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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :المقدمة

 لینذر قیما عوجا له یجعل ولم الكتاب عبده علي أنزل الذي هللا الحمد

 لهم أن الصالحات یعملون الذین المؤمنین ویبشر لدنه من شدیدا بأسا

 أرسله ورسوله عبده محمدا سیدنا أن وأشهد ، أبدا فیه ماكثین حسنا أجرا

 ، المشركون كره ولو كله الدین علي لیظهره الحق ودین بالهدى ربه

 لنا وتقضي واآلفات األهوال جمیع من بها تنجینا صالة علیه صل فاللهم

 أعلي  بها وترفعنا ، السیئات جمیع من بها وتطهرنا حاجاتال جمیع بها

 وبعد الحیاة في الخیرات جمیع من الغایات أقصي بها وتبلغنا ، الدرجات

   .الممات

   ....وبعد

 الصحیح وجهه علي الشرعي الخطاب فهم هي المجتهد غایة فإن

 یمكن حتى الشارع أراده الذي الشرعي الحكم علي داللته علي والتعرف

 مرة به یطالب فال منه ذمته وتبرأ أتاه الذي الفعل عن الثواب للمكلف

  .أخري

 بلسان جاء النبویة والسنة الكریم القرآن في ممثال الشرعي والخطاب

 جاء ثم ومن ، والبیان الفصاحة أرباب للعرب معجزا وأتى مبین عربي

 القول فنون من وعدید والبالغة الفصاحة من ضروب علي محتویا

 باللغة نافذ وبصر ، دقیق نظر إلي فهمها یحتاج التي الكالم لیبوأسا

  .المعني علي ودالالتها استخداماتها وكیفیة وأسالیبها



                                             -         - ١٠٣

 قلیلة النبویة األحادیث من فنجد الكلم جوامع أوتي  الرسول أن كما

 المعني إلي للتوصل والتأمل التدبر إلي تحتاج المعاني كثیرة األلفاظ

 علي والتعرف اللغة معرفة كانت ولذلك ، الشریف ثالحدی یریده الذي

 مشتغل كل علي الزما فرضا المعني إفادة في وطرقها وأسالیبها فنونها

 الحكم إلي التوصل یمكن ال المعرفة تلك بدون ألنه ، الشرع بأحكام

  .الشارع إلیه قصد الذي الوجه علي الشرعي

 عند الغایة هذه دأؤك أن  -  تعالي اهللا بإذن – سأحاول ذا أنا وها

 داللة طرق في الحنفیة منهج "سمیته الذي البحث هذا في األصولیین

  "األحكام علي النصوص

  :وخاتمة مطالب وستة وتمهید المقدمة هذه إلي قسمته وقد

  .النص عبارة داللة  :األول المطلب

   .النص إشارة داللة : الثاني المطلب

   .النص داللة  :الثالث المطلب

   .االقتضاء داللة  :رابعال المطلب

 النصوص داللة طرق في الحنفیة غیر منهج  :الخامس المطلب

   .األحكام علي

 وغیر الحنفیة منهج بین واالختالف التشابه وجه  :السادس المطلب

   .األحكام علي النصوص داللة طرق في الحنفیة
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   .البحث هذا وثمار نتائج أهم ففیها  :الخاتمة وأما

 إلیها رجعت التي المختلفة المراجع ألهم بعرض البحث أنهیت ثم

   .األحیان بعض في الواحد المرجع طبعات في اختالف علي

 ال الذي المالك الباحث هو لیس السوي الباحث أن من لموقن ٕواني

 األواب السوي الباحث ٕوانما  ، زلل أو نقص یصیبه وال خطأ في یقع

 في وحسبنا ، زل كلما هزلت عن ویرتفع أخطأ كلما خطئه عن یرجع الذي

ِإن   ، لألوابین والمغفرة الصالحین عن العفو معرض في وجل عز قوله

َتكونوا صالحین
ِ ِ

َ ُ ُ ًفإنه كان لألوابین غفورا َ ُ َ َ َِ ََِّ ْ ِ َ ُ َّ َ 1(   
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:تمهید  

 المعني إال له یكون ال قد السنة أو الكتاب من الشرعي النص

 طرق من متعددة بطرق متعددة معان ليع یدل وقد بالعبارة علیه المدلول

 قد بل ، وحروفه عبارته من یفهم ما علي قاصرة داللته فلیست ، الداللة

 وكل ، اقتضائه ومن داللته ومن إشارته من تفهم معان علي أیضا یدل

 مدلوالت من یكون الطرق هذه من طریق بأي المعاني من منه یفهم ما

   .به العمل ویجب علیه وحجة دلیال النص ویكون ، النص

 علي اللفظ داللة طرق عن یتحدثون حینما الحنفیة من واألصولیون

  :أقسام أربعة إلي الدالالت تقسیم علي یتفقون المعني

  "النص بعبارة "عنها ویعبرون العبارة داللة -١

  "النص بإشارة "عنها ویعبرون اإلشارة داللة -٢

 فحوى أو لداللةا بداللة "أیضا عنها ویعبرون: النص داللة -٣

   "الموافقة مفهوم "الشافعیة ویسمیها ، الخطاب لحن أو ، الخطاب

   " النص باقتضاء "عنها ویعبرون : االقتضاء داللة -٤

   :األربعة األقسام هذه في الدالالت حصر وجه

 ذكرها السابق األربعة هذه في التقسیم هذا وجه الحنفیة علماء َّبین لقد

 فإن بالواسطة أو اللفظ بنفس تكون أن إما عناهم علي اللفظ داللة بأن

 فهذا الكالم له سیق قد المعني یكون أن فإما اللفظ بنفس الداللة كانت

 القسم هو فهذا الكالم له یسق لم إن و) النص عبارة (األول القسم هو
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 ننظر بالواسطة معناه علي اللفظ داللة كانت ٕوان، ) النص إشارة (الثاني

 العربیة اللغة یعرف من كل یعرفها التي العلة هي سطةالوا كانت فإن: 

 توقف هي الواسطة كانت إن أما،  )النص داللة (الثالث القسم هو فهذا

 داللة (واألخیر الرابع القسم هو فهذا متقدم الزم علي الكالم

 اهللا حمد بعد حدة علي قسم كل أستعرض سوف یلي وفیما)٢)االقتضاء

   .ٕواعانته
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األول المطلب  

  النص عبارة داللة

 هو ویكون صیغته من فهمه یتبادر الذي المعني :النص بعبارة والمراد

 ، النص صیغة من فهمه ظاهرا المعني كان فمتى ، سیاقه من المقصود

   .وتقریره لبیانه سیق والنص

   :النص عبارة تعریف في األصولیین عبارات اختلفت وقد

   .)٤ له الكالم سیق ام بظاهر العمل : بأنها)٣ البزدوي فعرفها

 به وأرید له الكالم سیق ما بظاهر العمل : بأنها )٥النسفي وعرفها

  .)٦ له متناول النص ظاهر أن التأمل قبل ُویعلم قصدا

  

                                                           
 قلعة وهي بزدة إلي نسبة البزدوي الكریم عبد بن الحسین بن محمد بن علي هو ) 3

 : مؤلفاته من ه٤٠٠ سنة ولد الحنفیة أعالم من علم نسف  من فراسخ ستة من

 الفوائد انظر(  ،ه ٤٨٢ سنة توفي ، ذلك وغیر األصول معرفة إلي الوصول كنز

 )١٨٠ ص المضیة الجواهر، ١٢٤ص البهیة

 .١/١٧١ األسرار كشف مع البزدوي أصول : انظر ) 4

 الفقیه الدین بحافظ الملقب النسفي محمود بن أحمد بن اهللا عبد البركات أبو هو ) 5

 سنة توفي ، األنوار منار ، النسفي تفسیر : مؤلفاته من ، ياألصول الحنفي

 ). ٢/١١٢ المبین الفتح انظر (ه٧١٠

 .١/٣٧٤ للنسفي األسرار  كشف : انظر ) 6
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 أن التأمل قبل ُویعلم ألجله السیاق كان ما : بأنها)٧السرخسي وعرفها

  .)٨له متناول النص ظاهر

 المطابقة – الثالث الدالالت حدىبإ دل ما : بأنها  :األزمیري وعرفها

  .)٩ له اللفظ ذلك سیق معني علي – االلتزام – التضمن –

   )١١ قصدا به وأرید ألجله الكالم سیق ما : بأنها)١٠ الشاشي وعرفها

 علي الكالم داللة إن :نقول أن نستطیع التعریفات هذه خالل من

  .مراتب ثالثة علي – النص عبارة – النظم باعتبار المعني

 المقصود هو المعني ذلك ویكون المعني علي یدل أن :األول

ُفانكحوا تعالى قوله في كالعدد األصلي
ِ ْ َطاب َما َ ٰلكم من النساء مثنى َ َْ َ

ِ ِ
َ ِّ َ ْ ُ َ 

َوثالث ورباع َ ُ َ ََ َُ١٢(.  

                                                           
 ، تعالى اهللا رحمه الحنفي سهل أبي بن أحمد بن محمد بكر أبو األئمة شمس هو )7

 انظر ( ه٤٨٣ سنة توفي السرخسي أصول ، الفقه في المبسوط : مؤلفاته من

 ).١٥٨ ص البهیة الفوائد

 .١/٢٣٦ السرخسي أصول :انظر )8

 .٢/٧٣ المرآة علي األزمیري حاشیة :انظر ) 9

 ولد فقیه أصولي الحنفي الشاشي الخراساني إبراهیم بن إسحاق یعقوب أبو هو ) 10

 ٣٢٥ سنة اهللا رحمه توفي الشاشي أصول :مؤلفاته من ، ه ٢٤٤ سنة بشاش

 ).١/١٨٨ المبین الفتح انظر (ه

 .٩٩ ص الشاشي أصول :انظر ) 11
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 كإباحة فیه أصلیا مقصودا یكون وال معني علي یدل أن :الثاني

   .النكاح

  .وموضوعه اللفظ مدلول لوازم من وهو معني علي یدل أن :الثالث

 في مجال له لیس والثالث ، النص عبارة في یدخالن والثاني فاألول

 في المجتهد وعمل اإلشارة هي أخري داللة في یأتي ٕوانما النص عبارة

 استثمار كیفیة في یبحث ثم النص طبیعة علي یتعرف أن : النص عبارة

  .منه الشرعي الحكم

   :العبارة داللة أمثلة

 ، توضیحها إطار في یأتي النصوص ببعض العبارة لداللة تمثیلال

 شرعي نص لكل ألن ، إحصاؤها یمكن ال كثیرة علیها األمثلة فإن ٕواال

 علیه یدل آخر معني هذا مع له یكون وقد عبارته علیه تدل معني

 یمكن التي األمثلة ومن،  یكون ال وربما االقتضاء أو الداللة أو باإلشارة

   :العبارة داللة ضیحلتو ذكرها

ِحافظوا على الصلوات والصالة  وتعالى سبحانه الحق قول -١ ِ َِ َّ ََّ ََ َ َ َُ

َالوسطى ْْ ُالمحافظة وجوب علي الكریم النص هذا عبارة دلت فقد )١٣ 

 هذا ورد أجله من الذي األصلي المقصود وهو ، الخمس الصلوات علي

   .النص
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َّوان خفتم َأال تعالى قوله -٢
ُْ ْٕ ِ ْ َتقسطوا في الیتامى فانكحوا ما طاب  َِ ُ ََ ْ َُ َْ ِْ ِ َِ َْ ُ

ْلكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم ُُ ْ َ َِ
ْ ِ َ َ َ ََ ُ َْ َ َ ِّ َ ِّ ُ َْأال تعدلوا َ ُ ِ ْ َ ًفواحدة َّ َ ِ ََ ١٤ (.  

  : هي معان ثالث علي بعبارتها تدل الكریمة اآلیة هذه فإن

   .النساء من طاب ما زواج إباحة -أ

   .أقصي كحد أربع علي اتالزوج عدد قصر -ب

 تعدد حال الظلم خوف عند واحدة زوجة علي االقتصار - ج

  .الزوجات

 مقصودة وكلها ظاهرة داللة النص ألفاظ علیها تدل المعاني هذه فكل

 اآلیة ألن ، أصالة مقصودان والثالث الثاني المعني أن إال ، سیاقه من

 علي وصایةال من یتحرجون كانوا الذین األوصیاء شأن في سیقت

 ترك عن یتحرجون ال أنهم مع ، أموالهم أكل في الوقوع من خوفا الیتامى

 من یشاء ما یجمع منهم الواحد كان حیث ، الزوجات بین العدل

 في الوقوع خفتم إن :لهم اهللا فقال بینهن یعدل وال ، عصمته في الزوجات

 أربع علي واقتصروا ، الزوجات بین العدل عدم أیضا فخافوا الیتامى ظلم

 واحدة علي أو أربع علي فاالقتصار ، واحدة فیكفي الجور خفتم فإن، 

 زواج إباحة وهو األول المعني أما ، أصالة النص سیاق من مقصودان

 إلي به لیتوصل ذكر وقد ، أصالة ال تبعا فمقصود النساء من طاب ما

 الزواج بإباحة إال یتحقق ال العدد بیان ألن ، أصالة المقصودین المعنیین

 النص لجاء فقط أصالة المقصودین المعنیین علي اآلیة اقتصرت ولو، 
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 بین القسط عدم أیضا فخافوا الیتامى في تقسطوا أال خفتم ٕوان :هكذا

 بین تعدلوا أال خفتم فإن ، أربع علي عددهن في واقتصروا ، الزوجات

  .)١٥واحدة علي فاقتصروا منهن العدد

 من فكانت بعبارتها الكریمة اآلیة علیها تدل السابقة الثالثة واألحكام

   .العبارة داللة باب

 المنطوق "الجمهور علیها یطلق الحنفیة عند هذه النص وعبارة

  .)١٦"الصریح

ُوَأحل الله تعالى قوله -٣ َّ َّ َ َالبیع َ َوحرم الربا َْ َِّ َ َّ َ17.(الكریم النص فهذا 

 فهما ، بینهما ماثلةالم وعدم الربا وحرمة البیع حل ولفظه بعبارته أفاد

 بین المماثلة نفي ألجل سیقت إنما اآلیة أن إال ، اللفظ من مقصودان

  .مماثلتهما ّادعوا الذین المشركین علي ّوردا ، والربا البیع

 الثاني والمعني ، النص سیاق من أصالة المقصود هو المعني وهذا

 االكتفاء یمكن كان ألنه ، تبعا مقصود – الربا وحرمة البیع حل وهو –

 من مقصودا المعني هذا كان ولذا ، الربا لحل تعرض دون المماثلة بنفي

 المعني إفادة إلي به ولیتوصل، الربا حرمة علي لیدل تبعا النص سیاق

                                                           
 .٢/٥٠ للجصاص القرآن أحكام انظر ) 15

 حاشیة ، ١/٨٧  التیسیر مع التحریر، ١/١٧٢ للبخاري األسرار كشف : انظر ) 16

 أصول علم، ٢/٤٤ الغفار فتح، ١/١٢٩ التوضیح، ١٤٤ ص سحاراأل نسمات

 ص زیدان الكریم عبد/ د الوجیز، ١٤٥ ص خالف الوهاب عبد للشیخ الفقه

٣٥٥. 
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 علیه دلت الذي هو وهذا ، المماثلة نفي وهو النص من أصالة المقصود

  .)١٨ النص عبارة

   :العبارة داللة حكم

 ثابت بها الثابت الحكم ألن، )١٩ قطعا الحكم بها یثبت العبارة داللة

َوَأقیموا الصالة  وتعالى سبحانه الحق قال فإذا ، اللفظ بنفس َّ ُ
ِ
َ20( دل 

َوال تقربوا الزنا  :ذكره جل قال ٕواذا ، الصالة فرضیة علي ذلك ِّ ُ َْ ََ َ21( دل 

 النص بظاهر العمل هو وأمثاله فهذا ، حرام الزنا أن علي ذلك

  .بعبارته لواالستدال

 قوله ذلك ومثال) ٢٢ باالتفاق التخصیص یقبل بالعبارة الثابت وأن

ًإنَّ الله یغفر الذنوب جمیعا تعالي
ِ ُّ ِ
َ َ َُ ُ ْ َ َّبقوله الشرك منها خص فقد )٢٣ 

ُإنَّ الله ال یغفر َأن یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء تعالى ََ َ ََ َ ُ َْ َْ َ
ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ َ ُْ ِْ ْ َّ ِ٢٤( 

 الذنوب جمیع یغفر تعالي اهللا أن علي بعبارتها دلت عامة ولياأل فاآلیة

 المغفرة وجعلت العموم هذا خصصت الثانیة اآلیة لكن ، الشرك ومنها

  .باهللا الشرك بغیر خاصة

                                                           
 ص الوجیز، ١/٨٧ التیسیر مع التحریر، ١/١٢٩التوضیح مع التلویح انظر ) 18

٣٥٥. 
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  الثاني المطلب

  اإلشارة داللة



                                             -         - ١١٤

  :منها أذكر كثیرة بتعاریف اإلشارة داللة األصولیون ّعرف

 في بالتأمل ُیعلم لكنه ألجله السیاق یكن لم ما بأنه: السرخسي ّعرفها

 ویظهر البالغة تتم به و نقصان وال زیادة غیر من اللفظ معني

  ).٢٥اإلعجاز

 مقصود غیر لكنه لغة بنظمه ثبت بما العمل :بأنها :البزدوي ّوعرفها 

  .)٢٦وجه كل من بظاهر ولیس النص له سیق وال

 من تأمل بنوع الكالم بنفس رفُع ما بأنها: )٢٧ السمرقندي ّعرفها و

 وال له سیق الكالم یكن لم لكن ، عنه ینقص أو  شئ علیه یزاد أن غیر

َّنصا "یسمي حتي باإلنزال المراد هو َ "٢٨. (  

  

 به ُیقصد لم ما علي اللفظ داللة : بأنها :)٢٩ شاه باد أمیر ّوعرفها

  .)٣٠ تبعا وال أصالة ال أصال

                                                           
 .١/٢٣٦ السرخسي أصول انظر ) 25

 .١٧٥، ١/١٧٤ للبخاري األسرار كشف انظر ) 26

 ، الحنفي السمرقندي أحمد أبي بن أحمد بن محمد منصور أبو الدین عالء هو ) 27

 ، ه ٥٣٩ سنة ببخاري توفي ، المیزان ، الفقهاء تحفة ، اللباب ، مؤلفاته من

 ).٨/٢٢٨ المؤلفین معجم انظر(

 .٣٩٧ص للسمرقندي األصول میزان : انظر )28

 ولد فقیه أصولي مفسر الحسیني محمود بن أمین محمد فالشری السید هو ) 29
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 ).٣/١٤٨ المؤلفین معجم :انظر(



                                             -         - ١١٥

 وهو ، زیادة غیر من النص بنظم بتث ما : بأنها :الشاشي َّوعرفها

  .)٣١ألجله الكالم سیق وال وجه كل من ظاهر غیر

 النص بإشارة المراد إن :نقول أن نستطیع التعریفات هذه خالل ومن

 ولكنه ، سیاقه من یقصد وال ، ألفاظه من فهمه یتبادر ال الذي المعني

 بطریق ظاللف مدلول من فهو ، ألفاظه من المتبادر للمعني الزم معني

 داللة كانت ، السیاق من مقصود وغیر التزامیا معني ولكونه ، االلتزام

 وقد ، ظاهرا التالزم وجه یكون وقد ، بالعبارة ال باإلشارة علیه النص

 إلي الفهم في یحتاج وقد ، تأمل بأدني النص ُیفهم قد ولذلك ، خفیا یكون

  .التفكیر من ومزید نظر دقة

  )٣٢ :اإلشارة داللة أمثلة

   :اإلشارة داللة لتوضیح ذكرها یمكن التي األمثلة من

ْال جناح علیكم إن طلقتم النساء ما لم  تعالى قوله -١ َْ ََ َ َ ِّ
ُُ ْ ََّ ِ ُ ْ َ َ َُ َّ

ُتمسوهنَّ ُّ َ ًتفرضوا لهنَّ فریضة َْأو َ َ ُِ َِ ُ َ ْ َبعبارتها تدل الكریمة اآلیة هذه فإن )٣٣ 

 ، ومشروع جائز قطال المهر فرض وقبل الدخول قبل الطالق أن علي

                                                                                                                             
 .١/٨٧ التحریر تیسیر انظر )30

  .١٠١-٩٩ ص الشاشي أصول انظر ) 31
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                                             -         - ١١٦

 ال إذ ، ابتداء المهر ذكر بدون یصح الزواج عقد أن علي بإشارتها ودلت

   .قائم صحیح زواج علي بناء إال الطالق یصح

ُفاعف  تعالى قوله -٢ ْ ْ عنهم واستغفر لهم َ ُْ َُ ْْ
ِ ْ َ ْ َ ْوشاورهمَ ُ ْ ِ َ ِاَألمـر ِفي َ ْ٣٤( 

ـــة هـــذه فـــإن ـــدل الكریمـــة اآلی ـــي بعبارتهـــا ت  فـــي الحكـــم يفـــ األصـــل أن عل

 تمثلها األمة من طائفة إیجاد وجوب علي بإشارتها ودلت الشورى اإلسالم

 األمــر فتنفیــذ ، منهــا فــرد كــل مــشاورة یتــأتي ال إذ ، أمورهــا فــي وتستــشار

  .ذلك یستلزم األمة بمشاورة

ُوعلى المولود له رزقهنَّ تعالى قوله -٣ ُ ْ ِ ُ َ ُ َِ ْ َ ْ ِ وكسوتهن بالمعروفَ ِ
ُ ُْ َْ ْ

ِ َّ ُ َ َ 35( 

 في األب علي المطلقات نفقة وجوب أن بعبارته النص هذا أفاد حیث

  ) ٣٦اإلرضاع حال

   :یلي ما علي بإشارته النص هذا وأفاد

 الختصاص واحتیاجهم لضعفهم الوالد علي األوالد نفقة وجوب -١

  .غیرهم النفقة في الوالد یشارك وال ، باالبن األب

 هذا لتالزم ، األم ومنصب الوالد غني بحسب مقدرة النفقة أن -٢

   .وعبارتها اآلیة ألفاظ مع المعني

 قوله في االختصاص الم لوجود ، ابنه بنسب األب اختصاص -٣

ُوعلى المولود له  تعالى َ ُ َِ ْ َ ْ َ َ.  
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                                             -         - ١١٧

   .)٣٧ الملك بالم إلیه نسب ألنه ، ولده مال تملك والیة لألب أن -٤

  :واإلشارة العبارة داللة بین الفرق

 تكون قد العبارة داللة أما ، التزامیة إال تكون ال اإلشارة أن -١

   .التزامیة تكون وقد ، مطابقة تكون وقد تضمنیة

 ، العبارة أما ، تبعا وال أصال ال مقصودة غیر اإلشارة أن -٢

  .وتبعا أصال مقصودة

 إلي احتیاج دون النص ذات من مدلولها علة تدل اإلشارة أن -٣

 غیر في مدلولها علي لتدل علة إلي تحتاج فإنها النص داللة أما علة

   .النص

 متبادر معني العبارة ألن ، اإلشارة من داللة أقوي العبارة أن -٤

 ، الزم بالسیاق مقصود غیر معني فهي اإلشارة أما ، بالسیاق مقصود

 علیهما یدل الذي والنظم النص من مستفاد واإلشارة العبارة من وكل

  .)٣٨وكالمه بلغته

   :قسمین إلي اإلشارة داللة تنقسم  :شارةاإل داللة أنواع

                                                           
، ١٨٠ -١/١٧٨ للبخاري األسرار كشف، ١/٢٣٧ خسيالسر أصول :انظر ) 37

 أصول مذكرة، ١٤٦، ١٤٥ ص األسحار نسمات، ١/٢٤٣ التلویح علي التوضیح

 .٢٨١ ص للشنقیطي الفقه
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 .١/٦٨ للبخاري األسرار



                                             -         - ١١٨

 أن دون وتفكر تأمل إلي تحتاج التي وهي : واضحة إشارة داللة -١

 الوضع معرفة فیهم توفرت ممن العلم أهل من أحد علي خفیة تكون

ْحل لكمأ تعالى قوله: ذلك مثال ، الفقهیة والملكة اللغوي ُ َ َّ َلیلة ِ َ ِالصیام  َْ
َ ِّ

ُالرفث َ ْسائكمِن َِإلى َّ ُ
ِ
ٌهن لباس َ َ

ِ َّ ْلكم ُ ُ َّوَأنتم لباس لهن َ ُ َْ ٌ َ
ِ ُ ْ َ39(  اآلیة دلت حیث 

 الحكم إن إذ ، جنب وهو أصبح من صوم صحة علي الواضحة بإشارتها

 بعده أو الفجر طلوع عند فیغتسل جنبا الصائم یصبح أن یستلزم بالجواز

  .والجنایة الصوم الحكمان فیه ویتفق، 

 الظاهرة اإلشارات من وهذه" ، األسرار شفك صاحب یقول ذلك وفي 

 لم -  اهللا رحمه -) ٤٠ الشافعي اإلمام أن إال تأمل بأدنى تعرف التي

   .)٤١ بها یعمل

 أدركوا ممن كثیرا تضح ال التي وهي : الخفیة اإلشارة داللة -٢

 النصوصیة مظانها من لألحكام الشرعي االستنباط أو اللغوي الوضع

   .له مسوق غیر بطریق

ُّعلي أوضحها التي الحمل مدة أقل : ذلك ثالم
٤٢( - من أوتي بما 

 حیث فقهیة ملكة من منح وبما والذكاء الفطنة من اهللا حباه وبما علم

                                                           
 .البقرة سورة من ١٨٧ اآلیة جزء ) 39
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                                             -         - ١١٩

 ومدة والفصال الحمل مدة إلي تشیر التي القرآنیة اآلیات بین جمع

ُوالوالدات یرضعن َأوالدهنَّ   :تعالي قوله في كما – اإلرضاع َ ُ َْ َْ
ِ ِ

ُْ َ َْ

ِحولین َْ ْ ِكاملین َ َْ ِ َتعالى قوله مع )٤٣  ُوحمله وفصاله ُُ َُ َ َِ ْ ًثالثون شهرا َ َْ َ َ ُ َ٤٤(  

ُوفصاله  تعالى قوله مع ُ َ ِعامین ِفي َِ ْ َ َ45(.   

   )٤٦ :اإلشارة داللة حكم

 الحنفیة من األصول علماء اتفق :للقطعیة إفادتها حیث من: أوال

                                                                          استنباط في علیها یعتمد حجة اإلشارة داللة أن علي

 كال ألن )٤٧العبارة كداللة ذلك في وهي ، الشرعیة النصوص من األحكام

 للمعني الزمة اإلشارة داللة كانت ٕوان ، نفسه النص عن ناشئة الداللتین

   .الكالم سوق من المقصود

                                                                                                                             
 في تربي ، وصهره  رسولال عم ابن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي هو ) 42

 مع كلها المشاهد وشهد بالشجاعة عرف الصبیان من أسلم من وأول ، النبوة بیت

 ).٤/٦١ الغابة أسد، ٤/٥٦٤ اإلصابة انظر( ، ه ٤٠ سنة توفي  الرسول
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 .١/٧٠ للبخاري األسرار كشف انظر) 47



                                             -         - ١٢٠

 واإلشارة العبارة أي وهما :"األسرار شفك صاحب یقول ذلك وفي

 ثابت منها واحد بكل الثابت ألن ، إثباته في أي الحكم إیجاب في سواء

  ).٤٨ النظم بنفس

 داللة أن إلي بعضهم فذهب ، اإلشارة داللة قطعیة في واختلفوا 

 كانت إذا ما حال في وذلك ، العبارة كداللة قطعیة تكون قد اإلشارة

ِوعلى المولود   تعالي قوله في اإلشارة داللة مثل طعاق لمدلولها موجبة ُ َْ َ ْ َ َ

ُله رزقهنَّ ُ ْ ِ ُ ِ وكسوتهن بالمعروف َ ِ
ُ ُْ َْ ْ

ِ َّ ُ َ َ وقد، بالنسب األب اختصاص في )٤٩ 

   .والمجاز للحقیقة محتمال علیه دلت الذي المعني كان إذا ظنیة تكون

 ما" اإلشارة من أي فمنه" السرخسي األئمة شمس یقول ذلك وفي 

 موجبا یكون ال ما ومنه بالعبارة الثابت بمنزلة قطعا للعلم موجبا یكون

 مرادا االحتمال في والمجاز الحقیقة معني اشتراك عند وذلك ، للعلم

   )٥٠ "بالكالم

 تكون قد ِاإلشارة أن فالحاصل "األسرار كشف صاحب أیضا وقال

ُعلى المولود له َو تعالى قوله في مثلها العبارة مثل قطعا لموجبها موجبة َ ُ َِ ْ َ ْ َ

ُرزقهنَّ ُ ْ ِ والمجاز الحقیقة معني اشتراك عند وذلك ، قطعا توجب ال وقد 

  .) ٥١ "فیه خالف فال حجة كونها فأما ، بالكالم مرادا

                                                           
 .٢/٢١٠ للبخاري األسرار كشف : انظر ) 48
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                                             -         - ١٢١

 كال ألن ، القطعیة في كالعبارة اإلشارة داللة أن إلي  أكثرهم وذهب

 صاحب یقول هذا وفي ، القطع تفید فإنها ولهذا ، لفظیة داللة منهما

 وفي بالنظم الثبوت في ء سوا واإلشارة بالعبارة الثابت أن اعلم "التلویح

   )٥٢األكثر عند أیضا القطعیة

 في سواء أنهما الشروح بعض في وذكر "األسرار كشف صاحب وقال

   .)٥٣"قطعا بهما الحكم یثبت أي الحكم إیجاب

   :للعموم إفادتها حیث من: ثانیا

 یحتمل ال النص بإشارة الثابت أن إلي نفیةالح مشایخ بعض ذهب

 ما فأما ، ألجله الكالم سیاق یكون فیما العموم معني ألن الخصوص

 علي زیادة فهو له الكالم سیاق یكون أن غیر من إلیه اإلشارة تقع

 یكون حتى العموم معني فیه یسع ال هذا ومثل ، بالنص المطلوب

   .)٥٤للتخصیص محتمال

 داللة في األصح أن إلي وغیره السرخسي األئمة شمس ذهب وقد

 حیث من بالعبارة كالثابت باإلشارة الثابت ألن ، عمومها جواز اإلشارة

 الثابت أن فكما ، الصیغة باعتبار والعموم ، الكالم بصیغة ثابت إنه

  . )٥٥بإشارته الثابت فكذلك التخصیص یحتمل النص بعبارة

                                                           

 .١/١٣٠التنقیح حقائق كشف في التلویح انظر ) 52

 .٢/٢١٠ للبخاري األسرار كشف انظر ) 53
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                                             -         - ١٢٢

َوعلى  تعالى قوله صالتخصی لحقه الذي باإلشارة الثابت ومثال َ َ

ُالمولود له رزقهنَّ ُ ْ ِ ُ َ ُِ ْ َ ْالولد تبعیة علي اإلشارة بطریق اآلیة دلت فقد) ٥٦ 

 والرق الدین وفي  ، للقرشیة الكفاءة وفي، الخالفة أهلیة في لوالده

 والده الولد یتبع فال ، باإلجماع األخیرة الثالثة منها خص وقد ، والحریة

 والحریة الرق في ویتبع ، دینا األبوین خیر الدین في یتبع فالولد ، فیهما

   .ذلك بخالف األب كان ٕوان ، األم

 – الشافعي قال ما،  أیضا صورته من أن العلماء بعض وذكر 

 بإشارة ذلك ثبت حكما حي ألنه ، الشهید علي یصلي ال – اهللا رحمه

َبل َأحیاء تعالى قوله ْ َعند ْ ْربهم ِ َِ ِّدرجاتهم علو لبیان مسوقة واآلیة )٥٧ ، 

 فخص ، )٥٨صالة سبعین حمزة علي صلى  أنه روي ما علیه فأورد

 ٥٩ اإلشارة تلك عموم من(.  

   :اإلشارة مع العبارة تعارضت لو الحكم

 بالعبارة المفهوم یقدم باإلشارة المفهوم مع بالعبارة المفهوم تعارض لو

 ، سیاقال من ومقصود فهمه یتبادر معني علي تدل النص عبارة ألن، 

                                                           
  .البقرة سورة من ٢٣٣ اآلیة ءجز ) 56

 .عمران آل سورة من ١٦٩ اآلیة جزء ) 57

 .٢/٩٧ السالم سبل  انظر )58

 والتلویح التوضیح ، ٧٣-١/٦٨ األسرار وكشف ، البزدوي أصول انظر ) 59

 الغفار فتح ، ٣/٤٧٦ الكوكب شرح، ٣/٦٢ لآلمدي اإلحكام ، ١٣٦-١/١٣٠

 عامر محمد أحمد ماهر/د إلسالميا الفقه أصول في  الهادي إرشاد ٤٥، ٢/٤٤

 .٢٠٢ - ١٩٩ ص



                                             -         - ١٢٣

 واألمثلة السیاق من مقصود غیر الزم معني علي فتدل النص إشارة أما

  :منها كثیرة ذلك علي

ُكتب علیكم القصاص  تعالى قوله -١ َ
ِ ِْ ُ ُ َُْ َ َالقتلى ِفي َ َْ ْقوله مع )٦٠ 

ًومن یقتل مؤمنا تعالي ِْ ْ ُ َْ ُ َ ْ ُمتعمدا فجزاؤه جهنم َ ََّ َ َُ ُ ََ َ ً ِّ َ ُ 61( اآلیة دلت حیث 

 الثانیة اآلیة ودلت ، القاتل من القصاص وجوب علي بارتهابع األولي

 أن علي اقتصارها في ألن، منه یقتص ال العامد القاتل أن علي بإشارتها

 البیان مقام في االقتصار هذا من یلزم إذ ، هذا إلي إشارة جهنم جزاءه

 ووجب اإلشارة علي العبارة فرجحت ، أخري عقوبة علیه تجب ال أنه

  .القصاص

 نقصان وما قیل ودین عقل ناقصات إنهن "النساء في  قال -٢

   .)٦٢ "تصلي ال عمرها شطر إحداهن تمكث :قال ، دینهن؟

                                                           
 .البقرة سورة من ١٧٨ اآلیة جزء ) 60

 .النساء سورة من ٩٣ اآلیة جزء ) 61

 في  اهللا رسول خرج "بلفظ ومسلم البخاري رواه والدین العقل  نقصان حدیث ) 62

 تصدقن النساء معشر یا : فقال النساء علي فمر المصلي إلي فطر في أو أضحي

ُُأریتكنَّ فإني ُ  وتكفرن اللعن تكثرن قال ؟ اهللا رسول یا وبم  قلن النار أهل أكثر ِ

 ، إحداكن من الحازم الرجل للب أذهب ودین عقل ناقصات من رأیت ما ، العشیر

 نصف مثل المرأة شهادة ألیس قال ؟ اهللا رسول یا وعقلنا دیننا نقصان وما ، قلن

 تصل لم حاضت إذا ألیس ، عقلها قصانن من ذلك فقال : بلي قلن ؟ الرجل شهادة

 بحاشیة البخاري أخرجه ، دینها نقصان من فذلك قال ، بلي قلن ؟ تصم ولم

 النووي بشرح مسلم ، الصوم الحائض ترك باب الحیض كتاب ١/٦٤ السندي

 ، الطاعات بنقص اإلیمان نقصان باب اإلیمان كتاب،  )١١٩ (برقم ١/٢٦٣

 ال عمرها شطر إحداهن تمكث : حدیث أما، ) ١٩٠ (برقم ١/٢٠٤ الغلیل ٕوارواء



                                             -         - ١٢٤

 ویدل ، له الكالم لسوق دینهن نقصان علي بعبارته یدل فالحدیث

 ذلك إلي ذهب كما ، یوما عشر خمسة الحیض أكثر أن علي بإشارته

 روي بما معارض وهو ، النصف هو الشطر ألن ،  الشافعي اإلمام

 وأكثرها أیام ثالثة الحیض أقل "قال أنه  النبي عن  الباهلي أمامة أبو

 والثیب البكر للجاریة الحیض أقل "الروایات بعض وفي، " أیام عشرة

 و اإلشارة علي فترجح عبارة وهو )٦٣ "أیام عشرة وأكثره ولیالیها أیام ثالثة

  .)٦٤ الحنفیة أخذ به

                                                                                                                             

 أن علي والشافعي مالك وأصحاب أصحابنا واستدل ، الجوزي ابن قال فقد ، تصلي

 إحداكن تمكث "قال  اهللا رسول عن رووه بحدیث یوما عشر خمسة الحیض أكثر

 برقم ١/١٩٣ الرایة نصب "یعرف ال حدیث وهذا: قال ، تصلي ال عمرها شطر

)٧٩٩.( 

  .الحیض باب الطهارات كتاب ١/١٩١ الرایة نصب في ورد الحدیث)  63

 .١/٣٠ الهدایة انظر ) 64



                                             -         - ١٢٥

الثالث المطلب  

  النص داللة

   :أهمها من كثیرة بتعاریف النص داللة األصولیون َّعرف

 النص بمعني ثبت ما " بأنها -اهللا رحمه -  النسفي اإلمام تعریف - 

 لغة النص بمعني ثبت ما " :بأنها البزدوي َّوعرفها )٦٥ "اجتهادا ال لغة

   .)٦٦ " استنباطا وال ًاجتهادا ال

 شئ في الحكم علي اللفظ اللةد :"بأنها )٦٧ الشریعة صدر َّوعرفها

َیفهم معني فیه یوجد ُ  ألجل المنطوق في الحكم أن اللغة یعرف من كل َ

  .) ٦٨ المعني ذلك

  

  

  

 منطوق حكم ثبوت علي اللفظ داللة" )٦٩ :بأنها الهمام ابن َّوعرفها

  . )٧٠ اللغة بمجرد مناطه لفهم لمسكوت
                                                           

 .١/٣٨٣ للنسفي األسرار كشف انظر ) 65

 .١/٧٣ البزدوي أصول انظر ) 66

 تعالي اهللا رحمه الشریعة تاج بن مسعود بن اهللا عبد هو : األصغر الشریعة صدر ) 67

 ، والتنقیح التوضیح كتاب : مؤلفاته من ، دليالج األصولي الفقیه الحنفي اإلمام –

 ).١٠٩ص البهیة الفوائد ٢/١٦١ المبین الفتح انظر(، ه٧٤٧ سنة ببخاري توفي

 .١/٢٤٥ التوضیح انظر ) 68



                                             -         - ١٢٦

 حكم علي ظاللف یدل أن "بقوله والتحبیر التقریر صاحب َّوعرفها

  .)٧١ اللغة فهم بمجرد مناطه لفهم لمسكوت منطوق

 المراد إن :نقول أن نستطیع النص لداللة التعریفات هذه خالل من

 تدل النص كان فإذا ، ومعقوله روحه من یفهم الذي المعني النص بداللة

 أخري واقعة ووجدت الحكم علیها بني لعلة واقعة في حكم علي عبارته

 أو المساواة وهذه ، منها أولي هي أو الحكم علة في عةالواق هذه تساوي

 أو اجتهاد إلي حاجة غیر من اللغة فهم بمجرد الفهم إلي تتبادر األولویة

 الثابت حكمه وأن ، الواقعتین یتناول النص أن لغة یفهم فإنه ، قیاس

  .أولي أم مساویا العلة في له الموافق لمفهومه یثبت لمنطوقه

   :النص داللة أمثلة

َفال تقل لهمآ ُأف وال تنهرهما وتعالى سبحانه الحق قول -١ َُ ْ َ ُْ َُ ََ ََ ٍّ َّ ُوقل  َ َ
ًلهما قوال كریما ْ َِ َ ً َ ُ

َّعن النهي علي بعبارته الكریم النص هذا دل فقد )٧٢ 

 النص هذا من یفهم العربیة باللغة عارف كل أن في جدال وال ، التأفیف

 العلة وهذه، ٕوایالمهما الوالدین إیذاء هي التأفیف تحریم في العلة أن

 من إیالما أشد أنها مع النص عنها سكت أخري أمور في متحققة

 فیكون ، عنهما الطعام ومنع والحبس والشتم كالضرب وذلك ، التأفیف

                                                                                                                             
 متكلم أصول فقیه الحنفي مسعود بن الحمید عبد بن الواحد عبد بن محمد هو ) 69

 ٨٦١ سنة توفي ، لتحریرا ، القدیر فتح ، مؤلفاته من ه ٧٩٠ سنة ولد ، نحوي

 ) .٣/٣٩ المبین الفتح انظر(  ،ه

 .١/٩٠ التیسیر مع التحریر انظر ) 70

 .١/١٠٩ والتحبیر التقریر انظر ) 71

 .اإلسراء سورة من ٢٣ اآلیة جزء ) 72



                                             -         - ١٢٧

 إن بل ، التحریم هو الذي للمنطوق الثابت الحكم وتأخذ لها متناوال النص

 وذلك ، التأفیف وهو ، به المنطوق في ثبوته من أولي هنا الحكم ثبوت

  .)٧٣ به المنطوق في تحققها من وأقوي أشد فیه العلة تحقق ألن

 "  وأهلكت هلكت "فقال  النبي إلي جاء أعرابیا أن روي ما -٢

 فقال  رمضان في امرأتي علي وقعت فقال " فعلت ماذا  النبي فقال

  .)٧٤ "رقبة أعتق

 وأفاد الزوج علي فارةالك وجوب أفادت النص عبارة أن الداللة وجه

َیفهم الذي المعني ألن ، الزوجة علي وجوبها علي  داللة النص  موجبا ُ

  .بینهما مشتركة وهي ، الصوم علي الجنایة هو للكفارة

 ، النص بداللة والشرب األكل في الكفارة وجوب – أیضا أفاد كما

 علي جنایة كونه هو للكفارة موجبا  الوقاع في ُیفهم الذي المعني ألن

 الصبر ألن ، أولي هو بل ، الثالث المفطرات عن اإلمساك فإنه الصوم

  . )٧٥ فیهما الزجر یثبت أن فبالحري ، أكثر إلیهما والداعیة أشد عنهما

   .وجماعة والثوري الحنفیة رأي هذا

                                                           
، ١/١٨٥ األسرار كشف مع ، البزدوي أصول، ١/٢٤١ السرخسي أصول انظر ) 73

 .١٠٦ ص الحواشي مدةع، ١/٩٠ التحریر تیسیر، ١/٢٤٦ التنقیح

 كتاب، ١/٥٣٤ ماجة وابن ، الصیام كتاب ٧/٢٢٦ النووي بشرح مسلم أخرجه ) 74

 .١٦٥٤ برقم الصوم كتاب والدارمي ، الصیام

 ص األنوار إفاضة، ١/٢٤٢ السرخسي أصول، ٢٥٠، ١/٢٤٩ التوضیح انظر ) 75

 .١٠٧ ص الحواشي عمدة ، ١٠٥ ص الشاشي أصول، ١٤٧



                                             -         - ١٢٨

 أیضا ونسب ، والظاهریة    أحمد واإلمام الشافعي اإلمام وذهب 

  )٧٦ فقط اعالجم في الكفارة أن الجمهور إلي

  :النص داللة اختالفات

 ألنها وذلك ، متعددة أسماء النص داللة علي األصول علماء أطلق

 الجمع وهذا ، الشرعي الحكم في المنصوص وغیر المنصوص بین جمع

 والمسكوت  المنطوق بین تجمع التي العلة وألن للمشرع ومقصود مراد

 بمجرد تدرك فهي ، لرأيبا قیاسا وال أصولیا اجتهادا تتطلب ال لغویة علة

  .للنص اللغوي الفهم

  

  

   :یلي ما األسماء هذه من

 التسمیة وهذه ، واللحن المعني بالفحوي والمراد ، الخطاب َفحوي -١

 إلي یتعدي وحكما مفهوما له وأن ، النص معني من یفهم مما ناشئة

 معناه بقوة وزیادة المعني فیه ما أو فیه المعني نفس لتحقق ، المسكوت

  .ومفهومه

                                                           
، ١/٣٠٢ المجتهد بدایة، ١/١٣١ االختیار ، ٢/١٠٢٤ نائعالص بدائع انظر ) 76

، ٢/٥٨٦ الخرقي مختصر  علي الزركشي شرح، ٣/١٠٢ قدامة البن المغني

، ٦/٣٧٤ المجموع٤/٢٩٤ األوطار نیل، ٣/٣٢١ الفروع، ٣/٤٢٤الكبیر الحاوي

 .٤٤٣-١/٤٤٢ المحتاج مغني



                                             -         - ١٢٩

 تشیر التي الداللة به والمراد أیضا معناه به ویراد ، الخطاب لحن -٢

 المناط بسبب المنطوق فهم علي بناء تحقق قد المسكوت حكم أن إلي

  .اللغوي

 بناء الشافعي أصحاب لبعض اإلطالق وهذا : الموافقة مفهوم -٣

  .) ٧٧المنطوق لحكم موافق المسكوت حكم أن علي

   : واإلشارة ، واإلیماء،   التعلیل فهم - ٤

 الوصف إلي الحكم إضافة من : التعلیل فهم") ٧٨ الغزالي فیقول

ُوالسارق والسارقة تعالى كقوله المناسب َ ِ َِّ ََّ َفاقطعوا َأیدیهما َُ ُ َ
ِ ْ ُ َ ْ َكما فإنه) ٧٩ 

 علة السرقة كون ُفهم به المنطوق وهو السارق علي القطع وجوب ُفهم

 فحوي من الفهم إلي یسبق لكن به طوقمن غیر علة وكونه ، للحكم

 الكالم فحوي یسمي كما ٕواشارة إیماء یسمي قد وهذا ..........الكالم

   .)٨٠وحقیقته جنسه علي الوقوف بعد تسمیته في الخیرة والیك ، ولحنه

 وهذا)٨١الجلي القیاس النص داللة علي األصولیین بعض أطلق وقد

   :یلي لما صحیح غیر

                                                           
 .بعدها وما١٤٦ص األسحار نسمات حاشیة، ١/٢٤٦ التنقیح و التلویح انظر ) 77

 الحرمین إمام علي تفقه الغزالي الطوسي أحمد بن محمد بن محمد بن محمد هو )  78

 سنة توفي ، ذلك وغیر الدین علوم إحیاء مؤلفاته من فقیه متكلم أصولي، 

 ) .٤/٢١٦ األعیان وفیات ، ١٢/١٧٣ والنهایة البدایة انظر (ه٥٠٥

 .المائدة سورة من ٣٨ اآلیة جزء ) 79

 .١٩٥، ٢/١٩٤ للغزالي المستصفي نظرا ) 80

 ).٣/٤٨٥ الكوكب شرح : (الحنابلة وبعض أصحابه وأكثر للشافعي منسوب وهو ) 81



                                             -         - ١٣٠

 المعني فهم من تدرك النص داللة أن أكدوا الحنفیة علماء أن -١

 وهي المناط لتحقق نظرا عنه المسكوت لتناول وتتعدي للنص اللغوي

   .لغویة داللة

 اللغة بطریق المجتهد إلیها یتوصل النص داللة أن أیضا أكدوا -٢

 العلة في تتوفر شروط إلي یحتاج الذي القیاس بطریق ال اللغوي والفهم

   .رعالف وفي األصل وفي

 قیل فإن "بقوله قیاسا النص داللة سمي من علي الغزالي َّرد -٣

 وهذا لإلیذاء حرم إنما التأفیف ألن ، التأفیف علي قیاسا حرام الضرب

 واستنباط تأمل إلي  محتاج أنه قیاسا بكونه أردت إن :قلنا فوقه اإلیذاء

 صحیح فهو منطوق من ُفهم مسكوت أنه أردت ٕوان  ، خطأ فهو علة

 متأخرا ولیس معه هو أو المنطوق من الفهم إلي ُأسبق أنه ُیفهم أن رطبش

  .)٨٢ عنه

 الفرع من جزءا یكون أن یجوز ال القیاس في األصل أن -٤

 إلحاقه فیتم مستقل فرع القیاس في عنه المسكوت أن باعتبار باإلجماع

 معناه أدرك والذي عنه المسكوت أما ، العقلي المناط بسبب باألصل

 النص بعبارة مفهومه تحقق معني ٕوانما ، فرعا لیس فهو وغیره دالمجته

  .) ٨٣ به المنطوق المعني من جزء وكأنه

  :النص داللة أقسام 

                                                           
 .٢/١٩٦ للغزالي المستصفي انظر ) 82

.                                                                                     ١/٧٤ للبخاري األسرار كشف انظر ) 83



                                             -         - ١٣١

  :قسمین إلي النص داللة تنقسم

 النص بداللة أیضا وتسمي ، القطعیة النص داللة: األول القسم

   .الضروریة

 النص داللةب أیضا وتسمي ، الظنیة النص داللة : الثاني القسم

   .)٨٤ النظریة

   ":الضروریة "القطعیة النص داللة: أوال

 ال بطریقة قطعا" العلة "المقصود المعني فیه ُعلم ما هي : تعریفها

 قطعا عنه المسكوت في أیضا وجوده ُوعلم لالختالف مجال فیها یكون

 في منها أقوي عنه المسكوت في العلة كانت وسواء ، خالف بال

  .فیهما متساویة كانت أو  ،علیه المنصوص

 رسول أوجب فقد  : المتقدم األعرابي حدیث  :النوع هذا أمثلة من

 أعرابیا لكونه ال الصوم علي جنایته باعتبار األعرابي علي الكفارة  اهللا

 بداللة ثابتا حقه في الحكم یكون الجنایة تلك مثل منه وجدت فمن، 

  .النص

   ":النظریة "الظنیة النص داللة : ثانیا

 بني الذي المعني بوجود القطع فیها یتأتي ال التي هي:  تعریفها

   .عنه المسكوت وفي علیه المنصوص في الحكم علیه

                                                           
 .١/٢٥٥  للتفتازاني التلویح ، ٧٤- ١/٧٣ للبخاري  األسرار كشف انظر ) 84



                                             -         - ١٣٢

 في مظنونة علة علي العتمادها وذلك ، ظنیه القسم هذا في فالداللة

 كانت ولهذا  ، عنه المسكوت في وجودها ظن وعلي، علیه المنصوص

 في علیها متفق غیر الظنیة النص لةدال في فالعلة لالجتهاد محال

  . ) ٨٥عنه المسكوت و علیه المنصوص

   :النوع هذا أمثلة من

 كثیرة الظنیة النص لداللة الحنفیة یوردها التي األمثلة أن المعلوم من

 والكفارات الحدود إثبات علي بها استشهدوا التي المسائل فیها ویدخل، 

   . النص بداللة

  

 أن وهو ، أهمیته له أمر علي أنبه وأن بدال المثال أذكر أن وقبل

  .)٨٦ الشافعیة عند جائز بالقیاس والكفارات الحدود إثبات

   .)٨٧یجوز ال الحنفیة وعند 

 الشرع دالئل من القیاس بأن : إلیه ذهبوا ما علي الشافعیة واستدل

 فإن ، والسنة بالكتاب تثبت كما والكفارات الحدود به تثبت أن فیجوز
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                                             -         - ١٣٣

 ، وموضع موضع بین تفصل ال القیاس صحة علي قامت يالت الدالئل

  .یوجد ولم مانع یمنع أن إلي المواضع كل في استعماله فصح

 لآلثام ماحیة شرعت الكفارات بأن :قالوا ما علي الحنفیة واستدل

 الحدود وكذا ، والزجر العقوبة معني وفیها ، أسبابها بارتكاب الحاصلة

 معني وفیها ، أسبابها هي التي الجنایات علي وجزاء عقوبة شرعت

 مقادیر معرفة في للرأي مدخل وال الشرع صاحب بشهادة أیضا الطهرة

 یصلح ما ومعرفة ، آثامها إزالة به یحصل ما ومعرفة ، وآثامها اإلجرام

 مبناه الذي بالقیاس إثباتها یمكن فال ، ذلك ومقادیر عنها وزاجرا لها جزاء

 تضمنه الذي المعني علي مبناه فإن االستدالل بخالف ، الرأي علي

 بالشبهات تندرئ مما الحدود وألن ، الشرع إلي مضافا فیكون لغة النص

 ألن ، االستدالل بخالف ، شبهه فیه الذي بالقیاس إثباتها یجوز فال

 عنه انتفت الشرع إلي مضافا صار لما به الحكم تعلق الذي المعني

  .به إثباتها فیجوز الشبهة

   :السابق األعرابي حدیث: أیضا الظنیة النص لةدال أمثلة ومن

 إلي جاء الذي األعرابي علي الكفارة إیجاب علي بعبارته دل فقد

  .رمضان نهار في بالوقاع متعمدا أفطر أنه من واقعته وحكي  النبي

 رمضان نهار في متعمدا أوشرب أكل من علي الكفارة تجب هل لكن

  الحدیث؟ نص بداللة

 ومالك وأصحابه حنیفة أبو فذهب : ذلك يف العلماء اختلف

 شرب أو أكل من علي الكفارة وجوب إلي وجماعة والثوري وأصحابه



                                             -         - ١٣٤

  . ) ٨٨ النص بداللة رمضان نهار في متعمدا

 المعني المذكور الحدیث من فهموا ألنهم ، ذلك إلي هؤالء ذهب ٕوانما

 علي ةجنای الوقاع كون وهو ، للكفارة موجبا الوقاع كان أجله من الذي

 الثالث المفطرات عن اإلمساك وهو به یتأدي الذي ركنه بتفویت الصوم

 الصوم علي الجنایة وهو ، المعني وهذا) والوقاع ، والشراب ، الطعام(

 داللة بطریق منهما كل في الكفارة فتثبت عمدا والشرب األكل في متحقق

 الكفارة ثبوت إن : قالوا بل بذلك هؤالء یكتف ولم ، بالقیاس ال النص

 علیه بالجنایة ثبوتها من أولي والشرب باألكل الصوم علي بالجنایة

   :ألمرین وذلك بالجماع

 ، الصوم علي الجنایة عن للزجر كان الكفارة وجوب أن  :األول

 وكثرة عنهما الصبر لقلة الجماع من الزاجر إلي أحوج والشرب واألكل

 ، إلیهما الحاجة وفرط بهما النفس إللف بالنهار سیما ال فیهما الرغبة

  .الواحد الیوم في تكرره ویقل علیه الصبر یمكن فإنه الجماع بخالف

 الفرج شهوة من منعه من أشد البطن شهوة من اإلنسان منع  :الثاني

 في الصوم شرع ولهذا ، لها تابعة الفرج وشهوة ، أكثر إلیها دعاءه ألن، 

 هذه عن االمتناع فكان،  غالبا الشهوة هذه اقتضاء وقت هو الذي النهار

 ، التبع بمنزلة األخري عن  واالمتناع الصوم في األصل هو الشهوة

 معني علي لورودها أفحش والشرب باألكل الصوم علي الجنایة وكانت

   بالوقاع الجنایة من الباب في األصلي المقصود هو واحد
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                                             -         - ١٣٥

 علي الجنایة كانت ولما ، التبع مجري جار هو معني علي لورودها 

 أقوي لكونها أولي المقصود هو ما علي الجنایة كانت للكفارة موجبة التبع

 األكل في الكفارة أثبتنا أنا فتبین التأفیف من والشتم الضرب بمنزلة

  .) ٨٩بالقیاس ال بالداللة والشرب

 في تلزم إنما الكفارة أن إلي : الظاهر وأهل والحنابلة الشافعیة وذهب

 علي الكفارة وجبت أجلها من التي والعلة، ) ٩٠فقط الجماع من اإلفطار

 یوجبوا لم ولذلك ، خاصة بالوقاع الصوم علي الجنایة هي األعرابي

 العلة تحقق لعدم رمضان نهار في متعمدا شرب أو أكل من علي الكفارة

  .فیه

 وذلك ، ظنیة السابق المثال في النص داللة أن لنا یتبین سبق مما

 ، عنه والمسكوت علیه المنصوص في لةالع تعیین في العلماء الختالف

  .عنه المسكوت حكم في اختالفهم ذلك عن ونتج

   :النص داللة حكم

   :للقطعیة إفادتها حیث من : أوال

 واإلشارة ، بالعبارة الثابت مثل بالداللة الثابت : الحنفیة  علماء قال

 من المفهوم المعني إلي الستناده ، النظم إلي مستندا قطعیا كونه في
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                                             -         - ١٣٦

 )٩١والقیاس الواحد خبر علي فتقدم ، النص بداللة سمیت ولهذا لغة النظم

.  

 داللة والقیاس الواحد خبر علي تقدم التي النص بداللة یریدون ولعلهم

 : قولهم إطالق علي یترتب ٕواال ، النص داللة مجرد ال القطعیة النص

،  نفسه الواحد خبر علي الواحد خبر وهو ، الظني النص داللة تقدیم

 غیر أمر وهذا ، العبارة داللة علي النص داللة تقدیم إلي یؤدي وهذا

  .جائز

 الحكم ألن ، فسائغ القیاس علي القطعیة النص داللة تقدیم وأما

 كان ٕوان ، قطعي النص بداللة الثابت والحكم ظني بالقیاس الثابت

 العلة ذي بالقیاس النص داللة علیه تقدم الذي القیاس یقید أن األفضل

 فإنها القیاس علة أما ، لغویة النص داللة في العلة ألن ، المستنبطة

   .واالجتهاد بالرأي یثبت مما أقوي باللغة یثبت وما واالجتهاد بالرأي ثابتة

 القطعیة النص داللة مع تعارض إذا المنصوصة العلة ذي القیاس أما

  .)٩٢القوة في متساویان ألنهما ، اآلخر علي ألحدهما ترجیح فال

  :للعموم إفادتها حیث من : ثانیا
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                                             -         - ١٣٧

 أوصاف من العموم ألن ، التخصیص یحتمل ال النص بداللة الثابت

 النص بمعني ثابت النص بداللة الثابت ألن ، الداللة في لفظ وال ، اللفظ

   .لغة

 یحتمل ال النص بداللة الثابت "السرخسي األئمة شمس قال

 وقد ، له متناول رغی الكالم أصل أن بیان التخصیص ألن التخصیص

 كان ما وبعد ، لغة النص بمعني ثابت بالداللة الثابت الحكم أن بینا

 ، له متناول غیر  لكونه احتمال یبقي ال لغة له متناوال النص معني

 ، یعترض بدلیل فیه للحكم موجبا یكون أن من إخراجه یحتمل ٕوانما

  . ) ٩٣ تخصیصا ال نسخا یكون وذلك

 من بالداللة المفهوم مع باإلشارة ومالمفه تعارض لو الحكم

   .النصوص

 وتترجح اإلشارة تقدم النص ٕواشارة النص داللة بین التعارض عند

 الداللة وفي ، اللغوي والمعني النظم وجد اإلشارة في ألن ، الداللة علي

 عن سالما النظم وبقي المعنیان فتقابل ’ اللغوي المعني إال یوجد لم

  .بذلك ترجحتف اإلشارة في المعارضة

   :ذلك مثال

ًومن قتل مؤمنا تعالى قوله ِ ْ َُ ََ َ ٍخطئا فتحریر رقبة مؤمنة َ ٍَ ِْ ْ ُّ ََ ََ ُ ِ َ ً َ َ مع .)٩٤ 

ًومن یقتل مؤمنا تعالى قوله ِْ ْ ُ َْ ُ َ ْ َمتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیه َ َ َ
ِ ًِ ًَ َُ ََّ ُ ُ ََ ِّ َ ُ95( ، فاآلیة 
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                                             -         - ١٣٨

 یحرر أن علیه عمدامت مؤمنا قتل من أن الداللة بطریق منها یؤخذ األولي

 ألن ، جریمته عن التكفیر بهذا خطأ القاتل من أولي ألنه ، مؤمنة رقبة

 من ذنبه عن یكفر أن أولي والعامد ، ذنبه عن للقاتل كفارة الرقبة تحریر

 علیه یجب ال أنه اإلشارة بطریق منها یؤخذ الثانیة واآلیة ، الخاطئ

 إذ ، الدنیا في لذنبه كفارة ال أنه إلي ، تشیر اآلیة ألن ، رقبة تحریر

 علي اإلشارة فرجحت فتعارضتا غیر ال جهنم في خلوده جزاؤه جعلت

 الحنفیة رأي هو وهذا، رقبة تحریر عمدا القاتل علي یجب فال الداللة
٩٦(.  
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                                             -         - ١٣٩

:تنبیه  

 المقصود المعني عرف إذا بالداللة یثبت إنما الحكم أن نعلم أن یبقي

 الموافقة مفهوم أو النص داللة في یشترط أي ، المنصوص الحكم من

 المنطوق من أولي عنه المسكوت في وأنه النطق محل في المعني فهم

 كف : والنهر التأفیف تحریم من المقصود أن عرف كما ، له مساو أو

 الحكم فیثبت ، احترامهما لبیان الكالم سوق ألن  ، الوالدین عن األذى

 بالتنبیه أو ، الموافقة مفهوم أو النص داللة بطریق الشتم و الضرب في

 الیتیم مال أكل تحریم من الغرض أن عرف وكما ، األعلى علي باألدنى

َإنَّ الذین یأكلون َأموال الیتامى تعالى قوله في َ َ َْ َ َ ْ َ َُ ُ ْ َِّ ِظلما إنما یأكلون في  ِ
َ ُُ ْ َ َ ًَِّ ُْ

ًبطونهم نارا َْ ِ ِ ُ ُ 97( ، اإلحراق في الحكم فیثبت لها التعرض ترك هو 

 تحریم التأفیف تحریم من لزم لما المعرفة هذه ولوال ، أیضا واإلهالك

 ال ، له منازع ملك بقتل أمره إذا للجالد السلطان یقول قد إذ ، الضرب

 من المنازعة محذور دفع في أشد القتل لكون ، اقتله ولكن أف له تقل

 اهللا وو ، ضربه وقد ، أف لفالن قلت ما واهللا : الرجل ویقول ، التأفیف

   )٩٨یحنث فال ، أحرقه وقد فالن مال أكلت ما
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                                             -         - ١٤٠

الرابع المطلب  

  "النص باقتضاء "أیضا وتسمي : االقتضاء داللة

"  ،طلبه أي "وتقاضاه دینه اقتضي "ومنه الطلب :لغة االقتضاء

  .) ٩٩یقضیه أن إلیه طلب " فالنا واستقضي

   :كثیرة بتعاریف االقتضاء داللة األصولیون عرف  :واصطالحا

 یتوقف ما علي المنطوق داللة :" بأنها )١٠٠الشكور عبد ابن عرفها

  .) ١٠١ "شرعا أو عقال علیه صحته

 یشترط علیه المنصوص علي زیادة :" بأنها السرخسي وعرفها

 إعمال یمكن ال  وبدونه ، للحكم موجبا أو مفیدا المنظوم لیصیر تقدیمه

   .)١٠٢به تینثاب النص إلي مضافین الحكم مع المقتضي فكان المنظوم

  

 شرعا لتصحیحه النص علي زیادة ثبت ما "بأنها) ١٠٣ البخاري وعرفها
 الكالم صدق یتوقف عنه مسكوت شئ علي اللفظ یدل أن "وقیل )١٠٤

   .)١٠٥ تقدیره علي
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                                             -         - ١٤١

 النص باقتضاء المراد إن :نقول أن نستطیع التعریفات هذه خالل من

 لفظ فیها لیس نصال فصیغة ، بتقدیره إال الكالم یستقیم ال الذي المعني

   .تقتضیه للواقع ومطابقتها معناها واستقامة صحتها ولكن علیه یدل

  :النص داللة وبین بینها الفرق

 أما ، یفهمها أن العربیة اللغة یفهم من لكل یمكن النص داللة أن

  .فال االقتضاء داللة

 في المذكورة غیر أخري صورة عنه المسكوت النص داللة في أن

 في معني عنه فالمسكوت االقتضاء في أما ، التأفیفو كالضرب النص

 عن رفع "حدیث في كاإلثم المنطوق الكالم في المذكورة الصورة نفس

   )١٠٦....."الخطأ أمتي

 من المأخوذ للمعني وسابق متقدم الزم االقتضاء بداللة علیه فالمدلول

 المدلول بخالف وهذا ، به إال یصدق ال أو یصح ال الكالم إذ العبارة
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  .والناسي



                                             -         - ١٤٢

 من المأخوذ للمعني حق وال متأخر الزم إنه حیث اإلشارة داللة في علیه

   .)١٠٧ العبارة

   :االقتضاء داللة أمثلة

ٍفتحریر رقبة تعالى قوله في جاء ما مثال ذلك من
ََ َ ُ ِ ْ َ َفمقتضي )١٠٨ 

 یتصور ال الحر تحریر ألن ، مملوكا المحرر یكون أن ، اآلیة في األمر

 اقتضاء بالنص ثابت الرقبة فملك ، نفسه عن الغیر ملك تحریر وكذلك، 

  "مملوكة رقبة فتحریر "إذا التقدیر ویكون، 

ْحرمت علیكم ُأمهاتكم تعالي قوله أیضا ذلك علي األمثلة ومن ُْ ُُ َ َّ َْ َ ُْ َ ِّ١٠٩( 

ُحرمت علیكم  تعالي وقوله ، بهن الزواج تحریم هو التحریم مقتضي فإن ُ َْ َ ُْ َ ِّ

َالمیتة والدم و َُ َّ ْ ُْ َ ْ ِلحم الخنزیرَ ِ ْ َِ ْ ُ ْاالنتفاع أو أكلها هو ذلك مقتضي فإن) ١١٠ 

  .بها

ْ◌أو تعالى قوله أیضا ذلك علي األمثلة ومن ُیعفو الذي بیده عقدة  َ َ ْ ُ َ َ
ِ ِ ِِ َّ َُ ْ

ِالنكاح َ ِّ 111( النكاح عقدة بیده الذي أن علي )١١٢الجصاص استدل فقد 
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١١/٢٩٧.( 



                                             -         - ١٤٣

" النكاح عقدة دهبی الذي "تعالى قوله ألن ، الولي وال األب ال الزوج هو

 عقدة فأما ، یده في هي من ید في وهي موجودة العقدة تكون أن یقتضي

  .أحد ید في فإنها علیها اللفظ إطالق یجوز فال ، موجودة غیر

 ، بعده وال العقد قبل الولي ید في موجودة عقدة هناك تكن لم فلما

 عند – اآلیة في المراد كان الطالق قبل الزوج ید في العقدة وكانت

   )١١٣ الزوج هو – الجصاص

   :االقتضاء داللة أنواع

 ثالثة إلي َالمقتضي – الحنفیة عامة ومعهم – األصولیون ّقسم

  :أقسام

   .المتكلم صدق ضرورة أضمر ما : األول

 وما والنسیان الخطأ أمتي عن رفع " الرسول قول ذلك مثال

 الحدیث في الواردة النص عبارة أن : الداللة وجه) ١١٤"علیه استكرهوا

 ، علیه مكرها أو نسیانا أو خطأ وقع إذا الفعل رفع علي بظاهرها دلت

 ، بكثرة یقعان والنسیان الخطأ ألن ، للواقع مطابق غیر المعني وهذا

 ما تقدیر تقتضي العبارة هذه معني فصحة ، یرفع ال وقع إذا فالفعل
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                                             -         - ١٤٤

 اقتضي محذوف فاإلثم ، الخطأ  إثم أمتي عن رفع : هنا فیقدر به تصح

   .)١١٥اقتضاء النص مدلوالت من فیعتبر ، النص معني صحة تقدیر

  :عقال الكالم لصحة أضمر ما : الثاني

َواسَأل القریة التي كنا فیها تعالى قوله ذلك مثال
ِ َِّ ُ َّ َِ َ َْ ْ ْ َ١١٦(.   

 ال جماد والقریة ، القریة سؤال علي بعبارتها اآلیة دلت "الداللة وجه

 النص یصبح معني إضمار من البد كان ولذا،  عاقل یقوله ال و ُیسأل

 الكریم القرآن بالغة من نوع وهذا " القریة أهل واسأل "وهو مقبوال به
١١٧(.  

  :شرعا الكالم لصحة أضمر ما : الثالث

 عبدك أعتق "عبدا یملك آلخر كفارة علیه إنسان قول  :ذلك مثال

 ، عبده تاقبإع الغیر من طلب علي بعبارته یدل اللفظ هذا " بألف عني

 األمر ألن ، األلف وعلیه، " الطالب "اآلخر علي العتق وقع أعتقه فإذا

 ، عنه اإلعتاق لیتحقق بالبیع منه العین تملیك یقتضي عنه باإلعتاق

   .)١١٨ الشرط بمنزلة ویكون متقدما یثبت المقتضي وهذا
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                                             -         - ١٤٥

 یتوقف الذي الكالم أن نعرف أن : إلیه التنبیه یجب ومما هذا

 الضاد بكسر " المقتضي "یسمي آخر كالم تقدیر علي تهصح أو صدقه

 یسمي الصحة أو الصدق علیه یتوقف الذي المتقدم الالزم أما، 

  .الضاد بفتح " المقتضي"

 زیادة "بأنه عرفوه للمقتضي الثالثة األقسام من تقدم ما علي وبناء

 لیتحقق النص فاقتضاها بدونها النص معني  یتحقق لم النص علي

   .)١١٩"یلغو الو معناه

 لتصحیح منطوقا المنطوق غیر جعل المقتضي "فقالوا أیضا وعرفوه

 أضمر ما علي المقتضي اسم أطلقوا الحنفیة وبعض  )١٢٠" المنطوق

 أو الكالم صدق استدعاه مما عداه ما أما ، فقط شرعا الكالم لصحة

 ال المضمر أو )١٢١ المحذوف باب من یعتبرونه فإنهم العقلیة صحته

 به یصح المقتضي إن : قالوا إذ ، مطرد غیر فرقا وذكروا،  المقتضي

 ظاهر یتغیر ال أي ،ظهوره عند یلغي وال ، المقتضي وهو المذكور

 انقطع مذكورا قدر إذ فإنه المحذوف بخالف ظهوره عند حاله عن الكالم

 تعالى قوله في كما ، المقدر هذا إلي وانتقل المذكور إلي أضیف مما

َواسَأل الق ْ ِ ْ َریةَ َ ْ122( السؤال كان األهل وهو بالمحذوف صرح إذا فإنه 

 الخطأ أمتي عن رفع " قوله علي ینطبق هذا أن والواقع ، علیه واقعا
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                                             -         - ١٤٦

 فیصیر حاله عن الكالم ظاهر یتغیر المقتضي بظهور إذ )١٢٣"والنسیان

 ، دقیق غیر الفرق في فالضابط " والنسیان الخطأ إثم أمتي عن رفع" 

  .)١٢٤ اقتضاء الثالثة أن من العامة قول إلي فیرجع ولذا

   :االقتضاء داللة حكم

 الصحیحة االستدالالت جملة من االقتضاء بداللة االستدالل یعتبر

 بداللة الثابت مثل عندهم االقتضاء بداللة الثابت أن كما ، الحنفیة عند

   .القطع وجه علي الحكم بها یثبت أي ، النص

  :                     فقال ذلك ليإ السرخسي األئمة شمس أشار وقد 

 الثابت بمنزلة ال النص بداللة الثابت بمنزلة االقتضاء بطریق الثابت"

 ألن ، أقوي النص بداللة الثابت المعارضة عند أن إال ، القیاس بطریق

 ، لغة موجباته من لیس والمقتضي ، لغة المعني باعتبار یوجبه النص

  .)١٢٥ به الحكم اتإثب إلي للحاجة شرعا ثبت ٕوانما

 یعدل  بالمقتضي أي بهذا والثابت "األسرار كشف صاحب أیضا وقال

 أو بالنص الثابت فإن ، المعارضة عند إال بالنص الثابت یساوي أي

 أو بالنظم ثابت ألنه ، بالمقتضي الثابت من أقوي یكون داللته أو إشارته

  موجبات من لیس والمقتضي ، وجه كل من ثابتا فكان ، اللغوي بالمعني

 فكان ، به الحكم إثبات إلي للحاجة شرعا یثبت ٕوانما ، لغة الكالم
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                                             -         - ١٤٧

 ضرورة وراء فیما ثابت غیر هو إذ ، وجه دون وجه من ثابتا ضروریا

  .) ١٢٦ أقوي األول فیكون الكالم تصحیح

  :) ١٢٧النص وداللة االقتضاء داللة بین التعارض

 إلي مضاف إنه یثح من ، النص بداللة كالثابت باالقتضاء الثابت

 ویقینا قطعا الحكم تثبت االقتضاء فداللة ، القیاس علي ومقدم ، النص

 حدث إذا لكن ، الضرورة اقتضتها قد إذ الظن إلي یصرفها ما یرد لم ما

 والثابت ضرورة بال لغة ثابت ألنه ، النص بداللة الثابت فیقدم تعارض

  .ضروري بالمقتضي

 داللة بین للتعارض مثال یوجد ال أنه إلي األصولیون ذهب وقد

 تعالي بقوله لذلك التمثیل یمكن أنه وأري ، وغیرها االقتضاء

َوصاحبهما ُ ْ
ِ

َ ًالدنیا معروفا ِفي َ ُ ْ َ َ ْ ُّ128( اإلجابة النص هذا یقتضي حیث 

 قوله في النص عبارة مع هذا فیتعارض ، مطلقا أوامرهما وتنفیذ لهما

َوان جاهداك تعالى َ َ َْ ِٕ ٰعلى َ َ َتشرك ْ َأنَ ِ ْ َبي ما لیس لك به علم فال  ُ َ ٌْ
ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ

َتطعهما ُ ْ
ِ ُتعالى قوله في وكما ، النص عبارة فتقدم )١٢٩  َووصینا ْ َّ َ َ
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                                             -         - ١٤٨

ِاإلنسان بوالدیه ِْ َ َ َِ َِ ْ ًحسنا ْ ْ ُتعالى قوله مع )١٣٠َوان جاهداك َ َ َْ ِٕ َبي ما  لتشرك َ
ِ

َلیس لك به علم فال تطعهما ُ ْ
ِ ِ ُِ َ َ ٌ ْ ِ َ َ ََ ْ١٣١(.  
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                                             -         - ١٤٩

امسالخ المطلب  

  األحكام علي النصوص داللة طرق في الحنفیة غیر منهج

 الموضوع هذا في الحنفیة غیر عند وكثرته الكالم لتشعب نظرا

 ذكره ما خالل من وذلك اإلیجاز سبیل علي للفائدة إتماما فسأذكره

   :التوفیق وباهللا فأقول المنهجین بین أقارن ثم كتبهم في األصولیون

 في الحنفیة منهج عن – جملته في – فیةالحن غیر منهج یختلف ال

 إذا النصوص مجال في االجتهاد في شأن ذا اختالفا الداللة طرق تقسیم

 واالصطالح التنویع في اختالف ألنه ذلك " المخالفة مفهوم "استثنینا ما

 ٕوان والمفاهیم بالمعاني والعبرة ، ومفاهیمها الداللة طرق ذاتیة في ال

   االصطالحات اختلفت

 والحكم المعني علي اللفظیة الداللة ّقسموا الحنفیة أن : ذلك انوبی

 داللة ، النص داللة ، اإلشارة داللة ، العبارة داللة : أقسام أربعة إلي

  .االقتضاء

  :رئیسین قسمین إلي اللفظیة الداللة ّقسموا فقد : الحنفیة غیر أما

   .المنطوق داللة: أوال

  .المفهوم داللة: ثانیا

 النص في مذكور شئ حكم علي اللفظ داللة : هي منطوقال وداللة

   .لوازمه علي أو به ومتلفظ



                                             -         - ١٥٠

َُ◌ وَأحل الله تعالى فقوله َّ َّ َالبیع َ َوحرم الربا َْ َِّ َ َّ َالحل حكم محل )١٣٢ 

  .النص في مذكوران والربا البیع وهما ، والحرمة

   .)١٣٣ریب بال منطوق داللة إذا المعني هذا علي اللفظ فداللة

   :قسمان طوقوالمن

  .صریح منطوق - ١

   .صریح غیر منطوق - ٢

 بالوضع العلم بمجرد اللفظ من یعلم ما فهو الصریح المنطوق أما

 سماعه أو به التلفظ أو ،قراءته بمجرد لغة معناه یتبادر ما أي ، اللغوي

 مطابقة الحكم علي اللفظ داللة یشمل وهو ، آخر شئ أي وساطة دون

   .)١٣٤ تضمنا أو

 علیه دل الذي الحكم أو المعني فهو : الصریح غیر طوقالمن أما

  .أقسام ثالثة إلي ویقسم وضعا ال التزاما اللفظ
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                                             -         - ١٥١

   .إشارة داللة - ١

   .اقتضاء داللة - ٢

   .إیماء داللة - ٣

   .عنهما الحدیث سبق فقد واالقتضاء اإلشارة داللة أما

 لو مبحك وصف اقتران "بأنها األصولیون فعرفها  :اإلیماء داللة أما

   .والحكمة البالغة عن أي )١٣٥ بعیدا لكان للتعلیل نظیره أو هو یكن لم

   .المناسب الوصف إلي الحكم إضافة من التعلیل َفهم :بأنها وقیل

 اهللا رحمهما )١٣٦قدامة ابن واختاره الغزالي اإلسالم حجة تعریف وهو
١٣٧(.   

ُوالسارق والسارقة تعالى قوله :ذلك مثال َ ِ َِّ ََّ ُفاقطع َُ َ ْ َوا َأیدیهما جزاء بما َ َ
ِ ً َ َ َُ

ِ ْ

ٌكسبا نكاال من الله والله عزیز حكیم
ِ ِ
َ َ ُ ٌَ ِ َّ َّ

َ َ ِّ ً َ ََ َ138( وهو الحكیم الشارع رتب فقد 

 اإلیماء بطریق ذلك فدل" فاقطعوا "الفاء بحرف السرقة علي بالقطع األمر

 له الموجب وسببه القطع لحكم علة السرقة وصف أن علي ، التصریح ال

 إلیه أومأ للمشرع مقصود الزم معني ًإذا الوصف َّعلیة أو فالتعلیل، 
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                                             -         - ١٥٢

 الكالم بالغة علیه وتتوقف به یصرح ولم ، بالفاء االقتران وهو ، اللفظ

  .) ١٣٩المشرع  وحكمة األداء في

 في یذكر لم شئ حكم علي اللفظ داللة "وهي المفهوم داللة: ثانیا

 یكون قد ، لمفهوما طریق عن المستفاد والحكم . )١٤٠به ینطق ولم النص

  .ذلك في له مخالفا یكون وقد ٕواثباتا نفیا المنطوق لحكم موافقا

  .المخالفة مفهوم والثاني الموافقة مفهوم : األول

                                                           
 .٤٦٧، ٤٦٦ ص الدریني فتحي/ د األصولیة المناهج انظر ) 139

 .وزیادة بتصرف ٣/٤٨٩ المنیر الكوكب شرح انظر ) 140



                                             -         - ١٥٣

السادس المطلب  

  الحنفیة وغیر الحنفیة منهج بین واالختالف التشابه وجه

   :األحكام علي النصوص داللة طرق في

 فیما یتفقان الحنفیة غیر مینتكلوالم الحنفیة المنهجین من كال أن

  :یلي

 النص عبارة وتشبه توافق اإلیماء وداللة الصریح المنطوق أن -١

   .الحنفیة عند

  .الحنفیة عند نفسها هي الحنفیة یرغ المتكلمین عند اإلشارة داللة -٢

 غیر المتكلمین عند نفسها هي الحنفیة عند االقتضاء داللة -٣

  .الحنفیة

  :یلي فیما یتمثل الحنفیة وغیر الحنفیة منهج بین االختالف وجه

 حكم حكمه وافق الذي عنه المسكوت علي یطلقون الحنفیة غیر -١

  ".النص داللة "الحنفیة علیه یطلق بینما، " الموافقة مفهوم "به المنطوق

 غیر فإن ، المنطوق الحكم في مخالفا عنه المسكوت كان إذا -٢

 من كغیره عندهم حجة وهو ، لفةالمخا بمفهوم عنه یعبرون الحنفیة

 ویعدون المخالفة بمفهوم یحتجون ال الحنفیة بینما ، اللفظیة الدالالت

 علي اتفقوا قد والجمهور فالحنفیة ، هذا وعلي )١٤١فاسدا به االستدالل

                                                           
 .٤٦٤ ص الخن سعید/ د األصولیة القواعد في االختالف أثر : انظر ) 141



                                             -         - ١٥٤

 الداللة طرق اعتبار علي والتقسیم التنویع في منهجهم اختالف من الرغم

  .فقط المخالفة مفهوم في واختلفوا ، حجة المعروفة األربعة

  



                                             -         - ١٥٥

 خاتمة

  "حسنها اهللا نسأل"

 خیر علي والسالم والصالة ، الصالحات تتم بنعمته الذي هللا الحمد

 تبعهم ومن وصحبه آله وعلي محمد سیدنا الرساالت به ختمت من

 هذا إتمام لي یسر أن وجل عز اهللا فأحمد : وبعد الدین یوم إلي بإحسان

   :یلي ما ونتائجه مارهث أهم من كان الذي البحث

 المسائل من تعتبر األحكام علي األلفاظ داللة طرق مسألة إن -١

" المتكلمین "الجمهور ومنهج الحنفیة منهج بین  الفرق فیها یظهر التي

 في أنه إال اصطالحیا شكلیا أجزائه بعض في كان ٕوان االختالف وهذا

   .واألصولیة یةالفقه المسائل في أثره له ومعنوي حقیقي أخري جوانب

َّیقسم -٢  أقسام أربعة إلي األحكام علي األلفاظ داللة طرق الحنفیة ُ

 وداللة النص وداللة – النص إشارة داللة – النص عبارة داللة :( هي

 المتمسكات من یعتبرونها األربع الدالالت هذه عدا ما و النص اقتضاء

  .المخالفة مفهوم داللة بذلك ویعنون ، الفاسدة

 معین منهج علي یتفقوا فلم" المتكلمین "للجمهور بالنسبة اأم -٣

 أكثر الحنفیة منهج كان وبالتالي ، األلفاظ دالالت طرق تقسیم بخصوص

 ، مناهج عدة الجمهور عند نري حیث ، الباب هذا في اختالفا وأقل ثباتا

 : أقسام ثالثة إلي األحكام علي األلفاظ داللة َّیقسمون تبعه ومن فالغزالي

 أما) المعقول وداللة ، المفهوم أو الفحوى وداللة ، المنظوم داللة( 

 تحتهما ویندرج ) منظوم وغیر منظوم ( ثنائیة القسمة فیجعل اآلمدي

 قسمین إلي األلفاظ داللة فیقسم الحاجب ابن أما ، أخري أقسام
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 وغیر صریح(قسمین إلي ینقسم والمنطوق) ومفهوم منطوق : (أیضا

 واإلشارة االقتضاء (هي أقسام ثالثة الصریح غیر تحت ویندرج ) صریح

   ).واإلیماء

 بداللة یعرف ما یوازن النص عبارة : الحنفیة یسمیه ما أن -٤

 الحاجب ابن عند الصریح المنطوق أو واآلمدي الغزالي عند المنظوم

  .اإلیماء داللة إلیها مضافا

 أما الجمهور عند اإلشارة داللة فیوازنها الحنفیة عند النص إشارة أما

 ، الجمهور عند الموافقة مفهوم داللة فیوازنها الحنفیة عند النص داللة

 ، الجمهور عند االقتضاء داللة فیوازنها الحنفیة عند النص اقتضاء أما

 التأخیر حقها فكان ، الضرورة قبیل من الداللة هذه یعتبرون الحنفیة لكن

 یعتبرونها الذین الجمهور بخالف عندهم المعتبرة الدالالت جمیع علي

 بقیة علي ویقدمونها ، الصریح المنطوق أو ، للمنظوم تالیة مرتبة في

  .التعارض حصول عند الدالالت

 المقصود معناه الزم علي اللفظ داللة : هي االقتضاء داللة أن -٥

 داللة أما ، الشرعیة أو العقلیة صحته أو الكالم صدق علیها توقف إذا

  .المقصود غیر معناه الزم علي اللفظ لةدال فهي اإلشارة

 ولم المقصود معناه الزم علي اللفظ داللة : فهي اإلیماء داللة أما

 لم لو بحكم واقترن  ، الشرعیة أو العقلیة الصحة أو الصدق علیه یتوقف

  .بعیدا كان لتعلیله یكن

 أن : منها أوجه عدة في اإلشارة داللة عن االقتضاء داللة تفترق -٦

 متقدم فیها والالزم الكالم سوق من مقصودة االقتضاء ةدالل



                                             -         - ١٥٧

 الكالم سوق من مقصودة فلیست اإلشارة داللة بخالف ، النص علي

   .النص عن متأخر فیها  والالزم

   :منها أوجه عدة في اإلیماء داللة عن االقتضاء داللة تفترق -٧

 فیها موالالز ، واستقامته الكالم إلعمال ضروریة االقتضاء داللة أن

 داللة بخالف ، صحیحا أو صادقا یكون ألن الكالم ضرورة من ناشئ

 ، بدونها مستقیم فالكالم ، الكالم الستقامة ضروریة داللة فلیست اإلیماء

 لم لو الذي المناسب بالوصف الحكم اقتران من ناشئ فیها الالزم أن كما

  .والبیان الفصاحة عن بعیدا االقتران ذلك لكان للتعلیل یكن

   :منها أوجه عدة في اإلیماء داللة عن اإلشارة داللة تفترق -٨

 من أعم أنها كما  الكالم سوق من مقصودة غیر اإلشارة داللة أن - 

 وضعي حكم لها ثبت وقد تكلیفي حكم بها یثبت وقد ، بها یثبت ما حیث

   .الخ ........الشرعیة التقدیرات من تقدیر بها ثبت وقد

 حكما إال تثمر وال الكالم سوق من مقصودة فهي اإلیماء داللة أما - 

 ما حیث من أخص فهي ، الحكم لهذا علة الوصف هذا كون هو وضعیا

   .بها یثبت

 عدم علي والمتكلمین الحنفیة متقدمي من العلماء جماهیر سار -٩

 الجمیع وأن ، الحذف أو اإلضمار وداللة  االقتضاء داللة بین التفریق

 أضمر ما : ( هي أنواع ثالثة علي الدالالت هذه وأن واحد باب من

 وما ، عقال الكالم صحة ضرورة أضمر وما ، الكالم صدق ضرورة

 وعلي الحنفیة متأخري من طائفة أن إال) شرعا صحته ضرورة أضمر



                                             -         - ١٥٨

 التفریق إلي ذهبوا السرخسي األئمة وشمس البزدوي اإلسالم فخر رأسهم

 المقتضي فقصروا ، الحذف أو اإلضمار وداللة االقتضاء داللة بین

 أو المحذوف وجعلوا ، شرعا الكالم صحة ضرورة أضمر ما علي

 وقد ، العقلیة صحته أو الكالم صدق ضرورة أضمر لما شامال المضمر

  .إلیه ذهبوا ما تسوغ الفرق من أوجها ذكروا

 إعطاء علي اللفظ داللة : هي الموافقة مفهوم داللة أن - ١٠

 ألجله الذي المعني في الشتراكهما به منطوقال حكم مثل عنه المسكوت

   .اللغة بمجرد یفهم المعني هذا وكان المنطوق في الحكم ثبت

 أو المحض الفهم علي تعتمد بأنها تمتاز المفهوم داللة أن - ١١

 النطق إلیه یضاف لكن ، الفهم من یخلوا ال أیضا والمنطوق المجرد

   .أیضا

 في واإلیماء واإلشارة االقتضاء داللة عن المفهوم داللة تفترق - ١٢

 في الداللة بخالف ، النطق محل في ال داللة هي المفهوم في الداللة أن

 تحتل ولذلك  النطق محل في داللة فهي ، واإلیماء واإلشارة االقتضاء

 بمحل المتیازها المفهوم مرتبة علي متقدمة مرتبة الثالث الدالالت هذه

  عند المفهوم داللة علي التالدال هذه رجحت هنا ومن ، النطق

   .التعارض

 فإن ورائه من الغایة أحقق أن حاولت الذي بحثي فهذا ... وختاما

 ، تعالى اهللا توفیق إلي ذلك ومرجع ، المني غایة فهذا قاربت أو تحققت

 ألتمس الحالتین كلتا وفي الشیطان ومن نفسي فمن األخرى كانت ٕوان

 أهل هم الذین األفاضل زمالئيو وأساتذتي شیوخي من والصفح العفو



                                             -         - ١٥٩

  .....................لذلك

 واهللا ... الرشیدة ونصائحهم توجیهاتهم من یحرموني ال أن آمال

  المستعان

   .وسلم وصحبه آله وعلي محمد نبینا علي اهللا وصلى

   



                                             -         - ١٦٠

المراجع أهم  

   .العالمین رب من تنزیل : الكریم القرآن أوال

   .التفسیر كتب : ثانیا

 الجصاص الرازي علي بن أحمد بكر ألبي : القرآن امأحك -١

   .والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار طبعة ه ٣٧٠ سنة المتوفى

 األنصاري أحمد بن محمد اهللا عبد ألبي : القرآن ألحكام الجامع -٢

   .المصریة الكتب دار طبعة ه٦٧٤ سنة المتوفى القرطبي

  :الحدیث كتب : ثالثا

 ناصر لمحمد : السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء -٣

 /  ه١٤٠٥ سنة بیروت اإلسالمي المكتب طبعة األلباني الدین

  .م١٩٨٥

 العالمة شرح وهو األحكام أدلة من المراد بلوغ شرح السالم سبل -٤

 ابن للحافظ المرام بلوغ متن علي ه ١١٨٢ سنة المتوفى ، الصنعاني

 ه ١٣٩٧ سنة بالقاهرة العربیة ریةالجمهو مكتبة نشر ، العسقالني حجر

  .م١٩٧٧/ 

 القزویني یزید بن محمد اهللا عبد أبي للحافظ : ماجة ابن سنن -٥

   .بیروت العلمیة المكتبة طبعة،  ه ٢٧٥ سنة المتوفى

 الدارمي الرحمن عبد بن اهللا عبد محمد ألبي : الدارمي سنن -٦



                                             -         - ١٦١

  .بیروت العلمیة الكتب دار طبعة ه٢٥٥ سنة المتوفى

  .القاهرة الشعب دار طبعة ، السندي حاشیة مع البخاري صحیح -٧

 سنة المتوفى القشیري الحجاج بن مسلم ألبي : مسلم صحیح -٨

  .ه١٣٤٧ سنة القاهرة الحلبي البابي عیسي طبعة ه٢٦١

 یوسف بن اهللا عبد الدین لجمال : الهدایة ألحادیث الرایة نصب -٩

   .القاهرة المأمون دار طبعة ، ه٧٦٢ سنة المتوفى الزیلعي

 سنة المتوفى الشوكاني لمحمد األخبار منتقي شرح األوطار نیل - ١٠

  .بیروت الجیل دار طبعة ه١٢٥٠

  :الفقه أصول كتب : رابعا

 علي أبي بن علي الدین لسیف : األحكام أصول في اإلحكام - ١١

 العلمیة الكتب دار طبعة ، ه٦٣١ سنة المتوفى اآلمدي محمد بن

   ه١٤٠٠ سنة بیروت

 ، ه٧٥٦ سنة المتوفى وولده للسبكي المنهاج شرح في اإلبهاج - ١٢

  .األزهریة الكلیات مكتبة طبعة ، إسماعیل محمد شعبان/ د تحقیق

 أحمد بن محمد بكر أبي : الفقیه لإلمام السرخسي أصول - ١٣

   .بیروت العلمیة الكتب دار طبعة ، ه٤٩٠ سنة المتوفي السرخسي

   .بیروت العربي  الكتاب دار عةطب ، الشاشي أصول - ١٤

 المتوفى الهمام ابن للكمال التحریر كتاب شرح التحریر تیسیر - ١٥



                                             -         - ١٦٢

 سنة المتوفى ، الحنفي شاه باد بأمیر المعروف أمین لمحمد ه٨١٦ سنة

  .الحلبي البابي مصطفي طبعة ه٦٨٧

 العلمیة الكتب دار طبعة ، الحاج أمیر البن والتحبیر التقریر - ١٦

  .بیروت

 مسعود بن اهللا عبید الشریعة لصدر التلویح علي التوضیح - ١٧

 الكتب دار طبعة ، ه٧٤٧ سنة المتوفى الحنفي البخاري المحبوبي

  .بیروت العلمیة

 بمرآة المسماة األصول ورقات شرح علي األزمیري حاشیة - ١٨

 المتوفى األزمیري سلیمان العالمة وشرح خسرو منال للعالمة األصول

  .بالقاهرة العامة الطباعة دار بعةط ، ه١١٠٢ سنة

 عابدین البن األنوار إفاضة شرح علي األسحار نسمات حاشیة - ١٩

  .ه١٣٩٩ سنة بالقاهرة الحلبي مكتبة طبعة، 

 بن أحمد اهللا عبد الدین لموفق : المناظر وجنة الناظر روضة - ٢٠

  .ه١٤٠٤ سنة الثانیة الطبعة ، ه٦٢٠ سنة المتوفى المقدسي قدامة

 ، لإلسنوي السول نهایة علي حاشیة للمطیعي الوصول مسل - ٢١

  .القاهرة السلفیة المطبعة طبعة

 بابن المعروف الحنبلي الفتوحي لمحمد المنیر الكوكب شرح - ٢٢

  .ه١٤٠٨ سنة القري أم جامعة طبعة ، ه٩٧٢ سنة المتوفي النجار

 مكتبة ، المالكي الحاجب ابن مختصر علي العضد شرح - ٢٣



                                             -         - ١٦٣

   .ه١٤٠٣ سنة هریةاألز الكلیات

 الكتاب دار طبعة للكنكوهي الشاشي أصول مع الحواشي عمدة - ٢٤

  .بیروت العربي

   ه٩٧٠ سنة المتوفى نجیم البن المنار بشرح الغفار فتح - ٢٥

  .الحلبي البابي مصطفي دار طبعة

 محمد العلي عبد : للعالمة الثبوت مسلم بشرح الرحموت فواتح - ٢٦

  .والنشر للطباعة الفكر دار طبعة ، األنصاري الدین نظام بن

 الدین لعالء البزدوي اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف - ٢٧

 العربي الكتاب دار طبعة ، ه٧٣٠ سنة المتوفى البخاري العزیز عبد

  .ه١٤١١ سنة بیروت

 عبد البركات ألبي المنار علي المصنف شرح األسرار كشف - ٢٨

  العلمیة الكتب دار طبعة ه٧١٠ سنة المتوفى النسفي أحمد بن اهللا

  .بیروت

 ، الشنقیطي األمین محمد / للشیخ الفقه أصول في مذكرة - ٢٩

  .بالمدینة اإلسالمیة الجامعة طبعة ، ه١٣٩٣ سنة المتوفي

 المتوفى الغزالي محمد حامد ألبي األصول علم من المستصفي - ٣٠

  .ه١٤٠٣ سنة بیروت العلمیة الكتب دار طبعة، ه٥٠٥ سنة

 اإلسالمیة الحسین مطبعة طبعة : للجزري المنهاج عراجم - ٣١

  .القاهرة



                                             -         - ١٦٤

 عمر بن محمد الدین لفخر : األصول علم في المحصول - ٣٢

  .بیروت العلمیة الكتب دار طبعة، ٦٠٦ سنة المتوفي ، الرازي

  .بیروت العلمیة الكتب دار طبعة ، للسمرقندي األصول میزان - ٣٣

 دار طبعة لإلسنوي وصولال منهاج شرح في السول نهایة - ٣٤

  .بیروت العلمیة الكتب

   :الحنفي الفقه كتب : خامسا

 مودود بن محمود بن اهللا عبد لإلمام - المختار لتعلیل االختیار - ٣٥

  .الحلبي طبعة ه٦٨٣ سنة المتوفى الموصلي الدین مجد الفضل أبي

 بكر أبي الدین لعالء : الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع - ٣٦

 سنة بالقاهرة اإلمام مطبعة ه٥٨٧ سنة المتوفى الحنفي كاسانيال مسعود

  .ه١٣٢٨

 سنة المتوفى المرغیناني علي للشیخ : البدایة شرح الهدایة - ٣٧

   .الحلبي البابي طبعة ، ه٥٩٣

   :المالكي الفقه كتب : سادسا

 القرطبي محمد رشد البن المقتصد ونهایة المجتهد بدایة - ٣٨

  .ه١٤٠١ سنة بیروت المعرفة دار طبعة ، ه٥٩٥ سنة المتوفى المالكي

 مالك اإلمام مذهب إلي المسالك أقرب علي الصغیر الشرح - ٣٩

   .الحلبي البابي عیسي طبعة ، للدردیر
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  :الشافعي الفقه كتب : سابعا

 حبیب بن محمد بن علي الحسن أبي لإلمام الكبیر الحاوي - ٤٠

  .بیروت الفكر دار طبعة ، الماوردي

 بن یحي زكریا ألبي ، المنهاج ألفاظ معرفة إلي محتاجال مغني - ٤١

   .الحلبي طبعة ، النووي شرف

 شرف بن الدین محي زكریا أبي : لإلمام المهذب شرح المجموع - ٤٢

  .بالسعودیة اإلرشاد مكتبة طبعة ، النووي

 بطبعاتها المتعددة شروحه مع النووي لإلمام الطالبین منهاج - ٤٣

   .المختلفة

  :    الحنبلي الفقه بكت : ثامنا

 الدین شمس : لإلمام الخرقي مختصر علي الزركشي شرح - ٤٤

 ، ه٧٧٢ سنة المتوفى ، الحنبلي المصري الزركشي اهللا عبد بن محمد

  .م١٩٩٣ سنة العبیكان مكتبة

 ، مفلح بن محمد اهللا عبد أبي الدین شمس : لإلمام الفروع - ٤٥

  .وتبیر الكتب عالم طبعة ، ه٧٦٣ سنة المتوفى

 قدامة بن اهللا عبد الدین لموفق : الخرقي مختصر شرح المغني - ٤٦

  .ه١٤٠١ سنة الحدیثة الریاض مكتبة، ه٦٢٠ سنة المتوفي المقدسي

  :والسیر والتاریخ التراجم كتب: تاسعا
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 حجر بن أحمد الفضل ألبي : الصحابة تمییز في اإلصابة - ٤٧

  .لقاهرةبا السعادة مطبعة، ه٨٥٢ سنة المتوفى العسقالني

 طبعة ، البر عبد البن الصحابة أسماء معرفة في الغابة أسد - ٤٨

   .التراث إحیاء دار

 بیروت المعارف مكتبة طبعة ، كثیر البن والنهایة البدایة - ٤٩

  .م١٩٨٥

 ، ه٨٥٢ سنة المتوفى، العسقالني حجر البن التهذیب تهذیب - ٥٠

   .العربي التراث إحیاء دار

 بن محمد بن القادر لعبد ، الحنفیة طبقات في المضیة الجواهر - ٥١

  .بالهند الدكن آباد حیدر طبعة ه٧٧٥ سنة المتوفى ، القرشي نصر

 العمار بن الفالح ألبي : ذهب من أخبار في الذهب شذارات - ٥٢

  .ه١٠٥٣ سنة القدسي طبعة ه١٠٨٩ سنة المتوفي

 مصطفي اهللا لعبد : األصولیین طبقات في المبین الفتح - ٥٣

  .م١٩٧٤ سنة بیروت المعرفة دار طبعة ، يالمراغ

 عبد بن محمد الحسنات ألبي : الحنفیة تراجم في البهیة الفوائد - ٥٤

 سنة بكراتشي محمد نور طبعة، ه١٣٠٤ سنة المتوفى ، اللكنوي الحي

  .ه١٣٩٣

 العربي التراث إحیاء دار ، كحالة رضا لعمر : المؤلفین معجم - ٥٥

  .بیروت
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 المتوفى خلكان بن الدین لشمس : الزمان بناءوأ األعیان وفیات - ٥٦

  .بیروت صادر دار طبعة، ه٦٨١ سنة

  :العربیة اللغة كتب : عاشرا

 إسماعیل للعالمة : العربیة وصحاح العربیة اللغة تاج الصحاح - ٥٧

 للمالیین العلم دار طبعة  ، ه٤٠٠ سنة المتوفى الجوهري حماد بن

  .     بیروت

 الفیروزي یعقوب بن محمد الدین جدلم ، المحیط القاموس - ٥٨

  .بیروت الجیل دار طبعة، ه٨١٧ سنة المتوفى آبادي

 منظور بن محمد الفضل أبو الدین جمال لإلمام : العرب لسان - ٥٩

  .بیروت ، التراث إحیاء دار طبعة ، ه٧١١ سنة المتوفي

  :معاصرة كتب : عشر حادي

/ د الفقهاء اختالف في األصولیة القواعد في االختالف أثر - ٦٠

  .الرسالة مطبعة الخن سعید مصطفي

 مؤسسة طبعة ، خالف الوهاب عبد : للشیخ الفقه أصول - ٦١

   .الرسالة

 العربي الفكر دار ، زهرة أبو محمد للشیخ الفقه أصول - ٦٢

  .م١٩٥٦

 القواعد ( والجماعة السنة أهل منهج وفق الفقه أصول - ٦٣

 األزهر دار طبعة ، حبیب إسماعیل بكر محمد/ د )اللغویة األصولیة
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  .بدمنهور م٢٠١٢ للطباعة

/ د) الثاني الجزء ( اإلسالمي الفقه أصول في الهادي إرشاد - ٦٤

  .بطنطا التركي طبعة ، عامر محمد أحمد ماهر

/ د اإلسالمي التشریع في بالرأي االجتهاد في األصولیة المناهج - ٦٥

  .للتوزیع المتحدة الشركة طبعة ، الدریني فتحي

 الرسالة مؤسسة ، زیدان الكریم عبد/ د الفقه أصول في الوجیز - ٦٦

  .بیروت

                                                                                                                                                                                              

 

 




