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خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت) .

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثو فيو ،و ( )01مستالت من حبثو.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
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أوعية النّشر  -إالّ بعد إذنكتايب من رئيس ىيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة ىو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل ىذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

حمتويات العدد
م

البحث

)1

د .حمهد نتعب سعيد كردم

)2

)3

)4

)5
)6

رقم
الصفحة
1

36

د .سارة نتلع القحطاين

د .ربيع لعور

د .مسلم ةو خبيت حمهد الفزي

أ .د .يوسف أمحد حمهد ابلدوي
أ .د .ننصور ةو عتد السالم اةو جويعد الرصايرة

–

917

771

376
623

 – الجزء األول091 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

داللة السيام عهد األصوليني وو احلهفية
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the Hanafi Scholars of Usuul and Its Effect
on Deriving the Rulings of Shari'ah
(Islamic Law)
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املستخمص
يهدف ىذا البحث إىل بيان مفهوم داللة السياق وأمهيتها يف
استثمار األحكام الشرعية من أدلتها ،واعتناء األصوليُت من احلنفية بالسياق
يف فهم وتفسَت النصوص الشرعية ،وأثرىا يف استنباط األحكام الشرعية،
وإن ادلنهج الذي سلكتو يف كتابة البحث فهو ادلنهج االستررائي التحليلي،
وإن من أىم اجملاالت اليت وظف فيها احلنفية داللة السياق ،وأعملوىا فيها
استثمارا لألحكام الشرعية ىي :ما تًتك بو احلريرة ،والتفريق بُت داللة
العبارة وداللة اإلشارة ،والًتجيح بينهما عند التعارض ،وداللة النص،
واقتضاء النص ،والتفريق بُت النص والظاىر ،وتبيُت اجململ ،وداللة السياق
يف النكرة .وقد توصل الباحث إىل نتائج من أمهها :أن داللة السياق ىي:
الررائن الدالة على ادلرصود يف اخلطاب الشرعي ،وأن أصوليي احلنفية فطنوا
إىل عناصر السياق اللفظية وادلرامية ،ووظفوىا يف ربديد ادلعٌت ادلرصود من
نصوص الشارع وألفاظ ادلكلفُت ،وأهنا ُتعترب من الضرورات لفهم اخلطاب
الشرعي ،وبدوهنا يرع االضطراب يف فهم ألفاظ الشارع احلكيم ،والتذبذب
يف استنباط األحكام .ومن أىم التوصيات اليت يوصي هبا الباحث :االىتمام
بدراسة داللة السياق يف ادلباحث األصولية وأثرىا فيها .وعرد مؤسبر حول
إبراز داللة السياق يف مباحث الدالالت عند األصوليُت.
الكلمات المفتاحية :داللة – السياق – األصوليُت  -األثر
– االستنباط  -األحكام.
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Abstract
This research aims at demonstrating the context
meaning and its importance in developing the Shari'ah
rulings from their evidences effect in deriving the Shari'ah
(Islamic law) rulings and the concern of the Hanafi
fundamentalists (of Jurisprudence) in understanding and
interpreting the Shari'ah texts and its effect on deriving the
Shari'ah rulings. The approach I took in writing the
research is the inductive analytical approach ،and one of
the most important areas in which the Hanafis employed
the context meaning in developing the Shari'ah rulings:
what is left by the truth ،the differentiation between the
meaning of the phrase and the meaning of the reference ،
the validation between them when they conflict ،the
meaning of the text ،and the necessity of the text ،and the
differentiation between the text and the apparent meaning ،
and to show the totality ،and the significance of the
context in the denial. they had the insight to the situation
and context ،they have employed in determining the
meaning of the texts of the street ،one of the most
important areas where hired work context and connotation
faucet are: left him truth ،and differentiate the terms of
expression and significance of reference ،and their
weighting when conflict ،and the significance of the text ،
requiring the text ،to differentiate between text and
apparent ،indicating overall ،and the significance of
context in the nobody.
Keywords: meaning- the context- the fundamentalist- the
effect- deriving- ruling.
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املكدوة
احلمد هلل األول واآلخر ،والباطن والظاىر ،والصالة والسالم
على زلمد رسولو ادلبعوث رمحة للرب والفاجر ،بشَتا ونذيرا للمؤمن
والكافر ،وعلى آلو وصحبو األكابر.
أما بعد :فإن سبام الفرو ال يكون إال باجتماع ثالثة أشياء :العلم
بادلشروعات ،واإلتران يف معرفة ذلك بالوقوف على النصوص دبعانيها،
وضبط األصول بفروعها مث العمل بذلك ،فتمام ادلرصود ال يكون إال
بعد العمل بالعلم.
وإن االسًتشاد بالسياق من الضرورات ادلهمة لفهم اخلطاب
الشرعي ،وحل ادلشكالت وادلتشابو من اآليات ،وىو حصانة عن
الغلط ،وصيانة عن الزلل ،وعصمة من الزيغ ،وبدونو يرع االضطراب يف
فهم ألفاظ الشارع احلكيم(ٔ) .حىت تكون ادلفردات ادلنطوق هبا غَت
مرادة وىي معزولة عن سياقها ،فما علم من السياق صار قرينة للفظ،
حىت صار ادلنطوق بو كاخلارج عن ادلراد ،وصار ادلسكوت عنو ىو
ادلرصود .ويتربأ ادلنطوق من معناه إذا انفصم عن سياقو ،ويصَت ادلنطوق
بال سياقو كاجلسد بال روحو.
(ٔ) انظر :الًتكي ،زلمد إبراىيم صاحل" ،ادلنهج الداليل األصويل وأثره يف حفظ
الشريعة"( .رسالة دكتوراه ،جامعة أم الرر ٖٔٗٚ ،ىـ ،) ،جٔ .ٕ٘ٙ :طو
جابر العلواين" ،السياق :ادلفهوم-ادلنهج -النظرية" ( ،طٔ ،ضمن أعمال
الندوة العلمية بعنوان أمهية السياق يف اجملاالت التشريعية ،ادلغرب،
ٕٓٓٚم).ٔٙ :،
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ولرد أدرك األصوليون من ادلتكلمُت ومن احلنفية ومن غَتىم
أمهية داللة السياق وأولوىا عناية كرب  .وتتابع األصوليون على
اختالف مدارسهم على التنبو والتنبيو لذلك؛ وذلك وصوال إىل وضع
الرواعد اليت تعُت على فهم النص الشرعي فهما صحيحا ،وتضبط
سبل استنباط األحكام منو.
وديكن رصد البحث ادلساقي عندىم يف توجيو دالالت األلفاظ:
يف ادلنطوق وادلفهوم ،ويف أبواب احلريرة واجملاز ،وعند محل الظاىر على
مؤولو ،والعام على خاصو ،وادلطلق على مريده ،ويف األمر والنهي ،ويف
وضوح اللفظ وخفائو :النص والظاىر واجململ وادلشًتك(ٔ).
وقد سلكوا يف حديثهم عن اللفظ يف سياق ترسيمو الداليل
مسلكُت :ذبمعهما غاية واحدة ،وأحد ىذين ادلسلكُت لعلماء احلنفية؛
الذين راموا التفريع ،وأكثروا من الترسيم والتصنيف ،والثاين للمتكلمُت؛
الذين جاء حديثهم عن ىذا الترسيم أكثر إمجاال ،وما جيمع ىؤالء
وأولئك أهنم انطلروا يف عملهم من خالل السياق للتمييز بُت واضح
الداللة وخفيها(ٕ).
(ٔ) انظر :رحيانة اليندوزي" ،أثر السياق والررائن يف توجيو دالالت األلفاظ األمر
والنهي أمنوذجا" ،ادلكتبة الشاملة ). ٘ :،
(ٕ) انظر :رحيانة اليندوزي" ،أثر السياق" . ٔ :،سعد مربل عيسى العنزي" ،
داللة السياق عند األصوليُت ،رسالة ماجستَت ،كلية الشريعة ،جامعة أم
الرر ٕٔٗٛ-ٕٔٗٚ ،ىـ).ٕٛ :،
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وسيتناول الباحث ىنا مدرسة احلنفية األصولية ،ومد تصور
أعالمها لداللة السياق ،وأثر ذلك يف استنباط األحكام.

وصكمة البحح:
جاء ىذا البحث ليجيب عن تساؤالت من أمهها:
ٔ  -ما ادلرصود بداللة السياق لغة واصطالحا؟
ٕ  -ما أمهية داللة السياق يف فهم النصوص الشرعية؟
ٖ  -ما أىم اجملاالت اليت وظف فيها احلنفية داللة السياق يف
استثمار األحكام الشرعية؟
أهداف البحح:
يؤمل الباحث من خالل ىذا البحث أن حيرق األىداف اآلتية:
ٔ  -بيان مفهوم داللة السياق لغة واصطالحا.
ٕ  -ذبلية أمهية داللة السياق يف فهم النصوص الشرعية.
ٖ  -توضيح أىم اجملاالت اليت وظف فيها احلنفية داللة السياق.
الدراسات السابكة يف دلاه البحح:
مل جيد الباحث على حد علمو أحدا كتب يف داللة السياق عند
احلنفية وأفرده بالبحث والدراسة ،إال أن ىناك دراسات تتعلق هبذا
ادلوضوع ،منها:
ٔ  -نظرية السياق :دراسة أصولية .للدكتور صلم الدين قادر كرًن
الزنكي.
- 661 -
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ٕ  -داللة السياق عند األصوليُت دراسة نظرية تطبيرية .للباحث
سعد بن مربل العنزي .وقد أشار إىل ترسيمات داللة السياق
عند احلنفية يف أربع صفحات (ٗ.)ٛٚ-ٛ
ٖ  -أثر السياق والررائن يف توجيو دالال ت األلفاظ األمر والنهي
أمنوذجا .د .رحيانة اليندوزي .وقد ذكرت أن بعض أصوليي
احلنفية تكلم على أنواع الررينة ،صفحة(٘) .وعلى مدلول األمر
من حيث احلكم الذي يرتضيو ،صفحة( .)ٛوعلى داللة األمر
ادلطلق على الفور أو الًتاخي؟ صفحة(ٔٔ).
ٗ  -دالالت األلفاظ .د :فريدة صادق زوزو .وقد بينت يف مردمة
حبثها مرارنة بُت أصوليي ادلتكلمُت وأصوليي احلنفية يف
ترسيمهم لدالالت األلفاظ.
٘ -السياق عند األصوليُت ادلصطلح وادلفهوم .د :فاطمة بوسالمة.
وقد أشارت يف أقل من صفحة (٘) إىل أن بعض أصوليي احلنفية
قد ذكر داللة سياق النظم ضمن األنواع اخلمسة اليت تًتك هبا
احلريرة.
 - ٙداللة السياق وأثرىا يف استنباط األحكام .إعداد الدكتور خالد
زلمد العروسي.
 - ٚزبصيص العموم بالسياق عند األصوليُت وأثرىا يف االستنباط
الفرهي للدكتور زلمد خالد منصور.
 - ٛمراعاة السياق وأثره يف فهم السنة النبوية .د .فاروق محادة.
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وقد جاء ىذا البحث ليكون لبنة تسهم يف تكميل تلك
الدراسات؛ حيث إن أحدا منها مل يتطرق إىل إبراز توظيف احلنفية
لداللة السياق يف مباحث دالالت األلفاظ وأثرىا يف استنباط األحكام
الشرعية ،على النحو الذي صنعو الباحث.
وههج البحح:
أما ادلنهج الذي سأسَت عليو يف كتابة البحث فهو ادلنهج
االستررائي التحليلي ،وبيانو يف النراط التالية:
ٔ  -فأما ادلنهج االستررائي فسأوظفو يف استرراء كتب أصول فرو
احلنفية ،والفرو احلنفي ،جلمع نصوص كالم األصوليُت والفرهاء
من احلنفية ادلتعلق بداللة السياق وتتبعو.
ٕ  -وأما ادلنهج التحليلي فسأوظفو يف دراسة ىذه النصوص للتوصل
حلريرة داللة السياق عند احلنفية ،والتوصل لكيفية توظيف
داللة السياق عند احلنفية يف فهم نصوص الوحيُت من الكتاب
الكرًن والسنة النبوية ،واستنباط احلكام الفرهية منها.
إجراءات البحح:
ٔ  -وثرت النروالت الواردة يف البحث وعزوهتا إىل مصادرىا
األصولية والفرهية.
ٕ  -قمت بعزو اآليات إىل مواطنها من سور الررآن.
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ٖ  -خرجت األحاديث الواردة يف البحث زبرجيا صناعيا ،وبينت
درجتها صحة وضعفا.
ٗ  -خرجت اآلثار من مصادرىا وادلعاجم وادلصنفات.
٘  -بيان معٌت الكلمات الغريبة الواردة يف البحث ،والتعريف
بادلصطلحات العلمية.
 - ٙوضعت فهرس ادلراجع وفهرس ادلوضوعات يف آخر البحث.

خاوسا :خطة البحح:
يشتمل البحث على مردمة وسبهيد ومبحثُت وخاسبة :ادلردمة:
ربدثت فيها عن أىداف البحث ،وعن الدراسات السابرة ،وعن منهج
البحث ،وعن خطة البحث.
التمهيد في مفهوم داللة السياق لغة واصطالحا ،وفيه مطلبان.
المطلب األول :مفهوم الداللة لغة واصطالحا.
المطلب الثاني :مفهوم السياق لغة واصطالحا.
المبحث األول :أهمية داللة السياق عند العلماء.
المبحث الثاني :مجاالت استدالل الحنفية بداللة السياق
وأثرها في استنباط األحكام .وفيه سبعة مطالب.
المطلب األول :داللة السياق فيما تًتك بو احلريرة وأثرىا يف
استنباط األحكام.
المطلب الثاني :داللة السياق يف التفريق بُت داللة العبارة وداللة
اإلشارة ،والًتجيح بينهما عند التعارض وأثرىا يف استنباط األحكام.
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المطلب الثالث :داللة السياق يف داللة النص وأثرىا يف
استنباط األحكام.
المطلب الرابع :داللة السياق يف اقتضاء النص وأثرىا يف
استنباط األحكام.
المطلب الخامس :داللة السياق يف التفريق بُت النص
والظاىر وأثرىا يف استنباط األحكام.
المطلب السادس :داللة السياق يف تبيُت اجململ وأثرىا يف
استنباط األحكام.
المطلب السابع :داللة السياق يف النكرة وأثرىا يف استنباط
األحكام.
الخاتمة :وخلصت فيها ما توصلت إليو من نتائج يف البحث،
وذكرت فيها أىم التوصيات.
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التىهيد :يف وفهوم داللة السيام لغة واصطالحا
املطمب األوه :وفهوم الداللة لغة واصطالحا.

الفرع األول :مفهوم الداللة لغة:
األصل يف الداللة اإلبانة والظهور :قال ابن فارس" :الدال والالم
أصالن :أحدمها :إبانة الشيء بأمارة تتعلمها ،واآلخر اضطراب يف
الشيء .فاألول قوذلمَ :دللت فالنا على الطريق ،والدليل :األمارة على
الشيء . . .واألصل اآلخر قوذلم :تدلدل الشيء ،إذا اضطرب"(ٔ).
وذكر يف ادلعجم الوسيط أن الداللة ىي :اإلرشاد .وما يرتضيو اللفظ
عند إطالقو(ٕ) .وادلشهور يف تداول أىل اللغة دلفهوم الداللة ىو :اإلبانة
واإلرشاد والتسديد باألمارة أو بأية عالمة أخر لفظية أو غَت لفظية(ٖ).
الفرع الثاني :مفهوم الداللة اصطالحا:
الداللة يف االصطالح ىي :كون الشيء حبالة يلزم من العلم بو
العلم بشيء آخر ،والشيء األول ىو الدال ،والثاين ىو ادلدلول(ٗ) .وإذا
(ٔ) ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكريا" ،مراييس اللغة"( .طٕ ،مطبعة احلليب،
ٕٜٔٚم).ٕٜ٘ : ٕ ،
(ٕ) إبراىيم أنيس ومجاعة" ،ادلعجم الوسيط"( طٕ ،الراىرة).ٕٜٗ :ٔ ،
(ٖ) انظر :سعد العنزي ،داللة السياق.ٔٛ :،
(ٗ) انظر :اجلرجاين ،علي بن زلمد" ،التعريفات"ٜٖٔٛ ،م( ،طٔ  ،بَتوت :دار
الكتب العلمية) . ٖٜٔ :،أمَت بادشاه ،زلمد أمُت ادلعروف بأمَت بادشاه،
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كان ادلناطرة واألصوليون قد اعتربوا دالالت ادلنطوق وداللة ادلفهوم،
فإن داللة السياق أظهر وأبرز من تلك الدالالت كلها ،وىي أقواىا يف
خدمة النص ،وإبراز معانيو ومراميو ومراصده(ٔ).
املطمب الجاني :وفهوم السيام لغة واصطالحا.
الفرع األول :مفهوم السياق لغة:
السياق لغة مأخوذ من أسوق الدابة سوقا  .وسوق احلرب:
حومة احلـرب ،وتساوقـت اإلبل :تـتابعت وتراودت .وادلساََوقة :ادلتاَبَعة
ُ
ُ
َّ
بعضها يَ ُسوق بعضا(ٖ).
كأن َ
شلا سبق ديكن الرول :بأن ادلعٌت اللغوي للسياق يدور حول
مصاحبة الشيء للشيء ،دليال لو ،دليال عليو ،ويلزم منو ادلتابعة ،سواء
أكان يف اإلبل يسوقها صاحبها فهو يصاحبها ويالزمها ويرودىا
ويتابعها ،أم كان يف معٌت السوق الذي ىو مكان التبايع بُت الناس،
فإنو ادلكان الذي جيتمع الناس فيو فيصاحب بعضهم بعضا ،ويتابع
( ٕ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"تيسَت التحرير على كتاب التحرير" (مصر :مطبعة مصطفى البايب احلليب،
ٖٓ٘ٔىـ).ٜٚ :ٔ ،
(ٔ) انظر :طو جابر العلواين" ،السياق :ادلفهوم-ادلنهج -النظرية".ٕٔ :،
(ٕ) انظر :الفيومي ،أمحد بن زلمد بن علي" ،ادلصباح ادلنَت"( .دار الفكر).ٕٜٙ :
(ٖ) انظر :الفَتوز آبادي ،زلمد بن يعروب الشَتازي" ،الراموس احمليط".
(ادلطبعة احلسينية ادلصريةٖٔٗٗ ،ىـ).ٔٔ٘ٚ- ٔٔ٘ٙ :،
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بعضهم بعضا لتحريق التبادل يف البيع والشراء(ٔ).
وكما أن األسواق ىي األماكن اليت ذبلب إليها األمتعة ،فكأهنا
تبدأ رحلة طويلة من موضع اإلنتاج إىل موضع البيع ،وتبادل ادلنافع
وادلصاحل ،فكذلك األلفاظ ذلا مبتدأ وذلا منتهى ،وذلا طرق تسلكها من
مبتدئها إىل هنايتها ،فهي مسوقة إىل تلك النهاية ،وجارية إليها لتبلغ
مدلوالهتا ومعانيها ومراصدىا.
وكأن السياق واحلالة ىذه يكشف عن ادلعاين ويفصح عن
مدلوالت األلفاظ ،ويبلغ من معانيها النهاية والغاية ،فال تستطيع أن
زبفي من معانيها أو مدلوالهتا شيئا(ٕ).
الفرع الثاني :تعريف السياق اصطالحا(:)3
بعد تتبع كثَت من كتب األصوليُت من احلنفية ،نالحظ أهنم
يستخدمون مصطلح السياق واشتراقاتو مثل (السوق) و( ادلسوق لو)
(ٔ) انظر :زلمد منصور" ،زبصيص العموم بالسياق عند األصوليُت وأثرىا يف
االستنباط الفرهي"( ،حبث منشور باجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية،
 ٕٓٓٚم).٘ :،
(ٕ) انظر :طو جابر العلواين" ،السياق :ادلفهوم-ادلنهج -النظرية".ٕٔ :،
(ٖ) انظر :فاطمة بو سالمة" ،السياق عند األصوليُت ادلصطلح وادلفهوم"( ،طٔ،
ادلغرب :ضمن أعمال الندوة العلمية ،بعنوان أمهية السياق يف اجملاالت
التشريعيةٕٓٓٚ ، ،م) .ٗ :،رحيانة اليندوزي" ،أثر السياق".ٕ :،
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( ٔ)

و(سيق لو) وىي قريبة من مصطلح الغرض وادلراد والرصد .
ومن خالل استرراء استعماالهتم لكلمة (السياق) صلد أهنا قصد
هبا عندىم معاين متعددة ىي:
المعنى األول :يرصد بالسياق ما يلحق اآلية أو اجلملة فرط
دون ما يسبرها؛ إذ يظهر ىذا من قول صاحب كشف األسرار
" والدليل على ما ذكرنا صدر اآلية وسياقها"(ٕ).
وقول صاحب تيسَت التحرير" :وىو ظاىر من السباق
والسياق"(ٖ).
وقولو" :السياق والسباق"(ٗ).
وقولو" :قرينة السياق والسباق"(٘).
وتأكيده أن "السباق سلتص بالررينة ادلتردمة"(.)ٙ
فالسياق على ىذا ادلعٌت واالستعمال يرصد بو قرينة اللحاق
اليت تلحق النص فرط.
(ٔ) انظر :الًتكي" ،ادلنهج الداليل األصويل".ٕٕ٘ :،
(ٕ) عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي"( .ط
ٖ ،بَتوت :دار الكتاب العريبٜٜٔٚ ، ،م).ٙٙ : ٕ ،
(ٖ) عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار".ٔٗٙ : ٕ ،
(ٗ) أمَت بادشاه" ،تيسَت التحرير".ٜ٘ :ٖ ،
(٘) أمَت بادشاه" ،تيسَت التحرير".٘٘ :ٗ ،
( )ٙأمَت بادشاه" ،تيسَت التحرير".ٖٜٔ :ٔ ،
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المعنى الثاني :ىو ما سيق الكالم ألجلو(ٔ) .أي :ما ساق
الشارع اخلطاب من أجلو(ٕ).
فمفهوم السياق ىنا مرتبط بفكرة الرصد أي قصد الشارع إىل
ىذا ادلعٌت أو ذاك ،وقد استعمل احلنفية ىذا ادلعٌت أكثر من غَتىم
خصوصا ضمن مباحث أقسام دالالت األلفاظ ،كما سيأيت يف
ادلبحث الثاين.
( ٖ)
المعنى الثالث :ويراد بو مجيع الررائن اليت تسهم يف فهم
النص الشرعي ،فيشمل عناصر السياق ادلرايل وادلرامي(ٗ).
(ٔ) انظر :العطار ،حسن بن زلمد بن زلمود العطار الشافعي" ،حاشية العطار
على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع"( ،دار الكتب العلمية ،بدون
طبعة وبدون تاريخ).ٖٕٓ :ٔ ،
(ٕ) انظر :طو جابر العلواين" ،السياق" .ٔ٘ :،فاطمة بوسالمة" ،السياق عند
األصوليُت" . ٚ :،فاروق محادة" ،مراعاة السياق وأثره يف فهم السنة النبوية"،
(طٔ  ،ادلغرب :ضمن أعمال الندوة العلمية الدولية اليت نظمتها الرابطة
احملمدية للعلماء ،بعنوان أمهية السياق يف اجملاالت التشريعيةٕٓٓٚ ،م):،
ٖٗ.
(ٖ) الررينة :أمر يشَت إىل ادلطلوب .انظر :اجلرجاين" ،التعريفات".ٕٕٗ -ٕٕٖ :،
(ٗ) انظر :فاطمة بو سالمة" ،السياق عند األصوليُت" . ٖٔ :،رحيانة اليندوزي،
"أثر السياق" . ٗ :،محيد الوايف" ،ادلعٌت بُت اللفظ والرصد يف الوظائف
ادلنهجية للسياق"( ،طٔ ،ادلغرب :ضمن أعمال ال ندوة العلمية الدولية اليت
نظمتها الرابطة احملمدية للعلماء ،بعنوان أمهية السياق يف اجملاالت التشريعية
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وقد بسط الرول يف أنواع الررينة صدر الشريعة يف كتابو
التوضيح شرح التنريح حيث قال:
" اعلم أن الررينة إما خارجة عن ادلتكلم َوالكالم ،أي ال تَ ُكو ُن
معٌت يف ادلتكلم أي صفة لو وال تكون من جنس الكالم أ َْو تكون معٌت
يف ادلتكلم أ َْو تكون من جنس الكالم ،مث َى ِذهِ الررينة اليت ىي من
جنس الكالم إما لفظ خارج َعن َى َذا اْل َك ِ
الم الذي يكون اجملاز فيو بَ ْل
ْ
يكون ِيف كالم آخر أي يكون ذلك اللفظ اخلارج داال على عدم إرادة
احلريرة أو غَت خارج عن ىذا الكالم بَ ْل عُت ىذا الكالم أ َْو شيء منو
يكون داال على عدم إرادة احلريرة ،مث ىذا الرسم َعلَى نـَو َع ْ ِ
ُت َّإما أَ ْن
ْ
يكون بعض األفراد أوىل َك َما ذَ َكَر ِيف التخصيص أن ادلخصص قد
ض األفراد نَاقِصا أ َْو زائدا فيكون اللفظ أوىل بِالْبَـ ْع ِ
يكون َك ْو َن بَـ ْع ِ
ض
اآلخر . . .فاضلصرت الررينة ِيف ىذه األقسام"(ٔ).
وىناك معنيان آخران للسياق ذكرمها بعض األصوليُت:
أحدهما :ىو سابق الكالم الذي يراد تفسَته والحرو ،فاألول
يسمى قرينة السباق والثاين قرينة اللحاق ،والكل ىو داللة السياق،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصلتو بسالمة العمل باألحكامٕٓٓٚ ، ،م) . ٖ٘ٓ :،زلمد عبد العزيز
ادلبارك" ،الررائن عند األصوليُت"( ،طٔ ،ادلغرب :جامعة اإلمام زلمد ابن
سعود اإلسالميةٕٓٓ٘ ،م).ٙٛ ، :ٔ ،
(ٔ) صدر الشريعة ،عبيد اهلل بن مسعود احملبويب" ،التوضيح دلنت التنريح يف أصول
الفرو"( ،بَتوت :دار الكتب العلميةٔٗٔٙ ،ىـ ٜٜٔٙ -م). ٔٚٚ :ٔ ،

- 641 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 091الجزء األول

فهو مجلة العناصر ادلرالية احمليطة باآلية أو النص السابرة والالحرة .فرد
نبو الشاطيب على ضرورة مراعاة اإلحاطة بأجزاء الكالم أولو وآخره
وربطها مع بعض للتوصل دلراد الشارع من نصوصو(ٔ).
واآلخر :وىو أوسع معٌت للسياق ،وىذا ادلعٌت وإن مل يَـْر َق من
حيث الشيوع والتداول إىل مرتبة ادلعاين السابرة ،إال أنو معٌت حاضر يف
كالم األصوليُت ،ومنهم اإلمام الشاطيب وىو أن تؤخذ الشريعة
كالصورة الواحدة حبسب ما ثبت من كلياهتا وجزئياهتا ادلرتبة عليها،
وعامها ادلرتب على خاصها ،ومطلرها احملمول على مريدىا ،ورلملها
ادلفسر ببينها(ٕ).
بناء على ما تردم فإن مصطلح السياق يطلق على أكثر من
معٌت ،فرد يراد بو السباق :أي ما سبق الكالم ،وقد يراد بو سابق
الكالم والحرو ،وقد يراد بو ما ساق الشارع اخلطاب ألجلو ،ويراد
بالسياق مراصد الشريعة ،أو عللها وحكمها ،ويراد بو الررائن
وادلؤشرات اليت قد حيتف اخلطاب هبا تسبرو أو تلحرو ،مرالية أو
حالية ،وأحيانا يراد بو سبب نزول اآلية ،أو مناسبتها ،أو سبب ورود
احلديث أو مناسبتو ،ومكونات الواقع الذي نزل اخلطاب فيو ،وأحوال
(ٔ) انظر :الشاطيب ،إبراىيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق" ،ادلوافرات " .شرح
الشيخ عبد اهلل دراز( ،طٕ ،مصر :ادلكتبة التجاريةٜٔٚ٘ ،م).ٖٗٔ :ٖ ،
(ٕ) انظر :الشاطيب ،إبراىيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق" ،االعتصام"،
(بدون طبعة وتاريخ) .ٖٔٔ :،الشاطيب" ،ادلوافرات".ٗٓٙ :ٖ ،
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( ٔ)

ادلخاطبُت .
وديكن أن تعرف داللة السياق بتعريف يشمل ادلعاين السابرة
كلها فيرال ىي" :الررائن الدالة على ادلرصود يف اخلطاب الشرعي"(ٕ).
"فالررائن :لفظ عام دال على أقسام السياق :وىي الررائن
ادلرالية؛ ادلتمثلة بسياق ادلرال ،والررائن احلالية؛ ادلتمثلة بسياق احلال.
سواء كانت ىذه الررائن سابرة أم الحرة.
والخطاب :قيد إلخراج الررائن احلاصلة بغَت خطاب كالررائن
يف باب الرضاء وغَتىا.
والشرعي :قيد إلخراج غَت الشرعي من سلاطبات ادلكلفُت
بعضهم مع بعض"(ٖ).

(ٔ) انظر :طو جابر العلواين" ،السياق" .ٔ٘ :،الًتكي" ،ادلنهج الداليل
األصويل".ٕ٘ٗ :،
(ٕ) سعد العنزي" ،داللة السياق".ٖٙ :،
(ٖ) سعد العنزي" ،داللة السياق".ٖٙ :،
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املبحح األوه :أهىية داللة السيام عهد العمىاء
لرد أدرك علماء ادلسلمُت من أصوليُت وغَتىم أمهية داللة
السياق وأولوىا عناية كرب  ،وفيما يلي بعض أقوال العلماء يف أمهية
ىذه الداللة ومكانتها(ٔ).
ٔ  -قال عبد اهلل ابن مسعود رضي اهلل عنو" :إذا سأل أحدكم
صاحبو كيف يررأ آية كذا وكذا ،فليسألو عن ما قبلها"(ٕ).
ٕ  -وقال مسلم بن يسار" :إذا حدثت عن اهلل فرف ،حىت
تنظر ما قبلو وما بعده"(ٖ).
ٖ  -يبدو أن أول من نص على داللة السياق ىو اإلمام
الشافعي يف الرسالة ،وذلك برولو" :باب الصنف الذي يُبُت سياقو
معناه" :قال اهلل تبارك وتعاىل :ﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪ
ﲰ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲱ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

(ٔ) انظر :سعد العنزي" ،داللة السياق".ٔ٘ٛ :،
(ٕ) الطرباين ،أبو الراسم سليمان بن أمحد الطرباين" ،ادلعجم الكبَت" .ربريق
محدي بن عبد اجمليد السلفي( ،طٕ  ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب،
ٖ ٜٔٛم).)ٜٖٛٙ( ٔٗٓ :ٜ ،
(ٖ) أبو عبيد الراسم بن سالم ،أبو ُعبيد الراسم بن سالّم بن عبد اهلل اذلروي
البغدادي"فضائل الررآن " ربريق :مروان العطية ،وزلسن خرابة ،ووفاء تري
الدين ( ،ط ٔ ،دمشق ،بَتوت :دار ابن كثَتٜٜٔ٘ ،م).ٖٚٚ :،
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ﲶ ﱠ [األعراف ] ٖٔٙ :قال :فابتدأ جل ثناؤه ذكر األمر
السب ِ
ت)
دبسألتهم عن الررية احلاضرة البحر ،فلما قال( :إِ ْذ يَـ ْع ُدو َن ِيف َّ ْ
دل على أنو إمنا أراد أىل الررية؛ ألن الررية ال تكون عادية ،وال فاسرة
ّ
بالعدوان يف السبت وال غَته ،وإمنا أراد بالعدوان أىل الررية الذين
بالىم دبا كانوا يفسرون"(ٔ).
اإلمام الشافعي يف موضع آخر من الرسالة" :فإمنا خا َطب
وقال ُ
ف من معانيها ،وكان شلا تعرف
العرب بلساهنا ،على ما تع ِر ُ
اهلل بكتابو َ
عاما
ِمن معانيها
اتساع لساهنا ،وأن فِطرتَو أن خياطب بالشيء منو ِّ
ُ
ظاىرا يراد بو العام الظاىر ،ويستغٌت ِ
وعاما
بأول ىذا منو عن آخرهِّ ،
ُ َ
ويدخلو اخلاص ،فيستدل على ىذا ببعض ما
ظاىرا يراد بو العام
ُ
ِ
عرف يف سياقِو
خوطب بو فيوِّ ،
وعاما ظاىرا يراد بو اخلاص ،وظاىرا يُ َ
أنو يراد بو غَت ظاىره ،فكل ىذا موجود عِلمو يف ِ
أول الكالم أو وسطو
ُ
ُ
ِ
ِ
أول لفظها فيو عن آخره،
أو آخره،
وتبتدئ الشيءَ من كالمها يُبُت ُ
ُ
وتبتدئ الشيء ي ِبُت آخر ِ
لفظها منو عن أولو"(ٕ).
َُ
ُ
ٗ  -يبُت ابن عبد السالم أمهية داللة السياق إذ يرول يف كتابو
اإلمام " :السياق يرشد إىل تبيُت اجملمالت ،وترجيح احملتمالت ،وتررير
الواضحات .وكل ذلك بعرف االستعمال .فكل صفة وقعت يف سياق
(ٔ) الشافعي ،اإلمام زلمد بن إدريس" ،الرسالة"( ،بَتوت :دار الكتب
العلمية).ٙٗ :،
(ٕ) الشافعي" ،الرسالة".ٕ٘- ٘ٔ :
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ادلدح كانت مدحا ،وإن كانت ذما بالوضع .وكل صفة وقعت يف
ﭐﱡﭐ ﱹ

سياق الذم كانت ذما وإن كانت مدحا بالوضع ،كرولو تعاىل:
ﱺ ﱻ ﱼﱽﱠ [الدخان.)ٔ( "]ٜٗ :
٘  -نرل الزركشي عن اإلمام ابن دقيق العيد يف شرح اإلدلام
قولو " :ألن السياق مبُت للمجمالت؛ مرجح لبعض احملتمالت؛ مؤكد
للواضحات ،قال :فلينتبو ذلذا وال يغلط فيو ،وجيب اعتبار ما دل عليو
السياق والررائن؛ ألنو بذلك يتبُت مرصود الكالم"(ٕ) .وقال أيضا:
"جيب أن تتنبو للفرق بُت داللة السياق والررائن الدالة على زبصيص
العام ،وعلى مراد ادلتكلم ،وبُت رلرد ورود العام على سبب ،وال ذبريهما
رلر واحدا .فإن رلرد ورود العام على السبب ال يرتضي التخصيص
بو . . .أما السياق والررائن فإهنا الدالة على مراد ادلتكلم من كالمو.
وىي ادلرشدة إىل بيان اجملمالت ،وتعيُت احملتمالت" )ٖ( .ويررر رمحو اهلل
أن السياق طريق إىل بيان اجملمالت وتعيُت احملتمالت وتنـزيل الكالم
على ادلرصود منو ،وفهم ذلك قاعدة من قواعد أصول الفرو ،قال" :ومل
أر من تعرض ذلا يف أصول الفرو بالكالم عليها وتررير قاعدهتا مطولة
(ٔ) الزركشي ،بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر" ،البحر احمليط يف أصول
الفرو" ( .طٔ ،الكويت ،وزارة األوقافٜٔٛٛ ،م).٘٘ :ٙ ،
(ٕ) الزركشي" ،البحر احمليط".ٕٖٔ :ٖ ،
(ٖ) ابن دقيق ،زلمد بن وىب ،إحكام األحكام عمدة األحكام حباشية العدة
للصنعاين ( ،طٕ ،الراىرة :ادلكتبة السلفيةٜٔٗٓ ،م).ٙٔ :ٔ ،ٕٔ :ٕ ،
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إال بعض ادلتأخرين شلن أدركنا أصحاهبم ،وىي قاعدة متعينة على
الناظر ،وإن كانت ذات شغب على ادلناظر"(ٔ).
ولعل ىذا النص يعرب بوضوح عن الرصور احلاصل يف دراسة
السياق عند األصوليُت وعدم إفراده بالعناية الالزمة بو باعتباره وسيلة ال
( ٕ)
يستغٌت عنها يف اإلرشاد إىل مرصود الشارع .
 - ٙمن الرواعد اليت ذكرىا الررايف لفهم الكالم قاعدة" :أن
اللفظ إذا سيق لبيان معٌت ال حيتج بو يف غَته ،فإن داعية ادلتكلم
منصرفة دلا توجو لو ،دون األمور اليت تغايره"(ٖ).
ومعٌت ذلك أن الكالم إذا سيق دلعٌت مرصود ال يستدل بو
لغَته ،بل يرصر على مرصوده وسياقو(ٗ).
 - ٚيؤكد ابن تيمية على أن من مل ُحي ط علما بأسباب نزول
الكتاب والسنة عظم خطؤه كما قد وقع لكثَت من ادلتفرهُت
واألصوليُت وادلفسرين والصوفية ،وذلذا كان من األصل الرجوع إىل
سبب اليمُت وما ىيجها قبل الرجوع إىل الوضع(٘)  -أي اللغة ،-
(ٔ) ابن دقيق" ،إحكام األحكام".ٕٔٙ :ٕ ،
(ٕ) انظر :فاطمة بو سالمة" ،السياق عند األصوليُت".ٕ :،
(ٖ) الررايف" ،العرد ادلنظوم" .ٖٜٜ :،نرال عن :الًتكي" ،ادلنهج الداليل
األصويل".ٕٙٓ :ٔ ،
(ٗ) انظر :الًتكي" ،ادلنهج الداليل األصويل".ٕٙٓ :ٔ ،
(٘) ويؤكد ىذا قول رلد الدين ابن تيمية عن سياق الكالم" :ىذا الفصل عظيم
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فجهات معرفة مراد ادلتكلم ثالثة يف كالم الشارع ،وكالم العباد من
حالف وغَته:
أوالا :العلم برصده من دليل منفصل كتفسَت السنة للكتاب،
وزبصيص العموم ،وقول احلالف أردت كذا.
ثانيا :سبب الكالم وحال ادلتكلم.
ثالث ا :وضع اللفظ مفردة ومركبة ،ويدخل فيو الررائن اللفظية(ٔ).
وواضح أن قول ابن تيمية" :سبب الكالم وحال ادلتكلم" ىو
داللة السياق الذي ضلن بصدده يف ىذه ادلسألة ،واليت عرب عنها من
قبل بالررينة احلالية(ٕ).
وقال شيخ اإلسالم" :ينظر يف كل آية وحديث خبصوصو
وسياقو ،وما يبُت معناه من الررائن والدالالت ،فهذا أصل عظيم مهم
نافع ،يف باب فهم الكتاب والسنة ،واالستدالل هبما مطلرا ،ونافع يف
معرفة االستدالل واالعًتاض واجلواب ،وطرد الدليل ونرضو . .ويف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفائدة خصوصا يف األديان وكالم اخللق" .آل تيمية ،عبد السالم وعبد احلليم
وأمحد بن تيمية" ،ادلسودة يف أصول الفرو" ( .الراىرة ،مطبعة ادلدين).ٖٔٔ :،
(ٔ) انظر :آل تيمية" ،ادلسودة".ٖٔٔ :،
(ٕ) انظر :زلمد منصور" ،زبصيص العموم بالسياق عند األصوليُت وأثرىا يف
االستنباط الفرهي"( .كلية الشريعة ،اجلامعة األردنية ،الشبكة العنكبوتية):،
ٕٓ.
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( ٔ)

سائر أدلة اخللق" .
وقال رمحو اهلل" :واحلال ،حال ادلتكلم وادلستمع ،البد من
اعتباره يف مجيع الكالم"(ٕ).
فانظر كيف كان السياق عند ابن تيمية ىو األصل العظيم يف
فهم الكتاب والسنة ،ويف كل العلوم أيّا كانت ،بل ويف مجيع حجج
اخللق واستدالالهتم.
وقال أيضا " :فمن تدبر الررآن ،وتدبر ماقبل اآلية وما بعدىا،
تبُت لو ادلراد ،وعرف اذلد والرسالة ،وعرف
وعرف مرصود الررآنّ ،
السداد من االضلراف واالعوجاج ،وأما تفسَته دبجرد ما حيتملو اللفظ
اجملرد عن سائر ما يبُت معناه ،فهذا منشأ الغلط من الغالطُت"(ٖ).
"ألهنم راعوا رلرد اللفظ وما جيوز عندىم أن يريد بو العريب ،من
غَت نظر إىل ما يصلح للمتكلم بو ولسياق الكالم"(ٗ).
والسياق ىو الدال على ادلناسبات ،والكاشف ألسرار التعبَت يف
اآليات ،إذ أن التعبَت يف اآلية وارد على حسب السياق والغرض فيها.
(ٔ) ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" ،رلموع فتاو شيخ االسالم" .مجع
عبد الرمحن بن زلمد العاصمي النجدي وابنو زلمد( ،ط ٔ ،الرياض،
ٖٜٔٛىـ).ٔٛ :ٙ ،
(ٕ) ابن تيمية" ،رلموع الفتاو ".ٔٔٗ :ٚ ،
(ٖ) ابن تيمية" ،رلموع الفتاو ".ٜٗ :ٔ٘ ،
(ٗ) انظر :ابن تيمية" ،رلموع الفتاو ".ٖ٘ٙ :ٖٔ ،
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"فإن الداللة ىف كل موضع حبسب سياقو ،وما حيف بو من الررائن
اللفظية واحلالية"(ٔ).
فمعرفة قصد ادلتحدث وحال ادلخاطب من وسائل فهم سياق
ادلرام ،فرد جيتمع نصان متفران يف ظاىرمها يف ادلعٌت ،ولكنهما سلتلفان
يف الداللة تبعا لرصد ادلتحدث ،أو حال ادلخاطب.
 - ٛويؤكد ابن الريم على أن "األلفاظ مل ترصد لذواهتا ،وال
تعبدنا هبا ،وإمنا ىي وسائل إىل ادلعاين ،وأدلة يستدل هبا على مراد
ادلتكلم ،فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل دبرتضاه ،سواء
كان بإشارة ،أو كتابة ،أو بإدياءة أو داللة عرلية ،أو قرينة حالية ،أو
عادة لو مطردة ال خيل هبا"(ٕ).
"بل إرادة ادلعٌت آكد من إرادة اللفظ؛ فإنو ادلرصود واللفظ
وسيلة ،وىو قول أئمة الفتو من علماء اإلسالم"(ٖ).
ويرول اإلمام ابن الريم مرررا ذلذه احلريرة اجللية ،وأن إمهال
السياق يؤدي إىل الوقوع يف الغلط وادلغالطة" :السياق يرشد إىل تبيُت
اجململ وتعيُت احملتمل ،والرطع بعدم احتمال غَت ادلراد ،وزبصيص
العام ،وترييد ادلطلق وتنوع الداللة ،وىذا من أعظم الررائن الدالة على
(ٔ) ابن تيمية" ،رلموع الفتاو ".ٔٗ :ٙ ،
(ٕ) ابن الريم ،زلمد بن أيب بكر" ،إعالم ادلوقعُت عن رب العادلُت"( .الراىرة:
شركة الطباعة الفنية ادلتحدةٜٔٙٛ ،م).ٔٚٔ-ٔٙٚ :ٔ ،
(ٖ) ابن الريم" ،إعالم ادلوقعُت".ٜٔٔ :ٖ ، ٘٘ :ٕ ،
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مراد ادلتكلم ،فمن أمهلو غلط يف نظره ،وغالط يف مناظراتو ،فانظر إىل
قولو تعاىل :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ [الدخان ]ٜٗ :كيف
ذبد سياقو يدل على أنو الذليل احلرَت"(ٔ).
 - ٜوشدد الشاطيب على أن مراعاة داللة السياق من أسس
التفسَت السليم والفهم السديد للنصوص الشرعية ،وربديد ادلراد منها
حيث قال " :إن ادلساقات زبتلف باختالف األحوال واألوقات
والنوازل ،وىذا معلوم يف علم ادلعاين والبيان؛ فالذي يكون على بال من
ادلستمع وادلتفهم االلتفات إىل أول الكالم وآخره ،حبسب الرضية وما
اقتضاه احلال فيها ،ال ينظر يف أوذلا دون آخرىا ،وال يف آخرىا دون
أوذلا ،فإن الرضية وإن اشتملت على مجل؛ فبعضها متعلق بالبعض
ألهنا قضية واحدة نازلة يف شيء واحد ،فال زليص للمتفهم عن رد
آخر الكالم على أولو ،وأولو على آخره ،وإذ ذاك حيصل مرصود
الشارع يف فهم ادلكلف ،فإن فرق النظر يف أجزائو؛ فال يتوصل بو إىل
مراده ،فال يصح االقتصار يف النظر على بعض أجزاء الكالم دون
بعض"(ٕ).
بل ال يليق بكالم اهلل وكالم رسولو أن يفهم دبعزل عن سياقو،
قال اإلمام الشاطيب موضحا ذلك " :كالم العرب على اإلطالق البد
(ٔ) ابن الريم ،زلمد بن أيب بكر" ،بدائع الفوائد" ( .بَتوت :دار الكتب
العريب).ٜٓ :ٗ .،
(ٕ) الشاطيب" ،ادلوافرات"ٗ.ٖٗٔ :
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فيو من اعتبار معٌت ادلساق يف داللة الصيغ ،وإال صار ضحكة وىزءة،
أال تر إىل قوذلم :فالن أسد أو محار ،أو عظيم الرماد ،أو جبان
الكلب ،وفالنة بعيدة مهو الررط ،وما ال ينحصر من األمثلة لو اعترب
اللفظ دبجرده ،مل يكن لو معٌت معرول ،فما ظنك بكالم اهلل وكالم
رسولو"(ٔ).
ويعترب اإلمام الشاطيب السياق الوارد يف نص الكتاب والسنة
داللة مهمة يف ربديد ادلراد منو ،ويف ذلك يرول" :واألمر يدخلو معٌت
اإلباحة والتهديد والتعجيز وأشباىها ،وال يدل على معناىا ادلراد إال
األمور اخلارجة ،وعمدهتا مرتضيات األحوال ،وليس كل حال يُنرل وال
كل قرينة ترًتن بنفس الكالم ادلنرول ،وإذا فات نرل بعض الررائن
الدالة فات فهم الكالم مجلة؛ أو فهم شيء منو ،ومعرفة األسباب رافعة
لكل مشكل يف ىذا النمـط؛ فهي مـن ادلهمات يف فهم الكتاب بال
بد ،ومعٌت معرفة السبب ىو معٌت معرفة مرتضى احلال"(ٕ).
ويُـبُّت اإلمام الشاطيب أيضا" :أن الفهم يف عموم االستعمال
متوقف على فهم ادلراصد فيو ،وللشريعة هبذا النظر مرصدان:
ٔ  -ادلرصد االستعمايل العريب الذي أنزل الررآن حبسبو.
(ٔ) الشاطيب" ،ادلوافرات" .ٕٚٔ :ٖ ، ٖٔ٘ : ٖ ،وانظر :فاطمة بو سالمة،
"السياق عند األصوليُت".ٖ :
(ٕ) الشاطيب" ،ادلوافرات" ٖ.ٖٜٗ :ٖ ،ٕٕ٘ :
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ٕ  -ادلرصد يف االستعما ل الشرعي الذي تررر يف سور الررآن
حبسب تررير قواعد الشريعة . . .وىذا الوضع وإن كان قد جيء بو
مضمنا يف الكالم العريب فلو مراصد زبتص بو ،يدل عليها ادلساق
احلكمي أيضا ،وىذا ادلساق خيتص دبعرفتو العارفون دبراصد الشارع،
كما أن األول خيتص دبعرفتو العارفون دبراصد العرب"(ٔ).
فيتنوع مرام اخلطاب الشرعي حينئذ مرام مرال ،ومرام حال،
ومرام احلال ىو السياق ،وإليو أشار الشاطيب برولو" :يُفهم من األوامر
والنواىي قصد شرعي حبسب االسترراء ،وما يرًتن هبا من الررائن
احلالية أو ادلرالية الدالة على أعيان ادلصاحل يف ادلأمورات ،وادلفاسد يف
ادلنهيات"(ٕ).
ٓٔ -ويرول الزركشي يف الربىان" :داللة السياق فإهنا ترشد إىل
تبيُت اجململ والرطع بعدم احتمال غَت ادلراد ،وزبصيص العام ،وترييد
ادلطلق ،وتنوع الداللة ،وىو من أعظم الررائن الدالة على مراد ادلتكلم،
فمن أمهلو غلط يف نظره ،وغلط يف مناظراتو ،وانظر يف قولو تعاىل:
ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ [الدخان ]ٜٗ :كيف يدل سياقو
(ٔ) الشاطيب" ،ادلوافرات".ٕٚٙ-ٕٚٗ :ٖ ،
(ٕ) الشاطيب" ،ادلوافرات" .ٔٗٛ :ٖ ،وانظر :ابن جزي ،زلمد بن أمحد بن
زلمد بن عبد اهلل ،الكليب الغرناطي" ،التسهيل لعلوم التنزيل" .شركة دار
األرقم بن أيب األرقم( ،طٔ ،بَتوتٔٗٔٙ ، :ىـ . ٜ : ٔ ،) .زلمد منصور،
"أثر السياق".ٕٖ :،
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يدل على أنو الذليل احلرَت"(ٔ).
ويؤكد على أن شلا يعُت على معرفة ادلعٌت عند اإلشكال داللة
السياق" :فإهنا ترشد إىل تبيُت اجململ ،والرطع بعدم احتمال غَت
ادلراد"(ٕ).
ويرول يف البحر" :إن داللة السياق أنكرىا بعضهم ،ومن جهل
شيئا أنكره .وقال بعضهم :إهنا متفق عليها يف رلاري كالم اهلل
تعاىل"(ٖ).
ٔٔ -حيذر ابن عاشور من إمهال داللة السياق وما حيف
ويتوحل يف
اخلطاب من قرائن وأحوال قائال" :يرصر بعض العلماء
ّ
َخضخاض من األغالط حُت يرتصر يف استنباط أحكام الشريعة على
ويوجو رأيو إىل اللفظ مرتنعا بو ،فال يزال يرلَّبو وحيلّلو
اعتصار األلفاظّ ،
حيف
ويأمل أن يستخرج لُبَّو ،ويهمل ما قدمناه من االستعانة دبا َ
بالكالم من حافات الررائن واالصطالحات والسياق"(ٗ).
(ٔ) الزركشي ،زلمد بن عبد اهلل بن هبادر" ،الربىان يف علوم الررآن" ( .طٔ ،
 ٜٔ٘ٚم).ٕٓٓٔ- ٕٓٓ :ٕ : .
(ٕ) الزركشي ،الربىان يف علوم الررآن ٕ ، .ٖٖ٘/وىو نص كالم ابن الريم
السابق ،ولعلو نرلو منو.
(ٖ) الزركشي ،بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر" ،البحر احمليط يف أصول
الفرو" ( .طٔ ،الكويت ،وزارة األوقافٜٔٛٛ ، ،م). ٖٚ٘ :ٗ ،
(ٗ) ابن عاشور ،زلمد ا لطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىر بن عاشور التونسي،
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فاالسًتشاد بالسياق من الضرورات ادلهمة لفهم اخلطاب
الشرعي ،وحل ادلشكالت وادلتشابو من اآليات ،وىو حصانة عن
الغلط ،وصيانة عن الزلل ،وعصمة من الزيغ ،وبدونو يرع االضطراب يف
فهم ألفاظ الشارع احلكيم (ٔ).
ألن السياق مكمل للنص ،والنص مكمل للسياق(ٕ).
حىت تكون ادلفردات ادلنطوق هبا غَت مرادة وىي معزولة عن
سياقها ،فما علم من السياق صار قرينة للفظ ،حىت صار ادلنطوق بو
كاخلارج عن ادلراد ،وصار ادلسكوت عنو ىو ادلرصود(ٖ).
ويتربأ ادلنطوق من معناه إذا انفصم عن سياقو ،ويصَت ادلنطوق
بال سياقو كاجلسد بال روحو.
فكما تكون معرفة مراد الشارع بعبارة قولو ومنطوقو ،وبداللة
خطابو ومفهومو ،وباقتضاء قولو وإشارتو ،فإهنا تكون بسياق كالمو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احملرق :زلمد احلبيب ابن اخلوجة" ،مراصد الشريعة" ( .قطر ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ٕٓٓٗ ،م).ٛٔ :ٖ ،
(ٔ) انظر :الًتكي" ،ادلنهج الداليل األصويل".ٕ٘ٙ :ٔ ،
(ٕ) انظر :طو جابر العلواين" ،السياق".ٔٙ :،
(ٖ) ان ظر :الغزايل ،أبو حامد زلمد بن زلمد بن زلمد ،أساس الرياس" .،أساس
الرياس"( .الرياض ،مكتبة العبيكانٜٜٖٔ ،م) .ٚٔ :،الًتكي" ،ادلنهج
الداليل األصويل".ٕٕٙ :ٔ ،
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الذي أنشئ الكالم لو(ٔ).
وكما أن التنبيو حيصل من اللفظ فكذلك حيصل من
السياق(ٕ).
تررر من كل ما سبق أمهية السياق والررائن يف ربديد مراد الشرع
وصوال إىل صحة االستدالل خبطابو يف استنباط األحكام ،وتنزيلها على
الواقع تنزيال صحيحا حيرق مراصد الشرع ،ومن مث كان اعتبار الررائن
اليت تعُت على فهم النصوص وفرهها موازيا يف االعتبار لفرو مراصد
الشريعة ،إذ بدون ذلك سوف يستمر العبث بالنصوص الشرعية ولو
عن حسن نية(ٖ).

(ٔ) انظر :الغزايل" ،أساس الرياس"، ٖ٘-ٕ٘ :،
(ٕ) انظر :الغزايل" ،أساس الرياس".ٚٓ :،
(ٖ) انظر :رحيانة اليندوزي" ،أثر السياق".ٕٔ :،
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املبحح الجاني :دلاالت استداله احلهفية بداللة السيام وأثرها
يف استهباط األحكام
إن الناظر يف كتب أصول الفرو يتبُت لو مد سبثل علماء األصول
لعناصر السياق وتردير أثرىا يف ربديد ادلعاين وتوجيو األحكام(ٔ).
ومن خالل تتبع واسترراء كتب احلنفية األصولية صلد أن
األصوليُت من احلنفية قد استدلوا بداللة السياق وأعملوىا يف مباحث
كثَتة ورلاالت متعددة ،شلا كان لو األثر الكبَت يف توجيو السياق
لدالالت األلفاظ عند أصوليي احلنفية ،وفيما يأيت من ادلطالب سيسلط
الباحث الضوء على أىم ادلباحث واجملاالت األصولية اليت صرح فيها
األصوليون من احلنفية بتوظيف السياق يف باب دالالت األلفاظ ،وأثر
ذلك يف استثمار األحكام الشرعية واقتناصها.
املطمب األوه :داللة السيام فيىا ترتك به احلكيكة وأثرها يف
استهباط األحكام الصرعية.
قسم علماء اللغة  -واألصوليون من احلنفية  -اللفظ باعتبار
استعمالو يف ادلعٌت إىل أربعة أنواع :حريرة ورلاز وصريح وكناية.
الحقيقة لغة :على وزن فعيلة ،مأخوذة من احلق ،وىو احملكم،
ومن" :ثوب زلرق النسج" أي زلكم ،ويطلق احلق على الثابت(ٕ).
(ٔ) انظر :رحيانة اليندوزي" ،أثر السياق".٘-ٗ :،
(ٕ) انظر :ابن منظور" ،لسان العرب".ٜٗ :ٔٓ ،
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والحقيقة اصطالحا :ىي اللفظ ادلستعمل يف ادلعٌت الذي وضع
لو يف اصطالح ادلتخاطبُت(ٔ).
وتنرسم إىل حريرة لغوية :كاستعمال لفظ الصالة يف الدعاء،
وحريرة شرعية :كاستعمال الصالة يف اذليئة ادلخصوصة اليت شرعها
الشارع ،وحريرة عرفية عامة :كالدابة يف ذوات األربع ،أو عرفية خاصة
بأىل علم من العلوم ،استعملوىا يف معاين خاصة يف عرفهم.
وأما المجاز لغةِ َ :
وجاز
وجؤوزا وجوازا َ
ورلَازا َ
جاز ادلَْوض َع َج ْوزا ُ
جاز:
غَتُه
أجاز
سار فيو،
وجاوَزُه ِجوازا:
وجاوَزُه .وادل ُ
وخلَّ َف ُو ،و َ
َ
َ
َ
بو َ
َ
ِ (ٕ) َ
الطريق إذا قُ ِطع من أحد جانِبـي ِو إىل اآلخ ِرِ ،
الف احلريرة .
وخ ُ
َ
َْ
ُ
َ
والمجاز اصطالحا :ىو اللفظ ادلستعمل يف غَت ما وضع لو
يف اصطالح ادلتخاطبُت ،كاستعمال لفظ األسد يف الرجل الشجاع(ٖ).
َّعر ِ
يُت
يحِ ،خ ُ
يض ،وتَـْب ُ
الف التـ ْ
وأما الصريح لغة :من الت ْ
َّصر ُ
(ٔ) انظر :السرخسي ،زلمد بن أمحد بن أيب سهل" ،أصول السرخسي"( .
طٔ ،بَتوت ،دار ادلعرفةٜٜٔٚ ، ،م) .ٔٚٓ :ٔ ،التفتازاين ، ،سعد الدين
مسعود بن عمر" ،التلويح على التوضيح دلنت التنريح يف أصول الفرو".
(بَتوت ،دار الكتب العلمية).ٖٔٓ :ٔ ،
(ٕ) انظر :الفَتوزآبادي" ،الراموس احمليط".٘ٓٙ :ٔ ،
(ٖ) انظر :عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم
البزدوي" ( ،ط ٖ ،بَتوت ،دار الكتاب العريبٜٜٔٚ ،م).ٖٜ :ٕ ،
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( ٔ)
ِ

شاف األ َْم ِر .
األ َْم ِرَّ ،
صر ِاح ،وانْك ُ
كالصْرِح وا ِإل ْ
والصريح اصطالحا :ىو اللفظ الذي ظهر ادلراد منو ظهورا تاما
باالستعمال ،كألفاظ التعاقد من بعت واشًتيت وزوجت وأجرت
ووىبت(ٕ).
ٍ
يد َغْيـَرُه .وَك ٌَت َع ِن األَمر
وأما الكناية لغة" :أَن تَـتَ َكلَّ َم بِ َش ْيء َوتُ ِر َ
ِ
الرفَ ِث
بِغََِْتهِ يَ ْك ٍِت كِنَايَة :يَـ ْع ٍِت إِذا تَ َكلَّ َم بِغََِْتهِ شلَّا يَ ْستَ ِد ُّل َعلَْي ِو َضلْ َو َّ
ض ِهم :رأَيت عِلْجا يوم ِ
الراد ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ ِ
سية َوقَ ْد
َ
َوالْغَائط َوَْضلوِه"َ ،ويف َحديث بَـ ْع ْ
وربَ َّجى أَي تَ َستـََّرَ ،م ْن َك ٌَت َعْن ُو إِذا َوَّر  ،أَو ِم َن ال ُكْنية ،كأَنو ذَ َكَر
تَ َك ٌَّت َ
ِ
احلر ِ
ب ليُعرف"(ٖ).
كنْيتو عنْ َد َْْ
والكناية اصطالحا :ىو اللفظ الذي استًت ادلراد منو
باالستعمال وإن ظهر معناه لغة ،كرول الرجل لزوجتو اعتدي قاصدا بو
الطالق(ٗ).
(ٔ) انظر :الفَتوزآبادي" ،الراموس احمليط".ٕٕٛ :ٔ ،
(ٕ) انظر :اجلصاص ،أمحد بن علي الرازي" ،الفصول يف األصول" ( .طٕ ،
الكويت ،وزارة األوقافٜٜٔٗ ،م) .ٖٜ٘ :ٔ ،أمَت باد شاه ،زلمد أمُت
ادلعروف بأمَت بادشاه" ،تيسَت التحرير على كتاب التحرير"( .مصر ،مطبعة
مصطفى البايب احلليبٖٔ٘ٓ ،ىـ).ٖٔٛ :ٔ ،
(ٖ) ابن منظور " ،لسان العرب".ٕٖٖ :ٔ٘ ،
(ٗ) انظر :ابن أمَت احلاج ،مشس الدين زلمد بن زلمد بن زلمد ويرال لو ابن
ادلوقت" ،التررير والتحبَت"( .طٕ ،دار الكتب العلميةٖٔٗٓ ،ىـ -
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وقد ذكر األصوليون من احلنفية أن احلريرة تًتك إىل اجملاز
ألسباب يرتضيها ادلرام واحلال ،ويدرك ذلك بالررائن وسياق الكالم
ونظمو(ٔ).
وقد مثل البزدوي دلا تًتك بو احلريرة بداللة سياق النظم برول

اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱠ [الكهف ] ٕٜ :تركت حريرة
األمر والتخيَت برولو  -عز وجل :-ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱠ ومحل
( ٕ)

على اإلنكار والتوبيخ رلازا  .فالسياق ىنا ىو قولو تعاىل :ﱡﭐ ﱮ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٜٔٛم) . ٕٕٛ :ٔ ،الكراماس يت ،يوسف بن حسُت" ،زبدة الوصول إىل
عمدة األصول"( .الكويت ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية). ٔٚٗ :ٔ ،
(ٔ) انظر :اجلصاص" ،الفصول يف األصول" .ٖٜ٘ :ٔ ،السرخسي" ،أصول
السرخسي" . ٔٚٓ :ٔ ،عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار عن أصول
فخر اإلسالم البزدوي" .ٖٜ :ٕ ،أمَت باد شاه" ،تيسَت التحرير على كتاب
التحرير" . ٖٔٛ :ٔ ،ابن أمَت احلاج" ،التررير والتحبَت". ٕٕٛ : ٔ ،
التفتازاين" ،التلويح على التوضيح دلنت التنريح يف أصول الفرو". ٖٔٓ :ٔ ،
الكراماسيت" ،زبدة الوصول إىل عمدة األصول" .ٔٚٗ :ٔ ،زلمد شليب،
"أصول الفرو اإلسالمي" ( .بَتوت ،دار النهضة العربيةٜٔٛٙ ،م):،
ٕٗٗ  .وىبة الزحيلي" ،أصول الفرو اإلسالمي" ( .طٕ  ،بَتوت ،دار
الفكرٜٜٔٛ ،م).ٕٖٛ :ٔ ،
(ٕ) انظر :عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار" .ٔٓٔ :ٕ ،وانظر :اخلبازي ،عمر
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ﱡﱧﱨﱩ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ الذي حلق برولو تعاىل :ﭐ

ﱪ ﱫ ﱬﱠ فعدل بو من احلريرة اليت ىي األمر والتخيَت إىل
اجملاز الذي ىو اإلنكار والتوبيخ(ٔ).
وأوضح عبد العزيز البخاري قول البزدوي (تركت حريرة األمر)
بأن حريرة قولو :ﱡﱩﱠ مًتوكة ىهنا بررينة ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱠ
وحريرة قولو :ﱡﱬﱠ مًتوكة بداللة العرل وبررينة قولو :ﱡﭐﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ [الكهف .]ٕٜ :أي للذين عبدوا غَت اهلل نارا.
وكذا تركت حريرة التخيَت هبذه الررينة؛ ألن موجبو رفع ادلأمث ،وىذه

الررينة ال تناسبو .ومحل األمر يف قولو :ﱡﭐﱬﱠ على اإلنكار ،أي
على أن ادلرصود منو اإلنكار والرد على من صدر منو الكفر ،والتوبيخ
أي التهديد والوعيد كما يف قولو تعاىل :ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵ ﱠ [فصلت.)ٕ(]ٗٓ :
وذكر البزدوي من أمثلتو من كالم ادلكلفُت ما قالو زلمد رمحو
اهلل يف السَت الكبَت يف احلرىب إذا استأمن مسلما فرال لو :أنت آمن،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن زلمد بن عمر" ،ادلغٍت يف أصول الفرو"( .طٔ ،مكة ادلكرمة ،جامعة أم
الرر  ،مركز البحث العلمي وإحياء الًتاث اإلسالمئٖٗٓ ،ىـ).ٖٔٗ :،
(ٔ) انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي".ٜٖٔ :ٔ ،
(ٕ) انظر :عبد العزيز البخاري ،كشف األسرار ،جٕ صٔٓٔ . ٕٔٓ -
السرخسي" ،أصول السرخسي"ٔ  .ٜٖٔ :التفتازاين" ،التلويح". ٔٚٗ :ٔ ،
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كان أمانا .فإن قال :أنت آمن ستعلم ما تلرى ،مل يكن أمانا .ولو
قال :انزل إن كنت رجال ،مل يكن أمانا .ولو قال لرجل :طلق امرأيت إن
كنت رجال ،أو إن قدرت ،أو اصنع يف مايل ما شئت إن كنت رجال،
مل يكن توكيال .ولو قال رجل لرجل :يل عليك ألف درىم ،فرال
الرجل لك علي ألف درىم ،ما أبعدك .مل يكن إقرارا ،وصار الكالم
للتوبيخ بداللة سياق نظمو(ٔ).
وذكر السرخسي م ن أمثلتو من كالم ادلكلفُت لو أقر وقال:
لفالن علي ألف درىم إن شاء اهلل مل يلزمو شيء(ٕ) .ألن السياق ،وىو
صيغة التعليق إن شاء اهلل ،أبطل موجب اإلقرار يف قولو :لفالن علي
ألف درىم(ٖ).
ولو قال لفالن علي ألف درىم ،ليس لو علي شيء إن شاء
اهلل ،تلزمو األلف؛ ألن قولو :ليس رجوع ،وصيغة قولو :إن شاء اهلل
صيغة التعليق ،واإلرسال والتعليق كل واحد منهما متعارف بُت أىل
اللسان ،فكان ذلك من باب البيان ال من باب الرجوع ،ووجوب ادلال
عليو من حكم إرسال الكالم ،فمع صيغة التعليق ال يلزمو حكم
(ٔ) انظر :عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار" .ٕٔٓ :ٕ ،زلمد بن احلسن
الشيباين" ،شرح السَت الكبَت" إمالء زلمد بن أمحد السرخسي" ( .طٔ ،
بَتوت ،دار الك تب العلمية ٔٗٔٚ ،ىـٜٜٔٚ ،م).ٙٙ : ٕ ،
(ٕ) انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي".ٜٖٔ :ٔ ،
(ٖ) انظر :فاطمة بو سالمة" ،السياق عند األصوليُت".٘ :،
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( ٔ)

اإلرسال باعتبار سياق النظم .
وذكر عن زلمد بن احلسن يف السَت الكبَت :أنو لو قال مسلم
حلريب زلصور :انزل فنزل كان آمنا .ولو قال لو احلريب ادلأسور يف يده:
األمان األمان ،وقال ادلسلم يف جوابو :األمان األمان كان آمنا ،حىت لو
أراد قتلو بعد ىذا فعلى أمراء اجليش أن دينعوه من ذلك ،وال يصدقونو
يف قولو أردت رد كالمو .ولو قال :األمان األمان ستعلم ما تلرى ،أو
قال :األمان األمان تطلب؟ أو قال ال تعجل حىت تر  ،مل يكن ذلك
أمانا بداللة سياق النظم .وكذلك لو قال لغَته اصنع يف مايل ما شئت
إن كنت رجال أو قال طلق زوجيت إن كنت رجال مل يكن توكيال .ولو
قال لغَته يل عليك ألف درىم ،فرال اآلخر لك علي ألف درىم ما
أبعدك من ذلك مل يكن إقرارا ،فعرفنا أن بدليل سياق النظم تًتك
احلريرة(ٕ).
ومن الرباىُت الدالة على مراعاة احلنفية لداللة السياق وقرائن
احلال يف الصريح والكناية وإثبات األحكام هبا:
ما قرره الكراماسيت من أن حكم الصريح" تعلق احلكم بو بعُت
الكالم نفسو ،وقيامو مرام معناه ،حىت استغٌت عن العزدية والنية ،حريرة
(ٔ) انظر السرخسي" ،أصول السرخسي" .ٜٖٔ :ٔ ،عبد العزيز البخاري،
"كشف األسرار".ٕٔٓ :ٕ ،
(ٕ) انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .ٜٖٔ :ٔ ،زلمد بن احلسن" ،شرح
السَت الكبَت". ٙٙ-ٙ٘ :ٕ ،
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كان أو رلازا ،لظهور ادلراد بُت احملتمالت باالستعمال" (ٔ).
وال شك أن كثرة االستعمال من الررائن اليت تظهر ادلراد يف
اللفظ الصريح ظهورا تاما.
وكذلك ما ذكره اخلبازي من أن "حكم الكناية أنو ال جيب هبا
العمل إال بالنية أو داللة احلال؛ لزوال الًتدد فيما أريد بو ،ومسي البائن
واحلرام وضلومها كنايات الطالق رلازا ،ألهنا معلومة ادلعاين ،لكن اإلهبام
فيما يتصل بو  -أي احملل الذي يظهر أثرىا فيو  -فلذلك شاهبت
الكنايات ،فسميت بذلك رلازا.
وذلذا اإلهبام احتيج إىل النية أو داللة احلال ،فإذا زال اإلهبام
وجب العمل دبوجباهتا  -أي دبرتضياهتا وىي البينونة  -من غَت أن
جيعل عبارة عن الصريح"(ٕ).
فداللة احلال من معاين داللة السياق اليت ربدد ادلعٌت ادلراد يف
كنايات األلفاظ.
ومن أمثلة توظيف احلنفية لدال لة احلال واليت ىي من معاين
داللة السياق يف كل من الصريح والكناية:
ﱡﱹﱺﱻ ﱼﱽ
أن قولو تعاىل :ﭐ

(ٔ) الكراماسيت" ،زبدة الوصول". ٔٚٚ :ٔ ،
(ٕ) اخلبازي" ،ادلغٍت" . ٔٗٙ :" ،وانظر :الكراماسيت" ،زبدة الوصول": ٔ ،
.ٔٚٛ
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ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ [ادلائدة ]ٙ :صريح يف حصول
الطهارة بالتيمم ،وإذا حصلت الطهارة جيوز أداء فرضُت بو وقبل
الوقت(ٔ).
ومن قال :يا حر ،أو يا طالق ،أو حررتك ،أو طلرتك ،يكون
إيراعا نو أو مل ينو ،كما لو قال :أنت حر ،أو أنت طالق؛ ألن عينو
قام مرام معناه يف إجياب احلكم ،ألن األصل يف الكالم أن يكون
صرحيا ولداللة احلال وكثرة االستعمال ،فال حيتاج إىل النية قضاء(ٕ).
ومن قال المرأتو :أنت بائن أو خلية ال يرع الطالق بو إال إذا
نواه ،فا للفظ ال يعمل وحده لرصور الكناية يف الداللة عن الصريح،
حيث حيتمل معٌت آخر ،فاحتاج األمر إىل قرينة تعُت ادلراد منو ،وىو
( ٖ)
نية ادلتكلم او داللة احلال

(ٔ) انظر :اخلبازي" ،ادلغٍت" .ٔٗ٘ :،الكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود
بن أمحد" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع" ( .طٕ ،بَتوت ،دار الكتب
العلميةٔٗٓٙ ،ىـ ٜٔٛٙ -م).٘ٗ :ٔ ،
(ٕ) انظر :الكراماسيت" ،زبدة الوصول"(احملرق) ٔ .ٔٚٛ :الكاساين" ،بدائع
الصنائع" ،ٔٓٔ :ٖ ،زلمد شليب" ،أصول الفرو".ٗٗٙ :،
(ٖ) انظر :الكاساين" ،بدائع الصنائع" .ٔٓ٘ : ٖ ،زلمد شليب" ،أصول الفرو":
.ٗٗٙ
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املطمب الجاني :داللة السيام يف التفريل بني داللة العبارة وداللة
اإلشارة ،والرتجيح بيههىا عهد التعارض وأثرها يف استهباط
األحكام الصرعية.
الفرع األول :داللة السياق في التفريق بين داللة العبارة ،وداللة
اإلشارة.
يظهر أثر داللة السياق أكثر عمرا عند أصوليي احلنفية يف
اعتمادىم عليها يف ترسيم طرق دالالت األلفاظ ،فادلتتبع دلنهجهم جيد
أهنم يرسمون طرق داللة األلفاظ على األحكام إىل أربعة أنواع ىي:
داللة العبارة ،وداللة اإلشارة ،وداللة النص ،وداللة االقتضاء .ووجو
الضبط يف ىذه الطرق األربعة :أن داللة النص على احلكم :إما أن
تكون ثابتة باللفظ نفسو ،أوال تكون كذلك.
والداللة اليت تثبت باللفظ نفسو :إما أن تكون مرصودة منو
فهو مسوق ذلا ،أو غَت مرصودة .فإن كانت مرصودة :فهي العبارة
ويطلرون عليها (عبارة النص) وإن كانت غَت مرصودة :فهي اإلشارة
ويطلرون عليها (إشارة النص) .والداللة اليت ال تثبت باللفظ نفسو :إما
أن تكون مفهومة من اللفظ لغة ،أو تكون مفهومة منو شرعا .ففي
حال فهمها منو لغة تسمى(داللة النص) ،ويف حال فهمها منو شرعا
تسمى(داللة االقتضاء)(ٔ).
(ٔ) انظر :سعد العنزي" ،داللة السياق عند األصوليُت" . ٛ٘ :،فاطمة بو
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وبيان وجو احلصر الرائم على داللة السياق حسب ما ذكره
احلنفية ىو كما قال التفتازاين" :أن احلكم ادلستفاد من النظم إما أن
يكون ثابتا بنفس النظم أو ال .واألول إن كان النظم مسوقا لو فهو
العبارة ،وإال فهو اإلشارة .والثاين إن كان احلكم مفهوما منو لغة فهي
الداللة ،أو شرعا فهو االقتضاء ،وإال فهو التمسكات الفاسدة"(ٔ).
فالثابت بالعبارة كما قال السرخسي ىو" :ما كان السياق ألجلو
ويعلم قبل التأمل أن ظاىر النص متناول لو"(ٕ) .وكما قال البزدوي:
"واالستدالل بعب ارة النص ىو العمل بظاىر ما سيق الكالم لو"(ٖ).
والثابت باإلشارة ما مل يكن السياق ألجلو وغَت مرصود من
الكالم ،وليس بظاىر من كل وجو ،لكنو يعلم بالتأمل يف معٌت اللفظ
من غَت زيادة فيو وال نرصان ،وبو تتم البالغة ويظهر اإلعجاز .ونظَت
ذلك من احملسوس أن ينظر اإلنسان إىل شخص ىو مربل عليو ويدرك
آخرين بلحظات بصره دينة ويسرة وإن كان قصده رؤية ادلربل إليو فرط،
ومن رمى سهما إىل صيد فردبا يصيب الصيدين بزيادة حذقو يف ذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سالمة" ،السياق عند األصوليُت".ٛ - ٚ :،
(ٔ) التفتازاين" ،التلويح على التوضيح" .ٕٕٗ :ٔ ،وانظر :البزدوي ،علي بن زلمد
احلنفي" ،أصول البزدوي" كنز الوصول اىل معرفة األصول(كراتشي ،مطبعة
جاويد بريس ) .ٔٔٚ :ٕ ،السرخسي" ،أصول السرخسي".ٕٖٙ :ٔ ،
(ٕ) السرخسي" ،أصول السرخسي".ٕٖٙ :ٔ ،
(ٖ) البزدوي" ،أصول البزدوي".ٔٔٚ : ٕ ،

- 644 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 091الجزء األول

للعمل ،فإصابتو الذي قصد منهما موافق للعادة ،وإصابة اآلخر فضل
على ما ىو العادة حصل بزيادة حذقو ،ومعلوم أنو يكون مباشرا فعل
االصطياد فيهما ،فكذلك ىنا احلكم الثابت باإلشارة والعبارة كل واحد
منهما يكون ثابتا بالنص(ٔ).
وىذا اخلفاء يف داللة إشارة النص إن كان يزول بأدىن تأمل
كانت اإلشارة ظاىرة ال خيتلف فيها ،وإن كان حيتاج إىل دقة نظر
وزيادة تأمل كانت اإلشارة غامضة زبتلف فيها األفهام ،فتحتاج إىل قوة
ذكاء وصفاء قرحية ،وتعمق يف علوم الشريعة واللغة العربية ،فرد يفطن
ذلا بعض اجملتهدين دون غَته(ٕ).
فداللة العبارة عند احلنفية ىي داللة اللفظ على احلكم ادلسوق
لو الكالم أصالة أو تبعا ،بال تأمل ،فهي داللة صرحية بال نظر وال
حبث ،وىي داللة على ما سيق ألجلو الكالم ،سواء سيق لو

(ٔ) انظر :الدبوسي ،أبو زيد عبد اهلل بن عمر بن عيسى" ،تروًن األدلة يف
أصول الفرو" ( .طٔ ،دار الكتب العلميةٕٔٗٔ ،ىـ ٕٓٓٔ -م). ٖٔٓ :،
السرخسي" ،أصول السرخسي" .ٕٖٙ :ٔ ،عبد العزيز البخاري" ،كشف
األسرار" .ٖٔٗ :ٕ ،اخلبازي" ،ادلغٍت".ٜٔٗ :،
(ٕ) انظر :زلمد شليب" ،أصول الفرو اإلسالمي" .ٗٛٓ :،زلمد الرحيل غرايبة،
"إشارة النص ومد االستدالل هبا يف النصوص الشرعية والرانونية" .رللة
جامعة دمشق للعلوم الرانونية ٕٕٓٓٗ( ،م).ٖٖٓ :،
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اصالة أو تبعا .
ويالحظ أن كالم عامة األصوليُت احلنفية  -ادلتردمُت ومن
تابعهم من ادلتأخرين  -دل على ترسيم دقيق لداللة السياق ،فهم
يرون أن ادلرصود من السياق إما أن يدل أصالة على احلكم ،أو أن
يدل تبعا ،وكال الداللتُت على درجة واحدة ،تسمى (داللة عبارة).
كما ىو الشأن عند اإلمامُت البزدوي(ٕ) والسرخسي(ٖ).
بينما ذىب بعضهم اآلخر إىل أن معٌت ادلسوق لو ىنا ما يكون
مرصودا يف اجلملة باألصالة فرط ،دون ما قصد تبعا ،كما ىو الشأن
عند صدر الشريعة عبيد اهلل بن مسعود.
فإنو اعترب ما قصد تبعا من داللة اإلشارة ،وليس من داللة
العبارة ،فرصر داللة العبارة على ما قصد تبعا ال أصالة ،كما قصر
داللة العبارة على السوق األصلي سلالفا يف ذلك مجهور األصوليُت من
احلنفية(ٗ).
(ٔ) انظر :زلمد أديب صاحل" ،تفسَت النصوص يف الفرو اإلسالمي" ( .طٗ ،
بَتوت ،ادلكتب اإلسالمئٖٗٔ ،ىـ).ٜٗٙ :ٕ ،
(ٕ) انظر :البزدوي" ،أصول البزدوي".ٔٔٚ :،
(ٖ) انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي".ٕٖٙ :ٔ ،
(ٗ) انظر :سعد العنزي" ،داللة السياق عند األصوليُت" .ٛٙ :،فاطمة
بوسالمة" ،السياق عند األصوليُت" .ٛ :،زلمد شليب" ،أصول الفرو
اإلسالمي". ٜٗٚ :،
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من خالل ما تردم من بيان وشرح لعبارة النص وإشارة النص،
يتجلى بوضوح اعتناء األصوليُت من احلنفية بداللة السياق يف ىذا
اجملال ،األمر الذي اطرد عندىم يف التفريق بُت ىاتيك الداللتُت وذلك
على النحو التايل(ٔ):
 ادلعٌت يف عبارة النص سيق الكالم ألجلو أصالة أو تبعا فهومرصود للشارع ،يدخل فيها :الظاىر ،والنص ،وادلفسر ،واحملكم،
ويدخل فيها أيضا ادلعٌت االلتزامي إذا كان مرصودا للشارع .يف حُت أن
إشارة النص ادلعٌت فيها مل يسق الكالم ألجلو فهو غَت مرصود للشارع،
لذا كانت إشارة النص ال تشمل إال ادلعٌت االلتزامي غَت ادلرصود(ٕ).
 ادلعٌت يف عبارة النص يرف عليو كل عارف باللغة ،فال حيتاجإىل التأمل ،يعرفو الفريو وغَت الفريو ،بينما ادلعٌت اإلشاري معرفتو ربتاج
إىل تأمل ،فال يفهم ادلعٌت دبجرد مساع الكالم ،حىت قيل :اإلشارة من
العبارة كالكناية من الصريح وادلشكل من الواضح ،لذا اختص بفهم
ادلعٌت اإلشاري وال سيما اخلفي اخلواص شلن ربلوا بروة الذكاء والفطنة،
وذلم معرفة متعمرة بعلوم الشريعة وعلوم العربية ،وملكة مراصدية
راسخة .فكما أن إدراك ما ليس دبرصود بالنظر مع إدراك ادلرصود بو
(ٔ) انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .ٕ٘ٗ :ٔ ،عبد العزيز البخاري،
"كشف األسرار" .ٕٕ٘ :ٕ ،زلمد الرحيل" ،إشارة النص".ٖٖٛ :،
(ٕ) انظر :عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار".ٕٔٓ :ٕ ،
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من كمال قوة اإلبصار كذا فهم ما ليس دبرصود بالكالم يف ضمن
ادلرصود بو من كمال قوة الذكاء وصفاء الررحية ،وذلذا خيتص بفهم
اإلشارة اخلواص وتعد من زلاسن الكالم البليغ(ٔ).
لكن يف ادلرابل ينبغي الًتيث والتمهل يف استثمار ادلعاين
اإلشارية ،واحلذر من أن تتخذ اإلشارة سبيال للتمحل يف الفهم،
واإليغال يف التكلف ،لتطويع النص باسم داللة االلتزام واإلشارة ،وربطو
بفروع قد ال يبدو ذلا ارتباط بالنص ،كما ال تبدو ذلا مناسبة منضبطة
تشعر بأن احلكم من لوازم ىذا النص ،وشلا يًتتب على مدلولو
بالعبارة(ٕ).
 عبارة النص ربتمل التخصيص ،بينما إشارة النص ال ربتملالتخصيص ،ألن العموم فيما سيق الكالم ألجلو ،فأما ما كان بطريق
اإلشارة فهو زيادة على ادلطلوب بالنص ،فال يكون فيو معٌت العموم
حىت حيتمل التخصيص(ٖ).
 تدل عبارة النص بنفسها على ادلعٌت ،فهي ليست حباجة إىلواسطة ،بينما إشارة النص ربتاج إىل واسطة للداللة على ادلعٌت ،فادلعٌت
(ٔ) انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" ٔ .ٕٖٙ :عبد العزيز البخاري،
"كشف األسرار" ٕ  .ٖٔٗ :ابن أمَت احلاج" ،التررير والتحبَت"، ٜٙ :ٔ ،
 .ٛٚزلمد الرحيل" ،إشارة النص".ٖٖٛ :،
(ٕ) انظر :زلمد أديب صاحل" ،تفسَت النصوص". ٜٕٗ :ٔ ،
(ٖ) انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي".ٕ٘ٗ :ٔ ،
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اإلشاري الزم متأخر دلعٌت اللفظ ،فال إشارة إال مع عبارة(ٔ).
 ال يثَت ادلعٌت ادلستفاد بعبارة النص اختالفا بُت الفرهاء علىالنحو الذي تثَته إشارة النص ،لتفاوت الفرهاء يف ادلدارك العرلية
ودرجات التأمل واالستنباط(ٕ).
ومن بُت األمثلة الواردة عند احلنفية يف داللة العبارة وداللة
اإلشارة واليت يظهر فيها استعمال مصطلح السياق:
٘ٔ].

ٔ  -قولو تعاىل :ﱡﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ [األحراف:

فالثابت بالعبارة ظهور ادلنة للوالدة على الولد ،ألن السياق
يدل على ذلك .والثابت باإلشارة أن أدىن مدة احلمل ستة أشهر؛ فرد
ثبت بنص آخر أن مدة الفصال حوالن كما قال تعاىل :ﱡﭐ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱠ [لرمان ]ٔٗ :فإمنا يبرى للحمل ستة أشهر ،فثبت بداللة
إشارة اآليتُت أن احلمل ديكن أن يكون لستة أشهر.
وقد ذكر اجلصاص(ٖ) أنو روي أن عثمان أمر برجم امرأة قد
(ٔ) انظر :ابن أمَت احلاج" ،التررير والتحبَت" .ٜٔٓ : ٔ ،زلمد الرحيل" ،إشارة
النص".ٖٖٛ :،
(ٕ) انظر :زلمد الرحيل" ،داللة اإلشارة".ٖٖٛ :،
(ٖ) انظر :اجلصاص ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي" ،أحكام
الررآن" ( .دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت ٔٗٓ٘ ،ىـ ). ٕٙٚ : ٘ ،
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ولدت لستة أشهر ،فرال لو علي :قال اهلل تعاىل :ﱡﭐﱌ ﱍ

ﱎﱏﱠ وقال :ﱡﭐﱮ ﱯﱰ ﱠ (ٔ).
وروي أن عثمان سأل الناس عن ذلك فرال لو ابن عباس مثل
ذلك ،وأن عثمان رجع إىل قول علي وابن عباس(ٕ).
ٕ -قولو تعاىل :ﱡﭐ ﲦﲧﲨﲩ ﲪ ﲫﱠ

ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ [البررة.]ٕٖٖ :
فالثابت بالعبارة وجوب نفرة الوالدة على الوالد ،فإن السياق لذلك،
والثابت باإلشارة أحكام منها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانظر :الدبوسي" ،تروًن األدلة" .ٖٕٔ- ٖٔٓ :،السرخسي" ،أصول
السرخسي".ٕٖٚ :ٔ ،
(ٔ) انظر :عبدالرزاق الصنعاين ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع اليماين
الصنعاين" ،مصنف عبدالرزاق" .احملرق :حبيب الرمحن األعظمي( طٕ ،
اذلند ،الناشر :اجمللس العلمي -يطلب من :بَتوت ،ادلكتب اإلسالمي،
ٖٓٗٔىـ).)ٖٖٔٗٗ(ٖٜٗ :ٚ ،
(ٕ) انظر :مالك ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ادلدين " ،موطأ
مالك" .صححو ورقمو وخرج أحاديثو وعلق عليو :زلمد فؤاد عبد الباقي
(لبنان ،بَتوت ،دار إحياء الًتاث العريب ٔٗٓٙ ،ىـ ٜٔٛ٘ -م): ٕ ،
ٕ٘.ٛ
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 -أن نسبة الولد إىل األب دون األم ،ألنو أضاف الولد إليو

حبرف الالم فرال :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ فيكون دليال على أنو ىو
ادلختص بالنسبة إليو ،والنسب الزم للمعٌت الذي وضع لو حرف الالم
فتكون داللة إشارة ،وألن ىذا ادلعٌت مل يسق الكالم إلفادتو.
 أن لألب والية التملك أي لو حق أن يتملك مال االبن عنداحلاجة ،وأنو ال يعاقب بولده أي بسبب ولده ،حىت لو قتل ابنو ال
يرتص منو ،ولو قذفو بأن قال زنيت ال جيب عليو حد الرذف ،وال حيد
بوطء جاريتو وإن علم حرمتها عليو ،وال حيبس يف دينو كادلالك
دبملوكو ،أي كما ال يعاقب ادلالك بسبب شللوكو؛ ألن الولد نسب إليو.
 ومنها أنو إذا استولد جارية االبن يثبت النسب ،وال جيبعليو رد قيمة الولد على االبن.
 ومنها أنو إذا أنفق مالو على نفسو عند ضرورة ال يؤاخذبالضمان .وفيو أي ويف قولو تعاىل :ﱡﭐ ﲦﲧﲨ ﱠ إشارة إىل انفراد
األب بتحمل نفرة الولد ألن الشرع أوجب النفرة على األب ،بناء
على كون الولد منسوبا إليو وال يشاركو أحد يف ىذه النسبة ،فكذلك
يف حكمها(ٔ).

(ٔ) انظر :اجلصاص" ،أحكام الررآن" .ٔٚٙ : ٔ ،السرخسي" ،أصول
السرخسي" .ٕٖٚ :ٔ ،عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار" ٕ . ٕٕٔ :
ابن اذلمام ،كمال الدين زلمد بن عبد الواحد السيواسي" ،فتح الردير".
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 وىو دليل أيضا على أن األب ال يشاركو يف النفرة على الولدغَته؛ ألنو ىو ادلختص باإلضافة إليو ،والنفرة تبتٌت على ىذه اإلضافة،
كما وقعت اإلشارة إليو يف اآلية دبنزلة نفرة العبد ،فهي إمنا ذبب على
سيده ال يشاركو غَته فيها.
 وفيو دليل أيضا على أن استئجار األم على اإلرضاع يفحال قيام النكاح بينهما ال جيوز ،ألنو جعل النفرة ذلا عليو باعتبار
عمل اإلرضاع برولو تعاىل :ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ

[البررة ]ٕٖٖ :فال يستوجب بدلُت باعتبار عمل واحد(ٔ).

ٖ  -قولو تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ [البررة ]ٔٛٚ :فرد دلت ىذه
اآلية بعبارهتا على جواز ادلباشرة للزوجات ،وإباحة االستمتاع هبن،
وإباحة األكل والشرب ،وجعل ذلك احلل شلتدا يف مجيع أجزاء الليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(دار الفكر).ٖٜٙ :ٛ ،ٗٗٗ :ٖ ،
(ٔ) انظر :اجلصاص" ،أحكام الررآن" .ٔٚٙ : ٔ ،السرخسي" ،أصول
السرخسي" . ٕٖٚ : ٔ ،عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار". ٕٕٔ : ٕ ،
ابن اذلمام" ،فتح الردير".ٖٜٙ :ٛ ،ٗٗٗ :ٖ ،
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حىت طلوع الفجر؛ وىو ادلعٌت الذي سيق النص إلفادتو ،وىو ادلرصود
من اآلية .ودل بإشارتو على صحة صوم من طلع عليو الفجر وىو
جنب ،ألن إباحة االتصال بالزوجة يف مجيع أجزاء الليل يستلزم أن
يطلع عليو الفجر وىو جنب ،ألن االغتسال ال يكون إال بعد طلوع
الفجر .فهذا احلكم ثابت بطريق اإلشارة ،ألنو الزم للمعٌت األصلي مل
يسق النص إلفادتو(ٔ).
ٗ  -قولو تعاىل :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙﲚﲛ ﲜ ﲝﱠ [البررة]ٕٖٙ :
فرد دلت ىذه اآلية بعبارهتا على أن طالق الزوج لزوجتو قبل
الدخول ،وقبل أن يفرض ذلا صداقا يف الزواج ىو طالق مشروع ،ليس
على الزوج إمث فيو ،وىو ادلعٌت ادلرصود من اآلية ،وىو الذي سيق النص
إلفادتو.
وتدل اآلية بداللة اإلشارة الظاىرة على صحة عرد النكاح إذا
مل يذكر فيو ادلهر ،ألن الطالق ال يتم إال بعد عرد زواج صحيح ،وشلا
ال شك فيو أن ىذا ادلعٌت مل يرصده الشارع ،فلم يسق الكالم
ألجلو(ٕ).
(ٔ) انظر :اجلصاص" ،أحكام الررآن" .ٕٗٔ :ٔ ،ابن اذلمام" ،فتح الردير"،
ٖ.ٖٔٙ :
(ٕ) انظر :ابن اذلمام" ،فتح الردير" .ٖٔٙ :ٖ ،وانظر :اجلصاص" ،أحكام
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الفرع الثاني :داللة السياق في ترجيح داللة العبارة على داللة
اإلشارة عند التعارض.
لرد رتب احلنفية تلك األنواع من الدالالت حسب قوة الداللة
وضعفها فرالوا :إن داللة العبارة أقو من داللة اإلشارة ،ألن العبارة
تدل بنفسها على حكم مرصود من سوق النص ،واإلشارة تدل على
حكم غَت مرصود من سوقو .وال يظهر ذلذا التفاوت أثر يف إثبات
احلكم هبا ،وإمنا يظهر أثره عند وجود التعارض الظاىري بينها ،فإذا
تعارضت اإلشارة مع العبارة قدمت عبارة النص على إشارتو ،ألن ادلعٌت
ادلستفاد من عبارة النص مرصود سيق الكالم ألجلو ،يف حُت أن
الثابت باإلشارة غَت مرصود ومل يسق الكالم ألجلو.
فاحلكم الثابت بالعبارة يكون ىو ادلرصود أصالة وبالذات،
والكالم قد سيق ألجلو أصالة أو تبعا ،يف حُت أن احلكم الثابت
باإلشارة مل يسق الكالم من أجلو أصالة وال تبعا ،وال شك أن ما
يكون مرصودا من السياق أقو شلا ال يكون مرصودا منو.
فكان لزاما أن يظهر أثر ذلك عند تعارضهما ،فيردم احلكم
الثابت بالعبارة على احلكم الثابت باإلشارة(ٔ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الررآن" .ٕٖٜ :ٕ ،زلمد الرحيل" ،داللة اإلشارة".ٖٖٖ :،
(ٔ) انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" ٔ .ٕٖٙ :عبد العزيز البخاري،
"كشف األسرار" .ٖٔٗ : ٕ ،ابن أمَت احلاج" ،التررير والتحبَت "، ٜٙ :ٔ ،
 . ٔٓٚ ، ٛٚزلمد أديب صاحل" ،تفسَت النصوص" .ٜٗٚ :ٔ ،زلمد
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وفيما يلي طائفة من األمثلة على تعارض عبارة النص مع
إشارتو ،واليت يتضح من خالذلا أن ادلعٌت ادلستفاد بعبارة النص يردم
على ادلعٌت ادلستفاد بإشارتو.
ٔ  -قولو تعاىل :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ

[البررة ] ٕٖٖ :يدل ىذا النص بإشارتو على أن األب مردم على األم
إذا كان االبن ال يستطيع النفرة عليهما بل على واحد منهما ،ألن
األب دلا وجبت عليو وحده النفرة على االبن كان األب مردما على
األم عند احلاجة إىل النفرة .وىذا ادلعٌت الثابت باإلشارة معارض
للحديث الذي رواه أبو ىريرة ،وىو " أن رجال جاء إىل النيب صلى اهلل
عليو وسلم :فرال :من أحق الناس حبسن صحابيت يا رسول اهلل؟ فرال
صلى اهلل عليو وسلم " :أمك ،مث قال :من؟ قال أمك ،مث قال :من؟
قال :أمك ،مث قال :من؟ قال :أبوك"(ٔ) .يدل ىذا احلديث بعبارتو
على تردًن األم على األب يف النفرة ألنو جعل لألب الربع من ادلربة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شليب" ،أصول الفرو" .ٗٛٛ :،زلمد الرحيل" ،إشارة النص".ٖٖٛ :،
(ٔ) البخاري ،زلمد بن إمساعيل" ،صحيح البخاري منت فتح الباري"( .الرياض،
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء) ،كتاب األدب ،باب
من أحق الناس حبسن الصحبة(ٕ : ٛ ،حٔ .)ٜ٘ٚمسلم ،مسلم بن
احلجاج الرشَتي" ،صحيح مسلم" ( .الرياض ،نشر وتوزيع رئاسة إدارات
البحوث العلمية واإلفتاء ٜٔٛٓ ، ،م) ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب بر
الوالدين وأهنما أحق بو ،جٗ(ٜٔٚٗ :ح.)ٕ٘ٗٛ
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وجعل لألم ثالثة أرباع ادلربة للمتاعب واآلالم اليت تعانيها يف احلمل،
والوالدة ،والرضاع.
مث إن الطفل حباجة إىل رعاية األم أكثر من حاجتو إىل رعاية
األب ،ألنو ليس بُت الطفل وبُت رعاية أمو واسطة على اإلطالق ،أما
رعاية األب لطفلو فإهنا تصل بواسطة ،فإنو يروم باستئجار امرأة
إلرضاعو وحضانتو بالنفرة والكسوة ،وىذا يدل على أن حق األم أكثر
من حق األب .لذا تكون مردمة على األب يف النفرة(ٔ).
وما دام األقو ىو ادلردم عند التعارض ،وجب تردًن احلكم
الثابت بعبارة النص الذي سيق الكالم ألجلو  -والذي أفاد تردًن
األم  -على احلكم الثابت بإشارة النص ،الذي مل يسق الكالم ألجلو -
والذي أفاد تردًن األب -وتكون األم أوىل من األب يف النفرة(ٕ).
ٕ  -قولو تعاىل :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

(ٔ) ىذا ىو الرول ادلعتمد عند احلنفية ،وقيل إن األب أوىل ،وقيل ترسم النفرة
بُت األب واألم .نظر :ابن اذلمام" ،فتح الردير" .ٕٗٔ :ٔ ،الكاساين،
عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد" ،بدائع الصنائع يف ترتيب
الشرائع" ( .طٕ ،بَتوت ،دار الكتب العلميةٔٗٓٙ ،ىـ ٜٔٛٙ -م): ٗ ،
 . ٖٙابن عابدين ،زلمد أمُت" ،حاشية رد احملتار على الدر ادلختار" ( .ط،
ٕدار الفكرٜٜٔٚ ، ،م).ٙٔٙ :ٖ ،
(ٕ) انظر :زلمد أديب صاحل" ،تفسَت النصوص" .٘ٓٔ :ٔ ،زلمد شليب،
"أصول الفرو" .ٜٗٛ :،زلمد الرحيل" ،إشارة النص".ٖٖٜ :،
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ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ [البررة ]ٔٚٛ :مع قولو
تعاىل :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﱠ

[النساء ] ٜٖ :تدل عبارة النص األول على وجوب الرصاص من
الراتل عمدا ،وتدل إشارة النص الثاين أن الراتل العمد ال يرتص منو،
ألنو دل بعبارتو على أن جزاءه أخروي من اخللود يف نار جهنم يوم
الريامة ،وغضب اهلل عليو وإعداده لو العذاب العظيم ،واقتصر على
ذلك ،واالقتصار يف مرام البيان يفيد احلصر ،فاقتصاره على العروبة
األخروية يفيد بإشارتو إىل أنو ال جزاء على الراتل العمد يف الدنيا.
فتتعارض اآليتان :عبارة األوىل ادلفيدة للعروبة الدنيوية ،وإشارة
الثانية النافية ذلا ،فتردم العبارة على اإلشارة ،ألن الكالم سيق ألجلها
أصالة ،ويرتص من الراتل العمد(ٔ).
ٖ  -قولو عليو الصالة والسالم يف النساء أهنن ناقصات عرل
ودين ،فريل ما نرصان دينهن قال (( :ترعد إحداىن يف قعر بيتها
شطر دىرىا أي نصف عمرىا ال تصوم وال تصلي ))(ٕ).
(ٔ) انظر :زلمد أديب صاحل" ،تفسَت النصوص" .ٜٗٛ :ٔ ،زلمد شليب،
"أصول الفرو".ٗٛٛ :،
(ٕ) لفظ احلديث يف صحيح البخاري ومسلم وغَتمها من كتب السنن ىو" :ما
رأيت من ناقصات عرل ودين أذىب للب الرجل احلازم من إحداكن» ،
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قال عبد العزيز البخاري" :سيق الكالم لبيان نرصان دينهن،
وفيو إشارة إىل أن أكثر احليض مخسة عشر يوما(ٔ).
وىو معارض دلا روي عنو صلى اهلل عليو وسلم ان قال" :أقل
احليض للجارية البكر والثيب ثالثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام"(ٕ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلن :وما نرصان ديننا وعرلنا يا رسول اهلل؟ قال« :أليس شهادة ادلرأة مثل
نصف شهادة الرجل» قلن :بلى ،قال« :فذلك من نرصان عرلها ،أليس إذا
حاضت مل تصل ومل تصم» قلن :بلى ،قال« :فذلك من نرصان دينها»".
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب احليض ،باب ترك احلائض الصوم: ٔ ،
( ٙٛحٖٗٓ ) .مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإلديان ،باب بيان نرصان
اإلديان بنرص الطاعات(ح  .)ٛٓ ، ٜٚقال البيهري ،أبو بكر أمحد بن
احلسُت بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين" ،معرفة السنن واآلثار".
(طٔ  ،كراتشي ،باكستان ،الناشرون :جامعة الدراسات اإلسالمية( ،دمشق،
بَتوت) ،دار قتيبةٕٔٗٔ ،ىـ ٜٜٔٔ -م)(ٖٙٚ :ٔ ،ح  :)ٗٙٚوأما
الذي يذكره بعض فرهائنا يف ىذه الرواية من قعودىا شطر عمرىا أو شطر
دىرىا ال تصلي .فر د طلبتو كثَتا فلم أجده يف شيء من كتب أصحاب
احلديث ومل أجد لو إسنادا حبال.
(ٔ) عبد العزيز البخاري" ،كشف السرار".ٖٔ٘ :ٕ ،
(ٕ) الدارقطٍت ،علي بن عمر بن أمحد بن مهدي" ،سنن الدارقطٍت" ( .لبنان،
بَتوت ،مؤسسة الرسالة) ،كتاب احليض(ٕٜٔ :ٔ ،ح ٔ ) ٙوقال :فيو ابن
منه ال رلهول ،وزلمد بن أمحد ابن أنس ضعيف .الطرباين" ،ادلعجم الكبَت"،
 .) ٚ٘ٛٙ( ٕٔ٘ :ٛوذكر الزيلعي :أنو رواه الطرباين يف معجمو والدارقطٍت
يف سننو ،وأن يف سنده انرطاع ،وبعض رواتو وصفوا باجلهالة والضعف، .
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ودلا تعارض احلكم الثابت بعبارة النص مع احلكم الثابت
بإشارتو ،فإن احلكم الثابت بالعبارة يردم على الثابت باإلشارة ،ألن
الكالم يف عبارة النص سيق إلثبات ذلك احلكم وىو مرصود أصالة،
لذا يكون أكثر مدة احليض عشرة أيام(ٔ).
املطمب الجالح :داللة السيام يف داللة الهص وأثرها يف استهباط
األحكام الصرعية.
ادلرصود بالداللة يف داللة النص عند احلنفية ىي فهم ادلعٌت من
اللفظ إذا أطلق بالنسبة إىل العامل بالوضع(ٕ).
وداللة النص ىي :فهم غَت ادلنطوق بو من ادلنطوق بداللة سياق
الكالم ومرصوده(ٖ).
أي :فهم معٌت ظاىر ،يعرف بسماع اللفظ ،من غَت تأمل،
حىت يستوي فيو الفريو والعريب الذي ليس بفريو ،دبنزلة احلكم ببديهة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر :الزيلعي ،عبد اهلل بن يوسف" ،نصب الراية ألحاديث اذلداية ( .طٕ ،
ادلكتبة اإلسالميةٜٖٔٚ ،م).ٜٔٔ :ٔ ،
(ٔ) انظر :زلمد الرحيل" ،إشارة النص" .ٖٗٓ :،زلمد أديب صاحل" ،تفسَت
النصوص".٘ٓ٘ :ٔ ،
(ٕ) انظر :منال خسرو" ،مرآة األصول شرح مرقاة الوصول" ( .درسعادت،
شركت صحافية عثمانية).ٔٙٓ :،
(ٖ) انظر :عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار" ٔ .ٖٚ :

- 690 -

داللة السياق عند األصوليين من الحنفية وأثرها في استنباط األحكام الشرعية ،أ .د .يوسف أحمد محمد البدوي
( ٔ)

العرل .
وقيل ىي اجلمع بُت ادلنصوص وغَت ادلنصوص بادلعٌت اللغوي،
ويسميها عامة األصوليُت فحو اخلطاب(ٕ) .ومن األمثلة على داللة
النص:
ٔ  -قولو تعاىل :ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ
ﲐ ﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖ ﲗﲘﲙ ﲚ

ﲛ ﲜﲝﲞ ﲟ ﲠﱠ [اإلسراء.] ٕٖ :
قال عبدالعزيز البخاري" :اعلم أن احلكم إمنا يثبت بالداللة إذا
عرف ادلعٌت ادلرصود من احلكم ادلنصوص ،كما عرف أن ادلرصود من
ربرًن التأفيف والنهر كف األذ عن الوالدين؛ ألن سوق الكالم لبيان
احًتامهما فيثبت احلكم يف الضرب والشتم بطريق التنبيو"(ٖ).
ﱡﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ٕ  -قولو تعاىل :ﭐ

ﱻ ﱼ ﱽﱾﱿ ﲀﲁ ﱠ [النساء] ٔٓ :
فعرف من سياق الكالم أن الغرض من ربرًن أكل مال اليتيم

(ٔ) انظر :السمرقندي ،عالء الدين زلمد بن أمحد" ،ميزان األصول يف نتائج
العرول يف أصول الفرو" ( .طٔ ،مطبعة اخللودٜٔٛٚ ،م).ٖٜٜ :ٔ ،
(ٕ) انظر :عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار".ٖٚ : ٔ ،
(ٖ) عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار" .ٚٗ :ٔ ،اجلصاص" ،أحكام
الررآن".ٖٖٛ :ٔ ،
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ترك التعرض لو ،فيثبت احلكم يف اإلحراق واإلىالك(ٔ).
قال اجلصاص" :قد خص اهلل تعاىل األكل بالذكر ،وسائر
األموال غَت ادلأكول منها زلظور إتالفو من مال اليتيم كحظر ادلأكول
منو ،ولكنو خص األكل بالذكر ألنو أعظم ما يبتغى لو األموال"(ٕ).
ما صح عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -أنو رجم ماعزا حُت
زىن ،وىو زلصن(ٖ) ،وثبت زناه وإحصانو عنده ،فيكون وجوب الرجم
يف حق ماعز ثابتا بعُت النص ،ويف حق غَته إذا زىن وىو زلصن ثابتا
بداللة النص ،ألنو عرف بالبديهة أنو ما رجم ما عزا لكونو ماعزا زلصنا،
لكن لوجود الزنا منو عند اإلحصان ،ومثلو موجود يف حق غَته ،فثبت
احلكم يف حق غَته بادلعٌت الثابت ظاىرا ،فيكون داللة النص ،وقدعلم
ذلك ادلفهوم من مرصود الكالم وسياقو(ٗ).

(ٔ)انظر :عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار" .ٚٗ :ٔ ،السمرقندي" ،ميزان
األصول".ٗٓٓ :ٔ ،
(ٕ) اجلصاص" ،أحكام الررآن".ٖٕٚ :ٕ ،
(ٖ) انظر :مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب احلدود ،باب من اعًتف على نفسو
بالزىن(ٖٔٔٛ :ٖ ،حٕ.)ٜٔٙ
(ٗ) انظر :السمرقندي" ،ميزان األصول" .ٗٓٓ :ٔ ،الكاساين" ،بدائع
الصنائع".ٖٚ :ٚ ،
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املطمب الرابع :داللة السيام يف اقتضاء الهص وأثرها يف استهباط
األحكام الصرعية.
داللة االقتضاء ىي :داللة الكالم على معٌت يتوقف على
ترديره صدق الكالم أو صحتو شرعا أو عرال(ٔ).
قال التفتازاين :داللة اللفظ على معٌت خارج يتوقف عليو صدقو
أو صحتو الشرعية أو العرلية(ٕ).
وذكر صاحب كشف األسرار أن "معٌت االقتضاء الطلب ،ومنو
اقتضى الدين وتراضاه أي طلبو ،وقيل يف تفسَت ادلرتضى ىو ما أضمر
يف الكالم ضرورة صدق ادلتكلم وضلوه ،وقيل ىو الذي ال يدل عليو
اللفظ وال يكون منطوقا لكن يكون من ضرورة اللفظ ،وقال الدبوسي:
ىو زيادة على النص مل يتحرق معٌت النص بدوهنا فاقتضاىا النص
ليتحرق معناه وال يلغو .مث قال :وىذه العبارات تؤدي معٌت واحدا"(ٖ).
وذكر عبد العزيز البخاري :أن عامة األصوليُت مسوا الكل
مرتضى؛ وذلذا قالوا يف ربديده :ىو جعل غَت ادلنطوق منطوقا لتصحيح
ادلنطوق .وأن عالمة ادلرتضى أن يصح بو الكالم ويصَت مفيدا دلعناه،
وموجبا دلا تناولو ،وال يلغى عند ظهوره ،أي ال يتغَت ظاىر الكالم عن
(ٔ) انظر :زلمد أديب صاحل" ،تفسَت النصوص". ٘ٗٛ :ٔ ،
(ٕ) التفتازاين" ،التلويح.ٖٔٚ :ٔ " ،
(ٖ) عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار".ٚ٘ : ٔ ،

- 696 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 091الجزء األول

حالو وإعرابو عند التصريح بو بل يبرى كما كان قبلو(ٔ).
وعامة األصوليُت من احلنفية جعلوا ما يضمر يف الكالم
لتصحيحو ثالثة أقسام:
ٔ  -ما أضمر ضرورة صدق ادلتكلم كرولو  -عليو الصالة والسالم:
(رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرىوا عليو)( .)2
فإن اخلطأ والنسيان مل يرفعا ،بدليل وقوع األمة فيهما ،فال بد
(ٔ) انظر :عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار".ٚٚ : ٔ ،
(ٕ) ابن ماجو ،أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد الرزويٍت" ،سنن ابن ماجو" ،ربريق:
زلمد فؤاد عبد الباقي( ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيسى البايب
احلليب) ،كتاب الطالق ،باب طالق ادلكره والناسي) ٕٖٓٗ( ٜٙ٘ :ٔ ،
استُ ْك ِرُىوا َعلَْي ِو ".
بلفظ" :إِ َّن اللَّ َو َق ْد ََذب َاوَز َع ْن أ َُّم ِيت ْ
ِّسَي ا َن َ ،وَما ْ
اخلَطَأََ ،والن ْ
قال زلمد فؤاد عبد الباقي :قال البوصَتي يف الزوائد :إسناده ضعيف
التفاقهم على ضعف أيب بكر اذلذيل .ورواه ابن ماجو يف سننو ابن ماجو،
كتاب الطالق ،باب طالق ادلكره والناسي )ٕٓٗ٘( ٜٙ٘ :ٔ ،بلفظ" :إِ َّن
استُ ْك ِرُىوا َعلَْي ِو" .قال زلمد فؤاد
ض َع َع ْن أ َُّم ِيت ْ
اللَّ َو َو َ
ِّسَي ا َنَ ،وَم ا ْ
اخلَطَأََ ،والن ْ
عبد الباقي :قال البوصَتي يف الزوائد :إسناده صحيح إن سلم من االنرطاع.
والظاىر أنو منرطع .وقال األلباين :صحيح . . .وادلشهور ىف كتب الفرو
واألصول بلفظ " رفع عن أمىت " . . .ولكنو منكر .انظر :األلباين ،زلمد
ناصر الدين" ،إرواء الغليل يف زبريج أحاديث منار السبيل" ( .طٕ ،بَتوت،
ادلكتب اإلسالمي ٔٗٓ٘ ،ىـ ٜٔٛ٘ -م): ٛ ،)ٕٛ(ٕٖٔ :ٔ ،
ٗ.)ٕ٘ٙ٘(ٜٔ
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لصدق ىذا الكالم -وىو صادر من النيب صلى اهلل عليو وسلم ادلعصوم
 من تردير زلذوف ،اقتضاه سياق الكالم ومرصوده وىو :إمث اخلطأ،أو حكمو(ٔ).
ٕ  -ﱡﭐﲊ ﲋ ﱠ [يوسف.]ٕٛ :
وادلرتضى الذي يرتضيو سياق اآلية :أىل الررية ،فإن الررية ال
تسأل ،وإمنا أىلها.
ٖ  -وما أضمر لصحتو شرعا كرول الرجل المرأتو اليت دخل هبا:
اعتدي ناويا للطالق ،فإن الطالق يرع مرتضي األمر
باالعتداد؛ ألن من ضرورة االعتداد عن النكاح تردم الطالق
فيصَت كأنو قال :قد وقع عليك الطالق فاعتدي ،اقتضاء من
سياق الكالم(ٕ).

(ٔ) انظر :عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار" . ٖ٘ٛ : ٕ ،التفتازاين،
"التلويح" .ٕٕٙ :ٔ ،السرخسي" ،أصول السرخسي" .ٕ٘ٔ :ٔ ،زلمد
أديب صاحل" ،تفسَت النصوص" .ٜ٘٘ -٘ٗٚ :ٔ ،زلمد شليب" ،أصول
الفرو".ٗٛٚ :،
(ٕ) انظر :عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار" . ٖ٘ٛ : ٕ ،التفتازاين،
"التلويح" .ٕٕٙ :ٔ ،السرخسي" ،أصول السرخسي" .ٕ٘ٔ :ٔ ،زلمد
أديب صاحل" ،تفسَت النصوص" .ٜ٘٘ -٘ٗٚ :ٔ ،زلمد شليب" ،أصول
الفرو".ٗٛٚ :،
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املطمب اخلاوس :داللة السيام يف التفريل بني الهص والظاهر
وأثرها يف استهباط األحكام الصرعية.
وقد استعمل احلنفية ىذا ادلعٌت أكثر من غَتىم خصوصا ضمن
مباحث أقسام واضح الداللة ،وطرق داللة األلفاظ.
فرد قسموا اللفظ باعتبار وضوح داللتو و ظهورىا ومراتبها يف
الظهور إىل :ظاىر ونص ومفسر وزلكم.
وذلا أضداد أربعة :اخلفي وادلشكل واجململ وادلتشابو .فاخلفي
يرابل الظاىر ،وادلشكل يرابل النص ،واجململ يرابل ادلفسر ،وادلتشابو
يرابل احملكم.
وذكروا أن النص :ما يزداد وضوحا بررينة ترًتن باللفظ من
ادلتكلم ليس يف اللفظ ما يوجب ذلك ظاىرا بدون تلك الررينة ،وىو
ما سيق لو الكالم أصالة .وأن الظاىر :ما يعرف ادلراد منو بنفس
السماع من غَت تأمل ،وىو الذي يسبق إىل العرول واألوىام لظهوره
موضوعا فيما ىو ادلراد ،مثالو :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ [النساء] ٔ :

ﱡ ﱋ ﱌ ﱠ [النور ]ٕ :فهذا وضلوه ظاىر يوقف
وقولو تعاىل :ﭐ
على ادلراد منو بسماع الصيغة ،وىو الذي ال يكون معناه مرصودا من
السياق ،أو ىو الذي مل يسق لو الكالم أصالة بل تبعا ،فرقا بينو وبُت
النص الذي سيق لو الكالم أصالة(ٔ).
(ٔ) انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .ٖٔٙ :ٔ ،اخلبازي" ،ادلغٍت":،
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وفرق احلنفية بينهما بأنو :لو قيل رأيت فالنا حُت جاءين
الروم ،كان قولو جاءين ظاىرا لكون رليء الروم ليس ادلرصود بالسوق،
ولو قيل ابتداء :جاءين الروم ،كان نصا لكونو مرصودا(ٔ).
وىذا ما أوضحو عبد العزيز البخاري عندما ذكر أن الظاىر اسم
دلا يظهر ادلراد منو دبجرد السمع من غَت إطالة فكرة وال إجالة رؤية،
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ [النساء:
نظَته يف الشرعيات قولو تعاىل :ﭐ

ٔ] ،وقولو تعاىل :ﱡﭐﱋﱌ ﱠ [النور.]ٕ :
ونرل عن أيب الراسم السمرقندي  -رمحو اهلل – أن الظاىر ما
ظهر ادلراد منو لكنو حيتمل احتماال بعيدا ضلو األمر يفهم منو اإلجياب،
وإن كان حيتمل التهديد ،وكالنهي يدل على التحرًن ،وإن كان حيتمل
التنزيو.
مث قال" :فثبت دبا ذكرنا أن عدم السوق يف الظاىر ليس بشرط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕ٘ٔ  .األنصاري ،عبد العلي زلمد بن نظام الدين زلمد" ،فواتح الرمحوت
بشرح مسلم الثبوت" حملب اهلل بن عبد الشكور البهاري ( .طٔ ،بَتوت،
دار الكتب العلميةٕٕٓٓ ،م) .ٕٕ : ٔ ،زلمد شليب" ،أصول الفرو":،
ٓ٘ٗ.
(ٔ) انظر :ابن صليم ،زين الدين بن إبراىيم بن زلمد الشهَت بابن صليم" ،فتح
الغفار بشرح منار األنوار يف أصول الفرو" حلافظ الدين أيب الربكات عبد اهلل
بن أمحد بن زلمود النسفي ( .مصر ،شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،
ٔ.ٕٔٗ :
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بل ىو ما ظهر ادلراد منو سواء كان مسوقا أو مل يكن ،أال تر كيف
مجع مشس األئمة وغَته يف إيراد النظائر بُت ما كان مسوقا وغَت
مسوق ،وأال تر أن أحدا من األصوليُت مل يذكر يف ربديده للظاىر
ىذا الشرط ،ولو كان منظورا إليو دلا غفل عنو الكل ،ليس ازدياد
وضوح النص على الظاىر دبجرد السوق كما ظنوا؛ إذ ليس بُت قولو
تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ [النور ]ٖٕ :مع كونو مسوقا يف
إطالق النكاح وبُت قولو تعاىل :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ [النساء] ٖ :
مع كونو غَت مسوق فيو فرق يف فهم ادلراد للسامع ،وإن كان جيوز أن
يثبت ألحدمها بالسوق قوة يصلح للًتجيح عند التعارض ،كاخلربين
ادلتساويُت يف الظهور جيوز أن يثبت ألحدمها مزية على اآلخر بالشهرة
أو التواتر أو غَتمها من ادلعاين ،بل ازدياده بأن يفهم منو معٌت مل يفهم
من الظاىر بررينة نطرية تنضم إليو سباقا أو سياقا ،تدل على أن قصد
ادلتكلم ذلك ادلعٌت بالسوق ،كالتفرقة بُت البيع والربا ،مل تفهم من
ﱡﱏﱐﱑ
ظاىر الكالم بل بسياق الكالم .وىو قولو تعاىل :ﭐ

ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱠ [البررة ]ٕٚ٘ :عرف أن الغرض إثبات التفرقة
ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ [البررة:
بينهما ،وأن تردير الكالم ﭐ
٘] ٕٚ
فأىن يتماثالن ،ومل يعرف ىذا ادلعٌت بدون تلك الررينة بأن قيل
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ابتداء ﱡﭐﱗﱘ ﱙﱚﱛﱠ [البررة.)ٔ( ]ٕٚ٘ :
يفهم من كالم عبدالعزيز البخاري ادلتردم أن متردمي احلنفية
من األصوليُت ال يشًتطون عدم سوق الكالم يف حد الظاىر ،وإمنا
ادلعترب فيو ظهور ادلراد منو سواء كان مسوقا لو أو ال.
يؤكد ىذا قول الكراماسيت يف تعريفو الظاىر " :لفظ ظهر ادلراد
منو بنفس الصيغة من غَت تأمل ،سواء سيق الكالم لو أو ال"(ٕ).
فادلراد بعدم السوق ىنا عدم السوق األصلي ،وليس ادلراد عدم
السوق أصال الذي يفهم منو أن ىذا ادلعٌت غَت مرصود أصال ،ألنو
مرصود للشارع ولكنو غَت أصلي(ٖ).
وقد ذكر التفتازاين أن ظاىر كالم صدر الشريعة عن الظاىر
والنص والفرق بينهما مشعر بأن ادلعترب يف الظاىر ظهور ادلراد منو سواء
كان مسوقا لو أو ال ،ويف النص زيادة الوضوح بكونو مسوقا للمراد،
فإذا دلت الررينة على أن اللفظ مسوق لو فهو نص فيو ،من نصصت
الشيء رفعتو ،ونصصت الدابة استخرجت منها بالتكلف سَتا فوق
سَتىا ادلعتاد ،وىذا ىو ادلوافق لكالم ادلتردمُت ،إال أن ادلشهور بُت
ادلتأخرين من احلنفية أنو يشًتط يف الظاىر عدم كونو مسوقا للمعٌت
(ٔ) عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار" .ٗٚ :ٔ ،وانظر :اخلبازي" ،ادلغٍت":
ٕ٘ٔ.
(ٕ) الكراماسيت" ،زبدة الوصول". ٖٚ٘ :ٔ ،
(ٖ) انظر :زلمد شليب" ،أصول الفرو".ٗ٘ٓ-ٜٗٗ :،
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الذي جيعل ظاىرا فيو(ٔ).
يؤكد ىذا الضابط يف مفهوم الظاىر ،والتفريق بينو وبُت النص
عند متأخري احلنفية قول ابن اذلمام احلنفي" :فمتأخرو احلنفية قالوا :ما
ظهر معناه الوضعي دبجرده زلتمال  -أي لغَت معناه الظاىر -احتماال
مرجوحا إن مل يسق الكالم لو ،أي ليس معناه ادلرصود األصلي من
استعمالو فهو هبذا االعتبار الظاىر ،وباعتبار ظهور ما سيق لو مع
احتمال التخصيص والتأويل النص"(ٕ).
وقد بُت السرخسي أثر السياق يف التفرقة بُت الظاىر والنص
بأمثلة ثالثة ىي:
ٔ  -قولو تعاىل :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ [البررة:
٘ ]ٕٚفإنو ظاىر يف حل البيع وحرمة الربا ،نص يف الفرق بُت البيع
والربا ،ألن السياق كان ألجلو ،ألهنا نزلت ردا على الكفرة يف دعواىم
ادلساواة والتماثل بُت البيع والربا ،كما قال تعاىل :وأن تردير الكالم ﱡﭐ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ [البررة ]ٕٚ٘ :فأىن يتماثالن .فازداد
النص وضوحا على الظاىر ،وىو حل البيع وحرمة الربا ،دبعٌت من
(ٔ) انظر :التفتازاين" ،التلويح على التوضيح".ٗٛٛ -ٗٛٙ :ٔ ،
(ٕ) أمَت بادشاه" ،تيسَت التحرير" .ٖٚٔ :ٔ ،وانظر :السرخسي" ،أصول
السرخسي" . ٖٔٙ :ٔ ،فاطمة بو سالمة" ،السياق عند األصوليُت"- ٚ :،
.ٛ
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ادلتكلم ال من الصيغة نفسها.

ٕ -قولو تعاىل :ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌﱠ [النساء ] ٖ :ظاىر يف ذبويز نكاح ما يستطيبو ادلرء من
النساء ،نص يف بيان العدد احلالل من النساء ،وقصر ىذا العدد على
أربع ،ألن سياق اآلية لذلك بدليل قولو تعاىل :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂﱠ

[النساء ]ٖ :وىذا احلكم ىو شلا قصد بالسياق ،فزاده ذلك الرصد
وضوحا على الظاىر  -وىو حل النكاح  -وكانت ىذه الزيادة دبعٌت من
ادلتكلم ،ال دبعٌت من الصيغة نفسها(ٔ).
وداللة ظهور إباحة الزواج دبا طاب من النساء غَت متوقفة على
أمر خارجي ،واآلية مل تسق للداللة على ىذا احلكم ،وإمنا سيرت
ألحكام منها :ربديد احلل بأربع زوجات ،وأنو إذا خيف اجلور
فالواجب االقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمُت(ٕ).
وقد زاد التفتازاين ىذا ادلثال إيضاحا برولو " :أي انكحوا
الطيبات لكم معدودات ىذا العدد ثنتُت ثنتُت ،وثالثا ثالثا ،وأربعا
(ٔ) انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .ٔٙٗ :ٔ ،وانظر :عبد العزيز
البخاري" ،كشف السرار" . ٗٚ : ٔ ،زلمد أديب صاحل" ،تفسَت
النصوص".ٔ٘ٓ :ٔ ،
(ٕ) زلمد أديب صاحل" ،تفسَت النصوص". ٔٗٗ :ٔ ،
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أربعا ،فإن لفظ انكحوا ظاىر يف حل النكاح إذ ليس األمر للوجوب،
إال أنو مسوق إلثبات العدد فيكون نصا فيو باعتبار قولو :ﱡﭐ ﲀ ﲁ

ﲂﱠ [النساء ] ٖ :واستدل على كونو مسوقا إلثبات العدد بوجهُت:
األول :أن حل النكاح قد علم من غَت ىذه اآلية كرولو تعاىل:
ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ [النساء ]ٕٗ :فاحلمل على قصد فائدة
جديدة أوىل ،إال أنو يتوقف على كون ىذه اآلية متأخرة عن تلك.
والثاين :أن األمر إذا أورد بشيء مريد بريد ومل يكن ذلك الشيء واجبا
فهو إلثبات ذلك الريد(ٔ).
ٖ -قولو تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ

[الطالق ]ٔ :نص يف األمر دبراعاة وقت السنة عند إرادة إيراع الطالق
 ألن السياق كان ألجل ذلك ،وىذا السوق زاد يف وضوح النص علىالظاىر يف اآلية ،وكان ذلك دبعٌت من ادلتكلم ،ومل يكن من الصيغة -
ظاىر يف األمر بأن ال يزيد على تطليرة واحدة ،فإن امتثال ىذه الصيغة
يكون برولو :طلرت ،وهبذا اللفظ ال يرع الطالق إال واحدة ،واألمر
موجب االمتثال ظاىرا ،فهذه الداللة من الظاىر(ٕ).
وىكذا يتبُت من ادلرارنة بُت النص والظاىر يف األمثلة السابرة
(ٔ) التفتازاين" ،التلويح على التوضيح".ٗٛٛ :ٔ ،
(ٕ) السرخسي" ،أصول السرخسي" . ٕٖٛ :ٔ ،وانظر :زلمد أديب صاحل،
"تفسَت النصوص".ٔ٘ٓ :ٔ ،
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أن موجب النص ىو موجب الظاىر ،ولكن النص يزداد وضوحا على
الظاىر فيما يرجع إليو الوضوح والبيان ،دبعٌت عرف من مراد ادلتكلم،
وأن ضابط التفريق بينهما عند احلنفية ىو ادلرصود الذي سيق الكالم
ألجلو(ٔ).
املطمب السادس :داللة السيام يف تبيني اجملىن وأثرها يف
استهباط األحكام الصرعية.
اجململ يف اصطالح احلنفية كما عرفو السرخسي ىو :لفظ ال
يفهم ادلراد منو إال باستفسار من اجململ ،وبيان من جهتو يعرف بو
ادلراد ،وذلك إما لتوحش يف معٌت االستعارة ،أو يف صيغة عربية شلا
يسميو أىل األدب لغة غريبة(ٕ).
وبعبارة أوسع اجململ ىو :اللفظ الذي خفي يف ذاتو خفاء جعل
ادلراد منو ال يدرك إال ببيان من اجململ ،سواء أكان ذلك اخلفاء النترال
اللفظ من معناه الظاىر يف اللغة إىل معٌت سلصوص أراده الشارع ،أم
كان لتزاحم ادلعاين ادلتساوية ،أم كان لغرابة اللفظ نفسو(ٖ).
ﱡ ﱚ ﱛﱠ
ومثال تبيُت السياق للمجمل قولو تعاىل :ﭐ

(ٔ) انظر :زلمد أديب صاحل" ،تفسَت النصوص". ٔ٘ٔ :ٔ ،
(ٕ) انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .ٔٙٛ :ٔ ،عبدالعزيز البخاري
"كشف األسرار" .٘ٗ :ٔ ،الدبوسي" ،تروًن األدلة".ٔٔٛ :،
(ٖ) انظر :زلمد أديب صاحل" ،تفسَت النصوص". ٕٚٚ :ٔ ،
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[البررة ] ٕٚ٘ :فإنو رلمل ألن الربا عبارة عن الزيادة يف أصل الوضع،
وقد علمنا أنو ليس ادلراد ذلك فإن البيع ما شرع إال لالسًتباح وطلب
الزيادة ولكن ادلراد حرمة البيع بسبب فضل خال عن العوض مشروط
يف العرد ،وذلك فضل مال أو فضل حال ،ومعلوم أن بالتأمل يف
الصيغة ال يعرف ىذا بل بدليل آخر فكان رلمال فيما ىو ادلراد ،ولكن
بكثرة االستعمال شرعا يف أعمال سلصوصة يوقف على ادلراد بالتأمل
فيو .فررينة سياق اآلية يف التفريق بُت البيع والربا دلت على أن ادلراد
بالربا زيادة خالية عن العوض ،وليس ادلعٌت اللغوي وىو الزيادة(ٔ).
مث دلا بُت النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -الربا يف األشياء الستة
احتيج بعد ذلك إىل الطلب والتأمل ليعرف علة الربا واحلكم يف غَت
األشياء الستة(ٕ).
وذكر اجلصاص أن من ىذا الضرب أمساء الشرع ادلوضوعة فيو
دلعان مل تكن موضوعة ذلا يف اللغة ،كالصالة والزكاة والصوم ،وقد أريد
هبذه األمساء معاين مل يكن االسم موضوعا ذلا يف اللغة ،فمىت ورد شيء
من ىذه األلفاظ مطلرا ومل يكن ادلراد هبا إشارة إىل معهود فهو رلمل
زلتاج إىل البيان(ٖ).
(ٔ) انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .ٜٔٙ :ٔ ،الدبوسي" ،تروًن
األدلة".ٔٔٛ :،
(ٕ) انظر :صدر الشريعة" ،التوضيح".ٕٖٗ :ٔ ،
(ٖ) انظر :اجلصاص" ،الفصول " .ٚٓ :ٔ ،وانظر :ابن امَت احلاج" ،التررير
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ومثالو كذلك ما ذكره عبد العزيز البخاري من انعراد النكاح
بلفظ اذلبة ،ورده على الشافعي احتجاجو على عدم انعراد النكاح
بلفظ اذلبة بأنو قد ثبت اختصاص رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
بالنكاح بلفظ اذلبة بالنص ،وىو قولو تعاىل :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﱠ

[األحزاب ]٘ٓ :بعد قولو عز امسو ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﱠ [األحزاب . . .]٘ٓ :قال" :قلنا ال نسلم أن ادلراد من
اخللوص ما قلت ،بل ادلراد اختصاصو عليو السالم بسالمتها بغَت
عوض أي مهر ،وادلعٌت قد خلص لك إحالل ادلوىوبة بغَت بدل
خلوصا؛ وذلك ألنو تعاىل قال يف أول اآلية ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ [األحزاب ] ٘ٓ :أي مهورىن ،وساق الكالم
إىل أن قال :ﱡﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﱠ [األحزاب] ٘ٓ :
فكان فيو بيان ادلنة عليو يف كال النوعُت من النكاح ببدل وبغَت بدل.
والدليل عليو أنو تعاىل قال يف سياق اآلية ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺﲻ ﱠ [األحزاب ،]٘ٓ :يعٍت فرضنا ادلهر عليهم"(ٔ).
وقال يف موطن آخر" :والدليل على ما ذكرنا صدر اآلية
وسياقها فإن ادلذكور يف أول اآلية ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتحبَت" .ٜٔ٘ : ٔ ،أمَت بادشاه" ،تيسَت التحرير".ٖٔ٘ : ٔ ،
(ٔ) عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار".ٗ٘ٔ :ٔ ،
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ﲑ ﱠ [األحزاب ]٘ٓ :ويف سياقها ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﲻ ﱠ [األحزاب ] ٘ٓ :فعرفنا أن اخللوص لو اإلباحة بغَت
مهر ،وأن ال إباحة لغَته إال بفرض مهر"(ٔ).
املطمب السابع :داللة السيام يف الهكرة وأثرها يف استهباط
األحكام الصرعية:
النكرة قد تفيد العموم إذا كانت يف سياق النفي أو النهي أو
الشرط ،وقد تفيد اخلصوص إذا كانت يف سياق اإلثبات ،وبيان ذلك
كما يلي:
الفرع األول :داللة السياق في النكرة في سياق النفي أو النهي أو
الشرط:
من صيغ العموم عند األصوليُت النكرة يف سياق النفي .قال
صاحب التررير والتحبَت" :النكرة يف سياق النفي مطلرا تفيد العموم،
أطبق أئمة األصول والفرو عليو"(ٕ).
وحكاه أيضا عنهم صاحب التيسَت والتحرير(ٖ).
(ٔ) عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار" .ٖٓٚ :ٖ ،ٜٛ :ٕ ،وانظر :أمَت
بادشاه" ،تيسَت التحرير".ٕٛٔ :ٖ ،
(ٕ) ابن أمَت احلاج" ،التررير والتحبَت.ٔٛٚ :ٔ ،
(ٖ) انظر :أمَت بادشاه" ،تيسَت التحرير".ٕٖٓ :ٔ ،
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وكذلك النكرة يف سياق النهي أو الشرط تفيد العموم .

فمثال النفي ،قولو تعاىل :ﱣﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱢ [البررة:
٘ .] ٕٙومثال النهي ،قولو تعاىل :ﱣﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﱢ [التوبة .]ٛٗ :ومثال الشرط ،قولو تعاىل :ﱣ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱢ [احلجرات .]ٙ :ومثال النكرة يف سياق الشرط يف كالم
ادلكلفُت :قول الرجل لزوجتو " :إن كلمت رجال فأنت طالق" فإن
رجال يتناول كل رجل .ألن اليمُت ادلثبت يرصد بو النهي ،كانو قال
ذلا :ال تكلمي رجال" ،والنهي كالنفي(ٕ).
الفرع الثاني :داللة السياق في النكرة في سياق اإلثبات:
النكرة يف سياق اإلثبات تفيد اخلصوص عند احلنفية.
فرد ذكر الدبوسي أن النكرة من االسم كرول اهلل تعاىل وتعاىل:

ﱣﭐ ﱸ ﱹ ﱢ [اجملادلة .]ٖ :وقولنا" :اشًت يل عبدا بألف درىم"،
"ولفالن علي درىم" فللخصوص يف أصل اللغة ،ألنو اسم وضع لفرد
من أفراد اجلملة ،فترول :رقبة من الرقاب ،وعبد من العبيد .وال ترول:
(ٔ) انظر :ابن أمَت احلاج" ،التررير والتحبَت ،ٔٛٚ :ٔ ،و أمَت بادشاه" ،تيسَت
التحرير" ،ٕٖٓ :ٔ ،واخلبازي" ،ادلغٍت".ٔٔٙ :،
(ٕ) انظر :أبو زيد الدبوسي" ،تروًن األدلة" .ٔٔٓ :،عبد العزيز البخاري" ،كشف
األسرار "ٕ .ٕٛٙ :التفتازاين" ،التلويح" .ٕٔٚ :ٔ ،أمَت بادشاه" ،تيسَت
التحرير" .ٔ٘ٛ :ٖ ،ٕٖ٘ :ٔ ،زلمد شليب" ،أصول الفرو".ٖٗٔ :،
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النساء من النساء ،وال ادلاء من ادلاء ،قال اهلل تعاىل :ﱣﭐ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﱢ [ادلزمل.]ٔ٘ :
فادلراد بذلك الواحد ،وإذا كان للخصوص لغة قلنا :إذا جاءت
يف اإلثبات خصت صورة ومعٌت ،كرولك :رأيت رجال ،ولفالن علي
ﱣﱸﱹﱢ
درىم ،وقد حججت حجة ،وكرول اهلل تعاىل :ﭐ
[اجملادلة ]ٖ :فإهنا لإلجياب ،وال ذبب إال واحدة ،وكرول النيب صلى
اهلل عليو وسلم" :يف مخس ذود شاة"(ٔ) .وال جيب إال واحدة(ٕ).
وال تفيد النكرة يف سياق اإلثبات العموم إال بررينة ،وىي كثَتة منها:
ٔ  -إذا وصفت بصفة عامة ،ضلو قولو تعاىل :ﱣﭐﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺﱢ [البررة ]ٕٕٔ :قال السرخسي :من الدليل على
التعميم يف النكرة إحلاق وصف عام هبا ،حىت إذا قال :واهلل ال
أكلم إال رجال عادلا ،كان لو أن يكلم كل عامل ،ألن ادلستثٌت
نكرة يف اإلثبات ،ولكنها موصوفة بصفة عامة ،خبالف ما لو
قال :إال رجال ،فكلم رجلُت ،فإنو حينث ،ولو قال المرأتُت لو:
واهلل ال أقربكما إال يوما ،فادلستثٌت يوم واحد ،ولو قال :إال يوم
أقربكما فيو ،فكل يوم يررهبما فيو يكون مستثٌت ال حينث بو؛

(ٔ) البخاري" ،صحيح البخاري" ،كتاب الزكاة ،باب ليس فيما دون مخس ذود
صدقة( .ح.)ٜٔٗٗ
(ٕ) انظر :الدبوسي ،تروًن األدلة ،صٖٔٔ .وانظر :اخلبازي ،ادلغٍت ،ص. ٜٔٔ
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ألنو وصف النكرة بصفة عامة .

ٕ -ادلرام والسياق ،ضلو قولو تعاىل :ﱣﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕﱢ [االنفطار .]٘ :فإن ادلرام والسياق قرينة على أنو
ليس علم النفس دبا قدمت وأخرت أمرا خيص واحدا دون آخر
يوم الريامة(ٕ).

(ٔ) انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .ٔٙٔ :ٔ ،وانظر :ابن أمَت احلاج،
"التررير والتحبَت" .ٜٜٔ :ٔ ،ابن اذلمام" ،فتح الردير".ٖٗٛ : ٕ ،
(ٕ) انظر :الدبوسي" ،تروًن األدلة" .ٔٔٓ :،التفتازاين" ،التلويح. ٔٓٗ :ٔ ،
عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار" .ٕٓ :ٕ ،زلمد شليب" ،أصول
الفرو" .ٖٗٔ :،وىبو الزحيلي" ،أصول الفرو".ٕٕٗ :ٔ ،
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خامتة البحح
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات
احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالم على نبينا وىادينا
زلمد ،سيد األنبياء ادلرسلُت ،وعلى آلو وصحبو أمجعُت .وبعد :فرد
توصل الباحث إىل مجلة من النتائج أمهها:
ٔ  -أن األصوليُت من احلنفية قد عنوا بدالالت النصوص الشرعية،
ومن ىذه الدالالت داللة السياق.
ٕ  -أنو ديكن أن تعرف داللة السياق بأهنا :الررائن الدالة على
ادلرصود يف اخلطاب الشرعي.
ٖ  -تُعترب داللة السياق من الضرورات ادلهمة لفهم اخلطاب
الشرعي ،وبدونو يرع االضطراب يف فهم ألفاظ الشارع احلكيم.
والتذبذب يف استنباط األحكام( .)1
ٗ  -أن احلنفية وظفوا داللة السياق يف رلاالت متعددة ،وىذا
التوظيف األصويل كان لو أثره الفروعي .وذلك من خالل
ادلسائل الفرهية اليت أعملوا فيها داللة السياق.
٘  -أن من أىم اجملاالت اليت وظف وفعل احلنفية فيها داللة السياق
ىي :ما تًتك بو احلريرة ،والتفريق بُت داللة العبارة وداللة
( ٔ) زلمد منصور" ،زبصيص العموم بالسياق عند األصوليُت".ٕٜ :،
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اإلشارة ،والًتجيح بينهما عند التعارض ،وداللة النص ،واقتضاء
النص ،والتفريق بُت النص والظاىر ،وتبيُت اجململ ،وداللة
السياق يف النكرة.
ومن أىم التوصيات ما يلي:
ٔ  -االىتمام بدراسة داللة السياق يف ادلباحث األصولية وأثرىا فيها.
ٕ  -عرد مؤسبر حول إبراز داللة السياق يف مباحث الدالالت عند
األصوليُت.
ٖ  -كتابة أحباث تبُت مناىج األصوليُت الذين عنوا بداللة السياق
يف تفسَت النصوص الشرعية.
ٗ  -وجوب مراعاة ما يكتنف النصوص من ظروف وقرائن متنوعة
للتوصل إىل ادلعٌت الصحيح الذي يعرب عن مرصود الشارع.
ىذا وأسأل اهلل تعاىل أن جيعلٍت شلن أدرك علم أحكام اهلل يف
كتابو نصا واستدالال ،وأن يوفرٍت للرول والعمل دبا علِمت منو ،وأن
الريَب ،وأن ينور يف قليب
أفوز بالفضيلة يف ديٍت ودنياي ،وأن ينفي عٍت ِّ
احلكمة ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلُت.
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املصادر واملراجع
إبراىيم أنيس ومجاعة" ،ادلعجم الوسيط" ،طٕ ،بدون تاريخ ،الراىرة.
األلب ــاين ،زلم ــد ناص ــر ال ــدين" ،إرواء الغلي ــل يف زب ـ ـريج أحادي ــث منـ ــار
السـ ـ ـ ــبيل" ،ادلكتـ ـ ـ ــب اإلس ـ ـ ـ ــالمي ،بـ ـ ـ ــَتوت ،طٕ ٔٗٓ٘ ،ى ـ ـ ـ ـ ـ -
ٜ٘ٔٛم.
أمــَت بادشــاه ،زلمــد أمــُت ادلعــروف بــأمَت بادشــاه" ،تيســَت التحريــر علــى
كتاب التحرير" ،مطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصرٖٔ٘ٓ ،ىـ.
ابــن أمــَت احلــاج ،مشــس الــدين زلمــد بــن زلمــد بــن زلمــد ويرــال لــو ابــن
ادلوقــت" ،الترري ــر والتحبــَت" ،دار الكت ــب العلميــة ،طٕٖٔٗٓ ،ى ـ ـ
 ٖٜٔٛم.األنصــاري ،عبــد العلــي زلمــد بــن نظــام الــدين زلمــد" ،ف ـواتح الرمح ــوت
بش ــرح مس ــلم الثب ــوت" حمل ــب اهلل ب ــن عب ــد الش ــكور البه ــاري ،دار
الكتب العلمية ،طٔ ،بَتوتٕٕٓٓ ،م.
البخاري ،زلمد بن إمساعيل" ،صحيح البخـاري مـنت فـتح البـاري" ،نشـر
وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء ،الرياض.
البــزدوي ،علــي بــن زلمــد احلنفــي" ،أصــول البــزدوي" ( كنــز الوصــول اىل
معرفة األصول) مطبعة جاويد بريس  -كراتشي.
البيهرــي ،أبــو بكــر أمحــد بــن احلســُت بــن علــي بــن موســى اخلُ ْسـ َـرْوِجردي
اخلراس ــاين" ،معرف ــة الس ــنن واآلث ــار" ،الناش ــرون :جامع ــة الدراس ــات
اإلســالمية (كراتشــي  -باكســتان) ،دار قتيبــة (دمشــق  -ب ــَتوت)،
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دار ال ــوعي (حل ــب  -دمش ــق) ،دار الوف ــاء (ادلنص ــورة  -الر ــاىرة)
طٕٔٔٗٔ ،ىـ ٜٜٔٔ -م.
الًتكــي ،زلم ـد إب ـراىيم صــاحل" ،ادلــنهج الــداليل األصــويل وأثــره يف حفــظ
الشريعة" ،رسالة دكتوراه ،جامعة أم الرر ٖٔٗٚ ،ىـ.
التفتازاين ،سعد الدين مسعود بن عمر ،شرح التلويح على التوضيح دلنت
التنريح يف أصول الفرو ،دار الكتب العلمية ،بَتوت.
آل تيمية ،عبد السالم وعبد احلليم وأمحد بن تيمية" ،ادلسودة يف أصـول
الفرو" ( .الراىرة ،مطبعة ادلدين).
اجلرج ــاين ،عل ــي ب ــن زلم ــد" ،التعريف ــات" ،طٔ ،دار الكت ــب العلميـ ــة،
بَتوتٜٖٔٛ ،م.
ابــن ج ــزي ،زلمــد ب ــن أمحــد ب ــن زلمــد ب ــن عبــد اهلل ،الكل ــيب الغرن ــاطي،
"التســهيل لعلــوم التنزيــل" .شــركة دار األرقــم بــن أيب األرقــم( ،طٔ،
بَتوتٔٗٔٙ ، :ىـ)ز
اجلصـاص ،أمحــد بــن علـي أبــو بكــر الـرازي اجلصــاص احلنفــي" ،الفصــول
يف األصول" ،طٕ ،وزارة األوقاف ،الكويتٜٜٔٗ ،م.
اجلصــاص ،أمحــد بــن علــي أبــو بكــر ال ـرازي اجلصــاص احلنفــي" ،أحكــام
الررآن" ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت ٔٗٓ٘ ،ىـ.
اخلب ــازي ،عم ــر ب ــن زلم ــد ب ــن عم ــر" ،ادلغ ــٍت يف أص ــول الفر ــو" ،مرك ــز
البحث العلمي وإحيـاء الـًتاث اإلسـالمي ،جامعـة أم الرـر  ،طٔ،
مكة ادلكرمةٖٔٗٓ ،ىـ.
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محيد الوايف" ،ادلعٌت بُت اللفظ والرصـد يف الوظـائف ادلنهجيـة للسـياق"،
(طٔ ،ادلغــرب :ضــمن أعمــال النــدوة العلميــة الدوليــة الــيت نظمتهــا
الرابطة احملمدية للعلماء ،بعنوان أمهية السياق يف اجملاالت التشـريعية
وصلتو بسالمة العمل باألحكامٕٓٓٚ ، ،م).
ال ــدارقطٍت ،عل ــي ب ــن عم ــر ب ــن أمح ــد ب ــن مه ــدي" ،س ــنن ال ــدارقطٍت"،
مؤسسة الرسالة ،بَتوت ،لبنان.
بوسي ،أبو زيد عبد اهلل بن عمر بـن عيسـى" ،ترـوًن األدلـة يف أصـول
ال ّد ّ
الفرو" ،دار الكتب العلمية ،طٕٔٔٗٔ ،ىـ ٕٓٓٔ -م.
ابـن دقيــق ،زلمــد بــن وىــب" ،إحكــام األحكــام عمــدة األحكــام حباشــية
العدة للصنعاين" ( ،طٕ ،الراىرة :ادلكتبة السلفيةٜٔٗٓ ،م).
رحيانـة الينـدوزي" ،أثــر السـياق ـ الرـرائن ـ يف توجيـو دالالت األلفــاظ"،
ادلكتبة الشاملة.
الزركشــي ،ب ــدر ال ــدين زلم ــد ب ـن عبــد اهلل ب ــن هب ــادر" ،البح ــر احمل ــيط يف
أصول الفرو" ( .طٔ ،الكويت ،وزارة األوقافٜٔٛٛ ،م).
الزركشــي ،زلم ــد ب ــن عب ــد اهلل بــن هب ــادر" ،الربى ــان يف عل ــوم الر ــرآن"( .
طٔ ٜٔ٘ٚ ،م).
الزيلعــي ،عبــد اهلل بــن يوســف" ،نصــب الرايــة ألحاديــث اذلدايــة" ،طٕ،
ادلكتبة اإلسالميةٜٖٔٚ ،م.
س ــعد مرب ــل عيس ــى العن ــزي" ،دالل ــة الس ــياق عن ــد األص ــوليُت" ،رس ــالة
ماجستَت ،كلية الشريعة ،جامعة أم الرر ٕٔٗٛ-ٕٔٗٚ ،ىـ.
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السرخســي ،زلمــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل" ،أصــول السرخســي" ،طٔ،
دار ادلعرفة ،بَتوتٜٜٔٚ ،م.
الس ــمرقندي ،ع ــالء ال ــدين زلم ــد ب ــن أمح ــد" ،ميـ ـزان األص ــول يف نت ــائج
العرول يف أصول الفرو" ،طٔ ،مطبعة اخللودٜٔٛٚ ،م.
الشاطيب ،إبراىيم بن موسى اللخمي أبو إسـحاق" ،االعتصـام"( ،بـدون
طبعة وتاريخ)
الشـاطيب ،إب ـراىيم بـن موســى اللخمـي أبــو إسـحاق" ،ادلوافرــات" ،شــرح
الشيخ عبد اهلل دراز ،طٕ ،ادلكتبة التجارية ،مصرٜٔٚ٘ ،م.
الش ــافعي ،اإلم ــام زلم ــد ب ــن إدري ــس" ،الرس ــالة"( ،ب ــَتوت :دار الكت ــب
العلمية)
صـدر الشـريعة ،عبيـد اهلل بـن مسـعود احملبـويب" ،التوضـيح دلـنت التنرــيح يف
أص ـ ـ ــول الفر ـ ـ ــو" ،دار الكت ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ــة ،ب ـ ـ ــَتوتٔٗٔٙ ،ى ـ ـ ـ ـ -
ٜٜٔٙم.
طــو جــابر العل ـواين" ،الســياق :ادلفهــوم-ادلــنهج-النظريــة" ،ضــمن أعمــال
النــدوة العلميــة بعن ـوان أمهيــة الس ــياق يف اجملــاالت التش ـريعية ،طٔ،
ٕٓٓٚم.
الطرباين ،أبو الراسم سليمان بن أمحد الطرباين" ،ادلعجم الكبَت" .ربريق
محــدي بــن عبــد اجمليــد الســلفي( ،طٕ ،الناشــر :دار إحيــاء ال ـًتاث
العريب ٜٖٔٛ ،م)
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عب ــدالرزاق الص ــنعاين ،أب ــو بك ــر عب ــد ال ــرزاق ب ــن مه ــام ب ــن ن ــافع اليم ــاين
الصـنعاين" ،مصـنف عبـدالرزاق" .احملرـق :حبيـب الـرمحن األعظمــي(
طٕ ،اذلند ،الناشر :اجمللس العلمـي -يطلـب مـن :بـَتوت ،ادلكتـب
اإلسالمئٖٗٓ ،ىـ).
اب ــن عاش ــور ،زلم ــد الط ــاىر ب ــن زلم ــد ب ــن زلم ــد الط ــاىر ب ــن عاش ــور
التونسـي ،احملرـق :زلمـد احلبيـب ابـن اخلوجـة" ،مراصـد الشـريعة"( .
قطر ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ٕٓٓٗ ،م).
عبـ ــد العزي ـ ــز البخ ـ ــاري" ،كشـ ــف األس ـ ـرار ع ـ ــن أصـ ــول فخ ـ ــر اإلس ـ ــالم
البزدوي" ،دار الكتاب العريب ،ط ٖ ،بَتوتٜٜٔٚ ،م.
العطار ،حسن بن زلمـد بـن زلمـود" ،حاشـية العطـار علـى شـرح اجلـالل
احمللي على مجع اجلوامع" ،دار الكتب العلميـة ،بـدون طبعـة وبـدون
تاريخ.
ابـن عابـدين ،زلمـد أمـُت" ،حاشــية رد احملتـار علـى الـدر ادلختــار" ،طٕ،
دار الفكرٜٜٔٚ ،م.
أبــو عبيــد الراســم بــن ســالم ،أبــو ُعبيــد الراســم بــن س ـالّم بــن عبــد اهلل
اذل ــروي البغدادي"فض ــائل الر ــرآن" ربري ــق :م ــروان العطي ــة ،وزلس ــن
خرابــة ،ووفــاء ترــي الــدين ( ،طٔ ،دمشــق ،بــَتوت :دار ابــن كثــَت،
ٜٜ٘ٔم).
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فاطمــة بوســالمة" ،الســياق عنــد األصــوليُت ادلصــطلح وادلفهــوم" ،ضــمن
أعمال الندوة العلمية ،بعنـوان أمهيـة السـياق يف اجملـاالت التشـريعية،
طٕٔٓٓٚ ،م.
ف ــاروق مح ــادة" ،مراع ــاة الس ــياق وأث ــره يف فه ــم الس ــنة النبوي ــة" ،ض ــمن
أعمال الندوة العلمية ،بعنـوان أمهيـة السـياق يف اجملـاالت التشـريعية،
طٕٔٓٓٚ ،م.
ابــن ف ــارس ،أمحــد ب ــن ف ــارس بــن زكري ــا" ،مرــاييس اللغ ــة" ،طٕ ،مطبع ــة
احلليبٜٕٔٚ ،م.
الفَتوز آبادي ،زلمـد بـن يعرـوب الشـَتازي" ،الرـاموس احملـيط" ،ادلطبعـة
احلسينية ادلصريةٖٔٗٗ ،ىـ.
الفيومي ،أمحد بن زلمد بن علي" ،ادلصباح ادلنَت" ،دار الفكر.
اب ــن الر ــيم ،زلم ــد ب ــن أيب بك ــر" ،إع ــالم ادل ــوقعُت ع ــن رب الع ــادلُت".
(الراىرة :شركة الطباعة الفنية ادلتحدةٜٔٙٛ ،م).
ابـن الرــيم ،زلمــد بــن أيب بكـر" ،بــدائع الفوائــد" ( .بــَتوت :دار الكتــب
العريب).
الكاساين ،عالء الدين ،أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أمحـد" ،بـدائع الصـنائع
يف ترتي ـ ـ ــب الش ـ ـ ــرائع" ،دار الكت ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ــة ،طٕٔٗٓٙ ،ى ـ ـ ـ ـ -
ٜٔٛٙم.
الكراماســيت ،يوســف بــن حســُت" ،زبــدة الوصــول إىل عمــدة األصــول"،
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.
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مالــك ،مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر األصــبحي ادلــدين " ،موطــأ
مالك" .صححو ورقمو وخرج أحاديثو وعلق عليـو :زلمـد فـؤاد عبـد
الباقي(لبن ـ ــان ،ب ـ ــَتوت ،دار إحي ـ ــاء ال ـ ـًتاث الع ـ ــريب ٔٗٓٙ ،ى ـ ـ ـ -
ٜ٘ٔٛم).
ابــن ماج ــو ،أب ــو عبــد اهلل زلم ــد ب ــن يزي ــد الرــزويٍت" ،س ــنن اب ــن ماج ــو"،
ربريــق :زلمــد ف ـؤاد عبــد البــاقي ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،فيصــل
عيسى البايب احلليب.
مـنال خســرو" ،مـرآة األصــول شـرح مرقــاة الوصـول" ،درســعادت ،شــركت
صحافية عثمانية.
زلمــد بــن احلســن الشــيباين" ،شــرح الســَت الكبــَت إمــالء زلمــد بــن أمحــد
السرخسـ ـ ــي" ،طٔ ،ب ـ ـ ــَتوت ،دار الكتـ ـ ــب العلمي ـ ـ ــةٔٗٔٚ ،ى ـ ـ ـ ـ-
ٜٜٔٚم.
زلمـد خالــد منصـور" ،زبصــيص العمـوم بالســياق عنـد األصــوليُت وأثرىــا
يف االســتنباط الفرهــي" ،كليــة الش ـريعة  -اجلامعــة األردنيــة ،الشــبكة
العنكبوتية.
زلمـد الرحيــل غرايبــة" ،إشـارة الــنص ومــد االسـتدالل هبــا يف النصــوص
الش ــرعية والرانوني ــة" ،رلل ــة جامع ــة دمش ــق للعل ــوم الرانوني ــة ،اجملل ــد
ٕٓ ،العدد الثاينٕٓٓٗ ،م.
مس ــلم ،مس ــلم ب ــن احلج ــاج الرش ــَتي" ،ص ــحيح مس ــلم" ،نش ــر وتوزي ــع
رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء ،الرياضٜٔٛٓ ،م.
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زلمد عبد العزيز ادلبارك" ،الررائن عنـد األصـوليينط ،جامعـة اإلمـام زلمـد
بن سعود اإلسالمية ،طٕٔٓٓ٘ ،م.
زلمــد مصــطفى شــليب" ،أصــول الفرــو اإلســالمي" ،دار النهضــة العربيــة،
بَتوتٜٔٛٙ ،م.
زلمـ ــد أدي ـ ــب ص ـ ــاحل" ،تفسـ ــَت النص ـ ــوص يف الفر ـ ــو اإلس ـ ــالمي" ،طٗ،
ادلكتب اإلسالمي ،بَتوتٖٔٗٔ ،ىـ.
ابــن صل ــيم ،زيــن ال ــدين بــن إب ـراىيم بــن زلم ــد الشــهَت ب ــابن صلــيم" ،ف ــتح
الغفار بشرح منار األنوار يف أصول الفرو" ،شركة ومطبعة مصـطفى
الباب احلليب ،مصر.
اب ــن اذلم ــام ،كم ــال الـ ــدين زلم ــد ب ــن عبـ ــد الواح ــد السيواس ــي" ،فـ ــتح
الردير" ،دار الفكر.
وىب ــة الزحيل ــي" ،أص ــول الفر ــو اإلس ــالمي" ،طٕ ،دار الفك ــر ،ب ــَتوت،
ٜٜٔٛم.
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