدين عبد . ء بل قالوا هو رأس في كالم العربوالفقها
؛ ]1/121. [م1985هـ ـ 1405  .مكتبة المنار ألردن، الزرقاء،ا. إبراهيم السامرائي: تحقيق. نزهة األلباء في طبقات األدباء

. إحسان عباس: تحقيق. وفيات األعيان .)هـ681ت(ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد البرمكي اإلربلي 
 . ]4/308. [ 1ط. م1971. ، دار صادربيروت

 
لسان  ).هـ711ت(تدي؟، ابن منظور، محمد بن مكرم بن عليوكيف لمثل هذا أن يه الكسول، الغليظ الرجلٌ : و العثول هو3

  ].11/248[. 3ط. هـ1414. بيروت، دار صادر. العرب

 
 دار بيروت،.  مرعب عوض محمد: تحقيق.  اللغة تهذيب. )هـ370ت( األزهري أحمد بن محمد منصور أبو الهروي، 4

  .]11/248[ .العرب لسان .منظور ابن ؛]14/48. [ 1ط.  م2001. العربي التراث إحياء

 دار. القاموس جواهر من العروس تاج. )هـ1205ت( الحسيني الرازق عبد بن محمد بن محمد الفيض أبو الزبيدي، 5
  ].28/502. [الهداية

 10/الصف سورة 6

 7/سبأسورة  7
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  :اصطالحاً  الدالالت: الثاني المطلب

 من ( ويقصد به اهللا تعالى، كما ويطلُق على ما به اإلرشاد ،للدليلِ  الناصب هو:  الدال
  . 1)آيات وأحاديث

  .2ومظهُرها الداللةِ  فاعلُ  أنه اعتبار على للمطلوب المرشد هو: الدليلو 

                                           .3 بالمدلولِ  العلمِ  ِإلى أوصلهُ  المستِدلُ  الناظرُ  تأَملهُ  ِإذا الذي: أو هو 
المجتهُد توصَل به إلى وعِقله  إذا تأملهُ كل ما يصدر عن اإلنسان من قول أو فعل أو إشارة، ف: أي

                                                                                .الحكم الشرعي معرفة 
العلم : وقال_ المجتهد_ الناظر المستدل: فيهومما يؤخذ على هذا أنه عّرَف الشيء بنفسه إذ جاء 

                                                                                   . _الحكم الشرعي_ بالمدلول

داٌل ودليـــٌل : قواعـــُد اإلســـالِم أربـــٌع  و مجـــازًا، داللـــةً  الـــدليلُ  يســـّمى: " 4قـــال أبـــو يعلـــى الفـــراء
  . �الرسوُل : الُقرآُن، والمبينُ : اُهللا َتعالى، والَدليُل : فالدالُ ، ومبيٌن ومسَتِدلٌ 

ـــــ"��$� �: �َقـــــال ـــــ;� 
��Mََ&ـ ـــــ� AُــــــD-Pَ %ِ�َــــــ �	ِ;� ���َ=��	ـ� ـــــ�Cِ �ـ� ـــــ -�� ���0ـ#                   .6"ُأولــــــُوا الِعلــــــِم : والمســــــتِدلُ ، �5 ���ُ/ـ�

الحكـم الشـرعي، : عليـه المجتهـد، والمسـَتدلُ : الشـرعيُة، والمسـتِدلُ  النصـوُص  :فاألصل في األدلـة هـو

                                                           
 .الكتبي دار.  الفقه أصول في المحيط البحر). هـ794ت(بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدين بدر اهللا عبد أبو الزركشي، 1

 . ]1/50. [1ط.  م1994 ـ هـ1414

   ].1/50. [المرجع السابق 2

 .وزارة األوقاف الكويتية ،الكويت. الفصول في األصول .)هـ370ت(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي، الجصاص 3
 ] .4/7. [2، طم1994ـ  هـ1414

 عام ولد. ، عالمة الزمان وقاضي القضاةالفراء بن بن أحمد خلف بن محمد بن الحسين بن محمد هو: أبو يعلى الفراء 4
. حلوان و وحران والحريم، الخالفة دار قضاء تولى بغداد، أهل من. هـ458 سنة في التاسع عشر من رمضان وتوفي هـ،380
 .الفقه أصول في وكالهما والعدة والكفاية السلطانية، األحكام مثل كثيرة مؤلفات له، تفقه على يد أبي حامد الحنابلة شيخ كان

: تحقيق .المقصد األرشد في ذكر أصحاب أحمد). هـ884ت(ابن مفلح، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا 
؛ الزركلي، خير الدين بن ]2/395/923. [1ط. م1990هـ ـ 1410. السعودية، الرياض، مكتبة الرشد. عبد الرحمن العثيمين

 ].6/99. [15ط. م2002. دار العلم للماليين. األعالم ). هـ1396ت(محمد بن عليمحمود بن 

 .44/ النحلسورة  5

 علي بن أحمد: تحقيق.  الفقه أصول في العدة. )هـ458ت(الفراء ابن خلف بن محمد بن الحسين بن محمد يعلى، أبو 6
 .]1/135[ .2ط.  م1990 ـ هـ1410.  المباركي
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 الشـــرعي، وأمـــا غايـــةُ  الحكـــم إلـــى الوصـــول فـــي المتبعـــة الطريقـــة هـــي): الداللـــةُ (االســـتدالِل  وطريقـــةُ 
  .   معرفُتهُ  المرادِ  الشرعي الحكم إلى الوصول فهي :االستداللِ 

الدليل هـو الداللـة وهـو مـا ُيَتوصـُل بـه إلـى معرفـة مـا "  :وقال أكثر المتكلمين وعامة الفقهاء
 آخـرَ  شـيءٍ  فهـم فهمهِ  من يلزمُ  ما هي الداللةُ :" بعض المتكلمين وقال ،1"ال يدرُك بالحِس والضرورِة 

  . 2"أو غيره بلفظه

الطريقـة التـي يلـزم مـن فهمهـا فهـم غيرهـا مـن األحكـام، سـواء أثبـت ذلـك الغيـر مـن : أي هي
  . طريق اللفظ أو بواسطة الغير من طريق اللغة أو الشرع

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 محمد بن يوسف بن اهللا عبد بن الملك عبد المعالي أبو الجويني، ؛]1/53. [الفقه أصول في المحيط البحر. الزركشي 1
 .]1/115. [اإلسالمية البشائر دار بيروت،. العمري وبشير النبالي اهللا عبد: تحقيق. الفقه أصول في التلخيص. )هـ478ت(

عبد الرحمن : تحقيق. التحبير شرح التحرير. )هـ885ت(الحنبلين علي بن سليمان عالء الدين أبو الحس المرداوي، 2
تقي الدين أبو البقاء ، ابن النجار ؛]1/316. [1ط. م2000 ـ هـ1421 .الرشد مكتبة الرياض، السعودية،. وآخرونالجبرين، 

الزحيلي، ونزيه محمد : حقيقت .شرح الكوكب المنير .)هـ972ت(بن علي الفتوحي الحنبليمحمد بن أحمد بن عبد العزيز 
ي بن عبد ، تقي الدين أبو الحسن عل؛ السبكي]1/125. [2ط. م1997ـ هـ 1418. مكتبة العبيكان. حماد

بيروت، دار . _)هـ685ت(منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي _  اإلبهاج في شرح المنهاج. )هـ756ت(الكافي
الفقه  صولالمهذب في علم أ .بن علي بن محمد عبد الكريم ،النملة؛ ]1/204. [م1995ـ هـ 1416. الكتب العلمية

 .]3/1055[ .1ط. م1999ـ هـ 1420. الرياض، مكتبة الرشد .قارنمال
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  الثاني المبحث

  الدالالت تقسيم في الحنفية منهج
من  أو ،1المعنى على اللفظ داللة كيفيةِ  حسبَ  أقسام وذلك أربعة الدالالت الحنفية قسم

.                                                                        كما أسماها البعض 2النصوصِ  متعلقات حيثُ 
والمعنى . أن اللفَظ قد يدل على المعنى بذاته وقد يدل عليه بواسطة :ووجهة النظر عند الحنفية

وقد ال يكوُن . صِ الن ويسمى عبارةَ  ،أو تبعياً  أصلياً  مقصوداً  سوقهُ  الثابت بذات اللفظ قد يكونُ 
ويسمى داللَة  الثابُت بواسطِة الغير فقد ُيفَهُم من طريق اللغة، أما . ويسمى إشارَة النصِ  ،مقصوداً 
من عندهم  وما عدا ذلك فهو .صِ ويسمى اقتضاَء الن وقد ُيفَهُم من طريق الشرع أو العقل،. النِص 

وسوف                                                                     .3التمسكات الفاسدة
وذلك ، - الثانيما عدا داللة النص ألنها موضوع البحث في الفصل  -  أتناول هذه األقسام بالدراسة

  :  تاليةال الثالثة في المطالب

                                                                                              : النص عبارة: األول المطلب

                                                                  : فروع أربعةوفيه 

  :عبارة النِص لغةً  :األولالفرع 

  :وفيه مسألتان

  : العبارة لغةمعنى : المسألة األولى

                                                                      .4يقطعه ويتجاوز عنه هرالن  رُ إلى بلد ويعبُ  يجري ويمر فيقطُع بلداً جرى : أي وراً بُ عُ  رُ يعبُ  رَ بَ من عَ 

                                                           
 العنزي، ؛]1/248[ .صبيح مكتبة مصر،. التوضيح على التلويح شرح. )هـ793ت( عمر بن مسعود الدين سعد التفتازاني، 1

 ـ هـ1418. الريان مؤسسة بيروت، لبنان،. الفقه أصول علم تيسير. الجديع اليعقوب يعقوب بن عيسى بن يوسف بن اهللا عبد
 ].1/230. [1ط. م1997

 ]. 1/99. [العربي الكتاب دار بيروت،. الشاشي أصول). هـ344ت( محمد بن أحمد علي أبو الدين نظام الشاشي، 2

 .]1/248. [التوضيح على التلويح شرح. التفتازاني 3

 .دار الهالل. سامرائي، إبراهيم المهدي مخزومي: تحقيق. العين. )هـ170ت(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ،الفراهيدي 4
 ].2/230. [اللغة تهذيب. الهروي ؛]4/530. [العرب لسان. منظور ابن ؛]2/129[
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ِ� �:قال تعالى% ً�/�0�> T�� �$�ُ��ُUَ� ��� ����َ��=َ� +��V W�I�َ&�7 �;ُ�Aَْ2�� �H(#*�� ���X�"ْUَ� T ���0��4 ��
�3�� ��	1
َ2 ��
�ٍ ِ/�7 Y"ِِX��, � �1.           

�Y"ِِX �7/ِ ٍ� :" ومعنى قوله تعالى �, �مارين قاطعين نتم جنبًا إال أن تكونوا أوال تقربوا الصالة و : أي" %ِ�

للطريق، والصالة هنا بمعنى الموضع وهو المسجد، وهذا فيه جواز مرور الجنب من المسجد، أو 
                                       . 2دليل على أن الجنب المسافر إذا لم يجد الماء يتيمم ويصلي وه

المسجد وال في غيره، وال يحل والمسجد إنما يؤتى للصالة فيه، وال تصح الصالة من الجنب ال في 
المسجد لجنٍب الرتباط المسجد بالصالة، لكن يجوز لمن ال طريق له إلزالة الحدث إال المرور من 

                                                                                         . المسجد أن يمر، ومن ذلك دخول الجنب المسجد لالغتسال

                                                                                                   .4وعبرُت عن فالن إذا تكلمُت عّنهُ . 3َعبَر يَعُبُر الرؤيا تعبيرًا، وَعَبرها َيعُبُرها َعْبرا وِعَباَرًة أي فسرهاو 

�َ=�/�"��$� �:تعالىقال  ��
�Z1"��� �;ُ�0ُ: $ِ% �Y��
�Z�I .�� .�A�ُ��َْ2 ُ[���ْ� ��	1
َ2 ��
 �5                                    .  

.                               6الذي يفسر الرؤياهو والعابُر ، َأيها األشراُف أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تفسرون: َأي 
السر  لآلخرين، فيتجاوز به منويفسره وسميت العبارة عبارًة ألن المتكلم يفصح عما بداخله 

  .الكتمان إلى العلن و 

  

  

                                                           
 43/النساءسورة  1

مؤسسة . أحمد محمد شاكر :تحقيق. في تأويل آي القرآن جامع البيان. )هـ310ت(، أبو جعفر محمد بن جريرالطبري 2
). هـ671ت( ؛ القرطبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن احمد األنصاري]8/379[. 1ط. م2000 ـهـ 1420. الرسالة

. 2ط. م1964هـ ـ 1384. الكتب المصرية  القاهرة، دار. أحمد البردوني و إبراهيم أطفيش : تحقيق. الجامع ألحكام القرآن
]5/202[.  

 منير رمزي: تحقيق. اللغة جمهرة. )هـ321ت(دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو األزدي، ؛]2/129. [العين. الفراهيدي 3
 . ]1/318. [أولى ط. م1987. للماليين العلم دار بيروت،. بعلبكي

 ]. 2/734. [اللغة تاج الصحاح. لجوهريا 4

 43/يوسف سورة  5

 الوسيط في ).هـ468ت(علي بن أحمد بن محمد بن علياحدي، أبو الحسن الو ؛ ]16/116/43. [جامع البيان. الطبري 6
لبنان، . عبد الحي الفرماوي : تقديم  .عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، وآخرون: تحقيق. تفسير القرآن المجيد

  .                                                               ]2/215[ .1ط. م1994 ـهـ 1415. بيروت، دار الكتب العلمية
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  :لغةً  معنى النُص : المسألة الثانية

 ،1إليه رفعتهُ  إذا نصا فالن إلى الحديثَ  ونصصتُ  الشيِء، رفع: والنُص  َنَصَص، الفعل من
                                                               . 2أظهرتها إذا العروَس  ونصصتُ 

.                                                                                                               4،5"العنَق فإذا وجَد فجوة نص : " في حجته؟ فقال �عن سير النبي �3سئل أسامة بن زيد
وسمي النص نصًا لما فيه من ظهور ووضوح، فكأنما رفعته عاليًا فأصبح يعرفه كل من يشاهده، و 

  .                                                                                       كل من يسمعه

 :الرجلَ  َنَصصتَ :  قيل ومنهُ  ، أقصاها ومبلغُ  األشياءِ  منتهى النصِ  أصلُ :" 6عبيدٍ  أبو قالَ 
        .7" عندهُ  ما كلَ  تستخرجَ  حتى الشيءِ  عن مسألَتهُ  استقصيتَ 

                                                                                                                             

                                                           
 اهللا عبد: تحقيق. الحديث غريب. )هـ276ت(الدينوري مسلم بن اهللا عبد محمد أبو قتيبة، ابن ؛]7/86. [العين. يالفراهيد 1

 .]2/491. [أولى ط ،هـ1397. العاني مطبعة بغداد،. الجبوري

 .]1/145[. اللغة جمهرة. األزدي 2

أمه أم أيمن حاضنة رسول . ابن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس الكلبي: أسامة بن زيد 3
استعمله رسول اهللا وهو ابن ثماني عشرة . أبو خارجة: أبو زيد، وقيل: يسمى بحب رسول اهللا، ويكنى بأبي محمد، وقيل. اهللا

ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي . ر أيام معاوية سنة ثماٍن أو تسٍع وخمسينتوفي آخ. كان أسود أفطس. سنة
عادل عبد الموجود، وعلي : تحقيق. أسد الغابة في معرفة الصحابة). هـ630ت(الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري 

  .]5/380/5338. [1ط. م1994هـ ـ 1415. دار الكتب العلمية. معوض
. النجاة طوق دار. الناصر زهير محمد: تحقيق .البخاري صحيح. )هـ256 ت(الجعفي إسماعيل بن محمد، البخاري 4

 صحيح. )هـ261ت( النيسابوري الحسن أبو الحجاج بن مسلم ،مسلم ؛]باب السرعة في السير 4/58/2999[  .1ط .هـ1422
 .]باب اإلفاضة من عرفات 2/936/1286[. العربي التراث إحياء دار بيروت،. الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق. مسلم

؛ ]2/942. [جمهرة اللغة. األزدي. ؛ وهو المشي السريع المسبطر]1/168. [العين. الفراهيدي. والعنق من سير الدواب 5
 ].4/1533. [الصحاح. الجوهري

زيد األنصاري واالصمعي أخذ العلم عن أبي  هـ،150 عاممن رجل عبد رومي  بهراة ولد. سالم بن القاسم هو: عبيد أبو 6
 على تفقه. الكوفيين مذهب على نحوياً  و ،محدثاً  ،فقيهاً  كان. وغيرهما من البصريين، كما اخذ عن الكسائي والفراء والشيباني

كان منقطعا لألمير عبد اهللا بن الطاهر،  .عام18 طرطوس قضاء وليرحل إلى بغداد ف .ةحنيف أبي وصاحبي الشافعي، يدي
الطهور في الحديث، واألجناس من كالم : و مؤلفاته كثيرة منها. فكلما ألف كتابا أهداه إليه، فيجري له عشرة آالف درهم
ء في نزهة األلبا. أبو البركات األنباري .  هـ224 سنةبمكة  توفي. العرب، وأدب القاضي، والمقصود والممدود في القراآت 

 ].5/176. [ ألعالما. ؛ الزركلي]113- 1/109. [طبقات األدباء 

 حيدر. خان المعيد عبد محمد: تحقيق.  الحديث غريب). هـ224ت( البغدادي الهروي اهللا عبد بن عبيد أبو سالم، بن القاسم 7
 ] .3/457.[ أولى ط.  م1964 ـ هـ1384.  العثمانية المعارف دائرة ، أباد
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     :اصطالحاً  النص:  الثاني الفرع

ويسمى  خفاؤهُ  و المعنى ظهورُ  حيثُ  ومن المعنى، على الداللةُ  حيثُ  من :نوعان النص 
  . 1المتقابالتب

  :المعنى على داللتهُ  حيثُ  من النص:  المسألة األولى

 المعنى ظاهرِ  بحكمٍ  مخصوصةٍ  غير أو مخصوصةً  عيناً  يتناولُ  ما كلُ :" الحنفية هو عند
  .أو جاء عاماً كل فعل أو قول أو إشارة، سواًء تناول حادثة معينه  : أنهوهذا يعنى  .2"المرادِ  بينِ 
.                                                                                                                            3" غيره يحتمل وال معنى على دل ما كل: " الشافعية هو وعند   

.                                                                                                       4" غيرهِ  في محتِمالً  كانَ  وٕان ، األحكامِ  من حكمٍ  في صريحاً  كانَ  ما"  :الحنابلة فهو أما عند
بخالف تعريف الشافعية  ،همتنذات الكالم و  :هو عندهمقول الحنفية، ومعنى النص  وأرجح

                                                                              : ومن أمثلته .والحنابلة فهما يدخالن في النص من حيث المتقابالت

� �:تعالى قال )1�
 ��	1
َ2 ��
�3�� ���0��4 ��ُU�� ����� #R�V �����َUُ� T�� #�ُ����َ� ��ِ% �;ُ�ْAَ2�� �$������8�� �5 . 

� �A*�\� ���َ&ُ;� �: تعالى قال )2�� َ]�"َ� �;ُ&�>���ْ̂ َ2 �$ِ% �;َ� ��ُ&�
 #��	َ� _�َ��� �$ِ`َ� �$�َ: #��	َ� _�َ��� �;ُ&َ�َ� �a�X1"�� �#��� ��ْ:�"َ� ���� 
���=�X G?# �5�� �b�5��
 ��	ِX ��َ2 �ٍ�
�F �6 . 

 . 7" لوارث وصية ال: " �قوله  )3

      .8" خالتها على وال عمتها على المرأة تنكح ال: " �قوله  )4

  
                                                           

 ]. 1/68. [ الشاشي أصول.  الشاشي 1

 . ]1/59. [ األصول في الفصول.  الجصاص 2

 بيروت، لبنان،.  صوللو ا منهاج شرح السول نهاية. )هـ772ت(الحسن بن الرحيم عبد الدين جمال محمد أبو اإلسنوي، 3
 ].  1/91. [1ط. م1999 ـ هـ1420. العلمية الكتب دار

 .]1/138. [ الفقه أصول في العدة.  يعلى أبو 4

  102/ عمران آلسورة  5

  12/ النساءسورة  6

. )هـ279ت( سورة بن عيسى بن محمد الترمذي، ؛]باب ال وصية لوارث/ كتاب الوصايا/4/4[ .البخاري صحيح. البخاري 7
. 2ط.  م1975 ـ هـ1395. الحلبي البابي مصطفى مصر،. الباقي عبد فؤاد محمد و شاكر أحمد: تحقيق. يالترمذ سنن

 .]باب ال وصية لوارث/ أبواب الوصايا/4/433[

 شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو النسائي، ؛]باب تحريم الجمع/ كتاب النكاح/2/1029/1408[. مسلم صحيح. مسلم 8
 ـ هـ1406. اإلسالمية المطبوعات مكتب حلب،. غدة أبو الفتاح عبد: تحقيق. الصغرى السنن. )هـ303ت( الخرساني

   ]. باب الجمع بين المرأة وعمتها/ كتاب النكاح/6/97/3292[. 2ط. م1986
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  :المتقابالتُ  حيثُ  من النص: المسألة الثانية

 النص، ،الظاهر:  إلى الواضح يتفرع ، وخفي واضح:  قسمان الحنفية عند المتقابالت
                                                                                                                    .  ، وهذا المنهج هو الذي يعنينا بيانه المحكم ، المفسر

ويقابل الظاهر (  ظاهرٍ : إلى ندهمع الواضح يتفرع و لكن وخفي، واضحٌ  :أيضاً  المتكلمين وعند
 )وهو يقابل المحكم والمفسر عند الحنفية(  1ال يتطرق إليه التأويل: ونصٍ  ،)والنص عند الحنفية

                      .         فقط

السماِع من غير  بنفس للسامع منه المرادُ  ظهرَ  و ألجلهِ  اللفظُ  يسق لم ما هو: فالظاهر
                                                                            .              2العقول لظهورهتأمل فهو يسبق إلى 

 باللفظِ  تقترنُ  بقرينةٍ  الظاهِر، على وضوحاً  وزادَ  ،3 ألجلهِ  الكالمُ  سيقَ  ما فهو:  النُص  أماو 
                                                                                                     .4المتكلمِ  منَ 

:                                                                                                    أمثلتهما فيعرف قصده من سبب النزول أو سياُق اللفظ، ومن

	�;� �9��َO �: َتعالى َقولهُ  )1AَcِX ْ��ُ��َL ���Aِ% �a� �/�ْ� ُ�dْ�� -"����X ��Vَ2�� ��ّ��� �a� �/�ْ� �f#"�V�� ��X-"�� �5                .

.              6الربا وحرمةُ  ، البيعِ  حلُ :  هو اآليةِ  سماعِ  عند الذهنِ  إلى المتبادرُ  فالمعنى الظاهر
 الكفارِ  على للردِ  سيقت اآليةَ  ألن و الربا، البيعِ  بين التفرقةُ  :فهو في اآليةِ  و أما النُص 

                                                           
 ].1/216. [اإلبهاج في شرح المنهاج. ؛ السبكي]2/207. [البحر المحيط. الزركشي 1

 .السرخسي أصول). هـ490ت( سهل أبي بن أحمد بن محمد بكر أبو ، السرخسي ؛]1/68. [الشاشي أصول. الشاشي 2
 .  ]1/163. [م1973 ـ هـ1393.  المعرفة دار بيروت، لبنان،. األفغاني الوفا أبو: تحقيق

 .]1/68. [ الشاشي أصول.  الشاشي 3

 .]1/164. [ السرخسي أصول. السرخسي 4

  275/ البقرةسورة  5

 . البدلين حدأ على المشروطة الزيادة مع بجنسه الشيء بيع:  هو الربا 6
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 األجل انتهاء عند رأس المال على زيادة الربا في ألن ،1كالبيع حالل الربا إنما:  قالوا الذين
  .  كالبيع

�g�&ْA��� �: تعالى قوله )2َ� ��� �K�َh �;ُ&َ� ���� �B��8-0�� +�0dْ�� �i(ُj�� �k��X�I�� �2           . 

.                                                                                            التعدد، وحصر العدد في أربع نساء وجواز ، حل النكاح:  منها أحكام اآلية في     
صرفته إلى اإلباحة فاهللا ) ما طاب لكم(أمر واألمر يفيد الوجوب، إال أن عبارة فعل )فانكحوا( كلمة

                                   .فإن طاب له فليكن وٕاال فال سبحانه وتعالى جعل األمر راجعًا إلى الشخص
ٕان خفتم أال و : واآلية جاءت في معرض الحديث عن اليتامى، فكانت جواب الشرط لقوله تعالى

                                           .3تقسطوا، فانكحوا ولكن ال تتجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربع
 العدد لحصر اآلية جاءت هي نٌص إن قورنت بإباحة النكاح، ولكن وٕاباحة التعدد ، مباح فالزواج

، فكان حصر العدد هو النص الحقيقي ألنه وضوحًا،على إباحة التعدد زادها ما هوو  زوجات، بأربع
  .االحتمالَ  يقبلُ  ظاهرٌ مقصود أصالًة، وهذا 

  :   اصطالحاً  النص عبارة: الثالث الفرع

 المعنى ذلك كان سواءٌ  له المسوقِ  المعنى على اللفظِ  داللةُ  إنها: " 4الشريعة صدر قال
                                                              .5" المتأخر هِ الزمِ  أو ئهِ جز  أو له الموضوعِ  عينَ 

  . 6" التأملِ  قبلَ  ُيعلمُ  َقَ◌َ◌صداً  به أريدَ و  ألجلهِ  الكالمُ  سيقَ  ما: "  هيف

                                                           
 السيوطي الدين جالل و) هـ864ت(المحلى الدين جالل الجاللين، ؛]3/355. [ القرآن ألحكام الجامع. القرطبي 1
 ].  1/61/275. [ 1ط.  الحديث دار ، القاهرة.  الجاللين تفسير. )هـ911ت(

  3/النساءسورة  2

 . ]5/12. [ القرآن ألحكام الجامع.  القرطبي ؛]535- 7/534. [ القرآن آي تأويل في البيان جامع.  الطبري 3

 األصغر، الشريعة بصدر الملقب .الحنفي البخاري المحبوبي محمود بن اهللا عبيد بن مسعود بن اهللا عبيدهو : صدر الشريعة 4
التنقيح وشرحه التوضيح، النقاية : من علماء الحكمة والطبيعيات وأصول الفقه والدين، من مؤلفاته .األكبر الشريعة صدرابن 

 محمد بن رضا بن عمر كحالة، ؛]4/197. [ األعالم.  الزركلي. بخارى في هـ747 سنة توفي .مختصر الوقاية 
 ]. 6/246. [ العربي التراث إحياء دار و المثنى مكتبة ، بيروت.  المؤلفين معجم. )هـ1408ت(

  .]1/248. [ التوضيح على التلويح شرح.  التفتازاني 5

 أحمد بن العزيز عبد البخاري، الدين عالء ؛]1/236[. السرخسي أصول. السرخسي ؛]1/99[ .الشاشي أصول. الشاشي 6
 .]1/171. [العربي الكتاب دار. البغدادي محمد: تحقيق). هـ482ت(البزدوي أصول عن األسرار كشف ).هـ730ت(محمد بن
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  : ضوابط التعريفات وفي

 . المعنى، وذلك ليدل على غرض الشارع ذلك ألجلِ  اللفظ سيق )1

          . للشارع اً مقصود، وهذا لكون المعنى مراد المعنى )2

بالقصد، فيحصل العلم به بمجرد السماع مع وجود شيء يسير من التأمل والبحث  العلم يتم )3
 . عن القرينة التي جاءت الزيادة في الوضوح من جهتها

         .1المتأخر هبالزمأو ئه بجز  أو اللفظ بعين تثبت النص عبارة )4

  : الضوابط هذه فائدةُ 

 . المعنى ألجل سيق العبارة في اللفظ أن يبين:  األولُ  الضابط )1

 .  ـ تبعاً  أو أصالةً  ـ مقصود النص عبارة في المعنى أن يبين:  الثاني والضابط )2

 لسنا ونحن ، الوضوح غاية في النص عبارة في الوارد الحكم أن يوضح:  الثالث والضابط )3
 . منه المراد نعلم حتى والتدقيق التأمل إلى بحاجة

 عين استخدام: أي المطابقة داللة استخدام النص عبارة في فيجوز:  الرابع الضابط أما )4
 المعنى من جزء: أي التضمين داللة استخدام ويجوز اللغوي، وضعه أصل في اللفظ

 .لوازمه بعض في اللفظ استخدام: أي االلتزام داللة استخدام يجوز كما اللغوي،

وكان المعنى فيه  اللفظ بذات ثبت ما:  هي النص عبارة إن :ويستفاد من هذه الضوابط
.                                                                                          ألجله مقصودًا وسيق الكالم

  :ومن خالل التعريف تتضح األمور التالية

                                                           
1
وهذه سنوضح المقصود بها  من طريق المطابقة أو التضمين أو االلتزاموثبوتها بعين اللفظ أو جزئه أو الزمه المتأخر يكون  

 .في المطلب األول من منهج المتكلمين في تقسيم الدالالت
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قيد يخرج ما دل بغير ذات اللفظ، كداللة النص : وٕاشارة، وهو عبارة: اللفظ بذات ما ثبت )1
   .واقتضاء النص

  . وااللتزام والتضمين المطابقة:  يفيد " اللفظ بذات"قيد  )2

  : أمثلة على الثابت بعبارة النص: الفرع الرابع

�3
�� �: �اهللا َقال:  اَألول المثال���� �$����"�
 �l��0�*�g���ْ� #;ُj �;َ� ��ُ�ْc�
 �?�=�X�IَcِX B����	�! �;�E������>�َ� �b�A���َj mH���ْ�> 
�َ��� ��ُ��/ْUَ� �;�	َ� mH�F��	�! ً���Xَ2 �9�Nَ���ُ2�� �;�E �$�ُU�7�َM�ْ� �1 .  

 ، عدولٍ  شهداءَ  بأربعة قالوا ما على يأتونَ  وال بالزنا، العفيفات الحرائرَ  يتهمون والذين: أي
  .                   2وبفسقهم شهادتهم والحكم برد ، جلدة ثمانين بجلدهم عليهم القذف حد إقامة فالواجب

  :�، فقال النبي � قذَف امرأَتُه عند النبي �4هَالل بن أميةأن : �3سعن ابن عباف

، وهذه هو المقصود األصليو  ،فقد سيقت اآلية لبيان عقوبة القاذف .5"البينُة أو حٌد في ظهرَك " 
وُفِسرت بكون الجلد ثمانين  ،من قبيل المجمل الذي في اآلية" اجلدوهم"هي عبارة النص، ولفظ 

، فأصبحت مفسرة تفسيرًا شامال ال يقبل التأويل وال التخصيص ولكنها تقبل النسخ في زمن جلدة
   . النبوة، وزمن النبوة انتهى

                                                           
 4/النور سورة 1

 بيروت،. وٕاعرابه القرآن معاني. )هـ311ت( السري بن إبراهيم إسحاق أبو ،الزجاج ؛]4/19/102. [البيان جامع. الطبري 2
 .]4/30. [1ط. م1988 ـ هـ1408. الكتب عالم

 الحارث بنت لبابة أمه. اهللا رسول عم ابن مناف، عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن العباس بن اهللا عبد: ابن عباس 3
، العسقالنيابن حجر  .هـ68 سنة بالطائف ومات سنين بثالث الهجرة قبل مكة، شعب في هاشم بنو كان عندما ولد. الهاللية

بيروت، دار . عادل عبد الموجود وعلي معوض: تحقيق .الصحابة تمييز في اإلصابة. )هـ852ت(أبو الفضل أحمد بن علي
  . ]124- 4/121. [1ط. هـ1415. الكتب العلمية

 أمه ،واسمه مالك بن امرئ القيس بن مالك بن األوس األنصاري الواقفي األعلم عبد بن قيس بن عامر بن أمية بن هالل 4
 و بدراً  شهد. مهاجراً  المدينة قدم يوم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عنده نزل الذي الهدم بن كلثوم أخت هدم، بنت أنيسة
   .]5/380/5338[. الصحابة معرفة في الغابة أسد. األثير ابن.  تبوك يوم خلفوا الذين الثالثة من وهو أحداً 

). هـ275ت( السجستاني األشعث بن سليمان داود، أبو ؛]باب إذا ادعى أو قذف 3/178/2671. [البخاري صحيح. البخاري 5
  ] .باب اللعان 2/276/2254. [العصرية المكتبة صيدا، بيروت،. الحميد عبد الدين محي محمد: تحقيق. داود أبي سنن
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	��# ,��� �:قوُلُه تعالى: المثال الثاني� _C��/�� �;ُ�Aَ2�� �;ُ&� _C��/�� #��E �;ُ&�'n�8�A +َ�ِ% �oَ�#"�� fِ�� -*�� َ?َ�� َ� �;ُ&َ� ��Vُ2 �;ُ&Aَ2 ��ّ��� �;
�;ُ&َ� ��ّ��� �pَ�َ: ��� ْ��ُqَ��X��� #��E��"�!��X �$r�َ� �;ُ&0�, �َM�,�� �;ُ&� َ��, �K�َ�َ� �;ُ&�8ُMAَ2 �$�ُA��ْsَ� �;ُ�0ُ: �;ُ&َ� ��# �/َ��
 +��V ْ���X�"�!��� ْ��ُ�ُ:�� 

��َMْ�� ���� �F���7َt� �u� َs�ْ� ���� �v� �Xَt� ُu� َs�ْ��ِ� ��� +َ�ِ% �f�� -*�� ْ��1���َ2 #;ُj "ِ �1.  

والشراب كل ذلك  ، كما أحل لكم الطعامُ 2جماعالأبيح لكم ليلة الصياِم الرفُث وهو : أي 
                                                                                       .3حالٌل إلى طلوع الفجر

  شاِء، كان الجماُع أوَل فرِض الصياِم محرمًا في ليالي الصياِم بعد العِ :" 4قال الواحدي

                     .5"وكذلك األكُل والشرُب، فأحل اُهللا تعالى ذلك كَلُه إلى طلوع الفجرِ 

إذا كان الرجُل  �كان أصحاُب محمٍد  :"، قال� 6عن البراءِ  ومما يؤكد هذا القول ما روي
اإلفطاُر، فناَم قبَل أن يفطَر لم يأكْل ليلتُه وال يومُه حتى يمسي، وٕان َقيَس بن صائمًا، فحضَر 

ال : أعندِك طعاٌم؟ فقالت: ِصرَمَة األنصاري كان صائمًا، فلما حضَر اإلفطاُر أتى امرأتُه، فقال لها
خيبًة لك، : أُتُه، فلما رأتُه َقالتُب َلَك، وكان يومُه يعمُل، فغلبتُه عيناُه، فجاءتُه امر طلُ ُق فأَ لِ نطَ ولكْن أَ 

                                                           
   187/البقرة سورة 1
  . ]15/58. [ تهذيب اللغة. ؛ الهروي]8/220. [ العين. الفراهيدي 2
 .]256-1/255. [ وٕاعرابه القرآن معاني.  الزجاج ؛]3/487/187. [ البيان جامع.  الطبري 3

أستاذ عصره في .  ساوه من أصله. الشافعي النيسابوري، ،بن متويه علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو: الواحدي 4
، وأخذ عنه أحمد األرغياني وعبد )أبو إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري(النحو والتفسير، أخذ التفسير وتتلمذ على يد الثعلبي 

وفيات . ابن خلكان .اإلعراب في واإلغراب في التفسير، البسيط: مؤلفاته من. هـ468 سنة بنيسابور توفي.  الجبار الخواري
علي : تحقيق. طبقات المفسرين العشرين). هـ911ت(؛ السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ]3/304. [األعيان

 ].    1/78. [1ط. هـ1396. القاهرة، مكتبة وهبة . محمد عمر

 الموجود عبد عادل:  تحقيق.  المجيد القرآن تفسير في الوسيط) . هـ468 ت( أحمد بن علي الحسن أبو ، الواحدي 5
  ] .1/285. [ م1994- هـ1415.  العلمية الكتب دار ، بيروت لبنان،.  وآخرون

 مصعب زمن فيها ومات الكوفة نزل. النجار بن مالك بني من حبيبة أمه األنصاري، الخزرجي عمارة أبو عازب بن البراء 6
. الصحابة معرفة في الغابة أسد. األثير ابن ؛]1/411/618. [الصحابة تمييز في اإلصابة. العسقالني. الزبير بن
: تحقيق. الرجال أسماء في الكمال تهذيب. ، أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن القضاعي الكلبيالمزي؛ ]1/362/389[

  .]4/34/650[. 1ط. م1980هـ ـ 1400. بيروت، مؤسسة الرسالة. بشار عواد
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 ا انتصَف النهاُر غشي عليه، فُذِكَر ذلك للنبيفنزلت اآليةُ  �فلم: "�;ُ&�'��8�A +َ�ِ% �oَ�#"�� fِ�� -*�� َ?َ�� َ� �;ُ&َ� ��Vُ2 


��َ/� #�� �َ&ُ;� �wَ �:" ففرحوا بها فرحًا شديدًا، ونزلت"  +��V ���X�"�!��� ��ُ�ُ:��F���7َt� �u� َw� ���� �v� �Xَt� ُu ◌ِ"1  .  

. جله بياُن حِل تناول الطعام والشراب والجماع أاآلية من  المقصود األصلي الذي سيقتف
                                . وهي عبارة النص .عند طلوِع الفجرِ  هذا الحكمِ  وذلك في أي وقٍت من َأوقاِت ليلِة الصياِم، وانتفاءُ 

كان ما قبلها من غير جنس ما  نفإ ،2ولفظ كي مثل لفظ إلى ،ن لفظ حتى يفيد الغايةإإذ 

 ��: " تعالى هلو ق، لبعدها أفادت انتهاء الغاية��� +َ�ِ% �f�� -*�� ��1���َ2 #;ُj           ."                                

  . ن الليل من غير جنس النهار فال يدخل في حكم ما قبل الغايةإفالصيام يكون إلى أول الليل، إذ 

                                                                               :  النص إشارة:  الثاني المطلب

  :وفيه ثالثة فروع

  :ارة النص لغةشإ: األول الفرع 

.                        3اجتباُه من خالياُه استخرجه و و شور العسل إذا  ،من الفعل شورَ      
.                                                                            4زو وتقصدعطِب وٕاظهارَك له ما تاللمخ ما في نفسكَ  إخراجُ : واإلشارة 

                               .                  5بيده أإذا أوم: جل يشير إشارةر َأشار ال و

و سميت اإلشارة إشارة، ألن المتكلم عندما يخرجها لم يكن يقصدها وٕانما ُتلحظ من سياق 
إلشارة بحاجة أشار بيده فإن هذه ا: فعندما نقول، كالمه، لذا فهي تحتاج إلى تأمل لفهم المراد منها

                                                           
 2/295/2314. [داود أبي سنن. داود أبو ؛]"أحل لكم" باب قول اهللا جل ذكره 3/28/1915. [البخاري صحيح. البخاري 1

 . ]باب ومن سورة البقرة 5/210/2968. [الترمذي سنن. الترمذي ؛]باب مبدإ فرض الصيام

محمد : تحقيق. الصاحبي في فقه اللغة). هـ395ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي  2
 ].1/108[. 1ط. م1997هـ ـ 1418. علي بيضون

 .]12/252. [ العروس تاج.  الزبيدي ؛]4/434.[ العرب لسان.  منظور ابن 3

 إحياء دار ، بيروت.  جفال خليل:  تحقيق.  المخصص) . هـ458ت( إسماعيل بن علي الحسن أبو ، المرسى سيده بنا 4
 . ]1/441. [ 1ط ، م1996 ـ هـ1417.  العربي التراث

 عبد بن محمد بن محمد الفيض أبو ، الزبيدي ؛] 2/704.[ الصحاح.  الجوهري ؛] 11/277. [ اللغة تهذيب.  الهروي 5
 ] .12/257. [ الهداية دار.  القاموس جوهر من العروس تاج) . هـ1205ت( الرازق
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.                               بيان وٕاظهار ما كان خفيا مؤمّأ إليه: ، فإشارة النص لغةإلى دقة نظر لمالحظتها

��l�I �:ومنه قوله تعالى�!َcَ� ��� َ�ِ% ��ُ��َL �\� َ: �;6�َ&ُA ���� �$�َ: .�� ���	���ْ� ً�� ِ/�51� .    

   :إشارة النص اصطالحاً : الفرع الثاني

وال سيق  ،من غير زيادٍة وهو غير ظاهر من كِل وجهٍ هي ما ثبَت بنظِم النِص "      
.                                                                                                                     2"الكالُم ألجلِه 

 بنظمِه لغًة لكنُه غيُر مقصوٍد وال سيق له النص وليَس  العمُل بما ثبتَ : " 3عنَد البزدويهي  و
                             .                                                          4"بظاهٍر من كِل وجٍه 

لفِظ من الثابُت باإلشارِة ما لْم يكن السياُق ألجلِه لكنُه يعلُم بالتأمِل في معنى ال: " 5ال السرخسيوق
   .6"غير زيادٍة فيِه وال نقصاٍن 

              :                                                 بأنها 7العِنِزيعرفها  وقد

"     يفهُم من عبارِة النصِ  داللُة اللفِظ على معنى غير مقصوٍد من سياقه ولكنُه الزٌم لما "
                                                                   .8" يكوُن ظاهرًا وَقد يحتاُج إلى  تأملٍ هذا التالزُم بيَنُهما َقد " : وقال

                                                           
  29/سورة مريم 1

 ] . 1/99. [ الشاشي أصول.  الشاشي 2

 بزدة إلى ونسبته سمرقند، سكان من. اإلسالم بفخر لقب الكريم، عبد بن الحسين بن محمد بن علي الحسن أبو: البزدوي هو 3
 ] .4/328. [ األعالم.  الزركلي. هـ482 سنة توفي و هـ400 عام ولد. نسف قرب قلعة وهي

 ] . 1/174. [ األسرار كشف.  البخاري الدين عالء 4

 بالد من سرخس إلىيعود  هنسب تاريخ والدته مجهول، .األئمة بشمس ملقبال سهل، أبي بن أحمد بن محمد: السرخسي هو 5
في الجب بأوزجند،  له نصحه بسبب الخاقان سجنه. الحلواني األئمة شمس عن واألصول الفقه أخذ قاض مجتهد .خرسان

فرغانة وتوفي فيها سنة  وعندما أطلق سراحه سكن. وله أيضا شرح مختصر الطحاوي. فأملى كتابه المبسوط ثالثون جزءاً 
 ].5/315. [األعالم. الزركلي. هـ483

 ].  1/236. [ السرخسي أصول.  السرخسي 6

 بالمدارس التحق. بالبصرة الخصيب أبي بقضاء م،1959 عام ولد. يعقوب بن عيسى بن يوسف بن اهللا عبد: العنزي هو 7
ولم اهتدي إلى  .م1978 عام منها وتخرج. سنة عشرة اثنتي ابن آنذاك وهو اإلسالمي، بالمعهد بعد فيما سميت التي الشرعية

 .  مرجع لترجمة له، فاكتفيت بما ورد ذكره في كتابه تيسير علم أصول الفقه، والذي كتبه لتسهيل فهم علم األصول

. الدعوة مكتبة.  الفقه أصول علم. )هـ1375ت( الوهاب عبد ف، خال ؛] 1/313. [ الفقه أصول علم تيسير.  العنزي 8
  ] .1/145. [ القلم لدار الثامنة الطبعة عن بعةط
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ما  التعريف أن الغموَض وعدَم الظهوِر في إشارة النص إنما هو ألن أولَ من ويالحظ 
                           . بعبارة النص يتبادُر إلى ذهن السامع عند سماِع النص هو المعنى الثابتُ 

وٕان كانت مختلفة في األلفاظ لكنها متفقة في المعنى المقصود  والمالحُظ أن هذه التعريفات
  :وهذا ما نلمسه فيما يلي، بها

 . نظمِ الإشارة النص ثابتٌة ب )1

 . لم يكْن المعنى مقصودًا من اللفِظ  )2

 .لم يكن سياق النص ـ اللفِظ ـ من أجِل ذلك المعنى  )3

 .غيُر ظاهٍر من كل وجٍه لذا يحتاُج إلى شيٍء من التأمل المعنى  )4

  : وفائدة هذه الضوابط

يدل على أنها مما ثبت بذات اللفظ ال بواسطِة الغيِر، وبهذا تفترق عن : الضابط األول )1
 .فتقدم عليهاالداللة واالقتضاء 

 عنى فيها غيرُ يدل على أنها وٕان كانت من الثابت بذات اللفِظ إال أن الم: والضابط الثاني )2
 . فتتأخر عنها تفترق عن عبارة النص هذابو ال أصالًة وال تبعًا مقصوٍد، 

المعنى بل من أجل ذلك فيدل على أن سياَق اللفِظ لم يكن من أجل : أما الضابط الثالث )3
 .النص  دلت عليه عبارةُ  ظاهرٍ  معنًى آخرَ 

ظاهر من كل وجه  شارُة غيرُ اإلفيدل على أن المعنى الذي تدل عليه : وأما الضابط الرابع )4
 .عبارِة الشيٍء من التأمل والتمحيص بخالف المعنى في من بد  لذا ال

وال  دٍ مقصو  ما دل على معناُه بذاتِه، وكان المعنى فيه غيرَ : هي فإن إشارَة النص: وعليه
اج إلى تأمل فلما كانت من الثابت بذات اللفظ فهي داللة ذاتية ، وكونها تحت .فُظ ألجلهِ سيَق الل

     . في الفهم والوصول إليها لمعرفتها بعد سماع اللفظ فهي متأخرة
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  :النصِ  الثابت بإشارةِ  على َأمثلة:  الثالث الفرع

�oَ�#"�� fِ� n�8�A +َ�ِ%'�&ُ;�  �: تعالى قال: األول المثال� -*�� َ?َ�� َ� �;ُ&َ� ��Vُ2) ....���L z%(  ��# �/َ��
 +��V ْ���X�"�!��� ْ��ُ�ُ:��
 ِ�� ��� +َ�ِ% �f�� -*�� ْ��1���َ2 #;ُj "ِ��َMْ�� ���� �F���7َt� �u� َs�ْ� ���� �v� �Xَt� ُu� َs�ْ� �;ُ&َ��1.  

 ليالي في" الجماعِ "والرفِث  والشرابِ  تناول الطعامِ  إباحة :على اآلية في النص تدل عبارة
 يجامعُ  فصيام الذي. الصوم صحةِ  في لها أثر ال الِجنابةَ  أن  فهو النص بإشارة الثابتُ  أماو ، الصيام
                                                                          .2ولكن عليه االغتسال قبل دخول وقت المغرب صحيحٌ  جنباً  ويصبحُ  ليالً  زوجَتهُ 
 ُحُلمٍ  غيرِ  من رمضانَ  في الفجرُ  يدركهُ "  : �رسول اهللا كان �3حديث عائشة القول هذا يؤيد ومما

                               .                                                                        4" ويصومُ  فيغتسلُ 
  : أخرى رواية في جاء االحتالم، حيثُ  من ال الجماع من جنباً  يصبحُ  كان أنه والمراد

 5" ويصومُ  يغتسلُ  ثم أهلهِ  من جنبٌ  وهو الفجرُ  يدركهُ  كان: " �رسول اهللا أن                                                                        .
 من"  :أن  من 6هريرة أبو يقوله ما بلغهما عندما الحديث، سلمة وأم عائشة المؤمنين أم و ذكرت

                                                                           .7" يصمْ  فال ُجنباً  الفجرُ  أدركهُ 
 في النص إشارة ويقوي يدعم وهذا جنبًا، أصبح من صيام بينت صحة الحديث في النص فعبارة
                      .                                                             اآلية

                                                           
 187/ البقرة سورة 1

 ].1/285. [الوسيط في التفسير. ؛ الواحدي]3/488/187. [جامع البيلن. الطبري 2
أمها أم رومان بنت عامر بن . قبل الهجرة بسنتين �بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين تزوجها رسول اهللا: عائشة هي 3

في سنة، وتوفيت 18وكان عمرها عندما توفى عنها رسول اهللا . كناها رسول اهللا بأم عبد اهللا. عويمر بن عبد شمس بن كنانة
  ].7/186/7093. [أسد الغابة. ابن األثير .بالبقيعليًال هـ، ودفنت 57سنةرمضان 

باب صحة صوم  2/779/1109. [مسلم صحيح. مسلم ؛]باب اغتسال الصائم 3/31/1930[. البخاري صحيح. البخاري 4
 ]. من طلع

 ] .باب الصائم يصبح جنبا 3/29/1925. [البخاري صحيح. البخاري 5

كان اسمه في الجاهلية . -لكن هذا أشهرها –بن صخر الدوسي، اختلف في اسمه كثيرًا " عبد الرحمن: "هو �أبو هريرة 6
أمه ميمونة . عبد شمس ويكنى أبو األسود، فسماه رسول اهللا أبو عبد الرحمن وكناه بأبي هريرة لحمله أوالد هرة وحشية في كمه

. ئدةأنس بن مالك، وثابت األحنف، و الزهري، ومولى زا: وروى عنه. روى الكثير من األحاديث عن رسول اهللا. بنت صبيح
  ].7/348/10680. [تهذيب الكمال. المزي

  ].باب صحة صوم من طلع 2/779/1109. [صحيح مسلم. مسلم 7
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�����1ْ : " تعالى الفجر، لقوله طلوعِ  بعد الصيامِ  نيةِ  صحةُ : أيضاً  باإلشارةِ  الثابتِ  ومنَ2 #;ُj
�ِ� ��� +َ�ِ% �f� بالنيةِ  الفجر طلوعِ  بعد الصيامِ  بأداءِ  تعالى اهللا أمرَ  وقد التراخي مع للتعقيبِ  ثُم ، فإن"��*- �

.                                                                      النص بإشارةِ  ثابتاً  فكان لبيانه اآلية تأتِ  لم ما وهذا. 1واإلمساكِ 

� �ِ�" :باإلشارة من قوله تعالى والثابت�� +َ�ِ% �f�� -*�� ْ��1���َ2 #;ُj" قالت  �2حفصة عن روي ما مع يتعارض :

                                                                                         .          4،5" له صيام فال الفجر، قبل الصيام 3يجمع لم من: " � اهللا رسول قال
.                                                                                لهذا الحديثُ  سيق إذ الفجر، طلوع قبل الصيام نية وجوب: هي الحديث في النص فعبارة
.                                ألجله الكالم وسيق ، اللفظ بذات ثبت مما النص عبارة الحظنا، وكما

                                       .             ألجله الكالم يسق لم ولكن أيضًا، اللفظ بذات ثبت مما النص وٕاشارة
  .  قطعية داللة المعنى على داللتها ألن العبارة، تُقدم العبارة، مع اإلشارة تعارض عند لذا

ويمكن الجمع بين إشارة النص في اآلية وعبارة النص في الحديث باعتبار تناول اآلية 
                                                                                                                . لصيام التطوع، بينما يتناول الحديث صيام الفريضة، فال تعارض بينهما

���F�ُ ��,��+ �: تعالى قوله: الثاني المثال|� ��َ� #��	ُL^Iِ #�ِ	����8�:�� �}��"=َ|�ِX �6.  

                                                           
 ] .1/238[ .السرخسي أصول. السرخسي 1

 بايع لما ماتت. عنها اهللا رضي عائشة بعد تزوجها ،� اهللا رسول زوجة المؤمنين أم. الخطاب بن عمر بنت :هي حفصة 2
 ].8/87/11053. [الصحابة تمييز في اإلصابة. العسقالني. هـ41 سنة األولى جمادى في معاوية، الحسن

 ] .1/483. [ اللغة جمهرة.  األزدي. عليه اعتزمت األمر على وأجمعت جمع، الفعل من 3

باب ال صيام  3/99/7300. [الترمذي سنن. الترمذي ؛]باب النية في الصيام 2/329/2454. [داود أبي سنن. داود أبو 4
 و األرناؤوط شعيب: تحقيق. أحمد اإلمام مسند. )ـه241ت(الشيباني محمد بن أحمد اهللا عبد أبو حنبل، ابن ؛]لمن لم يعزم

 ] . باب حديث حفصة أم المؤمنين 44/53/26457. [1ط. م2001 ـ هـ1421.  الرسالة مؤسسة. مرشد عادل

: تحقيق. المصابيح مشكاة. )هـ741ت( الخطيب اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو الدين ولي التبريزي،: ، ذكرهصحيح حديث5 
 الدين ناصر محمد ، األلباني ؛]1/620/1987. [3ط. م1985. ياإلسالم المكتب بيروت،. األلباني الدين ناصر

 _ هـ1405. اإلسالمي المكتب بيروت،. درويش زهير: إشراف. السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء). هـ1420ت(
 .]4/26. [2ط. م1985

 233/ البقرةسورة  6
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.                                                                                                  الوالـــــــــــــــــــــُد وهـــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــذي تكـــــــــــــــــــــون منـــــــــــــــــــــه النطفـــــــــــــــــــــة: هـــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــه المولـــــــــــــــــــــودُ 
 فـالالم لـه اهللاُ  مـنحَ  بمـا لـألبِ  إعـالمٍ  من ذلك في لما" الوالد " له ال  المولودِ  اآلية بلفظِ جاءت  و لكن

  .                                  يختارُ  بما ولدهِ  في الوالدُ  يتصرفُ  ولذلكَ  ،1التمليكِ  ةُ هشب فيدت"  له"  في

 وقت في به تنتفعُ  الوالدُ  أيها فأنت كذلك كان ولما إليهمْ  وينتسبونَ  لآلباء الحقيقة في فاألوالدُ 
  . 2 عشيرتك به وتكثرُ  حاجتك عند ماله من وتأخذ ينصرك الشدة

 تحتاج ما: بالرزقِ  ويعني وكسوتها،) األم(الوالدة  رزقُ  األب على: أنه يعني تعالى وقوله
إلى  يصل ال والدفء الغذاء ألن لألم تعالى اهللا الملبس، وأوجبهما: بالكسوةِ  ويعني الطعاِم، من له

.                                                                                                    األم طريق من إال الجنين
.                           3تقتير وال إسراف غير من مثلِه، على لمثلها يجبُ  ما:  بالمعروفِ  ويعني
.                                 4اإلمكانِ  قدر عدلٌ  أنه يعرفُ  ما:  بالمعروفِ  المقصودُ  الواحدي وعند

وال أذى،  أو هو اعتبار النفقة من قبيل المعروف و اإلحسان بحسب العرف السائد، فال يتبعها مناً 

� �:قال تعالى. بل هي مما ُيتقرب به هللا��Aِ% �;ُ&���=ْ@ُA ���>���� ����� T ُA��
"ِ �;ُ&�0�� mB��P�> T�� ً�I�ُ&�! �5.  

ما ثبت  النِص، أما عبارةُ  وهذه اآلباء على لألمهات النفقة إيجاب لبيان:  اآلية سيقت فقد
 فاألب لذا الالم، االختصاصِ  بحرف إليه أضيف فقد لألب، االبن نسبَ  أن : فهو النص بإشارةُ 
   . األم من بولده باالنتفاع أولى

                                                           
رك فيما تملك أن تبسط يد غي: التملك اسم لم يحويه اإلنسان من مال، و أما التمليك فهو: والفرق بين التملك والتمليك هو 1

  .]2/981. [جمهرة اللغة . األزدي : أنظر. فيتصرف فيه كأنه له

. جميل محمد صدقي: تحقيق. التفسير في المحيط البحر. )هـ745ت( يوسف بن محمد حيان أبو الدين أثير حيان، ابن 2
 الهيئة. المنار تفسير). هـ1354ت( علي بن رشيد محمد الدين بهاء ، منال ابن ؛]2/500. [هـ1420. رالفك دار بيروت،

 .   ]2/326. [ م1990. للكتاب العامة المصرية

 . ]3/163. [القرآن ألحكام الجامع. القرطبي ؛]44/233_5/43. [البيان جامع. الطبري 3

 ] . 1/341. [ الوسيط التفسير.  الواحدي 4

 9/اإلنسانسورة  5
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 ال العبارة قبيل من ألبيه الولد نسب رأي في إثبات 1األصولية المناهج وٕان كان لصاحب 
  .                                                              أصلي ال تبعي العبارة من المقصود ولكن اإلشارة،

 وماُلكَ  أنتَ "  :�اهللا رسول حديث بعبارة له مملوك وهو ألبيه، االبن نسب كان وٕان: أقول
.                                                                                              أصالةً  ال تبعاً  مقصود الحديث في المعنى أن إال .2،3" ألبيكَ 

�� �:تعالى تعالى، قال هللا خلق من عليها ومن لألرض الحقيقية فالملكية��� �9ْ��� �l������#8�� ِ~�Iَc�ْ��� ����� 
#�ِ	 �� ���E�� +َ��, 6�ُ: GB�.�! _"
��َL �4                                        .                            


�	�p� �:سبحانه ذلك، قال لك�  اهللا أراد إذا الشيء تملك إنما اإلنسان أيها وأنت ������ �B����
 ً�j�َAِ% �p�	�
�� 
������ �B����
 �I�ُ:)3�� �5.  

 يجـوز وهـل ؟ ابنـه قتل لألب يحق فهل بإشارته، أو النص بعبارة اً ثابت ألبيه االبن نسب أكان سواءٌ و 
 ؟ قاصــراً  كونــه حالــة فــي عنــه هــو يتبــرع أن أو ، جســمه أعضــاء مــن بعضــو التبــرع علــى إجبــاره لــه

ــــــــــــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــــــــــــل                                                                        ؟            يشــــــــــــــــــــــــــــــاء كيــــــــــــــــــــــــــــــف ابنــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــــــــي يتصــــــــــــــــــــــــــــــرف أن ل
 لقــول ولــده، بقتــل الوالـد علــى قصــاص ال فإنــه ، ملـك شــبهة فيــه ولــه أبيـه إلــى ينســب االبــن كـان وٕان

                                                                 .6،7" بولده الوالد يقاد ال: " � اهللا رسول

                                                           
    .]293- 292. [1ط. م1975 _ هـ1395. الحديث الكتاب دار دمشق،. األصولية المناهج. فتحي الدريني، 1

 إحياء دار. الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق. ماجه ابن سنن. )هـ273ت(القزويني يزيد بن محمد اهللا عبد أبو ، ماجه ابن 2
 إبراهيم بن محمد بن اهللا عبد بكر أبو شيبة، أبي ابن ؛]باب ما للرجل من مال و ولد 2/769/2291. [العربية الكتب

 4/516/22694[. 1ط. هـ1409. الرشد مكتبة الرياض،. الحوت كمال: تحقيق. شيبة أبي ابن مصنف. )هـ235ت(العبسي
  .]باب مسند عبد اهللا بن عمرو 11/503/6902. [احمد مسند. حنبل ابن ؛]باب الرجل يأخذ من مال ولده

 . ]3/323/838[. السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء. األلباني :، ذكرهصحيح حديث 3

 120/المائدة سورة 4

 49/الشورى سورة 5

باب مسند  1/257/98. [أحمد اإلمام مسند. حنبل ابن ؛]باب الرجل يقتل ابنه 4/18/1400[. الترمذي سنن. الترمذي 6
 . ]باب ال يقتل الوالد بولده 2/888/2662. [ماجه ابن سنن. ماجه ابن ؛]عمر بن الخطاب

 الجامع صحيح.  )هـ1420ت(، محمد ناصر الديناأللباني ؛]7/269. [ الغليل إرواء.  األلباني: ، ذكرهصحيح حديث 7
 ] . 2/1279/7744[ .المكتب اإلسالمي .وزيادته الصغير
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 إنــه كمــا الغالــب، فــي يقتلــه فــال عليــه ويشــفق ولــده يحــب األب أن: القصــاص ســقوط وشــبهة
.                                                        1أبيـــــــــــــــه مـــــــــــــــوت فـــــــــــــــي ســـــــــــــــبباً  االبـــــــــــــــن يكـــــــــــــــون فكيـــــــــــــــف وجـــــــــــــــوده فـــــــــــــــي الســـــــــــــــبب هـــــــــــــــو
 يضـــجعه أن إال بـــاالبن األب يقـــاد ال: قــال 2مالـــك اإلمـــام أن إال العلمـــاء، جمهــور الـــرأي هـــذا وعلــى

ــــــــــــــــــــة إن أمــــــــــــــــــــا فيذبحــــــــــــــــــــه، ــــــــــــــــــــه العصــــــــــــــــــــا أو بالســــــــــــــــــــيف حذف ــــــــــــــــــــال فقتل ــــــــــــــــــــل ف ــــــــــــــــــــه يقت                                                    .3ب
 ابنـه قتـل مـن علـى �4الخطـاب بـن عمـر قضـى فقـد الديـه، عليـه تفرض و له قتله على يأثم أنه إال

                                                             .   5ماله في بالدية عمداً 

 ولد الحفيد أكان سواء ، درجته نزلت وٕان ولده بولد يقتل فال الجد الحكم هذا في يدخلو 
  .6بأحفادها والجدة بولدها األم وكذلك ، ابنته ولد أو ولده

األعضاء؟ إذ  بعض إذهاب عند الحكم فكيف الجسد، إذهاب حكم هو هذا كان وٕاذا
 من عضو والمال، وٕاذهاب والنسل والعقل والنفس الدين حفظ هي خمس، اإلسالم في الضروريات

 من ضرورة مع يتنافى وهذا الحياة فقدان إلى يؤدي قد به التبرع على االبن بإجبار األعضاء
  . النفس حفظ وهي أال الضروريات

                                                           
. الشلبي وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين. )هـ743ت( البارعي محجن بن علي بن عثمان الدين فخر الزيلعي، 1

 تحفة. )هـ974ت( حجر بن علي بن محمد بن أحمد الهيتمي، ؛]6/105. [1ط. هـ1313.  األميرية الكبرى المطبعة ، القاهرة
 بن محمد الرملي، الدين شهاب ؛]8/403. [م1983 ـ هـ1357.  الكبرى التجارية المكتبة مصر،. المنهاج شرح في المحتاج

 ط. م1984 ـ هـ1404. الفكر دار بيروت،.  المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية. )هـ1004ت( حمزة بن أحمد العباس أبي
 . ]7/271. [ أخيرة

. هـ95ولد عام . اإلمام أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن حارث األصبحي المدني: مالك هو 2
أخذ القراءة عن نافع بن أبي نعيم، وسمع من الزهري وروى عنه األوزاعي ويحيى بن . إمام دار الهجرة وأحد األئمة األعالم

هـ افتى بفتوى لم تعجب 147ففي سنة –كان يفتي بالحق  -. ى معه عند السلطانوأخذ العلم عن ربيعة الرأي، وأفت. سعيد
: ؛ ومنهم من أرخ لوالدته فقال]4/137. [وفيات األعيان. ابن خلكان. هـ179وتوفي مالك سنة . السلطان فجلده بالسياط

 ].5/257. [األعالم. الزركلي. و له من الكتب الكثير أشهرها الموطأ. هـ93عام

. الحديث دار القاهرة،. المقتصد ونهاية المجتهد بداية. )هـ595ت(القرطبي احمد بن محمد الوليد أبو الحفيد، شدر  ابن 3
 .]4/183[ .م2004 _ هـ1425

أمه . بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا القرشي العدوي، أمير المؤمنين، أبو حفص: هو �عمر بن الخطاب 4
. سنيين 10تولى الخالفة . أسلم بمكة، وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها مع رسول اهللا. حنتمة بنت هاشم بن مخزوم

  ]. 21/317. [يب الكمالتهذ. المزي. ودفن مع رسول اهللا في حجرة عائشة. هـ23وقتل سنة 
 ترتيب في الصنائع بدائع. )هـ587ت( مسعود بن الدين عالء بكر أبو الكاساني، ؛]26/91. [ المبسوط.  السرخسي 5

 . ]7/235. [2ط. م1986 ـ هـ1406. العلمية الكتب دار.  الشرائع

 .  ]71 ـ 70. [1ط. م2007 ـ هـ1428. الرسالة مؤسسة بيروت،.  والديات القصاص.  الكريم عبد زيدان، 6
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فهل تثبت إشارة النص في اآلية على إذهاب  بماله يتعلق فيما أما الولد، بنفس يتعلق فيما هذا
  :القول يمكنالمال كإذهاب الجسد؟  هنا 

.                                                              وأداء وجوب: أهليتان لإلنسان )1
.                    1وعليه له المشروعة الحقوق لوجوب اإلنسان صالحية: هي الوجوب فأهلية
 وجوب أهلية له الجنين و حتى ذمة، له تكون بها إذ الحياة هو لإلنسان ثبوتها وأساس
 وجوب أهلية له كانت حياً  الجنين ولد فمتى ، حياة فيها روح فالجنين ، ناقصة تثبت ولكنها
.                                                                                                   2بزوالها إال تزول فال بالحياة متعلقة هذه وكون ، كاملة

 معتبـرة تصـرفاته تصـدر منـه األفعـال و تكـون ألن اإلنسـان صـالحية: فهـي األداء أهلية أما
  . 3شرعاً 

ـــــــــــــــــــــــوت وأســـــــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــــــة ثب ـــــــــــــــــــــــز هـــــــــــــــــــــــو لإلنســـــــــــــــــــــــان األداء أهلي ـــــــــــــــــــــــل التميي                                          . 4بالعق
.                                                                              5تصرف أي منه يصدر  أن يمكن ال ألنه ، الجنين حق في األهلية لهذه وجود وال

:                                                                                     كذلك كان و لما )2
 قبل الصغير على عنده يعمل من أجرة و المتلفات كضمان للعباد المالية الحقوق وجبت

    .             الولي فيؤديها ، النيابة يحتمل المال وأداء بالمال، تتعلق األمور هذه ألن التمييز،

:                                        تكـــــــــــــون قـــــــــــــد الماليـــــــــــــة فتصـــــــــــــرفاته البلـــــــــــــوغ وقبـــــــــــــل التمييـــــــــــــز بعـــــــــــــد الصـــــــــــــبي أمـــــــــــــا
 وقـد.  الـولي إجـازة علـى توقـف دون قبولـه فيصـح والصـدقة، الهبـة كقبـول محضاً  نفعاً  نافعة
 إجــازة علــى تتوقــف وال منــه تصــح ال وهــذه وهبتــه، مالــه كوقــف محضــاً  ضــرراً  ضــارة تكــون

.                                         الصـــــــــــــــــــــــغير مصـــــــــــــــــــــــلحة مراعـــــــــــــــــــــــاة الواليـــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــي األصـــــــــــــــــــــــل إذ ، الـــــــــــــــــــــــولي
 إن وهــذه كــالبيع، والخســارة الــربح فتحتمــل والضــرر، النفــع بــين متــرددة تصــرفاته تكــون وقــد

                                                           
 ].1/135. [علم أصول الفقه. ؛ خالف]2/321. [شرح التلويح على التوضيح. التفتازاني 1

 ]. 2/323. [شرح التلويح على التوضيح. ؛ التفتازاني]4/239. [كشف األسرار. عالء الدين البخاري 2

  ]. 1/136. [أصول الفقهعلم . ؛ خالف]2/321. [شرح التلويح على التوضيح. التفتازاني 3
  ].1/136. [علم أصول الفقه. ؛ خالف]4/241. [كشف األسرار. عالء الدين البخاري 4

  .]95_  92. [ 5ط  .م1996 ـ هـ1417.  الرسالة مؤسسة بيروت،.  الفقه أصول في الوجيز. الكريم عبد زيدان، 5
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.                                     الــــــــــــــولي إجــــــــــــــازة علــــــــــــــى متوقفــــــــــــــة أنهــــــــــــــا إال فصــــــــــــــحيحة الصــــــــــــــغير مــــــــــــــن وقعــــــــــــــت
 . 1 شرعاً  معتبرة وتصرفاته كاملة أهليته فتكون البلوغ بعد أما

 ماله يهب كأن له ضرر فيه بما ولده مال في يتصرف أن للوالد فليس :سبق ما على بناء )3
 . بالكامل

 الحاجة عدم وعند عوض، بدون وبقدرها الحاجة عند ولده مال في التملك والية وحده لألب )4
.                               2لصاحبه تكون المال تملك حقيقة ألن نظراً  بعوض، لكن التملك يجوز
 .                 الالم حرف لمعنى تضمينا اآلية عليها دلت الملك حقيقة ثبوت وألن

 األمِ  من بولدهِ  باالنتفاعِ  أولى والتي دلت على أن الوالد اآلية في النص إشارةَ  أن  و نالحظ
 صحبتي؟ بحسن الناس أحق من:  رجل سأله عندما �اهللا رسول قول في النص عبارةَ  مع تتعارُض 

.                                                                             3" أبوك ثم أمك ثم أمك ثم أمك:" قال

 بولِدها باالنتفاعِ  أحقُ  إذاً  فاألمُ  العبارُة، ُقدمت تعارضتا إذا واإلشارةَ  العبارةَ  أن  نعلم وأصبحنا
 تبعي، المقصود لكن العبارة، قبيل من ألبيه الولد نسب اعتبرنا إذا الحكم هذا يتغير وال.  أبيهِ  من

 المقصود على مقدم وهذا أصلي، والمقصود النص عبارة قبيل من" أمك ثم أمك ثم أمك" وحديث 

�'�	ِ;� �,�F��E�;� �:لكن هناك نص صريح في وجوب إثبات النسب لألب وهو قوله تعالى .التبعي�Xn�� ���E 
ُu�8ْLَ2 ���0�, �  .5"إال كفر يعلُمهُ  َأبيِه وهو لغيرِ  ادَعى رجلٍ  منْ  ليس: "  �، وقول رسول اهللا ����4

والحق أن اهللا تعالى منح الوالد شرف ثبوت نسب ولده له، ومنح األم شرف العناية والرعاية 
  . لها أكثر، ولكن من دون حرمان الوالد من هذا الحق

                                                           
 .]99 _ 95. [الوجيز في أصول الفقه. زيدان 1

 .]296_ 295. [ األصولية المناهج.  الدريني 2

 4/1974/2548. [مسلم صحيح. مسلم ؛]باب من أحق الناس بحسن الصحبة 8/2/5971. [يالبخار  صحيح. البخاري 3
 . ]باب بر الوالدين

  5/األحزابسورة  4

باب بيان حال  1/79/61. [صحيح مسلم. ؛ مسلم]باب نزل القرآن بلباس قريش 4/180/3508. [صحيح البخاري. البخاري 5
 .]إيمان من رغب
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    فلن بحثنا موضوعُ  هي التي النصِ  داللةُ  أما ، وٕاشارِتهِ  النصِ  بعبارةِ  يتعلقُ  فيما هذا
  . البحث إن شاء اهللا تعالى من ثانيال الفصلِ  في عنها سَأتحدثُ  بل هنا، تفاصيَلها أتناولَ 

.                                                                                           النص اقتضاء: الثالث المطلب

  :وفيه ثالثة فروع 

                                                                                                         :اقتَضاُء النِص ُلَغًة : الفرع األول

، وذلك مثل 1وانقضى الشيُء فنَي وذهبَ  .حكمَ : من الفعل قضَى يقضي قضاًء وقضيًة أي
                                                             .         ماَت : نحبُه أي قولنا ضربُه فقضَى عليِه أّي قتلُه، وقضَى فالنٌ 

  .3واستقضى دينُه أي طلب إليه أن يقضيُه . 2أديتُه : وقضيُت دينَي أي

ليصبَح متناَوُل الكالِم آخر وسمي اقتضاُء النص بهذا االسم ألن النص يتطلب وجوَد لفٍظ 
                                                                           .                صحيحًا، مفيدًا لمعناُه 

  :اقتَضاُء النِص اصطالحاً : الفرع الثاني

        .     4، وهذا أمر اقتضاُه الّنّ◌ُص لصحِة ما تناولُه ا لم يعمْل إال بشرٍط تقدَم عليههو م
زيادٌة على المنصوص عليه ، ُيشترُط تقديمُه ليصيَر المنظوُم مفيدًا أو موجبًا : وعند السرخسي هو 

                                                                                     . 5للحكمِ 
النَص اقتضاُه ليصَح في والمقتضَى هو زيادٌة على النص وال يتحقُق معنى النص إال به كأَن 

  . 6نفسهِ 

  :وفي هذه التعريفاِت ضوابط مشتركٌة، هي 

 .تتقدُم اللفَظ ليدَل على المعنى _واسطة  _وجود شرط  )1

                                                           
 . ]5/185. [ العين.  الفراهيدي 1

 . ]6/2463. [ الصحاح. الجوهري 2

. هنداوي الحميد عبد: تحقيق.  األعظم والمحيط المحكم. )هـ458ت( إسماعيل بن علي الحسن أبو المرسي، سيده ابن 3
 . ]6/483. [1ط. م2000 _ هـ1421.  العلمية الكتب دار بيروت،

 . ]1/188. [ البزدوي أصول عن األسرار كشف.  البخاري الدين عالء 4

 . ]1/248. [ السرخسي أصول.  السرخسي 5

 . ]1/109. [ الشاشي أصول.  الشاشي 6
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 .وجود هذا الشرط أمٌر اقتضاه النص ليصَح المعنى الذي يتناَوله النُص  )2

صـحِة الكـالِم لمـا : ة هـوهناك ألفاظ تتعلُق بالموضوِع يجب مالحظتها ، فالدافُع علـى الزيـاد )3
                            . واألمــــــــــر المزيــــــــــد علــــــــــى الــــــــــنص يســــــــــمى بالمقتَضــــــــــى. يتناولــــــــــُه ويســــــــــمى بالمقتِضــــــــــي 

ــــــــادة  ــــــــى أن الكــــــــالَم ال يصــــــــُح إال بهــــــــذِه الزي ــــــــة الشــــــــرِع عل              . وأمــــــــا االقتضــــــــاُء فهــــــــو دالل
والزيــادُة علــى الــنِص قــد . وِد مــن الــنِص الوصــوُل إلــى العلــِم بالمقصــ: غايــُة االقتضــاء أمــا و 

 .       تكوُن لصحِة الكالِم عقًال أو شرعًا أو لصدِق المتكلمِ 

المعنــى الــذي ال يســتقيُم الكــالُم إال بتقــديِر مســكوٍت عنــُه، يتوَقــُف عليــِه صــدُق : فاقتضــاء الــنص هــو
  . 1الكالِم، واسِتَقاَمُتهُ 

  :باقتضاء النصأمثلة على الثابت : الفرع الثالث 

�ُ&ُ;� �:قوله تعالى: المثال األولT��S�� �;ُ&ُ��#��,�� �;ُ&ُ�����Sَ2�� �;ُ&ُ���0�X�� �;ُ&ُ���	#�ُ2 �;ُ&� َ��, ����-"�V �2 .  

وهــذا التقــدير أمـــٌر  ،حــرم علــيكم نكــاح أمهــاتكم وبنــاتكم، وغيــرهن ممــن ذكــر فــي اآليــة: أي
ــــا بيــــان حرمــــة النكــــاح، ال حرمــــة االخــــتالط أو  اقتضــــاه الــــنص، ليصــــح الكــــالم شــــرعًا، فــــالمراد هن

  .3المصافحة مثًال 

�L�Fُ�$� �:قوله تعالى :المثال الثاني�*َ� �Aِ%�� ��	 �� ��0�ْ�/Lَْ2 .���� ���=�ْ��� ��	 �� �#0ُ: .���� َ?�
�"َUْ�� ِDَc�7��� �4.  

فالســؤال بحاجــة . وهــذا الشــيء مســتحيل عقــالً  وســؤال العيــر، لظــاهر مــن اآليــة ســؤال القريــةا
، والقريـة والعيـر ليسـوا مـن القـادرين علــى إلـى إجابـة، وهـذه ال تكـون إال ممـن هـو قـادر علـى اإلجابـة

.                                              فــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــــــادة لفــــــــــــــــــــــــــظ، ليصــــــــــــــــــــــــــح معنــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــنصذلــــــــــــــــــــــــــك، 
( واسـأل أهـل العيـر، واسـأل أهـل القريـة :والذي ُيسأُل عادًة هم الناُس، فنقدر لفظ  أهل  فكـأن الـنص

  . 5 التي أقبلنا فيها )الذين كانوا معها
  

                                                           
.  1ط. م1994 ـ هـ1414.  والوثائق والتراث المخطوطات مركز ، الكويت.  األصول تلخيص . اهللا ثناء حافظ ، الزاهدي 1
 . ]1/316. [ الفقه أصول علم تيسير.  العنزي ؛]1/150. [ الفقه أصول علم. خالف؛ ]1/26[

  23/النساءسورة  2

 ].316. [تيسير علم أصول الفقه. العنزي  3

 . 82/يوسفسورة  4

 ].1/26. [تلخيص األصول. الزاهدي 5
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  الثالث المبحث

  الدالالت تقسيم في المتكلمين منهج

نفسـه، وذلـك  من طريق الـنص: يرى المتكلمون أن فهم المعاني من النصوص إما أن يكون
                                                    .عـــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــق الفهـــــــــــــــــــم: بـــــــــــــــــــالتعبير عـــــــــــــــــــن المعنـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــالنطق، وٕامـــــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــــون

  : مطلبين المبحث هذا يتضمن و

                                                                                     : المنطوق:  األول المطلب

  :وفيه ثالثة فروع

   :لغةً  المنطوق: األول الفرع

جعلــه : كلمــه أي: الكــالم، وأنطقــه غيــره وأنطقــه اهللا: المنطــق تكلــَم،: أي ُنطقــاً  ينطــقُ  ونطــق
  . 1بيٌن : بليغ، وكتاب ناطق أي: أي َمنِطيق ورجلُ  متكلمًا ناطقًا،

�$�  �����iِI �:تعـالى ومنـه قولـه، 3قد يستعمل المنطق لغير اإلنسان: 2وقال ابن سيده��� َ�  ���F��F 7ـ�
َD�ـــــــــــــــــــــــــ� ��Lَــــــــــــــــــــــــــ 
ـ� �ــ ـــــــــــــــــــــــ 
1	ـ�َ2 �C�ـــــــــــــــــــــــــ ــ� ��0ـ# ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ�R ,��0��6ـ� ــِ" ���0@ـ� ـــــــــــــــــــــــ  ـ�@�� �4 .                                                                       

النـاس  أيهـا يـا: إسـرائيل وهـم بنـو سـليمان لقومـه وقـال وملكـه، علمـه ورث يعنـي :وورث سليمان داود
   .5آدم بني من الرجل الطير كمنطق من ذلك كالمها، وُجِعلَ  ُفهْمنا: يعني الطير منطق علمنا

ــمَ  فلمــا معنــًى، عــن عبــر لمــن يكــونُ  إنمــا والنطــق  أصــواتَ  	ســليمانَ  ســيدنا تعــالى اهللا فّه
  . 6َفِهمه معنى عن به عبر ألنهُ  منطقاً  سماهُ  الطيرِ 

                                                           
 . ]10/354. [ العرب لسان.  منظور ابن ؛]4/1559. [ الصحاح. جوهري ال 1

. هـ398ولد بمرسية شرق األندلس عاممن أئمة اللغة، . علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده الحسن أبو :ابن سيده هو2
. في شرح حماسة أبي تمام األنيق: ومن مؤلفاته. هـ 458الشعر  توفي في دانية سنة  كان والده يشتغل في نظم. كان ضريرا

 ]. 4/263. [ألعالما. الزركلي

 . ]6/285. [ والمحيط األعظمالمحكم . ابن سيده  3

  16/ النملسورة  4

  .]3/372[. الوسيط . ؛ الواحدي ]437/ 19. [ جامع البيان. الطبري  5
  . ]26/422. [ تاج العروس. الزبيدي  6
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  : اصطالحاً  المنطوق: الثاني الفرع

ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ُفِهــــــــــــــــــمَ  مــــــــــــــــــا :هــــــــــــــــــو                                                   . 1النطــــــــــــــــــق محــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــي قطعــــــــــــــــــاً  اللفــــــــــــــــــظ دالل
ويؤخـذ علـى هـذا التعريـف اشـتراط القطعيـة، فداللـة المنطـوق قـد تـأتي ظنيـة وذلـك عنـدما يكـون غيــر 

                                                                             .صريح والمعنى غير مقصود

.                                                             3، و يســـــــــــتفاد مــــــــــن الـــــــــــنص وكــــــــــان مصـــــــــــرحًا بـــــــــــه2مـــــــــــا أريــــــــــَد بـــــــــــه اللفــــــــــظ: أو هــــــــــو
بصــريح اللفــظ، بــل إن مــن لــيس كــل منطــوق يــدل علــى المعنــى : وممــا يؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه

  .المنطوق ما هو غير صريح

  
 أو مطابقـةً  المعنـى بـذلك علـى فيـدل ،4لـه اللفـظ وضـع مـا وهـو: صـريحاً  يكون قد والمنطوق

.                                            5لفظـــــــــــــــــــــــــيٌ  التضـــــــــــــــــــــــــمينَ  أن اعتبـــــــــــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــــــــى مجـــــــــــــــــــــــــازًا، أو حقيقـــــــــــــــــــــــــةً  تضـــــــــــــــــــــــــمينًا،
ــــة ــــي والمطابق ــــظ اســــتخدم :تعن ــــذي وضــــع لــــه 6لتمــــام مســــماه اللف ــــى موضــــوعه ال ــــظ عل ــــدل اللف                     . 7في

.                                                                       8جزء مسماه في اللفظ استخدام: فهو وأما التضمين
 إال معناه يتم ال افم: الكالم من الُمضمن وفي اللغة تأتي المطابقة بمعنى المماثلة، وأما

  .  ألجله اللفظ وضع مما _ الحظنا كما _ ألنها الحنفية عند النص عبارة يقابل :وهذا. 9يليه بالذي

                                                           
. عفيفي الرازق عبد: تحقيق.  األحكام أصول في اإلحكام. )هـ631ت( علي أبي بن علي الدين فسي الحسن أبو ، اآلمدي 1

  .]3/66. [ اإلسالمي المكتب بيروت،

  ]. 2/123. [التلخيص . الجويني  2

 .]1/165. [البرهان . الجويني  3

 ابن مختصر شرح المختصر بيان). هـ749ت( محمد بن أحمد بن الرحمن عبد بن محمود الدين شمس ، األصفهاني 4
 .]2/431. [ 1ط.  م1986 _ هـ1406.  المدني دار السعودية،. بقا مظهر محمد: تحقيق.  الحاجب

 . ]6/2867. [ التحرير شرح التحبير.  المرداوي 5

 ]. 1/24. [ شرح تنقيح الفصول. ؛ القرافي ]1/219. [ المحصول. الرازي  6

  ]. 1/71.[ تقويم النظر. ؛ ابن دهان ]1/133. [العدة . أبو يعلى  7

 ]. 1/24. [تنقيح الفصولشرح . ؛ القرافي ]1/71. [ تقويم النظر. ابن الدهان  8

 . ]6/2155. [ الصحاح.  يالجوهر  9
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 فيـــه والمعنــى االلتـــزام بطريــق المعنـــى علــى دل مـــا وهــو: صـــريح غيــر المنطـــوق يكــون وقــد
                   . عنــــــــه معنــــــــاُه الخارجــــــــة لــــــــوازمِ  أحــــــــد فــــــــي اســــــــُتخِدمَ  إذن فــــــــاللفظ ،1مقصــــــــود غيــــــــر أو مقصــــــــود

        .3، الزمة لكنها خارجة عن اللفظ2داللة اللفظ على ما يستتبعه من معانٍ  :وااللتزام يعني

 أو المـتكلم صـدق عليـه يتوقـف فقـد: مقصـوداً  وكـان المعنـى صـريحٍ  غيـر المنطـوقُ  كـان فإذا
                . ، عنـــــــــــــــــــــــــــــــد الحنفيـــــــــــــــــــــــــــــــة4اقتضـــــــــــــــــــــــــــــــاء داللـــــــــــــــــــــــــــــــة فيســـــــــــــــــــــــــــــــمى ، الكـــــــــــــــــــــــــــــــالم صـــــــــــــــــــــــــــــــحة

 جــاء ولكنــه ،5الكــالمِ  صــحةُ  وال المـتكلمِ  صــدقُ  عليــه يتوقــف ال و لكـن :المعنــى مقصــوداً  كــان إن أمـا
                               .                            7اإليماء  داللة ُسمي: 6الترهيبِ  أو الترغيِب، أو المدحِ  أو الذمِ  أو التعليلِ  سبيلِ  على

 فعبـارة مقصـود، فيهـا المعنـى ألن وذلـك الحنفيـة، عنـد النص عبارة تدخل تحت مسمى وهذه
 المقصـود قبيـل مـن اإليمـاء داللـة اعتبـار ويمكـن تبعيـًا، أو أصـلياً  مقصـوداً  فيها المعنى يكون النص

  .غير التبعي

ـــــر المنطـــــوق يكـــــون قـــــد و  ـــــر الصـــــريح غي ـــــى غي .                                                8فهـــــذا يســـــمى إشـــــارًة : مقصـــــود والمعن
        .  ألجلـــه اللفـــظ يســـق فلـــم مقصـــود، غيـــر فيهـــا المعنـــى ألن ، الحنفيـــة عنـــد الـــنص إشـــارة تقابـــل وهـــذه

دون  داللـة اللفـظ مـن المعنى على يدل ألنه منطوقًا، المنطوق ُسمي كما الحظنا من التعريفات فقد و 
  .                      تبعيًا أو غير مقصودٍ  أوالنظر إلى التصريح وعدمه، وال إلى كون المعنى مقصودًا أصليًا 

  :في الحنفية تقسيم مع يلتقي للدالالت المتكلمين تقسيم أن و نالحظ

 .  الحنفية عند النص عبارة يقابل عند المتكلمين، الصريح المنطوق )1

                                                           
: تحقيق.  األمل بغيةشرح  السائل إجابة. )هـ1182ت( الكحالني إسماعيل بن محمد الدين عز إبراهيم أبو الصنعاني، 1

. المختصر بيان.  األصفهاني ؛]1/139. [1ط. م1986.  الرسالة مؤسسة بيروت،.  األهدل حسن و السياغي حسين
]2/431[. 

  ].1/71. [ تقويم النظر. ابن الدهان  2

  ]. 1/204. [ اإلبهاج. ؛ البيضاوي ]1/15. [ اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي  3

: تحقيق.  المستصفى. )هـ505ت( الطوسي محمد بن محمد حامد أبو ، الغزالي ؛]2/431. [ المختصر بيان.  األصفهاني 4
 . ]1/263. [1ط. م1993 ـ هـ1413.  العلمية الكتب دار. الشافي عبد محمد

 .]2/431. [ المختصر بيان.  األصفهاني 5

 .  ]1/264[ .المستصفى.  الغزالي 6

 .   ]1/264. [ المستصفى.  الغزالي ؛]2/431. [ المختصر بيان.  األصفهاني 7

  .]1/263. [ المستصفى. الغزالي ؛]2/431. [ المختصر بيان.  األصفهاني 8
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 أو صـــحة المـــتكلم صـــدق عليـــه مقصـــود ويتوقـــف ولكـــن المعنـــى الصـــريح، غيـــر المنطـــوق )2
 . الحنفية عند النص اقتضاء و هذا يقابل الكالم،

 . الحنفية عند النص إشارة وهذا يقابل مقصود، غير والمعنى الصريح، غير المنطوق )3

  :في التقسيم ويفترق
 فهو المتكلم، صدق وال الكالم صحة عليه يتوقف وال مقصود والمعنى الصريح غير المنطوق     
                                                                  .  مقصود المعنى ألن النص عبارة يدخل ضمن الحنفية الكالم، وعند فحوى أو إيماء المتكلمين عند

أن الحنفية جعلوا العبارة مما يثبت بالمطابقة أو التضمين أو االلتزام، أما : وسبب هذا االختالف 
فاعتبروا أن داللة االلتزام من قبيل المنطوق غير الصريح، ثم بعد هذا نظروا إلى كون : المتكلمون

       .  المعنى مقصودًا أو غير مقصود

  : بالمنطوق الثابت على أمثلة: الثالث الفرع

ما رأيُت مْن ناقصاِت عقٍل وال ديـن :" قال �اهللا  رسول أن �1عمر بن اهللا عبد عن:  األول المثال
، قال منكن أما نقصـاُن العقـل فشـهادة امـرأتين شـهادة :وما نقصاُن العقِل والدين؟ قال: أغلَب لذي لب

ال  )شــطر دهرهــا : وفــي روايــة ( رجــل، وأمــا نقصــان الــدين فــإن إحــداكن تفطــُر رمضــان وتُِقــيُم أيامــاً 
  .3‘2"تصلي

، ولكنه المنطوق الصريحالدين وهذا من قبيل العقل و سيق الحديث لبيان السبب في نقصان 
، الن هـذه لـم يسـق المعنـى مـن على أكثر مـدة الحـيض، وأقـل مـدة الطهـر بمنطوقه الغير صريحدل 

  . أجل الداللة عليها

                                                           
أسلم مع . زينب بنت مظعون بن حبيب الجمحية: هي �أمه وأم حفصة ابن نفيل القرشي العدوي،: هو �عبد اهللا بن عمر 1

أما ما قبلها فقد كان النبي وأول معركة شهدها الخندق، . أبيه عمر وهو صغير لم يبلغ الحلم بعد، هاجر إلى المدينة قبل والده
كثير اإلتباع لمنازل رسول اهللا، كان شديد االحتياط في الفتوى لدينه، ترك المنازعة ث و مكثرًا في الحدي كان. يرده لصغر سنه

. روى عن أبو بكر وعمر وعائشة، وروى عنه ابن عباس وجابر والمسيب ونافع .لم يقاتل في شيء من الفتنو في الخالفة 
 ]. 3/336/3082. [سد الغابةأ. ابن األثير. هـ74وتوفي سنة 

باب  5/10/2613. [سنن الترمذي. ؛ الترمذي]باب الدليل على زيادة اإليمان 4/219/4679. [ نن أبي داودس. أبو داود  2
 .  ]باب من اسمه عبد اهللا بن عمر 9/246. [ مسند اإلمام أحمد. ؛ ابن حنبل ]ما جاء في استكمال اإليمان

. المكتب اإلسالمي. الجامع الصغير وزيادتهصحيح . )هـ1420ت(لباني، محمد ناصر الديناأل: حديث صحيح، ذكره 3
]2/983 . [ 
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 هأكثر و  أقل مدة الحيض ثالثة أيام ولياليها أن على استدل الحنفية بمنطوقه الغير صريح فقد
                                   .                          2،3"أقل الحيض ثالثة أيام وأكثره عشرة : " �لقول رسول اهللا، 1عشرة أيام

وروى الحســن أنـــه  ،وروي عــن أبــي يوســـف فــي النــوادر أن أقلـــه يومــان وأكثــر اليـــوم الثالــث
ألقل مدة السفر، فكالهما يؤثر  ، وقدَر أقل الحيض بثالثة أيام اعتباراً 4ثالثة أيام بليلتيهما المتخللتين

.                                                                                          5فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيام
ه مقدار والمقادير ال تعرف إال مـن أنألن أقل مدة اإلقامة كذلك، كما  خمسة عشر يوماً  روأقل الطه

                                                                             !وهذا قياٌس ليس له وجٌه معقول، فما العالقة بين مدة الطهر، ومدة السفر؟. 6طريق السماع

أكثر الحيض خمسة عشر يومًأ، والراجح أنه ليس له أقل : ذهب اإلمام مالك إلى أنكذلك و 
، وذلــك بــالرجوع إلــى عــادة بــل قــد تعتبــر الدفعــة الواحــدة مــن الــدم حيضــًة، ولــه أقــوال فــي أقــل الطهــر

فقد يكون ثمانية أيام أو عشـرة أو خمسـة عشـر وقيـل سـبعة عشـر يومـًا وهـو أقصـى مـا انعقـد النساء 
                                                                      .                7عليه اإلجماع

                                                           
. م1993 _هـ 1414. معرفة ، دار البيروت.  المبسوط. )هـ483ت(د بن أبي سهلالسرخسي، أحمد بن محم 1
البابرتي، محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد اهللا بن شمس الدين بن جمال الدين الرومي  ؛]148_3/147[
؛ بدر الدين العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ]1/160[ .دار الفكر .  شرح الهدايةلعناية ا). هـ786ت(

  ].1/625. [م2000_ هـ 1420. بيروت، دار الكتب العلمية. البناية شرح الهداية ).هـ855ت(الغيتابي
طارق بن عوض اهللا و عبد المحسن : تحقيق.  المعجم األوسط). هـ360ت(الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي  2

ن عمر بن أحمد ، أبو الحسن علي بي؛ الدارقطن]باب من اسمه احمد 1/189/599. [هرة ، دار الحرمين القا. الحسيني 
هـ ـ 1424. بيروت ، مؤسسة الرسالة . شعيب األرناؤوط و أحمد برهوم : تحقيق.  سنن الدارقطني. )هـ385ت(البغدادي 
 ] .   باب الحيض 1/389/810. [1ط. م2004

. المكتب اإلسالمي. زهير درويش: ه أشرف على طبع. ضعيف الجامع الصغير وزيادته. األلباني :، ذكرهحديث ضعيف 3
]1/152 . [ 

  ].1/40. [بدائع الصنائع. الكاساني 4

 ]. 1/660. [البناية شرح الهداية .بدر الدين العيني 5

   ] .1/174. [ العناية شرح الهداية. ؛ البابرتي]3/148. [ المبسوط .السرخسي 6

). هـ520ت(؛ ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي]1/56. [بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد الحفيد 7
 .]128-1/127. [ط أولى. م1988هـ ـ 1408. دار الغرب اإلسالمي. والممهداتالمقدمات 
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، وهـذا أن أكثـر مـدة الحـيض خمسـة عشـر يومـاً علـى  شـافعية مـن طريـق االسـتقراءاستدل الو 
   . 1باإلجماع عندهم أما اقل مدته فيوم وليلة واقل الطهر خمسة عشر يوماً 

ألن له رواية في  ، والثانية ثالثة عشر يوماً األولى كالشافعية: روايتان 2حمدأمام عند اإلأما 
  .  3أن أكثر الحيض سبعة عشر يوماً 

قــول الشــافعية فاالســتقراء وعــادة النســاء تثبــت ذلــك، واألمــر : والــذي أميــل إليــه مــن األقــوال
مخصـوص  اسم لدم مخصوص بحيث يكون ممتدًا خارجًا مـن مكـان: متروك إلى األمارات فالحيض

                                              . 4وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الُقُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة مخصوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وٕاال فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو استحاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وفــي هــذا المثــال الحظنــا أن إشــارة الــنص عنــد الحنفيــة تقابلــت مــع المنطــوق غيــر الصــريح والمعنــى 

     . غير مقصود عند المتكلمين

��I��"�Xَc�ْ� #$ِ% ;ٍ �g�> .�Mَ� �I �: قال تعالى: المثال الثاني #�ُMْ�� #$ِ%�� ;ٍ �=َA .�Mَ� �5 .              

ــر(األبــرارمنطــوق اآليــة الصــريح أن  فــي نعــيم  )صــيغة مبالغــة فيهــا زيــادة وٕاصــراٌر علــى الِب
صيغة مبالغة فيها زيادة وٕاصراٌر علـى (الفجارأما بسبب ِبِرِهْم ، و والمنطوق غير الصريح أنهم كذلك 

                                             . ، وهذا من داللة اإليماءبسبب ُفُجوِرِهموالمنطوق غير الصريح أنهم كذلك في جحيم  )الفجور

�'�/�&ُ;� �:قوله تعالى: المثال الثالث �X�I�� .������ .�� �;ُ:ِI����V ���� �;ُ&�'��8�A .������ �;ُ��ْ�S�F #�ِ	ِX �6.  

                                                           
ـ  المجموع شرح المهذب. )هـ676ت(محيي الدين يحيى بن شرف ؛ النووي ، أبو زكريا ] 1/263. [ المستصفى. الغزالي  1

  ]. 1/385. [شرح المنهاجتحفة المحتاج في . الهيتمي؛ ]381-2/380. [دار الفكر . مع تكملة السبكي و المطيعي ـ 
إمام المذهب الحنبلي، وأحد األئمة . هـ164ولد عام. أبو عبد اهللا، أحمد بن محمد بن حنبل، الشيباني الوائلي: أحمد هو 2

انكب على طلب العلم فسافر لذلك أسفارا كثيرة، له كتب في التاريخ والتفسير . وولد ببغداد )مروزي( أصله من مرو. األربعة
سجن المتناعه عن القول بخلق . كان أسمر اللون حسن الوجه طويل القامة، يخضب رأسه ولحيته بالحناء. الصحابةوفضائل 

 ].1/64. [وفيات األعيان. ابن خلكان ].1/203. [األعالم. الزركلي. هـ241توفي سنة. القرآن أيام المعتصم

.  المحرر في الفقه على مذهب األمام أحمد. )هـ652ت(الحراني م بن عبد اهللا أبو بركات مجد الدين عبد السال ابن تيمية، 3
البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن  ؛]1/24[. 2ط .م1984هـ ـ 1404. مكتبة المعارف ،الرياض
 ]. 1/54. [دار المؤيد، مؤسسة الرسالة. الروض المربع شرح زاد المستقنع). هـ1051ت(إدريس

 ].3/147. [المبسوط. السرخسي 4
 14-13/االنفطارسورة  5

   23/النساءسورة  6
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، وهذا 1ذكر المحرمات من النساء، وأفادت تحريم نكاح الربيبةجاءت اآلية في معرض 
  . ثابت بمنطوق اآلية والمعنى مقصود

   :المفهوم : المطلب الثاني 

  :وفيه أربعة فروع 

  :المفهوم لغة : الفرع األول 

  . 3شيءإذا فهمه شيئًا بعد : ، وتَفَهَم الكالم 2معرفتك الشيء بالقلب: والفهم . من الفعل َفِهمَ      

ْ���ً �: قال تعالى �,�� ً��&ْ�V ��0� َ�4 ً��ُّ:�� �$���� َ��7 ��E��0��#	َMَ� �4. القضية والحكمة، فكنى علمنا سليمان : أي

  .5عنها لكون ما سبق يدل عليها

   :المفهوم اصطالحاً : الفرع الثاني

.                                                                          6ما دل عليه اللفظ ال في محل النطق :هو
  . 7فهم غير المنطوق من المنطوق، بداللة سياق الكالم و مقصوده :أو هو

               .              ه نطوق بمن طريق اللفظ الم عرفة المسكوت عنهم :من التعريفين السابقين نستنتج أن المفهوم

.                               ، وقــد ال يكــون كــذلكوقــد يكــون اللفــظ المســكوت عنــه موافقــًا للفــظ المنطــوق بــه فــي الحكــم
من الثاني فيسمي مفهوم مخالفة ولمفهوم المخالفـة ٕان كان فإن كان من األول سمي مفهوم موافقة، و 

                            .         أنـــــــــــــــــــــــــــــواع، وشـــــــــــــــــــــــــــــروط يجـــــــــــــــــــــــــــــب توفرهـــــــــــــــــــــــــــــا حتـــــــــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــــــــتم العمـــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــه 
أي جــوهر الكــالم  _فمفهــوم الموافقــة يســمى فحــوى الخطــاب : لكــل واحــد منهمــا مــرادف فــي التســميةو 

                                                           
  ]. 2/468. [تاج العروس من جوهر القاموس. الزبيدي. بنت امرأته من غيره: ربيبة الرجل 1
 .]4/338. [ األعظم والمحيط المحكم.  المرسي سيده ابن 2

 . ]5/2005. [ الصحاح.  لجوهريا 3

  79/األنبياءسورة  4

 معاني .؛ الزجاج]11/307. [الجامع ألحكام القرآن. ؛ القرطبي]3/246. [في تفسير القرآن المجيدالوسيط . الواحدي 5
 ].3/399. [القرآن وٕاعرابه

 األصل ).هـ1347ت( اهللا عبد بن عمر بن حسن السيناوني، ؛]1/148[ .صولو ال منهاج شرح السول نهاية. اإلسنوي 6
 .  ]1/53. [1ط. م1928.  النهضة مطبعة تونس،. الجوامع جمع سلك في المنظومة الدرر إليضاح الجامع

 روضة. )هـ620ت(محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد أبو المقدسي، قدامة ابن ؛]1/264. [ المستصفى. الغزالي 7
 . ]2/111. [2ط. م2002 ـ هـ1423.  الريان مؤسسة.  المناظر وجنة الناظر
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مفهـوم المخالفـة أمـا و  .وذلك في حالة اَألْولـى أمـا فـي حالـة المسـاواة فيسـمى لحـن الخطـاب _ومعناه 
  . 1المنطوق به ليه وال عالقة للفظالن اللفظ دل ع _يسمى دليل الخطاب ف

  :مفهوم الموافقةب الثابت أمثلة على: الفرع الثالث

� �: قوله تعالى: المثال األول ���E�"�	�0َ� T�� �}ُ2 ����	َ� �ُْUَ� (َ� �2 .  

النهي عن التأفف والنهر، لكن هل يجوز للولد أن يضرب والديه بحجة أن : منطوق اآلية 
                                                                فقط ؟اآلية نصت على تحريم التأفف والنهر 

.                           ضـــــجرت، وهـــــي فـــــي اآليـــــة تســـــتخدم لل3واألف وســـــخ األذن:  فَ َفـــــأف مـــــن الفعـــــل أَ لفـــــظ و 
الـذي ، لمـا فـي التـأفف مـن أذى للـنفس، فكيـف الضـرب لهمـا وتقـديراً  تعظيمـاً  فإذا كان التأفف محرمـاً 

.                                                                                              ال شــــــــــــــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــــرم قطعــــــــــــــــــــــــــــاً  !؟فيــــــــــــــــــــــــــــه إيــــــــــــــــــــــــــــذاء نفســــــــــــــــــــــــــــي وجســــــــــــــــــــــــــــدي
وهــو عنــد  .4وهــذا عنــد المتكلمــين مــن قبيــل مفهــوم الموافقــة، بــل الضــرب أولــى بــالتحريم مــن التــأفف

   .الحنفية داللة نص


���F-�� %ِ�َ ��9 �: قوله تعالى: لثاني المثال ا Iٍ�َ@�0�UِX ���0��ْcَ� �$ِ% ���� Kِ�َ��&ْ�� �ِ�Eَ2 ������ �5 .  

علـى قنطـار ـ الشـيء الكثيرــ يعيـده لـك إذا طلبـت  تأمنـه نبعـض أهـل الكتـاب إ: منطوق اآليـة      
                                          .     إليـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــؤده  اً إن أودعـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــده دينـــــــــــــــــار ك أمانتـــــــــــــــــك، ويفهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن اآليـــــــــــــــــة أنـــــــــــــــــ

  .أدى القنطار فمن باب أولى أن يؤدي الدينار  نوهذا من قبيل مفهوم الموافقة، ألنه إ

  

  
                                                           

 .]1/264. [ المستصفى.  الغزالي ؛]2/436. [ المختصر بيان.  األصفهاني ؛]1/53. [ الجامع األصل. السيناوني 1

   23/ اإلسراءسورة  2

 ] . 8/410. [ العين.  الفراهيدي 3

 محمد بن يوسف بن اهللا عبد بن الملك عبد المعالي أبو الجويني، ؛]2/482. [ الفقه أصول في العدة.  يعلى أبو 4
.  1ط. م1997 _ هـ1418. العلمية الكتب دار بيروت،. عويضة بن صالح: تحقيق.  الفقه أصول في البرهان. )هـ478ت(
: تحقيق.  الفقه أصول في المحصول. )هـ543ت( المعافري اهللا عبد بن محمد بكر أبو ، العربي ابن ؛]167 -1/166[

 . ]1/104. [1ط. م1999 _ هـ1420. البيارق دار عمان،.  فوده سعيد اليدري، حسين

  75/عمران آلسورة  5
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   :مفهوم المخالفة ب الثابت أمثلة على: الفرع الرابع 

عشــرين فــي صــدقة الغــنم فــي ســائمتها إذا كانــت أربعــين إلــى و :" �قــول رســول اهللا : المثــال األول 
  .1"ومائة شاه 

ـ التي تأكل من المرعى ـ إذا بلغـت أربعـين إلـى  2نأخذ من منطوق الحديث أن الغنم السائمة
  .                         مائة وعشرين شاة ، يجب إخراج صدقتها البالغة شاة واحدة 

فلــيس ، معلوفــةلــم تكــن الغــنم ســائمة بــل كانــت ن إ: فقــالوابمفهــوم المخالفــة  3الشــافعية ســتدلأ
                                 .                                          صدقة واجبةحقها  في

فلــيس فــي المعلوفــة زكــاة عنــدهم، ولكــن التعليــل : ويتفــق الحنفيــة مــع الشــافعية فــي هــذا الــرأي
عـن السـائمة، فلمـا علـى السـؤال فقـد كـان  عدم وجوب الزكـاة، والجـواب مقصـورٌ أن األصل : عندهم 

ـــــــــى األصـــــــــل وهـــــــــو عـــــــــدم وجـــــــــوب الزكـــــــــاة ـــــــــى شـــــــــرط الســـــــــوم عـــــــــن الماشـــــــــية رجعـــــــــت إل .                                    4انتف
                                             . 5"لـــيس علـــى المســـلم فـــي فرســـه وغالمـــه صـــدقة : " �قـــال رســـول اهللاواســـتدلوا علـــى هـــذا األصـــل ب

في صدقة الغنم في سـائمتها إذا كانـت أربعـين إلـى : " �لحديث رسول اهللا :أيضاً  6الحنابلةرأي هذا و 
                               . للنماء فلم يجب فيها شيء المعلوفة لم تقتنَ ولكون ". شرين ومائة شاة ع

  :أما عند المالكية ففي المعلوفة صدقة كما في السائمة، وأدلة ذلك

                                                           
 ].باب زكاة السائمة 2/96/1567. [ داود أبي سنن. داود أبو ؛]باب زكاة الغنم 2/118/1454. [البخاري صحيح. البخاري 1

النسل ال الحمل وال الركوب وال العلف وذلك بقصد النماء للدرر و  التي تكتفي بالرعي عنأكثر الحول و الراعية : السائمة هي 2
رد المحتار ). هـ1252ت(؛ ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ]2/30. [بدائع الصنائع. الكاساني .  اللحم

 ]. 2/282. [2ط. م1992 _هـ 1412. بيروت، دار الفكر. _حاشية ابن عابدين  _على الدر المختار

_ هـ 1424. دار الكتب العلمية. اللمع في أصول الفقه. )هـ476ت(علي بن يوسف، أبو اسحاق ابراهيم بن الشيرازي 3
 ].1/166. [البرهان في أصول الفقه. ؛ الجويني]1/45. [2ط. م2003

اللباب في الجمع بين ). هـ686ت(المنبجي، جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود األنصاري الخزرجي 4
. م1994 _هـ 1414. سوريا، الدار الشامية ولبنان، بيروت، دار القلم. محمد فضل عبد العزيز المراد: تحقيق. والكتاب السنة

 ]. 2/518. [2ط

باب  2/675/982. [صحيح مسلم. ؛ مسلم ]باب ليس على المسلم في فرسه 2/120/1463. [صحيح البخاري. البخاري 5
 ] .ال زكاة على مسلم

دار الكتب . الكافي في فقه اإلمام أحمد). هـ620ت(و محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمدابن قدامة المقدسي، أب 6
 ].1/385. [1ط. م1994 _هـ 1414. العلمية
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: " فهو مقدم على مفهوم قولـه" في أربعين شاة شاة :" �في قول رسول اهللا عموم المنطوق  )1
 .1فهذا من قبيل خروج الغالب" في سائمة الغنم

 . 2الحديث خرج على سؤال السائل وهو عن السائمة فجاء الجواب مقصورًا على سببه )2

بــع أن الصــدقة فــي أر : عمــوم مــا جــاء فــي كتــاب عمــر بــن الخطــاب فــي الصــدقة فوجــد فيــه )3
 . 3وعشرين من اإلبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة

 . 4المعلوفة كما أنه مرجو من السائمة منالنفع والنماء في الدر والنسل مرجو  )4

  . 5كثرة النفقات وقلتها تؤثر في تخفيف الزكاة وال تؤثر في إسقاطها وٕاثباتها )5
+ ,��َ �	ِ�# ��lT�ُ2 �ٍ���V ��ُU�MْAَcَ :ُ�# ��%ِ$� � �قال: المثال الثاني��V ���=َ��
 #��	َ����V �6.  

�ــ�" بفهــوم المخالفــة لقولــه تعــالى  9والحنابلــة 8والمالكيــة 7اســتدل الشــافعية lT�2 "المطلقــة : علــى أن
غير الحامل ليس لها نفقة، فالحامل لها نفقة فإذا وضعت الحمل فال شيء لها سوى أجـرة الرضـاعة 

ــ`ِ$� �ن أرضــــــــــــــــــــعت المولــــــــــــــــــــودإ ــ=��� �َــــــــــــــــــ ــ;� ��Iَ2َــــــــــــــــــ �E�ُ��# �َ&ُــــــــــــــــــnــ ــ�E�I��# �َــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ                                       .�10 2ُ<ـ�
انعــدام الشــرط عنــدهم لــيس مانعــًا مــن ألنهــم ال يقولــون بمفهــوم المخالفــة، و  وخــالفهم الحنفيــة فــي ذلــك

  .11الحكم
  
  
  
  
 

                                                           
. بيروت، دار الفكر. شرح مختصر خليل ـ حاشية الخرشي ـ). هـ1101ت(الخرشي، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا 1
]2/148 .[ 

لبنان، . محمد حجي وآخرون: تحقيق. البيان والتحصيل). هـ520ت(، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبيالجد ابن رشد 2
  ].2/436. [2ط. م1988 _هـ 1408. بيروت، دار الغرب اإلسالمي

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام ). هـ732ت(ابن عسكر، شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد البغدادي 3
 ].2/13. [بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد الحفيد ؛]1/35. [3ط. مصر، مصطفى البابي الحلب وأوالده .مالك

  ].2/13. [بداية المجتهد. ؛ ابن رشد]1/35. [إرشاد السالك. ابن عسكر 4

  ].2/13[؛ ]1/35. [المرجعان السابقان 5

   6/سورة الطالق 6

  ].1/271. [المستصفى. ؛ الغزالي]1/42. [اللمع في أصول الفقه. الشيرازي 7

  ].1/58[ .األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة. السيناوي 8

 ].2/131. [روضة الناظر. ابن قدامة المقدسي 9
   6/سورة الط'ق 10
 ].303 _ 1/302. [الفصول في األصول. ؛ الجصاص]1/250. [أصول الشاشي. الشاشي 11
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  المبحـث الرابـع

مفهــوم القيــاس و أنـواعـه                                                                                                                                
  . ثالثة مطالبوفيه 

  :مفهوم القياس : المطلب األول 

  : القياس لغة: الفرع األول 

قـــدره، والمقايســـة معالجـــة األمـــر الشـــديد : قـــاس الشـــيء يقيســـه قياســـًا أي  ،الفعـــل قـــاس مـــن
                                                                                                         .1قدرت بينهما: ومكابدته، وقست بين الشيئين 

  :القياس اصطالحاً : الفرع الثاني 

ـــــــى يجمعهمـــــــا، ويوجـــــــب التســـــــوية بينهمـــــــا فـــــــي الحكـــــــم ـــــــى أصـــــــل لمعن .                                        2هـــــــو رد فـــــــرع إل
تعدية الحكم من األصل إلى الفرع بعلة متحدة ال تدرك بمجـرد : " و عرفه صدر الشريعة المحبوبي 

.                                                 3"معرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
داللـــة ز القيـــاس عــن ليميــ -العلـــة ال تعــرف مــن طريـــق اللغــة  -ذكــر صــدر الشـــريعة القيــد األخيــر 

  . النص
حمــل معلــوم علــى معلــوم فــي إثبــات حكــم لهمــا أو نفيــه : " وعرفــه جماعــة مــن العلمــاء بأنــه

                                                             .        4"عنهمــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــأمر يجمــــــــــــــــــــــــــــــــــع بينهمــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــن حكــــــــــــــــــــــــــــــــــم أو صــــــــــــــــــــــــــــــــــفة 
لمعلـــوم الثـــاني ل )األصـــل( األول المعلـــوم هـــو إثبـــات مثـــل حكـــم: معلـــوم  ىوالمـــراد بحمـــل معلـــوم علـــ

                .                                                                                                      )الفرع(

                                                           
 علي الصقلي، القطاع ابن ؛] 6/486. [ األعظم والمحيط المحكم.  المرسي سيده ابن ؛] 9/179. [ اللغة تهذيب.  الهروي 1

 ].3/60. [ 1ط.  م1983 _ هـ1403. بالكت عالم.  األفعال. )هـ515ت( السعدي علي بن جعفر بن

 بن الحسن علي أبو العكبري، ؛]1/174. [ الفقه أصول في العدة.  يعلى أبو ؛]4/99. [ األصول في الفصول.  الجصاص 2
 المكتبة ، المكرمة مكة. القادر عبد بن اهللا عبد بن موفق: تحقيق.  الفقه أصول في رسالة. )هـ428ت( الحسن بن شهاب
 . ]1/65. [ 1ط. م1992 _ هـ1413.  المكية

 . ]2/105. [ التوضيح على التلويح شرح.  التفتازاني 3

). هـ489ت(، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزيالسمعاني ؛]2/5. [الفقه أصول في البرهان.  الجويني 4
 ؛]2/69[. 1ط. م1999_ هـ 1418. بيروت، دار الكتب العلمية. محمد حسن الشافعي: تحقيق .في األصول األدلة قواطع
 . ]3/186. [ األحكام أصول في اإلحكام.  اآلمدي
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. 2مـا ُطِلـَب بالـدالئل علـى موافقـة الخبـر المتقـدم، مـن الكتـاب والسـنة: بأنه  1وعرفه الشافعي
 فما طلب بالدالئل هو الفرع، و الخبـر المتقـدم، وتعريفه هذا ال يختلف عما سبق ذكره من التعريفات

                                                                                                        . الكتاب والسنة هو األصل، و الموافقة بينهما هي العلـة التـي توجـب التسـوية بينهمـا فـي الحكـم  من
  . 4"في علة حكمه  مساواة فرع ألصل"  :3أما أوجز تعريفات القياس فهو تعريف ابن الحاجب

  :ويمكننا مالحظة بعض المفردات التي يشتمل عليها التعريف 

 . _المقيس  _طلب معرفة الحكم فيها هو المسألة المستحدثة التي تت: الفرع  )1

                هـــــو المســــألة التـــــي ذكــــر حكمهـــــا فــــي نصـــــوص الكتــــاب أو الســـــنة أو اإلجمـــــاع    : األصــــل  )2
 ._المقيس عليه  _

ـــــــــــة  )3 ـــــــــــذي: العل .                                         يجمـــــــــــع بـــــــــــين األصـــــــــــل والفـــــــــــرع فـــــــــــي الحكـــــــــــم هـــــــــــي وجـــــــــــه الشـــــــــــبه ال
وقـد  تمكن المجتهد من مالحظتها و معرفة الحكم فـي المسـألة،فيتكون ظاهرة قد وهذه العلة 

                                                                           .تكون غير ظاهرة

إلحــاق مســألة غيــر منصــوص علــى حكمهــا بمســألة منصــوص علــى حكمهــا : فالقيــاس هــو
.                                                                                          الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراكهما فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

، فــالحكم يكــون ثابتــًا للفــرع مــن وقــت ثبوتــه إلنشــائهوهــذا اإللحــاق إنمــا يكــون إلظهــار حكــم الفــرع ال 

                                                           
 مناف عبد بن المطلب عبد بنبن السايب  شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس نب محمد اهللا عبد أبو :هوالشافعي  1

 الزنجي الحرم وشيخ مالك األمام يد على تفقه. مكة إلى أمه به عادت بعامين والدته وبعد هـ،150 عام بغزة ولد.  القرشي
األم، : من مؤلفاته. كان أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه و القراآت، وهو من أحذق أهل قريش بالرمي .عيينة بن وسفيان

 توفاه أن إلى البلدان هذه بين يتنقل بقي وهكذا مصر، إلى رحل ثم ومن والعراق اليمن إلى رحل . أحكام القرآن، السبق والرمي
 ].6/26[. األعالم. الزركلي. هـ204 سنة مصر في اهللا

 _ هـ1358.  الحلبي مكتبة ، مصر.  شاكر أحمد: تحقيق.  الرسالة.  )هـ204ت(إدريس بن محمد اهللا عبد أبو ،ي الشافع 2
 ] .  1/34. [ 1ط. م1940

أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين بن الحاجب، هو من أصل كردي، ولد  :هوابن الحاجب  3
هـ في أسنا من صعيد مصر، نشأ في القاهرة فقد كان والده حاجبًا لألمير عز الدين موسك الصالحي، اشتغل ابن 570عام

القراءات، ثم انتقل وسكن دمشق فَدَرَس الماِلِكيَة وتبحر  الحاجب منذ صغره بالقرآن والفقه المالكي وباللغة العربية وأبدع في فن
في فنون العلم فصنف مختصرًا في مذهبه و مقدمة وجيزة في النحو، وكل تصانيفه في نهاية الحسن واالفادة، وكان في بعض 

. األعالم. الزركلي. هـ646 المواضع يخالف النحاة، ثم بعد ذلك عاد إلى القاهرة ثم انتقل ليقم في االسكندرية فتوفي فيها سنة
  ].3/250. [وفيات األعيان. ؛ ابن خلكان]4/211[
 ] .1/303. [ السول نهاية.  اإلسنوي ؛] 3/5. [ المختصر بيان.  األصفهاني 4
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                                               .هـــــــــــــــــــوره إلـــــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــــت طلـــــــــــــــــــب المجتهـــــــــــــــــــد معرفتـــــــــــــــــــهلألصـــــــــــــــــــل ، ولكـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــأخر ظ
                                                              .      لـــــــــــــــــــــــــه منشـــــــــــــــــــــــــئٌ للحكـــــــــــــــــــــــــم ال و كاشـــــــــــــــــــــــــٌف ظهـــــــــــــــــــــــــر مفـــــــــــــــــــــــــإن القيـــــــــــــــــــــــــاس  :وعليـــــــــــــــــــــــــه

.                                                                            أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس إثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم للفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع: علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وال
  .  تحادهما في علة الحكمالر حكم الفرع بناًء على حكم األصل، أما عمل المجتهد فهو إظها

ــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــن أركــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــيوممــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــبق ذكــــــــــــــــــــره نال ــــــــــــــــــــد للقي :                                             حــــــــــــــــــــظ أنــــــــــــــــــــه الب
األصل و الفرع والعلة وحكم األصل ، ولكل واحد من هذه األركان شـروط يجـب توفرهـا حتـى يصـح 

  .   القياس ، وهذه ليست محل بحثنا فلن نتطرق لها 

هــل  ةونــوازن بينهمــا لمعرفــ )األصــل و الفــرع(وســمي القيــاس قياســًا ألننــا نقــدر بــين األمــرين 
  .  يستويان في الحكم أم ال 

  :أمثلة على الثابت بالقياس: الفرع الثالث 

�K�  �: قال تعالى : المثال األول  � �"��َs�ْ� ���"�8� ���ْ� ���Aَْc�ْ*ـ���Aِ% ���0��4 ��
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َ2 ��
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�$��g��ْMُ� �;ُ&��=َ� ����/�0َ��>�َ� �1.   

، وذلــك ألن الخمــر يســكر ويتســبب فــي ذهــاب العقــل الــذي 2نصــت اآليــة علــى تحــريم الخمــر
                                                    .ات الخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم حفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروري

ســكار فــي اإل مــع الخمــر هاكاشــتر ال كلهــا محرمــة أنإال أســمائها اخــتالف أنــواع الخمــور و  مــع كثــرةو 
                                                                                        .الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم

                                                                  .النبيــــــذ: عوالفــــــر  ،ســــــكاراإل: وعلــــــة ذلــــــك، التحــــــريم: وحكــــــم األصــــــل هــــــو، رالخمــــــ: هنــــــا فاألصــــــل
ويشترط في الفرع أن ال  .فيتعدى الحكم من األصل إلى الفرعم كيشترك األصل والفرع في علة الحو 

                              .3"حـــــــــــــرامشــــــــــــراب أســـــــــــــكر فهـــــــــــــو كـــــــــــــل : " يكــــــــــــون منصوصـــــــــــــًا عليـــــــــــــه، وفــــــــــــي هـــــــــــــذا نـــــــــــــص

                                                           
   90/المائدة سورة 1

؛ ]كتاب األشربة 24/2. [المبسوط. السرخسي. النيء من ماء العنب المشتد بعدما على وقذف الزبد: الخمر عند الحنفية هو 2
 .وعليه فنبيذ العنب عندهم هو األصل ونبيذ التمر والتفاح هما الفرع]. 6/44. [تبين الحقائق. الزيلعي

 ].باب ال يجوزالوضوء بالنبيذ 1/58/242. [صحيح البخاري. البخاري 3
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، فالوصـف هنـا ال يصـلح للتعليـل فـال 1، ويخرج على الثابت بالسبر والتقسـيموعليه فال حاجة للقياس
   . يضاف حكم األصل إلى حكم الفرع


���fِ �ْ�����=�?� �قال تعـالى: المثال الثاني  ���� �H(#*��� �Y�F�ُA �َOِ% ���0��4 ��
�3�� ��	1
َ2 ��
  �;ُ&��َO �a� �/�ْ� ���IَO�� ����� "ِ:ْ�O +َ�ِ% ����=�7�َ�
�$���َ��=َ� �;ُ��0ُ: �$ِ% �;ُ&َ� _"� �S �2.   

 الوقــت ذلــك فــي البيــع أن ذلــك وعلــة ، الجمعــة صــالة وقــت البيــع عــن المــؤمنين اآليــة نهــت
.                                                                                                الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة أداء عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلهم

مـثًال، كمـا  الـزواج كعقـد و واإلعـارة، كاإلجارة العقود من البيع غير في موجوداً  يكون االنشغال وهذا
ج عن صالة الجمعة والخرو ال يقتصر األمر على االنشغال بإجراء العقود بل يضاف إلى ذلك النوم 

  .  واالنشغال كثير من أشكال اللهومع العائلة في رحلة، وغير ذلك 

 علــى الصــالةِ  وقــتَ  العقــود وأي شــكل مــن أشــكال اللهــو أي نــوع مــن إجــراء يقــاس وعلــى هــذا
            .               3بــــــــــــأس فــــــــــــال ويبيعــــــــــــان المســــــــــــجد نحــــــــــــو يســــــــــــيران كانــــــــــــا إذا أمــــــــــــا حكمــــــــــــه، فتأخــــــــــــذ البيـــــــــــع،

.                                                                                         البيــــــــــــع عــــــــــــن النهــــــــــــي:  األصــــــــــــل الجمعــــــــــــة، وحكــــــــــــم وقــــــــــــت البيــــــــــــع: هــــــــــــو هنــــــــــــا فاألصــــــــــــل
                                                               .             الصـــــــالة أداء عـــــــن االنشـــــــغال: الجمعـــــــة، والعلـــــــة وقـــــــت كـــــــالزواج العقـــــــود إجـــــــراء: هـــــــو والفـــــــرع
  . العلة في الشتراكهما الفرع إلى األصل حكم يتعدى

ال يبع الرجل على بيـع أخيـه، وال يخطـب علـى خطبـة أخيـه، إال : " �قال رسول اهللا: المثال الثالث 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأذن ل .                    4"أن ي

.                                                                           النهــي عــن هــذه األفعــال : حكــم األصــل  .البيــع والخطبــة علــى فعــل الغيــر: ث األصــل فــي الحــدي
            .      يه هذه األفعال من إثارة الحقد والكراهية بين المسلمين ما تؤد: علة الحكم 

                                                           
واحدًا، ويبين خروج آحادها عن صالح  أن يبحث الناظر عن معان مجتمعة في األصل ويتتبعها واحداً : السبر والتقسيم هو 1

  ].3/264. [اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي ؛]2/35. [البرهان. الجويني. التعليل به إال واحدُا يراه ويرضاه

 9/الجمعةسورة  2

 . ]8/213[ . الهداية شرح البناية. بدر الدين العيني 3

 .]باب تحريم الخطبة على الخطبة 2/1032/1412. [ مسلم صحيح.  مسلم 4
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رعا بأنـه ال نـص يقضـي ولكن قد يقوم شخص باالستئجار على استئجار أخيه المسلم ، متذ
التحريم لما نه يشترك معهما في علة أل ،يقاس على البيع والخطبةهذا فعلك  :، فنقول لهبتحريم فعله

  . هيةيثير من حقد وكرا

  :أنواع القياس: المطلب الثاني 

  :القياس من حيث تساوي العلة : الفرع األول 

  ._األولي  _القياس األولوي : النوع األول 

، فيكـون ثبـوت حكـم األصـل للفـرع حكم في الفـرع أقـوى منهـا فـي األصـلهو ما كانت علة ال
  : وهذا ما يوضحه المثال التالي .1أولى من ثبوته لألصل

أصابها بعدما اشتريتموها ، فقال إن كان رأى هديًا له فيها ناقة عوراء 2رابن الزبين أ ورد
  .3، وٕان كان أصابها قبل ذلك فأبدلوهافأمضوها

ومن شروط األضحية أن تكون خاليـة مـن العيـوب  ،األضحية، وهي هنا عوراء: الهدي هي
                                 .      وال عرجــــــــــــــــــــــاء وال جربــــــــــــــــــــــاء وغيرهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن العيــــــــــــــــــــــوب  4تكــــــــــــــــــــــون جــــــــــــــــــــــدعاء فــــــــــــــــــــــال

.                      وعلـــــــى المنـــــــع فـــــــي الشـــــــاة العـــــــوراء تقـــــــاس العميـــــــاء، بـــــــل العميـــــــاء أولـــــــى بـــــــالحكم مـــــــن العـــــــوراء
  .أما العمى فيكون بذهاب العينين معاً ، و أن العور ذهاب إحدى العينين: وعلة ذلك

  .القياس المساوي : النوع الثاني 

                                                           
.  الجوامع جمع على المحلي الجالل شرح على العطار حاشية) . هـ1250ت( محمود بن محمد بن حسن ، العطار ابن 1

 ] .4/1860. [ الفقه أصول في المهذب.  النملة ؛]2/266. [ العلمية الكتب دار

. عبد اهللا بن الزبير بن العوام بن خويلد بن كالب بن مرة القرشي األسدي، أبو بكر ويكنى أيضًا بأبي ُخبيب :هوابن الزبير  2
أول شيء دخل . أمه أسماء بنت أبي بكر، ولد على رأس عشرين شهرًا من الهجرة فكان أول مولود في اإلسالم بعد الهجرة

قتل في . كان صوامًا قوامًا طويل الصالة، عظيم الشجاعة. ي فمهجوفه ريق رسول اهللا وذلك عندما حنكه بتمرة الكها ف
اإلصابة . ؛ ابن حجر العسقالني]3/241/2949. [أسد الغابة. ابن األثير. منتصف جمادى اآلخرة من سنة ثالث وسبعين

 ]. 4/78. [في تميز الصحابة

 المعطي عبد: تحقيق. واآلثار السنن معرفة. )هـ458ت(الحسين بن أحمد بكر أبو البيهقي،. صحيح إسناده :البيهقي قال 3
باب األضحية  14/51/19054. [1ط. م1991 _ هـ1412. الوعي دار دمشق، حلب، قتيبة؛ دار بيروت، دمشق،. قلعجي

 . ]يصيبها بعدما يوجبها

  ].8/41. [لسان العرب. ؛ ابن منظور]1/219. [العين. الفراهيدي. قطع األنف واألذن والشفة: الجدع 4
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الحكم في الفرع مساوية لعلة الحكم في األصـل ، وعليـه يكـون حكـم الفـرع هو ما كانت علة 
  . 1مساويًا لحكم األصل

الشـرك : " يـا رسـول اهللا ومـا هـن ؟ قـال: قـالوا " اجتنبـوا السـبع الموبقـات: " قال �عن النبي : مثال 
يم والتولي يوم الزحف باهللا و السحر و قتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق و أكل الربا وأكل مال اليت

  . 2"وقذف المحصنات العفيفات 

ما فيه : ، وعلة ذلكفي الحديث عن أكل مال اليتيم، فكان أكله محرماً  �نهى رسول اهللافقد 
و المقصـود بأكلـه أن يعمـل الرجــل علـى رعايـة اليتـيم فيتــاجر  .همـن تفويـت لمـال اليتـيم وٕاضــرار بحقـ

هـذا  هُ علُـيمكـن لشـخص أن يعتـدي علـى مـال اليتـيم بإحراقـه، وفِ و  ،بماله ويأخذ أكثر من أجـرة عملـه
  . محرم قياسا على األكل

   ._مع الفارق_ القياس األدنى: النوع الثالث 
  . 3أضعف من علة الحكم في األصلا كانت علة الحكم في الفرع أقل و هو م
م في األصل ـ الخمرـ ن علة التحريإقياس اإلسكار في النبيذ على اإلسكار في الخمر، إذ : مثاله 

           ._النبيذ  _ أقوي منها في الفرع
  :القياس من حيث القوة والضعف: الفرع الثاني 

  .قياس جلي : النوع األول 

                                                          .5صرح فيه بالعلة: ، أي4في الفرع هو ما وجد فيه معنى األصل كامالً 
، وقـد تكـون العلـة العلـة ةما ظهر المعنى فيه كامًال بشكل واضح ال يحتاج إلى عناء لمعرفـ :أي هو

  . في الفرع أولى أو تساوي العلة في األصل

  .6"ال يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان :" �قول رسول اهللا : مثاله 

                                                           
 ]. 4/1924. [المهذب في أصول الفقه. النملة 1

 ] .باب رمي المحصنات 8/175/6857. [ البخاري صحيح.  البخاري 2

 ] . 4/1925. [ الفقه أصول في المهذب.  النملة 3

 ] .4/1325. [ الفقه أصول في العدة.  يعلى أبو 4

 ]. 2/77. [ الناظر روضة.  المقدسي قدامة ابن 5

باب  3/1342/1717. [ مسلم صحيح.  مسلم ؛] باب هل يقضي القاضي 9/65/7158. [ البخاري صحيح.  البخاري 6
 ]. كراهية قضاء القاضي
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عـــن قضـــاء القاضـــي وهـــو غضـــبان، وعلـــة ذلـــك أن القاضـــي يكـــون  �فقـــد نهـــى رســـول اهللا 
              .             بغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدًاَ◌  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغوالً 

وينتقل هذا الحكم إلى القاضي في حالة جوعه المفرط أو تعبـه الشـديد أو مدافعتـه للحـدث، ألن هـذه 
                                 .                             األمور تخرجه عن سدادة الرأي كالغضب 

  . القياس الخفي : النوع الثاني 

هو ما جمع فيه بين األصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على علة الحكم من جلب مصلحة 
.                                                                               2، ويســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى قيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه1أو دفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

ـــــــــــى المعنـــــــــــى الموجـــــــــــب للحكـــــــــــم بطريـــــــــــق التأمـــــــــــل والنظـــــــــــر :أو هـــــــــــو .                        3مـــــــــــا يوصـــــــــــل فيـــــــــــه إل
  . ما خفيت علة حكمه ، فاحتجنا إلى شيء من التأمل لمعرفتها  :وبعبارة أخرى هو

�ُ&ُ �:قوله تعالى: مثاله �#��,�� �;ُ&ُ�����Sَ2�� �;ُ&ُ���0�X�� �;ُ&ُ���	#�ُ2 �;ُ&� َ��, ����-"�V�; �4.  

فــال تحــرم  5وهــذا التحــريم ممــا ثبــت بــنص اآليــة األصــل تحــريم عمــات الرجــل وخاالتــه عليــه،
 وبيـنهن مـن الـرحم المحـرم الرجـل وعلة هـذا التحـريم مـا بـين. الخالة وال بنت العم والعمةبنت الخال و 

والخـاالت وٕان عمـات الو الجـدات : ، ويقاس على هـذا التحـريمعليناالحكمة منها خفيت أوهذه العلة قد 
  . من جهة األب واألم نَ َعَلوْ 

  :القياس من حيث القطع والظن: الفرع الثالث 

  .القياس القطعي: النوع األول 

ـــــــــــرعمـــــــــــا قطـــــــــــع  :هـــــــــــو ـــــــــــي الف ـــــــــــي األصـــــــــــل وقطـــــــــــع بوجودهـــــــــــا ف ـــــــــــة الوصـــــــــــف ف ـــــــــــه بعلي .                                                    6في
  . تمل على القياس األولوي والمساويالفرع قطعية، ويشما كانت داللته على حكم : أي هو

                                                           
 ] .2/77. [ الناظر روضة.  المقدسي قدامة ابن 1

 ] .1/69. [ الفقه أصول في رسالة.  العكبري 2

 ] .4/100. [ األصول في الفصول.  الجصاص 3

  23/النساءسورة  4

باب ما يحل  7/10/5105. [صحيح البخاري. البخاري". ُحِرَم من النسب سبٌع ومن الصهر سبٌع : " فعن ابن عباس قال 5
  ]. من النساء وما يحرم

 .]4/1922. [ الفقه أصول علم في المهذب.  النملة 6
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�"ُ�Aْ��� ���8َ� .�� ِ~�Iَc�ْ��� 7�L ��َ��S ���� �;ُ&���/َL _��0َ�� �:قوله تعالى: ومثال ذلكَ� �\� َ: �$�َ: ُ?�/�L��, �bِX63َ&���ْ� �1.  

النـــاس المخـــاطبون بالســـير والنظـــر، والعلـــة القطعيـــة فـــي األصـــل : األمـــم الســـابقة، والفـــرع: فاألصـــل
  .  الهالك: التكذيب، والحكم: والفرع

         .القياس الظني: النوع الثاني 

                                                    .  2ا كانــــــــــــــــــــــــــــــــــت إحــــــــــــــــــــــــــــــــــدى العلتــــــــــــــــــــــــــــــــــين أو كلتيهمــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظنيــــــــــــــــــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــــــــــــــــــ :هــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بحيث أننا ظننا ظنًا غالبًا أن هـذه هـي علـة األصـل، وقطعنـا بوجودهـا فـي الفـرع، أو ظننـا أنهـا علـة 

                                                               . األصل وظننا وجودها في الفرع

                            .              التفاح على الُبرقياس : ومثال هذا النوع 

الُبر بـالُبر ربـا، ِإال هـاء وهـاء، والشـعيُر بالشـعير ربـا ِإال هـاء وهـاء، والتمـُر بـالتمِر ربـا " :�في قوله 
                      .وهـــــــــذه مـــــــــن ابـــــــــرز المســـــــــائل المختلـــــــــف فيهـــــــــا بـــــــــين الحنفيـــــــــة والشـــــــــافعية.  3"ِإال هـــــــــاء وهـــــــــاء 

.                                        4الكيــــــــــــل أو الــــــــــــوزن مــــــــــــع االتحــــــــــــاد فــــــــــــي الجــــــــــــنس: فعلــــــــــــة التحــــــــــــريم عنــــــــــــد الحنفيــــــــــــة هــــــــــــي 
.                                                                                 5وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافعية علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ولما كان هذا االختالف بين الشافعية والحنفية في العلة عرفنا أنها علة ظنية، فقد ظننا وجودها فـي 
  . األصل والفرع

  :أو ما يدل عليها باعتبار ذكر نفس العلة: الفرع الرابع 

    .قياس العلة:  النوع األول

، فكـان رد الفـرع إلـى األصـل بنـاء علـى بينـة تعلـق بهـا الحكـم 6هو ما صرح فيه بعلة الحكـمو 
.                                                                                                       7الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعي

                                                           
  137/سورة آل عمران 1
 . ]4/1922. [المهذب في أصول الفقه. نملةال 2

 .]باب بيع التمر بالتمر 3/73/2170. [ البخاري صحيح.  البخاري 3

 .]4/96. [ الحقائق تبين.  الزيلعي 4

 .]3/15. [ م1990_ هـ1410. المعرفة دار بيروت،.  األم. )هـ204ت( إدريس بن محمد ، الشافعي 5

 المعونة. )هـ476ت( يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق أبو الشيرازي، ؛]4/1923. [ الفقه أصول علم في المهذب. النملة 6
 . ]1/36.[ 1ط.  هـ1407. اإلسالمي التراث إحياء جمعية الكويت،.  العميريني علي: تحقيق.  الجدل في

 .]1/99[ . الفقه أصول في اللمع.  الشيرازي 7
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، فاإلسكار علة واضحة مصرح بها م لعلة اإلسكارإلحاق النبيذ بالخمر في التحري: ومثال هذا النوع 
    ".الخمر" باألصل" النبيذ" لهذا ألحق الفرع 

  .قياس الداللة: النوع الثاني 

هــو رد الفــرع إلــى األصــل لعلــة غيــر العلــة التــي علــق بهــا الحكــم فــي الشــرع لكنهــا تــدل علــى 
                                                                                          .   1حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع

غيــر تلــك التــي  "إزالــة النجاسـة"  فكـل أصــل وفــرع بينهمـا علــة جامعــة، لكـن الفــرع قــد يــرد لعلـة أخــرى
                                                                                                          . أرادها الشرع

 لـــيس فيـــه دنـــس قيـــاس الخـــل علـــى المـــاء فـــي إزالـــة النجاســـة ، فالخـــل مـــائع طـــاهر: ومثالـــه 
  .  ر، فيمتنع الوضوء به بخالف الماءطهو كالماء لكنه طاهر غير 

  .قياس في معنى األصل: النوع الثالث 

.                       2بــــين األصــــل والفــــرع بنفــــي الفــــارقهــــو مــــا لــــم يصــــرح فيــــه بالعلــــة بــــل كــــان الجمــــع فيــــه 
ــــــــال هــــــــذا النــــــــوع  ــــــــه الكفــــــــارة : ومث ــــــــه نهــــــــار رمضــــــــان وجبــــــــت علي .                          إذا جــــــــامع األعرابــــــــي زوجت

وهنــا .  جتــه نهــار رمضــان تجــب عليــه الكفــارة، بالقيــاس علــى األعرابــيوٕاذا جــامع غيــر األعرابــي زو 
  .  أو غير أعرابي لصائم أعرابياً كون انفينا الفارق بين 
  :االستحسان وعالقته بالقياس : المطلب الثالث 

   : االستحسان لغةً : لفرع األول ا

ـــة: ال ، نقـــول فتـــاة حســـناء أي والحســـن نقـــيض القـــبح وهـــو الجمـــ، مـــن الفعـــل َحُســـنَ  .                                               جميل
.                                          3اســــــــــــــــــــتلطفته وعملــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــه: استحســــــــــــــــــــنت األمــــــــــــــــــــر، واإلحســــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــــد اإلســــــــــــــــــــاءة

�8�$ِ �:قال تعالى �V�c�ْ��� ِD���=�ْ�ِX �"��ْc�
 ���H�F_ �:وقال . �4 %ِ$# ����
ِ̂ �� +�0�8�g�ْ� ���0�8�Vَ2 ��
�3��� �5                                                                                                 .

                                                           
 .]2/56. [ الفقه أصول في البرهان.  الجويني ؛]1/100. [الفقه أصول في اللمع.  الشيرازي 1

 بن محمد الدين شمس اهللا عبد أبو ،أمير الحاج ابن ؛]3/141. [ الحاجب ابن مختصر شرح المختصر بيان.  األصفهاني 2
 ].3/222. [ 2ط. م1983 _ هـ1403. العلمية الكتب دار.  والتحبير التقرير. )هـ879ت( محمد

 .]420_34/418. [ العروس تاج.  الزبيدي 3

  90/النحلسورة  4

  26/يونسسورة  5
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  :االستحسان اصطالحًا : الفرع الثاني 

.                                                          1العــــــــــــــــــــــــدول عـــــــــــــــــــــــــن موجــــــــــــــــــــــــب قيـــــــــــــــــــــــــاس إلــــــــــــــــــــــــى قيـــــــــــــــــــــــــاس أقــــــــــــــــــــــــوى منـــــــــــــــــــــــــه 
.                                            2تــــــــــــرك حكــــــــــــم إلــــــــــــى حكــــــــــــم أولــــــــــــى منــــــــــــه: لفــــــــــــراء بأنــــــــــــه وعرفــــــــــــه القاضــــــــــــي أبــــــــــــو يعلــــــــــــى ا

  .4العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها بدليل يخصها: بأنه  3وعرفه الكرخي

نالحــظ مــن التعريفــات أن االستحســان تــرك القيــاس المتبــادر إلــى الــذهن، وذلــك بعــدم إلحــاق 
 مـانعيمنعنـا مـن هـذا اإللحـاق، وهـذا ال مـانعة لها في الحكم ، وذلـك لوجـود المسألة بالمسائل المشابه

  .    5مغايراً  آخر يعطي الحادثة حكماً  اً أو قياس أو إجماعاً  قد يكون نصاً 

قــد يكــون لتحقيــق مصــلحة أقــوى، أو درء مفســدة، أو قــد يكــون الحكــم : وهــذا العــدول بالمســألة
  . المعدول إليه أقرب إلى روح الشرع

  :6أمثلة على االستحسان

هم فخــرج بــه و خرجــوا إذا دخــل جماعــة بيتــًا للســرقة، فجمعــوا متاعــه وحملــوه علــى ظهــر أحــد: مثــال 
.                                              معــــــــــــــــــــــه؟ ونوحــــــــــــــــــــــده؟ أم يقطعــــــــــــــــــــــ عليــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــرقةمعــــــــــــــــــــــه، هــــــــــــــــــــــل يقــــــــــــــــــــــام 

إلــى القيــاس الخفــي وهــو  ليــه وحــده،إقامــة الحــد عالقيــاس الجلــي وهــو العــدول عــن : قيــل االستحســان
  .الحد على الجميع اشتراكهم معه في السرقة فيقام

االستحســان فــي نالحــظ أن االستحســان أوســع مــن القيــاس، فالقيــاس جــزء مــن االستحســان، ف
  .نعدل عن القياس الجلي إلى القياس الخفي 

                                                           
 دار بيروت،.  الميس خليل: تحقيق.  الفقه أصول في المعتمد. )هـ436ت( الطيب علي بن محمد البصري، الحسين أبو 1

 . ]4/243. [ األصول في الفصول.  الجصاص ؛]2/296. [1ط.  هـ1403. العلمية الكتب

 .]5/1607. [ الفقه أصول في العدة.  يعلى بوأ 2

من  .ة في العراقحنفيال انتهت إليه رياسة فقيه. هـ 260ولد في كرخ عام .عبيد اهللا بن الحسين أبو الحسن: الكرخي هو 3
  ].4/193. [األعالم. الزركلي .هـ 340توفي ببغداد سنة . شرح الجامع الصغير، وشرح الجامع الكبير: مؤلفاته

 دار دمشق،. هيتو محمد: تحقيق. الفقه أصول في التبصرة. )هـ476ت(، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسفالشيرازي 4
 ] .1/493. [1ط. هـ1403. الفكر

  ] .4/243. [ األصول في الفصول.  الجصاص 5

  ].1/81. [علم أصول الفقه. خالف 6



49 

 

تحـريم : قياس سؤر سباع الطير على سؤر سـباع الحيوانـات فـي النجاسـة،  والعلـة فـي ذلـك:  ومثاله
              .                                 أكل كليهما

ولكن االستحسان يقتضـى الحكـم بطهـر سـؤر سـباع الطيـر خالفـًا لسـباع البهـائم، وذلـك ألن 
ا وهــذه عظــم ابهــا، بخــالف الطيــور التــي تشــرب بمناقيرهــســؤر البهــائم نجــس بســبب رطوبــة فمهــا ولع

  .يابس خاٍل من الرطوبة
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  لثانيالفصل ا

  داللة النص في منهج الحنفية

  :مبحثان: وفيه

  داللة النص: المبحث األول 

  موجب داللة النص على األحكام : المبحث الثاني 
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  األول المبحث

   النص داللة مفهوم
  :مطالبوفيه أربعة 

  : اصطالحاً  النص داللة : األول المطلب

 معنــى فيـه يوجــد شـيء فــي الحكـم علــى اللفـظ داللــة" :بأنهـا المحبــوبي الشـريعة صــدر عرفهـا
.                                                                                                     1"اللغة يعرف من كل يفهمه

 لفهـم عنـه المسـكوت حكـم على به منطوق لحكم اللفظ داللة: بأنها 2أمير الحاج ابن وعرفها
                          .                      3 اللغة فهم بمجرد مناطه

.                                        5"ليه لغة ال اجتهادا وال استنباطاما علم علة للحكم المنصوص ع" :4الشاشي وعرفها

 اســتنباطا الو  اجتهــادا ال لغــة الــنص بمعنــى ثبــت مــاف ":الــنص بداللــة الثابــتوقــال البــزدوي 
  .   6" بالرأي

 عنهـــا المســـكوت للواقعـــة بهـــا المنطـــوق الواقعـــة حكـــم ثبـــوت: بأنهـــا نيالمحـــدثبعـــض  وعرفهـــا
  .7لغوي معنى في الشتراكهما

  

                                                           
 ] .1/252. [ التوضيح على التلويح شرح.  التفتازاني 1

 هـ،825 عام ولد.  الحنفية فقهاء من علي، بن محمد بن محمد بن محمد الدين شمس اهللا عبد أبو :ابن أمير الحاج هو 2
 إليها فعاد أولى بلده خدمة أن رأى لكنه عصره، علماء من اً كثير  فالتقى المقدس وبيت ومكة والقاهرة حماة إلى رحل. بحلب
 الرحمن عبد بن محمد الخير أبو الدين شمس ، السخاوي ؛]7/49. [ ألعالما.  الزركلي.  هـ879 سنة فيها، ومات

 .]211_9/210. [ الحياة مكتبة دار بيروت،.  التاسع القرن ألهل اللمع الضوء. )هـ902ت(

 .]1/109. [ والتحبير التقرير.  أمير الحاج ابن 3

الخطيب البغدادي، أبو . هـ344توفي سنة . الفقيه الحنفي، شيخ الجماعة. أبو علي احمد بن محمد بن إسحاق: الشاشي هو 4
 _هـ 1422. بيروت، دار الغرب اإلسالمي. بشار عواد معروف: تحقيق. تاريخ بغداد). هـ463ت(بكر احمد بن علي مهدي

 ].6/60/2551. [1ط. م2002

 ].1/104. [ الشاشي أصول.  الشاشي 5

 .]1/241. [السرخسي أصول. السرخسي ؛]1/73. [ األسرار كشف. البخاري الدين عالء 6

.  الفقهاء اختالف في األصولية القواعد في االختالف أثر.  مصطفى الخن، ؛]312. [ األصولية المناهج.  الدريني 7
 .]132. [ 1ط.  م2009 _ هـ1430.  الرسالة مؤسسة دمشق،
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  :يلي كما األصولية الناحية من النص داللة تحليل يمكننا السابقة التعريفات من انطالقاً و 

 ._ثابتة من طريق اللفظ_  لفظيةٌ  داللةٌ : داللة النص )1

، وهــذا مــا يفرقهــا عــن أنهــا ثابتــة بمعنــى اللفــظ ال بنظمــهإال : أن داللــة الــنص لفظيــة  رغــم )2
 .ثابتتان بنظم اللفظفهما العبارة واإلشارة 

، كـان المقصـود بطريق المعنـى ي داللة النص ثابتاً ف_ المدلول عليه _  حكم الفعللما كان  )3
ألن العبـــرة بعمـــوم اللفـــظ ال بخصـــوص  ،إثبـــات معنـــى الفعـــل وأثـــره ليكـــون علـــة لـــذلك الحكـــم

أن : لكـــن المنصـــوص عليـــه فـــي األم  .2للشـــافعي مـــا عليـــه الجمهـــور خالفـــاً ا ، وهـــذ1الســـبب
 .                                                 3األسباب ال تصنع شيئا إنما تصنعه األلفاظ

لما كان مناط الحكم في داللة النص ثابتـا بطريـق المعنـى اللغـوي سـماها بعـض األصـوليين   )4
اآلخــر فحــوى الخطــاب ولحنـــه، وبعضــهم يســميه القيـــاس  هممفهــوم الموافقــة، وســماها بعضـــ

 . 4قياس األولويالجلي أو ال

، ويجمـع علـى حكمهـا ، والثانيـة مسـكوت عنهـااألولـى منصـوص : في داللة النص مسألتان )5
 . بين المسألتين علة تفهم من طريق اللغة ال من طريق االجتهاد 

لعلــة لغويــة فــي الحكــم إلحــاق فــرع بأصــل : داللــة الــنصفإنــه يمكــن القــول بــأن  :بنــاء عليــهو 
فالمسـألة المنطــوق بحكمهـا هـي األصـل، والمســألة المسـكوت عنهـا هـي الفــرع، . متحـدة تجمـع بينهمـا

لكــن هــل العلــة فــي داللــة الــنص تكــون فــي المســألة و . الثابــت بطريــق اللغــة هــو علــة الحكــموالمعنــي 
  المسكوت عنها أولى بالحكم من المسألة المنطوق بها أم مساوية لها ؟ 

                                                           
 ].2/185. [اإلبهاج في شرح المنهاج. ؛ السبكي]2/607. [العدة في أصول الفقه. أبو يعلى 1

 ابن دار. آل سلمان مشهور عبيدة أبو: تحقيق.  الموافقات. )هـ790ت( اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم الشاطبي، 2
 دار. والنظائر األشباه. )هـ771ت( الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاج السبكي، ؛]4/40. [1ط. م1997 _ هـ1417. عفان
 الفوائد مجموعة. عمير آل محمد بن صالح محمد أبو القحطاني، ؛]2/134. [1ط. م1991_ هـ1411.  العلمية الكتب
 .]1/86. [1ط. م2000 _ هـ1420. الصميعي دار السعودية،. الجعيد متعب: أخرجها. الفقهية القواعد منظومة على البهية

 . ]5/276[.  األم .الشافعي 3

 عزو أحمد: تحقيق. األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد. )هـ1250ت( محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني 4
 . ]1/394[ . 1ط.  م1999 _ هـ1419. العربي الكتاب دار. عناية
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الــنص بــين الــدالالت ا هــو موقــع داللــة وهــل داللــة الــنص هــي ذات القيــاس األصــولي؟ ومــ
   :هذا ما نستوضحه في المطالب التالية .األخرى؟

  :داللة النصب مصطلحات ذات صلة: نيالمطلب الثا

  :مفهوم الخطاب : الفرع األول 

  .                       1التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه :هو

  .   فحوى الخطاب ولحنه و دليله : وهو على أنواع هي 

                                                                :فحوى الخطاب : أوَال 

منــه : كالفلفــل والكمــون وقيــل وتوابلهــا زارهــاأب: ردْ أفحــاء الِقــ. مــن الفعــل فحــا: الفحــوى لغــة 
                                                                     .     3معنــــــــــاه: ، وفحــــــــــوى القــــــــــول 2كثيــــــــــر الكــــــــــالم: ورجــــــــــل فحفــــــــــاحالكــــــــــالم : والفحفحــــــــــة، البصــــــــــل

 فكــذلك وطعمــه عنــد تذوقــه،الطعــام  رائحــة فتكشــف لنــا عــنمــن القــدور فكمــا أن رائحــة التوابــل تفــوح 
  .الفحوى تظهر اللفظ وتبين المعنى 

                                                                                          :      فحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالحاً 
.                                                                                                                            5ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه ، أو4ما عقل معناه من ظاهر لفظه: هي

م، فــيمكن الجمــع بينهمــا فَهــويُ  بــه اللفــظ لُ عَقــوال فــرق بــين االثنــين ألن التنبيــه علــى المعنــى يُ 
ـــــــــول  ـــــــــاه هـــــــــمهـــــــــو مـــــــــا فُ : طـــــــــاب فحـــــــــوى الخ: فنق ـــــــــه  هفظـــــــــلمـــــــــن ظـــــــــاهر  معن ـــــــــق التنبي                           . بطري

  .َفهُم المعنى من اللفظ الواضح الذي جاء ليدل على معنى ونبه على غيره : أي

:                                                                                       ومثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

� �: قوله تعالى ���E�"�	�0َ� T�� �}ُ2 ����	َ� �ُْUَ� (َ� �6                                                                   .  

                                                           
 .  ]96 ـ 1/95. [ الفقه أصول في رسالة.  العكبري 1

 .]15/149[] 2/540. [ العرب لسان.  منظور ابن ؛]2/542. [ األعظم والمحيط المحكم.  المرسي سيده ابن 2

 .]6/2453. [ الصحاح.  لجوهريا ؛]5/169. [ اللغة تهذيب.  األزهري 3

 .]1/152. [ الفقه أصول في العدة.  يعلى أبو ؛]1/205. [ الفقه أصول في التبصرة.  الشيرازي 4

أبو عبد الرحمن عادل : تحقيق. والمتفقه الفقيه. )هـ463(ثابت بن مهدي، أبو بكر أحمد بن على بن البغدادي الخطيب 5
 .]1/44. [ الفقه أصول في اللمع.  الشيرازي ؛]1/233. [2ط. هـ1421. السعودية، دار ابن الجوزي.الغرازي
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فقــد نبــه اهللا تعــالى بتحــريم التــأفف وهــو األدنــى علــى تحــريم األعلــى مثــل الضــرب والحــبس 
  . وغيرهما من أنواع األذى 

ـــه  ـــْأرةٍ  أمـــرَ :" �رســـول اهللاأن : ومن ـــَأمرَ  ســـمٍن، فـــي ماتـــت بف ـــُربَ  بمـــا ف ـــم  َفطُـــِرَح، منهـــا َق     .   1"ُأِكـــَل  ث
األعلـى، فـإذا فقد نبه على إباحة أكل الطعام الذي وقعت به الفـأرة، و هـو تنبيـه بـاألدنى علـى جـواز 

.                                              حوله وقع في الطعام ما هو أعلى نجاسة من الفأرة جاز أكله بعد إزالة ما

  :لحن الخطاب :  ثانياً 

                                         .2مــــــــا تقصـــــــده وتميــــــــل إليـــــــه بلســــــــانك وقولــــــــك، وهــــــــو مـــــــن الفعــــــــل َلَحـــــــنَ : اللحـــــــن لغــــــــة 
ـــه أي  ـــا نقـــول يلحـــن فـــي صـــوته وقراءت عواقـــب َفِطـــْن عـــارف ب: أي  نٌ ِحـــرجـــل لَ و  ،يميـــل: ومـــن هن

   .3الكالم

  .                                    #0َ�"ِ�=َ�َ��� �4	�D��َUْ�� �ِ�gَ� .�� �;ِ �:�رسوله ومنه قوله تعالى مخاطباً 

ــــاق الظــــاهرة مــــن فحــــوى  َلتعــــرفن المنــــافقين: أي  .                                                 5ظــــاهر أفعــــالهمأقــــوالهم و بعالمــــات النف
 إنكـم تختصـمون إلـي ولعـل بعضـكم ألحـن بحجتـه مـن بعـض فمـن قضـيت لـه: "  �وقـال رسـول اهللا

.                  6"بحــــــــــــق أخيـــــــــــــه شـــــــــــــيئا بقولـــــــــــــه فإنمـــــــــــــا أقطـــــــــــــع لــــــــــــه قطعـــــــــــــة مـــــــــــــن النـــــــــــــار فـــــــــــــال يأخـــــــــــــذها 
  .لعل بعضكم أقدر في صرف كالمه عن حقيقته، فأقضي له بنحو ما سمعت منه بغير حق: أي

  : لحن الخطاب اصطالحاً و أما 

                                   . 7مــــــــا يــــــــدل عليــــــــه اللفــــــــظ مــــــــن طريــــــــق الضــــــــمير الــــــــذي ال يــــــــتم الكــــــــالم إال بــــــــه :هــــــــوف
ضــمير الجـــواب علــى الفعـــل، ومنــه أيضـــًا  وذلــك ُيحــدث اإلدراك للســـامع أو للقــارئ مـــن طريــق ذكـــر

  .حذف المضاف وٕاقامة المضاف إليه مقامه

                                                           
 ].باب إذا وقعت الفأرة في السمن 7/97/5539. [صحيح البخاري. البخاري 1

 ] .6/2194. [ الصحاح.  يجوهر ال ؛] 5/40. [ اللغة تهذيب.  األزهري ؛] 3/229. [ العين . الفراهيدي 2

 ] .13/379. [ العرب لسان.  منظور ابن 3

 30/محمدسورة  4

 ]. 30باب/ 1/676. [تفسير الجاللين. ؛ الجاللين]30باب/ 22/184. [جامع البيان. الطبري 5

 3/1337/1713. [ مسلم صحيح.  مسلم ؛]باب من أقام البينة بعد اليمين 3/180/2680. [ البخاري صحيح.  البخاري 6
 ] .باب الحكم بالظاهر و اللحن

 .]1/154. [ الفقه أصول في العدة.  يعلى أبو ؛]45-1/44. [ الفقه أصول في اللمع.  الشيرازي 7
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ــــه  ــــه تعــــالى: ومثال ــ�Oِ%�� +َU �:قول ـ ــ+ �8َ��7ـ� ـ ــ�� ���7ـ� ـ ــ� ��Uَ���ـ� ـ ــ"0�ُْUَ� �Kِـ� ــ�[َ ��ْــ ـ ــ"� Xِ=�*ـ� ـ ــ���g�ْ� �l�"��َMْAـ� ــ�� �َــ .                              �1 ��0ــ

لــم يضـرب، وعلمنـا أنــه قـام بالفعـل مــن ـ  وعليــه السـالم ضـرب أفلـم يـذكر اهللا تعــالى لنـا أن موسـى 
  .، وهذا من قبيل االستغناء بداللة الظاهر على المتروكقوله تعالى فانفجرت الفاء ـ في


�?َ ���Dَc�7ِ �:قوله تعالى : ومن أمثلته�"َUْ�� �2 .وسأل أهل القرية: أي .                         

.                        هــــو داللــــة الضــــمير المنطــــوق بــــه علــــى المعنــــى المســــكوت عنــــه :  فلحــــن الخطــــاب إذاً 
، ألن فـي والـذكاء ، كان البد لمعرفته من شيء من الفطنةان المعنى ُيفَهم من طريق الضميرولما ك

 إن ممـا قـال بـه الكافـة بـال اخـتالف، إذ: وفحـواه هلحنـو  .يفهمـه الَفِطـُن دون غيـره ئاً لحن الخطاب شـي
الفحوى مما يعلم بالضرورة لمثل هذا الكالم في قصد أهل اللغة، و المسـتريب فـي ذلـك مشـكك بتلـك 

  .                                                                     3الضرورة

َدة  مفهوم الخطاب :جاء في الُمَسو التنبيه بالمنطوق بـه علـى حكـم المسـكوت عنـه: هو أن .
  .4طابفحوى الخطاب ولحن الخ يسمى هذا القسمو 

   :دليل الخطاب : ثالثا  

ـــــى نفـــــي حكمـــــه عمـــــا عـــــداه ـــــق بصـــــفة عل ـــــذكر المعل ـــــة اللفـــــظ المخصـــــوص بال .                               5هـــــو دالل
  .                         7ال فرق في ذلك بين المعلق بصفة أو اسم أو عدد أو غاية أو شرط: 6وقال العكبري

                                                           
 60/البقرةسورة  1

  82/سورة يوسف 2

 النبالي اهللا عبد: تحقيق. الفقه أصول في التلخيص. )هـ478ت( اهللا عبد بن الملك عبد المعالي أبو الحرمين إمام جويني،لا 3
 ].2/183[ . اإلسالمية البشائر دار بيروت،.  العمري بشير و

. )هـ728ت(أحمد بن عبد الحليم ،)هـ682ت(، عبد الحليم بن مجد الدين)هـ652ت(مجد الدين عبد السالم تيمية، آل 4
 .]1/350. [دار الكتاب العربي . محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق.  في أصول الفقهالمسودة 

 أصول في التبصرة.  الشيرازي ؛]7/4. [ األحكام أصول في اإلحكام.  اآلمدي ؛]1/154. [الفقه أصول في العدة. يعلى أبو 5
 في النبذ _الكافية النبذة. )هـ456ت( الظاهري القرطبي سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو حزم، ابن ؛]1/218. [ الفقه

 .]1/69. [1ط. هـ1405.  العلمية الكتب دار بيروت،. العزيز عبد أحمد محمد: تحقيق. _ الفقه أصول

 وبينها دجلة شرق تقع العراق في عكبرا أهل من. شهاب بن علي بن الحسن بن شهاب بن الحسن علي أبو: العكبري هو 6
 اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو الحميري،. هـ428سنة فيها وتوفي ،هـ335 ماع ولد فراسخ سبعة الموصل طريق من بغداد وبين

 .]1/412. [2ط. م1980. ناصر مؤسسة بيروت،.  عباس إحسان:  تحقيق.  األقطار خبر في المعطار الروض )هـ900ت(

 . ]90_1/86. [ الفقه أصول في رسالة. العكبري 7
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فهو وجه آخر لمفهوم  _داللة المنطوق به على حكم مخالف للمسكوت عنه : هو أي

�Gc�/�0ِX _R�7 �َ�َ/� #0��� �:قوله تعالى: ومثال ذلك  ._المخالفة َ� �;ُ:�B��> �$ِ% ���0��4 ��
�3�� ��	1
َ2 ��
 �1                           .                               

سق ، ودلت اآلية من دليل جاء به الفا ندل منطوق اآلية على وجوب التبين من النبأ إ
، ولكن جاء به من كان عدالَ  نعلى عدم وجوب التأكد من الخبر إ _مفهومها المخالف _خطابها 

  .  منه شهود على ذلك هذا انتفى بفعل الصحابة فقد كانوا عندما يأتي أحدهم بقوٍل يطلبون

  :مما سبق نالحظ أن حكم المنطوق به في مفهوم الخطاب و

قد يخالف حكم المسكوت و  ،قد يوافق حكم المسكوت عنه، فيسمى فحوى الخطاب أو لحنه )1
 .عنه، فيسمى دليل الخطاب 

 .لحن الخطاب فتنبيه من طريق الضمير افحوى الخطاب التنبيه من طريق اللفظ ، أم )2

فحقيقته أن يكون للمنصوص عليه صفتان فيتعلق الحكم بإحداهما دليل الخطاب  أماو  )3
والشافعي وجمهور  2مالك: هذا كان محل اختالف العلماء، فقال بهو . هائفاتوينتفي عند ان

وهو قول جمهور المتكلمين من المعتزلة  5، وخالفهم في هذا الحنفية 4والحنابلة 3أصحابه
  .7الظاهروهو قول أهل  6واألشعرية

   : 8القياس الجلي: الفرع الثاني 

   .9ما قطع فيه بنفي الفارق بين األصل والفرع، فكانت علته منصوصًا عليها: هو

                                                           
  6/الحجراتسورة  1

 ].1/270. [شرح تنقيح الفصول. القرافي 2

  ].1/238. [قواطع األدلة. السمعاني 3

 ].1/87. [رسالة في أصول الفقه. العكبري 4

 ].1/291. [الفصول في األصول. الجصاص 5

 ]. 1/282. [المعتمد في أصول الفقه. أبو الحسين البصري 6

 ]. 1/69. [_في أصول الفقه النبذ_ النبذة الكافية . ابن حزم 7

 ؛]1/44. [ الفقه أصول في اللمع.  الشيرازي. وممن أطلق عليها هذا االسم الشافعي وبعض أصحابه وبعض الحنفية 8
 .]1/74. [ األسرار كشف. البخاري الدين عالء ؛]1/367. [المنهاج شرح في اإلبهاج. السبكي

طوفي، نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن ال ؛]2/143. [ المناظر وجنة الناظر روضة. المقدسي قدامة ابن 9
_ هـ 1407. مؤسسة الرسالة. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: تحقيق .الروضة مختصر شرح. )هـ716ت(الكريم الصرصري

 .]3/223[ .ط أولى. م1987
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 بها،  اً العلة مقطوعو عملية إلحاق الفرع باألصل موجودة في القياس الشرعي وداللة النص، ف
  .                 وبعض أصحابه ، وبعض الحنفية اإلمام الشافعي عليها القياس الجلي أطلقوممن 

والقيـــاس وجـــوه يجمعهـــا القيـــاس ويتفـــرق بهـــا "  : _رحمـــه اهللا _حيـــث قـــال اإلمـــام الشـــافعي 
، فُيعلم أن قليلـه فأقوى القياس أن يحرم اهللا في كتابه ، أو يحرم رسول اهللا، القليل من الشيء. ابتداءً 

ـــــــــي الت ـــــــــه ف ـــــــــل قليل ـــــــــة إذا حـــــــــرم كـــــــــان كثيـــــــــره مث ـــــــــى القل ـــــــــرة عل ـــــــــر، بفضـــــــــل الكث ".                                                                                                             حـــــــــريم أو أكث
هــذا معنــى مــا أحــل اهللا : ويقــول وقــد يمتنــع بعــض أهــل العلــم مــن أن يســمي هــذا قياســاً : " ثــم يقــول

  .                                    1" فهو بعينه، وال قياٌس على غيره وحرم، ألنه داخل في جملته

  نه مجرد اختالف في التسمية ؟  إحقيقي، أم اختالف  ن داللة النص والقياسالف بيتخهل االو 

عملية إلحـاق المسـألة المسـكوت عنهـا بالمسـألة : الحظنا أن داللة النص والقياس تتفقان في
فــال تعتبــر  اللغــةبواســطة غيــر أن العلــة فــي داللــة الــنص تثبــت ، علــة جامعــة المنطــوق بهــا ، لوجــود

.                                                                                           أمـــــــــا العلــــــــــة فـــــــــي القيــــــــــاس األصـــــــــولي فاجتهاديــــــــــة تثبـــــــــت بــــــــــالنظر والتأمــــــــــلوصـــــــــفًا جامعــــــــــًا، 
أن  ".وقد يمتنع بعـض أهـل العلـم مـن أن يسـمي هـذا قياسـا : " لشافعيوالذي يظهر من قول اإلمام ا

، فــرجح القـــائلون بأنهــا قيــاس جلــي ظهـــور علــة الفــرع علـــى لخــالف لفظــي قــائم فـــي مجــرد التســميةا
األصـل وأولويتـه بــالحكم منـه، ورجـح القــائلون بأنهـا داللـة نــص دخـول الفـرع فــي األصـل لكـون العلــة 

                               .                   لغوية 

ن هذه مسألة لفظية، ليس وراءها فائدة معنوية، لكن الوجه أن يسمى ذلك إ: " 2الجوينيقال 
  . 3"أن لفظ الشارع كاف فيه فهو صحيح  تسمية ذلك قياساً  ىمن أب ىوٕان عن قياساً 

                                                           
 . ]515_1/512. [ الرسالة.  الشافعي 1

د اهللا بن يوسف بن محمد بن أبي محمد عبد اهللا بن أبي يعقوب يوسف بن عب عبد الملك ابن الشيخ أبو محمد: الجويني هو 2
اعلم الفقهاء . المعروف بإمام الحرمين ألنه جاوز بمكة أربعة أعوام ثم انتقل إلى المدينة، والملقب بضياء الدينحيويه، 

ذهب إلى اإلمام مه، تفقه في صباه على يد والده، ثم المتأخرين من الشافعية، المجمع على إمامته والمتفق على غزارة عل
هـ في قرية بشتنقان التي حمل إليها 478هـ وتوفي سنة419وكان اإلمام قد ولد عام. االسفرايني ليتلقى على يده علم األصول

رة الحسين ليدفن في مرضه العتدال هوائها وخفة مائها، وحمل جثمانه ليدفن في بيته في نيسابور ثم بعد سنين نقل إلى مقب
، صالح الدين خليل بن ؛ الصفدي]4/160. [األعالم. ؛ الزركلي]3/167. [وفيات األعيان. ابن خلكان. بجانب والده

 .م2000_ هـ 1420. بيروت، دار إحياء التراث. أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى: تحقيق .الوافي بالوفيات. )هـ764(أيبك
]19/116 .[ 

 .]23_2/22. [ الفقه أصول يف البرهان.  الجويني 3
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  :مفهوم الموافقة: الفرع الثالث

  .1ومقصودهلة سياق الكالم بدال من المنطوقفهم غير المنطوق به : مفهوم الموافقة هو

الشـافعية أطلـق  لـذان، منطوق بها ومسكوت عنهـا، يداللة النص كمفهوم الموافقة تشتمل على واقعتف
  . مصطلح مفهوم الموافقة على داللة النص 

هل تسمى داللـة الـنص بمفهـوم  _اختلف األصوليون في داللة النص على مفهوم الموافقة و 
                                  .              2هل هي لفظية أم قياسية؟ :على قولين _طريق اللفظ أم من طريق القياس الموافقة من

، وجرى عليه الشاشي 4، وصححه الشيرازي3وهذا ما حكاه الشافعي: أنها داللة قياسية: األولالقول  
ألمـر لغـوي ، والقيـاس لعلـة لغويـة فاسـد  ال من شروط صحة القياس أن التعليل لحكم شـرعي: فقال 

ودليل ذلك أن العرب يسمون الفرس أدهـم لسـواده وكميتـا لحمرتـه ، وال يطلقـون هـذين االسـمين علـى 
كذلك يشترك النبـاش مـع ، و اللغوية لوجود علة األسماءقايسة في الزنجي والثوب األحمر، وتجوز الم

  .            5وهذا قياس في اللغة ق الخفةسم ألخذهما مال الغير غيبا بطريالسارق في اال

  .أنها من الدالالت اللفظية وليس من القياس في شيء : الثانيالقول 

ظن بعض الشافعية أنه قياس جلي وليس كما ظنوا، ألن األصل : " جاء في كشف األسرار
لقيــاس، لــذا وهــذا كــان ثابتــا قبــل شــرع ا، مــن الفــروع باإلجمــاع فــي القيــاس ال يجــوز أن يكــون ضــرباً 

                                               .6"احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتج بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة القيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 
                داللـة قياسـية وفـة قبـل شـرع القيـاس، فـال تسـمىن داللة النص من الثابت باللفظ وقد كانـت معر أي إ

ــــىفــــداللتها : هــــذا قــــول جمهــــور األصــــوليينو  ــــة  عل                                                                                     . 7اللغــــة لفظيــــة مــــن جهــــة ةداللــــمفهــــوم الموافق
ن هــذه المســألة تبــين لنــا هــل الثابــت بهــذا النــوع مــن الــدالالت يعمــل إمــا أميــل إلــى ترجيحــه، إذ و وهــ

  ؟الكفارات وهل تثبت به العقوبات كالحدود و ؟عمل النص

                                                           
 ].1/264. [المستصفى. الغزالي 1
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  :شروط داللة النص :  ثالثالمطلب ال

  .1بواسطة اللغة  أن يكون المعنى ثابتاً : الشرط األول 

.                                                                                            وال اسـتنباطاً  مـا ثبـت بمعنـى الـنص لغـة ال اجتهـاداً : كما سـبقمفهوم الثابت بداللة النص ف
  :                        وفي هذا التعريف قيود تخرج باقي أنواع االستدالل، والقيود هي

بـنظم الثابت بداللة النص يثبت بمعنـى الـنص، وبهـذا تخـرج العبـارة واإلشـارة ألنهمـا تثبتـان   )1
النص ـ عين اللفظ ـ أما داللة النص فتثبت بمعنـى الـنص ال بذاتـه والمقصـود بمعنـى الـنص 

 . أي بواسطة الغير

الثابـــت بداللـــة الـــنص يثبـــت بمعنـــى الـــنص لغـــة، وبهـــذا يخـــرج اقتضـــاء الـــنص ألن اقتضـــاء  )2
بواسطة الشرع لصدق المتكلم أو صحة الكـالم شـرعا : النص ثابت بمعنى النص شرعا ـ أي

 . عقال أو

، وبهـذا يخـرج القيـاس وال اسـتنباطاً  الثابت بداللة النص يثبـت بواسـطة اللغـة ال اجتهـاداً  كون )3
األصولي، ألن أساس القياس االجتهاد والنظر في المسائل بحثا عن علة جامعـة بـين الفـرع 

 . واألصل 

  .2داللة النص شرعت قبل شرع القياس: الشرط الثاني

نــزول الــنص، نــزل بعلــى أنــه  دلص ثابتــا بمعنــى الــنص، فهــذا يــلمــا كــان الثابــت بداللــة الــن
منـذ  الفرع لـم يكـن ثابتـاً فـ، بخـالف القيـاس لالنشغال بفهـم الـنص ومـن ثـم التُفـَت لـهه فهمولكن تأخر 

العلــة فــي الفــرع مســتنبطة لــذا ُأعِطــَي الفــرع حكــم األصــل الــذي كشــف عنــه القيــاس، ف وجــود األصــل
  .                                     لها ئٌ القياس كاشٌف عن األحكام ال منش، و قائمة على النظر واالجتهاد

ن المنطـــوق بحكمهـــا والمســـكوت عنهـــا فـــي داللـــة يالمســـألت: بعبـــارة أخـــرى يمكـــن القـــول إنو 
النص زمن نزولهما واحد، لكن تأخر ظهور حكم المسكوت عنها إلى حين الحاجة إلـى معرفتـه، أمـا 

ألن األصــل ثبـــت بنــزول الـــنص أمــا الفـــرع  مختلـــف) األصـــل والفــرع( الــواقعتينالقيــاس فــزمن نـــزول 
 .  فتأخر ثبوته إلى حين الحاجة إليه

                                                           
 التقرير.  أمير الحاج ابن ؛]1/254. [ السرخسي أصول.  السرخسي ؛]1/73. [ األسرار كشف.  البخاري الدين عالء 1

  ] .1/109. [ التحرير على والتحبير

 ].2/439[ .بيان المختصر. ؛ األصفهاني]1/74. [كشف األسرار. عالء الدين البخاري 2
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  . 1باللغة عالمٍ  لكلعرف علة الحكم ت: الشرط الثالث

بــل يكفــي  أن  أو مجتهــداً  فــال يشــترط فــي الباحــث عــن الثابــت بداللــة الــنص أن يكــون فقيهــاً 
.                                                                                              قطعيـــة ال خـــالف فيهـــاوعليـــه فداللـــة الـــنص  ،ال يكـــون مســـلمًا أصـــالً يكــون مـــن أهـــل اللغـــة لـــذا قـــد 

البــد فــي مــن يــدرك علتهــا مــن فضــل علــم بالوضــع اللغــوي وأســراره ، وٕاال فــإن كثيــرا : " الــدريني يقــول
                                . 2"ة ال يــــــــــــــــــــــــــــدركون معــــــــــــــــــــــــــــاني األلفــــــــــــــــــــــــــــظ ومراميهــــــــــــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــــــــــــن يعرفــــــــــــــــــــــــــــون اللغــــــــــــــــــــــــــــ

العلـة إال بـالنظر واالجتهـاد، فكانـت محـط اخـتالف بـين الفقهـاء لـذا  ةُ معرفـأمـا فـي القيـاس فـال يمكـن 
  .فهي ظنية 

  :أمثلة على الثابت بداللة النص:  رابعالمطلب ال

ِ��ً �َ) �:قال تعالى: المثال األول "َ: ًT��َL ����	َ� �ُْL�� ����E�"�	�0َ� T�� �}ُ2 ����	َ� �ُْUَ� �3.             

املتهمــا بالحســنى ألنهــا ســيقت عبــارة الــنص فــي اآليــة هــي الحــث علــى إكــرام الوالــدين، ومع
هــذا الفعــل مــن إيــذاء وٕايــالم  والنهــر للوالــدين، لمــا فــي 4وقــد تعرضــت اآليــة للنهــي عــن التــأفف. لهــذا

ـــــ. همـــــال ـــــى أن ـــــالم النفســـــي أدن ـــــه نفســـــي، واإلي ـــــن ألن ـــــد ال يلحظـــــه االب ـــــالم ق ـــــالموهـــــذا اإلي .                              واع اإلي
ن هـذا اإليـالم يعلـم مـن إفكان هذا النهي من الثابت بداللة النص، ألنه ثابت بمعنى الـنص لغـة، إذ 

.                        طريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر واالجتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
مــا كــان بعنهمــا، فكيــف  اً ضــجر اللــذان يؤلمــان الــنفس منهيــلوٕاذا كــان أقــل أنــواع األذى وهــو الملــل وا

  ؟ ن يؤذيان النفس والجسد معايكالحبس والضرب اللذ أكبر أذىً 

لنهي إذا لـيس عـن ذات الفعـل بـل عـن فـا !األعلـى؟ يعقل أن يحرم الشرع األدنى ويبـيحفهل 
  : القول بتحريم ومن هنا يمكن، ر المترتب عليه وهو األذى واأللماألث

                                                           
. أصول السرخسي. السرخسي ؛]1/104. [أصول الشاشي. ؛ الشاشي]1/74. [كشف االسرار. عالء الدين البخاري 1
]1/241.[  

 ].312. [ األصولية المناهج.  الدريني 2

 23/اإلسراءسورة  3

 الكلمة تدل على التضجر وهذه .وسخ األذن: من التأفيف، وقولك أف بمنزلة قولك ويل لك ، واألف : اُألف واَألفف  4
 بشار بن محمد بن القاسم بن محمد بكر أبو األنباري، ؛]1/58. [اللغة جمهرة. األزدي؛ ]8/410. [العين. الفراهيدي

 .م1992 ـ هـ1412. الرسالة مؤسسة بيروت،.  الضامن صالح حاتم: تحقيق.  الناس كلمات معاني في الزاهر. )328ت(
 ] .1/180. [1ط
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 .، وحاجاتهم عن حالهم ترك اآلباء من غير سؤالٍ  )1

 .  الئق ، ومعاملتهم بشكل غيرالسماح للزوجة بإهانة أهله )2

كما لـو كـان األب : إال أن يكون هناك ظرف خاص ،األبناء آلبائهم في مأوى العجزة وضع )3
هو بحاجة لمن يرعاه كما  مجنونًا أو يكون الولد ضعيفًا ال يقدر على رعايتهما أو أن يكون

ـــــــــة، مـــــــــع مراعـــــــــاة عـــــــــدم  ـــــــــه إعاق ـــــــــو كـــــــــان مشـــــــــلوًال أو ب ـــــــــال ســـــــــؤال عـــــــــنهمل ـــــــــركهم ب                      .  ت
فكل فعل يظهر فيه نوع مـن األذى مهمـا  ،هذا وغيره من صور األذى للوالدين محرم شرعاً و 

     .كان محرم بداللة نص اآلية الكريمة، وليس من طريق القياس الشرعي 

الباحث عـن  فال يشترط فيثابت بمعنى النص لغة، بها من شروط داللة النص أن الثابت ف
  . على أسرارها باللغة مطلعاً  بل يكفيه أن يكون عالماً  العلة في داللة النص أن يكون فقهياً 

  . 1"َوَسَقاُه  اللهُ  َأْطَعَمهُ  َفِإنَما َصْوَمُه، َفْلُيِتم  َوَشِرَب، َفَأَكلَ  َنِسيَ  ِإَذا" :�ل رسول اهللااق: المثال الثاني
فــي نص الــ، فكانــت هــذه عبــارة لفــظ صــحة صــيام مــن أكــل أو شــرب ناســياً الالثابــت بــذات ف

وهذه العلة ثابتة بمعنى النص لغة، فيثبت هذا الحكم هي النسيان،  والعلة التي ثبت ألجلها .حديثال
 .2 فـي حقـه الكفـارةوال تجـب  ،عليـه إتمـام صـيامه فيجـب ،للصائم الـذي ينسـى فيجـامع زوجتـهالحكم 

والـذي نالحظـه أن هـذا  � بداللـة نـص حـديث رسـول اهللا وهذا الحكم الـذي يثبـت للمجـامع كـان ثابتـاً 
 3 فرضًا أم نفالً  في كل صائم ال فرق بين من كان صائماً  الحكم عام.                                              

  .  5لفعله الفاحشة 4حديث رجم ماعز بن مالك: المثال الثالث 
                                                           

 ]. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً  3/31/1933. [ البخاري صحيح.  البخاري 1

 أهِلي أصْبتُ : قالَ  َلَك؟، ما" :قال اْحَتَرَق، ِإنه: فقال 
النبي  أتى رجال ِإن : َعْنَها، قالت اللهُ  َرِضيَ  عن َعاِئَشةَ ف: أما العامد 2
. صحيح البخاري. البخاري "ِبَهَذا  َتَصدقْ : َقالَ  َأَنا،: قالَ  المحَتِرُق، أين :فقالَ  الَعَرَق، ُيْدَعى ِبِمْكَتلٍ  
 النبي  َفُأِتيَ  رمضاَن، في
: قالَ  شْيٌء، لنا ما لجَياٌع، ِإنا فواهللا، أَغْيَرَنا؟ اهللا، رسولَ  يا: فقالَ : " وفي رواية ].باب إذا جامع في رمضان 3/32/1935[

  ].باب تغليظ تحريم الجماع 2/783/1112[. صحيح مسلم. مسلم "َفُكُلوُه 
 ].2/328. [دار الفكر. فتح القدير). هـ861ت(ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد 3

. أسد الغابة. ابن األثير. روى عنه ابنه عبد اهللا حديًث واحداً  .اعترف بالزنا .األسلمي، معدود من المدنين: ماعز بن مالك 4
  ].5/521/7603. [اإلصابة في تمييز الصحابة. ؛ ابن حجر العسقالني]5/6/4556[

، "ويحك، ارجع فاستغفر اهللا وتب إليه :" يا رسول اهللا، طهرني، فقال رسول اهللا: ، فقال�جاء ماعز بن مالك إلى النبي  5
، فرجع غير "، ارجع فاستغفر اهللا وتب إليه ويحك:" يا رسول اهللا، طهرني، فقال رسول اهللا: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال

مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول : يا رسول اهللا، طهرني، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: بعيد، ثم جاء، فقال
أشرب :" ن، فقالفأخبر أنه ليس بمجنو " أبه جنون؟:" من الزنى، فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال" فيم أطهرك؟:" اهللا

نعم، فأمر به : فقال" أزنيت؟:" فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر، قال، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" خمرا؟
 ]. باب من اعترف على نفسه 3/1321/1695. [ صحيح مسلم. مسلم  .فرجم
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، منــه لفاحشــةلصــدور ا، رجــم مــاعز بــن مالــك 
رســول اهللا أن  الخبــرالثابــت بعبــارة نــص ف
.                                                                                                  _اً متزوجــــــــــــــــــــــ _ الجلــــــــــــــــــــــد ألنـــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــان محصــــــــــــــــــــــناً وكانـــــــــــــــــــــت عقوبتــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــرجم ال 

ــــــــــــا ــــــــــــه الحــــــــــــد ؟                                                :والســــــــــــؤال هن ــــــــــــر مــــــــــــاعز ســــــــــــيقام علي ــــــــــــي رجــــــــــــال غي ــــــــــــو كــــــــــــان الزان هــــــــــــل ل
فــال  _ســالة ليســت عــين الزانــي، بــل العبــرة بوقــوع الفعــل مــن البــالغ العاقــل المكلــف العبـرة فــي هــذه الم

من هنا قال األصوليون رجم الزاني المحصن كان من قبيل الثابت  _ أو سكراناً  يكون الزاني مجنوناً 
العبـرة  ال من قبيـل القيـاس علـى مـاعز، بـل مـن قبيـل ويرجم كل محصن وقع في الزناالنص،  عبارةب

  . 2فداللة لفظ الزنا على الفعل لغوية السبب 1بعموم اللفظ ال بخصوص

  :  عموم لفظ الزناب ثابتاً رجم المحصن  ومن األدلة على كون
 إال اِهللا، رســولُ  وَأنــي اهللاُ  إال إلــهَ  ال َأنْ  يشــهدُ  مســلٍم، اْمــِرئٍ  دمُ  يحــل  ال" : �قــول رســول اهللا  )1

  . 3" للجماَعةِ  المفاِرقُ  لدينهِ  والتاركُ  بالنفِس، والنفُس  الزاني، الثيبُ : ثالثٍ  بإحدى
  .4،5"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة :" الرجم أسبق من الجلد في النزول )2

 

، وقــد روي عــن "لشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا البتــة ا: " ممــا نســخ لفظــه وبقــي حكمــه )3
أن أخشى أن يقول الناس قد زاد عمر فـي القـرآن ألثبـت لوال : أنه قال �عمر بن الخطاب 

  .6آية الرجم
للغامدية و الجهينية، واألحكام تثبت بالسنة الفعلية  �مما ثبت بالسنة الفعلية رجم رسول اهللا )4

 .  7كما تثبت بالسنة القولية، وحادثة رجم ماعز متواترة

                                                           
  ].3/216. [التلخيص في أصول الفقه. الجويني 1

؛ الشيرازي، أبو اسحاق ]3/163. [تبين الحقائق. الزيلعي. وطُء الرجِل المرأَة في الُقُبِل من غير ملك وال شبهة ملك: فالزنا 2
 ].  3/334. [دار الكتب العلمية. المهذب في فقه اإلمام الشافعي). هـ476ت(إبراهيم بن علي بن يوسف

باب ما يباح  3/1302/1676. [صحيح مسلم. ؛ مسلم]عن النفس باب قول اهللا 9/5/6878. [صحيح البخاري. البخاري 3
  ]. باب الحكم فيمن ارتد 4/126/4353. [سنن أبي داود. ؛ أبو داود]به دم المسلم

 ].16باب سورة النساء آية/ 5/89. [الجامع ألحكام القرآن. ؛ القرطبي]10/328/42. [جامع البيان. الطبري 4

. صحيح مسلم. مسلم. والنساءِ  الرجال من َأْحَصنَ  إذا زنى من على حق  اهللاِ  كتابِ  في الرجمَ  وٕان : قال عمر بن الخطاب 5
  ] .باب رجم الثيب 3/1317/1691[
زهير الشاويش : تحقيق. الناسخ والمنسوخ). هـ410ت(المقري، أبو القاسم هبة اهللا بن سالمة بن نصر بن علي البغدادي 6

  ].1/21. [1ط. هـ1404. اإلسالميبيروت، المكتب . ومحمد كنعان
 ].4/1608. [المهذب في علم أصول الفقه. النملة 7
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قطعـي _ عام يشمل المحصن وغيره، وخبـر رجـم مـاعز متـواتر "  ��A�P��� ? A�P.: " قوله تعالى )5

م القــرآن الكــريم، وعنــد الحنفيــة افــي كــل زان محصــن، وهــذا يخصــص عــ_ الثبــوت والداللــة
    .  1يسمى نسخ جزئي، ألنه غير مقترن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ].1/187. [علم أصول الفقه. خالف 1
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  المبحث الثاني
 حكامموجب داللة النص على األ

  :حجية داللة النص :المطلب األول 

الحظنا في المبحث السابق أن لداللة النص مسميات مختلفة، وذلك ألن األصوليين اختلفوا 
ـــة الـــنص، فقـــد نظـــروا إلـــى الحكـــم المســـكوت عنـــه هـــل هـــو ثابـــت بـــاللفظ  1فـــي الُمـــدرك الثابـــت بدالل

  : وهو ما أتناوله في الفروع التالية. 2المنطوق به، أم بمفهوم ذلك اللفظ؟

                                                                              :ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرُك داللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص : الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع األول 

  :على أربعة مذاهب هي _حكم المسكوت عنه  _اختلف األصوليون في مدرك داللة النص 

  .حكمه ثابت بمعنى النص لغة : المذهب األول 

  . 3من طريق اللغة، وهذا الذي عليه أئمة الحنفية مأخوذ ومن المفهوم وه نه ثابتٌ إأي 

  .حكمه ثابت بطريق القياس الجلي : المذهب الثاني 

اللفظ المسكوت عنه  إلحاقإلى عملية منطوق بها ومسكوت عنها، فننظر : إذ فيه مسألتان 
.                                   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللفظ المنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

وقـد يمتنـع بعـض أهـل العلـم مـن أن يسـمي هـذا : " فقـد قـال -رحمـه اهللا  -وهذا ما أخذ به الشـافعي 
.                                                                        4" ألنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جملتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، قياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   .5" إن هذه مسألة لفظية:" في المسألة إذ قال ينيوقد ذكرنا رأي الجو 

  :ابت بالمنطوق ال المفهوم، لقرائنحكمه ث: المذهب الثالث 

                                                           
 .]10/419[. لسان العرب .منظور ابن ؛]5/327. [ العين.  الفراهيدي. طلبها بعد الحاجة إدراك:  َركُ دَ  1

 .]340. [ األصولية المناهج.  الدريني 2

. األسرار كشف.  البخاري الدين عالء ؛]1/241. [ السرخسي أصول.  السرخسي ؛]1/104. [ الشاشي أصول.  الشاشي 3
]1/73.[ 

 ] .1/515. [ الرسالة.  الشافعي 4

 ].2/22. [ الفقه أصول في البرهان.  الجويني 5
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فقــد قــال إن اســتثمار األحكــام مــن مثمــرات األصــول  -رحمــه اهللا  - 1وهــذا هــو رأي الغزالــي
مــا يقتــبس مــن األلفــاظ وفيــه خمســة أضــرب، : فيــه ثالثــة فنــون، والــذي يعنينــا هــو الفــن الثــاني وهــو

.                                                    فهــــــم غيــــــر المنطــــــوق مــــــن المنطــــــوق بداللــــــة ســــــياق الكــــــالم ومقصــــــوده : والضــــــرب الرابــــــع هــــــو

� 2{ �:وقد مثل له بقوله تعالى�� �U�فلـوال هذا من قبيل التنبيـه بـاألدنى علـى األعلـى " :وقال .� �) 

معرفتنــــا بــــأن اآليــــة ســــيقت لتعظــــيم الوالــــدين واحترامهمــــا لمــــا فهمنــــا منــــع الضــــرب والقتــــل مــــن منــــع 
                                                                                          .    2"التأفيف

فيمــا يشــتمل عليــه  هــي داللــة ســياق الكــالم ومقصــوده، فــالنص اســتعمل مجــازاً  نفالقرينــة إذ
  .3والسياق نفسه قد يكون قرينة على المعنى المجازي ،حكم المذكور

  . عرفيةالمنطوق، والنص أصبح حقيقة حكمه ثابت بطريق : المذهب الرابع 

المجـــاز  يَ ِســـوهـــذا ال يختلـــف عـــن مـــذهب الغزالـــي، فالحقيقـــة العرفيـــة أصـــلها مجـــاز، لكـــن نُ 
.                                                                               4وعالقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وقرينتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح حقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عرفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

رأي ألن القيـــاس عنـــدهم لمـــا اســـتعمل أن الحنابلـــة والمعتزلـــة والمالكيـــة ممـــن هـــم علـــى هـــذا الـــيبـــدو و 
  .                        5استعماال خاصا وهو مساواة أصل لفرع في الحكم صار لفظه حقيقة عرفية 

  

  

                                                           
هـ ، نسبته إلى 450لطوسي، ولد في الطابران بقصبة طوس بخراسان عام اأبو حامد محمد بن محمد بن محمد  :هوالغزالي  1

هـ ، لقب بحجة اإلسالم الشافعي، تلقى العلم 505توفي في مكان والدته سنة . صناعة الغزل أو إلى غزالة من قرى طوس
ترحال ولكنه عاد إلى وطنه على يد إمام الحرمين الجويني في نيسابور، تولى تدريس المدرسة النظامية ببغداد، كان كثير ال

وفيات . ابن خلكان . الوسيط، الوجيز، المنحول، تهافت الفالسفة وغيرها الكثير: طوس وصنف فيها الكتب المفيدة مثل
 ].7/22. [األعالم. ؛ الزركلي]218_4/216. [ األعيان

 .]1/264. [ المستصفى.  الغزالي 2

 .]342_341. [ األصولية المناهج.  الدريني 3

 ] .342. [ األصولية المناهج.  الدريني 4

 شهاب العباس أبو القرافي، ؛]1/297. [ المعتمد . البصري الحسين أبو ؛]1/93. [ الفقه أصول في المسودة.  تيمية آل 5
.  المتحدة الفنية الطباعة شركة.  الرؤوف عبد طه: تحقيق.  الفصول تنقيح شرح) . هـ684ت( إدريس بن أحمد الدين

 . ]1/44. [ 1ط.  م1973 _ هـ1393
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                                                                          :لة النصل في حجية دال واقاأل: الفرع الثاني

جمهور األصوليين على حجية داللة النص، وأنها طريق من طرق استنباط  تفاقا: القول األول 
  . 1فهو حكم ثابت شرعا، يجب العمل بهاألحكام، وكل حكم أخذ من هذا الطريق 

رأي الجمهور، واعتبر أن أنها ليست حجة، وقد خالف فيه  2ابن حزم الظاهري قول: القول الثاني 
                   .األحكام، وال يجوز األخذ بها كمنهج لالستنباطداللة النص ليست حجة على 

  :هو أن أهل الظاهر ذهبوا إلى والسبب في إنكاره لداللة النص بكل مسمياتها

إبطال القول بالقياس في الدين جملة وقالوا ال يجوز الحكم البتة في شيء من األشياء كلها إال " 
من فعل أو إقرار أو إجماع من  �أو بما صح عنه  �بنص كالم اهللا تعالى أو نص كالم النبي 

  . 3"جميع علماء األمة كلها متيقن أنه قاله كل واحد

فإنه ليس مستفادا من تحريم التأفيف في قوله  وبخصوص تحريم ضرب الوالدين وحبسهما،

� 2{ )� �:تعالى�� �U�ل، ولكان لما حرم الضرب والقت"  فٍ أُ " إذ لو لم يرد غير هذه اللفظة ، � 

ولكن اآلية فيها من األلفاظ كاإلحسان والقول الكريم ما اقتضى تحريم ، المحرم هو التأفف فقط
                                    .             الضرب وغيره 

ذكر اهللا تعالى في اآلية نفسها مع  عما سواه لما مغنياً " أف "  فلو كان النهي عن قول
.                                                                    النهي عن النهر واألمر باإلحسان وخفض الجناح والذل لهما معنى " أف " النهي عن قول 

  .    4وحده بطل قول من ادعى أن بذكر األف علم ما عداه" األف" فلما لم يقتصر تعالى على ذكر

                                                           
 .وٕان كانوا قد اختلفوا في التسمية في علم األصول موهذا مال حظ من مؤلفاته 1

 بالقرطبي يلقب كان. هـ384 عام قرطبة مدينة في ولد. األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي: ابن حزم الظاهري هو 2
 ثم المذهب شافعي نشأ. عربي أنه أو إسباني، أصل من أم فارسية، أصول من أهو نسبه في اختلف. ونشأته مولده إلى إشارة
 جراء من فلقي لألمويين الدولة إعادة حاول قرطبة، بمدينة شبت التي الفتنة من حزم ابن عانى. الظاهري المذهب إلى انتقل
. ؛ الزركلي]3/325. [األعيانوفيات . ابن خلكان .هـ456 سنة األندلس بالد من منتليشم بقرية توفي. كثيرا عذابا ذلك

 ]. 4/254. [األعالم

: تحقيق. األحكام أصول في اإلحكام. )هـ456ت( القرطبي األندلسي سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو الظاهري، حزم ابن 3
 ] .7/55. [ اآلفاق دار بيروت،.  شاكر محمد أحمد

 .]7/57. [ األحكام أصول في اإلحكام.  الظاهري حزم ابن 4
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  :أدلة الجمهور على حجية داللة النص: الفرع الثالث 

مـــن بلـــغ أهـــذا النـــوع مـــن الداللـــة يعرفـــه أهـــل اللغـــة، وذلـــك قبـــل نـــزول الشـــرع الحكـــيم، وهـــو 
، إال يةيجـب اعتبـاره حجـة شـرع ةً ويـحجـة لغال تما كان، و  1التصريح في الداللة على الحكم

النصــــوص الشــــرعية نزلــــت مبــــدئيا بنــــاء علــــى ف .2إذا ورد دليــــل علــــى أن المــــراد غيــــر ذلــــك

�8��ِ�$ِ Lَ������ � :قال تعالى، فقد 3األصول اللغويةX ��ِ% ٍD��7�I ���� ��0�ْ�7�Iَ2 ����� �4                           .             

  .فحجية الشرع في الدالالت إذن مشتقة من أوضاع اللغة وأساليبها في البالغة والبيان 

   :أدلة ابن حزم على إنكار حجية داللة النص: الفرع الرابع 

بمفهـوم المخالفـة يبطـل أخـذهم بداللـة الـنص ـ مفهـوم الموافقـة ـ وهـم بهـذا  الجمهـورِ  ذُ أْخـ )1
.                                                                                                           5يقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقض

� 2{ � �:ألن مفهوم المخالفة لقوله تعالى�� �U�سوى التـأفف مهمـا  يدل على أن ما �) 

كــل مــا فــوق ذلــك مــن : يــدل علــى أن" داللــة الــنص" ، ومفهــوم الموافقــة كــان كبيــرا مبــاح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع األذى محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم، وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقض                                                                                   .أن

م فيه أصال بل هو أعظم حجة عليهم ألنه وكل ما ذكروا فال حجة له:" يقول ابن حزم 
يـنعكس علـيهم فـي القـول بـدليل الخطـاب فـإنهم علـى مـا ذكرنـا فـي بابـه فـي هـذا الـديوان 
يقولـون إن مــا عــدا المنصـوص فهــو مخــالف للمنصــوص فيلـزمهم علــى ذلــك األصــل أن 

 .6" فإنه مباح  _أف  _يقولوا ههنا إن ما عدا 

كـــون اللفـــظ : مفهـــوم المخالفـــة عنـــد القـــائلين بـــه هـــو :ويمكـــن مناقشـــة هـــذا الـــدليل بمـــا يلـــي
.                                                                                                         7للفــــــــــــــــــــــــظ المخصــــــــــــــــــــــــص بالــــــــــــــــــــــــذكر فــــــــــــــــــــــــي الحكــــــــــــــــــــــــم اً المســــــــــــــــــــــــكوت عنــــــــــــــــــــــــه مخالفــــــــــــــــــــــــ

.                                          وال اســـــــــــــــــتنباطاً  أمـــــــــــــــــا داللـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــنص فهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا ثبـــــــــــــــــت معنـــــــــــــــــاه لغـــــــــــــــــة ال اجتهـــــــــــــــــاداً 
                                                           

 ].4/1761. [المهذب. ؛ النملة]2/220. [كشف األسرار. ؛ عالء الدين البخاري]338. [ األصولية المناهج.  الدريني 1

  ].4/1761. [المهذب. النملة ؛]338. [ األصولية المناهج.  الدريني 2

  ].4/1761. [المهذب. النملة ؛]338. [ األصولية المناهج.  الدريني 3

 4/إبراهيمسورة  4

 ] .345. [ األصولية المناهج.  الدريني 5

 ] .7/57. [ األحكام أصول في اإلحكام.  حزم ابن 6

  .]2/114. [ المناظر وجنة الناظر روضة.  المقدسي قدامة ابن ؛]1/166. [ الفقه أصول في البرهان.  الجويني 7
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أمـا فـي . غيـر المنطـوق، لـذا اتفقـا فـي الحكـمفالعلة في داللة الـنص متحـدة ثابتـة لغـة فـي المنطـوق و 
كور، لـذا اختلـف اللفظـان مفهوم المخالفة فالعلة ثابتة في اللفظ المذكور، منتفية عـن اللفـظ غيـر المـذ

  . في الحكم

ف النهـي عـن النهــر، ي سـبحانه وتعـالى ذكـر فـي آيـة اإلسـراء مـع النهـي عـن التـأفن اهللاإ )2
.                               1بل إنه أمر باإلحسان والقول الكريم، وهذا ما دل على تحريم الضرب والقتل

:                                                    وينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقش هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن 
، ومــع هــذه الداللــة لــيس هنــاك مــا يمنــع ذكــر بعــض لغويــة والمعنــى فيهــا مقصــودداللــة الــنص داللــة 

  .2األلفاظ المتصلة بالموضوع للتأكيد على أهميته وخطورته

 .  3وهذا يدركه كل عارف باللغة ،ال يدل على شيء من الضرب والشتم لفظ أف )3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول بأن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد عل :                                                                                                وي
مــن ناحيــة اللغــة لــم يوضــع للضــرب و الشــتم وغيرهمــا إال أن مــا يترتــب علــى  "أف" وٕان كــان لفــظ 

بـل أذى الضـرب والشـتم أقـوى فهـو نفسـي األمـرين ـ التـأفف والضـرب ـ واحـد وهـو األذى للوالـدين ، 
  . وجسدي ، وذلك نفسي فقط 

  . والذي أميل إلى ترجيحه هو قول الجمهور لوضوح أدلتهم وظهور قوتها على أدلة ابن حزم

  :                 صالن بداللة الثابت كمح:  الثاني المطلب

الثابـت  حجيـةراء الفقهـاء واألصـوليين فـي آعرفنا فيما سبق مفهوم داللة النص وشـروطها، و 
بداللــة الــنص، أهــو مــن طريــق المنطــوق أم المفهــوم ، كمــا عرفنــا اتفــاق الجمهــور علــى حجيــة داللــة 

جعـل داللـة يكيـف فالنص على األحكـام ، وأن ابـن حـزم الظـاهري خـالفهم الـرأي فهـو يـرفض القيـاس 
  . حجة  _مفهوم الموافقة _النص

 ي ظنــ أنــه أم اً هــل كــون داللــة الــنص حجــة علــى األحكــام، يجعــل الثابــت بهــا قطعيــ :لكــنو 
فـي داللـة الـنص قـد تكـون مسـاوية للواقعـة المـذكورة فـي الحكـم، وقـد تكـون  _المعنى _العلة الداللة ؟

                    .                                      هأولى منها ب
                                                           

 ] .7/57. [ األحكام أصول في اإلحكام.  حزم ابن 1

 .]346. [ األصولية المناهج.  الدريني 2

 ].7/59. [ األحكام أصول في اإلحكام.  حزم ابن 3
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ا يعتمــدان علــى وضــوح العلــة وخفائهــا، فالعلــة الواضــحة يتفــق وقطعيــة داللــة الــنص وظنيتهــ
، كتحـــريم الضـــرب لحرمـــة ن داللـــة الـــنص علـــى األحكـــام قطعيـــةالعلمـــاء فـــي تحديـــدها وتعينهـــا فتكـــو 

   .التأفيف
ال يتفـق العلمـاء فـي تعـين داللتهـا علـى  ه قـدإال أنـ وٕان عرفهـا العـالم باللغـة أمـا العلـة الخفيـة

.                                                                                                                 الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــم ، فتكـــــــــــــــــــــــــــــــــون داللـــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــنص علـــــــــــــــــــــــــــــــــى األحكـــــــــــــــــــــــــــــــــام ظنيـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
0�ً cَ@�Sً �َ�َ �:�قوله : ومثال العلة الظنية������ َ�َ�َL ��������ُL#�#*�
 �$َ2 ��ِ% �����Eَ2 +َ�ِ% ٌ?����8�� ٌ?�
�F�� G?�0������ G?�/َL�I �"
"ِ�g �1.                                                        

  :                                                               هي قيود نالحظ أن اآلية فيها 
والديـــة علـــى  2فيشـــترط اإليمـــان فـــي المقتـــول حتـــى تجـــب الكفـــارة: أن يكـــون المقتـــول مؤمنـــاً  )1

 .القاتل، ولفظ مؤمنا عام يتناول الذكر واألنثى 

 .المحررة مؤمنة، ولفظ الرقبة عام أيضا يشمل الذكر واألنثى  3أن تكون الرقبة )2

   .من غير قصد أن يكون القتل خطأً  )3
  :فعبارة النص في اآلية هي 

 .وجوب الكفارة على القاتل خطأ وهي تحرير رقبة مؤمنة  )1

  .إلى أولياء المقتول 4أداء الدية )2

  :القاتل ليس القتل خطأ، بل هيعلى وجوب الكفارة لعلة الأن : أما داللة النص في اآلية فهي 

ردع القاتــل وغيــره عــن مثــل هــذا الفعــل، لــذا كــان وجوبهــا فــي إلــى إن العلــة  5ذهــب الشــافعية )1
أ يرفــع مــن الخطــأ بــل الخطــ وٕاثمــاً  الخطــأ، ألن العمــد أعظــم ذنبــاً  ه فــيالقتــل العمــد أولــى منــ

.                                                                                                        6،7"استكرهوا عليه تجاوز اهللا عن أمتي الخطأ والنسيان وما :" � قال رسول اهللا .اإلثم

                                                           
  92/النساءسورة  1

 ] .5/357. [ العين.  الفراهيدي. _ أثره ومحا أزاله:  أي _ كفره فقد شيئا غطى شيء وكل: كفر الفعل من 2

 ].6/394. [ األعظم والمحيط المحكم.  المرسي سيده ابن _ العبد هنا بها ونعني _ العنق:  الرقبة 3

 ؛]89_8/88. [ العين.  الفراهيدي.  ديته أدى إذا فالنا فالن وودى ، أهلكه به وأودى الهالك، هو المودى:  ودى الفعل من 4
 ] .15/383. [ العرب لسان.  منظور ابن.  القتيل حق وهي

 ] .19/184. [ المهذب شرح المجموع.  النووي ؛]3/248. [ الشافعي اإلمام فقه في المهذب.  الشيرازي 5

: تحقيق.  الصحيحين على المستدرك. )هـ405ت( البيع بابن المعروف النيسابوري اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو الحاكم، 6
 بكر أبو البيهقي، ؛]2/216/2801. [1ط.  م1990 _ هـ1411.  العلمية الكتب دار بيروت،.  عطا القادر عبد مصظفى

.  العلمية الكتب دار بيروت،.  عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق.  الكبرى السنن) . هـ458ت( الخراساني الحسين بن أحمد
 ] . 10/104/20013. [ 3ط.  م2003 _ هـ1424

 ] .3/1771/6293. [ األلباني: تحقيق.  المصابيح مشكاة.  التبريزي :حديث صحيح، ذكره 7
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والحنابلـة إلـى أن العلـة هـي تـدارك اإلهمـال وقلـة االنتبـاه  1الحنفيـة مـنذهب جمهور الفقهاء  )2
ـــــــ ـــــــي أدت إل ـــــــل خطـــــــأ والت ـــــــع فيهـــــــا القات ـــــــي وق ـــــــنفس التـــــــي حـــــــرم اهللا قتلهـــــــاالت .                                                                                                       ى قتـــــــل ال

�Uَْ�ُ�ُــــ�� � �:قــــال تعــــالى T�� �$ُــــ���U�=َ�ـــ�:ُ;� Xِــــ�� �َ=��&ُــــ;�  ـــ� Xِــــ�O -R�g�َْ��&ُــــ;� ��5ـ# ـــ�� %ِ�ـ ـــ"#�f ���ـ ـــ. Vـ� �ـ��� ��ْM#0�2 �ــــ      .                  

، وجبـت عليـه الكفـارةترك التحرز المـأمور بـه  تهاون،مالقتل فعل عظيم ال يقع فيه إال ألن و 
مؤمنة من الرق والعبودية،  أن يخرج نفساً تسبب في إزهاق نفس فوجب عليه في مقابلها فقد 

ــــــــــ ــــــــــاة كريمــــــــــة كمــــــــــا ك التحي ــــــــــهــــــــــذه حي ــــــــــت تحي ــــــــــي موتهــــــــــا اان ــــــــــي تســــــــــبب ف ــــــــــك الت .                                                                       تل
ولمــا كـــان إثــم العمـــد أقــوى مـــن إثــم الخطـــأ لـــم تجــب فيـــه الكفــارة ألنـــه فعــل ال يمكـــن تـــدارك 

والكفارة تكفي الـذنوب البسـيطة، فكـان العمـد أكبـر ، ال إهمال فيه ألنه عمدل يه، باإلهمال ف
   أمــا العامــد فــال كفــارة عليــه وعقوبتــه أخرويــة،. تكفيــه، لــذا كانــت مخصوصــة بالخطــأ مــن أن

� ������ ��َ�َ�َL �;ُ&�0�� �m�-��=َ��� _B��P��َ� ُ�dْ�� ��� َ�َ�َL �3 .  

إال أن الثابت بها مما كانت ظنية قابلة الختالف وجهات النظر فيها، وٕان والراجح أن العلة 
ـــــــــــــــــــــــــــت ب ـــــــــــــــــــــــــــنصيثب                                                        .، لـــــــــــــــــــــــــــذا تثبـــــــــــــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــــدود والكفـــــــــــــــــــــــــــاراتداللـــــــــــــــــــــــــــة ال

  . 5، وما جرى عليه أئمة األصول4إليه الدرينيوهو رأي الحنفية خالف لماذهب 

  :ثابت بداللة النص وقبوله للتخصيصال: المطلب الثالث 

.  قــد يــأتي الــنص عامــا يشــمل عــدة وقــائع، وقــد يــأتي خاصــا فــي حادثــة معينــة دون غيرهــا 
مــن  فــانتظم جمعــاً ، 7رحصــ غيــر مــن واحــدة دفعــة لــه صــلح مــا اســتغرق لفــظ كــل: هــو 6واللفــظ العــام

.                                                            مشركونالمسلمون، النساء، الرجال، ال: ومثال العام قولنا. 8األفراد

                                                           
 ].6/65. [الروض المربع. ؛ البهوتي]6/100. [تبين الحقائق. ؛ الزيلعي]27/85] + [26/67. [ المبسوط .السرخسي 1

  151/األنعامسورة  2

  95/سورة المائدة 3

 ]. 335. [ األصولية المناهج.  الدريني 4

 . ]1/252. [ التوضيح على التلويح شرح.  التفتازاني ؛] 1/73. [ األسرار كشف.  البخاري الدين عالء 5

 ). المخصوص العام ويسمى( فيه الخصوص أو العموم إرادة على دليل يأت لم الذي العام هنا والمراد أقسام، العام واللفظ 6

الشركة الوطنية للنشر . عمار الطالبي: تحقيق. مبادئ األصول ). هـ1359ت(الصنهاجي، عبد الحميد محمد بن باديس 7
 ] .1/33. [م1980. والتوزيع

 ] .1/17. [ الشاشي أصول.  الشاشي 8
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، فكـــان داال علـــى شـــيء 1نفـــرادمـــا وضـــع لمعنـــى معلـــوم علـــى ســـبيل اال :الخـــاص فهـــو أمـــا
  .ثالثة ـ خاص في العدد ـ ، و إنسان ـ خاص في الجنس ـ : الخاص قولنا  ومثال. 2بعينه

تقبل ما تقبله لذا فهي ، 3النصوص فهي بمنزلةولما كانت داللة النص ثابتة بمعنى النص، 
.                                                                          4فقد ورد أن القصر يحتمل القصر في التناول أو الداللة أو االستعمالالنصوص من التخصيص 

، وذلك لبيان ما لم يرد 5أفراده أو مسمياته: لعام على بعض أجزائه، أيقصر ا: والتخصيص هو
  .7اً مقترن ويشترط الحنفية أن يكون الدليل مستقالً . 6باللفظ العام

داللــة الــنص هــي مــا علــم علــة للحكــم المنصــوص عليــه، وحكــم هــذا النــوع : " قــال الشاشــي
                                                               . 8"عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم علتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ا، وذلـك ألن العلـة المنصـوص عليهـا والثابتـة لغـة تشـمل غيرهـا الثابت بداللة النص إنما يكون عام ف
غير المنصوص عليها ولو لم تكـن كـذلك ) كالضرب والحبس واإلهانة وبتر األعضاء(من الحوادث 

  . ، لذا جاز دخول التخصيص عليهالى غيرها من األحكاملما كان لها داللة ع

ـــــال هـــــذه المســـــألة ـــــال تعـــــالى :  مث ــــ� Lَـــــ��Tً :َ"ِ�ـــــ�ً        �: ق ــْ� �َ	��ـ� ــــ� ��Lُـــ ��0َ	�E�"��ـ� T�� �}ُ2 �ــــ ــ) �Uَُـــــْ� �َ	��ـ� .                                                         �9 �َـــ

وب طاعتهمـا عرفنا أن الثابت بداللـة الـنص هنـا هـو تحـريم شـتم الوالـدين وضـربهما وحبسـهما ، ووجـ
   .وتلبية احتياجاتهما 

                             . 10"إنما الطاعة في المعروف ال طاعة في معصية:" �قال رسول اهللا 
. خصص به عموم وجوب طاعة الوالدينتفي وجوب الطاعة بالمعروف، ف صصوهذا الحديث خ

  .    ص ال يؤثر على معاملتهما بالحسنىلكن مع مراعاة أن هذا التخصي

                                                           
 ].  1/124. [ السرخسي أصول.  السرخسي ؛] 1/13. [ الشاشي أصول.  الشاشي 1

 . ]2/550. [ الروضة مختصر شرح.  طوفيال 2

 ].1/74. [كشف األسرار. ؛ عالء الدين البخاري]1/104. [أصول الشاشي. الشاشي 3

  ].4/325. [البحر المحيط. الزركشي 4

 .]3/267. [ المنير الكوكب شرح.  النجار ابن 5

 .]1/30. [ الفقه أصول في اللمع.  الشيرازي 6

 ].1/306. [كشف األسرار. عالء الدين البخاري 7

 .]1/104. [ الشاشي أصول.  الشاشي 8

  23/اإلسراءسورة  9

.  مسلم صحيح.  مسلم ؛]باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 9/88/7257. [ البخاري صحيح.  البخاري 10
 ] .باب وجوب طاعة األمراء 3/1469/1840[
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  .   التخصيص بداللة النص: فرع 

 يقبـل التخصـيص، فإنـه أيضـا يجـوز تخصـيص اً عامـوٕان كـان  ن الثابـت بداللـة الـنصإكما 
تخصـــيص عــام القـــرآن  فــي جــواز 1ال خـــالف بــين األصـــوليينو . الــنص العــام بالثابـــت بداللــة الــنص

الكريم بالخاص منه ، ويتم تخصيص عام القرآن بالخاص الثابت قطعا من السنة النبويـة ، واختلـف 
  :الفقهاء في تخصيصه بخبر الواحد على مذاهب منها 

العام الذي لم يسبق تخصيصه بدليل قطعي، ال يجوز تخصيصه ابتداء بخبر الواحـد، وهـذا  )1
 .2قول أكثر الحنفية

، وهـــذا مـــذهب األئمـــة  بخبـــر اآلحـــادالـــذي ســـبق تخصيصـــه  صـــيص عـــام الكتـــابيجـــوز تخ )2
 .3األربعة 

نتوقـف فـي محـل وقال بعض المتكلمين أنه ال يجوز التخصيص به مطلقـا، ومـنهم مـن قـال  )3
 .5، وهذا قول الباقالني4، و يجري العام في بقية مسمياتهالتعارض بينهما فقط

والذي أميل إلى ترجيحه هو رأي أكثر الحنفية، فالعام قطعي الداللة على جميـع أفـراده، ومجـرد      
احتمال ورود الدليل على تخصيصه ال يخرجه عن القطعية، ألن العام قطعي واالحتمال ظني وهـذا 

 . ابتداء بخبر اآلحاد العام ابلة القطعي، لهذا ال يجوز تخصيصال يقوى على مق

إذا اعتبرنــا أن المــدرك فــي  _ 6ويضــاف إلــى مــا ذكرنــاه فإنــه يجــوز تخصــيص العــام بــالمفهوم     
                                                                                  . _داللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص ثابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمفهوم 

                                                           
 ]. 1/188. [ علم أصول الفقه. خالف  1

 .]1/133. [ السرخسي أصول.  السرخسي 2

 أصول في اإلحكام.  اآلمدي ؛]2/171. [المنهاج شرح في اإلبهاج. السبكي ؛]2/550. [ الفقه أصول في العدة. يعلى أبو 3
 .]3/85. [ المحصول. الرازي ؛]2/322. [األحكام

 ] .2/172. [ المنهاج شرح في اإلبهاج.  السبكي ؛]3/85. [ المحصول.  الرازي 4

ولد في البصرة عام  .األشعري الحسن يأب مذهب على كان البصري،القاضي  الطيب بن محمد بكر أبو :هوالباقالني  5
هـ 403توفي سنة. هـ و سكن بغداد، كان جيد االستنباط سريع الجواب، له تصانيف كثيرة مشهورة في علم الكالم وغيره338

 ]. 6/176. [األعالم. ؛ الزركلي]4/269[.  األعيان وفيات. خلكان ابن. في بغداد، ودفن بداره ثم نقل إلى مقبرة باب حرب

 .]2/328. [ األحكام أصول في اإلحكام.  اآلمدي 6
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كـالنص،  كانت الفحوى قطعيـة ـ ولما1نه يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب ـ الفحوى والتنبيهإإذ 
  .2، جاز التخصص بهماوالدليل حجة كالنص أيضا

في : " �يخصص عموم قوله " في سائمة الغنم زكاة : " �رسول من هنا فإن داللة نص قول     
.                                                      3"أربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

.              ، عنـــد الجمهـــور، ولـــيس فـــي المعلوفـــة شـــيءي كـــل أربعـــين ســـائمة مـــن الغـــنم شـــاهفـــفيكـــون الحكـــم 
   .ي المعلوفة زكاة كالسائمةفف: عند المالكيةأما و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . النص لداللة المرادفة المسميات من الخطاب فحوى أن عرفنا 1

 ] .2/72. [ المناظر وجنة الناظر روضة.  المقدسي قدامة ابن ؛]2/578. [ الفقه أصول في العدة. يعلى أبو 2

  ] .باب زكاة الغنم 2/118/1454. [ البخاري صحيح.  البخاري 3
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  لثالفصل الثا

  وم الموافقة من منظور المتكلمينمفه  

 وفيه مبحثان 

مفهوم الموافقة: المبحث األول   

داللة الموافقة على األحكامموجب : المبحث الثاني   
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  ث األولالمبح

  مفهوم الموافقة 
  :واصطالحًا مفهوم الموافقة لغًة : المطلب األول 

   :مفهوم الموافقة لغةً  :الفرع األول 

.                                   1وعلمتـــه عرفتــه وعقلتــه:وفهمـــت الشــيء : مــن الفعـــل َفِهــَم ، َفَهمــًا و َفْهمــًا :  لغــةً  المفهــوم
 .3لفـظالسـامع بواسـطة الإيصـال المعنـى إلـى فهـم : لتفهـيم هـووا، 2القلـبب معرفتك الشـيء: والفهم هو

مـــا يصـــدره   أمـــا  ،بواســطة القلـــب حركـــةالشـــارة أو اإليحصـــل مـــن مــا فهـــم ن نـــاوممــا نستخلصـــه هنـــا أن
ــــــــــــالرجــــــــــــل مــــــــــــن  كــــــــــــالم فإننــــــــــــا نفهــــــــــــم مــــــــــــن طريــــــــــــق اللفــــــــــــظ وهــــــــــــو                                         . التفهيممــــــــــــا يســــــــــــمى ب

� �: تعالى ومنه قوله�E��0��#	َMَ� �$���� َ��7 ً��ُّ:�� ��0� َ�4 ً��&ْ�V ً�                                   .5علمناه القضية :أي �4 ��,�ْ��

ال، إال كتــاب  :"قــالهــل عنــدكم كتــاب؟ : قلــت لعلــي بــن أبــي طالــب: قــال 6عــن أبــي جحيفــة
: فمــا فــي هــذه الصــحيفة؟قال: قلــت :قــال .اهللا، أو فهــم أعطيــه رجــل مســلم، أو مــا فــي هــذه الصــحيفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، وفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير، وال يقت .                                                                                  7"العق
  �بكتــاب اهللا �أن الفهــم معتبــر شــرعًا فــي تقريــر األحكــام، فقــد قرنــه علــي  الخبــرويســتفاد مــن 

  .في استنباط األحكام � رسول اهللا قررهاوالصحيفة التي 
                                                           

مجمل . ؛ ابن فارس ]5/2005. [ الصحاح .؛ الجوهري ]6/177. [ تهذيب اللغة. ؛ الهروي ]4/61. [العين. الفراهيدي 1
 ].1/707. [ اللغة

 ]. 4/338. [ المحكم و المحيط األعظم. ابن سيده المرسي  2

القاهرة، . التعاريفالتوقيف على مهمات . )هـ1031ت(لرؤوف بن تاج العارفين ، زين الدين محمد المدعو بعبد االمناوي 3
. التعريفات. )هـ816(، علي بن محمد بن علي الزين الشريف ؛ الجرجاني]1/104. [1ط. م1990_ هـ 1410. عالم الكتب

  .]1/63[ 1ط. م1983_ هـ 1403. لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية. جماعة من العلماء: تحقيق
  79/سورة األنبياء 4

. عبد اهللا محمود شحاته: تحقيق .تفسير مقاتل بن سليمان. )هـ150ت(سليمان بن بشر، أبو الحسن مقاتل بن البلخي 5
  ] .3/88[. 1ط. هـ1423. بيروت، دار إحياء التراث العربي

نزل الكوفة، . صعصعة، يقال وهب بن وهب السوائي وهب بن عبد اهللا من ولد حرثان بن سواءة بن عامر بن :أبو جحيفة 6
مال في الكوفة، جعله علي على بيت ال. ول اهللا وروى عنهكان من صغار الصحابة لكنه سمع من رس �ولما توفي رسول اهللا 

.  أسد الغابة. ابن األثير. هـ94ل سنة ، لقبه وهب الخير ووهب اهللا توفي في والية بشر بن مروان أو كان يحبه ويثق به
  ] . 31/133. [ تهذيب الكمال. ؛ المزي ]6/47/5759[
مسند علي  2/36/599. [ مسند أحمد. ؛ أحمد بن حنبل ]باب فكاك األسير 4/69/3047. [ حيح البخاريص. البخاري  7

  ] .بن أبي طالب
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وهــي المصــادفة، : ، ومنــه الموافقــة1كــل شــيء متســق: مــن الفعــل وفــق، الَوْفــقُ : الموافقــة لغــة
اتفقنــا واتحــدنا : فالنــا علــى أمــر كــذا أيصــادفته، و وافقــت : وافقــت فالنــًا فــي موضــع كــذا أي: تقــول


��� %ِ$� �:قال تعالى. 2والتحمنا عليه معا"ِ�
 ً�V(�5ِ% ِR6����
 ����� ����	�0� �X #$ِ% ����� �$�َ: ً�� ���, ً��ِ/�S �3.   

اللذين يتخذهما الزوجان ، يجتمعان ويخبر كل منهما عما  هنا الخطاب موجه إلى الحكمين
  .4يريد لصاحبه ، فإن اتفق الحكمان على شيء فهو جائز، إن طلقا وٕان أمسكا

تقدم من  اله م رَ فِ فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة غُ  ن اإلمامُ إذا أم " :   �قال رسول اهللا
                                                                               . 5" ذنبه

  . من كان تأمينه مصادفًا متحدًا مع تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه : أي

   :مفهوم الموافقة اصطالحاً : الثاني الفرع 

مــا يــدل علــى أن الحكــم فــي المســكوت عنــه موافــق للحكــم فــي المنطــوق بــه مــن جهــة : هــو
.                                                                                                 6األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــى: أو هــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــق األول ــــــــــــــــــه بطري ــــــــــــــــــه للمســــــــــــــــــكوت عن ــــــــــــــــــات حكــــــــــــــــــم المنطــــــــــــــــــوق ب .                                      7إثب
  .9ما عرف به غيره على وجه البينة وطريق األولى: بأنه  8عرفه السمعانيو 

                                                           
  ] .5/225. [ العين .الفراهيدي  1
 .]6/128. [ مقاييس اللغة. ؛ ابن فارس ]1/932. [مجمل اللغة . ؛ ابن فارس ]9/257. [ تهذيب اللغة. الهروي  2

  35/سورة النساء 3

 ]. 35باب  49 ـ 2/48. [ معاني القرآن وٕاعرابه. ؛ الزجاج ]8/322. [ جامع البيان. الطبري  4

باب  1/306/401. [صحيح مسلم . ؛ مسلم ]باب جهر اإلمام بالتأمين 1/156/780. [ صحيح البخاري. البخاري  5
  ] . التسميع والتحميد

  .]1/166. [ البرهان في أصول الفقه. الجويني  6
 .]1/54. [ شرح تنقيح الفصول. القرافي  7

عبد الجبار بن احمد المروزي الحنفي ثم الشافعي، من أهل مرو ولد عام أبو المظفر منصور بن محمد بن  :هوالسمعاني  8
لسمعاني، االنتصار ألصحاب تفاسير ا: هـ، كان مفسرا وعمل مفتي بخرسان، ومن أثهر مؤلفاته489هـ وتوفي سنة 426

 .]304_7/303. [ األعالم. الزركلي . الم في الرد على أبي زيد الدبوسياالصط ، والحديث

 .]1/236. [ قواطع األدلة .السمعاني  9
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األقــل  وٕاثباتــه فــي، �1 �ــ) �Uــ� ��ــ� �2{ � :فــي األكثــر كقولــه تعــالى ثباتــه :واألولويــة نوعــان

��Eَ2 Kِِ� ������ �:كقوله عز وجـلَ��&ْ�� ���� �$ِ% ���0��ْcَ� Iٍ�َ@�0�UِX ��-F���
 �9� َ�ِ% �;�	�0���� ���� �$ِ% ���0��ْcَ� Iٍ��0
��ِX T ��-F���
 �9� َ�ِ% ��ِ% ���  ��  F��ـ�
��� َ��, ���'�َL  ً◌�2 فتحريم التأفيف يقتضي تحريم الضرب ، وأمانة المـؤتمن فـي القنطـار تقتضـي أمانتـه ،

                                                                                                 . في الدينار
ت اشـترط أصـحابها أولويــة داللـة المسـكوت عنــه علـى الحكـم ، وعليــه ال التعريفــاه فـي هـذو 

  . يمكن عندهم أن تكون داللته على الحكم مساوية للمنطوق 
أســـبق إلـــى الفهـــم مـــن فهـــم المســـكوت مـــن فهـــم المنطـــوق بشـــرط أن يكـــون  :فمفهـــوم الموافقـــة

ويعنــي فهــم اللفــظ المســكوت عنــه مــن خــالل فهــم اللفــظ المنطــوق  .3المنطــوق أو معــه ال متــأخرا عنــه
                                  .به، بشرط أن يكون المسكوت عنه متبادرًا للذهن قبل المنطوق به أو معه بمجرد سماعه

لـــم يشـــترط و . 5ســـكوت عنـــه موافقـــًا لحكـــم المنطـــوقملمـــا كـــان حكـــم ا: بأنـــه 4وعرفـــه اآلمـــدي
                                                                        . بل قد تكون من طريق المساواة تكون داللته على الحكم من طرق األولىأن  اآلمدي

ــــــــــــــــــــيهــــــــــــــــــــو و  ــــــــــــــــــــن العرب ــــــــــــــــــــد اب ــــــــــــــــــــد العلمــــــــــــــــــــاء: 6عن ــــــــــــــــــــه عن ــــــــــــــــــــَق علي                                                    .7مــــــــــــــــــــا اتُِف
بـل قـد  ،والذي يؤخذ على هذا التعريف انـه لـيس كـل مـا اتفـق عليـه العلمـاء مـن قبيـل مفهـوم الموافقـة

                                                           
   23/سورة اإلسراء 1
    75/سورة آل عمران 2
  .]265_  1/264. [المستصفى . الغزالي  3

 
أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي ، أصله من آمد مدينة بديار بكر ولد فيها  :هواألمدي 4

هـ ، ومن 631لكنه تعلم ببغداد و الشام ، انتقل إلى القاهرة ومن ثم إلى حماة ومنها إلى دمشق فتوفي بها  سنة. هـ 551عام 
ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبو العباس . تهى السول ، دقائق الحقائق اإلحكام في أصول األحكام ، من: أشهر مؤلفاته 

، بيروت. نزار رضا: تحقيق .  عيون األنباء في طبقات األطباء. )هـ668ت(خليفة بن يونس الخزرجي  احمد بن القاسم بن
  ] .4/332. [ألعالم ا. ؛ الزركلي ]1/651. [دار مكتبة الحياة 

؛ ابن ]2/436. [بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. ؛ األصفهاني]2/257. [األحكام اإلحكام في أصول. اآلمدي 5
  .]1/95. [ تقويم النظر. ؛ ابن الدهان ]1/268. [روضة الناظر. قدامة المقدسي

. هـ468ولد في اشبيليا عام . د بن عبد اهللا بن محمد المعافري األندلسي االشبيلي المالكيأبو بكر محم :هوابن العربي  6
تلقى العلم على يد أبيه أبو محمد الذي هو من أصحاب ابن حزم، وعلى يد غيره من علماء األندلس، ثم رحل إلى المشرق مع 

القاضي احمد بن خلف اإلشبيلي، : الرميلي وغيرهم الكثير، حّدث عنهأبيه فأخذ العلم عن الغزالي والصيرفي وعبد السالم 
العواصم من القواصم، أحكام القرآن، واإلنصاف : هـ ومن كتبه543فاس ودفن بها سنة ي بتوفي ابن العرب. والحسن القرطبي

. القاهرة، دار الحديث .سير أعالم النبالء ).هـ748(شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد ،الذهبي. في مسائل الخالف
 ].3/266. [الوافي بالوفيات . ؛ الصفدي ]44ـ 15/42[ .م2006هـ ـ1427

   .]1/104. [ المحصول. ابن العربي  7
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                     .    بالضـــــــــــــــــــــرورةأو ممـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــدين  ،يكـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن قبيـــــــــــــــــــــل العقيـــــــــــــــــــــدة 
ـــــــــــــــــــــه يمكن ـــــــــــــــــــــاوأيـــــــــــــــــــــًا كـــــــــــــــــــــان فإن ـــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــابقة ال ن ـــــــــــــــــــــين التعريف ـــــــــــــــــــــق ب ـــــــــــــــــــــولتوفي                                                    :فنق

      .التحادهما في الوصف حكم المنطوق بهالمسكوت عنه  إعطاء: إن مفهوم الموافقة هو
  :مفهوم الموافقة العلة في: المطلب الثاني 

  :أقسام علة مفهوم الموافقة : الفرع األول 

 لقد أدى اختالف جمهـور المتكلمـين الـذين اشـترطوا األولويـة فـي علـة اللفـظ المسـكوت عنـه،
  :، كما يلي القطعية و الظنية على مذاهبفي علة مفهوم الموافقة من حيث  إلى اختالفهم

  .مفهوم الموافقة قطعية يجب أن تكون العلة في : المذهب األول

ـــــــرع مـــــــن األصـــــــل :والمفهـــــــوم القطعـــــــي هـــــــو ـــــــه أشـــــــد مناســـــــبة للف ـــــــة في ـــــــت العل .                                  1مـــــــا كان
  :من أمثلتهأو هو ما اتفق عليه العلماء ، و 

��Eَ2 Kِِ� ������ �:تعالى ولهق: المثال األول َ��&ْ�� ���� �$ِ% ���0��ْcَ� Iٍ�َ@�0�UِX ��-F���
 �9� َ�ِ% �;�	�0���� ���� �$ِ% ���0��ْcَ� Iٍ��0
��ِX T ��-F���
 �9� َ�ِ% 
��ِ% ��� �����F ��� َ��, ً���'�َL �2                                                                                                              .

مهمـا كانـت كبيـرة  وديعـةى أن بعـض أهـل الكتـاب إذا أودعنـا عنـده فاآلية تدل بمنطوقها علـ
تمناه على دينار واحد فإنه يحفظها ويؤديها إلى صاحبها عندما يطلبها، ومنهم من لو ائ _ اً قنطار  _

  ال يؤديه 

وتدل بمفهومها الموافق على أن الذي يؤدي القنطار البد من أنه سـوف يـؤدي الـدينار، ألن 
أمــا الــذي ال يــؤتمن علــى القليــل فمــن بــاب و . طعــًا ومــن بــاب أولــىالكثيــر يحفــظ القليــل قالــذي يحفــظ 

   .اال شك فيهممأولى أنه ال يمكن ائتمانه على الكثير وهذا 

�Uَُْ� �َ) �:تعالى ولهق: المثال الثاني  ����	َ� �}ُ2 T�� ����E�"�	�0َ� �ُْL�� ����	َ� ًT��َL ً��ِ"َ: �3                                            .

.                         فمنطــــوق اآليــــة يــــدل علــــى النهــــي عــــن التــــأفيف والنهــــر ووجــــوب القــــول الكــــريم للوالــــدين 
لمـا  .وتدل اآلية بمفهومها الموافق على تحريم الضـرب والحـبس والتجويـع وغيرهـا مـن صـور العـذاب

                                                           
 ] .1/95. [ تيسير التحرير. أمير بادشاه  1

  75/سورة آل عمران 2

 . 23/سورة اإلسراء 3
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ف الـذي فيـه إيـذاء نفسـي يمـن التـأف قطعـاً كانـت أولـى بـالتحريم فلجسدي من األذى النفسي وافي هذه 
   . ، فكأنما يتمنى المتأفف الخالص من والديهبمعنى الملل والضجر من الوالدين فهو ،فقط

.                                    1"ذمـــــــــة المســـــــــلمين واحـــــــــدة، يســـــــــعى بهـــــــــا أدنـــــــــاهم : "  �ل رســـــــــول اهللا و قـــــــــ: المثـــــــــال الثالـــــــــث 
ومــن  ،وهــذا يفهــم منــه قطعــاً ، ن فــي الذمــة وثبوتهــا ألدنــاهميعلــى تســاوي المســلمتــدل  فعبــارة الحــديث

  .   باب أولى ثبوت الذمة ألعلى المسلمين
تكون قطعية عندما يكون المسكوت عنه أولى بـالحكم  : األمثلة السابقة أن العلة يتضح من

                                                                               .             مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
  :  وفي مايلي بعض المسائل

  :مفهوم العلة القطعية: ألولىاالمسألة 

  .2وكانت أشد مناسبة للفرع ،ما كان التعلل فيها بالمعنى: هي

  :3أنواع العلة القطعية : المسألة الثانية

  .ثبوتها في الشيء األعلى: النوع األول
ًال أو حرمــة ِحـلمسـكوت عنـه الـذي هــو أقـوى وهـذا يعنـي أن العلـة القطعيــة تكـون فـي اللفــظ ا

.                  رمـــن اللفـــظ المنطـــوق بـــه، بحيـــث يكـــون فالمســـكوت عنـــه أكثـــر تحريمـــًا أو أكثـــر تحلـــيًال ألمـــر آخـــ
: وكـذلك. وأشد من ضرر التأفف  لوالدين ألن ضرر الضرب أعلىثبوت تحريم ضرب ا :وذلك مثل

  .   �بالمفهوم الموافق لحديث رسول اهللا خذاً ثبوت الذمة ألعلى المسلمين أ

  . ثبوت العلة في الشيء األقل: النوع الثاني
.  ر، الــذي هــو أقــل بكثيــر مــن القنطــارثبوتهــا فــي أداء بعــض أهــل الكتــاب للــدينا :وذلــك مثــل

  . فالذي يؤدي الكثير يؤدي القليل قطعاً 

   :العلة يمكن أن تكون ظنية: ثانيالمذهب ال

                                                           
باب فضل  2/999/1371. [ صحيح مسلم. ؛ مسلم ]باب ذمة المسلمين 4/102/3179. [ صحيح البخاري. البخاري  1

  .]باب تحريم المدينة 2/216/2034. [ سنن أبي داود. ؛ أبو داود ]المدينة
 .]96_  1/95. [ تيسير التحرير. ؛ أمير بادشاه ] 3/486. [ مختصر التحرير. ابن النجار  2

  . ]1/54. [ شرح تنقيح الفصول. ؛ القرافي ]5/126. [البحر المحيط . الزركشي  3
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����;ُ:ُ3�S� T �: قوله تعالى: ه مثالو  ����� �ِْq���ِX .�� �;ُ&�A����
َ2 ���&َ��� �;ُ:ُ3�S����
  � �ُ;�  Xِ�ـ��� �$�  ,�Uـ 
��ـ�َc�ْ�  ��ُـ��I�Mَ&َ�  �f� "�hِْ%  �H=ـ�  ,��ـ�
�b�:��8�� ���� �u�7��َ2 ��� �$����=@ُْ� �;ُ& ���Eَ2 ��َ2 �;�	ُ����8�: ��َ2 �"
"ِ�gَ� G?�/َL�I ����َ� �;َ� ��ِ��
  �f��j(َj  fٍَـ?�  �َ*ـ� � 
ـ#َ�9  2 �H�I�  Oَ�ـ� �Mَ:  �;ُ&�Aـ 
��ـ�َ�1 2                                                            .

الحلف علـى الحنـث بـ كـان نفـإ، ، وقد ثبتت بمنطوق اآلية2المنعقدةنالحظ وجوب الكفارة في اليمين 
نـه أب أمر مستقبلي قد يفعله وقد ال يفعله، يوجب عليه الكفارة، فكيف بمن يحلف على أمر قد مضى

                                                               !؟ 3الكـــــــــــــــــــــــــــذب بـــــــــــــــــــــــــــل يحلـــــــــــــــــــــــــــف عليـــــــــــــــــــــــــــه متعمـــــــــــــــــــــــــــداً  فعلـــــــــــــــــــــــــــه أو لـــــــــــــــــــــــــــم يفعلـــــــــــــــــــــــــــه،
  . فمن باب أولى بمفهوم اآلية أن تثبت الكفارة على صاحب اليمين الغموس

  :غموس أقوالاليمين الوللعلماء في وجوب الكفارة على حالف 
   :شافعيةلقول ا: قول األول ال

اب أولــى أن تجــب فــي الغمــوس ألن فيهــا فمــن بــ، ألنهــا وجبــت فــي المنعقــدة ،تجــب الكفــارة
على سبيل الظن ال القطع، ألن الكفارة فيها معنى  لكن وجوبها هذا كان ثابتاً 4 تعالى لحق اهللا اً تفويت

                                                                               .، ومعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العقوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة
ن وقـع حتـراز اللـذيوجبت في حالة اليمين المنعقدة إلزالة التقصـير وعـدم االفمن الممكن أن تكون قد 

  .   فيهما الحالف ، وقد يكون وجوبها عقوبة وزجرًا له ولغيره عن العودة إلى مثلها

  :حنفيةلقول ا: الثاني  قولال

                                                           
  89/سورة المائدة 1

.                      مثل أن يقول واهللا لن أدخل دارك ، و واهللا ألكلمن زيدا اليوم . هي الحلف على األمر المستقبل أن يفعله أو ال يفعله  2
؛ ]2/191[ .ط. هـ1322. المطبعة الخيرية. الجوهرة النيرة. )هـ800ت(ن محمد الحدادي العباديالزبيدي، أبو بكر بن علي ب

  . ]6/114. [البناية شرح النهاية. العينيبدر الدين 
. البناية شرح النهاية. بدر الدين العيني. لنار أو اإلثم ألنه تعمد الكذبوهذه هي اليمين الغموس، التي تغمس صاحبها في ا 3
باب  1/122/138. [صحيح مسلم. مسلم. يها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذبيمين الصبر التي يقتطع ف: أو هي ؛]6/112[

 .]وعيد من اقتطع حق مسلم

محمد : تحقيق. تخريج الفروع على األصول. )هـ656ت(حمد بن محمود بن بختيار الزنجاني، أبو المناقب محمود بن أ 4
العزيز  ؛ ابن عبد السالم، أبو محمد عز الدين بن عبد]1/367. [3ط. هـ1398. بيروت، الرسالة . لصالح أديب ا

_ هـ 1414. زهرية القاهرة، المكتبة األ. طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق.  في مصالح األنامقواعد األحكام ). هـ660ت(
 . ]1/195. [م1991
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ال تجــب الكفــارة فــي اليمــين الغمــوس، ألن الكفــارة وجبــت بــالنص فــي حالــة اليمــين المنعقــدة، 
.                                                                                                         1ألن الحـــــــالف إنمـــــــا ارتكـــــــب كبيـــــــرًة باســـــــتعمال صـــــــورة اليمـــــــين :ا ســـــــميت يمينـــــــاً مـــــــوالغمـــــــوس إن

.                                                                                                            2"واليمـــين الغمـــوس اإلشـــراك بـــاهللا، وعقـــوق الوالـــدين، وقتـــل الـــنفس، : الكبـــائر:"  �قـــال رســـول اهللا
ومـا اليمـين الغمـوس؟ : قيـل .كنا نعد الذنب الذي ال كفارة له اليمين الغمـوس: " � 3قال ابن مسعود

  .4"بة اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذ: قال

:                                  ويمكننــــــــــــــــــــــــا تحليــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــذهبين مـــــــــــــــــــــــــن الناحيــــــــــــــــــــــــة األصــــــــــــــــــــــــولية كمــــــــــــــــــــــــا يلـــــــــــــــــــــــــي 

ــ� �:قــــــال تعــــــالى ــ3ُ:ُ;� �َــــ ـــ ــ�� 
����Sـ� ـــ qِْ� ���ـ���ــ ــ. Xِــــ ـــ ــ��A&ُ;� �ـ� ـــ ــ�� 2َ
��ـ� ـــ ــ3ُ:ُ;� ���َ&ـ� ـــ 
����Sـ� �ــ ـــ ــ/��� Xِ�ـ� ـــ ــ�X�&ُ; :8َـ� .                                                                                      L �5ُ�ُــــ

ــ;ُ:ُ3� T �:وقــــــال ـــ ــ�� 
����Sـ� ـــ qِْ� ���ـ���ــ ــ. Xِــــ ـــ ــ��A&ُ;� �ـ� ـــ ــ�� 2َ
��ـ� ـــ ــ3ُ:ُ;� ���َ&ـ� ـــ 
����Sـ� �ــ ـــ ــ���ُ;� Xِ�ـ� ـــ ــ�$� ,�Uـ ـــ 
��ـ�َc�ْ� ��ــ �ُــــ�I�Mَ&َ� �6.                                     

هــل : هـل تجــب الكفـارة علـى اليمــين الغمـوس، أم ال تجـب، وسـبب اخــتالفهم هـذا هـو اختلـف الفقهـاء
                                                                                     !؟نها كبيرة ال تمحوها كفارةإالغموس يمين منعقدة أم 

:                                          7واحتجوا لهذا بما يلي التي توجب الكفارة، عدها الشافعية من قبيل اليمين المنعقدة
 ".يؤاخذكم بما عقدتم األيمان فكفارته : " الكفارة، لقوله تعالى توجبالمؤاخذة  )1

                                                           
بن عبد اهللا بن قزأوغلي ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسف ؛ ]2/156. [ أصول السرخسي. السرخسي  1
.  1ط. هـ 1408. القاهرة، دار السالم . الخليفي ناصر العلي : تحقيق.  إيثار اإلنصاف في آثار االختالف. )هـ654ت(
]1/200 . [ 

.  المستدرك على الصحيحين. ؛ الحاكم ]باب اليمين الغموس 8/137/6675. [ صحيح البخاري. البخاري  2
  ] .كتاب األيمان والنذور 4/329/7809[
الهذلي، في الجاهلية حالف والده أبو مسعود عبد عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن عبد الرحمن : هو �ابن مسعود 3

وهو . �وهو من الستة األوائل الذين أسلموا، وسبب إسالمه حادثة ضرع الجدعة التي احتلبها رسول اهللا. بن الحارث بن زهرة
المشاهد مع هاجر الهجرتين واستقبل القبلتين، وشهد كل . أول من جهر بالقرآن في مكة، وكان يعرف بصاحب السواد والسواك

أسد . ابن األثير. ن مسعود في المدينة سنة اثنين وثالثين ودفن بالبقيعبتوفي ا.  �رسول اهللا وشهد معركة اليرموك بعد النبي
       ].4/198. [اإلصابة في تمييز الصحابة. ؛ ابن حجر العسقالني]3/381/3182. [الغابة

بيروت، . عامر أحمد حيدر: تحقيق.  مسند ابن الجعد). هـ230ت(ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد اهللا الجوهري  4
  .]1/213/1408. [م 1990_ هـ 1410. مؤسسة نادر

  225/سورة البقرة 5

   89/سورة المائدة 6
  .]38_  5/37. [ تقويم النظر. ابن الدهان  7
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الحلــف كــذبًا مــن الســيئات، وٕاذا حنــث بيمينــه وجبــت عليــه الكفــارة ليمحــو تلــك الســيئة، وهــذا  )2
أمر تتساوى فيه اليمين الغموس مع اليمـين المنعقـدة، وٕاذا تحقـق السـبب الموجـب للكفـارة أال 

 .  1على الحنث _الكفارة  _وهو اليمين جاز تقدمها 

 .لقلب وعزيمته يقصد به عقد ا" عقدتم األيمان : " قوله تعالى )3

  :واحتجوا لمذهبهم بما يلي على رفع إثمها،كفارة ال ال تقوىفواعتبر الحنفية الغموس من الكبائر 

 والمنعقــدة توجــب المؤاخــذة، ولغــو ال توجبهــا، وغمــوس ليســت منعقــدة : األيمـان علــى نــوعين )1
والغمـــوس تعمـــد صـــاحبها الكـــذب فخلـــت عـــن  ،الهـــدف مـــن اليمـــين تحقيـــق الصـــدقلغـــو، و 

 .2الفائدة المشروعة لليمين

دى بالصــوم، لــذا فإنــه يشــترط فــي أدائهــا النيــة، والنيــة ال ؤ الكفــارة فيهــا معنــى العبــادة فهــي تــ )2
تــرتبط بكبيــرة مــن الكبــائر، وعليــه مــا شــرع لرفــع ذنــب صــغير لــيس بالضــرورة أن يرفــع ذنبــا 

 . 3 كبيراً 

مؤاخذة مطلقة فـي كـل مـا كسـبه " يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم : " عالىأن المؤاخذة في قوله ت )3
القلب، واللفظ إذا ورد مطلقـًا حمـل علـى الكمـال، والـدار اآلخـرة هـي دار الكمـال التـي خلقـت 

 .                                                                           4للحساب والجزاء

  .              قول الحنفية في عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس  6والحنابلة 5ولقد وافق المالكية

واحتج هؤالء فيما ذهبوا إليه بأن اليمين الغموس أعظم مـن أن تمحوهـا الكفـارة، لهـذا سـميت 
وتعمـد النـاس فعلهـا لعلمهـم  فـي النـار ولـو وجبـت بهـا الكفـارة لكثـرت اتغمـس صـاحبه ابالغموس ألنهـ

  .التكفير عنها رفع اإلثم عنهمأنه بمجرد 

                                                           
  ] .1/368. [ األصولتخريج الفروع على . الزنجاني  1
  ] .3/90. [ كشف األسرار. عالء الدين البخاري  2
 ] .5/61. [ فتح القدير. ابن الهمام  3

  ] .  1/202. [ إيثار اإلنصاف في آثار الخالف. ؛ ابن الجوزي ]3/90. [ كشف األسرار. عالء الدين البخاري  4
؛ ابن الحاج، أبو عبد اهللا محمد بن محمد العبدري الفاسي ]2/172. [ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد الحفيد  5
شرح مختصر سيدي ). هـ1101ت(؛ الخرشي، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا ]2/4. [دار التراث .  المدخل). هـ737ت(

  ] .3/54. [بيروت، دار الفكر  _حاشية الخرشي  _خليل 
شرح الزركشي على ) . هـ772ت(؛ الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد اهللا ]9/496. [ المغني. ابن قدامة المقدسي  6

بن يونس بن صالح الدين ؛ البهوتي، منصور ]7/69. [1ط. م1993_ هـ 1413. دار العبيكان.  مختصر الخرقي
. 1ط. م1993_ هـ 1414. عالم الكتب . _شرح منتهى اإلرادات _ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى . )هـ1051ت(
]3/443. [  
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ن أنـه ال مـ ،الحنفية، والمالكية، والحنابلـة جمهور الفقهاء من وما أميل إلى ترجيحه هو قول

ــــــــــــــــــــــي اليمــــــــــــــــــــــين الغمــــــــــــــــــــــوس ــــــــــــــــــــــارة ف :                                                                              قــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــالى فــــــــــــــــــــــي محكــــــــــــــــــــــم التنزيــــــــــــــــــــــل .كف
� #$ِ% ��
�3�� �$��"َ����
 ���	�=ِX ����� �;ِ	�A����
َ2�� ً�0��َj m( ��َL �9�Nَ��ُ2 T َQ(�S �;�	َ� .�� �H�"�Sn�ْ� T�� �;�	��6�َ&�
  �� ���f  %ِ�َـ �	ِ;�  
���0ُـ"�  ��T ���ـ 
ـ�  �? ��ـ�� �Uْ�� 
T�� �;ِ	 6:�P�
 �;�	َ��� _K�َ3�, _; ��َ2 �1                                                     .                                 

ن الذين يستبدلون بأيمانهم الكاذبة ما عهد اهللا إليهم من أداء األمانة ليأخـذوا إ :ومعنى اآلية

لهــم وال  خيــر خــرة وال يكلمهــم اهللا بمــا فيــهمــن الــدنيا عرضــًا وحقــًا يســيرًا أولئــك ال نصــيب لهــم فــي اآل

                                                                  .2يأخذهم بعين الرأفة والرحمة

مـن حلـف علـى يمـين يسـتحق بهـا مـاال، هـو فيهـا فـاجر، لقـي اهللا وهـو " :  �قال رسـول اهللا

                                                                                        .3"عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبان 

  . 4أَ ويضاف إلى هذا المثال ما قلناه في ثبوت الكفارة على القاتل عمدًا لثبوتها على القاتل خط

  . مساواتها، للمنطوق به سكوت عنه أوأولوية العلة في الم: الفرع الثاني

فــي اللفــظ المســكوت عنــه والثابــت مــن طريــق المفهــوم الموافــق، أن يكــون أولــى هــل يشــترط 

   ، أم تكفي المساواة بينهما؟ بالحكم من الثابت بطريق اللفظ المنطوق به

                                         : اهبفي هذه المسألة على مذ األصولييناختلف جمهور 

          : أولوية المسكوت عنه بالحكم من المنطوق بهاشترط أصحابه : المذهب األول 

م فـي المنطـوق بـه وفيــه زيـادة عليـه، فكــان الحكــعلـى ألن الحكـم فـي المسـكوت عنــه يشـتمل 

                                                                                    . 5المسكوت عنه أشد مناسبة للحكم من المنطوق به

                                                           
   77/سورة آل عمران 1

  ]. 1/212. [ صفوة التفاسير. ؛ الصابوني ]1/453. [ التفسير الوسيط. الواحدي  2
  . ]باب وعيد من اقتطع حق مسلم 1/123/138. [ صحيح مسلم. مسلم  3
  .أنظر مبحث العلة الظنية في داللة النص  4
  ] .1/624. [ 2ط. نشورات المكتب اإلسالمي م.  تفسير النصوص. الصالح، محمد أديب  5
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 وابــن الحاجــب ،5‘4والقرافــي ،3واآلمــدي ،2والســمعاني ،1الجــويني : ومــن أصــحاب هــذا القــول

  . 6مختصرالكما نقل عنه في بيان 

عــد تفصــيل األمثلــة أن الداللــة فــي هــذه وممــا يــدل علــى اشــتراط األولويــة مــا قالــه اآلمــدي ب
فـي الحكـم ويكـون ، واألعلـى علـى األدنـى، بـاألدنى علـى األعلـى ن قبيـل التنبيـهمـال تخرج " :األقسام

محل السـكوت أولـى منـه فـي محـل النطـق، وٕانمـا يكـون كـذلك أن لـو عـرف المقصـود مـن الحكـم فـي 
محـــل النطـــق مـــن ســـياق الكـــالم، وعـــرف أنـــه أشـــد مناســـبًة واقتضـــاًء للحكـــم فـــي محـــل الســـكوت مـــن 

  . 7"اقتضائه له في محل النطق 
وســــمي هــــذا النــــوع مــــن االســــتدالل بمفهــــوم الموافقــــة ألن المســــكوت يوافــــق المنطــــوق فــــي 

.                                                                                         الحكم، لكنه يزيد عليه في التأكيد 

الفـرق  : أمرين همابعة من وهذه القاعدة نا ،)وٕاثبات األخص نفي األعم( :وهذا يقارب قاعدة
المشـترك :  وبـين قاعـدة النهـي عـن المشـترك، وأصـل ذلـك أن ،بين قاعدة ثبـوت الحكـم فـي المشـترك

، وكـل نكـرة فهـو الرقبـة فـي مطلـق اإلنسـان والحيـوانهو الحقيقة الكلية الموجـودة فـي أفـراد عديـدة ، ك
رك نفـي جميـع أفـراده، وهـذا معنـى قـول حقيقة مشتركة، وٕاذا عرفنا هذا علمنا أنه يلزم مـن نفـي المشـت

ــــــــــــــــــــــــــزم مــــــــــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــــــــــي األعــــــــــــــــــــــــــم نفــــــــــــــــــــــــــي األخــــــــــــــــــــــــــص: أصــــــــــــــــــــــــــحاب المعقــــــــــــــــــــــــــول                             .8يل
  .   زيد من الناس أوال رجال في المسجد، انتفي وجود عمرو : ومثال ذلك قولنا

                                                           
  ] . 1/166. [ البرهان في أصول الفقه. الجويني  1
 ] .1/236. [ قواطع األدلة. السمعاني  2

 ] .3/67. [ اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي  3

مصر أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي أصله من قرية كورة بوش بصعيد  :هوالقرافي  4
من  .هـ682ته سنة ، لكن سئل عنه فقيل هو بالقرافة دفن بها عند وفااألسفل اشتهر بالقرافي نسبة إلى القرافة  التي لم يسكنها

له مؤلفات . تلقى العلم على يد شرف الدين السبكي. ن وعالما بالتفسيرفي أصول الفقه و أصول الدي علماء المالكية إماماً 
.  الوافي بالوفيات. الصفدي. ، واالستبصار في ما يدرك باألبصار)الفروق(أنوار البروق وأنواء الفروق: ها عديدة من

]6/147[.  
 ] .1/54. [شرح تنقيح الفصول . القرافي  5

 ] . 2/441. [ ر ابن الحاجببيان المختصر شرح مختص. األصفهاني  6

 ] .3/67. [ اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي  7

 ] .1/135. [ نهاية السول. ؛ اإلسنوي ] 1/152. [الفروق. القرافي  8
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ألنــه  ،1األخــص مـن بــاب أولــىاللفــظ  نفـي  ذلــك األعــم اقتضــىاللفـظ  فمتـى ورد النفــي علــى
  . تحته ونفي الكل يستلزم نفي الجزءجزء منه وداخل 

، وهـذا إذا كـان 2يقتضـي إثبـات األعـم بطريـق األولـى فإنـه إثبات األخصكذلك الحال عند و 
ــــــــــــــــــــــــى الحقيقــــــــــــــــــــــــة المرجوحــــــــــــــــــــــــة                                                      .  3الكــــــــــــــــــــــــالم فــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــياق الثبــــــــــــــــــــــــوت حملنــــــــــــــــــــــــاه عل

  .يكون فيه رجل واحد، أو عدة رجال في المسجد رجٌل ، جاز أن: كقولنا 

قاعــدة نفــي األعــم وٕاثبــات : وممــا يقــرب ذلــك:" مفهــوم الموافقــة عــن 4ومــن هنــا قــال الطــوفي
    .5"األخص، وهو من باب إثبات الملزوم

المعنـــى فيـــه تحقـــق عنـــه أشـــد مناســـبة للحكـــم مـــن المنطـــوق لأن المســـكوت : ذلـــكتوضـــيح و 
  . ثبتنا األعم من طريق إثبات األخصوزيادة، وكأننا أ

  .في المسكوت عنه ال تشترط األولوية : المذهب الثاني 

فقـد جعلوهـا : الحنفية ـ وشرطهم هذا يعرف من أقوالهم فـي داللـة الـنص ـ  وهو ما ذهب إليه
ثل العقوبـة ، فقـد وجبـت كفـارة الـوطء فـي حـق الصـائم بـالنص، ووجبـت كالنص في إثبات األحكام م

                                                   .6فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق اآلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب بداللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص
 لغـــة بـــالنظم المعلـــوم المعنـــى باعتبــار الحكـــم ثبـــوت الخـــاص المســّمى فـــي أن فكمـــا:" قــال السرخســـي

  .7" المعنى بذلك الحكم يثبت عليه منصوص غير هو الذي الخاص المسمى في فكذلك

وحجة أصحاب هذا المذهب أن الحكم يوجد في اللفظ المسكوت عنه وفيه زيادة عن الثابت 
                          .8إلـــــــــــى نـــــــــــوع مـــــــــــن النظـــــــــــر انال يحتاجـــــــــــفهمـــــــــــا مـــــــــــن طريـــــــــــق اللغـــــــــــة  انثابتـــــــــــوال بـــــــــــالمنطوق

                                                           
 ] . 2/715. [ شرح مختصر الروضة. الطوفي  1

 ] .1/135. [نهاية السول . ؛ اإلسنوي ]2/715. [المرجع السابق  2

 ]1/135. [ السولنهاية . اإلسنوي  3

، حنبلياً  ، فقيهاً هـ657د القوي بن عبد الكريم بن سعيد الصرصري، ولد عام أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عب :هوالطوفي  4
مختصر الترمذي، ومختصر الروضة، وبغية السائل : وله مشاركة في األصول، من مؤلفاته شاعراً  ، أديباً بفروع المذهب عارفاً 

أعيان العصر وأعوان وجاء في  ؛]3/127. [األعالم. الزركلي.  هـ في الخليل بفلسطين716توفي سنة، سائلفي أمهات الم
 .  هـ 710انه توفي سنة] 2/446[للصفدي  النصر

  ]2/715. [ شرح مختصر الروضة. الطوفي  5
   ].1/105. [أصول الشاشي . الشاشي  6
 .]1/241. [ أصول السرخسي. السرخسي  7

  . ]1/242. [ أصول السرخسي. السرخسي  8
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لم يقولوا باشتراط األولوية حتى ال يدخل الباحث عـن الحكـم فـي المسـكوت عنـه  موالذي يبدو لي أنه
األمـور ، فتخـتلط  ةسـاويمأهـي أولـى أم  -الداللـة  -عند تحديده للعلـة  في باب االجتهاد واالستنباط
  .مع الثابت من طريق القياس

   .  التردد بين القول باشتراط األولوية والمساواة: المذهب الثالث 

:                 ، حيــــث قــــال الغزالــــي، و 2‘1كمــــا نقــــل عــــن البيضــــاوي المتكلمــــين هــــذا ذهــــب بعــــض وٕالــــى
 يشـترط لكـن التسـمية، هـذه فـي َحْجـرَ  ال: قلنـا ،هذا من قبيـل التنبـه بـاألدنى علـى األعلـى: فإن قيل" 
لُ  ال األدنى ذكر مجرد أن يفهم أن معرفتنـا فلـوال لـه، سـيق ومـا الكـالم، يفهـم لـم مـا التنبيـه هذا ُيَحص 

 فــإن التـأفيف، منـع مـن والقتـل الضـرب، منـع فهمنــا لمـا الوالـدين واحترامهمـا لتعظـيم سـيقت اآليـة بـأن
 إن: افوقـه، قلنـ اإليـذاء اوهـذ ،لإليـذاء حـرم اإنمـ التـأفيف ألن التأفيف، ىعل اقياس حرام الضرب: قيل

 مـن فهـم مسـكوت أردت أنـه وٕان ،خطـأ وفهـ ةٍ لـع واسـتنباطِ  ،أمـلت ىإلـ محتـاج أنـه اقياس بكونه أردت
 ولــيس متــأخرا ،معــه هــو أو المنطــوق مــن الفهــم إلــى قُ أســب أنــه يفهــم أن بشــرط صــحيح فهــو منطــوق

   .3"عنه

وحجـــة هـــؤالء أن العلـــة ثابتـــة مـــن طريـــق اللغـــة، لـــذا فـــال حاجـــة إلـــى االجتهـــاد والبحـــث عـــن 
    .4اعتبار هذه الداللة ال إهدارها وتضيعهاالمساواة، والمطلوب هو  وأاألولوية 

ـــــــــــــــــــراجح .                                       هـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــذهب القـــــــــــــــــــائلين بعـــــــــــــــــــدم اشـــــــــــــــــــتراط األولويـــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــدي  وال
هــو أن العلــة فــي المفهــوم كمــا علمنــا ثابتــة مــن طريــق اللغــة، وهــذه ال يضــرها أن  :والســبب فــي ذلــك

               .                طـــــــــــــوق بـــــــــــــه أو مســـــــــــــاوية لـــــــــــــهتكـــــــــــــون فـــــــــــــي المســـــــــــــكوت عنـــــــــــــه أولـــــــــــــى منهـــــــــــــا فـــــــــــــي المن
   ؟ قطعية أم ظنيةمفهوم الموافقة  ل هل العلة فياؤ يؤدى إلى التس الخالف في المسألةو 

  

                                                           
قاض ومفسر وعالمة،  .أبو سعيد أو أبو الخير عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي الشيرازيناصر الدين  :هوالبيضاوي  1

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، ولب : ولد في البيضاء من بالد فارس قرب شيراز، من مصنفاته
  .]4/110. [ األعالم .الزركلي . هـ685اإلعراب، توفي في تبريز سنةباب في علم األل

 .]1/149. [ نهاية السول. ؛ اإلسنوي ]1/367. [ اإلبهاج في شرح المنهاج. السبكي  2

  ]. 213_1/211. [ الوافي بالوفيات. ؛ الصفدي ]265_1/264. [ المستصفى. الغزالي  3
  ] .1/623. [ تفسير النصوص. الصالح  4
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  المبحث الثاني

  موجب داللة مفهوم الموافقة على األحكام 

  :حجية مفهوم الموافقة  :المطلب األول 

الموافقـة حجـة فـي اسـتنباط مـن معرفـة مـا إذا كـان مفهـوم البـد للمسـائل السـابقة  بعد دراسـتي
  .، أم ال، وفي هذا مذاهباألحكام

            ،3بما فيهم الحنفية 2األصوليينفقد اتفق جمهور  :1حجة ةمفهوم الموافق: المذهب األول

التســمية، فعنــد الحنفيــة داللــة  ولكــنهم اختلفــوا فــي، هــوم الموافقــة فــي اســتنباط األحكــاممفعلــى حجيــة 
           .، وعند الجمهور مفهوم موافقةنص

سـمي فحـوى  :ومسـاواتها، فـإن كـان المسـكوت عنـه أولـى بـالحكمأاختلفوا في أولوية العلة ثم 
  . 4سمي لحن الخطاب :الخطاب، وٕان كان مساويا للمنطوق به في الحكم

ال تعـِط زيـدًا حبـةً ، وال :"  هِ قـال السـيد لعبـدِ أن مفهوم الموافقـة حجـة، أنـه لـو ومما يدل على 
        .لـــه بمـــا فـــوق الـــذرة كالـــدينارمـــا زاد علـــى الحبـــة، وامتنـــع ظلمـــه لزيـــد ه ؤ امتنـــع إعطـــا، "تظلمـــه بـــذرٍة 

أيهــا النـاس إن هـذا مــن غنـائمكم، أدوا الخـيط و المخــيط فمـا فـوق ذلــك : "  �ومثالـه قـول رسـول اهللا
                                      .       6‘5"ار علــــــــــــــــــــى أهلــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــــا دون ذلــــــــــــــــــــك، فــــــــــــــــــــإن الغلــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــــ

وجــوب أداء مــا فــوق الخــيط ومــا دونــه، ، "أدوا الخــيط والمخــيط  : "�يفهــم مــن قــول رســول اهللا ممــا ف
  ". فما فوق ذلك وما دونه : " حيث قال كده نص حديثأوهذا ما 

  
                                                           

 ].3/483. [ مختصر التحرير. ابن النجار  1

 .]145. [ أثر االختالف في القواعد األصولية. ؛ الخن ]632. [ تفسير النصوص. الصالح  2

. قواطع األدلة. ؛ السمعاني]3/67. [اإلحكام في أصول األحكام. ؛ اآلمدي]3/483. [مختصر التحرير. ابن النجار 3
كشف . ؛ عالء الدين البخاري]1/245. [روضة الناظر. ؛ ابن قدامه المقدسي]1/104. [المحصول. ي؛ ابن العرب]1/237[

   ].1/74. [األسرار
  .]143. [ أثر االختالف في القواعد األصولية. الخن  4
حديث  37/387/22714. [مسند أحمد بن حنبل. ؛ ابن حنبل]باب الغلول 2/950/2850[ .سنن ابن ماجه. ابن ماجه 5

  .]عبادة بن الصامت
  . ]2/1299/7867. [ صحيح الجامع الصغير وزيادته. حديث صحيح، ذكره األلباني 6
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                                                   :بحجةمفهوم الموافقة ليس : المذهب الثاني

ال يقولــون بمفهــوم الموافقــة كطريــق مــن طــرق الداللــة  فهــم ،أهــل الظــاهر وهــذا مــا ذهــب إليــه
  .1ال يقولون بالقياسكما وهذا ال يختلف عن قولهم في داللة النص،  .على األحكام

  .يثبت به الكثير من األحكامالقول األول، فمفهوم الموافقة باب : والراجح هو

   .لة مفهوم الموافقة على األحكامنوع دال : المطلب الثاني

هــل الثابــت بمفهــوم  :، أيعلــى األحكــام وممــا اختلــف فيــه الفقهــاء نــوع داللــة مفهــوم الموافقــة
  ؟ة ثابت من طريق اللفظ أم بالقياسفقاالمو 

                                                   :حكام لفظيةداللته على األ: المذهب األول
ومــا نقلــه ابــن  4وبعــض الشــافعية 3والمالكيــة 2الحنفيــة: مــن صــولييناألجمهــور ذهب وهــو مــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحنابل                                                                                     . 5عقي
ــًا كــان مســماه، مفهــوم الخطــاب أم لحــن الخطــاب  _ الثابــت بمفهــوم الموافقــةف ثابــت مــن طريــق  _أي

  .6اللفظ
ن داللته على األحكام لغوية، فينطبق عليه ما ينطبق على داللة النص من أن يكـون إ: أي

الباحث عنه عالما بأسرار اللغـة وأسـباب الوضـع اللغـوي وال يشـترط فيـه أن يكـون فقيهـًا، وغيرهـا مـن 
  . المساواة وأواشتراط األولوية  ،وظنيتهاالشروط التي تتعلق بقطعية العلة 

حكــم إن مــن اللفــظ مــن غيــر تأمــل، بــل  معلــومالثابــت بمفهــوم الموافقــة لــرأيهم بــأن وا واســتدل
.                                 7الباعـــث األصـــلي للحكـــم قبـــل حكـــم المنطـــوق ألنـــه  _إلـــى الـــذهن _  المســـكوت يتبـــادر إلـــى الفهـــم

للمبالغــة فــي تأكيــد حكــم المنطــوق للمســكوت  _التــي لهــا فحــوى ومفهــوم  _والعــرب وضــعت األلفــاظ 
                                                           

  ]. 7/55. [ اإلحكام في أصول األحكام. ابن حزم  1
  ].1/252. [ شرح التلويح على التوضيح. ؛ التفتازاني ]1/73. [ كشف األسرار. عالء الدين البخاري  2
 ] . 2/439. [ المختصر شرح مختصر ابن الحاجببيان . األصفهاني  3

 ] .1/264. [ المستصفى. الغزالي  4

 ].3/483. [ مختصر التحرير. ابن النجار  5

. روضة الناظر. ؛ ابن قدامه المقدسي]1/236. [قواطع األدلة. ؛ السمعاني]4/1333. [العدة في أصول الفقه. أبو يعلى 6
]2/113 .[  
  ] .2/113. [ روضة الناظر. ابن قدامه المقدسي  7
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                                           .فهــــــــــــــــــــــــذا األســــــــــــــــــــــــلوب أفصــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــــن التصــــــــــــــــــــــــريح بــــــــــــــــــــــــالحكم للمســــــــــــــــــــــــكوت عنــــــــــــــــــــــــه
يقــوى علــى اللحــاق  الفــرس الثــاني ال: نإ، أي 1الفــرسهــذا هــذا الفــرس ال يلحــق غبــار  :مثــل قــولهم

  .   لقدرة من المنطوق وهو ال يلحق غباره بالفرس األول، فكان فهُم المسكوت وهو عدم ا
  :داللته على األحكام قياسية: المذهب الثاني

وداللـة المفهـوم : " حيـث قـال 3، والـرازي2وأبـو الحسـن الجـزري ،الشـافعي: إليـهذهب هو ما و 
ألنــه إلحــاق مســكوت بمنطــوق الجتماعهمــا بالمقتضــى، ولكنــه يفتــرق  وســموه قياســاً  .4"ليســت لفظيــة 

ما ينطبق علـى القيـاس مـن أن  فينطبق عليه، 5عن القياس أنه ظهر فيه المعنى فلم يحتج إلى تأمل
بــل يمكــن أن  يكــون الباحــث فقيهــًا مجتهــدًا، وتكــون العلــة ظنيــة، وال يشــترط فــي العلــة أن تكــون أولــى

                                                               . تكون مساوية
 اً وحكمـ جامعـةً  وعلـةً  اً وفرعـ واحتج هؤالء بأنه عند النظر فـي المسـألة نالحـظ أن فيهـا أصـالً 

  : لرأيهم بما يلي ألصوليينجمهور ا واستدل .6وهذا هو القياس بعينه
ال يحكــم أحــد بــين اثنــين وهــو :" �قولــه  وهــوذلك دلــيال لــابــن الفــراء أورد القاضــي أبــو يعلــى  )1

وهــو مــا يغيــر _  لوجــود معنــاه_ فــي الحكــم الغضــب  كــان الجــوع والعطــش مثــلف ."غضــبان
 . 7ُخُلقه وفهمه

                                                           
   ] .3/68. [ اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي  1
وتتلمذ أبو حسن الجزري البغدادي، من فقهاء الحنابلة ، صحب أبو علي النجاد، برع في المناظرة ومعرفة األصول والفروع  2

ابن أبي يعلى، أبو الحسين محمد بن محمد  .قال بتخصيص القرآن بالقياس، وبنجاسة المني .أبو طاهر بن الغباري: علي يده
. دالمقصد األرش. ؛ ابن مفلح]2/167. [بيروت، دار المعرفة . تحقيق محمد حامد الفقي .  طبقات الحنابلة) . هـ526ت(
أنه أحمد بن نصر بن محمد الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر بالعراق ] 1/134[ روضة الناظروجاء في  ؛]3/159/1301[

  . هـ 380ي سنةوتوف. 
. هـ544فخر الدين أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن، الطبرستاني األصل الرازي المولد عام : الرازي هو 3

: له تصانيف عديدة في. الفقيه الشافعي، فريد عصره فاق أهل زمانه في علم الكالم والمعقوالت. المعروف بابن الخطيب
هـ 606توفي سنة. كثير الوعِظ باللسانين العربي والعجمي، كثير الوجد والبكاء كان. التفسير، وعلم الكالم، وفي أصول الفقه

  ]. 4/248. [وفيات األعيان. ابن خلكان. بمدينة هراة

 ]. 2/401. [ المحصول. الرازي  4

  ] . 2/112. [ روضة الناظر. ابن قدامه المقدسي  5
 ] . 3/68. [ اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي  6

  ] .1335و 4/1333. [ العدة في أصول الفقه. ى أبو يعل 7
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مــن أنكــر المفهــوم لــم ينكــر الفحــوى التــي فيهــا يشــعر األدنــى بــاألعلى بــل هــي مقبولــة قطعــا  )2
ثبوتهـــا مـــن جهـــة إشـــعار األدنـــى واقعـــة بـــالنص وســـياقه ولـــيس : والتحقيـــق فـــي المســـألة أنهـــا

 . 1باألعلى

، وٕاذا علمـه مـن لـيس مـن مـن الرجـال والنسـاءالعامـة أهـل العـم و  يشترك في معرفة هذا العلم )3
أهــل النظــر دل علــى أن علمــه لــيس مــن قبيــل االســتدالل ولــو كــان كــذلك لجــاز فيــه الخطــأ، 

 .2أوقد يتركه البعض ويعدلون عنه وال يقفون عند قضيته لكونه قياساً 

ومنه قوله . 3منه اً ال يجوز أن يكون األصل في القياس مندرجا تحت الفرع أو جزء )4
أما ، _وهذا الفرع _  اد على الذرةز فإنه سيرى ما " ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره:"تعالى

 .تكون داخلة في الفرعوهذه  الذرة واألصل هنا ه

 .وهذا الرأي هو ما أميل إلى ترجيحه

  .مفهوم الموافقة عموم :  الثالثالمطلب 

وبهــذا التعريــف ا يصــلح لــه مــن األفــراد دفعــة واحــدة، كــل مــ اللفــظ الــذي يــدل علــى: هــو العـام
                                                                              .5والمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترك 4يخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

أي هل الحكـم الثابـت بـه يشـمل كـل  ؟هل مفهوم الموافقة شامل لجميع أفراده :والذي نريد معرفته هنا
  ؟                                                                  أفراد أخرىما عداه من 

ــــ �?َ �FT��َ2:ُـــــ;� �Uَْ�ُ�ُـــــ�� ��T �:قـــــال تعـــــالى ــــ)��S GQـ� ــــ�� %ِ�ـ� ُLُ	�gَA �;ـ� ــــ�:ُ;� Aَـــــ"̂� ــ/ِ��ً N@ْ�Sـــــ�ً :َـــــ�$� Lَـــــْ��َ	�;� %ِ$# ��%ِ
ـ#                   .�6 :َـــ

 القتل لما كان فـي حـق المعسـر كـان نهى اهللا تعالى عن قتل األوالد خوفًا من الفقر، والنهي عن فقد 
  .الموسر أولى وأجدر بالنهي 

                                                           
 ] . 1/166. [ البرهان في أصول الفقه. الجويني  1

  ] .237_1/236. [ قواطع األدلة. السمعاني  2
  ] . 3/69. [ اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي  3
والعام يدل على كل  ] .1/186. [ التحريرتيسير . أمير بادشاه الحنفي . هو ما دل على فرد شائع في جنسه من غير قيد  4

  . ما يصلح له وليس على فرد شائع
والعام يدل على  ] .1/59[ .شرح التلويح على التوضيح . التفتازاني . هو ما يدل على شيئين فصاعدا على سبيل البدل  5

 .شيئين فصاعدا على سبيل البدل وليس دفعة واحدة

  31/سورة اإلسراء 6
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فقتــل  عمــوم؟ كمــا لــو كــان المولــود لــه موســراً المســكوت عنهــا  لمثــل هــذه الصــورة هــل يثبــتو 
أوالده خشية أن يجلبوا لـه العـار، أو أن يقـتلهم خوفـا علـيهم مـن التشـرد بعـد موتـه، فهـل يكـون النهـي 

               في حقه أولى كما كان في حالة قتلهم خشية اإلمالق؟

 تسميه ال كنت نإ : "على من ال يقول بالعموم كالرازي حيث قال رداً  من قال بعموم المفهومف      
 منــه يعــرف ال أنــه تعنــي كنــت وٕان لفظــي فــالنزاع األلفــاظ علــى إال العــام لفــظ تطلــق ال ألنــك عمومــاً 
 أن علـى فـرع ال أم عمـوم له هل المفهوم أن عن البحث ألن فباطلٌ  عداه ما جميع عن الحكم انتفاء

 غير في الحكم ثبت لو ألنه عداه عما الحكم بانتفاء القطع لزم حجة كونه ثبت ومتى ،حجة المفهوم
                                                       .1" فائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر لتخصيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكور

فكأنــه أصــبح يــدل علــى ، 2فــي جميعهــا أراد ثبــوت الحكــم ال بالداللــة اللفظيــة فمــن قــال بكونــه عامــاً 
   . الحكم بالداللة القياسية

بسـكوت  بـل بلفـظ متمسـكاً  لـيس والفحـوى بـالمفهوم، والمتمسـك:" حيث قال كالغزالي ومن نفى العموم
  .3"لألفعال وال للمعاني، ال لأللفاظ العموم أن ذكرنا وقد

إلــى الداللـــة  ومــراده لــيس نفــي ثبــوت الحكــم فــي جميــع صـــور الســكوت، بــل أراد نفــي ثبوتــه مســتنداً 
   .4اللفظية

ألنـه يـدل علـى األحكـام مــن  فلمـا كانـت داللتـه علـى األحكـام لغويـة فـال حاجــة لنـا بقـول عمومـه: أي
، فكمـا اً أن لمفهـوم الموافقـة عمومـ عنـدي لـراجحواوممـا يتضـح لنـا أن الخـالف لفظـي،  .مجرد اللفـظ 

  . 5مسمياته فكذلك المفهوم يثبت حكمه في جميع صورهصور  ن اللفظ يثبت حكمه في جميعإ

  

  
                                                           

  ] . 2/401. [ حصولالم. الرازي  1
. إرشاد الفحول. نيالشوكا؛ ]2/193. [بيان المختصر. ؛ األصفهاني]2/257. [اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي 2
 .]4/1586. [المهذب في علم أصول الفقه. ؛ النملة]1/329[

  ] .1/239. [ المستصفى .الغزالي  3
 ].2/257. [ اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي  4

 ] .4/1586. [المهذب في علم أصول الفقه . النملة  5
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  رابعالفصل ال

  به من أحكام حجية القياس وبعض ما يثبت

حجيته وداللته على : كداللة النص ومفهوم الموافقة، أحكام تتعلق به من حيثللقياس 
كالحدود  ومن حيث جواز التعبد به، وما يثبت به من أحكام! األحكام هل هي قطعية أم ظنية؟

  . والكفارات

  وفيه مبحثان

  .حجية القياس وحكم التعبد به: المبحث األول

  من أحكام  بعض ما يثبت في القياس: المبحث الثاني 
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  المبحث األول

  التعبد بهحكم حجية القياس و 
هــل القيــاس حجــة؟ وهــل يجــوز التعبــد بــه عنــد مــن قــال بحجيتــه؟ ومــا هــي أدلــة القــائلين بــه 

حجيــة القيــاس، : ن همــاذلــك فــي مطلبــيو والنــافين لــه؟ هــذا مــا ســوف نتحــدث عنــه فــي هــذا المبحــث 
  .التعبد بالقياس

  .سحجية القيا: المطلب األول

، ثـــم اً فقـــد ذكـــروا للقيـــاس أنواعـــ، مـــل بـــهفـــي حجيـــة القيـــاس ووجـــوب الع األصـــوليوناختلـــف 
اختلفـــوا بعـــد ذلـــك فـــي اإلثبـــات واإلنكـــار، فمـــنهم مـــن أثبـــت حجيـــة القيـــاس بجملتـــه، ومـــنهم مـــن رده 

  :                         بجملته، ومنهم من قبل ببعضه دون البعض اآلخر، وذلك كما يلي

  :القياس حجة ويجب العمل به: األولالمذهب 

القيـــاس ، ف4والحنابلـــة 3والشـــافعية 2والمالكيـــة 1مـــن الحنفيـــةصـــوليين وهـــذا مـــذهب جمهـــور األ
ـــــــــه مـــــــــن  ـــــــــك عنـــــــــد انعـــــــــدام مـــــــــا فوق ـــــــــه وذل ـــــــــة األعنـــــــــدهم حجـــــــــة، ويجـــــــــب العمـــــــــل ب ـــــــــةدل .                                        النقلي

   :5واستدل أصحاب هذا المذهب بما يلي

ــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــالى )1 ــ�,��َ/ِ"��� �: قول ــ� �َــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ. 
ـ� ـــــــــــــــــــــــــ ــ�Iِ 2ُ��ـ� ـــــــــــــــــــــــــ � ��Xَc�ْ*ـ�
6.                                                          

فــاتعظوا يــا معشــر ذوي األفهــام بمــا أحــل اهللا بهــؤالء اليهــود، وعنــى باألبصــار فــي هــذا : أي
.                             7، ألن اإلبصـــــــــــــار بهـــــــــــــا يكـــــــــــــون دون اإلبصـــــــــــــار بـــــــــــــالعيونالقلوبأبصـــــــــــــار الموضـــــــــــــع 

أن االعتبار من العبـور وهـو المجـاوزة واالنتقـال مـن الشـيء إلـى : االستدالل من اآليةوجه و 
 . إلى حكم األصل، وذلك لعدم ظهور حكم الفرع ناانتقالعملنا و  ، وفي القياسغيره

                                                           
 ].3/270. [كشف األسرار. عالء الدين البخاري ؛]1/308. [أصول الشاشي. الشاشي 1

  ].2/110. [األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة. السيناوي 2

 ].1/280. [المستصفى. الغزالي ؛]2/7. [البرهان في أصول الفقه. الجويني 3

 ].4/1273. [العدة في أصول الفقه. أبو يعلى 4

. المحصول. ؛ الرازي]1/192. [تيسير علم أصول الفقه. ؛ العنزي]312+1/308. [أصول الشاشي. الشاشي 5
]5/26+5/42 .[ 

 2/سورة الحشر 6

 ].18/5. [الجامع ألحكام القرآن. ؛ القرطبي]23/266. [جامع البيان. الطبري 7
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بكتــاب : كيــف تقضــي إذا عــرض لــك القضــاء؟ قــال:" �1لمعــاذ بــن جبــل �قــول رســول اهللا )2
أجتهـد رأيـي وال آلـو، : تجـد، قـالفـإن لـم : قـال بسـنة رسـول اهللا،: فإن لم تجد، قـال: اهللا، قال

ــــــــذي وفــــــــق َرســــــــول َرســــــــوِل اهللا : صــــــــدره وقــــــــال �فضــــــــرب رســــــــول اهللا              .2،3"الحمــــــــد هللا ال
 .ووجه االستدالل عبارة أجتهد رأي وفيها استخرج وبذل أقصى الجهد وهذا من القياس

بـــأداء الحقـــوق  _وكأنـــه الفـــرع_ أداء العبـــادة كالصـــوم والحـــج عـــن الغيـــر �رســـول اهللا ألحـــق )3
 رسـولَ  يـا: فقـال ،�النبـي  إلـى رجـلٌ  جـاءفقـد  :، وعلـة ذلـك القضـاء_وكأنه األصـل_  المالية

 أكنتَ  ديٌن، أمكَ  على كان لو": عنها؟ فقال أفَأْقِضيهِ  شهٍر، صومُ  وعليها ماتت أمي إن  الله
                                                                     . 4"يقضى أن أحق  الله فَدْينُ : قال نعم،: " قال "عنها؟ قاِضَيهُ 
ةِ  عامَ  امرأةٌ  وجاءت ـه رسولَ  يا: فقالت الوداِع، َحجالل  ـهِ  فريضـةَ  إنفـي عبـادهِ  علـى الل  الحـج 
 كان لو أرأيت: " قالو  ،5"نعم": قال عنُه؟ أحج  أن عنهُ  يقِضي فهل كبيًرا شيخاً  أبي أدَرَكتْ 

 .6،7" عنهُ  َفاْحُججْ : " قال نعم،: قال"  عنُه؟ يجزئُ  ذلكَ  أكان عنُه، فقضيَتهُ  دينٌ  أبيكَ  على
.                                                                عمل بالقياس وذلك ظاهر من أحوالهمعلى ال �إجماع الصحابة  )4

                                                           
أبو عبد  .بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي األنصاري الخزرجي الجشمي :معاذ بن جبل هو 1

أسلم وعمره ثمانية . ادعته قبيلة بني سلمه ألنه كان أخا سهل بن محمد بن الجد بن قيس ألمه، وهذا من بني سلمة. الرحمن
وهو . وأحدًا، آخى رسول اهللا بينه وبين عبد اهللا بن مسعود عشر سنه وهو من السبعين اللذين شهدوا بيعة العقبة، وشهد بدراً 

ابن . اعلم الصحابة بالحالل والحرام، وهو أحسن الناس وجهًا وخلقًا ، توفي في طاعون عمواس بالشام، سنة ثماني عشرة
 ]. من اسمه معاذ 28/105/6020. [تهذيب الكمال. ؛ المزي]معاذ بن جبل 5/187/4960. [أسد الغابة. األثير

باب  3/608/1327. [سنن الترمذي. الترمذي ؛]باب اجتهاد الرأي في القضاء 3/303/3592. [سنن أبي داود. أبو داود 2
 ].حديث معاذ 36/382/22061. [مسند أحمد. أحمد بن حنبل ؛]القاضي كيف يقضي

الرياض، مكتب . ضعيف سنن الترمذي. ؛ األلباني]2/1103/3737. [مشكاة المصابيح. األلباني: ذكره. حديث ضعيف 3
 ]. 1/154. [ط أولى. م1991 _هـ 1411. بيروت، المكتب اإلسالمي. التربية العربي

باب قضاء  2/804/1148. [صحيح مسلم. ؛ مسلم]باب من مات وعليه صوم 3/35/1953. [صحيح البخاري. البخاري 4
  ].الصيام عن الميت

باب الحج عن  2/973/1334. [صحيح مسلم. مسلم ؛]باب حجة الوداع 5/176/4399. [صحيح البخاري. البخاري 5
  ].باب أن عرفة كلها موقف 3/223/885. [سنن الترمذي. الترمذي ؛]العاجز

باب  2/1158/1879. [سنن الدارمي. ؛ الدرامي]حديث عبد اهللا بن الزبير 26/47/16125. [مسند أحمد. أحمد بن حنبل 6
  ]. الحج عن الميت

. سلسلة األحاديث الصحيحة. ؛ األلباني]حديث فدين اهللا 3/262. [إرواء الغليل. األلباني. إسنادها صحيح 7
]7/102/3047.[ 
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اعــرف األمثــال واألشــباه ثــم قــس " :بــن الخطــاب إلــى أبــي موســى األشــعريفقــد كتــب عمــر  )5
.                                                                                                 1"األمــــــــــــــــور عنــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك فاعمــــــــــــــــد إلــــــــــــــــى أحبهــــــــــــــــا إلــــــــــــــــى اهللا وأشــــــــــــــــبهها بــــــــــــــــالحق

يل تلقاه العلماء بـالقبول، وبنـوا عليـه أصـول الحكـم والشـهادة والحـاكم والمفتـي وهذا كتاٌب جم
 .2أحوج شيء إليه وٕالى تأمله والتفقه فيه

اجتهد عندما سئَل عمن تزوج امرأة ولم يسِم لها مهـرًا، وقـد مـات  �ما روي بأن ابن مسعود )6
 ال نســـائها، كصــداق صــداقاً  لهـــا إن  فيهــا أقــول إّنـــي:" عنهــا زوجهــا قبــل الـــدخول بهــا، فقــال

 خطــأً  يكـنْ  وٕان اللـهِ  فمــنَ  صـوابًا، يـك فــإن العـدُة، وعليهـا الميــراثَ  لهـا وٕان  شـَطَط، وال وْكـَس،
_ فقـد ألحـق مـن تزوجـت ولـم يـذكر لهـا مهـر .3،4"بريئـانِ  ورسـوُلهُ  واللهُ  الشيطاِن، ومنَ  فمني

 . _وهذا هو األصل_ ، بمثل مهر نساء عصرها_وهذا الفرع

علـى اسـتدلوا و  قـال بـه أهـل الظـاهر، :5، وعـدم العمـل بـهبالقيـاسالقـول  حجية إنكار: المذهب الثاني

  :بما يلي قولهم

إلى اإلنس والجن، وأنه قبـل ذلـك لـم يكـن فـي الـدين ال  �أن اهللا تعالى أرسل نبيه محمد )1
تحريم وال إيجاب حتى أنزل اهللا الشرائع، فما أمر به حالل وما نهـى عنـه حـرام، وأمـا مـا 

                                                    . سكت عنه فهو باٍق على اإلباحة األصلية، لذا فال حاجة للقياس وال إلى الرأي
هـل هـو فيمـا نـص اهللا تعــالى ورسـوله عليـه؟ أم هـو فيمــا ال ! مـا حاجـة القيـاس، وفيمـا ذلــك؟ )2

  .ما َنص عليهيف: فإن قالوا  نص فيه؟
ألن هـذا لـم يقـل بـه أحــد وال  لقـد فـارقتم اإلجمـاع، وقـاربتم علـى الخــروج عـن اإلسـالم،: قيـل 

ـــــــه أحـــــــد،  ـــــــول ب ـــــــنص أو إجمـــــــاعيمكـــــــن أن يق                                                                          . إذ ال قيـــــــاس إال بأصـــــــل، وال أصـــــــل إال ب

                                                           
. شعيب األرناؤوط وآخرون: تحقيق. سنن الدارقطني). هـ385ت(الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي 1

 ]. كتاب عمر 5/367/4471. [ط أولى. م2004 _هـ 1424. لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة

محمد عبد السالم : تحقيق. إعالم الموقعين عن رب العالمين). هـ751ت(ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر 2
 ].1/68. [ط أولى. م1991_ هـ 1411. بيروت، دار الكتب العلمية. إبراهيم

باب  6/121/3354. [سنن النسائي. ؛ النسائي]باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا 2/237/2116. [سنن أبي داود. أبو داود 3
  ]. إباحة التزوج بغير صداق

الكويت، . األم_ صحيح أبي داود. ؛ األلباني، محمد ناصر الدين]6/358. [ء الغليلإروا. ذكره األلباني. حديث صحيح 4
 ]. 6/342. [ط أولى. م2002_ هـ 1423. مؤسسة غراس

  ].9 _ 8/2. [اإلحكام في أصول األحكام. ابن حزم 5
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أنــه لـيس مــن شــيء اختلــف فيــه إال وفــي القــرآن حكــم : قيــل لهــم. فيمــا ال نــص فيــه: وٕان قيـل
يخـرج عـن ذلـك، بـل البـد مـن  إن القيـاس ال: ويـرد علـى هـذا. سله، فال حاجة بنا إلـى القيـا

نص ذكر في القرآن أو السنة وهذا هـو األصـل، ثـم البـد ممـا ال نـص فيـه وهـو الفـرع، وهـذا 
 .الفرع فيه معنى من األصل الذي ذكر في القرآن والسنة

لــيس فــي الــدين إال حــالل وحــرام ومبــاح، وهــذه كلهــا أصــول لــيس فيهــا فــرع، ولــيس هنــاك )  3
!                                 الفــــــــــــروع التــــــــــــي تقيســــــــــــونها علــــــــــــى األصــــــــــــول؟ قســــــــــــم رابــــــــــــع البتــــــــــــة، فــــــــــــأين هــــــــــــي

الحالُل بيٌن والحـراُم بـيٌن وبينهمـا أمـور :" �قال رسول اهللا: قولأولإلجابة عن سؤاله هذا 
.                                                                            1"ُمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًتِبهٌة 

أمـور مشـتبهة، وهـذه  هـا، لكن بينمعلومة للجميع الحالل والحرام كلها أصولفصحيٌح أن 
فنلحـــق هـــذه الفـــروع بتلـــك األصـــول لمعرفـــة لــم ُيقـــدر للجميـــع معرفتهـــا فهـــي فـــروع الـــدين، 

  . حكمها الشرعي
ــــــــــــــــــاِس منهــــــــــــــــــا )4 ــــــــــــــــــوَل بالقي ــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم نصوصــــــــــــــــــًا تبطــــــــــــــــــُل الق ــــــــــــــــــي الق :                      إن ف

�  �:تعـالىقوله �
 ��	1
َ2 ��
�3��  �� ��X  Yِـ� ���  �Uَُـ�-����  T 0��4ـ� 
ـ�  �� �����  ���ـ Uُـ��  ��7�Iـ�����  �� ��  %ِ$# ���ـ �� a_  ���ـ . �2 ,��ـ� ;_  7ـ�

�\ْUَ� ��T �:وقوله تعـالى ��� ��� َ� �9َ� ��ِX _;�ْ�, #$ِ% �a��#8�� �"�*�/�ْ��� �F���ُMْ���� )�ُ: �9�Nَ��ُ2  �$���  :َـ ���Tً   ,�0ـ� .                                                                      8���3ـ�

مبنـاه و ليس في القياس تقديم، بل نلجأ له عند انعدام نص شـرعي فـي الحادثـة،  : والقول
 .     العلم بالنصوص، وفهم معانيها، فالبد أن يكون القائس مجتهداً 

  
  
  
  

                                                           
. مسلم" ال يعلمهن كثير من الناس: " ؛ وفي رواية]باب الحالل بين، والحرام بين 3/53/2051. [صحيح البخاري. البخاري 1

 ].باب أخذ الحالل 3/1219/1599. [صحيح مسلم

 1/سورة الحجرات 2

 36/سورة اإلسراء 3
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                                   :1إنكار القياس الشرعي فقط: مذهب الثالثال

        .2قــول اإلمــام المعصــوم: فاإلجمــاع والقيــاس فــي األحكــام الشــرعية لــيس حجــة، والحجــُة هــي
  . 7واألزارقة 6مثل اإلباضية: 5، ومعظم الخوارج4، وطوائف من الروافض3وهذا مذهب النظام

القـول األول القاضـي بحجيـة القيـاس ووجـوب العمـل بـه، وهـو متحقـق بإجمـاع : والـراجح هـو
                         .جماهير العلماء رحمهم اهللا تعالى

  .التعبد بالقياسحكم : المطلب الثاني

، ويجـوز يجـوز التعبـد بـه عقـالً ال : التعبـد بالقيـاس؟ فمـنهم مـن قـال جوازاختلف العلماء في 
 يجوز التعبـد بـه: ومنهم من قال. ال يجوز التعبد به جملًة وتفصيالً : ومنهم من قال. التعبد به شرعاً 

                                                                                                .  عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًال وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعاً 
ـــــم اختلفـــــوا ـــــي: ث ـــــه فـــــي حضـــــرة النب ـــــد ب ـــــه، أم �هـــــل يجـــــوز التعب ـــــد ب ـــــع؟؟ وهـــــل وقـــــع التعب ـــــم يق                       .ل

  :وذلك نتناوله في الفروع التالية

                                                           
  ].2/7. [البرهان في أصول الفقه. الجويني 1
 ]. 1/57. [مؤسسة الحلبي. الملل والنحل). هـ548ت(ر أحمدالشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بك 2

ألنه كان ينظم الخرز : إبراهيم بن يسار بن هانئ البصري، المعروف بالنظام لحسن كالمه نّظمًا ونثرًا، وقيل: هوالنظام  3
. الوافي بالوفيات. الصفدي .وهو من أعالم المعتزلة، وابن أخت أبي الُهذْيل العالف شيخ المعتزلة. ويبيعها في سوق البصرة

ولقد انفرد بآراء تابعه فيها بعض المعتزلة، فعرفوا بالنظامية نسبة . هـ231ولم أهتدي إلى تاريخ مولده، ولكنه توفي]. 6/15[
  ].  1/43. [األعالم. الزركلي. له
إمامة أبي بكر وعمر فهم مجمعون على أن الطائفة الثانية من الشيعة بعد الغالية، وسموا بهذا االسم لرفضهم : همالروافض  4

أبو الحسن األشعري، علي بن إسماعيل بن . وهم ممن أبطل االجتهاد في األحكام.  �نص على استخالف علي �النبي
مقاالت اإلسالميين واختالف . إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهللا بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري

 ].1/33. [ط أولى. م2005 _هـ 1426. المكتبة العصرية. نعيم زرزور :تحقيق. المصلين

كل من خرج على اإلمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة، سواء كان الخروج أيام الصحابة على األئمة : الخوارج هم 5
معه في حرب صفين وأول من خرج على أمير المؤمنين علي هم جماعة ممن كانوا . الراشدين، أو كان على أئمة التابعين

 ].   1/114. [الملل والنحل. الشهرستاني. األشعث بن قيس الكندي، زيد بن حصين الطائي: مثل

أصحاب عبد اهللا بن أباض من بني مرة بن عبيد بن تميم، الذي خرج آخر أيام بني أمية في أيام مروان بن : هماإلباضية  6
 ].1/134. [الملل والنحل. الشهرستاني. محمد

أصحاب أبي راشد نافع بن األرزق، اللذين خرجوا معه من البصرة إلى األهواز فغلبوا عليها وعلى كورها وعلى : هماألزارقة  7
ولم يكن للخوارج فرقة أعظم منهم عددًا وال أشُد  .وذلك أيام عبد اهللا بن الزبير، فقتلوا عماله هناك .ما ورائها من بالد فارس

  ].1/118. [لملل والنحلا. الشهرستاني. منهم شوكةً 
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  :التعبد بالقياسمعنى : الفرع األول

  : هماالتعبد بالقياس يحتمل معنيين، 
وعليــه يلحــق . إثبــات األحكــام بــه، واعتقــاده حجــة فــي الشــرع كالكتــاب والســنة :المعنــى األول

                                                         .1بينهمــــــــــــــــــــــــــاالمجتهــــــــــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــــــــــرع باألصــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــي الحكــــــــــــــــــــــــــم لعلــــــــــــــــــــــــــة جامعــــــــــــــــــــــــــة 
  . فإن حكم الفرع موجود في الشرع، ولكن اهللا تعالى أخفاه عنا، فجاء القياس ليكشف عنه: وعليه

بمـا ثبـت مـن األحكـام  العملَ  -مجتهديها ومقلديها - فيوجب على األمة: وأما المعنى الثاني
                                                                                                     .2بالقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

، فعنــد اعتبــار القيــاس حجــة يجــب العمــل بــه، عنــد انعــدام مــا فوقــه مــن األدلــة: ويمكــن الجمــع بينهمــا
مراد هنا وعلى هذا المعنى اليكون هناك فرق بين هذا المطلب وحجية القياس، ولكن يظهر لي أن ال

   .هي التي منعت البعض من القول بالقياس_ العقل والشرع _ أن هذه األسباب 

  :3، ويجوز شرعاً يجوز التعبد بالقياس عقالً  ال: المذهب األول
ـــة مثـــل وهـــذا مـــذهب        . 6، وجعفـــر بـــن حـــرب5، وابـــن مبشـــر4اإلســـكافي: جماعـــة مـــن المعتزل

قــد تخطــئ وقــد تصــيب، وال يجــوز ) القيــاس(أن الشــرعيات مصــالح، واألمــارات : وعلــة ذلــك عنــدهم
وهذا يعني عدم جواز التعبد بالقياس ألنـه  .7التعبد بالظن في المصالح، ألن هذا مما تحظره الحكمة

      ظني، 

                                                           
  ]. 4/5. [اإلحكام في أصول األحكام. اآلمدي 1
اإلحكام في أصول . اآلمدي. في شرحه لمختصر ابن الحاجب). هـ756ت(وهذا منقول عن أبو الفضل عضد الدين اإليجي 2

  ].4/5. [األحكام
  ].1/367. [الفقهالمسودة في أصول . ؛ آل تيمية]4/1283. [العدة في أصول الفقه. أبو يعلى 3
وهو . من متكلمي المعتزلة، وأحد أئمتهم إذ تنسب إلية الطائفة اإلسكافية. أبو جعفر، محمد بن عبد اهللا: هواإلسكافي  4

قدر ي أن اهللا ال: ومما عرف عنه قوله. هـ240أما وفاته فكانت  _لم أهتدي إلى تاريخ مولده_. بغدادي و أصله من سمرقند
 ].6/221. [األعالم. الزركلي. قدر على ظلم األطفال والمجانينيعلى ظلم العلماء، و 

. األعالم. الزركلي. من كبار المعتزلة. وتوفي ببغدادولد . )هـ234ت(جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي : هو بن مبشرا 5
]2/126.[ 

أخذ الكالم عن أبي الهذيل . هـ236هـ وتوفي سنة 177ولد عام. بغدادي من أئمة المعتزلة. الهمداني :جعفر بن حرب هو 6
 ].8/43/3562. [تاريخ بغداد. ؛ الخطيب البغدادي]2/123. [األعالم. الزركلي. العالف

 ].2/203. [المعتمد في أصول الفقه. أبو الحسين البصري 7
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مــن نفــاة القيــاس اعلــم أن : " ، إذ يقــول التعبــد بالقيــاس عقــالً  1أبــو الحســين البصــري ويوجــب

من قال إن العقل يقبح التعبد بالعمل على القيـاس الشـرعي، ومـنهم مـن قـال إن العقـل ال يقـبح ذلـك، 

                              .2"والــــدليل علــــى ذلـــــك أن العقــــل ُيجــــوز تكامـــــل شــــروط حســــن التعبـــــد بــــذلك وال يجــــوز أن يقبحـــــه 

بيـع  الـربح فـي_ ألحـق_قـيس  قياس التفاضل في بيع البـِر علـى التفاضـل فـي الربـا، فقـد :ومثال ذلك

ــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــِر عل ــــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــي الزيــــــــــــــــــادة المشــــــــــــــــــروطة الــــــــــــــــــربح فــــــــــــــــــي الربــــــــــــــــــاالب .                                          ، وعل

�9  �: بعيد، قال تعـالى بأن الفرق بين التفاضل في البيع والتفاضل في الربا: ويرد عليهم 	�;�  Oَ�ـ�AَcِـX  ��ُ�� Lَـ

���Aِ% �a� �/�ْ� ُ�dْ�� �X-"�� ��Vَ2�� ����� �a� �/�ْ� �f#"�V�� �X-"�� �3   .  

  :شرعاً ال ال يجوز التعبد بالقياس، عقًال و : المذهب الثاني
. 6والمغربـي ،5والنهروانـي ،4اللذين قالوا بإبطال القياس، من أهل الظـاهر: هملقائلون بهذا وا

مــع اللــذين ال يجيــزون التعبــد بالقيــاس : واختلفــوا فــي النقــل عــن النظــام مــن المعتزلــة فــذكره أبــو يعلــى
                                        . عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًال ويجيزونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعاً 

دة الزيدية إلى المنع منه عقًال وشرعًا، وكذلك صرح بـه أبـو الخطـاب عـن وذهبت : " وجاء في الُمَسو
  . 7"النظام 

                                                           
وأحد أئمة المعتزلة، كان جيد الكالم مليح العبارة غزير . ولد في البصرة. بن الطيب محمد بن علي: أبو الحسين البصري هو 1

. وفيات األعيان. ابن خلكان. هـ436سكن بغداد وتوفي فيها سنة. ئقة في أصول الفقهدة إمام وقته، وله التصانيف الفاالما
 ].6/275. [األعالم. ؛ الزركلي]4/271[

 ].201_2/200. [في أصول الفقهالمعتمد . أبو الحسين البصري 2

 275/سورة البقرة 3

 ]. 7/56. [إلحكام في أصول األحكاما. ابن حزم 4

هـ في النهروان 390هـ، ووفاته سنة303مولده عام. أبو الفرج، المعافي بن زكريا بن يحيى الجريري ابن طرار: هوالنهرواني  5
ومن أشهر . ألنه على مذهب جرير الطبري: قيل له الجريري. ولي قضاء بغداد، من األدباء والفقهاء، له شعر حسن. بالعراق
 ].   7/260. [األعالم. الزركلي. الجليس واألنيس: مؤلفاته

ارتحل  .هـ بمصر370ولد عام. أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين بن علي المعروف بالوزير المغربي: هوالمغربي  6
 ].  2/245. [األعالم. الزركلي. اإليناس، وأدب الخواص: ومن كتبه. هـ418كثيرًا إلى أن استقر بديار بكر، وتوفي هناك سنة

 ].1/368. [أصول الفقهالمسودة في . آل تيمية 7
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بأنــه لــو جــاز التعبــد بــه عقــًال وشــرعًا لوجــب الغســل مــن البــول الــنجس، قياســًا : ومثلــوا لــذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  الغســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر                                                                       .عل

       .بأن الغسل من المني إنما وجب لخروجه بعد لذة وشهوة، بخالف البول :ويرد عليهم
  :يجوز التعبد بالقياس عقًال وشرعاً : المذهب الثالث

"    :القيـاس في الرد علـى مبطلـي 2، يقول الجصاص1وهذا مذهب عامة الفقهاء والمتكلمين
، بقيـاسٍ  رعي الشـ القيـاس نفـي فـي احتججـتُ  ماإن: قال فإن بالقيـاسِ  القـولَ  آبِـي ولسـت عقلـي  العقلـي .
،الشـ للقيـاس إثباتَُنا وكذلك: قيل بالقيـاسِ  أثبتنـاهُ  مـاإن رعي ، عليـه الداللـة مـن األصـول فـي لمـا العقلـي 

  .3"به  القولِ  ولزومِ 

ووجود صـورة أخـرى عند ثبوِت الحكِم في صورة معينة،  -ال يستحيل عقالً  -:وعلة ذلك أنه
مشــاركٍة لهــا فــي الوصــف، وغلــب علــى الظــن أن الحكــَم فــي الصــورة األولــى معلــل بــذلك الوصــف، 

                       .4فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألحقوا الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  .وهو الراجح .كراً ، ويقاس عليها كل ما كان مسلالسكارحرمت الخمر : عقًال أّن نقولفيجوز 

  : ����التعبد بالقياس في حضرة النبي: الفرع الثاني

، فمــنهم مــن كــان مالزمــًا لــه، ومــنهم مــن غــاب عــن �تعــددت أحــوال المســلمين زمــن النبــي
أرسـلهم كـوالة لـه علـى  �، أو لكونـه�لكونهم في مكان آخر غير الـذي فيـه رسـول اهللا: مجالسته إما

 ، ألخبـار قـد تلقتهـا األمـة بـالقبول5وهؤالء قد صـح تعبـدهم بالقيـاس. األمارات والمعسكرات اإلسالمية
.                                            حـــــــــــــــــــــديث معـــــــــــــــــــــاذ بـــــــــــــــــــــن جبـــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــين ُأرِســـــــــــــــــــــَل واليـــــــــــــــــــــًا إلـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــيمن: مثـــــــــــــــــــــل

                                                           
التبصرة في . ؛ الشيرازي]4/1282. [العدة في أصول الفقه. ؛ أبو يعلى]2/150. [روضة الناظر. ابن قدامة المقدسي 1

اإلحكام في . ؛ اآلمدي]1/285. [المستصفى. ؛ الغزالي]2/9. [البرهان في أصول الفقه. الجويني؛ ]1/419. [أصول الفقه
عن أصول  كشف األسرار. ؛ عالء الدين البخاري]1/316. [شرح تنقيح الفصول. القرافي ؛]24+4/5. [أصول األحكام

 ].3/241. [التقرير والتحبير. ؛ ابن أمير الحاج]272-3/271. [البزدوي

انتهت إليه . هـ370سكن بغداد ومات فيها سنة. هـ305من أهل الري ولد عام. أبو بكر أحمد بن علي الرازي: هوالجصاص  2
 ].1/171. [األعالم. الزركلي. و طلب منه أن يلي القضاء فامتنع الحنفية،رياسة 

 ].4/84. [الفصول في األصول. الجصاص 3

 ].3/141. [بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. األصفهاني 4

دمشق، دار . الزنيد عبد الحميد أبو: تحقيق. االجتهاد). هـ478(الجويني، ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللا  5
 ؛]2/338. [روضة الناظر. ؛ ابن قدامة المقدسي]1/75. [ط أولى. هـ1408. بيروت، دار العلوم الثقافية. القلم
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 الكثير مـن الحـوادث التـي ال نـص فيهـا، فكـانواكما أن الذين كانوا في المعسكرات كانت تعرض لهم 
  .يعلم ذلك وال يعترض � ال يتوقفون فيها، والنبي

  . 1فلم تقم حجة شرعية تدل على تعبدهم بالقياس �أما اللذين كانوا في حضرته

حضــروا مجلســه،  لــذيناس فــي حضــرة رســول اهللا جــائز، مــن اوالــذي أرجحــه أن التعبــد بالقيــ
ـــــم رســـــول اهللا ـــــع مـــــنهم الخطـــــأ لعل ـــــي أمـــــر ووق ـــــرهم، ولـــــو اجتهـــــدوا ف ـــــذلك وصـــــوبهم �ومـــــن غي .                       ب

هُ  حجـر منـا رجـال فأصـاب سـفر في خرجنا: قال 2جابرٍ  ومن األمثلة ما روي عن ثـم رأسـِه، فـي فشـج 
                                                            التــــــــــــــــــيمم؟ فــــــــــــــــــي رخصــــــــــــــــــةً  لــــــــــــــــــي تجــــــــــــــــــدونَ  هــــــــــــــــــل: فقــــــــــــــــــال أصــــــــــــــــــحابه فســــــــــــــــــألَ  احــــــــــــــــــتلم

 بـذلك أخبر �النبي ىعل اقدمن افلم ،فمات فاغتسل الماء على تقدرُ  وأنت رخصةً  لك نجد ما: فقالوا
فقــد وقــع مــنهم التعبــد  .3،4"الُ الســؤ  ي العــ شــفاء افإنمــ وايعلمــ لــم إذ واســأل أال اللــهُ  مُ قــتله هو قتلــ" : فقــال

  . �بالقياس في زمن رسول اهللا

  :5بالقياس ����تعبد رسول اهللا: الفرع الثالث

، �بعـــدم وقـــوع التعبـــد بالقيـــاس منـــه: لـــذين منعـــوا القيـــاس قـــالواهـــذا ممـــا اخُتلـــَف فيـــه، فأمـــا ا
.                        واســـــــــــــــــتدلوا علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك باألدلـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــي ذكروهـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنعهم مـــــــــــــــــن القيـــــــــــــــــاس

بداللـة العقـل فـإن اهللا  ،�مـن قـال بعـدم جـواز وقوعـه مـن رسـول اهللا: لـذين قـالوا بالقيـاس فمـنهموأما ا
ـــــــــــــــــــــــه باالجتهـــــــــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــــــــوحي، فـــــــــــــــــــــــال حاجـــــــــــــــــــــــة ل                                      .             تعـــــــــــــــــــــــالى كـــــــــــــــــــــــان ينـــــــــــــــــــــــزل عليـــــــــــــــــــــــه ال

  :، واستدلوا على ذلك بما يليجتهادبجواز تعبده بالقياس واال: ومنهم من قال

                                                           
 ].1/76. [االجتهاد. الجويني 1

 شهد. أبو عبد اهللا جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن كعب من بني سلمة، أمه نسيبة بنت عقبة بن عدي: هو� جابر 2
أصيب بالعمى آخر عمره، كان من المكثرين لرواية الحديث الحافظين للسنين، وممن روى . العقبة الثانية مع أبيه وكان صبياً 

ابن  .وهو آخر من مات في المدينة ممن شهدوا العقبة، سنة أربع وسبعين وقيل سنة سبع وسبعين. مجاهد وعطاء: عنه
  ].عبد اهللا بن حرامجابر بن  1/492/647. [أسد الغابة. األثير

  ].باب المجروح يتيمم 1/93/336. [سنن أبي داود. أبو داود 3
. سلسلة األحاديث الصحيحة. ؛ األلباني]باب الفصل الثاني 1/165/531. [مشكاة المصابيح. ذكره األلباني. حديث حسن 4
 ].2290باب 6/1242[

؛ عالء الدين ]2/338. [روضة الناظر .؛ ابن قدامة المقدسي]2/17[. البرهان. ؛ الجويني]79-1/77. [االجتهاد. الجويني 5
  ].280-3/279. [كشف األسرار. البخاري
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إن إذا  �إلـى نبيــه �اسـتحالة عقليـة، فـال يمنـع مـن يـوحي اهللا �لـيس فـي وقـوع التعبـد منـه )1
 .عرضت لك حادثة اجتهد فيها برأيك، فإن كان صوابًا فهو الحق

يفتي  �أن المجتهد يغلب على ظنه ويفتي بموجب غلبة الظن، وهي أمارة شرعية، والرسول )2
 .ذلك منزلة غلبة الظنوينزل 
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  المبحث الثاني

  من أحكام بالقياس يثبتال  مابعض 
طريـق القيـاس، فمـنهم مـن قـال كالحـدود والكفـارات ب بعض األحكام اختلف الفقهاء في إثبات

مذاهبهم، البـد مـن  ولكن قبل البدء بذكر .وجهة نظربثبوتها، ومنهم من رفض ذلك، ولكال الفريقين 
   .معرفة المعنى اللغوي  واالصطالحي للحدود وللكفارات

  .مفهوم الحد: المطلب األول

  .، هما مفهوم الحد لغة واصطالحاً فرعانوفيه 

  :الحُد لغةً : الفرع األول

 اب حـداد ألنـه يمنـع النـاس مـن دخـول : الحدالحاجز بين الشيئين، وهو المنُع، ومنه قيل للبو
                                           . البيــــــــــــــــــــــــــت، وللســــــــــــــــــــــــــجان حــــــــــــــــــــــــــداد ألنــــــــــــــــــــــــــه يمنــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــجين مــــــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــــروج

                                                                                               .1منيــــــــــــــــــــــــــــــــــــع حــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ال يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ارتكابــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر حــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
  .ألنه يمنع الجاني من العودة إلى جنايته، ويمنع غيره من القدوم على مثل فعله: وسمي الحد حداُ 

  :الحد اصطالحاً : الفرع الثاني

.                                         3عــــــــــــن ارتكــــــــــــاب مــــــــــــا يوجبــــــــــــه، زجــــــــــــرًا 2عقوبــــــــــــة مقــــــــــــدرة، واجبــــــــــــة حقــــــــــــًا هللا تعــــــــــــالى
ـــــــــــــة  ـــــــــــــدرة "وعقوب ـــــــــــــدير الحـــــــــــــاكم": مق ـــــــــــــر، فهـــــــــــــي متروكـــــــــــــة إلـــــــــــــى تق ـــــــــــــة التعزي .                                  يخـــــــــــــرج عقوب

ولقد سماها اهللا تعـالى وذكـر مقـاديره، فـال .  حقًا ألولياء المقتوليخرج القصاص، فهي ": حقًا هللا "و 
  .يجوز ألحد أن يتصرف فيها بهواه، أو يسامح فيها، ولهذا سميت بالحدود

                                                           
  ].8/7. [تاج العروس. ؛ الزبيدي]2/462. [الصحاح تاج اللغة. الجوهري 1
إلى أشرف إرشاد السالك ). هـ732ت(؛ ابن عسكر البغدادي، عبد الرحمن بن محمد]7/33. [بدائع الصنائع. الكاساني 2

مغني المحتاج ). هـ977ت(الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب ؛]1/113. [3ط. مصر، البابي الحلبي. المسالك
 ].5/460. [1ط. م1994_ هـ 1415. دار الكتب العلمية. إلى معرفة ألفاظ المنهاج

. دار الفكر. " حاشية البجيرمي" تحفة الحبيب على شرح الخطيب). هـ1221ت(البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر 3
  ].4/167. [م1995 _ هـ1415
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ــ�9 �:قــــــال تعــــــالى ���ْــــ �F��ــ� ـــ ــ�� Vـ� ـــ ــ) ���ـ ــ� �َــــ ـــ ــ�9��َ3 �X�"ْUَ��Eـ� ــ -�� :َــــ ـــ ــ�� 
�/ـ� ـــ ــ�� ���ـ ـــ �ـ���
4 Cِ�ــ ـــ ــ;� ���0ـ# ـــ ــ�$� �َ=��	ـ� Uُــــ��
 �1.                     

���9�ْ �:�وقال�� �F����V ����� ������ #��=َ��
 �F����V ����� ��َUَ� �;َ�َ� ���8ْMَA �2.  

                                                                           .مفهوم الكفارات: المطلب الثاني

  :وفيه فرعان، هما مفهوم الكفارة لغًة واصطالحاً 

  :الكفارة لغةً : الفرع األول

، وٕانما سمي الكافر بذلك ألنه ذو تغطية لقلبه 3سترته: وَكفرُت الشيء أكِفرهالتغطية، : الَكْفرُ 
                                                                                              .4بكفره

من توحيد أن اهللا تعالى دعاه إلى نعمة أحبها له، فلما أبى ما ُدعَي إليه : وقيل في تسمية الكافر
  .5كان كافرًا بنعمة اهللا مغطيًا لها بإبائه وعناده

  :الكفارة اصطالحاً : الفرع الثاني

                                       . 6هـــــــــــــي عبــــــــــــــادة مشــــــــــــــروعة ال تصــــــــــــــح إال بالنيـــــــــــــة، الســــــــــــــتدراك المصــــــــــــــالح الفائتــــــــــــــة
  :والكفارات المعروفة في الشرع خمسة أنواع


����;ُ:ُ3�S� T �:كفارة اليمين، قال تعـالى )1 ����� �ِْq���ِX .�� �;ُ&�A����
َ2 ���&َ���  �;ُ:ُ3 
����Sـ�  � �ُ;�  Xِ�ـ��� �$�  ,�Uـ 
��ـ�َc�ْ�  ��ُـ��I�Mَ&َ� 
�f��=hِْ% �H�"���, �b�:��8�� ���� �u�7��َ2 ��� �$����=@ُْ��ُ	�;�  ��Eَ2 ��َ2ـ� &ُ;�  �� 
ـ"�  2َ�� :�8ـ�"ِ�gَ�  G? ��  L�Iَ/ـ� 
��ِـ��  �َـ;�  �َ�ـ�  �f��j(َj  fٍَـ?�  �َ*ـ� � 
ـ#َ2 
�9��َO �H�I�Mَ: �;ُ&�A����
َ2 �َOِ% �;ُ�ْMَ��V ��ُ�َM�V��� �;ُ&َA����
َ2 �9��َ3َ: ��- �/�
 ����� �;ُ&َ� ������
4 �;ُ&��=َ�  �$��"ُ&��َ��

7. 

                                                           
 187/سورة البقرة 1

 1/سورة الطالق 2

  ] .7/4. [المحكم والمحيط األعظم. ؛ ابن سيده المرسي]2/807. [الصحاح. الجوهري 3
 ].14/53. [تاج العروس. ؛ الزبيدي]5/146. [لسان العرب. ابن منظور 4

  ].5/146[. لسان العرب. ابن منظور 5
. لم الكتباع. "الفروق" أنوار البروق في أنواء الفروق ). هـ684ت(القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ادريس 6
]1/213.[  
 89/المائدةسورة  7
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�T�� ��ُU���gَ �:كفارة الحلق، قال تعالى )2 �;ُ&�7��Z�I +��V َ�ُ��/�
 �Y���	ْ�� ����g�� ����َ�  �$��0&ُ;�  :َـ  X mWOَ2ِـ��  2َ�� ��ِ"
�ـ�ً  �ـ�
���� ���7ْ2�I ٌ?�
���Mَ� ���� fٍ�� �5 ��َ2 G?َL���5 ��َ2 G9�8ُA �1. 

� �:�كفارة القتل، قـال )3���� �$�َ: �ٍ�������� �$َ2 َ�ُ�ْU�
 ً�0������ ��ِ% ًcَ@�S ������ َ�َ�َL ً�0������ ًcَ@�S �"
"ِ�gَ�َ� G?�/َL�I G?�0������  ٌ? 
ـ��F�� 
ٌ?����8�� +َ�ِ% �����Eَ2 ��ِ% �$َ2 ��ُL#�#*�
 �$ِ`َ� �$�َ: ���� fٍ��َL �����, �;ُ&َ� ���E�� _������� �"
"ِ�gَ�َ� G?�/َL�I G?�0������ �$ِ%�� �$�َ: ���� fٍ��َL  �;ُ&�0  �X ـ�
�;�	�0� �X�� ٌQ�َd �� ٌ?�
��َ� ����8��ٌ? +َ�ِ% �����Eَ2 �"
"ِ�gَ��� G?�/َL�I G?�0������ ����َ� �;َ� ��ِ��
 �f�� �*َ�  �ِ�
�"�	 ?ً  ���َ�َـ�Xِ=� �ِ�  !ـ� �X��َـ�  �� ��  �ـ�  ��:َـ�$�  ���ـ

����� ً�� ���, ً�� �&�V �2. 

�3
�� �:�كفارة الظهار، قـال )4���� �$��"�E�َ��
 ���� �;ِ	�'��8�A #;ُj �$��F��=�
  � 
ـ"�  Lَـ��ُ��  ���ـ�"ِ�gَ�َ�  G? ��  L�Iَ/ـ� ِ�  �ـ� �  L �$َ2َ/ـ� َ���7ـ#��
 
�;ُ&��َO �$�ُ��,�ُ� ��ِX ������� ���ِX �$�ُ����=َ� _�ِ/�S� ����َ� �;َ� ��ِ��
 �f�� �*َ� �ِ�
�"�	�! �ِ� �=ِX�َ�َ��� ���� �ِ�/َL �$َ2 �#7���َ��
 ����َ� �;َ� �a�@َ��8�
 

�f��=hِْ`َ� �b6��7 ً�0 �&�8�� �9��َO ���0����ُ��� �����ِX ������7�I�� �9�ْ���� �F����V ����� ��
"ِ���َ&ْ����� _K�َ3�, _; ��َ2 �3. 

: فقـال هلكـُت،: فقـال اللـه رسـول إلـى رجل جاءكفارة اإلفطار وهذه عرفت من طريق السنة،  )5
 تسـتطيعُ  هـل": قـال ال،: قـال "رقبـةً  أتجـدُ ": قـال رمضـاَن، فـي بـأهِلي وقعـتُ : قـال "ذاك؟ وما"

: قـال ال،: قال "مسكيًنا ستينَ  تطعم أن فتستطيعُ ": قال ال،: قال "متتابعينِ  شهرينِ  تصوم أن
 "به فتصدق بهذا اذهب" :فقال تمٌر، فيه - الِمكَتلُ  والعَرقُ  - بعَرقٍ  األنصار من رجلٌ  اءفج
 منا، أحوجُ  بيتٍ  أهلُ  الَبَتْيَها بين ما بالحق، بعثك والذي اللِه؟ رسولَ  يا منا أحوجَ  أعلى: قال
                     .4"أهلك فأطعمهُ  اذهب" :قال ثم

  .وٕانما سميت الكفارة كفارًة ألنها ترفع اإلثم، وتستر صاحبها من العقاب يوم القيامة

  

  

                                                           
  .196/سورة البقرة 1
 .92/سورة النساء 2

 .4_3/سورة المجادلة 3

باب  2/781/1111. [صحيح مسلم. مسلم ؛]المعسر في الكفارةباب من أعان  8/144/6710. [صحيح البخاري. البخاري 4
  ].تغليظ تحريم الجماع نهار رمضان
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   .إثبات الحدود والكفارات بالقياس: لمطلب الثالثا

 إثباتهـاذهب الفقهاء في ذلك إلى فريقين، األول يقول تثبت بالقيـاس، والفريـق الثـاني يـرفض 
  .ولكل واحد منهم أدلته وحجته. به

ــــة 1ذهــــب جمهــــور الفقهــــاء مــــن الشــــافعية: المــــذهب األول ــــة 2والمالكي ــــات الحــــدود  3والحنابل ــــى إثب إل
  :واستدلوا على ذلك بما يلي. والكفارات بالقياس

مـن النصــوص التـي جـاءت مطلقـة فـي إباحــة القيـاس، كحـديث معـاذ وحــديثي  مـا سـبق ذكـره )1
 .قضاء الحج والصوم عن الغير

 .بالقياس إثباتهاليس هناك دليل قاطع على عدم جواز  )2
فقـــد أوجبـــوا الكفـــارة علـــى اآلكـــل عمـــدًا فـــي رمضـــان قياســـًا علـــى المجـــامع، : عمـــل الصـــحابة )3

 .وأوجبوا حد الشرب على حد القذف
القيــاس كخبــر الواحــد فــي كونهمــا يقضــيان بــالحكم مــن طريــق الظــن، ويجــوز الخطــأ والســهو  )4

  . في  كليهما، فإذا جاز إثبات هذه األحكام بخبر الواحد جاز إثباتها من طريق القياس

ووافقهـم فـي  4ال يجوز إثبات الحدود والكفـارات بالقيـاس، وهـذا مـا ذهـب إليـه الحنفيـة: المذهب الثاني
  .                                                             5فهو ال يقول بالقياس حزمذلك ابن 

   :واستدل الحنفية لقولهم بما يلي

مـــن المقـــدرات التـــي تشـــتمل علـــى أمـــور ال يمكـــن للعقـــل إدراك معناهـــا، كالجلـــد مائـــة  ألنهـــا )1
 .وكقطع يد السارق، والبد في القياس من إدراك العقل لعلة الحكم في األصل

فتكـــون كالحـــدود  عقوبـــة مـــا فيـــه: مـــن العبـــادة ولكـــن منهـــا اتالحـــدود مـــن العقوبـــات، والكفـــار  )2
 وبـة ولكنـه مقـدر كالحـدود كالقتـل الخطـأ واليمـين،ومنهـا مـا لـيس بعق ،كاإلفطار في رمضـان

                                                           
. المنخول. ؛ الغزالي]2/71. [البرهان في أصول الفقه. ؛ الجويني]1/442. [التبصرة في أصول الفقه. الشيرازي 1
 ].7/67. [البحر المحيط. ؛ الزركشي]490_1/489[

  ].2/111. [إليضاح الدرر المنظومةاألصل الجامع . السيناوي 2
 ].3/448. [شرح مختصر الروضة. ؛ الطوفي]1/398. [المسودة في أصول الفقه. آل تيمية 3

التقرير . ؛ ابن أمير الحاج]2/221. [كشف األسرار. عالء الدين البخاري؛ ]4/105. [الفصول في األصول. الجصاص 4
 ]. 4/103. [التحريرتيسير . ؛ أمير بادشاه]1/110. [والتحبير

 ].8/74. [اإلحكام في أصول األحكام. ابن حزم 5
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ــــــــــــه الخطــــــــــــأ، والخطــــــــــــأ شــــــــــــبهة ــــــــــــة الظــــــــــــن فيحتمــــــــــــل في ــــــــــــت بغلب ــــــــــــاس ممــــــــــــا يثب .                                            والقي
ادرؤوا الحدود عن المسلمين مـا اسـتطعتم، : " وفي رواية أخرى. 1"ادرءوا الحدود بالشبهات" 

 .2،3"يله فإن كان له مخرج فخلوا سب

رأي الحنفية، وذلك لكون الحدود والكفارات مقدرة من عند اهللا تعـالى، ولمـا فيهـا مـن  والراجح
  .معاٍن وأسباب ال يدركها العقل

  .أمثلة مترتبة على الخالف: المطلب الرابع

  .تعدد الكفارات بتعدد الوطء في رمضان: المثال األول
أن يكفــر عــن : فتعتريــه أحــد الحــالتين قــد يقــع الشــخص علــى أهلــه عــدة مــرات فــي رمضــان،

 :، وفــي هــذا اختلفــواذلــك بمجــرد الوقــوع، أو أنــه ال يــؤدي كفــارة فعلــه ومــن ثــم يطــأ زوجتــه مــرة أخــرى
تداخل الكفارات كالحد، فالكفارة جزاء لجناية تكرر سببها قبـل أدائهـا : وابن حنبل إلى 4فذهب الحنفية

كــان لــه أربــع زوجــات، فجــامعهن فــي يــوم واحــد أو أيــام وبمثــل هــذا يقــول الحنفيــة فــيمن  .5فتتــداخل
  . 6متفرقة

  : 7وتحليل الحنفية
أن العبــرة فــي وجــوب الكفــارة هــي حرمــُة الصــوم والشــهر معــًا، وتجــدد الصــوم ال يعنــي تجــدد  )1

 .حرمة الشهر، ولهذا ال يمكن القول بتجدد الكفارة

                                                           
وهو كتاب الكتروني . صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته). هـ911ت(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 1

 ].1/1271/1271. [وقد قال بأن هذا الحديث ضعيف. ومعه حكم األلباني

باب  9/207/18294. [السنن الكبرى. ؛ البيهقي]باب ما جاء في درء الحدود 4/33/1424. [سنن الترمذي. الترمذي 2
 ].الرجل من المسلمين

قال الحاكم هذا حديث صحيح ].باب حديث عائشة مرفوعا 8/25/2355. [إرواء الغليل. حديث ضعيف ذكره األلباني 3
 ].باب وأما حديث شرحبيل 4/426/8163. [ينالحاكم المستدرك على الصحيح. -الشيخان - اإلسناد ولم يخرجاه

. 2ط. م1994 _هـ 1414. بيروت، دار الكتب العلمية. تحفة الفقهاء). هـ540ت(السمرقندي، أبو بكر محمد بن أحمد 4
 ].2/101. [بدائع الصنائع. ؛ الكاساني]3/47. [المبسوط. ؛ السرخسي]1/362[

شرح  ).هـ772ت(؛ الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد اهللا]3/144[. المغني والشرح الكبير. ابن قدامة المقدسي 5
 ].  7/98. [ط أولى. م1993 _ هـ1413. دار العبيكان. كشي على مختصر الخرقيزر ال

بيروت، عالم . مهدي القادري: تحقيق. الحجة على أهل المدينة). هـ189ت(الشيباني، أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد 6
 ].2/325. [3ط. ـه1403. الكتب

 ].1/363[ .تحفة الفقهاء. ؛ السمرقندي]3/74. [المبسوط. السرخسي 7
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السبب في وجود كفارة الفطر جناية، والجنايات سبب لوجوب العقوبات، والعقوبات كالحـدود  )2
 . تدرأ بالشبهات، وتعدد الكفارات شبهة لذا تداخلت

أن الكفـــارات شـــرعت للزجـــر، وأســـباب الزجـــر إذا تعـــددت تـــداخلت، فـــال يجـــب بهـــا إال زجـــرًا  )3
يكـن قـد أقـيم عليـه الحـد فإنـه يقـام عليـه  عـدة مـرا ت ولـم واحدًا، كالزاني إذا تكرر منه الفعـل

 ،مرة واحدة عن جميعها
الكفارة وجبت لرف اإلثم، وتكرار الفعل فيه إصرار عليه، وٕايجاب الكفارة ألدنى الجنايتين ال  )4

 . يصلح األعلى

ذهــب الشــافعية والمالكيــة إلــى وجــوب الكفــارة عــن كــل وقــاع، وعلــة ذلــك أن  :الثــاني المــذهب
مستقلة منفـردة، فلـم تتـداخل كفارتهـا فهـي كعمـرتين  ورمضـانين، وأمـا إذا جـامع صوم كل يوم عبادة 

زوجته أو زوجاته عدة مرات في اليوم الواحد فال يلزم للجماع الثاني كفـارة، ألنـه لـم يصـادف صـومًا 
  .1جديدًا 

  :2القطع في حق النباش: المثال الثاني
  .3قطع، ألن الكفن يبلى ذهب الحنفية إلى أنه ليس على النباش: المذهب األول
ذهـب الشـافعية والمالكيـة وأبـو يوسـف مـن الحنفيـة إلـى أن النبـاش يقطـع، ألن القبـر : المذهب الثـاني

  .                                                       4حرز والميت مال محرز
  .5 أّن يكون الكفن بقيمة ثالث دراهم فما فوق: واشترط الحنابلة 

  
  
  
  

                                                           
تحفة الحبيب . ؛ البجيرمي]3/451. [تحفة المحتاج في شرح المنهاج. ؛ الهيتمي]6/336. [المجموع شرح المهذب. النووي 1

 ].2/68[ .بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ؛ ابن رشد الحفيد]2/391. [على شرح الخطيب

 ].6/350. [لسان العرب. ؛ ابن منظور]6/296. [العين. الفراهيدي. الذي ينبش القبر: النباش هو 2

. عمان، دار الفرقان. صالح الدين الناهي: تحقيق. النتف في الفتاوى). هـ461ت(الُسغدي، أبو الحسن على بن الحسين 3
شرح  العناية. ؛ البابرتي]3/217. [تبين الحقائق. ؛ الزيلعي]2/648. [2ط. م1984 _هـ 1404. بيروت، مؤسسة الرسالة

 ].5/374. [الهداية

. بداية المجتهد. ابن رشد الحفيد ؛]7/27. [البناية شرح الهداية. الغيتابي ؛]5/374. [العناية شرح الهداية. البابرتي 4
 ].20/100. [المجموع شرح المهذب، ؛ النووي]4/233[

 ].6/349. [شرح الزركشي على مختصر الخرقي. ؛ الزركشي]9/131. [المغني والشرح الكبير. ابن قدامة المقدسي 5
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  خـاتـمـةال

فضــل علمــاء األصــول، اللــذين أصــلوا أقــر بال يســعني وأنــا فــي خاتمــة هــذه الرســالة، إال أن 
  .ليكون ذلك عونًا لنا في الفهم ومجانبة الضالل. لهذا العلم، ووضعوا قواعد االجتهاد واالستنباط

مـن كتابـة هـذه  وبعد، فإني أسأل اهللا تعالى أن يكون قد وقـع العلـم، وتحققـت الفائـدة المرجـوة
  . الرسالة، وعسى أن تكون عونًا لنا على الولوج في علم أصول الفقه

  :نتائج وتوصيات

 .ما يلزم من فهمه فهم شيء آخر بلفظه أبو بغيره: الداللة هي )1

عبــارة الــنص، وٕاشــارة الــنص، وداللــة الــنص، واقتضــاء : قســم الحنفيــة الــدالالت أربعــة أقســام )2
 .النص

والــدال . أن اللفــظ قــد يــدل بذاتــه، وقــد يــدل بواســطة: عنــد الحنفيــة وجهــة النظــر فــي التقســيم )3
ــــــــد ال يكــــــــون كــــــــذلك: بذاتــــــــه ــــــــه مقصــــــــودًا أصــــــــليُا أو تبعيــــــــًا، وق .                   قــــــــد يكــــــــون المعنــــــــى في

 . من طريق اللغة، أو من طريق الشرع: أما الثابت بواسطة الغير فقد يثبت

ي داللــة لفظيــة  هــوعليــه ف. تهــادًا وال اســتنباطاً مــا ثبــت بمعنــى الــنص لغــًة ال اج: داللــة الــنص )4
 .ف باللغة، وٕان لم يكن مسلماُ ار الزمة زائدة، يفهمها كل ع

ومفهـوم .  داللة اللفـظ فـي محـل النطـق: فمنطوق وهو: أما وجهة النظر في تقسيم الجمهور )5
 .ما دل عليه اللفظ ال في محل النطق بل بداللة سياق الكالم ومقصوده: وهو

، فيتقابـل اً لمنطوق على المعنـى بطريـق المطابقـة أو التضـمين، كـان المعنـى صـريحإذا دل ا )6
 .تقسيم الجمهور مع تقسيم الحنفية، فيما يسمى عبارة النص، فتكون داللته قطعية

 اً مقصـودفـإن كـان وٕاذا دل المنطوق على المعنى بطرق االلتزام، كان المعنـى غيـر صـريح،  )7
وال يتوقف عليه صدق المتكلم وال صحة الكالم سـمي داللـة إيمـاء، وهـذه تـدخل تحـت عبـارة 

 .فتكون داللته قطعية. النص عند الحنفية

مقصـــود  ريح، وهـــوكـــان المعنـــى غيـــر صـــو إذا دل المنطـــوق علـــى المعنـــى بطريـــق االلتـــزام،  )8
وداللتــه علــى . يتوقــف عليــه صــدق المــتكلم وصــحة الكــالم ســمي داللــة اقتضــاء، كالحنفيــةو 

 . األحكام ظنية
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إذا دل المنطــوق علــى المعنــى بطريــق االلتــزام، كــان المعنــى غيــر صــريح، وغيــر مقصــود،  )9
 . وداللتها على األحكام ظنية. تقابل مع إشارة النص عند الحنفية

داللة اللفظ المسكوت عنه على حكم موافق للفظ المنطوق به، : أما المفهوم فموافق )10
.                                     وداللتـــــــــــه علــــــــــــى األحكـــــــــــام قطعيــــــــــــة. لـــــــــــنص عنــــــــــــد الحنفيـــــــــــةوهـــــــــــذا يقابـــــــــــل داللــــــــــــة ا

داللتــه . وهــو داللــة اللفــظ المســكوت عنــه علــى حكــم مغــاير للفــظ المنطــوق بــه: ةوٕامــا مخالفــ
 . وهذا ال يقول به الحنفية، بل هو عندهم من التمسكات الفاسدة. على األحكام ظنية

 .ياس الجلي، من األلفاظ المرادفة لمصطلح داللة النصمفهوم الموافقة، والق )11

العلـة فــي داللـة الــنص ثابتــة مـن طريــق اللغـة، فــال حاجــة لالجتهـاد واالســتنباط، لــذا  )12
 .وهذا بخالف القياس فعلته ثابتة من طريق االجتهاد. يفهمها كل عالم باللغة

، بخـالف داللة النص وكل ما يرادفهـا مـن مسـميات، حجـة عنـد جمهـور األصـوليين )13
 .ذين ينكرون القول بالقياسظاهرية الال

تقبــل داللــة الــنص التخصــيص عنــد األصــوليين، وذلــك ألنهــا ثابتــة بــالنص وتعمــل  )14
 .عمله

بـــت الحـــدود لهـــذا ال تث، كالعلـــة فـــي القيـــاس ظنيـــة تكـــون العلـــة فـــي داللـــة الـــنصقـــد  )15
ويخـــالفهم الـــرأي  .، ألن علتهـــا ظنيـــة أخفاهـــا عنـــا رب العـــزةوالكفـــارات بالقيـــاس عنـــد الحنفيـــة

 . جمهور األصوليين، إذ يمكن للعلة أن تكون ظنية

اختلـــف األصـــوليون فـــي اشـــتراط أولويـــة العلـــة فـــي اللفـــظ المســـكوت عنـــه، والـــراجح  )16
 .عندي مذهب الحنفية الذي ال يشترط أولوية العلة

 .نزلت بنزول النص وتعمل عملهبداللة النص، ألنها و  يجوز التعبد بالقياس )17
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  مسرد اآليات القرآنية

  مسرد األحاديث النبوية
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  قائمة المصادر والمراجع
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  ثـاديـرس األحـهـف

الرقم 
  التسلسلي

رقم   راوي الحديث  نص الحديث
  الصفحة

  45  البخاري   اجتنبوا السبع الموبقات  1
  106  السيوطي  بالشبهاتادرءوا الحدود   2
  106  الترمذي، البيهقي  ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم  3
4   76  البخاري، مسلم  فأمنوا ن اإلمامُ إذا أم  
  61  البخاري  َصْوَمهُ  َفْلُيِتم  َوَشِرَب، َفَأَكلَ  َنِسيَ  ِإَذا  5
  95  الدارميابن حنبل،   عنهُ  فقضيَتهُ  دينٌ  أبيكَ  على كان لو أرأيتَ   6
  95  الدارقطني  اعرف األمثال واألشباه ثم قس األمور عند ذلك   7
  33  الطبراني،الدارقطني  أقل الحيض ثالثة أيام وأكثره عشرة  8
  54  البخاري  سمنٍ  في ماتت بفْأرةٍ  أمرَ   9

  23  ابن ماجه،   ألبيكَ  وماُلكَ  أنتَ   10
  54  البخاري، مسلم  إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته   11
  96  أبو داود، النسائي  نسائها كصداق صداقاً  لها إن  فيها أقول إّني  12
أيها الناس إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط و   13

  المخيط فما فوق ذلك وما دون ذلك
  87  ابن ماجة، ابن حنبل

  46  البخاري  الُبر بالُبر ربا، ِإال هاء وهاء، والشعيُر بالشعير  14
  15  البخاري، أبو داود  البينُة أو حٌد في ظهركَ   15
  70  الحاكم، البيهقي  تجاوز اهللا عن أمتي الخطأ والنسيان   16
 أمي إن  الله رسولَ  يا: فقال ،�النبي  إلى رجلٌ  جاء  17

  عنها أفَأْقِضيهِ  شهٍر، صومُ  وعليها ماتت
  94  البخاري، مسلم

  105  البخاري، مسلم  هلكتُ : فقال الله رسول إلى رجل جاء  18
يا رسول : ، فقال�جاء ماعز بن مالك إلى النبي   19

  ويحك، ارجع :" اهللا، طهرني، فقال رسول اهللا
  62  مسلم

  96  البخاري  الحالُل بيٌن والحراُم بيٌن وبينهما أمور ُمشتًِبهةٌ   20
  79  البخاري، مسلم  ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم  21
  63  مسلم  الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة  22
23   10  البخاري، مسلم  العنَق فإذا وجَد فجوة نص  
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  73  البخاري  في أربعين شاة شاه  24
  37  البخاري، أبو داود  في صدقة الغنم في سائمتها  25
  102  أبو داود  يعلموا لم إذ سألوا أال اللهُ  قتلهمُ  قتلوه  26
  15  البخاري، أبو داود  إذا كان الرجُل صائماً  
كان أصحاُب محمٍد   27
  20  البخاري، مسلم   من رمضانَ  في الفجرُ  يدركهُ "  : �رسول اهللا كان  28
  20  البخاري  يدركه الفجر وهو جنب من أهله: كان رسول اهللا  29
  80  البخاري، الحاكم  اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين: الكبائر  30
 54 البخاري كل شراب أسكر  31

  80  ابن الجعد  كنا نعد الذنب الذي ال كفارة له اليمين الغموس  32
  64،94  أبو داود، الترمذي  بكتاب : كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال  33
  11  مسلم، النسائي  ال تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها  34
  72  البخاري، مسلم  المعروفال طاعة في معصية إنما الطاعة في   35
  11  البخاري، الترمذي  لوارث وصية ال  36
  42  مسلم  وال يخطب ال يبع الرجل على بيع أخيه  37
 وَأني اهللاُ  إال إلهَ  ال َأنْ  يشهدُ  مسلٍم، اْمِرئٍ  دمُ  يحل  ال  38

  ثالثٍ  بإحدى إال اِهللا، رسولُ 
البخاري، مسلم، أبو 

  داود
62  

  24  الترمذي، ابن ماجه  بولده الوالد يقاد ال  39
  45  البخاري، مسلم  ال يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان  40
  37  البخاري، مسلم  ليس على المسلم في فرسه وغالمه صدقة  41
  26  البخاري، مسلم  إال كفر يعلُمهُ  َأبيِه وهو لغيرِ  ادَعى رجلٍ  منْ  ليس  42
  32  الترمذي، داودأبو   ما رأيُت مْن ناقصاِت عقٍل وال دين  43
  26  البخاري، مسلم   ثم أمك ثم أمك:من أحق الناس بحسن صحبتي  44
  20  مسلم  يصمْ  فال ُجنباً  الفجرُ  أدركهُ  من  45
  83  مسلم  من حلف على يمين يستحق بها ماال  46
  21  أبو داود، الترمذي،   له صيام فال الفجر، قبل الصيام يجمع لم من  47
  75  البخاري، أحمد  ......ال، إال كتاب اهللا، :"قالهل عندكم كتاب؟   48
ةِ  عامَ  خثعم من امرأةٌ  وجاءت  49 يا: فقالت الوداِع، َحج 

  الحج  في عبادهِ  على اللهِ  فريضةَ  إن  الله رسولَ 
  95  البخاري، مسلم
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  المـرس األعـهـف
  الصفحة  اسم العلم  الرقم 
ولد ليلة وفاة أبي . هو أبو عبد اهللا محمد بن زياد الكوفي : ابن األعرابي  1

  . هـ230هـ، وتوفي سنة 150حنيفة، عام 
5  

 بن بن أحمد خلف بن محمد بن الحسين بن محمد هو: أبو يعلى الفراء  2
في التاسع  وتوفي هـ،380 عام ولد. ، عالمة الزمان وقاضي القضاةالفراء

  . هـ458 سنة عشر من رمضان

6  

. بن امرئ القيس الكلبي ابن حارثة بن شراحيل بن كعب: �أسامة بن زيد  3
  .توفي آخر أيام معاوية سنة ثماٍن أو تسٍع وخمسين

10  

 هـ،150 عاممن رجل عبد رومي  بهراة ولد. سالم بن القاسم هو: عبيد أبو  4
  . هـ224 سنةبمكة  توفي

10  

 المحبوبي محمود بن اهللا عبيد بن مسعود بن اهللا عبيدهو : صدر الشريعة  5
  .بخارى في هـ747 سنة توفي .الحنفي البخاري

13  

  15  .هـ68 سنة مات. اهللا رسول عم ابن العباس، بن اهللا عبد: �ابن عباس  6
 من وهو أحداً  و بدراً  شهد ،األنصاري الواقفي عامر بن :�أمية بن هالل  7

  .تبوك يوم خلفوا الذين الثالثة
15  

 ،بن متويه علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو: الواحدي  8
  .هـ468 سنة بنيسابور توفي. الشافعي النيسابوري،

16  

 من حبيبة أمه األنصاري، الخزرجي عمارة أبو عازب بن هو البراء: �البراء  9
  .الزبير بن مصعب زمن فيها ومات الكوفة نزل. النجار بن مالك بني

16  

 لقب الكريم، عبد بن الحسين بن محمد بن علي الحسن أبو: البزدوي هو  10
  .هـ482 سنة توفي و هـ400 عام ولد. اإلسالم بفخر

18  

 توفي .األئمة بشمس ملقبال سهل، أبي بن أحمد بن محمد: السرخسي هو  11
  .هـ483سنة 

18  

  18  .م1959 عام ولد. يعقوب بن عيسى بن يوسف بن اهللا عبد: العنزي هو  12
  20  .هـ57وتوفيت في رمضان سنة .بنت أبي بكر الصديق: هي �عائشة  13
  20  . بن صخر الدوسي" عبد الرحمن: "هو �أبو هريرة  14
  21  .هـ41 سنة األولى جمادى في ماتت. الخطاب بن عمر بنت :هي �حفصة  15
  24اإلمام أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن : مالك هو  16
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وتوفي مالك سنة . هـ95ولد عام . حارث األصبحي المدنيعمرو بن 
  .هـ179

بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا : هو �عمر بن الخطاب  17
  .هـ23وقتل سنة . القرشي العدوي، أمير المؤمنين، أبو حفص

24  

ولد . أبو الحسن علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده :ابن سيده هو  18
  . هـ 458توفي في دانية سنة . هـ398بمرسية شرق األندلس عام

29  

  32  .هـ74ابن نفيل القرشي العدوي، توفي سنة : هو �عبد اهللا بن عمر  19
ولد . الشيباني الوائلي أبو عبد اهللا، أحمد بن محمد بن حنبل،: أحمد هو  20

  .هـ241توفي سنة. هـ164عام
34  

 مناف عبد بن العباس بن إدريس بن محمد اهللا عبد أبو :هوالشافعي   21
   .هـ204 سنة مصر في اهللا توفاه .هـ150 عام بغزة ولد. القرشي

40  

أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال : بن الحاجب هوا  22
هـ في أسنا من صعيد 570عام الدين بن الحاجب، هو من أصل كردي، ولد

  .هـ646توفي فيها سنة مصر، 

40  

عبد اهللا بن الزبير بن العوام بن خويلد بن كالب بن مرة : ابن الزبير هو  23
قتل في منتصف جمادى . القرشي األسدي، أبو بكر ويكنى أيضًا بأبي ُخبيب

  .73اآلخرة من سنة 

43  

. هـ 260ولد في كرخ عام .الحسينأبو الحسن عبيد اهللا بن : الكرخي هو  24
  .هـ 340توفي ببغداد سنة  .ة في العراقحنفيال انتهت إليه رياسة فقيه

48  

 بن محمد بن محمد بن محمد الدين شمس اهللا عبد أبو :ابن أمير الحاج هو  25
  . هـ879 سنة ومات. بحلب هـ،825 عام ولد.  الحنفية فقهاء من علي،

51  

الفقيه الحنفي، شيخ . احمد بن محمد بن إسحاقأبو علي : الشاشي هو  26
  .هـ344توفي سنة . الجماعة

51  

 ولد .شهاب بن علي بن الحسن بن شهاب بن الحسن علي أبو: العكبري هو  27
  .هـ428 سنة وتوفي ،هـ335 ماع

55  

هـ 419ولد عام .بن محمد بن حيويهأبو محمد عبد الملك : الجويني هو  28
   .هـ478وتوفي سنة

57  

جاء النبي فاعترف بالزنا . األسلمي، معدود من المدنين: ماعز بن مالك  29
  .روى عنه ابنه عبد اهللا حديًث واحداً 

62  
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أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، ولد في الطابران : الغزالي هو  30
   .هـ505توفي سنة .هـ450بقصبة طوس بخراسان عام 

65  

 في ولد. األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي: ابن حزم الظاهري هو  31
  .هـ456 سنة توفي. هـ384 عام قرطبة مدينة

66  

 مذهب على كان البصري،القاضي  الطيب بن محمد بكر أبو :هوالباقالني   32
  .هـ403توفي سنة. هـ338ولد في البصرة عام  .األشعري الحسن يأب

73  

سواءة بن عامر بن وهب بن عبد اهللا من ولد حرثان بن : أبو جحيفة  33
  .هـ94توفي في أول سنة . صعصعة، يقال وهب بن وهب السوائي

75  

أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن احمد : السمعاني هو  34
  .هـ489هـ وتوفي سنة 426ولد عام  .المروزي الحنفي ثم الشافعي

76  

بن سالم  أبي علي بن محمدأبو الحسن سيف الدين علي بن : األمدي هو  35
  .هـ631توفي بها  سنة. هـ551ولد فيها عام . التغلبي

77  

أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد المعافري األندلسي : ابن العربي هو  36
  .هـ543سنة توفي . هـ468ولد في اشبيليا عام . االشبيلي المالكي

77  

عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن عبد الرحمن : هو �ابن مسعود  37
  .هـ32توفي ابن مسعود في المدينة سنة . الهذلي

81  

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن : القرافي هو  38
  . هـ682وفاته سنة كانت  .الصنهاجي

84  

ي بن عبد الكريم بن أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القو : الطوفي هو  39
  .هـ716توفي سنة. هـ657ولد عام  .سعيد الصرصري

85  

ناصر الدين أبو سعيد أو أبو الخير عبد اهللا بن عمر بن : البيضاوي هو  40
  .هـ685توفي في تبريز سنة. محمد بن علي الشيرازي

86  

  89  .، صحب أبو علي النجادزري البغدادي، من فقهاء الحنابلةأبو حسن الج  41
فخر الدين أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن، : الرازي هو  42

  .هـ606توفي سنة. هـ544الطبرستاني األصل الرازي المولد عام 
89  

بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو : معاذ بن جبل هو  43
  .هـ18سنة توفي . بن أدي األنصاري الخزرجي الجشمي

94  

  97  .إبراهيم بن يسار بن هانئ البصري: هوالنظام   44
  97  .الطائفة الثانية من الشيعة بعد الغالية: الروافض هم  45
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  97  .كل من خرج على اإلمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة: الخوارج هم  46
  97  .أصحاب عبد اهللا بن أباض من بني مرة بن عبيد بن تميم: اإلباضية هم  47
  97  .أصحاب أبي راشد نافع بن األرزق: األزارقة هم  48
وفاته  .من متكلمي المعتزلة. أبو جعفر، محمد بن عبد اهللا: اإلسكافي هو  49

  . هـ240فكانت 
98  

  98  ). هـ234ت(جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي : هو بن مبشرا  50
  98  . هـ236توفي سنة . من أئمة المعتزلة. الهمداني: جعفر بن حرب هو  51
  99  .هـ436توفي فيها سنة. محمد بن علي بن الطيب: الحسين البصري هو أبو  52
. أبو الفرج، المعافي بن زكريا بن يحيى الجريري ابن طرار: النهرواني هو  53

  . هـ في النهروان بالعراق390هـ، ووفاته سنة303مولده عام
100  

روف بن الحسين بن علي المعأبو القاسم الحسين بن علي : المغربي هو  54
  . هـ418وتوفي هناك سنة. هـ بمصر370ولد عام. المغربيبالوزير 

99  

من أهل الري ولد . أبو بكر أحمد بن علي الرازي: الجصاص هو  55
  . هـ370سكن بغداد ومات فيها سنة. هـ305عام

100  

أبو عبد اهللا جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن كعب من : هو�جابر   
  .هـ77سنة  توفي. بني سلمة، أمه نسيبة بنت عقبة بن عدي

102  
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  قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكريم

  

). هــ630ت(ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرممحمد بن محمد الشـيباني الجـزري  •

. دار الكتـب العلميـة. عـادل عبـد الموجـود، وعلـي معـوض: تحقيـق. الغابة في معرفة الصـحابة أسد

 .  1ط. م1994_ هـ1415

. بعلبكـي منيـر رمـزي: تحقيـق. اللغـة جمهرة). هـ321ت(دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو األزدي، •

  . أولى ط. م1987. للماليين العلم دار بيروت،

 منهــاج شــرح الســول نهايــة). هـــ772ت(الحســن بــن الــرحيم عبــد الــدين جمــال محمــد أبــو اإلســنوي، •

 .  1ط. م1999 _ هـ1420. العلمية الكتب دار بيروت، لبنان،.  صوللو ا

 المختصـر بيـان). هــ749ت( محمـد بـن أحمـد بـن الـرحمن عبد بن محمود الدين شمس األصفهاني، •

 م1986 _ هــ1406. المـدني دار السعودية،. بقا مظهر محمد: تحقيق. الحاجب ابن مختصر شرح

 .  1ط. 

ابــــن أبــــي أصــــيبعة، موفــــق الــــدين أبــــو العبــــاس احمــــد بــــن القاســــم بــــن خليفــــة بــــن يــــونس الخزرجــــي  •

  .بيروت، دار مكتبة الحياة. نزار رضا: تحقيق. عيون األنباء في طبقات األطباء). هـ668ت(

  .المكتب اإلسالمي .دتهوزيا الصغير الجامع صحيح.  )هـ1420ت(، محمد ناصر الديناأللباني •

_ هـــــ 1423. الكويــــت، مؤسســــة غــــراس. األم -صــــحيح أبــــي داود. األلبـــاني، محمــــد ناصــــر الــــدين •

  .ط أولى. م2002

بيــروت، المكتــب . الريـاض، مكتــب التربيــة العربـي. ضــعيف ســنن الترمــذي. األلبـاني، ناصــر الـدين  •

  .ط أولى. م1991_ هـ 1411. اإلسالمي
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. الســـبيل منـــار أحاديـــث تخـــريج فـــي الغليـــل إرواء). هــــ1420ت( الـــدين ناصـــر محمـــد ، األلبـــاني •

 .2ط. م1985 _ هـ1405. اإلسالمي المكتب بيروت،. درويش زهير: إشراف

.  النـاس كلمات معاني في الزاهر). 328ت(بشار بن محمد بن القاسم بن محمد بكر أبو األنباري، •

 . 1ط .م1992 _ هـ1412. الرسالة مؤسسة بيروت،.  الضامن صالح حاتم: تحقيق

.  األحكــام أصــول فــي اإلحكــام). هـــ631ت( علــي أبــي بــن علــي الــدين فســي الحســن أبــو ، اآلمــدي •

 .  اإلسالمي المكتب بيروت،. عفيفي الرازق عبد: تحقيق

 دار.  والتحبيــر التقريــر). هـــ879ت( محمــد بــن محمــد الــدين شــمس اهللا عبــد أبــو ،أميــر الحــاج ابــن •

 .2ط. م1983 _ هـ1403. العلمية الكتب

نزهـة األلبـاء فــي ). هـــ577ت(أبـو البركـات األنبـاري، كمـال الـدين عبــد الـرحمن بـن محمـد بـن عبيـد  •

 . م1985_ هـ 1405.  األردن، الزرقاء، مكتبة المنار. إبراهيم السامرائي: تحقيق. طبقات األدباء

البــابرتي، محمــد بــن محمــد بــن محمــود أكمــل الــدين أبــو عبــد اهللا بــن شــمس الــدين بــن جمــال الــدين  •

 .دار الفكر .  العناية شرح الهداية). هـ786ت(الرومي 

حاشــية " تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب). هـــ1221ت(البجيرمــي، ســليمان بــن محمــد بــن عمــر •

  . م1995_ هـ 1415. دار الفكر. " البجيرمي

. الناصـر زهيـر محمـد: تحقيـق .البخـاري صـحيح). هــ256 ت(الجعفـي إسماعيل بن محمد، يالبخار  •

 .1ط .هـ1422. النجاة طوق دار

البنايـــة شـــرح ). هــــ855ت(بـــدر الـــدين العينـــي، أبـــو محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى الغيتـــابي  •

  . 1ط. م2000_ هـ 1420. بيروت، دار الكتب العلمية. النهاية

. األفغـاني الوفـا أبـو: تحقيـق .السرخسـي أصـول). هــ490ت( سهل أبي بن أحمد بن محمد بكر أبو •

 . م1973 _ هـ1393.  المعرفة دار بيروت، لبنان،
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عبـد : تحقيـق. تفسير مقاتل بن سـليمان). هــ150ت(البلخي، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشر •

  . 1ط. هـ1423. بيروت، دار إحياء التراث العربي. اهللا محمود شحاته

دقـائق أولـي النهـى لشـرح المنتهـى ـ ). هــ1051ت(البهـوتي، منصـور بـن يـونس بـن صـالح الـدين  •

 .1ط. م1993_ هـ 1414. عالم الكتب. شرح منتهى اإلرادات ـ

الــروض المربــع ). هـــ1051ت(البهــوتي، منصــور بــن يــونس بــن صــالح الــدين بــن حســن بــن إدريــس •

 . دار المؤيد، مؤسسة الرسالة. شرح زاد المستقنع

 عبـد مصطفى: تحقيق.  الكبرى السنن) . هـ458ت( الخراساني الحسين بن أحمد بكر أبو البيهقي، •

 .3ط.  م2003 _ هـ1424.  العلمية الكتب دار بيروت،.  عطا القادر

 المعطـــي عبـــد: تحقيـــق. واآلثـــار الســـنن معرفـــة). هــــ458ت(الحســـين بـــن أحمـــد بكـــر أبـــو البيهقـــي، •

 . 1ط. م1991 _ هـ1412. الوعي دار دمشق، حلب، ،قتيبة دار بيروت، دمشق،. قلعجي

. المصـــابيح مشـــكاة). هــــ741ت( الخطيـــب اهللا عبـــد بـــن محمـــد اهللا عبـــد أبـــو الـــدين ولـــي التبريـــزي، •

 . 3ط. م1985. ياإلسالم المكتب بيروت،. األلباني الدين ناصر: تحقيق

 فـؤاد محمـد و شـاكر أحمـد: تحقيـق. يالترمذ سنن). هـ279ت( سورة بن عيسى بن محمد الترمذي، •

 . 2ط.  م1975 _ هـ1395. الحلبي البابي مصطفى مصر،. الباقي عبد

 مكتبــة مصــر،. التوضــيح علــى التلــويح شــرح). هـــ793ت( عمــر بــن مســعود الــدين ســعد التفتـازاني، •

 .صبيح

المحـرر فـي الفقـه ). هــ652ت(أبو بركات مجـد الـدين عبـد السـالم بـن عبـد اهللا الحرانـي  ابن تيمية، •

  .م1984 _هـ 1404. الرياض، مكتبة المعارف .  على مذهب األمام أحمد

أحمـد بـن عبـد  ،)هــ682ت(الـدين، عبد الحليم بن مجد )هـ652ت(مجد الدين عبد السالم تيمية، آل •

دار الكتاب . محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق.  المسودة في أصول الفقه. )هـ728ت(الحليم

 .العربي
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عــامر : تحقيـق.  مسـند ابـن الجعـد). هــ230ت(ابـن الجعـد، علـي بـن الجعـد بـن عبيـد اهللا الجـوهري  •

 . م 1990_ هـ 1410. بيروت، مؤسسة نادر. أحمد حيدر

جماعـــة مـــن : تحقيـــق. التعريفـــات). هــــ816(رجـــاني، علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الـــزين الشـــريف الج •

  . 1ط. م1983_ هـ 1403. لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية. العلماء

وزارة  الكويت،. الفصول في األصول .)هـ370ت(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي، الجصاص •

 . 2ط، م1994_  هـ1414 .األوقاف الكويتية

.  الجاللـين تفسـير). هــ911ت( السـيوطي الـدين جالل و) هـ864ت(المحلى الدين جالل الجاللين، •

 . 1ط. الحديث دار القاهرة،

إيثـار اإلنصـاف ). هــ654ت(ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسف بن عبد اهللا بن قزأوغلـي  •

 .1ط. هـ1408. دار السالمالقاهرة، . ناصر العلي الخليفي: تحقيق. في آثار االختالف

. العربيـة وصـحاح اللغـة تاج لصحاحا). هـ393ت( فارابيال حماد بن إسماعيل نصر أبو ،الجوهري •

  .4ط. م1987 _ هـ1407 .للماليين العلم دار بيروت،. عطار الغفور عبد أحمد:  تحقيق

 فـــي التلخــيص). هـــ478ت( محمــد بــن يوســف بــن اهللا عبــد بــن الملــك عبــد المعــالي أبــو الجــويني، •

 .اإلسالمية البشائر دار بيروت،. العمري وبشير النبالي اهللا عبد: تحقيق. الفقه أصول

 أصـول فـي البرهـان). هــ478ت( محمـد بن يوسف بن اهللا عبد بن الملك عبد المعالي أبو الجويني، •

 .1ط. م1997 _ هـ1418. العلمية الكتب دار بيروت،. عويضة بن صالح: تحقيق.  الفقه

 أصـــول فــي التلخــيص). هــــ478ت( اهللا عبــد بــن الملــك عبــد المعـــالي أبــو الحــرمين إمــام جــويني،لا •

  .اإلسالمية البشائر دار بيروت،.  العمري بشير و النبالي اهللا عبد: تحقيق. الفقه

عبـد الحميـد : تحقيـق. االجتهـاد). هــ478(الجويني، ركن الدين أبـو المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد اهللا  •

 .ط أولى. هـ1408. بيروت، دار العلوم الثقافية. دمشق، دار القلم. الزنيدأبو 
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 .دار التراث .  المدخل). هـ737ت(بن الحاج، أبو عبد اهللا محمد بن محمد العبدري الفاسي ا •

 على المستدرك). هـ405ت( البيع بابن المعروف النيسابوري اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو الحاكم، •

 _ هـــــ1411.  العلميــــة الكتــــب دار بيــــروت،.  عطــــا القــــادر عبــــد مصــــظفى: تحقيــــق.  الصــــحيحين

 .  1ط.  م1990

: تحقيـق. الصـحابة تمييـز في اإلصابة. )هـ852ت(، أبو الفضل أحمد بن عليالعسقالنيابن حجر  •

  . 1ط. هـ1415. بيروت، دار الكتب العلمية. عادل عبد الموجود وعلي معوض

 فـي اإلحكـام). هــ456ت( القرطبـي األندلسـي سـعيد بـن أحمد بن علي محمد أبو الظاهري، حزم ابن •

 . اآلفاق دار بيروت،.  شاكر محمد أحمد: تحقيق. األحكام أصول

 النبـذ _ الكافية النبذة). هـ456ت( الظاهري القرطبي سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو حزم، ابن  •

 .1ط. هـ1405.  العلمية الكتب دار بيروت،. العزيز عبد أحمد محمد: تحقيق. _ الفقه أصول في

أبو الحسن األشعري، علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهللا بن موسى بن  •

. نعـيم زرزور: تحقيـق. مقـاالت اإلسـالميين واخـتالف المصـلين. أبي بردة بـن أبـي موسـى األشـعري

 . ط أولى. م2005_ هـ 1426. المكتبة العصرية

 خليل: تحقيق.  الفقه أصول في المعتمد). هـ436ت( الطيب علي بن محمد البصري، الحسين أبو •

 . 1ط.  هـ1403. العلمية الكتب دار بيروت،.  الميس

: تحقيـق. األقطـار خبـر فـي المعطـار الـروض ).هــ900ت(اهللا عبـد بـن محمـد اهللا عبـد أبو الحميري، •

 .2ط. م1980. ناصر مؤسسة بيروت،. عباس إحسان

 شــعيب: تحقيــق. أحمــد اإلمــام مســند). ـهــ241ت(الشــيباني محمــد بــن أحمــد اهللا عبــد أبــو حنبــل، ابـن •

 . 1ط. م2001 _ هـ1421.  الرسالة مؤسسة. مرشد عادل و األرناؤوط

حاشــية  _شــرح مختصــر ســيدي خليــل ). هـــ1101ت(الخرشــي، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا  •

  .بيروت، دار الفكر _الخرشي 
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. _حاشـية الخرشـي  _شـرح مختصـر خليـل ). هــ1101ت(الخرشي، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا •

 .بيروت، دار الفكر

: تحقيـق. والمتفقـه الفقيـه. )هــ463(، أبو بكر أحمد بن على بـن ثابـت بـن مهـديالبغدادي الخطيب •

  .2ط. هـ1421. السعودية، دار ابن الجوزي.أبو عبد الرحمن عادل الغرازي

بشــار عــواد : تحقيــق. تــاريخ بغــداد). هـــ463ت(ب البغــدادي، أبــو بكــر احمــد بــن علــي مهــديالخطيــ •

 . 1ط. م2002 _هـ 1422. بيروت، دار الغرب اإلسالمي. معروف

 الثامنــة الطبعــة عــن بعــةط. الــدعوة مكتبــة. الفقــه أصــول علــم). هـــ1375ت( الوهــاب عبــد ف، خــال •

  . القلم لدار

. وفيـات األعيـان ).هـ681ت(العباس أحمد بن محمد البرمكي اإلربلي ابن خلكان، شمس الدين أبو  •

 . 1ط. م1971. بيروت، دار صادر. إحسان عباس: تحقيق

 مؤسســـة دمشــق،. الفقهـــاء اخــتالف فـــي األصــولية القواعــد فـــي االخــتالف أثـــر. مصــطفى الخــن، •

 . 1ط. م2009 _ هـ1430. الرسالة

: تحقيــق. ســنن الــدارقطني). هـــ385ت(، أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد البغــدادي يالــدارقطن •

 . 1ط. م2004_ هـ 1424. بيروت، مؤسسة الرسالة. أحمد برهومو شعيب األرناؤوط 

ــدارقطني). هـــ385ت(الــدارقطني، أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد البغــدادي • : تحقيــق. ســنن ال

 . ط أولى. م2004_ هـ 1424. لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة. شعيب األرناؤوط وآخرون

 الـدين محـي محمـد: تحقيـق. داود أبـي سنن). هــ275ت( السجستاني األشعث بن سليمان داود، أبو •

  . العصرية المكتبة صيدا، بيروت،. الحميد عبد

القـــاهرة، دار . ســـير أعـــالم النـــبالء). هــــ748(الـــذهبي، شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن أحمـــد •

 . م2006_ هـ 1427. الحديث
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محمــد : تحقيــق. البيــان والتحصــيل). هـــ520ت(ابــن رشــد الجــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد القرطبــي •

  .2ط. م1988_ هـ 1408. لبنان، بيروت، دار الغرب اإلسالمي. حجي وآخرون

دار الغــرب . المقــدمات والممهــدات). هـــ520ت(ابـن رشــد الجـد، أبــو الوليــد محمـد بــن أحمــد القرطبـي •

 .ط أولى. م1988_ هـ 1408. اإلسالمي

. المقتصـد ونهايـة المجتهـد بدايـة). هــ595ت(القرطبـي احمـد بـن محمـد الوليـد أبو الحفيد، رشد ابن •

  .م2004 _ هـ1425. الحديث دار القاهرة،

.  والوثــائق والتــراث المخطوطــات مركــز ، الكويــت.  األصــول تلخــيص . اهللا ثنــاء حــافظ ، الزاهــدي •

 .  1ط. م1994 _ هـ1414

 مــن العــروس تــاج). هـــ1205ت( الحســيني الــرازق عبــد بــن محمــد بــن محمــد الفــيض أبــو الزبيــدي، •

 .  الهداية دار. القاموس جواهر

 جـــوهر مـــن العـــروس تـــاج). هــــ1205ت(الـــرازق عبـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الفـــيض أبـــو الزبيـــدي، •

 . الهداية دار. القاموس

المطبعة الخيرية . الجوهرة النيرة). هـ800ت(الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي  •

 .1ط. هـ1322. 

. الكتــب عــالم بيــروت،. وٕاعرابــه القــرآن معــاني). هــ311ت( الســري بــن إبـراهيم إســحاق أبــو ،الزجـاج •

 . 1ط. م1988 _ هـ1408

ــي المحــيط البحــر). هـــ794ت(بهــادر بــن اهللا عبــد بــن محمــد الــدين بــدر اهللا عبــد أبــو الزركشــي،  •  ف

 . 1ط.  م1994 _ هـ1414 .الكتبي دار.  الفقه أصول

دار .  شرح الزركشي على مختصـر الخرقـي). هـ772ت(الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد اهللا  •

 .1ط. م1993_ هـ 1413. العبيكان
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دار . شـرح الزركشـي علـى مختصـر الخرقـي ).هــ772ت(الزركشي، شمس الدين محمـد بـن عبـد اهللا •

 .ط أولى. م1993_ هـ 1413. العبيكان

. دار العلــم للماليــين. األعــالم ). هـــ1396ت(الزركلــي، خيــر الــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي  •

 . 15ط. م2002

تخــريج الفــروع علــى ). هـــ656ت(ن بختيــار الزنجــاني، أبــو المناقــب محمــود بــن أحمــد بــن محمــود بــ •

 . هـ1398. بيروت، الرسالة. محمد أديب الصالح : تحقيق.  األصول

 . 1ط. م2007 _ هـ1428. الرسالة مؤسسة بيروت،.  والديات القصاص.  الكريم عبد زيدان، •

ــوجيز. الكــريم عبــد زيــدان، •   .م1996 _ هـــ1417.  الرســالة مؤسســة بيــروت،.  الفقــه أصــول فــي ال

  .5ط

 كنــز شــرح الحقــائق تبيــين). هـــ743ت( البــارعي محجــن بــن علــي بــن عثمــان الــدين فخــر الزيلعــي، •

 . 1ط. هـ1313.  األميرية الكبرى المطبعة ، القاهرة. الشلبي وحاشية الدقائق

.  العلميـة الكتـب دار. والنظـائر األشـباه). هـ771ت( الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاج السبكي، •

 . 1ط. م1991 _ هـ1411

_  اإلبهــاج فــي شــرح المنهــاج). هـــ756ت(الســبكي، تقــي الــدين أبــو الحســن علــي بــن عبــد الكــافي  •

هــ 1416. بيـروت، دار الكتـب العلميـة. _)هــ685ت(منهاج الوصول إلى علـم األصـول للبيضـاوي 

 .م1995_ 

 القــرن ألهــل اللمــع الضــوء). هـــ902ت( الــرحمن عبــد بــن محمــد الخيــر أبــو الــدين شــمس الســخاوي، •

 . الحياة مكتبة دار بيروت،. التاسع

 _هـ 1414  .بيروت، دار المعرفة.  المبسوط). هـ483ت(السرخسي، أحمد بن محمد بن أبي سهل •

  . م1993
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صـــالح الـــدين : تحقيـــق. النتـــف فـــي الفتـــاوى). هــــ461ت(الُســـغدي، أبـــو الحســـن علـــى بـــن الحســـين •

 . 2ط. م1984_ هـ 1404. بيروت، مؤسسة الرسالة. عمان، دار الفرقان. الناهي

. بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة. تحفـــة الفقهـــاء). هــــ540ت(الســـمرقندي، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن أحمـــد •

 . 2ط. م1994_ هـ 1414

فــي  األدلــة قواطــع). هـــ489ت(، أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار المــروزيالســمعاني •

 .1ط. م1999_ هـ 1418. بيروت، دار الكتب العلمية. محمد حسن الشافعي: تحقيق .األصول

 فـي المنظومـة الـدرر إليضـاح الجـامع األصل ).هـ1347ت( اهللا عبد بن عمر بن حسن السيناوني، •

 . 1ط. م1928.  النهضة مطبعة س،تون. الجوامع جمع سلك

: تحقيـق. طبقات المفسـرين العشـرين). هـ911ت(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  •

 .    1ط. هـ1396. القاهرة، مكتبة وهبة . علي محمد عمر

صــحيح وضــعيف الجــامع الصــغير ). هـــ911ت(الســيوطي، جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر •

 .وقد قال بأن هذا الحديث ضعيف. كتاب الكتروني ومعه حكم األلبانيوهو . وزيادته

 جفـال خليـل:  تحقيـق.  المخصص) . هـ458ت( إسماعيل بن علي الحسن أبو ، المرسى سيده بنا •

 . 1ط ، م1996 _ هـ1417.  العربي التراث إحياء دار ، بيروت. 

: تحقيــق. األعظـم والمحـيط المحكـم). هــ458ت(إسـماعيل بـن علـي الحسـن أبـو المرسـي، سـيده ابـن  •

 .1ط. م2000 _ هـ1421.  العلمية الكتب دار بيروت،. هنداوي الحميد عبد

 الكتـاب دار بيـروت،. الشاشـي أصـول ).هــ344ت( محمـد بـن أحمـد علـي أبـو الـدين نظام الشاشي، •

     .العربي

 مشـهور عبيـدة أبـو: تحقيـق.  الموافقات). هــ790ت( اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم الشاطبي، •

 .1ط. م1997_  هـ1417. عفان ابن دار. آل سلمان
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 ، مصـــر. شــاكر أحمــد: تحقيــق.  الرســـالة.  )هـــ204ت(إدريــس بـــن محمــد اهللا عبــد أبــو ،ي الشــافع •

 .  1ط. م1940 _ هـ1358.  الحلبي مكتبة

 .م1990 _ هـ1410. المعرفة دار بيروت،. األم). هـ204ت( إدريس بن محمد ، الشافعي •

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ ). هـــ977ت(الشــربيني، شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الخطيــب •

 .1ط. م1994_هـ 1415. دار الكتب العلمية. المنهاج

 إلــى المحتــاج نهايــة). هـــ1004ت( حمــزة بــن أحمــد العبــاس أبــي بــن محمــد الرملــي، الــدين شــهاب  •

 . أخيرة ط. م1984 _ هـ1404. الفكر دار بيروت،.  المنهاج شرح

مؤسسـة . الملـل والنحـل). هــ548ت(الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبـي بكـر أحمـد •

 .الحلبي

ــى الفحــول إرشــاد). هـــ1250ت( محمــد بــن علــي بــن محمــد ،الشــوكاني • ــق إل ــم مــن الحــق تحقي  عل

 . 1ط. م1999 _ هـ1419. العربي الكتاب دار. عناية عزو أحمد: تحقيق. األصول

: تحقيــق. الحجــة علــى أهــل المدينــة). هـــ189ت(الشــيباني، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن الحســن بــن فرقــد •

 .3ط. هـ1403. بيروت، عالم الكتب. مهدي القادري

. شـيبة أبـي ابـن مصـنف). هــ235ت(العبسـي إبراهيم بن محمد بن اهللا عبد بكر أبو شيبة، أبي ابن •

 . 1ط. هـ1409. الرشد مكتبة الرياض،. الحوت كمال: تحقيق

 علـي: تحقيـق.  الجـدل فـي المعونـة). هــ476ت( يوسـف بـن علـي بـن إبراهيم إسحاق أبو الشيرازي، •

 .1ط.  هـ1407. اإلسالمي التراث إحياء جمعية الكويت،.  العميريني

: تحقيـق. الفقـه أصـول فـي التبصـرة. )هــ476ت(، أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـفالشـيرازي •

 .1ط. هـ1403. الفكر دار دمشق،. هيتو محمد
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دار الكتـب . اللمـع فـي أصـول الفقـه). هــ476ت(الشيرازي، أبو اسحاق ابـراهيم بـن علـي بـن يوسـف •

 .2ط. م2003 _هـ 1424. العلمية

دار . المهذب في فقه اإلمام الشافعي). هــ476ت(الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف •

 . الكتب العلمية

  .  2ط. منشورات المكتب اإلسالمي .  تفسير النصوص. الصالح، محمد أديب  •

أحمـد األرنـاؤوط وتركـي : تحقيـق. الـوافي بالوفيـات). هــ764(الصفدي، صالح الدين خليل بـن أيبـك •

 . م2000_ هـ 1420. بيروت، دار إحياء التراث. مصطفى

 بغيــة الســائل إجابــة. )هـــ1182ت(الكحالنــي إســماعيل بــن محمــد الــدين عــز إبــراهيم أبــو الصـنعاني، •

 . 1ط. م1986. الرسالة مؤسسة بيروت،. األهدل حسن و السياغي حسين: تحقيق. األمل

. عمـار الطـالبي: تحقيـق. مبـادئ األصـول ). هــ1359ت(الصنهاجي، عبد الحميد محمـد بـن بـاديس •

 . م1980. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع

طــارق بــن : تحقيــق. المعجــم األوســط). هـــ360ت(الطبرانــي، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب اللخمــي  •

 . القاهرة، دار الحرمين. عوض اهللا و عبد المحسن الحسيني

أحمـد  :تحقيـق. فـي تأويـل آي القـرآن جامع البيـان. )هــ310ت(، أبو جعفر محمد بن جريرالطبري •

 . 1ط. م2000 _هـ 1420. مؤسسة الرسالة. محمد شاكر

 شــرح. )هـــ716ت(طــوفي، نجــم الــدين أبــو الربيــع ســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكــريم الصرصــري ال •

. م1987_ هـ 1407. مؤسسة الرسالة. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: تحقيق .الروضة مختصر

 .ط أولى

_ الـدر المختـاررد المحتـار علـى ). هــ1252ت(ابن عابدين، محمد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز  •

 . 2ط. م1992_ هـ 1412. بيروت، دار الفكر. _حاشية ابن عابدين 
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قواعــد األحكــام فــي مصــالح ). هـــ660ت(ابــن عبــد الســالم، أبــو محمــد عــز الــدين بــن عبــد العزيــز  •

 . م1991_ هـ 1414. القاهرة، المكتبة األزهرية. طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق. األنام

: تحقيــق.  الفقــه أصــول فــي رســالة). هـــ428ت( الحســن بــن شــهاب نبــ الحســن علــي أبــو العكبــري، •

 . 1ط. م1992 _ هـ1413.  المكية المكتبة ، المكرمة مكة. القادر عبد بن اهللا عبد بن موفق

 أصـــول عـــن األســـرار كشـــف ).هــــ730ت(محمـــد بـــن أحمـــد بـــن العزيـــز عبـــد البخـــاري، الـــدين عـــالء •

 . العربي الكتاب دار. البغدادي محمد: تحقيق). هـ482ت(البزدوي

: تحقيـق. الفقه أصول في المحصول). هـ543ت( المعافري اهللا عبد بن محمد بكر أبو العربي، ابن •

 . 1ط. م1999 _ هـ1420. البيارق دار عمان،. فوده سعيد اليدري، حسين

. إرشــاد الســالك إلــى أشــرف المســـالك). هـــ732ت(ابــن عســكر البغــدادي، عبــد الــرحمن بــن محمــد •

 . 3ط. مصر، البابي الحلبي

إرشــاد الســالك إلــى أشــرف ). هـــ732ت(ابــن عســكر، شــهاب الــدين عبــد الــرحمن بــن محمــد البغــدادي •

 . 3ط. مصر، مصطفى البابي الحلب وأوالده. المسالك في فقه اإلمام مالك

 المحلـي الجالل شرح على العطار حاشية) . هـ1250ت( محمود بن محمد بن حسن ، العطار ابن •

 . العلمية الكتب دار.  الجوامع جمع على

 أصـول علـم). هــ1375ت( الوهـاب عبـد ف، خـال ؛] 1/313. [ الفقـه أصـول علم تيسير.  العنزي •

  . القلم لدار الثامنة الطبعة عن بعةط. الدعوة مكتبة.  الفقه

 لبنان،. الفقه أصول علم تيسير. الجديع اليعقوب يعقوب بن عيسى بن يوسف بن اهللا عبد لعنزي،ا •

 . 1ط. م1997 _ هـ1418. الريان مؤسسة بيروت،

 عبـــد محمـــد: تحقيـــق.  المستصـــفى). هــــ505ت( الطوســـي محمـــد بـــن محمـــد حامـــد أبـــو ، الغزالـــي •

 . 1ط. م1993 _ هـ1413.  العلمية الكتب دار. الشافي
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فقـه  الصـاحبي فـي). هــ395ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الـرازي  •

 . 1ط. م1997_ هـ 1418. محمد علي بيضون: تحقيق. اللغة

مهـدي مخزومـي، إبـراهيم : تحقيـق. العـين. )هــ170ت(أبو عبد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد ،الفراهيدي •

  .دار الهالل. السامرائي

: تحقيــق.  الحــديث غريــب). هـــ224ت( البغــدادي الهــروي اهللا عبــد بــن عبيــد أبــو ســالم، بــن القاســم •

 .أولى ط.  م1964 _ هـ1384.  العثمانية المعارف دائرة ، أباد حيدر. خان المعيد عبد محمد

 اهللا عبـــد: تحقيـــق. الحـــديث غريـــب). هــــ276ت(الـــدينوري مســـلم بـــن اهللا عبـــد محمـــد أبـــو قتيبـــة، ابـــن •

 . أولى ط ،هـ1397. العاني مطبعة بغداد،. الجبوري

 النـاظر روضـة). هــ620ت(محمـد بـن أحمـد بـن اهللا عبد الدين موفق محمد أبو المقدسي، قدامة ابن •

 . 2ط. م2002 _ هـ1423.  الريان مؤسسة.  المناظر وجنة

الكافي فـي فقـه ). هــ620ت(ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد •

 .1ط. م1994_ هـ 1414. دار الكتب العلمية. اإلمام أحمد

 القواعــد منظومـة علــى البهيـة الفوائـد مجموعــة. عميـر آل محمـد بــن صـالح محمـد أبـو القحطـاني، •

 .1ط. م2000 _ هـ1420. الصميعي دار السعودية،. الجعيد متعب: أخرجها. الفقهية

 طـه: تحقيـق.  الفصـول تنقيح شرح). هـ684ت( إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو القرافي، •

 . 1ط. م1973 _ هـ1393.  المتحدة الفنية الطباعة شركة. الرؤوف عبد

" أنـوار البــروق فـي أنـواء الفــروق ). هــ684ت(القرافـي، شـهاب الـدين أبـو العبـاس أحمــد بـن ادريـس •

  .عالم الكتب. "الفروق

. الجامع ألحكـام القـرآن). هــ671ت(القرطبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن احمد األنصاري   •

 . 2ط. م1964_ هـ 1384. لقاهرة، دار الكتب المصريةا. أحمد البردوني و إبراهيم أطفيش: تحقيق
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 هـ1403. بالكت عالم.  األفعال). هـ515ت( السعدي علي بن جعفر بن علي الصقلي، القطاع ابن •

 .1ط.  م1983 _

. إعـالم المـوقعين عـن رب العـالمين). هــ751ت(ابن قيم الجوزيـة، شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر •

 .ط أولى. م1991_ هـ 1411. بيروت، دار الكتب العلمية. إبراهيممحمد عبد السالم : تحقيق

 دار.  الشـرائع ترتيـب فـي الصـنائع بـدائع). هــ587ت( مسـعود بـن الـدين عـالء بكـر أبـو الكاسـاني، •

 . 2ط. م1986 _ هـ1406. العلمية الكتب

 دار و المثنــى مكتبــة ، بيــروت.  المــؤلفين معجــم). هـــ1408ت( محمــد بــن رضــا بــن عمــر كحالــة، •

 . العربي التراث إحياء

 فـؤاد محمـد: تحقيـق. ماجـه ابـن سـنن). هــ273ت(القزوينـي يزيـد بـن محمـد اهللا عبـد أبـو ماجـه، ابن •

 . العربية الكتب إحياء دار. الباقي عبد

. التحبيــر شــرح التحريــر. )هـــ885ت(عــالء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان الحنبلــي المــرداوي، •

. م2000 _ هـــ1421 .الرشــد مكتبــة الريــاض، الســعودية،. وآخــرونعبــد الــرحمن الجبــرين، : تحقيــق

 . 1ط

. الرجـال أسـماء فـي الكمـال تهـذيب. ، أبو الحجاج يوسـف بـن عبـد الـرحمن القضـاعي الكلبـيالمزي •

 . 1ط. م1980_ هـ 1400. بيروت، مؤسسة الرسالة. بشار عواد: تحقيق

 فــؤاد محمــد: تحقيــق. مســلم صــحيح). هـــ261ت( النيســابوري الحســن أبــو الحجــاج بــن مســلم ،مســلم  •

 .العربي التراث إحياء دار بيروت،. الباقي عبد

المقصـد األرشـد فـي ). هــ884ت(ابن مفلح، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بـن محمـد بـن عبـد اهللا  •

_ هــ 1410. السـعودية، الريـاض، مكتبـة الرشـد. عبـد الـرحمن العثيمـين: تحقيـق. ذكر أصحاب أحمد

 .1ط. م1990
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. الناسـخ والمنسـوخ). هــ410ت(المقري، أبو القاسم هبة اهللا بن سالمة بن نصـر بـن علـي البغـدادي •

  .1ط. هـ1404. بيروت، المكتب اإلسالمي. زهير الشاويش ومحمد كنعان: تحقيق

 التوقيــف علــى). هـــ1031ت(المنــاوي، زيــن الــدين محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفين  •

 . 1ط. م1990_ هـ 1410. القاهرة، عالم الكتب. مهمات التعاريف

ـــــــن مســـــــعود األنصـــــــاري  • ـــــــا ب ـــــــى زكري ـــــــي يحي ـــــــن أب ـــــــي ب ـــــــو محمـــــــد عل ـــــــدين أب المنبجـــــــي، جمـــــــال ال

ــاب). هـــ686ت(الخزرجــي ــين الســنة والكت ــي الجمــع ب ــاب ف محمــد فضــل عبــد العزيــز : تحقيــق .اللب

 . 2ط. م1994_ هـ 1414. لقلمسوريا، الدار الشامية ولبنان، بيروت، دار ا. المراد

. هــ1414. صـادر دار ، بيـروت.  العـرب لسـان). هـ711ت( علي بن مكرم بن محمد منظور، ابن •

 . 3ط

ـــدين أبـــو البقـــاء محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز بـــن علـــي الفتـــوحي الحنبلـــي ، ابـــن النجـــار • تقـــي ال

. مكتبــــة العبيكــــان. محمــــد الزحيلــــي ، ونزيــــه حمــــاد: تحقيــــق .شــــرح الكوكــــب المنيــــر ).هـــــ972ت(

 .2ط. م1997_ هـ 1418

 عبــد: تحقيــق. الصــغرى الســنن). هـــ303ت( الخرســاني شــعيب بــن أحمــد الــرحمن عبــد أبــو النســائي، •

 .2ط. م1986 _ هـ1406. اإلسالمية المطبوعات مكتب حلب،. غدة أبو الفتاح

الريــاض، مكتبــة  .المهــذب فــي علــم أصــول الفقــه المقــارن .بــن علــي بــن محمــد عبــد الكــريم ،النملــة •

 .1ط. م1999_ هـ 1420. الرشد

مـع تكملـة  _المجمـوع شـرح المهـذب ). هــ676ت(النووي، أبو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف  •

 . دار الفكر. _السبكي و المطيعي 

 عــوض محمــد: تحقيـق.  اللغــة تهــذيب). هـــ370ت( األزهـري أحمــد بـن محمــد منصـور أبــو الهـروي، •

 . 1ط.  م2001. العربي التراث إحياء دار بيروت،.  مرعب
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 مصـر،. المنهاج شرح في المحتاج تحفة). هــ974ت( حجر بن علي بن محمد بن أحمد الهيتمي، •

 . م1983 _ هـ1357.  الكبرى التجارية المكتبة

القــرآن  تفســير الوســيط فــي ).هـــ468ت(احــدي، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــيالو  •

عبـــد الحـــي : تقـــديم  .نريعـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، علـــي محمـــد معـــوض، وآخـــ: تحقيـــق. المجيـــد

 .1ط. م1994 _هـ 1415. لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية. الفرماوي 

ــة). هـــ526ت(ابــن أبــي يعلــى، أبــو الحســين محمــد بــن محمــد  • تحقيــق محمــد حامــد . طبقــات الحنابل

 . بيروت، دار المعرفة. الفقي

. الفقــه أصــول فــي العــدة. )هـــ458ت(الفــراء ابــن خلــف بــن محمــد بــن الحســين بــن محمــد يعلــى، أبــو •

  .2ط. م1990 _ هـ1410. المباركي علي بن أحمد: تحقيق
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Abstract 

Islamic law fundamentalists  defer in classifying the denotations because of 

the different points of view they have. Hanafists see that the utterance may 

indicate by itself or by a mean. The meaning in what indicates by itself may 

be origin-intended or a subordinate, and it may be non of them. However, 

the invariable by other mean is proved by the language or by Islamic law. 

What we are dealing with in this thesis is the invariable by the language, or 

what so-called the Significance Of The Text. It means what have been 

proven by language without Diligence or devise. 

The majority of scholars see that the utterance may indicates on its 

meaning by itself, or by its connotation. The utterance significance on the 

provisions may be by: Analogy, implication, or involvement. However, the 

connotation significance may be by the agreement or by the disagreement. 

Juristic Analogy is one of the mental Islamic law proofs. It means attaching 

a part with an origin for a certain problem. Because the part is attached 

with the origin, the Juristic Analogy is considered a revealer of provisions 

not a founder of them. 
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 As the problem known by Diligence, the Juristic Analogist must be a 

Muslim diligent, in contrast to the one who know the problem of text 

significance. It is sufficient to be knowledgeable of the language details 

even if he is not a Muslim.  
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