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 إذا كان املرج�ع بحث�ا :اس�م العائل�ة للمؤل�ف،االس�م األول( .س�نة النشر) .عن�وان البحث.
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افتتاحية العدد
احلمد اهلل محدا يليق بجالله وعظيم سلطانه ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني وبعد:

ملا كانت جامعة املجمعة قد تعهدت يف رسالتها بدعم املشاريع البحثية التي تسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،

وتعزيز الوالء واالنتامء للوطن بقيمه الثقافية وتراثه احلضاري ،فقد حرصت وكالة اجلامعة للدراسات العليا

والبحث العلمي منذ نشأهتا عىل ترمجة رسالة اجلامعة ترمجة عملية تعهد رعايته رؤية بحثية عليه البحث العلمي يف
كافة مستوياهتا نرش ًا ودع ًام وتوزيع ًا .وقد حققت الوكالة يف هذا املجال طفرات قياسية .وذلك عىل مستويات متنوعة

منها :مستوى نرش الكتب واملؤلفات العلمية ،مستوى نرش األبحاث العلمية املحكمة وذلك من خالل إصدار عدد

من املجالت العلمية الدورية يف كافة التخصصات العلمية واألكاديمية ،مستوى الدعم املايل للمشاريع البحثية
ملنسويب اجلامعة ،مستوى تقديم جوائز التميز البحثي بشكل سنوي ،وأخري ًا يف مستوى برامج الدعم للبحث والنرش
العلمي املتميز ملختلف فئات الباحثني من أعضاء هيئة التدريس  ،وطالب الدراسات العليا  ،ومشاريع التخرج

للطالب.

ويأيت إصدار العدد الثالث من « حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات» والتي تصدرها جامعة املجمعة

من خالل مركز النرش والرتمجة بوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،خطوة جديدة يف هذا الطريق،

وذلك ببحث يف الدراسات الفقهية بعنوان « الداللة  :حقيقتها  ،أنواعها  ،أحكامها ،وقواعدها» .وهو بحث رائد

يف جماله ألنه يتطرق إيل دراسة االستالل الفقهي من زاوية غفل عنها الكثريون ،فبينام تركز الدراسات الفقهية – يف
معظمها – عىل اجلانب اللفظي ،نجد هذا البحث يتناوله من اجلانب غري اللفظي وهو ما اصطلح عىل تسميته جمرد ًا
بالداللة.

والواقع أنه ما كان لوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن حتقق ذلك املركز املتقدم  -بعد توفيق اهلل

سبحانه  -إال بفضل الدعم السخي واملستمر حلركة البحث العلمي من معايل مدير اجلامعة الدكتور خالد بن سعد
املقرن ،وتشجيعه الصدار منفذ جديد للنرش العلمي وللبحوث والدراسات اجلادة .
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الداللة
َّ
حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
د.مس ّلم بن حممد الدورسي

األستاذ املشارك بكلية الرشيعة
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املستخلص
هذا البحث موجه إىل دراس�ة جان�ب الداللة غري اللفظية،
وال�ذي يقصد به ما يفيد فائد ًة وه�و غري ٍ
لفظ  ،مثل داللة حال
ُ
ُ
املتكلم أو الفاعل  ،وداللة الظروف املحيطة بأحوال املتكلم أو
الفاعل واملؤثرة يف حتديد املراد ،س�وا ٌء أكانت أس�باب ًا أم دواعي
ٍ
عادات عامة.
أم مقاصد أم
وهي�دف ه�ذا البحث إىل بي�ان حقيقة الدالل�ة غرياللفظية
وأنواعه�ا ،وتقري�ب أحكامها وقواعده�ا يف اجلانب الفقهي ،
وإب�راز انف�راد علامء الرشيع�ة بموضوع الداللة غير اللفظية ،
ٍ
بصورة
دون من عداهم ممن ُيظن أن هلم عناي ًة بموضوع الداللة
ٍ
عامة ،س�وا ٌء م�ن اللغويين أو املناطقة  ،كام يس�عى البحث إىل
ٍ
طري�ق من الط�رق التي ُيكش�ف هبا ع�ن احلكم
الكش�ف ع�ن
الرشع�ي ،وما يعرتيه ق�و ًة وضعف ًا  ،وبيان أمهي�ة هذا املوضوع
يف جانب القضاء والفتيا .

املقدمة

احلم�د هلل ،أمح�ده على م�ا م� ّن به م�ن جزي�ل العطايا
واهلبات ،وأشكره عىل عظيم فضله وتوفيقه وتسديده،
والصالة والسلام عىل خير خلقه نبينا ٍ
حممد وعىل آله

ٍ
بإحسان إىل يوم الدين وبعد:
وصحبه ومن تبعهم

ٍ
بصورة
فق�د لق�ي موضوع ط�رق االس�تدالل -
ٍ
عام�ة -اهتامم� ًا بالغ� ًا م�ن األصوليين والفقه�اء؛

Abstract
This study aims at invistigating the non-verbal
aspect of signification, which is meant to be useful
even if it were non-verbal, such as the indication of
the speaker›s or the doer›s status, and the surrounding
circumstances effecting determining the meaning, either
reasons, goals, general aims or habits.
In addition, this study aims at clarifying the reality of
non-verbal signification and its types, to bring together
its regulations in the jurisprudential aspect, and to
highlight the uniqueness of Shari›a scholars in the topic
of non-verbal semantic, apart from non-proponents
who have an interest in the topic of meaning in general,
whether linguists and logicians. Also, this study aims at
showing a way of the legitimacy science detecting ways,
along with its strength and weakness, and to highlight
the significance of this issue in relevance to judiciary
and fatwa.

وقد نحا هذا االهتامم إىل الرتكيز عىل بحث ٍ
شق

من ش�قي االس�تدالل وإبرازه بخلاف املوقف من
الش�ق اآلخر ،ففي حين أن جل املصنفات الرشعية
ذات العالق�ة بتفسير الن�ص تأصي ً
لا أو تطبيق ًا قد

أول�ت عناي ًة فائق ًة ببحث جانب الدالالت اللفظية،
إال أهن�ا أغفلت بح�ث اجلانب اآلخ�ر املقابل ،وهو
جان�ب الدالل�ة غير اللفظي�ة ،وم�ا يع�رف جم�رد ًا

وذلك ملا له من ٍ
أثر واس� ٍع يف تفسري النص الرشعي،

بالدالل�ة ،أو عىل أقل األحوال مل توله االهتامم الذي

آلث�ار علامء الشرع جيد هذا االهتامم ظاه�ر ًا جلي ًا يف

ونح�ن يف هذا املقام ال يس�عنا إال أن نقيم العذر يف

والكشف عن كيفية إعامله واجتناب إمهاله ،واملتتبع
التنظري والتطبيق.

مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

أسبغته عىل اجلانب األول .

ه�ذا األمر ،وأن نق�ف عنده قبوالً واستس�اغ ًة؛ وذلك
1
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ألن مبن�ى الشرع يف األصل عىل النص ،وتفسير هذا
النص وتوجيهه يستدعي توجه ًا مبارش ًا إىل هذا املصدر

املنظ�وم ،والبح�ث يف قواع�د إقامته وتطبيق�ه؛ لتكون
منطلق ًا إلقامة هذا الرشع املبني عىل نص الوحي .

وه�ذا ال يعن�ي أن علامء الرشع ق�د أغفلوا اجلانب
اآلخر غري اللفظي ،بل إننا نجده عند ٍ
مجلة منهم؛ سعي ًا

إىل حتقي�ق بعض قواع�ده ،وإقرار ٍ
يشء م�ن تطبيقاته،
وإن كان ه�ذا اجله�د منه�م ق�د اتصف بكون�ه جهد ًا
مشتت ًا عىل سبيل اإلشارة املوجزة يف ٍ
كثري من مواضعه.

وتأسيس� ًا عىل ما تقدم؛ عق�دت العزم عىل بحث
ٍ
لغايات منها:
موضوع ( الداللة)؛ حتقيق ًا

لـ�م ش�تات جزئي�ات ه�ذا املوض�وع؛ ببيان
ُّ -1
حقيق�ة الداللة وأنواعه�ا ،وتقريب أحكامها

وقواعدها يف اجلانب الفقهي .

 -2إبراز انفراد األصوليين والفقهاء واهتاممهم
بموضوع الداللة ،دون م�ن عداهم ممن ُيظن
بصورة ٍ
ٍ
عامة،
أن هلم عناي ًة بموض�وع الداللة

سوا ٌء من اللغويني أو املناطقة.
 -3لف�ت النظر إىل ٍ
طريق من الطرق التي ُيكش�ف
هبا عن احلكم الرشعي ،وما يعرتيه قو ًة وضعف ًا.

 -4أمهية هذا املوضوع يف جانب القضاء والفتيا،
فكثري ًا ما يرد عىل القضاة واملفتني من املس�ائل

م�ا يرتبط بالداللة ،وحتف هبا دالئل األحوال

أو األع�راف مما يتطلب م�ن القايض أو املفتي

أن يكون نظره مستوفي ًا ألوجه الداللة املحفة
باحلادثة.

2

وبحس�ب بحث�ي مل أج�د م�ن أف�رد ه�ذا املوض�وع

بخصوص�ه بالبح�ث والدراس�ة ،إال أنه جتدر اإلش�ارة
موضوع�ات ذات ٍ
ٍ
ٍ
صلة
دراس�ات تناولت
إىل أن هن�اك
بموض�وع الدالل�ة ،وخاص�ة الدراس�ات الت�ي ُعني�ت

بموض�وع القرائن عند األصوليني؛ وم�ن أبرزها كتاب

(القرائ�ن عند األصوليني) للدكتور حممد بن عبد العزيز

املب�ارك؛ حي�ث تضمنت ه�ذه الدراس�ة جانب� ًا تأصيلي ًا
أفدت منه يف بعض مسائل هذا البحث.
لقرائن األحوالُ ،

وقد رأيت أن تكون خطة هذا البحث وفق اآليت:
 -املقدمة .

 -متهيدٌ يف حقيقة الداللة .

 الفصل األول :أنواع الداللة.ويشتمل عىل مخسة مباحث:

املبحث األول :أنواع الداللة من جهة هيئتها.
املبحث الثاين :أنواع الداللة من جهة ذاهتا.

املبحث الثالث :أنواع الداللة من جهة طريقها.

املبح�ث الرابع :أنواع الداللة من جهة عالقتها
باللفظ.

املبحث اخلامس أنواع الداللة من جهة طريقها.

 الفصل الثاين :أحكام الداللة:ويشتمل عىل مخسة مباحث:

املبحث األول :إغناء الداللة عن اللفظ وعن النية.

املبحث الثاين :إيضاح الداللة للمبهامت.

املبح�ث الثال�ث :ختصي�ص الدالل�ة وتقييدها
لأللفاظ.

املبحث الرابع :تعميم الداللة لأللفاظ اخلاصة.
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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املبح�ث اخلام�س :حتدي�د الداللة لن�وع داللة

 -٥بي�ان معاين األلفاظ م�ن مصادرها ومراجعها

 -الفصل الثالث :القواعد الفقهية ذات الصلة

واهللَ أس�أل أن يم�دين بعون�ه وتوفيق�ه إلنجاز ما

اللفظ.

بالدَّ اللة:

ويشتمل عىل ثالثة مباحث:

املبح�ث األول :القواعد الفقهي�ة التي متثل جمال
إعامل الداللة.

املناسبة.

رم�ت حتقيق�ه يف ه�ذا البحث ،فه�و اهلادي للرش�اد
ُ
واملوفق للصواب.

متهيد يف حقيقة الداللة

املبح�ث الثاين :القواعد الفقهي�ة التي تبني عالقة

الداللة بفتح الدال أو كرسها أو ضمها -واألفصح

املبحث الثالث :القواعد الفقهية التي متثل رشوط

ودالالت ،وق�د حصر علماء اللغ�ة املعن�ى احلقيق�ي
ٌ

 -اخلامتة:

ال�ذي ي�دل الن�اس وهيدهي�م((( .ق�ال اب�ن منظ�ور:

الداللة باأللفاظ والنيات.
إعامل الداللة.

ويعتمد منهجي يف هذا البحث عىل ما يأيت :

ٍ
اس�تدالالت
 -1اس�تقراء م�ا أورده العلماء م�ن
ٍ
ومناقش�ات يف املس�ائل ذات العالق�ة بالدالل�ة،
وحتليلها ،ومناقش�تها ،واإلفادة منها يف التأصيل
هلذا املوضوع ،مع العناية بالتوثيق ،وعزو اآليات،

وختريج األحاديث وفق املنهج العلمي املتبع.

 -2االعتامد عىل املصادر األصيلة ،فيام كان عمدة
الباحث فيه هو النقل أو االقتباس.

 -3عزوها إىل س�ورها ،وختري�ج األحاديث من
مصادرها من كتب الس�نة ،ف�إن كان احلديث

يف الصحيحين أو أحدمه�ا اكتفي�ت بتخرجيه

منهام ،وإال استفضت يف بيان من أخرجه.
ِ
وآرائهم لكتبهم مبارشة،
 -٤عزو نصوص العلامء
إال عند تعذر ذلك فيتم التوثيق بالواسطة.

مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

ُ
في�ه ه�و الفت�ح -مص�در ّ
دالئ�ل
دل ي�دل ،ومجعه�ا

ألص�ل الكلم�ة يف معن�ى اإلرش�اد أو العل�م بالطريق
«والدلي�ل ما ُيس�تدل به ،والدليل ال�دّ ُال ،وقد د ّله عىل

الطري�ق َيدُّ له دالل ًة  -بفتح الدال أو كرسها أو ضمها،
والفتح أعىل  ... -والدليل
والدلييل الذي يدلك»((( .
ّ

والداللة يف القرآن الكريم والسنة النبوية وردت
ٍ
باش�تقاقاهتا يف مواض�ع
متع�ددة(((؛ فق�د وردت يف

الق�رآن الكريم يف ثامنية مواضع ،وكل تلك املواضع
( )1انظر  :مقاييس اللغة ( )211/2مادة (دلل) ،وخمتار الصحاح
( )218/1مادة (دلل ) ،ولس�ان العرب ( )247/11مادة
(دلل).
( )2لسان العرب ( )247/11مادة (دلل).
( )3فف�ي الق�رآن ورد قول�ه تع�اىل ( :فدالمها بغ�رور ) ،وقول�ه تعاىل:
(فوس�وس إليه الش�يطان قال يا آدم هل أدلك عىل ش�جرة اخللد
ومل�ك ال يبلى) ،وقوله تع�اىل( :وحرمنا علي�ه املراضع من قبل
فقالت هل أدلكم عىل أهل بيت يكفلونه) ،وقوله تعاىل( :إذ متيش
أختك فتقول هل أدلكم عىل من يكفله) ،وقوله تعاىل( :أمل تر إىل
ربك كيف مد الظل ولو شاء جلعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه
دليال) ،وقوله تعاىل( :فلام قضينا عليه املوت ما دهلم عىل موته إال
دابة األرض ) .ومما ورد يف السنة قوله صىل اهلل عليه وسلم( :أال
أدلكم عىل ٍ
أمر إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشو السالم بينكم) ،وقوله
صىل اهلل عليه وسلم( :الدال عىل اخلري كفاعله).
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يف القرآن والسنة تعني اإلشارة إىل اليشء أو الذات،
ٍ
وهذا يستلزم وجو َد ٍّ
ومدلول عليه.
دال

أيض ًا يف ح�ال حصول اإلدراك بطريق الداللة ألجل
هذا األمر أيض ًا.

وإحلاق� ًا مل�ا تق�دم؛ فإن ه�ذه الداللة تس�مى هبذا

وأم�ا يف االصطلاح فق�د ُع ّ�رف ه�ذا املصطلح
ٍ
ٍ
بألف�اظ
متقارب�ة((( ،حيص�ل م�ن مجيعه�ا أن الداللة

االس�م أعن�ي( :الداللة) وذل�ك عىل س�بيل املقابلة

وبن�ا ًء على هذا؛ فإن كل ما يفي�د فائد ًة حيصل هبا

األح�وال) ،أو (دالئ�ل األح�وال) أو (ش�واهد

أمر ما ،فإنه يس�مى دالل ًة ،س�وا ٌء أكان هذا
يفهم منه ٌ

اس�م ( الداللة غري اللفظية)(((؛ وذلك عند مقابلتها

تعني :ما حيصل به إدراك اليشء.

إدراك الشيء على حقيقت�ه أو عىل غير حقيقته ،أو

الفهم عىل وجهه الصحيح أم كان بخالف ذلك.

ٍ
التفات
فالداللة تقع بحس�ب ظ�ن الناظر دونما

للترصي�ح الص�ادر بطري�ق اللفظ ،وتس�مى (قرائن
األحوال)((( يف مقابلة قرائن املقال ،وقد ُيطلق عليها
للداللة اللفظية.

وقوهلم( :قرائن األح�وال) ُيقصد هبا األمور التي
ال عىل إثبات ٍ
حت�ف باحلادثة؛ بحيث تكون دلي ً
يشء أو

إىل الواقع ،ولذلك قد يوجد من الدالالت ما ُي ّطرح
ٍ
وج�ه من أوج�ه النظر
العم�ل ب�ه؛ لكونه مبني� ًا عىل

نفيه(((.

فيك�ون املراد بالداللة :ما حيصل هبا إدراك اليشء
ِ
بطري�ق ِ
غري اللفظ((( .وإذا تقرر ه�ذا فإن لنا مع هذا

أن�ه يغل�ب إطالق لف�ظ (القرين�ة) على الداللة غري

الفاسد.

املعنى للداللة وقفتني:

طريق للإدراك الذي
الوقف�ة األوىل :أن الداللة
ٌ

قد يكون مطابق� ًا للواقع ،وقد يكون خمالف ًا له ،وبنا ًء
عىل ه�ذا فإن الداللة ق�د تكون معتبرةً ،وقد تكون
م ّطرح ًة.

الوقف�ة الثانية :أن الداللة حيصل هب�ا اإلدراك كام

أنه حيصل بطري�ق اللفظ ،وما دام أن مراتب اإلدراك

تتف�اوت يف ح�ال حص�ول اإلدراك بطري�ق اللف�ظ
لتفاوت طرق اإلدراك فيها ،فإن هذه املراتب تتفاوت

( )4انظ�ر :اإلهب�اج ( ،)203/1والتحري�ر م�ع رشح�ه التقري�ر
والتحبير ( ،)99/1ورشح الكوك�ب املنير (،)125/1
وتيسري التحرير(.)79/1
( )5انظر :طرق االستدالل ومقدماهتا (ص.)58
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أمر
وه�ي هبذا املعنى مرادف ٌة للف�ظ الداللة ،فهي ٌ
ٍ
ملف�وظ به ،حيصل به اإلدراك إثبات� ًا أو نفي ًا .إال
غري
اللفظي�ة فيما إذا كان يف املق�ام ٌ
لفظ وانض�م إليه هذا

النوع من الداللة.

وأما قرص لفظ (الدالل�ة) عىل الداللة غري اللفظية
ٍ
س�ديد ،ولذلك اقترص العلامء
فهو يف حال إطالقه غري

يف إطالق�ه عىل حال املقابلة بينـه وبني الترصيح ،وهو
( )6انظ�ر :التقري�ب واإلرش�اد ( ،)142/2وإح�كام الفص�ول
(ص )413والربه�ان ( ،)278 -253/1ورشح اللم�ع
( ،)329 -206/1وقواط�ع األدل�ة ( ،)133/1واملنخول
(ص ،)228وميزان األصول ( ،)531 ،418/1واملحصول
( ،)232/1واإلح�كام لآلم�دي ( ،)165/2واإليض�اح
لقوانين االصطلاح ( ،)51وهناي�ة الوص�ول (،)124/1
واإلهباج ( ،)188/2والبحر املحيط (.)38/3
( )7اإلهب�اج ( )203/1ورشح الكوك�ب املنير (،126/1
 ،)127وتيسري التحرير (.)80/1
( )8انظر :الكليات (.)374
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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ما ُيفيد فائد ًة بطريق اللفظ .ولذلك فإن لفظ (الداللة)
يف ه�ذه احلال يقصد ب�ه ما يفيد فائد ًة وه�و غري ٍ
لفظ؛
ُ
ُ

ٍ
جنس ،وال
ودالئل األحوال ال يمكن حرصها يف
ٍ
بوصف؛ وذل�ك لتنوعها وتع�دد مآخذها،
ضبطه�ا

وحيس�ن التنويه هن�ا إىل أن األصوليني قد تناولوا
ٍ
متعددة؛ وذلك ملا هلا من
مباح�ث الداللة يف مواضع

تنضب�ط ،وال س�بيل إىل حصر أجناس�ها ،ومتييزه�ا

وإطالقه هبذا االعتبار ال إشكال فيه فيام يظهر.

ٍ
أث�ر يف حتديد معنى ألفاظ املتكلم ،أو تعيني املراد من

املحتمل ،أو تقوية داللة اليشء أو ثبوته ،عىل
الفع�ل
َ
اختالف عباراهتم يف ذلك.

ودالئ�ل األح�وال ال تقتصر عن�د األصوليني عىل

ح�ال املتكل�م أو الفاع�ل فحس�ب ،ب�ل تش�مل مجي�ع
الظروف املحيطة بأحوال املتكلم أو الفاعل واملؤثرة يف

حتديد املراد ،س�وا ٌء أكانت أسباب ًا أم دواعي أم مقاصد
ٍ
أم
عادات عامة(((.

ويف ه�ذا يق�ول إم�ام احلرمين اجلويني»:وهي مما ال
بالنع�وت واألوص�اف ع�ن أغياره�ا ،وه�ذا كام أن
وج ْب�ن اجلب�ان،
الو ِج�لُ ،
ووج َ�ل َ
َخ َج َ�ل اخلَ ِج�لَ ،
وبس�الة الباسل تُعلم رضور ًة عند ثبوت األوصاف،
فلو أردنا نعتها مل نقدر عليها»(.((1

ٍ
جنس،
ويقول الغزايل ...« :ال يمكن حرصها يف
ٍ
بوصف ،بل هي كالقرائن التي ُيعلم هبا
وال ضبطه�ا
الو ِجل ،وجبن اجلبان»(.((1
ووج ُل َ
َخ َج ُل اخلَ ِجلَ ،

الفصل األول :أنواع الداللة:

ٍ
ٍ
متعددة،
باعتبارات
الدالل�ة تتنوع إىل عدة أن�وا ٍع

وق�د ذك�ر الفخر ال�رازي أن م�ن القرائ�ن احلالية
ٍ
هبيئات
الصارف�ة للفظ عن حقيقت�ه «أن يقرتن الكالم

وس�نعرض فيام يأيت تلك األنواع من خالل املباحث

املجاز ،ومنها :أن ُيعلم بسبب خصوص الواقعة أنه مل

املبحث األول :أنواع الداللة من جهة هيئتها:

املجاز»(.((1

 -النوع األول :داللة أحوال املتكلم أو الفاعل:

قائم�ة باملتكلم ٍ
ٍ
دالة عىل أن املراد ليس هو احلقيقة ،بل
يكن للمتكلم دا ٍع إىل ذكر احلقيقة ،ف ُيعلم أن املراد هو

ويقول الشاطبي« :إنام مداره عىل معرفة مقتضيات

األح�وال :حال اخلطاب من جه�ة نفس اخلطاب ،أو
املخاطِب ،أو املخا َطب ،أو اجلميع؛ إذ الكالم الواحد

خيتل�ف فهم�ه بحس�ب حالين ،وبحس�ب خماطبني،
وبحسب غري ذلك»(.((1

( )9انظر :القرائن عند األصوليني (.)148/1
( )10احملصول (.)332/1
( )11املوافقات (.)146/4
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

اآلتية:

تتنوع الداللة هبذا االعتبار إىل نوعني(:((1

ويقصد هبذا النوع من الداللة األحوال اخلاصة
ٍ
ٍ
معهودة
صفات
املحيطة باملتكلم أو الفاعل من

ٍ
ٍ
ٍ
وترصفات له ،وعليه
هيئات
ع�ادات أو
له ،أو
ٍ
جهات:
فهذا النوع يتحدد من خالل ثالث
( )12التلخي � � � ��ص يف أص � � � ��ول الفق � � � ��ه ( .)28/2وانظر :الربهان
(.)376 ،186/1
( )13املستصفى ( ،)41/2وانظر :املنخول (ص.)228
( )14انظر  :القرائن عند األصوليني (.)157-150/1
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 اجله�ة األوىل :الدالل�ة املختص�ة بالصفاتٍ
صدق
املعه�ودة للمتكلم أو الفاع�ل؛ من

ويقص�د هب�ذا الن�وع الدالل�ة املس�تفادة م�ن

 اجله�ة الثاني�ة :الدالل�ة املختص�ة بما ُعهدٍ
ٍ
خاص�ة باملتكلم أو
وع�ادات
م�ن مقاصد

وعليه فهذا النوع يتحدد من خالل جهتني:

ٍ
ٍ
غضب ،ونحو ذلك.
كذب أو حل ٍم أو
أو

الفاعل.

 اجله�ة الثالث�ة :الدالل�ة املختص�ة باهليئاتوالترصف�ات الت�ي تظه�ر يف الوجـ�ه
واحلركات واإلشارات.

وقد نبه األصوليون إىل رضورة مراعاة هذا النوع من

ال�دالالت يف حتديد املعنى امل�راد ،وذلك حتى ال خيتل
املعنى إذا تم رصف النظر عن تلك الداللة ،وبنا ًء عليه
فدالل�ة ألفاظ املتكلم وأفعال الفاعل ختتلف باختالف

أح�وال صاحبهام ،ويف هذا يق�ول الباقالين »:وقد يقع
ٍ
ٍ
وأسباب تظهر
أحوال
العلم بمراد املتكلم رضور ًة عند

 النوع الثاين :الداللة املحيطة بالكالم أو الفعل:األح�وال املحيط�ة بال�كالم أو الفع�ل م�ن
ٍ
ٍ
وعادات ومقاصد عامة.
أسباب ودواع
 اجله�ة األوىل :الدالل�ة املتعلق�ة باألس�بابوالدواعي.

 اجله�ة الثاني�ة :الدالل�ة املتعلق�ة بالع�اداتواملقاصد العامة.

ٍ
بمع�زل عما
واأللف�اظ واألفع�ال إذا ُأخ�ذت
ٍ
ٍ
وعادات
أسباب
يكتنفها من األحوال املصاحبة؛ من
ٍ
عام�ة فإنه ال يمك�ن أن تفهم فه ًام س�لي ًام،
ومقاص�دَ
وسيقع اخللل يف الفهم عند رصف النظر عنها.

وقد نبه األصوليون إىل رضورة مراعاة الدالالت

املتعلقة بالعادات واملقاصد العامة يف سبيل فهم أدلة

يف وجهه وحركاته وإش�ارته ورمزه وإيامئه ،ليست من
الكالم واألصوات يف ٍ
يشء  ...وقد يقع العلم رضور ًة

الرشيع�ة م�ن اتب�اع معه�ود األميين ،وه�م العرب

الضروري بم�راد املتكل�م إذا ق�ال وهو على الطعام:

مس�تمر فال يصح العدول عنه يف فهم
عرف
لس�اهنم
ٌ
ٌ

ٍ
بقصد املتكلم بعرف ٍ
مستقرة ،نحو حصول العلم
عادة

اس�قني ما ًء ،وأنه يري�د ماء القراح الب�ارد الزالل دون
احلار ،ودون ماء اآلبار والبحار»(.((1

وق�ال الغ�زايل « :وعلى اجلمل�ة  :قرائ�ن أحواله

يف ترصيفات�ه ،وإش�ارته ،وهيئ�ة وجه�ه يف الف�رح

والكراهي�ة ،جي�وز أن تك�ون معرف ًة جاري� ًة يف إفادة

التعريف جمرى القول»(.((1

( )15التقريب واإلرشاد (.)31 ، 30/3
( )16أساس القياس (ص ،)52وانظر  :املستصفى (. )42/2
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الرشيع�ة ،ويف ه�ذا يق�ول الش�اطبي »:الب�د يف فهم
الذي�ن ن�زل الق�رآن بلس�اهنم ،ف�إن كان للع�رب يف
عرف فال يصح أن جيري يف
الرشيعة ،وإن مل يكن َث َّم
ٌ
فهمها عىل ما ال تعرفه ،وهذا ٍ
جار يف املعاين واأللفاظ

واألساليب»(.((1

وق�د أنك�ر أه�ل العلم على م�ن فّس�رّ النصوص
الرشعي�ة بغير ما ه�و معهو ٌد م�ن ع�ادات العرب يف
أقواهلا ومقاصدها.

( )17املوافقات (.)131/2
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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املبحث الثاين :أنواع الداللة من جهة ذاهتا:

م�ن حي�ث النظ�ر إىل م�ا ختتص ب�ه الدالل�ة وما

يميزها عن غريها نجد أنه يمكن حرص هذه الداللة

يف نوعني:

 -النوع األول :داللة العرف والعادة العمليني:

ويقصد هبذا النوع من الداللة :حصول اإلدراك

بطري�ق الفع�ل املتكرر وقوعه م�ر ًة بعد أخرى؛
مجاع�ة أو من ٍ
ٍ
ف�رد من أفرادها ،مما ينش�أ يف
م�ن

ٍ
ٍ
وتفكري؛ حس�ن ًا كان أو
عقيل
األص�ل عن اجت�اه ٍّ
قبيح ًا.

فالعرف ُيقصد به هنا الفعل املتكرر وقوعه

مر ًة بع�د أخرى من اجلامع�ة .و ُيقصد بالعادة

هنا :الفعل املتكرر وقوعه مر ًة بعد أخرى من
مجاعة أو من ٍ
ٍ
فرد من أفراد اجلامعة .
وه�ذا الفعل املتك�رر قد يكون ناش�ئ ًا عن
س�بب طبيع�ي ،وق�د يكون ناش�ئ ًا ع�ن ٍ
ٍ
قصد
ٍّ
ٍ
ٍ
ناش�ئة ع�ن األهواء وفس�اد األخالق
وإرادة

وأم�ا عن�د األصوليين فال�ذي يظه�ر أهنم

يقرصون الكالم يف هذا املقام عىل داللة العرف
الذي هو ع�ادة اجلامعة ،فهو الذي ينس�جم مع

بحثهم له يف مقام احلجية ،وختصيص النصوص

تأثري للعادة الفردية،
ونحو ذلك مما ال يتأتى معه ٌ
إذ لو ص�ح ذلك لكان لكل ٍ
خاص
ف�رد
ترشيع ٌ
ٌ

به.

إال أن�ه يف الدالل�ة يمك�ن أن تؤخ�ذ عادة

الفرد ويلتفت إليها؛ وذلك أهنا تعني يف حتديد

مقص�وده من لفظه وس�ائر ترصفات�ه ،فتكون

عادت�ه كاش�ف ًة عن مقاص�ده ومرام�ي أفعاله

وأقوال�ه املحتملة ،كما تقدم معن�ا يف املبحث
السابق.

وأن�ت تلح�ظ فيام تق�دم أنا قرصن�ا معنى

العادة والعرف هنا عىل جانب الفعل فحسب،

م�ع أن العادة والعرف يندرج يف مش�موالهتام
جانب القول أيض ًا ،إال أن حمل البحث هنا إنام

وقص�د الضرر والفس�ق والظل�م مما يس�مى

هو يف جان�ب الداللة ،وذل�ك جيعلها قارص ًة

وبن�ا ًء عىل هذا فالع�ادة أعم م�ن العرف؛

وم�ن أمثلة دالل�ة العادة والع�رف يف هذا

بفساد الزمان.

فه�ي تش�مل الع�ادة الفردية وع�ادة اجلمهور
ال�ذي هو الع�رف .وإذا ُأطلق العرف دخلت
ٍ
واحد
بمعنى
في�ه العادة يف كالم الفقهاء ،فهام
ً
يف كالمهم ،وقد نص بعض العلامء عىل أنه ال

وجه للتفرقة بينهام يف بناء األحكام(.((1

( )18انظ�ر  :نشر الع�رف ( ،)114/2وغم�ز عي�ون البصائ�ر
( ،)295/1والع�رف والع�ادة يف رأي الفقه�اء (ص،)10
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

هنا عىل جانب الفعل دون القول.
املقام ما يأيت:

ش�خص بدراهم مطلقة ،فإنه
 -1لو اشترى
ٌ

يتعني نقد البلد بداللة العرف(.((1
ٍ
 -2إذا وقع�ت اإلج�ارة عىل ٍ
معينة كان
م�دة
عم�ل األجير حمم�والً على املتوس�ط يف

واملدخل الفقهي العام (.)840 ،839 /2
( )19انظر  :أصول الرسخيس (.)44/1
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الع�رف م�ن غير خ�روج على الع�ادة يف

والفرق بني داللة العرف والعادة العمليني وداللة

ش�خص أال يق�رأ س�ور ًة م�ن
 -3ل�و حل�ف
ٌ

غري املستند إىل العالقة العقلية ،بخالف داللة احلال،

لس�انه ،فقد قيل :إنه حينث؛ لداللة العرف

العقلية ،إال أنه مع التكرار قد ُيصبح عاد ًة أو عرف ًا.

التباطؤ واإلرساع(.((2

الق�رآن ،فنظ�ر فيه�ا وفهمه�ا ،ومل حي�رك
والع�ادة ومع�اين كالم الن�اس؛ فه�م إنما

يري�دون بمث�ل ه�ذه اليمني االمتن�اع عن

الوق�وف على م�ا يف الكتاب ،وق�د وقف
عىل ما فيه فيحنث(.((2

 -النوع الثاين  :داللة احلال:

واملقص�ود هب�ا :حص�ول اإلدراك بطريق هيئة

الشيء وصورت�ه فاع ً
لا أو فعالً ،وقد تس�مى

إذ يكفي فيها جمرد الوقوع الذي قد يستند إىل العالقة

املبحث الثالث :أنواع الداللة من جهة طريقها:

م�ن حيث النظر إىل ط�رق الداللة نجد أنه يمكن

أن يكون طريقها العقل أو الطبع أو الوضع ،ولذلك
حصل عندنا هنا ثالثة أنوا ٍع هبذا االعتبار(:((2
 -النوع األول :الداللة العقلية:

واملقصود هبا النوع :حص�ول اإلدراك يف اليشء

ش�اهد احل�ال أو قرين�ة احل�ال( ،((2ويدخل يف

غري امللفوظ بطريق اقتضاء العقل .ومن أمثلة هذا

السبب املنشئ للحادثة ،ونحو ذلك من األمور

وآخر قائ ًام عىل رأس�ه بالس�كني فإن العقل يدل
َ

هذا النوع داللة الفعل وداللة اإلش�ارة وداللة

املحيط�ة بصاح�ب الفع�ل أو بالفع�ل نفس�ه.

فمثال حص�ول اإلدراك بطريق هيئ�ة الفاعل:
أن س�كوت البكر عند عرض النكاح عليها أو

تبسمها ٌ
دليل عىل رضاها وإذهنا يف النكاح(.((2

ومث�ال حص�ول اإلدراك بطريق هيئ�ة الفعل :أن

وض�ع آالت تربيد امل�اء يف الطرقات ٌ
دليل عىل جواز
الشارب إذن أرباهبا يف ذلك
الرشب منها وإن مل يعلم
ُ

لفظ ًا؛ اعتامد ًا عىل داللة احلال(.((2

( )20انظر  :قواعد األحكام (.)109/2
( )21انظر  :بدائع الصنائع (.)55/3
( )22انظر  :الطرق احلكمية (ص. )21 ، 16 ، 5
( )23انظر  :املغني (.)409/9
( )24انظر  :الطرق احلكمية (ص.)29
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احل�ال أن داللة العادة والعرف يشترط فيها التكرار

النوع :أنه لو رأى أحدٌ ش�خص ًا يتشحط يف دمه،

عىل أن هذا قتله .وكذا لو رأينا رج ً
ال مكش�وف

وآخر هارب� ًا أمامه ،وبي�ده عامم ٌة وعىل
ال�رأسَ ،

رأس�ه عامم ٌة فإنا نحكم بطريق العقل أن العاممة

لذلك الشخص املكشوف الرأس .وكذا لو ظهر
احلب�ل عىل ٍ
امرأة ال زوج هلا وال س�يد فإنه يحُ كم
ُُ
بزناها ،ف ُيقام عليها حد الزنا؛ ألن العقل يقتيض
أن احلبل ال يكون إال من ٍ
وطء(.((2
ُُ
 -النوع الثاين :الداللة الطبيعية:

وأم�ا الدالل�ة الطبيعي�ة فهي حص�ول اإلدراك

يف الشيء غري امللف�وظ بطريق اقتض�اء الطبع.
( )25انظر  :طرق االستدالل ومقدماهتا (ص.)59 ، 58
( )26انظر  :الطرق احلكمية (ص.)6
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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تابع
أم�ر
طبيعي ٌ
ٌ
واملقص�ود هب�ذا أن الدال فيها ٌ

لطبيع�ة اليشء؛ كخلق اإلنس�ان وما يلحقه من
األعراض.

وم�ن أمثلة ه�ذا النوع :دالل�ة محرة الوجه

عىل اخلجل ،وداللة صفرة الوجه عىل اخلوف
والوجل( ،((2وداللة خروج رائحة اخلمر من
فيِ ّ الرجل عىل أن�ه قد رشب مخر ًا  ،ف ُيقام عليه

احلد لذلك؛ إذ إن طبع اإلنسان يقتيض خروج

رائحة اخلمر منه لو رشهبا(.((2

 -النوع الثالث :الداللة الوضعية:

ويقص�د هب�ذا الن�وع م�ن الدالل�ة :حص�ول

اإلدراك يف الشيء غري امللف�وظ بطريق اقتضاء
الوض�ع .والوضع هنا قد يكون وضع ًا رشعي ًا،

وق�د يكون وضع� ًا عرفي ًا اصطالحيـ� ًا عام ًا أو
خاص ًا.

املبح�ث الرابع :أن�واع الداللة من جه�ة عالقتها

باللفظ:

تتنوع الداللة هبذا االعتبار إىل نوعني:

 -النوع األول :الداللة املقرتنة باللفظ:

وهذا النوع يرتبط عند األصوليني بام ُيعرف بـ

(القرين�ة) ،وذل�ك أن القرينة عند األصوليني
تعن�ي «ما ُيصاح�ب الدليل ف ُيبينّ امل�راد به أو
قوي داللته أو ثبوته»(.((3
ُي ّ

وه�ذا الن�وع انرصف�ت إلي�ه أنظ�ار متقدم�ي

األصوليين يف مؤلفاهتم عىل تش�تت بحثها عندهم،
وتلخص�ت ل�دى معارصهي�م م�ن خلال بحوثهم

ورس�ائلهم ،وه�ذا النوع م�ن الداللة يقص�د به :ما
يصاحب اللفظ مما حيص�ل به اإلدراك وهو غري ٍ
لفظ
ُ

فيؤثر يف داللة اللفظ أو ثبوته.

ومن أمثلة هذا النوع الذي يتجىل أمهيته يف فهم

وم�ن أمثلة هذا النوع :أن غروب الش�مس ٌ
دليل

دالالت النصوص ما ورد عن ابن عباس -ريض

الص�وم ،ف�إن الوض�ع الرشع�ي يقتيض ه�ذا .وكذا

حتس�بن الذين يفرحون بام أتوا وحيبون أن يحُ مدوا
ٍ
بمفازة من العذاب وهلم
بام مل يفعلوا فال حتسبنهم

على وجوب صلاة املغ�رب وجواز الفط�ر يف حال
ف�إن إنب�ات الش�عر اخلش�ن ح�ول العانة ٌ
دلي�ل عىل

البلوغ ،والدال هنا هو الوضع الرشعي( .((2وتقديم

صاحب املن�زل الطعام إىل الضيف ووضعه بني يديه
ٌ
دليل عىل اإلذن يف األكل؛ وذلك ألن الوضع العريف
يقتيض هذا(.((3

( )27انظر  :طرق االستدالل ومقدماهتا (ص.)58
( )28انظر  :الطرق احلكمية (ص.)6
( )29انظر  :الطرق احلكمية (ص.)9
( )30انظر  :الطرق احلكمية (ص.)21
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

اهلل عنهام -يف تفسير املراد من قول اهلل تعاىل( :ال

ع�ذاب ألي�م)( ،((3وأهنا ليس�ت على الظاهر من
ٌ
ٍ
امرئ فرح بما أويت وأحب
عمومه�ا يف ش�أن كل

أن يحُ م�د بما مل يفع�ل؛ ب�ل ه�ي خاص� ٌة يف ش�أن
هي�ود مل�ا دعاهم النب�ي -صىل اهلل عليه وس�لم،-
ٍ
يشء ،فكتموه إي�اه ،وأخربوه بغريه،
فس�أهلم عن

فظنوا أهنم قد اس�تُحمدوا إليه بام أخربوه عنه فيام
( )30القرائن عند األصوليني (. )68/1
( )31اآلية ( )188من سورة آل عمران .
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س�أهلم ،وفرحوا بام أتوا م�ن كتامهنم ،فنزلت هذه

أولي ًا يف هذا التقعيد ،ويدل هلذا استقراء أدلة الرشع؛

فم�ن الواض�ح اجليل أن لداللة س�بب نزول هذه

ه�ذه األمة ما يك�ون كالقاعدة العام�ة التي تدل عىل

توجي�ه داللتها ،وأنه يف حال ع�دم مراعاة هذا النوع

األم�ر أو أقوى يف بعض املواضع .ويف هذا يقول ابن

والعمل هبا.

األحوال ،بل من استقرأ الرشع يف مصادره وموارده

اآلي�ة(.((3

�ف هبا م�ن قرائن ح�ال نزوهلا أث�ر ًا يف
اآلي�ة وم�ا ُح َّ

م�ن الدالل�ة فإن�ه س�يقع اخلل�ل يف فهم دالل�ة اآلية
 -النوع الثاين :الداللة املستقلة عن اللفظ:

واملقصود هبذا النوع من الداللة :ما حيصل به
ٍ
لف�ظ دون أن يكون مرتبط ًا
اإلدراك وهو غري

ٍ
بلف�ظ .وهلذا النوع أيض ًا أمثل ٌة س�بقت وأمثل ٌة
ستأيت اإلشارة إليها.

املبحث اخلامس :أنوع الداللة من جهة حجيتها:

م�ن خلال اس�تقراء واق�ع الدالل�ة نج�د أهنا
ٍ
ٍ
واح�د يف احلجية ،ولذا فإنه يمكن
وزان
ليس�ت عىل
أن نصنفها من خالل هذا االعتبار إىل نوعني:
 -النوع األول :الداللة املحتج هبا :

إن من املتقرر يف أحكام الرشع أنه ُيطلب فيها

بحي�ث تق�رر من أدلة القرآن والس�نة وعمل س�لف

ل�زوم إعمال الدالل�ة ،وأهن�ا كدالل�ة اللف�ظ يف هذا

القيم« :فالشارع مل يل ِغ القرائن واألمارات ودالالت
وجده شاهد ًا هلا باالعتبار مرتب ًا عليها األحكام»(.((3
ومن هذه الشواهد ما يأيت:

 -1قوله تعاىل يف قصة يوسف  -عليه السالم:-
(واس�تبقا الباب وقدت قميصه من ٍ
دبر وألفيا

س�يدها ل�دى الباب قال�ت ما جزاء م�ن أراد
ع�ذاب أليم.
بأهلك س�وء ًا إال أن ُيس�جن أو
ٌ

قال هي راودتني عن نفيس وش�هد شاهدٌ من
أهله�ا إن كان قميص�ه ُق�دَّ من ُق ُب ٍ
�ل فصدقت

وه�و من الكاذبين .وإن كان قميص�ه ُقدّ من
ٍ
دب�ر فكذب�ت وهو م�ن الصادقين .فلام رأى

قميص�ه ُق�دّ من ٍ
دب�ر قال إن�ه م�ن كيدكن إن

كيدكن عظيم)((.)((3

ووج�ه االس�تدالل من اآلي�ات أن العزيز قد

اليقين ،وألن اليقين يتعذر يف أكث�ر الصور،
فقد ُأقيم الظن أو غالبه مقامه يف حكم الرشع

اس�تدل عىل ب�راءة يوس�ف  -عليه السلام-

ٍ
طريق
وإذا مته�د ه�ذا فإنه يمك�ن الق�ول إن كل

أن قمي�ص يوس�ف  -علي�ه السلام -د كان

.

ي�ؤدي إىل العل�م أو م�ا يقوم مقام�ه فإنه يع�د طريق ًا

رشعي� ًا لتحصي�ل احلك�م ،والداللة تدخ�ل دخوالً
( )33أخرج ذلك البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري ،باب «ال
حتسبن الذين يفرحون بام أتوا « ( )82/6برقم (.)4568
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وك�ذب املرأة بما دل عليه ظاه�ر احلال؛ وهو

مش�قوق ًا م�ن جهة الدب�ر ،وهو ٌ
دلي�ل عىل أنه
كان هارب ًا عنها ،وكانت تطلبــه من خلفه.

( )34الطرق احلكمية (ص. )16
( )35اآليات ( )28-25من سورة يوسف .
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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وقد ذكر اهلل تعاىل هذه القصة يف معرض

م�ا مل ي�رد ٌ
دليل عىل خالفه ،فكيف وقد س�يق

تس�ليم االس�تدالل بتل�ك القرينة على براءة

بأسلوب التقرير والتسليم(.((3

وص�واب ،ورشع من
حق
احلك�م بمثل ذلك ٌ
ٌ

الزبري أن ُيقرر ع�م حيي بن أخطب بالعذاب

يوس�ف  -علي�ه السلام  ،-مم�ا ي�دل عىل أن
رشع لنا ما مل يرد ٌ
دليل عىل خالفه(.((3
قبلنا ٌ

 -2ما ورد عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -أنه
سمع النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -يقول:
(كانت امرأت�ان معهام ابنامه�ا ،جاء الذئب
فذهب بابن إحدامها ،فقالت صاحبتها :إنام
ذه�ب بابن�ك ،وقالت األخ�رى :إنام ذهب

بابنك ،فتحاكام إىل داود ،فقىض به للكربى،
فخرج�ا على س�ليامن ب�ن داود ،فأخربتاه،

فقال :ائتوين بالس�كني أش�قه بينهام ،فقالت
الصغ�رى :ال تفع�ل  -يرمح�ك اهلل  ،-ه�و

ابنها ،فقىض به للصغرى)(.((3

ووجه االس�تدالل :أن سليامن  -عليه السالم
 -قد اس�تدل عىل أن الصبي للصغرى بداللة

ظاهر احلال؛ وهو ما رآه منها من شدة شفقتها
عليه ،وتنازهلا عنه للكربى؛ رغب ًة منها يف بقاء
حياته ،وقد ذكر النبي  -صىل اهلل عليه وس�لم
 هذه القصة مقرر ًا هلا ،مس�ل ًام لقضاء سليامنرشع لنا
 علي�ه السلام  ،-ورشع من قبلن�ا ٌ( )36انظ�ر  :أح�كام الق�رآن الب�ن الع�ريب ( ،)50/3واجلام�ع
ألح�كام الق�رآن ( ،)174/9وبدائع الفوائ�د (،)117/3
والطرق احلكمية (ص ،)5وأضواء البيان (.)69/3
( )37أخرج�ه البخاري يف صحيحه يف كت�اب أحاديث األنبياء ،باب
قول اهلل( :ووهبنا لداود سليامن نعم العبد إنه أواب) ()458/6
ومس�لم يف صحيحه يف كت�اب األقضية ،باب
برق�م (،)3427
ٌ
بيان اختالف املجتهدين ( )1344/3برقم (.)1720
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

 -3ما ورد أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -أمر
ل ُيخ�رج املال ال�ذي غ ّيبه وادعى نف�اذه ،فقال

له( :العهد
قريب ،واملال أكرب من ذلك)(.((3
ٌ

ٌ
اس�تدالل منه  -صىل اهلل عليه وس�لم -
فهذا
ٍ
ٍ
عقلية غري لفظية؛ وه�ي أن كثرة املال
بدالل�ة

مع قرص املدة ٌ
دليل عىل أنه مل ُينفق كله(.((4

 -4م�ا ورد أن النب�ي  -صلى اهلل عليه وس�لم
 أم�ر الصحاب�ة يف أرسى بن�ي قريظ�ة أنيكش�فوا عن مآزرهم ،فكان من أنبت ُقتل،
ومن مل ُينبت ُخليّ سبيله(. ((4

ٍ
ٍ
ٌ
وضعي�ة
بدالل�ة
اس�تدالل
وحاص�ل ه�ذا
ٍ
رشعية غري لفظية؛ وهي أن اإلنبات ٌ
دليل عىل

البلوغ(.((4

( )38انظر  :بدائع الفوائد ( ،)117/3والطرق احلكمية (ص،4
 ، )5وفتح الباري (. )465 ،464/6
( )39أخرج�ه اب�ن حب�ان يف صحيح�ه يف كت�اب املزارع�ة
( )439/21برق�م ( ،)5290والبيهقي يف الس�نن الكربى
يف كت�اب السير ،باب م�ن رأى قس�مة األرايض ()62/2
برقم (. )18851
( )40انظر  :الطرق احلكمية (ص. )7
( )41أخرج�ه أمح�د يف مس�نده ( )470/40برق�م (،)19289
والرتمذي يف س�ننه يف كتاب السير ،باب النزول عىل احلكم
ٌ
حدي�ث حس� ٌن
( )145/4برق�م ( ،)1584وق�ال « :ه�ذا
صحيح» ،وأخرجه النس�ائي يف س�ننه يف كتاب السري  ،باب
حد اإلدراك ( )185/5برقم ( ،)8621وابن ماجة يف سننه
يف كت�اب احل�دود ،باب م�ن ال جيب عليه احل�د ()849/2
برقم ( ،)2541وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى يف كتاب
السري ،باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه ( )128/2برقم
( ،)18478ويف معرف�ة الس�نن واآلثار يف كت�اب التفليس،
باب اإلنبات يف أهل الرشك حد البلوغ (. )70/10
( )42انظر :الطرق احلكمية (ص. )9
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 -5م�ا ورد يف قص�ة تداع�ي مع�اذ ب�ن عمرو بن
ٍ
جهل،
اجلمــــ�وح ومعاذ بن عفراء قت�ل أيب
وقول الرس�ول  -صىل اهلل عليه وس�لم -هلام:

(هل مس�حتام س�يفيكام؟) فقاال :ال ،فنظر يف
الس�يفني فقال( :كالكما قتله .س�لبه ملعاذ بن

عمرو بن اجلموح)(.((4

		

فقد حكم النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -

بأن الس�لب يس�تحقه من أثخن يف القتل ولو

ش�اركه غيره يف الضرب أو الطع�ن؛ بدليل
نظره  -عليه الصالة والسلام  -يف الس�يفني
واس�تالله هلام؛ لريى ما بلغ الدم من س�يفيهام
ومق�دار عم�ق دخوهلما يف جس�م املقت�ول؛

ليحك�م بالس�لب مل�ن كان يف ذل�ك أبل�غ،

ولذلك س�أهلام أوالً( :هل مسحتام سيفيكام؟)

ألهنام لو مسحامها ملا تبني املراد من ذلك(.((4

 -6م�ا ورد م�ن ق�ول عم�ر  -ريض اهلل عنه :-

 -7ما أثر عن الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -ومن
ٍ
عم�ل بالداللة،
ج�اء بعدهم م�ن األئمة م�ن
ٍ
متع�ددة تش�هد بحص�ول
وذل�ك يف وقائ�ع
اإلمجاع عىل هذا األم�ر؛ ومن تلك الوقائع ما
يأيت:

 أن عم�ر وابن مس�عود  -ريض اهلل عنهام -ق�د حكام بوج�وب احلدِّ على من وجدت

منه رائحة اخلمر أو أنه تقيأ مخر ًا (((4؛ وهذا
ٍ
ٍ
ٌ
عقلي�ة غير لفظي�ة ،ومل
بدالل�ة
اس�تدالل
ُيعرف هلام
خمالف فكان إمجاع ًا(.((4
ٌ

ٌ
حاصل بين األئمة عىل احلكم
 أن االتف�اقبالقط�ع على املتهم بالرسق�ة إذا ُوجد معه
ٍ
ٌ
بداللة
اس�تدالل
املال املرسوق(((4؛ وهذا
ٍ
ٍ
لفظي�ة ،وه�ي وج�ود امل�ال
عقلي�ة غير
املسروق م�ع املته�م بالرسق�ة( .((5ث�م إن

هذا النوع ق�د يقــــوى تار ًة وقد يضعف

ح�ق على م�ن زنى
(والرج�م يف كت�اب اهلل ٌ
إذا ُأحص�ن من الرجال والنس�اء ،إذا قامت

احلال�ة األوىل :الدالل�ة القطعي�ة؛

حل ْبل شاهدٌ عىل زنا املرأة إذا مل يكن هلا
يف أن ا ُ

الدالل�ة القطعية هي الداللة الس�املة عن

( )43أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه يف كت�اب ف�رض اخلُمس،
باب من مل يخُ ّمس األسلاب ( )253/11برقم (،)3141
ومسلم يف صحيحه يف كتاب اجلهاد والسري  ،باب استحقاق
ٌ
القاتل سلب القتيل ( )5/12برقم (.)4668
( )44انظر  :فتح الباري ( ،)248/6والطرق احلكمية (ص.)11
( )45أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املحاربني ،باب رجم
احلبىل من الزنا إذا ُأحصنت ( )374/22برقم (.)6830
( )46انظر  :الطرق احلكمية (ص.)6

( )47م�ا أثر عن عم�ر  -ريض اهلل عنه  -أخرجه البخاري تعليق ًا
ٍ
مس�كر من
يف كتاب األرشبة ،باب الباذق ومن هنى عن كل
األرشبة ،وما أثر عن ابن مسعود  -ريض اهلل عنه  -أخرجه
أمح�د يف مس�نده ( )378/1برق�م ( )3591وأب�و يعىل يف
مسنده ( )122/9برقم (.)5193
( )48انظر :الطرق احلكمية (ص. )6
( )49نقل هذا االتفاق ابن القيم يف الطرق احلكمية (ص. )6
( )50انظر  :الطرق احلكمية (ص. )6

حل ْبل أو االعرتاف)( .((4فإن
البين�ة ،أو كان ا ُ
ٍ
ٍ
ٌ
عقلية غري لفظية تتمثل
بداللة
استدالل
هذا
زوج وال سيدٌ (.((4
ٌ

12

أخرى ،ولذلك فإن له حالتني:

وه�ي الدالل�ة الت�ي ال يتط�رق إليها أي
ٍ
ٍ
وبعب�ارة أخرى فإن
احتمال يف داللته�ا،
املعارض.
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كثير م�ن األصوليني على أن
ن�ص
وق�د ّ
ٌ

إليه�ا االحتمال ،ولك�ن حيص�ل القط�ع

متقرر
أم�ر
ٌ
الداللة ق�د تفيد القط�ع ،وهو ٌ
لدهيم ،وذكروا أن القرائن إذا ثبتت ترتب

وإذا تق�رر ه�ذا ف�إن م�ن أمثل�ة

وأنه ال س�بيل إىل جحده�ا إذا وقعت(،((5

وآخ�ر هارب� ًا أمام�ه
مكش�وف ال�رأس
َ

عليه�ا علو ٌم بدهي� ٌة ال يأباه�ا إال جاحدٌ ،

باجتامعها»(.((5

الدالل�ة القطعي�ة :م�ا ل�و رأين�ا رج ً
لا

وق�د جع�ل الغ�زايل اإلدراك احلاصل من

وبيده عامم ٌة وعىل رأسه عامم ٌة فإنا نعلم

العل�وم؛ حيث جع�ل املرتبة اخلامس�ة من

املكش�وف ال�رأس .وك�ذا ل�و رأين�ا
ال�زوج يف كل ٍ
وقت داخ ً
لا عىل زوجته

القرائ�ن ودالئ�ل األح�وال م�ن مرات�ب

»:درك قرائن األحوال من
مراتب العل�وم ْ
اخلجل والغضب»(.((5

وجي�در التنوي�ه إىل أن ال�دالالت كثري ًا ما
تفيد القط�ع يف حال اجتامعها وتظافرها؛

قلب�ي جيده
حي�ث ينش�أ ع�ن ذلك ج�ز ٌم
ٌ
اإلنسان يف نفسه ،ويف هذا يقول الغزايل:

«الش�ك يف أن�ا نع�رف أم�ور ًا ليس�ت
ٍ
إنسان
حمسوس� ًة؛ إذ نعرف من غرينا حبه
أو بغض�ه ل�ه ،وخوف�ه من�ه ،وغضب�ه،

ٌ
أح�وال يف نفس املحب
وخجله ،وه�ذه
ِ
واملبغ�ض ال يتعل�ق احل�س هب�ا ،قد تدل
دالالت آحا ُدها ليست قطعية ،بل
عليها
ٌ
يتطرق إليها االحتامل ،ولكن متيل النفس
ٍ
ٍ
ضعيف ،ثم الثاين والثالث
اعتقاد
هب�ا إىل

يؤك�د ذلك ،ولو ُأف�ردت آحادها لتطرق

( )51انظر :الربهان ( ، )373-186/1واملستصفى (-135/1
 ،)137والوص�ول إىل األص�ول (،)126 125/2
واملحص�ول ( ،)282/4واإلح�كام لآلم�دي (،)45/2
ونفائ�س األص�ول ( ،)3010/7ورشح خمتصر الروض�ة
(.)85 ، 84/2
( )52املنخول (ص. )105
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

عل ً
ما يقيني� ًا أن العاممة لذلك الش�خص

بالطع�ام والشراب ،ومل تُش�اهد ه�ي
ٍ
رشاب
خت�رج م�ن منزهلا تأيت بطع�ا ٍم أو
فإنا نعلم يقين ًا أن�ه ُينفق عليها فيام مىض

م�ن الزمان ،فلا ُيقبل قوهل�ا بعـد ذلك

يف نف�ي النفقة عليها والكس�وة يف ذلك
الزم�انامل�ايض.

احلال�ة الثاني�ة :الدالل�ة الظني�ة؛ وه�ي

ٌ
مرجوح،
احتامل
الداللة التي يتطرق إليها
ٌ
وكلما ضع�ف ه�ذا االحتامل قرب�ت هذه
الداللة يف هذه احلالة من الداللة املذكورة

يف احلالة األوىل.

وق�د خيتل�ف احلك�م بدرج�ة الدالل�ة

بحس�ب اختلاف األنظ�ار ،واختلاف

ح�ال احلادثة حم�ل االس�تدالل ،ووجود

دالل�ة اللفظ املقارنة هل�ا موافق ًة أو خمالف ًة
ٍ
ٍ
حادثة
لش�خص يف
 ،فما ُح ّص�ل القط�ع

( )53انظر :املس�تصفى ( ،)135/1وقد أشار ابن قدامة إىل هذا
يف روضة الناظر (.)252/1
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ٍ
لش�خص آخ�ر يف احلادثة
ق�د ال يحُ ّص�ل

بزناه�ا ،ف ُيقام عليها حد الزن�ا؛ ألن العقل
يقتيض أن احلبل ال يكون إال من ٍ
وطء ،إال
ُُ
أن هذه الداللة ال تص�ل إىل درجة القطع؛
ٍ
شبهة.
الحتامل أن يكون ُحبلها من وطء

أمر وار ٌد  ،ولذا فإن منها
احتامل معارضتها ٌ

تق�رر لنا فيام تق�دم أن االحتجاج بالداللة هو

نفسها(.((5

كثري من األصوليني عىل أن الداللة
وقد ّ
نص ٌ
قد تفيد الظ�ن ،وذكروا أن القرائن قد تفيد

الظن يف حال انفرادها وعدم تتابعها ،كام أن

ما يفي�د ظن ًا ضعيف� ًا ال ُيعمل ب�ه بمجرده،
ومنه�ا ما يفيد مطلق ٍ
ظ�ن يمكن العمل به،

ومنه�ا ما يفي�د باجتامعه مع غيره ظن ًا قوي ًا

يقرب من القطع(ً .((5
فمثال :استبشار النبي

 صلى اهلل علي�ه وس�لم  -أو تبس�مه م�عس�كوته عن إنكار ٍ
قول قي�ل ،أو ٍ
فعل ُفعل
بني يديه دالل ٌة قاطع ٌة عىل أن ذلك القول أو

جائز؛ ومم�ا يعزز قطعية هذه الداللة
الفعل ٌ
أن�ه  -صلى اهلل عليه وس�لم -ال يمكن أن

يستحسن شيئ ًا ممنوع ًا(.((5

ويف مقابله؛ فإن داللة السبب اخلاص املحفة
باللف�ظ الع�ام يعد دالل�ة ظني� ًة ضعيف ًة ال
يقوى بمجرده عىل ختصي�ص اللفظ العام

عند مجهور األصوليني(.((5

حلبل
ومن أمثلة الداللة الظنية :ما لو ظهر ا ُ
ٍ
ام�رأة ال زوج هلا وال س�يد فإنه يحُ كم
على
( )54انظ�ر :اإلح�كام لآلم�دي ( ،)46 ،45/2وهناي�ة الوصول
( ،)2764 ،2752/7ورشح خمترص الروضة (.)84/2
( )55انظ�ر :الوص�ول إىل األص�ول ( ،)271/1ورشح خمتصر
الروضة (.)569 ،568/1
( )56انظ�ر :هناي�ة الوص�ول ( ،)2165/5والبح�ر املحي�ط
(.)209 ، 201/4
( )57انظ�ر :الع�دة ( ،)607/2وإحكام الفص�ول (ص،)179
والتبرصة (ص )144والبحر املحيط (.)212 ،202/3
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 -النوع الثاين  :الداللة امللغاة:

األص�ل إال أن ه�ذا األصل قد ُيترك يف حال
ٍ
وحينئذ ُت ّطرح
ما إذا عارضه ما هو أقوى منه،
الدالل�ة يف مثل هذه احلال�ة ،ولذا فإن الداللة

ٌ
احتامل
امللغ�اة هي :الداللة التي يتط�رق إليها
راج�ح ،أو يعارضه�ا م�ا هو أق�وى منها(.((5
ٌ

فما تتضمنه الداللة يف هذه احل�ال يصبح أمر ًا
ٍ
معترب
موهوم� ًا ،وم�ن املتقرر أن املوه�وم غري

رشع ًا إال يف مقام االحتياط للحرمة(.((5

وم�ن أمثل�ة الدالل�ة يف ه�ذه احل�ال :ما لو
ٍ
ش�خص بإذنه ،فإنه مأذون
شخص دار
دخل
ٌ

ل�ه باالنتف�اع بما ج�رت الع�ادة باالنتف�اع به

رصح
للضي�ف ،فل�و أن صاح�ب ال�دار ق�د ّ
بمنع�ه م�ن الشرب م�ن ٍ
إن�اء معّي�نّ ٍ  ،فتناوله

الضيف ليرشب ،فوقع وانكرس ،فإنه يضمن؛

ألنه ْ
وإن كان مأذون ًا له بطريق داللة العرف يف
االنتف�اع إال أن ه�ذه الداللة قد ُألغيت؛ إذ قد
عارضها ما يمنع من اعتبارها ،وهو الترصيح

الواقع بخالفها.

( )58س�يأيت يف مس�ائل هذا البحث ما جييل هذا املعنى من خالل
ع�رض القواع�د التي تق�رر عدم اعتب�ار الدالل�ة يف بعض
األحوال ،كام يف حال معارضتها للترصيح.
( )59انظر :املبسوط ( ،)13/14وتبيني احلقائق (. )57/6
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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الفصل الثاين :أحكام الداللة:

يكون مرتدد ًا يف إفادته .فاألول كمن يمر عىل ٍ
دار قد

إن املتأم�ل ل�كالم العلماء عن الداللة جي�د أن هلا

اجتمع الناس فيها ،وتواردوا عليها ،وقد ظهر احلزن

منها ما يتعلق هبا يف حال انفرادها ،ومنها ما يتعلق هبا

م�ن أهلها قد مات .وأما الث�اين فكدموع األيتام عىل

أحكام� ًا متعدد ًة تكاد أن ختتص هب�ا ،وهذه األحكام
يف ح�ال اجتامعها مع اللفظ والني�ة ،ولذا فإنه يمكن

حرص الكالم عن هذه األحكام يف املطالب اآلتية:

املبحث األول :إغناء الداللة عن اللفظ وعن النية:
إن من األحكام التي يمكن أن ختتص بالداللة أنه

يمكن أن تغني عن اللفظ وعن النية ،ومن أمثلة هذا:

أن املعاطاة واألفعال الدالة عىل اإلجياب والقبول يف

اهلبة والعطية كافي ٌة وال حتتاج إىل لفظ(.((6
ٍ
وف�اق؛ فم�ن خالل
وه�ذا احلك�م لي�س حم�ل

االطلاع عىل حمل إعمال الداللة أج�د أن هناك من

ُيطل�ق ه�ذا احلك�م يف حين أن هناك م�ن يخُ الف يف

هذا ،وقد تكون املخالفة عىل جهة اإلطالق( ،((6وقد
ٍ
مسألة بعينها.
تكون مقيد ًة من خالل الكالم عىل
وعن�د ترديد النظر فإنه يتضح لنا جز ٌء من س�بب

ه�ذه املخالف�ة؛ وذل�ك أن هناك من ي�رى ختصيص
الدالل�ة بدالل�ة االلت�زام ،وال يمكن أن تتأت�ى النية

وامللتزم غري
فيه�ا؛ ألن الني�ة إنام تعم�ل يف امللف�وظ،
َ
ملفوظ( .((6كام أنه يمكن محل هذه املخالفة عىل عدم
ٍ
ح�ال معينة ملان�عٍ ،مع إم�كان إغنائها يف
اإلغن�اء يف

ٍ
ٍ
ٍ
واحد
وزان
ح�ال أخرى؛ إذ إن الدالئل ليس�ت عىل

عىل أهلها ،أو ارتفع صوهتم بالبكاء ،ف ُيعلم أن أحد ًا

أبواب احلكام ،قال اهلل تعاىل خمرب ًا عن إخوة يوسف:

(وجاؤوا أباهم عش�اء يبكون) ( ،((6وهم الكاذبون،
وجاؤوا عىل قميصه بد ٍم ٍ
كذب ،ومع هذا فإهنا قرائن

يس�تدل هبا يف الغالب ،فتنبني عليها الش�هادات بناء
عىل ظواهر األحوال وغالبها(.((6

فم�ن رأى رضيع� ًا ق�د التق�م ثدي� ًا م�ن مرضعٍ،

ورأى في�ه آث�ار االمتص�اص وح�ركات الغلصمة،

وجرجرة املتجرع ،فإنه ال يستريب يف وصول اللبن
إىل ج�وف ذلك الصبي ،فيحل له أن يش�هد ش�هاد ًة

با ّت ًة بالرضاع(.((6

املبحث الثاين :إيضاح الداللة للمبهامت:

إن م�ن أحكام الدالل�ة التي ت�كاد أن تكون حمل
ٍ
اتف�اق أهن�ا تؤث�ر يف فهم الشيء املبهم ق�والً كان أو

فعلاً ،ولذا يقول إمام احلرمني« :أما املحتمالت فال
در ِك امل�راد منها حتى تقرتن هب�ا قرين ٌة من
تس�تقل يف ْ
حال أو ٍ
ٍ
مقال تقتيض حتقيق املراد هبا»(.((6
وم�ن ه�ذا القبيل تأثير الداللة يف إعمال ألفاظ

الكنايات؛ وهي األلفاظ التي اس�ترت املعنى املراد هبا

يف اإلف�ادة ،فمنها ما يفيد العلم الرضوري ،ومنها ما

( )63اآلية ( )16من سورة يوسف .

( )60انظر  :املغني ( .)382/5
( )61انظر  :البحر املحيط (.)45/2
( )62انظر  :املرجع السابق.

( )66التلخيص يف أصول الفقه (.)237/1

مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

( )64انظ�ر  :أح�كام القرآن الب�ن الع�ريب ( ،)563/2واجلامع
ألحكام القرآن (. )229/8
( )65انظر :الربهان (.)373/1
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و ُأهبم من جهة إمكان إرادة معناها والزم معناها يف
ٍ
ٍ
واح�د .ووجه هذا اإلعامل أن انضامم الداللة إىل
آن

فإن هذا اللفظ كناي ٌة عن الطالق وقد وقع منه

هي األلفاظ التي ظهر املعنى املراد منها ظهور ًا تام ًا،

ٍ
لرجل :ي�ا عفيف ابن
الطلاق .وكذا ل�و قال

الكناي�ة ينقلها إىل أن تكون م�ن قبيل الرصائح التي
حت�ى إن بع�ض العلامء ق�د جعل زوال االش�تباه يف
الكناي�ة مرشوط ًا بانضامم النية أو ما يقوم مقامها من
داللة احلال ونحوها(.((6

طالق� ًا؛ وذلك لدالل�ة حاله عىل ه�ذا األمر،

يقوي جان�ب إرادة
يف ح�ال الغضب ،وه�ذا ّ
العفيف يف حال تعظيمه ،فإنه يكون مدح ًا له،
وإن قاله يف حال ش�تمه وتنقص�ه ،فإنه يكون

قذف ًا وذم ًا(.((7

ق�ال الن�ووي« :ق�ال إم�ام احلرمين :ويف ه�ذا

ٍ
ش�خص ف�وكّل من يبيع
 -2ل�و طرأ الس�فر عىل

فيام إذا ُعدمت قرائن األحوال ،فإن توفرت وأفادت

فاعترض امل�وكّل على ه�ذا البي�ع بدع�وى

اخللاف يف انعقاد البيع ونح�وه بالكناية مع النية هو

التفاهم وجب القطع بالصحة .((6(»...

وبن�ا ًء عىل هذا فإن موج�ب الكناية يثبت بمجرد
ٍ
حينئ�ذ إىل البح�ث ع�ن نية من
وقوعه�ا وال تفتق�ر

صدرت عنه .قال ش�يخ اإلسالم ابن تيمية« :الكناية
م�ع دالل�ة احل�ال كالرصي�ح ال تفتق�ر إىل إظه�ار

الني�ة»( .((6وقال ابن القي�م« :الكناية مع داللة احلال

كالرصيح»(.((7

ومن أمثلة هذا ما يأيت :

س�لع ًة عن�ده ،فب�اع الوكي�ل الس�لعة نس�يئ ًة،

حاجت�ه إىل املال يف س�فره ،فقد قي�ل :إن هذا
البي�ع ُينقض ولو كانت الوكال�ة مطلق ًة؛ نظر ًا

لداللة حال املوكّل يف أنه أراد االستعانة باملال

عىل سفره(.((7

املبحث الثالث :ختصيص الداللة وتقييدها لأللفاظ:
ال�ذي يظه�ر م�ن كالم األصوليين يف مباح�ث

ختصي�ص العم�وم باألدلة غير الس�معية ،وبالعادة

ِ
بأهلك ،أو
 -1ل�و قال الرج�ل لزوجته :احلق�ي
ِ
غارب�ك ،ونحوها م�ن األلفاظ
حبل�ك على

حتكي�م الع�ادة أهن�م يتفقون على أن للدالل�ة أثر ًا يف

ف�إن مل تكن له ني ٌة فقد قيل :إنه ُينظر إىل حاله،

ه�ذه احلقيق�ة ،وكأن�ه كاألم�ر املتق�رر لدهي�م؛ ومن

التي حتتمل الطالق وغريه ،فإنه ُينظر إىل نيته،

ف�إن كان قد قاله يف ح�ال الغضب فإنه يكون
( )67أصول السرخسي ( ،)189/1ورد احملتار (.)645/3
( )68اجملموع ( ،)158/9وانظر :روضة الطالبني (.)339/3
( )69جمموع الفتاوى (.)355/4
( )70إعالم املوقعني (.)24/2
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أو الع�رف خصوص� ًا ،ويف كالم بعضهم يف مباحث

ه�ذه الص�ورة ،وعباراهت�م يف ه�ذا الش�أن تدل عىل
ذلك ق�ول أيب بك�ر الباقالين يف مع�رض كالمه عىل

خطاب النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -وكيفية معرفة
العم�وم واخلص�وص من�هْ :
«إن اضطررن�ا إىل مراده

( )71انظر :الكايف ( ،)171/3واملغني (.)297/7
( )72انظر :رد املحتار (.)334/7
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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ب�ه اخلص�وص عند أح�وال وأس�باب وأم�ور خيرج

كثير من العلماء الداللة
وإذا تق�رر ه�ذا فق�د عدّ
ٌ

عىل موجبه يف اللس�ان؛ حلص�ول العلم بقصده»(.((7

اللف�ظ العام إن وقع يف معارضت�ه ،غري أن ذلك ليس

اخلط�اب عليه�ا مل يص�ح دع�وى العموم في�ه ومحله
وق�ول إمام احلرمين« :التخصيص ق�د يتبني بقرائن
األحوال ...فإذا ق�ال القائل :رأيت الناس ،فالقرينة

شاهد ٌة بأنه مل َير مجيعهم»(.((7

وقول الغزايلُ « :يرفع عم�وم اللفظ بقرائن حالية

ال ضب�ط هل�ا ،نفهمها م�ن معانيها؛ كقول�ك :رأيت
الناس ،نعلم أنك ما أردت مجيعهم»(.((7

املتعلق�ة بالع�رف م�ن مقي�دات املطل�ق وخمصصات

ٌ
تفصيل بحس�ب أحوال
على إطالقه ،ب�ل يف املس�ألة
ح�دوث العرف حال ورود الن�ص؛ حيث إن أحوال

حدوث العرف حال ورود النص ال ختلو من حالتني:

احلال�ة األوىل :أن يكون الع�رف قائ ًام حال ورود

كثير م�ن العلماء إىل أن داللة
الن�ص ،وهن�ا ذه�ب
ٌ

الع�رف هن�ا تقي�د اللفظ املطل�ق( ،((7ومثل�وا لذلك

وقول ابن برهان»:قرينة احلال ٌ
أصل يف ختصيص

بتقيي�د دالل�ة الع�رف ملطلق الن�ص يف حدي�ث ابن

ائتن�ي بامل�اء ،فإنه ينصرف إىل امل�اء املع�د للرشب،

اهلل عليه وس�لم -زكاة الفطر م�ن رمضان صاع ًا من
ٍ
ٍ
مت�ر أو صاع ًا من
ش�عري  ،((7(...حي�ث قيدوا الصاع

اللف�ظ الع�ام ،كقول الس�يد لعبده وهو على املائدة:
وك�ذا إذا ق�ال له وهو على قضاء احلاج�ة ،انرصف

إىل املاء املعد لالس�تعامل ،وإن كان اس�م املاء عام ًا يف

اجلميع»(.((7

وق�د جعل الق�رايف التخصي�ص بالقرائ�ن احلالية

قس ً
ما م�ن أقس�ام التخصي�ص باألدلة غري الس�معية،
فقال« :القس�م الرابع :التخصي�ص بقرائن األحوال؛

كق�ول القائل :صحب�ت العلامء فام رأي�ت أفضل من
ٍ
زي�د ،ونح�ن نعلم بقرائن األحوال ه�ذا القائل أنه ما
رأى مجي�ع العلامء يف الزمن املايض واملس�تقبل ... ،ثم

قرائ�ن األح�وال ال تفي هب�ا العبارات ،إنما هي يش ٌء
يدركه العقل ،فيحكم به»(.((7
( )73التقريب واإلرشاد (.)113/3
( )74الربهان (.)270/1
( )75املنخول (ص.)228
( )76الوصول إىل األصول (.)109/1
( )77العقد املنظوم (.)386/2
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

عم�ر  -ريض اهلل عنهام  :-فرض رس�ول اهلل  -صىل

يف احلدي�ث بالصاع ال�ذي كان التعام�ل جاري ًا به يف

املدينة وقت صدور فرض الرس�ول  -صىل اهلل عليه

وسلم  -ذلك ،ال كل صا ٍع(.((8

وأم�ا إذا كان الن�ص عام ًا فقد اختل�ف العلامء يف

ختصيص�ه بدالل�ة الع�رف العملي؛ فذه�ب احلنفية

إىل ختصيص�ه ب�ه( ،((8وذهب مجه�ور العلامء إىل عدم
( )78ق�ال بذل�ك احلنفية واملالكي�ة  ،وخالف يف ذلك الش�افعية
واحلنابل�ة  .انظ�ر  :الربه�ان ( ،)446/1واملس�تصفى
( ،)111/2ورشح تنقي�ح الفص�ول (ص ،)211رشح
الكوكب املنري ( ،)387/3وتيسري التحرير (.)317/1
( )79أخرجه البخ�اري يف صحيحه يف كتاب الزكاة ،باب فرض
صدق�ة الفط�ر ( )26/6برق�م ( ،)1503ويف ب�اب صدقة
الفط�ر على الصغير والكبير ( )43/6برق�م (،)1512
ومس�لم يف صحيحه يف كتاب الزكاة ،ب�اب زكاة الفطر عىل
ٌ
املسلمني من التمر والشعري ( )254/6برقم (.)2326
( )80انظر  :عون املعبود (. )320/7
( )3انظ�ر  :التقري�ر والتحبير ( ،)282/2وتيسير التحري�ر
( ،)317/1وفواتح الرمحوت (. )345/1
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جواز ختصيص�ه به( ،((8وإىل أن�ه ُيقىض عىل دالالت

ألن الن�ص يبق�ى معموالً به يف مش�موالته األخرى

الع�ادات ب�دالالت األلف�اظ الرشعي�ة؛ وذلك ألن

ٌ
إعمال لداللة النص
الت�ي تناوهل�ا عمومه ،ويف ذلك

إذا كانت قائم ًة يف عرص النبي  -صىل اهلل عليه وسلم
ٍ
حينئذ يكون
 -وعل�م هبا وأقره�ا ،فإن التخصي�ص

حاج�ة الناس إىل العم�ل بام تعارفوا علي�ه ،ويف نزع

أفعال الن�اس ال تكون حج ًة عىل الرشع ،وأن العادة

بتقرير النبي  -صىل اهلل عليه وس�لم  ،-وليس ملجرد
داللة العادة(.((8

وم ّث�ل بعضه�م لتخصي�ص اللفظ الع�ام بداللة

ودالل�ة الع�رف ،كما أن الع�رف العملي ٌ
دلي�ل عىل
وحرج.
عرس
ٌ
الناس عام تعارفوا عليه ٌ

على أن الع�رف العملي املق�ارن حل�ال ورود

النص إن مل يرد عن الشارع ما يبطله فهو ٌ
دليل عىل
ٍ
وحينئذ يكون داخ ً
ال يف داللة الس�نة
إق�راره إي�اه،

التقريري�ة ،ويك�ون ختصي�ص النص ب�ه ختصيص ًا

العادة بتخصيص جلد الكلب من عموم قوله  -صىل
ٍ
اهلل عليه وس�لم ( :-أيما
إهاب ُدبغ فق�د طهر)(((8؛

بالسنة ،وهو مما ال نزاع فيه(.((8

جلود الكالب وال يستعملوهنا(.((8

الن�ص ،وهنا تفاوت�ت أنظار العلماء ،ويمكن إمجال

ألن العادة تدل على أهنم مل يكونوا يعملون عىل دبغ

وال�ذي يظه�ر يل أن األخذ ب�رأي احلنفية يف هذه

احلالة هو املناسب لقصد الشارع؛ من وضع الرشيعة

يب ،ومقصود الش�ارع
لإلفهام ،فلس�ان الرشيع�ة عر ٌ
ٍ
تعس�ف أو ٍ
إلغاز،
إفهامه�ا للناس بأيرس الطرق دون
وال يك�ون ذلك إال باتباع معهود العرب يف أعرافهم

ٌ
تعطيل للنص؛
وعاداهت�م  ،وليس يف العمل بالعرف
( )83انظ�ر  :املحص�ول ( ،) 452 ، 451/1ورشح تنقي�ح
الفص�ول (ص ،)211واملس�ودة (ص ،)124واإلهب�اج
( ،)181/2والوص�ول إىل األص�ول (،)308 ، 307/1
ورشح الكوكب املنري (.)388 ، 387/3
( )83انظر  :الربهان ( ،)446/1واإلهباج (. )181/2
( )84أخرج�ه أمح�د يف مس�نده (( )449/4برق�م (،)1923
( )5/6برق�م ( )280/7( ،)2479برق�م (،)3254
والرتمذي يف س�ننه يف كتاب اللب�اس ،باب ما جاء يف جلود
امليتة إذا ُدبغت ( )40/7برقم ( ،)1832والنسائي يف سننه
يف كت�اب الف�رع والعتيرة ،باب جل�ود امليت�ة ()257/13
برقم ( ،)4258وابن ماجة يف س�ننه يف كتاب اللباس ،باب
لبس جلود امليتة إذا ُدبغت ( )121/11برقم (. )3740
( )85انظ�ر  :حاش�ية الس�ندي على س�نن ابن ماج�ة (،)25/7
وأصول الفقه للخرضي (ص.)185
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احلال�ة الثانية :أن يكون الع�رف حادث ًا بعد ورود

كالمهم يف ثالثة مواقف:

املوق�ف األول :أن دالل�ة الع�رف هن�ا يمكن أن

خيص�ص هب�ا النص الع�ام ويق ّيد هبا املطل�ق ،ف ُيعمل
َّ

بالن�ص يف عموم�ه أو إطالقه ،ويعم�ل بالعرف فيام
ٍ
ٍ
تقيي�د ،ومثل�وا لذل�ك
خص�وص أو
دل علي�ه م�ن

بتخصيص جواز التعامل باالستصناع( ((8من عموم

النهي الوارد يف حديث (التبع ما ليس عندك)(. ((8

( )86انظر  :دالالت األلفاظ يف مباحث األصوليني (.)94/2
( )87ه�و عقدٌ عىل مبي� ٍع يف الذمة شرُ ط فيه العمل  .انظر  :بدائع
الصنائع (.)2/5
( )88أخرج�ه أمح�د يف مس�نده ( )245 ، 242 ، 241 /32برق�م
( ، )15709 ، 15706 ، 15705وأبو داود يف سننه يف كتاب
باب يف الرجل يبيع م�ا ليس عنده ( )340/10برقم
البي�وعٌ ،
( ، )3505والرتمذي يف س�ننه يف أبواب البيوع ،باب ما جاء
يف كراهي�ة بيع ما ليس عنده ( )139/5برقم ( )1277وقال
ٌ
صحيح « ،وأخرجه النس�ائي يف س�ننه
حديث حس� ٌن
« :هذا
ٌ
يف كت�اب البي�وع ،باب بيع م�ا ليس عند البائ�ع ()281/14
برقم ( ،)4620وابن ماجة يف سننه يف كتاب التجارات ،باب
النهي عن بيع ما ليس عندك ( )14/7برقم (. )2271
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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وه�ذا املوقف تبن�اه ابن عابدين يف رس�الته (نرش

اهلل -صلى اهلل علي�ه وس�لم -على حتري�م التفاضل

لكامل الدين ابن اهلامم( .((8إال أن الش�يخ أمحد فهمي

وزن هذه األش�ياء كان قد ورد بن�ا ًء عىل عادة الناس

العرف) ،وذكر أنه اس�تند يف ذلك إىل كتاب التحرير
أب�و س�نة ق�د تعق�ب ه�ذا الق�ول ،وبّي�نّ أن العرف
املعتبر ال�ذي حت�دث عنه كمال الدين اب�ن اهلامم هو
العرف القائم حال ورود النص ،كام يفهم من س�ياق

كالم�ه ،أما العرف الذي تكل�م عنه ابن عابدين فهو
العرف الطارئ عىل النص ،كام ُيفهم من متثيله أيض ًا،

فاستناده إىل كامل الدين ابن اهلامم ال يفيده(.((9

يف املكيلات واملوزون�ات( :((9إن الن�ص يف كيل أو

وعرفهم يف عرصه  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-والنص

الذي ه�و من هذا القبيل يتبدل بتب�دل العادة ،وهلذا

فإن االعتبار عنده للعرف والعادة ال للنص(.((9
ال ٍ
احلالة الثانية :أن يكون النص مع َّل ً
بعلة ينفيها

العرف الطارئ ،سوا ٌء أكانت هذه العلة منصوص ًة

أم مس�تنبط ًة بطري�ق االجته�اد .وقال هبذا الش�يخ

املوق�ف الث�اين :أن دالل�ة الع�رف هن�ا يمكن أن

مصطف�ى الزرق�ا( ،((9وال�ذي يبدو م�ن كالم ابن

ٍ
أص�ل م�ن أص�ول الشرع؛
إم�كان رد الع�رف إىل

تقري�ر م�ا ذكره أبو يوس�ف والرد عىل مناقش�يه ما

خيص�ص هبا الن�ص الع�ام ويقيد هبا املطل�ق ،برشط
كالنص أو اإلمجاع أو الرضورة ،أما إذا مل يمكن ذلك

فإن�ه ال يصح التخصيص أو التقيي�د بداللة العرف؛
ٍ
حينئذ قد يكون عىل باطل.
ألن التعارف
وهذا رأي الشيخ أمحد فهمي أبوسنة(.((9

املوق�ف الثال�ث :أن داللة العرف هن�ا يمكن أن

يخُ ّص�ص هبا النص العام ويق ّيد هب�ا املطلق يف إحدى
احلالتني اآلتيتني:

احلال�ة األوىل :أن يك�ون الن�ص نفس�ه مع َّل ً
لا
ٍ
ع�رف ٍ
عميل قائ ٍم حال ورود
بالع�رف؛ أي مبني ًا عىل
الن�ص .وقد نُقل هذا الرأي يف هذه احلالة عن اإلمام
أيب يوس�ف من احلنفية خالف ًا لغريه من أئمة املذهب

احلنف�ي( .((9ول�ذا ق�ال أبو يوس�ف يف نص رس�ول

( )89انظر :نرش العرف (ص.)5
( )90انظر :العرف والعادة عند الفقهاء (ص. )99
( )91انظر  :العرف والعادة عند الفقهاء (ص.)95
( )92انظر  :اهلداية (.)283/5
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اهلمام أنه يرجح ه�ذا الرأي ،فقد ذك�ر يف معرض

ُيستش�ف منه ذلك ،فق�ال« :وأجيب  -يقصد عن

دلي�ل أيب يوس�ف  -ب�أن تقري�ره  -صلى اهلل عليه
وس�لم  -إياهم م�ا تعارفوا عليه من ذل�ك بمنزلة
النص منه عليه  ،فال يتغري بالعرف؛ ألن العرف ال

وجه.
يعارض النص كام ذكرناه آنف ًا ،كذا ِّ

وال خيفى أن هذا ال يلزم أبا يوسف؛ ألن قصاراه

أن�ه كنصه عىل ذل�ك ،وهو يقول :يص�ار إىل العرف
الط�ارئ بعد الن�ص بنا ًء عىل أن تغري العادة يس�تلزم

( )93املقصود بالنص هنا قوله  -صىل اهلل عليه وسلم( : -الذهب
بالذه�ب رب ًا إال ه�اء وهاء  ،والبر بالرب رب� ًا إال هاء وهاء،
والتمر بالتمر رب ًا إال هاء وهاء ،والشعري بالشعري رب ًا إال هاء
وهاء)  .أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع ،باب
م�ا يذكر يف بيع الطعام واحلك�رة ( )67/8برقم (،)2134
ومس�لم يف صحيحه يف كتاب املس�اقاة ،ب�اب الرصف وبيع
ٌ
الذهب بالورق نقد ًا (( )369/10برقم (.)4143
( )94انظ�ر :رشح جمل�ة األح�كام العدلية ملحمد س�عيد الراوي
(.)67/1
( )95انظر :املدخل الفقهي العام (.)900/2
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تغير النص ،حتى لو كان  -صىل اهلل عليه وس�لم -

جممع
تعتبر مجيع األح�كام املرتتبة عىل العوائ�د ،وهذا ٌ
علي�ه بني العلماء ال خالف في�هْ ،
وإن وق�ع اخلالف يف

ال�وارد يف املوق�ف الثال�ث؛ وه�و ما رجحه ش�يخنا

وإذا تق�رر ه�ذا فف�ي رأي�ي أن مضم�ون املوقف

حي ًا لنص عليه»(.((9

وال�ذي يظه�ر يل هن�ا رجح�ان مضم�ون القول

الدكتور يعقوب الباحسني ،وقد قال يف وجه ترجيح

وجد أم ال ؟»(.((9
حتقيقه هل ُ

األول ال يصح األخذ به يف داللة العرف الطارئ؛ ملا

هذا القول« :فإذا ثبت أن حك ًام رشعي ًا ُبني عىل عادة،
ِ
ليشء إال ألهنا عادةٌ ،فإن بقاء احلكم
م�ن العادات ال

هذا قال الشيخ أمحد فهمي أبوسنة« :أال ترى أن لبس

حرج ومش�ق ٌة
احلكم ملا يناس�ب الع�ادة اجلديدة فيه ٌ

ذلك ل�و تعارف الرج�ال التختم ال جي�وز ختصيص

م�ع زوال تل�ك الع�ادة ال معنى ل�هّ ،
وإن ع�دم تغري
على العباد؛ ألنه حماول� ٌة لنزع الناس عما ألفوه دون
مسو ٍغ أو ٍ
مربر.
ّ

وم�ا يمكن أن يقال من أن تغير احلكم بام تقتضيه

الع�ادة اجلديدة فيه خمالف� ٌة للنص مردو ٌد؛ ألن ما يبدو
ٍ
ظاه�ري؛ إذ احلكم اجلديد مل
أمر
م�ن
ٌ
تعارض إنام هو ٌ
ُيب� َن عىل العادة القديم�ة التي ُبني عليها حكم النص،
ليلزم من ذلك التعارض ،كام أن حكم النص غري قائ ٍم

بعد زوال علته ،فال يقال إن احلكم اجلديد مصاد ٌم له.
وهك�ذا األمر يف حال كش�ف العرف عن�د انتهاء

العلة أو نفيها ،وإن انخرام املناسبة بني احلكم واحلال

الت�ي كان�ت مفضي� ًة إىل ترشيع�ه ،وزوال املصلح�ة
املقصودة من بقائه بينّ ٌ لدى التأمل ...وقد نقل القرايف
اإلمجاع عىل ذلك ،وتابعه عد ٌد من العلامء»(.((9

ومما يمك�ن أن يؤيد ه�ذا الرتجيح قول اب�ن القيم:

«إن األح�كام املرتتب�ة على القرائ�ن ت�دور معه�ا كيفام
دارت وتبط�ل معه�ا إذا بطلت» ،وق�ال « :قالوا :وهبذا

( )96فتح القدير (.)283/5
( )97دالالت األلفاظ يف مباحث األصوليني (.)100 ، 99/2
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يرتتب عليه من املفاس�د املؤدية إىل تغيري الرشع ،ويف
الذه�ب املنهي عنه عا ٌم ،أف�را ُده التختم وغريه ،ومع
الن�ص به ،وأن الرب�ا عا ٌم ،أف�راده املضاعف وغريه،
وم�ع ذلك لو تع�ارف الناس الربا غير املضاعف ال

يصح ختصيص النص به»(.((9

ونحن إذا تأملنا مضمون املوقف الثاين فإنا سنجد

املخصص يف احلقيقة هو تلك األصول التي رجع
أن
ِّ

إليه�ا الع�رف ،وأن العرف املخالف للن�ص إذا كان
ٍ
ما ٍ
مد َّع ً
رضورة فإنه خيرج عن
بنص آخر أو إمج�ا ٍع أو
ٍ
أن يكون معارض ًة بني ٍ
وعرف ،بل هو معارض ٌة
نص
ٍ
بني ٍ
ونص آخر أو إمجاعٍ.
نص

وجي�در التنبي�ه هن�ا إىل أن�ه يدخ�ل يف ص�ورة

ختصيص الداللة لأللفاظ ما ُيعرف لدى األصوليني
بتخصي�ص العم�وم بالس�بب اخل�اص ،وذل�ك يف
حال ما إذا كان الس�بب غير ٍ
لفظ؛ كأن يكون حادث ًة
ٍ
دالل�ة أخ�ص من دالل�ة اللفظ ،وهن�ا اختلف
ذات

األصولي�ون في�ه ،وذل�ك فيام ُيع�رف بمس�ألة :هل

العربة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
( )98إعالم املوقعني (. )66/3
( )99العرف والعادة عند الفقهاء (ص.)99
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ومن ذهب إىل أن داللة السبب ختصص اللفظ العام

ٍ
رئيس هو
ولو س� ّلم
ش�خص عىل مجاعة وفيه�م ٌ
ٌ

احلكم ،ولو مل يكن ذلك املقصود به؛ وذلك لتأخر بيان

بالسلام ،واللفظ عا ٌم ،فهل يكف�ي رد غري املقصود

اس�تدل بأن امل�راد من اخلط�اب ذي الس�بب بيان ذلك
احلكم عن وقت احلاجة ،وذلك ٌ
باطل ،كام أنه لو مل يكن
خمصص� ًا للعام ملا نقل�ه الراوي؛ لع�دم فائدته،
الس�بب ِّ
فنقل الراوي له ٌ
دليل عىل ختصيص العام به(.((10

والذي يظهر هنا هو أن داللة السبب يف هذه احلالة

تعارض
ال ختص�ص اللفظ العام؛ وذلك ألنه ال يوجد
ٌ

بين العام وخص�وص الس�بب ،ومن املمك�ن العمل

بالع�ام يف الس�بب ويف غريه ،كما أن األمة أمجعت عىل

تعميم أحكام النص�وص ذات األلفاظ العامة الواردة
ٍ
ٍ
خاصة ،ومل ُينقل االعرتاض عىل ذلك أو
أس�باب
عىل
القول بأن التعميم فيها كان عىل خالف األصل(.((10

ومم�ا ُيمثل به هنا أن اللفظ الوارد يف إباحة العرايا
ٍ
ٍ
خ�اص تقترص داللته
س�بب
عا ٌم( ،((10وقد ورد عىل
على الفقراء ،وه�و احلاج�ة إىل رشاء الرطب وليس
عندهم ما يشرتون به إال التمر(.((10

( )100انظر :احلاصل من املحصول (.)572/1
( )101انظ�ر :املعتم�د ( ،)304/1واملحص�ول (،)448/1
وهناية السول (. )132 ،131/2
( )102املقص�ود بالن�ص هن�ا م�ا ورد أن النبي  -صلى اهلل عليه
وس�لم ّ -
رخص يف العرايا أن تباع بخرصها كي ً
ال  .أخرجه
البخ�اري يف صحيح�ه يف كت�اب البي�وع ،باب بي�ع الزبيب
بالزبي�ب والطع�ام بالطع�ام ( )127/8برق�م (،)2173
ويف ب�اب بي�ع الثمر على رؤوس النخل بالذه�ب والفضة
( )151/8برق�م ( ،)2189ويف ب�اب تفسير العراي�ا
مس�لم يف صحيحه
( )155/8برق�م ( ،)2192وأخرج�ه
ٌ
يف كتاب البيوع ،باب حتريم بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا
( )168/10برقم (. )3965
( )103ورد يف العراي�ا أهن�ا ٌ
نخ�ل كان�ت توهب للمس�اكني ،فال
يستطيعون أن ينتظروا هباُ ،فر ّخص هلم أن يبيعوها بام شاؤوا
من التمر .أورد ذلك البخاري يف كتاب البيوع ،باب تفسري
العرايا (.)154/8
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

املقصود بالسالم ،فقد دل احلال عىل خصوص املراد

بالسلام؟ وفيهما ُيقال إن داللة الس�بب ال ختصص
اللفظ العام ،فتباح العرايا للفقراء ولغريهم ،ويكفي

رد السالم من غري املقصود بالسالم(.((10
ٍ
وقف�ة حول ما تق�دم فإن من
وإن كان لن�ا م�ن
املهم اإلش�ارة إىل أن املتأمل لكالمهم هنا يلحظ منه
ٍ
اضطراب؛ وذل�ك أن الذين أمجلوا النفي
وق�وع نوع

يف ختصي�ص الع�رف والع�ادة للعموم قال�وا بحمل

األلف�اظ الرشعية املطلقة عىل ما تضمنه معتاد الناس
ٍ
قصر للفظ على بعض
تقيي�د ،وه�و
وعرفه�م م�ن
ٌ
مدلول�ه ،كما أهنم ق�د خلطوا بني ختصي�ص العموم

وتقيي�د املطلق بداللة العادة يف نصوص الرشع وبني

ختصي�ص العم�وم وتقيي�د املطل�ق بدالل�ة العادة يف

ألفاظ الناس.

وهذا االضطراب يرجع  -يف نظري  -إىل ٍ
مجلة

من األسباب؛ منها:

 -1جت�اذب النظ�ر وتنازعه بني مس�ألة ختصيص
العموم وتقيي�د املطلق يف اللفظ بداللة العادة
وش�واهد األح�وال ومس�ألة ختصي�ص العام
بس�بب وروده؛ حي�ث إن أكث�ر األصوليين
ٍ
س�بب
عىل القول بعدم قرص العام الوارد عىل

ٍ
خ�اص عىل س�ببه ،وه�ذا النظ�ر يتعارض يف
الظاه�ر م�ع الق�ول بقصر الع�ام على معتاد
الناس وشاهد احلال وتقييد املطلق به.

( )104انظر :التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول (ص.)412
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وبني املسألتني فرق؛ ووجه الفرق :أن شواهد

أن�ه ال خالف فيه بني األصوليين ،وإنام يتجه
اخللاف إىل ٍ
أم�ر آخ�ر وه�و :ه�ل ُيع�د ه�ذا

والنيات بخالف السبب اخلاص ،فإن السبب

وق�د تكون الداللة متأخ�ر ًة عن اللفظ يف حال

تأثير يف تبيين
األح�وال ومعت�اد الن�اس هل�ا
ٌ

املجملات وتعيين املحتمالت م�ن األلفاظ
اخل�اص ال ينته�ض ليكون قرين� ًة لتخصيص

العموم(.((10

ختصيص ًا أو ال ؟

مجع من األصوليني
رصح ٌ
وروده ،وهذا الذي ّ

بنفي تأثريه يف اللفظ بطريق التخصيص؛ إذ ال

ول�ذا يق�ول اب�ن دقي�ق العيد« :جي�ب أن تنتبه

يصح الق�ول بتأثري الدالل�ة املتأخرة يف اللفظ

ختصي�ص العام وعىل م�راد املتكلم وبني جمرد
ٍ
جم�رى
س�بب ،وال جترهيما
ورود الع�ام على
ً

ختصيص النص العام بالعادة.

 -4أن الدالل�ة ق�د تؤث�ر يف حك�م التخصي�ص

يقتيض التخصيص به  ...أما السياق والقرائن

فتؤث�ر يف قرص حك�م العام علي�ه ،ولذا يقول

وه�ي املرش�دة إىل بي�ان املجملات وتعيين

توجب قرصه عىل السبب من العادة ونحوها،

للفرق بني داللة الس�ياق والقرائن الدالة عىل

واح�د ًا ،فإن جمرد ورود العام عىل الس�بب ال

فإهن�ا الدال�ة على م�راد املتكل�م م�ن كالمه،
املحتملات ،فاضب�ط ه�ذه القاع�دة ،فإهن�ا

مفيد ٌة يف مواضع ال تحُ ىص»(.((10

املتق�دم ،وأكثر إيرادهم هل�ذا كان يف موضوع

بالس�بب؛ بحيث إهنا قد تتداخل مع الس�بب

الزركشي« :حم�ل اخللاف أال تظه�ر قرين� ٌة
فإن ظهرت وجب قرصه باالتفاق»(.((10

 -5اخلل�ط بني اعتب�ار الداللة خمصص� ًة للعموم

 -2تف�اوت الدالئ�ل يف قوهت�ا ،فم�ن املعلوم أن

ومقي�د ًة للمطل�ق يف ألف�اظ الش�ارع وبين

فمنها ما تقوى داللته فيقوى عىل التخصيص،

على أن ينبغ�ي أن يك�ون حم ً
ال للوف�اق ما يتعلق

 -3أن للدالل�ة أحواالً مع النص يف حال وروده

في�ه وال يف اللغ�ة عىل معت�اد الن�اس ْ
وإن كان عرف ًا

الداللة عىل أن�وا ٍع تتفاوت درجات دالالهتا،
ومنها ما يضعف فال يقوى عىل التخصيص.

خيتل�ف احلكم باختالفها .فق�د تكون الداللة
ٍ
وحينئ�ذ ُي ّنزل
مقارن� ًة للفظ يف ح�ال وروده،
اللفظ عىل ما دلت علي�ه الداللة ،وهذا يظهر

( )105انظ�ر :فت�ح الب�اري ( ،)185/4وإرش�اد الفح�ول
(. )275/1

( )106إحكام األحكام (ص.)418 ،417

22

اعتبارها كذلك يف كالم املكلفني.

ٌ
ضابط
بحمل ألفاظ الش�ارع املطلقة الت�ي مل يرد هلا
عملي ًا ،وهذا يعد قرص ًا هلا عىل بعض ما دلت عليه؛

وذل�ك كداللة العادة عىل ما حيصل به إحياء املوات

وما يكون حرز ًا يف الرسقة ،وما يصدق عليه أنه ٌ
أكل
م�ن بيت الصدي�ق ،وما يعد قبض ًا وهدي� ًة وغصب ًا،

وما يعد انتفاع ًا من املستأجر.

( )107البحر املحيط (. )212/3
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ٌ
ألف�اظ مطلق ٌة أو عام ٌة حص�ل االتفاق عىل
فهذه

تقييدها أو ختصيصها بام جرت به عادة الناس مع أهنا

من ألفاظ الرشع املطلقة أو العامة.

إذا تق�رر ه�ذا ف�إن للدالل�ة تأثير ًا يف اللف�ظ
ٍ
برشوط هي:
بالتخصيص والتقييد وفاق ًا
 -1أن تك�ون الداللة س�ابق ًة أو مقارن� ًة للفظ ال
متأخر ًة عنه.

 -2أن يك�ون اللفظ ظاهر ًا ِ
حمتملاً؛ إما من جهة
العموم أو من جهة اإلطالق.

 -3أن تكون الداللة معترب ًة يف ذاهتا غري ملغاة.

 -4أن يقتصر حم�ل التخصي�ص والتقيي�د على
ألفاظ املكلفني.

على أن بعضهم ق�د يذكر أنه يمك�ن التخصيص

دالل�ة العرف قد دلت عىل عدم إرادة رؤوس
العصافري عند اإلطالق(.((10

 -3ل�و قالت الزوجة لزوجها :ال طاقة يل باجلوع
جعت يوم ًا يف بيتي ِ
ِ
معك ،فقال هل�اْ :
فأنت
إن
طال�ق ،فإهنا ال تطلق باجل�وع يف أيام الصوم؛
ٌ
ألن العرف قد جرى بحصول اجلوع يف وقت
الصوم(.((11

شخص آخر يف الصيف برشاء الثلج
 -4لو وكّل
ٌ
له ،فإن الوكالة تتقي�د بزمان احلاجة إىل الثلج

وه�و مدة الصيف ،وال يدخل يف ذلك رشاؤه

يف الشتاء؛ وذلــك ألن العادة قد جرت بعدم
احلاجة إىل الثلج يف الشتاء(.((11

شخص لقرابته ،فقد قيل :تنرصف
 -5لو أوىص
ٌ
الوصية إىل من كان يصله يف حياته من أقاربه؛

والتقييد أللفاظ الرشع بالعادة اللفظية دون العملية،

وذلك لداللة حاله عىل أنه أراد نفع من وصله

البحث من أقس�ام العادة س�وى العادة العملية؛ أي

 -6ل�و أن ش�خص ًا مرض بس�بب أكله حل�م اإلبل

خ�ارج عن حمل البحث؛ ألنه ال يدخل يف حمل
وهذا
ٌ

من أقاربه(.((11

غري اللفظية.

مثلاً ،فحلف أال يأكل اللح�م ،ومل تكن له ني ٌة،

ومن أمثلة حمل االتفاق ما يأيت:
ِ
اشتر يل حل ً
ما ،وكان
ش�خص آلخر:
 -1لو قال
ٌ
من عادهتم قرص اللحم عىل حلم الضأن مثالً،

فإن�ه يتقيد بلحم الضأن ويكون حم ً
ال للوكالة،
وإن كان لفظه مطلق ًا لداللة العادة عىل تقييده
بذلك(.((10

ش�خص أال يأكل ال�رؤوس ،فإنه
 -2ل�و حلف
ٌ
ال حين�ث ل�و أكل رؤوس العصافير؛ ألن

( )108انظر :التقرير والتحبري (.)350/1
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

فإنه حينث بأكل حلم اإلبل دون ما سواه؛ وذلك

لداللة حاله املتمثل يف سبب اليمني عىل ختصيص

اللحم بلحم اإلبل وإن كان لفظه عام ًا.

املبحث الرابع :تعميم الداللة لأللفاظ اخلاصة:

مل يتكل�م أهل األص�ول عىل هذا احلك�م للداللة

رصاح� ًة وإف�راد ًا ،وإنما يمك�ن أن نج�د يف مباحث

( )109انظر :التمهيد ( ،) 380/1واملسودة (.)112/1
( )110انظر :التمهيد (.)381/1
( )111انظر :املرجع السابق.
( )112انظر :املسودة (.)112/1
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األص�ول ما يشير إىل ه�ذا التأثري للدالل�ة يف تعميم

احلال�ة الرابع�ة :داللة العقل على تعميم موجب

يف ه�ذا التعمي�م( ،((11ومم�ا يمك�ن حصره هن�ا من

وس�لم  -عم�ن أفط�ر يف رمض�ان ،فق�ال( :علي�ه

األلفاظ؛ حيث نجد أن لداللة العرف والعقل تأثري ًا
احلاالت ما يأيت:

احلال�ة األوىل :داللة العرف على تعميم األلفاظ

يف مفهوم املوافقة األولوي واملس�اوي ،كام ذكروا يف
تعميم املفهوم املوافق يف قوله تعاىل( :فال تقل هلام ٍ
أف
وال تنهرمه�ا)( ((11ليش�مل حتريم مجي�ع اإليذاءات،
وتعمي�م املفه�وم املوافق يف قول�ه تع�اىل( :إن الذين

يأكلون أموال اليتامى ظل ًام)( ((11ليش�مل حتريم مجيع
اإلتالفات(.((11

الس�ؤال ،وذلك كام لو س�ئل النبي  -صلى اهلل عليه

الكفارة)؛ ف�إن العقل يدل عىل تعميم حكم وجوب
ٍ
الكفارة يعم كل
مفطر يف رمضان(.((12

احلال�ة اخلامس�ة  :دالل�ة العقل عىل تعمي�م املفهوم

املخالف املس�تفاد من اللفظ  -عند القائلني بحجيته ،-

وذلك كام يف قوله -صىل اهلل عليه وسلم( :-يف كل ٍ
إبل
ٍ
س�ائمة يف كل أربعين ابنة لبون)( ،((12ف�إن العقل يدل
على تعميم احلكم بعدم وجوب الزكاة يف مجيع ما ليس
ٍ
بسائمة(.((12

احلال�ة الثانية :داللة العرف على تعميم األحكام

وق�د استحس�ن الزركشي يف تش�نيف املس�امع

(((11

على العموم ،وذك�ر أنه مل يقل أحدٌ إهن�ا عقلي ٌة ،بل

املتعلق�ة باألعي�ان ،كام ذك�روا يف تعمي�م التحريم يف

األعيان يف قوله تعاىل( :حرمت عليكم أمهاتكم)

إخ�راج داللة مفه�وم املخالفة من الدالل�ة العقلية

ليشمل حتريم مجيع أنواع االستمتاعات املقصودة من

ال�ذي اخت�اره ال�رازي يف املع�امل أن�ه إنام ي�دل عىل

احلال�ة الثالثة :داللة العقل على تعميم احلكم

( )120انظ�ر  :دالالت األلف�اظ يف مباح�ث األصوليين
(.)523/1
( )121أخرج�ه أمح�د يف مس�نده ( )379 ، 375 ، 355/43برق�م
( ،)20574 ،20571 ،20551والنس�ائي يف س�ننه يف كتاب
الزكاة ،ب�اب عقوبة مانع الزكاة ( )17/5برقم ( ،)2443ويف
باب سقوط الزكاة عن اإلبل إذا كانت ُر ُس ً
ال ألهلها وحلمولتهم
( )25/5برق�م ( ،)2448وابن خزيم�ة يف صحيحه يف كتاب
ال�زكاة ،مج�اع أب�واب صدق�ة امل�وايش  )248/8(...برق�م
( ،)2079والبيهق�ي يف الس�نن الكربى يف كت�اب الزكاة ،باب
ما يس�قط الزكاة ( )116/4برقم ( ،)7640ويف معرفة السنن
واآلثار يف كتاب الزكاة ،باب فرض اإلبل السائمة ()389/6
برق�م ( ،)2410واحلاك�م يف املس�تدرك يف كتاب ال�زكاة باب
ٍ
س�ائمة  )480/3(...برق�م ( ،)1400وقال»:هذا
يف كل إبل
ٌ
حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه».
( )122انظ�ر  :املحص�ول ( ،)355/1وتش�نيف املس�امع
( ،)676/2واإلهب�اج ( ،)107/2وهناي�ة الوص�ول
( ،)1234/3وتلقيح الفهوم (ص.)199
( )123انظر :تشنيف املسامع (.)676/2

النساء من الوطء ومقدماته(.((11

إذا كان اللف�ظ مفي�د ًا للحك�م ولعلت�ه؛ حي�ث

إن العق�ل حيك�م بأن�ه مت�ى وج�دت العل�ة وجد
املعل�ول(.((11

( )113انظر :دالالت األلفاظ يف مباحث األصوليني (-521/1
.)524
( )114من اآلية ( )9من سورة اإلرساء.
( )115من اآلية ( )10من سورة النساء.
( )116انظ�ر  :مج�ع اجلوام�ع م�ع رشح املحلي وحاش�ية البناين
( ،)415/1وتشنيف املسامع (.)675/2
( )117من اآلية ( )23من سورة النساء.
( )118انظر  :مجع اجلوامع مع رشح املحيل وحاشية البناين (،)415/1
واإلهباج ( ،)107 ،106/2وهناية السول (.)68/2
( )119انظر  :قواطع األدلة ( ،)320/1واملحصول (،)355/1
وتلقيح الفهوم (ص.)198
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ٍ
احتمال ف�إن تعمي�م احلك�م يف مفهوم
وعلى أي

املخالف�ة يدخل يف باب الداللة س�وا ٌء أكان من قبيل

داللة العقل أو من قبيل داللة العرف.

عىل أن بعض العلامء كالغزايل ذهب إىل أن املفهوم

ال عموم له؛ ألن العموم ٌ
لفظ تتشابه داللته باإلضافة
إىل مس�مياته ،وداللة املفهوم ليست لفظية فال يكون

هلا عموم(.((12

وإذا تق�رر م�ا تق�دم ،فإن�ه حيس�ن التنوي�ه إىل أن

لبع�ض العلامء منازع� ٌة يف تأثري داللة بع�ض ما ُذكر

عىل العموم من جهة العقل(.((12

املبحث اخلامس :حتديد الداللة لنوع داللة اللفظ:

إن تأمل واقع البحث األصويل لدالالت األلفاظ

يظه�ر منه أن للداللة تأثير ًا يف توجيه دالالت بعض

األلف�اظ ،وحتديد ن�وع داللتها؛ وذل�ك أن كثري ًا من

ألف�اظ ال�دالالت ي�رد عليه�ا االحتمال يف الداللة،

وتت�وارد االحتماالت على داللته�ا ،فيك�ون حتديد
ٍ
مقالية
ن�وع داللته�ا من خالل ما حيف هبا م�ن قرائن

ٍ
حالي�ة ،ويكث�ر ترداد الكالم عىل تل�ك القرائن يف
أو
أبواب دالالت احلقيقة واملجاز واألمر والنهي.

إال أن ه�ذا التصرف يتوق�ف على وج�ود ٍ
دليل

يس�نده لفظي� ًا أو حالي� ًا؛ ليتبين ب�ه وج�ه ال�كالم،

ول ُيهت�دى به إىل كيفية حصول ه�ذا الترصف .وهذا
الدلي�ل هو ما ُيعرف بالقرينة ،وهي ما ينصبه املتكلم

للدالل�ة على م�راده ،وليق�رر م�ن خالهل�ا أن ظاهر
كالمه غري ٍ
مراد.
وق�د اعتد األصوليون بالقرين�ة املقالية أو احلالية

يف أثن�اء كالمه�م عىل املج�از ،وذك�روا أن املجاز ال

يمكن أن يفيد معناه إال بالقرينة الدالة عليه ،وعربوا

عن هذا املعنى بقوهلم :رشط املجاز القرينة(.((12

والقرين�ة الت�ي اشترطوها يف املجاز تعن�ي األمارة

املرش�دة للس�امع أن املتكل�م أراد املج�از( ،((12وتظهر
فائدة هذه القرينة يف أهنا تفيد يف رصف اللفظ عن معناه

احلقيقي؛ بحيث ترشد السامع إىل أن املتكلم أراد املجاز،
كام أن هذه القرينة ترفع اإللباس عن الكالم(.((12

وإذا تقرر هذا فإن من القرائن الصارفة للفظ عن
ٍ
لف�ظ ،وإنام يرجع إىل
حقيقت�ه إىل جمازه ما يكون غري

الدالل�ة ،فيكون م�ن قبيل داللة العق�ل أو احلس أو
العرف أو احلال(.((12

فمث�ال دالل�ة العق�ل على توجي�ه دالل�ة اللف�ظ

ففي باب داللة احلقيق�ة واملجاز قرر األصوليون

ورصفه�ا م�ن حقيقتها إىل جمازها :دالل�ة العقل عىل

معنى آخر
بنقله�ا ع�ن معناها احلقيق�ي األصلي إىل ً
ٍ
اتصال بينهام.
حيتمله ذلك اللفظ؛ نظر ًا لوجود نوع

بالنية يف قوله  -صىل اهلل عليه وس�لم( -إنام األعامل

أن أس�اس داللة املجاز ه�و الترصف يف داللة اللفظ

( )124انظر :املستصفى (.)70/2
( )125انظر :الكاشف عن املحصول ( ،)237/4ومجع اجلوامع
مع رشح املحيل وحاشية البناين (. )416/1
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

ع�دم إرادة معن�ى ع�دم وجود أعمال اجل�وارح إال
( )126انظر :القرائن عند األصوليني (.)442 ،441/1
( )127انظر :نفائس األصول (.)893/2
( )128انظ�ر :املعتم�د ( ،)25/1وقواط�ع األدل�ة (،)83/2
والتمهيد ( ،)83/1واملحصول (.)334/1
( )129انظر :القرائن عند األصوليني (.)462 ،460/1
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بالني�ات)(((13؛ وذلك أن العقل يدل عىل أن األعامل
ق�د توج�د يف الواقع بال ٍ
نية ،فيكون امل�راد هنا املعنى
املجازي ،وهو حكم األعامل(.((13

«أم�ا احلالي�ة فهي م�ا إذا ُعل�م أو ُظ�ن أن املتكلم ال
يتكل�م بالكذب ،ف ُيعل�م أن املراد ليس ه�و احلقيقة،
ٍ
ٍ
خمصوصة
هبيئات
بل املجاز ،ومنها أن يقرتن الكالم

ومث�ال دالل�ة احل�س على توجي�ه دالل�ة اللفظ

قائم�ة باملتكلمٍ ،
ٍ
دالة عىل أن امل�راد ليس هو احلقيقة،

أن امل�راد أكل اخلب�ز مل�ن حل�ف أال ي�أكل م�ن ه�ذا

ومنه�ا :أن ُيعلم بس�بب خص�وص الواقعة أنه مل

ورصفه�ا م�ن حقيقتها إىل جمازه�ا :داللة احلس عىل
الدقيق ،فيحنث بأكل اخلبز ،وال حينث بأكل عينه لو

استفه(.((13

بل املجاز.

يك�ن للمتكل�م دا ٍع إىل ذكر احلقيق�ة ،ف ُيعلم أن املراد

هو املجاز»(.((13

ومث�ال دالل�ة الع�رف على توجي�ه دالل�ة اللفظ

ومث�ال ذل�ك :دالل�ة احلال على أن امل�راد معنى

على إرادة حال�ة الفور ملن قال لزوجت�ه حينام أرادت
خرجت ِ
ِ
اخل�روج ْ
طالق ،فلو مكثت س�اع ًة
إن
فأنت ٌ

يف قول�ه تع�اىل( :واس�تفزز م�ن اس�تطعت منه�م
بصوتك)( ((13وأنه لي�س املراد املعنى احلقيقي الذي

لو خرجت فور ًا طلقت(.((13

وتقدس-
حكيم ال يأمر إبليس بإغواء عباده(.((13
ٌ

ورصفه�ا م�ن حقيقته�ا إىل جمازه�ا :دالل�ة الع�رف

حتى س�كن غضبه ثم خرجت فإهنا ال تطلق ،إال أهنا

وأما داللة احلال عىل توجيه داللة اللفظ ورصفها

من حقيقته�ا إىل جمازها فقد قال فيها الفخر الرازي:
( )130أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه بلف�ظ (األعمال بالني�ة)
يف كت�اب اإليمان ،ب�اب ما ج�اء أن األعمال بالنية احلس�نة
 )30/1(...برق�م ( ،)54ويف كت�اب العت�ق ،ب�اب اخلط�أ
والنس�يان يف العتاق�ة والطلاق  )894/2(...برق�م
( ،)2392ويف كت�اب فضائ�ل الصحابة ،ب�اب هجرة النبي
 صىل اهلل عليه وس�لم -وأصحاب�ه إىل املدينة ()1416/3برق�م ( ،)3685ويف كت�اب األيمان والنذور ،ب�اب النية يف
األيامن ( )2461/6برقم ( ،)6311ويف كتاب احليل ،باب
يف ت�رك احلي�ل  )2551/6(...برق�م ( .)6553وأخرج�ه
مس�لم يف صحيحه بلفظ (األعمال بالنية) يف كتاب اإلمارة،
ٌ
ب�اب قول�ه  -صلى اهلل عليه وس�لم( -إنما األعمال بالنية)
 )1515/3(...برقم (.)155
( )131انظ�ر :كش�ف األرسار ( ،)192/2والتلوي�ح على
التوضيح (.)209(1
( )132انظ�ر :التوضي�ح ( ،)213/1واألش�باه والنظائ�ر الب�ن
نجيم (ص.)150
( )133انظر :التوضيح (.)212/1
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متكين إبلي�س من إغ�واء العب�اد وإق�داره عىل ذلك

هو حقيقة الطلب واإلجياب ،وذلك أن اآلمر  -تعاىل
ويف ب�اب دالل�ة األم�ر والنه�ي كث�ر ال�كالم على

القرائن الصارفة للنص عن داللته األصلية يف اإلجياب
أو التحري�م إىل الدالالت األخ�رى ،وهي قرائن كثري ٌة

يصع�ب حرصه�ا ،ومنه�ا م�ا يتعل�ق بالدالل�ة ،وه�ي
رشعي وتقترن به هيئ ٌة
نص
القرائ�ن احلالية .فقد ي�رد ٌ
ٌ

ص�ادر ٌة م�ن النب�ي  -صىل اهلل علي�ه وس�لم -دال ٌة عىل

ٌ
أح�وال خمتلف ٌة من
أن امل�راد به غري ظاه�ره ،أو حتف به
أس�باب ودوا ٍع ونحوه�ا ٍ
ٍ
دال�ة على املراد ب�ه ،فإنه يلزم

العمل بام دلت عليه تلك القرائن احلالية ،وذلك ملا ثبت
من تأثري القرائن احلالية؛ يف الداللة عىل مراد املتكلم.

( )134املحصول (.)332/1
( )135من اآلية ( )64من سورة اإلرساء.
( )136انظر  :التلويح عىل التوضيح (.)208/1
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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ومن أمثلة ذلك ما يأيت :

 -1دالل�ة احلال عىل أن املرا َد م�ن األمر بركوب
اهل�دي يف قول�ه  -صلى اهلل علي�ه وس�لم-

للرج�ل الذي كان يس�وق البدن�ة وقد جهده
امليش( :اركبها) ،قال :إهنا بدن ٌة ،قال( :اركبها
وإن كانت بدن ًة)(( )((13اإلباح ُة واإلرش�ا ُد

إىل ما فيه املصلح�ة والراحة؛ حيث دل احلال
عىل ذلك ،وذلك ملا رآه النبي  -صىل اهلل عليه

وس�لم -م�ن اجله�د ال�ذي أص�اب صاحب
اهلدي بترك الركوب؛ ظن ًا منه عدم جوازه أو

أفضلية تركه(.((13

 -2دالل�ة احل�ال على أن امل�را َد م�ن النه�ي ع�ن
الوص�ال يف الص�وم يف قول�ه  -صلى اهلل عليه
وس�لم ( :-ال تواصلوا)( ((13اإلرش�ا ُد؛ حيث

ه�ذا املعنى يف قول عائش�ة  -ريض اهلل عنها:-

(هنى رس�ول اهلل  -صىل اهلل عليه وس�لم -عن
الوصال رمح ًة هلم)(.((14

الفص�ل الثال�ث :القواع�د الفقهي�ة ذات الصل�ة
بالدَّ اللة:

إن املتأمل لواقع التقعيد الفقهي ليلحظ األثر اجليل

للدالل�ة يف جمال التقعي�د ،وأن ألحكامها أثر ًا يف بناء
ٍ
عدد من القواعد والضوابط الفقهية ،وس�نعرض يف
هذا الفصل عدد ًا من القواعد التي استمدت تأثريها
يف املج�ال الرشع�ي من معن�ى الدالل�ة وأحكامها،
ٍ
اعتبارات:
وذلك وفق ثالثة
االعتب�ار األول :القواع�د الفقهية التي متثل جمال

إعامل الداللة.

دل احلال عىل ذل�ك ،وذلك ألن هذا النهي إنام

االعتبار الث�اين :القواعد الفقهية التي تبني عالقة

ملا فيه من املش�قة عليهم( ،((14وقد جاء ما يؤكد

االعتب�ار الثال�ث :القواع�د الفقهي�ة الت�ي متث�ل

كان رفق ًا بأصحابه ،ورمح ًة هبم ،وشفق ًة عليهم؛

( )137أخرجه أمحد يف مس�نده ( ،)107 ، 106/3والنس�ائي يف
س�ننه يف كتاب املناسك ،باب ركوب البدنة ملن جهده امليش
( )138/5برقم (.)3783 ،3782
( )138انظر  :املغني ( ،)443 ،442/5وفتح الباري (628/3
 ،)629 ،ونيل األوطار (.)103/5
( )139أخرج�ه البخ�اري هب�ذا اللف�ظ يف صحيح�ه يف كتاب
الص�وم ،ب�اب الوصال وم�ن قال لي�س يف اللي�ل صيام
( )288 ،286 /7برق�م ( ،)1963 ،1961وب�اب
الوص�ال إىل الس�حر ( )294/7برق�م (  ،)1967ويف
كت�اب االعتص�ام بالكت�اب ،باب م�ا يكره م�ن التعمق
والتن�ازع يف العلم والغلو يف الدي�ن  )96/24(...برقم
مس�لم بمعن�اه يف صحيحه يف كتاب
( .)7299وأخرجه
ٌ
الصي�ام ،باب النهي عن الوص�ال يف الصوم ()112/7
برقم (.)2622
( )140انظر  :املغني (.)437/4
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

الداللة باأللفاظ والنيات.
رشوط إعامل الداللة.

وذلك من خالل املباحث اآلتية:

املبح�ث األول :القواع�د الفقهية الت�ي متثل جمال

إعامل الداللة:

ويمك�ن عرض القواع�د الفقهية التي تش�خص

جمال إعامل الداللة يف القواعد اآلتية:

( )141أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه يف كت�اب الص�وم ،باب
الوص�ال ومن ق�ال ليس يف اللي�ل صي�ام ( )289/7برقم
ومسلم يف صحيحه يف كتاب الصيام ،باب النهي
(،)1964
ٌ
عن الوصال يف الصوم ( )112/7برقم (.)2622
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القاع�دة األوىل :الثاب�ت بالدالل�ة كالثاب�ت

بالرصيح(:((14

وه�ذه القاع�دة ه�ي أ ّم القواع�د ال�واردة يف هذا

املعن�ى؛ وذلك أهنا تعطي حك ًام عام� ًا للداللة يمكن

إج�راؤه يف كل ٍ
حم�ل ت�رد في�ه .وق�د يعبر ع�ن هذه

القاعدة بقوهلم( :الداللة تعمل عمل الرصيح).

ويدل عىل هذه القاعدة مجل ٌة من األدلة منها:

 -1قول�ه تع�اىل ( :وال على الذي�ن إذا م�ا أتوك
لتحمله�م قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا

وأعينهم تفي�ض من الدمع حزن ًا أال جيدوا ما
ينفقون)(.((14

ووج�ه الدالل�ة م�ن اآلي�ة ه�و االس�تدالل

وتدل هذه القاعدة عىل أمهية الداللة يف األحكام

بحاهل�م الظاه�ر عىل ص�دق إيامهن�م وحقيقة

اللفظ الرصيح وتقوم مقام�ه يف التعبري عن املقصود

ع�ن اجله�اد ،ويف ه�ذا يق�ول القرطب�ي« :إن

الرشعي�ة ،وه�ي تعن�ي :أن الدالل�ة تعم�ل عم�ل
واإلرادة الباطن�ة ،فكما تُع�رف مقاص�د املكلفين

برصي�ح اللفظ  -وهو األصل  -فإهنا تعرف بام يدل

عليه�ا .فإذا ُوجد ما يدل على مقصود املكلف اعتُرب

ذلك كالترصيح منه ،وترتب أثره عليه.
وه�ذه القاعدة ذات ٍ
أثر واس� ٍع يف أح�كام الفقه؛
ٍ
وبخاص�ة يف األحكام املتعلقة بالتعبير عن اإلرادة،

نواياه�م ،فلذلك رفع عنهم احلرج يف ختلفهم
ه�ذه اآلية مما يحُ تج به عىل االس�تدالل بقرائن
األحوال»(.((14

 -2قوله  -صىل اهلل عليه وسلم  -لربيرة  -ريض
اهلل عنها -حني عتقت وخيرّ ها النبي صىل اهلل
عليه وسلم بني البقاء مع زوجها ،وكان موىل،
(إن َق ِر ِ
وبني فراقها إي�اهْ :
بك ،فال خيار لك)،

ٍ
ٍ
ٍ
وإذن ومن�عٍ ،ورض�ا ورفض،
وقب�ول،
إجي�اب
م�ن

ويف بعض الروايات( :إن وطئك)(.((14

الترصفات(.((14

من الوطء دلي ً
ال عىل رضاها وبطالن خيارها،

وذلك يف مجيع عقود املعاوضات والتربعات وس�ائر
وهي م�ن القواعد املتف�ق عليها بين الفقهاء من

حيث اجلملة ،ويف هذا يقول ابن القيم« :الرجوع إىل

القرائ�ن  -وهي م�ن مجلة ال�دالالت  -يف األحكام

متفق عليه بني الفقهاء ،بل بني املسلمني كلهم»(.((14
ٌ

( )142انظ�ر  :املبس�وط ( ،)19/11( ،)227/4ورشح السير
الكبير ( ،)245/1وال�در املخت�ار ( ،)476/6واملغن�ي
للخب�ازي (ص ،)247والبناي�ة ( ،)369/9والتحقي�ق
الباهر ( ،)197/2وقواعد الفقه للمجددي (ص.)73
( )143انظر  :املدخل الفقهي العام (.)972/2
( )144بدائع الفوائد ( .)820/4وانظر :قواعد األحكام (ص،)564
وتبصرة احل�كام ()121/2؛ حيث عقد اب�ن فرحون فص ً
ال يف
بيان عمل فقهاء الطوائف األربعة بالقرائن واألمارات.
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ووج�ه الدالل�ة م�ن احلديث أنه جع�ل متكينها
فأقيم مقام رصيح لفظها يف إسقاط خيارها يف

فراقها لزوجها(.((14

( )145من اآلية ( )92من سورة التوبة.
( )146اجلامع ألحكام القرآن (.)229/8
( )147أخرجه أبوداود يف سننه يف كتاب الطالق ،باب حتى متى
يك�ون هلا اخليار ( )482/6برقم ( ،)2238والطحاوي يف
مش�كل اآلثار ( ،)201 ،200/11والدارقطني يف سننه يف
كتاب النكاح ( ،)294/3والبيهقي يف الس�نن الصغرى يف
كت�اب النكاح ،باب األم�ة تعتق وزوجها عب�دٌ ()252/2
برقم (.)2635
( )148انظ�ر :بدائ�ع الصنائ�ع ( ،)267/5واملغن�ي البن قدامة
(.)23/7
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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وإذا تقرر هذا فمن أمثلة هذه القاعدة ما يأيت(:((14
ٍ
ٍ
مع�دة لالنتف�اع هبا
بعين
ش�خص
-1ل�و انتف�ع
ٌ

عن�ه -ق�ال :اس�تعمل رس�ول اهلل  -صىل اهلل

س�فين ًة جرت العادة بدفع أج�رة ركوهبا ،فإن

بني س�ليم ُيدعى ابن ال ُلتْبية ،فلام جاء حاسبه،

ٌ
وقبول لفظ� ًا؛ اعتب�ار ًا بداللة العرف،
إجي�اب
ٌ

جلس�ت يف
 صلى اهلل عليه وس�لم( :-فهالَ

باألجرة ع�ادةً؛ كام لو بات يف ٍ
فندق ،أو ركب

مال�ك العين يس�تحق األج�رة ،وإن مل يك�ن
والداللة تنزل منزلة الرصيح.

 -1م�ا ورد ع�ن أيب محيد الس�اعدي  -ريض اهلل
عليه وس�لم  -رج ً
ال م�ن األزد عىل صدقات

قال :هذا ما ُلكم وهذا هدي ٌة ،فقال رس�ول اهلل
بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت

ش�خص ثيابه عن�د حارس احلامم
-2لو وضع
ٌ

صادق� ًا) ،ثم خطبنا فحم�د اهلل وأثنى عليه ثم

الفندق :أين أوقف س�ياريت؟ أو :أين أضع
ٍ
ٍ
معين ،فإن هذا
مكان
ممتلكايت؟ فأش�ار إىل

على العم�ل مم�ا والّين اهلل ،فيأيت فيق�ول هذا

بم�رأى منه ،أو س�أل نزيل الفندق صاحب
ً

التصرف يك�ون إيداع� ًا بطري�ق الدالل�ة،
والداللة تنزل منزلة الرصيح.

ق�ال( :أم�ا بع�د فإين أس�تعمل الرج�ل منكم

ما ُلك�م وهذا هدي ٌة أهدي�ت يل ،أفال جلس يف
بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادق ًا

...احلديث)(.((15

ووج�ه الدالل�ة م�ن احلدي�ث ب ّينه اب�ن تيمية

القاعدة الثانية :األصل أن للحالة من الداللة كام

بقول�ه« :وج�ه الدالل�ة أن اهلدي�ة ه�ي عطي ٌة

تقدم معنا أن امل�راد بداللة احلال :ما حييط باألمر
ٍ
ٍ
ومالبس�ات وقرائن يظهر م�ن خالهلا
ظ�روف
م�ن

النب�ي  -صلى اهلل علي�ه وس�لم -إىل ظاه�ر

اإلعط�اء ق�والً وفعلاً ،ولكن نظ�ر إىل قصد

قرائ�ن األح�وال واملالبس�ات املحيط�ة بتصرف

 -2داللة اس�تقراء أدلة الرشيع�ة وأحكامها عىل

للمقالة(:((15

مقص�ود املكل�ف ونيت�ه .ومعنى ه�ذه القاع�دة :أن
اإلنسان تثبت هبا األحكام الرشعية كام تثبت برصيح
األقوال واأللفاظ.

ومن األدلة عىل هذه القاعدة:

( )149انظ�ر  :القواع�د البن رج�ب (ص ،)370والدر املختار
(.)228/5
( )150انظر :أصول الكرخي (ص ،)163ورشح السير الكبري
( ،)430/1والتجري�د ( ،)4747 ،4837/10واملغن�ي
الب�ن قدام�ة ( ،)251/7وال�كايف ( ،)171/3ومطال�ب
أويل النهى (.)394/5
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

ُيبتغ�ى هبا وج�ه املعط�ى وكرامته ،فل�م ينظر

املعطني ونياهتم التي تعلم بداللة احلال»(.((15

إعط�اء الداللة أحكام املقال�ة ،ويف هذا يقول
ابن القيم« :الشارع مل ُيل ِغ القرائن واألمارات

( )151أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه يف كتاب اهلب�ة وفضلها،
باب من مل يقبل اهلدية ٍ
لعلة ( )917/2برقم ( ،)2457ويف
كتاب احليل ،باب احتيال العامل ل ُيهدى إليه ()2559/6
مس�لم يف صحيح�ه يف كت�اب
برق�م ( .)6578وأخرج�ه
ٌ
اإلم�ارة ،ب�اب حتري�م هداي�ا العمال ( )1463/3برق�م
(. )1832
( )152الفتاوى الكربى (.)241/3
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ودالالت األح�وال ،ب�ل م�ن اس�تقرأ الرشع

يف مصــ�ادره وم�وارده وجـــده ش�اهد ًا هلا

باالعتبار مرتِّب ًا عليها األحكام»(.((15

وإذا تقرر هذا فمن أمثلة هذه القاعدة ما يأيت(:((15
ٍ
معروف بذلك فخاطه،
 -1لو دفع ثوبه إىل خياط
استحق اخلياط األجرة وإن مل يشرتطا عوض ًا؛
وذلك ألن اإلجي�اب والقبول من الطرفني قد

ُوج�د حاالً ،فهو كام ل�و ُوجد مقاالً ،وللحالة

من الداللة ما للمقالة.

َ -2م�ن ُز ّف�ت إليه ام�رأة ليلة الزف�اف فإنه جيوز
ل�ه وطؤها باإلمج�اعْ ،
وإن مل يرها ،ومل يش�هد
عدالن أهنا امرأته ،أو يس�تنطق النساء أن هذه
امرأت�ه الت�ي عق�د عليه�ا؛ اعتامد ًا على داللة
املنزلة منزلة الشهادة ،وللحالة
احلال وظاهره ّ

من الداللة ما للمقالة.

القاع�دة الثالث�ة :دالل�ة احل�ال تغن�ي ع�ن

السؤال(:((15

معن�ى ه�ذه القاع�دة :أن األح�وال والقرائ�ن

املصاحبة لترصفات اإلنس�ان من األق�وال واألفعال

يمك�ن أن ُيع�رف من خالهل�ا قصده ،ول�و مل يرصح
بنيته ومراده ،فال يحُ تاج إىل س�ؤاله عن مقصده ونيته؛

استدالالً بداللة حاله.

( )153الطرق احلكمية (ص.)16
( )154انظ�ر  :املغني الب�ن قدام�ة ( ،)251/7وإعالم املوقعني
(.)378/4
( )155انظ�ر  :أص�ول الكرخ�ي (ص ،)163وقواعد األحكام
(ص ،)577-564ومنه�اج الس�نة النبوي�ة (،)386/8
وإعلام املوقعين ( ،)5/2والقواع�د الب�ن رج�ب
(ص ،)322والقواع�د والضواب�ط الفقهي�ة للمعاملات
املالية عند ابن تيمية (.)471-465/1
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ومن األدلة عىل هذه القاعدة ما يأيت:

 -3قوله تعاىل( :واس�تبقا الباب وقدت قميصه
م�ن ٍ
دبر وألفيا س�يدها لدى الب�اب قالت ما
ج�زاء م�ن أراد بأهلك س�وء ًا إال أن ُيس�جن
ع�ذاب أليم .قال ه�ي راودتني عن نفيس
أو
ٌ

وش�هد ش�اهدٌ من أهله�ا إن كان قميصه ُقدَّ

م�ن ُق ُب ٍ
�ل فصدقت وه�و م�ن الكاذبني .وإن
كان قميص�ه ُق�دّ م�ن ٍ
دب�ر فكذب�ت وهو من

الصادقين .فلام رأى قميصه ُق�دّ من ٍ
دبر قال

إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم)(.((15

ووج�ه االس�تدالل م�ن اآلي�ات  -كما تق�دم
معنا  -أن العزيز قد اس�تدل عىل براءة يوسف
 -علي�ه السلام -وكذب امل�رأة بما دل عليه

ظاهر احلال؛ وهو أن قميص يوس�ف  -عليه
السالم -قد كان مشقوق ًا من جهة الدبر ،وهو

ٌ
دلي�ل عىل أن�ه كان هارب� ًا منه�ا ،وكانـــــت

تطلبه من خلفه.

وق�د ذكر اهلل تعاىل هذه القصة يف معرض تس�ليم

االس�تدالل بتل�ك القرينة عىل براءة يوس�ف  -عليه

حق
السلام ،-مم�ا ي�دل عىل أن احلك�م بمث�ل ذلك ٌ
رشع لنا ما مل يرد ٌ
دليل عىل
وصواب ،ورشع من قبلنا ٌ
ٌ

خالفه(.((15

 -4م�ا ورد ع�ن أيب هري�رة  -ريض اهلل عنه -أنه
س�مع النب�ي  -صىل اهلل عليه وس�لم -يقول:

( )156اآليات ( )28-25من سورة يوسف.
( )158انظ�ر  :أح�كام القرآن الب�ن الع�ريب ( ،)50/3واجلامع
ألح�كام الق�رآن ( ،)174/9وبدائع الفوائ�د (،)117/3
وأضواء البيان (.)69/3
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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(كان�ت امرأت�ان معهما ابنامه�ا ،ج�اء الذئب

حي�ث إن املدعي إنام رف�ع دعواه ليوجه القايض

ذه�ب بابن�ك ،وقال�ت األخ�رى :إنما ذهب

حال املدعي؛ من جلوس�ه أم�ام القايض ورفعه

فذه�ب بابن إحدامها ،فقال�ت صاحبتها :إنام
بابن�ك ،فتحاكما إىل داود ،فقىض به للكربى،
فخرج�ا على س�ليامن ب�ن داود ،فأخربت�اه،

فقــــ�ال :ائتوين بالس�كيــــن أش�قه بينهام،

فقال�ت الصغ�رى :ال تفع�ل  -يرمحك اهلل،-

هو ابنها ،فقىض به للصغرى)(.((15

طل�ب اجل�واب إىل املدع�ى عليه ،كما أن داللة
الدعوى عنده ٌ
دليل عىل أنه يريد توجيه الس�ؤال
ٍ
حاجة إىل سؤاله عام إذا كان
إىل املدعى عليه دون
يريد ذلك أم ال ،وداللة احلال تغني عن السؤال.

 -2أن الن�كاح ينعق�د بغير لف�ظ اإلن�كاح أو
التزوي�ج الرصحيين يف الدالل�ة على امل�راد،

ووجه االس�تدالل كام تقدم معنا :أن س�ليامن

وذلك كلفظ ملك ُتكَه�ا بكذا ،دونام حاجة إىل

للصغرى بداللة ظاهر احلال؛ وهو ما رآه منها

دالالت األحوال يف النكاح من اجتامع الناس

 -عليه السلام  -قد اس�تدل على أن الصبي

من شدة ش�فقتها عليه ،وتنازهلا عنه للكربى؛

رغب� ًة منه�ا يف بقاء حيات�ه ،وقد ذك�ر النبي -
صلى اهلل علي�ه وس�لم -ه�ذه القص�ة مقرر ًا

هلا ،مس�ل ًام لقضاء س�ليامن  -عليه السلام،-
رشع لن�ا ما مل ي�رد ٌ
دليل عىل
ورشع م�ن قبلن�ا ٌ
خالف�ه ،فكي�ف وقد س�يق بأس�لوب التقرير
والتسليم(.((15

ومن أمثلة هذه القاعدة ما يأيت(:((16

 -1ل�و رف�ع املدعي دعواه ،ومل يطل�ب من القايض
س�ؤال اجل�واب م�ن املدعى علي�ه ،فإنه يس�وغ
للقايض طل�ب اجلواب من املدع�ى عليه ،دون
ٍ
ٍ
طل�ب م�ن املدع�ي؛ وذل�ك لدالل�ة
حاج�ة إىل

ح�ال املدع�ي؛ وظاه�ر حاله عىل ه�ذا الطلب؛

( )158تقدم خترجيه.
( )159انظر :بدائع الفوائد ( ،)117/3وفتح الباري (.)465 ،464/6
( )160انظ�ر :منهاج الس�نة النبوي�ة ( ،)386/8وجمموع فتاوى
شيخ اإلسالم ابن تيمية (.)11/29
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

سؤال الويل عن مراده هبذا اللفظ؛ وذلك ألن
لذل�ك ،والتح�دث بام اجتمعوا ل�ه ،تدل عىل

عل�م احلارضين رضورة أن امل�راد هبذا اللفظ
اإلنكاح ،وداللة احلال تغني عن السؤال.

القاعدة الرابعة :اليد دليل امللك(:((16

ه�ذه القاعدة من القواعد املتفرعة عن القاعدة

الش�هرية( :احلك�م ُيبن�ى على الظاه�ر م�ا مل يتبين

خالف�ه)؛ إذ إن الظاه�ر أن صاح�ب الي�د هو املالك
للشيء .وهي من القواع�د املنصوص عليها يف مجيع

املذاه�ب الفقهية ،وامللكية وما يتعلق هبا من مس�ائل
اإلثبات والبينات هي جمال إعامهلا.

 )161( 161انظ�ر :امله�ذب ( ،)311/2وبدائ�ع الصنائ�ع
( ،)45/5واهلداية ( ،)42/4واملغني البن قدامة (،)30/4
وكش�ف األرسار ( ،)34/7وال�در املخت�ار (،)489/4
والبحر الرائق ( ،)244/7وتبيني احلقائق ( ،)425/4وحتفة
املحت�اج ( ،)227/6وهناي�ة املحت�اج ( ،)352/5واملب�دع
( ،)130/5والتقرير والتحبري ( ،)139/6وتيسير التحرير
( ،)260/4ورشح املجلة لسليم رستم (.)1057/1
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والي�د يف اللغة تطل�ق عىل اليد اجلارح�ة املعروفة

م�ن املنك�ب إىل أط�راف األصابع ،وتس�تعار للنعمة
والوالي�ة واحل�وز واملل�ك والق�وة والس�لطان(،((16

والظاه�ر حج ٌة يف دفع االس�تحقاق ال يف إثباته ،فال

تلازم بني اليد وامللك ،ومن هن�ا قالوا :اليد توجب
إثبات الترصف ال إثبات امللك(.((16

ودالل�ة الي�د على املل�ك يف كل ٍ
يشء بحس�به،

واملقصود هبا هنا االس�تيالء عىل اليشء باحليازة(،((16
ف�ذو اليد هو من يضع يده عىل ٍ
عين بالفعل أو الذي

وخيتل�ف ذلك باختالف م�ا توضع الي�د عليه ،ففي

ٍ
إنس�ان
أم�ا املل�ك عند الفقه�اء فه�و اختصاص
ٍ
خي�ول له رشع ًا االنتفاع والتصرف فيه وحده
بيشء ّ

كرك�وب الدابة وحلب املاش�ية وامته�ان العروض،
ويف العق�ار حيص�ل بس�كنى ال�دار أو إح�داث ٍ
أبنية

يشبه ترصفه ترصف املالّك.

ابتدا ًء إال ملان ٍع(.((16

إنس�ان عىل ٍ
ٍ
يشء
ومعنى القاعدة :أنه إذا ثبتت يد

وح�ازه أو كان يف يده يتصرف فيه ترصف املالّك يف

أمالكه�م بجميع أنواع الترصف�ات ،فإن ذلك يكون
كافي ًا يف إثبات ملكيته.

فيك�ون وجود اليشء يف يد امل�رء دلي ً
ال عىل ملكه

له؛ فال ُيطلب منه ٌ
دليل آخر عىل إثبات ملكيته له.

واملراد بكون اليد دلي ً
ال عىل امللك إنام هو إذا ا ّدعى
امللك مع عدم وج�ود ٍ
َم� ْن بيده العين َ
بينة ختالف ما
ادع�اه؛ ألن البينة أقوى من دالل�ة اليد ،وليس املراد

أن كل َم�ن كان بيده يش ٌء أن�ه يكون مالك ًا له مطلق ًا،
إذ ق�د يكون بيده يش ٌء بطري�ق اإلجارة أو العارية أو

أمور ال تفيد امللك.
الوديعة ،وهي ٌ

وإنما كانت اليد أضع�ف من البين�ة؛ ألن اليد ال
ُيقضى هبا إال باليمني ،و ُيقضى بالبينة من غري ٍ
يمني،

كما أن ثب�وت املل�ك بالي�د إنام ه�و بطري�ق الظاهر،

( )162انظ�ر  :العين ( )133/2م�ادة (ي�دي) ،والصح�اح
( )298/2مادة (يدي).
( )163انظر  :املنثور (.)370/3
( )164انظر  :امل ْلكية يف الرشيعة اإلسالمية (.)128/1
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املنق�ول يكون بكل ما يدل عىل حيازة الش�خص له؛

فيها ،ويف املرعى بقطع احلش�ائش واألشجار وبيعها

أو رعي الدواب فيها أو نحو ذلك.

وم�ن األدلة الدالة عىل تقري�ر معنى هذه القاعدة

ما يأيت:

 -1قوله تعاىل( :أو ما ملكت أيامنكم)(. ((16

ووجه االستدالل من هذه اآلية أهنا عربت عن
اململ�وكات بملك اليمني ،ويف هذا دالل ٌة عىل
أن اليد دليل امللك(.((16

 -2م�ا ورد عن وائل بن حجر  -ريض اهلل عنه-
ٌ
ٌ
ورجل من
رج�ل من حرضم�وت
ق�ال :جاء

كندة إىل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال

احلرضم�ي :يا رس�ول اهلل ،إن ه�ذا قد غلبني
ٍ
أرض يل كان�ت أليب ،فق�ال الكن�دي:
على
حق،
هي أريض يف ي�دي أزرعها ليس له فيها ٌ

فق�ال رس�ول اهلل -صلى اهلل علي�ه وس�لم-

للحرضمي( :ألك بين ٌة؟) قال :ال ،قال( :فلك
( )165انظر  :املبسوط ( ،)50/17والذخرية (.)195/10
( )166من اآلية ( )3من سورة النساء .
( )167انظر  :النوادر والزيادات (. )5/9
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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فاجر
يمين�ه) ،ق�ال :يا رس�ول اهلل ،إن الرجل ٌ
ال يبايل عىل ما حل�ف عليه ،وليس يتورع من
ٍ
يشء ،فقال( :ليس لك منه إال ذلك)(.((16

ووجه االس�تدالل منه أن النب�ي  -صىل اهلل عليه

وس�لم  -ق�د قىض باألرض ملن هي يف ي�ده ،مما يدل

على أن الي�د دلي�ل املل�ك ،ويف هذا يق�ول اخلطايب:
«ويف ق�ول الكن�دي( :ه�ي أريض يف ي�دي أزرعها)

ٌ
دلي�ل عىل أن اليد تثبت على األرض بالزراعة وعىل
الدار بالس�كنى وبعقد اإلجارة عليهام وبام أش�بههام

من وجوه الترصف والتدبري»( .((16وقد ذكر النووي

ضمن فوائد هذا احلديث« :أن صاحب اليد أوىل من
أجنبي يدّ عي عليه»(.((17
ٍّ

 -3م�ا ورد ع�ن جاب�ر ب�ن عب�داهلل  -ريض اهلل
عنهما -أن رجلين تداعي�ا داب� ًة ،وأق�ام كل
ٍ
واح�د منهام البينة أهنا دابت�ه نتّجها ،فقىض هبا

رس�ول اهلل  -صىل اهلل عليه وس�لم -للذي يف
يديه(.((17

ووج�ه االس�تدالل أن النب�ي  -صلى اهلل علي�ه

وس�لم  -قضى بامللك للذي يف ي�ده ،فدل ذلك عىل

أن اليد دليل امللك(.((17

مسلم يف صحيحه يف كتاب اإليامن ،باب وعيد من
( )168أخرجه
ٌ
ٍ
ٍ
فاجرة ( )449/1برقم (.)375
بيمني
اقتطع حق مسل ٍم
( )169معامل السنن (.)44/4
( )170رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)162/2
( )171أخرجه الش�افعي يف مس�نده ،يف كتاب الدعوى والبينات
( )394/2برق�م ( ،)1425والبيهق�ي يف معرف�ة الس�نن
واآلثار يف كتاب الدع�وى ( )57/16برقم ( ،)6183ويف
السنن الصغرى يف كتاب الدعوى والبينات ،باب الرجالن
يتنازعان شيئ ًا يف يد أحدمها ( )315/3برقم (.)4721
( )172انظر  :رشح السنة (.)107/10
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

وإذا تقرر هذا فمن أمثلة هذه القاعدة ما يأيت(:((17
ٍ
إنس�ان يتصرف فيه مد ًة
 -1من رأى ش�يئ ًا يف يد

ٍ
ٍ
إعارة وما ش�ابه ذلك ،فإنه
بإج�ارة أو
طويل ًة

تصح الش�هادة بأنه ملكه؛ ألن ترصفه فيه عىل

هذا الوجه بال مناز ٍع دليل صحة امللك.
 -2من كان يترصف يف ٍ
دار بسكناه فيها ،ثم جاءه

م�ن يدعي أهنا له ،فه�ي للمترصف فيها؛ ألن

التصرف ي�دل عىل الي�د كام ه�و الظاهر ،فال
ٍ
بحجة أقوى
ُيلتف�ت إىل مدعيه�ا إال إذا ج�اء
من حجة الترصف واليد.

ش�خص صي�د ًا فوجد علي�ه أثر ًا
 -3ل�و اصطاد
ٌ
ٍ
إنس�ان تصرف فيه
ي�دل على أن�ه كان يف يد

بقص جناحيه مثالً ،فإن هذا ٌ
دليل عىل أن هذا

الصي�د غري ٍ
مباح ،وأنه كان مملوك ًا لغريه؛ ألن

األثر ٌ
دليل عىل الترصف ،والترصف يدل عىل
اليد.

القاعدة اخلامس�ة :الثابت بداللة العرف كالثابت

بداللة النص(:((17

تق�دم لن�ا امل�راد بالع�رف ،وأم�ا الن�ص يف ه�ذه

القاعدة فإن الذي يظهر أن املراد به كالم املكلف ،ال
( )173انظر  :املغن�ي ( ،)143 ،142/10واملنثور (،)370/3
والن�وادر والزي�ادات ( ،)5/9ورد املحت�ار (،)257/3
وعون املعبود (. )52/9
( )174انظ�ر  :املبس�وط (،) 99 ، 41/19( ،)227/4
( ،)220/30ورشح السير الكبير (،170 ، 169/1
 ،)290ورشح تنقي�ح الفص�ول ( ،)360/1وتبيين
احلقائ�ق ( ،)281 ، 260/4وفت�ح القدي�ر (،137/6
 ، )32/8( ،) 138ورد املحت�ار (،)416/3
(.)364/4
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نص الش�ارع ،وذلك بش�هادة واقع استعامل الفقهاء

ووجه االس�تدالل منه أن اآلية أباحت األكل

وه�ذه القاعدة من القواع�د املتفرعة عن القاعدة

واألصدق�اء م�ن غير إذهنم؛ جلري�ان العرف

هلذه القاعدة.

الكبرى (الع�ادة حمكّمة) ،وم�ن املعل�وم أن العرف

بر عن�د مجيع الفقه�اء يف اجلملة ،وه�ذه القاعدة
معت ٌ
معتبر ٌة  -يف اجلملة  -عند مجي�ع الفقهاء الذين قالوا

بحجي�ة الع�رف برشوط�ه .والقاع�دة هب�ذا الن�ص
وبامل�راد هبا يكون املراد بالعرف فيها العرف العميل؛

وذل�ك ألن الع�رف اللفظ�ي يثب�ت بالن�ص مبارش ًة
ٍ
ٍ
واسطة يف إثبات أثره .
حاجة إىل
دونام
ويشترط إلعمال ه�ذه القاعدة الرشوط نفس�ها

الت�ي جي�ب توافره�ا يف اعتب�ار الع�رف والع�ادة،
ويمت�د جمال إعامهلا ليش�مل ش�تى أب�واب الفقه ،إال

أن املج�ال الرئي�س إلعامل هذه القاع�دة إنام هو فيام
جي�ري بني الناس م�ن الرشوط العرفي�ة يف عقودهم
ومعامالهت�م  ،ولذا ذكر بعضهم أن هذه القاعدة هي
يف معنى القاعدة األخرى (املعروف عرف ًا كاملرشوط

رشط� ًا)( ،((17إال أن ال�ذي يظهر أن قاع�دة (الثابت
بدالل�ة الع�رف كالثابت بداللة الن�ص) أعم؛ حيث
تشمل أحكام الرشوط ،وأحكام اإلذن واملنع.

وم�ن األدل�ة التي ت�دل على اعتب�ار العمل هبذه

القاعدة ما يأيت:

ح�رج وال
 -1قول�ه تع�اىل( :لي�س عىل األعمى
ٌ
حرج وال
على األعرج حرج وال عىل املريض ٌ
عىل أنفس�كم أن تأكلوا م�ن بيوتكم أو بيوت

آبائكم) إىل قوله( :أو صديقكم)(.((17

( )175انظر  :درر احلكام (. )46/1
( )176اآلية ( )61من سورة النور.
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مم�ا ج�رت الع�ادة بأكله م�ن بي�وت األقرباء
ب�اإلذن بذلك دالل ًة ،مما ي�دل عىل أن الـثابت
بداللة العرف كالثابت بداللة النص(.((17

 -2م�ا ورد يف حديث عائش�ة  -ريض اهلل عنها-
أن هن�د بنت عتبة -ريض اهلل عنها -قالت :يا
رسول اهلل ،إن أبا سفيان ٌ
شحيح ،وليس
رجل
ٌ

أخ�ذت من�ه ،وه�و
يعطين�ي وول�دي إال م�ا
ُ
ِ
ِ
وولدك
يكفي�ك
ال يعل�م ،فق�ال( :خذي م�ا

باملعروف)(.((17

فق�د دل احلديث على أنه جيوز للمرأة أن تأخذ
م�ن م�ال زوجه�ا دون علم�ه يف ح�ال كون�ه

ش�حيح ًا ال ينف�ق عليها بام يكفيه�ا يف العادة،
وأن ه�ذا األخذ قد ثبت بداللة العرف ،دونام
ٍ
حاجة إىل ترصيح الزوج باإلذن يف األخذ ،مما
ي�دل عىل أن الثاب�ت بداللة الع�رف كالثابت

بداللة النص(.((17

 -3حدي�ث عروة بن اجلع�د البارقي  -ريض اهلل
عنه -أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم  -أعطاه

( )177انظر  :أحكام القرآن للجصاص(.)198/5
( )178أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع ،باب من أجرى
أم�ر األمص�ار على ما يتعارف�ون بينه�م يف البي�وع ()168/8
برق�م ( ،)2211ويف كت�اب النفقات ،ب�اب إذا مل ينفق الرجل
فللم�رأة أن تأخ�ذ م�ا يكفيها وولده�ا باملع�روف ()80/18
برق�م ( ،)5364ويف باب وعىل الوارث مثل ذلك ()91/18
برق�م ( ،)5370ويف كتاب األحكام ،باب القضاء عىل الغائب
مس�لم يف صحيحه يف
( )424/23برق�م ( .)7180وأخرجه
ٌ
كتاب األقضية ،باب قضية هند ( )383/11برقم (.)4574
( )179انظ�ر :رشح الن�ووي عىل صحيح مس�لم ( ،)8/2وفتح
الباري ( ،)510/9وقواعد األحكام (.)61/1
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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دينار ًا يشرتي له به شاةً ،فاشرتى له به شاتني،
ٍ
ٍ
ٍ
وش�اة،
بدينار
بدينار ،وج�اءه
فب�اع إحدامه�ا

فدعا له بالربكة يف بيعه(.((18

الغري هلا عرف ًا ،والثابت بداللة العرف كالثابت
بداللة النص.

فقد اعتمد عروة  -ريض اهلل عنه  -عىل اإلذن

املبح�ث الثاين :القواع�د الفقهية الت�ي تبني عالقة

اللفظي له من النبي  -صىل اهلل عليه وسلم،-

ويمكن عرض القواع�د الفقهية التي تبني عالقة

الع�ريف يف الشراء والبي�ع  ،وجعل�ه كاإلذن
وق�د أقره النبي  -صىل اهلل عليه وس�لم -عىل

ه�ذا ،مما ي�دل على أن الثابت بدالل�ة العرف

كالثابت بداللة النص(.((18

الداللة باأللفاظ والنيات:

الداللة باأللفاظ والنيات اآلتية:

القاعدة األوىل :احلقيقة ترتك بداللة العادة(:((18

ه�ذه القاع�دة تتعل�ق بموض�وع التع�ارض بين

وإذا تق�رر هذا فمن األمثلة عىل ه�ذه القاعدة ما

الع�رف اللفظي واللغ�ة ،وهذه القاع�دة هبذا النص

ش�خص دار ًا أو سيارةً ،ومل حيدد
 -1لو اس�تأجر
ٌ

وه�و مذهب احلنابل�ة يف حال كون الع�رف اللفظي

يأيت(:((18

نوع االس�تعامل ،فإنه ُيرجع يف حتديد نوعه إىل
ٍ
حينئذ
م�ا جرى به الع�رف ،ويكون ما ثبت به

كالثابت بداللة النص.

ش�خص س�لع ًة يف بالدن�ا بامئ�ة
 -2ل�و اشترى
ٌ
ريــ�ال ،ف�إن املقص�ود بالري�ال هن�ا الري�ال

الس�عودي؛ ألن العرف قد ج�رى يف أن املراد
ب�ه الريال الس�عودي عند اإلطلاق ،ويكون
ثابت ًا بالعرف ،والثابت بداللة العرف كالثابت

بداللة النص.

ٍ
بس�ياج ،فإنه ال جيوز
ش�خص أرضه
 -3لو أحاط
ٌ
لغيره اس�تعامهلا بغري إذن مالكها؛ ألن تس�ييج
األرض اململوك�ة ي�دل عىل املنع من اس�تعامل

( )180أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه يف كت�اب املناق�ب ،باب
حدثنا حممد بن املثنى ( )394/12برقم (.)3642
( )181انظر :إعالم املوقعني (.)449/2
( )182انظر :درر احلكام ( ،)46/1والعرف والعادة (ص.)51
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

متث�ل مذهب احلنفية واملالكية واألقل من الش�افعية،
ظاهر ًا.

واملراد باحلقيقة :اس�تعامل اللف�ظ فيام وضع له يف

أص�ل اللغة ،وأن املجاز :اس�تعامل اللف�ظ يف غري ما
ٍ
لعالقة مع وجود القرينة.
ُوضع له

ولذل�ك يك�ون معن�ى القاع�دة :أن�ه إذا احتمل

ال�كالم للحقيق�ة واملج�از ودل�ت العادة على إرادة
املجاز فإنه ُينتقل إىل املعنى الذي دلت عليه العادة.
ويمكن أن ُيستدل هلذه القاعدة من وجهني:

( )183انظ�ر  :أص�ول الش�ايش (ص ،)85وأص�ول الب�زدوي مع
رشح�ه كش�ف األرسار ( ،)175/2وأص�ول الرسخسي
( ،)190/1والتحري�ر م�ع التقري�ر والتحبير (،)282/1
وفت�ح القدي�ر ( ،)314/3واألش�باه والنظائ�ر للس�يوطي
(ص ،)189واألش�باه والنظائ�ر الب�ن نجي�م (ص،101
 ،)107والبح�ر الرائ�ق ( ،)348/4وترتي�ب اللآيل
( ،)651-647/1وكش�اف القن�اع ( ،)267-263/6ورد
املحتار ( ،)772،743/3ورشح القواعد الفقهية (ص،231
 ،)232واملدخ�ل الفقه�ي الع�ام ( ،)1000/2والوجي�ز يف
إيض�اح قواعد الفقه الكلية (ص ،)301 ،299وقاعدة العادة
حمكّمة (ص..)213-211
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الوج�ه األول :أن ثب�وت األح�كام باأللفاظ إنام

القاع�دة الثاني�ة :الكناي�ة م�ع دالل�ة احل�ال

كان املعنى متعارف ًا علي�ه بني الناس كان ذلك املعنى

ملعن�ى ال ُيفهم
امل�راد بالرصي�ح :اللفظ املوضوع
ً

كان لدالل�ة اللف�ظ عىل املعن�ى امل�راد للمتكلم ،فإذا
املتع�ارف علي�ه دلي ً
لا عىل أنه ه�و امل�راد يف الظاهر،

كالرصيح(:((18

منه غريه عند اإلطالق(.((18

فيرُ تب عليه احلكم(.((18
الوج�ه الث�اين :أن جري�ان الع�رف باس�تعامل ٍ
لفظ

ألكثر من معنى عند اإلطالق( .((18ومعنى القاعدة أن

للمس�تعملني ،وجيع�ل إطالقه على معن�اه األصيل يف

هبا ،فإهنا جتعلها كاللفظ الرصيح يف الداللة عىل املراد،

احلقيق�ة واملج�از ترجح�ت احلقيقة ،وهي هن�ا املعنى

وه�ذه القاعدة معتبر ٌة  -يف اجلمل�ة  -عند مجهور

معن�ى م�ا جيع�ل ذل�ك االس�تعامل حقيق ًة بالنس�بة
يف
ً

نظره�م جم�از ًا ،ومن املتق�رر أنه إذا دار االس�تعامل بني
الذي جرى به العرف والعادة(.((18

وإذا تقرر هذا فمن أمثلة هذه القاعدة ما يأيت:

ويقابل�ه الكناي�ة ،فتش�مل مجيع األلف�اظ املحتملة

ألفاظ الكناية إذا اقرتنت هبا قرائن األحوال ،وأحاطت
ويبنى عليها احلكم كام يبنى عىل اللفظ الرصيح.

الفقه�اء من احلنفية واملالكي�ة واحلنابلة ،إال أن الظاهر

عند الشافعية أهنم مل يقولوا با ِّطرادها؛ حيث إن الكناية

 -1لو حلف شخص أالَّ يضع قدمه يف دار ٍ
فالن،
ٌ

ال تقتيض احلكم عندهم إال بالنية ،يشري إىل هذا ما قاله

وجماز يف الدخ�ول عليه يف بيته،
اجلس�د فقط،
ٌ

بدالل�ة احل�ال« :وألن األح�كام ال ختتل�ف بالغضب

فإن ذلك حقيق� ٌة يف وضع اجلزء املعروف من
وق�د دل�ت العادة على إرادة املعن�ى املجازي

وترك املعنى احلقيقي ،فال حينث هذا الشخص

إال إذا دخل البي�ت؛ ألن احلقيقة ترتك بداللة

العادة.

ش�خص أالَّ ي�أكل بيض� ًا ،فإن لفظ
 -2ل�و حلف
ٌ
ٍ
وجم�از يف بعض
بي�ض،
البي�ض حقيق� ٌة يف كل
ٌ
أنواع�ه؛ كبي�ض الدج�اج ،وق�د دل�ت العادة

عىل ع�دم إرادة بيض احلمام أو العصافري ،فال

حين�ث هذا الش�خص ل�و أكل بي�ض احلامم أو
العصافري؛ ألن احلقيقة ترتك بداللة العادة .

( )184انظر :أصول الشايش (ص.)85
( )185انظر  :رشح القواعد الفقهية (ص.)231
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امل�اوردي يف مع�رض رده عىل من ق�ال بلزوم الطالق

والرض�ا كس�ائر األح�كام ،وألن الكناي�ة أحد نوعي

الطلاق ،فل�م ختتلف بالرض�ا والغض�ب كالرصيح،
وألهن�ا كناي� ٌة مل تقترن ٍ
بني�ة الطلاق فلم يك�ن طالق ًا

كالرض�ا وع�دم الطل�ب .فأما االس�تدالل ب�أن داللة
احلال ترصف الكالم عن حقيقته وموضوعه ،فقد قال

َ
واأليامن بعدها حمدَ ث ٌة،
األسباب متقدم ٌة
الش�افعي :إن
َ
وقد يخُ رج على مثاهلا ،وعىل خالفه�ا ،فأخذتُه َلمِ ْخرجِ
( )186انظ�ر  :جمم�وع فت�اوى ش�يخ اإلسلام اب�ن تيمي�ة
( ،)17 /32( ،)12 ، 10/29( ،)534/20والقواع�د
النوراني�ة (ص ،)108وإعلام املوقعين (،)24/2
واإلنص�اف ( ،)415/15( ،)216/10وتبيين احلقائ�ق
( ،)274/6والعناية ( ،)275/5ورد املحتار (.)517/3
( )187انظر  :األشباه والنظائر للسيوطي (ص.)293
( )188انظر  :فتح القدير (.)61/4
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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رب بخصوص السبب،
يمينه ،فإذا كان لفظه عام ًا مل أعت ْ

يف الداللة ،وق�د دل عىل كونه كالرصيح هنا:

وقد دلت عىل هذه القاعدة أدل ٌة؛ منها:
 -1ما ورد عن س�هل بن ٍ
سعد  -ريض اهلل عنه-

وسلم -خلاطب الواهبة تار ًة بلفظ (ملكتكها)

وت�ار ًة بلف�ظ (زوجتكه�ا) ،ولك�ون اللفظني

اهلل عليه وسلم ،-فقال له ٌ
رجل  :يارسول اهلل

هك�ذا وتار ًة هكذا ،مما يدل عىل أن الكناية مع

رب بعموم السبب.((18(»...
وإذا كان لفظه خاص ًا مل أعت ْ

أن الصحاب�ة رووا قول النبي  -صىل اهلل عليه

قال :إن امرأ ًة عرضت نفسها عىل النبي  -صىل
زوجنيها ،فقال( :ما عندك ؟) ،قال :ما عندي

يش ٌء ،ق�ال( :اذه�ب فالتم�س ول�و خامت ًا من
ٍ
حدي�د) ،فذهب ث�م رجع ،فق�ال :ال واهلل ما

عنده�م س�وا ٌء يف الدالل�ة رووا احلديث تار ًة

داللة احلال كالرصيح.

 -2م�ا ورد عن عمرة بنـت عبد الرمحـن أن رجلني

است َّبا يف زمن عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه-
 ،فقال أحدمها لآلخر :واهلل ما أنا ٍ
بزان ،وما أمي

ٍ
حدي�د ،...فقال
وج�دت ش�يئ ًا وال خامت ًا من
ُ

ٍ
بزانية ،فاستش�ار يف ذلك ،فق�ال ٌ
قائل :مدح أباه

ل�ه( :ماذا مع�ك من الق�رآن؟) ،فق�ال :معي
ٍ
لس�ور يعددها ،فقال
س�ورة كذا وسورة كذا،

مديح
وأم�ه ،وقال آخ�رون :قد كان ألم�ه وأبيه ٌ

معك من القرآن) ،ويف بعض الروايات( :فقد

احلد ثامنني(.((19

س�وى هذا ،ن�رى أن جيل�ده احلد ،فجل�ده عمر

النبي  -صىل اهلل عليه وس�لم( :-ملكتُكها بام

ووجه االس�تدالل من هذا األثر أهنم اعتربوا
ٍ
بلف�ظ من ألف�اظ الكناية
التعري�ض بالق�ذف

زوجتُكها بام معك من القرآن)(.((19

ووج�ه االس�تدالل من�ه أن النب�ي  -صىل اهلل

م�ع دالل�ة احل�ال املتمثل�ة يف ح�ال الس�باب

عليه وس�لم -قد اعترب لف�ظ (ملكتُكها) لفظ
ٍ
إجي�اب يف النكاح ،وهو م�ن كنايات النكاح،

واخلصوم�ة كرصي�ح لف�ظ الق�ذف يف إجياب

ٍ
ٍ
وإنكاح ،ف�كان كالرصيح
تزويج
املقام مق�ام

والغالب أن مثله يش�تهر بني الصحابة ،فلام مل

وق�د انضمت إلي�ه داللة احل�ال املتمثلة يف أن

( )189احلاوي (.)367 ،366/10
( )190أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب فضائل القرآن ،باب
الق�راءة عن ظهر قلب ( )31/17برقم ( ،)5030ويف كتاب
الن�كاح ،باب تزوي�ج املعرس ( ،)123/17برق�م (،)5087
ويف ب�اب النظ�ر إىل امل�رأة قب�ل التزوي�ج ( )183/17برق�م
( ،)5126ويف باب إذا قال اخلاطب للويل زوجني فالنة فقال
قد زوجتك ( )207/17برقم ( ،)5141ويف كتاب اللباس،
ب�اب خات�م احلدي�د ( )392/19برق�م ( .)5871وأخرجه
مس�لم يف صحيح�ه يف كت�اب النكاح ،باب الص�داق وجواز
ٌ
ٍ
كونه تعلي�م ٍ
حديد وغري ذل�ك ( )190/9برقم
قرآن وخاتم
(.)3553
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

خمالف،
احل�د عىل قائله ،ومل يوجد هلذا احلكم
ٌ

ُينكر كان إمجاع ًا منهم عىل ذلك(.((19

وإذا تق�رر هذا فمن األمثلة عىل ه�ذه القاعدة ما

يأيت :

ٌ
مال�ك يف املوط�أ يف كتاب احل�دود ،باب احلد يف
( )191أخرج�ه
الق�ذف والنف�ي والتعري�ض ( ،)138/5برق�م (،)1522
والبيهقي يف الس�نن الكبرى يف كتاب احلدود ،باب َم ْن َحدَّ
يف التعريض ( )120/2برقم (.)17607
( )192انظر  :مطالب أويل النهى (.)204/6
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 -1إذا نس�ب ٌ
رجل رج ً
ال إىل غري أبيه ،وكان
ٍ
ٍ
ٍ
ومس�ابة،
وش�جار
غضب
ذل�ك يف حال�ة

ف�إن هذا يعد قذف� ًا ،وعليه احلد؛ ألنه ُيعلم

بدالل�ة احلال أنه أراد قذفه وإحلاق الشين

ب�ه.

لك�ن لو قال ل�ه ذلك يف ح�ال الرضا ويف غري

هذه القاعدة تشير إىل إحلاق دالل�ة احلال بالنية،

وه�ذا اإلحل�اق يقتضي إعطاء أح�كام الني�ة لداللة
احلال يف تأثريها يف األلفاظ.

مر معن�ا يف القاعدة الس�ابقة أن داللة احلال
وق�د َّ

إذا انضم�ت إىل ألفاظ الكناي�ات جعلتها كالرصيح

حالة اخلصومة ،فال حد عليه؛ ألن هذا الكالم
ٍ
حينئذ يكون خرب ًا جمرد ًا ،وال يكون قذف ًا؛ ألن

مراد املتكلم ونيت�ه جيعالن لفظ الكناية كالرصيح يف

يتعين املقصود هب�ا بداللة احل�ال؛ ألهنا جتعل

وق�د رصح العلماء بأن داللة احل�ال يف الكنايات

مثل ه�ذه األلف�اظ م�ن كنايات الق�ذف التي
الكناية كالرصيح(.((19

ش�خص لزوجت�ه يف ح�ال اخلصومة
-2ل�و قال
ٌ
والغض�ب أو بعد أن س�ألته الطلاق :احلقي

بأهل�ك ،أو نح�و ذلك من كناي�ات الطالق،
فإن�ه يقع عليه�ا الطالق؛ ألن دالل�ة احلال يف

الكنايات جتعلها رصحي ًة(.((19

 -3م�ن ط ّلق زوجته طلق� ًة أو طلقتني ،ثم ذهب
إليها يف بيت أهله�ا يريد مراجعتها ،فقال هلا:
أنت اآلن كما ِ
أن�ت امرأيت ،أو ِ
كنت ،فإن هذا

يع�د رجع ًة منهْ ،
يرصح هبا؛ ألن الكناية
وإن مل ّ
مع داللة احلال كالرصيح(.((19

( )193انظ�ر :املبس�وط ( ،)123 ، 122/9واملغن�ي البن قدامة
( ،)393 ، 392/12والقواع�د الب�ن رجب (ص،)349
ومغني املحتاج (.)369/3
( )194انظ�ر :املبس�وط ( ، )80/6واإلنص�اف (،)394/8
وحاشية الدسوقي ( .)443/2وهذا خالف ًا للشافعية؛ فإن
كناي�ات الطلاق ال يقع هبا الطالق عنده�م إال بالنية فقط.
انظر  :احلاوي (. )155/10
( )195انظر  :الفقه اإلسالمي وأدلته (.)465/7
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القاعدة الثالثة :داللة احلال كالنية(:((19

يف الدالل�ة ،وهي هب�ذا تعمل عمل الني�ة؛ وذلك أن
الداللة عىل املقصود.

جتعلها رصحي ًة وتق�وم مقام إظهار النية؛ حيث إن مما

ختتل�ف فيه الكناية عن الرصيح أن الرصيح ال حيتاج
يف داللت�ه إىل ٍ
أمر آخر كالنية أو داللة احلال ،بخالف
الكناية ،فإهنا تفتق�ر يف داللتها إىل ٍ
نية أو داللة ٍ
حال،
ول�ذا ق�رر الفقه�اء أن الرصي�ح م�ن ألف�اظ العقود

والفس�وخ والن�كاح والطلاق واأليمان والن�ذور
وس�ائر الترصف�ات اللفظية ال يفتق�ر إىل ٍ
نية أو داللة
حال ،بخالف الكناية(.((19

وكما أن الني�ة ختص�ص اللف�ظ الع�ام اتفاق� ًا،

مر معن�ا ما يتعلق
فكذل�ك الداللة ختصص�ه ،وقد ّ

( )196انظ�ر  :أصول الرسخسي ( ،)189/1والكايف (،)95/3
واملجم�وع ( ،)104/17والتلوي�ح على التوضي�ح
( ،)476/1وتبيني احلقائق ( ،)274/6واملبدع (،)278/7
والبحر الرائق ( ،)375/9وكشاف القناع ( ، )251/5ورد
املحتار (.)517 ،333 ، 327 ، 275 ، 273/3
( )197انظ�ر  :املحي�ط الربه�اين ( ،)471 ، 455/3وجمم�وع
فتاوى ش�يخ اإلسلام ابن تيمية (،10/29( ،)534/20
 ،)17 /32( ،)12والقواع�د النوراني�ة (ص،)108
وإعلام املوقعين ( ،)24/2واإلنص�اف (،)216/10
( ،)415/15وتبيين احلقائ�ق ( ،)274/6والعناي�ة
( ،)275/5ورد املحتار (. )517/3
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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بتقري�ر هذا املعنى يف مبحث أح�كام الداللة ،ومن

وبعض احلنفية ،ومنعه الش�افعية وبعض احلنفية؛ وقد

ش�خص أال يكلم أحد ًا ،ونوى أن ال
 -1لو حلف
ٌ
يكلم زيد ًا فقط ،فإنه ال حينث لو كلم غري ٍ
زيد؛

خالف بني العلامء
يف تعميم اللفظ اخلاص ،ومل يظهر يل
ٌ

أمثلة هذا ما يأيت:

ألن يمين�ه وإن كانت عام� ًة يف لفظها إال أنه قد
خصصها بنيته ،والنية يف اليمني ختصص اللفظ

العام.

تق�دم يف مبحث أحكام الداللة ما يتعلق بتأثري الداللة

يف ه�ذا ،وربما كان وجه الفرق بني أث�ر النية يف تعميم

أمر
اللفظ اخل�اص وأثر الداللة يف تعميمه هو أن النية ٌ
رت ال ُيطلع علي�ه إال بدليل الترصف القويل
باط ٌن مس�ت ٌ

أو الفعلي ،ومبنى أح�كام الرشع على الظواهر ،وأما

ومثله ما لو مل تكن له ني ٌة هنا؛ لكنه كان قد اغتاظ
ٍ
من ٍ
خصومة أو نحوها حينام تلفظ بيمينه،
زيد يف

الرسائ�ر فأمره�ا إىل اهلل تعاىل ،وه�ذا بخالف الدالئل
ٍ
ٍ
م�ن ٍ
ٍ
ع�رف أو ٍ
حس أو ٍ
باعث؛
س�بب
عقل أو
حال أو

زي�د ًا ،فتخصص الداللة اللف�ظ العام هنا كام يف

اللفظ اخلاص بالعموم والشمول(.((19

فإن داللة حاله حينما تلفظ هبا تدل عىل أنه أراد

أمور ظاهر ٌة يمكن احلك�م من خالهلا عىل داللة
فإهن�ا ٌ

ٍ
ٌ
ام�رأة أتزوجه�ا فه�ي
رج�ل :كل
 -2ل�و ق�ال
ٍ
ٍ
طال�ق ،ونوى نس�اء ٍ
أرسة
معين�ة ،أو من
بلدة
ٌ

وإذا تق�رر ه�ذا؛ فم�ن أمثل�ة تعميم اللف�ظ هنا ما
يأيت :لو حلف شخص أن ال يرشب من ماء ٍ
فالن من
ٌ
ٍ
ٍ
بيشء ،فإنه حينث  -عند
عط�ش ،ونوى أالَّ ينتفع من�ه
ٍ
بيشء
املالكية واحلنابلة وبعض احلنفية  -إذا انتفع منه

ع ّينه�ا؛ ألن يمين�ه وإن كانت عام� ًة يف لفظها

عام� ٌة ،والنية تعمم اللفظ اخل�اص عندهم ،وأما عند

النية.

ٍ
معين�ة ،فإن له أن يتزوج ام�رأ ًة من غري البلدة
الت�ي ع ّينها ،ومن غري نس�اء تلك األرسة التي

إال أن�ه ق�د خصصها بنيت�ه ،والني�ة يف اليمني

ختصص اللفظ العام.

ومثله ما لو مل تكن له ني ٌة هنا؛ لكنه كان اغتاظ
ٍ
ٍ
ٍ
أمر سببه نساء ٍ
من ٍ
معينة،
أرسة
معينة ،أو
بلدة
فإن داللة حاله حينام تلفظ بلفظ الطالق تدل
على أنه أراد تلك النس�وة ،فتخصص الداللة

اللفظ العام هنا كام يف النية.

وأم�ا تعميم اخل�اص بالنية فإن موق�ف العلامء منه
ٍ
مل يك�ن على ٍ
واح�د ،فأج�ازه املالكي�ة واحلنابلة
وزان
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

ٍ
عطش؛ ألن نيته
ولو كان لفظه خاص ًا بالرشب منه ِمن

الشافعية وبعض احلنفية فإنه ال حينث إال بالرشب منه
ٍ
ٍ
بيشء آخر؛
عطش خاصة ،وال حينث لو انتفع منه
ِمن
كالطعام أو اللباس.

وعلى نظريه ما لو مل تكن له ني� ٌة هنا؛ لكنه اغتاظ
ٍ
خصومة أو نحوها فحلف أن
من ذلك الش�خص يف

ٍ
عطش ،ف�إن داللة حاله تدل
ال يشرب من مائه من
ٍ
بشيء مطلق ًا إغاظ ًة
على أن م�راده عدم االنتفاع منه
( )198انظ�ر  :األش�باه والنظائر البن الس�بكي (،)72- 69/1
والقواع�د الب�ن رج�ب (ص  ،)283-279واألش�باه
والنظائ�ر للس�يوطي (ص ،)105واألش�باه والنظائر البن
نجيم (ص. )56
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له ،وعىل هذا فإنه حينث بأي انتفا ٍع ينتفعه منه س�وى
رشب

اللفظي�ة ،ولكنه يكون مقيد ًا بداللة حال اخلطاب أو
املخاطِ�ب  -أي املتكل�م  -أو املخا َط�ب ،ومعناه أن

ٍ
لباس ،وتكون الداللة هنا كالنية
املاء من طعا ٍم أو

التقييد ُيفهم ويعقل من الظروف املحيطة بالكالم ال
ٍ
بألفاظ
من منطوق الكالم ،وقد جاءت هذه القاعدة

القاع�دة الرابعة( :املط َلق يجُ�رى عىل إطالقه ما مل

كقوهلم« :مطل�ق الكالم يتقيد بدالل�ة احلال ويصري

ه�ذه القاع�دة تتعل�ق باملطل�ق ،والتقيي�د نص� ًا،

يتقي�د بدالل�ة احل�ال»( ،((20وقوهلم« :املطل�ق يتقيد

بطري�ق الداللة .فأما لفظ (املط َل�ق) فللعلامء فيه عدة
ٍ
واملرج�ح أن امل�راد ب�ه يف ه�ذه القاعدة:
تعريف�ات،
ّ

ومما يمكن االستدالل به عىل هذا املعنى ما يأيت:

يف تعميم حكم اللفظ اخلاص.

يقم دليل التقييد نص ًا أو دالل ًة)(:((19

والتقيي�د دالل ًة ،وما هيمن�ا هنا هو ما يتعل�ق بالتقييد

األم�ر املجرد من القي�ود الدالة عىل بعض األوصاف

أو احل�دود .وأما لف�ظ (التقيي�د نص ًا) فامل�راد به :أن
يكون األمر مقرون� ًا ٍ
بلفظ يدل عىل بعض األوصاف

أو احل�دود .وأما لف�ظ (التقييد دالل ًة) فامل�راد به :أن
بحالة أو ٍ
ٍ
عرف أو نحومها مما يدل
يكون األمر مقرون ًا
عىل بعض األوصاف أو احلدود.

تقرر مضمون ش�قها املتعلق بالتقييد بطريق الداللة؛
كاملنص�وص علي�ه»( ،((20وقوهل�م« :مطل�ق الكالم

بالعرف والعادة دالل ًة كام يتقيد نص ًا»(. ((20

 -1أن العم�ل باملطلق يف حال عدم ورود ما يقيده
هو ٌ
عمل بالظاهر ،وتقييده بام تفيده داللة احلال

رصف للفظ عن ظاهره ،ومعلو ٌم
أو العرف هو
ٌ
ٍ
بدليل
أن رصف اللف�ظ عن ظاهره ال يكون إال
ٍ
معترب ،وقد تقرر لدينا أن الداللة املعتربة يمكن

االس�تناد إليها يف احلكم ،فتك�ون دلي ً
ال يصلح

لرصف اللفظ عن ظاهره إذا كانت مقيد ًة للفظ

وهذه القاعدة ترس�م لنا منهج� ًا يف إعامل الكالم
املطل�ق واملقي�د؛ وذلك أن�ه إذا ُوج�د كالم ٍ
خال من
ٌ
القي�ود فإن�ه ُيعم�ل به عىل إطالق�ه ،فإذا ق�ام الدليل

بخلاف األصل ،ومعلو ٌم أن العمل بام خيالف

بطريق اللفظ أم بطريق الداللة.

وعند وج�ود الدليل املعترب يك�ون ذلك عم ً
ال

على تقييده ،فإنه ُيعمل به مقيد ًا ،س�وا ٌء أكان التقييد

والذي يعنينا هنا هو تقييد الكالم املطلق بالداللة

أي� ًا كان نوعها؛ أي أن الكالم ي�رد مطلق ًا عن القيود

( )199انظ�ر  :درر احل�كام رشح جملة األح�كام (،)57 ،56/1
ورشح القواع�د الفقهي�ة (ص ،)329-323واملدخ�ل
الفقه�ي الع�ام ( ،)1006-1004/2والوجي�ز يف إيضاح
قواعد الفقه الكلية (ص.)325 ،324

40

املطلق(.((20

 -2أن الق�ول بتقيي�د املطلق بطري�ق الداللة ٌ
عمل
األص�ل ال يكون إال عند وج�ود دليله املعترب،

( )200املبسوط (.)168/8
( )201رشح السري الكبري (.)447/2
( )202بدائ�ع الصنائ�ع ( ،)215/6ويف معناه�ا قوهل�م:
«التعيين بالعرف كالتعيني بالن�ص «درر احلكام رشح جملة
األح�كام( ،)82/1ورشح القواع�د الفقهي�ة (ص،)241
واملدخل الفقهي العام (. )1001/2
( )203انظر  :البحر املحيط (.)36/5
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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واجب،
بموج�ب الراجح ،والعم�ل بالراجح
ٌ

توكي ً
لا في�ه ،فإن�ه ي�رى أن التقيي�د هنا يك�ون بعدم

واجب ًا(.((20

مث ً
ال أن مطلق الوكالة يتقيد بالتهمة(.((20

فيك�ون العم�ل بالدالل�ة املق ّيدة للف�ظ املطلق

وإذا تق�رر ه�ذا فم�ن األمثل�ة عىل ه�ذه القاعدة

يف ش�قها املتعل�ق بتقيي�د املطل�ق بطري�ق الدالل�ة ما
يأيت(:((20

ش�خص يعم�ل يف محل األمتعة
 -1لو كان هناك
ٌ
 ،ف�وكّل صديق� ًا له يف أن يشتري له س�يارةً،
فاشترى له الوكيل س�يار ًة صغير ًة ال تصلح

حلم�ل األمتع�ة ،فإن�ه ال يل�زم امل�وكِّل قب�ول
الس�يارة ؛ ألن�ه قد ق�ام دلي�ل التقيي�د دالل ًة؛
املتم ّث�ل يف حال�ة امل�وكِّل ،فلا يك�ون الكالم

مط َلق� ًا ،بمعن�ى :أن�ه ال جي�وز للوكي�ل رشاء

السيارة من أي نو ٍع خيتاره هو.

 -2ل�و ّ
رشع�ي صديق�ه يف أن
عل�م
وكل طال�ب ٍ
ٍّ
يشتري له بعض الكتب ،فاشترى ل�ه الوكيل
كتب ًا يف الطب أو يف اهلندسة ،فإنه ال يلزم ِّ
املوكل

قب�ول ه�ذه الكت�ب؛ ألنه قد ق�ام دلي�ل التقييد
دالل ًة؛ املتمثّل يف حالة ِّ
املوكل ،فال يكون الكالم
مط َلق ًا ،بمعنى :أنه ال جيوز للوكيل رشاء الكتب

يف أي ٍ
علم خيتاره هو.

على أنه جيدر التنويه إىل موق�ف اإلمام أيب حنيفة
فيما يتعل�ق بتقيي�د املطل�ق إذا كان إذن� ًا يف ٍ
يشء أو

( )204انظ�ر  :املحص�ول ( ،)531 ، 530/5والتلوي�ح على
التوضيح (. )247 ، 246/1
( )205انظر  :الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص ، 324
 ،)325واملمتع يف القواعد الفقهية (ص.)389
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

وج�ود التهم�ة ،وال يتقي�د بالعرف والع�ادة ،فعنده
وهذا خالف� ًا للصاحبني واجلمه�ور الذين يرون

أن مطل�ق اإلذن ينصرف إىل املتع�ارف ،وأن مطلق

الوكال�ة يتقي�د باملتع�ارف ،ومم�ا ق ّعدوه هن�ا قوهلم:
«الوكال�ة تتقي�د بدالل�ة الع�رف كما تتقي�د بالتقييد
رصحي� ًا»( ،((20وقوهل�م« :مطل�ق الوكال�ة يتقي�د

باملتع�ارف»( ،((20وقوهلم« :مطلق اإلذن ينرصف إىل
املتعارف»(.((20

فلو وكل شخص آخر ببيع ٍ
يشء ،ومل يقيده؛ فعند
ٌ

أيب حنيف�ة للوكي�ل أن يبع بالثمن الذي يراه مناس�ب ًا
عرض� ًا بثمن املث�ل أو ٍ
ٍ
فاح�ش ،وله أن
بغبن
نق�د ًا أو َ

يبي�ع ٍ
بثمن ٍّ
ح�ال أو نس�يئة ،ولو كان الوكي�ل وكي ً
ال
فزوج�ه ام�رأ ًة بأكثر م�ن مهر مثله�ا ٍ
بغبن
بالتزوي�ج ّ
ٍ
فاح�ش ،جاز ذل�ك عنده ،ما دام أن�ه ال هتمة يف هذا

الترصف.

وذلك خالف ًا للصاحبني واجلمهور الذين يرون

أن مث�ل هذه اإلطالقات مقيد ٌة بالعرف ،فال يملك
ٍ
بثم�ن من جنس
وكي�ل البي�ع عنده�م أن يبي�ع إال
ٍ
مؤج�ل ،وأن يكون
النقدي�ن ،وأن يكون حاالًّ غري
ٍ
الثم�ن بثمن املث�ل أو ٍ
يسير ،وكذلك ال جيوز
بغبن

ٍ
عن�د ه�ؤالء الن�كاح إال بمه�ر املثل أو ٍ
يسير،
غبن

( )206انظر  :املبسوط (. )241/15
( )207تبيني احلقائق (.)280/4
( )208تبيين احلقائ�ق ( .)270/4وانظـــ�ر  :املبس�وط
( ،)36/19( ،)166/14وامله�ذب ( ،)354/1والكايف
(.)247/2
( )209املبسوط ( ،)341/13ورد املحتار (.)475/23
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وإذا كان الغب�ن فاحش� ًا ُخيرّ املوكّل بين إجازته أو
رده(.((21

فإهن�ا تعترب ،وتقوم مق�ام التلفظ بالق�ول ،فتعطى

أحكامه.

القاعدة اخلامسة( :اإلشارات املعهودة لألخرس

وعالق�ة هذه القاعدة بالداللة تكمن يف أن اعتبار

ٍ
ألش�خاص
ه�ذه القاع�دة تعال�ج قضي� ًة مهم� ًة

موض�وع اعتب�ار العوائ�د ،ودالل�ة الع�ادة وج ٌه من

واملتتب�ع لفروعه�ا جي�د أهن�ا تدخ�ل يف مجي�ع أبواب

ص�ور ًة من صور حتكي�م العادة؛ حيث إن�ه قد تكرر

كالبيان باللسان)(:((21

ظ�روف خاصة ،وه�م من ُحرموا نعم�ة النطق،
هلم
ٌ

الفق�ه؛ حي�ث إن األخرس ف�ر ٌد من أف�راد املكلفني،

مطالب بام طولبوا به مجيع ًا.
ٌ

إش�ارة األخ�رس املعه�ودة املعلوم�ة تن�درج حت�ت
وج�وه إعمال الدالل�ة ،فيك�ون إعامل ه�ذه القاعدة

عمل الناس بإش�ارة األخ�رس ،وأقاموه مقام النطق
ٍ
كثيرة ،فتعتبر عادهت�م يف هذا
باللس�ان يف مواط�ن

ٍ
إشارة،
وقوهلم( :اإلش�ارات) يف هذه القاعدة مجع

الش�أن ،وعىل هذا فإعامل هذه القاعدة إعامل للعادة

أو الرأس ،ولذا فاملراد باإلش�ارة هنا :اإليامء والتلويح
رأس أو ٍ
بأحد أعضاء اجلس�م؛ من ٍيد أو أصب ٍع أو ٍ
عني
به :اإلش�ارات املعتادة املعلومة .وقوهلم( :األخرس)

وقد يكون وج�ه عالقة هذه القاعدة بالداللة من
جهة أن إشارة األخرس تؤدي معنى وهي غري ٍ
لفظ،
ً
وهذا ه�و عني ماهي�ة الداللة الذي تق�دم إيضاحه،
ٍ
وعىل هذا فإعامل هذه القاعدة ٌ
لوجه من وجوه
إعامل

من كان مس�تطيع ًا للكالم ،أو كان اخلرس عارض ًا له.

على أن إعامل هذه القاعدة لي�س عىل إطالقه بل

واإلشارة هي اإليامء ،وقد يكون ذلك بالكف أو العني

ٍ
حاجب ،ونح�و ذلك .وقوهل�م( :املعهودة) يقصد
أو

ُيقصد به من ال يستطيع النطق من األصل ،وهذا يخُ رج
وقوهلم( :كالبيان باللسان) أي كالتلفظ بالقول.

وعىل ه�ذا فمعنى ه�ذه القاعدة :أن إش�ارات
ِ
ومفهم� ًة
األخ�رس إذا كان�ت معت�اد ًة معلوم� ًة
( )210انظر :املبسوط ( ،)117 ، 40/19واملغني البن قدامة (78/5
 ،) 355 ،وتبيين احلقائ�ق ( ، )271 ، 270/4واإلنص�اف
( ،)335/5ورشح القواعد الفقهية (ص .) 325 ، 324
( )211انظ�ر  :قواع�د األح�كام (ص ،)577 ، 576واملنث�ور
( ،)166-164/1واألشباه والنظائر للسيوطي (ص-512
 ،)516واألش�باه والنظائ�ر البن نجي�م (ص،)409-407
وترتي�ب اللآيل ( ،)311 ،310/1ورشح القواعد الفقهية
(ص ،)351واملدخل الفقه�ي العام ( ،)1000/2والوجيز
يف إيض�اح قواعد الفق�ه الكلي�ة (ص ،)305-302وقاعدة
العادة حمكّمة (ص.)211-210
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التي تقدم أن داللتها أحد مفردات أنواع الداللة.

الداللة.

مقيدٌ برشوط؛ هي:

 -1أن يكون اخلرس أصلي ًا ال عارض ًا ،واخلرس
الع�ارض ه�و اعتق�ال اللس�ان ،فلا تعتبر
إش�ارة األخرس يف هذه احلالة إال إذا اس�تمر

خرسه( ،((21أو كانت هناك حاج ٌة أو رضور ٌة

العتبار إشارته ولو مل يستمر خرسه.

 -2أالّ تكون إش�ارته فيام ُيطل�ب فيه االحتياط؛
كاحلدود والش�هادات؛ ألن إش�ارة األخرس

( )212قدّ ر بعضهم اس�تمراره باتصاله بامل�وت ،وقدّ ره بعضهم
ٍ
بسنة .انظر :رشح القواعد الفقهية (ص. )352
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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ٍ
ِ
بشيء
حمتمل� ٌة فلا تثب�ت تل�ك األم�ور

حتق�ق احلاج�ة إىل اعتباره�ا ،فم�ن ب�اب أوىل

 -3أالَّ يكون قادر ًا عىل الكتابة ،وهذا مما اشرتطه

االضطرار إىل اعتبارها.
ويتجلى ما تقدم بذكر ٍ
يشء م�ن األمثلة عىل هذه

ٍ
حمتمل(.((21

بعض العلامء ،ولعل وجه هذا الرشط:

 أن اإلش�ارة والكتاب�ة ٌب�دل ع�ن النط�ق،
حمتم ٍ
حمتمل� ٌة ،والكتابة غير ِ
واإلش�ارة ِ
لة،

فال ينبغي ت�رك غري املحتم�ل إىل املحتمل

إال يف حال العجز .

اعتبار اإلشارة من العاجز عن النطق؛ لتحقق

القاعدة؛ ومنها:

ٍ
سلعة وأشار إىل ثمنها،
 -1لو أشار األخرس ببيع
فقبلها املشرتي ،فإن البيع يصح وينعقد.

ش�خص ابنت�ه ألخ�رس ،فأش�ار
زوج
ٌ
 -2ل�و ّ

 -إال أن أكث�ر العلماء على ع�دم اشتراط ه�ذا

األخرس بالقبول ،فإن النكاح يصح وينعقد.

املعهودة املعلومة من األخرس تقارب النطق

املبحث الثالث :القواعد الفقهية التي متثل رشوط

الرشط ،ولعل وجه عدم اشرتاطه :أن اإلشارة

يف حتقق داللتها عىل م�راد األخرس ،فتكون

كالكتاب�ة يف الداللة ،فيكونان مع� ًا بدالً عن
النطق ،فأهيام حتقق كان كافي ًا.

وإذا تق�رر ه�ذا فم�ن األدل�ة التي ت�دل عىل هذه

القاعدة ما يأيت:

 -1أن املصلحة التي تستند إىل الرضورة واحلاجة
تدعو إىل اعتبار اإلشارة املعلومة من األخرس
كالنط�ق؛ إذ لو تعترب منه ألدى ذلك إىل ضياع

مصاحله وحقوقه ،وعدم متكنه من أداء ما جيب
ٍ
حق�وق ،فكان طريق
علي�ه وحتصيل ما له من

حتصيل ذلك منه وله أن تعترب إشارته املفهومة

كالنطق باللسان يف الداللة عىل املقصود .
 -2قياس األَ ْوىل؛ وحاصله :أن اإلش�ارة مقبول ٌة
ٍ
م�ن القادر يف مواض�ع
معلوم�ة( ،((21وعلتها
( )213انظر  :تبيني احلقائق (.)218/6
( )214ق�د تعتبر اإلش�ارة م�ن الق�ادر على ال�كالم ،وذلك يف
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

إعامل الداللة:

ومتثله قاعدة واحد ٌة هي قاعدة( :ال عربة للداللة

يف مقابل�ة الترصي�ح)( ((21ومعن�ى ه�ذه القاعدة أن

الداللة  -بحس�ب معناها املتق�دم  -إنام تعترب ويعتد

ترصيح بخالفها ،فأما ْ
إن عارضها
هبا إذا مل ُيعارضها
ٌ
موضعني :
املوضع األول :أن يكون حمل اإلشارة مما يسعى الرشع
إىل وقوع�ه وثبوت�ه؛ كاإلسلام ،أو النس�ب .فل�و قيل
لشخص ٍ
ٍ
قادر عىل الكالم :أتشهد أن ال إله إال اهلل وأن
حممد ًا رس�ول اهلل؟ فأش�ار برأس�ه بـ (نع�م) فإنه حيكم
ٍ
ٍ
ق�ادر عىل ال�كالم :أهذا
لش�خص
بإسلامه ،ولو قيل
ولدك؟ فأش�ار برأس�ه بـ (نعم) فإنه حيكم بثبوت نسبه
إليه .
املوضع الثاين :أن تنضم اإلش�ارة إىل النطق يف تفسير
مبه�م ،كام لو ق�ال الرجل لزوجت�هِ (( :
ٍ
ٍ
طالق
لف�ظ
أنت ٌ
هك�ذا)) وأش�ار بأصابع�ه الثلاث ،فإنه يق�ع الطالق
ثالث ًا.
( )215انظ�ر  :ترتيب اللآيل ( ،)585-583/2و (-787 ،703/2
 ،)789رشح اخلامتة للخادمي (ص ،)64وجملة األحكام العدلية
ورشحه�ا درر احل�كام ( ،)256/3ورشح القواع�د الفقهي�ة
(ص ،)146-141واملدخ�ل الفقهي الع�ام (،)973 ،972/2
والوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص. )204-201
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ترصي�ح بخالفها فإنه ال ُيعتد هب�ا ،ويكون االعتداد
ٌ

وه�ذه القاع�دة تع�د م�ن القواع�د املتفرعة عن

فمن القواعد املس� ّلمة عن�د األصوليني والفقهاء

املخالف�ة للقاعدة الكبرى ،وذل�ك أن اليقني يزول

(الدالل�ة تعم�ل عم�ل الرصي�ح)( ،((21ونحو ذلك

ترصيح بخالفها
القاعدة :أن الداللة إذا مل ُيعارضها
ٌ

بالترصيح؛ ألنه هو األقوى .

أن (الثاب�ت بالدالل�ة كالثابت بالرصي�ح)( ،((21وأن

قاع�دة (اليقني ال يزول بالش�ك)؛ فهي متثل مفهوم

بام هو أقوى من الش�ك ،وه�و اليقني ،وبيانه يف هذه

م�ن العبارات التي تكش�ف عن مدى تأثير الداللة

فإهن�ا تفي�د اليقين ،ف ُيعم�ل هب�ا ،فأم�ا إذا عارضها

أقوى من الداللة ،والدالل�ة أضعف ،والضعيف ال

أيض� ًا ،وهو أقوى مما تفيده الدالل�ة ،فيزول ويرتفع

يف أح�كام الفق�ه ،وم�ن اجللي املتق�رر أن الرصي�ح

ترصي�ح بخالفه�ا فإن ه�ذا الترصي�ح ُيفي�د اليقني
ٌ

ٍ
ترصيح
ُيع�ارض القوي ،فإذا تعارض�ت الداللة مع
ٍ
ٍ
قائ ٍم يف ٍ
حينئذ إىل الداللة،
واحد فإنه ال ُيلتفت
وقت

بر عند كاف�ة الفقهاء،
ومعنى ه�ذه القاعدة معت ٌ

وعلى ه�ذا فقاع�دة (ال عبرة للدالل�ة يف مقابلة

أن الضعي�ف ال ُيعارض الق�وي ،إال أن إعامل هذه

ويرتجح العمل بالترصيح.

الترصي�ح) مق ِّيد ٌة لقاعدة (الثاب�ت بالداللة كالثابت

بالرصيح) الت�ي تقدم الكالم عليه�ا؛ أي أن الداللة
يف حك�م الرصيح برشط ع�دم التعارض بينهام ،وقد
ٍ
ٍ
واحدة نصها:
صيغة
مج�ع بعضهم بني القاعدتين يف

رصيح
(الدالل�ة تعم�ل عم�ل الرصي�ح إذا مل يوجد
ٌ
يعارضه�ا)( ،((21وقالوا( :الثاب�ت بالداللة إنام يعترب

رصي�ح بخالف�ه)( ،((21وقال�وا أيض� ًا:
إذا مل يوج�د
ٌ

(دالل�ة احل�ال والع�رف يس�قط اعتباره�ا إذا صرُ ّ ح
بخالفه�ا)( .((22وال ف�رق بين أن يك�ون الترصي�ح
بطريق اللفظ أو بطريق الكتابة.

( )216انظ�ر  :رشح السير الكبير ( ،)245/1ال�در املخت�ار
( ،)476/6واملغن�ي للخب�ازي (ص ،)247وقواعد الفقه
للمجددي (ص. )73
( )217انظ�ر  :اهلداي�ة ( )235/4والبح�ر الرائ�ق (،)122/3
وجممع األهنر (. )422/4
( )218انظر  :ترتيب الآليل (. )703/2
 )( 219انظر  :السابق (. )583/1
 )( 220انظر  :رشح السري الكبري (. )290/1
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يقني الداللة بيقني الترصيح؛ ألنه أقوى(.((22

وال ُيتص�ور وق�وع اخللاف فيها؛ ألن م�ن البدهي
القاع�دة مقي�دٌ ب�أن يك�ون التع�ارض بين الداللة
ٍ
واح�د قب�ل العم�ل بموج�ب
والرصي�ح يف وق�ت
الدالل�ة ،أما إذا وقع الترصيح بع�د العمل بالداللة

 أي بعد ترتب احلكم وجريانه استناد ًا إليها  -فالٍ
حينئذ.
اعتبار ملعارضة الترصيح

فمثلاً :لو قبض املشتري املبيع قب�ل نقد الثمن،

رصح البائ�ع
والبائ�ع يش�اهد ،وه�و
ٌ
س�اكت ،ث�م ّ

للمشتري بع�دم موافقته على قبض املبي�ع قبل نقد
ٍ
حينئذ ال عربة به؛ ألن الترصيح قد
الثم�ن ،فترصحيه
جاء متأخر ًا بعد العمل بالداللة وترتب احلكم عليها،
فال يرفع الترصيح احلكم الذي تقرر بالداللة(.((22

وإذا تق�رر هذا فم�ن األدلة عىل ه�ذه القاعدة ما

يأيت:

 )( 221انظر  :املمتع يف القواعد الفقهية (ص.)164
 )( 222انظر  :املدخل الفقهي العام (.)973/2
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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 -1م�ا ورد عن أس�امة بن ٍ
زي�د  -ريض اهلل عنه-
قال :بعثنا رس�ول اهلل  -صىل اهلل عليه وس�لم-
حل َر َق ِة من جهينة ،فصبحنا القوم ،فهزمناهم،
إىل ا ُ
ٌ
ورجل من األنصار رج ً
ال منهم ،فلام
وحلقت أنا

غشيناه ،قال :ال إله إال اهلل ،فكف عنه األنصاري،

ومن األمثلة التي تتضح هبا هذه القاعدة ما يأيت (:((22
ٍ
ش�خص آخ�ر بإذنه،
ش�خص دار
 -1ل�و دخ�ل
ٌ
فوج�د إنا ًء مع�د ًا للشرب ،فتناول�ه ليرشب

ٌ
مأذون له
فوق�ع وانكرس ،فإنه ال يضمن؛ ألنه

رصح
بطريق داللة احلال يف االنتفاع؛ لكن لو ّ

وطعنت�ه برحمي حتى قتلته .ق�ال :فلام قدمنا بلغ

صاح�ب ال�دار بمنع�ه م�ن الرشب م�ن هذا

(يا أس�امة أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهلل؟) قال

يضم�ن؛ ألن اإلذن بطريق الداللة قد عارضه

ذل�ك النبي  -صلى اهلل عليه وس�لم -فقال يل:

قلت :يا رس�ول اهلل إنام كان متع�وذ ًا ،قال فقال:
(أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهلل؟)(.((22

اإلن�اء ،فتناوله ليرشب ،فوق�ع وانكرس ،فإنه
ترصي�ح بخالفه ،وال عبرة للداللة يف مقابلة
ٌ
الترصيح .

ووج�ه االس�تدالل منه أن ظاه�ر حال الرجل

شخص س�يار ًة جرى العرف
 -2لو اس�تأجر
ٌ

تع�وذ ًا  -كام فهم أس�امة  -ريض اهلل عنه -إال

ٌ
م�أذون
االنتف�اع هب�ا يف ه�ذا األم�ر؛ ألنه

كافر وأنه إنام نطق بالش�هادة
كان يدل عىل أنه ٌ
أن الرس�ول  -صىل اهلل عليه وس�لم -مل يعترب

داللة حاله يف مقابل ترصحيه باإلسالم ،وأنكر
على أس�امة فعله ،مم�ا يدل على أن الداللة ال
تعترب يف مقابلة الترصيح.

 -2أن الرصي�ح أقوى من الدالل�ة عق ً
ال ورشع ًا
يف كافة أحواهلام ،ومن املس� ّلم به أن الضعيف
ال ُيق�اوم القوي ،وأن األق�وى أحق باحلكم،

واج�ب ،وأن ترجي�ح األضعف
والعم�ل ب�ه
ٌ

عىل األقوى ال جيوز(.((22

( )223أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه يف كت�اب املغ�ازي ،باب
بع�ث النبي أس�امة إىل احلرق�ات من جهين�ة (،)171/14
برق�م ( ،)4269ويف كت�اب الدي�ات ،باب ق�ول اهلل تعاىل:
(وم�ن أحياه�ا) ( )435/22برق�م ( ،)6872وأخرج�ه
مس�لم يف صحيحه يف كتاب اإليامن ،باب حتريم قتل الكافر
ٌ
بعد أن قال ال إله إال اهلل ( ،)342/1برقم (.)288
( )224انظر  :أصول الرسخيس ( ،)166/1واملحصول (.)160/3
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

باس�تعامهلا يف مح�ل األمتع�ة ،فإن�ه جيوز له
ل�ه بطريق دالل�ة العرف يف ه�ذا النوع من

املؤج�ر بمنع
رصح
ُ
االس�تعامل؛ لك�ن ل�و ّ
املستأجر من استعامل السيارة يف هذا األمر،
ٍ
حينئذ أن يستعملها
فإنه ال جيوز للمستأجر

يف مح�ل األمتع�ة؛ ألن اإلذن باس�تعامهلا
ترصيح بخالفه،
بطريق الداللة قد عارضه
ٌ
وال عربة للداللة يف مقابلة الترصيح.

 -3أن�ه جي�وز للمرأة أن تتصرف يف مال زوجها
وتتص�دق من�ه يف غياب�ه بمث�ل م�ا ج�رت به
الع�ادة؛ ألن اإلذن بطري�ق داللة العرف يقوم

مق�ام اإلذن بطريق اللفظ؛ لكن لو منع الزوج
زوجته رصاح ًة من مثل هذا الترصف ،فإنه ال

( )225انظ�ر  :املغن�ي ( ،)301/4ومن�ار الس�بيل (،)363/1
والوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص.)204
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ٍ
نفي
جيوز هل�ا حينئذ ذلك؛ ألن املن�ع الرصيح ٌ
لداللة اإلذن العريف.
اخلامتة

إن املتأم�ل جلزئيات املس�ائل التي ت�م عرضها يف

هذا البحث ليدرك م�دى األمهية التي حيظى هبا هذا

املوض�وع يف واق�ع األح�كام الترشيعي�ة ،وما يمكن
أن يؤدي�ه م�ن ٍ
ٍ
كثير من القضايا
دور يف جتلية أحكام

حت�ى ال خيت�ل املعنى إذا ت�م رصف النظر عن
تلك الداللة.

ٍ
بمعزل عام
 -5أن األلف�اظ واألفع�ال إذا ُأخذت
ٍ
أس�باب
يكتنفها م�ن األحوال املصاحبة؛ من
ٍ
ٍ
عام�ة فإن�ه ال يمك�ن أن
وع�ادات ومقاص�دَ
تفهم فه ًام س�لي ًام ،وسيقع اخللل يف الفهم عند
رصف النظ�ر عنها ،وقد نب�ه األصوليون عىل
رضورة مراع�اة ال�دالالت املتعلقة بالعادات

التي تعرض للقضاة وأهل الفتوى ،ويمكن يف خامتة

واملقاصد العامة يف سبيل فهم أدلة الرشيعة.

إيرادها يف هذا املقام:

أن يلتف�ت إليه�ا؛ وذل�ك أهنا تعين يف حتديد

هذا البحث أن نعرض بعض النتائج التي نرى أمهية

 -6أن ع�ادة الف�رد معتبر ٌة يف الدالل�ة ،ويمكن

 -1أن األصوليين ق�د متي�زوا عم�ن س�واهم؛

مقص�وده من لفظه وس�ائر ترصفات�ه ،فتكون

وذلك أن األصوليني يعنيهم البحث يف طرق

متقرر
وأقوال�ه املحتملة ،وهذا بخالف ما هو
ٌ
عند األصوليين من أن املعتبر يف االحتجاج

كاللغويني واملناطقة ببحث موضوع الداللة؛
االس�تدالل س�وا ٌء أكان�ت لفظي� ًة أم معنوي ًة،

بخلاف اللغويني واملناطقة والذين ال يعنيهم
إال اجلانب اللفظي فحسب.

 -2أن الدالل�ة ال تقتصر عن�د األصوليين عىل
ح�ال املتكلم أو الفاعل فحس�ب ،بل تش�مل

مجي�ع الظ�روف املحيط�ة بأح�وال املتكلم أو

الفاعل واملؤثرة يف حتديد املراد ،س�وا ٌء أكانت
ٍ
عادات عامة.
أسباب ًا أم دواعي أم مقاصد أم

ٍ
جن�س ،وال
 -3أن الدالئ�ل ال يمك�ن حرصه�ا يف
ٍ
بوصف؛ وذلك لتنوعها وتعدد مآخذها.
ضبطها
 -4رضورة مراع�اة دالل�ة أح�وال املتكل�م أو
الفاع�ل ملا هلا م�ن ٍ
أثر يف حتديد امل�راد؛ وذلك
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عادت�ه كاش�ف ًة عن مقاص�ده ومرام�ي أفعاله

عنده�م إنما هو ع�ادة اجلامع�ة ،أو م�ا يعرف

بالع�رف ،وه�و م�ا ينس�جم مع بحثه�م له يف

مق�ام احلجي�ة ،وختصي�ص النص�وص ونحو

تأثري للعادة الفردية.
ذلك ،مما ال يتأتى معه ٌ
ٍ
طري�ق ي�ؤدي إىل العل�م أو م�ا يق�وم
 -7أن كل
مقامه فإنه يعد طريق ًا رشعي ًا لتحصيل احلكم،

والداللة تدخل دخ�والً أولي ًا يف هذا التقعيد،
وقد ّ
دل عىل هذا استقراء أدلة الرشع.

 -8أن من الدالئل ما يفيد القطع ،وغالب ًا ما يكون
ذل�ك يف ح�ال اجتامعه�ا وتظافره�ا ،وقد تفيد
الظ�ن يف ح�ال انفرادها وع�دم تتابعها  ،كام أن
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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أمر وار ٌد ،ول�ذا فإن منها ما
احتمال معارضتها ٌ
يفيد ظن� ًا ضعيف ًا ال ُيعمل به بمجرده ،ومنها ما
يفيد مطلق ٍ
ظ�ن يمكن العمل به ،ومنهـــــــا

ما يفيد باجتامعـــه مع غيـره ظن ًا قوي ًا يقــرب
من القطع.

احلك�م كان حم ً
لا لالس�تنباط ،ومل يتكلم أهل
األصول عليه رصاح ًة وإفراد ًا.

 -14أن للدالل�ة تأثير ًا يف توجيه دالالت بعض

األلفاظ ،وحتديد نوع داللتها؛ حيث إن كثري ًا

م�ن ألفاظ ال�دالالت يرد عليه�ا االحتامل يف

 -9أنه قد خيتلف احلكم بدرجة الداللة بحس�ب

الدالل�ة ،وتت�وارد االحتامالت على داللتها،

االس�تدالل ووج�ود داللة اللف�ظ املقارنة هلا
ٍ
لش�خص
حصل القطع
موافق� ًة أو خمالف ًة ،فام ّ
ٍ
ٍ
لش�خص آخ�ر يف
حادث�ة ق�د ال يحُ ّصل�ه
يف

ال�كالم عىل تل�ك القرائ�ن احلالي�ة يف أبواب

اختلاف األنظار واختالف حال احلادثة حمل

احلادثة نفسها.

 -10أن م�ن الدالئ�ل ما هو ُملغ�ى ،وال ُيعمل به؛
وذل�ك يف حال ما إذا عارض�ه ما هو أقوى منه؛

حيث ُت ّطرح الداللة يف هذه احلالة ،وما تتضمنه

الداللة يف ه�ذه احلال يصبح أم�ر ًا موهوم ًا غري
ٍ
معترب.

 -11أن للداللة أحكام ًا ختصها؛ منها :أنه يمكن
أن تغني عن اللفظ وعن النية ،كام أهنا تؤثر يف

فهم اليشء املبهم قوالً كان أو فعالً.

فيكون حتديد ن�وع داللتها من خالل ما حيف
ٍ
ٍ
حالي�ة ،ويكثر ترداد
مقالي�ة أو
هبا م�ن قرائن

دالالت احلقيقة واملجاز واألمر والنهي.
 -15أن للدالل�ة أث�ر ًا يف بن�اء ٍ
كثير م�ن القواع�د
الفقهية ،وأبرز تلك القواعد يشري إىل أن الثابت

بالدالل�ة كالثاب�ث بالرصي�ح ،وه�ذه القاع�دة
ٍ
ذات ٍ
وبخاصة يف
أث�ر واس� ٍع يف أح�كام الفق�ه،

ٍ
إجياب
األحكام املتعلقة بالتعبري عن اإلرادة؛ من
وقب�ولٍ ،
ٍ
وإذن ومنعٍ ،ورض�ا ورفض ،وذلك يف

مجي�ع عق�ود املعاوض�ات والتربع�ات وس�ائر

الترصف�ات ،وهي من القواع�د املتفق عليها بني

الفقهاء من حيث اجلملة.

 -12أن الداللة املتعلقة بالعرف تعد من مقيدات

 -16أن داللة احلال ملحق ٌة بالنية ،وهذا اإلحلاق

معارضت�ه ،وإن مل يك�ن ذل�ك على إطالق�ه؛

تأثريه�ا يف األلفاظ ،فداللة احلال إذا انضمت

املطل�ق وخمصص�ات اللفظ الع�ام إن وقع يف

حيث خيتلف احلكم بحس�ب أحوال حدوث
العرف حال ورود النص.

 -13أن للداللة وخاص ًة ما يتعلق بداللة العرف
والعق�ل أثر ًا يف تعميم األلفاظ اخلاصة ،وهذا

مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

يقتضي إعط�اء أح�كام النية لدالل�ة احلال يف

إىل ألف�اظ الكناي�ات جعلته�ا كالرصي�ح يف
الدالل�ة ،وه�ي هبذا تعم�ل عمل الني�ة ،وكام
أن الني�ة ختصص اللفظ الع�ام اتفاق ًا ،فكذلك

الدالل�ة ختصص�ه ،وأما تعميم اخل�اص بالنية
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ٍ
خالف بني العلامء ،بخالف الداللة،
فإنه حمل
فإن�ه ي�كاد أن يك�ون حم�ل وف�اق ،تأثريها يف

تعمي�م اللف�ظ اخل�اص ،وق�د تق�رر أن وجه

الف�رق بني أث�ر النية يف تعمي�م اللفظ اخلاص

أمر باط ٌن
وأثر الداللة يف تعميم�ه هو أن النية ٌ
رت ال ُيطلع عليه إال بدليل الترصف القويل
مست ٌ
أو الفعيل ،ومبنى أحكام الرشع عىل الظواهر،

وأم�ا الرسائ�ر فأمره�ا إىل اهلل تع�اىل ،وه�ذا
حال أو ٍ
بخالف الدالئل من ٍ
عرف أو ٍ
حس أو

ٍ
عقل أو ٍ
ٍ
أمور ظاهر ٌة يمكن
سبب باعث؛ فإهنا ٌ

احلك�م من خالهلا على دالل�ة اللفظ اخلاص

بالعموم والشمول.

 -17أن الرصي�ح أق�وى م�ن الدالل�ة ،والداللة
أضع�ف ،والضعي�ف ال ُيع�ارض الق�وي،

ٍ
ترصي�ح قائ� ٍم
ف�إذا تعارض�ت الدالل�ة م�ع
ٍ
ٍ
ٍ
حينئ�ذ إىل
واح�د فإن�ه ال ُيلتف�ت
وق�ت
يف
الدالل�ة ،ويرتج�ح العمل بالترصي�ح ،وهذا
م�ا م ّثلته قاعـــدة (ال عبرة للداللة يف مقابلة
الترصيح).

ه�ذا م�ا تيسر يل عرضه يف ه�ذا البح�ث؛ حتقيق ًا

برشي ال خيلو من
ومناقش� ًة واس�تدالالً ،وهو جهدٌ
ٌ
اخلط�أ والزل�ل غري املقص�ود ،وه�و حم�ل التجاوز،

واهلل أس�أل أن ينفعن�ا بما علمن�ا ،وه�و اهل�ادي إىل
احلق والصواب ،وصلى اهلل عىل نبينا ٍ
حممد وعىل آله
وصحبه وسلم.
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قائمة املراجع

املراجع العربية:

 -1اإلهب�اج يف رشح املنهاج ،لعيل بن عبد الكايف
الس�بكي (ت756هـ) وولده تاج الدين عبد

الوهاب بن عيل السبكي (ت771هـ) ،حتقيق
الدكتور ش�عبان حممد إسامعيل ،النارش مكتبة
الكلي�ات األزهرية بالقاهرة س�نة 1401هـ،

1981م .

 -7إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول ،ملحمد
بن عيل ب�ن حممد الش�وكاين (ت 1250هـ)،

حتقيق أيب مصعب حممد سعيد البدري ،النارش

مؤسسة الكتب الثقافية ببريوت الطبعة الثانية
سنة 1413هـ1993/م.

 -8أس�اس القي�اس ،أليب حامد الغ�زايل ،حتقيق
الدكتور فهد بن حممد السدحان ،النارش مكتبة

العبيكان ،الرياض1413 ،هـ1993-م.

 -2إح�كام األح�كام رشح عم�دة األح�كام،

 -9األش�باه والنظائ�ر ،لزي�ن الدين ب�ن إبراهيم

(ت702ه�ـ) ،الن�ارش دار الكت�ب العلمي�ة

حتقي�ق حممد مطيع احلافظ ،الن�ارش دار الفكر

لتقي الدين أيب الفتح الش�هري بابن دقيق العيد
ببريوت.

 -3إح�كام الفص�ول يف أح�كام األص�ول ،أليب
الوليد س�ليامن بن خل�ف الباجي (474هـ)،

املع�روف بابن نجي�م احلنف�ي (ت970هـ)،

بدمش�ق ،طبع�ة مص�ورة ع�ام 1986م ع�ن
الطبعة األوىل سنة 1403هـ1983/م.

 -10األش�باه والنظائر يف قواعد وفروع الش�افعية،

حتقي�ق ودراس�ة الدكت�ور عب�د اهلل حمم�د

جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي

الطبعة األوىل سنة 1409هـ1989/م.

البغدادي ،النارش دار الكتاب العريب ببريوت،

اجلبوري ،النارش مؤسس�ة الرس�الة ببريوت،
 -4اإلح�كام يف أصول األح�كام ،لعيل بن حممد
اآلم�دي (ت 630ه�ـ) حتقيق الدكتور س�يد

(ت 911ه�ـ) ،حتقي�ق حمم�د املعتص�م ب�اهلل
الطبعة األوىل1407 ،هـ 1987 -م.

 -11األش�باه والنظائر ،لتاج الدين عبد الوهاب

اجلميلي ،الن�ارش دار الكتاب الع�ريب ،الطبعة

ب�ن علي ب�ن عب�د ال�كايف الس�بكي (ت

 -5أحكام القرآن ،أليب بكر أمحد بن عيل الرازي

وعلي حمم�د ع�وض ،الن�ارش دار الكت�ب

الثانية سنة 1406هـ1986/م.

اجلص�اص (ت ،)370طب�ع باملطبع�ة البهي�ة

بمرص ،عام 1347هـ.

 -6أحكام القرآن ،أليب بكر حممد بن العريب ،حتقيق
حممد عيل البجاوي ،النارش دار الفكر العريب.

مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

771ه�ـ) حتقيق ع�ادل أمحد عب�د املوجود
العلمي�ة ببيروت ،الطبع�ة األوىل س�نة
1411هـ1991/م.

 -12أص�ول البزدوي ،لعيل ب�ن حممد البزدوي،
مطب�وع م�ع رشح�ه كش�ف األرسار
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لعبدالعزيز البخاري ،حتقيق حممد املعتصم

عص�ام الدي�ن الصبابط�ي ،الن�ارش دار

بيروت ،الطبع�ة الثاني�ة 1414ه�ـ-

1414هـ1993/م.

ب�اهلل البغدادي ،النارش دار الكتاب العريب،

1994م.

احلدي�ث بالقاه�رة ،الطبع�ة األوىل ،س�نة

 -19اإلنص�اف يف معرفة الراج�ح من اخلالف،

 -13أص�ول الرسخيس ،أليب بكر حممد بن أمحد

لعلاء الدي�ن أيب احلس�ن علي بن س�ليامن

حتقي�ق أيب الوف�اء األفغ�اين ،الن�ارش جلن�ة

الفق�ي ،الن�ارش دار إحياء التراث العريب،

ب�ن أيب س�هل الرسخسي (ت490ه�ـ)،
إحياء املعارف النعامنية ،بحيدر آباد الدكن

باهلند.

 -14أص�ول الفق�ه ،ملحم�د اخلضري ب�ك،
الن�ارش املكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة،
1389هـ1969-م .

 -15أصول الش�ايش ،أليب عيل الشايش ،النارش
دار الكت�اب العريب ،بيروت1402 ،هـ-
1982هـ.

 -16أص�ول الكرخي (رس�الة يف األصول التي
عليه�ا م�دار ف�روع احلنفي�ة) أليب احلس�ن
الكرخي ،مطبوع م�ع رشحه ،أليب حفص

عمر بن أمحد النسفي ،بذيل كتاب تأسيس
النظر أليب زيد الدبويس.

املرداوي (ت 885هـ) ،حتقيق حممد حامد

الطبعة الثانية ،سنة 1400هـ1980/م.

 -20أن�وار البروق ( الف�روق) ،لش�هاب الدي�ن
أيب العب�اس أمحد بن إدري�س بن عبد الرمحن

الصنهاج�ي املش�هور بالق�رايف ،الن�ارش عامل

الكتب ببريوت .

 -21اإليض�اح لقوانني االصطلاح ،أليب حممد
يوس�ف بن عبد احلمن بن اجلوزي احلنبيل

(ت656ه�ـ) ،حققه وع ّلق علي�ه وقدّ م له

الدكت�ور فهد ب�ن حممد الس�دحان ،النارش

مكتب�ة العبي�كان بالري�اض ،الطبعة األوىل

سنة 1412هـ1991/م .

 -22البح�ر املحيط ،للزركيش ب�در الدين حممد
بن هب�ادر ب�ن عب�د اهلل (ت794ه�ـ) ،قام

 -17أض�واء البي�ان يف إيضاح الق�رآن بالقرآن،

بتحري�ره ومراجعته الدكتور عمر س�ليامن

مكتب�ة اب�ن تيمي�ة ،القاه�رة1408 ،هـ -

والدكتور حممد س�ليامن األش�قر والش�يخ

للش�يخ حمم�د األمين الش�نقيطي ،النارش

1988م .

 -18إعلام املوقعين ع�ن رب العاملين ،الب�ن
قيم اجلوزي�ة (ت 751هـ) ،حتقيق وتعليق
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عب�د القادر العاين ،الن�ارش وزارة األوقاف
والش�ؤون اإلسلامية بالكوي�ت ،الطبع�ة
األوىل 1409هـ1988/م.
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 -23البح�ر الرائ�ق رشح كن�ز الدقائ�ق ،لزي�ن
الدي�ن الش�هري باب�ن نجي�م (ت970هـ)،

طبع باملطبعة العلمية ،الطبعة األوىل.

 -24بدائ�ع الصنائ�ع يف ترتي�ب الرشائع ،لعالء
الدين أيب بكر بن مس�عود الكاساين امللقب

بملك العلامء (ت 587هـ) ،طبع يف مطبعة

رشك�ة املطبوعات العلمية بمصر ،الطبعة
األوىل ،سنة 1327هـ.

ببيروت ،الطبع�ة األوىل باملطبع�ة العامرة
الرشفية بمرص سنة 1301هـ .

 -29التبصرة يف أص�ول الفق�ه ،أليب إس�حاق
الشيرازي ،حتقي�ق الدكت�ور حممد حس�ن

هيت�و ،الن�ارش دار الفكر ،دمش�ق ،مصور
عن الطبعة األوىل 1403هـ1983-م.

 -30تبيين احلقائ�ق رشح كن�ز الدقائ�ق ،لفخر
الدي�ن عثمان ب�ن علي الزيلع�ي ،املطبع�ة

 -25بدائ�ع الفوائ�د أليب عب�د اهلل حمم�د بن أيب

الكبرى األمريي�ة بب�والق مصر ،الطبعة

(ت751ه�ـ) ،النارش دار الكت�اب العريب

 -31التجري�د ،أليب احلسين أمح�د ب�ن حمم�د

بك�ر الدمش�قي املش�تهر بابن ق ّي�م اجلوزية
ببريوت .

 -26الربهان يف أصول الفقه ،إلمام احلرمني أيب
املع�ايل عب�د امللك ب�ن عبد اهلل بن يوس�ف
اجلويني (ت 478هـ) ،حتقيق الدكتور عبد

العظي�م حمم�ود الديب ،الن�ارش دار الوفاء

للطباعة والنرش والتوزيع باملنصورة بمرص،
الطبعة الثالثة ،سنة 1412هـ1992/م.

 -27البناي�ة يف رشح اهلداي�ة ،أليب حمم�د حممود
ب�ن أمح�د العين�ي (ت855ه�ـ) ،تصحيح
املولوي حممد عمر الش�هري بنارص اإلسالم

الرامف�وري ،الن�ارش دار الفك�ر ،الطبع�ة

األوىل سنة 1400هـ1980/م.

 -28تبرصة احلكام يف أص�ول األقضية ومناهج
األح�كام ،إلبراهي�م بن أيب عب�داهلل حممد

ب�ن فرح�ون ،الن�ارش دار الكت�ب العلمية
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األوىل سنة 1315هـ.

الق�دوري ،حتقي�ق األس�تاذ الدكتور حممد
أمح�د رساج واألس�تاذ الدكت�ور عيل مجعة
حمم�د ،الن�ارش دار السلام1424 ،ه�ـ-

2004م.

 -32حتف�ة املحت�اج ،ألمحد ب�ن حج�ر اهليتمي،
مطب�وع هبامش حوايش حتف�ة املحتاج لعبد
احلميد الرشواين وأمحد بن قاسم العبادي،
النارش املكتبة التجارية الكربى ،مرص.

 -33التحقي�ق الباه�ر رشح األش�باه والنظائ�ر،
ملحمد ب�ن هبة اهلل التاج�ي ،النارش جامعة
جنوب الوادي2003 ،م.

 -34ترتيب الآليل يف سلك األمايل ،ملحمد سليامن
الشهري بناظر زاده ،دراسة وحتقيق خالد بن
عبد العزيز آل سليامن ،النارش مكتبة الرشد،

الطبعة األوىل 1425هـ2004-م .
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 -35تشنيف املسامع بجمع اجلوامع لتاج الدين

الرشوح ملولوي رشيف ،الطبعة الثانية سنة

عب�د اهلل الزركشي (ت794ه�ـ) ،حتقي�ق

 -41التمهي�د يف أص�ول الفق�ه ،أليب اخلط�اب

الس�بكي ،لب�در الدي�ن حممد بن هب�ادر بن

الدكتور سيد عبد العزيز والدكتور عبد اهلل
ربيع ،النارش مكتبة قرطبة بالقاهرة ،الطبعة
الثالثة سنة 1419هـ1999/م.

1400هـ .

الكل�وذاين ،حتقي�ق الدكت�ور مفي�د حمم�د
أبوعمش�ة ،الن�ارش دار املدين ،ج�دة ،الطبعة
األوىل 1406هـ1985-م.

 -36التقري�ب واإلرش�اد الصغير ،للقايض أيب

 -42التمهي�د يف ختري�ج الفروع على األصول،

ابوزنيد ،النارش مؤسس�ة الرسالة ،بريوت،

حممد حسن هيتو ،النارش مؤسسة الرسالة،

بك�ر الباقالين ،حتقيق الدكت�ور عبداحلميد
الطبعة الثانية 1418ه1998-م.

 -37التقري�ر والتحبري ،البن أمري احلاج ،النارش
دار الكت�ب العلمية ببريوت ،الطبعة الثانية

سنة 1403هـ1983/م.

جلمال الدي�ن اإلس�نوي ،حتقي�ق الدكت�ور
بيروت ،الطبع�ة الثالث�ة 1404ه�ـ-

1984م.

 -43التوضي�ح رشح التنقي�ح ،لعبي�د اهلل ب�ن
مس�عود ،امللقب بص�در الرشيع�ة ابن تاج

 -38التلخي�ص يف أص�ول الفقه ،إلمام احلرمني

الرشيع�ة (ت747هـ) ،الطبعة الثانية س�نة

وش�بري العم�ري ،الن�ارش دار البش�ائر

 -44تيسير التحري�ر ،ملحم�د أمين ،املع�روف

اجلوين�ي ،حتقي�ق الدكت�ور عب�داهلل النيبايل

اإلسلامية ،بيروت ،الطبع�ة األوىل
1417هـ1996-م.

 -39تلقي�ح الفه�وم يف تنقي�ح صي�غ العم�وم،
للحاف�ظ العالئي ،حتقي�ق الدكتور عبد اهلل

ب�ن حممد ب�ن إس�حاق آل الش�يخ ،الطبعة
األوىل سنة 1403هـ1983/م.

1400هـ.

بأمري بادش�اه احلس�يني احلنفي اخلراس�اين
البخاري املكي ،النارش دار الكتب العلمية
ببريوت ،سنة 1403هـ1983/م.

 -45اجلام�ع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل حممد
بن أمحد األنصاري القرطبي (ت671هـ)،
النارش دار إحياء الرتاث العريب ببريوت.

 -40التلويح ،لسعد امللة والدين التفتازاين ،وهو

 -46مجع اجلوامع ،لتاج الدين عبد الوهاب بن

امللق�ب بص�در الرشيع�ة بن ت�اج الرشيعة

رشحه ،جلالل الدين حممد بن أمحد املحيل

حاشية عىل التوضيح ،لعبيد اهلل بن مسعود

(ت747هـ) ،مطبوع مع التوضيح ورشح
52

عيل بن السبكي (ت771هـ) ،مطبوع مع
(ت881هـ) ،وحاشية البناين ،ضبط نصه
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وخ�رج آيات�ه حممد عب�د القادر ش�اهني،
ّ

حممد مع�وض وعادل أمحد عب�د املوجود،

الطبعة األوىل سنة 1418هـ1998/م.

األوىل سنة 1414هـ1994/م.

الن�ارش دار الكت�ب العلمي�ة ببيروت،

 -47حاش�ية البن�اين على رشح اجللال املحلي
على متن مج�ع اجلوام�ع ،لعب�د الرمحن بن

ج�اد اهلل البن�اين املغ�ريب (ت1198ه�ـ)،

ومعه تقريرات الشيخ عبدالرمحن بن حممد
وخ�رج آياته حممد
الرشبين�ي ،ضب�ط نصه
ّ
عب�د الق�ادر ش�اهني ،الن�ارش دار الكت�ب

العلمي�ة ببيروت ،الطبع�ة األوىل س�نة

1418هـ1998/م.

النارش دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة
 -52درر احل�كام رشح جمل�ة األح�كام ،لعلي
حيدر ،تعريب فهمي احلس�يني ،النارش دار
الكتب العلمية ببريوت.

 -53ال�در املختار رشح تنوي�ر األبصار ،ملحمد
ب�ن علي ب�ن حمم�د ب�ن علي علاء الدين

احلصكفي (ت1088هـ) ،مطبوع هبامش

حاشية رد املحتار البن عابدين ،النارش دار
الكتب العلمية ببريوت.

 -48حاش�ية الدس�وقي ش�مس الدي�ن حمم�د

 -54دالالت األلف�اظ يف مباح�ث األصوليني،

البركات س�يدي أمح�د الدردي�ر ،الن�ارش

الباحسين ،الن�ارش دار التدمري�ة ،الطبع�ة

عرف�ة الدس�وقي ،عىل الشرح الكبري أليب
املكتب�ة التجارية الكربى ،توزيع دار الفكر

ببريوت.

 -49حاشية السندي عىل سنن ابن ماجة ،ملحمد
بن عبد اهلادي التتوي السندي ،النارش دار
اجليل ،بريوت.

 -50احلاص�ل م�ن املحص�ول يف أص�ول الفقه،
لت�اج الدي�ن أيب عبد اهلل حممد بن احلسين
األرم�وي ،حتقي�ق الدكت�ور عب�د السلام
حممود أبو ناجي ،الن�ارش جامعة قاريونس

يف بنغازي سنة 1994م.

 -51احلاوي ( رشح خمترص املزين ) ،أليب احلسن
عيل بن حممد بن حبيب املاوردي ،حتقيق عيل
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للدكت�ور يعق�وب ب�ن عبدالوه�اب
األوىل 1434هـ2013-م.

 -55الذخيرة ،لش�هاب الدين أمح�د بن إدريس
القرايف (ت684هـ) ،حتقيق الدكتور حممد

حجي ،النارش دار الغرب اإلسالمي.

 -56رد املحت�ار عىل ال�در املختار ،البن عابدين
(ت 1252هـ) ،الن�ارش دار إحياء الرتاث

الع�ريب للطباعة والنرش والتوزيع ببريوت،
الطبعة الثانية ،سنة 1407هـ1987/م.

 -57روضة الناظر يف أصول الفقه ،ملوفق الدين
عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس
(ت620ه�ـ) ،قدّ م له وحقق�ه وع ّلق عليه

الدكتور عبد الكريم بن عيل النملة ،النارش
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مكتبة الرش�د بالرياض ،الطبعة الثانية سنة

مطبوع مع رشحه حتفة األحوذي رشح جامع

 -58روض�ة الطالبين وعم�دة املفتين ،ملحي�ي

عب�د الرحي�م املباركف�وري (ت1353هـ)،

1414هـ1993/م.

الدين النووي ،النارش املكتب اإلسلامي،
بيروت ،الطبع�ة الثالث�ة 1412ه�ـ-

1991م.

 -59سنن الدار قطني ،لعيل بن عمر الدار قطني
(ت 385ه�ـ) ،عن�ي بتصحيحه وتنس�يقه

وترقيمه وحتقيقه عبد اهلل هاشم يامين املدين،
طبع بدار املحاس�ن للطباعة بالقاهرة ،سنة
1386هـ1966/م.

الرتم�ذي ،أليب العلا حمم�د عب�د الرمحن بن

الن�ارش دار الكتب العلمية ببيروت ،الطبعة
األوىل سنة 1410هـ1990/م.

 -63السنن الصغرى ،ألمحد بن شعيب النسائي،
النارش دار الريان للرتاث ،مرص.

 -64الس�نن الكربى ،أليب بكر أمحد بن احلسين
ب�ن علي البيهق�ي ،الطبع�ة األوىل بمطبعة
جمل�س دائ�رة املع�ارف العثامني�ة يف اهلن�د

بحيدر آباد الدكن سنة 1346ه.

 -60س�نن ابن ماجة ،أليب عبد اهلل حممد بن يزيد

 -65الس�نن الكبرى ،أليب عبد الرمح�ن أمحد بن

ورق�م كتبه وأبواب�ه وأحاديث�ه وعلق عليه

ش�لبي ،وأرشف على التحقي�ق ش�عيب

القزوين�ي (ت 275ه�ـ) ،حق�ق نصوصه
حمم�د ف�ؤاد عب�د الباق�ي ،الن�ارش املكتب�ة

اإلسلامية للطباع�ة والنشر والتوزي�ع

بإستانبول ،تركيا.

ش�عيب النس�ائي ،حتقي�ق حس�ن عبداملنعم
األرنؤوط ،النارش مؤسسة الرسالة ببريوت،

الطبعة األوىل سنة 1422هـ2001/م.

 -66رشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول

 -61سنن أيب داود ،للحافظ سليامن بن األشعث

يف األصول ،لشهاب الدين أيب العباس أمحد

ع�ون املعب�ود أليب الطي�ب حمم�د ش�مس

عبد الرؤوف سعد ،النارش مكتبة الكليات

بن إسحاق السجستاين ،مطبوع مع رشحه
احل�ق العظيم آب�ادي ،ومع�ه رشح احلافظ

ش�مس الدين ابن ق ّيم اجلوزية ،النارش دار

الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل سنة
1419هـ1998/م .

 -62سنن الرتمذي (جامع الرتمذي) ،للحافظ أيب
عيسى حممد بن عيسى الرتمذي (ت279هـ)،
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بن إدريس القرايف (ت 684هـ) ،حققه طه

األزهري�ة بالقاه�رة ،ودار الفك�ر للطباعة
والنرش والتوزيع بالقاهرة وبريوت ،الطبعة
األوىل ،سنة 1393هـ1973/م.

 -67رشح خامت�ة جمام�ع احلقائ�ق ،أليب س�عيد
حممد بن مصطفى اخلامدي ،النارش مطبعة
حممود بك1318 ،هـ.

مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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 -68رشح الس�نة ،للحسين بن مسعود البغوي،
حتقي�ق ش�عيب األرن�ؤوط وحمم�د زهير
الش�اويش ،الن�ارش املكت�ب اإلسلامي،
بريوت ،الطبعة الثانية 1403هـ1983-م.

 -73رشح املجل�ة (جمل�ة األح�كام العدلي�ة)،
لس�ليم رستم باز ،النارش دار إحياء الرتاث
العريب ،الطبعة الثالثة.

 -74رشح املجل�ة (جمل�ة األح�كام العدلي�ة)،

 -69رشح السير الكبير ،أليب بك�ر حمم�د ب�ن

ملحمد س�عيد بن عبد الغن�ي الراوي ،طبع

املخطوط�ات بجامع�ة الدول العربية س�نة

 -75رشح اللم�ع ،أليب إس�حاق إبراهي�م

أمحد بن أيب سهل الرسخيس ،النارش معهد

1971م.

 -70رشح صحيح مس�لم املس�مى املنهاج رشح
صحي�ح مس�لم بن احلج�اج ،ملحيي الدين

الن�ووي (ت676ه�ـ) ،حق�ق أصول�ه
وخ�رج أحاديثه عىل الكتب الس�تة ور ّقمه
ّ
الش�يخ خلي�ل مأمون ش�يحا ،الن�ارش دار

املعرف�ة ببيروت ،الطبع�ة اخلامس�ة س�نة

1419هـ1998/م.

يف بغداد سنة 1354هـ.

الشيرازي (ت476ه�ـ) ،حققه وق�دّ م له

ووضع فهارسه عبد املجيد الرتكي ،النارش

دار الغرب اإلسلامي ،الطبعة األوىل سنة
1408هـ1988/م.

 -76رشح خمتصر الروض�ة ،لنج�م الدي�ن أيب
الربي�ع س�ليامن ب�ن عب�د الق�وي ب�ن عبد
الكري�م بن س�عيد الط�ويف (ت 716هـ)،

حتقي�ق الدكت�ور عب�د اهلل بن عبد املحس�ن

 -71رشح القواع�د الفقهي�ة ،للش�يخ أمح�د

الرتكي ،النارش مؤسس�ة الرسالة ببريوت،

القل�م بدمش�ق ،الطبع�ة الثاني�ة ،ع�ام

 -77الصح�اح ت�اج اللغ�ة وصح�اح العربي�ة،

ب�ن الش�يخ حمم�د الزرق�ا ،الن�ارش دار

1409هـ1989/م.

 -72رشح الكوك�ب املنير املس�مى بمختصر
التحري�ر ،املخترب املبتك�ر رشح املخترص يف

أصول الفقه ،ملحمد بن أمحد بن عبد العزيز
الفتوح�ي ،املع�روف باب�ن النج�ار ،حتقيق
الدكتور حممد الزحييل والدكتور نزيه محاد،

الن�ارش مكتب�ة العبي�كان بالري�اض ،س�نة
1413هـ1993/م.

مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

الطبعة األوىل ،سنة 1410هـ1990/م.

إلسامعيل بن محاد اجلوهري (ت393هـ)،
حتقي�ق أمحد عبد الغفور عط�ار ،النارش دار

العل�م للماليني ببيروت ،الطبع�ة الثانية،

سنة 1399هـ1979/م.

 -78صحي�ح البخ�اري ،أليب عب�د اهلل حممد بن
إسماعيل البخ�اري (256ه�ـ) ،مطب�وع
مع فت�ح الب�اري ،ألمحد بن علي بن حجر

العس�قالين (ت 852ه�ـ) ،ق�ام برشح�ه
55

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ،)3ديسمبر 2017م  -ربيع أول 1439هـ

وتصحيحه وحتقيقه حم�ب الدين اخلطيب،

اجلوزي�ة ،قدّ م ل�ه الدكتور حمم�د الزحييل،

الباقي ،وراجعه قيص حمب الدين اخلطيب،

حممد عيون ،النارش مكتب�ة املؤيد بالطائف

األوىل ،سنة1407هـ1986/م.

سنة 1410هـ1989/م .

ور َّقم كتبه وأبوابه وأحاديثه حممد فؤاد عبد

النارش دار الريان للرتاث بالقاهرة ،الطبعة

وخ�رج أحاديثه وع ّلق عليه بشير
وحقق�ه
ّ
ومكتب�ة دار البيان بدمش�ق ،الطبعة األوىل

 -80صحي�ح اب�ن حب�ان ،ملحم�د ب�ن حب�ان

 -84الع�دة يف أص�ول الفق�ه ،للق�ايض أيب يعيل

بلبان ،علاء الدين عيل ب�ن بلبان الفاريس

نص�ه الدكتور أمحد بن
وع ّل�ق عليه وخرج ّ

البس�تي (ت354هـ) ،مطبوع برتتيب ابن

وخرج أحاديثه وع ّلق
(ت739هـ) ،حققه ّ

عليه ش�عيب األرن�ؤوط ،النارش مؤسس�ة
الرس�الة ببيروت ،الطبع�ة الثالث�ة س�نة
1418هـ1997/م.

 -81صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج القشريي
(ت 261ه�ـ) ،مطب�وع م�ع رشح صحيح
مس�لم ،ملح�ي الدي�ن أيب زكري�ا حيي�ى بن

رشف الن�ووي (676ه�ـ) ،حق�ق أصوله
وخ�رج أحاديثه عىل الكتب الس�تة ور ّقمه
ّ
الش�يخ خلي�ل مأمون ش�يحا ،الن�ارش دار

املعرف�ة ببيروت ،الطبع�ة اخلامس�ة س�نة
1419هـ1998/م.

حممد بن احلسين الفراء البغ�دادي ،حققه
علي سير املبارك�ي ،الطبع�ة األوىل ،س�نة
1410هـ1990/م .

 -85الع�رف والع�ادة يف رأي الفقه�اء ،ألمح�د
فهمي أبوس�نة ،طب�ع بمطبع�ة األزهر عام
1947م.

 -86العق�د املنظ�وم يف اخلص�وص والعم�وم
 ،لش�هاب الدي�ن الق�رايف ،حتقي�ق حمم�د

عل�وي بنصر ،الن�ارش وزارة األوق�اف
والشؤون اإلسلامية باململكة املغربية سنة
1418هـ1997/م.

 -87العناي�ة ،ألكم�ل الدي�ن حمم�د بن حممود
البابريت ،على اهلداية رشح بداية املبتدي،

 -82طرق االس�تدالل ومقدماهتا عن�د املناطقة

لربه�ان الدي�ن أيب احلس�ن علي ب�ن عبد

عبدالوه�اب الباحسين ،الن�ارش مكتب�ة

فت�ح القدير للعاجز الفقير ،لكامل الدين

واألصوليين ،للدكت�ور يعق�وب ب�ن
الرشد ،الطبعة األوىل 1421هـ2001-م.

 -83الط�رق احلكمي�ة يف السياس�ة الرشعي�ة،
لش�مس الدي�ن أيب عب�د اهلل حممد ب�ن ق ّيم
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اجلليل أيب بكر املرغيناين ،مطبوع هبامش

حممد بن عبد الواحد السيوايس ،املعروف

باب�ن مهام ،م�ع تكملته نتائ�ج األفكار يف

كش�ف الرموز واألرسار ،لشمس الدين
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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أمحد املع�روف بقايض زاده ،م�ع الكفاية

أمح�د املع�روف بق�ايض زاده ،م�ع الكفاية

النارش دار إحياء الرتاث العريب ببريوت.

اهلداي�ة رشح بداية املبت�دي ،لربهان الدين

جللال الدي�ن اخلوارزم�ي الك�رالين،
 -88ع�ون املعب�ود رشح س�نن أيب داود ،أليب
الطي�ب حمم�د ش�مس احل�ق العظي�م

آب�ادي ،ومع�ه رشح احلافظ ش�مس الدين
اب�ن ق ّي�م اجلوزي�ة ،الن�ارش دار الكت�ب

جللال الدي�ن اخلوارزمي الك�رالين رشح
أيب احلس�ن علي ب�ن عب�د اجللي�ل أيب بكر

املرغياين ،النارش دار إحي�اء الرتاث العريب
ببريوت.

 -93الفقه اإلسلامي وأدلته ،لألس�تاذ الدكتور

العلمي�ة ببيروت ،الطبع�ة األوىل س�نة

وهب�ه الزحييل ،النارش دار الفكر ،دمش�ق،

 -89غم�ز عي�ون البصائر رشح كتاب األش�باه

 -94فوات�ح الرمح�وت رشح مس� ّلم الثب�وت يف

النارش دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة

الدي�ن األنص�اري ،مطبوع مع املس�تصفى

1419هـ1998/م.

والنظائر ،ألمحد بن حممد احلنفي احلموي،

األوىل سنة 1405هـ1985/م.

الطبعة الرابعة.

أص�ول الفق�ه ،لعب�د العيل حممد اب�ن نظام

م�ن عل�م األص�ول ،أليب حام�د الغ�زايل،

 -90الفتاوى الكربى ،لش�يخ اإلسلام أمحد بن

الطبع�ة األل�وى باملطبعة األمريي�ة ببوالق

بيروت ،الطبع�ة األوىل 1409ه�ـ-

 -95قاع�دة الع�ادة حمكّم�ة ،للدكت�ور يعق�وب

عب�د احلليم ب�ن تيمية ،الن�ارش دار املعرفة،

1980م.

مرص سنة 1322هـ.

بن عبدالوهاب الباحسين ،الن�ارش مكتبة

 -91فت�ح الب�اري بشرح صحي�ح البخ�اري،

الرشد ،الطبعة الثانية 1433ه 2012 -م.

للرتاث ،القاهرة ،الطبعة الثانية 1409هـ-

عبدالعزي�ز املب�ارك ،النارش عمادة البحث

البن حجر العس�قالين ،الن�ارش دار الريان
1988م.

 -96القرائن عند األصوليني ،للدكتور حممد بن
العلم�ي بجامع�ة اإلم�ام حمم�د بن س�عود

 -92فت�ح القدير للعاج�ز الفقري ،لكمال الدين

اإلسلامية ،الطبع�ة األوىل 1426ه�ـ-

مسعود السيوايس اإلس�كندري ،املعروف

 -97القواعد ،للحافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن

حمم�د بن عب�د الواح�د ب�ن عبداحلميد بن
بابن اهلامم ،مطبوع مع تكملته نتائج األفكار

يف كشف الرموز واألرسار ،لشمس الدين
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

2005م.

رجب احلنبلي (ت795هـ) ،النارش مكتبة
الرياض احلديثة بالرياض.
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 -98قواع�د األح�كام يف مصال�ح األن�ام،

 -103ال�كايف يف فق�ه اإلم�ام املبج�ل أمح�د ب�ن

ع�ز الدي�ن عب�د العزي�ز ب�ن عبد السلام

الدي�ن عبد اهلل بن قدامة املقديس ،النارش

لس�لطان العلماء الع�ز ب�ن عب�د السلام،

الس�لمي (ت 660هـ) ،حتقي�ق عبد الغني
ُّ

الدق�ر ،النارش دار الطب�اع للطباعة والنرش
والتوزي�ع بدمش�ق ،الطبع�ة األوىل س�نة

1413هـ1992/م.

حنبل ،لش�يخ اإلسلام أيب حمم�د موفق

املكت�ب اإلسلامي للطباع�ة والنشر
بدمش�ق وبيروت ،الطبع�ة الثانية ،س�نة

1399هـ 1979/م.

 -104كش�ف األرسار عن أصول فخر اإلسالم

 -99قواع�د الفق�ه ،ملحم�د عمي�م اإلحس�ان

الب�زودي ،لعلاء الدي�ن عبدالعزي�ز بن

كراتشي ،الطبع�ة األوىل 1407ه�ـ-

حممد املعتصم باهلل البغدادي ،النارش دار

املجددي الربكتي ،النارش الصدف ببلرشز،

1986م.

 -100القواع�د النوراني�ة الفقهي�ة ،لش�يخ
اإلسلام اب�ن تيمي�ة (ت728ه�ـ)،

حتقي�ق حممد حامد الفق�ي ،النارش مكتبة

املع�ارف بالري�اض ،الطبعة الثانية س�نة
1404هـ1983/م.

 -101القواعد والضواب�ط الفقهية للمعامالت
املالي�ة عن�د ابن تيمي�ة (مجع ًا ودراس� ًة)،
لعب�د السلام ب�ن إبراهي�م ب�ن حمم�د

الكتاب الع�ريب ببريوت ،لبن�ان ،الطبعة

الثانية سنة 1414هـ1994/م.

 -105الكلي�ات ،معج�م يف املصطلح�ات
والف�روق اللغوي�ة ،أليب البقاء أيوب بن

موس�ى احلس�يني الكفوي ،قابل نس�خة
وأع�ده ووضع فهارس�ه الدكتور عدنان
درويش وحممد املرصي ،النارش مؤسسة

الرس�الة ببيروت ،الطبع�ة الثاني�ة س�نة
1413هـ 1993/م.

احلصّي�نّ  ،الن�ارش دار التأصيل بالقاهرة،
الطبعة األوىل سنة 1412هـ2002/م.

حممد بن مكرم األنصاري (ت711هـ)،

منصور بن حممد بن عبداجلبار السمعاين،

واألنباء والنرش وال�دار املرصية للتأليف

 -102قواطع األدلة يف أصول الفقه ،أليب املظفر
حتقيق الدكتور عبد اهلل بن حافظ بن أمحد

احلكم�ي ،النارش مكتب�ة التوب�ة ،الطبعة
األوىل سنة 1419هـ1998/م.
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أمح�د البخ�اري ،ضبط وتعلي�ق وختريج

 -106لس�ان الع�رب ،البن منظ�ور مجال الدين
النارش املؤسس�ة املرصي�ة العامة للتأليف
والرتمجة ،طبعة مصورة عن طبعة بوالق.

 -107املب�دع يف رشح املقن�ع ،ملحمد بن عبداهلل
ب�ن مفل�ح ،حتقي�ق حمم�د حس�ن حممد،
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الن�ارش دار الكت�ب العلمي�ة ،بيروت،

 -114خمت�ار الصح�اح ،ملحم�د ب�ن أيب بك�ر

 -108جمل�ة األح�كام مع رشحه�ا درر احلكام،

النارش املكتب�ة العرصية ،بريوت ،الطبعة

الطبعة األوىل 1418هـ1997-م.

لعلي حي�در ،تعري�ب فهمي احلس�يني،
النارش دار الكتب العلمية ،ببريوت.

 -109جمم�ع األهن�ر يف رشح ملتق�ى األبح�ر،
لعبداهلل بن حممد املعروف بداماد أفندي،
النارش دار إحياء الرتاث العريب.

 -110املجم�وع رشح املهذب ،أليب زكريا حميي
الدي�ن بن رشف الن�ووي ،النارش املكتبة
السلفية باملدينة املنورة.

ال�رازي ،حتقي�ق يوس�ف الش�يخ حممد،
اخلامسة 1420هـ1999-م.

 -115املدخ�ل الفقه�ي الع�ام ،ملصطف�ى أمح�د
الزرق�ا ،الن�ارش دار الفك�ر ،الطبع�ة

التاسعة ،سنة 1967م 1968/م.

 -116املس�تدرك عىل الصحيحني ،أليب عبد اهلل
احلاكم النيسابوري (ت405هـ) ،النارش
دار الكتاب العريب ببريوت.

 -117املس�تصفى م�ن عل�م األص�ول ،أليب

 -111جمم�وع فتاوى ش�يخ اإلسلام ابن تيمية،

حام�د حممد بن حممد ب�ن حممد الغزايل،

عبد الرمحن بن حممد بن قاس�م العاصمي

العيل حممد بن نظ�ام الدين األنصاري،

لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،مجع وترتيب
النجدي ،وس�اعده ابنه حممد ،النارش دار

ع�امل الكت�ب للطباع�ة والنشر والتوزيع
بالرياض ،سنة 1412هـ1991/م.

 -112املحص�ول يف أصول الفق�ه ،لفخر الدين
حممد بن عمر بن احلسني الرازي ،دراسة

وحتقيق الدكتور طه جابر فياض العلواين،

النارش مؤسس�ة الرسالة ببريوت ،الطبعة
الثانية ،سنة 1412هـ1992/م.

ومع�ه كت�اب فوات�ح الرمح�وت ،لعب�د
برشح مس� ّلم الثبوت يف أص�ول الفقه،
للش�يخ حم�ب اهلل ب�ن عب�د الش�كور،
الطبع�ة األوىل باملطبعة األمريية ببوالق
مرص ،سنة 1324هـ.

 -118مس�ند اإلم�ام أمح�د ب�ن حنب�ل (ت
241هـ) ،وهبامش�ه منتخ�ب كنز العامل
يف س�نن األق�وال واألفع�ال ،النارش دار
صادر ببريوت.

 -113املحيط الربهاين يف الفقه النعامين ،ملحمود

 -119مس�ند أيب يعلى املوصلي ،للحاف�ظ

اجلن�دي ،الن�ارش دار الكت�ب العلمي�ة،

وخ�رج أحاديثه
(ت307ه�ـ) ،حققه
ّ

بن أمحد بن مازة ،حتقيق عبدالكريم سامي
الطبعة األوىل 1424هـ2004-م .

مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

أمح�د ب�ن علي ب�ن املثن�ى التميم�ي
حسني سليم أس�د ،النارش دار املأمون
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للتراث بدمش�ق وبيروت ،الطبع�ة

املعط�ي أمين قلعج�ي ،الن�ارش جامع�ة

 -120مسند الشافعي ،ملحمد بن إدريس الشافعي،

قتيبة بدمشق وبريوت ،ودار الوعي ودار

األوىل سنة 1404هـ1984/م.

النارش دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة

األوىل 1400هـ1980-م.

الدراس�ات اإلسلامية بباكس�تان ،ودار
الوفاء باملنصورة والقاهرة ،الطبعة األوىل
1411هـ1991-م.

املس�ودة يف أص�ول الفق�ه ،تتاب�ع على
-121
َّ

 -125املغن�ي ،ملوف�ق الدي�ن أيب حمم�د عب�د اهلل

الدين أبو الربكات عبد السلام ،وش�يخ

الدمشقي ،حتقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد

تصنيفه ثالثة من أئمة آل تيمية ،وهم جمد

اإلسلام تق�ي الدين أب�و العب�اس أمحد

بن عبد احلليم ،ومجعها وب ّيضها ش�هاب
الدي�ن أب�و العب�اس أمح�د ب�ن حمم�د بن

وفصله
عبدالغني احلراين ،وحقق أصوله ّ
وضبط ش�كله وع ّلق حواشيه حممد حمي
الدي�ن عب�د احلميد ،الن�ارش دار الكتاب

العريب ببريوت.

ب�ن أمح�د ب�ن قدام�ة املق�ديس اجلامعييل
املحس�ن الرتك�ي والدكتور عب�د الفتاح
حممد احلل�و ،الن�ارش دار هج�ر للطباعة
والنشر والتوزي�ع واإلعلان بالقاهرة،
الطبعة الثانية ،سنة 1412هـ1992/م.

 -126املغني يف أصول الفقه ،جلالل الدين عمر
ب�ن حممد اخلبازي ،حتقي�ق الدكتور حممد
مظه�ر بقا ،النارش مرك�ز البحث العلمي

 -122مطال�ب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى،

وإحياء الرتاث اإلسالمي بكلية الرشيعة

املكت�ب اإلسلامي ،دمش�ق ،الطبع�ة

 -127مغن�ي املحت�اج إىل معرف�ة مع�اين ألف�اظ

ملصطف�ى الس�يوطي الرحيب�اين ،الن�ارش
األوىل 1381هـ1961-م.

بجامعة أم القرى ،مكة املكرمة.

املنهاج ،وهو رشح الشيخ حممد اخلطيب

 -123املعتم�د يف أص�ول الفق�ه ،أليب احلسين

الرشبين�ي على مت�ن منه�اج الطالبين،

وضبطه الش�يخ خليل امليس ،النارش دار

الن�ارش دار الفك�ر للطباع�ة والنشر

حممد بن عيل بن الطيب البرصي ،قدّ م له

الكت�ب العلمية ببيروت ،الطبعة األوىل

سنة 1413هـ1983/م.

 -124معرفة الس�نن واآلث�ار ،أليب بكر أمحد بن
احلسين البيهق�ي ،حتقي�ق الدكت�ور عبد
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لإلم�ام أيب زكري�ا ب�ن رشف الن�ووي،
والتوزيع ببريوت.

 -128مقايي�س اللغ�ة ،أليب احلسين أمح�د ب�ن
ف�ارس بن زكري�ا (ت 395ه�ـ) ،حتقيق

عب�د السلام حمم�د ه�ارون ،الن�ارش
مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها
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مكتب�ة ومطبع�ة مصطف�ى الب�ايب احللبي

بن عبداحليليم ب�ن تيمية ،حتقيق الدكتور

1391هـ1971/م.

والنشر بجامع�ة اإلمام حممد بن س�عود

وأوالده بمصر ،الطبع�ة الثاني�ة ،س�نة

 -129امل ْلكي�ة يف الرشيع�ة اإلسلامية ،لعلي
اخلفي�ف ،الن�ارش دار الفك�ر الع�ريب،

1416هـ1996-م.

حمم�د رش�اد س�امل ،الن�ارش إدارة الثقافة

اإلسلامية ،الطبع�ة األوىل 1406ه�ـ-
1986م.

 -135امله�ذب ،أليب إس�حاق إبراهي�م بن عيل

 -130املمتع يف القواعد الفقهية ،للدكتور مس ّلم

الشيرازي ،مطبوع مع املجموع للحافظ

دار زدين ،الطبع�ة الثاني�ة 1428ه�ـ-

وتكملت�ي املجم�وع ،األول لتقي الدين

بن حممد ال�دورسي (الباح�ث) ،النارش
2007م.

أيب زكري�ا حميي الدين بن رشف النووي،
أيب احلس�ن عيل بن عبد الكايف الس�بكي،

 -131منار السبيل يف رشح الدليل ،إلبراهيم بن

والثاني�ة ملحم�د نجيب املطيع�ي ،النارش

الن�ارش املكت�ب اإلسلامي ،الطبع�ة

 -136املوافق�ات يف أص�ول الرشيع�ة ،أليب

س�امل بن ضويان ،حتقيق زهري الشاويش،

السابعة سنة 1410هـ1989/م.

املكتبة السلفية باملدينة املنورة.

إس�حاق الش�اطبي إبراهي�م بن موس�ى

 -132املنث�ور يف القواع�د ،للزركشي ب�در الدي�ن

اللخمي الغرناطي ،ومعه رشحه للش�يخ

أمحد حمم�ود ،وراجعه الدكتور عبد الس�تار

ووض�ع ترامجه حممد عبد اهلل دراز النارش

حمم�د بن هبادر ،حتقيق الدكتور تيسير فائق

أب�و غدة ،النارش وزارة األوقاف والش�ؤون
اإلسالمية بدولة الكويت ،طبعة مصورة عن

الطبعة األوىل ،سنة 1402هـ1982/م.

 -133املنخ�ول م�ن تعليق�ات األص�ول ،أليب
حامد الغزايل ،حتقيق حممد حس�ن هيتو،

النارش دار الفكر ،دمش�ق ،الطبعة الثالثة
1419هـ1998-م.

 -134منه�اج الس�نة النبوي�ة يف نق�ض كالم
الش�يعة القدري�ة ،لش�يخ اإلسلام أمحد

مس ّلم بن حممد الدورسي :الدَّ اللة  :حقيقتها ،أنواعها ،أحكامها ،وقواعدها

عب�د اهلل درازُ .عن�ي بضبط�ه وترقيم�ه
دار املعرفة ببريوت ،الطبعة الثانية ،س�نة

1411هـ 1991/م.

 -137املوط�أ  ،ملال�ك بن أنس ،رواي�ة حييى بن
حييى الليثي ،حتقيق أمحد رابت عرموش،

الن�ارش دار النفائ�س ،الطبع�ة الرابع�ة
1980-1400م.

 -138مي�زان األص�ول يف نتائ�ج العق�ول ،لعلاء
الدي�ن ش�مس النظر أيب بكر حمم�د بن أمحد
السمرقندي (ت539هـ) ،حققه وع ّلق عليه
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الدكتور حممد زكي عبد الرب ،طبع ونرش إدارة

إحي�اء الرتاث اإلسلامي بالدوحة يف قطر،
الطبعة األوىل سنة 1404هـ1984/م.

 -139نشر ال َع ْ�رف يف بناء بع�ض األحكام عىل
الع�رف ،ملحم�د أمين املع�روف باب�ن
عابدين ،منش�ور ضمن جمموعة رس�ائل
اب�ن عابدين ،الن�ارش دار إحي�اء الرتاث

اإلسالمي ،بريوت.

والدكتور س�عد بن سامل السويح ،النارش
املكتبة التجارية بمكة املكرمة.

 -144النوادر والزيادات ،لعبداهلل بن عبدالرمحن
أيب زي�د القيرواين ،حتقيق حمم�د األمني

بوخب�زه ،النارش دار الغرب اإلسلامي،
الطبعة األوىل 1999م.

 -145ني�ل األوط�ار من أحاديث س�يد األخيار
رشح منتقى األخب�ار ،ملحمد بن عيل بن

 -140نفائ�س األص�ول يف رشح املحص�ول،

حممد الش�وكاين (ت1250ه�ـ) ،النارش

إدري�س ب�ن عب�د الرمح�ن الصنهاج�ي

 -146الوجي�ز يف إيض�اح قواعد الفق�ه الكلية،

لش�هاب الدي�ن أيب العب�اس أمح�د ب�ن
املع�روف بالقرايف (ت684ه�ـ) ،حتقيق

ع�ادل أمح�د عب�د املوج�ود وعلي حممد
مع�وض ،الن�ارش مكتب�ة ن�زار مصطفى

الب�از بمك�ة املكرم�ة والري�اض ،الطبعة
الثانية 1418هـ1997/م.

دار احلديث بالقاهرة.

للدكت�ور حمم�د صدقي البورن�و ،النارش

مؤسس�ة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل
1404هـ1983-م.

 -147اهلداي�ة رشح بداية املبت�دي ،لربهان الدين
أيب احلس�ن على بن عب�د اجللي�ل أيب بكر

 -141هناية السول رشح منهاج الوصول ،جلامل

املرغين�اين (ت 593ه�ـ) مطب�وع مع فتح

(ت772هـ) ،النارش عامل الكتب.

بن عبد الواحد بن عبد احلميد الس�يوايس

الدين عبد الرحيم بن احلس�ن األس�نوي

 -142هناي�ة املحت�اج إىل رشح املنه�اج ،ملحم�د
ب�ن أمح�د الرملي ،الن�ارش رشك�ة مكتبة
ومطبع�ة مصطفى الب�ايب احللبي ،مرص،

1357هـ1938-م.

القدير للعاجز الفقير ،لكامل الدين حممد

املع�روف باب�ن اهلمام ،والكفاي�ة ،جلالل
الدي�ن اخلوارزم�ي الك�رالين ،النارش دار
إحياء الرتاث العريب ببريوت.

 -148الوص�ول إىل األصول ،ألمحد بن عيل بن

 -143هناي�ة الوصول يف دراية األصول ،لصفي

َب ْره�ان البغ�دادي (ت518ه�ـ) ،حتقيق

اهلن�دي (ت715ه�ـ) ،دراس�ة وحتقي�ق

مكتبة املعارف بالري�اض ،الطبعة األوىل

الدي�ن حمم�د بن عب�د الرحي�م األرموي

الدكت�ور صال�ح بن س�ليامن اليوس�ف،
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الدكتور عبد احلميد عيل أبو زنيد ،النارش

سنة 1404هـ1984/م.
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