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 انـكر وعرفـش

 

على سيد األنبياء كا١ترسلُت، من الواجب علي  أف ة كالسالـ اٟتمد  ٛتدا كثَتا، كالصال

تفضلُت بعطائهم كمواقفهم يفاء أانس كثَتين حقهم، ألهنم كانوا مأتقدـ بكلمة شكر قصَتة عن إ

مقدما أستاذم ا١تشرؼ الدكتور سناين سناين، أبٝتى عبارات الشكر كالتقدير على تقوٯتو  ،النبيلة

، فبالغ  كاف نعم الناصح من بداية البحثالعوجاج ىذا البحث، كالذم   كصوال إىل ىذا اليـو

اٞتزاء من هللا تعاىل لو، كخالص الدعاء مٍت، كإنو ال يفوتٍت أف أتوجو ابمتناين إىل كل من كاف لو 

 حق علٌي فأخذتو، من دعاء ككقت، كجهد، كنصح، كإعارة...
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ظ على األحكاـ عميقا جدا، لدرجة أهنم ابلغوا يف بداللة األلفا األصوليُتكاف اىتماـ 
تقسيمها للوقوؼ على مراد الشارع، كراح كل فريق أيخذ ٔتنهجو مربران أبدلتو ا٠تاصة، فكاف 

ىػ( يف ذلك نصيب، ألنو من 771للحنفية يده يف ذلك كللجمهور أخرل، كللتلمساين)ت
ُت اىتموا بعلم أصوؿ الفقو، كخصوا اٞتمهور، كلذلك كاف البحث ذا أ٫تية مزدكجة ألف األصولي

علم الداللة ٔتباحثو. كمل يكن لصاحب ا١تفتاح حظ كافر من الدراسة، لذلك جاء البحث موسوما 
 الداللة عند األصوليني الشريف التلمساين أمنوذجابػػػػػػػػ :               

حكاـ   كما كيف صنف األصوليوف داللة األلفاظ على األكلذلك ييطرح اإلشكاؿ اآليت:  
 لمساين يف ذلك   .الشريف الت ىو منهج 

بُت األسباب اليت دفعت  ىذه العينة مل ٗتص ابلدراسة، كىذا من كٕتدر االشارة إىل أف
كوف ىذا األصويل ٤تلي ا١تنشأ، كىذا ما بث بعض الفضوؿ ١تعرفة   إضافة إىلإل٧تاز ىذا البحث 

 ألصوليُت.أفكار ا١تغاربة، كمدل مطابقتها مع غَتىم من ا

كلإلجابة على اإلشكاؿ السابق الطرح، جاء البحث مقسما إىل مدخل كثالثة فصوؿ  
كخا٘تة، ضم ا١تدخل تعريف بعض ا١تصطلحات اليت  ٭تتاجها القارئ لولوج ا١توضوع، كتعريفا 

كللعلم فإنو ينتهج منهج اٞتمهور؛ الذم يشمل منهج األئمة الثالثة: كىم  ابلشريف التلمساين
 ية، كالشافعية، كاٟتنابلة، كىو خالؼ مذىب األحناؼ.ا١تالك

كانشق عنو  ،التلمساين أ٪توذجا كعنوف الفصل األكؿ بػػػػػػػ: طرؽ الداللة عند األصوليُت
 مبحثاف أك٢تما تناكؿ تقسيم األحناؼ لطرؽ الداللة، كردفو تقسيم اٞتمهور كمن بينهم التلمساين،

ا ك٫ت ،التلمساين أ٪توذجا كتضمن مبحثاف عند األصوليُت أما الفصل الثاين فهو الوضوح الداليل
كيليو فصل  خر مراتب الوضوح عند اٞتمهور التلمساين أ٪توذجا،مراتب الوضوح عند األحناؼ كاآل

ي: الغموض الداليل عند األصوليُت التلمساين أ٪توذجا كيندرج ٖتتو أربعة مباحث كىي  اثلث ٝتي
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 عند األحناؼ، مراتب الغموض عند اٞتمهور التلمساين على الًتتيب: مراتب الغموض الداليل
 .أ٪توذجا، أسباب الغموض الداليل عند التلمساين ، ك قرائن الًتجيح عند التلمساين

، حىت كلو  عتماد على ا١تنهج الوصفيكذلك ابال أىم النتائج ا١تتوصل إليها،ا٘تة حىوىٍت ا٠تك  
 طبيعة الدراسة تفرض ذلك.كاف ا١تيل إىل بعض مالمح ا١تنهج ا١تقارف ألف 

جموعة من ا١تصادر أ٫تها: اللمع يف أصوؿ الفقو للشَتازم، كمت التوثيق يف ىذا البحث ٔت
 كشرح ٥تتصر الركضة للطويف، كرفع اٟتاجب للسبكي.

وص يف كالغ ،تمتلت يف استنطاؽ النصوص ا١تبثوثة يف أمهات الكتبفحث صعوابت الب أما
صا كرا خاىذا العمل ، كما ال يفوتٍت أف أقدـ ش إ٘تاـكاٟتمد  على  ىذا ا١توضوع ألكؿ مرة،

 الفاضل الدكتور: سناين سناين، كلكل من قدـ يد العوف من قريب أك بعيد . للمشرؼ

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

  

 

 

 أوال: تعريف الداللة

 

 اثنيا: التعريف ابلشريف التلمساين
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 أوال: تعريف الداللة

التنظَت كالتطبيق، حيث علم الداللة من أىم العلـو اليت تناك٢تا األصوليوف ابلبحث ك  ديع 
أفردكا ٢تا أبوااب يف مصنفاهتم، ككما كاف اٞتدؿ قائما يف عالقة اللفظ اب١تعٌت كاف كذلك يف تعريف 

يقُت، فريق يرل أف الداللة ذاتية متعلقة ابللفظ، كفريق ر الداللة، فقد انقسم العلماء يف ذلك إىل ف
 يراىا خارجية متعلقة ابلسامع.

. كعليو تكوف 1«كوف الشيء يلـز من فهمو فهم شيء آخر »ىي:  فالداللة عند بعضهم 
كوف اللفظ   »الداللة خارجة عن اللفظ، متعلقة ابلسامع، أما عند البعض اآلخر فالداللة ىي:

. كىي عندىم مرتبطة ابللفظ ال السامع، كىذا يعٍت أف الداللة موجودة مع 2«ْتيث إذا أطلق دؿ 
فهم السامع من كالـ ا١تتكلم كماؿ  »ابعتبار السامع أيضا: كىي اللفظ فهمها السامع أـ ال.
 . فمن خالؿ ىذا التعريف يتبُت لنا أف الداللة أقساـ ىي:3«ا١تسمى، أك جزأه أك الزمو 

ألف اللفظ الداؿ ابلوضع يدؿ على ٘تاـ ما  »: كىي فهم كماؿ ا١تسمى،داللة ادلطابقة_ 1 
ف على اٟتيواف الناطق، كداللة ليلى على الذات . كذلك كداللة اإلنسا4«كضع لو اب١تطابقة 

 ا١تعينة، كٝتيت اب١تطابقة ألف اللفظ طابق مسماه الذم كضع لو.

: كىي فهم جزء ا١تسمى، كىي داللة اللفظ على جزء مسماه كداللة داللة التضمن_ 2 
من اإلنساف على اٟتيواف فقط أك الناطق فقط، كٝتيت كذلك ألف اللفظ يدؿ على اٞتزء يف ض

 الكل.

: كىي داللة الـز اللفظ، أم داللة اللفظ على شيء خارج عن معناه، داللة االلتزام_ 3  
 لكنو يلزمو ذىنيا كداللة األسد على الشجاعة.

                                                           
 .203، ص1ـ، ج1981ىػ_1401، 1السبكي، اإلهباج يف شرح ا١تنهاج، ٖتقيق: شعباف دمحم إٝتاعيل، مكتبة الكليات األزىرية، القاىرة، ط  1
 .25ـ، ص2004ىػ_ 1424اصوؿ يف األصوؿ، دار الفكر، بَتكت، لبناف،  القرايف، شرح تنقيح الفصوؿ يف اختصار  2
 ا١تصدر نفسو، ص ف.  3
 .30، ص2007، 1ىادم هنر، علم الداللة التطبيقي يف الًتاث العريب ، دار األمل، األردف، ط  4
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كىذا التقسيم يقـو على اعتبارات ىي إما أف تعترب داللة اللفظ ابلنسبة إىل ٘تاـ ا١تسمى  
كوف داخال يف ا١تسمى من حيث ىو كذلك كىي داللة كىي داللة ا١تطابقة، أك ابلنسبة إىل ما ي

التضمن, أك ابلنسبة إىل ما يكوف من  حيث خارجا عن ا١تسمى من حيث ىو كذلك كىي داللة 
 1االلتزاـ.

 اثنيا_ التعريف ابلشريف التلمساين

دمحم بن أٛتد بن علي الشريف اإلدريسي، ككنيتو: أبو عبد هللا، كلقبو كشهرتو:  ىو » 
لتلمساين، كيعرؼ أيضا ابلٍعلوٌم، كاشتهر بذلك نسبة إىل قرية من أعماؿ )تلمساف( الشريف ا

 .2«تسمى العىٍلوين

 3«صاحب ا١تفتاح»كما كاف يلقب بُت أىل زمانو ببعض األلقاب كالشيخ، كاإلماـ، أك  
. كيسمى ابلتلمساين نسبة إىل مدينة 4«شارح ا٠تو٧تي»نسبة إىل بعض مؤلفاتو، كما يلقب ب:

 ساف إحدل مدف الغرب اٞتزائرم.تلم

كأصلو شريف جدا ألنو يعرؼ ابإلدريسي، نسبة إىل إدريس بن عبد هللا بنن حسن كىو أكؿ  
من دخل ا١تغرب، كيعرؼ ابٟتسٍت، نسبة إىل اٟتسن بن علي بن أيب طالب حفيد النيب صلى هللا 

أبو عبد هللا دمحم  »لتايل:عليو كسلم، فبخط كلده أيب دمحم عبد هللا الشريف جاء تسلسل نسبو كا
بن أٛتد بن علي بن ٭تِت بن علي بن دمحم بن القاسم بن ٛتود بن علي بن عبد هللا بن ميموف بن 

 .5«عمر بن إدريس بن عبد هللا بن حسن بن اٟتسُت بن علي بن أيب طالب هنع هللا يضر

                                                           
 .219، ص1رسالة، جينظر: الفخر الرازم، اصوؿ يف علم األصوؿ، ٖتقيق: طو جابر فياض العلواين، مؤسسة ال 1
، 1الشريف التلمساين، مفتاح الوصوؿ إىل بناء الفركع على األصوؿ، ٖتقيق: دمحم علي فركوس، مؤسسة الرايف، بَتكت، لبناف، ط 2

 .52ـ، ص1998ىػ_1419
 .52، نقال عن: التلمساين، مصدر سابق، ص269، ص7أٛتد بن دمحم ا١تقرل، نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب، ج 3
 .52. نقال عن: التلمساين، مصدر سابق، ص179، ص2دمحم األندلسي السراج، اٟتلل السندسية يف األخبار التونسية، ج 4
ـ، 1908ىػ_1326دمحم ابن مرًن ا١تديوين، البستاف يف ذكر األكلياء كالعلماء بتلمساف، مراجعة: دمحم ابن أيب شنب، ا١تطبعة الثعالبية، اٞتزائر،  5

 .164ص
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بيتو ال ككاف أىل  »ىػ(:808كيف بياف شرفو العظيم يقوؿ عبد الرٛتن بن خلدكف)ت 
ييدافىعوف يف نسبهم، كرٔتا يغمز فيو بعض الفجرة ٦تن ال يزعو دينو كال معرفتو ابألنساب، فيعد من 

 .1«اللغو، كال يلتفت إليو

ىػ(، كىناؾ من يقوؿ ستة عشر 710كلد الشريف التلمساين سنة عشر كسبعمائة) 
كأخربين _رٛتو هللا_  »:ىػ(، كالقوؿ الراجح ىو األكؿ بدليل أف ابن خلدكف قاؿ716كسبعمائة)

. علما أف ابن خلدكف كاف أحد طلبتو. كما أنو ليس للمخالفُت دليل يقـو 2«أف مولده سنة عشر
 عليو قو٢تم.

كاف مولده كسط أسرة عربية أصيلة، كمعركفة ابلعلم كالتدين، حيث انؿ التلمساين تربية  
اء كقاد كإرادة عالية، مع توفر ا١تناخ كتعليما يف سن مبكرة برعاية  خالو عبد الكرًن، ككاف لو ذك

 .3لطلب العلم، بكثرة ا١تكتبات كالتحفيزات، ما ساعده على التبحر يف العلـو

ٚتيل العشرة بساما منصفا، يقضي اٟتوائج ٝتحا متورعا، يوسع يف نفقة أىلو، »ككاف  
 .4«كيصل رٛتو ، كيواسيهم ّترايت كثَتة من مالو، يكـر ضيفو كيقرب لو ما حضر

كمن صفاتو أيضا أنو كاف ال ٯتارم العلماء يف ٣تالس ا١تلوؾ، كال يرد على أحد كال ٮتطئ  
 .5ا١تفسرين، كال ينصر العامة، كال ٬تزئهم على ا١تعاصي، بل يعظم منصب العلم

فهو إماـ التفسَت كعامل بقراءاتو كركاايتو، »اكتسب من العلـو اٞتليلة ما يبلغو درجة مرموقة  
 ومو كبياف كأحكاـ، كانسخ كمنسوخ كغَتىا، فقد فسر القرآف ٜتسا كعشرين سنة ْتضرة كفنوف عل

                                                           
 64ـ، ص1979ٛتن ابن خلدكف، التعريف اببن خلدكف كرحلتو شرقا كغراب، دار الكتاب اللبناين، عبد الر   1
 .66ا١تصدر نفسو، ص  2
 .60،61ينظر: التلمساين، مصدر سابق، ص  3
 .169ينظر: ابن مرًن، مصدر سابق، ص  4
، 1اٟتميد عبد هللا ا٢ترامة، كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، طينظر:أبو العباس أٛتد التنبكيت، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، تقدًن: عبد    5

 434ـ، ص1989ىػ_1398
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 .1«أكابر ا١تلوؾ كالعلماء كصدكر الطلبة

حضر يوما ٣تلس أيب زيد »منذ صغره كاف التلمساين ذكيا سريع التحصيل حىت قيل إنو:  
صيب _ : ىل يقرأ فيو العلم   ابن اإلماـ يف تفسَت القرآف فذكر نعيم اٞتنة، فقاؿ لو الشريف_ كىو

فقاؿ لو: نعم، فيها ما تشتهيو األنفس، كتلذ بو األعُت. فقاؿ لو: لو قلت ال، قلت لك: ال لذة 
 .2«فيها. فعجب منو الشيخ، كدعا لو

ارٖتل التلمساين إىل أماكن كثَتة لطلب العلم، لكنو عاد للتدريس يف مسقط رأسو، مث   
من خامس »ىػ( لنشر العلم، 763عود بعد ذلك إىل تلمساف سنة)ذىب إىل فاس كاعتقل فيها، لي

ىػ( فختم تفسَت القرآف، كبقي ينشر العلم إقراء كأتليفا كنسخا، ك١تا كانت سنة 765شهر صفر)

  ﴿كفاتو كصل يف التفسَت إىل قولو تعاىل:            ﴾  آؿ(

فمرض ٙتانية عشر يوما، مث مات ليلة األحد رابع ذم اٟتجة سنة  (.171عمراف/جزء من اآلية
 . اتركا علما  ينتفع بو ٣تموع يف مؤلفاتو ا١توسومة ب:3«ىػ(771إحدل كسبعُت كسبعمائة )

 _ مفتاح الوصوؿ إىل بناء الفركع على األصوؿ.1 

  _ مثارات الغلط يف األدلة.2 

 . 4_ شرح ٚتل ا٠تو٧تي3

  _ القضاء كالقدر.4 

 

                                                           
 .67التلمساين، مصدر سابق، ص  1
 .434التنبكيت، مصدر سابق، ص  2
 .66ابن خلدكف، مصدر سابق، ص  3
 .120ينظر: التلمساين، مصدر سابق، ص  4
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 وذجاالتلمساني أنم داللة عند األصوليينالطرق                     فصل األول   ال
 

12 
 

ف ا١تتصفح ١تؤلفات األصوليُت ٬تد أهنم قسموا داللة األلفاظ على األحكاـ إىل عدة إ
أقساـ، ليقفوا على ا١تقاصد كيستنبطوا منها األحكاـ الشرعية. فانقسموا إىل فريقُت كلكل منهما 

 تقسيم خاص، كعليو ٧تد فريق األحناؼ كفريق اٞتمهور.

 :أوال_ تقسيم األحناف

ٟتنفية داللة األلفاظ إىل أربعة أقساـ ىي:داللة العبارة، كداللة اإلشارة، كداللة قسم أصوليو ا
النص، كداللة االقتضاء. ككجو الضبط يف ىذه الطرؽ األربعة: أف داللة النصوص على األحكاـ، 
إما أف تكوف اثبتة بنفس اللفظ أكال، كالداللة اليت تثبت ابللفظ نفسو: إما أف تكوف مقصودة، 

 ارة النص، كإف كانت غَت مقصودة فهي إشارة النص.فهي عب

كالداللة اليت ال تثبت ابللفظ نفسو: إما أف تكوف مفهومة من اللفظ لغة: كىي داللة النص، 
 .1أك تكوف مفهومة منو شرعا كىي: داللة االقتضاء

بُت  ىذا التقسيم مقبوؿ نوعا ما، لكن ا١تدقق فيو ٬تد أنو متداخل األقساـ، ليس كليا كإ٪تا
القسم كاآلخر ىناؾ خيط رفيع ال ٯتكن مالحظتو إال بكثَت التأمل ككاف ٤تل خالؼ كسط 

غَت مقصود ىو عبارة  بت بنفس اللفظ سواء كاف مقصودا أـاألصوليُت ألف ىناؾ من يرل أف الثا
 .2النص كىم اٞتمهور. كىناؾ من يرل أف عبارة النص تتضمن ا١تقصود فقط

                                                           
، ص 1982، 2األصولية يف اختالؼ الفقهاء، مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف، طينظر: مصطفى سعيد ا٠تن، أثر االختالؼ يف القواعد   1

127 ،128. 

 .207، ص 2006، 1ينظر: دمحم دمحم يونس علي، علم التخاطب اإلسالمي، دار ا١تدار اإلسالمي، بَتكت، لبناف، ط 2

 



 وذجاالتلمساني أنم داللة عند األصوليينالطرق                     فصل األول   ال
 

13 
 

 تطرؽ إىل ىذه األقساـ بشيء من التفصيل كالتمثيل:كيف ىذا ا١تقاـ ٯتكن ال

: ىي داللة اللفظ على مقصود متناكؿ بظاىر الكالـ الذم سيق لو، دك٪تا عبارة النص_ 1
 حاجة لتأمل أك أتكيل.

. أم 1«العمل بظاىر ما سيق الكالـ لو»ىػ( أبهنا: 037فقد عرفها اإلماـ البخارم )ت
 الكالـ مطابق ١تعناه ا١توضوع لو يف اللغة. استنباط األحكاـ بظاىر النظم، ألف

فأما الثابت ابلعبارة فهو ما كاف السياؽ »ىػ( يف نفس الصدد: 097كقاؿ السرخسي )ت 
 .2«ألجلو، كيعلم قبل التأمل أف ظاىر النص متناكؿ لو 

. كا١تراد ٔتا 3«صيغتو ا١تكونة من مفرداتو كٚتلو »كقاؿ الشيخ عبد الوىاب خالؼ عنها: 
من عبارة النص؛ ا١تعٌت الذم يتبادر فهمو يف صيغتو، كيكوف ا١تقصود من سياقو، فمىت كاف يفهم 

 ا١تعٌت ظاىرا فهم يف صيغة النص، كالكالـ مسوؽ ألجلو كىو ا١تعٌت اٟتريف.

فداللة العبارة ىي ا١تعٌت ا١تنظور إليو على أنو ا١تعٌت ا١تقصود األساسي الذم يريد ا١تتكلم 
 . 4«ي نكوف أكثر حرفية ىو ا١تسوؽ لو الكالـكلك»إبالغو بكالمو 

إف داللة عبارة النص ال ٗترج عن ا١تعٌت ا١تطابقي، كىو فهم كماؿ ا١تسمى، حيث إذا أطلق 
 اللفظ دؿ داللة حقيقية ال داللة إضافية، كىذه الداللة اٟتقيقية ٭تكمها الوضع اللغوم.

 

                                                           
 .68، ص1دكم، دار الكتاب العريب، بَتكت، لبناف، جاإلماـ عالء الدين بن أٛتد البخارم، كشف األسرار عن أصوؿ فخر اإلسالـ البز   1
 .236، ص1، ج1993، 1رخسي، أصوؿ السرخسي، ٖتقيق أبو الوفا األفغاين، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، طسأبو بكر بن أٛتد ال  2
 .144، ص1957زىر، مصر عبد الوىاب خالؼ، علم أصوؿ الفقو كخالصة اتريخ التشريع، مكتبة الدعوة اإلسالمية شباب األ  3
 .206دمحم دمحم يونس علي ،. مرجع سابق، ص  4
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ؽ لو أصالة أـ تبعا، ككاف مقصودا فعبارة النص ىي ما سيق الكالـ ألجلو سواء أكاف السو 
 للمتكلم، كدؿ بنفسو على معناه.

 كمن األمثلة اليت سيقت لعبارة النص نذكر:

 ﴿:_ قولو تعاىل             ﴾  (.502)البقرة/جزء من اآلية 

 دلت ىذه اآلية على حكمُت:

 _ حل البيع كحرمة الراب.أ

 ماثلة بُت البيع كالراب.نفي ا١ت ب_   

فاٟتكم األكؿ مقصود تبعا للحكم الثاين ا١تقصود أصالة، ألف اآلية سيقت للرد على الذين 

﴿:سوكا بُت البيع كالراب يف قولو تعاىل على لساهنم          ﴾  البقرة/ جزء من(

 .1(502اآلية

    ﴿:كقاؿ تعاىل                   

                                 

     ﴾ /(3)النساء. 

 اآلية أربعة أحكاـ ىي: تضمنت ىذه

 إابحة النكاح. -1

 إابحة التعدد. -5

                                                           
 .129ينظر: مصطفى سعيد ا٠تن، مرجع سابق، ص  1
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 تقييد عدد الزكجات أبربع. -3

 كجوب االكتفاء بواحدة عند خوؼ اٞتور.     -0

 فاألحكاـ الثالثة األكىل مقصودة تبعا، أما اٟتكم األخَت فمقصود أصالة.

ألف  1ىذا كأكثر نصوص التشريع يف القرآف كالسنة تدؿ على األحكاـ بطريق عبارة النص
للحكم قطعا إذا ٕتردت عن العوارض ا٠تارجية عن النص، فإف كانت من  »أغلبها يكوف مفيدا 

 .2«قبيل العاـ الذم دخلو التخصيص كانت الداللة ظنية ال قطعية 

تعترب داللة العبارة من خالؿ مفهومها العاـ من قبيل الداللة اللفظية، كابلتحديد الداللة 
، ْتيث 3«تعٍت داللة اللفظ على معناه ا١توضع لو يف اللغة  »لة ا١تطابقة، كاللفظية الوضعية، أك دال

 . 4«مىت أطلق أك ٗتيل فهم منو معناه للعلم بوضعو »

الـز »: ىي داللة الكالـ على معٌت غَت مقصود أصالة كال تبعا، كلكنو إشارة النص _5
 .5«للمعٌت الذم سيق الكالـ إلفادتو

يكن السياؽ ألجلو لكنو يعلم ابلتأمل يف معٌت اللفظ من غَت زايدة ما مل »فالثابت ابإلشارة 
 .6«فيو كال نقصاف 

 

                                                           
 .350، ص1، ج1986، 1ينظر: كىبة الزحيلي، أصوؿ الفقو اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، سوراي، ط  1
 ا١ترجع نفسو، ص ف.  2
 .242ىادم هنر، مرجع سابق، ص  3
 .110، ص1985اٞترجاين، التعريفات، مكتبة لبناف، بَتكت، الشريف   4
 .68، ص1البخارم، مصدر سابق، ج  5
 .236، ص1السرخسي، مصدر سابق، ج  6
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داللتو على ما مل يقصد لو اللفظ أصال، كىذا ا١تعٌت يتفاكت الناس يف  »إشارة النص ىي 
فهمو ألنو ٭تتاج إىل أتمل، كقد تكوف ظاىرة إف كفاىا قليل من التأمل كتكوف غامضة إف 

 .1«أتمل  احتاجت إىل دقة

 .2«ما ثبت بنظمو لغة، لكنو غَت موجود كال سيق لو النص  »كىي: 

فا١تعٌت ا١تستفاد من داللة اإلشارة ىو معٌت لزكمي أييت متأخرا عن ا١تعٌت ا١تطابقي إذا يفهم 
 ا١تعٌت األصلي أكال مث الالـز اتليو كردفو.

 كحسب تعريف سابق فإف إشارة النص قسماف: 

 كىي اليت فيها غموض يزكؿ أبدىن أتمل. أ_  إشارة ظاىرة: 

 ب_ إشارة غامضة: كىي اليت ٖتتاج إىل زايدة فكر كأتمل.

كعليو يكوف ىذا التقسيم ْتسب العملية التأكيلية كدرجة تفاكهتا، فيكوف التدرج من ا١تقصود 
 قليل التأمل فالغامض األكثر أتمال لبلوغو. ؛ أم من الظاىرالظاىر إىل الغامض

ا١تعٌت من قبيل إشارة النص حدد الدكتور دمحم يونس علي أربع خصائص كإذا  كلكي يعد 
 كانت غَت كافية حسبو، كىي:

 ينبغي أف يكوف مفًتضا، كليس مسوقا لو.  -1

 ينبغي أف يكوف من نظم الكالـ لغة.  -5

 ينبغي أف يكوف ٤تتاجا إىل أتمل.  -3

 

                                                           
 .120، ص1969، 6دمحم ا٠تضرم، أصوؿ الفقو، ا١تكتبة التجارية الكربل، مصر، ط  1
 .16الشريف اٞترجاين، مصدر سابق، ص  2
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 1ينبغي أال يكوف متبادرا.  -0

 نالحظ األمثلة اآلتية: لزايدة كلتوضيح مفهـو إشارة النص

  ﴿:_ قاؿ تعاىل                    ﴾  /(533)البقرة. 

 .2فباإلشارة يفهم أف النسب يكوف لألب ٥تتصا لو ال لألـ ألف الالـ لالختصاص

 ﴿:_ كمن أمثلتها أيضا قولو تعاىل        ﴾  ( يف 10)لقماف/جزء من اآلية

.كىذا 3«ككاف ابن عباس أكؿ من فهم ذلك »ىذا النص إشارة أف أقل مدة اٟتمل ستة أشهر،
 ا١تثاؿ يدخل كما ذكران يف قسم اإلشارة الغامضة، اليت ال تدرؾ إال بعد التأمل. 

 ﴿:_ قاؿ تعاىل             ﴾  البقرة/ جزء من اآلية(

181.) 

جواز اإلصباح جنبا ألهنا تدؿ »فهي مسوقة ٟتل الوقاع يف ليايل رمضاف، كأشارت إىل  
على اٞتواز يف آخر ٟتظة من الليل، كذلك يستلـز أف يطلع الفجر عليو جنبا ألنو ال كقت ٯتكن 

، كىذا أف يغتسل فيو مث ىو مكلف أف يصـو من أكؿ النهار، فيج تمع لو كصفا اٞتناية كالصـو
 .4«يستلـز عدـ تنافيها

عبارة عن استلزاـ القوؿ ١تعٌت اتبع للمعٌت  »كيف ىذا ا١تقاـ ٩تلص إىل أف داللة اإلشارة ىي  
كإف كاف اللزـك يف »فهي التزامية  ،5«العبارم من غَت توسط دليل كال توقف فائدة القوؿ عليو 

                                                           
 .213سابق، صدمحم دمحم يونس علي، مرجع   1
 .120ينظر، دمحم ا٠تضرم، مرجع سابق، ص  2
 .351كىبة الزحيلي، مرجع سابق ، ص  3
 .120رم، مرجع سابق ، صدمحم ا٠تض  4
 .120، ص1998، 1طو عبد الرٛتن، اللساف كا١تيزاف أك التكوثر العقلي، ا١تركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ا١تغرب، ط 5
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لك إذا صح التالـز بُت معٌت العبارة كإشارهتا أنو يصح االحتجاج بعض األحياف خفيا. فيكوف بذ
 1.«هبا، كإذا مل يصح التالـز مل تكن معتربة ْتاؿ، ألف العبارة قد ٖتمل عددا من اإلشارات

 : داللة النص_ 3

ىي داللة اللفظ على ثبوت حكم ا١تنطوؽ بو للمسكوت عنو، الشًتاكهما يف معٌت يدرؾ   »
 .2«ر كاجتهاد نو مناط اٟتكم من غَت حاجة إىل نظكل عارؼ ابللغة أ

فهم غَت ا١تنطوؽ من ا١تنطوؽ بسياؽ الكالـ كمقصوده كقيل ىي اٞتمع  »كتعٍت داللة النص:
 .3«بُت ا١تنصوص كغَت ا١تنصوص اب١تعٌت اللغوم 

داللتو على ثبوت حكم ما ذكر ١تا سكت عنو لفهم ا١تناط ٔتجرد فهم اللغة، كذلك  »كىي:
ى ابصطالح آخر ابلقياس اٞتلي، كسواء أف يكوف ما سكت عنو أكىل ابٟتكم ٦تا ذكر أك ما يسم

 . 4«مساكاي لو

 .5«ما ثبت ٔتعٌت النص لغة ال استنباطا ابلرأم  »فداللة النص ىي: 

داللة الداللة ىي  »ن بداللة الداللة كيعرفها بقولو: طو عبد الرٛتكداللة النص يسميها 
اتبع للمعٌت العبارم مع توسط دليل مشًتؾ تكفي يف إدراكو معرفة قواعد استلزاـ القوؿ ٔتعٌت 

. فهو يقصد من خالؿ مصطلح قواعد 6«التخاطب كمن غَت توقف فائدة القوؿ على ىذا ا١تعٌت 
 التخاطب معرفة اللغة عند األصوليُت.

                                                           
 .121ابق، صرم، مرجع سدمحم ا٠تض 1

 .516، ص1993، 4، ط1دمحم أديب صاحل، تفسَت النصوص يف الفقو اإلسالمي، ا١تكتب اإلسالمي، بَتكت، لبناف، اجمللد  2
 .73، ص1البخارم، مصدر سابق، ج  3
 .121رم، مرجع سابق، صدمحم ا٠تض  4
 .154، ص2001، 2ار إحياء الًتاث اإلسالمي، مكة ا١تكرمة، طجالؿ الدين عمر ا٠تبازم، ا١تغٍت يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: دمحم مظهر بقا، د  5
 .154ص
 .125طو عبد الرٛتن، مرجع سابق، ص  6
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ق فهمو إف معٌت "داللة النص" ىو إٟتاؽ ا١تسكوت عنو ابلثابت ابلنظم أك ا١تنطوؽ عن طري
 لغة، كمعرفة ا١تقصود من غَت اجتهاد كال استنباط.

تنقسم داللة النص إىل نوعُت ٫تا: القطعية كالظنية، فالقطعية تكوف يف كوف ا١تعٌت ا١تقصود 
قطعا كما يف ٖترًن التأفيف، أما الظنية فهي عندما يدخل االحتماؿ يف ا١تقصود أىو أـ غَته كما 

 . 1ابألكل كالشربيف إ٬تاب الكفارة على ا١تفطر 

 ﴿:كمن أمثلة الداللة القطعية قولو تعاىل       ﴾  (.53)اإلسراء/جزء من اآلية 

 الٌداؿ على ٖترًن التأفيف فمعلـو قطعا أنو ٖترًن اإليذاء عموما، كىذا ا١تعٌت غَت ٤تتمل ١تعٌت آخر.

: مىالىكى  قىاؿى أما الداللة الظنية فمثا٢تا: إذ جاء رجل فقاؿ:)ايى رى  . قىاؿى سيوؿى هللًا ىىلىٍكتي
: دي رىقػىبىةن تػيٍعًتقيهىا  قىاؿى : فػىهىٍل  كىقػىٍعتي عىلىى اٍمرىأىيت كىأىانى صىائًمه. فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا ملسو هيلع هللا ىلص: ىىٍل ٕتًى الى. قىاؿى

: الى. فػى  : الى. تىٍستىًطيعي أىٍف تىصيوـى شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً  قىاؿى ـى ًستىُتى ًمٍسًكينان  قىاؿى دي إىٍطعىا : فػىهىٍل ٕتًى قىاؿى
نىمىا ٨تىٍني عىلىى ذىًلكى أىتىى النَّيبي ملسو هيلع هللا ىلص بىًعٍرؽو ًفي : فىمىكىثى النَّيبي ملسو هيلع هللا ىلص، فػىبػىيػٍ : أىٍينى السَّاًئلي  قىاؿى . قىاؿى ٍره هىا ٘تى

: خيٍذ ىى  . قىاؿى : أىانى ا فػىتىصىدٍَّؽ ًبوى(فػىقىاؿى  .2ذى

 كعليو تكوف علة الكفارة ٤تتملة ألف تكوف اٞتماع أك غَته، كتبقى داللة ظنية. 

 كمن أمثلة داللة النص نذكر: 

 ﴿:_ قولو تعاىل                       ﴾ 

 (.53)اإلسراء/جزء من اآلية 

                                                           
 .73، ص1ينظر: البخارم، مصدر سابق، ج  1
، ابب إدا جامع يف رمضاف، ص  2  .466أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب الصـو
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يح العبارة دلت اآلية على ٖترًن التأفف، كما دلت عن طريق داللة النص على ٖترًن فبصر 
الضرب كالشتم كاٟتبس كمنع الطعاـ، ألف ىذه ا١تعامالت تعٍت األذل، كىي غَت مذكورة، كالتأفف 
أذل كىو مذكور كا١تسكوت عنو أكىل ابٟتكم من ا١تنطوؽ بو، كعليو يلحق حكمو للمسكوت 

 .1عنو

   ﴿:عاىل_ كقولو ت                     

           ﴾ /(.17)النساء 

حيث تدؿ اآلية بعبارهتا على النهي عن أكل أمواؿ اليتامى ظلما، كتدؿ بداللة النص على 
اؿ اليتامى أبم شكل من أشكاؿ اإلتالؼ، كأكل ىذا ا١تاؿ ظلما يساكم النهي عن إتالؼ أمو 

 إتالفو، ألف كليهما يؤدم إىل ضياع ا١تاؿ على اليتيم.

  ﴿:_ كقولو تعاىل                      

                                        

                  ﴾ /(.02)آؿ عمراف 

على صعيد كاحد يف األمانة  فقد دلت اآلية بداللة النص على أنو ليس ٚتيع أىل الكتاب
 كا٠تيانة، فمنهم من يؤدم كمنهم من ٮتوف.

 

 

                                                           
 .353ينظر: كىبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  1
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 : داللة االقتضاء_ 0

 .1«داللة اللفظ على مسكوت عنو يتوقف صدؽ الكالـ عليو  »ىي: 

عبارة عن زايدة على ا١تنصوص عليو يشًتط تقدٯتو ليصَت ا١تنظـو مفيدا أك موجبا  »كىي:
 .2«ظـو للحكم كبدكنو ال ٯتكن إعماؿ ا١تن

ما ثبت زايدة على النص لتصحيحو شرعا، كقيل  »ىػ( أبهنا: 037كما يعرفها البخارم)
ىو: ما أضمر يف الكالـ ضركرة صدؽ ا١تتكلم ك٨توه كقيل ىو: الذم ال يدؿ عليو اللفظ كال 

 .3«يكوف منطوقا، لكن يكوف من ضركرة اللفظ 

عٌت العبارم من غَت توسط دليل كمع ىي استلزاـ القوؿ ١تعٌت اتبع للم »فداللة االقتضاء:
 .4«توقف فائدة القوؿ عليو 

فعملية االستلزاـ ىي عملية عقلية تقـو على مبدأ التأكيل على أساس ما قيل مع توقف 
الصدؽ الواقعي كالصحة الشرعية كالعقلية. كبذلك يكوف معٌت االقتضاء على الفائدة اليت يقصدىا 

 لتداكيل اٟتديث.ىو االستلزاـ اٟتوارم يف الدرس ا

اتول الداليل اذكؼ من الكالـ، كلكن تقديره ضركرم »إف معٌت داللة االقتضاء ىو
 .5«لكي يكوف الكالـ مفيدا 

                                                           
 .121ع سابق، صدمحم ا٠تضرم، مرج  1
 .236، ص1السرخسي، مصدر سابق، ج  2
 .75، ص1البخارم، مصدر سابق، ج  3
 .108طو عبد الرٛتن، مرجع سابق، ص  4
 .217دمحم دمحم يونس علي، مرجع سابق، ص  5



 وذجاالتلمساني أنم داللة عند األصوليينالطرق                     فصل األول   ال
 

22 
 

كعليو نستنتج أف عدـ تقدير اذكؼ الذم يتوقف عليو صدؽ ا١تتكلم أك الصحة العقلية 
. كعليو ٧تد 1من أصوؿ التخاطبكالشرعية، يؤدم إىل ا٠تركج عن مبدأ الصدؽ الذم يعترب أصال 

 األصوليُت قد ركزكا على تقديره لبلوغ ا١تقاصد كاستنباط األحكاـ على أساسها.

ما كاف ا١تدلوؿ فيو مضمرا، إما لضركرة صدؽ ا١تتكلم، كإما لصحة  »فداللة االقتضاء ىي: 
 .2«كقوع اللفظ بو 

 نواع ىي: كمن خالؿ التعاريف السالفة الذكر نلمح أف ا١تقتضى ثالثة أ

ما أضمر ضركرة صدؽ ا١تتكلم، كقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )ريًفعى عىن أيمَّيًت ا٠تٍىطىأي كىالنًٌٍسيىافي كىمىا اٍستيٍكرًىيوا   -1
 .3عىلىٍيًو(

فإف اٟتديث دؿ بلفظو على رفع ا٠تطأ كالنسياف مع ٖتققهما كىذا ٦تتنع، فقد كقع ا٠تطأ 
اف، كىذا الكالـ يقتضي تقدير مضمر لصدقو، أال كىو اإلمث كانتهى فأىن لو أف يرفع ككذلك النسي

 .4فيكوف معناه: رفع إمث ا٠تطأ كالنسياف كاإلكراه. كىو مدلوؿ الكالـ بداللة االقتضاء

 ﴿ :ما أضمر لصحة الكالـ عقال: كذلك كقولو تعاىل -5               

              ﴾  /(.فإنو البد من إضمار 85)يوسف

 أىل القرية لصحة ا١تلفوظ بو عقال.

 ما أضمر لصحة الكالـ شرعا: كذلك كقوؿ القائل: )اعتق عبدؾ عٍت على ألف(  -3

                                                           
 .58، ص2004، 1، طينظر: دمحم دمحم يونس علي، مقدمة إىل علمي الداللة كالتخاطب، دار الكتاب اٞتديد، ا١تتحدة، بَتكت، لبناف  1
، 3، ج2003، 1مدم، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ٖتقيق: عبد الرزاؽ عفيفي، دار الصميعي، الرايض، السعودية، طاإلماـ علي بن دمحم اآل  2
 .82، 81ص
 .367، ص2أخرجو الشوكاين يف نيل األكطار، ابب النهي عن الكالـ يف الصالة، ج  3
 .356، صبقينظر: كىبة الزحيلي، مرجع سا  4
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فإف العتق موىوف اب١تلك، كعليو يقتضي الكالـ انتقاؿ ا١تلك مث اإلعتاؽ فهذا التقدير توقف 
 1عتق الشرعي عليو.ال

﴿ :ككذلك يف األمر بتحرير رقبة يف قولو تعاىل          

                               

  ﴾ (.73ادلة/)اجمل 

فهذا األمر مقتض للملك، ألف ٖترير اٟتر ال يتصور، ككذلك ٖترير ملك الغَت عن نفسو.  »
 .2«فملك الرقبة اثبت ابلنص اقتضاء. فصار التقدير )فتحرير رقبة ٦تلوكة(

 قسم األحناؼ داللة األلفاظ إىل قسمُت:

ن الثابت ابلنظم أصالة الداؿ بنفسو )بنظمو(: كىو قسماف: ما كاف ا١تعٌت فيو مقصودا م -1
أك تبعا. ككاف مسوقا لو الكالـ. كىو "عبارة النص كما مل يكن ا١تعٌت مقصودا من النظم، 

 كال مسوقا لو. كىو "إشارة النص".

الداؿ بغَته: كىو قسماف أيضا: ما كاف ا١تعٌت فيو مفهـو من النظم لغة. كىو" داللة  -5
 شرعا. كىو "اقتضاء النص".النص". كما كاف ا١تعٌت فيو مفهـو من الكالـ 

 

 

 
                                                           

 .82ينظر: اآلمدم، مصدر سابق، ص  1

 .550، ص1أديب صاحل، مرجع سابق، ج دمحم  2
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 كعليو نلخص ىذه األقساـ يف ا٠تطاطة التالية:

 داللة األلفاظ                            

 الداؿ بغَته       الداؿ بنفسو

 ا١تفهـو شرعا               ا١تفهـو لغة                   كاف ا١تعٌت فيو ما كاف ا١تعٌت
  غَت مقصود               فيو مقصودا 

 

 ما أضمر ضركرة      
 تبعا أصالة 

 
 الصحةالشرعية   العقلية الصحة صدؽ ا١تتكلم 

 )اقتضاء النص(      )داللة النص(  )إشارة النص(     )عبارة النص(

 

 (1)الشكل:                                                                      
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 أمنوذجا التلمسايناجلمهور اثنيا_ تقسيم 

كما لألحناؼ منهجهم يف تقسيم داللة األلفاظ، فإف للجمهور أيضا منهجهم ا٠تاص يف 
تقسيمها. كيف ىذا الصدد سنتعرؼ على ىذه األقساـ اليت ال تبدك ٥تتلفة عن سابقتها عند 

 األحناؼ إال يف االصطالح.

، كما أف ا١تنطوؽ عندىم قسم اٞتمهور داللة األلفاظ على ا ألحكاـ إىل منطوؽ كمفهـو
 صريح كغَت صريح، أما ا١تفهـو فمفهـو موافقة كمفهـو ٥تالفة.

 :ادلنطوق -1

إذا ما أتملنا يف مدكنة الشريف التلمساين فإننا ال ٧تد تعريفا للمنطوؽ لكنو ٭تصر اللفظ 
. فإذا ربطنا ا١تنطوؽ ابألمر كالنهي أك 1ك ٗتيَتاالداؿ على اٟتكم ٔتنطوقو يف كونو أمرا أك هنيا أ

التخيَت ابلتحديد بصيغتهم، فإف ا١تنطوؽ عنده يكوف داللة الصيغة يف ٤تل النطق، كاليت يقصد هبا 
 النظم يف الكالـ ا١تتلفظ بو.

ما  »كعليو يكوف التلمساين قد كافق األصوليُت يف إيصاؿ مفهـو ا١تنطوؽ كالذم عرفوه أبنو:
 .2«اللفظ يف ٤تل النطق  دؿ عليو

فا١تنطوؽ ىو ا١تعٌت ا١تقصود أصالة من ا١تخاطب، كالذم يدؿ على اٟتكم بظاىر اللفظ 
داللة اللفظ على حكم شيء مذكور يف الكالـ )...( كتسمى  »اقق ٖتقيقا نطقيا. أك قل ىو:

 .3«داللة اللفظ ٔتنطوقو الداللة اللفظية 

  
                                                           

 .369ينظر: التلمساين، مصدر سابق، ص  1
    اتج الدين السبكي، رفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب، ٖتقيق: علي دمحم عوض كعادؿ أٛتد عبد ا١توجود، عامل الكتب، بَتكت، لبناف،        2
 .369، ص3ـ، ج1999ىػ_1419 ،1ط
 .360، ص1كىبة الزحيلي، مرجع سابق، ج  3
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 صريح.كينقسم ا١تنطوؽ إىل صريح كغَت 

 : ادلنطوق الصريح _1_1 

 .1«ما كضع اللفظ لو فيدؿ عليو اب١تطابقة كالتضمن  »فالصريح ىو:

داللة اللفظ على اٟتكم بطريق ا١تطابقة أك التضمن إذ  »يعرفو صاحب تفسَت النصوص أبنو:
 .2«أف اللفظ قد كضع لو 

 .3«عند اإلطالؽ  اللفظ ا١توضوع ١تعٌت ال يفهم منو غَته »كىو عند األصوليُت ٔتعٌت:

كالشريف التلمساين يذكر يف ابب القياس كٖتديدا يف مسالك العلة أف من بينها النص 
أف أييت الشارع بصيغة  »كيقصد بو ا١تنطوؽ، كيقسمو إىل صريح كإٯتاء. كالصريح عنده ىو:

س، لكن ، ىذا كإف كاف يف البحث عن العلة كذلك بغية االنتهاء إىل اٟتكم يف ٣تاؿ القيا4«العلة
البحث عن العلة كما البحث عن األحكاـ كعليو يكوف النص الصريح )ا١تنطوؽ الصريح عند 

 التلمساين( ىو أف يدؿ اللفظ عن اٟتكم بصيغتو، ال ٔتعقولو كركحو.

. ككاف داال 5«دؿ عليو اللفظ اب١تطابقة، أك التضمن  »كعليو فإف ا١تنطوؽ الصريح ىو ما:
 اباللتزاـ. عليو ابلوضع، كال يكوف داال

                                                           
، ٖتقيق: علي دحركج، مكتبة لبناف، بَتكت، لبناف، ط  1  .1659، ص2ـ،ج1996، 1دمحم علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو
 .594دمحم أديب صاحل، مرجع سابق، ص  2
ـ، 1991ىػ_1411، 1ؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلي دمحم عوض، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، طالسبكي، األشباه كالنظائر، ٖتقيق: عاد  3
 .81، ص1ج
 .690التلمساين، مصدر سابق، ص  4
، 1ـ،ج2000ىػ_1،1421دمحم بن علي الشوكاين، إرشاد الفحوؿ، ٖتقيق: سامي األثرم، دار الفضيلة، الرايض، ا١تملكة العربية السعودية، ط  5
 .763ص
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كقد ٮترج الصريح أحياان عن الصراحة، إذا صاحبتو قرائن تغَت مقصودة، كقوؿ الرجل 
لزكجتو: "أنت طالق"، كقاؿ: أردت من كاثؽ، فإف الطالؽ ٔتعٌت اإلطالؽ: فاألكىل ٛتلو على 

 .1حقيقتو العرفية بدؿ اجملاز العريف

 ادلنطوق غري الصريح:_ 5_1 

ف األكؿ داال على معناه عن طريق ا١تطابقة أك التضمن، فإف ىو خالؼ الصريح، فإذا كا 
غَت الصريح يدؿ على معناه عن طريق االلتزاـ، أم ىو ما دؿ عليو اللفظ يف غَت ما كضع لو، 

 كيكوف الزما لو.

فإف كاف مقصودا كتوقف عليو  »فا١تنطوؽ غَت الصريح يكوف مقصودا أك غَت مقصود، 
شرعية فداللة اقتضاء، أما إف كاف مقصودا كمل يتوقف عليو الصدؽ صدقو، أك صحتو العقلية أك ال

 .2«أك الصحة العقلية أك الشرعية فداللة إٯتاء، كإف مل يكن مقصودا فداللة إشارة

فداللة االقتضاء كما ٧تدىا عند األحناؼ ىي نفسها عند اٞتمهور، فالشريف التلمساين  

 ﴿:يرل يف قولو تعاىل        ﴾ ٖترًن االنتفاع  »(. ىو 73)ا١تائدة/جزء من اآلية

بشيء من ا١تيتة مطلقا، ألنو ١تا تعذر تعلق التحرًن اب١تيتة نفسها كجب اإلضمار،...كاالنتفاع 
 . كىذا مضمر لصدؽ الكالـ.3«منها، فوجب تعلق التحرًن بو 

﴿: قولو تعاىلأما اإلضمار الذم تتوقف عليو صحة الكالـ شرعا، فمثالو يف    ﴾ 

. كعليو رأم 4«فتقوؿ ا١تالكية كالشافعية: ا١تراد ابلرقبة: الرقبة ا١تؤمنة  »( 73)اجملادلة/جزء من اآلية

                                                           
 .476ينظر: التلمساين، مصدر سابق، ص  1
 .82، ص2ـ، ج1999، 1الشيخ حلولو، الضياء الالمع، ٖتقيق: عبد الكرًن النملة، مكتبة الرشد، الرايض، ط  2
 .506التلمساين، مصدر سابق، ص  3
 .514ا١تصدر نفسو، ص  4
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ال الضمَت الذم ال يتم الكالـ إ »التلمساين كىناؾ من يسميها "ٟتن ا٠تطاب" كيعرفها أبهنا 
 .1«بو

داللة اللفظ على  »١تخالف ١تنهج األحناؼ يف التقسيم، كىي:أما داللة اإلٯتاء فهي القسم ا
الـز مقصود للمتكلم ال يتوقف عليو صدؽ الكالـ كال صحتو عقال أك شرعا، يف حُت أف اٟتكم 

 .2«ا١تقًتف لو مل يكن للتعليل لكاف اقًتانو بو غَت مقبوؿ كال مستساغ 

 .3«بعيدا  أف يقًتف ]اللفظ[ ْتكم لو مل يكن للتعليل لكاف »كىي: 

كعليو فإف داللة اإلٯتاء متصلة بتعليل األحكاـ، كلذلك فإف العلة من أركاف القياس لذلك 
٧تد الشريف التلمساين يتحدث عن ىذا القسم من الداللة يف ابب القياس كىو مل يعرفها، كإ٪تا 

 :4ذكر مراتبها كىي

ا لىٍيسىٍت أف يذكر مع اٟتكم كصفا يبعد أف أييت بو لغَت التعليل، كقولو  -1 ملسو هيلع هللا ىلص يف ا٢ترة: )ًإنػَّهى
، كىإ٪تَّىا ًىيى ًمن الطَّوىاًفُتى عىلىٍيكيٍم كىالطَّوىافىاًت( . فلو مل يكن التطواؼ علة لنفي 5بًنىجىسو

 النجاسة مل يكن لذكره مع اٟتكم فائدة، ألنو قد علم أهنا من الطوافات.

نازع لَتتب عليو اٞتواب، كلو مل يكن االستنطاؽ بوصف يعلمو الشارع خاليا من الت -5
للتعليل لكاف استنطاقو عن كصف يعلمو خاليا عن الفائدة. كىذا كما سئل النيب صلى هللا 
: فىالى  عليو كسلم عن بيع الرطب ابلتمر، فقاؿ: )أىيػىنػٍقيصي الرُّطىبي ًإذىا يىًبسى  قىاليوا: نػىعىٍم، قىاؿى

 6ًإذىٍف(

                                                           
 .289س، دار البشائر اإلسالمية، صأبو الوليد الباجي، اإلشارة يف معرفة األصوؿ، ٖتقيق: دمحم علي فركو   1
 .601دمحم أديب صاحل، مرجع سابق، ص  2
 .1660التهانوم، مصدر سابق، ص  3
 .692التلمساين، مصدر سابق، ص  4
 .23أخرجو مالك يف ا١توطأ، كتاب الطهارة، ابب الطهور للوضوء، ص  5
 .624ص أخرجو مالك يف ا١توطأ، كتاب البيوع، ابب ما يكره من بيع التمر،  6
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 حكما عقب علمو بواقعة حدثت، فيعلم أف تلك الواقعة سبب ذلك أف يذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص -3
، كىاقػىٍعتي أىٍىًلي يف نػىهىاًر  اٟتكم، كما ركم أف أعرابيا قاؿ: )ايى رىسيوؿى هللًا: ىىلىٍكتي كىأىٍىلىٍكتي

: اٍعًتٍق رىقػىبىةن( رىمىضىاف، فػىقىاؿى
 ، فالوقاع ىو علة الكفارة.1

لنيب ملسو هيلع هللا ىلص أك من غَته، فَتتب عليو حكما منو ملسو هيلع هللا ىلص، فإنو أف ينقل الراكم فعال صدر من ا -0
تفيد تعليل ذلك اٟتكم بذلك الفعل.كقوؿ الراكم: )سىهىا رىسيوؿي هللا ملسو هيلع هللا ىلص فىسىجىدى( فإف ىذا 

 يشعر أبف السهو علة السجود.

اللة اإلشارة كاليت كقع فيها االتفاؽ بُت كالقسم الثالث من أقساـ ا١تنطوؽ غَت الصريح ىو د
 ا١تذىبُت. فداللة اإلشارة ىي الالـز غَت ا١تقصود للمتكلم. كقد كضحنا ذلك يف ا١تبحث السابق.

ثٍػنىاًف فىمىا فػىٍوقػىهيمىا ٚتىىاعىةه( ، فدؿ ٔتنطوقو الصريح على أف االثنُت ٚتاعة 2ففي قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )ااٍلً
ف النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعث لتعريف األحكاـ الشرعية ال لتعريف األلقاب اللغوية، كىي كىو ا١تقصود، أل

 .3ا١تعٌت اإلشارم غَت ا١تقصود أال كىو أقل اٞتمع يف اللغة اثناف

 :دلفهوما -5

 ، كىذا التعريف عليو أكثر األصوليُت مثل اإلماـ4«ما دؿ عليو اللفظ ال ٤تل النطق  »ىو: 
 ىػ( كغَته.001السبكي) اإلماـ

: ، فتكوف 5«ىي داللة اللفظ على حكم مل يذكر يف الكالـ كمل ينطق بو  »فداللة ا١تفهـو
 بذلك ىي فهم ا١تسكوت عنو من ا١تنطوؽ بو بداللة السياؽ كمقصود الكالـ.

                                                           
 .17مت ٗتر٬تو.ينظر: ص   1
 .224أخرجو ابن ماجة يف السنن، كتاب إقامة الصالة، كالسنة فيها، ابب االثناف فما فوقهما ٚتاعة، ص  2
 .468ينظر التلمساين، مصدر سابق، ص  3
 .88الشيخ حلولو، مصدر سابق، ص  4
 .325ـ، ص2000، 2دين، دار السالـ، طعبد الوىاب عبد السالـ طويلة، أثر العربية يف اختالؼ اجملته  5
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كقد قسم الشريف التلمساين، ا١تفهـو إىل قسمُت ٫تا: مفهـو موافقة، كمفهـو ٥تالفة. كذلك 
 بار التوافق كاالختالؼ بُت حكم ا١تنطوؽ كحكم ا١تسكوت عنو.ابعت

 _ مفهوم ادلوافقة:5-1

. 1«أف يعلم أف ا١تسكوت عنو أكىل ابٟتكم من ا١تنطوؽ بو، كيسمى فحول ا٠تطاب  »ىو: 
كىنا نلحظ أف التلمساين جعل معرفة حكم ا١تسكوت عنو من ابب أكىل كذلك عندما حصره يف 

 ﴿:. كمثالو قولو تعاىل2ينص على األعلى كينبو على األدىن، أك العكس فحول ا٠تطاب، كيعٍت أف

        ﴾ /(، فإف الشرع إذا حـر التأفيف، كاف ٖترًن الضرب أكىل.53)اإلسراء 

  ﴿كقولو تعاىل:           ﴾ /( فعلمنا أنو من يعمل0)الزلزلة 

 مثاقيل فأكىل أف يراه. 

 ﴿:كقولو تعاىل                 ﴾  آؿ عمراف/جزء(

 (، فمن كاف يؤدم القنطار إذا اؤ٘تن عليو فأداؤه للدينار أكىل.02من اآلية

 ﴿:كقولو تعاىل                          ﴾ 

 (، فمن كاف ال يؤدم الدينار فأحرل أف ال يؤدم القنطار.02)آؿ عمراف/

لكن ىناؾ من األصوليُت من عمم مفهـو ا١توافقة كجعلو يتضمن فحول ا٠تطاب كٟتن 
حكم ا١تنطوؽ بو كا١تسكوت عنو،  ا٠تطاب، ففحول ا٠تطاب عرفناه، أما اللحن فهو ا١تساكاة بُت

                                                           
 .552التلمساين، مصدر سابق، ص  1
 .28ـ، ص1987ىػ_1407، 1ينظر: الشَتازم، ا١تعونة يف اٞتدؿ، ٖتقيق: علي العمريٍت، إحياء الًتاث اإلسالمي، الكويت، ط  2
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فما يكوف مدلوؿ اللفظ يف ٤تل السكوت  »كمنهم اآلمدم الذم عرؼ مفهـو ا١توافقة بقولو:
 .1«موافقا ١تدلولو يف ٤تل النطق، كيسمى فحول ا٠تطاب كٟتن ا٠تطاب 

كعليو فمفهـو ا١توافقة إف كافق حكم ا١تنطوؽ فتسمى فحول ا٠تطاب إف كاف من ابب أكىل 
 كٟتنو إف كاف مساكاي. منو،

  ﴿:كمثالو، أم ٟتن ا٠تطاب قولو تعاىل                

                  ﴾ /(. 17)النساء 

ظلما، كتدؿ ٔتفهومها ا١توافق على  حيث تدؿ اآلية ٔتنطوقها على النهي عن أكل ماؿ اليتيم
 النهي عن إتالؼ أمواؿ اليتامى أبم شكل، كاألكل يساكم اإلتالؼ ألهنما يؤدايف إىل الضياع.

كمن األصوليُت من ٬تعل مفهـو ا١توافقة قياسا جليا، حيث ٬تعلوف ا١تنطوؽ أصال كا١تفهـو 
بعض أصحابنا: يدؿ على كقاؿ  »ىػ( يف قولو:001فرعا كذلك مثل ما صرح بو الشَتازم)ت

 . كعليو فمفهـو ا١توافقة ىو قياس جلي.2«ذلك من انحية اللغة 

. كيقصد بو داللة مفهـو ا١توافقة 3قسم الشريف التلمساين مفهـو ا١توافقة إىل جلي، كخفي
أظٍت ىو أـ قطعي  فاٞتلي عنده ىو األمثلة السابقة لفحول ا٠تطاب، أما ا٠تفي فمثل لو ٔتا 

يف أف اترؾ الصالة متعمدا ٬تب عليو قضاؤىا. كما جاء يف اٟتديث عن  »حابو:حكاىا عن أص
الناسي أك النائم عنها، فإذا كاف النائم كالساىي يقضياف الصالة ك٫تا غَت ٥تاطبُت، فإلف يقضيها 

 .4«العامد أكىل 

                                                           
 .84اآلمدم، مصدر سابق، ص  1
 .227ـ، ص1980، 1ىيتو، دار الفكر، دمشق، سوراي، طالشَتازم، التبصرة يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: دمحم حسن   2
 .553ينظر: التلمساين، مصدر سابق، ص  3
 .554ا١تصدر نفسو، ص  4



 وذجاالتلمساني أنم داللة عند األصوليينالطرق                     فصل األول   ال
 

32 
 

ال كعليو فهو يرل أف داللة ا١توافقة لفظية ال قياسية، ألف من شركط مفهـو ا١تخالفة أف 
 .1يذكر حدا ٤تصورا للقياس عليو

 : مفهوم ادلخالفة _ 5_5

أف يشعر ا١تنطوؽ أبف حكم ا١تسكوت عنو ٥تالف ٟتكمو، كىو ا١تسمى بدليل  »كىو:
 .2«ا٠تطاب

ىو أف يفهم من إ٬تاب اٟتكم لشيء ما نفي ذلك  »ىػ( بقولو: 292كيعرفو ابن رشد )ت 
يء ما إ٬تابو ١تا عدا ذلك الشيء الذم نفي اٟتكم عما عدا ذلك الشيء، أك نفي اٟتكم عن ش

 .3«عنو كىو الذم يعرؼ بدليل ا٠تطاب 

 .4«داللة ٗتصيص شيء ْتكم يدؿ على نفيو عما عداه  »ىػ( ىو:011كعند الطويف )ت

أف يعلق حكم على معٌت يف بعض اٞتنس  »ىػ( فهو:002أما عند اإلماـ الباجي )ت
 .5«كم عما مل يكن بو ذلك ا١تعٌت من ذلك اٞتنس فيقتضي ذلك عند القائلُت بو نفي ذلك اٟت

قصر حكم ا١تنطوؽ بو على ما تناكلو، كاٟتكم  »كيعرفو يف موضع آخر كيقوؿ ىو:
 .6«للمسكوت عنو ٔتا ٮتالفو 

 .7«إثبات نقيض حكم ا١تنطوؽ بو للمسكوت عنو   »ىػ( أبنو:180كقاؿ عنو القرايف )ت

                                                           
 .560، صالسابقينظر: ا١تصدر   1
 .555، صنفسوا١تصدر  2
 .17ص ،1ـ، ج1995ىػ_1416، 1ابن رشد، بداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد، ٖتقيق: عبد هللا العبادم، دار السالـ، ط 3
 .17، صىػ1410، 2الطويف، البلبل يف أصوؿ الفقو، مكتبة اإلماـ الشافعي، الرايض، ط 4
 .289الباجي، اإلشارة يف معرفة األصوؿ، ص 5
 .50ـ، ص1973ىػ_1392، 1الباجي، اٟتدكد يف األصوؿ، ٖتقيق: نزيو ٛتاد، مؤسسة الزعيب، بَتكت، لبناف، ط 6
 .49القرايف، مصدر سابق، ص 7
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على أف ا١تسكوت عنو ٥تالف للمنطوؽ بو يف  ما يدؿ »ىػ( أبنو:231كعرفو ا١تازرم )ت
 .1«اٟتكم 

كمن خالؿ ىذه التعاريف يتضح أف مفهـو ا١تخالفة ىو عكس ا١تنطوؽ من جهتُت: األكىل 
من جهة داللتو فإنو مستفاد من اللفظ ال يف ٤تل النطق كالثانية من جهة حكمو فإنو يكوف ٥تالفة 

 طاب.ٟتكم ا١تذكور إثباات كنفيا كيسمى دليل ا٠ت

 :شروط مفهوم ادلخالفة _1_5_5

 كىي: 2حصر الشريف التلمساين شركط مفهـو ا١تخالفة يف ٜتسة شركط 

  ﴿:أف ٮترج ٥ترج الغالب: كقولو تعاىل  -1              

  ﴾  ( 33)النور/جزء من اآلية 

عليو إف مل يردف ٖتضا، لكن ىذا خرج ٥ترج الغالب، فإف من مل  كمفهومو أف الفتيات يكرىن
 ترد التحصُت من الفتيات فمن شأهنا أف ال ٖتتاج إىل إكراه.

5-  ) فإف ىذا اٟتديث  3أف ال ٮترج عن سؤاؿ معُت، كقولو ملسو هيلع هللا ىلص: ) صىالىةي اٍلٌلٍيًل مىثٍػٌتى مىثٍػٌتى
 كاف كذلك فال مفهـو لو يف صالة النهار.خرج عن سؤاؿ سائل عن صالة الليل، فإذا  

  ﴿:أف ال يقصد الشارع هتويل اٟتكم كتفخيم أمر، كما يف قولو تعاىل  -3  

  ﴾  (، 531)البقرة/جزء من اآلية﴿       ﴾  /البقرة(

 ن ليس ٔتحسن كال ٔتتق.(، فإف ذلك ال يشعر بسقوط اٟتكم عم 187جزء من اآلية 

                                                           
 .115زرم، إيضاح اصوؿ من برىاف األصوؿ، ٖتقيق: عمار الطاليب، دار الغرب اإلسالمي، صا١تا 1

. كالزركشي، البحر ايط يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: عمر سليماف األشقر، دار الصفوة، الغردقة، 556ينظر: التلمساين، مصدر سابق، ص  2
 .19، ص4ـ، ج1988ىػ_1409، 1الكويت، ط

 .123ا١توطأ، كتاب صالة الليل، ابب األمر ابلوتر، ص أخرجو مالك يف  3
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أف ال يكوف ا١تنطوؽ ٤تل إشكاؿ يف اٟتكم، فيزاؿ ابلتنصيص عليو، كما يقوؿ أصحاب   -0
أيب حنيفة: إف الكفارة إ٪تا نص فيها على قتل ا٠تطأ رفعا لنزاع من يتوىم أهنا ال ٕتب على 

ليس القاتل خطأ، نظرا منو أف ا٠تطأ معفو عنو فرفع الشرع ىذا الوىم ابلنص عليو، ك 
 القصد ا١تخالفة بُت العمد كا٠تطأ يف الكفارة.

أف ال يكوف الشارع ذكر حدا ٤تصورا للقياس عليو ال للمخالفة بينو كبُت غَته. كقولو   -2
أىةي، كىاٍلغيرى  ، كىاٍلفىٍأرىةي، كىاٟتٍىدى : اٍلعىٍقرىبي

ـً
، كىاٍلكىٍلبي ابي ملسو هيلع هللا ىلص: )ٜتىٍسي فػىوىاًسقو يػيٍقتػىٍلنى يف اٟتًًٍل كىاٟتٍىرى

) اٍلعىقيوري
. فإف مفهـو العدد أف ال يقتل ما سواىن، لكن الشارع إ٪تا ذكرىن لينظر إىل 1

 إذايتهن فيلحق هبن ما يف معناىن.

 : أنواع مفهوم ادلخالفة _5_5_5

ينقسم مفهـو ا١تخالفة إىل سبعة أقساـ حسب القيد ا١تذكور يف ا١تنطوؽ كىذا حسب 
. 2«ومات ا١تخالفة ترجع إىل سبعة كإف كاف قد عدىا بعضهم عشرة مفه »الشريف التلمساين:

 كىي: 

مفهـو الصفة: ىو أف يكوف اٟتكم يف ا١تنطوؽ ا١تقيد بوصف ٥تالف للحكم عند زكاؿ  -1
ا لًٍلبىائًٍع ًإالَّ أىٍف يى  عى ٩تىٍالن قىٍد أيبًٌرىٍت فػىثىمىريىى ٍشًتىًطىوي ذلك الوصف. كمثا٢تا: قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )مىن ابى

تىاعي( اٍلميبػٍ
 ، كمفهـو ىذه الصفة: أف النخل إف مل تؤبر فثمرىا للمشًتم. 3

مفهـو الشرط: كىو أف يكوف اٟتكم يف غَت ا١تقيد بشرط نقيض اٟتكم ا١تقيد بشرط،  -5

 ﴿:كمثالو قولو تعاىل                

              ﴾  (. 52)النساء/جزء من اآلية
                                                           

 .357أخرجو مالك يف ا١توطأ، كتاب اٟتج، ابب ما يقتل اـر من الدكاب، ص  1
 .561التلمساين، مصدر سابق، ص  2
 .617أخرجو مالك يف ا١توطأ، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف ٙتر ا١تاؿ يباع أحد، ص  3
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فإف مفهـو ىذا الشرط أف من استطاع الطوؿ فليس لو نكاح الفتيات. كيف رأيي أف 
 التلمساين يقصد األمة ال الفتيات عموما.

قيد هبا. كللغاية مفهـو الغاية: كىو أف يكوف اٟتكم ا١تقيد بغاية ٥تالفا لو يف غَت ا١ت -3
، كمثالو قولو 2«كتكوف حىت غاية ٔتعٌت إىل»، 1«إىل كمعناه انتهاء الغاية »لفظاف ٫تا:

 ﴿:تعاىل      ﴾ ( فمفهومو:إف اغتسلتم فلكم أف 03)النساء/ جزء من اآلية

ل فال يقربوا الصالة، كىذا بعد ٖتقق الغاية، أما مفهومها ا١تخالف: فإف من مل يغتس
 يقرب الصالة كىو جنب.

 ﴿:مفهـو العدد: كمثالو قولو تعاىل -0                  

                           

    ﴾ /(، فمفهـو ا١تخالفة بقيد العدد أنو ال ٬توز جلد القاذؼ 70)النور

 أكثر أك أقل من ٙتانُت جلدة.

2- ) : أف صالة النهار  3مفهـو الزماف: كمثالو قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )صىالىةي اٍللٍَّيًل مىثٍػٌتى مىثٍػٌتى فإف ا١تفهـو
 خذ بو لكونو خرج عن سؤاؿ.ال تتقدر مثٌت مثٌت. لكن ىذا مثاؿ فقط ْتيث ال يؤ 

  ﴿:مفهـو ا١تكاف: كمثالو قولو تعاىل -1           

 (.180)البقرة/جزء من اآلية ﴾

 

                                                           
 .115، ص1981، 2ٖتقيق: عبد الفتاح إٝتاعيل شليب، دار الشركؽ، جدة، السعودية، ط الرماين، معاين اٟتركؼ،  1
 .165ا١تصدر نفسو، ص  2
 .31مت ٗتر٬تو، ينظر: ص  3
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إف كنتم يف غَت ا١تساجد فباشركىن، كإ٪تا مل نقل ٨تن بذلك، ألنو خرج ٥ترج  »فا١تفهـو ىو:
 . 1«عتكف أف يكوف يف ا١تسجد الغالب، إذ غالب أحواؿ ا١ت

مفهـو اللقب: كمعناه أف اللقب الذم يومئ إىل كصف فلو مفهـو ٥تالف، مثالو قولو  -0
لي عيقيوبػىتيوي( ، حيث يدؿ اٟتديث ٔتنطوقة على أف ٦تاطلة القادر 2ملسو هيلع هللا ىلص: )يلىُّ اٍلوىاًجًد ظيٍلمه ٭تًى

ا١تخالف فهو أف ٦تاطلة العاجز عن قضاء على أداء الدين ظلم ٭تل عقوبتو، أما مفهومو 
 دينو ليس بظلم..

 :حجية مفهوم ادلخالفة_ 5_5_5

عندما عرؼ الشريف التلمساين مفهـو ا١تخالفة ذكر أنو ٥تتلف فيو، فهو حجة عنده  
. كرغم كونو حجة إال أف الكثَتين مل يقولوا بو، كعليو تبُت أف 3كأصحابو، أما اٟتنفية فينكركنو

ا١تخالفة فيو أراء ٥تتلفة، كمن بُت الذين ينكركف مفهـو ا١تخالفة ابن حـز الظاىرم  حجية مفهـو
 .4ىػ(021)ت

 ر:ترتيب دالالت األلفاظ عند اجلمهو_ 3

، فا١تنطوؽ صريح كغَت صريح،  الدالالت عند اٞتمهور كما رأينا مقسمة إىل منطوؽ كمفهـو
اء، كاإلشارة، كا١تفهـو يتضمن داللتُت، كىذا األخَت يتضمن ثالث داللة كىي: االقتضاء، كاإلٯت
 مفهـو موافقة كمفهـو ٥تالفة كهبذا تكوف الدالالت ست.

                                                           
 .566التلمساين، مصدر سابق، ص  1
 .577أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب االستقراض،ابب مطل الغٍت ظلم، ص  2
 .555،556ينظر : التلمساين، مصدر سابق، ص  3
، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ٖتقيق: أٛتد دمحم شاكر، دار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت، ص  4  .42ينظر: ابن حـز
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كا١تنطوؽ الصريح ىو ا١تقدـ منها ألنو داؿ على اٟتكم اب١تطابقة أك التضمن، أما األخرل  
 .1فدالة اباللتزاـ، كا١تنطوؽ الصريح أكىل

ألف ا١تقتضي مضمر كا١تعٌت فيو مقصود، فكاف  أما داللة االقتضاء فهي الثانية يف الًتتيب، 
 .2ا١تضمر كا١تنطوؽ، فإف ما قصد بو اٟتكم أرجح كأكىل

كمن بعدىا داللة اإلٯتاء، ا١تقدمة على داللة اإلشارة ألهنا مقصودة، مع أهنا تشًتؾ مع داللة  
لية االقتضاء يف القصد كأخرت عليها ألف ا١تقتضي يتوقف عليو صدؽ الكالـ كالصحة العق

 كالشرعية، فهي كا١تنطوؽ، أما اإلٯتاء فال يتوقف عليو.

كتقدـ داللة مفهـو ا١توافقة على مفهـو ا١تخالفة، ألف األكىل ليس فيها خالؼ يف حجيتها  
 أما األخرل ففيها خالؼ.

 : مقارنة بني ادلنهجني_ 0

جدان٫تا عرضنا فيما سبق منهج األحناؼ كمنهج اٞتمهور يف تقسيم دالالت األلفاظ، فو 
يتفقاف يف معظم الدالالت، كاالختالؼ ضئيل، فاٟتنفية جعلوا داللة اللفظ على ا١تعٌت ا١تراد كلو 
تبعا داال بعبارتو، كاللفظ الداؿ بطريق االلتزاـ كمل يقصد داال ابإلشارة، كداللة العبارة كاإلشارة من 

 منطوؽ النص.

اٞتمهور مفهـو ا١توافقة، أما ما دؿ  كا١تعٌت ا١تفهـو من اللفظ يسمى داللة النص كىو عند
 على معٌت يتوقف عليو الصدؽ كالصحتاف العقلية كالشرعية فداللة اقتضاء.

أما تقسيم اٞتمهور فهو ٥تالف لتقسيم األحناؼ جزئيا، فهو عندىم منطوؽ كمفهـو  
كيتضمن كل منهما على أقساـ كما سبق توضيح ذلك. كابختصار ا١تنطوؽ قسماف: صريح كغَت 

                                                           
 .638سابق، صمصدر ينظر:التلمساين،   1
 .639ا١تصدر نفسو، ص  2
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ريح، ك غَت الصريح يشتمل على: داللة االقتضاء، كداللة اإلٯتاء، كداللة اإلشارة،  أما ا١تفهـو ص
فمخالفة كموافقة، كاالختالؼ يف مفهـو ا١تخالفة فهو حجة عندىم، كغَت معموؿ بو عند 

 األحناؼ.

فكما مر نستنتج أف ا١تنطوؽ الصريح عند اٞتمهور ىو عبارة النص عند اٟتنفية، ككذلك 
ي داللة اإلٯتاء عند اٞتمهور. كما حصل االتفاؽ يف دالليت اإلشارة كداللة النص لكن األكىل  ى

 اتفاؽ يف داللتها كاصطالحها أـ الثانية فهي مفهـو ا١توافقة كعليو االختالؼ يف االصطالح فقط.

أما داللة االقتضاء فال كجود الختالؼ فيما بينهما، كما كقع اتفاؽ بينهما فإف أقول 
لدالالت اليت يعتربىا اٟتنفية داللة العبارة أك "عبارة النص"، كاٞتمهور ىي ا١تنطوؽ الصريح مع ا

 داللة اإلٯتاء.

لكن يف مقابل ذلك ٧تد حصوؿ اختالؼ بُت ا١تدرستُت، فمن حيث العدد ٧تد دالالت  
دد ست األلفاظ أربع دالالت عند اٟتنفية يقابلها قسماف عند اٞتمهور، كبفركعهما يصبح الع

دالالت. كمن انحية الًتتيب فإف اٞتمهور يقدموف داللة االقتضاء على داللة اإلشارة، أما 
 األحناؼ فإهنم يقدموف داللة اإلشارة على االقتضاء.

داللة النص أف مفهـو ا١توافقة من الدالالت اللفظية عند٫تا، لكن ثلة من اٞتمهور  تعد
 يعتربكهنا داللة من جهة القياس اٞتلي.

ابلنسبة ١تفهـو ا١تخالفة فإنو حجة عند اٞتمهور، كحجة ابطلة عند األحناؼ.ك 
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يفتها األساسية ىي التواصل الذم يستلـز ذات أ٫تية كبَتة بُت ا١تتخاطبُت؛ ألف كظ اللغة تعد 
كد ألفاظ غامضة يف عملية التخاطب تتم ىذه العملية، كىذا ال ٯتنع كر الوضوح كاإلفهاـ لكي 

 متضح ، كغَتإىل قسمُت؛ متضح الداللةعلى أساس ىذا ا١تعيار  كلذلك قسم األصوليوف األلفاظ
كلكل منهما مراتبو اليت ٗتتلف من مذىب آلخر كأقصد يف ىذا الصدد مذىب  الداللة.

 حناؼ، كمذىب اٞتمهور يف التقسيم، كسنفرد اٟتديث ىنا عن الوضوح .األ

لبياف يقع الوضوح الداليل من خالؿ األلفاظ ا١تستقلة بنفسها يف الفهم، كىو ما يعرؼ ابك       
كٔتا أف اللغة ،  1«اإلشكاؿ إىل حيز التجلي كالوضوح. إخراج الشيء من حيث»الذم ىو: 

بضعفو يف  خاصية إنسانية فإف ا١تتكلم قد يكوف سببا يف الوضوح، كقد يكوف من جهة السامع
كسبب البياف اترة فصاحة  ا١تتكلم كبالغتو، كاترة ضعف  »(:ػى716ت)الفهم كما يقوؿ الطويف

مراف ٚتيعا، كاترة اىتماـ ا١تتكلم ٔتعٌت الكالـ، رص ا١تتكلم على إفهامو، كاترة األلسامع، فيحفهم ا
 .2«.فيحرص على إظهاره يف بعض مراتب البياف كغَت ذلك من األسباب

ما استقل بنفسو يف الكشف  »فهاـ مباشرة. أك ىو:الواضح ىو اللفظ ا١تتبادر إىل األكعليو ف     
3«تقر يف معرفة ا١تراد إىل غَته.عن ا١تراد، كال يف  

مراتب، كمعيار ىذا التقسيم ىو  ليوف األلفاظ ْتسب الوضوح  جعلوهك١تا قسم األصو        
االحتماؿ الذم يكوف اللفظ فيو إما ٤تتمال للتأكيل أك غَت ٤تتمل ابلنسبة للوضوح، أما الغموض 

 4فمعياره ىو القدرة على إزالتو كعدمها.

                                                           
 1دين، جدة، طأبو ا٠تطاب ٤تفوظ بن أٛتد الكلوذاين، التمهيد يف أصوؿ الفقو،ٖتقيق: مفيد دمحم أبو عمشة، دار ا١ت 1

 .230،ص2ـ،ج1985ىػ_1406
 .13،14ـ، ص 2000ىػ _ 1419الطويف، إيضاح البياف عن معٌت أـ القرآف، ٖتقيق: علي حسُت البواب، مكتبة الثقافة الدينية،  2
 .109ـ، ص 1995ىػ_1416، 1الشَتازم، اللمع يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: ٤تي الدين مستو، دار الكلم الطيب، بَتكت، ط  3
 .286ينظر: عبد الوىاب عبد السالـ طويلة، مرجع سابق، ص  4
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للفظ ٭تتمل التأكيل كقد ظهر معناه كا١تراد منو ليس ىو ا١تقصود أصالة من سياؽ ف كاف افإ       
الكالـ فهو الظاىر، كإف كاف ٭تتمل التأكيل كا١تراد منو ىو ا١تقصود أصالة من سياؽ الكالـ فهو 
النص، كإف كاف ٭تتمل التأكيل كيقبل حكمو النسخ فهو ا١تفسر، كىو ٦تا ال شبهة فيو، كإف كاف 

 ل التأكيل كال يقبل حكمو النسخ فهو اكم .ال ٭تتم

 مراتب الوضوح عند األحنافأوال:

رغم داللة الواضح على ا١تراد منو بصيغتو،دك٪تا حاجة إىل أمر خارجي،إال أف مراتبو تتفاكت        
 يف الوضوح،كقسمو األحناؼ إىل أربع مراتب ىي:

أحد٫تا أظهر، أك ما ابدر منو عند إطالقو اللفظ اتمل معنيُت فأكثر، ىو يف »:ىو:_ الظاهر1
 .1«معٌت مع ٕتويز غَته

 .2«كل لفظ احتمل أمرين، كىو يف أحد٫تا أظهر»ىػ(بقولو:476كعرفو الشَتازم)ت

كعليو فالظاىر كاضح الداللة ٔتجرد ٝتاع صيغتو،دكف االستناد إىل قرينة خارجية،فهو أظهر        
.كبعد ىذه التعريفات نضرب بعض األمثلة 3لو التأكيل كالنسخيف معانيو،كمل يسق الكالـ لو مع قبو 

 لتقريب ا١تفهـو أكثر:

 ﴿_قاؿ تعاىل:1                   

                                     

                                                           
ربية الطويف، شرح ٥تتصر الركضة، ٖتقيق: عبد هللا بن عبد اسن الًتكي، كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، ا١تملكة الع 1

 .558، ص1ـ، ج1998ىػ_ 1419، 2السعودية، ط
 .110و، الشَتازم، اللمع يف أصوؿ الفق 2
 .143ينظر: دمحم أديب صاحل، مرجع سابق، ص 3
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                  ﴾ (.572قرة/)الب 

فدلت اآلية على التفريق بُت البيع كالراب، كنفي ا١تماثلة بينهما، ألهنا سيقت لذلك فهي نص        
على ذلك، كىذا الكالـ ظاىر يف حل البيع كٖترًن الراب بصيغة اللفظ دكف الرجوع إىل أسباب 

 النزكؿ.

   ﴿_ كقولو تعاىل:                      

                                

   ﴾/(. 03)النساء 

لزكاج ٔتا طاب من النساء، دكف توقف على أمر خارجي، فاآلية ظاىرة الداللة يف إابحة ا      
كإ٪تا من صيغتو اللفظ كما سبق ذكره. لكن اآلية مسوقة ألحكاـ أخرل كىي: ٖتديد اٟتل أبربع 

 1زكجات، كاف خيف اٞتور فاالقتصار على كاحدة أك ما ملكت اليمُت.

هر منو يف حالة عدـ قياـ كالظاىر ىو أدين مرتبة يف كضوحو، كحكمو كجوب العمل ٔتا ظ      
 2دليل يقتضي العمل بغَت ظاىره.

ما اتضح ا١تراد منو ٔتجرد ٝتاع صيغتو، من غَت توقف على أمر خارجي أك  »: ىو:النص – 2
 .3«أتمل، كقد سيق الكالـ لو، مع احتمالو للتأكيل، كقبولو للنسخ يف عهد الرسالة

                                                           
 .144ينظر: ا١ترجع السابق، ص  1
 .271ينظر: عبد الوىاب عبد السالـ طويلة، مرجع سابق، ص  2
 .272ا١ترجع نفسو، ص  3
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اٟتكم بصر٭تو على كجو ال احتماؿ  كل لفظ دؿ على»ىػ( بقولو: 476كيعرفو الشَتازم)ت
 1.«فيو

ىو الصريح يف معناه، كقيل: ما أفاد بنفسو غَت  »ىػ( بقولو:716كما يعرفو الطويف)ت
 2«احتماؿ.

كعليو نلمح كجود كضوح إضايف يف النص، مقارنة ابلظاىر، كالسبب يف ذلك ىو كوف        
كزايدة كضوحو ىي زايدة كانت ٔتعٌت من  الكالـ سيق أصالة لذلك ا١تعٌت اٞتلي ا١تتبادر للذىن.

 ا١تتكلم، كتقل فيو نسبة االحتماؿ على الظاىر.   

النص فيما يزداد كضوحا بقرينة تقًتف ابللفظ من  كأما »(:ػى490تيقوؿ السرخسي )      
 3«.لك القرينةتذلك ظاىرا بدكف ب يوجا١تتكلم ليس يف اللفظ ما 

من ا١تتكلم، ابإلضافة  كإ٪تاسي مل تكن من الصيغة نفسها، فزايدة الوضوح كما يرل السرخ      
 4قرينة السياؽ. إىل

 كمن أمثلة النص نذكر:

﴿قولو تعاىل:  -( 1                  

                                     

                               

                  ﴾/(.275)البقرة 

                                                           
 .109الشَتازم ، مصدر سابق، ص  1
 .553، ص 1الطويف، شرح ٥تتصر الركضة، ج 2
 .164، ص1السرخسي، مصدر سابق، ج 3
 .148، ص 1ينظر: دمحم أديب صاحل، مرجع سابق، ج 4
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 ،الكالـ كما سلف كعرفناىا إىلمت فهو نص يف نفي: التماثل بُت البيع كالراب بقرينة ضي        
 السياؽ. فالصيغة نفسها مل تدؿ على ذلك، كإ٪تا دلت على ٖترًن الراب كحل  أككىي سبب النزكؿ، 

 كضوحو على الظاىر.  . كزائدا يفكبذلك يكوف الكالـ ظاىرا فيها، نصا يف نفي التماثل ،البيع

    ﴿كقولو تعاىل: -2                    

                                 

     ﴾ /(. 03)النساء 

فهذا نص يف بياف العدد اٟتالؿ من النساء، كقصر ىذا العدد على أربع، كىذا اٟتكم ىو ٦تا        
قصد ابلسياؽ، فزاده ذلك كضوحا على الظاىر كىو حل النكاح، كالزايدة كانت من ا١تتكلم ال 

 من الصيغة نفسها. 

ب العمل ٔتا دؿ عليو حىت يقـو دليل يقتضي العمل بغَته، إال أف احتماؿ كحكم النص كجو       
التأكيل فيو ابعد منو يف الظاىر، الزدايد كضوحو عليو، لذا فهو أعلى رتبة منو، فعند التعارض يقدـ 

1النص على الظاىر.  

 _ادلفسَّر:  3

قى معو احتماؿ اسم للمكشوؼ الذم يعرؼ ا١تراد بو مكشوفان على كجوو ال يب»ىو:      
 2«التأكيل.

       

                                                           
 .273ينظر: عبد الوىاب عبد السالـ طويلة، مرجع سابق، ص  1
 .165السرخسي،مصدر سابق، ص 2
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اللفظ الذم يدؿ على اٟتكم داللة كاضحة، ال يبقى معها احتماؿ للتأكيل أك التخصيص، »كىو:
 .1«كلكنو ٦تا يقبل النسخ يف عهد الرسالة.

 .2«أنو اللفظ الذم يقطع ابب التأكيل كيسد ابب التخصيص»كما قيل عنو أيضا :ب

ه ابلظاىر كالنص؛ كمن ىذه التعريفات يكوف        ا١تفسَّر قد بلغ من الوضوح عاله إذا ما قارانَّ
 ألهنما ٭تتمالف التأكيل. كلنضرب يف ىذا ا١تقاـ بعض األمثلة التوضيحية:

  ﴿_قاؿ تعاىل:1             ﴾/(30. )اٟتجر. 

، مث يبقى احتماؿ اٞتمع فا١تالئكة لفظ عاـ خصص ب)كل( فانتفى         احتماؿ العمـو
 كالتفرؽ، الذم انقطع بقولو)أٚتعوف(.

   ﴿_قاؿ تعاىل:2                   

                           

                            

 (.36)التوبة/ ﴾

إرادة غَت فالصيغة يف اآلية دلت داللة كاضحة على معٌت مفصل، كفيها ما ينفي احتماؿ        
 معناىا، فلفظ )كافة( تنفي احتماؿ التخصيص.

 ﴿_قاؿ تعاىل:3                        

        ﴾ /(.183)البقرة 

                                                           
 .164دمحم أديب صاحل،مرجع سابق، ص 1
 .164، صـ2008، 1الداللة عند العرب الرازم أ٪توذجا، دار الكتاب ا١تتحدة، لبناف، ط م٤تي الدين ٤تسب، عل 2
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 ﴿كقولو تعاىل:                     ﴾ /(.43)البقرة 

    ﴿كقولو تعاىل أيضا:                     

                            ﴾  آؿ(

كمعافو لغوية، لكن  1(، فألفاظ الصالة كالزكاة كالصياـ كاٟتج ٣تملة ٢تا معافو شرعية97عمراف/
 النيب صلى هللا عليو كسلػػػم فٌصل معانيها كبيٌنها أبقوالو كأفعالو.

، مث يلحقها بياف تفسَتم قطعي من الشارع يبينها الصيغة اليت ترد ٣تملة»كمن ا١تفسَّر أيضا:       
 .                                         2«كيزيل إٚتا٢تا، حىت تصبح مفسَّرة كال ٖتتمل التأكيل

  ﴿مثل قولو تعاىل:               ﴾ 

 سره هللا كال يكوف تفسَت أبُت من تفسَته.(. فا٢تلع ف20_19)ا١تعارج/

ككما كاف ا١تفسَّر قواين يف داللتو على ا١تعٌت من الظاىر كالنص، ألنو ال ٭تتمل التأكيل، فإنو        
عند التعارض يقدـ عليهما، ك٬تب العمل بو حىت يقـو الدليل على نسخو مع أف النسخ قد انقطع 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيف عهده 

 _ احملكم:4

ا١تراد منو كضوحا قطعيا ال يبقى معو ٣تاؿ للتأكيل،أك النسخ ١تعٌت يف ذات ما اتضح »ىو:
 3.«اللفظ، كقد سيق الكالـ لو

                                                           
أيت بياف تنقسم األلفاظ من حيث االستعماؿ إىل حقيقة ك٣تاز، كاٟتقيقة لغوية، كعرفية، كشرعية، كيقابلها اجملاز اللغوم، كالعريف، كالشرعي. كسي1

 ذلك إف شاء هللا.
 .167، ص1دمحم أديب صاحل، مرجع سابق،ج 2
 .277عبد الوىاب عبد السالـ طويلة، مرجع سابق، ص 3
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اللفظ الذم دؿ على معناه داللة كاضحة قطعية، ال ٭تتمل أتكيال كال ٗتصيصا »أك قل ىو:       
       1.«كال نسخا حىت يف حياة النيب صلى هللا عليو كسلػم، كال بعد كفاتو ابألكىل

فاكم ٦تتنع من احتماؿ التأكيل، كمن أف يرد عليو »ىػ(بقولو:490كيعرفو السرخسي)ت 
 2.«النسخ كالتبديل

فاكم ال يراد منو إال معٌت كاحدا، كال يقبل غَته،كونو مل يتطرؽ إليو احتماؿ أك ٗتصيص       
 كىو أعلى مراتب الوضوح.

 كيبدك اإلحكاـ يف ثالث حاالت:

وف اٟتكم الذم دؿ عليو اللفظ عقداي أساسيا من قواعد الدين؛ كاإلٯتاف اب تعاىل _أف يك1
 ككحدانيتو، كٔتالئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر، كاإلخبار ٔتا كاف أك سيكوف.

_أف يكوف من أمهات الفضائل كقواعد األخالؽ الثابتة ا١تقررة اليت ال ٗتتلف ابختالؼ 2
 بر الوالدين...األحواؿ،كالوفاء ابلعهد ك 

 3_أف يكوف ذلك ا١تدلوؿ حكما جزئيا، لكن نطق الشارع بتأييد تشريعو كصرح بدكامو.3

إف اكم كاضح الداللة ، كأعالىا كضوحا كمرتبة، ال يقبل التخصيص كال االحتماؿ كيبقى        
 نسخ أيضا.اٟتكم ا١تراد منو اثبتا مهما طاؿ الزمن أك قصر، كٔتا انو كذلك فإنو ال يقبل ال

 

 

 
                                                           

 .171ب صاحل، مرجع سابق، صدمحم أدي 1
 .165، ص1السرخسي، مصدر سابق، ج 2
 .277ينظر:عبد الوىاب عبد السالـ طويلة،مرجع سابق،ص 3
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 كمن األمثلة الواردة يف ىذا القسم من الوضوح نذكر:

﴿_قولو تعاىل1                       

                       ﴾ /(.75)األنفاؿ 

ففي آخر اآلية كابلضبط يف لفظ)عليم( فهذا العلم ابؽ كال ٯتكن أف يزكؿ أك يبدؿ، ألنو صفو  
 كماؿ ال نقصاف، كهللا سبحانو متصف بكل كماؿ منزه عن كل نقصاف.

    ﴿_قولو تعاىل:2                   ﴾ 

 (. 44)يونس/

 فهو منزه عن الظلم كىو حكم ال يقبل النسخ.

 ﴿_قولو تعاىل:3                        

                        ﴾ /(.04)النور 

 فاقًتاف النهي بكلمو )أبدا( يدؿ على أنو نص ٤تكم ال يقبل النسخ.

_لو قاؿ: لفالف علي ألف من ٙتن ىذا ا١تتاع ، فاف ىذا اللفظ ٤تكم يف  لزكمو، ْتيث ال ٯتكنو 4
 1تبديلو أك العدكؿ عنو يف كقت من األكقات.

كما داـ اكم كما عرفناه فإنو أقول من ا١تفسَّر، فال يصرؼ عن ظاىره إىل غَته ك٬تب        
العمل بو قطعا، كال ٬توز تركو كاألخذ ٔتا عداه أصال، كيقدـ على أم قسم من أقساـ الوضوح يف 

 حاؿ التعارض.

 
                                                           

 .278ا١ترجع السابق، ص 1
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ي متفاكتة فيما كخالصة القوؿ: إف األحناؼ قسموا األلفاظ حسب الوضوح إىل أربعة كى       
بينها، فالظاىر أعم من الكل، كالنص أعم من ا١تفسَّر كاكم، كا١تفسَّر أقول من الظاىر كالنص 
كأقل كضوحا من اكم، كىذا األخَت األكضح من األقساـ كلها، كإذا تعارض أحدىا مع غَته 

 فمنطقي أف يقدـ األقول كضوحا.

 لتلمساين أمنوذجاا مهوراجل_مراتب الوضوح عند اثنيا

خالفا لألحناؼ قسم اٞتمهور داللة األلفاظ من حيث الوضوح إىل قسمُت؛ فالواضح إما        
 أف يكوف نصا أك ظاىرا.

 .      1«لفظ انصه منبو على ا١تقصود من غَت تردد»ىو:النص: _ 1

يقبل كىو ال »، 2«اللفظ الذم يدؿ على معناه داللة قطعية، كال يقبل التأكيل »كىو: 
 .3«االعًتاض إال من  غَت جهة داللتو على ما ىو نص فيو

خطاب يعلم ما  »ىػ( أبنو:204كما نقل صاحب ا١تعتمد تعريف النص عن الشافعي)ت       
أريد بو اٟتكم)...(٬تب أف يشتمل على ثالث شرائط: أحدىا أف يكوف كالما، كاآلخر أف ال 

أشياء كثَتة كجب أف ال يتناكؿ سواىا.كاآلخر أف يتناكؿ إال ما ىو نص فيو، كإف كاف نصا يف 
 4.«تكوف إفادتو ١تا يفيده ظاىرا  غَت ٣تمل

كمن خالؿ الشرطُت األخَتين يتضح أف الشافعي مل يفرؽ بُت النص كالظاىر كجعلهما        
 مًتادفُت ألف النص لغة من الظهور.

                                                           
 .161، ص1ىػػ، ج1399، 1أبو ا١تعايل عبد ا١تلك اٞتويٍت)إماـ اٟترمُت(، الربىاف يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: عبد العظيم الديب، قطر، ط 1
 .294عبد الوىاب عبد السالـ طويلة، مرجع سابق، ص 2
 .430التلمساين، مصدر سابق، ص 3
 .319، ص1ـ، ج1964ىػ_  1384أبو اٟتسن البصرم، ا١تعتمد يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: دمحم ٛتيد هللا،دمشق،  4
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أنو قد يتعُت ا١تعٌت كيكوف اللفظ نصا كاعلم »كقد يكوف اللفظ نصا بقرينة تضم إىل الكالـ:       
 .1«فيو ابلقرائن كالسياؽ ال من جهة الوضع

كىذا القوؿ يدؿ على أف النص قد يدخلو االحتماؿ إذا مل يقرف بسياقو، كمثالو: ١تا سيًئل 
)نعم(. فقاؿ:)فال النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الرُّطب ابلتمر، فقاؿ:)أيػىنػٍقيصي الرُّطىبي ًإذىا يىًبسى ( فقالوا: 

 .2إذف(

فيقوؿ أصحاب أيب حنيفة: قولو: )فال إذف( ال يتم إال ْتذؼ، فقد يكوف معناه: فال ٬توز »      
 .3«إذف، كقد يكوف معناه: فال أبس إذف

فهذا نص يف عدـ جواز بيع الرطب ابلتمر، ألف جوابو ملسو هيلع هللا ىلص مطابق للسؤاؿ، ) كأيضا فقرينة        
 .4يل ابلنقص تدؿ على ا١تنع، إذ النقص ال يكوف مناسبا للجواز(التعل

 ﴿ككذلك يف قولو تعاىل:                        

                              

                             

﴾ / يب حنيفة ال (. فإنو نص يف التخيَت. فاإلماـ ٥تَت بُت ا١تن كالفداء، فأصحاب أ04)دمحم

﴿يطعنوف يف كونو نص يف التخيَت، لكن يركف أنو مغيَّ بغاية ٣تهولة كىو قولو تعاىل:      

     ﴾  (.04)دمحم/جزء من اآلية 

                                                           
 .433التلمساين، مصدر سابق، ص 1
 .623، ص2ره من بيع التمر، جأخرجو اإلماـ مالك يف ا١توطأ، كتاب البيوع، ابب ما يك 2
 .434التلمساين، مصدر سابق، ص 3
 .434ا١تصدر نفسو، ص 4



الوضوح الداللي عند األصوليين التلمساني أنموذجا     الفصل الثاني                

 

52 
 

فاالحتماؿ ىنا يف كوف كضع اٟترب أكزارىا ٣تهوؿ فيحتمل أف يكوف: حىت ال يبقى شرؾ؛        
مة، ك٭تتمل: حىت يفًتؽ القتاؿ، ك٭تتمل غَت ذلك كعليو فاآلية ٣تملة، كالتلمساين أم إىل يـو القيا

أف أئمة التفسَت رككا عن ابن عباس: حىت ينزؿ عيسى »يرل أبهنا نص بقرينة مكملة للمعٌت كىي 
، كىذه قرينة خارجية كىي موافقة ألحد ا١تعنيُت لدليل 1«بن مرًن، كحىت ال يبقى على األرض شرؾ

 .2منفصل

كىذا يعضد قولنا يف تعريف النص يف أنو ال ٭تتمل أكثر من معٌت، كىو كاضح بنفسو أك        
بقرينة. أما عن عدـ قبولو للتأكيل فيمثل ٢تا الشريف التلمساين برأم الشافعية يف كجوب قراءة 

، كرأم ٥تالفيهم بعدـ الوجوب كذلك يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: ) ٍلًفي فىالى تػىٍقرىءيكا الفاٖتة على ا١تأمـو تيٍم خى ًإذىا كينػٍ
ًإالَّ أًبيٌـً اٍلقيٍرآًف، فىًإنَّوي الى صىالىةى ًلمىٍن ملى يػىٍقرىٍأ أًبيٌـً اٍلقيٍرآًف(.

3 

كذلك ألف ا١تخالف يقوؿ أبف )إال( ٔتعٌت )الواك(، فكأنو قاؿ: )كال تقرءكا كال أبـ القرآف(.        
فهو ٤تتمل ألكثر من معٌت. كعليو فاٟتديث صار كاللغز على كعليو فهذا أتكيل كإذا كاف كذلك 

 .4حد تعبَت التلمساين، كينفيو قولو بعد ذلك: )فإنو ال صالة ١تن مل يقرأ أبـ القرآف(

أما عن النسخ فإف النص يقبلو يف عهد الرسالة، كذلك يف موافقتو لقوؿ اٟتنفية يف أف الزايدة       

 ﴿وؿ أصحاب أيب حنيفة: قد قاؿ تعاىل:على النص نسخ كإقراره ذلك: يق        

﴾ فاآلية تنصُّ يف إجزاء ما تيسر منو، كاٟتديث قد تضمن زايدة على »(.20)ا١تزمل/جزء من اآلية

النص، كالزايدة على النص نسخ كنسخ القرآف أبخبار اآلحاد ال ٬توز.كاٞتواب عند أصحابنا: أف 
 5.«يف معناه ال نص، كإذا كاف ظاىرا جاز أتكيلو ٓترب الواحدا١تطلق ظاىر 

                                                           
 .434ا١تصدر السابق، ص 1
 .203ـ، ص2010ىػ_ 1431، 1ينظر: أٯتن صاحل، القرائن كالنص، ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، الوالايت ا١تتحدة األمريكية، ط 2
 .624كتاب البيوع، ابب ما يكره من بيع التمر، ص،  1أخرجو مالك يف ا١توطأ، ج 3
 .435ينظر: التلمساين، مصدر سابق، ص 4
 .436،437التلمساين، مصدر سابق، ص 5
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ىػ( مل يذكر تعريفا للنص لكن من خالؿ ما سبق ٧تمع خصائص النص 771فالتلمساين)ت     
كنقوؿ : النص ىو اللفظ الذم ال ٭تمل إال معٌت كاحدا ابلوضع، كىو ال يقبل االعًتاض إال من 

ال يقبل التأكيل كال التخصيص، لكنو يقبل النسخ يف عهد غَت جهة داللتو على ما ىو نص فيو، ك 
 الرسالة.

ىػ( ابحتجاج 771كمن أمثلة النص ما ذكرانه يف ا١تطلب السابق، كٯتثل لو التلمساين)ت       
ءً   الشافعية على غسل اإلانء من كلوغ الكلب سبع ال ثالث بقولو ملسو هيلع هللا ىلص :)ًإذىا كىلىغى اٍلكىٍلبي يف ًإانى

أىحىدًكيٍم فػىٍليػىٍغًسٍلوي سىٍبعان(
كاٟتنفية يوجبوف الغسل ثالاث، لكنهم ال ينازعوف يف داللة لفظ السبع ». 1

، بل يقولوف:كاف أبو ىريرة  ىػ( يفيت بغسل اإلانء ثالاث، كىو راكم 58)ت2على العدد ا١تعلـو
 .3 «اٟتديث، فدؿ على أف اٟتديث غَت معموؿ بو

(ككذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص        يػىٍعتى فػىقيٍل: الى ًخالىبىةى، كىلىكى ا٠ٍتًيىاري ثىالىثىةى أىاٌيـو :) ًإذىا ابى
. فهو نص يف منع 4

 الزايدة عن ثالثة أايـ.

:ىو اللفظ الذم ٭تتمل معنيُت كىو أظهر يف أحد٫تا، فأحد٫تا راجح كاآلخر الظاهر -2
ي ذلك اللفظ ابلنسبة إىل الراجح فإف كاف احتمالو ألحد٫تا راجحا على اآلخر ٝت»مرجوح:

 .5«ظاىرا

اللفظ الداؿ على معٌت »فالظاىر راجح يف أحد ا١تعنيُت لذلك كاف متضح الداللة، فهو:      
. فا١تنع من فهم ا١تعٌت اآلخر ليس مطلقا بل مؤقتا ألنو كما قلنا راجح يف 6«راجح مانع من الغَت

يكوف الظاىر ىو اللفظ الذم ٭تمل معنيُت أحد٫تا  أحد٫تا، أما ا١تعٌت اآلخر فهو مرجوح، كبذلك
                                                           

 .55أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب الوضوء، ابب ا١تاء يغسل بو الشعر، ص 1
 ىو الصحايب اٟتافظ عبد الرٛتاف بن صخر الدكسي اليماين. 2
 .429ر سابق، صالتلمساين ، مصد 3
 .685أخرجو مالك يف ا١توطأ، كتاب البيوع، ابب جامع البيوع، ص 4
 .181، ص7ـ، ج1981ىػ_ 1401، 1الفخر الرازم، التفسَت الكبَت)مفاتيح الغيب(، دار الفكر، بَتكت، لبناف، ط  5
 .٤164تي الدين ٤تسب ،مرجع سابق، ص  6
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راجحا كاآلخر مرجوحا كعليو ٬تب األخذ ابلراجح . فإذا كجد ما يعضد ا١ترجوح يصبح راجحا 
 كال يكوف ذلك إال بدليل منفصل.

اعلم أف الظاىر ىو اللفظ الذم ٭تتمل معنيُت »ىػ( يف الظاىر:771يقوؿ التلمساين)ت      
 .1«ا من حيث الوضع، فلذلك كاف متضح الداللةكىو راجح يف أحد٫ت

ىػ(: 771فداللة الظاىر ظنية ال قطعية، كيدخلو االحتماؿ كالتأكيل، حسب التلمساين)ت       
، كإذا كاف ذلك جائزا، فإنو ٬توز 2«ا١تطلق ظاىر)...(،كإذا كاف ظاىرا جاز أتكيلو ٓترب الواحد»

 أتكيلو ٓترب اٞتماعة ابألكىل. 

 اب الظهور:أسب-2-1  

ىػ( 771ٔتا أف الظاىر راجح يف أحد ا١تعنيُت من حيث الوضع، كالشريف التلمساين )ت       
حدد أسباب اتضاح الداللة من حيث الوضع بثمانية أسباب ،فإف ىذه األسباب ىي اليت ٕتعل 

 الظاىر راجحا كىي:

 احلقيقة واجملاز:-أ

كإطالؽ لفظ األسد على اٟتيواف ا١تفًتس اللفظ ا١تستعمل فيما كضع لو   »اٟتقيقة ىي:    
 كاجملاز: اللفظ ا١تستعمل يف غَت ما كضع لو لعالقة بينو كبُت ما كضع لو، كإطالؽ لفظ األسد 

 . 3«على الرجل الشجاع

                                                           
 .450التلمساين، مصدر سابق،  ص  1
 .437و، صا١تصدر نفس  2
 .470ص  ا١تصدر نفسو، 3
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اٟتقيقة اللغوية ،كالشرعية ،كالعرفية كمن  »كقسم األصوليوف اٟتقيقة إىل ثالثة أقساـ:  
ككذلك ىو اجملاز مقسم إىل ثالثة أقساـ؛ لغوم،  1«: الدابة مثال.الشرعي: الصالة، كمن العرفية 

 عريف، كشرعي، فإذا احتمل اللفظ حقيقتو ك٣تازه فهو راجح يف اٟتقيقة.

ًقىا(     .كاٟتنفية يركف أهنما 2كمثاؿ اٟتقيقة اللغوية: قولو ملسو هيلع هللا ىلص : )اٍلميتػىبىاًيعىاًف اًب٠تٍىيىاًر مىا ملى يػىٍفًتى
تساكماف، ألف االفًتاؽ يكوف بعد العقد، أما الشافعية فَتكف أف إطالؽ لفظ ا١تتبايعُت على ا١ت

 .3ا١تتساكمُت ٣تاز، كلفظ التفرؽ على ٘تاـ العقد ٣تاز، كاألصل يف ذلك اٟتقيقة

.كاٟتنفية يركف أف 4(أما اٟتقيقة الشرعية فمثا٢تا قولو ملسو هيلع هللا ىلص : )الى يػىٍنًكحي اٍلميٍحًرـي، كالى يػيٍنًكحي     
ا١تراد ابلنكاح ىو الوطء، كعليو ٭تـر الوطء ال العقد، كذىب أصحاب الشافعي إىل أف النكاح 
يطلق على الوطء ابجملاز الشرعي، كعلى العقد ابٟتقيقة الشرعية ،كٛتلو على اٟتقيقة الشرعية أكىل 

 .5من ٛتلو على اجملاز الشرعي

ج لزكجتو: أنت طالق، كقاؿ أردت من كاثؽ، فالطالؽ ٔتعٌت كاٟتقيقة العرفية:كقوؿ الزك      
فيقاؿ ىذا اللفظ حقيقة عرفية يف حل »اإلطالؽ، كىو حقيقة لغوية يف اٟتل من كاثؽ أك غَته، 

عصمة النكاح ٣تاز يف الواثؽ، كٛتل اللفظ على حقيقتو العرفية أكىل من ٛتلو على اجملاز 
 .6«العريف

 

 

                                                           
 .215، ص 1دمحم أديب صاحل، مرجع سابق، ج 1
 .671، كتاب البيوع، ابب بيع ا٠تيار، ص2أخرجو مالك يف ا١توطأ، ج 2
 .473، 472ينظر: الشريف التلمساين، مصدر سابق، ص 3
، ص 4  .348أخرجو مالك يف ا١توطأ، كتاب النكاح، ابب نكاح اـر
 .475اين، مصدر سابق، صينظر: التلمس 5
 .476ا١تصدر نفسو، ص 6
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 االنفراد و االشرتاك: -ب

االنفراد ىو أف يكوف للفظ معٌت كاحد، كعكسو االشًتاؾ كىو داللة اللفظ غَت معٌت كاحد 
كاألصوليوف يركف أف االشًتاؾ فرع، كاالنفراد أصل؛ كىذا كاضح من قولو الشريف 1داللة متعادلة.

 .2«االشًتاؾ على خالؼ األصل »(:ػى771تالتلمساين )

ما على التسوية، فيجب انفراد انفراده أبحد٫تا فإذا احتمل اللفظ معنيُت ككاف احتمالو ٢ت
ابلوضع، كتكوف داللتو على اآلخر ٣تازا، كعليو يكوف التعارض بُت اجملاز كاالشًتاؾ، فيحمل 

 اللفظ على اجملاز ال االشًتاؾ.

  ﴿ كا١تثاؿ اآليت يبُت ما سبق، ففي قولو تعايل:         

                         

            ﴾ /مل األمر تفلفظ األمر ٭ت (.63)النور

 ﴿ تعاىل: راد بو الشأف كالفعل، مثل قولو١تك٭تتمل ا القويل،           

                ﴾ /( .97)ىود 

فاألمر ينفرد ابألمر القويل يف الوضع، كداللتو على الفعل ٣تازا، فوجب ٛتلو على االنفراد ال 
 3ألنو أصل. االشًتاؾ

 

 

                                                           
 .148ينظر: أٯتن صاحل، مرجع سابق، ص 1
 .478التلمساين، مصدر سابق، ص  2
 .479، ص نفسوينظر: ا١تصدر  3
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 التباين والرتادف:-ج

 1.«اعلم أف األصل يف األلفاظ أف تكوف متباينة ال مًتادفة »ىػػ(:771يقوؿ التلمساين )ت   

 ﴿تعاىل: قولومثل                           

   ﴾ (.43لنساء/جزء من اآلية)ا 

كا١تراد أف التيمم ٬توز بكل ما صعد على كجو األرض؛ ألف الصعيد مشتق من الصعود. كىو 
أف الصعيد إذا صدؽ على الًتاب، فإما أف  »ىػ(:771مرادؼ للًتاب، يقوؿ التلمساين )ت

و ابلًتاب، يسمى بو، ألنو صعد على األرض، كإما أف يسمى بو غَت اعتبار االشتقاؽ، بل كتسميت
كعلى ىذا التقدير الثاين يلـز الًتادؼ كىو خالؼ األصل، فوجب كوف لفظ الصعيد، مباينا للفظ 

 .2«الًتاب، ككجب اعتبار االشتقاؽ فيو، كحينئذ يصدؽ على كل ما على كجو األرض أنو صعيد

 االستقالل واإلضمار:-د

و ما يسمى بداللة اإلضمار ىو تقدير ما حذؼ من الكالـ ألف الكالـ يقتضيو، كى
االقتضاء. كاالستقالؿ خالفو كىو أف الكالـ يتم ابلصيغة ا١تنطوقة دكف اقتضاء مضمر، كيتم 

 الكالـ دكنو.

ـه(       بىاًع حىرًا فيدؿ على حرمة أكل السباع،  3كمثالو قولو ملسو هيلع هللا ىلص : )أىٍكلي كيًل ًذم انىبو ًمنى السًٌ
يضا على حرمة مأكو٢تا ال ىي نفسها عن طريق اإلضمار كذلك كالكالـ يف ذلك مستقل، كيدؿ أ

 ﴿حسب قولو تعاىل:               ﴾  (.03)ا١تائدة/جزء من اآلية 

                                                           
 .480، ص السابقا١تصدر  1
 .482، ص نفسوا١تصدر  2
 .496صأخرجو مالك يف ا١توطأ ، كتاب الصيد، ابب ٖترًن أكل كل ذم انب من السباع،  3
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فيكوف مدلوؿ اٟتديث موافقا ١تدلوؿ اآلية؛ )فكأنو قاؿ: مأكوؿ كل ذم انب من 
.فالظاىر راجح يف 1كاألصل يف الكالـ االستقالؿ( السباع،فال يكوف الكالـ يف اٟتديث مستقال،

 االستقالؿ مرجوح يف اإلضمار.

 :أسيس التأكيدالت-ه

اللفظ الذم يفيد معٌت مل يفده اللفظ السابق لو كيقاؿ لو إفادة،)...(]أما »التأسيس ىو:
 . 2«التأكيد فهو[:اللفظ الذم يقصد بو تقرير كتقوية لفظ سابق لو كيقاؿ لو إعادة

 ﴿احتمل اللفظ التأكيد كالتأسيس فيحمل على التأسيس ابألكىل، كمثالو قولو تعاىل:فإذا 

                                   

                         ﴾ 

﴿(،كأيضا:236)البقرة/           ﴾/(241)البقرة 

فيدالف على أف ا١تتعة غَت كاجبة على ا١تطلق، كالواجب يعم اسن كا١تتقي كغَت٫تا، كىذا 
ؼ األحناؼ الذين يركف أهنما أتكيدا للوجوب، ألنو إذا خص األمر ابسن كا١تتقي، على خال

يعمل هبا سائر ا١تطلقُت، ليكونوا ٤تسنُت كمتقُت، كالتلمساين كأصحابو يركف أف األصل يف الكالـ 
 .3التأسيس، ال التأكيد

 

 

 
                                                           

 .483التلمساين، مصدر سابق، ص 1
 .285ـ، ص1987ىػ_ 1406، ٤1تمود ىرموش، القاعدة الكلية، ا١تؤسسة اٞتامعية، بَتكت، لبناف، ط 2
 .285، كىرموش، مرجع سابق، ص484ينظر: التلمساين، مصدر سابق، ص 3
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  الرتتيب والتقدمي والتأخري:-و

 ﴿كمثالو قولو تعاىل:                     

                           ﴾/(،فَتل 03)اجملادلة

ن نسائهم فتحرير رقبة من قبل أف األحناؼ أف اآلية فيها تقدًن كأتخَت فتكوف: كالذين يظهركف م
يتماسا مث يعودكف ١تا قالوا؛ أم من حـر امرأتو ابلظهار فعلية ابلكفارة، مث يعود إىل حل الوطء ألف 

 .1الظهار منكر يوجب الكفارة

كاٞتواب عند أصحابنا : أف األصل يف الكالـ بقاؤه على ما ىو  »أما التلمساين فيقوؿ:
 .2«دًن كالتأخَت فيو عليو من الًتتيب كعدـ التق

 العموم:-ز

ىػ( يعرؼ العمـو 001. كالتلمساين)ت3«العاـ ىو اللفظ ا١تستغرؽ ٞتميع ما يصلح لو »   
كوف اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح لو، كيف مقابلتو ا٠تصوص، كىو: كونو مقصورا على »بقولو: 

تعريفاتو؛ ألنو غالبا ما يذكر كا١تالحظ لتعريفات التلمساين ٬تد أنو دقيق يف  ،4«بعض ما يتناكلو
 التعريف أكال مث يقرنو ابلضد كيردفو التمثيل أيضا.  

قسم األصوليوف العمـو إىل أقساـ ثالثة كىي: العمـو اللغوم، كالعمـو العريف، كالعمـو     
 .5«مث العمـو يف اللفظ: إما من جهة اللغة، كإما من جهة العرؼ، كإما من جهة العقل»العقلي: 

                                                           
 .486ينظر : التلمساين، مصدر سابق، ص  1
 .486، صنفسوا١تصدر  2
 .309، ص2صوؿ يف علم األصوؿ، ٖتقيق: طو جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة، جالرازم، ا 3
 .487، 486التلمساين، مصدر سابق، ص 4
 .311، ص2. كينظر الرازم، اصوؿ، ج487ا١تصدر نفسو،  5
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لعمـو اللغوم قسماف: عاـ بنفسو، كعاـ بغَته أم بلفظ آخر داؿ على عمومو. كمن العاـ كا  
كلفظ )من( مثال كما يف قولو .1«تفيد العمـو يف كل ما تصلح لو »بنفسو أٝتاء الشرط، كاليت

تػيليوه(. ملسو هيلع هللا ىلص:)مىٍن بىدَّؿى ًدينىوي فىاقػٍ
فمذىبهم ال يرل فرقا بُت فا١ترأة ا١ترتدة تقتل على رأم اٞتمهور  2

  الرجل كا١ترأة.

: ايى   كأٝتاء االستفهاـ ىي ألفاظ عامة بنفسها أيضا، كمثالو قولو ملسو هيلع هللا ىلص ٔتا ركم:) أىفَّ رىجيالن قىاؿى
لي يل ًمٍن اٍمرىأىيت كىًىي حىاًئضه  فػىقىاؿى ملسو هيلع هللا ىلص:) لًتىشيدَّ عىلىيػٍهى  ا ًإزىارىىىا مثيَّ شىٍأنىكى رىسيوؿى هللا مىا ٭تًى

 .3أبًىٍعالىىىا(

 ﴿كمن العاـ بنفسو ا١توصوالت، مثل ما جاء يف قولو تعاىل:             

                                  

       ﴾ /(. اليت تدؿ على أف الذمي يلزمو الظهار بعمـو ا١توصوؿ.3)اجملادلة 

ككما ٭تتج البعض على حكاية ٚتيع ألفاظ األذاف، كما جاء يف اٟتديث، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:) ًإذىا     
ٍعتيٍم اٍلميؤىًذفى فػىقيوليوا ًمٍثلى مىا يػىقيوؿي  ، كمذىب اٞتمهور يف أنو يقوؿ مثل ما يقوؿ ا١تؤذف ابستثناء 4(ٝتًى

 5«قولو: حي على الصالة، حي على الفالح. فإنو يقوؿ: ال حوؿ كال قوة إال اب.»

 

 

                                                           
 .487ا١تصدر السابق، ص  1
 .1712ا١ترتد كا١ترتدة كاستتابتهم، صأخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب استتابة ا١ترتدين كا١تعاندين، ابب حكم  2
 .57كتاب الطهارة، ابب ما ٭تل للرجل من امرأتو كىي حائض، صأخرجو مالك يف ا١توطأ،   3
 .67، بلفظ: إذا ٝتعتم النداء...، كتاب الصالة، ابب ما جاء يف النداء، صأخرجو مالك يف ا١توطأ 4
 .204، ص1ـ، ج1992 -ىػ1412، 1 الزحيلي، الدار الشامية، بَتكت، طالشَتازم، ا١تهذب يف فقو اإلماـ الشافعي، ٖتقيق: دمحم 5
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كأما العاـ بلفظ آخر فإما أف يكوف  »ىػ(:001أما عن العاـ بغَته فيقوؿ التلمساين)ت     
ما الذم يف أكلو: فأدكات الشرط كاالستفهاـ، كالنفي يف ذلك اللفظ يف أكؿ العاـ أك يف آخره، أ

 .1«النكرة فقط، كاأللف كالالـ، ككل، كٚتيع، فهذه كلها تفيد العمـو فيما دخلت عليو.

، كيركف أهنا تدؿ على »أم:  -1 كاليت يبحث فيها األصوليوف من حيث داللتها على العمـو
 .2«العمـو إذا كانت استفهامية أك شرطية

ًطله(_ أم    .3الشرطية: كما يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص:) أىٯتُّىا اٍمرىأىةو نيًكحىٍت بًغىٍَتً ًإٍذًف كىلًيًٌهىا فىًنكىاحيهىا ابى

 )  .4كقولو ملسو هيلع هللا ىلص:) أىٯتُّىا ًإىىابو ديًبغى فػىقىٍد طىهيرى

 .5«اتفيد العمـو فيما دخلت عليو أيضا، كلذلك يعم جواهب»أم االستفهامية: _ 

 كىي عند األصوليُت تدؿ على كل فرد من أفراد جنس ما دخلت عليو. كمثا٢تا: 

 ﴿قولو تعاىل:                                

                ﴾ /( .124)التوبة 

 6(.نان ا ٙتىى ىى الى غٍ أم الرقاب أفضل  فقاؿ: )أى  سيئلكركم أنو ملسو هيلع هللا ىلص :_ 

 

 

                                                           
 .494التلمساين، مصدر سابق، ص 1
 .165، ص2002، 1موسى العبيداف، داللة تراكيب اٞتمل عند األصوليُت، دار األكائل، دمشق، سوراي، ط 2
 .204أخرجو ابن ماجو، يف سننو، كتاب النكاح، ابب ال نكاح إال بويل، ص 3
 .498، كتاب الصيد، ابب ما جاء يف جلود ا١تيتة، صأخرجو مالك يف ا١توطأ 4
 .495التلمساين، مصدر سابق، ص  5
 .779أخرجو مالك يف ا١توطأ، كتاب العتق كالوالء، ابب فضل عتق الرقاب...، ص 6
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 .1«إذا دخل على نكرة أفاد العمـو » ي: فنحرؼ ال -2

 عمـو ألجلو أنو دخل عليو ما جعلوكأما االسم الذم يفيد ال(: »ػى606تكيقوؿ الرازم ) 
 .2«الثبوت، أك العدـ )...( كأما العدـ فكالنكرة يف النفيكذلك فهو: إما 

ـى يى صً   :)الى كما يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص ـى  تٍ بً يي  ملىٍ  نٍ مى لً  ا يىا      3(.لً ليٍ الَّ  نى مً  الصًٌ

كمن ٯتنع العمـو فقد يلـز »مقتضى عمـو إف مل يتعُت ا١تضمر، فهذا داؿ على أف لل 
 .4« ا١تراد كىو األكلل أف العرؼ عُت، كقد ير اإلٚتاؿ

ـ: إذا دخلت علي اٞتموع ا١تنكرة اليت تتمثل يف ٚتع القلة كٚتع الكثرة كاسم اللف كالاأل -3
ُت ، كالتلمساين ذىب مذىب األصولي5اٞتمع كاسم اٞتنس اٞتمعي، فإهنا تفيد استغراؽ العمـو 

، سواء كاف  مفردا أك إذا دخلت على االسم أفادت فيو العمـو»يف إفادهتا للعمـو حيث يقوؿ: 
، يف اٞتمع  ٚتعا، كمنهم من قاؿ أهنا ال تفيد العمـو يف مفرد كال ٚتع، كمنهم من قاؿ تفيد العمـو

 .6«دكف ا١تفرد

قاؿ 7ؿ( ثالثة أقواؿ، كما عليو التلمساين فهو مذىب ٚتهور األصوليُت.احيث ٧تد يف )    
ـه رى حى  بً لٍ كى الٍ  ني رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:) ٙتىى   .9.)كلفظ الكلب عاـ، ألنو معرؼ ابأللف كالالـ(8(ا

 

                                                           
 .497التلمساين، مصدر سابق، ص  1
 .312، ص 2الرازم، اصوؿ، ج 2
 .288كتاب الصياـ، ابب من أٚتع الصياـ قبل الفجر، ص  أخرجو مالك يف ا١توطأ، 3
 .507التلمساين، مصدر سابق، ص 4
 . .152ينظر: موسى العبيداف، مصدر سابق، ص 5
 .499،500التلمساين، مصدر سابق، ص 6
 .149ينظر: موسى العبيداف، مرجع سابق، ص 7
 .533أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب البيوع، ابب ٙتن الكلب، ص 8
 .500التلمساين، مصدر سابق، ص 9
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أما العمـو العقلي فيندرج ٖتتو عمـو اٟتكم لعمـو العلة يف القياس، كعمـو ا١تفعوالت       
فإنو يقتضي كل ا١تأكوالت ك٭تنث بكل ، ا١تستلزمة للفعل ا١تنفي، كقوؿ القائل: ) كهللا ال أكلت(

كهللا ال أكلت شيئا(. كنيتو لشيء معُت كالتمر مثال، فإنو ال ٭تنث قاؿ:) ك مأكوؿ، أما إذا صرح 
  1بغَته، ألنو عمـو لغوم.

 نيتو كإذا مل يصرح اب١تفعوؿ لكاف عمـو عقليا، فاألكل يستدعي مأكوال، كإف نول معينا فإف 
لي، ال اٟتنفية ألف العمـو عندىم عق تو عندتنفعو، كال ٭تنث يف غَته عند اٞتمهور، كال تنفعو ني

 2ٮتصص.

إف اللفظ ا١تشًتؾ الذم يدكر بُت اٟتقيقة كاجملاز عاـ فيهما معا، إذا مل توجد قرنية ٭تمل      
أحد٫تا عليها، حسب رأم التلمساين خالفا لألحناؼ الذين ال يركف عمومو، ألف اللفظ اتبع 

 3فإنو ال يعم. للمعٌت فالعمـو فيهما على التتابع، فإذا مل يضبط أم ا١تعنيُت أكىل ابللفظ

  ﴿كمثالو قولو تعاىل:           ﴾/(282جزء من اآلية)البقرة. 

كالذم مل يتحمل فهو شاىد فإف لفظ الشاىد يدكر بُت اٟتقيقة كاجملاز، فاٟتقيقة ١تن ٖتمل،    
 4فا١تشًتؾ يف كليهما. عتبار ما يؤكؿ إليو، كتسمية العصَت حاؿ عصره ٜترا.كعليو٣تازا اب

لف يف أقل اٞتمع فمنهم اللفظ العاـ ظاىر يف ٚتيع أفراده، كقطعي يف أقل اٞتمع، كقد أخت      
 5ثنُت.نو حقيقة يف الثالثة، ٣تاز يف االثناف، كمنهم من قاؿ: ثالثة، كاٞتمهور يقولوف أامن قاؿ : 

 

                                                           
 .607، صالسابقينظر: ا١تصدر  1
 .507، صنفسوينظر: ا١تصدر  2
 .508ينظر: ا١تصدر نفسو، ص 3
 .509ينظر: ا١تصدر نفسو، ص 4
 .512،513ينظر: ا١تصدر نفسو، ص 5
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 اإلطالق و التقييد:  -ص

 .كقولو تعاىل:﴿1«اللفظ إذا شائعا يف جنسو»١تطلق أبنو: لمساين اللفظ ايعرؼ الت         

                                

               ة الرقب ،(، فيحتمل لفظ الرقبة03ة/﴾ )اجملادل

أما اٟتنفية فيقولوف أف  ،ة ا١تؤمنة تقييدابفالشافعية يركف أهنا الرق ،ة الكافرةبمنة كما ٭تتمل الرقؤ ا١ت
 . 2يف ذلك  إطالقو، كيوافقهم التلمسايناألصل يف ا١تطلق بقاؤه على 

 ،يف احتماؿ غَت ذلك ا١تعٌت مرجوحةفالظاىر ىو ما دؿ على معناه داللة ظنية، راجحة ك       
 داللتو كما سبق انشئة عن ٣تموعة أسباب ،اليت ٕتعل اللفظ ظاىرا ابلنسبة للمعٌت الراجح ،ك 

  .كابلنسبة للمرجوح مؤكال

 ؤول:ـــــــــــادل_ 3

فإذا صرؼ اللفظ على ظاىره بدليل »نو راجح يف أحد ا١تعنيُت، إسبق كعرفنا الظاىر، كقلنا 
كىو كاضح الداللة يف ا١تعٌت الذم تؤكؿ »كيسمى ا١تؤكؿ.  .3«ٛتلو على الظاىرمنفصل، منع من 
 .4«فيو، ألنو راجح فيو

فا١تؤكؿ ىو غلبة ا١ترجوح على الراجح، بدليل منفصل، ك١تا كاف كذلك فاتضاحو ليس     
آخر مرتبة يف الوضوح، كبذلك ٮتالف  ل منو، كجعلو التلمساينكاتضاح داللة الظاىر ألنو أقو 

لك فالواضح مرتبتاف عند ألصوليُت يف التقسيم، فقد جعلوه اتبعا للظاىر، كجعلو مستقال، كبذا
 مراتب عند التلمساين. ، كثالثمهوراٞت

                                                           
 .513، صالسابقا١تصدر   1
 .514،  صنفسوينظر: ا١تصدر   2
 .206لورقات، ٖتقيق: سارة شايف ا٢تاجرم، دار البشائر اإلسالمية، الكويت، صن ابن الفركاج، شرح اعبد الرٛت 3
 .515التلمساين، مصدر سابق، ص 4
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 ل:ـــــــأويـــــأسباب الت _1_3

 : فا١تؤكؿ ٭تمل على ٣تازه، ألف ٛتلو على اٟتقيقة يف الظاىر، كمثالو:احلقيقة واجملازأ_

(وً نً يٍ عى بً  هي دى جى ا كى ذى إً  وً اعً تى ٔتى  قي حى أى  اعً تى مى الٍ  بي احً صى فى  سى لى فػٍ أى  لو جي ا رى ٯتُّى ملسو هيلع هللا ىلص:) أى _اجملاز اللغوم: قاؿ 
. فتقوؿ 1

اٟتنفية أف صاحب ا١تتاع حقيقة فيمن بيده، ك٣تاز فيمن كانت بيده، أما أصحاب التلمساين 
س ١تا اشًتط التفليس، كلقاؿ:فهو ( فَتكف أف الدليل عُت اجملاز، فلو دؿ على ا١تفلػى771ت)

 2أحق ٔتتاعو، فجاء اٟتديث بظاىر اللفظ دكف ا١تضمر، فأراد بو غَت ما يراد اب١تضمر.

 ز الشرعي مثالو قولو تعاىل: ﴿_كاجملا                  

                 ﴾ /(22)النساء 

فوجب أف ٭تـر  هبا األب فهي موطوءة لو، يركف أف ا١تراد ىو الوطء، فمن زىنفاٟتنفية 
أما الشافعية فَتكف أنو العقد، ألف النكاح حقيقة شرعية يف العقد، ك٣تاز يف ، بنكطؤىا على اال

٣تازه فهو ٮتالف الشافعية لى ( فإنو ٭تمل عػى771تالوطء، ككما قاؿ التلمساين)

  ﴿ :كاٞتواب عند األكلُت: أف الوطء يتعُت أف يكوف ىو ا١تراد يف اآلية لقولو تعاىل»كيقوؿ:

   ﴾(، كذلك أف العرب كانت يف اٞتاىلية ٗتلف اآلابء يف 22)النساء/جزء من اآلية

هنم مل يكونوا ٬تددكف عليهن عقدا، بل كانوا يف الوطء ال العقد، أل منسائهم، كإ٪تا كانوا ٮتلفوهن

 ﴿أيخذكهنن ابإلرث ، كلذلك قاؿ تعاىل:                    

                                                           
 .678أخرجو مالك يف ا١توطأ، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف إفالس الغرًن، ص 1
 .516،517ينظر: التلمساين، مصدر سابق، ص 2
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  (. كأيضا فقد قاؿ تعاىل:19﴾) النساء/جزء من اآلية﴿      ﴾ 

 .1«الوطء ال العقد :(، كالفاحشة22ةاآلي )النساء/جزء من

 ﴿_أما اجملاز العريف فمثالو قولو تعاىل:         ﴾  اجملادلة/جزء من(

 (. 3اآلية 

 ﴿فالعرؼ ٮتصص لفظ )النساء( للزكجات فقط، ال لإلماء، كلذلك قاؿ تعاىل:       

                           

                 ﴾ /(. كقولك )امرأة فالف( 59)األحزاب

  يف العرؼ زكجتو، ال أمتو. فهذا عند الشافعية كاٟتنفية.

، لكن إذا كاف اللفظ حقيقة يف ا١تعنيُت معا فيمكن اإلٚتاؿ: يدخل االشًتاؾ يف شرتاكاال_ب
على دليل أقول  االعتمادالًتجيح أبقل كأضعف دليل، أما إذا كاف اللفظ ٣تازا يف كليهما، فيجب 

 للًتجيح بينهما.

 ﴿قاؿ تعاىل:                   ﴾ /(، كالقرء يف 228) البقرة

أكىل، ألهنا ٤تل الطالؽ، فينبغي أف ٭تصل  األطهاركٛتل اآلية على  »يض،اٟتطهر ك الاللغة 
منهن إىل ا١تأمور بو، السيما كقد علق سبحانو  الًتبص ا١تأمور بو منهن، عقب الطالؽ بداران 

) :الًتبص على الوصف ا١تشتق، كىو قولو   بكوف الطالؽ علة الًتبص ( فكاف مشعران 

                                                           
 . 518، 517، صالسابقا١تصدر  1
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فإذا ٛتلت اآلية على الطهر اتصل ا١تعلوؿ بعلتو، كإذا ٛتلت على اٟتيض مل يتصل ا١تعلوؿ بعلتو، 
 1.«عنها، كاتصاؿ ا١تعلوؿ بعلتو أكىلبل تًتاخى 

م ا١تعنيُت فوجب ترجيحو أبدىن دليل. ألنو زمن اجتماع الدـ يف الرحيف  فلفظ القرء حقيقة    
كما دؿ على ذلك ىو اختالؼ الصحابة رضواف هللا عليهم فيو، 2إىل أف يكثر، فيخرج بعد ذلك.

 كىم أىل اللغة.

 ﴿:: كقولو تعاىلاإلضمارج_                     

              ﴾ /(.43جزء من اآلية )النساء 

الستحالة العبور يف الصالة نفسها، فإف قيل: ا١تراد بعابرم »،تقربوا مواضع الصالةفمعناه: ال 
قاؿ: قلنا: العبور إ٪تا يكوف يف ا١تسافة القريبة، كما يقاؿ: عربت القنطرة، كال ي سبيل: ا١تسافركف،

 3.«عربت ما بُت إفريقية كخرساف

 ىػ(393)ت5، فاٞتوىرم 4.(بو صى عى  الى كى  ابو ىى بًً  ةً تى يػٍ مى ن الٍ وا مً عي فً تى نػٍ تػى  : كقولو ملسو هيلع هللا ىلص:) الى الرتادفد_
قد نقل أبنو للجلد من غَت أف  ىػ(170)ت٬6تعل اإلىاب ٥تصوصا ٔتا مل يبدع، لكن )ا٠تليل

 7يقيده أبنو غَت مدبوغ، كىو أعرؼ ابللغة من اٞتوىرم(

                                                           
 .520، صا١تصدر السابق 1
 .522ينظر:ا١تصدر نفسو، ص 2
 .524، صنفسوا١تصدر  3
 .468، ص1أخرجو الطحاكم يف اآلاثر، ابب دابغ ا١تيتة، ىل يطهرىا أـ ال، ج 4
دمة كمقىو أبو منصور إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم الفارايب الًتكي، كاف إماما يف اللساف كمضراب يف ضبط اللغة كا٠تط لو كتاب الصحاح يف اللغة،  5

 يف النحو، ككتاب العركض.
ن ا٠تليل بن أٛتد بن عمر الفراىيدم األزدم البصرم أحد األعالـ، كشيخ النحاة، كإماـ العربية كمبتكر علم العركض، لو كتاب ىو عبد الرٛت 6

 )العُت( ك)العركض( ك)الشواىد(.
 .526، 525، صمصدر سابقالتلمساين،  7
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 ﴿: كقولو تعاىل:لتأكيدا_ػى       ﴾  (. على كجوب 6) ا١تائدة/جزء من اآلية

التعميم يف مسح الرأس، فالباء توجب التعميم ألهنا ال ٘تنعو. كما ٬تب التعميم يف )امسحوا 
 .رؤكسكم(. فهي للتأكيد بدليل نقلي

  ﴿كقولو تعاىل :                     

                               

 ﴾  /( أم: إٟتادا، كأيضا قولو تعاىل:25) اٟتج﴿             

      ﴾ /(25) مرًن . 

بيده... فالباء ١تا  يده كمدٌ  بو، كمدٌ  ه كىزٌ ىزٌ أم جذع ٩تلة، كالعرب تستعمل ىذا كثَتا كقو٢تم:
 1أكدت يف التيمم فهي كذلك يف ىذا ا١تثاؿ.

ا ىى رى يػٍ غى  تى يٍ أى رى فػى  ُتو ى ٯتىً لى عى  تى فٍ لى ا حى ذى إً  ةى رى ٝتىي  بني 2 نً ٍٛتى الرَّ  دي بٍ  عى )ايى  : كقولو ملسو هيلع هللا ىلص:التقدمي والتأخري ك_
(ره يػٍ خى  وى م ىي ذً الٌ  تً ائٍ  مثيَّ  كى ينً ٯتىً  نٍ ر عى فًٌ كى ا فى هى نػٍ ا مً رن يػٍ خى 

3. 

فاٟتنث ىو علة الكفارة، فيجب تقدًن اٟتنث عن الكفارة، فيكوف التأكيل : فائت الذم 
 ن ٯتينك. ىو حَت مث كفر ع

: كينقسم التخصيص إىل ٗتصيص ٔتتصل،كٗتصيص ٔتنفصل. فأما اب١تتصل فأربعة التخصيصز_ 
 أقساـ؛ االستثناء، كالشرط، كالغاية، كالصفة . 

                                                           
 .527ينظر: ا١تصدر السابق، ص 1
 عبد الصحايب أبو سعيد بن ٝترة بن حبيب بن عبد مشس بن أمية القرشي، أسلم يـو فتح مكة ككاف اٝتو عبد الكعبة فسماه الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ىو 2

 ىػ(.50الرٛتن )ت 
 .1642أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب األٯتاف كالنذكر، ص 3



الوضوح الداللي عند األصوليين التلمساني أنموذجا     الفصل الثاني                

 

69 
 

يقتضي نقيض حكم صدر اٞتملة يف ا١تستثٌت، فإذا قاؿ:)عندم عشرة إال سبعة(،  »: االستثناء_ 
ا١تستثٌت ا١تعارض، فكأف االستثناء معارض للصدر يقتضي فالعشرة مراده برمتها، كإ٪تا أخرج منها 

 . 1«نقيض حكم الصدر يف ا١تستثٌت

من جنس ا١تستثٌت، كسكوت عن  «االستثناء كأنو تكلم ابلباقي »أما األحناؼ فيقولوف: 
 .2«عندم عشرة إال ثالثة  فكأنو قاؿ: سبعة، كسكت عن الثالثة  »حكم ا١تستثٌت، فإذا قاؿ: 

زكجتو: أنت طالق ثالاث إال ثالاث، إال كاحدة، تلزمو طلقة كاحدة، فكأنو تكلم كقوؿ الرجل ل
 ابثنتُت، أما إف قاؿ: أنت طالق ثالاث إال اثنتُت لزمتو كاحدة. 

كقيل: تلزمو طلقتاف ألنو ١تا استثٌت ثالاث صار معارضا للصدر ا١تستثٌت منو، فبطل االستثناء، 
األكؿ، فيصبح قولو: أنت طالق ثالاث إال كاحدة، فتلزمو فوجب أف يلغى كيرد اآلخر إىل الصدر 

 3اثنتاف. 

  ﴿كاالستثناء إذا كرد بعد ٚتل منسوقة ابلواك، فإنو يعود إىل األخَتة منها، كقولو تعاىل:

                            

                             

      ﴾  /ىػ( كافق األحناؼ يف رجوع 771(. فالتلمساين )ت5_4) النور

 اٞتملة األخَتة.  االستثناء على

                                                           

 .530، صمصدر سابقالتلمساين،   1
 ف .ا١تصدر نفسو، ص   2
 .532، ص نفسوا١تصدر   3
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أما التخصيص اب١تنفصل فهو ٗتصيص الكتاب ابلكتاب، كالسنة ابلسنة، كالسنة ابلكتاب، 
كالكتاب ابلسنة ا١تتواترة، كال خالؼ فيو عند اٞتمهور، كما ٬توز ٗتصيص عمـو اٟترب الواحد 

 .1ابلقياس عندىم، كالعمـو اب١تفهـو عند األغلب 

  التقييد:ص _ 

 ا١تقيد كا١تطلق إما يف السبب كاٟتكم معا، كإما يف السبب دكف اٟتكم، يكوف االٖتاد بُت
كإما إف ٮتتلفا يف السبب كيتحدا يف اٟتكم، كإما إف ٮتتلفا فيهما معا، فإف اٖتدا يف السبب 

 كاٟتكم فيحمل ا١تطلق على ا١تقيد.

﴿مثل تقييد قولو تعاىل:            ﴾    ( / بقولو صلى 15األعلى .)

ا التٍَّكًبَتي  »هللا عليو كسلم:   ، فاآلية تقتضي جواز الدخوؿ يف الصالة أبم ذكر كاف. 2 «ٖتىٍرٯتيهى

أما إف اختلف السبب كاٟتكم فال ٭تمل ا١تطلق على ا١تقيد ّتامع، كقولو تعاىل:   

﴿                            

 ﴾  /(. فاليد مطلقة، كقولو تعاىل 38) ا١تائدة﴿             

                 ﴾ (. فاليد 6زء من اآلية ) ا١تائدة/ ج

 مقيدة. 

كيف اختالؼ السبب كاٖتاد اٟتكم فيحمل ا١تطلق على ا١تقيد ّتامع، كقولو تعاىل: 

﴿      ﴾  (. فال ٬تب أف ترد إىل ىذه اآلية _ اليت 92) النساء/ جزء من اآلية

السبب كىذا رأم األحناؼ، أما معٌت فيها تقييد الرقبة يف كفارة القتل_ آية الظهار الختالؼ 

                                                           

 كما بعدىا . 534، ص السابقينظر ا١تصدر   1
 .273، ص1أخرجو الطحاكم يف اآلاثر، ابب السالـ يف الصالة، ىل ىو من فركضها،ج  2
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أف اٞتميع كفارة كالعتق صدقة على ا١تعتق نفسو، كمن شرط القابض  »اٞتامع فيقوؿ التلمساين: 
للقرابت الواجبة اإلٯتاف كالزكاة، فإهنا ال ٕتزئ إال بدفعها ١تؤمن، كىذه ىي علة اعتبار اإلٯتاف يف  

   1«هار، فوجب اعتبار اإلٯتاف فيها.كفارة القتل، كذلك بعينو موجود يف كفارة الظ

  ﴿ٖتاد السبب كاختالؼ اٟتكم ففيو خالؼ يف ٛتل ا١تطلق، كقولو تعاىل: أما ا

            ﴾  (.89)ا١تائدة/ جزء من اآلية 

، أما اإلطعاـ فهناؾ من يوجب ذلك أم ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد فالكسوة لفظ مطلق 
فباألكسط، كعليو يكوف الكالـ: من أكسط ما تكسوف أىليكم، ألنو سبب كاحد. كقيل: ال ٬تب 
ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد، إال عند التشابو يف األحكاـ، فالصياـ مقيد يف كفارة الظهار ابلتتابع لقولو 

﴿تعاىل:          ﴾ (، كال ٬تب التتابع يف إطعاـ 4اآلية  ) اجملادلة/ جزء من

 ستُت مسكُت. 

كخالصة القوؿ: إف األصوليُت اختلفوا يف تقسيم داللة األلفاظ على األحكاـ من حيث 
الوضوح إىل قسمُت، أحد٫تا رابعي؛ كىو مذىب األحناؼ كاآلخر ثنائي كىو مذىب اٞتمهور، 

واضح، كىو بعد الظاىر كيسمى ا١تؤكؿ. إال أف الشريف التلمساين أضاؼ قسما اثلثا للثنائي ال
 كىذا األخَت أصلو ظاىر لكنو ريجح بدليل منفصل أقول، فصار ا١ترجوح راجحا. 

 

 

 

 
                                                           

 . 545التلمساين، مصدر سابق، ص  1
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 كلتأكيل الظاىر ٬تب مراعاة ثالثة أمور ىي: 

 _ كوف اللفظ ٤تتمل للمعٌت الذم يصرؼ اللفظ إليو .

 _ كوف ذلك ا١تعٌت مقصودا بدليل . 

 ا١تقتضي للظاىر . _ رجحاف ذلك الدليل على 

فإف تعذر بياف أحد ىذه األمور بطيل التأكيل. كإذا اقًتب الظاىر من النص فإف أتكيلو يضعف إال 
 1أبقول من دليل الظاىر، كقد يكوف ضعيفا فيكفي أتكيلو ٔتا ال يكوف قواي يف الداللة.

 

 

 

                                                           
 . 551، 550ينظر: ا١تصدر السابق، ص  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

 
 

 . عند األحناف أوال :مراتب الغموض الداليل
 في .ا٠ت -1
 ا١تشكل ._ 5
 اجململ ._ 3
 ا١تتشابو._ 0

 . أمنوذجا التلمساين اجلمهور مراتب الغموض الداليل عنداثنيا:
 اجململ ._ 1
 ا١تتشابو._ 5

 : أسباب الغموض الداليل عند التلمساين .اثلثا
 أسباب الغموض يف اللفظ ا١تفرد. -1  
 أسباب الغموض يف اللفظ ا١تركب. -5  
 ًتدد بُت اإلفراد كالًتكيب .أسباب الغموض يف اللفظ ا١ت-3  

 : قرائن الرتجيح  عند التلمساين .رابعا
 القرينة اللفظية .-1  
 القرينة السياقية . -5  
 القرينة اٟتالية . -3  
 القرينة ا٠تارجية . -0  
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تعرفنا سابقا عن الوضوح الداليل، الذم ٮتتلف من لفظ آلخر حسب مراتبو، كعليو يقتضي      
لكالـ عن الغموض الداليل، حيث إف األصوليُت  كما تناكلوا  أقساـ كمراتب اللفظ منا ضركرة ا

من حيث كضوحو يف الداللة عن األحكاـ، فإهنم فٌصلوا يف األلفاظ غَت الواضحة داللتها، لكنهم 
مل يفردكا ٢تا ابابن مستقال يف مدكانهتم، كإ٪تا أينما كجدان حديثهم عن البياف إال كييردؼ ابٟتديث 
عن اإلٚتاؿ، كسنحاكؿ من ىنا أف ٧تمع بعض ما جاء عندىم من ٖتليل لأللفاظ الغامضة كما 

 يدكر حو٢تا.

يرل األصوليوف أف فهم السامع للكالـ متوقف على فكرة ا١تقاصد، لذلك ٧تدىم يتكلموف       
د جوف عنها، كيتوقفوف عندىا ٞتعلها السبيل إىل التطلع على األحكاـ، كما ٧تد ذلك ٘تاما عن

إف القصد ذك أ٫تية كبَتة يف أم تفسَت نظرم ١تعاين الوحدات الكالمية »الينز الذم يقوؿ:
 .كىذه الفكرة ىي اليت ميزت بُت الواضح، كالغامض الداللة.1«اللغوية.

فالقصد معيار استخدمو األصوليُت، فعملوا جاىدين لبلوغو، فإف مل يبلغوه فذاؾ ىو اإلٚتاؿ       
اللبس أك الغموض يف داللة األلفاظ على األحكاـ، كذىب كريسبوس الركاقي  الذم يطلق على

، كعلية فاأللفاظ دائما ْتاجة إىل ما يقرهنا 2«كل لفظ يف اللغة بطبيعتو غامض الداللة.»إىل أف :
لتحديد ا١تقصود منها. فعند األصوليُت كل ما ٭تتمل أكثر من معٌت فهو غامض الداللة؛ ألف 

اللفظ »، كقد يسمى اب١تبهم كىو:3ا١تعٌت ىي تسمية األصوليُت للغموض الفٍتتعدد احتماالت 
الذم خفيت داللتو على اٟتكم خفاءن لذاتو أك لعارض، فتوقف فهم ا١تراد منو على شيء خارجي 

 . 4غَته، كقد يزكؿ ا٠تفاء ابالجتهاد فيفهم ا١تراد، كقد يتعذر زكالو إال ببياف من الشارع

 

                                                           
ـ، 1987، 1عباس صادؽ الوىاب، مراجعة: يوئيل عزيز، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، طجوف الينز، اللغة كا١تعٌت كالسياؽ، ترٚتة:   1
 .15ص

2 Edlow, Blair: The Stoics on Ambiguity, 166نقال عن: ٤تي الدين ٤تسب، مرجع سابق،ص  
 .213موسى العبيداف، مرجع سابق، ص  3
 .229،ص1دمحم أديب صاحل، مرجع سابق، ج  4
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يم األصوليُت األلفاظ إىل كاضحة الداللة كغامضة الداللة،كما قسموا الغامضة كمنو مت تقس      
 إىل مراتب ابلتدرج كىم يف ذلك فريقاف كما سبق.

 األحناف.عند أوال: مراتب الغموض الداليل 

سبق كأف علمنا أف تقسيم األحناؼ ١تراتب كضوح األلفاظ كاف رابعيا، فكاف للغموض      
 يقابل سابقو، كىو : ا٠تفي، ا١تشكل، اجململ، ا١تتشابو. عندىم تقسيم رابعي أيضا،

: ىو ما خفي ا١تقصود منو إما من جهة اللفظ ذاتو أك عرض خارج عنو ، فياخل_1 
ىو اسم ١تا اشتبو معناه كخفي ا١تراد منو بعارض يف الصيغة ٯتنع »ىػ( عرفو ب:490فالسرخسي)ت

 1.«نيل ا١تراد هبا إال ابلطلب

اللفظ الظاىر يف داللتو على معناه، كلكن »تفسَت النصوص عن ا٠تفي أبنو:كيقوؿ صاحب       
عرض لو من خارج صيغتو، ما جعل يف انطباقو على بعض افرداه نوع من غموض كخفاء، ال يزكؿ 

       2«إال ابلطلب كاالجتهاد، فيعترب اللفظ خفيا ابلنسبة إىل ىدا البعض من األفراد.

الغموض الداليل، فهو خاص من عاـ، فكل خفي غامض الداللة فا٠تفي ىو  قسم من        
كليس كل غامض خفي، أما عن كيفية رفع الغموض عنو فهي كما ما سبق بمعاف النظر 

 كاالجتهاد كالرجوع إىل النصوص األخرل ا١تتعلقة ٔتسألة اٟتكم.

الؼ بُت اجملتهدين كٔتا أف ا٠تفي ال يعرؼ ا١تراد منو ، كخفي معناه فإنو بذلك ٤تل اخت       

 ﴿كمن أمثلتو قولو تعاىل:                        

     ﴾ /(.38)ا١تائدة 

                                                           
 .167،ص1صدر سابق، جالسرخسي، م  1
 .231،ص 1دمحم أديب صاحل، مرجع سابق، ج  2
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ظاىر الداللة  فلفظ السارؽ ىو آخذ ا١تاؿ ا١تتقـو ا١تملوؾ للغَت خفية من حرز مثلو، كىو 
على معناه. فحد السارؽ قطع اليد دكف خالؼ، لكن القاضي يف حكمو على بعض األفراد من 
آخذم ا١تاؿ، ٬تد  لفظ السارؽ خفي يف الطرار _النشاؿ _ الذم أيخذ ا١تاؿ بنوع من ا١تهارة 

 كا٠تفة، يف يقظتهم، على حُت غفلة منهم.

ذم ينبش القبور كأيخذ ا١تاؿ على أكفاف ا١توتى. كلفظ السارؽ أيضا خفي يف النباش؛ ال       
فكاف اختصاص كل منهما ابسم آخر ىو سبب السرقة ، كعليو فال بد من النظر كالتأمل كربط 
ىذه األلفاظ بعالقات بينها لتوضيح ا١تعٌت ا١تراد، فإذا كاف السارؽ يسرؽ كاألعُت انئمة، فإف 

ا ٬تعلو أخطر من السارؽ، لذلك حكم عليو ْتد الطرار سارؽ كزايدة ألنو يسرؽ كالكل يراه،٦ت
القطع. ككذلك النباش فاٝتو الذم اختص بو ال ٯتنع  كونو سارقا كإ٪تا ىو سبب سرقتو كىو 
النبش، كالكفن ٦تا ترغب عنو النفوس كتنفر منو ىذا ابعتبار السرقة علنا، كىناؾ من اعترب السرقة 

 .1لى السارؽ ٔتعناه ا١تطابقيىنا خفية، يتقي النباش فيها األعُت فيحمل ع

، فلفظ 2«ليس لقاتل مَتاث.»كمن أمثلتو أيضا، قولو ملسو هيلع هللا ىلص يف حرماف القاتل من ا١تَتاث:       
القاتل غَت كاضح ابعتبار القتل ا٠تطأ، أك الداؿ عليو، أك ارض، أك القتل غَت اظور... ألنو 

 3ه.أك كاجبا كإقامة اٟتد من جهة القاضي.من جهة أخرل كاف مباحا كالقصاص، كغَت 

فالقتل لفظ عاـ، كال يتعُت ا١تراد ابٟتديث إال ابلتأمل كاالجتهاد، فالشافعي يًتكو على   
عمومو كيرجح اٟترماف، أما اٟتنفية فيعلقوف ذلك اب١تباشرة مع إحاطتو بشركط،؛ منها أال يكوف 

السببية ٢تي ا١تباشرة منعت من ا١تَتاث، أما القتل عدالن كالقصاص، أك حدان...فإذا توفرت مع 
ا١تالكية فدققوا على معنيُت يرتكز عليهما الكالـ يف اٟترماف من ا١تَتاث ك٫تا القصد كالعدكاف، فإف 

 حصل القتل ابعتبار٫تا، ككاف القاتل مكلفا، منع ا١تَتاث.          

                                                           
 .239، ص1ينظر: ا١ترجع السابق، ج 1
 .867أخرجو مالك يف ا١توطأ، كتاب العقوؿ، ابب ما جاء يف مَتاث العقل كالتغليط فيو، ص 2
 .130ـ، ص1994، 1ينظر: إدريس ٛتادم، ا٠تطاب الشرعي كطرؽ استثماره، ا١تركز الثقايف العريب، بَتكت، ط 3
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كل ما ٭تيط بو، عن طريق االستدالؿ   كىذا ىو ا١تراد اب٠تفي، الذم ٭تتاج إىل الًتكيز على       
العقلي، كإمعاف النظر. فغموضو انشئ عن مزية كىي إما زايدة على ا١تعٌت  الذم كاف اللفظ ظاىران 
فيو، كإما لنقصاف عليو. فإف كاف األكؿ كجب على اجملتهد إٟتاقو ٔتا ظهر، كإف كاف  الثاين فال 

   1يلحقو بو ألنو ال ينطبق عليو.

: ىو اللفظ الذم دخل يف أشكالو كأمثالو، كىو ٭تتمل ابلوضع معاف متعددة، شكلادل_2      
كا١تراد عند إطالقو كاحد، لكنو غَت معٌُت، كقد يعُت بدليل ٯتيزه عن غَته من أشكالو حيث يقوؿ 

اسم ١تا يشتبو ا١تراد منو بدخولو يف أشكالو على كجو ال يعرؼ  »ىػ( فيو أبنو:490السرخسي)ت
 2«بدليل يتميز بو من سائر األشكاؿ. ا١تراد إال

فالغموض يف ا١تشكل يلج من الصيغة نفسها، ألهنا ٖتتمل أشكاال كثَتة، كالدليل ا٠تارجي        
ىو الذم ٭تصل بو ا١تراد ، كال يكوف ذلك إال ابلتأمل كاالجتهاد، كما نقل األستاذ دمحم أديب 

أما ا١تشكل »صاحب )ا١ترآة(الذم يقوؿ: صاحل تعريف ا١تشكل عند أيب زيد _ من ا١تتأخرين _
 3«فما خفي مراده، ْتيث ال يدرؾ إال ابلتأمل إما لغموض يف ا١تعٌت، أك الستعارة بديعة.

فقد يقوؿ قائل: إف االجتهاد يف ا٠تفي كا١تشكل، فال فرؽ، نقوؿ: حق ىو، لكن        
جهة انطباؽ صيغتو  االختالؼ يف سبب الغموض كدرجة االجتهاد، فالسبب يف ا٠تفي ىو من

على بعض األفراد أك عدمها، مع اختالؼ األفراد يف ا١تسميات كاألكصاؼ، كاالجتهاد يف البحث 
عن زايدة ا١تعٌت أك نقصانو، إما ا١تشكل فسبب غموضو الصيغة،  كعليو فدرجة التأمل كاالجتهاد 

 يف األخَت تكوف أقول منها يف ا٠تفي. 

    

                                                           
 .249،ص1ينظر: دمحم أديب صاحل، مرجع سابق، ج  1
 .168،ص1السرخسي، مصدر سابق، ج  2
 .254، ص1دمحم أديب صاحل، مرجع سابق، ج  3
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تعدد ا١تعٌت، كما يف األلفاظ ا١تشًتكة، كقد يكوف بسبب اجملاز، يكوف غموض ا١تشكَّل من     
 الذم شاع استعمالو.  

 على ما قلناه نضرب بعض األمثلة  ليتضح مفهـو ا١تشكل : ةدزايكلل      

 ﴿_ قاؿ تعاىل:1                      

                  ﴾ /(.223)البقرة 

فلفظ)أىٌن( ٭تتمل معنيُت، فيستعمل ٔتعٌت كيف، كٔتعٌت أين، فإذا ٛتل على األكؿ دؿ على  
م يف أم موضع شئتم، الكيفية؛ أم أبم كيفية شئتم، أما إذا ٛتل على الثاين دؿ على ا١تكانية؛ أ

فيدخل يف ذلك ا١توضع ا١تكركه،  كابلتأمل كالبحث عن ا١تراد يكوف لفظ اٟترث ىو القرينة اليت 
 1ٖتدد ا١تقصود؛  ألف اٟترث ىو موضع ابتغاء النسل كال يطلب من غَته.

 ﴿قاؿ تعاىل:-2               ﴾ /(.03)القدر 

فا١تدقق يف لفظ )ألف شهر( ٬تده ٭تتمل مفهومُت، ألف شهر متوالية أك غَت كذلك، ا١تعٌت       
ألنو يؤدم إىل تفضيل الشيء على نفسو بثالث كٙتانُت مرة، عدد »ا١تراد ىنا ىو غَت متوالية، 

 2«ليايل القدر اليت يتضمنها ألف شهر.

 

 

 

                                                           
 .286ينظر: عبد الوىاب عبد السالـ طويلة، مرجع سابق، ص  1
 .132إدريس ٛتادم، مرجع سابق، ص  2
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 :لـــــاجملم_ 3 

يراد بو ما ال يعرؼ بو مراد ا١تتكلم،)...( ]كىو[ ما يراد  »نو:ىػ( أب552يعرفو األٝتندم)ت      
 1«بو شيء معٌُت لكن اللفظ ال يعيًٌنو.

كمعٌت ىذا الكالـ أف اجململ لفظ غامض الداللة، كمعلـو أف ا١تراد كاحد احًتازا من            
ناقض، كقولو معٌُت ىذا الوقوع يف غَت ا١تمكن، إذا دؿ على ا١تعاين ا١تختلفة كالسياؽ كاحد.كىذا ت

ابلنسبة للمتكلم، ألف ا١تراد عنده حقيقي، كالصيغة ال تعٌينو ىذا ابعتبار السامع ألف الداللة عنده 
 إضافية.

اللفظ ا١تًتدد بُت ٤تتملُت فصاعدا على السواء)...( كىو إما يف ا١تفرد، كالعُت  »كىو:       
 .2«قدة النكاح بُت الويل كالزكج.كالقرء)...(، أك يف ا١تركب، كًتدد الذم بيده ع

كما ٭تتاجو اجململ لتعيُت ا١تراد ىو القرينة، أما صيغتو فال تعويل عليها يف ذلك؛ألف اجململ         
ىو كل لفظ ال يعلم ا١تراد منو ٔتجرده، بل يتوقف فهم مقصوده على أمر خارج عنو، »كما قلنا:

 3«فصل.أما لقرينة حاؿ أك قرينة لفظ آخر كإما دليل من

لفظ ال يفهم  »كقد يفهم ا١تراد منو من ا١تتكلم نفسو إذا طلب منو تعيُت ذلك، فاجململ:       
 .4«ا١تراد منو إال ابستفسار من اجملًمل كبياف من جهتو.

      

 
                                                           

ـ، 1992ىػػ_1412، 1النظر يف األصوؿ، ٖتقيق: دمحم زكي عبد الرب، مكتبة دار الًتاث، القاىرة، ط دمحم بن عبد اٟتميد األٝتندم، بذؿ  1
 .269ص
ـ، 2001ىػػ_1422، 2ابن اللحاـ، ا١تختصر يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: دمحم مظهر بقا، دار إحياء الًتاث اإلسالمي، مكة ا١تكرمة، ط  2
 .126ص
 .202ابن الفركاج، مصدر سابق، ص  3
 .168، ص1السرخسي، مصدر سابق، ج  4
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 كىو ثالثة أنواع: 

  ﴿_ اللفظ الغريب ؛ كقولو تعاىل           ﴾ /(.فلوال 19)ا١تعارج

﴿التفسَت الذم يلي لفظ ا٢تلوع يف قولو تعاىل:                 

      ﴾ /( ١تا عرؼ ا١تراد.20_19)ا١تعارج  

_ اللفظ ا١تنقوؿ؛ كىو الذم كاف يدؿ على معٌت مث نقل إىل غَته ليشملهما معا، أك قد  
األكؿ، كالصالة مثال اليت كانت تعٍت يف اللغة الدعاء فنقلها الشرع إىل معناىا يستغٍت عن 

  ا١تستعمل عندان.  

 _ اللفظ الذم تزاٛتت كتعددت عليو األلفاظ؛ كا١تشًتؾ الذم انسد فيو ابب الًتجيح.مثل 

 لفظ)ا١توايل(؛ ا١تشًتؾ بُت ا١تعًتقُت كا١تعتىقُت حقيقة كاستعماال.

ساف بثلث مالو ١تواليو_ كلو مواؿو اعتقوه كمواؿو اعتقهم _ كمات قبل أف يبُت فلو أكصى إن      
الذين أرادىم كانت الوصية ابطلة ٞتهل ا١توصى لو.فهو ٣تمل ال يزكؿ غموضو إال من اٞتًمل كىو 

 ا١توصي نفسو. 

          1«ىو اسم ١تا انقطع رجاء معرفة ا١تراد منو ١تن اشتبو فيو عليو»  ادلتشابه:_ 4 

اسم ١تا انقطع رجاء معرفة ا١تراد منو ١تن اشتبو فيو عليو؛ كذلك »كعرفو بعض األصوليُت أبنو:       
 2«لتزاحم االستتار كتراكم ا٠تفاء.

                                                           
 .169، ص1ا١تصدر السابق، ج  1
ـ، 1997ىػ_1418، 1، نقال عن: أمَت عبد العزيز، أصوؿ الفقو اإلسالمي، دار السالـ، الغورية، ط324، ص1الفيومي، ا١تصباح ا١تنَت، ج  2
 .552ص
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كىو اللفظ الذم ال يدؿ بصيغتو على ا١تراد منو، كليس ٙتة قرائن لفظية أك حالية تبينو،         
كاف أعلى رتبة يف غموضو ْتيث ال ٭تتمل البياف أصال ال كاستأثر هللا بعلمو فلم يفسره، كلذلك  

 بطلب كال أتمل كال بياف متكلم، فقد انقطع  رجاء معرفتو يف الدنيا.

 كىو نوعاف:       

_نوع ال يعلم معناه أصال، ألنو مل يوضع يف كالـ العرب ١تعٌت معُت، مثل اٟتركؼ ا١تقطعة        
 يف أكائل السور: حم _ كهيعص _...

 ﴿_ كنوع يعلم معناه لغة، لكن ال يعلم مراد هللا منو،كقولو تعاىل               ﴾ 

 (. كقولو 10)الفتح/ جزء من اآلية 

 ﴿تعاىل:             ﴾ / (.05)طو 

لى مراتب الغموض كىو موجود يف كيف ىذا ا١تقاـ ال يسعنا إال أف نقوؿ: إف ا١تتشابو ىو أع
أف يف القرآف ماال »ىػ(: 790اآلايت كاألحاديث ا١تتعلقة ابلعقائد كاألصوؿ، يقوؿ الشاطيب)ت

، ك٬تب التسليم بو لذلك ٧تد األصوليُت مل يهتموا بو إال من 1«يعقل معناه أصال، كفواتح السور.
 حيث إنو قسم من أقساـ غامض الداللة.

لص إىل أف الغموض يف ا١تشكل من الصيغة ذاهتا، كيف ا٠تفي ألمر كمن خالؿ ما سبق ٩ت
خارجي عارض بسبب التطبيق على األفراد كمشوؿ اللفظ، الغموض يف ا١تشكل يزكؿ ابلتأمل 
كالنظر يف الصيغة، كمالحظة السياؽ كغَت ذلك من القرائن، كيف ا٠تفي يكوف البحث يف العارض 

 نقصاف . الذم نشأ عنو ا٠تفاء؛ أزايدة ىو أـ

 
                                                           

زيد، تعليق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، دار بن عفاف،  أبو إسحاؽ إبراىيم الشاطيب، ا١توافقات، تقدًن: بكر بن عبد هللا أبو  1
 .210، ص3ـ، ج1996ىػ_1417، 1ا١تملكة العربية السعودية، ط
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كأخَتا تبُت لنا أف الغموض يف اللفظ درجات، فا٠تفي أقل درجة يف اإلهباـ لوضوح معناه 
ابتداء، ألنو لوال العارض لتطبيق لفظو العاـ على بعض أفراده لكاف يف عداد كاضح الداللة، 

غالؽ ابب كا١تشكل يليو يف ا٠تفاء النفتاح اجملاؿ فيو لالجتهاد، كاجململ أكثر غموضا منهما الن
االجتهاد فيو، بتزاحم ا١تعاين كتواردىا على صيغتو دكف رجحاف معٌت على آخر، كا١تتشابو ال يعلمو 

 إال عاٌلـ الغيوب.

 التلمساين أمنوذجا _مراتب الغموض عند اجلمهوراثنيا

ما ال يفهم منو عند اإلطالؽ معٌت، كقيل: ما احتمل أمرين ال مزية  »: ىو:اجململ_1     
 .1«على اآلخر ألحد٫تا

 ما أفاد ٚتلة من األشياء،)...( فعلى ىذا ٬توز أف يسمى العمـو ٣تمال ٔتعٌت أف  »كىو: 

 ٚتاعة من ا١تسميات قد أٚتلت ٖتتو، كقيل: ما أفاد شيئان من ٚتلة أشياء، كىو متعُت يف نفسو 

 2«كاللفظ ال يعيًٌنو 

عقل معناه من لفظو كيفتقر يف ىو ما ال ي »ىػ( يقوؿ يف اجململ:476كىا ىو الشَتازم)ت 
 .3«معرفة ا١تراد إىل غَته

، كىذا ما أٚتع عليو 4«ال يكوف متضح الداللة»كمن خالؿ ذلك تبٌُت لنا أف اجململ  
األصوليوف، من خالؿ تعريفهم لو، كىو متعُت يف ذىن ا١تتكلم لكن صيغتو ال تعينو يف ذىن 

 السامع، كبذلك يكوف ْتاجة إىل بياف.

                                                           
 .179ىػػ، ص1424عبد هللا بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي، ركضة الناظر كجنة ا١تناظر، ٖتقيق: ٤تمود حامد عثماف، الرايض،  1
 .229الكلوذاين، مصدر سابق، ص  2
 .111الشَتازم، اللمع، ص  3
 .438التلمساين، مصدر سابق، ص  4
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مل يكن راجحا يف أحد »يف اجململ بسبب االحتماؿ فيو، كزد على ذلكفالغموض  
 ، فافتقر لبيانو إىل غَته.1«ا١تعنيُت

  ﴿إف اإلٚتاؿ كما يكوف يف األقواؿ، كقولو تعاىل:            ﴾ 

كال قدره، فال  فهذا ٣تمل ال يفهم من ظاىر اللفظ جنس اٟتق»(.141)األنعاـ/ جزء من اآلية 
]ؾ[أف يقضي »، يكوف أيضا يف األفعاؿ؛2«ٯتكن امتثالو كال استعمالو أال ٔتا يقارنو ٔتا يفسره.

النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف عُت ٖتتمل حالتُت احتماال كاحدا، مثل أف يركل أف رجال أفطر فأمره النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
ف أفطر ّتماع، ك٬توز أف يكوف أفطر أبكل؛ فال ٬توز ٛتلو ابلكفارة، فإنو ٣تمل، فإنو ٬توز أف يكو 

 .3»على أحد٫تا دكف اآلخر إال بدليل.

ذىب أغلب األصوليُت إىل أف ا١تتشابو غَت متضح الداللة،فهو كاجململ سواء،  ادلتشابه:_2
كأما ا١تتشابو: »ىػ( بُت ذلك مع اختالؼ اٞتمهور يف ترتيبو، حيث يقوؿ:476فالشَتازم)
أصحابنا فيو: فمنهم من قاؿ: ىو كاجململ كاحد. كمنهم من قاؿ: ا١تتشابو ما استأثر هللا فاختلف 

بعلمو كمل يطلع عليو أحد من خلقو. كمن الناس من قاؿ: ا١تتشابو ىو القصص ، كاألمثاؿ، 
كاٟتكم، كاٟتالؿ، كاٟتراـ. كمنهم من قاؿ: ا١تتشابو: اٟتركؼ اجملموعة يف أكائل السور مثل ا١تص، 

١تر كغَت ذلك. كالصحيح ىو األكؿ؛ ألف حقيقة ا١تتشابو ما اشتبو معناه. كأما ما ذكركه فال كا
 .4«يوصف بذلك

ىػ( يقف 771كيف كسط ىذا التضارب بُت األصوليُت يبدك أف الشريف التلمساين)ت 
ه اجململ موقف ا١تساكاة بُت اجململ كا١تتشابو؛ ألنو مل يذكر لفظ ا١تتشابو مع ا١تراتب األخرل، كأغنا

 عنو، فلو كاف ا١تتشابو عنده كما قالوا، ١تا تردد يف ذكره كترتيبو فوؽ اجململ.

                                                           
 .427، ص السابقا١تصدر   1
 .18ـ، ص2001، 3الباجي، ا١تنهاج يف ترتيب اٟتجاج، ٖتقيق: عبد اجمليد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، لبناف ط  2
 .112،113الشَتازم، اللمع، ص  3
 .115ا١تصدر نفسو، ص  4
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أما من يظن أف ا١تؤكؿ غامض الداللة، فهذا كإف نظر من منظورين؛ األكؿ ابعتبار ما كاف،  
فإنو يطلق على الظاىر غامضا؛ فال حجة لو يف ذلك، ألف األصوليُت ذكركا ترتيبا لأللفاظ عامة 

الرتبة األكىل_ النص، الرتبة الثانية_ الظاىر اتمل التأكيل، الرتبة الثالثة_  »رجوا منها ب:كخ
 .1«اللفظ ا١تًتدد بُت احتمالُت، من غَت ترجيح كظهور يف أحد٫تا كالقرء ك٨توه

يؤكؿ الظاىر »كًٌؿ ؼىػ( فإف ا١تؤكؿ كاف ظاىرا مث تيؤ 478فمن خالؿ ما ذكره اٞتويٍت)ت 
، أما النظر إليو ابعتبار ما ىو كائن؛ أم بعد حصوؿ التأكيل، فما فائدة 2«ابلدليلكيسمى ظاىرا 

. فما فائدة ؤه غامضا  إف اعتربان الظاىر غامضاالتأكيل ابلدليل ا١تنفصل  كىل ىذا يعٍت بقا
صرؼ اللفظ عن االحتماؿ الظاىر إىل احتماؿ مرجوح بو،العتضاده بدليل يصَت بو أغلب الظن »

 .3«الذم دؿ عليو الظاىرمن ا١تعٌت 

كىذا ما جعل التلمساين ال يوافق أكلئك الذين جعلوا ا١تتشابو مشًتكا بُت اجململ كا١تؤكؿ،  
ألنو قريب من  4«أقرب إىل الوضوح منو إىل ا٠تفاء  »كبذلك أدرجوه يف خانة غامض الداللة كىو 

إال أف رجحانو ١تا كاف بدليل  كًٌؿ فيو، ألنو راجح فيو،يف ا١تعٌت الذم تيؤ  »الظاىر كىو كاضح 
 .5«منفصل كاف يف اتضاح داللتو ليس كالظاىر

ىذا ىو تقسيم اٞتمهور لواضح الداللة، فمنهم من جعلو قسما كاحدا، كمنهم من جعلو قسماف، 
 كمنهم كمن جعلو ثالثة .

ا، فأما عدـ التقسيم فهو ١تن يرل أف ا١تتشابو ىو اجململ، كبذلك كاف الغامض عندىم مفرد 
 ىػ(.771كال يوجد تفاكت يف الغموض، كىو كما رجحنا ما ذىب إليو التلمساين)ت

                                                           
 .163ر سابق، صاٞتويٍت، مصد 1
 .206ابن الفركاج، مصدر سابق، ص  2
 .177ابن قدامة ا١تقدسي، مصدر سابق، ص  3
 .140إدريس ٛتادم، مرجع سابق، ص  4
 .515التلمساين، مصدر سابق، ص  5
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أما عند الذين جعلوا الغامض قسماف، ٫تا ا١تتشابو، كاجململ ، فا١تتشابو ىو ما ال يرجى  
معرفة ا١تراد منو يف الدنيا، كىو أعلى مرتبة من اجململ الذم ىو ٤تل اتفاؽ بُت األصوليُت.إال أف 

  يكوف إال من اجملًمل نفسو عند اٟتنفية، كقد يكوف ابلقرائن عند اٞتمهور.بيانو ال

كأصػػحاب الثالثػػي الػػذم يشػػمل ا١تتشػػابو كاجملمػػل، كا١تػػؤكؿ؛  ىػػذا األخػػَت الػػذم اختلػػف فيػػو  
ىػػػ( 771أمتضػػحة داللتػػو أـ غػػَت متضػػحة  فهنػػاؾ مػػن أدرجػػو يف مراتػػب الغمػػوض، كالتلمسػػاين)ت

  1يد٣تو مع متضح الداللة.

 عند التلمساين مناذج عن االختالف يف اإلمجال_ 3 

اختلف األصوليوف يف إٚتاؿ بعض النصوص الشرعية، ككما كاف ىذا االختالؼ عاما، كاف  
 موجودا يف نفس ا١تذىب أيضا، كىاىي بعض النماذج يف ذلك:

 ﴿_ إضافة األحكاـ الشرعية إىل األعياف: كقولو تعاىل:أ          ﴾ 

 ﴿(. كقولو تعاىل:23)النساء/جزء من اآلية        ﴾  ا١تائدة/ جزء من(

 (.03اآلية

فذىب القائلوف ابإلٚتاؿ إىل أف العُت ال توصف ابلتحليل كالتحرًن، كإ٪تا توصف هبا  
عض األفعاؿ أكىل من بعض، األفعاؿ ا١تتعلقة هبا، كلعُت مذكورة كعلى خالفها األفعاؿ، كليس ب

 2فافتقر إىل بياف ما ٭تـر منها، فكاف اإلٚتاؿ.

 

 

                                                           
 .142ينظر: إدريس ٛتادم، مرجع سابق، ص  1
 .347ينظر: دمحم أديب صاحل، مرجع سابق، ص  2
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أما اٞتمهور ٔتا فيهم التلمساين فردكا ذلك؛ ألف األحكاـ الشرعية يف مثل ىذا إذا أطلقت  
 كيعينوف ا١تضمر ابلعرؼ كالسياؽ، ألف العرؼ كالسياؽ يدالف »دلت على التصرفات ا١تقصودة، 

 .1«ا١تعٌت ا١تقصود من األـ كىو االستمتاع، كمن ا١تيتة ىو األكلعلى أف ا١تضمر ىو 

_ الكالـ الذم يتوقف صدقو على اإلضمار:كقولو ملسو هيلع هللا ىلص:) ريًفعى عىٍن أيمىيًت ا٠تىطىأي ب 
 .2كالنًٌٍسيىافي(

الذم يعُت ا١تضمر يقوؿ: »فذىب من ذىب إىل اإلٚتاؿ، لكن اٞتمهور احتجوا أبف  
كبذلك يكوف اللفظ  3«ثل ىذا رفع ا١تؤاخذة بو؛ أم ال تؤاخذ أميت ٓتطأ كال نسياف.العرؼ يف م

 متضح الداللة فال إٚتاؿ.  

، كقولو 4_ دخوؿ النفي على اٟتقائق الشرعية: مثل قولو ملسو هيلع هللا ىلص:) الى ًنكىاحى ًإالَّ ًبوىيلٌو ( ج 
ةى ًإالَّ ًبفىاًٖتىًة اٍلًكتىابً   .5( أيضا:) الى صىالى

فمن يراىا ٣تملة ٭تتج أبف ىذه اٟتقائق موجودة دكف الشركط اليت علقت هبا، كعليو يتعُت  
 اإلضمار، فيحتمل ا١تضمر الصحة كما ٭تتمل الكماؿ، كمع ىذا كقع اإلٚتاؿ.

أما التلمساين فَتل أهنا ليست ٣تملة كال حاجة لإلضمار؛ألف اٟتقائق الشرعية يصح تعلق  
 د منها دكف شركط فليس بنكاح شرعي كال صالة شرعية.النفي هبا، كما يوج

يتعُت نفي الصحة؛ ألنو إذا انتفت الصحة  »كما يوجد من يسلم ابإلضمار فيحتج أبنو  
انتفت الفائدة منو، كالعرؼ يف مثل ىذا نفي الفائدة كقو٢تم: ال علم إال ما نفع، كأيضا: ١تا تعذر 

                                                           
 .462،463صالتلمساين، مصدر سابق،   1
 ..367، ص2أخرجو الشوكاين يف نيل األكطار، ابب النهي عن الكالـ يف الصالة، ج  2
 464التلمساين، مصدر سابق، ص  3
 .15، ص7أخرجو البخارم يف صحيحو، ابب من قاؿ ال نكاح إال بويل،ج  4
 .295، ص1أخرجو البخارم، ابب كجوب قراءة الفاٖتة يف كل ركعة، ج  5
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اجملازات، كما يصَت اٟتقيقة كالعدـ أكىل كأقرب إىل  نفي اٟتقيقة كجب أف ٭تمل اللفظ على أقرب
نفي اٟتقيقة ٦تا ال يصَتىا كذلك، كإذا انتفت الصحة كاف أقرب إىل نفي اٟتقيقة، فإضمارىا 

 ...1«أكىل

 عند التلمساين : أسباب الغموض الداليلاثلثا

ذلك الفهم ٭تتاج كل إنساف إىل لغة يعرب هبا عن مراده، كالتواصل مع غَته كغايتو يف  
كاإلفهاـ، كعليو كجب أف يكوف الكالـ كاضحا يف أصلو لتحقيق ا١تراد، لكن قد يصطدـ السامع 
ما ال يفهم مراده كذلك ألسباب قد تكوف متعلقة أبطراؼ ا٠تطاب، فيكوف سبب اإلٚتاؿ فيها: 

كل ا١تتكلم اترة قصور ا١تتكلم عن البياف، كاترة إدراؾ قوة السامع ْتيث يفهم أبدىن إشارة، فيت»
على ذلك، فيقتصر على اإلٚتاؿ، كاترة األمراف: قصور ا١تتكلم كقوة السامع، فال يبايل ا١تتكلم كاف 

 .2«قاصران عن البياف أك قادران عليو

فهذه ىي األسباب ا٠تارجية ابلنسبة لأللفاظ، أما األسباب ا١تتعلقة ابأللفاظ فهي ما  
 سنناقشو يف ىذا ا١تبحث.

اليل من جهتُت؛ من جهة اللفظ كمن جهة ا١تعٌت. يرجع ذلك إىل معيار يقع الغموض الد 
  3االحتماؿ، فإف طابق اللفظ ا١تعٌت دكف احتماؿ يف داللتو لغَته، مل يقع غموض بسبب اللفظ.

ينقسم اللفظ إىل مفرد كمركب، كعليو فقد يكوف االحتماؿ متعلق ابللفظ ا١تفرد، كقد يكوف  
لدكرانو كتردده بينهما. فكل ىذه األقساـ ٬تمعها سبب كاحد كىو متعلقا اب١تركب، أك يكوف 

 االحتماؿ.

                                                           
 .465،466مصدر سابق، ص التلمساين،  1
 .13الطويف، إيضاح البياف عن معٌت أـ القرآف، ص  2
 .763ـ، ص1998ىػ_1419، 1ينظر: التلمساين، مثارات الغلط يف األدلة، ٖتقيق: دمحم علي فركوس، مؤسسة الرايف، بَتكت، لبناف، ط  3
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يكوف اللفظ ا١تفرد غامضا إذا ثبت احتمالو، كمن :ادلفرد أسباب الغموض يف اللفظ_ 1 
االشًتاؾ يف نفس اللفظ: معلـو أف ا١تشًتؾ ٭تتمل معنيُت، كقد يكوف االشًتاؾ  -أ مظاىره:

 ىػ(  ابالشًتاؾ يف اٞتوىر. 771قل...كىذا ما يسميو التلمساين)تبُت حقيقة ك٣تاز، أك ب ابلن

 ﴿كمثالو قولو تعاىل:              ﴾  البقرة/ جزء من(

 (.228اآلية 

 فالقرء يف اللغة مشًتؾ بُت الطهر كاٟتيض، كمع ىذا االحتماؿ كقع الغموض، فمن يرل أنو 
القرء مفردا ٭تتمل  »ىػػ(،  استدلوا على ذلك أبف 771الطهر كىم اٞتمهور ٔتا فيهم التلمساين)ت

. 1الطهر كاٟتيض، فإف ٚتع على أقراء فا١تراد بو اٟتيض، كقولو ملسو هيلع هللا ىلص:)دعي الصالة أايـ أقرائك(
لى قركء دؿ على أف ا١تراد بو كإف ٚتع على قركء فا١تراد بو الطهر،)...( ك١تا ٚتع القرء يف اآلية ع

لو صح  »ككاف للحنفية رأم آخر فهم يقدحوف يف قوؿ اٞتمهور أبنو  .2«الطهر ال اٟتيض
ىذا ١تا اختلف الصحابة رضواف هللا عليهم يف ذلك، فإهنم أىل اللغة، كأعرؼ هبا، فلما اختلفوا 

 .3«دؿ ذلك على بقاء االحتماؿ حالة اٞتمع، كما كاف حالة اإلفراد

قاؿ: ىو »فاالشًتاؾ ّتميع أنواعو سبب يف الغموض الداليل يف األلفاظ ا١تفردة، فإف الذم  
. كبذلك يكوف الكالـ 4«الطهر، قاؿ خصمو: بل اٟتيض؛ كىو حقيقة فيهما؛ ألنو من األضداد

أف التعلق أبلفاظ األضداد يصَت الكالـ فيو ٔتعٌت الكالـ يف اجململ، كيصعب  »يف ىذا السبب:
 .5«تعلق بو ٖتقيق مقصوده يف أكثر أنواعوعلى ا١ت

                                                           
 .77ص أحرجو ابن ماجة يف سننو، كتاب الصالة، ابب ما جاء يف ا١تستحاضة...،  1
 .441التلمساين، مفتاح الوصوؿ، ص  2
 .441،442ا١تصدر نفسو، ص  3
 .104ـ، ص1979ىػػ_ 1399اٞتويٍت، الكافية يف اٞتدؿ، ٖتقيق: فوقية حسُت ٤تمود، مطبعة عيسى البايب اٟتليب، القاىرة،  4
 .106ا١تصدر نفسو، ص  5
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   ﴿كمثالو أيضا قولو تعاىل:            ﴾  /النساء(

(. فلفظ النكاح مشًتؾ بُت الوطء كالعقد، لذلك اختلف األصوليوف يف حكم 22جزء من اآلية 
 1زكاج االبن من منكوحة األب.

 ﴿اىل:كقولو تع          ﴾  (. فصيغة الفعل 233)البقرة/ جزء من اآلية

مشًتكة بُت البناء للفاعل كالبناء للمفعوؿ، لذلك ٧تد أف أىل العلم اختلفوا يف إرضاع األـ كلدىا 
 ا ىل ىو حق ٢تا، أـ حق عليها  فإف كاف األكؿ فليس لألب أف ينقلو إىل غَتىا دكف رضاىا، أم

 الثاين فلو أف ٬تربىا على ذلك. ففي كسط ىذا االختالؼ يعًتض أحد الفريقُت ابالشًتاؾ يف 

 2الصيغة.

، كمثالو لفظ )ا١تختار( 3االشًتاؾ يف التصريف: كىو االشًتاؾ يف ىيئة اللفظ كصورتو -ب  
   4للفاعل كا١تفعوؿ.

  ﴿يف قولو تعاىل: كما يندرج ٖتت التصريف االشًتاؾ يف ا١تادة دكف الصورة، كما    

     ﴾ (. فالفعل فيو كما يف ا١تثاؿ السابق ٭تتمل البناء 282) البقرة/ جزء من اآلية

للفاعل؛ أم ال ٯتتنع كاتب من الكتب كال شهيد من الشهادة إذا دعي إىل ذلك، كما ٭تتمل 
 5 يضر هبما يف كقت شغل أك عذر.البناء للمفعوؿ النائب عن الفاعل؛ أم أف الداعي ال

                                                           
 .179، ص2003، 1، عماف األردف، طينظر: مهدم أسعد عرار، ظاىرة اللبس يف العربية، دار كائل  1
 .766ينظر: التلمساين، مثارات الغلط، ص  2
 ا١تصدر نفسو، ص ف.  3
 .179ابن قدامة ا١تقدسي، مصدر سابق، ص  4
 .767، 766ينظر: التلمساين، مثارات الغلط، ص  5
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أما صيغتا )تضار( ك)يضار( فهما مشًتكاف يف البناء للمعلـو تيضىارًٍر، كالبناء للمجهوؿ » 
، كىذا ما قصده التلمساين 1«تيضىارىٍر كسبب ىذا االشًتاؾ يف الصيغة السطحية الظاىرة.

 ابالشًتاؾ يف ا١تادة.

عرضنا ألسباب الغموض يف اللفظ ا١تفرد،  _ االشًتاؾ من جهة اللواحق: فيما سبق ج 
كٖتديدا ا١تتعلقة ابلصيغة نفسها، كسنتعرؼ على سبب الغموض ا١تتعلق بلواحق اللفظ من لواحق 

 نطقية، كخطية. 

مثل )الـ التعريف(بُت العهد كاٞتنس، كمثل )ايء التصغَت( بُت »_ اللواحق النطقية:  
 .2«تأنيث اللفظي كا١تعنومالتحقَت كالتعظيم، ك)ايء التأنيث( بُت ال

. 3كمثاؿ ذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص: )خيًلقى اٍلمىاءي طىهيوران ال يػينىًجسيوي إالَّ ما غىيػَّرى لىٍونىوي أك طىٍعمىوي أك ر٭تىوي( 
فيقاؿ األلف كالالـ للعهد؛ ألف اٟتديث كرد على سبب معُت كىو بئر بضاعة، فلفظ ا١تاء ال 

يف الحقو كىي الـ التعريف، ككذلك يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص:)أىٍفطىرى اٟتٍىاًجمي  اشًتاؾ فيو، كإ٪تا ىو
كىاٍلمىٍحجيوـي(

 5. ١تا مر هبما.4

أحواؿ »_ اللواحق ا٠تطية: كىي ما يلحق اللفظ من نقط كتشكيل فيكوف الغموض بسبب  
   6«عارضة ٢تا ]األلفاظ[ بعد ٖتصلها كاالشتباه بسبب اإلعجاـ كاإلعراب.

. فقاؿ   دىةن ًفيهىا خىرىزه كىذىىىبه ًبذىىىبو ركم: أف رجال سأؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ:) ًإيٌنً ابٍػتػىٍعتي  ًقالى
 . ابلصاد ا١تهملة. 7النيب ملسو هيلع هللا ىلص : ال، حىىتَّ تػيٍفصىلى (

                                                           
 .228موسى العبيداف، مرجع سابق، ص  1
 .767التلمساين، مثارات الغلط، ص  2
 ،03، كتاب الطهارة، ص1ـ، ج1995، 1عسقالين، التلخيص اٟتبَت، مؤسسة قرطبة، طأخرجو ال  3
 .373، ص14أخرجو أٛتد يف مسنده، مسند أيب ىريرة، ج  4
 .768ينظر: التلمساين، مثارات الغلط، ص  5
 .1602، ص2التهانوم، مصدر سابق، ج  6
 .444، مفتاح الوصوؿ، ص، نقال عن:التلمساين556، ص3أخرجو البيهقي، السنن الكربل، ج  7
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ابلضاد ا١تعجمة  أف ىذا اٟتديث قد ركم يف ركاية أخرل: حىىتَّ تػىٍفضيلى  »فاٟتنفية يقولوف: 
٥تففة، أم يكوف يف الذىب فضل على مقدار الذىب ا١تضاؼ مع السلعة، ك١تا كانت القصة 
كاحدة، علمنا أف اللفظُت معا مل يصدرا عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص لتنايف معنييهما، كأف اللفظ الوارد عن النيب 

كىذا ىو ا١تقصود ابلغموض بسبب   .1«تج بوملسو هيلع هللا ىلص كاحد معُت يف نفسو ٣تهوؿ عندان فال ٭ت
االشًتاؾ من جهة اللواحق كٖتديدا النقط. أما الغموض بسبب التشكيل كيقصد بو التغيَت 

 . مبنيا للمفعوؿ.2اٟتركي، كمثالو ما ركم :) أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اٟتىًب حىىتى يػيٍفرىؾى (

( مبنيا للفاعل كمعناه إىل يصبح فريكا، فتقوؿ اٟتنفية: قد ن  قل يف ركاية أخرل )حىىتَّ يػىٍفرًؾى
كيبلغ حد األكل، فإف مع اختالؼ الركاية كاللفظ كاحد ثبت االحتماؿ يف اللفظ، فوجب أف ال 

  3٭تتج بو.

ةى، اٍلوىلىدي لًٍلفىرىاًش كىلًٍلعىاًىًر كمثالو أيضا : قولو ملسو هيلع هللا ىلص لعبد هللا بن زمعة:) ىيوى لىكى ايى عىٍبدي بن زىٍمعى   
، كىاٍحتىًجيب ًمٍنوي ايى سىٍودىةي (  .4اٟتٍىٍجري

الركاية ىو لك عبده ابلتنوين، كابن زمعة  »فقضى بو البن زمعة، كمن ٮتالف ذلك يقوؿ: 
منادل مضاؼ، كلذلك أمر سودة ابالحتجاب منو كلو أٟتقو بزمعة ١تا أمرىا ابالحتجاب من 

 .5«أخيها 

ىػ( اليت تضيق من نسبة الفهم لدل 771ىذه ىي األسباب اليت حددىا التلمساين)ت 
 السامع يف اللفظ ا١تفرد.

                                                           
 .769، كينظر: التلمساين، مثارات الغلط، ص445التلمساين، مفتاح الوصوؿ، ص  1
 .446، نقال عن: التلمساين، مفتاح الوصوؿ، ص303، ص5أخرجو البيهقي يف سننو الكربل، ج  2
 .769، كمثارات الغلط، ص446ينظر: التلمساين، مفتاح الوصوؿ، ص 3
 .476،ص1سنده، مسند عثماف بن عفاف هنع هللا يضر، جأخرجو أٛتد يف م  4
 .770التلمساين، مثارات الغلط، ص  5
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: كما  يكوف االشًتاؾ اللفظي يف ا١ترد يكوف  اللفظ ادلركب  سباب الغموض يفأ_2 
 يف(. كذلك يف اللفظ ا١تركب؛ أم أف الصيغة الًتكيبية ٖتتمل معنيُت كىو ما يسمى )اشًتاؾ التأل

  ﴿مثل قولو تعاىل:          ﴾  البقرة/ جزء من(

 1(. فالذم بيده عقدة النكاح مًتدد بُت الزكج كالويل.237اآلية

   ﴿كيف قولو تعاىل:    ﴾ ٭تتمل أف »(. فهذا الًتكيب 05)النور/ جزء من اآلية

تثناء من ٚتيع اٞتمل ا١تتقدمة، كيلـز جواز قبوؿ شهادة القاذؼ بعد توبتو، كأف يكوف يكوف اس
. كعليو يكوف الًتكيب دؿ على عدـ قبوؿ شهادة القاذؼ بعد 2«استثناء من اٞتملة األخَتة فقط 

 توبتو، كبسبب االشًتاؾ يف التأليف فللمعارض االعًتاض بسببو.

كما يتصوره فإف لفظ )ىو( يعود اترة إىل ا١تعقوؿ   كل ما يتصوره العاقل فهو  »ككقولك: 
 .3«كاترة أخرل إىل العاقل 

 سباب الغموض يف اللفظ ادلرتدد بني اإلفراد والرتكيب:أ_ 3 

خذ الكالـ على أنو مركب كىو مفرد، أك أف أييخذ    يندرج ٖتت ىذا القسم نوعاف: إما أف أيي
١تفصل، أما الثاين فيسمى: تفصيل ا١تركب. على أنو مفرد كىو مركب. فاألكؿ يسمى: تركيب ا

 يتعلق بوجوده كعدمو أم بوجود الًتكيب  كعدمو، كىذا اآلخر ينقسم إىل ما »حيث إف االشتباه 

 ال يكوف الًتكيب فيو موجودا فيظن معدكما كيسمى تفصيل ا١تركب، كإىل عكسو كيسمى تركيب 

 .4«ا١تفصل

                                                           
 .447، كالتلمساين، مفتاح الوصوؿ، ص179ابن قدامة ا١تقدسي، مصدر سابق، ص  1
 .772التلمساين، مثارات الغلط، ص  2
 .1602، ص2التهانوم، مصدر سابق، ج  3
 .1602، ص2ا١تصدر نفسو، ج4



 الفصل الثالث                             الغموض  الداللي عند األصوليين التلمساني أنموذجا
 

94 
 

لُت منفصلُت كجعلهما قوال كاحدا، كمثاؿ : ىو كما قلنا تركيب قو تركيب ادلفصل_ أ 
استدالؿ من يرل أف مسح على العمامة، أك مسح الناصية ال ٬تزئ ٔتا ركم:) أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى هللا 

عليو كسٌلم مىسىحى بًنىاًصيىًتًو ًكعىلىى اٍلعىمىامىًة (
1. 

بناصيتو يف  فيحتمل أف يكوف ىذا يف كضوء كاحد، ك٭تتمل أف يكوف يف كضوءين، مسح» 
 2«كضوء كمسح غلى العمامة يف كضوء، كمع ىذا ال دليل على ا١تنع من االقتصار على أحد٫تا.

أنت ركبت ما ىو مفصل، كذلك أنو  »كعليو ييرد على من يرل أف أحد٫تا ال ٬تزئ ب: 
 .3«ملسو هيلع هللا ىلص مسح على العمامة يف كضوئو مرة، كمسح بناصيتو مرة 

ٍرىةه طىيًٌبىةه كىمىاءه  (:كىو: أف أيخذ مركب فيفصلو. كمثالو قولو ملسو هيلع هللا ىلصتفصيل ادلركب_ ب  ٘تى
) طىهيوره

كا١تاء  »فاٟتنفية يستدلوف بو على جواز الوضوء بنبيذ التمر، فحكم على النبيذ أبنو طهور، 4
وع من ا١تاء الطهور يتوضأ بو، فالنبيذ يتوضأ بو، فيفصل ما ىو مركب، بل الصحيح أف النبيذ ٣تم

 . 5«كالتمرة، كإ٪تا ذلك كقولنا: الطُت ماء كتراب 

ترجع على كثرهتا إىل أمر كاحد كىو عدـ  »ىذه ىي أسباب الغموض من جهة اللفظ، كىي 
التمييز بُت الشيء كأشباىو.مث إهنا تنقسم إىل ما يتعلق ابأللفاظ كإىل ما يتعلق اب١تعاين. كاألكؿ 

ظ ال من حيث تركبها كإىل ما يتعلق هبا من حيث تركبها، كاألكؿ ال ينقسم إىل ما يتعلق ابأللفا
ٮتلو إما أف يتعلق ابأللفاظ أنفسها كىو أف تكوف ٥تتلفة الداللة فيقع االشتباه بُت ما ىو ا١تراد 
كبُت غَته، كيدخل فيو االشًتاؾ كالتشابو كاجملاز كاالستعارة كما ٬ترم ٣تراىا، كيسمى ٚتيعا 

ي، كإما أف يتعلق أبحواؿ األلفاظ موىي إما أحواؿ ذاتية داخلة يف صيغ األلفاظ ابالشًتاؾ اللفظ

                                                           
 .231، ص1سلم يف صحيحو، ابب ا١تسح على الناصية كالعمامة، جأخرجو م 1
 .452التلمساين، مفتاح الوصوؿ، ص 2
 .744التلمساين، مثارات الغلط، ص 3
 .31، ابب يف الوضوء كالنبيذ، ص1أخرجو ابن أيب شيبة يف مسنده، ج  4
 .774التلمساين، مثارات الغلط، ص 5
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قبل ٖتصلها كاالشتباه يف لفظ ا١تختار بسبب التصريف إذا كاف ٔتعٌت الفاعل أك ا١تفعوؿ، كإما 
 أحواؿ عارضة ٢تا بعد ٖتصلها كاالشتباه بسبب اإلعجاـ كاإلعراب.

علق االشتباه فيو بنفس الًتكيب كما يقاؿ كل ما يتصوره كا١تتعلقة ابلًتكيب تنقسم إىل ما يت 
العاقل فهو كما يتصوره فإف لفظ ىو يعود اترة إىل ا١تعقوؿ كاترة أخرل إىل العاقل، كإىل ما يتعلق 
بوجوده كعدمو أم بوجود الًتكيب كعدمو، كىذا اآلخر ينقسم إىل ما ال يكوف الًتكيب فيو 

 .  1«ا١تركب كإىل عكسو كيسمى تركيب ا١تفصل موجودا فيظن معدكما كيسمى تفصيل 

ىػ( ٬تمع أسباب الغموض من جهة اللفظ ، فخرج من 771كعليو فالتلمساين)ت  
ذلك ستة أسباب: اشًتاؾ اٞتوىر، اشًتاؾ الصيغة، اشًتاؾ اللواحق، اشًتاؾ التأليف، كتركيب 

 ا١تفصل، كتفصيل ا١تركب.

 قرائن الرتجيح عند التلمساينرابعا_ 

األصوليوف القرائن ا١ترجحة ألحد االحتمالُت إىل أقساـ، فمنها اللفظية ، كالعقلية،  قسم 
 .3... كالتلمساين قسمها إىل أربعة: لفظية، كسياقية، كحالية، كخارجية2كاٟتالية

: كىي اليت تكوف متعلقة بنفس الكالـ ، فًتفع الغموض. كمثا٢تا يف القرينة اللفظية_ 1 

﴿قولو تعاىل:               ﴾ (.228)البقرة/ جزء من اآلية 

القرء إذا ٚتع على قركء فا١تراد بو الطهر ال اٟتيض، كاٞتمع قد ٮتتلف ابختالؼ ا١تعاين، »ؼ 
، كبُت آلة كإف كاف اللفظ ا١تفرد مشًتكا، أال ترل أنة العود مشًتؾ بُت ا٠تشبة كٚتعو إذ ذاؾ أعواد

                                                           
 .1602، ص2التهانوم، مصدر سابق، ج  1
 .188ينظر: أٯتن صاحل، مرجع سابق، ص  2
 .453ينظر: التلمساين، مفتاح الوصوؿ، ص  3
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الغناء كٚتعو إذ ذاؾ عيداف، ككذلك األمر مشًتؾ بُت القوؿ ا١تخصوص كٚتعو إذ ذاؾ أكامر، كبُت 
 .1«الفعل كٚتعو إذ ذاؾ أمور

ككذلك استدؿ بو اٞتمهور على أف ا١تقصود ابلقرء الطهر، كىو أف األطهار مذكرة كعليو  
ة أطهار، أما اٟتيض فمؤنثة كابلتايل ال كجب ٥تالفة العدد ا١تضاؼ إليها ٢تا، فتكوف بذلك ثالث

 2تثبت التاء يف العدد ا١تضاؼ إليها؛ أم ثالث حيض، كعليو فاآلية تدؿ على األطهار.

 ﴿: كىي مراعاة السياؽ الذم كرد فيو الكالـ، مثالو يف قولو تعاىل:القرينة السياقية_ 2 

            ﴾  (.50) األحزاب/جزء من اآلية 

فسياؽ اآلية يرجح أف ا١تراد البضع، كذلك أف اآلية سيقت لبياف شرفو ملسو هيلع هللا ىلص على أمتو كنفي » 
 .3«اٟترج عنو

. كالتلمساين يوافق 4«قريبة من السياقية كىي ال تنضبط »: ىيالقرينة احلالية_ 3
 .5«فال سبيل إىل ضبطهاأما األحواؿ  »ق( الذم قاؿ:478اٞتويٍت)ت

كىي موافقة أحد ا١تعنيُت لدليل منفصل من نص أك قياس أك  »:القرينة اخلارجية_ 4
 . 7ق(606. كىذا قسم من أقساـ القرينة عند الرازم )ت6«عمل

 كٯتثل التلمساين ٢تذا النوع من القرائن أبجزائو على الًتتيب: 

                                                           
 .453ا١تصدر السابق، ص   1
 .453،454ينظر: ا١تصدر نفسو، ص  2
 .455ا١تصدر نفسو، ص 3
 .455ا١تصدر نفسو، ص  4
 .185، ص1اٞتويٍت، مصدر سابق، ج  5
 .465التلمساين، مفتاح الوصوؿ، ص  6
 .178، ص1م، اصوؿ، جينظر: الراز   7
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﴿ىي األطهار، بدليل قولو تعاىل: مثاؿ عن النص: احتجاج اٞتمهور على أف القركء      

               ﴾  فأمر  »(.01)الطالؽ/جزء من اآلية

بطالقهن طالقا يستعقب عدهتن كال تًتاخى العدة عنو، كلذلك قرأ ابن مسعود:) لًقيبيًل ًعدَّهًتًنَّ (، 
 .1«الطهر ال يف اٟتيض، فإف الطالؽ يف اٟتيض حراـ كليس ذلك إال يف

إف العدة ١تا كانت مأمورا هبا كانت عبادة من  »أما مثالو يف موافقة القياس: كقوؿ اٞتمهور: 
العبادات، كالشأف يف  العبادة أف اٟتيض ينافيها، كال تتأدل فيو، فضال عن أف تتأدل بو، أال ترل 

صح مع اٟتيض ٓتالؼ الطهر، فالقياس يقتضي يف العدة أهنا أف الصالة كالصياـ كالطواؼ ال ت
تتأدل ابلطهر ال اٟتيض، كإذا كاف كذلك كجب ٛتل القركء يف اآلية على األطهار ال على 

 2«اٟتيض

كعن موافقة عمل الصحابة: ٯتثل ٢تا التلمساين ابحتجاج العلماء على كجوب غسل الرجلُت لقولو 

 ﴿تعاىل:                           

           ﴾ (. ؛ ابلنصب فتكوف 06)ا١تائدة/ جزء من اآلية

بة كالتابعُت رضواف هللا مل ينقل عن الصحا »معطوفة على الوجو كاليدين، ال على الرأس. ألنو
 .3«عليهم إال الغسل ال ا١تسح

  

 

                                                           
 .457التلمساين، مفتاح الوصوؿ، ص  1
 .458ا١تصدر نفسو، ص  2
 .460، صفسوا١تصدر ن  3
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كخالصة القوؿ: إف اللفظ من حيث غموضو عند األحناؼ إما: خفي، أك مشكل، أك 
٣تمل، أك متشابو على الًتتيب، ككل قسم يقابل قسيمو من األلفاظ من حيث الوضوح. أما عند 

تشابو، إال أف فيو خالؼ بُت كسط التلمساين فالغامض قسم كاحد كىو اجململ، كيسمى ا١ت
 اٞتمهور أنفسهم يف ا١تساكاة بينهما كعدمها.

كلغامض الداللة أسباب قاـ التلمساين ّتمعها كتصنيفها، كىي ستة مذكورة أعاله، كما أف 
اجململ أك الغامض عند ٯتكن أف يتجلى كيضبط ا١تراد منو من طرؼ ا١تتكلم نفسو أك ابلقرائن، 

 الذين يركف أف بيانو من ا١تتكلم فقط.   على خالؼ األحناؼ 
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نظر األصوليوف أىل داللة األلفاظ من جوانب عدة، كصنفوىا حسب معايَت شىت منها؛ 
الوضوح، كالغموض، كاٟتقيقة كاجملاز... كذلك للوقوؼ على مراد الشارع ، كاألخذ ابألحكاـ 

ىذا البحث  عد تتبع ىذه التقسيمات من خالؿالشرعية الواردة يف مصادر التشريع اإلسالمي، كب
 توصلنا إىل ٣تموعة من النتائج كا١تتمثلة يف:

_ قدـ األصوليوف يف ىذا اجملاؿ جهودا كدراسات يف موضوع الداللة، ما يعكس تفوقهم فيو 
  قبل ظهوره كعلم بقركف.

كاللفظ الداؿ بطريق اٟتنفية جعلوا داللة اللفظ على ا١تعٌت ا١تراد كلو تبعا داال بعبارتو، _ 
 االلتزاـ كمل يقصد داال ابإلشارة، كداللة العبارة كاإلشارة من منطوؽ النص.

كا١تعٌت ا١تفهـو من اللفظ يسمى داللة النص كىو عند اٞتمهور مفهـو ا١توافقة، أما ما دؿ _ 
 العقلية كالشرعية فداللة اقتضاء. ةعلى معٌت يتوقف عليو الصدؽ كالصح

منطوؽ كمفهـو كيتضمن كل منهما على أقساـ   فقسم طرؽ الداللة إىل التلمساين أما_  
كما سبق توضيح ذلك. كابختصار ا١تنطوؽ قسماف: صريح كغَت صريح، ك غَت الصريح يشتمل 
على: داللة االقتضاء، كداللة اإلٯتاء، كداللة اإلشارة،  أما ا١تفهـو فمخالفة كموافقة، كاالختالؼ 

 جة عنده، كغَت معموؿ بو عند األحناؼ.يف مفهـو ا١تخالفة فهو ح

ا١تنطوؽ الصريح عند اٞتمهور ىو عبارة النص عند اٟتنفية، ككذلك ىي داللة اإلٯتاء عند _ 
اٞتمهور. كما حصل االتفاؽ يف دالليت اإلشارة كداللة النص لكن األكىل  اتفاؽ يف داللتها 

 .ؼ يف االصطالح فقطكاصطالحها أـ الثانية فهي مفهـو ا١توافقة كعليو االختال

داللة االقتضاء فال كجود الختالؼ فيما بينهما، كما كقع اتفاؽ بينهما فإف أقول _ 
الدالالت اليت يعتربىا اٟتنفية داللة العبارة أك "عبارة النص"، كاٞتمهور ىي ا١تنطوؽ الصريح مع 

 داللة اإلٯتاء.
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العدد ٧تد دالالت  يف مقابل ذلك ٧تد حصوؿ اختالؼ بُت ا١تدرستُت، فمن حيث_  
األلفاظ أربع دالالت عند اٟتنفية يقابلها قسماف عند اٞتمهور، كبفركعهما يصبح العدد ست 
دالالت. كمن انحية الًتتيب فإف اٞتمهور يقدموف داللة االقتضاء على داللة اإلشارة، أما 

 األحناؼ فإهنم يقدموف داللة اإلشارة على االقتضاء.

قسيم داللة األلفاظ على األحكاـ من حيث الوضوح إىل ف يف تو األصولي اختلف _ 
كالتلمساين  قسمُت، أحد٫تا رابعي؛ كىو مذىب األحناؼ كاآلخر ثنائي كىو مذىب اٞتمهور،

أضاؼ قسما اثلثا للثنائي الواضح، كىو بعد الظاىر كيسمى ا١تؤكؿ.  نوإال أ جزء ضمن الكل،
 أقول، فصار ا١ترجوح راجحا. كىذا األخَت أصلو ظاىر لكنو ريجح بدليل منفصل 

إف الغموض يف اللفظ عند اٟتنفية درجات، فا٠تفي أقل درجة يف اإلهباـ لوضوح معناه _ 
ابتداء، ألنو لوال العارض لتطبيق لفظو العاـ على بعض أفراده لكاف يف عداد كاضح الداللة، 

غموضا منهما النغالؽ ابب كا١تشكل يليو يف ا٠تفاء النفتاح اجملاؿ فيو لالجتهاد، كاجململ أكثر 
االجتهاد فيو، بتزاحم ا١تعاين كتواردىا على صيغتو دكف رجحاف معٌت على آخر، كا١تتشابو ال يعلمو 

 إال هللا.

التلمساين فَتل أف ا١تتشابو ىو اجململ، كبذلك كاف الغامض عندىم مفردا، كال  فأما_ 
 .يوجد تفاكت يف الغموض

ض من جهة اللفظ ، فخرج من ذلك ستة أسباب: أسباب الغمو  ٬تمع التلمساين _  
اشًتاؾ اٞتوىر، اشًتاؾ الصيغة، اشًتاؾ اللواحق، اشًتاؾ التأليف، كتركيب ا١تفصل، كتفصيل 

 ا١تركب
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 قائمة ادلصادر وادلرجع
 .القرآن الكرمي ، برواية حفص عن عاصم 
 :إدريس محادي 

 ـ.1994، 1ثقايف العريب، بَتكت، طا٠تطاب الشرعي كطرؽ استثماره، ا١تركز ال _ 01
 :هـ(:552األمسندي دمحم بن عبد احلميد)ت 

 1بذؿ النظر يف األصوؿ، ٖتقيق: دمحم زكي عبد الرب، مكتبة دار الًتاث، القاىرة، ط_ 02
 ـ.1992ىػػ_1412

 :هـ(:631اآلمدي اإلمام علي بن دمحم)ت 
دار الصميعي، الرايض السعودية، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ٖتقيق: عبد الرزاؽ عفيفي،  _03
 ـ.2003، 1ط

 :أمري عبد العزيز 
 ـ.1997ىػ_1418، 1أصوؿ الفقو اإلسالمي، دار السالـ، الغورية، ط_ 04

 أمين صاحل: 
 1القرائن كالنص، ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، الوالايت ا١تتحدة األمريكية، ط_ 05

 ـ.2010ىػ_ 1431
  هـ(:474سليمان بن خلف)ت:الباجي أبو الوليد 

 .د ت، اإلشارة يف معرفة األصوؿ، ٖتقيق: دمحم علي فركوس، دار البشائر اإلسالمية_06

 ـ.1973، 1اٟتدكد يف األصوؿ، ٖتقيق: نزيو ٛتاد، مؤسسة الزعيب، بَتكت، لبناف، ط _07

كت، لبناف _ا١تنهاج يف ترتيب اٟتجاج، ٖتقيق: عبد اجمليد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بَت 08
 ـ.2001، 3ط



 قائمة ادلصادر وادلراجع
 

104 
 

 :هـ(:730البخاري اإلمام عالء الدين بن أمحد)ت 
كشف األسرار عن أصوؿ فخر اإلسالـ البزدكم، دار الكتاب العريب، بَتكت، لبناف   _ 09
 . 1ط

 :هـ(:206البخاري أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل )ت 
 ـ.2002، 1صحيح البخارم، دار بن كثَت، دمشق، سوراي، ط _10

 هـ(:963نبكيت أبو العباس أمحد اباب )ت:الت 
االبتهاج بتطريز الديباج، تقدًن: عبد اٟتمد عبد هللا ا٢ترامة، كلية الدعوة اإلسالمية  -11

  ـ.1989، 1ط طرابلس،

 هـ(:1158التهانوي دمحم علي)ت:

، ٖتقيق: علي دحركج، مكتبة لبناف، بَتكت، لبناف   _12 كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو
 .ـ1996، 1ط

 :جون الينز 
اللغة كا١تعٌت كالسياؽ، ترٚتة: عباس صادؽ الوىاب، مراجعة: يوئيل عزيز، دار الشؤكف  _13

 ـ. 1987، 1الثقافية العامة، بغداد، ط
 :هـ(:478اجلويين: أبو ادلعايل عبد ادللك ادلدعو إمام احلرمني )ت 

 ىػػ.1399، 1الربىاف يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: عبد العظيم الديب، قطر، ط_ 14

الكافية يف اٞتدؿ، ٖتقيق: فوقية حسُت ٤تمود، مطبعة عيسى البايب اٟتليب، القاىرة  _15
 ـ.1979ىػػ_ 1399
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 :هـ(:406ابن حزم أبو دمحم علي بن أمحد بن سعيد )ت 
 .دت، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ٖتقيق: أٛتد دمحم شاكر، دار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت_16

 هـ(:436ري: دمحم بن علي بن الطيب )تأبو احلسني البص 
 ـ.1964ىػ_  1384_ ا١تعتمد يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: دمحم ٛتيد هللا،دمشق، 17 

 هـ(:241أمحد )تأبو عبد هللا  حنبل بن 
 ـ.1998ىػ_ 1419الدكلية، الرايض، _ مسند أٛتد،بيت األفكار  18

 :(:هـ691اخلبازي جالل الدين أبو دمحم عمر بن دمحم بن عمر)ت 
ا١تغٍت يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: دمحم مظهر بقا، دار إحياء الًتاث اإلسالمي، مكة ا١تكرمة  _19
 ـ.2001، 2ط

 :هـ(:808ابن خلدون عبد الرمحن بن دمحم )ت 
 ـ.1997التعريف اببن خلدكف كرحلتو شرقا كغراب، دار الكتاب اللبناين، _20

 :هـ( :606الرازي فخر الدين بن ضياء الدين )ت 
 ـ.1981ىػ_ 1،1401التفسَت الكبَت)مفاتيح الغيب(، دار الفكر، بَتكت، لبناف، ط _21
 .1اصوؿ يف علم األصوؿ، ٖتقيق: طو جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة، ط_ 22

 :هـ(:595ابن رشد أبو الوليد دمحم بن أمحد بن دمحم )ت 
 1م، دار السالـ، طبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد، ٖتقيق: عبد هللا العباد_23

 ـ.1995ىػ_1416

 :هـ( :384الرماين أبو احلسن علي بن عيسى )ت 
 2معاين اٟتركؼ، ٖتقيق: عبد الفتاح إٝتاعيل شليب، دار الشركؽ، جدة، السعودية ط_24

1981. 
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 :هـ(:794الزركشي بدر الدين دمحم بن هبادر بن عبد هللا )ت 
الكويت  ،سليماف األشقر، دار الصفوة، الغردقة البحر ايط يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: عمر _ 25
 ـ.1988ىػ_1409، 1ط

 :هـ(: 756السبكي علي بن عبد الكايف )ت 
_ رفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب، ٖتقيق: علي دمحم عوض كعادؿ أٛتد عبد ا١توجود 26

 ـ.1999ىػ_1419، 1عامل الكتب، بَتكت، لبناف، ط

شعباف دمحم إٝتاعيل، مكتبة الكليات األزىرية القاىرة   _ اإلهباج يف شرح ا١تنهاج، ٖتقيق:27
 ـ.1981ىػ_1401، 1ط

األشباه كالنظائر، ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلي دمحم عوض، دار الكتب العلمية  _28
 ـ.1991ىػ_1411، 1بَتكت، لبناف، ط

 :هـ(:490السرخسي أبو بكر أمحد بن أيب سهل )ت 
 1و الوفا األفغاين، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، طأصوؿ السرخسي، ٖتقيق أب _29

 ـ.1993
 :هـ(:790الشاطيب أبو إسحاق إبراهيم )ت 

ا١توافقات، تقدًن: بكر بن عبد هللا أبو زيد، تعليق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ  _30
 ـ.1996ىػ_141، 1سلماف، دار بن عفاف، ا١تملكة العربية السعودية، ط

 هـ(:771 أبو عبد هللا دمحم بن أمحد احلسين )ت:الشريف التلمساين 
 1مثارات الغلط يف األدلة، ٖتقيق: دمحم علي فركوس، مؤسسة الرايف، بَتكت، لبناف، ط _31

 ـ .1998ىػ_1419
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مفتاح الوصوؿ إىل بناء الفركع على األصوؿ، ٖتقيق: دمحم علي فركوس، مؤسسة الرايف  _32
 ـ.1998ىػ_1419، 1بَتكت، لبناف، ط

 (:هـ732علي بن دمحم )ت: الشريف اجلرجاين 
 .ـ1985التعريفات، مكتبة لبناف، بَتكت،  _ 33

 هـ(1250)ت: دمحم بن علي الشوكاين: 
 _ إرشاد الفحوؿ، ٖتقيق: سامي األثرم، دار الفضيلة، الرايض، ا١تملكة العربية السعودية34
 .ـ2000ىػ_1421، 1ط

  هـ(235ت:أبو بكر عبد هللا بن دمحم ) شيبة أيبابن: 
 1مسند ابن أيب شيبة، ٖتقيق: عادؿ بن يوسف العزازم، دار الوطن، الرايض، ط_ 35

 ـ.1997

 هـ(:898أمحد بن عبد الرمحن )ت: الشيخ حلولو 
 ـ.1999، 1الضياء الالمع، ٖتقيق: عبد الكرًن النملة، مكتبة الرشد، الرايض، ط_ 36

 ( 1250ت:الشوكاين دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا:)هـ 
 ـ.1993، 1_نيل األكطار، ٖتقيق: عصاـ الدين الصبابطي، دار اٟتديث، مصر، ط37

 :هـ(:476الشريازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي )ت 
 1_ اللمع يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: ٤تي الدين مستو، دار الكلم الطيب، بَتكت، ط 38

 ـ.1995ىػ_1416
 1ىيتو، دار الفكر، دمشق، سوراي، ط _ التبصرة يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: دمحم حسن39

 ـ.1980
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 1_ ا١تعونة يف اٞتدؿ، ٖتقيق: علي العمريٍت، إحياء الًتاث اإلسالمي، الكويت، ط40
 ـ.1987ىػ_1407

 1_ ا١تهذب يف فقو اإلماـ الشافعي، ٖتقيق: دمحم الزحيلي، الدار الشامية، بَتكت، ط41
 ـ.1992 -ىػ1412

 هـ(:321)ت: الطحاوي أبو جعفر أمحد بن دمحم 
 ـ.1994، 1، ٖتقيق: دمحم زىرم النجار، عامل الكتب، ا١تدينة النبوية، طاثرين اآلامعشرح _ 42

 :طه عبد الرمحن 
 1اللساف كا١تيزاف أك التكوثر العقلي، ا١تركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ا١تغرب، ط _43

 م.1998

 :هـ(:716الطويف سليمان عبد القوي )ت  
 ىػ.1410، 2يف أصوؿ الفقو، مكتبة اإلماـ الشافعي، الرايض، ط_ البلبل 44

_ إيضاح البياف عن معٌت أـ القرآف، ٖتقيق: علي حسُت البواب، مكتبة الثقافة الدينية 45
 ـ.2000ىػ _ 1419

شرح ٥تتصر الركضة، ٖتقيق: عبد هللا بن عبد اسن الًتكي، كزارة الشؤكف اإلسالمية  _46
 ـ. 1998ىػ_ 1419، 2اإلرشاد، ا١تملكة العربية السعودية، طكاألكقاؼ كالدعوة ك 

 (:هـ510)ت: الكلوذاين أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد              
 1 أبو عمشة، دار ا١تدين، جدة، طالتمهيد يف أصوؿ الفقو،ٖتقيق: مفيد دمحم _47

 ـ.1985ىػ_1406
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 عبد الوهاب خالف 
ع، مكتبة الدعوة اإلسالمية شباب األزىر مصر علم أصوؿ الفقو كخالصة اتريخ التشري _48

 .144، ص1957
 عبد الوهاب عبد السالم طويلة: 

 .ـ2000، 2أثر العربية يف اختالؼ اجملتهدين، دار السالـ، ط _49

 :هـ(:852العسقالين أمحد بن علي بن دمحم الكناين )ت 
 ـ.1995، 1التلخيص اٟتبَت، مؤسسة قرطبة، ط _50

 هـ(:690ن بن إبراهيم )ت:ابن الفركاج عبد الرمح  
 .، دتشرح الورقات، ٖتقيق: سارة شايف ا٢تاجرم، دار البشائر اإلسالمية، الكويت _51

 :هـ(:684القرايف شهاب الدين أمحد بن إدريس )ت 
بَتكت، لبناف  شرح تنقيح الفصوؿ يف اختصار اصوؿ يف األصوؿ، دار الفكر،_ 52

 .ـ2004ىػ_ 1424
 هـ(:803ن علي بن دمحم )ت:ابن اللحام أبو احلس 

ا١تختصر يف أصوؿ الفقو، ٖتقيق: دمحم مظهر بقا، دار إحياء الًتاث اإلسالمي، مكة _ 53
 ـ.2001ىػػ_1422، 2ا١تكرمة، ط

 :هـ(:273ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد )ت 
 .1السنن ابن ماجة، بيت األفكار الدكلية، الرايض، ط_ 54

 هـ(:536 بن علي بن عمر )ت:ادلازري أبو عبد هللا دمحم 
 .1إيضاح اصوؿ من برىاف األصوؿ، ٖتقيق: عمار الطاليب، دار الغرب اإلسالمي، ط _ 55

 :هـ(:179مالك أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك )ت 



 قائمة ادلصادر وادلراجع
 

110 
 

 ـ. 1985، 1ا١توطأ، ٖتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار الًتاث العريب، بَتكت، لبناف، ط_ 56

 دمحم أديب صاحل: 
 4ط 1_ تفسَت النصوص يف الفقو اإلسالمي، ا١تكتب اإلسالمي، بَتكت، لبناف، اجمللد57

 م.1993

 :دمحم اخلضري 
 ـ.1969، 6أصوؿ الفقو، ا١تكتبة التجارية الكربل، مصر، ط _ 58

 دمحم دمحم يونس علي : 
 .ـ2006، 1_ علم التخاطب اإلسالمي، دار ا١تدار اإلسالمي، بَتكت، لبناف، ط59

 1ا١تتحدة، بَتكت، لبناف ط كالتخاطب، دار الكتاب اٞتديدمقدمة إىل علمي الداللة _ 60
 ـ.2004

 حممود هرموش: 
 .ـ1987ىػ_ 1406، 1القاعدة الكلية، ا١تؤسسة اٞتامعية، بَتكت، لبناف، ط_ 61

 ( 261مسلم أبو احلسن بن احلجاج القشريي:)هـ 
 .1إحياء الًتاث، بَتكت، ط صحيح مسلم، ٖتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار_ 62

 :حميي الدين حمسب 
 ـ.2008، 1الداللة عند العرب الرازم أ٪توذجا، دار الكتاب ا١تتحدة، لبناف، ط علم-63

 :هـ(:1025ابن مرمي ادلديوين أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن أمحد)ت 
طبعة الثعالبية البستاف يف ذكر األكلياء كالعلماء بتلمساف، ٖتقيق: دمحم بن أيب شنب، ا١ت_64

  ـ.1908، 1اٞتزائر، ط
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 :مصطفى سعيد اخلن 
أثر االختالؼ يف القواعد األصولية يف اختالؼ الفقهاء، مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف  _65
  .ـ1982، 2ط

 هـ(:620عبد هللا بن أمحد بن قدامة )ت: ادلقدسي 
 ىػػ.1424، ركضة الناظر كجنة ا١تناظر، ٖتقيق: ٤تمود حامد عثماف، الرايض _66

 :مهدي أسعد عرار 
 ـ. 2003، 1ظاىرة اللبس يف العربية، دار كائل، عماف األردف، ط _67
 

 موسى العبيدان: 
 ـ.2002، 1داللة تراكيب اٞتمل عند األصوليُت، دار األكائل، دمشق، سوراي، ط_ 68

 هادي هنر: 
 ـ.2007، 1علم الداللة التطبيقي يف الًتاث العريب ، دار األمل، األردف، ط_ 69

 وهبة الزحيلي: 
 ـ.1986، 1أصوؿ الفقو اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، سوراي، ط_ 70
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