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 أثُرها ِفي الِفْقِه اإلسالمي ِ و، َدََللُة اَلقِتَضاءِ 

 السيد راضي السيد قنصوة.
 مصر. طنطا، ،جامعة األزهر، كلية الشريعة والقانون، قسم أصول الفقه

 elsayedkansouh.e20@azhar.edu.eg :كترونيلالبريد اإل

 البحث:ملخص 
يهدف موضوع دالالت األلفاظ إلى أهمية القواعد األصولية اللغوية  

وهي تمث ِّل منهًجا من مناهج ، التي يقوم عليها استثمار األحكام الشرعية
االجتهاد في استثمار المعاني من النصوص. ومن هنا تأتي أهمية داللة 

التي هي ، واألحكاماالقتضاء باعتبارها أحد طرق داللة األلفاظ على المعاني 
ُمنتهى غاية األصوليين؛ فإن الحكم الشرعي هو الغاية والثمرة من علم الفقه 

لكن علم أصول الفقه ينظر إليه من جهة وضع القواعد والمناهج ، وأصوله
لة إليه وذلك بتطبيق ما ، وعلم الفقه ينظر إليه باعتبار استنباطه فعًل ، الموص ِّ

ولذا كانت الكتابة في هذا الموضوع الذي ، ف عليهوضعه علم األصول للتََّعر ِّ 
نتج عنه أهمية داللة االقتضاء باعتبارها أحد طرق داللة األلفاظ على المعاني 

 واألحكام التي هي منتهى غاية األصوليين .

 اإلسلمي.، الفقه، األثر، االقتضاء، داللة :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This subject, the indications of words, highlights the 
importance of the fundamental linguistic bases on which the 
loyal rules are formulated. It represents one of the methods of 
diligence in reformulating meanings from texts and this assures 
the importance of the indications of the requirement as 
considered one of the ways of words indications for meanings 
and rules which is the main aim of the fundamentalists. The legal 
rule is the aim and the fruit of the science of fe'kh and its origins. 
Yet the science of fe'kh origins sees it from the points of view of 
putting the bases and the methods that reaches it. The science of 
fe'kh looks at it as extrapolating it as a deed. This is done by 
applying what is put by the science of origins to recognize it. 
Therefore, the result of this subject focuses the importance of 
the indications of the requirement considering it one of the ways 
of words indications for meanings and rules which is the main 
aim of the fundamentalists. 
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ر فهدى، ىخلق فسوَّ ، هلل على نعمه وآالئه الحمد والصلة ، وقدَّ

سيدنا محمد النبي الهادي ، والسلم على من أرسله اهلل تعالى رحمة للعالمين
 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.، األمين

 وبعد: 

أهم القواعد األصولية اللغوية ا من شك ِّ في أن دالالت األلفاظ من فمَ 
وهي تمث ِّل منهًجا من مناهج ، التي يقوم عليها استثمار األحكام الشرعية
 . االجتهاد في استثمار المعاني من النصوص

يث إنه يتمثل د البياني؛ حعرف باالجتهاوهذا النوع من االجتهاد هو ما يُ 
 .(1)في بذل الجهد للتوصل إلى الحكم المراد من النص

ت في علم أصول الفقه ؛ فإن اَل اَل م الدَّ وفه   راكِّ إد   ن ثمَّ تأتي أهميةُ وم
 األحكام على  رسوله وخطاب تعالى اهلل بخطاب االستدالل

 .المفهوم أو المنطوق بطريق كونه من االستدالل كيفية معرفة على يتوقف

ت باعتبار  اَل اَل الدَّ  األصوليين والفقهاء قد خاضوا معتركَ أن : والحقيقة

                                                             

ف( 1) د: ، أصول الفقه، (10، 9ص )، ينظر: مصادر التشريع فيما ال نص فيه للشيخ: خلَّ
 (.350، 349ص )، معروف الدواليبي
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هنا تأتي أهمية اشتراط ومن ، (1)المقصود أواًل وبالذات من علم األصول
 يقول إمام الحرمين، للجتهادالعلم باللغة العربية فيمن يتصدى 

:" َّا وأمَّ ...في األصول يتعلق باأللفاظ والمعاني الكلمِّ  معظمَ  اعلم أن
 خللَ  المرءُ  َل مِّ ولن يستك   ة  عربيَّ  الشريعةَ  فإنَّ  ؛بها من االعتناءِّ  دَّ بُ األلفاظ فل
ذلك ألن ؛ (2)"واللغةِّ  حوِّ انا من النَّ رع ما لم يكن ريَّ ظر في الشَّ بالنَّ  االستقللِّ 

ومن ثمَّ  .العربيةُ  اللغةُ  هأداتُ آلتُه و واالستنباطُ ، هي االستنباط المجتهدِّ  وظيفةَ 
ر به  رَ من اللغة العربية وعلومها القد   لبد للمجتهد أن يكون عالًماف الذي يتيسَّ

 الكلم صريحبحيث يستطيع أن يُمي ِّز بين ، فهم ما يتعلق بالكتاب والسنة
، ههتشابِّ ومُ  همِّ كَ ح  ومُ ، هوخاص ِّ  هوعام ِّ ، ومجاز  وحقيقته، هلِّ مَ ج  ومُ  وظاهر 

األحكام يتعلَّق ؛ ألن بعض ومفهومه نهِّ ولح   وا وفح   هونص ِّ ، د ومقيَّ  هقِّ لَ ط  ومُ 
  .(3)بذلك ويتوقف عليه توقُّفاً ضرورياً 

وإذا كانت عربية؛ فل يفهمها حق ، الشريعة عربية:" قال الشاطبي
 .(4)"مطالفهم إال من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ ألنهما سيان في النَّ 

اشتراط العلم باللغة العربية بالنسبة للمجتهد:  من هنا يُعلم وجهو
ال يمكن استنباط األحكام منهما إال بفهم و، ا بلغة العربدَ والسنة ورَ القرآن ف

                                                             

 (.63ص )، البن بيهينظر: أمالي الدالالت ( 1)

 (.1/43البرهان )( 2)

ص ، الغيث الهامع، (3/581شرح مختصر الروضة )، (376ص )، ينظر: روضة الناظر( 3)
(114.) 

 (.5/53الموافقات )( 4)



 أصول الفقــــــه

 

 1337 م2020هـ / 1442 : مجادى األوىلالثالثالعدد    

 . (1)وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، كلم العرب

، بلسانها إنما خاطب اهلل بكتابه العرَب :" يقول اإلمام الشافعي
ن معانيها ف مِّ رِّ وأنَّ ، وكان مما تعرف من معانيها: اتساُع لسانها، على ما َتع 

ا َب بالشيء منه عامًّ َرَته أن  يخاطِّ ط  ًرا، فِّ تغنى ، الظاهر يُراد به العام، ظاهِّ ويُس 
رِّ . وعامً  ل هذا منه عن آخِّ ُخُله الخاصُّ ، يراد به العام اا ظاهرً بأوَّ تَدلُّ ، وَيد  فُيس 

َب به فيه؛ وعامً بَبع ض ما خُ  على هذا ثم قال: ، "يُراد به الخاص، ظاهراً  اوطِّ
 .(2)"وجاءت السنة، نزل الكتاُب وبلسانها "

 أحد طرق داللة األلفاظومن هنا تأتي أهمية داللة االقتضاء باعتبارها 
الحكم الشرعي فإن نتهى غاية األصوليين؛ التي هي مُ ، األحكامعلى المعاني و

لكن علم أصول الفقه ينظر إليه من ، من علم الفقه وأصولهوالثمرة الغاية  وه
وعلم الفقه ينظر إليه باعتبار ، لة إليهوالمناهج الموص ِّ ع القواعد جهة وض

لهذا فقد ، (3)ف عليهر ِّ عَ بتطبيق ما وضعه علم األصول للتَّ وذلك ، استنباطه فعًل 
 اءِّ َض تِّ االق   ةُ لَ اَل :"دَ والذي جاء تحت عنوان، آثرت الكتابة في هذا الموضوع

مته إلى ، "ي ِّ مِّ َل اإلس   هِّ ق  ها في الفِّ وأثرُ  ، مباحث أربعةو، وتمهيد، مقدمةوقد قسَّ
 .وخاتمة

 ففي أهمية البحث وأسباب اختيار . المقدمةأما 

 .مناهج األصوليين في طرق داللة اللفظ على المعنىفي ف :التمهيدأما و
                                                             

 (.4/9ينظر: تشنيف المسامع )( 1)

 (.50ص )، الرسالة لإلمام الشافعي( 2)
 ( .26)ص ، محمد أبو زهرة :أصول الفقه للشيخ( ينظر: 3)
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 داللة االقتضاء.: حقيقة المبحث األول

 أقسام داللة االقتضاء.: المبحث الثاني

 حجية داللة االقتضاء.: الثالثالمبحث 

، بة عليهتواآلثار المتر، الُمقتَضى ومعمُ الخلف في  :المبحث الرابع
 وفيه مطلبان:

 : الخلف في عُموم الُمقتَضى.المطلب األول

: أثر الخلف في عُموم الُمقتَضى في الفقه المطلب الثاني
 اإلسلمي.

 منزلة داللة االقتضاء بين غيرها من الدالالت.: المبحث الخامس

 : ففي أهم نتائج البحث. الخاتمةوأما 
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 التمهيد

 مناهج األصوليني يف طرق داللة اللفظ على املعنى.

لكل اتجا  ، إلى اتجاهينصوليون في تناول دالالت األلفاظ انقسم األ
: يتمثل هذان االتجاهان في الخاص في التعامل مع دالالت األلفاظ. منهجه

 .مع المقارنة بينهما، كل    منهجِّ وإليك بيان ، الحنفية منهجو، الجمهور نهجم

 مع دالالت األلفاظ: يف التعامل مجهور األصوليني نهجم: أوال
م جمهوُر  هما: ، على المعنى إلى قسمين اللفظِّ  ةَ لَ اَل األصوليين دَ قسَّ

 .(1)فهوموداللة الم، داللة المنطوق
                                                             

ص ، جمع الجوامع مع الغيث الهامع، (2/430بيان المختصر)، (1/165ينظر: البرهان )( 1) 
 (. 251ص )، تحرير المنقول وتهذيب علم األصول للمرداوي، (114)

: وقد اختلف الجمهور فيما بينهم في تقسيمِّ َداَللة اللفظ إلى منطوق ومفهوم هل هو هذا
اللة؟أم تقسيم ، تقسيم لمدلول اللفظ  للدَّ
غير أن السعد التفتازاني لم يرتض ، أنَّ هذا تقسيًما للَّداللة  فرأى ابن الحاجب
ًل بأنه: "  لكونها صريحةً  ؛القومِّ  عباراتِّ  فى تصحيحِّ  عظيم   ف  إلى تكلُّ  جُ وِّ ح  يُ ذلك؛ ُمعل ِّ

م إلى منطوق ومفهوم  الجمهوربينما رأى  ."فى كونها من أقسام المدلول هو أن الُمنَقسِّ
اللة.، المدلول مختصر ابن الحاجب مع شرحه ، (3/66ينظر: اإلحكام لآلمدي ) ال الدَّ
حاشية العطار على شرح ، (1/92تيسير التحرير )، (3/175وحاشية السعد )، للعضد

 (.307، 1/306المحلي على جمع الجوامع )
الثابت  : أن تقسيم أحدهما يقتضي تقسيم اآلخر؛ إذ  المدلوُل هو المعنىوالحقيقة
اَللة تبًعا له، بالداللة فالمآل واحد. ينظر: تفسير ، فإذا انقسم المدلول إلى هذا انقسمت الدَّ

 (.1/593النصوص للدكتور: محمد أديب صالح )
═ 
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، للمعاني لة  حامِّ  ظروف   اعلم أن األلفاظَ " : قال الزركشي
من جهة  وتارةً ، ستفاد من جهة النطق والتصريحتُ  منها تارةً  ةُ ستفادَ المُ والمعاني 

إن  وظاهر  ، إن لم يحتمل ص   واألول: ينقسم إلى نَ  لويح.عريض والتَّ التَّ 
وهو بيان حكم المسكوت بداللة لفظ ، احتمل. والثاني: هو المفهوم

بل ألنه ، وق أيضا مفهومالمنط إذ  ؛  غيرَ  م  هِّ ف  ا ال ألنه مُ ي مفهومً م ِّ المنطوق. وسُ 
بالتعبير عنه  من غير تصريح   مَ هِّ ا فُ فلمَّ ، د إلى منطوق  نِّ ال يستَ  د  مجرَّ  مفهوم  

 .(1)"اي مفهومً م ِّ سُ 

 تعريفه وأقسامه:، قأوًلا: املنطو
  :المنطوقتعريف  - أ

ِّ النطق، المنطوق  .(2)هو: ما دلَّ عليه اللفظ في محل 

ِّ المرو : وهوورد الكلم ألجله، ما أُ  ي:، أالكلمِّ  دُ رِّ مو   :طقالنُّ  اد بمحل 
 .(3)الحكم الشرعي

                                                        
═ 

طلق فهم منه كون اللفظ بحيث إذا أُ : هي لةاَل الدَّ  أن: والمدلول الدَللة بين والفرق
 -فالمراد بالداللة  .ىللعالم بوضع اللفظ بإزاء المعنأي: ، عِّ ا بالوض  من كان عالمً  ىالمعن
، 1/205اإلبهاج ) .اللفظ معنى نفس فهو :المدلول أماالداللة اللفظية الوضعية.  -هنا 
 (.27، 1/26للفناري ) فصول البدائع، (1/3عن المحصول ) الكاشف، (204

 (.5/121البحر المحيط )( 1)

جمع الجوامع مع تشنيف المسامع ، (2/430المختصر)ينظر: مختصر المنتهى مع بيان ( 2)
(1/285.) 

 (.3/157شرح العضد )، (3/319ينظر: تحفة المسؤول )( 3)
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المعنى الذي قصد   هووعليه فيكون معنى التعريف: أن المنطوق 
توقف استفادته من اللفظ تن الأبالذات من اللفظ ب :أي، صالةً أتكلم باللفظ المُ 
 .(1)او مجازً أ سواء كان اللفظ حقيقةً ، طقال على مجرد النُّ إ

ي  َم من دَ وُسم ِّ ى داللة اللفظ قطًعا لةِّ اَل المنطوق بهذا؛ ألنه ُفهِّ . وتُسمَّ
 .(2)المنطوق بـ: "الداللة اللفظية"

 أقسام المنطوق: - ب

 .(3)و غير صريح، إلى قسمين: صريحالمنطوق ينقسم 

أو ، اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة ضعوُ ما : هو، المنطوق الصريح -1
 .(4)بالتضمن

                                                             

 (.1/51ينظر: األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع )( 1)

 (.148ص )، ينظر: نهاية السول( 2)

الحاجب مع بيان المختصر  . ينظر: مختصر ابنوهذا التقسيم البن الحاجب ( 3)
(2/431.) 

الداللة اللفظية : ومن الضروري أن أُشير إلى أقسام هذا(. 3/160ينظر: شرح العضد )( 4)
  :ثلثة أقسام ىالداللة اللفظية الوضعية إل تنقسمفأقول: ، الوضعية
 :داللة لفظ :مثل وذلك، معنا تمام  ىاللفظ عل اللةوهي: د، داللة المطابقة األول:

 بيع"ال"وكداللة لفظ ، ون منه البيتجميع ما يتكَّ  ىبل عل، نارالسقف والجد ىعل "البيت"
، ى؛ ألن اللفظ طابق المعنهذ  الداللة مطابقةً  يت  م ِّ سُ و .ركنه من اإليجاب والقبول ىعل

 . ظِّ لف  الَّ  وعند إطلقِّ ، اللةِّ الدَّ  إطلقِّ  عند هي المتبادرة داللةالوهذ  . أي: ساوا 
 "البيت" لفظاستعمال ك، عنا م ءِّ ز  جُ  ىوهي: داللة اللفظ عل، نمُّ َض داللة التَّ  الثاني: القسم

بيع" للداللة ال"لفظ كاستعمال و، الجدار وحد  ىأو عل، سقف وحد ال ىعلفي الداللة 
═ 
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مع المطابقة في المنطوق الصريح يأتي على رأي  نِّ مُّ َض وإدخال التَّ 
، لة اللفظية الوضعية كالمطابقةاَل من باب الدَّ  نَ مُّ َض الجمهور الذين يعتبرون التَّ 

َن داللة عقليةأما  والقاضي ، الفخر الرازي رأ يكما هو  - إذا اعتبرنا التََّضمُّ
                                                        

═ 

، ؛ ألنها عبارة عن فهم الجزء من الكلهنيَّ ضمُّ تَ اللة هذ  الدَّ  ت  يَ م ِّ .وسُ على اإليجاب وحد 
 فالجزء داخل في ضمن الكل. 

أي: على معنى خارج  ، المعنىالزم  ىوهي: داللة اللفظ عل، داللة االلتزام الثالث: القسم
 إال أنه الزم  له عقًل أو ُعرًفا.، عن معنا  الحقيقي أو المجازي

كِّ معنى خارج  عن المعنى و، الضحك ىعل" إنسان"داللة لفظ  ومن أمثلتها: ل  ثبوُت المِّ
ي ِّ للبيع

فإنه البد وأن يكون بين اللزم ، غير أنه الزم له، وهو: اإليجاب والقبول، الُمطابِّقِّ
فًيا. ، هذا االرتباط قد يكون عقلًيا، والملزوم ارتباط  أو ُعر 

َيت  َداَللُة االلتزامِّ بهذا االسم؛   لكنه، معنى اللفظ عن خارج هو ما على دلت ألنهاوُسم ِّ
جيًّا.، قد يكون ذهنًيا هذا اللزوم، هل الزم  أو خارِّ
وا في داللة التضمن اختلفو، داللة المطابقة لفظية اتفق العلماء على أن : وقدهذا

: أن الثاني ين.ي ِّ قِّ طِّ ن  ، وهو قول عامه المَ ما لفظيتان: أنهاألولقوال ثلثة: أعلى  وااللتزام
ليين، واختار  اآلمدى وعليه عامة األصوعقلية.  االلتزاموداللة ، لفظية التضمنداللة 

 .وعليه عامة أهل البيان، واختار  الفخر الرازيتان، يَّ عقلِّ هما : أنالثالثوابن الحاجب. 
 وألجل ذلك كان تقسيمُ ، وإنه ال خلف في المعنى، الخلف لفظيوذكر المرداوي: أن 

 مِّ سَّ قَ يدخل في المُ وإال فكان يلزم أن ، افاللفظ معتبر فيها قطعً ، لة اللفظية إلى الثلثةاَل الدَّ 
مختصر المنتهى مع ، (1/219المحصول )(، 1/163)يآلمدلينظر: اإلحكام . ما ليس منه

 شرح الكوكب المنير، (117، 116ص )، الغيث الهامع(، 1/155بيان المختصر )
، تجديد علم المنطق في شرح (322، 1/321التحبير شرح التحرير )(، 1/127)

(، بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم 21) ص، التهذيب على الخبيصي
 .(222ص)، المناهج األصولية للدريني، (3/380البلغة)
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 .(1)يدخل في المنطوق غير الصريح أو المفهومفإنه  -البيضاوي

ع ، مالم يوضع اللفظ له: هو، صريحالالمنطوق غير  -2 بل يلزم مما ُوضِّ
 .(2)فيدل عليه بااللتزام، له

هي: ، الصريح عند الجمهور إلى ثلثة أقسامغير طوق نينقسم الم: وهذا
 وداللة اإليماء، وداللة اإلشارة. ، (3)داللة االقتضاء

ا أن يكون  أن المدلول عليهووجه الحصر في هذ  الثلثة: بااللتزام إمَّ
ا أال يكون مقصوًدا، ذاتللمتكل ِّم من اللفظ بال مقصوًدا  فإن كان مقصوًدا .وإمَّ

 :(4)للمتكلم فذلك بحكم االستقراء قسمان

ه أو صحتُ ، الكلمِّ  ُق د  أن يتوقف على ذلك المدلول صِّ : أحدهما
 : أن ال يتوقف عليه ذلك.الثاني أو الشرعية.، العقلية

فداللة  أو شرًعا، أو صحته عقًل ، لمدلول صدق الكلمتوقَّف على افإن 
 اللفظ عليه تسمى: "داللة اقتضاء" أي: أن المعنى يتقاضاها وليس اللفظ.

                                                             

فواتح ، (202، 1/201نهاية السول ومعه سلم الوصول )، (1/76ينظر المحصول) (1)
 (.1/413الرحموت )

 (.3/160ينظر: شرح العضد على ابن الحاجب )( 2)

 - -ممن جعل داللة االقتضاء من قبيل المنطوق غير الصريح ابُن الحاجب( 3)
 اولم يجعله، المفهومقبيل من والبيضاوي ، الغزالي هاوجعلواختار  كثير ممن جاء بعد . 

اإلحكام ، (263ص )، .المستصفىا لهمابل قسيمً ، اآلمدي من المنطوق وال من المفهوم
، (149ص )، نهاية السول، (2/431ان المختصر )مختصر المنتهى مع بي، (3/64لآلمدي)

  (.1/112التقرير والتحبير )، (5/123البحر المحيط )

 (.32غاية الوصول، ص)، (3/160شرح العضد )، (2/433ينظر: بيان المختصر ) (4)
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ته فداللة، وإن لم يتوقف عليه صدق الكلم اللفظ عليه تُسمى:  أو صحَّ
 .نبيهالتَّ  أو، يماءاإلداللة 

فداللة اللفظ ، للمتكل ِّم م مقصوًدان المدلول عليه بااللتزاوإن لم يك 
 .(1)عليه تسمى: "داللة اإلشارة"

لة اَل غير أن دَ ، االلتزام ةِّ لَ اَل وإن كانت من قسم دَ وهذ  الدالالت الثلث 
ن اللزم مقصوًدااللة اإليماالقتضاء ودَ  بينما ترتبط ، للمتكل ِّم اء ترتبطان بَكو 

ن اللزم غير مقصود دَ   .(2)لهاللة اإلشارة بَِّكو 

 وأقسامه:، تعريفه، ثانًيا: املفهوم
 تعريف المفهوم: - أ

ف ابن الحاجب المفهوم بأنه عليه اللفظ ال في محل  لَّ ما دَ  :عرَّ
 .(3)قط  النُّ 

فقوله: "ال في محل النطق" أتى به لبيان الفرق بين المفهوم والمنطوق 
انتقالية ذهنية؛ وإنما داللة ، وضعيةً  فداللة المفهوم ليست داللةً ، غير الصريح

وذلك بطريق التنبيه بأحدهما ، فإن الذهن ينتقل من فهم القليل إلى فهم الكثير
 على اآلخر.

                                                             

 (.3/160شرح العضد )، (3/321تحفة المسؤول )، (3/64ينظر: اإلحكام لآلمدي )( 1)

أثر االختلف في ، (596، 1/595تفسير النصوص)، (32ص)، الوصولينظر: غاية ( 2)
 (.140ص )، د. مصطفى الخن، القواعد األصولية

( جمع الجوامع مع تشنيف المسامع 2/431ينظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر)( 3)
(1/341.) 
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چھ ہ ہ ہچ في قوله تعالى: التأفيف حرمة من نتقلي الذهنف 
 إلى (1)

 مَ ر  حُ 
 مَ ر  حُ  مننتقل يو، ربالضَّ  ةِّ

 ڌ ڌچ في قوله تعالى:  اليتيمِّ  مالِّ  لِّ أك   ةِّ

چک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 مَ ر  حُ  إلى (2)

 .(3)هراقِّ إح   ةِّ

وهي داللة ، وأما المنطوق غيرالصريح فهو من قبيل داللة االلتزام 
 كما سبق.، لفظية وضعية

م من غير التصريح بالتعبير به ي المفهوم بهذا االسم؛ ألنه ُفهِّ وهذا ، وُسم ِّ
لكن الجمهور ، المعنى وإن كان شامًل لداللة االقتضاء واإليماء واإلشارة

م عند النطق على وجه   و  بما ُفهِّ   .(4)يناقض المنطوق به أو يخالفه خصُّ

 أقسام المفهوم: - ب

ومفهوم مخالفة. ووجه هذ  ، مفهوم موافقة: إلى قسمينينقسم المفهوم  
القسمة: أن حكم غير المذكور إما أن يكون موافًقا لحكم المنطوق نفًيا أو 

وإن كان مخالًفا فهو ، فإن كان موافًقا فهو مفهوم الموافقة .أو مخالًفا له، إثباًتا
 .(5)مفهوم المخالفة

                                                             

 (.23سورة اإلسراء اآلية )( 1)

 (.10سورة النساء اآلية )( 2)

نية )، (297، 1/296المسامع ) ينظر: تشنيف( 3) حاشية العطار ، (3/21الفوائد السَّ
(1/317.) 

 (.4/6البحر المحيط )، (1/297ينظر: تشنيف المسامع )( 4)
الدرر ، (120ص)، الغيث الهامع، (3/324ينظر: مختصر المنتهى مع تحفة المسؤول)( 5)

 (.1/438اللوامع )
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ا  السكوت محل في اللفظ مدلول يكون ما: فهو موافقةالمفهوم  فأمَّ
 .(1)النطق محل في لمدلوله اموافقً 

ي بهذا االسم؛ ألن المس  -ويسمى، كوت وافق المنطوق في حكمهوُسم ِّ
ألن المنطوق نبَّه على حكم المسكوتبـ: تنبيه الخطاب؛  - أيضا

 ويسميه .(2)
كما يُسمى بـ: ، معنا  الكلم فحوى ألن الخطاب؛ فحوى بـ: األصوليين عامة

 أي: معنا .، لحن الخطاب

وبعض  ويسميه الشافعي ، ويسميه الحنفية بـ: داللة النص
 .(3)الحنفية بـ: القياس الجلي

:  قال الغزالي، هموال مشاحة في ذلك فلكل قوم اصطلح
 حقيقة إدراك في واجتهد األلفاظ إلى تلتفت فل آخر اصطلح فريق ولكل"

 .(4)"الجنس هذا

ا    للمنطوق امخالفً  عنه المسكوت يكون أن: فهو مخالفةالمفهوم وأمَّ
ي بهذا االسم؛ لما يُرى من المخالفة بين حكم المذكور  .(5)الحكم في وُسم ِّ

دالالت  جنس من لتهدال ألن؛ الخطاب دليل -أيضا -ويسمى وغير المذكور.

                                                             

 (.2/257ينظر: اإلحكام لآلمدي )( 1)
 (.57ص )، ينظر: شرح تنقيح الفصول( 2)
كشف ، (5/2035نهاية الوصول )، (1/367اإلبهاج )، (2/436ينظر: بيان المختصر )( 3)

 (.2/253األسرار عن أصول البزدوي )
 (.265ص )، المستصفى( 4)

 (.2/436ينظر: بيان المختصر )( 5)



 أصول الفقــــــه

 

 1347 م2020هـ / 1442 : مجادى األوىلالثالثالعدد    

 .(1)أو لمخالفته منظوم الخطاب، عليه دال   الخطاب ألن أو، الخطاب

، كرأو بتخصيص الشيء بالذ ِّ ، ويسميه الحنفية: داللة المخصوص بالذكر
كات أو االســتدالالت الفاسـدة  .(2)واعتبروا التمسك به من التمسُّ

ليس هذا محل أقسام ومفهوم المخالفة ، ولكل   من مفهوم الموافقة
  فلتراجع في مظانها.، ذكرها

 احلنفية يف التعامل مع دالالت األلفاظ. نهجثانًيا: م
هي على النحو ، أقسامأربعة م أصوليو الحنفية دالالت األلفاظ إلى قسَّ 
  التالي:

وعي ن النص، عبارة النص: العبارة ويطلقون عليها لةُ اَل دَ األول: 
(3) ،

  .(4)قصًدا به يدَ رِّ وأُ ، الكلم ألجله سيق ما وهي:

 ثبت "ماوهي: ، صإشارة النَّ  :اإلشارة ،ويطلقون عليها َداَللةُ  الثاني:
 .(5)"لكنه غير مقصود وال سيق له النظم، لغةالنص  بنظم

ما ثبت وهي: ، اللةلة الدَّ اَل دَ  :ويطلقون عليها، النص الثالث: َداَللةُ 
  .(6)ال استنباطا بالرأي، بمعنى النظم لغة

                                                             

 (.6/2893التحبير شرح التحرير )، (4/13ينظر: البحر المحيط )( 1)

 (.1/117التقرير والتحبير )، (1/274التلويح )، (1/289ينظر: أصول الجصاص )( 2)
 (.1/67ينظر: كشف األسرارعن أصول البزدوي )( 3)

 (.99ص )، ينظر: أصول الشاشي( 4)

 (.1/259ينظر: الكافي شرح البزدوي ) (5)

 (.1/241ينظر: أصول السرخسي )( 6)
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 .اقتضاء النص :ويطلقون عليها، االقتضاء الرابع: َداَللةُ 

أن  :د علىمووجه حصرالدالالت في هذ  الطرق األربع عندهم يعت
 .باللفظ نفسه أو ال تكون كذلك ا أن تكون ثابتةً ص على الحكم إمَّ النَّ  لةَ اَل دَ 

أو ، وق لهاسُ فهو مَ ، منه والداللة التي تثبت باللفظ نفسه إما أن تكون مقصودةً 
وإن ، "عبارة النص" ويسمونها:، فإن كانت مقصودة فهي العبارة .غير مقصودة

 ويسمونها: "إشارة النص".، كانت غير مقصودة فهي اإلشارة

، من اللفظ لغةً  والداللة التي ال تثبت باللفظ نفسه إما أن تكون مفهومةً 
، داللة النص"تسمى:" منه لغةً  فإن كانت مفهومةً  .منه شرًعا أو تكون مفهومةً 

رق وإن كانت مفهومة منه شرًعا تسمى: "داللة االقتضاء". وما عدا ذلك من طُ 
كاتِّ عَ الدالالت يُ   .(1)الفاسدةِّ  دُّ عند الحنفية من التمسُّ

ا بنفس ا أن يكون ثابتً إمَّ  مِّ ظ  من النَّ  المستفادُ  الحكمُ قال السعد التفتازاني:"
، وإال فهو اإلشارة، ا له فهو العبارةظم مسوقً كان النَّ  ل إن  واألوَّ ، ال ظم أو  النَّ 

، ا فهو االقتضاءأو شرعً ، اللةفهي الدَّ  ا منه لغةً كان الحكم مفهومً  والثاني إن  
 .(2)"مسكات الفاسدةوإال فهو التَّ 

 منهج اجلمهور ومنهج احلنفية:ثالًثا: املقارنة بني 

                                                             

التقرير ، (1/28أصول البزدوي عن كشف األسرار)، (1/236راجع أصول السرخسي )( 1)
  (.1/86تيسير التحرير )، (1/106والتحبير )

لألدب  رعايةً وعبَّر بالنَّظم بدَل اللفظ؛ ، "النَّظم" اللفظ:والمراد بـ، (1/248التلويح )( 2)
، الجواهر سِّ فَ رتيب في أن  التَّ  نِّ س  ظم يدل على حُ النَّ الكريم؛ فإن  لعبارات القرآن اوتعظيمً 

مي. ينظر: كشف األسرار عن أصول البزدوي )  (.1/23بخلف اللفظ فمعنا  الرَّ
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بالنظر فيما سبق من تقسيم كل من الجمهور والحنفية لدالالت األلفاظ 
 يتضح اآلتي: 

موا -1 ، المنطوق والمفهوم إلى: دالالت األلفاظ جمهور األصوليين قسَّ
موا كل واحد   موا الدالالت إلى الحنفية .بينما قسامأة دَّ منهما عِّ  وقسَّ قسَّ

، وداللة وداللة النص، وداللة اإلشارة، داللة العبارة: ، هيربعأ
 .ضاءاالقت

وما يسميه ، ما يسميه الحنفية إشارَة النَّص يسميه الجمهور كذلك -2
وما يسميه الحنفية ، الحنفية داللة االقتضاء هو كذلك عند الجمهور
وما يسميه الحنفية ، دالَلة النص هو ما يسميه الجمهور مفهوم الموافقة

يقابل عند الجمهور ما يسمى بالمنطوق الصريح وداللة ، رَة النَّصعبا
 اإليماء. 

بل ذلك عندهم ، اللة تسمى بداللة مفهوم المخالفةليس عند الحنفية د -3
ا مً ل قس  من باب التمسكات الفاسدة في حين أن مفهوم المخالفة يمث ِّ 

 . التن في ضوء تقسيمهم العام للدالالمفهوم عند المتكلمي يمن قسم

ِّ الن بلك والجمهور في شكل التقسيم ، من الحنفية رغم من اختلف كل 
ة في كثير من مباحث ضوعيَّ والمصطلحات فهما يتفقان من الوجهة المو

حتى إن ، يضا في التقسيمات في بعض األحيانأوقد يتفقان ، الدالالت
يات، سميةلف ليكاد يكون في التَّ خال ال الُمَسمَّ

(1). 
                                                             

مناهج ، (145ص)، د.مصطفى الخن، ينظر: أثر االختلف في القواعد األصولية (1)
 (. 58ص) ، د. خليفة بابكر الحسن، األصوليين في طرق دالالت األلفاظ
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 األولاملبحث 

 .داللة االقتضاء حقيقة

ر سابق التصديق ا كان التصوُّ فلبد ،  يفيدوالحكم على المجهول ال، لمَّ
وإنه بالنظر في هذا ، عليها الحكمِّ  قبَل  "داللة االقتضاءـ:"ب اًل من التعريفأوَّ 

ف سأُ و، اقتضاء""و، "هما: "داللة، أنه مركب من جزأين يتبيَّنالمصطلح  عر ِّ
 ِّ ؛ ضرورةَ  جزء   بكل  دة  ثم ، يهأز  معرفة المركب متوقفة على معرفة جُ أن  على حِّ

ف   المصطلح باعتبار  علًما على شيء بعينه.بأُعر ِّ

  :االقتضاء باعتبار اإلضافة داللةتعريف : أوال 
 تعريف الدَللة في اللغة: -

 ةً ولَ لُ دُ و -بالفتح والكسر - لةً داَل  لُّ دُ يَ  لَّ في اللغة هي: مصدر دَ  ةُ لَ اَل الدَّ  
َدلَُّه على الطريق َيُدلُُّه َدالَلًة : ""حاحقال في "الص ِّ ، أفصحُ  والفتحُ  .بالضم

الَلًة وُدلوَلةً    منها:، وتأتي الَداللة على معان   .(1)"أعلى حُ ت  والفَ ، ودِّ

 .ا  إليهوهدَ ،  شدَ ر  أَ  ا؛ إذلةً اَل ه على الشيء دَ لَّ تقول: دَ ، الهداية واإلرشاد -1 
ُت : وتقول اللةً ، َدالَلةً  الطَّريق ُفلنًا على َدَلل   لةُ اَل دَ ى التُسمَّ وقد ، ودِّ
 .(2)مجاًزادليًل 

 .(3)عند إطلقه ما يقتضيه اللفظُ  -2
                                                             

 (.4/1698الصحاح للجوهري )( 1)

 (.68ص)، الفروق اللغوية للعسكري، د ل ل، (9/270ينظر: المحكم البن سيد  ) (2)

 (.1/199ينظر: المصباح المنير )( 3)
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وداللة ، كداللة األلفاظ على المعنى، ما يتوصل به إلى معرفة الشيء -3
وسواء كان ذلك ، والعقود في الحساب، والكتابة، اإلشارات والرموز

 إنسان   كمن يرى حركةَ ، أو لم يكن بقصد  ، لةً اَل ممن يجعله دَ  بقصد  
أنه حي   مُ لَ ع  فيَ 

(1). 

المعنى األول أقرب  غير أنَّ ، يجد بينها تقاُرًباالمعاني الناظر في هذ  و
المعنى غير أن ، إلى االصطلح أقرُب  والثالُث والمعنى الثاني ، إلى اللغة
بينما الثاني ، اللفظية وغير اللفظية لةَ اَل من الثاني؛ حيث يشمل الدَّ  الثالث أعمُّ 

 .يشمل اللفظية فقط

  تعريف الدَللة في اَلصطالح: -

 ي  الشَّ  نُ كو  بأنها:  ةَ لَ اَل الدَّ  اإلسنوي عرف 
 مُ فه   همِّ فه   من يلزم ءِّ

 . (3)والشيء الثاني: هو المدلول، الفالشيء األول: هو الدَّ  .(2)آخر ء  شي  

سواء أكانت لفظية أم غير ، الة عمومً اَل وهذا التعريف إنما هو للدَّ 
ا كان ، (4)لفظية محل نظر  الداللة اللفظية؛ حيث إنها - هنا - المرادلكن لمَّ

                                                             

 .(2/605بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي)، (317، 316ص )، ينظر: المفردات للراغب (1)
فها ابن السبكي -أيضا -وبهذا ، (84ص )، ينظر: نهاية السول (2) ، الهمامبن  لوالكما، عرَّ

الفوائد السنية ، (1/99التحرير مع التقرير والتحبير )، (1/204والبرماوي. ينظر: اإلبهاج )
(2/292.) 

 (. 1/125شرح الكوكب المنير)( 3)

ينقسم . وكلُّ قسم  من هذين داللة غير لفظيةو، داللة لفظية قسمين: ىالداللة إلتنقسم  (4)
ستة من حاصل ضرب اثنين في  فصار المجموعُ ، وطبيعية، ةثلثة أقسام: وضعية، وعقلي

 بيانها. وهاك، ثلثة
═ 



 االقتضاء  وأثرها يف الفقه اإلسالميداللة 

 1352 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 هي األحق بالتعريف.كانت ف (1)يناألصولي

وسبب ، اختلف العلماء في تعريفهم للداللة اللفظية الوضعيةوقد  :هذا
م كمال كل ِّ تَ من كلم المُ  عِّ امِّ السَّ  مُ ه  فَ  :هي لةُ اَل الدَّ هل  :إلى اختلفهم راجع  

                                                        
═ 

 داللةكو، الخجل ىرة الوجه علم  كداللة حُ ، غير لفظية طبيعية : داللة  ولاأل القسم
 .إجازة يعتبر فإنه، الولي تزويج خبر بلغهاي عندما رِّ ك  البِّ  ضحك

 لمشروطوكداللة ا، النار ىالدخان عل كداللة، ليةعق لفظية   غيرُ  داللة  الثاني:  القسم
 صانعها.ى وداللة المصنوعات عل، الشرط ىعل

 اتمَ هِّ ف  المُ كداللة ، أي: اصطلحية، عيةوض   غير لفظية   لة  اَل الثالث: دَ  القسم
ب. فالنقوش التي هي الخط. واإلشارة ص  والنَّ ، دق  والعَ ، واإلشارة، وهي: الخط، األربعة
. نصب الحدود بين األملك. والعدد رِّ د  لبيان قَ  األصابعِّ  دُ ق  عَ والمشار.  ىالمعن ىتدل عل

ًعا  ال لفًظا.، كل هذا يدل على المعنى وض 
 ىعل -بفتح الهمزة وضمها -ح" "أَ  :لفظ كداللة، ة  طبيعيَّ  لفظية   الرابع: داللة   القسم
 وجع الصدر.
وداللة ، أنه حي   ىكلم الشخص عل لةكدال، لية  عق   لفظية   الخامس: داللة   القسم

 النتيجة. ىالمقدمتين في القياس عل
داللة األلفاظ على المعاني بواسطة وهي ، داللة لفظية وضعية السادس: القسم

 ىوداللة: "المرأة" عل، اإلنسان الكبير الذكر ىكداللة: "الرجل" عل، الوضع اللغوي
نهاية ، (1/204: اإلبهاج )ينظر القسم من الدالالت هو المراد هنا. وهذا اإلنسان األنثى.

، (126، 2/125) شرح الكوكب المنير، (1/99التقرير والتحبير )، (84ص)، السول
 آداب البحث والمناظرة للشنقيطي،، (1/26فصول البدائع )، (2/293الفوائد السنية )

 .(12) ص، القسم األول
  .(2/293) الفوائد السنية، (1/294تحفة المسؤول )، (1/204اإلبهاج )ينظر:  (1)
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  ؟لَّ دَ  َق لِّ ط  بحيث إذا أُ  اللفظِّ  نُ و  أو كَ ، همَ زء  أو الزِّ ى أو جُ مَّ َس المُ 

فها يناألصولي فأكثر منه  مَ هِّ فَ  َق لِّ ط  اللفظ بحيث إذا أُ  نُ و  كَ " بأنها: عرَّ
 .(2)بأنه الصحيح  ووصفه الزركشي، (1)"ا بالوضعكان عارفً  ن  المعنى مَ 

فها   فها باالعتبار األول ابُن سينا؛ حيث عرَّ  نفُس : "بأنهاوممن عرَّ
  من وجهين: البرماوي  ردَّ  خيرغير أن هذا األ .(3)"الفهمِّ 

م المعنى فرع  عن كون اللفظ دلَّ  ف به، عليه أحدهما: أنَّ َفه  ، فلو ُعر ِّ
في اللفظ موجودة  ةَ لَ اَل الثاني: أن الدَّ  فيلزم الدور.، َلَتَوقَّف معرفة الداللة عليه

ن اللفظ هي كو   ةَ لَ اَل فالصواب ما قلنا : إنَّ الدَّ ثم قال:" أو  ال. سواء فهمها فاهم  
 يَّ ثِّ ي  بالحَ 

 .(4)"ال الفهم، المذكورة ةِّ

 ابنِّ  كلمُ ل السابق لو ُحمِّ  فالخلهذا  بزوال الزركشي  وقال
هامِّ بقوله:، (5)امهَ اإلف   :مه  بالفَ   رادَ سينا على أن مُ  مِّ واإلف  ق بين الَفه   ثم فرَّ

 أو صفة اللفظ على سبيلِّ ، المتكلمِّ  ام صفةُ هَ واإلف  ، عِّ امِّ السَّ  فةُ صِّ  مُ ه  الفَ "
                                                             

فها كل من: ابن السبكي( 1) والَفَناري. ينظر: ، وولي الدين العراقي، واإلسنوي، بهذا عرَّ
فصول البدائع ، (116ص )، الغيث الهامع، (85ص)، نهاية السول، (1/205اإلبهاج )

(1/27.) 

 (.2/268ينظر: البحر المحيط )( 2)

اإلبهاج ، (23ص)، يح الفصولوابن السبكي. ينظر: شرح تق، نسبه إليه القرافي( 3)
(1/205.) 

 (.2/292الفوائد السنية )( 4)

ال ،   أن داللة اللفظ إفهام السامعختارُ والذي أَ وهذا الذي اختار  القرافي؛ حيث قال: " (5)
 (.23ص)، ". شرح تنقيح الفصولفهم السامع
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بالقوة. أما الداللة بالفعل فهي إفادته المعنى الموضوع  لة  اَل وهذ  دَ ، جازِّ المَ 
 .(1)"له

: إلى ثلثة أقسام - كما سبق - الداللة اللفظية الوضعية تنقسمهذا: و
 .وااللتزام، والتضمن، المطابقة

 :تعريف االقتضاء -
ه تُ طالب   :اني: أيَض قَ ي فَ ه حق ِّ تُ ي  تقاَض يُقال: ، الطََّلُب االقتضاء في اللغة: 

ى َض تَ ق  ي المُ م ِّ وسُ .(2)أي: طلبه، ىنَ ع  ه و تقاضا  بمَ نَ ي  و اقتضى دَ ، فأعطاني
 .(3)هبَ لَ ص طَ ؛ ألن النَّ ًى َض تُ ق  مُ 

حيث  قتضاء"؛داللة االـ:"ومن هنا يتبين وجه تسمية هذ  الداللة ب
في النصوص  األصَل  أن. وبيان ذلك:(4)وغُ اقتضاها النص ليتحقق معنا  وال يل  

ا تتناوله من معان   رًة بذاتها عم ِّ أو ، وال يجوز إضافُة لفظ  ، الشرعية أن تكون ُمَعب ِّ
معنى على النص الشرعي  أو إضافةِّ ، زائد   لفظ   فتقديرُ ، معنى إليها إضمارُ 
ة  إذا وال يُصاُر إليه إال ، األصلِّ  خلُف  استدعى واقتضى ذلك ضرورة  ماسَّ

وليُصان الكلم عن اللغو أو ، أو شرًعا، أو عقًل ، ليستقيم معنا  واقًعا

                                                             

 (.2/268ينظر: البحر المحيط ) (1)

، (39/317تاج العروس )، (15/188العرب ) لسان، (255ص)، ينظر: مختار الصحاح( 2)
 ق ض ي.

 (.167ص )، مرآة األصول، (2/236ينظر: كشف األسرار عن أصول البزدوي ) (3)

 (.1/75ينظر: كشف األسرار عن أصول البزدوي ) (4)
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 .(1)الكذب

في  شيء   على زيادةِّ  واعلم أن الشرع متى دلَّ " قال العلء البخاري:
وهو صيانة الكلم هو ، على الزيادة ُل فالحامِّ ، الكلم لصيانته عن اللغو ونحو 

على أن هذا الكلم ال يصح  الشرعِّ  ةُ لَ اَل ودَ ، ىتَض ق  هو المُ  والمزيدُ ، يضِّ تَ ق  المُ 
 .(2)"إال بالزيادة هو االقتضاء

 باعتباره علًما: "داللة االقتضاءمبصطلح"تعريف ال: نًياثا
العلماء ف اختلتبين أنه قد الفقه  كتب أصول ما وقفت عليه منفيبالنظر 

طلق عليه داللة فيما يُ  هو:، داللة االقتضاء، وسبب هذا الخلف تعريففي 
قه، أو تصحيحه د  صِّ  اقتضاء من أنواع هذ  الداللة التي يتطلبها الكلم لضرورة

  .، أو شرًعاعقًل 

ة التي األنواع الثلثطلقونها على يُ  الحنفية تقدمواألصوليين ومفجمهور 
أو صحته ، الذي يلزم تقدير  لصدق الكلم ضَى تَ ق  : المُ يتطلبها النص، وهي

جعل :هو، ى؛ ولهذا قالوا في تحديد َض تَ ق  مُ  لَّ وا الكُ سمُّ فهؤالء . عقًل وشرًعا
 .(3)ا لتصحيح المنطوقغير المنطوق منطوقً 

وجميع أصحاب ، الحنفيةعامة األصوليين من وهذا ما ذهب إليه 
 .(4)الشافعي

                                                             

  (.276ص )، ينظر: المناهج األصولية للدريني (1)

 (.1/75كشف األسرار عن أصول البزدوي )( 2)

 (.76/ 1ينظر: أصول البزدوي مع كشف األسرار)( 3)

 (.2/204فصول البدائع للفناري )، (263ص )، ينظر: المستصفى (4)
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َتَضى على ما أُضمر لصحة رُ فقَص من الحنفية أما المتأخرون  وا الُمق 
ا ما استدعا  صدُق ، الكلم شرًعا و  من باب ، ه عقًل أو صحتُ  الكلمِّ  أمَّ فعدُّ

َمر َتَضى؛ ألن ، المحذوف أو الُمض  على استنباط  ب  َص ن  اجتهادهم مُ ال من الُمق 
 .(1)األحكام الشرعية من نصوصها

، (2)العلء السمرقنديو، السرخسيو، فخر اإلسلم البزدوي ذاه ختاراو
  ات:تعريفبعض هذ  الوهاك 

 لة اَلقتضاء:َلمتقدمي الحنفية لدجمهور األصوليين وتعريف  - أ

ف  االقتضاء بتعريفات  الحنفية داللةَ مومتقد ِّ جمهور األصوليين وعرَّ
 :، ومن هذ  التعريفاتبة  ألنواعها الثلثةمتقاربة  مستوعِّ 

ف   بوسيتعريف أبي زيد الدَّ  -1  بأنها: داللة االقتضاءحيث عرَّ
 النص فاقتضاها، بدونها النص معنى يتحقق لم النص على زيادة  

 .(3)وغُ ل  يَ  وال، معنا  ليتحقق

ومثَّل بعد ذلك ، أدخل فيه المحذوفوالناظر في هذا التعريف يجد أنه 
چڱ ڱچ بقوله تعالى:

ألن السؤال  ؛أهلها اقتضاءً  :أيوقال: "، (4)

                                                             

، (1/262التلويح )، (2/245ونفسه )، (1/75ينظر: كشف األسرار على أصول البزدوي )( 1)
َتَضى والمحذوف.286ص )، المناهج األصولية للدريني  (. وسيأتي الفرق بين الُمق 

ميزان ، (1/248أصول السرخسي)، (76/ 1ينظر: أصول البزدوي مع كشف األسرار)( 2)
 (. 2/204فصول البدائع )، (402، 401ص )، األصول

 (.136، 135ص )، تقويم األدلة للدبوسي (3)

 (.82اآلية )، سورة يوسف( 4)



 أصول الفقــــــه

 

 1357 م2020هـ / 1442 : مجادى األوىلالثالثالعدد    

، فيدفاقتضى موجب هذا الكلم أن يكون المسؤول من أهل البيان ليُ ، بيينللتَّ 
 .(1)"فيدفيثبت األهل زيادة اقتضاء ليُ 

ف االقتضاء بأنه:"  الغزالي تعريف -2 الذي ال يدل  هوحيث عرَّ
ا إمَّ ، ولكن يكون من ضرورة اللفظ، ا بهوال يكون منطوقً ، عليه اللفظ

أو من حيث يمتنع ، ا إال بهمن حيث ال يمكن كون المتكلم صادقً 
 .(2)" به إالَّ أو من حيث يمتنع ثبوته عقًل ، ا إال بهوجود الملفوظ شرعً 

 تعريف متأخري الحنفية لدَللة اَلقتضاء:  - ب

َتَضى على ما أُضمر لصحة  -كما سبق - الحنفية روامتأخ ِّ  قصروا الُمق 
ا ، الكلم شرًعا ى لصحته أو  الكلمِّ  قِّ صد   أُضمر ضرورةَ ما وأمَّ عقًل فإنه يَُسمَّ

َمر  وفي ضوء، وال يدخلونه في داللة االقتضاء، عندهم بالمحذوف أو الُمض 
 زيادةً  ثبت : ماى بأنهَض تَ ق  االقتضاء، أو المُ  ةَ لَ اَل البخاري دَ العلء  َف رَّ ذلك عَ 
 .(3)اشرعً  لتصحيحه صالنَّ  على

ًبا ألنواع  عِّ َتو  وال شك أن تعريف المتقدمين أوسع شمواًل؛ حيث جاء ُمس 
 داللة االقتضاء الثلثة.

يتمثل في  عند ُمتأخري الحنفية ى والمحذوفَض تَ قْ المُ  الفرق بينوهذا: 
  :اآلتي

ر   أو شرعي   الُمقتَضى معنى عقلي  : أن أوًَل  ضرورة تصحيح  اقتضته، ُمقدَّ
                                                             

 (.136ص )، تقويم األدلة للدبوسي (1)

 (.263ص)، المستصفى( 2)

 (. 1/75األسرارعلى أصول البزدوي )كشف  ينظر:( 3)
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ن  ثمَّ ، وليس لفظًا، الكلم ه من ُض اللفظ وعوارِّ  فل تجري عليه أحكامُ ومِّ
ا، العموم أو تكون له وجو  الدالالت ، أو قبول التخصيص إذا كان عامًّ

 الُمقتَضى معنى؛ ألنه كما سبق أن والداللة، واإلشارة، المعروفة، من العبارة
فل ينبغي أن يُتجاوز في اعتبار  قدر ما تندفع به هذ  ، ثبت للضرورة عقلي  

  .(1)الضرورة

تََضىثبوت :" قال السرخسي حتى إذا  ؛للحاجة والضرورة الُمق 
وال  ى لغةً َض تَ ق  ى ال يثبت المُ َض تَ ق  ا للحكم بدون المُ كان المنصوص مفيدً 

 .(2)"وال حاجة، بقدرها والثابت بالحاجة يتقدر، اشرعً 

مًرا فهو ض  بخلف المحذوف فإنه على الرغم من كونه مُ وهذا 
كلَّ ما سبق من أحكام اللفظ وعوارضه. فالمحذوف يُعتبر  ُل بَ ق  يَ ، كالمنطوق
ًرا المحذوف يكون " قال في: "التلويح": .(3)ال معنى عقلًيا مجرًدا، لفظًا ُمقدَّ

ه تُ لَ اَل وتكون دَ ، يناسبه من العموم والخصوصبمنزلة المذكور يجري فيه ما 

                                                             

هذا: وقد ذهب ، (286ص)، المناهج األصولية للدريني، (2/204ينظر: فصول البدائع ) (1) 
ى كالمنصوص في احتمال العموم والخصوص. ومنشأ َض تَ ق  المُ  إلى أنَّ   الشافعي
 افعي ثابت  ى عند الشَض تَ ق  ن المُ "إ :-كما قال الزركشي -بين الشافعي والحنفية  الخلف
وإنما ، ا حقيقةً فكان معدومً ، وعند الحنفية أنه غير مذكور .صالنَّ  ه حكمُ فحكمُ ، بالنص

، (4/212". البحر المحيط )وما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها، ا بقدر الحاجةجعل موجودً يُ 
 (.1/248وينظر: أصول السرخسي )

 (.1/248أصول السرخسي) (2)

ص ، المناهج األصولية للدريني، (2/246األسرار على أصول البزدوي ) ينظر:كشف( 3)
(286.) 
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 .(1)"أو اقتضاءً  ،أو داللةً ، أو إشارةً ، عبارةً  :على معنا 

 ومن، يدخل عليهما ه فير إعرابُ ظًا يُؤث ِّ باعتبار  لف   المحذوَف  أنَّ  :ثانًيا
چڱ ڱچقول اهلل تعالى: أمثلة ذلك: 

، صحة معنا  عقًل جل فأل، (2)
". ، "أهل" اقتضى تقدير لفظ: فتكون الجملة بعد التقدير:"واسأل أهَل القريةِّ

ر تغيير اإلعراب ت  في كلمة:"قرية" فَ  وترتب على إظهار هذا اللفظ الُمَقدَّ ُجرَّ
 .(3)على المفعوليةبعد أن كانت منصوبًة باإلضافة 

َتَضىف بخل  - كما سبق - ؛ حيث إنه عند المتأخرين من الحنفيةالُمق 
ومن ثمَّ فل يترتب على ، تجري عليه عوارض اللفظفل ، مجرد معنى عقلي

ا اإلعراب رُ يُّ تغتقدير   قول اإلنسان : مثال ذلك، كان عليه قبل التقدير عمَّ
 يقتضتفإن هذ  العبارة ، "تصدق بها على الفقراء بألف جنيه":آلخر يملك شاة
ل كا تقدير ما لصحتها شرعً  الشاة بأل ف  هذ  لي  مل ِّك: "قالبأن يُ ، يثبت به المِّ
ق بها ة الكلم األصلي يَ ن  في بِّ  . وهذا التقدير ال يترتب عليه تغيير  عني" ثم تصدَّ

 . (4)ىَض تَ ق  فهو من باب المُ ، إعرابهفي وال 

َقةَ الحقيقةو رِّ َتَضىبين  : أن هذ  التَّف   روءُ من حيث طُ  والمحذوف الُمق 
َتَضى ذلك في  روءِّ وعدم طُ ، في الكلم في المحذوف بعد تقدير  رِّ غيُّ التَّ  الُمق 

                                                             

 (.1/271التلويح )( 1)

 (.82اآلية )، سورة يوسف( 2)

، فتح الغفار، (2/203فصول البدائع )، (1/77ينظر:كشف األسرار عن أصول البزدوي )( 3)
 (.286ص )، المناهج األصولية للدريني، (231ص)

، (2/246كشف األسرار عن أصول البزدوي )، (403ص )، األصولينظر: ميزان  (4)
 (.289ص )، كريم زيدانال عبدأصول الفقه د. ، (263، 1/262التلويح )



 االقتضاء  وأثرها يف الفقه اإلسالميداللة 

 1360 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

؛ فإن ذلك ليس بقاعدة ُمطَّردة من  ا محذوفةً هناك ألفاظً ؛ حيث إن َمَحلُّ َنظَر 
ومن ، ر الكلم عن صفته التي كان عليهاغيَّ بعض النصوص وبتقديرها لم يتَّ 

 ذلك:

 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ:اهلل تعالى قول

چ ڈ ڎ ڎ ڌ
فضرب فانشق الحجر ": تقدير ، افإن في هذ  اآلية حذفً ، (1)

عن  وال اإلعراب، وبتقدير  لم يتغير الكلم، "منه اثنتا عشرة عيًنا فانفجرت
 .(2)حالته األولى

" : يُّ ن ثمَّ يقول الَفَنارِّ له في  َل خَ الظهور ال مد   عند ابِّ رَ اإلع   رُ تغيُّ ومِّ
 . (3)"ال غالًبا في الوقوعإبل وليس قيًدا في المحذوف ، صحة العموم

 ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گچ  تعالى:قوله  أيًضاومن ذلك 

چڱ
. ونظائر ذلك ىرَ ش  فقال: يا بُ ، لِّ ب  ا بالحَ قًّ ل ِّ عَ تَ ا مُ فنزع فرأى غلمً  :أي، (4)
 . (5)كثيرة

                                                             

 (. 60سورة البقرة اآلية )( 1)
ه ر إثباتُ وبعضهم فرقوا بأن المحذوف مفهوم يغي ِّ وفيه:"، (1/271ينظر: التلويح )( 2)

فالمحذوف يكون بمنزلة المذكور ، ه المنطوَق ر إثباتُ غي ِّ يُ  ى مفهوم الَض تَ ق  والمُ ، المنطوَق 
وتكون داللته على معنا  عبارة أو إشارة أو ، يجري فيه ما يناسبه من العموم والخصوص

ى والمحذوف وجود َض تَ ق  ه الفرق بين المُ ريد توجُّ وفيه بحث؛ ألنه إن أُ ، داللة أو اقتضاء
 " اهـ.فضربه فانفجرت :أي، َّ ىت   ُّ :فل تغيير في مثل، التغيير وعدمه

 (.2/204فصول البدائع )( 3)

 (.19اآلية )، سورة يوسف( 4)

، (2/203فصول البدائع )، (245، 2/244ينظر: كشف األسرار عن أصول البزدوي) (5)
═ 
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 المتكلمين وجمهور يتبيَّن أن الراجح هو ما ذهب إليه  ومما سبق
لصعوبة ؛ وذلك ى والمحذوفَض تَ ق  الحنفية من عدم التفرقة بين المُ  مومتقد ِّ 

َتَضى والمحذوف الذي ال يتغير الكلم بتقدير  وإلى هذا ، التمييز بين الُمق 
َتَضىفي  غيير الزم  التَّ  ريد أن عدمَ إن أُ أشار السعد التفتازاني بقوله:" وليس  الُمق 

تََضى"ز المحذوف الذي ال تغيير فيه عن في المحذوف لم يتميَّ  بلزم    .(1)الُمق 

 يُّ ارِّ نَ يقول الفَ ، ف السابق مسألة: عموم المقتضىويتفرع على هذا الخل
ًنا الخلف السابق، الحنفي ع عليه: "، مبي ِّ أبو زيد ، نا منهمأصحابِّ  ةُ عامَّ وما يتفرَّ

ال باالقتضاء - أنه  وهو مذهب الشافعي ضمر ما أُ م....ثلثة أقسا - الدَّ
فو  بجعل فعرَّ ....شرًعاأو ...صحته عقًل  رورةَ أو َض  ....ق الكلم د  صِّ  رورةَ َض 

د بالشرعى كما قيد  فخر غير المنطوق منطوًقا لتصحيح المنطوق من غير تقيي
 ر  َش  ر  فأم  : "بقوله  سلماإل

ِّ في الكُ  ثم العمومُ ، "ضروري   ى  عِّ  وتجويزُ  ل 
والعموم في ، أبي زيد ه في الكل مذهُب مُ دَ وعَ ، مذهب الشافعي صيصِّ خ  التَّ 

  .(2)"ارقينمذهب الفَ المحذوف دون المقتضى 

h 
                                                        

═ 

 (.1/271التلويح )

 (.1/271التلويح ) (1)
 (2/204فصول البدائع ) (2)
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 املبحث الثاني

 أقسام داللة االقتضاء.

َتَضى، تنقسم داللُة االقتضاء وهو: المعنى الزائد الذي يستدعيه  -أو الُمق 
وهذ  األقسام ذكرها ، ام  ثلثَة أقس -وتتوقف استقامة معنا  عليه، النَّصُّ 

، عليه اللفظوهو الذي ال يدل ، سمى اقتضاءما يُ " في قوله:  الغزالي
ا من حيث ال يمكن إمَّ ، ولكن يكون من ضرورة اللفظ، ا بهوال يكون منطوقً 

، ا إال بهأو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعً ، ا إال بهكون المتكلم صادقً 
 وأمثلتها:، وهاك تفصيل هذ  األقسام، (1)" إال بهيمتنع ثبوته عقًل  أو من حيُث 

ًما لكان الكلم؛ إذ  لوال تقدير  مُ : ما يتوقف عليه صدق األولالقسم  قدَّ
 ومن أمثلة ذلك:، معنى الكلم كذًبا

وما ، والنسيان، الخطأ تيمَّ عن أُ اهلل  عَ فَ رَ ":قول الرسول  -1
ذات من  كًل  يدل على أن الحديث ظاهر هذاف، (2)"عليه استكرهوا

                                                             

 (.263ص )، المستصفى( 1)
: بلفظ( 2045باب: طلق المكر  والناسي )، كتاب الطلق، سننه أخرجه ابن ماجه في (2)

َر  )، والبيهقي في السنن الكبرى، "عَ فَ رَ " :بدل "عَ َض وَ " (. وقال 15096باب: طلق الُمك 
اهلل عن  عَ فَ رَ :"ا بلفظالذي يذكر  أهل الفقه واألصول كثيرً  الحديُث الحافظ في "الفتح":"

إال أنه ، بن عباسامن حديث  هماجبن  أخرجه "والنسيان وما استكرهوا عليهالخطأ  أمتي
باإلسناد الذي  "فوائد " :ي فيمِّ ي  جعفر التَّ بن  وأخرجه الفضل، "عَ فَ رَ " :بدل "عَ َض وَ : "بلفظ

فإنه من رواية ، غير قادحة ة  بعلَّ  لَّ عِّ ورجاله ثقات إال أنه أُ  "عَ فَ رَ " :ماجه بلفظبن  أخرجه به
 (. 5/161". فتح الباري )عن األوزاعي عن عطاء عنه الوليد
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َر ِّ ، والنسيان، الخطأ ةال يقع من  عليه من األمورِّ  والُمك  وهذا ال ، األُمَّ
ة ليست معصومةً  تقع؛ إذ   ايطابق الواقع؛ حيث إنه  والرسول، األُمَّ
 الكلم  يه: فألجل صدقوعل، قاً د  إال صِّ  قولال ي

الذي المعنى عن  زائد  معنى  تقديرُ  تعيَّنواستقامته ومطابقته للواقع 
ر، عبارة النص عن طريق يدَ فِّ استُ  أو " م"اإلث   هو:، ذلك المعنى الُمَقدَّ

م أمتي إثم "ُرفع عن  ليه: يكون التقدير:عو "الُحكم". ، طأالخأو ُحك 
 .(1)"وما استكرهوا عليه، والنسيان

ف  إلى  فوجب في ، على أن الواقع ال يصح رفعه أن العقل دلَّ  :ذلكأضِّ
 .(2)ا آخر يمكن رفعهئً شي   رَ مِّ ض  مع ضرورة التصديق أن يُ  العقل

 ؛ظني في :أي، (3)"يكن لم ذلك كلُّ " :نِّ ي  دَ يَ ال   يذِّ لِّ   قوله -2
 واحد   بالفعل وقع قد هألنَّ ؛ كذباً  يكون المحذوف ذلك ونَ دُ  ألنه

                                                             

التحبير شرح التحرير ، (3/321تحفة المسؤول )، (3/64ينظر: اإلحكام لآلمدي ) (1)
 (.136ص )، تقويم األدلة، (6/2868)

 (.2/631ينظر: نفائس األصول )( 2)
 صلةَ  ى لنا رسول اهلل : صلَّ قال  هريرة أبي روى مسلم من حديث (3)

فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلة يا رسول اهلل أم نسيت؟ ، م في ركعتينفسلَّ ، العصر
يا رسول ، فقال: قد كان بعض ذلك "كل ذلك لم يكن" :فقال رسول اهلل 

يا ، فقالوا: نعم "أصدق ذو اليدين؟"على الناس فقال:  فأقبل رسول اهلل ، اهلل
وهو ، ثم سجد سجدتين، بقي من الصلةما  اهلل  رسولُ  مَّ فأتَ "رسول اهلل 

باب: السهو في الصلة والسجود ، كتاب: الصلة، ". صحيح مسلمبعد التسليم، جالس
 (.573)، له
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وإن كان  ر  دَّ قَ ه فهو مُ ا في ظن ِّ عمَّ   أخبرَ فقد ، (1)منهما
 .(2)امحذوفً 

صيغة النفي إذا دخلت على ، (3)نكاح إال بولي"ال ":قوله  -3
، نفي الفعل الشرعي يراد بهافإما أن ، الفعل في ألفاظ صاحب الشرع

أو نفي الفعل الحسي. فإن أريد بها نفي الفعل الشرعي كان قوله:"ال 
لى؛ ألن الظاهر ، ال الحسي، نكاح" نفًيا للنكاح الشرعي وهذا هو األو 

 ر  ألفاظه على عُ  أن الشارع يطلق
وحينئذ يكون ، وهو الشرعي، هفِّ

 حوا.أي: ال تنك، "ال نكاح" نفي بمعنى النهي:قوله

 ضمار  إ احتجنا إلى - وهو غير منتف   -الفعل الحسي  وإن أريد به نفي
  -وهو المسمى بداللة االقتضاء-لتصحيح اللفظ

ا بدون ولي وما وقع ال ، وإنما لزم اإلضمار؛ ألن النكاح قد يقع حسًّ
فكان اإلضمار ، صادق فيما يُخبر به والرسول ، يمكن رفعه

 .(4)الزًما
                                                             

 (.282ص)، مذكرة الشنقيطي، (1/92نشر البنود )، (3/127ينظر: شرح الكوكب المنير )( 1)
 (.3/7طرح التثريب )، (1/273إحكام اإلحكام )، (2/517ينظر: إكمال الُمعلِّم )( 2)

، والترمذي في سننه، (2085باب: في الولي )، كتاب: النكاح، أخرجه أبو داود في سننه( 3)
(.وقال ابن حجر في: "التلخبص" 1101باب: ال نكاح إال بولي )، كتاب: النكاح

وقد صحت الرواية فيه عن  :"قال الحاكم .لف في وصله وإرسالهوقد اختُ  (: "3/342)
 ".عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ي أزواج النب

إحكام اإلحكام البن دقيق ، (188ص )، المستصفى، (3/17ينظر: اإلحكام لآلمدي )( 4)
 (.1/182العيد )
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ر أ ر نفي الصحة ، والُمضمرواختلف العلماء في الُمَقدَّ فمنهم من قدَّ
والحديث دل على : " صنعانيقال ال، (1)جمهوروهم: ال، والكمال مًعا

ال ، ألن األصل في النفي نفي الصحة ؛أنه ال يصح النكاح إال بولي
 .(2)"الكمال

ر نفي    .(4)وهم الحنفية، (3)الكمالالفضيلة وومنهم من قدَّ

ومن ، ما وجب إضمار  ضرورة صحة الكلم شرعاً القسم الثاني: 
 :أمثلته

چڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ  :تعالى اهلل قول -1
(5) ،

ر العلماء مضمرً  ص: وبذلك يكون مجرى الن ِّ ، "فأفطر" :هو، احيث قدَّ
ة من أيام أُ  فأفطرَ  أو على سفر   فمن كان منكم مريًضا دَّ  .(6)رخَ فعِّ

 خلًفا، (7)ى صحة صوم رمضان في السفرأن الجمهور عل وبيان ذلك:
                                                             

، 6/142نيل األوطار )، (9/205شرح النووي على مسلم )، (3/198ينظر: معالم السنن )( 1)
143.) 

 (.2/172سبل السلم ) (2)

، ( وما بعدها203ص)، التبصرة للشيرازي، (1/309ينظر: المعتمد في أصول الفقه ) (3)
 (.1/182إحكام اإلحكام البن دقيق العيد )، (92، 91ص)، المسودة

التنوير شرح الجامع ، (6/437فيض القدير للمناوي )، (3/117ينظر: البحر الرائق )( 4)
 (.11/165الصغير للصنعاني )

 (.184ية )سورة البقرة اآل( 5)

 (.2/281تفسير القرطبي )، (5/245ينظر: مفاتيح الغيب )( 6)
الحاوي الكبير ، (1/442اإلشراف على نكت مسائل الخلف )، (3/91ينظر: المبسوط ) (7)

═ 
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ووجوب الفطر على ، البن حزم الذي يرى حرمة هذا الصوم في السفر
 .(1)المكلَّف

إنما يجب إذا  -عند الجمهور - : فقضاء الصوم على المسافروعليه
ب ، أفطر في السفر وعلى هذا فلبد ، للقضاءأما إذا صام في سفر  فل موجِّ

 . (2)"فأفطر" في اآليةمن إضمار 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېچ :تعالى اهلل قول -2

چۈئ
 مِّ ل  عِّ وإنما جاز الحذف لِّ ، ففدية  شعرَ  َق لَ ومعنا : أي: فحَ ، (3)

 .(4) ولداللة الخطاب عليه، المخاطبين بالحذف

ومن ، جب إضمار  ضرورة صحة الكلم عقًل ما و القسم الثالث:
 :أمثلته

چڌ ڌڍ چ قول اهلل تعالى: -1
قال السعد التفتازاني: ، (5)

بقرينة داللة العقل على أن األحكام إنما تتعلق  ؛نه من باب الحذف"إ
 .(6)"باألفعال دون األعيان

                                                        
═ 

 (.3/157المغني )، (2/367)

 (.4/384ينظر: الُمحلَّى )( 1)
 (.2/710ينظر: شرح مختصر الروضة )( 2)
 (.196) اآلية، سورة البقرة( 3)
 (.350ص )، المسودة، (1/153العدة ألبي يعلى )، (5/193ينظر: مفاتيح الغيب )( 4)

 (.23سورة النساء اآلية )( 5)
داللة العادة هي: ، (. وذكر الزركشي أن القرينة الدالة على المحذوف1/283التلويح )( 6)

═ 
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 هل هي مجملة أم مبينة على قولين؟اختلف العلماء في هذ  اآلية هذا: و

وهو ما ذهب إليه ، إجمال فيهاوال ، نبيَّ أنها من قبيل المُ  :األول
 الجمهور.

ألن إسناد ؛ وهو ما ذهب إليه الكرخي، ملج  : أنها من قبيل المُ الثاني
والحكم ، التحريم حكم شرعي ألن ؛ال يصح أو الذات نالتحريم إلى العي  

وبما أن ، فعل  في اآلية فل بد من تقدير، ينالمكلفل افعأإنما يتعلق ب الشرعي
أمور ال حاجة إلى جميعها وال عدة  فاحتمل تقدير، مذكورذلك الفعل غير 

 .(1)فكانت اآلية مجملًة من هذا الوجه، ح لبعضهامرج ِّ 

وهو ما دلَّ عليه االقتضاء؛ حيث إنه ، : أن اآلية ال إجمال فيهاوالراجح
 .(2)متى تردد المحذوف بين أن يكون مبينًا أو مجمًل فتقدير المبيَّن أحسن

جاءت  فإنها كما أنه البد من النظر في السياق الذي وردت فيه اآلية؛ 
فظهر أن ، وهو ما تدل عليه اآلية التي قبلها والتي بعدها، في سياق النكاح
حهن وما يُقصد من التَّمتع بهنالمراد تحريم نكا

 (3). 

                                                        
═ 

ينظر: البرهان  ألن العقل ال يدرك محل الحل وال الحرمة. ؛داللة العقل وليست، الشرعية
 (.109، 3/108في علوم القرآن )

، (2/106فصول البدائع )، (2/106ينظر: كشف األسرار عن أصول البزدوي ) (1)
التفسير الكبير للفخر الرازي ، (2/375العقد المنظوم )، (263ص )، المستصفى

 (.3/63اإلتقان في علوم القرآن )، (10/22)

 (.3/200ينظر: اإلتقان في علوم القرآن )( 2)

 (.3/64ينظر: التفسير الكبير ) (3)
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رف يقضي بأن المراد تحريم االستمتاع بوطء أو العُ أضف إلى ذلك أن 
فالمراد ، الحرمة واإلباحة إذا أضيفتا إلى األعيانقال الفخر الرازي: "، (1)نحو 

 "مت عليكم أمهاتكمر ِّ حُ " فإذا قيل:، رفتحريم الفعل المطلوب منها في العُ 
  .(2)"أن المراد تحريم نكاحهن أحد   كلُّ  مَ هِّ فَ  ...

چڱ ڱچ قول اهلل تعالى: -2
 امَّ مِّ  عقًل  يصح إنما السؤال فإنَّ ، (3)

 منها يصح ال واألبنية الجدران هي التي والقرية، الجواب منه يصح
 سؤاله يصح ما إضمار، عقًل  كلمال تصحيح ضرورة فوجب؛ ذلك

 .(4)القرية أهل وهو، وجوابه

ولما كان الحذف ال يجوز إال لدليل احتيج إلى : "قال الزركشي 
وتارة على محذوف ، يدل على محذوف مطلق والدليل تارةً  ذكر دليله.

 إال بتقدير .فمنها: أن يدل عليه العقل حيث تستحيل صحة الكلم عقًل ن  معيَ 
م األمكنة إال  تكلُ فإنه يستحيل عقًل ؛ چڱ ڱچكقوله تعالى: ، محذوف
 .(5)"معجزة

                                                             

 (3/63ينظر: االتقان)( 1)

 (.2/115التحرير والتنوير )، (2/160إرشاد العقل السليم )، (3/64التفسير الكبير ) (2)

 (.82سورة يوسف اآلية )( 3)

الفوائد السنية ، (2/711الروضة )شرح مختصر ، (3/231ينظر: تحفة المسؤول) (4)
(3/15.) 

 (.3/108البرهان في علوم القرآن )( 5)
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 ثالثاملبحث ال

 حجية داللة االقتضاء.

االقتضاء األصوليين من المتكلمين اعتبروا داللة أكثر سبق أن ذكرُت أن 
من من باب داللة االلتزام التي هي  فهي، من أقسام المنطوق غير الصريح

 .(1)على معنى خارجي الزم للمنطوق به اللفظ لةِّ اَل دَ قبيل 

ى كالمنصوص في احتمال العموم َض تَ ق  المُ  أنَّ فالقاعدة عند الشافعية: 
 ثمَّ قالوا في فلسفةِّ  ن  ومِّ ، (2)صالنَّ  مُ ك  حُ  هُ مُ ك  حُ  ص ِّ بالنَّ  ثابُت ال ؛ إذ  والخصوص

                                                             

داللة هذا: والفرق بين داللة اللفظ والداللة باللفظ: أن ، (2/629ينظر: نفائس األصول )( 1)
ا منه المعنى من كان عالمً  مَ هِّ طلق فَ أُ  اهي كون اللفظ بحيث إذ -كما سبق  - اللفظ

أوفى ، وهو الحقيقة، ا في موضوعهلة باللفظ فهي استعمال اللفظ إمَّ الدال وأما بالوضع.
؛ ألن ةواالستعان للسببية"الداللة باللفظ" :غير موضوعه لعلقة وهو المجاز. والباء في

. اللة كالقلم للكتابةللدَّ  فإطلق اللفظ آلة  ، نا على ما في نفسه بإطلقه اللفظلُّ دُ يَ  فظاللَّ 
 :بينهما من وجو فالفرق وعليه 
والداللة باللفظ محلها ، فإن داللة اللفظ محلها القلب، : من جهة المحلأولها
والداللة باللفظ صفة ، فداللة اللفظ صفة للسامع، : من جهة الوصفالثاني.اللسان
، : من جهة السببالثالثنفسه.  فيفهو الذى يستعمل اللفظ للتعبير عما ، للمتكلم

جدت فكلما وُ ، : من جهة الوجودالرابعب عنها. بَّ َس وداللة اللفظ مُ  ،فالداللة باللفظ سبب
فداللة ، : من جهة األنواعالخامس بخلف العكس.، جدت الداللة باللفظداللة اللفظ وُ 

ينظر:  والداللة باللفظ نوعان: حقيقة ومجاز.، والتزام اللفظ ثلثة أنواع: مطابقة وتضمن
  .(1/129شرح الكوكب المنير)، (1/207اإلبهاج)، (26)ص، شرح تنقيح الفصول

 (.4/212ينظر: البحر المحيط )( 2)
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ن الكلم عن الفساد الحاجة إلى صو   نَّ إبهذا االسم:  االقتضاءِّ  داللةِّ  تسميةِّ 
فلذا  ؛االعقلي والشرعي اقتضت ذلك فهي في حكم المنطوق وإن كان محذوفً 

 .(1)من أقسام المنطوق اوهعدُّ 

ح أبو الوليد الباجي من المالكية بأن داللة االقتضاء"حجة  وقد صرَّ
، وفي تخصيص العام، مقطوع بها تجري مجرى النص في إثبات الحكم

 .(2)طق"وغير ذلك من أحكام النُّ ، ونسخ المتقدم عليه

ون  داللة االقتضاء من جملة االستدالالت وكذا جمهور الحنفية يعدُّ
ألن داللة  ؛الثابت بداللة االقتضاء عندهم كالثابت بداللة النصو، الصحيحة

ص  بالنَّ االقتضاء واحدة من الدالالت التي يكون االستدالل بها استدالاًل 
الحكم الثابت بأن  قولونوإذا كان الحنفية ي، القياسياد االجته ائرةا عن دبعيدً 

أنهم قائلون إال ، في إفادة الحكم قطًعا بداللة االقتضاء كالثابت بالنص
يةبل وبين سائر ، تفاوت بينهمابال ويظهر أثر ذلك ، الدالالت في قوة الُحج ِّ

 ثابت   أو داللته، أو إشارته، ن الثابت بالنصأ ذلك: بيانُ و .عارضةعند المُ 
ِّ أو بالمعنى اللغوي فكان ثابتً  لفظبال ليس ف ىَض تَ ق  المُ بخلف ، وجه   ا من كل 

فكان  ا للحاجة إلى إثبات الحكم بهشرعً  ُت بُ ث  وإنما يَ ، بات الكلم لغةً من موجِّ 
 تصحيحِّ  ضرورةِّ  فيما وراءَ  ثابت   إذ هو غيرُ  ؛ه  ج  دون وَ  ه  ج  ا من وَ ا ثابتً ضروريً 
وفي هذا ، (3)أو داللته أقوى، أو إشارته، الثابت بالنص وعليه: فيكون، الكلم

                                                             

 (.235ص)، ينظر: إجابة السائل شرح بغية اآلمل( 1)

 (.439، 2/438إحكام الفصول في أحكام األصول)( 2)

مرآة ، (1/76كشف األسرار على أصول البزدوي)، (1/248ينظر: أصول السرخسي ) (3)
 (.174)ص ، األصول
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م على دَّ قَ الثابت باالقتضاء كالثابت بالمنطوق فيُ ":  بن الساعاتيايقول 
  .(1)"التعارض ر عن النص عندؤخَّ ويُ ، القياس

من الحنفية غير  ة داللة االقتضاءولم يخالف في االستدالل بحجي ِّ  :هذا
 .والداللة، واإلشارة، داللة العبارة :فيالالت حصر الدَّ  حيث؛ رفَ زُ  اإلمام
 .(2)االقتضاءداللة ويُنكر 

إن العتق في قول  :قالوبناء على عدم صحة االستدالل بها عند   
أكان سواء ، ال عن اآلمرِّ ، " يقع عن المأمورِّ ف  ى بأل  ك عن ِّ دَ عب   ق  اعتِّ : "القائل

أنه . وبيانه: ء صرح المأمور بالبيع أو لم يصرحسواو، الهبة مبطريق البيع أ
ألنه ال عتق فيما ال يملك ابن  ؛وهذا محال  ،   عنهعبدَ  المأمورُ  َق تِّ ع  طلب أن يَ 

 .(3)عن المأمور ُق ت  فيقع العِّ ، لُب فلم يصح الطَّ ، آدم

 ال، به حِّ رَّ َص المُ  لتصحيحِّ  اإلضمار ألن هنا؛ مليكالتَّ  إضمار يجوز وال
 .(4)هسِّ نف   عبدَ  ال، رِّ مِّ اآل عبد اقً تِّ ع  مُ  صار مليُك التَّ  رَ مِّ ض  أُ  وإذا، إلبطاله

األمر صدر من أهله في  بأنَّ  "الهداية" وغيُر : وأجاب عنه صاحُب 
يكون األمر وعليه: ، االقتضاءك بطريق ل  بتقديم المِّ وأمكن تصحيحه ، محله

زاد "البيع" على هذا فيُ ، حتى يصح منه إعتاقه عنه، ا البيع منهيً ضِّ تَ ق  باإلعتاق مُ 

                                                             

 (.2/546بديع النظام البن الساعاتي) (1)
مرآة ، (2/207فصول البدائع )، (2/238ينظر: كشف األسرارعن أصول البزدوي )( 2)

 (.168ص )، األصول

 (.3/410ينظر: فتح القدير البن الهمام )( 3)

 (.2/238ينظر: كشف األسرار عن أصول البزدوي ) (4)
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فيصير ، مِّ ك  الحُ  في حق ِّ  ا لكلمهتصحيحً  ؛الكلم الذي هو سبب ثبوت الملك
ن  عني بإعتاقه"، فيكووكن وكيًل ، كأنه قال: "بع عبدك هذا مني بألف درهم

وهو األمر ، ىَض تَ ق  ا إلى المُ فيكون مضافً ، اجميعً  بالبيع منه واإلعتاق عنه اأمرً 
 .(1)باإلعتاق

 

 

 

 

h 

                                                             

، (403ص)، ميزان األصول، (3/410رح فتح القدير)ينظر:الهداية للمرغيناني مع ش (1)
 (.2/238كشف األسرار عن أصول البزدوي )
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 رابعاملبحث ال

 واآلثار املرتتبة عليه، اخلالف يف عُموم امُلقتَضى

 :وفيه مطلبان
 املطلب األول

 اخلالف يف عُموم امُلقتَضى

تَضىسبق أن ذكرُت أن  الذي  مرُ المض   -بفتح الضاد -المراد بالُمق 
وهو أحد عناصر داللة ، أو شرًعا، عقًل  صحتهل وألصدقة اقتضا  الكلم 

 .(1)االقتضاء

كن إجراء الكلم على ظاهر  مإذا لم يأنه ، والسؤال الذي يطرح نفسه
فهل ، بهاكثيرة يستقيم الكلم  ُمضمراتثم هنالك ، فيه إال بإضمار شيء  

 عَ فِّ رُ ": قوله عليه فمثًل:  الُكل؟أم يُضمر ، هابإضمار أي ِّ يُكَتفى 
 فهذا الكلم ال يمكن إجراؤ  على ظاهر ؛ ألن الخطأ واقع "ي الخطأتِّ مَّ عن أُ 

الذي المعنى عن  زائد  معنى  تقديرُ  فتعيَّن، والواقع يستحيل رفعه، من الناس
ر، عبارة النص عن طريق يدَ فِّ استُ  فيصير ، "الُحكم"هو: ، ذلك المعنى الُمَقدَّ

تحته  معنًى ثم ذلك الحكم ، "الخطأ عن أمتي حكمُ  عَ فِّ رُ " التقدير في الحديث:
وقد يكون في اآلخرة ، الدنيا وهو وجوب الضمان قد يكون فيأفراد؛ إذ  

 التأثيم. كرفع

ر  تَضىفمن رأى أن المَقدَّ ومن رأى أن ، هو "الحكم" قال بعموم الُمق 
                                                             

 .(290ص )، ينظر: الغيث الهامع( 1)
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ر هو "اإلثم" قال بعدم عموم  تَضىالُمَقدَّ   .(1)الُمق 

أواًل من تحرير  دَّ نه البُ أوقبل ذكر أقوال العلماء في هذ  القضية أرى 
 محل النزاع فأقول: 

من التقديرات  واحد   ن إضمارُ إذا تعيَّ  اتفق العلماء على أنه: أوًَل 
كان حكم ذلك ، على إضمار ذلك دال    رفي   أو عُ  ي   عقلِّ  بدليل   ةِّ لَ مَ تَ ح  المُ 
ا عامًّ  رُ هَ ظ  حتى لو كان المُ ، رِّ هَ ظ  في العموم والخصوص كحكم المُ  رِّ مَ ض  المُ 

 إذ ال فرق بين الملفوظ ؛اخاصًّ  رُ دَّ قَ ا كان المُ ا، ولو كان خاصًّ عامًّ  رُ دَّ قَ كان المُ 
 .(2)في إفادة المعنى رِّ دَّ قَ والمُ 

الخلف في هذ  المسألة إنما هو فيما إذا لم :" قال الشوكاني
ا إذا قام الدليل أمَّ ، على تعيين أحد األمور الصالحة لتقديرها فهم بدليل يدلُّ يُ 

كقوله ، ن للتقدير ما قام الدليل على تقدير على ذلك فل خلف في أنه يتعيَّ 
چٻ ٻ ٱچ سبحانه: 

چڌ ڌ ڍچ، (3)
(4)

فإنه قد قام  
 .(5)"وفي الثانية الوطء، الدليل على أن المراد في اآلية األولى تحريم األكل

                                                             

، 1/527العقد المنظوم )، (4/1888نفائس األصول )، (2/382ينظر: المحصول ) (1)
 التوضيح ومعه التلويح، (1/251أصول السرخسي )، (190ص )، نهاية السول، (528

(1/263.) 

 (.2/153الردود والنقود )، (3/127تحفة المسؤول )، (2/175بيان المختصر )( 2)

 (.3اآلية )، سورة المائدة( 3)

 (.23اآلية )، سورة النساء( 4)

 (.1/328إرشاد الفحول )( 5)
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 ت هناك تقديرات متعددةإذا كان هعلى أن - أيضا - : اتفق العلماءثانًيا
قوله  مثلة ذلك:ومن أ، هذ  الحالةو جميعهار قدَّ تُ ال  افإنه، تناف   ابينه
" : فإنه ال يمكن ، (1)"من الليلالصيام  يبيتال صيام لمن لم
 ُي نف   إذ  ، الصحة تقدير ينافي الكمال تقدير فإن؛ ، والكمال مًعاتقدير الصحة

  .(2)معهة الصح نفي تقدير مع تقدير  يصح فل، الصحة إثباتهو  الكمالِّ 

ر لوبهذا تنافت التقديرات وتناقضت. وع يه: فل يمكن أن تَُقدَّ
 .(3)جميعها

تقديرات متعددة يستقيم فيما إذا كانت هناك  : اختلف العلماءثالثًا
على تعيين  ولم يدل دليل  ، ولم يكن بينها تناف  ، منها الكلم بكل واحد  

، أم العامُّ الشامل ألفراد فهل تُقدر جميُع المضمرات، أم المعنى  .هاأحدِّ 
بين بعض الشافعية وبين  خلف   واحد  فقط من أفراد ذلك المعنى العام؟

                                                             

من لم يجمع قال:" عن النبي  --هذا معنى حديث روته حفصة (1)
 في النية باب، كتاب الصوم، أخرجه أبو داوود في سننه، "فل صيام له، الصيام قبل الفجر

مِّ أيضاً جميعاً عن بن  وإسحاُق  روا  الليُث وقال: "، (2454) الصيام أبي بن  اهلل عبدحازِّ
بيديُّ وابُن عيينَة ويونُس األيليُّ  ر مثله. وأوقفه على حفصَة: معمر  والزُّ عن ، كلُّهم، بك 

 يعزم لم لمن صيام ال جاء ما باب، أبواب الصوم، ي في سننهالترمذوأخرجه  ."الزهري
وقد روي ، إال من هذا الوجه، ال نعرفه مرفوًعا"حديث حفصة وقال: ، (730) الليل من

 ".وهو أصح، قوَله، عن ابن عمر، عن نافع

، (4/217البحر المحيط )، (5/2206نفائس األصول )، (1/171ينظر: قواطع األدلة ) (2)
 (.4/318رفع النقاب )

 (. 294ص)، ينظر: المناهج األصولية( 3)
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 أصولي الحنفية.

ى عند َض تَ ق  أن المُ : " على حد ِّ قول الزركشي هذا الخالفومنشأ 
، وعند الحنفية أنه غير مذكور، ص ِّ النَّ  ه حكمُ مُ ك  فحُ ، بالنص الشافعي ثابت  
وما ثبت بالضرورة ، ا بقدر الحاجةجعل موجودً وإنما يُ ، ا حقيقةفكان معدومً 

 .(1)"ر بقدرهاقدَّ يُ 

 إذا علمت ذلك فإليك أقوال العلماء في المسألة: 

َتَضى ال عم: القول األول ال يجوز أن يثبت له صفة  :أي، وم لهأن الُمق 
بوسي: "، (2)وإليه ذهب جميع الحنفية، العموم ى َض تَ ق  عموم للمُ والقال الدَّ
 .(3)"منه وإنما يوجب العمل به بأدنى ما ال بدَّ ، عندنا

؛ حيث الشيرازي منهم:، شافعيةالعلماء  ذهب بعُض  -أيًضا-ى هذا وإل
ا وليس معنَ ، العموم صفة للنطقعى فيها العموم؛ ألن "والُمضمرات ال يُدَّ  قال:
، وإنما العموم لأللفاظ، ى ال عموم لهَض تَ ق  المُ :"؛ حيث قالوالغزاليُّ ، (4) نطق"

لخطاب الذى يفتقر إلى اإلضمار ا" ؛ حيث قال: السمعانيُّ و، (5) "ال للمعاني
، ىَض تَ ق  المُ ؛ حيث قال:"اآلمديو، (6) "ال يجوز دعوى العموم فى إضمار

                                                             

 .(4/212البحر المحيط ) (1)
كشف األسرار عن ، (1/271الكافي للسغناقي )، (307ص )، ينظر: ميزان األصول( 2)

 (.1/242تيسير التحرير )، (1/263التلويح )، (2/237أصول البزدوي )

 (.21ص )، تقويم األدلة( 3)

 (.1/427)، شرح اللمع (4)

 (.237ص) ، تصفىالمس (5)

 (.2/171قواطع األدلة ) (6)
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؛ حيث الرازي فخروال، (1)"ضرورة صدق المتكلم ال عموم لهضمر ما أُ :وهو
إال بإضمار شئ فيه ثم هناك   إذا لم يمكن إجراء الكلم على ظاهرقال: "

هو  وهذا، إضمار جميعها ها كان لم يجز  أمور كثيرة يستقيم الكلم بإضمار أي ِّ 
، الحاجب ابنهو ما اختار  و، (2) "ال عموم له ىَض تَ ق  المُ  :المراد من قولنا
 .(3)والصفي الهندي

 منها:، واستدل هؤَلء بأدلة كثيرة

األصل ال يصار إليه إال لضرورة وهي تندفع بإضمار  خلُف  اإلضمارُ  -1
  .(4)إلى غير  حاجةواحد فل 

ا فإمَّ وعليه:  بأولى من اآلخر.ليس إضمار أحد الحكمين أجيب: بأنَّ و
 .(5)؛ وهو المطلوبلَّ الكُ  رَ مِّ ض  نُ أو ، ؛ وهو غير جائزا أصًل حكمً  رَ مِّ ض  نُ أال 

ولهذا ال ، ال لفظ ى معنًى َض تَ ق  والمُ ، ن العموم من عوارض األلفاظإ -2
  .(6)يجري فيه العموم

                                                             

 (.2/249اإلحكام ) (1)
 (.2/380المحصول ) (2)

، (1/289الفائق في أصول الفقه )، (3/126ينظر: مختصر المنتهى مع تحفة المسؤول ) (3)
 (.290ص)، الغيث الهامع

ص ، تقويم األدلة، (1/361التحصيل من المحصول )، (2/382ينظر: المحصول ) (4)
 (.2/154الردود والنقود )، (136)

 (.4/1371نهاية الوصول )، (4/1888نفائس األصول )، (2/382ينظر: المحصول )( 5)
، (1/248أصول السرخسي)، (2/692تشنيف المسامع )، (237ص )، ينظر: المستصفى( 6)

 (.2/237كشف األسرار على أصول البزدوي )
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من عوارض  فإن العموم، م أنه معنىل ِّ ولو سُ ، لفظ   رَ دَّ قَ المُ بأن  وأجيب:
َتَضى لعدم كونه لفظًا عمومِّ  عُ ن  فمَ  .(1)المعاني أيًضا " على حد ليس بشيء  " الُمق 

في إفادة  "ر كالملفوظدَّ قَ ألن المُ عل ًِّل ذلك بقوله:"مُ   تعبير ابن الهمام
 .(2)"ان له فيكون عامً ي ِّ عَ ر بصفة العموم بالدليل المُ دَّ قَ المُ  "نوقد تعيَّ "المعنى 

َتَضى له عموم القول الثاني: الحنفية علماُء  هُ بَ وهذا القول نَس ، أن الُمق 
ونسبة هذا القول إلى اإلمام الشافعي وإن كان قد وقع ، (3)اإلمام الشافعيإلى 

دالة  -كما سيأتي  -إال أن الفروع الفقهية في كتب الشافعية ، الخلف فيها
فهناك الكثير من الفروع بناها الشافعية على عموم ، على صحة هذ  النسبة

َتَضى.  الُمق 

وصححه ، ، وأكثر الشافعية(4)ذهب أكثر المالكية -أيًضا-ى ذلك وإل 
                                                             

 (.2/484عي)ينظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجرا( 1)

 (.1/217التحرير مع التقرير والتحبير )( 2)

". تعالى  -نسب القول بعموم المقتضى إلى الشافعيوقد يُ قال السعد التفتازاني: "( 3)
: الزنجاني في: تخريج وممن قطع بنسبة ذلك إلى الشافعي ، (1/264التلويح )

والسرخسي ، (136ص )، والدبوسي في: تقويم األدلة، (279ص )، الفروع على األصول
، (2/237ينظر: مع كشف األسرار )، والبزدوي في: "كنزالوصول"، (1/248في: أصوله )

 (.308ص )، في: ميزان األصول والعلء السمرقندي

ض تعليقه على حديث( 4) حه ابن العربي؛ حيث قال في معرِّ َع عن أمتي :وهو ما صحَّ "ُرفِّ
م ك  ثم في اآلخرة والحُ رفع اإل -ها هنا-الرفع إن المراد ب :منهم من قال":الخطأ ...."

إن المراد بذلك رفع اإلثم في اآلخرة دون الحكم في  :ومنهم من قال، ايَ ن  دُ 
 ثم آخرةً والذي يتحصل اآلن من القول في ذلك أن الصحيح فيه رفع اإل....الدنيا

شيًئا من ذلك ال فإن ، هاً أ أو مكرَ ا أو مخطِّ  ناسيً فكل من فعل فعًل ، اوالحكم دنيا معً 
═ 
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، (2)الذي عليه الحنابلةهو و، (1)"الطلق"كتاب في  "الروضة":في النووي
ى ال عموم له؛ ألن َض تَ ق  المشهور أن المُ واختار  ابن التلمساني؛ حيث قال: "

فل ، واحد   حكم   والحاجة تندفع بتقديرِّ ، بقدر الحاجة رُ داللته ضرورية تقدًّ 
  .(3)"يهضِّ تَ ق  فإنه تابع لمُ  ؛أنه قد يعم :والحقُّ  عميم.له على التَّ  ةَ لَ اَل دَ 

 منها:، واستدل هؤَلء بأدلة كثيرة

والنص ، منزلة النص، فيجري عليه ما يجري على النصى بَض تَ ق  ن المُ إ -1
تََضىفكذلك ، يجوز فيه العموم  .(4)الُمق 

،  التقديرات جميع على َل م  الحَ إن  -2  على يحمل لم لو ألنه وذلكمتَعيَّن 
 واحد   كلَّ  ألن؛ محكُّ التَّ  فيلزم، نيَّ عَ مُ  بعض   على يحمل أن فإما، الجميع
 ن  يَّ عَ مُ  غيرِّ  بعض   على َل مِّ حُ  وإن .باطل   مُ كُّ حَ والتَّ ، آلخرل مساو   منهما
 .(5)، وهو خلف األصلاإلجمال يلزم

رفع  :هفع عن أمتي الخطأ والنسيان " حقيقتُ "رُ : قوله  -3

                                                        
═ 

". القبس يتعلق به حكم إذا كان ذلك الحكم مما يثبت فيه تحقيق هذ  الصفات الثلث
 (.1056ص )، أنسبن  في شرح موطأ مالك

 (.2/692تشنيف المسامع )، (290ص)، الغيث الهامع، (8/193ينظر: روضة الطالبين ) (1)

، (2/482صول الفقه للجراعي )شرح مختصر أ، (2/828ينظر: أصول الفقه البن مفلح )( 2)
 (.3/197شرح الكوكب المنير )

 (.1/455شرح المعالم )( 3)

 (.2/237كشف األسرار عن أصول البزدوي)، (1/248ينظر: أصول السرخسي ) (4)

 (.2/178بيان المختصر)، (2/249ينظر: اإلحكام لآلمدي ) (5)
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صار إلى أقرب مجاز إليهما وهو عموم رفع فيُ  د  حقيقتهما وهو متعد ِّ 
إلى عدمهما أنفسهما من عدم  ا أقرُب مجميعه عدمَ  ألنَّ  ؛أحكامهما
  .(1)بعضهما

، إذ يقال: ليس في البلد قاض ؛أنه في العرف محمول على العموم -4
، نفوذوال ، فل عدل، والمراد منه: نفي جميع الصفات المطلوبة منه

 .(2)وال ...الخ

، من األدلة والمناقشات فلكل مجتهد اجتهاد  وال داعي لذكر مزيد  
وكل مجتهد سيأخذ في هذ  المسألة بما يترجح أنه بحسب ، ولكل ناظر نظر 
والمقام الذي وقع بسببه مثل هذا اللفظ الذي يحتاج إلى تقدير اللغة والذوق 
 .(3)كلم يصلحه

َتضَى  أنَّ  :والمختار بمنزلة النص، فيجري عليه ما يجري على  الُمق 
َتَضى، والنص يجوز فيه العموم، النص بعد   النوويقال ، فكذلك الُمق 

َتَضى - أنه: والمختار" :ذكر  لحديث" رفع عن أمتي..." عام  - أي: الُمق 
 .(4)"كغرامة المتلفات، إال فيما دل دليل على تخصيصه، عمل بعمومهفيُ 

تََضى ليس لفظًا ولو ُسل ِّم من  فإن العموم، معنًى  وإنما هو، أن الُمق 

                                                             

  (.2/176)بيان المختصر ، (2/154ينظر: الردود والنقود ) (1)

 (.2/835أصول الفقه البن مفلح )، (1/290ينظر: الفائق في أصول الفقه )( 2)

 (. 515ص )، ينظر: الُمصفى في أصول الفقه البن الوزير( 3)

  (.8/193ينظر: روضة الطالبين للنووي ) (4)
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 .(1)عوارض المعاني أيًضا

ح األصفهاني بما يترتب هذا  قالالخلف السابق فعلى : وقد صرَّ
: "ال عموم له فهل  :وإن قلنا، ر الكلمِّ ض  ى له عموم أُ َض تَ ق  المُ  :إن قلنا

حكم من  رُ مَ ض  أو يُ ، ما يفهم من اللفظ بعرف االستعمال قبل الشرع مرُ ض  يُ 
والثاني اختيار ، واألول اختيار الغزالي ؟غير تعيين وتعيينه إلى المجتهد

 .(2)"فوالثالث التوقَّ ، اآلمدي

 

h 

                                                             

(. هذا: ومن القائلين بأن 2/484) ينظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي (1)
اإلمام القرافي. ينظر: العقد المنظوم في ، العموم من عوارض األلفاظ والمعاني حقيقة

وابُن اللحام. ينظر: ، وهو ما صححه ابن الحاجب، (142، 1/141الخصوص والعموم )
 ،المختصر في أصول الفقه البن اللحام، (2/105مختصر المنتهى مع بيان المختصر)

(. بينما جمهور العلماء 1/180كما في: التقريروالتحبير)، وهو قول الجصاص، (106ص)
ص ، على أن العموم من عوارض المعاني مجاًزا. ينظر: جمع الجوامع مع الغيث الهامع

، (2/648تشنيف المسامع )، (3/1228نهاية الوصول في دراية الوصول )، (227)
 (.142، 1/141العقد المنظوم ) ،(4/57الموافقات )، (97ص )، المسودة

 (.4/212وينظر: البحر المحيط )، (365/ 4الكاشف عن المحصول )( 2)
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 الثاني املطلب

 ى يف الفقه اإلسالمي.َضَتْقاخلالف يف عموم امُلأثر 

ختلف في كثير من ى اَض تَ ق  في عموم المُ  السابقخلف الب على ترتَّ 
 منها:، الفروع الفقهية

 املسألة األوىل: النية يف الوضوء:

على أن  -واألصح عند مالك، والحنابلة، من الشافعية -جمهور العلماء 
واستدلوا لذلك بعموم المقتضى في قوله ، (1)النية شرط في صحة الوضوء
"يتعلق قالوا: إن قوله:"بالنيات" ، (2):"إنما األعمال بالنيات

روا المحذوف بـ:حكم األعمال؛ إذ  ، هو الخبر بمحذوف    العمل صورةُ وقدَّ
؛  ، بالنية إال يثبت ال العمل حكم أن المراد وإنما، نية بل توجد فإنهاغيُر مرادة 

 الصحة :وهو، ادنيويً أو ، العقابو الثواب :وهو، اأخرويً سواء أكان حكًما 
أن صحة األعمال  :معنا  "إنما األعمال بالنيات :قولهخطابي:"ال قال، والفساد

ألن أعيانها  ؛به أعيان األعمال د  رِّ ولم يُ ...ووجوب أحكامها إنما يكون بالنية
 .(3)"ا من القولفً ل  ولو كان المراد به أعيانها لكان خُ ، بغير نية حاصلة  

                                                             

التوضيح في شرح ، (1/82المغني البن قدامة )، (1/87ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )( 1)
 (.1/92المختصر الفرعي البن الحاجب )

باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول ، كتاب: بدء الوحي، أخرجه البخاري في صحيحه( 2)
 قوله باب، اإلمارة كتاب، ومسلم في صحيحه، (1رقم )، اهلل 
 :"(.1907) األعمال من وغير  الغزو فيه يدخل وأنه، "بالنية األعمال إنما 

وهو في ، االسم من اإلخلف:( بالضمُف ل  الخُ "و (.3/244معالم السنن للخطابي )( 3)
═ 
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بالنية؛ بناء  لهذا ذهب الجمهور إلى أن الوضوء ال يكون صحيًحا إال
  .(1)ىَض تَ ق  المُ  بعموم قولعلى ال

بل هي سنة، ، بينما ذهب الحنفية إلى أنَّ النية ليست من فرائض الوضوء
َر في الحديث هو   ثواب مانأي: إ، الثواب وهو اآلخرة حكموقالوا: إن الُمَقدَّ

َتَضى ، اقتضاءً  ابتث هألن ؛بالنيات لاعماأل قال البدر  .(2)هل عموم الوالُمق 
، والثوري، وزفر، ومحمد، وأبو يوسف، ذهب أبو حنيفةالعيني:"

أي:  - وقالوا التقدير فيه ...إلى أن الوضوء ال يحتاج إلى نية ...واألوزاعي
 ؛ردألنه الذي يطَّ  ؛أو نحو ذلك، هاأو ثوابُ ، بالنيات األعمالِّ  كمالُ  -الحديث
 متفق   وابِّ الثَّ  وألن إضمارَ ، بدونهاا ا من األعمال يوجد ويعتبر شرعً فإن كثيرً 

فكان هذا ، وألنه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكس، على إرادته
 .(3)"ا فهو أولىأقل إضمارً 

 ا.ا أو ناسًيم يف صالته خمطًئحكم من تكلَّ: نيةاملسألة الثا

؛ صلتها تبطل ا أو ناسيً ئً طِّ خ  م في صلته مُ ذهب الحنفية إلى أن من تكلَّ 
تََضىإنهم لم يأخذوا  حيث الحكم المرفوع في قصروا  ومن ثمَّ ، بعموم الُمق 

                                                        
═ 

 ( خ ل ف.95ص )، ينظر: مختار الصحاح الماضي.المستقبل كالكذب في 

(، الذخيرة للقرافي 1/31ينظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري للكوراني )( 1)
 (.1/89الحاوي الكبير للماوردي )، (1/241)

البناية شرح الهداية ، (1/72المبسوط )، (104، 1/101ينظر:التجريد للقدوري )( 2)
(2/138.) 

 (.1/30القاري شرح صحيح البخاري )عمدة ( 3)
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على الحكم األخروي ، "، والنسيانعن أمتي الخطأ "ُرفع: قوله 
ولهذا تترتب على أفعال ، ، أما الحكم الدنيوي فليس بمرفوع عندهمفقط

 .(1)، ومنها بطلن الصلةوالناسي آثاُرها الدنيوية، خطئلمُ ا

فهو من باب  "عن أمتي الخطأ عَ فِّ رُ وأما حديث "جاء في كنز الدقائق:"
فل حاجة إلى إرادة الدنيوي؛ إذ هو ال ، وقد أريد الحكم األخروي، االقتضاء
 .(2)"عموم له

إلى  ، والحنابلة في روايةذهب الجمهور من المالكية، والشافعيةبينما 
 والخطأ ألن النسيانخطئًا؛ أو مُ ا صلة من تكلم ناسيً  بعدم بطلنالقول 

  .(3)بناء على قولهم بعموم المقتضى ؛امرفوعان مطلقً 

 د  رِّ ومعلوم: أنه لم يُ  ..."رفع عن أمتي :"قوله قال العمراني:
 وإنما أراد رفعَ ، رفعالخطأ والنسيان واالستكرا ؛ ألن ذلك ال يُ  نفسِّ  رفعَ 
 .(4)"هحكمِّ 

 املرأة يف احمليض: اعتزالاملسألة الثالثة:

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻچ  يقول اهلل تعالى:

على  ية الكريمةاختلف العلماء في المراد باالعتزال في اآل، (5) چھ
                                                             

 (. 613-2/611ينظر: التجريد للقدوري )( 1)

 (.2/292كنز الدقائق مع البحر الرائق)( 2)

 (.1/459المبدع في شرح المقنع )، (111ص)، كفاية األخيار، (1/240ينظر: المعونة )( 3)

 (.2/304البيان للعمراني )( 4)

 (.122اآلية )، سورة البقرة( 5)
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 أقوال ثلثة:

ة من أن يُباشر  أن المراد به: اعتزال جميع بدن المرأ القول األول:
: بأن  اهلل قولهمل هؤالء . وعلَّ (1)أبوعبيدة السلماني بشيء من بدنه. وبه قال

ص منهن شيئًا دون ولم يخص ِّ ، ساء في حال حيضهن  باعتزال النَّ  رَ مَ أَ تعالى 
اعتزاُل كل شيء من أبدانهن  فوجب، وذلك عام  على جميع أجسادهن  ، شيء

في حيضهن  
(2).  

 .(3)خارج عن أقوال العلماء"، ووصف القرطبي هذا القول بأنه: "شاذ

، وهو ما قالت به عائشة، به: اعتزال الفرجالمراد ن أ القول الثاني:
 .(4)وهو قول جمهور المفسرين   وأم سلمة، وميمونة، وحفصة

وهو قول ، ن المراد به: اعتزال ما بين السرة والركبة: أالقول الثالث
 .(5)والشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، شريح

المحيض: أن المراد باعتزال النساء في القول الثاني القائل ب: والراجح
 اآليةِّ  لغرضِّ  الموافُق  التقديرُ  وهو ما دلَّ عليه االقتضاء؛ إذ  ، اعتزال مجامعتهن

                                                             

 تفسير القرطبي، (1/283تفسير الماوردي )، (4/375ينظر: جامع البيان للطبري )( 1)
(3/87.) 

 (.4/377ينظر: جامع البيان للطبري ) (2)

 (.87، 3/86تفسير القرطبي )( 3)

 (.1/283تفسير الماوردي )، وما بعدها، (4/377ينظر: جامع البيان للطبري ) (4)

تفسير السمعاني ، (2/133تفسير الماتريدي )، (4/381ينظر: جامع البيان للطبري ) (5)
 (.3/87تفسير القرطبي )، (1/224)
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م   الشرعِّ  وأدلةِّ  وغرض اآلية التنبيه على تحريم جماع ، (1)على غير  مقدَّ
إذ معنى ، والقول بغير هذا يفوت الغرض مما سيقت اآلية ألجله، الحائض

 (وال تقربوهن)، باالعتزال ترك الوطءأراد ": بغوي كما قال ال اآلية
ويدل على ، (2)"أما الملمسة والمضاجعة معها فجائزة، ال تجامعوهن :أي

 : ذلك

أن اليهود كانوا إذا   عن أنسف، سبب نزول اآلية الكريمة -1
ولم يجامعوهن في البيوت فسأل ، المرأة فيهم لم يؤاكلوها حاضت

فأنزل اهلل تعالى  النبي  أصحاب النبي 
 ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻچ

اصنعوا كل ": فقال رسول اهلل ، إلى آخر اآلية چے
قال الجصاص: "في هذا الحديث دليل على  .(3)"شيء إال النكاح

 .(4)"وأنه االعتزال في الجماع ال فيما سوا ، االعتزال المراد في اآلية

أنه كان  قياُم الحجة باألخبار المتواترة عن رسول اهلل  -2
لما فعل ، ولو كان الواجُب اعتزاَل جميعهن  ، وهن ُحيَّض نساء يباشر 

فلما صح  ذلك عن رسول اهلل  ذلك رسول اهلل 
 ُلم أن مراد اهلل تعالى ذكر  بقوله:" فاعتزلوا النساَء في ع

                                                             

 ".ر من المحذوفات إال أشدها موافقة للغرضقدَّ وال يُ " :وفيه، (3/200ينظر: اإلتقان )( 1)

 (.1/257ينظر: معالم التنزيل للبغوي )( 2)

 يء إال النكاحباب اصنعوا كل شباب: ، كتاب: الحيض، أخرجه مسلم في صحيحه( 3)
(302.) 

 ( بتصرف يسير.1/119أحكام القرآن للجصاص )( 4)
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بعض. وإذا كان ذلك هو اعتزال بعض جسدها دون ، المحيض"
وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على ، كذلك

دون ما كان فيه اختلف من جماعها في سائر ، الزوج في ُقُبلها
 .(1)بدنها

 فيه:  كثاملسألة الرابعة: دخول احلائض واجلنب املسجد وامل 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچيقول اهلل تعالى:

چڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
اآلية تقتضي زيادة لتصحيحها؛ ذلك  (2)

، التقدير لجأ العلماء إلى ومن ثمَّ ، ال يكون في ذات الصلةر ألن العبو
ر  هل هو الصلة في عينها أو موضع الصلة الذي يصلى واختلفوا في الُمقدَّ

 .(3)فيه من المسجد والمصلى؟

هنا: النهي عن  والمرادبقوله:"إلى ذلك  الشوكاني شارأ وقد
وإليه ذهب أبو ، التلبس بالصلة وغشيانها. وبه قال جماعة من المفسرين

وبه قال الشافعي. وعلى هذا فل ، وقال آخرون: المراد مواضع الصلة، حنيفة
، چڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےچي هذا قوله: ويقو ِّ ، بد من تقدير مضاف

كانوا حينئذ ال يأتون ألنهم ، اوقالت طائفة: المراد: الصلة ومواضعها معً 
 .(4)"فكانا متلزمين، وال يصلون إال مجتمعين، المسجد إال للصلة

                                                             

 (.4/381ينظر: جامع البيان )( 1)

 (.43اآلية )، سورة النساء( 2)

 (.1/112ينظر: أحكام القرآن للطحاوي )( 3)

 (.1/430(. وينظر: تفسير السمعاني )1/540فتح القدير للشوكاني )( 4)
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اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلثة أقوال: ومن ثمَّ 
؛ وقوم منعوا ذلك إال (1)وهو مذهب مالك وأصحابه، ك بإطلقفقوم منعوا ذل

ومنهم داود ، ؛ وقوم أباحوا ذلك للجميع (2)ومنهم الشافعي، لعابر فيه ال مقيم
 .(3)وأصحابه

  .(4)واختلفهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلفهم في الجنب

تردد قوله  إلى أن سبب هذا الخلف هو: "  رشدابن وقد أشار 
بين أن ، اآلية چھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچ :-تبارك وتعالى-

وهو موضع الصلة: ، رقدَّ يكون في اآلية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مُ 
 بِّ ر  ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قُ ، أي ال تقربوا موضع الصلة

وتكون اآلية على ، وبين أن ال يكون هنالك محذوف أصًل ، الصلة موضعِّ 
فمن  وهو جنب.، ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء، حقيقتها

ومن لم ير ذلك ، المرور للجنب في المسجد ا أجازرأى أن في اآلية محذوفً 
  .(5)"لم يكن عند  في اآلية دليل على منع الجنب اإلقامة في المسجد

" ...ال أحل :أبو داود في سننه ا رووكذلك الحال في الحديث الذي 
التحريَم في  فقد علق الرسول  (6)المسجد لحائض وال ُجنب"

                                                             

 (.1/314)ينظر: الذخيرة للقرافي ( 1)

 (.2/265ينظر: الحاوي الكبير )( 2)

 (.1/401ينظر: المحلى )( 3)

  (.1/55ينظر: بداية المجتهد ) (4)

 (.55، 1/54بداية المجتهد )( 5)

، (232)، باب: في الجنب يدخل المسجد، الطهارة :كتاب، أخرجه أبو داود في سننه( 6)
═ 
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ومعلوم أن األحكام الشرعية ال تتعلق ، هذا الحديث على ذات المسجد وعينه
من ثمَّ لجأ العلماء إلى و، وإنما تتعلق بأفعال المكلفين، باألعيان والذوات

ر، في الحديث تقدير   ومنهم من  .فيه قامأو الم، هو دخول المسجدذاك الُمقدَّ
رهما مًعا ر أحدهما. قال ، قدَّ وفي الحديث : " الخطابيومنهم من قدَّ

فإني ال أحل ": ال يدخل المسجد وظاهر قوله بيان أن الجنب
وقد  يأتي على مقامه في المسجد ومرور  فيه. "المسجد لحائض وال جنب

ال يدخل الجنب المسجد إال   :اختلف العلماء في ذلك فقال أصحاب الرأي
فيه  على مسجد   ا ومرَّ فإن كان مسافرً ، وهو قول سفيان الثوري، هرينبأحد الطُّ 

تيمم بالصعيد ثم دخل المسجد واستقى. وقال مالك والشافعي ليس ن ماء عي  
ل الشافعي قوله له أن يقعد في المسجد وله أن يمر فيه عابر سبيل. وتأوَّ 

چ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچ :تعالى
على أن المراد به  (1)

المثنى. بن  له أبوعبيدة معمروعلى هذا تأوَّ ، المسجد وهو موضع الصلة
حنبل وجماعة من أهل الظاهر يجيزون للجنب دخول بن  وكان أحمد

 .(2)"إذا أراد دخوله إال  أن أحمد كان يستحب له أن يتوضأ،المسجد

 وما تقع به الصالة أداء.، ما تُدرك به الجماعة :المسألة الخامسة

                                                        
═ 

قال ابن القطان في ، وهو حديث حسن (: "1/194"نصب الراية" ):وقال الزيلعي في
ولم ، حق في حديث جسرة هذا: إنه ال يثبت من قبل إسناد ال عبدكتابه: قال أبو محمد 

 ".وإنما أقول: إنه حسن، ولست أقول: إنه حديث صحيح، يبين ضعفه

  (.43اآلية )، النساءسورة:  (1)

 (.1/77معالم السنن )( 2)
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من أدرك ركعة من "قال:  عن أبي هريرة أن رسول اهلل 
  .(1)"الصلة فقد أدرك الصلة

وأنه ال يكون ، ليس على ظاهر الحديث أجمع المسلمون على أن 
 ل  وَّ أَ بل هو متَ ، ذمته منهالجميع الصلة؛ بحيث تبرأ ا كً رِّ د  مُ الواحدة بالركعة 

. (2)أو فضلها، أو وجوبها، الصلة فقد أدرك حكمَ  :تقدير ، وفيه إضمار
ر.  واختلف العلماء في الُمقدَّ

ر الكل؛ فإن فمنهم من تمسك بظاهر الحديث  ظاهر الحديث فقدَّ
 .(3)لِّ والفض  ، كمِّ والحُ ، لوقتِّ ل يوجب اإلدراك التامَّ 

والحديث يقتضي  :"بر؛ حيث قال ال عبدوهذا ما اختار  ابن 
للفضل والوقت  ك  درِّ من صلة اإلمام مُ  ركعةً  كَ رِّ د  عمومه وظاهر  أن مُ 

. وإن لم يدرك الركعة بتمامها فلم يدرك حكم الصلة -إن شاء اهلل-والحكم 
والفضل فضله يؤتيه من ، وأما الفضل فإن اهلل يتفضل بما يشاء على من يشاء

 .(4)"يشاء

وأما من يرى أن قوله وقال: "، غير أن ابن رشد لم يرتض هذا

                                                             

، (580)، باب: من أدرك من الصلة ركعة، ب الصلةكتا، أخرجه البخاري في صحيحه( 1)
 (.607باب: من أدرك ركعة من الصلة ...)، كتاب: الصلة، ومسلم في صحيحه

، (2/57فتح الباري )، (5/105شرح النووي على مسلم )، (2/560ينظر: إكمال الُمعلم )( 2)
 (.2/261شرح السيوطي على مسلم )

 (.1/23موطأ مالك )ينظر: تنوير الحوالك شرح ( 3)

  (.1/59االستذكار ) (4)
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 "أنه يتضمن جميع هذ  المحذوفات  "فقد أدرك الصلة
ا ا عرفيً إال أن يتقرر أن هناك اصطلحً ، العرب وغير معلوم من لغة، فضعيف
 .(1)"اأو شرعيً 

ر: الفضَل ال و جعل الحنفية ومعنى الحديث ، فضل الجماعة أي:، ُمقدَّ
ألن صلته  ؛من أدرك ركعة من الصلة فقد أدرك فضل الجماعةعلى هذا: 

اإلدراك إنما هو : ". قال الطحاوي (2)صلة جماعة في فضلها وحكمها
ا لها نفسها لما ال إدراك الصلة نفسها؛ ألنه لو كان إدراكً ، لصلةلفضل ا

 .(3)"وجب عليه قضاء بقيتها

ر  الحنابلة من أدرك ركعة " :قوله ":"اإلنصاف":قال في، وبهذا أيضا قدَّ
قال صاحب  ... إنما يريد بذلك فضل الصلة": فقد أدرك الصلة، من الصلة

فإنه فيه  ؛ال حصولها فيما سبق به، الجماعة: ومعنا : أصل فضل "المحرر"
 .(4)"اا إجماعً كمً ا وحُ سًّ منفرد حِّ 

ر المالكية: حكَم الصلة  ركعةً  كَ درِّ أن مُ  :معنى الحديثويكون ، وقدَّ
لحكمها كله وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته من سهو  ك  درِّ من الصلة مُ 

من  ركعةً  اإلمام وسجود  لسهو  وإن لم يدركه معه وأنه لو أدرك وهو مسافر  
 .(5)صلة المقيم لزمه حكم المقيم في اإلتمام ونحو هذا من حكم الصلة

                                                             

 (.1/199بداية المجتهد )( 1)

 (.1/107ينظر: شرح سنن أبي داود للعيني )( 2)

 (.6/93شرح مشكل اآلثار )( 3)

 (.2/222اإلنصاف في معرفة الراجح من الخلف )( 4)

 (.2/560إكمال المعلم )، (1/59ينظر: االستذكار ) (5)
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ر الشافعية: األداءَ  من أدرك ركعة من الصلة فقد والمعنى عندهم: "، وقدَّ
إذا دخل  : "وبناء عليه فقد قال النووي ، (1)مؤداة :أي "درك الصلةأ

ا ألدائها ثم خرج الوقت كان مدركً  في الصلة في آخر وقتها فصلى ركعةً 
 .(2)"وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، ويكون كلها أداء

 :أمران هذا: وينبني على ما سبق

 ما تدرك به الجماعة: :األول

الصحيح و، فعند الحنفية، تدرك به فضيلة الجماعةاختلف الفقهاء فيما 
، أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلة :(3)ورواية عن أحمد، عند الشافعية

َدةِّ األخيرة قبل السلم؛ ألنه أدرك جزًءا من الصلة إال أن ، ولو في القع 
عة الشافعية استثنوا من ذلك صلة الجمعة فقالوا: إنها التدرك إال بإدراك رك

ولو بإدراك ، . والحنفية قالوا: تُدرك الفضيلة بإدراك التشهد(4)مكاملة مع اإلما
يقول ركعاتها كلها في الجملة.  كأما الجماعة ال تدرك إال بإدرا التشهد

ا من أدرك ا جماعة اتفاقً يً ل ِّ َص ال يكون مُ ": "الدر المختار وشرحه"صاحب 
، الثنائية أو الثلثية؛ ألنه منفرد ببعضهاأو من الصلة ، ركعة من ذوات األربع

ا لكنه أدرك فضلها ولو بإدراك التشهد. وكذا مدرك الثلث ال يكون مصليً 
لكن صاحب ، بجماعة على األظهر. وقال السرخسي: لألكثر حكم الكل

                                                             

 (.1/307مغني المحتاج )، (1/119لب للشيخ: زكريا األنصاري )ينظر: أسنى المطا( 1)

 (.5/105شرح صحيح مسلم )( 2)

 (.2/274المغني )، (1/307مغني المحتاج )، (1/184ينظر: تبيين الحقائق )( 3)

 (.1/92ينظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلب للشيخ زكريا األنصاري )( 4)
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 .(1)"البحر ضعفه

: إنها ال ، ورواية عن أحمد، وهو قول عند الشافعية، وقال المالكية
 .(2) بسجدتيها مع اإلمام بإدراك ركعة كاملةتدرك إال 

 الثاني: ما تقع به الصالة أداء:

وإن فعلت مرة ثانية ، ديت كلها في الوقت المخصص لها فهي أداءإذا أُ  
 .(3)ت بعد الوقت فهي قضاءعلَ وإن فُ ، في الوقت لخلل غير الفساد فهي إعادة

خلف هل تقع أداء؟ من الصلة في الوقت ف اي جزءً صل ِّ أما إن أدرك المُ 
 بين العلماء.

درك تُ إلى أنه  لحنفية والحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمدذهب ا 
سواء أخرها لعذر ، الفريضة أداء كلها بتكبيرة اإلحرام في وقتها المخصص لها

 .(4)أو لغير عذر، ومجنون يفيق، كحائض تطهر

الصلة جميعها أداء  عدُّ تُ إلى أنه في األصح:  والشافعية، لمالكيةوذهب ا
وإال بأن وقع أقل من ركعة ، في الوقت إن وقع ركعة بسجدتيها في الوقت

فقد أدرك ، من أدرك ركعة من الصلة":قوله ل، قضاء فهي
                                                             

 (.2/59)الدر المختار وحاشية ابن عابدين ( 1)

مواهب الجليل ، (1/269ينظر: التوضيح شرح المختصر الفرعي البن الحاجب )( 2) 
 (.1/363المغني )، (4/215المجموع للنووي )، (1/407)

 (.1/74اإلبهاج )، (31ص )، ينظر: المنهاج للبيضاوي مع نهاية السول( 3)

، (1/317أولي النهي )مطالب ، (1/52ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار )( 4)
 (.1/257كشاف القناع )
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 .(1)مؤداة. ومفهومه أن من لم يدرك ركعة ال يدرك الصلة مؤداة :أي "الصلة

 : هَرْكطالق امُل: سةساداملسألة ال

 ؛(2)هطلقُ   ال يقع رَ ك  المُ  أنَّ إلى  وداود، وأحمد، والشافعي، مالك ذهب
عن أمتي  : "ُرفعى في قوله َض تَ ق  إلى عموم المُ  في ذلك مستندين

ا كرا  مرفوع مطلقً من جهة أن حكم اإل، "أ، والنسيان، وما استكرهوا عليهالخط
 .في ُحك مي الدنيا واآلخرة

 أن يكون طلُق  فاقتضىعقب هذا الحديث: " قال الماوردي
المراد به  :قيل، وجديُ  نه قدأل ؛رفعا. فإن قيل: فاالستكرا  لم يُ مرفوعً   ِّ رَ ك  المُ 

ال وجود ، كما أن المراد به حكم الخطأ، ال االستكرا ، حكم االستكرا 
ه على رفع الحكم حملُ  :قيل، فهو محمول على رفع اإلثم :فإن قيل ...الخطأ

 .(3)"ألنه أعم ؛لىأو  

وقالوا: ال عموم ، واقع    ِّ رَ ك  طلق المُ  أن ذهب الحنفية إلىبينما  
                                                             

فتح الوهاب بشرح ، (1/269ينظر: التوضيح شرح المختصر الفرعي البن الحاجب ) (1) 
 (.435، 1/434تحفة المحتاج البن حجر الهيتمي )، (1/37منهج الطلب )

يقدر على ا له ال له قاهرً   ُ رِّ ك  يكون المُ وهي: أن ، وذلك إذا ما تحققت شروط اإلكرا ( 2)
ن يكون ما وأ، ق فعل به ما أوعد  بهل ِّ طَ وأن يغلب على ظنه أنه إذا لم يُ ، االمتناع منه

والحبس الطويل  حِّ ر ِّ بَ به كالقتل والقطع والضرب المُ  ضرر     به مما يلحقهدُ هد ِّ يُ 
، (3/101ينظر: بداية المجتهد) قدار.منه ذلك من ذوى األ ضُّ غُ واالستخفاف بمن يَ 

، (7/382المغني )، (17/65المجموع شرح المهذب )، (10/227الكبير)الحاوي 
 (.9/462المحلى )

 (.10/228الحاوي الكبير ) (3)
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َتَضى في الحديث السابق وبناء على ذلك ال يجوز تقدير الحكم الذى ، للُمق 
، خرةبل إما حكم الدنيا أو حكم اآل، يعم أحكام الدنيا وأحكام اآلخرة

لذا  ،لمؤاخذة مراد فل يراد اآلخر معهواإلجماع على أن حكم اآلخرة وهو ا
 .(1)بوقوع طلق المكر  :قالوا

على بالحديث السابق ستدالل الا  ض رد ِّ في معرِّ   ابن نجيمقال 
َر ِّ ال يقع فل ، وال عموم له، ىَض تَ ق  و  من باب المُ وُ وما رَ : "أن طلق الُمك 

ا ا حكم الدنيا وإمَّ بل إمَّ ، واآلخرة لحكم الدنيا الشاملِّ  الحكمِّ  يجوز تقديرُ 
فل ، مراد   - وهو المؤاخذة -اآلخرة  واإلجماع على أن حكمَ ، حكم اآلخرة

 .(2)"هوإال يلزم عمومُ ، معه اآلخرُ  رادُ يُ 

 :ضمان العارية: ةسابعاملسألة ال

 قولهف، (3):"على اليد ما أخذت حتى تُؤدي" قوله
:"ى الذي يتوقف فهم المراد منه َض تَ ق  من المُ  "على اليد ما أخذت

على :فيكون معنى الحديث، إما الضمان أو الحفظ أو التأدية :وهو، ر  دَّ قَ على مُ 
وال يصح هاهنا ، اليد ضمان ما أخذت أو حفظ ما أخذت أو تأدية ما أخذت

 والشيء ال يكون غايةً ، ه" غاية لهايَ "حتى تؤد ِّ قوله: َل عَ تقدير التأدية؛ ألنه قد جَ 
                                                             

 (. 2/195تبيين الحقائق )، (6/176ينظر: المبسوط )( 1)

 (.3/2645البحر الرائق شرح كنز الدقائق )( 2)

، عن قتادةَ ، (3561)، العاريةباب: في تضمين ، كتاب: البيوع، أخرجه أبو داود في سننه( 3)
َي وقال: "، عن سمرة عن الحسنِّ  ينَُك ، ثم إن الحسن نسِّ ، "ال َضَماَن َعَليهِّ ، فقال: ُهَو أمِّ

، (1266)، باب: ما جاء في أن العارية مؤداة، كتاب: البيوع، وأخرجه الترمذي في سننه
 ".هذا حديث حسنوقال:"
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ران قدَّ وال يُ ، منهما صالح للتقدير واحد   وأما الضمان والحفظ فكلُّ ، لنفسه
 .امعً 

ر الحفظ أوجبه ومن قدَّ ، ر الضمان أوجبه على الوديع والمستعيرفمن قدَّ 
  .(1)عليهما ولم يوجب الضمان إذا وقع التلف مع الحفظ المعتبر

ر ، وبهذا تنافت التقديرات وتناقضت وعليه: فل يمكن أن تَُقدَّ
العلماء في حكم ضمان العارية وما شابهها من ومن ثمَّ اختلف ، (2)جميعها
 .(3)والغصب، الوديعة

، العارية إذا تلفت في يد المستعير أن يضمنها جمهور العلماء على أنف
إال ، أو بغير تقصير   بتقصير  ، ستعيرالمُ  بفعلِّ  فت  لَ تَ  أم  ، سماوية   لفت بآفة  سواء أتَ 

عن ابن عباس وأبي  مروي  وهو . فيما إذا كان ذلك من الوجه المأذون فيه
  .(4)وإليه ذهب عطاء وإسحاق  هريرة

 .(5)ستعير؛ ألنها أمانة في يد المُ لم يضمن وعن الحنفية إن لم يتعدَّ 

 

                                                             

 (.5/357ينظر: نيل األوطار ) (1)

 (. 294ص )، المناهج األصوليةينظر: ( 2)

 (.2/96ينظر: سبل السلم )( 3)

  (.5/163المغني )، (7/118الحاوي الكبير )، (4/97ينظر: بداية المجتهد ) (4)

 (.3/56االختيار)، (11/134ينظر: المبسوط )( 5)
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 ام املبحث اخل

 منزلة داللة االقتضاء بني غريها من الدالالت.

، سبق أن ذكرُت أن الحكم الثابت بداللة االقتضاء كالثابت بالنص
شأنها حكم داللة ، أن األحكام الثابتة بطريق االقتضاء ثابتة قطًعاومعنى هذا: 

ح بهذا اإلمام السرخسي؛ حيث قال:"، النص وعبارته وإشارته الثابت وقد صرَّ
بطريق االقتضاء بمنزلة الثابت بداللة النص ال بمنزلة الثابت بطريق القياس إال 

يوجبه باعتبار المعنى أن عند المعارضة الثابت بداللة النص أقوى ألن النص 
ا للحاجة إلى إثبات وإنما ثبت شرعً ، والمقتضى ليس من موجباته لغةً ، لغةً 

 .(1)"الحكم به

يوجد تفاوت بين داللة  -كما ذكر السرخسي في كلمه السابق -غير أنه 
يةاالقتضاء  عند ويظهر أثر ذلك ، وبين سائر الدالالت في قوة الُحج ِّ

 لفظبال ثابت   أو داللته، أو إشارته، ن الثابت بالنصأ . وبياُن ذلك:عارضةالمُ 
ِّ أو بالمعنى اللغوي فكان ثابتً  ليس من ف ىَض تَ ق  المُ بخلف ، وجه   ا من كل 

ا للحاجة إلى إثبات الحكم به فكان شرعً  ُت بُ ث  وإنما يَ ، بات الكلم لغةً موجِّ 
 تصحيحِّ  ضرورةِّ  فيما وراءَ  ثابت   إذ هو غيرُ  ؛ه  ج  دون وَ  ه  ج  ا من وَ ا ثابتً ضروريً 
 .(2)أو داللته أقوى، أو إشارته، الثابت بالنص وعليه: فيكون، الكلم

، وتترجح عليها، قدم الداللة األقوى على الداللة األضعففتُ وعليه: 
، بل هو تعارض اتعارض بين الدالالت ليس تعارًضا حقيقيً الأن  والحقيقة:

                                                             

 (.1/248أصول السرخسي ) (1)

 (.1/76كشف األسرار على أصول البزدوي)، (2/546ينظر: بديع النظام البن الساعاتي) (2)
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 قوىفإن أ، (1)ها في القوةلتفاوت بينا لمجازي؛ ألن الترجيح له مدخل؛ نظرً 
، ثم تليها داللة الداللة، ثم داللة اإلشارة، ثم تليها هذ  الدالالت داللة العبارة

 . في المرتبة األخيرة تأتي داللة االقتضاء

فإن الحكم الثابت ، تعارضت داللة النص مع داللة االقتضاءما إذا ف
بداللة االقتضاء؛ ألن على الحكم الثابت  -عند الحنفية-بداللة النص يقدم 

، من غير ضرورة وال حاجة اللغوي الحكم الثابت بداللة النص ثابت بالمعنى
 يثبت وإنما، لغًة الكلم موجبات من ليس والمقتضى، وجه كل من ثابتًا فكان
لتصحيح الكلم شرًعا،  ضرورًيا فكان، به الحكم إثبات إلى للحاجة شرًعا

 وراء فيما ثابت غير هو إذ وجه؛ دون وجه من فعلى ذلك يكون المقتضى ثابًتا
الحكم الثابت بداللة النص أقوى من الحكم  فيكون، الكلم تصحيح ضرورة

  .(2)الثابت بداللة االقتضاء ألجل هذا المعنى

عند  على داللة االقتضاءتقديم داللة النص بهذا: ومع قول الحنفية 
، إالَّ ما كان من العلء البخاري، لذلكمثااًل لم يذكروا  إال أنهم، التعارض

 . ل  حُّ مَ بأنه تَ حيث أورد مثااًل واصًفا إيا  

ثم ، المثال هو: ما إذا باع شخص من آخر مملوًكا بألفي درهمذلك و
، أعتق مملوكك عني بألف درهمل البائع للمشتري قبل قبض الثمن: قا

  .ال يجوز البيعَ  فإنَّ ، فأعتقه

بن  لة النص الذي ورد في حق زيدوالمانع من عدم جواز  هو دال
                                                             

 (.472ص)، ينظر: المناهج األصولية للدريني (1)

 (.2/236ينظر: كشف األسرار على أصول البزدوي )( 2)
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 الحكم ثبوت بفساد شراء ما باع بأقل مما باع قبل قبض الثمن؛ ألن (1)أرقم
 غير حق في الرجم كثبوت، بالنظم ال بداللة النص؛ كان زيد غير حق في

م داللة النص على داللة دَّ قَ فتُ ، وجواز البيع مبني على داللة االقتضاء، ماعز
  .(2)نظًرا لقوتها ؛االقتضاء

عارض مبنا  على تساوى لتَّ نفي وجود التعارض أساًسا؛ ألن اوأجيب: ب
 ألنَّ  المعارضة؛ نسلم "القال العلء البخاري:، وال تساوي بينهما، الحجتين

 ىَض تَ ق  المُ  قام الذي يضِّ تَ ق  المُ  ألن تساوي؛ وال ني  تَ جَّ الحُ  تساوي شرطها من

                                                             

  ت: كنت قاعدة عند عائشةية، قالعن أبي إسحاق، عن العالِّ روى البيهقي بسند   (1)
  ُّبَّ حَ مَ  فأتتها أم 

؟ قالت: نعم أرقمَ بن  ت تعرفين زيدَ فقالت لها: يا أم المؤمنين أكن ة 
وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة ، إلى عطائه بثمانمائة نسيئةً  ، قالت: فإني بعته جاريةً 

ا أنه قد أبطل جهاد  مع أبلغي زيدً ، وبئس ما اشترى، بئس ما اشتريتِّ ا ، فقالت لها: "نقدً 
باب: الرجل يبيع الشيء ، . السنن الكبرى للبيهقي"ب  تُ إن لم يَ  رسول اهلل 

رقم ، كتاب البيوع، أخرجه الدارقطني في سننه، (10799رقم )، إلى أجل ثم يشتريه
وقال الزيلعي في "نصب ، ال ُيحتج بهما"، وقال: "أم َمَحبَّة والعالية مجهولتان، (3002)

ثبت مثله وإن كان الشافعي قال: ال ي، : هذا إسناد جيد"التنقيح"قال في  ":(4/16الراية" )
فقد ، فيه نظر، ال يحتج بها، قال في العالية: هي مجهولة، وكذلك الدارقطني، عن عائشة
أن هذا محرم  ا من رسول اهلل ولوال أن عند أم المؤمنين علمً ، خالفه غير 

انتهى. وقال ابن الجوزي: قالوا: العالية ، لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلم باالجتهاد
ذكرها ابن سعد في ، قلنا: بل هي امرأة معروفة جليلة القدر، يقبل خبرها امرأة مجهولة ال

شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من بن  فقال: العالية بنت أيفع "الطبقات"
 ".عائشة

 (.237، 2/236ينظر: كشف األسرار عن أصول البزدوي )( 2)
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 فيما الجواز عدم وألن، يتعارضان ىنة فأنَّ بالسُّ  ثابتة والداللة اآلمر كلم به
 حاصرَّ  لو فإنهما، المقتضي على الداللة لترجح ليس ثبت إن الصورة ذكرمن
 ال، قبلت البائع: وقال، بألف منك العبد هذا بعت المشتري: قال بأن، بالبيع
 نص معارضة غير من الجواز عدم النص ذلك موجب ألن بل، أيًضا يجوز
 .(1)المقتضى" الداللة معارضة نظير هذا يكون فل، إيا  آخر

والحقيقة:أن تعليل الحنفية لتأخير داللة االقتضاء عن سائر الدالالت 
وإنما يثبت شرًعا ، بـ"أن الثابت باالقتضاء ليس من موجبات الكلم لغةً 

وما  ولذا يقول العلء البخاري:"للحاجة إلى إثبات الحكم" محل نظر؛
 .(2)"مع األقسام التي تقدمته نظيراً  ىلمعارضة المقتضجدت و

داللة ك، لةليست داللة مستق -في الواقع -ذلك ألن داللة االقتضاء 
معنى وإنما هي داللة لمجرد تصحيح الكلم بتقدير ، شارةواإل، العبارة

 . ملحوظ ومقصود

بين و، بين داللة االقتضاءوقوعه تصوريفالتعارض الذى على هذا و
 هذا اللفظ الذى صححهبين  سائرالدالالت إنما هو تعارضا من غيره

ولفظ  في حقيقة األمر تعارض بين لفظ عامفهو ، خراآلنص الو، االقتضاء
فيؤول إلى باب  -القائل بعموم المقتضىالراجح وبخاصة على الرأي  -خاص

 .(3)ال باب الدالالت حينئ ذ، العام والخاص

                                                             

 (. 2/237ينظر: كشف األسرار على أصول البزدوي) (1)

  (.2/236كشف األسرار على أصول البزدوي) (2)

، مناهج األصوليين في طرق دالالت األلفاظ، (376ص )، ينظر: المناهج األصولية( 3)
═ 
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 القائلين بعموم المقتضى: أمثلة لذلك سيًرا معويمكن ضرب 

"ُرفَِّع عن أمتي الخطأ والنسيان.." يرى  :قوله: المثال األول
ما ضرورة تصحيح الكلم هو: الُحكمنالشافعية أن المع ر مقدَّ وهو ، ى الُمقدَّ
فيصبح الحديث بعد التقدير: "ُرفَِّع ، والملحوظ كالملفوظ، معنى عام ملحوظ

والخطأ مفرد محلى باللم فيكون عاًما عن أمتي حكم الخطأ والنسيان.." 
فل عقاب على ، فيكون مرفوًعا بنص الحديث، لجميع أفراد الخطأ وأنواعه

 من َقتل خطأ.

 ڀ ڀ ڀچ  ى:غير أن هذا الحكم يتعارض مع صريح قول اهلل تعال

چٺ ٺ ٺ ڀ
؛ ألنه يدل بعبارته على وجوب الكفارة على القاتل (1)

ص ، وهو دليل خاص بحكم القتل الخطأ، وال يُعفى من العقاب، خطأ فُيَخصَّ
  .(2)بهذا الدليل الخاص "ُرفَِّع عن أمتي الخطأ والنسيان.."عموم نص حديث

َتَضى فل يتصورون التعارض بين  أما عند من يقولون بعدم عموم الُمق 
والحديث وارد في اإلثم ، اآلية والحديث؛ ألن اآلية واردة في األثر الدنيوي

 .(3)فل تعارض بينهما، في اآلخرةوالمؤاخذة 

فمقتضى داللة االقتضاء في الحديث ، نسيان الصلة :المثال الثاني
                                                        

═ 

 (.292د.خليفة بابكر الحسن ص)
 (.92اآلية )، سورة النساء( 1)

تفسير ، (377ص )، المناهج األصولية، (147ص )، ينظر: أصول الفقه ألبي زهرة (2)
 (.2/584النصوص )

 (.324ص)، ينظر: أثر اللغة في اختلف المجتهدين( 3)
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ُع حكم النسيان فل قضاء على من  :وعليه، الدنيوي واألخروي، السابق َرف 
 نسي صلًة. 

وهو ، الصلة المتروكة نسياًنايوجب قضاء غير أنه قد ورد نص خاص 
ال كفارة لها ، فليصلها إذا ذكرها صلةنسي "من :قول الرسول 

ص تبين أن حكم النسيان مرفوع في حكم (1)"إال ذلك . فبورود هذا الُمخص ِّ
إال بالنسبة للصلة فقد قام الدليل على تخصيصها من العموم ، الدنيا واآلخرة

  .(2)"ُرفَِّع عن أمتي الخطأ والنسيان.." الثابت بداللة االقتضاء في حديث:"

ب داللة أما على  القول بعدم عموم الُمقتضى فإنه ال تعارض بين موجِّ
ب عبارة  االقتضاء في حديث: "ُرفَِّع عن أمتي الخطأ والنسيان.." وبين موجِّ

چٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀچ  النص في قوله تعالى:
من وجوب  (3)

"من نسي :وفي قول الرسول ، الكفارة والدية على القاتل خطأ
" من وجوب قضاء الصلة كفارة لها إال ذلكال ، صلة فليصلها إذا ذكرها

 .على من تركها ناسًيا

َتَضى يجعلنا  وإنما قلنا: ال تعارض؛ ألن القول بعدم العموم في الُمق 
 وهو العقوبة األخروية.، نقول برفع اإلثم فقط

َع وعليه : فالحكم الذي يثبت من طريق داللة االقتضاء في حديث: "ُرفِّ

                                                             

واستحباب ، قضاء الصلة الفائتةباب: ، كتاب: الصلة، أخرجه مسلم في صحيحه( 1)
 (.684)، تعجيل قضائها

 (.2/584تفسير النصوص )، (377ص )، ينظر: المناهج األصولية( 2)

 (.92اآلية )، سورة النساء( 3)
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وإنما هو قاصر على ، ال يشمل الحكم الدنيويوالنسيان.."أ عن أمتي الخط
 .(1)وإذا كان األمر كذلك فل تنافي، الحكم األخروي فقط
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 أهم نتائج البحث

فإن أهم ما توصلت إليه من نتائج هو على ، بعد العرض الذي تقدم
 النحو التالي:

اَلاَل أوًَل  م الدَّ راكِّ وفه   االستدالل؛ فإن الفقهت في علم أصول : أهميُة إد 
 على يتوقف األحكام على  رسوله وخطاب تعالى اهلل بخطاب
 .المفهوم أو المنطوق بطريق كونه من االستدالل كيفية معرفة

: أهمية داللة االقتضاء باعتبارها أحد طرق داللة األلفاظ على ثانًيا
 التي هي ُمنتهى غاية األصوليين.، المعاني واألحكام

جمهور األصوليين قسموا َداَلَلَة اللفظِّ على المعنى إلى : أن ثالثًا
. وجعل أكثرهم داللة االقتضاء فهوموداللة الم، هما: داللة المنطوق، قسمين

ولم ، المفهومقبيل من والبيضاوي ، الغزالي هاوجعلمن قبيل المنطوق. 
 .ا لهمابل قسيمً ، اآلمدي من المنطوق وال من المفهوم ايجعله

هي: ، الحنفية دالالت األلفاظ إلى أربعة أقسام ام أصوليو: قسَّ رابًعا
وعي ن النص. وَداَللُة اإلشارة، ، َداَللُة العبارة ويطلقون عليها: عبارة النص

اللة. ، وَداَللُة النص. ويطلقون عليها: إشارة النَّص ويطلقون عليها: َداَللة الدَّ
 ويطلقون عليها: اقتضاء النص.، وَداَللُة االقتضاء

ِّ من الحنفية، والجمهور في شكل خامًسا : بالرغم من اختلف كل 
التقسيم والمصطلحات فهما يتفقان من الوجهة الموضوعيَّة في كثير من 

حتى ، وقد يتفقان أيضا في التقسيمات في بعض األحيان، مباحث الدالالت
يات.، إن الخلف ليكاد يكون في التَّسمية  ال الُمَسمَّ



 أصول الفقــــــه

 

 1405 م2020هـ / 1442 : مجادى األوىلالثالثالعدد    

علماء في تعريف داللة االقتضاء، وسبب هذا : اختلف السادًسا
هو: فيما يُطلق عليه داللة اقتضاء من أنواع هذ  الداللة التي يتطلبها ، الخلف

قه، أو تصحيحه عقًل، أو شرًعا د  . فجمهور األصوليين الكلم لضرورة صِّ
الحنفية يُطلقونها على األنواع الثلثة التي يتطلبها النص. أما ومتقدمو
تََضى على ما أُضمر لصحة الكلم شرًعاالمتأخر ، ون من الحنفية فقَصُروا الُمق 

ا ما استدعا  صدُق الكلمِّ أو صحتُه عقًل  و  من باب المحذوف أو ، أمَّ فعدُّ
َمر تََضى.، الُمض   ال من الُمق 

الحنفية مو : الراجح هو ما ذهب إليه جمهور المتكلمين و متقد ِّ سابًعا
َتَضى والمحذوف؛ وذلك لصعوبة التمييز بين من عدم التفرقة بين المُ  ق 

َتَضى والمحذوف الذي ال يتغير الكلم بتقدير .  الُمق 

: داللة االقتضاء عند الجمهور حجة مقطوع بها تجري مجرى ثامًنا
وغير ، ونسخ المتقدم عليه، وفي تخصيص العام، النص في إثبات الحكم

، جملة االستدالالت الصحيحةذلك من أحكام النُّطق. وهي عند الحنفية من 
أنهم قائلون إال والثابت بداللة االقتضاء عندهم كالثابت بداللة النص. 

ية، بالتفاوت بينهما ويظهر أثر ذلك ، بل وبين سائر الدالالت في قوة الُحج ِّ
 .عارضةعند المُ 

َتضَى تاسًعا والراجح أنه بمنزلة النص، ، : اختلف العلماء في عموم الُمق 
فكذلك ، والنص يجوز فيه العموم، عليه ما يجري على النصفيجري 
َتَضى َتَضى ليس لفظًا، الُمق  من  فإن العموم، معنًى  وإنما هو، ولو ُسل ِّم أن الُمق 

 .عوارض المعاني أيًضا
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تََضى اختلف في كثير عاشًرا : ترتَّب على الخلف السابق في عموم الُمق 
 من الفروع الفقهية.

فُيقدم عليها غيرها ، االقتضاء تأتي في المرتبة األخيرة: داللة حادي عشر
 ت عند التعارض.من الدالال

 

 

 

h 
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 أهم مراجع البحث

تاج الدين  :وولد ، السبكي يكافال عبدبن  علي، اإلبهاج في شرح المنهاج -
 دار الكتب العلمية.  :ط، السبكي

، السيوطي جلل الدين، أبي بكربن  رحمنال عبد، إلتقان في علوم القرآنا -
، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم

 .م1974هـ/ 1394الطبعة: 

ط: ، د. مصطفى الخن، أثر االختلف في القواعد األصولية في اختلف الفقهاء  -
 م.1998السابعة ، مؤسسة الرسالة

، سلم طويلةال عبدوهاب ال عبددكتور: ، أثر اللغة في اختلف المجتهدين  -
 طبعة: دار السلم.

الناشر: مطبعة السنة ، ابن دقيق العيد، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام -
 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، المحمدية

بن  ملكال بن عبد سلمةبن  محمدبن  أبو جعفر أحمد، أحكام القرآن الكريم -
: الدكتور سعد تحقيق ،سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي

، مية التابع لوقف الديانة التركي: مركز البحوث اإلسلالناشر، الدين أونال
 .: األولىالطبعة، استانبول

المعروف بابن العربي. تح: د: ، اهلل بن عبد أحكام القرآن ألبي بكر محمد  -
 م.2002محمد بكر إسماعيل، ط: دار المنار، األولى 

المحقق: ، علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفيبن  أحمد، أحكام القرآن -
تاريخ ، بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي، محمد صادق القمحاوي

 .هـ1405الطبع: 

م 1996 دار الفكر :ط، اآلمدي يأبي علبن  علي، اإلحكام في أصول األحكام  -
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رزاق ال عبدتحقيق: ، لبنان -دمشق -بيروت، المكتب اإلسلمي+ طبعة: 
 .عفيفي

. الحنفي مودود الموصليبن  محمودبن  اهلل عبد، االختيار لتعليل المختار  -
، القاهرة -الناشر: مطبعة الحلبي، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة

 -هـ 1356تاريخ النشر: ، وغيرها(، بيروت -)وصورتها دار الكتب العلمية 
 .م1937

 الناشر: مكتبة ابن تيمية.، الشنقيطيمحمد األمين ، آداب البحث والمناظرة -

، علي الشوكانيبن  محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول  -
 .الكتبيدار  :ط، شعبان محمد إسماعيل كتور:د قيقتح

عاصم النمري بن  برال بن عبد محمدبن  اهلل بن عبد أبو عمر يوسف، االستذكار -
الناشر: دار الكتب ، علي معوضمحمد ، تحقيق: سالم محمد عطا، القرطبي
 م.2000 -1421، الطبعة: األولى، بيروت -العلمية 

، زكريا األنصاريبن  محمدبن  زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب -
الطبعة: بدون ، الناشر: دار الكتاب اإلسلمي، زين الدين أبو يحيى السنيكي

 .طبعة وبدون تاريخ

بن  وهابال عبدالقاضي أبو محمد ، اإلشراف على نكت مسائل الخلف -
الناشر: دار ابن ، طاهربن  المحقق: الحبيب، نصر البغدادي المالكيبن  علي
 .م1999 -هـ 1420الطبعة: األولى ، حزم

بن  حسن، األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع -
الطبعة: ، تونس، الناشر: مطبعة النهضة،  السيناوني المالكياهلل بن عبد عمر

 .م1928، األولى
، أبي سهل شمس األئمة السرخسيبن  أحمدبن  محمد، أصول السرخسي -
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 .بيروت -الناشر: دار المعرفة 

، إسحاق الشاشيبن  محمدبن  لي أحمدنظام الدين أبو ع، أصول الشاشي -
 .بيروت -الناشر: دار الكتاب العربي

األولى ، ناشرون، الرسالةط: مؤسسة ، كريم زيدانال عبدد. ، أصول الفقه -
 م.2009/ـه1430

بن  إسماعيلبن  محمد، أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل -
بن  المحقق: القاضي حسين، الكحلني ثم الصنعاني، محمد الحسنيبن  صلح

الناشر: مؤسسة ، والدكتور حسن محمد مقبولي األهدل، أحمد السياغي
 م.1986، األولىالطبعة: ، بيروت -الرسالة

 ط: دار الفكر.، أصول الفقه للشيخ: محمد أبو زهرة -

شمس الدين ، اهلل عبدأبو ، مفرجبن  محمدبن  مفلحبن  محمد، أصول الفقه -
حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور ، المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي

َدَحانبن  فهد  -هـ  1420، ولىالطبعة: األ، الناشر: مكتبة العبيكان، محمد السَّ
 .م1999

بن  الشيخ المحفوظبن  الشيخ. عبداهلل، أمالي الدالالت ومجالي االختلفات  -
 دار ابن حزم.، المكتبة المكية، بيَّه

بن  علء الدين أبو الحسن علي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخلف -
التراث الناشر: دار إحياء ، سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي

 .بدون تاريخ -الطبعة: الثانية ، العربي
، محمدبن  إبراهيمبن  المؤلف: زين الدين، لبحر الرائق شرح كنز الدقائقا -

بن  وفي آخر : تكملة البحر الرائق لمحمد، المعروف بابن نجيم المصري
وبالحاشية: منحة الخالق البن ، علي الطوري الحنفي القادريبن  حسين
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 .بدون تاريخ -الطبعة: الثانية ، دار الكتاب اإلسلميالناشر: ، عابدين

وزارة  :ط، بهادر الزركشيبن  بدر الدين محمد، البحر المحيط في أصول الفقه -
 م.1992الطبعة الثانية ، األوقاف بالكويت

بن  واحدال عبدالمحاسن ألبي ، )في فروع المذهب الشافعي( ببحر المذه -
الطبعة: ، الناشر: دار الكتب العلمية، المحقق: طارق فتحي السيد، إسماعيل
 .م2009، األولى

، رشد القرطبيبن  أحمدبن  أبو الوليد محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد -
، الطبعة: بدون طبعة، القاهرة -الناشر: دار الحديث ، الشهير بابن رشد الحفيد

 .م 2004 -هـ 1425
أحمد بن  مسعودبن  أبو بكر، علء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -

 -هـ 1406، الطبعة: الثانية، الناشر: دار الكتب العلمية، الكاساني الحنفي
 .م1986

بن  لمظفر الدين أحمد، بديع النظام )أو: نهاية الوصول إلى علم األصول( -
الناشر: رسالة ، مهدي السلميبن  غريربن  المحقق: سعد، الساعاتيبن  علي

سنة النشر: ، دايم عليال عبد)جامعة أم القرى( بإشراف د محمد  دكتوراة
 .م1985 -هـ1405

بهادر بن  اهلل بن عبد  بدر الدين محمداهلل عبدأبو ، البرهان في علوم القرآن -
 -هـ 1376، الطبعة: األولى، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الزركشي
)ثم ، البابى الحلبي وشركائه الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى، م1957

رته دار المعرفة  .وبنفس ترقيم الصفحات( -لبنان ، بيروت، صوَّ
، عبدالعظيم الديب :د قيقإمام الحرمين الجويني. تح، قي أصول الفقه البرهان -

 م .1997الثانية، دار الوفاء :ط
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بن  مجد الدين أبو طاهر محمد، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز -
الناشر: المجلس األعلى ، المحقق: محمد علي النجار، يعقوب الفيروزآبادى
 .القاهرة، لجنة إحياء التراث اإلسلمي -للشئون اإلسلمية 

، متعال الصعيديال عبد، بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلغة -
 .م2005-هـ1426الطبعة: السابعة عشر: ، الناشر: مكتبة اآلداب

حسين بن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  أبو محمد محمود، ح الهدايةالبناية شر -
، لبنان، بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية ، الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى

 .م2000 -هـ  1420، الطبعة: األولى

شمس الدين ، وهو شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، بيان المختصر  -
ط: دار ، تحقيق أد/ على جمعة محمد، األصفهانيرحمن ال بن عبد محمود
، بقا مظهر محمد: تح، السعودية، المدني دار+ ط:  هـ2004األولى ، السلم
 .م1986/  هـ1406 األولى: الطبعة

سالم بن  أبي الخيربن  أبو الحسين يحيى، البيان في مذهب اإلمام الشافعي -
 -الناشر: دار المنهاج، النوريالمحقق: قاسم محمد ، العمراني اليمني الشافعي

 .م2000 - هـ1421، الطبعة: األولى، جدة

د، تاج العروس من جواهر القاموس - دبن  محم  اق الحسينيال بن عبد محم  ، رز 
بيدي، الملق ب بمرتضى، لفيضأبو ا ، المحقق: مجموعة من المحققين، الزَّ

 .الناشر: دار الهداية
، يوسف الشيرازيبن  عليبن  إبراهيماسحاق  ألبي، التبصرة في أصول الفقه  -

، الطبعة: األولى، دمشق -الناشر: دار الفكر، المحقق: د. محمد حسن هيتو
 هـ.1403

، متعال الصعيديال عبد، تجديد علم المنطق في شرح الخبيصي على التهذيب -
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 ط: مكتبة محمد علي صبيح.

، القدوريجعفر أبو الحسين بن  أحمدبن  محمدبن  أحمد، التجريد للقدوري -
، القاهرة -الناشر: دار السلم، المحقق: مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية

 م.2006هـ/ 1427الطبعة الثانية 

سليمان بن  لعلء الدين أبو الحسن علي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه  -
، رحمن الجبرينال عبدالمحقق: د.، المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي

، السعودية/ الرياض-الناشر: مكتبة الرشد، د. أحمد السراح، القرني عوضد.
 .م2000 -هـ 1421، الطبعة: األولى

سليمان بن  علء الدين أبو الحسن علي، تحرير المنقول وتهذيب علم األصول  -
، د. هشام العربي،  هاشماهلل عبدتحقيق: ، المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي

 -هـ  1434، الطبعة: األولى، قطر، ف والشؤون اإلسلميةالناشر: وزارة األوقا
 .م2013

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب "التحرير والتنوير  -
 :الناشر، عاشور التونسيبن  محمد الطاهربن  محمدبن  محمد الطاهر، "المجيد

 .تونس -الدار التونسية للنشر
َمويبن  سراج الدين محمودل، التحصيل من المحصول  - دراسة ، أبي بكر األر 

الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة ، حميد علي أبو زنيدال عبدوتحقيق: الدكتور 
 .م1988 -هـ 1408، الطبعة: األولى، لبنان -بيروت ، والنشر والتوزيع

حجر بن  عليبن  محمدبن  المؤلف: أحمد، تحفة المحتاج في شرح المنهاج -
، اشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمدالن، الهيتمي

 .م1983 -هـ  1357عام النشر: ، الطبعة: بدون طبعة
موسى بن  زكريا يحيى ألبي، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول  -
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، يوسف األخضر القيمو، الحسين شبيليبن  الدكتور الهادي المحقق:، الرهوني
، اإلمارات، دبي -للدراسات اإلسلمية وإحياء التراث الناشر: دار البحوث 

 م.2002 -هـ  1422، الطبعة: األولى

أبو ، بختياربن  محمودبن  أحمدبن  لمحمود، تخريج الفروع على األصول -
ن جاني الناشر: ، المحقق: د. محمد أديب صالح، المناقب شهاب الدين الزَّ

 هـ.1398، الطبعة: الثانية، بيروت -مؤسسة الرسالة 
و ، تحقيق د/ عبداهلل ربيع، تاج الدين السبكي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع  -

 م.2006الثانية ، ط: مؤسسة قرطبة، عزيزال عبدد/ سيد 
المؤلف: أبو ، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -

الناشر: دار إحياء التراث العربي ، مصطفىبن  محمدبن  السعود العمادي محمد
 .بيروت -

جبار ابن أحمد المروزى ال بن عبد محمدبن  منصور، أبو المظفر، تفسير القرآن -
بن  إبراهيم وغنيمبن  المحقق: ياسر، السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي

، الطبعة: األولى، السعودية - الرياض، الناشر: دار الوطن، غنيمبن  عباس
 .م1997/ هـ1418

أبو ، محمودبن  دمحمبن  محمد، تفسير الماتريدي )تأويلت أهل السنة( -
 -الناشر: دار الكتب العلمية ، المحقق: د. مجدي باسلوم، منصور الماتريدي

 .م2005 -هـ  1426، الطبعة: األولى، لبنان، بيروت

بن  محمدبن  محمدبن  أبو الحسن علي، تفسير الماوردي = النكت والعيون -
بن  المحقق: السيد، الشهير بالماوردي، حبيب البصري البغدادي

 .بيروت / لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية ، رحيمال بن عبد مقصودال عبد

دراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط ، تفسير النصوص في الفقه اإلسلمي -
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ب ط: المكت، د. محمد أديب صالح، األحكام من نصوص الكتاب والسنة
 م.1993الرابعة ، اإلسلمي

محمد بن  محمدبن  شمس الدين محمد، اهلل عبدأبو ، التقرير والتحبير  -
 -هـ 1403، الطبعة: الثانية، الناشر: دار الكتب العلمية، المعروف بابن أمير حاج

 .م1983

دار  :ط، خليل الميس :الشيخ قيقتح، أبي زيد الدبوسي :تقويم األدلة لإلمام  -
 م.2001األولى ، الكتب العلمية

 مطبوع مع التوضيح . ، يالتفتازانالتلويح على التوضيح لإلمام سعد الدين  -

جلل الدين ، أبي بكربن  رحمنال عبد، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك -
 - هـ1389عام النشر: ، مصر -الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، السيوطي
 .م1969

، محمد الحسنيبن  صلحبن  إسماعيلبن  محمد، الجامع الصغيرالتنوير شرح  -
د إبراهيم، ثم الصنعاني، الكحلني د إسحاق محمَّ الناشر: ، المحقق: د. محمَّ

 .م 2011 -هـ  1432، الطبعة: األولى، الرياض، مكتبة دار السلم

بن  إسحاقبن  خليل، التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب -
بن  المحقق: د. أحمد، الدين الجندي المالكي المصري ضياء، موسى
الطبعة: ، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، كريم نجيبال عبد

 .م2008 -هـ 1429، األولى

 دار الفكر.  :ط، المعروف بأمير بادشا ، محمد أمينل، تيسير التحرير -

غالب بن  كثيربن  يزيدبن  جريربن  محمد، جامع البيان في تأويل القرآن -
الناشر: مؤسسة ، المحقق: أحمد محمد شاكر، أبو جعفر الطبري، اآلملي
 .م2000 -هـ  1420، الطبعة: األولى، الرسالة
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أبي بن  أحمدبن   محمداهلل عبدأبو ، الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي -
هيم تحقيق: أحمد البردوني وإبرا، القرطبي اري الخزرجيفرح األنصبن  بكر

 -هـ 1384، الطبعة: الثانية، القاهرة -الناشر: دار الكتب المصرية ، أطفيش
 .م1964

 دار الفكر :ط، جمع الجوامع البن السبكي مع شرحه للجلل المحلى -
 . م(1995-هـ1415)

بن  حسنل الجوامع جمع على المحلي الجلل شرح على العطار حاشية  -
 الكتب دار: الناشر، (هـ1250 :المتوفى) الشافعي العطار محمودبن  محمد
 .العلمية

ألبي ، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني  -
، هير بالماورديالش، حبيب البصري البغداديبن  محمدبن  لحسن عليا

، موجودال عبدالشيخ عادل أحمد  -المحقق: الشيخ علي محمد معوض 
 1999-هـ  1419، الطبعة: األولى، لبنان -بيروت ، الناشر: دار الكتب العلمية

 .م

، عثمان الكورانيبن  إسماعيلبن  أحمد، الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع  -
، إستابنول، ومكتبة اإلرشاد، بيروت، ط: دار صادر، تحقيق: إلياس قبلن التركي

 م. 2007الطبعة األولى 

جلل الدين ، أبي بكربن  رحمنال عبد، الحجاجبن  الديباج على صحيح مسلم -
الناشر: دار ابن عفان ، وعلق عليه: أبو اسحق الحويني، حقق أصله، السيوطي

هـ  1416الطبعة: األولى ، الخبر -المملكة العربية السعودية  -للنشر والتوزيع 
 .م1996 -
، رحمن المالكيال بن عبد إدريسبن  أبو العباس شهاب الدين أحمد، الذخيرة  -
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الناشر: دار الغرب ، ، وآخرونمحمد حجي المحقق:، رافيالشهير بالق
 م.1994الطبعة: األولى، بيروت -اإلسلمي

عزيز ال بن عبد عمربن  محمد أمين، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار -
 -هـ 1412، الطبعة: الثانية، بيروت-الناشر: دار الفكر، عابدين الدمشقي الحنفي

 .م1992

أحمد بن  محمودبن  محمدلـ: ، شرح مختصر ابن الحاجب الردود والنقود  -
ربيعان بن  ترحيبو، يصالح العمربن  المحقق: ضيف اهلل، البابرتى الحنفي

، أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراة نوقشت بالجامعة اإلسلمية، الدوسري
 .م 2005 -هـ  1426، الطبعة: األولى، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون

بن  شافعبن  عثمانبن  العباسبن  إدريسبن   محمداهلل عبدأبو  ام:اإلم، الرسالة -
، المحقق: أحمد شاكر، عبد مناف المطلبي القرشي المكيبن  مطلبال عبد

 .م1940هـ/1358، الطبعة: األولى، مصر، الناشر: مكتبه الحلبي

هابِّ   - يح الش  ُع الن َِّقابِّ َعن تنقِّ طلحة بن  عليبن   الحسيناهلل عبدأبو ، َرف 
،  الجبريناهلل بن عبد رحمنال عبد /د، أَحَمد السراح /دتحقيق ، الرجراجي

 .م2004 -هـ 1425، األولى، الرياض، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

، شرف النوويبن  أبو زكريا محيي الدين يحيى، روضة الطالبين وعمدة المفتين -
، عمان -دمشق -بيروت، الناشر: المكتب اإلسلمي، تحقيق: زهير الشاويش

 .م1991هـ / 1412، الطبعة: الثالثة

بن  أحمدبن  اهلل عبدأبو محمد موفق الدين  ،روضة الناظر وجنة المناظر  -
الطبعة: ، الناشر: مؤسسة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع، قدامةبن  محمد

 .م2002-هـ1423الطبعة الثانية 

الكحلني ثم ، محمد الحسنيبن  صلحبن  إسماعيلبن  حمدلم، سبل السلم  -
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 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار الحديث، الصنعاني

سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ: محمد بخيت المطيعي. ط: جامعة  -
 األزهر. 

 السنن الكبرى لإلمام البيهقي. الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة.   -
محمد  :تح د، أحمد الفتوحي الحنبليبن  محمد: ةشرح الكوكب المنير للعلم  -

 .م1997مكتبة العبيكان :ط، نزيه حماد:و د، الزحيلي

ط: دار ، مجيد التركيال عبدالمحقق: ، شرح اللمع ألبي إسحاق الشيرازي -
 م.1988األولى ، الغرب اإلسلمي

محمد علي شرف بن  اهلل عبدبن التلمساني ال، شرح المعالم في أصول الفقه -
، موجودال عبدتحقيق: الشيخ عادل أحمد ، الدين أبو محمد الفهري المصري

، الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الشيخ علي محمد معوض
 .م1999 -هـ  1419، الطبعة: األولى، لبنان -بيروت 

: قيقتح، إدريس القرافيبن  شرح تنقيح الفصول لإلمام: شهاب الدين أحمد  -
 م.1993ط: مكتبة الكليات األزهرية، الثانية ، رؤوف سعدال عبدطه 

حسين بن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  أبو محمد محمود، شرح سنن أبي داود -
إبراهيم بن  المحقق: أبو المنذر خالد، الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى

 الرياض -الناشر: مكتبة الرشد ، المصري
، : إكمال المعلم بفوائد مسلمالمسمى، شرح صحيح مسلم للقاضي عياض -

المحقق: ، أبو الفضل، عمرون اليحصبي السبتيبن  عياضبن  موسىبن  عياض
يل َماعِّ َيى إِّس  ، مصر، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الدكتور يح 

 . م 1998 -هـ  1419، الطبعة: األولى

الجراعي المقدسي زايد بن  تقي الدين أبو بكر، شرح مختصر أصول الفقه -
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الناشر: لطائف لنشر الكتب ، وغير ، عزيز محمد عيسىال عبدتحقيق: ، الحنبلي
 م.2012هـ/ 1433، الطبعة األولى، الكويت، والرسائل العلمية

: عبداهلل التركي، ط:مؤسسة قيقنجم الدين الطوفي، تح، شرح مختصر الروضة  -
 م.1987األولى، الرسالة

مع ، رحمن اإليجيال عبدعضد الدين ل، يشرح مختصر المنتهى األصول -
الناشر: دار الكتب ، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، حواشيه
 م.2004 -هـ  1424، الطبعة: األولى، لبنان -بيروت، العلمية

بن  ملكال بن عبد سلمةبن  محمدبن  أبو جعفر أحمد، شرح مشكل اآلثار -
تحقيق: شعيب ، بالطحاويسلمة األزدي الحجري المصري المعروف 

 .م1494، هـ 1415 الطبعة: األولى، الناشر: مؤسسة الرسالة، األرنؤوط

، حماد الجوهريبن  أبو نصر إسماعيل، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -
الطبعة: ، بيروت -الناشر: دار العلم للمليين ، غفور عطارال عبدتحقيق: أحمد 

 .م1987 -  هـ 1407الرابعة 

إسماعيل البخاري مع شرحه فتح بن  البخاري لإلمام أبي عبداهلل محمدصحيح   -
المكتبة ، دار الريان :ط، محب الدين الخطيب قيق:تح، الباري البن حجر

 .السلفية
مع شرحه ، الحجاج القشيريبن  لإلمام أبي الحسين مسلم صحيح مسلم  -

 .م 2001األولى ، دار الدعوة اإلسلمية :ط، لإلمام النووي

التثريب في شرح التقريب )المقصود بالتقريب: تقريب األسانيد وترتيب  طرح -
بن  أبي بكربن  رحمنال بن عبد الحسينبن  رحيمال عبدزين الدين ل، المسانيد(

، ابن العراقي، أبو زرعة ولي الدين، رحيمال بن عبد أحمد وولد  إبراهيم العراقي
صورتها دور عدة منها )دار إحياء التراث  -الناشر: الطبعة المصرية القديمة 
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 .ودار الفكر العربي(، ومؤسسة التاريخ العربي، العربي
، أبو محمد بهاء الدين المقدسي، يمإبراهبن  رحمنال عبد، العدة شرح العمدة  -

هـ 1424تاريخ النشر: ، الطبعة: بدون طبعة، القاهرة، الناشر: دار الحديث
 .م2003

بن  محمدبن  الحسينبن  محمد، القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه  -
سير بن  عليبن  د أحمد :ج نصهحققه وعلق عليه وخرَّ ، خلف ابن الفراء

جامعة الملك  -األستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض ، المباركي
 -هـ 1410الثانية  :الطبعة، بدون ناشر :الناشر، سعود اإلسلميةبن  محمد
 م.1990

، إدريس القرافيبن  شهاب الدين أحمد، العقد المنظوم في الخصوص والعموم -
الطبعة: ، مصر -الناشر: دار الكتبي ، اهلل عبددراسة وتحقيق: د. أحمد الختم 

 .م1999 -هـ  1420، األولى
بن  موسىبن  أحمدبن  أبو محمد محمود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري -

الناشر: دار إحياء التراث ، حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينىبن  أحمد
 .بيروت -العربي 

 :ط، أبي زكريا األنصاري :غاية الوصول شرح لب األصول لشيخ اإلسلم  -
 األخيرة . ، الحلبي

ولي الدين أبو زرعة أحمد العراقي، ط: ، شرح جمع الجوامع الغيث الهامع  -
 محمدتحقيق/ ، العلمية الكتب دارم + طبعة: 2006لثانية الفاروق الحديثة، ا

 .م2004 - هـ1425، األولى: الطبعة، حجازي تامر

محمد األرموي بن  رحيمال بن عبد صفي الدين محمد، الفائق في أصول الفقه  -
 -بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، المحقق: محمود نصار، الهندي الشافعي
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 .م2005 -هـ  1426، الطبعة: األولى، لبنان

حجر أبو الفضل بن  عليبن  أحمد، فتح الباري شرح صحيح البخاري  -
رقم كتبه وأبوابه ، هـ1379، بيروت -الناشر: دار المعرفة ، العسقلني الشافعي

قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: ، باقيال عبدوأحاديثه: محمد فؤاد 
 .محب الدين الخطيب

زين ، المعروف بمشكاة األنوار في أصول المنار، المنارفتح الغفار بشرح  -
األولى ، ط: دار الكتب العلمية، ابن نجيم الحنفي، محمدبن  إبراهيمبن  الدين
 م.2001

، واحد السيواسي المعروف بابن الهمامال بن عبد كمال الدين محمد، فتح القدير -
 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار الفكر

الناشر: دار ،  الشوكاني اليمنياهلل بن عبد محمدبن  عليبن  محمد، القديرفتح  -
 .هـ1414 -الطبعة: األولى ، بيروت، دمشق -دار الكلم الطيب ، ابن كثير

فتح الوهاب بشرح منهج الطلب )هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج  -
ن ب زكريا، الطلب الذي اختصر  المؤلف من منهاج الطالبين للنووي(

الناشر: دار الفكر ، أبو يحيى السنيكي، زكريا األنصاريبن  أحمدبن  محمد
 .م1994هـ/1414الطبعة: ، للطباعة والنشر

بن  يحيىبن  سعيدبن  سهلبن  اهلل بن عبد أبو هلل الحسن، الفروق اللغوية -
الناشر: دار العلم ، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، مهران العسكري

 .مصر -القاهرة ، للنشر والتوزيعوالثقافة 
شمس الدين ، محمدبن  حمزةبن  محمد، فصول البدائع في أصول الشرائع -

، المحقق: محمد حسين محمد حسن إسماعيل، الفناري )أو الَفنَري( الرومي
 .هـ1427-م 2006، الطبعة: األولى، لبنان -بيروت ، الناشر: دار الكتب العلمية
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، علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفيبن  ألحمد، الفصول في األصول  -
 .م199 -هـ 1414، الطبعة: الثانية، الناشر: وزارة األوقاف الكويتية

نظام الدين بن  على محمدال عبدل شرح مسلم الثبوت فواتح الرحموت -
سنة ، + طبعة: دار الكتب العلميةمطبوع مع المستصفى للغزالي ، األنصاري

 م.2002 -هـ1423
، دائمال عبدبن  محمد الدين شمس البرماوي، األلفية شرح في السنية الفوائد  -

 والنشر للتحقيق اإلسلمية التوعية مكتبة: الناشر، موسى رمضان اهلل عبد: تحقيق
، النصيحة دار بمكتبة خاصة طبعة] العربية مصر جمهورية، العلمي والبحث
 - هـ 1436، األولى: الطبعة، [السعودية العربية المملكة - النبوية المدينة
 .م2015

بن  رؤوفال عبدزين الدين محمد المدعو ب، فيض القدير شرح الجامع الصغير -
الناشر: ، زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريبن  عليبن  تاج العارفين

  .1356، الطبعة: األولى، مصر -المكتبة التجارية الكبرى 

مؤسسة  الناشر:، يعقوب الفيروزآبادىبن  مجد الدين محمد، القاموس المحيط  -
 -هـ  1426، الطبعة: الثامنة، لبنان-بيروت، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

 م.2005
بن   أبو بكراهلل بن عبد القاضي محمد، أنسبن  القبس في شرح موطأ مالك -

،  ولد كريماهلل عبدالمحقق: الدكتور محمد ، شبيلي المالكيالعربي المعافري اإل
 .م1992، الطبعة: األولى، الناشر: دار الغرب اإلسلمي

جبار ال بن عبد محمدبن  منصور، أبو المظفر، قواطع األدلة في األصول  -
، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، الشافعي : محمد حسنتحقيق، السمعاني

 .م1999هـ/1418، الطبعة: األولى، لبنان
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بن  محمودبن  لمؤلف: محمدا، الكاشف عن المحصول في علم األصول -
، و علي محمد معوض، موجودال عبد: عادل أحمد تحقيق، محمد األصفهاني

 .م1998هـ/ 1419األولى ، لبنان -بيروت ، طبعة: دار الكتب العلمية

نَاقي، حجاجبن  عليبن  الحسين، الكافي شرح البزودي - غ  ، حسام الدين الس ِّ
، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، المحقق: فخر الدين سيد محمد قانت

 .م2001 -هـ  1422، الطبعة: األولى
صلح الدين البهوتى بن  يونسبن  منصور، كشاف القناع عن متن اإلقناع -

 .الناشر: دار الكتب العلمية، الحنبلى
علء ، محمدبن  أحمدبن  عزيزال عبد، كشف األسرار شرح أصول البزدوي  -

الطبعة: بدون طبعة ، الناشر: دار الكتاب اإلسلمي، الدين البخاري الحنفي
 .وبدون تاريخ

دار أحمد النسفي . ط: بن  عبداهلل، اركشف األسرار شرح المصنف على المن  -
 الكتب العلمية .

بن  مؤمنال بن عبد محمدبن  أبو بكر، ختصاركفاية األخيار في حل غاية اال -
المحقق: علي ، الشافعيتقي الدين ، معلى الحسيني الحصنيبن  حريز
 .دمشق -الناشر: دار الخير ، حميد بلطجي ومحمد وهبي سليمانال عبد

، محمود حافظ الدين النسفيبن  أحمدبن  اهلل عبدأبو البركات ، كنز الدقائق -
الطبعة: ، دار السراج، الناشر: دار البشائر اإلسلمية، د. سائد بكداش.المحقق: أ

 .م2011 -هـ 1432، األولى

عثمان بن  إسماعيلبن  أحمد، الجاري إلى رياض أحاديث البخاري الكوثر -
بيروت ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، المحقق: أحمد عزو عناية، الكوراني

 م.2008هـ/  1429األولى ، لبنان -
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 منظوربن  الدين جمال، الفضل يأب، علىبن  مكرمبن  محمد، لسان العرب  -
 .هـ1414الثالثة، بيروت، صادر دار: الناشر، األنصاري

أبو ، محمد ابن مفلحبن  اهلل بن عبد محمدبن  إبراهيم، المبدع في شرح المقنع -
الطبعة: ، لبنان -بيروت ، الناشر: دار الكتب العلمية، برهان الدين، إسحاق
 .م1997 -هـ  1418، األولى

الناشر: دار ، أبي سهل شمس األئمة السرخسيبن  أحمدبن  محمد، المبسوط  -
 .م1993 -هـ 1414تاريخ النشر: ، الطبعة: بدون طبعة، بيروت -المعرفة 

سليمان بن  محمدبن  رحمنال عبدل، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر  -
، الناشر: دار إحياء التراث العربي، المدعو بشيخي زاد ، يعرف بداماد أفندي

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
، شرف النوويبن  أبو زكريا محيي الدين يحيى، لمهذبالمجموع شرح ا -

 .الناشر: دار الفكر
طه جابر  :د قيقتح، فخر الدين الرازي :لإلمام المحصول في علم أصول الفقه  -

 م.1997الثالثة ، ط / مؤسسة الرسالة، فياض

، سيد  المرسيبن  إسماعيلبن  أبو الحسن علي، المحكم والمحيط األعظم -
الطبعة: ، بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية ، حميد هنداويال عبدالمحقق: 

 م.2000 -هـ  1421، األولى
حزم األندلسي القرطبي بن  سعيدبن  أحمدبن  أبو محمد علي، المحلى باآلثار -

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت -الناشر: دار الفكر ، الظاهري
 م . 1987مكتبة لبنان  :ط، رازيأبي بكر البن  مختار الصحاح لإلمام محمد  -
، بن اللحامال، حنبلبن  المختصر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد  -

، عباس البعلي الدمشقي الحنبليبن  محمدبن  علء الدين أبو الحسن علي
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 .مكة المكرمة -عزيز ال عبدالناشر: جامعة الملك ، بقا المحقق: د. محمد مظهر
دار  :الناشر، الدواليبيمحمد معروف  :د الفقه.المدخل إلى علم أصول  -

 م.1995الطبعة السادسة ، الشواف
 قادرال بن عبد محمد المختاربن  لمحمد األمين، مذكرة في أصول الفقه  -

، الطبعة: الخامسة، المدينة المنورة، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، الشنقيطي
 .م2001

المكتبة ، ط: دار سعادت، خسرومنل ، مرآة األصول شرح مرقاة الوصول  -
 هـ.1321، العثمانية

دار إحياء التراث  :ط، المستصفى من علم أصول الفقه ألبي حامد الغزالي  -
، األولى: الطبعة، العلمية الكتب دار + م1993الثالثة ، لبنان، بيروت، العربي
 م1993

: مج، المسودة في أصول الفقه - د الدين المؤلف: آل تيمية ]بدأ بتصنيفها الجد 
تيمية بن  حليمال عبد: وأضاف إليها األب، هـ(652)ت:  تيميةبن  سلمال عبد

المحقق: ، هـ( [728تيمية )بن  ثم أكملها االبن الحفيد: أحمد، هـ(682)ت: 
 .الناشر: دار الكتاب العربي، حميدال عبدمحمد محيي الدين 

دار القلم،  وهاب خلف. ط:ال عبدمصادر التشريع فيما ال نص فيه للشيخ  -
 م.2005 السابعة

علي الفيومي ثم بن  محمدبن  أحمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -
 .بيروت -الناشر: المكتبة العلمية ، الحموي

ط: دار الفكر ، علي الوزيربن  محمدبن  أحمد، المصفى في أصول الفقه -
 م.1996األولى ، لبنان -بيروت ، المعاصر

عبد  بن  سعدبن  المؤلف: مصطفى، شرح غاية المنتهى طالب أولي النهى فيم -
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الناشر: المكتب ، ا ثم الدمشقي الحنبليالرحيبانى مولدً ، السيوطي شهرة
 .م1994 -هـ 1415، الطبعة: الثانية، اإلسلمي

بن  محمدبن  أبو سليمان حمد، وهو شرح سنن أبي داود، معالم السنن -
 -الناشر: المطبعة العلمية ، ابيالخطاب البستي المعروف بالخطبن  إبراهيم
 .م1932 -هـ  1351الطبعة: األولى ، حلب

أبو ، محمدبن  موسىبن  يوسف، المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار -
 .بيروت -الناشر: عالم الكتب ، المحاسن جمال الدين الَمَلطي الحنفي

الشيخ: الطيب. تح: بن  عليبن  المعتمد في أصول الفقه ألبي الحسين محمد -
 خليل الميس، ط: دار الكتب العلمية.

المحقق: ، زكرياء القزويني الرازيبن  فارسبن  ألحمد، معجم مقاييس اللغة -
 م.1979 -هـ 1399عام النشر: ، الناشر: دار الفكر، سلم محمد هارونال عبد

نصر بن  عليبن  وهابال عبدمحمد  ألبي، المعونة على مذهب عالم المدينة -
الناشر: المكتبة ، حق  ال عبدالمحقق: حميش ، البغدادي المالكيالثعلبي 
 .الطبعة: بدون، مكة المكرمة -مصطفى أحمد الباز ، التجارية

أحمد بن  محمد، شمس الدين، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -
، الطبعة: األولى، الناشر: دار الكتب العلمية، الخطيب الشربيني الشافعي

 .م1994 - هـ1415

قدامة بن  محمدبن  أحمدبن  اهلل عبدأبو محمد موفق الدين ، المغني البن قدامة -
 .الطبعة: بدون طبعة، الناشر: مكتبة القاهرة، المقدسي

بن  الحسنبن  عمربن   محمداهلل عبدأبو ، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير -
الناشر: دار ، يالحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الر

 .هـ 1420 -الطبعة: الثالثة ، بيروت -إحياء التراث العربي 
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محمد المعروف بالراغب بن  أبو القاسم الحسين، المفردات في غريب القرآن -
الدار الشامية ، الناشر: دار القلم، المحقق: صفوان عدنان الداودي، األصفهانى

 .هـ1412 -الطبعة: األولى ، دمشق بيروت -
د. محمد فتحي ، المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسلمي -

 م.1997 / 1418الثالثة ، ط: مؤسسة الرسالة، الدريني

د: خليفة بابكر ، مناهج األصوليين في طرق دالالت األلفاظ على األحكام -
 م.1989سنة ، طبعة: مكتبة وهبة للنشر والتوزيع، الحسن

بن  كريا محيي الدين يحيىألبي ز، الحجاجبن  مالمنهاج شرح صحيح مسل -
، الطبعة: الثانية، بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي ، شرف النووي

 هـ.1392

بن   محمداهلل عبدشمس الدين أبو ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -
عيني ، رحمن الطرابلسي المغربيال بن عبد محمد المعروف بالحطاب الرُّ

 .م1992 -هـ 1412، الطبعة: الثالثة، الناشر: دار الفكر، المالكي
المؤلف: علء الدين شمس النظر أبو بكر ، ميزان األصول في نتائج العقول -

، برال عبدحققه وعلق عليه: الدكتور محمد زكي ، أحمد السمرقنديبن  محمد
 .م1984 -هـ  1404، الطبعة: األولى، قطر، الناشر: مطابع الدوحة الحديثة

الناشر: ، إبراهيم العلوي الشنقيطيبن  اهلل عبدل، نشر البنود على مراقي السعود -
 .الطبعة: )بدون طبعة( )بدون تاريخ(، مطبعة فضالة بالمغرب

، نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي -
قق: محمد المح، محمد الزيلعيبن  يوسفبن  اهلل عبدجمال الدين أبو محمد 

لبنان/ دار القبلة للثقافة  -بيروت -الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر ، عوامة
 .م1997هـ/1418، الطبعة: األولى، السعودية، اإلسلمية
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، إدريس القرافيبن  شهاب الدين أحمدل، نفائس األصول في شرح المحصول -
الناشر: مكتبة نزار ، علي محمد معوضو ، موجودال عبدالمحقق: عادل أحمد 

 .م1995 -هـ 1416، الطبعة: األولى، مصطفى الباز
المعاهد األزهرية  :ط، جمال الدين عبدالرحيم اإلسنوي :نهاية السول لإلمام -

الطبعة: األولى ، لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية م( + ط: 2007-2008)
 .م1999 -هـ1420

رحيم األرموي ال بن عبد محمدصفي الدين ، نهاية الوصول في دراية األصول -
سالم بن  د. سعد، سليمان اليوسفبن  : د. صالحتحقيق، هـ( 715الهندي )
 -هـ 1416الطبعة: األولى ، الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة، السويح
 .م1996

، نجيم الحنفيبن  إبراهيمبن  لسراج الدين عمر، النهر الفائق شرح كنز الدقائق -
 -هـ 1422، الطبعة: األولى، دار الكتب العلميةط:، عزو عنايةالمحقق: أحمد 

 .م2002
تحقيق: ،  الشوكاني اليمنياهلل بن عبد محمدبن  عليبن  محمد، نيل األوطار -

 -هـ 1413، الطبعة: األولى، مصر، الناشر: دار الحديث، عصام الدين الصبابطي
 .م1993

 
 

h 
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة  ـــــــــــــــــــوعاملوض                    

 1335 ............................................................................... المقدمة
 1339 .................... التمهيد: مناهج األصوليين في طرق داللة اللفظ على المعنى.

 1339 .................. أواًل: منهج جمهور األصوليين في التعامل مع دالالت األلفاظ.
 1347 ............................... ثانًيا: منهج الحنفية في التعامل مع دالالت األلفاظ.

 1348 ................................. ومنهج الحنفية. ثالًثا: المقارنة بين منهج الجمهور
 1350 ............................................. المبحث األول: حقيقة داللة االقتضاء.

 1350 ............................................................... أواًل: تعريف الداللة .
 1354 .............................................................. ثانًيا: تعريف االقتضاء.

 1355 .......................... ثالًثا: التعريف بمصطلح "داللة االقتضاء" باعتبار  علًما.
 1356 ................... تعريف جمهور األصوليين ومتقدمي الحنفية لداللة االقتضاء. 

 1357 .......................................... حنفية لداللة االقتضاء:تعريف متأخري ال
َتَضى والمحذوف عند ُمتأخري الحنفية   1357 ............................ الفرق بين الُمق 

 1362 ..............................................المبحث الثاني: أقسام داللة االقتضاء.
 1362 ......................................... القسم األول: ما يتوقف عليه صدق الكلم

 1365 .......................القسم الثاني: ما وجب إضمار  ضرورة صحة الكلم شرعاً 
 1366 ...................... ورة صحة الكلم عقًل القسم الثالث: ما وجب إضمار  ضر

 1369 ............................................ المبحث الثالث: حجية داللة االقتضاء.
 1373 ..............المبحث الرابع: الخلف في عُموم الُمقتَضى، واآلثار المترتبة عليه.

 1373 .................................. المطلب األول: الخلف في عُموم الُمقتَضى.
َتَضى في الفقه اإلسلمي.  1382 ......... المطلب الثاني: أثر الخلف في عموم الُمق 

 1382 ............................................. المسألة األولى: النية في الوضوء.
 1383 ................... المسألة الثانية: حكم من تكلَّم في صلته مخطًئا أو ناسًيا.
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 1384 ................................... المسألة الثالثة: اعتزال المرأة في المحيض.
 1387 ............. المسألة الرابعة: دخول الحائض والجنب المسجد والمكث فيه:

 1389 ............. الصلة أداء. المسألة الخامسة: ما تُدرك به الجماعة، وما تقع به
َر .  1394 ............................................... المسألة السادسة: طلق الُمك 
 1395  ................................................ المسألة السابعة: ضمان العارية

 1397 ................. المبحث الخامس: منزلة داللة االقتضاء بين غيرها من الدالالت.
 1404 .................................................................... أهم نتائج البحث.
 1407 .................................................................. أهم مراجع البحث.
 1428 ................................................................. فهرس الموضوعات.
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