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4 القـسـم الثالث
يف القواعد األصولية اللغوية

:متهيد
للغة العربية، وفهم األحكام منها إمنا يكون فهما صـحيحا إذا روعـي فيـه مقتضـى األسـاليب يف اللغـة العربيـة وطـرق         نصوص القرآن والسنة با

وهلذا عين علماء أصول الفقه اإلسـالمي، باسـتقراء األسـاليب العربيـة وعباراهتـا ومفرداهتـا،       .الداللة فيها، وما تدل علية ألفاظها مفردة ومركبة

تقرار وممـا قـرره علمـاء هـذه اللغـة قواعـد وضـوابط، يتوصـل مبراعاهتـا إىل فهـم األحكـام مـن النصـوص الشـرعية فهمـا                واستمدوا من هذا االسـ 

غتـه،  صحيحاً، يطابق ما يفهمه منها العربي الذي وردت من النصوص الشرعية فهما صحيحا، يطابق ما يفهمه منها العربي الذي وردت هـذه النصـوص بل  
ما فيه خفاء من النصوص، ورفع ما قد يظهر بينها من تعارض، وتأويل على تأويله، وغري هذا مما يتعلق باسـتفادة األحكـام   ويتوصل هبا أيضا إىل إيضاح

.من نصوصها
مسـتمدة مـن اسـتقراء األسـاليب العربيـة وممـا قـرره أئمـة اللغـة العربيـة، وليسـت هلـا صـبغة دينيـة، فهـي قواعـد لفهـم                  وهذه القواعـد والضـوابط لغويـة   

ربيـة، هـي مثـل    بارات فهما صحيحا، وهلذا يتوصل هبا أيضا إىل فهم مواد أي قانون وضع باللغة العربية، ألن مواد القـوانني الوضـعية املصـوغة باللغـة الع    الع
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ب النصوص الشرعية يف أهنا مجيعها عبارات عربية مكونة من مفردات عربية ومصوغة يف األسلوب العربي، ففهم املعاني األحكام منها جيـ 

.أن يسلك فيه السبيل العربي يف فهم العبارات واملفردات واألساليب
ضـى أسـاليب   وليس من السائغ قانونا وال عقـال أن يسـن الشـارع قانونـا مـن القـوانني بلغـة،  ويتطلـب مـن األمـة أن تفهـم ألفـاظ مـواده وعباراهتـا، علـى مقت               

وهلـذا يوضـع القـانون يف األمـة بلسـاهنا، وبلغـة مجهـور        .كلفـني بـه علـى فهمـه    وأوضاع لغة أخـرى، ألن شـرط صـحة التكليـف بالقـانون قـدرة امل      
وال يكون القانون حجة على األمة إذا وضـع بغـري لغتـها أو    .أفرادها، ليكون يف استطاعتهم فهم األحكام منه بأساليب الفهم يف لغتهم

.1وما أَرسلْنا من رسولٍ إِالَّ بِلسانِ قَومه ليبين لَهم :كان طريق فهمه غري طريق فهم اللغة اليت وضع هبا ، قال تعاىل
وفيمـا يـدل   وعلى هذا فالقواعد والضوابط اليت قررها علماء أصول الفقه اإلسالمي يف طرق داللة األلفاظ على املعاني، وفيما يفيد العموم من الصيغ،

التأويل وما ال حيتمل التأويل ويف أن الغربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، ويف أن العطف يقتضي املغـايرة ،  على العام واملطلق واملشرتك،وفيما حيتمل 

وأن األمر املطلق يقتضي اإلجياب، وغري ذلك من ضوابط فهم النصوص واستثمار األحكام منها؛ كمـا تراعـي يف فهـم النصـوص الشـرعية،      

1
]4:إبراهيم[
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مـن  )149(اري وقانون املرافعات والعقوبات وغريها من قوانني الدولة املوضوعة باللغة العربية طبقا للمادة تراعي يف فهم نصوص القانون املدني والتج
.اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرمسية"الدستور  "

علـى  وال يقال إن بعض هذه القوانني معربة عن أصل فرنسي ن وواضع هذا األصل ما عرف أساليب اللغة العربية يف الفهم، وال قصد أن تفهم مـواده 
 إذا الوفقها، ألهنا نقول إن القانون الذي كلفنا به صـيغ باللغـة العربيـة واعتـرب صـادرا عمـن يفهـم األسـاليب العربيـة، وال يسـتقيم التكليـف بـه إ            
سـي، ومل  قصد فهمه على وفق أساليب اللغة الـيت صـيغ هبـا، وال عـربة بأسـاليب اللغـة الـيت نقـل عنـها ، وعلـى هـذا إذا تعـارض الـنص العربـي واصـله الفرن               

.ميكن التوفيق بينهما يعمل مبقتضى النص العربي، ألن الناس ال يكلفون إال مبا يفهمون وهو ما نشر بينهم
لعربي حيتمل ن يفهم على وجهني، وألفاظه حتتمل الداللة على معنيني، سـاغ االسـتدالل باألصـل الفرنسـي علـى تـرجيح أحـد        نعم إذا كان النص ا

وإذا كان يف أصول القـانون الوضـعي أو يف العـرف التجـاري اصـطالح خـاص       .املعنيني واختيار أحد الوجهني، كما يستدل على هذا بأية قرينة
كام أو بداللة بعض األلفاظ على معان، أو بإزالـة بعـض أنـواع اخلفـاء بطـرق خاصـة، يتبـع يف فهـم مـواد القـانون مـا            بداللة بعض األساليب على أح

.يقضي به االصطالح والعرف القانونيان، ال ما تقضي به األوضاع اللغوية
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ة والطـالق تفهـم يف النصـوص مبعانيهـا     أن األلفـاظ الـيت اسـتعملت يف معـان عرفيـة شـرعية، كالصـالة والزكـا        وهلذا قـرر علمـاء أصـول الفقـه    

.العرفية ال مبعانيها اللغوية، ألن املقنن يراعي يف تعبريه عرفه اخلاص، فإذا مل يكن له عرف خاص يراعي العرف اللغوي العام
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يف طريق داللة النص:القاعدة األوىل

جيب العمل مبا يفهم من عبارته ، أو إشارته أو داللته، أو اقتضائه،–أو القانوني ‐النص الشرعي"
".ألن كل ما يفهم من النص بطريق من هذه الطرق األربعة هو من مدلوالت النص، والنص حجة عليه

وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق، "
آخر منها رجح املفهوم من العبارة على املفهوم من اإلشارة، ومعنى آخر مفهوم بطريق

".ورجح املفهوم من أحدمها على املفهوم من الداللة

أن النص الشرعي  ، أو القانوني قد يدل على معان متعددة بطرق متعددة من طرق الداللة، وليست داللته قاصرة على ما :املعنى اإلمجايل هلذه القاعدة

رته وحروفه ، بل هو قد يدل أيضا على معان تفهم من إشارته ومن داللته ومن اقتضائه، وكل ما يفهم منه مـن املعـاني بـأي طريـق مـن      يفهم من عبا

هذه الطرق يكون من مدلوالت النص ويكون النص دليال وحجة عليه، وجيب العمل به، ألن املكلف بنص قـانوني مكلـف بـأن يعمـل بكـل مـا       



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

9
جيب العمل مبـا تـدل عليـه    :وهلذا قال األصوليون.وإذا عمل مبدلول النص من بعض الوجوه.ي طريق من طرق الداللة املقررة لغةيدل عليه هذا النص، بأ

.عبارة النص وما تدل عليه روحه ومعقولة، وهذه الطرق بعضها أقوى داللة من بعض، ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض
.فهو بيان املراد بكل طريق من هذه الطرق األربع للداللة، وأمثلته من نصوص القوانني الشرعية والوضعية:أما الشرح التفصيلي هلذه القاعدة

:عبارة النص‐1
واملراد مبا يفهم من عبارة النص املعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته، ويكـون هـو املقصـود    .املراد بعبارة النص صيغته املكونة من مفرداته ومجلة

ويطلـق عليـه املعنـى احلـريف    "من سياقه، فمتى كان املعنى ظاهرا فهمه من صيغة النص، والنص سـيق لبيانـه وتقريـره، كـان مـدلول عبـارة الـنص        

.للنص سـواء أكـان مقصـودا مـن سـياقها أصـالة أو مقصـودا        .هي داللة الصيغة على املعنى املتبادر فهمه منها، املقصود من سـياقها :فداللة العبارة"
.تبعا

.ألن كل نص قانوني إمنا ساقه الشارع حلكم خاص، قصد تشريعه به وصاغ ألفاظه وعباراته لتـدل داللـة واضـحة عليـه    وأمثلة هذا ال حتصى،
فكل نص يف أي قانون شعري أو وضعي له معنى تدل عليه عباراتـه، وقـد يكـون لـه مـع هـذا معنـى يـدل عليـه باإلشـارة أو الداللـة أو االقتضـاء ،             



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

10
ذكر أمثلة مما يدل عليه النص بعبارته، وإمنا نقتصر على بعض أمثلة يتبني منـها الفـرق بـني املقصـود مـن السـياق أصـالة        ورمبا ال يكون، فال حاجة إىل 

.واملقصود منه تبعا
أن البيـع لـيس مثـل    :أحـدمها ، هذا النص تدل صيغته داللة ظاهرة على معنيني كل منها مقصود من سياقه، 2وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا:قال تعاىل
فهمـا معنيـان مفهومـان مـن عبـارة الـنص، ومقصـودان مـن سـياقه؛ ولكـن           .أن حكم البيع اإلحـالل، وحكـم الربـا التحـريم    :وثانيهماالربا،
تبعـا، ألن نفـي املماثلـة اسـتتبع     مقصود مـن السـياق  :إمنا البيع مثل الربا، والثاني:مقصود من السياق أصالة، ألن اآلية سيقت للرد على الذين قالوا:األول

ولـيس البيـع   :بيان حكم كل منهما حتى يؤخذ من اختالف احلكمني أهنما ليسا مثلني، ولو  اقتصر على املعنى املقصود مـن السـياق أصـالة، لقـال    
.مثل الربا
.3َلكُم من النساء مثْنى وثُالث ورباع فَإِن خفْتُم أَالَّ تَعدلُواْ فَواحدةوإِن خفْتُم أَالَّ تُقْسطُواْ في الْيتَامى فَانكحواْ ما طَاب :وقال تعاىل

2
]275:البقرة[

3
]3:النساء[
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إباحة زواج ما طاب من النساء، وحتديـد أقصـى عـدد للزوجـات بـأربع ، وإجيـاب االقتصـار علـى واحـدة إذا          :يفهم من عبارة هذا النص ثالث معان
ه، ولكن املعنى األول مقصود تبعا، والثـاني والثالـث مقصـودان أصـالة، ألن اآليـة سـيقت ملناسـبة األوصـياء         خيف اجلور وكلها مقصودة من سياق

فا سبحانه نبههم إىل أن خوف اجلور جيب أن حيول أيضا بينكم وبـني  .على القصر الذين حترجوا من قبول الوصاية خوف اجلور يف أموال اليتامى

قيـد، فاقتصـروا علـى اثنـتني أو ثـالث أو أربـع، وإن خفـتم أال تعـدلوا حـني التعـدد فاقتصـروا علـى واحـدة، فهـذا               عدد الزوجات إىل غري حـد، وبغـري  

وهـذا اسـتتبع بيـان إباحـة     .االقتصار على اثنتني أو ثالث أو أربع أو واحدة هو الواجـب علـى مـن خيـاف اجلـور، وهـو املقصـود أصـالة مـن سـياق اآليـة           
ولـو اقتصـر علـى الداللـة علـى املعنـى       .قصـر عـدد الزوجـات علـى أربـع، أو واحـدة      :تبعا ال أصالة، واملقصـود أصـالة  الزواج، فإباحة الزواج مقصود
وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى فاقتصروا على عدد الزوجـات ال يزيـد علـى أربـع، فـإن خفـتم أال تعـدلوا بـني العـدد          :املقصود من السياق لقال

.منهم فاقتصروا على واحدة
:إشارة النص‐2

ادر مـن  املراد مبا يفهم من إشارة النص املعنى الذي ال يتبادر فهمه من ألفاظـه وال يقصـد مـن سـياقه ولكنـه معنـى الزم للمعنـى الزم للمعنـى املتبـ         
وقـد  .شـارة ال بالعبـارة  ولكنه معنى إلتزامياً وغري مقصـود مـن السـياق كانـت داللـة الـنص عليـه باإل       .ألفاظه، فهو مدلول اللفظ بطريق االلتزام
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إن ما يشري غليه النص قد حيتاج فهمه إىل دقـة نظـر ومزيـد تفكـري، وقـد يفهـم بـأدنى        :يكون وجه التالزم ظاهرا، وقد يكون خفيا ، وهلذا قالوا

تأمـل أو أدنـاه، حسـب ظهـور     فداللة اإلشارة هي داللة النص عن معنى الزم ملا يفهم من عبارته غري مقصود من سياقه؛ حيتاج فهمه إىل فضـل .تأمل
.وجه التالزم وخفائه
، يفهـم مــن عبــارة مـن عبــارة هــذا النصـل أن نفقــة الوالــدات مــن رزق    4وعلـَـى الْمولـُـود لَـه رِزْقُهــن وكســوتُهن بـِـالْمعروف :مثـال هــذا قولــه تعـاىل  

ويفهـم مـن إشـارته أن األب ال يشـاركه أحـد يف وجـوب       .صـود مـن سـياقه   وكسوة، واجبة على اآلباء، ألن هذا هو املتبادر مـن ألفاظـه، املق  

ألب لـو كـان   النفقة لولده عليه ،ألن أوالده له ال لغريه، واألب لو كان قرشيا واألم غري قرشية يكون الولد ألبيه قرشيا ألن ولـده لـه ال لغـريه، وا   
وأن األب له عند احتياج أن يتملك بغري عوض من مال ابنه ما يسد به حاجته ألن .هقرشيا واألم غري قرشية يكون الولد ألبيه قرشيا ألن ولده له لغري

أنـت  "اص ولده له، فمال ولده له، وإمنا فهمت هذه األحكام من إشارة النص، ألن يف ألفاظ النص نسبة املولود ألبيه حبرف الالم الذي يفيـد االختصـ  
األحكام ، فهي أحكام الزمة ملعنى مفهوم من عبارة النصل وغـري مقصـودة مـن سـياقه،     ، ومن لوازم هذا االختصاص ثبوت هذه "ومالك ألبيك

.ولذا كان فهمها من إشارته ال من عبارته

4
]233:البقرة[
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يبتَغُون فَضْال من اللَّه ورِضْوانًاللْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم :قوله تعاىل يف بيان من هلم نصيب يف الفيء:مثال آخر

م ، يفهم من عبارة هذا النص استحقاق هؤالء الفقراء املهاجرين نصيبا من الفيء ، ويفهم إشارته أن هؤالء املهاجرين زال ملكهم عن أمواهل5
فقراء يستلزم أن ال يكون أمواهلم باقية علـى  اليت تركوها حني أخرجوا من ديارهم ، ألن النص عبر عنهم بلفظ الفقراء، ووصفهم بأهنم

.فهذا حكم الزم ملعن لفظ يف النص، ويغر مقصود من سياق النص.ملكهم
ار ، يفهم منه بطريق اإلشارة إجياد طائفـة مـن األمـة متثلـها وتستشـ     6فَاعف عنهم واستَغْفر لَهم وشاوِرهم في األَمِر:قوله تعاىل:مثال ثالث

.يف أمرها ألن تنفيذ األمر ومشاورة األمة يستلزم ذلك
، يفهـم منـه بطريـق اإلشـارة     7وما أَرسلْنا قَبلَك إِالَّ رِجـاالً نُّـوحي إِلَـيهِم فَاسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُم الَ تَعلَمـون        :قوله تعاىل:مثال رابع

.إجياب أهل الذكر يف األمة

5
]8:احلشر[

6
]159:آل عمران[

7
]7:األنبياء[
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املرأة املتزوجة اليت ثبت زناها حيكم عليها باحلبس مدة ال تزيد عن سـنتني، ولكـن لزوجهـا أن يقـف     "):274(املادة .من قانون العقوبات مثال

"تنفيذ احلكم برضائه معاشرهتا
، وتـدل بإشـارهتا علـى أن زنـا الزوجـة      هذه املادة تدل بعبارهتا على عقوبة الزوجة اليت ثبت زناها، وعلى أن للزوج احلق يف وقف تنفيذ هـذه العقوبـة  

علـى  ليس جناية على اتمع يف نظر الشارع املصري، وإمنا هو جناية على الزوج، وهذا الزم إلثبات حق إسقاط عقوبته للزوج، إذ لو كان جنايـة 
.اتمع كالسرقة ما ثبت ألحد حق إسقاط عقوبته

"ب على الفروع وأزواجهم مادامت الزوجية قائمة أن ينفقوا على األصول وأزواجهمجي"):155(مادة–امللغي–مثال من القانون املدني 
"كذلك جيب على األصول القيام بالنفقة على فروعهم، وأزواج الفروع ، واألزواج أيضا ملزمون بالنفقة على بعضهم):156(ومادة 
من تفرض علـيهم، وعلـى كـل حـال يلـزم دفـع النفقـات شـهرا بشـره          تقدير النفقات يكون مبراعاة لوازم من تفرض هلم ويسر ):157(ومادة 
"مقدما

يفهم من عبارة كل مادة من هذه املواد حكم موضعي من أحكام النفقات، ويفهم منها باإلشـارة اختصـاص احملـاكم األهليـة بالقضـاء      
رة اختصاص احملاكم األهلية بالقضـاء هبـا، ألنـه يلـزم مـن      هبا، ألنه يلزم من النص عليها يف قانوهنا وجوب تطبيقها، فهذا االختصاص معنى باإلشا
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بطريـق  النص عليها يف قانوهنا وجوب تطبيقها، فهذا االختصاص معنى الزم لورود هذه املـواد يف القـانون، وغـري مقصـود مـن سـياق املـواد فهـو مفهـوم          

.اإلشارة
النص صـريح يف  :إىل أحكام، وهذا ما يعرب عنه رجال القانون بقوهلموكثري من النصوص القانونية الوضعية تدل عبارهتا على أحكام، وتشري 

.كذا، ويؤخذ منه بطريق اإلشارة كذا
وقصره على ما يكون الزما ملعنـى مـن معـاني الـنص لزومـا ال انفكـاك لـه، ألن هـذا هـو الـذي           وجيب االحتياط يف االستدالل بطريق اإلشارة

أما حتميل النص معاني بعيدة ال تالزم بينهما وبني معنى فيه بزعم أهنا إشارية فهـذا  .لزوم دال على الزمهيكون النص داال عليه، وإذ الدال على امل
.شطط يف فهم النصوص، وليس هو املراد بداللة إشارة النص

:داللة النص‐3
املراد مبا يفهم من داللة النص املعنى الذي يفهم من روحه ومعقولـه، فـإذا كـان الـنص تـدل عبارتـه علـى حكـم يف واقعـه لعلـه بـين عليهـا هـذا              

اللغة احلم، ووجدت واقعة أخرى، تساوي هذه الواقعة يف علة احلكم أو هي أوىل منها، وهذه املساواة أو األولوية تتبادر إىل الفهم مبجرد فهم 
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لـة، سـواء كـان    من غري حاجة إىل اجتهاد أو قياس، فإنه يفهم لغة أن النص يتناول الواقعني، وأن حكمه الثابت ملنطوقه يثبت ملفهومه املوافـق لـه يف الع  

.مساويا أم أوىل
؛ والعلـة يف هـذا النـهي مـا يف     "أُفٍّ "أن يقـول لوالديـه   ، تدل عبارة هذا النص علـى هنـي الولـد   8فَال تَقُل لَّهما أُفٍّ:مثال هذا قوله تعاىل يف شأن الوالدين

وتوجد أنواع أخـرى أشـد إيـذاء وإيالمـا مـن التـأفف كالضـرب والشـتم، فيبـادر إىل الفهـم           .هذا النهي ما يف هذا القول هلما من إيذائهما وإيالمهما
لغة من النهي عن التأفف النهي عمـا هـو أكثـر إيـذاء للوالـدين بـاألوىل،       أهنما يتناوهلما النهي، وتكون حمرمة بالنص الذي حرم بالتأفف، ألن املتبادر

.فهنا املفهوم املوافق املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق
مـن عبـارة هـذا الـنص حتـريم أكـل       يفهـم ،9}إِن الَّـذين يـْأكُلُون أَمـوالَ الْيتَـامى ظُلْمـاً إِنَّمـا يـْأكُلُون فـي بطُـونهِم نَـاراً          :قوله تعـاىل :مثال آخر

ف، ألن األوصياء أموال  اليتامى ظلما، ويفهم من داللته حتريم أن يؤكلوها غريهم، وحتريم إحراقها وتبديدها وإتالفها بأي نوع من أنـواع اإلتـال  

8
]23:اإلسراء[

9
]10:النساء[
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ن الـنص احملـرم بعبارتـه أكـل     هذه األشياء تساوى أكلها ظلما يف أن كال منها اعتداء على مال القاصـر العـاجز عـن دفـع االعتـداء، فيكـو      
.أموال اليتامى ظلما؛ حمرما إحراقها وتبديدها بطريق الداللة، وهنا املفهوم املوافق املسكوت عنه مساو للمنطوق

سـاواة املقـيس   فالفرق بني داللة النص وبني القياس أن مساواة املفهوم املوافق النص تفهم مبجرد فهم اللغة من غري توقف على اجتهاد واسـتنباط، وأمـا م  
.للمقيس عليه، فال تفهم مبجرد فهم اللغة، بل البد من اجتهاد يف استنباط العلة يف حكم  املقيس عليه، ويف معرفة حتققها يف املقيس

، يفهـم  "ذلـك ال يكلف املؤجر يعمل أي مرمة كانت إال إذا اشرتط يف العقد إلزامـه  "على أنه )370(نصت املادة:مثال من القانون املدني امللغي
ي علـى  من داللة هذا النص أنه ال يكلف املؤجر بإنشاء حجرة مثال، ألن هذا أوىل من عمل املرمة يف حتقق علة املنع من التكليف به، وهي الرتاض

.املعقود عليه حبالة وقت العقد
كـم عليهـا باحلسـب مـدة ال تزيـد عـن سـنتني، ولكـن         املرأة املتزوجـة الـيت ثبـت زناهـا حي    "على أن )274(نصت املادة :مثال من قانون العقوبات

.لزوجها أن يقف تنفيذ هذا احلكم برضائه معاشرهتا له كما كانت يفهم من داللة هـذا الـنص أن للـزوج أن يطلـب وقـف السـري يف دعـوة        "
.هالزنا قبل احلكم فيها، ألن من ملك وقف تنفيذ احلكم بعد صدوره ملك باألوىل وقف إجراءات الدعوة بشأن
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، )234(على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها يف احلـال يعاقـب بـاحلبس بـدال مـن العقوبـات املقـررة يف املـادتني         ")237(ونصت املادة
بالقتـل مـن   يفهم من داللة هذا النص أنه لو ضرهبا هي ومن يزني هبا ضربا أحدث عاهة مستدمية تعترب جرمية جنحة ال جناية، الن هـذا أوىل )"236(

.التخفيف
"جملـة احملامـاة  4، ص 243ص 213رقـم  (1922ديسـمرب سـنة   9الصـادر يف  وجاء يف حكم حمكمة بين سـويف االبتدائيـة   : إن الـيت  )

أدت بالشارع  إىل سن قانون تشكيل اللجان لتخفيض إجيار األطيـان الزراعيـة إمنـا هـو غلـو املـؤجرين يف تقـدير اإلجيـار نظـرا الرتفـاع أسـعار           
ه هي العلة اليت اقتضت التخفيض يف السنة الـيت زرعـت فيهـا األطيـان قطنـا ألهنـا       القطن وأسعار سائر احلاصالت من حبوب وغريها، وما دامت هذ

"تقضي من باب أوىل التخفيض أيضا يف السنة اليت تزرع فيها األطيان قطنا وزرعت حبوبا
املنطـوق واملفهـوم املوافـق لـه،     لظهـور فهـم املسـاواة أو األولويـة بـني     القيـاس اجللـي  وهذا الطريق، أي طريق الداللة، كمـا يسـمى داللـة الـنص يسـمى      

ويسـمى  .ويسمى حكمه مفهوم املوافقة أي املفهوم الذي وافق املنطوق يف حكمه بناء على موافقتـه لـه يف علتـه موافقـة تفهـم مبجـرد فهـم اللغـة        
ل تتحقـق فيـه   فحوى اخلطاب أي روحه وما يعقل منه، ألن كل نص دل على حكم يف حمل العلة، يـدل علـى ثبـوت هـذا احلكـم يف كـل حمـ       

.العلة بتبادر الفهم، أوتكون العلة أكثر توافراً فيه
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:اقتضاء النص‐4
املراد مبا يفهم من اقتضاء النص املعـين الـذي ال يسـتقيم الكـالم إال بتقـديره، فصـيغة الـنص لـيس فيهـا لفـظ يـدل عليـه ولكـن صـحتها واسـتقامة               

.معناها تقتضيه، أو صدقها ومطابقتها للواقع تقتضيه
.رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما اسـتكرهوا عليـه  ":مثال هذا قوله  هـذه العبـارة يـدل  ظاهرهـا علـى رفـع الفعـل إذا وقـع خطـأ أو نسـياهنا أو           "

عـن  رفـع  :مكرها عليه، وهذا معنى غري مطابق للواقع ألن الفعل إذا وقع ال يرفع، فصحة معنى هذه العبارة تقتضـي تقـدير مـا تصـح بـه، فيقـدر هنـا       
.أميت إثم اخلطأ؛ فاإلثم حمذوف اقتضى تقديره صحة معنى النص، فيعترب من مدلوالت النص اقتضاء

حرمــت علـَـيكُم الْميتـَـةُ والـْـدم ولَحــم  :، أي زواجهــن، وقولــه10...حرمــت علـَـيكُم أُمهــاُتكُم وبنــاُتكُم :ومثــال قولــه تعــاىل
، أي أكلها واالنتفاع به، ألن الذات ال يتعلق هبا التحريم، وإمنا يتعلـق التحـريم بفعـل املكلـف فيقـدر املقتضـى يف كـل نـص مبـا          11الْخنزِيِر

.يناسبه

10
]23:النساء[

11
]3:املائدة[
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جعلت الشروط العشرة ملن يكون ناظرا على وقفي، فإن هذا يدل  اقتضاء على جعلها لنفسـه، ألنـه ال  :من عبارات الواقفني قول الواقفني:ومثال هذا

.ميلك أن جيعلها لغريه إال إذا كانت له، فثبوت الشروط العشرة لناظر وقفه بعبارة نصه وثبوهتا لنفسه باقتضائه 
"ومن هذا قول إنسان آلخر ميلك عبدا ، فإن هذا يدل مبقتضـاه علـى شـراء عبـده منـه؛ ألنـه ال ينـوب عنـه يف عتقـه إال بعـد أن           "اعتق عبدك عين بألف:

.، فالشراء ثابت بنص هذه الصيغة اقتضاءيتملكه منه بشرائه
ومن هذا التفصـيل يثبـت مـا قدمنـه يف اإلمجـال، وهـو أن كـل معنـى فهـم مـن الـنص بطريـق مـن هـذه الطـرق األربـع يكـون مـن مـدلوالت الـنص،                     

هـو املعنـى   املعنـى املـأخوذ مـن إشـارته    وهو املعنى املتبادر مـن ألفاظـه املقصـود مـن سـياقه،      ألن املعنى املأخوذ من عباراتهويكون النص حجة عليه، 
واملفهوم اقتضـاء هو املعنى الذي تدل عليه روحه ومعقوله، املعنى املأخوذ من داللتهالالزم ملعنى عبارته لزوما ال ينفك ، فهو مدلوله بطرق االلتزام، و

.هو معنى ضروري اقتضى تقديره صدق عبارة النص أو استقامة معناه
داللة من طريق اإلشارة ألن األول يدل علـى معنـى متبـادر فهمـه مقصـود بالسـياق، والثـاني يـدل علـى معنـى الزم غـري مقصـود             وطريق العبارة أقوى

ه بالسياق، وكل منهما أقوى من طريق الداللة، ألن كال منهما منطوق النص ومدلوله بصيغته وألفاظه، ولكـن طريـق الداللـة مفهـوم الـنص ومدلولـ      
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التفاوت يـرجح عنـد التعـارض املفهـوم مـن العبـارة علـى املفهـوم مـن اإلشـارة، ويـرجح املفهـوم مـن أحـدمها علـى املفهـوم مـن                  وهلذا.بروحه ومعقوله

.الداللة
:مثال التعارض بني املفهوم بالعبارة واملفهوم باإلشارة من النصوص الشرعية

13ومـن يقْتُـلْ مؤمنـاً متَعمـداً فَجـزآؤه جهـنم خالـداً فيهـا        :، مـع قولـه سـبحانه   12كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى :قوله تعاىل 
، تـدل اآليـة   

أن جـزاءه  األوىل بعبارهتا على وجوب القصاص من القاتل، وتدل اآلية الثانيـة بإشـارهتا علـى أن القاتـل العامـد ال يقـتص منـه، ألن يف اقتصـارها علـى          
ىل هذا، إذ يلزم من هذا االقتصار يف مقام البيان أنه ال جتب عليه عقوبة أخرى، ولكن رجح مدلول العبارة على مدلول اإلشـارة  جهنم إشارة إ

.ووجب القصاص
"وقوله  ، فـإن  "تقعـد إحـداهن شـطر عمرهـا ال تصـلي     :"يف تعليـل نقصـان الـدين يف النسـاء     مـع  قولـه   "أقل احليض ثالثة أيام وأكثره عشرة:
ه حلديث األول يدل بعبارته على أن أكثر مدة احليض عشرة أيام، واحلديث الثاني يدل بإشارته على أن أكثر مدة احليض مخسة عشرة يوما، ألنا

12
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نص على أن إحداهن تقعد نصف عمرها ال تصلي، ويلزم من هذا أن تكون مـدة احلـيض مخسـة عشـر يومـا ألنـه نـص علـى أن إحـداهن تقعـد نصـف            

ي، ويلزم من هذا أن تكون مدة احليض نصف شره حتى يتحقق أهنـا يف نصـف عمرهـا ال تصـلي، فلمـا تعـارض املفهـوم مـن عبـارة          عمرها ال تصل
.النص األول، واملفهوم من إشارة النص الثاني، رجح املفهوم من العبارة وهو تقدير أكثر مدة احليض بعشرة أيام

):158، 157، 155(ات الواردة يف املواد ومثال هذا من القانون املدني امللغي مواد النفق
مـن  )16(تدل بطريق اإلشارة على اختصاص احملاكم األهلية بالفصل يف قضايا هذه النفقات، ألن هذا يلزم من النص عليهـا يف قانوهنـا، واملـادة   

مـا يتعلـق هبـا مـن قضـايا املهـر والنفقـة، تـدل         الئحة ترتيب احملاكم األهلية امللغاة اليت جاء فيها أن ليس هلذه احملاكم أن تنظـر يف األنكحـة و  
فلمـا تعـارض املفهـوم بطريـق إشـارة األوىل، واملفهـوم بطريـق عبـارة الثانيـة،          .بطريق العبارة على عدم اختصاص احملاكم الوطنية بقضايا النفقة

.رجح املفهوم بطريق العبارة، فال اختصاص للمحاكم الوطنية مبواد النفقات
، يؤخـذ منـه   14ومن قَتَلَ مؤمناً خطَئاً فَتَحرِيـر رقَبـة مؤمنـة   :قوله تعاىل: املفهوم باإلشارة واملفهوم بالداللة من النصوص الشرعيةومثال التعارض بني

كفـارة  بطريق الداللة من قتل مؤمنا متعمدا عليه ِأن حيرر رقبة مؤمنـة، ألنـه أوىل مـن القاتـل خطـأ هبـذا الـتكفري عـن جرميتـه، ألن حتريـر الرقبـة            

14
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، يؤخـذ منـه بطريـق    15آؤه جهـنم خالـداً فيهـا   ومن يقْتُلْ مؤمناً متَعمداً فَجز:للقاتل عن ذنبه، والعامد أوىل أن يكفر عن ذنبه من اخلاطئ، وقوله تعاىل
تعارضـا  اإلشارة أنه ال جيب عليه حترير رقبة ألن اآلية تشري إىل أنه ال كفارة لذنبه يف الدنيا، إذا جعلت جزاؤه خلوده يف جهنم ال غري، فلما

.رجحت اإلشارة على الداللة، فال جيب على القاتل عمدا حترير رقبة
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يف مفهوم املخالفة:القاعدة الثانية 

"النص الشرعي ال داللة له على حكم يف مفهوم املخالفة"
إذ دل النص الشرعي على حكم يف حمل مقيدا بقيد، بأن كان موصوفا بوصف أو مشروطا بشرط أو مغياً بغاية 

يكون حكم النص يف احملل الذي حتقق فيه القيد هو منطوق النص، أو حمددا بعدد، 
.وأما حكم احملل الذي انتفى عنه القيد فهو مفهومه املخالف

أن  النص الشرعي ال داللة له على حكم ما يف املفهوم املخالف ملنطوقه، ألنه ليس مـن مدلوالتـه بطريـق مـن طـرق      :واملعنى اإلمجايل هلذه القاعدة

.األربع ، بل يعرف حكم املفهوم املخالف املسكوت عنه بأي دليل آخر من األدلة الشرعية اليت منها اإلباحة األصليةالداللة 
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ًاقُل الَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه إِالَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دمـاً مسـفُوح  :فقوله تعاىل
16

طوقـة حتـريم الـدم املسـفوح، وأمـا      ، من

:الرسـول  حتليل الدم غري املسفوح فهو مفهـوم خمـالف ملنطوقـه وال داللـة هلـذه اآليـة عليـه، بـل يعـرف باإلباحـة األصـلية أو بـأي دليـل شـرعي، مثـل قـول                 
.أحلت لكم ميتتان ودمان، أما امليتتان فالسمك واجلراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" "

17اتكُم الْمؤمنـات ومن لَّم يستَطع منكُم طَوالً أَن ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَمن ما مَلكَـت أَيمـاُنكُم مـن فَتَيـ    :اىلوقوله تع
منطوقـة  ،
اإلمـاء  أن من مل يستطع زواج احلائر يباح له أن يتزوج اإلمام املؤمنات، وأما من استطاع زواج احلرائر فال داللة هلـذه اآليـة علـى حكمـه، وكـذلك     

.غري املؤمنات ال داللة هلذه اآلية على حكم فيهن
:ن هذا املفهوم يتنوع حبسب القيد الذي قيد به منطوق النص إىل مخسة أنواعفيقتضى بيان أنواع مفهوم املخالفة، ألأما الشرح التفصيلي هلذه القاعدة
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18وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم:كقوله تعاىل يف بيان احملرمات:مفهوم الوصف‐1
، مفهوم املخالفة حالئـل األبنـاء الـذين ليسـوا     

"من األصالب كابن االبن رضاعا، وكقول الرسول "م املخالفة املعلوفة اليت ليست سـائمة، وكقولـه   مفهو"يف السائمة زكاة: مـن بـاع خنلـة    :
."مؤبرة فثمرهتا للبائع

، مفهوم املخالفة إذا تزوجت املطلقة ثالثا زوجـا غـري   19فَإِن طَلَّقَها فَال تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنكح زَوجاً غَيره:كقوله تعاىل:مفهوم الغاية‐2

، مفهـوم املخالفـة إذا تـبني األبـيض مـن      20وكُلُواْ واشربواْ حتَّى يتَبين َلكُم الْخَيطُ األَبـيض مـن الْخَـيط األَسـود مـن الْفَجـرِ      :له تعاىلمطلقها، وقو
.األسود من الفجر

إنفَـ {:، مفهوم املخالفة إن كن لسـن أوالت محـل، وكقولـه تعـاىل    21وإِن كُن أُولَات حملٍ فَأَنفقُوا علَيهِن:كقوله تعاىل:مفهوم الشرط‐3
طبُكلَنمعنشيء منفْنَهلُُكا فَسوهنيئًهمفهوم املخالفة إذا مل تطب نفس الزوجة عن شيء من مهرها22}اريًئا م ،.
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فَمـن لَّـم يجِـد    :، مفهـوم املخالفـة األقـل واألكثـر مـن مثـانني، وكقولـه تعـاىل        23فَاجلـدوهم ثَمـانني جلْـدة   :كقوله تعاىل:مفهوم العدد‐4
.، مفهوم املخالفة األقل واألكثر من ثالثة24فَصيام ثَالثَة أَياٍم

"مفهوم املخالفة غري حممد، وكقول الرسول ،25محمد رسولُ اللَّه:كقوله تعاىل:مفهوم اللقب‐5 مفهوم املخالفة غري الرب، ": صدقةيف الرب:

.، مفهوم املخالفة غري األمهات26حرمت علَيكُم أُمهاُتكُم:وكقوله تعاىل 
وقد اتفق األصوليون على عدم االحتجاج بالنص على مفهوم املخالفة يف صـورة، وعلـى االحتجـاج بـه يف صـورة، واختلفـوا يف االحتجـاج بـه يف         

.صورة
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، واملراد باللقب اللفظ اجلامـد الـذي ورد يف الـنص أمسـا وعلمـا      ما اتفقوا على عدم االحتجاج بالنص على مفهوم املخالفة فيه فهو مفهوم اللقبفأما‐1
"ففي حديث.على الذات املسند إليها احلكم املذكور فيه وال .لفظ الرب اسم للحب املعروف الذي أوجبـت فيـه زكـاة   "يف الرب صدقة:

وال شرعاً وال عرفاً أن ذكر الرب احرتازاً عما عداه من احلبوب، وال أن ذكر الغنم احرتاز عما عداها من السـوائم، وال أن إجيـاب   يفهم لغًة

صدقة يف الرب يفهم منه أن ال صدقة يف الشعري والذرة وغريها من احلبوب، وال أن إجياب زكـاة يف الغـنم يفهـم منـه أن ال زكـاة يف اإلبـل       

فلهذا اتفق األصوليني على عدم االحتجاج مبفهوم املخالفة يف اللقب، ألنه ال يقصد بذكره تقييد و ال ختصيص وال احرتاز عمـا  .ريمهاوالبقر وغ

.عداه
فمحمد رسـول ا ال يفهـم منـها أن    .وال فرق يف هذا بني النصوص الشرعية ونصوص القوانني الوضعية، وعقود الناس وتصرفاهتم وسائر أقواهلم

بيع ينقـل  غري حممد ليس رسول ا، ودين املتويف يؤدي من تركته ال يفهم منه أن غري دينه كنفقة جتهيزه ووصايا النافذة ال تؤدي إىل تركته، وال
"كانيوهلذا قال الشو.امللكية ال يفهم منه أن غري البيع ال ينقله، وأن بيع احلقوق يف تركة إنسان على قيد احلياة  ولو برضاه غري باطل والقائـل  :

.رأيت زيدا ال يفهـم مـن قولـه أنـه مل يـر غـريه      :مبفهوم املخالفة يف اللقب ال جيد حجة لغوية وال عقلية وال شرعية، ومعلوم من لسان العرب أن من قال
.وأما إذا دلت القرينة على العمل يف جزئية خاصة فما ذلك إال للقرينة "
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، أي يف عقود املتعاقـدين وتصـرفاهتم،   م الوصف، أو الشروط، أو العدد، أو الغاية ، يف غري النصوص الشرعيةوأما ما اتفقوا على االحتياج مبفهو‐2
جعلــت ربــع وقفــي مــن بعــدي ألقــاربي الفقــراء، منطوقــة ثبــوت االســتحقاق :فقــول الواقــف.وأقــوال النــاس وعبــارات املــؤلفني، ومصــطلحات الفقهــاء

جعلت مثـن ريـع وقفـي مـن بعـدي      :اقفوقول الو.ألقاربه الفقراء، ومفهوم املخالفة له نفي استحقاق أقاربه غري الفقراء، ونصه حجة على احلكمني

.كمـني ألرمليت إذا مل تتزوج، منطوقة ثبوت االستحقاق ألرملته إذا مل تتزوج، ومفهوم املخالفة له نفي استحقاقها إذا تزوجت، ونصه حجة علـى احل 
اية، تكـون حجـة علـى ثبـوت     وهكذا كل عبارة من أي عاقد أو متصرف أو مؤلف أو أي قائل، إذا قيدت بوصف أو شرط أو حددت بعدد أو غ

احلكم الوارد هبا حيث يوجد ما قيدت به، وعلى نفيه حيث ينتفي، ألن عرف الناس واصطالحاهتم يف الـنفس والتعـبري علـى هـذا؛ ولـو مل يفهـم       
.النفي واإلثبات كان التقييد يف عرفهم عبثاً، إال إذا قرينة على أن القيد ليس للتخصيص

األصـوليون يف االحتجـاج مبفهـوم املخالفـة فيهـا فهـي مفهـوم املخالفـة يف الوصـف، أو الشـرط، أو الغايـة، أو العـدد يف             وأما الصورة الـيت اختلـف  ‐3

فذهب مجهور األصوليني إىل أن الـنص الشـرعي الـدال علـى حكـم يف واقعـة؛ إذا قيـد بوصـف أو شـرط بشـرط أو           .النصوص الشرعية خاصة

كمه يف الواقعة اليت وردت فيه بالوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد الـذي ذكـر فيـه، ويكـون     حدد بغاية أو عدد، يكون حجة على ثبوت ح

.حجة على ثبوت نقيض حكمه يف الواقعة الـيت وردت فيـه إذا كانـت علـى خـالف الوصـف، أو الشـرط، أو الغايـة، أو العـدد الـذي ذكـر فيـه            
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فالتحريم للدم املسفوح والتحليل للدم غري املسـفوح، كـل منـهما مدلولـه     .لفويسمى حكمه األول منطوقة، ويسمى حكمه الثاني مفهومه املخا
.27أَو دماً مسفُوحًا:قوله تعاىل

؛ إىل أن النص الشرعي الدال على حكـم يف واقعـة، إذا قيـد بوصـف أو شـرط بشـرط، أو حـدد بغايـة أو عـدد، ال          وذهب األصوليون من احلنفية

واقعته، اليت ذكرت فيه بالوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد الذي ذكر فيه، وأما الواقعة اليت انتقى عنـها مـا   يكون حجة إال على حكمه يف 
ا عن بيان حكمها، فيبحث عن حكمهـا بـأي دليـل مـن األدلـة      ور د فيه من قيد ، فال يكون حجة على حكم فيها، بل يكون النص ساكًت

.إلباحةالشرعية اليت منها أن األصل يف األشياء ا
:استدل اجلمهور على ما ذهبوا إليه بعده أدلة ، أظهرها اثنان

أن املتبادر إىل الفهم من أساليب العرب وعرفهم يف استعمال عباراهتم؛ أن تقييد احلكم بوصف أو شرط، أو حتديده بغاية أو عدد، :األول
:مطل الغنى ظلم، يفهم من قوله أن الفقـري لـيس كـذلك، ومـن قـال      :فمن قال.يدل على إثبات احلكم حيث يوجد القيد، وعلى نفيه حيث ينتفي

.إذا جنح، يفهم منه ال هتبه إذا مل ينجحهبب ابنك ساعة

27
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ما بالنا نقصر الصـالة يف  :وهلذا ملا رأى عمر أهنم يقصرون الصالة يف السفر وال خوف من من فتنة الكفار هلم، تعجب من هذا وسأل الرسول

وإِذَا ضَـربتُم فـي األَرضِ   :ن قولـه تعـاىل  ، ومنشأ هذا التعجب أن عمر فهم مـ "صدقة تصدق ا هبا عليم فاقبلوا صدقته"األمن؟ فقال الرسول 

، أهنـم إن مل خيـافوا الفتنـه ال يقصـرون، وهـذا هـو مفهـوم        28فَلَيس علَيكُم جناح أَن تَقْصرواْ من الصالة إِن خفْتُم أَن يفْتنكُم الَّـذين كَفَـرواْ  
.، وإمنا دل على أن ا وسع عليهم ورخص هلم يف حال األمن أيضااملخالفة، والرسول يف جوابه مل خيطئه يف فهمه

وأظهر ما يتبادر إىل .أن القيود اليت ترد يف النصوص، البد أن تكون حلكمة، ألن الشارع ال يقيد بوصف أو شرط أو غاية أو عدد عبثا:والثاني
وال فـرق يف  .ص يقتضي نفي احلكم عمـا مل يوجـد فيـه القيـد    والتخصي.الفهم أن تكون هذه احلكمة ختصيص احلكم مبا وجد فيه القيد

مثـل  هذا بني النص الشرعي وغريه من عبارات الناس، إال إذا دلت قرينة على أن الوصف أو الشرط أو الشرط أو غريمها، ليس للقيـد بـل لغـرض آخـر     
.التفخيم أو املدح أو الذم أو اجلري على الغالب، فال حيتج مبفهوم املخالفة له

28
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:واستدل األصوليني من احلنفية على مذهبهم بعدة أدلة، أظهرها اثنان
إنه ليس مطردا يف األساليب العربية أن تقييد احلكم بوصف أو شرط أو حتديد، بغاية أو عدد، يدل على إثبـات احلكـم حيـث يوجـد     :األول

مع يف فهم حكم ما يف انتفى فيه القيد ، ويسأل املـتكلم عنـه وال   وكثريا ما ترد العبارة مقيدة، ويرتدد السا.القيد وعلى نفيه حيث ينتفي

وإذا كانـت الداللـة   .إذا سألك صباحا فاقض حاجته، ال ينكر على سـامعه إذا اسـتفهم عمـن سـأله مسـاء     :فمن قال.يستنكر عليه السؤال
النصوص الشـرعية جيـب االحتيـاط يف االحتجـاج     على نفي احلكم حيث ينتفي القيد غري مقطوع هبا، فال يكون النص الشرعي حجة عليه ألن

.هبا، وال تكون حجة مبجرد االحتمال
أن كثريا من النصوص الشرعية اليت دلـت علـى أحكـام وقيـدت بقيـود، مل ينتـف حكمهـا حيـث انتفـى القيـد، بـل ثبـت حكـم الـنص               :والثاني

فر تقصـر عـن خـاف املصـلون فتنـة الـذين كفـروا وإن مل خيـافوا، مـع أن الـنص شـرط            فالصـالة يف السـ  .للواقعة اليت فيها القيد، وللواقعة اليت انتقى عنها
29إِن خفْتُم أَن يفْتنكُم الَّذين كَفَـرواْ :القصر هبذا الشرط

والربيبـة حتـرم علـى زوج أمهـا إذا كانـت يف حجـره، وإذا مل تكـن يف        .
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30كُم الالتي في حجوِركُموربائب:حجره، مع أن النص قيد التحريم هبذا الوصف
فاالحتياط يف فهم النص الشرعي يوجب أن ال .

:وكثري من النصوص، بعد أن ذكرت احلكم املقيد، نصت على مفهوم املخالفة له ، مثل قوله تعـاىل .حيتج به على نفي احلكم إذا انتفى القيد
َّفَإِن ل لْتُم بِهِنخي دتالال كُمآئن نِّسمكُملَيع احنج فَال لْتُم بِهِنخَتكُونُواْ د م31وقوله ،:  نفَـأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه نرطْهي تَّىح نوهبالَ تَقْرو

اللّه كُمرأَم ثيح نم32وهذا دليل على أنه غري مفهوم قطعا من النص السابق ، وإال ما ذكره ثانيا ،.
، مع قول الرسول ألخي سعد بن 33فَإِن كُن نساء فَوقَ اثْنتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرَك:هذا اخلالف يف مثل قوله تعاىل يف توريث بنات املتويفويظهر أثر 

"الربيع ، فعلى مذهب اجلمهور يوجد تعارض بني مفهوم املخالفة لآلية ، وهو أن الواحدة واالثنـتني  "أعط ابنيت سعد الثلثني وزوجة الثمن وما بقى فهو لك:
هب األصوليني من احلنفية ال تعارض، ألن احلديث بـني  وعلى مذ.ال يرثن الثلثني، وبني منطوق هذا احلديث الذي ورث البنتني الثلثني، ويرجح املنطوق

.حكم واقعة مسكوت عنها يف آية توريث البنات
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34إِن خفْتُم أَن يفْتنكُم الَّذين كَفَروْا:ويف مثل قوله تعاىل يف قصر الصالة يف السفر
مـع قصـر الرسـول الصـالة يف السـفر حـال اآلمـن        .

، فعلى مذهب اجلمهور يوجد تعارض بني مفهوم املخالفة ومنطوق احلديث، وعلـى مـذهب األصـوليني مـن احلنفيـة ال      وعدم خوف فتنة الذين كفروا

.تعارض
أن النص الشرعي حجة على مفهـم  املخالفـة للوصـف أو الشـرط أو الغايـة أو العـدد، ولكـن        :والذي نستخلصه من املقارنة واملقابلة بني أدلة الطرفني

النظر والتحقق من أن القيد الوارد يف النص، إمنا ورد للتخصيص واالحرتاز به عما عداه، ومل يرد حلكمـة أخـرى، ومل يعـارض    بعد البحث وإمعان 
.هذا املفهوم مبنطوق نص آخر

أو ،35وربـائبكم الالتـي يف حجـوركم   وأما إذا دلت القرينة على أن القيد ليس للتخصيص وال لالحرتاز، بل ورد جريا على الغالب مثل 
"رد تفخيم األمر مثل قول الرسول ، أو آليـة حكمـه أخـرى يـدل عليهـا      "ال حيل المرأة تؤمن با واليوم اآلخر أن حتد فوق ثالث إال على زوج:

.سياق النص أو حكمه التشريع، فال يكون النص حجة على مفهوم املخالفة فيه
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مـايو  30وهلذا قررت حمكمـة الـنقض يف   .مراعاة يف نصوص القوانني الوضعيةهذا االحتياط كما جتب مراعاة يف النصوص الشرعية، جتب
من القـانون املـدني ليسـت واردة علـى سـبيل احلصـر، فـال تكـون حجـة علـى أن مـا عـداها             )229(أن وسائل اإلثبات الواردة يف مادة1935سنة 

.عة باجللسة، فهذا كاف يف إثبات تاريخ الورقة املقدمة يف اجللسةوعلى هذا إذا قدمت ورقة يف قضية وتناولتها املراف.ليست وسيلة لإلثبات
:أمثلة ألنواع املفاهيم من النصوص الشرعية ونصوص القوانني الوضعية

:مفهوم الوصف 
36ومن قَتَلَ مؤمناً خطَئاً فَتَحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله:قوله تعاىل

.
"ق م466واملادة  ."إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو ال ميلكه جاز للمشرتي أن يطلب إبطال البيع:

:مفهوم الشرط
37فَإِن طبن َلكُم عن شيء منه نَفْساً َفكُلُوه هنيئاً مرِيئًا:قوله تعاىل

.

36
]92:النساء[

37
]4:النساء[



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

36
"ق م486واملادة  "جيهل أن املبيع غري مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النيةإذا حكم املشرتي إبطال البيع وكان:

:مفهوم العدد
"من الدستور امللغي76واملادة "يسقط احلق يف إبطال العقد إذا مل يتمسك به صاحبه خالل ثالث سنوات" "مدة عضوية النائب مخس سنوات:

:مفهوم الغاية
38طَلَّقَها فَال تَحلُّ لَه من بعد حتَّـى تَـنكح زَوجـاً غَيـره    فَإِن :قوله تعاىل

يعمـل هبـذا القـانون إىل أن يصـدر مـا      :ويف كـثري مـن القـوانني هـذا الـنص      ،
.خيالفه
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يف الواضح الداللة ومراتبه:القاعدة الثالثة 

.هو ما دلّ على املراد منه بنفس صيغته من غري توقف على أمر خارجي:الواضح الداللة من النصوص
فإن كان حيتمل التأويل واملراد منه ليس هو املقصود أصالة من سياقه، مسى الظاهر؛ 

وإن كان حيتمل التأويل واملراد منه هو املقصود أصالة من سياقه، مسي النص؛ 

وإن كان ال حيتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ، مسي املفسر؛ 
.وإن كان ال حيتمل التأويل وال يقبل حكمه، مسي احملكم

.وكل نص واضح الداللة جيب العمل مبا هو واضح الداللة عليه، وال يصح تأويل ما حيتمل التأويل منه إال بدليل

صتان ببيان الواضح الداللة من النصوص الشرعية، وغري الواضح الداللة منها، وبيـان مراتـب وضـوح الواضـح،     هذا القاعدة والقاعدة الرابعة اآلتية، خا
.ومراتب خفاء غري الواضح، وما يزال به هذا اخلفاء
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أمـر خـارجي، فمـا    داللة النص بنفسه على املراد منه من غري توقف على أمـر خـارجي أو توقفـه علـى    :وأساس التفريق بني الواضح وغري والواضح هو
.الداللةفهم املراد منه بنفس صيغته من غري توقف على أمر خارجي فهو الواضح الداللة، وما مل يفهم املراد منه إال بأمر خارجي فهو غري الواضح 

هـم منـه معنـى غـريه، أوضـح      احتمال التأويل وعدم احتماله، فما فهم معناه من نفـس صـيغته وال حيتمـل أن يف   :وأساس التفاوت يف مراتب الوضوح هو
.داللة مما فهم معنى منه وحيتمل أن يفهم منه معنى غريه

مصـدره  وأساس التفاوت يف مراتب اخلفاء هو القدرة على إزالة اخلفاء وعدمها، فما يف داللته خفـاء، وال سـبيل إىل إزالـة خفائـه إال بـالرجوع إىل     
.هدة إلزالة خفائه بالبحث واالجتهادوهو الشارع، أخفى مما يف داللته خفاء، والطريق مم

:وقد قسم علماء األصول الواضح الداللة إىل أربعة أقسام
فـاحملكم أوضـحها داللـة، ويليـه املفسـر، ثـم الـنص، ثـم         .وهي يف وضوح داللتها على هذا الرتتيـب :الظاهر، والنص، واملفسر، واحملكم

.الظاهر، وتظهر مثرة هذا التفاوت عند التعارض
الظاهر يف اصطالح األصوليني هو ما دل على املراد منه بنفس صيغته مـن غـري توقـف فهـم املـراد منـه علـى أمـر خـارجي، ومل يكـن           :الظاهر‐1

.املراد منه هو املقصود أصالة من السياق، وحيتمل التأويل
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.من سياقه، يعترب الكالم ظاهرا فيهفمتى كان املراد يفهم من الكالم من غري حاجة إىل قرينة، ومل يكن املقصود األصلي 

"أحـلّ وحـرم  "، ظاهر يف إحالل كل بني وحتريم كل ربا؛ ألن هذا معنى يتبادر فهمه من لفظـي  39وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا:فقوله تعاىل
:نا مسوقة أصالة لنفي املماثلة بني البيع والربا ردا على الذين قالوا من غري حاجة إىل قرينة، وهو غري مقصود أصالة من سياق اآلية، ألن اآلية كما قدم

ابثْلُ الرم عيا الْبإِنَّم40
.ال بيان حكميهما، 

41ةفَانكحواْ ما طَاب َلكُم من النساء مثْنى وثُالث ورباع فَإِن خفْتُم أَالَّ تَعـدلُواْ فَواحـد  :وقوله تعاىل
، ظـاهر يف إباحـة نكـاح مـا حـل مـن       

النساء ألن هذا معنى يتبادر فهمه من لفظ، فانكحوا ما طاب لكم منهن من غري توقف على قرينة، وهو غري مقصـود أصـالة مـن سـياق اآليـة؛ ألن     
.املقصود أصالة من سياقها هو قصري العدد على أربع أو واحدة كما قدمنا

39
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ظاهر يف وجوب طاعـة الرسـول يف كـل مـا أمـر بـه وكـل مـا هنـى          ،42م الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانتَهواوما آتَاُك:وقوله تعاىل

مـا آتـاكم الرسـول مـن الفـيء حـني قسـمته        :عنه؛ ألنه يتبادر فهمه من اآلية، وليس هو املقصود أصالة من سياقه، ألن املقصود أصالة مـن سـياقه هـو   
.فخذوه، وما هناكم عنه فانتهوا

"يف البحروقوله  ، ظـاهر يف حكـم ميتـة البحـر، ألن لـيس املقصـود أصـالة مـن السـياق، إذ السـؤال خـاص مبـاء             "هو الطهور ماؤه احلـل ميتتـه  :

.البحر
ألن األصـل عـدم صـرف اللفـظ عـن ظـاهره إال إذا اقتضـى        أنه جيب العمل مبا ظهر منه ما مل يقم دليل يقتضي العمل بغري ظاهره،:وحكم الظاهر

.لذلك دلي
، ألن األصل عـدم صـرف اللفـظ عـن ظـاهره إال إذا اقتضـى       أنه جيب العمل مبا ظهر منه ما مل يقم دليل يقتضي العمل بغري ظاهره:وحكم الظاهر

.ذلك دليل
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وإن كـان  أي صرفه عن ظاهره وإرادة معنى آخر منه، فإن كان الظاهر عاماً حيتمـل أن خيصـص، وإن كـان مطلقـاً أن يقيـد،      وأنه حيتمل التأويل
.به معنى جمازي، وغري ذلك من وجوه التأويلحقيقة حيتمل أن يراد 
، أي أن حكمــه الظــاهر منــه يصــح يف عهــد الرســالة ويف زمــن التشــريع، وأن ينســخ ويشــرع حـكـم بدلــه متــى كــان مــن       وأنــه يقبــل النســخ 

.األحكام الفرعية اجلزئية اليت تتغري بتغري املصاحل وتقبل النسخ
فمتـى كـان املـراد متبـادراً     .هو ما دل بنفس صيغته على املعنى املقصود أصالة من سياقه، وحيتمل التأويل:اصطالح األصولينيالنص يف:النص‐2

.فهمه من اللفظ، وال يتوقف فهمه على أمر خارجي، وكان هو املقصود أصالة من السياق، يعترب اللفظ نصاً عليه
.نص على نفي املماثلة بني البيع والربا، ألنه معنى متبادر فهمه من اللفظ ومقصود أصالة من سياقه،43?وحرم الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع?:فقوله تعاىل
نص على قصر أقصى عدد الزوجات على أربـع، ألنـه معنـى متبـادر     ،44?فَانكحواْ ما طَاب َلكُم من النساء مثْنى وثُالث ورباع?:وقوله تعاىل

.فهمه من اللفظ ومقصود أصالة من سياقه 
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.45?وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانتَهوا ?:وقوله تعاىل
.نص على وجوب طاعة الرسول يف قسمة الفئ إعطاء ومنعاً ألنه املقصود من سياقه

.وحكمه حكم الظاهر، فيجب العمل مبا هو نص عليه، وحيتمل أن يؤول أي يراد منعه غري ما هو نص عليه، ويقبل النسخ على ما بينا فى الظاهر
كُم?:وهلذا أخذ من قوله تعاىل .، إباحة الزواج وقصر العدد على أربع أو واحدة46?فَانكحواْ ما طَاب َل

له على معناه، أي ال يتوقف فهم املراد من كل منـهما علـى أمـر خـارجي، وجيـب العمـل مبـا وضـحت داللـه          فكل من الظاهر والنص واضح ألدال

.عليه إذا ما وجد ما يقضي هذا التأويل
.، ومنه املال47?ذَلك خير وأَحسن تَأْوِيال?:بيان ما يؤول إليه املر ، وقال تعاىل:والتأويل معناه يف اللغة

صـرف اللفــظ عـن ظـاهره بـدليل، ومــن املقـرر أن األصـل عـدم صـرف اللفــظ ظـاهره، وأن تأويلـه أي صـرفه عــن            :اصـطالح األصـوليني  ومعنـاه يف  

شـرعي  ظاهره، وال يكون صحيحاً إال إذا بين على دليل شرعي مـن نـص أو قيـاس، أو روح التشـريع أو مبادئـه العامـة، وإذا مل يـنب التأويـل علـى دليـل          
45
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هـواء واألغـراض واالنتصـار لـبعض اآلراء، كـان تـأويال غـري صـحيح، وكـان عبثـاً بالقـانون ونصوصـه، وكـذلك إذا              صحيح بـل بـين علـى األ   

.عارض التأويل نصاً صرحياً، أو كان تأويال إىل ما ال حيتمله اللفظ
حاديث اليت هنـت عـن بيـع الغـرر، وعـن بيـع اإلنسـان مـا لـيس          ، باأل48?وأَحلَّ اللّه الْبيع?:ختصيص عموم البيع يف قوله تعاىل:من أمثلة التأويل الصحيح

.عنده، وعن بيع الثمر قبل أن يبدو صـالحه، وهـذا مـن تأويـل الظـاهر، ألن اآليـة كمـا قـدمنا، نـص ظـاهر يف إحـالل كـل بيـع ونـص يف املماثلـة               
حرمـت علَـيكُم   ?:وتقييد الدم املطلق يف قولـه تعـاىل  .49?عن حملَهنوأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يَض?:وختصيص عموم املطلقات يف قوله تعاىل

مالْدتَةُ ويفُوحًا?:، بقوله تعاىل]3:املائدة[?الْمسماً مد وهكذا من كل ختصيص أو تقييد، قضى به التوفيق بني نصوص القرآن والسنة.50?أَو.
من اشرتى شاة مصراة فهو باخليـار بـني   {:، والصاع من متر يف حديث املصرة}يف كل أربعني شاة شاة {:وكذلك تأويل الشاة يف قوله 
فإن ظاهر احلديث األول أنه ال جيزئ يف زكاة األربعني شاة إال واحدة منها، وال جتزئ قيمتـها،  }ا من مترأن ميسكها وبني أن يردها وصاع ،

.الشاة املصراة ال جيزئ يف تعويض البائع عما احتلب من لبنها إال صاع من متروظاهر احلديث الثاني أنه إذا رد املشرتي
48

]275:البقرة[
49

]4:الطالق[
50

]145:األنعام[



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

44
وهذا الظاهر، تقتضي حكمة التشريع واألصول العامة يف التضمني تأويله وصـرفه عـن ظـاهره، وإرادة معنـى آخـر يتفـق معهمـا، ألن الغـرض مـن          

ة الفقري بقيمة الشاة أكثر توافراً، فرياد بالشاة شاة، أو ما يعادهلا من كل إجياب الشاة زكاة لألربعني دفع حاجة الفقراء، وقد تكون دفع حاج
وقد يرتاضيان على التعويض بقيمة اللنب، أو بأي تعويض آخر غـري  .مال متقوم، وألن الغرض من إجياب صاع من متر هو تعويض البائع عما أتلفه من لنب شاته

وكذلك تأويل الثلث لـألم بثلـث مـا بقـي بعـد      .قيمته، وهذا هو األصل العام شرعاً يف ضمان املتلفاتالصاع من التمر، واملقصود هو مثل ما أتلف أو 
.فرض أحد الزوجني يف إحدى املسألتني الغراوين، منعاً من زيادة نصيبها يف اإلرث عن نصيب األب

الف املزروعات ظرفـاً مشـدداً، فـإذا أخـذ بظـاهر الـنص أريـد        لفظ الليل يف جعله جرمية السرقة ويف جرمية إت:ومن أمثلة ذلك يف القانون اجلنائي

بالليل من غروب الشمس، إىل شروقها، ولكن هذا رمبا ال يتفق وحكمة الشارع يف جعل الليل ظرفاً مشدداً، ألن الغرض تشـديد العقوبـة علـى    
.ذلك أثر غروب الشمس مباشرةمن يغتنم الظالم فرصة الرتكاب جرميته، فرياد بالليل إذا خيم الظالم، ورمبا ال يكون

، بإرادة عشرة مساكني أو مسكيناً واحد عشر 51?َفكَفَّارتُه إِطْعام عشرة مساكني?:تأويل قوله تعاىل:ومن التأويل الذي هو موضع نظر

.مرات
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.واحد ستني مرة، بإرادة ستني مسكيناً أو مسكيناً 52?فَإِطْعام ستِّني مسكيناً ?:وقوله تعاىل
.بإرادة اهلبة، أي إذا وهب أحدكم هبة فليعوض الواهب خرياً منها أو مثلها53?وإِذَا حييتُم بِتَحية فَحيواْ بِأَحسن منها أَو ردوها ?:وقوله تعاىل

 البعـد عـن روح التشـريع واخلـروج عـن أصـوله العامـة،        وإغالق باب التأويل كله واألخذ بالظاهر دائماً، كما هو مـذهب الظاهريـة، قـد يـؤدي إىل    
.وإظهار النصوص متخالفة

لصـحيح  وفتح باب التأويل على مصراعيه بدون حذر واحتياط، قد يؤدي إىل الزلل والعبث بالنصوص ومتابعة األهواء، واحلق هـو يف احتمـال التأويـل ا   
.باه اللفظ بل حيتمل الداللة عليه بطريق احلقيقة أو ااز، ومل يعارض نصاً صرحيًاوهو ما دل عليه دليل من نص أو قياس أو أصول عامة، وال يأ

فمن ذلك، أن تكون الصيغة دالـة بنفسـها   .هو ما دل بنفسه على معناه املفصل تفصيال ال يبقى معه احتمال للتأويل:املفسر يف اصطالح األصوليني‐3
، فإن 54?فَاجلدوهم ثَمانني جلْدة?:احتمال إرادة غري معناها، كقوله تعاىل يف قاذيف احملصناتداللة واضحة على معنى مفصل، وفيها ما ينفي 
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، فإن كلمة كافة تنفي احتمال التخصـيص، وكـثري مـن    55?وقَاتلُواْ الْمشِركني كَآفًَّة?:العدد املعني ال حيتمل زيادة وال نقصاً، وقوله تعاىل
حددت العقوبات على جرائم معينة، ومواد القانون املدني اليت حصرت أنواعاً من الديون أو احلقـوق أو فصـلت أحكامـاً تفصـيال ال     مواد العقوبات اليت

.احتمال معه للتأويل
لتأويـل،  ومن ذلك أن تكون الصيغة قد وردت جمملة، وأحلقت من الشارع بيان تفسريي قطعي أزال إمجاهلا، وفصلها حيى صارت مفسرة ال حتتمل ا

وأَحـلَّ اللّـه الْبيـع وحـرم     ?:، وكقولـه تعـاىل  57?وللّـه علَـى النـاسِ حـج الْبيـت     ?، وكقولـه 56?وأَقيمـواْ الصـالة وآتُـواْ الزكَـاة     ?:كقوله تعـاىل 
معانيهـا  وقـد فصـل الرسـول    .، فالصالة والزكاة واحلج والربا، كل هـذه ألفـاظ جمملـة هلـا معـان شـرعية مل تفصـل بـنفس صـيغة اآليـة          58?الربا

ككم  {:، وحج وقال }صلي كما رأيتموني أصلي{:بأفعاله وأقواله، فصلى وقال ، وحصـل الزكـاة وفصـل الربـا     }خذوا عـين مناـس

55
]36:التوبة[

56
]43:البقرة[

57
]97:آل عمران[

58
]275:البقرة[



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

47

، أي الـذي مصـدره   التفسري التشريعي:مكملً له مادام قطعياً، وهذا ما يسمى يف االصطالح احلديثوهكذا كل جممل يف القرآن، .احملرم
.59?وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للناسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ?:الشارع نفسه، فإن الرسول أعطاه ا سلطة التفسري والتفصيل بقوله سبحانه

، أي أنه جيب العمل به كما فصل، وال حيتمـل أن يصـرف عـن ظـاهره، ويقبـل حكمـه النسـخ إذا كـان ممـا بينـاه يف الظـاهر           :وحكم املفسر
.حكماً فرعياً يقبل التبديل

رع نفسـه،  شـ فالتفسري الذي ينفي احتمال التأويل هو التفسري املستفاد من نفس الصيغة، أو املستفاد من بيان تفسريي قطعي ملحق بالصـيغة صـادر مـن امل   
وأما تفسري الشراًح واتهدين، فال يعترب جزءاً مكمال للقانون وال ينفي احتمال التأويل، ولـيس ألحـد غـري الشـارع نفسـه      .ألن هذا البيان من القانون

.أن يقول فيما حيتمل التأويل املراد منه هو كذا ال غري
للمراد من النص، ولكن التفسري تبيني للمراد بدليل قطعي مـن الشـارع نفسـه، وهلـذا ليحتمـل      ويظهر من مقارنة التفسري بالتأويل، أن كال منهما تبيني 

.أن يراد غريه
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هو ما دل علـى معنـاه الـذي ال يقبـل إبطـاالً وال تبـديال بنفسـه داللـه واضـحة ال يبقـى معهـا احتمـال             :احملكم يف إصالح األصوليني:احملكم‐4
إرادة معنى آخر غري ما ظهر منه، ألنه مفصل ومفسـر تفسـرياً ال جمـال معـه للتأويـل، وال يقبـل النسـخ يف عهـد الرسـالة          للتأويل، فهو ال حيتمل التأويل أو

كعبـادة ا وحـده، واإلميـان برسـله     :املستفاد منه، إما حكم أساسي من قواعد الدين ال يقبـل التبـديل  وفرتة التنزيل وال بعدها،ألن احلكم 

أو حكـم فرعـي جزئـي، ولكـن دل الشـارع علـى       والعـدل،  كـرب الوالـدين،   :ضائل اليت ال ختتلف باختالف األحوالوكتبه، أو من أمهات الف
.}اجلهاد ماض إىل يوم القيامة{:، وقول الرسول60?ولَا تَقْبلُوا لَهم شهادة أَبدًا?:كقوله تعاىل يف قاذيف احملصنات تأييد تشريعه

، وإمنا قلنا ال يقبل النسخ، ألنه بعد عهد الرسـول وانقطـاع الـوحي والتنزيـل،     به، وال حيتمل صرفه عن ظاهره وال نسخهوحكمه أنه جيب قطعاً العمل

صارت األحكام الشرعية اليت جاءت يف القرآن والسنة كلها حمكمة ال تقبل نسخاً، وال إبطاالً، إذ ال توجد بعد الرسول سـلطة تشـريعية،   

.تبديله، وسيأتي توضيح هذا يف مبحث النسخمتلك إبطال ما جاء به أو 
.وهذه األنواع األربعة للواضح الداللة، متفاوتة يف وضوح داللتها على املراد منها كما قلنا، ويظهر اثر هذا التفاوت عند التعارض
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سـياق، ومعنـى الظـاهر غـري مقصـود      فإذا تعارض ظاهر ونص يرجح النص، ألنه أوضح داللة من الظاهر من جهة أن معنـى الـنص مقصـود أصـالة مـن ال     

فلهـذا كانـت داللـة الـنص أوضـح مـن داللـة الظـاهر، وهلـذا يـرجح           .أصالة من السياق، والشك يف أن املقصود أصالة يتبادر إىل الفهم قبـل غـريه  
.بل يف ضمن أفراداخلاص على العام عند التعارض، ألن اخلاص مقصود أصالة باحلكم، فاللفظ نص فيه، وهو يف العام غري مقصود أصالة

ُكـم مـا وراء ذَلُكـم    ?:ومثال هذا قوله تعاىل بعد عد احملرمات مـن النسـاء   ُكـم مـن      ?:، مـع قولـه تعـاىل   61?وأُحـلَّ َل فَـانكحواْ مـا طَـاب َل
اعبرو ثثُالى وثْناء مسلكم، واآلية الثانيـة نـص يف قصـر إباحـة الـزواج      فاآلية األوىل ظاهرة يف إحالل زواج خامسة ألهنا مما وراء ذ.62?الن

.على أربع، فلما تعارضا رجح النص لقوته يف وضوح داللته، وحرم زواج ما زاد على أربع
.وإذا تعارض نص ومفسر يرجح املفسر، ألنه أوضح داللة من النص من جهة أن تفسريه جعله غري حمتمل للتأويل وجعل املراد منه متعينًا

نـص يف إجيـاب الوضـوء    :، فـاألول }املستحاضة تتوضأ وقـت كـل صـالة   {:، مع قوله}املستحاضة تتوضأ لكل صالة{:ولهومثال هذا ق

لكل صالة، ألنه يفهم من لفظه ومقصود مـن سـياقه، والثـاني مفسـر ال حيتمـل تـأويال، ألن األول حيتمـل إجيـاب الوضـوء لكـل صـالة ولـو يف وقـت              

61
]24:النساء[
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]3:النساء[
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أدى يف الوقت عدة صلوات، ولكن الثاني قطع هذا االحتمـال، فريجـح، وصـار احلكـم الشـرعي هـو إجيـاب        واحد، أو لوقت كل صالة، ولو 

.الوضوء للوقت وتصلي فيه ما شاءت من الفرائض والنوافل
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يف غري الواضح الداللة ومراتبه:القاعدة الرابعة

غري الواضح الداللة من النصوص وهو ما يدل على املراد منه بنفس صيغته، (
بل يتوقف فهم املراد منه على أمر خارجي،

إن كان يزال خفاؤه بالبحث و االجتهاد فهو اخلفي أو املشكل، 

وإن كان ال يزال خفاؤه إال باالستفسار من الشارع نفسه فهو امل، 

)إزالة خفائه أصال فهو املتشابهوإن كان ال سبيل إىل 

قاعـدة أقسـام   قدمنا يف القاعدة الثالثة أن مراتب الواضح الداللة تتفاوت يف وضوحها، وبينا يف تلك القاعدة أقسام الواضح الداللة، ونبني يف هذه ال
.الواضح الداللة ومراتب خفائه وما يزال به اخلفاء
.اخلفي واملشكل، وامل، واملتشابه:ىل أربعة أقسام أيضاوقد قسم األصوليون غري الواضح الداللة إ

اللفظ الـذي يـدل معنـاه داللـة ظـاهرة، ولكـن يف انطبـاق معنـاه علـى بعـض األفـراد نـوع غمـوض              :املراد باخلفي يف اصطالح األصوليني:اخلفي‐1

ومنشـأ هـذا الغمـوض أن الفـرد فيـه صـفة زائـدة علـى سـائر          .ألفـراد وخفاء حتتاج إزالته إىل نظر وتأمـل، فيعتـرب اللفـظ خفيـاً بالنسـبة إىل الـبعض مـن ا       



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

52
لنسـبة  األفراد أو ينقص عنها صفة، أو يكون له اسم خاص، فهذه الزيادة أو النقص أو التسمية اخلاصة جتعله موضع اشتباه، فيكـون اللفـظ خفيـاً با   

.إىل الفرد، ألن تناوله له يفهم من نفس اللفظ، بل البد له من أمر خارجي
ولكن يف انطباق هذا املعنى على بعض األفـراد نـوع   .معناه ظاهر، وهو آخذ املال املتقوم اململوك للغري خفية من حرز مثلهلفظ السارق:مثال ذلك

ه فإنه آخذ املال يف حاضر يقظان بنوع من املهارة وخفة اليـد ومسـارق األعـني، فهـو يغـاير السـارق بوصـف زائـد فيـ         )الطرار(غموض، كالنشال
فهل يصدق عليه لفظ السارق فتقطع يده، أوال يصدق عليه فيعاقـب تعزيـزاً؟ وقـد ثبـت باالجتـهاد اتفاقـاً       .جرأة املسارقة، ولذا مسي باسم خاص

.وجوب قطع يده من طريق داللة النص، ألنه أوىل باحلكم من جهة أن علة القطع أكثر توافراً فيه
دة من قبور املوتى، كأكفاهنم وثيـاهبم، فهـو يغـاير السـارق مـن جهـة أنـه ال يأخـذ مملوكـاً مـن           ، فإنه أخذ مال غري مرغوب فيه عاوكالنباش

!حرز، ولذا مسي باسم خاص به، فهل يصدق عليه لفظ السارق فتقطع يده،أو ال يصدق فيعاقب تعزيزاً ؟
ق فيعاقب تعزيزاً مبا يردعه وال تقطع يده، ألن أخذه مـاالً  وقد ثبت للشافعي وأبي يوسف أنه سارق فتقطع يده، وثبت لسائر أئمة احلنفية أنه غري سار

.غري مرغوب فيه وال مملوك ألحد، ومن غري حرز، شبهة يسقط احلد
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، هل يتناول القاتل خطأ أو بالتسبب أو ال يتناوله ؟ والبائع إذا أخذ من املشرتي نقوداً على أن يأخذ منها ))ال يرث القاتل((يف حديثالقاتلوكذا لفظ 

مثن البيع ويرد الباقي فاختفى، هل يصدق عليه أنه سـارق أو خـائن األمانـة؟ وكـذا كـل لفـظ دل داللـة ظـاهرة علـى معنـاه ولكـن وجـد خفـاء              
.واشتباه يف انطباق معناه على بعض األفراد يعترب اللفظ خفياً بالنسبة إىل األفراد

بعـض اجلـرائم الـيت يشـتبه يف أهنـا جنايـة أو جنحـة، أي يف انطبـاق أحـد اللفظـني           وأمثلة هذا يف القوانني الشرعية والوضعية كثرية، ومـن أظهرهـا  

.عليها
فإن رأى اللفظ يتناول هذا الفرد ولو بطريق الداللة جعله من مدلوالته فأخذ حكمه، وإن رأى .هو حبث اتهد وتأملهوالطريق إلزالة هذا اخلفاء

ولـذلك جعـل بعضـهم    .جيعلـه مـن مدلوالتـه فـال يأخـذ حكمه،وهـذا ممـا ختتلـف فيـه أنظـار اتهـدين           اللفظ ال يتناوله بأي طريق من طرق الداللة مل
النباش سارقاً ومل جيعله آخرون، ومرجعهم يف اجتـهادهم إلزالـة هـذا اخلفـاء هـو علـة احلكـم، وحكمتـه، ومـا ورد يف هـذا الشـأن مـن             

.ال تكون متحققة فيه، وقد يدل على حكمه نص آخر يتناوله بوضوحالنصوص، فقد تكون العلة أكثر توافراً يف هذا الفرد، ورمبا 
اللفظ الذي ال يدل بصيغته على املراد منه، بل البد من قرينة خارجية تـبني مـا يـراد منـه،     :املراد باملشكل يف اصطالح األصوليني:املشكل‐2

.وهذه القرينة يف متناول البحث



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

54
، ولكـن مـن اشـتباه يف انطبـاق معنـاه علـى بعـض األفـراد لعوامـل خارجيـة، وأمـا سـبب اخلفـاء يف              فسبب اخلفـاء يف اخلفـي لـيس مـن نفـس اللفـظ      

املشكل فمن نفس اللفظ لكونه موضوعاً لغة ألكثر من معنى، وال يفهم املعنى املراد منه بنفسه أو لتعارض مـا يفهـم مـن نـص مـع مـا يفهـم مـن         

.نص آخر
فإن اللفظ املشرتك موضوع لغة ألكثر من معنى واحد، ليس يف صيغته داللـة علـى معنـى معـني     ه،وقد ينشأ اإلشكال يف النص من لفظ مشرتك في

، فإنـه موضـوع يف اللغـة    63?والْمطَلَّقَـات يتَربصـن بِأَنفُسـهِن ثَالثَـةَ قُـروء     ?:مما وضع له، فالبد من قرينة خارجية تعينـه، كلفـظ القـرء يف قولـه تعـاىل     

فأي املعينني هو املراد يف اآلية؟ وهل تنقضي عدة املطلقة بثالث حيضات أو بثالث أطهار؟للطهر وللحيض، 
إىل أن القرء يف اآلية املراد منه الطهر، والقرينة هي تأنيث اسم العدد ألنـه يـدل لغـة علـى أن املعـدود مـذكر وهـو        ذهب الشافعي وبعض اتهدين
.األطهار وال احليضات
:إلىل أن القرء يف اآلية هو احليض والقرينةآخر من اتهدينوذهبت احلنفية وفريق 

.حكمة تشريع العدة، فإن احلكمة يف إجياب العدة على املطلقة يعرف براءة رمحها من احلمل، والذي يعرف هذا هو احليض ال الطهر:أوًال

63
]228:البقرة[
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، فإنـه جعـل منـاط االعتـداد     64?م إِنِ ارتَبـتُم فَعـدتُهن ثَلَاثَـةُ أَشـهرٍ واللَّـائي َلـم يحضْـن        واللَّائي يئسن من الْمحيضِ من نِّسائُك?:قوله تعاىل:وثانيًا

.باألشهر عدم احليض، فدل على أن األصل هو االعتداد باحليض
للمـراد بـالقرء يف اعتـداد احلـرة، أمـا تأنيـث       ، فالتصريح بأن عـدة األمـة بـاحليض بيـان    ))طالق األمة ثنتان وعدهتا حيضتان((قول الرسول :وثالثًا

.اسم العدد فلمراعاة تذكري لفظ املعدود وهو القرء
وقــد ينســأ اإلشــكال يف النصــوص بعضــها بــبعض، أي يكــون كــل نــص حدتــه ظــاهر الداللــة علــى معنــاه وال إشــكال يف داللتــه، ولكــن   

، مـع قولـه   65?ما أَصابك من حسنة فَمن اللّـه ومـا أَصـابك مـن سـيئَة فَمـن نَّفْسـك        ?:ومثال قوله تعاىل.اإلشكال يف التوفيق واجلمع بني هذه النصوص

64
]4:الطالق[
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]79:اءسالن[
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وإِذَا أَردنَـا أَن نُّهلـك قَريـةً أَمرنَـا متْرفيهـا      ?:، مـع قولـه سـبحانه   67?إِن اللّـه الَ يـأْمر بِالْفَحشـاء    ?:وقولـه تعـاىل  ، 66?قُلْ كُل من عند اللّـه ?:سبحانه

.، وسائر النصوص ظاهرها التعارض68?فَفَسقُواْ فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرنَاها تَدمرياً 
يتواصل بالقرائن واألدلـة الـيت نصـبها الشـارع إىل     فعلى اتهد، إذا ورد يف النص لفظ مشرتك أن .والطريق إلزالة إشكال املشكل هو االجتهاد

وإذا .نيإزالة إشكاله وتعيني املراد منه، كما تبني من اجتهاد اتهدين تعيني املراد بلفظ القرء يف لآلية واختالف وجهـة نظـرهم يف هـذا التعـي    
ق بينها، ويزيل ما يف ظاهرها من اخـتالف، وهاديـه يف هـذا    وردت نصوص ظاهرها التخالف والتعارض، فعلى اتهد أن يؤوهلا تأويال صحيحاً يوف

.إما نصوص أخرى، أو قواعد الشرع أو حكمة التشريع:الدليل
اللفظ الذي ال يدل بصيغته على املراد منه، وال يوجد قرائن لفظية أو حالية تبينه، فسبب اخلفاء فيـه  :املراد بامل يف اصطالح األصوليني:امل‐3

.عارضلفظي ال
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67
]28:األعراف[

68
]16:اإلسراء[



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

57
فمن جممل األلفاظ الـيت نقلـها الشـارع عـن معانيهـا اللغويـة ووضـعها ملعـان اصـطالحية شـرعية خاصـة، كألفـاظ الصـالة والزكـاة والصـيام واحلـج                 

.والربا، وغري هذا من كل لفظ أراد به الشارع معنى شرعياً خاصاً ال معناه اللغوي
ولـذا جـاءت السـنة العمليـة والقوليـة بتفسـري الصـالة وبيـان أركاهنـا          .يفسـره الشـارع نفسـه   فإذا ورد لفظ منها يف نص شرعي كان جممال حتـى  

، وكذلك فسر الزكـاة والصـيام واحلـج والربـا وكـل مـا جـاء جممـال يف         ))صلوا كما رأيتموني أصلي((وشروطها وهيئاهتا، وقال الرسول 

.نصوص القرآن
الْقَارِعـةُ مـا الْقَارِعـةُ ومـا أَدراكَ مـا الْقَارِعـةُ يـوم        ?:عنى خاص، كلفظ القارعة يف قوله تعـاىل  ومن امل اللفظ الغريب الذي فسره النص نفسه مب

ثُوثباشِ الْمكَالْفَر اسالن كُونوعًا?:يف قوله تعاىل ولفظ اهللوع، 69?يزج رالش هسلُوعاً إِذَا مه قلخ انالْإِنس وعًاإِننم رالْخَي هسإِذَا م70?و.
من الئحة ترتيب احملاكم األهلية، فإن الشـارع أراد هبـا   )16(الواردة باملادة ))أصل األوقاف((ومن امل يف نصوص القوانني الوضعية كلمة

2فصلها الشارع املصري بعض التفاصـيل يف الفقـرة   معنى أمجله ومل يفصله، ولذا ظل السنني العديدة مثار اخلالف بني اهليئات القضائية يف مصر حتى 

69
]1:4:القارعة[
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((ونصـها 1927مـن الئحـة التنظـيم القضـائي للمحـاكم املختلطـة الصـادرة يف سـنة         28من املـادة   كـذلك ال ختـص احملـاكم املختلطـة     :

)).النظار وعزهلمباملنازعات املتعلقة مباشرة أو بالواسطة بأصل الوقف أو بصحته أو بتفسري أو تطبيق بعض شروطه أو بتعيني 
((الواردة يف عبارةوكلمة األحوال الشخصية ، ))من الئحة ترتيب احملـاكم األهليـة  16وغري ذلك مما يتعلق باألحوال الشخصية يف املادة :

.الشخصيةم ليت بينت املراد من األحوال1938سنة 91من القانون رقم 2فإن املراد منها جممل فسره الشارع املصري أخرياً يف املادة 
مـن الئحـة ترتيـب احملـاكم الشـرعية، وهلـذا فسـر الشـارع         363الواردة يف املادة وكلمات ضبط اإلشهادات وكتابة سنداهتا وتسجيلها

.كل كلمة منها مبادة
راد منـه فهـو  فكل لفظ ال يفهم املـراد منـه بنفسـه بسـبب وضـعه لغـة ألكثـر مـن معنـى إذا حفـت بـه قـرائن ميكـن أن يتوصـل هبـا إىل تعـيني املـ                 *

.املشكل
.املوكل لفظ ال يفهم منه املراد بنفسه إذا مل حتف به قرائن يتوصل هبا إىل فهم املراد منه فهو *

و غرابـة اللفـظ   فسبب إمجال اللفظ إنا كونه من املشرتك الذي ال حتف به قرينة تعني أحد معانيه، أو إرادة الشارع منه معنى خاصاً غري معناه اللغوي، أ
.غموض املراد منهو
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نـه هـو الـذي أهبـم     وامل بأي سبب من هذه األسباب الثالثة ال سبيل إىل بيانه وإزالة إمجاله وتفسري املراد منه إل بالرجوع إىل الشـارع الـذي أمجلـه، أل   

.مراده ومل يدل عليه ال بصيغة لفظية وال بقرائن خارجية، فإليه يرجع يف بيان ما أهبمه
كل، وفـتح الطريـق للبحـث واالجتـهاد إلزالـة        وإذا صدر من الشا رع بيان للمجمل ولكنه بيان غري واف بإزالة اإلمجال صار به امل مـن املـش

ومثـال ذلـك الربـا،    .إشكاله، ومل يتوقف بيانه على الرجوع إىل الشارع، ألن الشارع ملا بني ما أمجله بعض التبـيني فـتح البـاب للبيـان بالتأمـل واالجتـهاد      
بيـان مـت   القرآن جممال وبينه الرسول حبديث األموال الربوية الستة، ولكن هذا البيان ليس وافياً ألنه مل حيضر الربا فيهـا، وهبـذا فـتح البـاب ل    ورد يف 

كل، املشـ 28مـن املـادة   2ولفظ أصل الوقوف ورد يف القانون جممال، وبينه الشـارع يف الفقـرة   .يكون فيه الربا قياسا على ما ورد يف احلديث
.وفتح الطريق لبيانه باالجتهاد

اللفظ الذي ال تدل صيغته بنفسها على املراد منه، وال توجد قـرائن خارجيـة تبينـه، واسـتأثر     :املراد باملتشابه يف اصطالح األصوليني:املتشابه‐4

.الشارع بعلمه فلم يفسره
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حكام أو أحاديث األحكام لفظ متشـابه ال سـبيل إىل علـم املـراد منـه،      واملتشابه هبذا املعنى ليس يف النصوص منه شئ، فال يوجد يف آيات األ

، ومثـل اآليـات الـيت    73?حـم ?، 72?ص?، 71?امل ?:وإمنا يوجد يف مواضـع أخـرى مـن النصـوص مثـل احلـروف املقطعـة يف أوائـل بعـض السـور          

، 75?واصـنعِ الْفُلْـك بِأَعيننـا ووحيِنـا     ?:، وقولـه 74?اللَّـه فَـوقَ أَيـديهِم   يـد  ?:ظاهرها أن ا يشبه خلقه يف أن له يداً وعيناً ومكاناً، مثل قولـه تعـاىل  
، 76?أَيـن مـا كَـانُوا    لَـا َأكْثَـر إِلَّـا هـو معهـم      ما يكُون من نَّجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم ولَـا خمسـة إِلَّـا هـو سادسـهم ولَـا أَدنَـى مـن ذَلـك و         ?:وقوله 

وكـذلك اآليـات   .فاحلروف اهلجائية املقطعة يف أوائل بعض السور ال تدل بنفسها على املراد منـها، ومل يفسـر ا مـا أراده منـها فهـو أعلـم مبـراده       

اليـد والعـني واملكـان وكـل مـا يشـبه       املوهم ظاهرها تشبيه اخلالق خبلقه ال ميكن أن يفهم منها معنى ألفاظها اللغوية، ألن ا سبحانه منـزه عـن   
هذا هو رأي السلف يف معنى املتشابه، فهم يفوضون .خلقه، فليس كمثله شئ وهو السميع البصري، ومل يبني الشارع ما أراد منها فهو أعلم مبراده
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ن ا ال يـد لـه وال عـني وال مكـان، ويـراد بـه       وأما رأي اخللف يف أن هذه اآليات ظاهرها مستحيل، أل.إىل ا علمه ويؤمنون به وال يبحثون تأويله
:قدرة ا فوق قـدرهتم، وقولـه  :، تأويله77?يد اللَّه فَوقَ أَيديهِم?:فقوله تعاىل .معنى حيتمله اللفظ ولو بطريق ااز، وليس فيه تشبيه اخلالق خبلقه

أنـه  :، وتأويلـه ]7:اادلـة [?ما يكُـون مـن نَّجـوى ثَلَاثَـة     ?:اصنع الفلك برعايتنا وإحاطتنا،       وقوله، و]37:هود[?واصنعِ الْفُلْك بِأَعيننا ووحيِنا ?
.سبحانه مع كل من يتناجون بعلمه وإحاطته وهكذا

والراسـخُون فـي الْعْلـمِ يقُولُـون آمنـا بِـه كُـلٌّ مـن عنـد          وما يعلَم تَأْوِيلَـه إِالَّ اللّـه   ?:اختالفهم يف قوله تعاىل يف شأن املتشاهباتومنشأ هذا اخلالف
، فمن جعل الوقف على لفظ اجلاللـة قـال ال يعلـم تأويـل املتشـابه إال ا، فنـؤمن بـه ونفـوض علمـه لـه وال نبحـث يف تأويلـه، ومـن جعـل الوقـف               78?ربنا

، فهم يعلمـون تأويلـه بـإرادة معنـى حيتملـه اللفـظ، ويتفـق        ما يعلَم تَأْوِيلَه إِالَّ اللّه والراسخُون في الْعلِْمو:، قال79?والراسخُون في الْعلْمِ ?:على
.وتنزيه اخلالق عن مشاهبة خلقه
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هو تفسري املتشـاهبات يف القـرآن باملتشـاهبات أي احملـتمالت الـيت يكـون احتماهلـا جمـاالً لالخـتالف يف تأويلـها، وهـي تقابـل             :والذي يظهر يل أنه احلق
فعلى هذا ليس يف القرآن ما ال سـبيل إىل علـم املـراد منـه، وإمنـا فيـه       .احملكمات اليت أحكمت عباراهتا وحفظت من االشتباه واحتمال التأويل

ملراد منها بنفسها من غري اشتباه وال احتمال للتأويل واالختالف، وفيه ألفـاظ تـدل علـى معنـى وحيتمـل أن يـراد منـها غـريه، وهـذه جمـال           ألفاظ تدل على ا
مـا  بيان يفسـر البحث واالجتهاد إلزالة االحتمال وتعيني املراد، وفيه ألفاظ ال تدل على املراد منها بنفسها ولكن أحاطها الشارع بقرائن أو أحلقها ب

واملقطعـات يف أوائــل بعــض الســور  !أراد منـها، ألن ا انــزل القــرآن للتــدبر والـذكر فكيــف يكــون يف آياتــه مـا ال ســبيل إىل فهمــه مطلقــاً؟   

ذكرت للداللة على أن القرآن الذي أعجز الناس هـو مكـون مـن حـروفهم ولـيس مـن حـروف أخـرى غريبـة عنـهم، وهلـذا يـرى أن أكثـر              

.املقطعات فيها ذكر الكتاب بعد سرد هذه احلروفالسور املبدوءة هبذه 
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يف املشرتك وداللته:القاعدة اخلامسة

إذا ورد يف النص الشرعي لفظ املشرتك، ((

فإن كان مشرتكاً بني معنى لغوى ومعنى اصطالحي شرعي، وجب محله على املعنى الشرعي، 

وإن كان مشرتكاً بني معنيني أو أكثر من املعاني اللغوية وجب محله على معنى واحد منها بدليل يعينه، 
))وال يصلح أن يراد باملشرتك مهنياه أو معانيه معًا

الشـرعية والقـوانني الوضـعية،    هذه القاعدة اخلامسة والقاعدتان السادسة والسابعة اآلتيتان خاصة ببيان األلفاظ الثالثة اليت ترد كثرياً يف النصوص

.، وبيان ما يدل عليه كل واحد منهما إذا ورد يف النصاللفظ املشرتك، واللفظ العام، واللفظ اخلاصوهي 
:والفرق اجلوهري بني هذه األلفاظ الثالثة من حيث املغنى

يـة، ولفـظ اليـد اليمنـى واليسـرى، ولفـظ القـرش للعشـرة         كلفـظ السـنة وضـع للهجريـة وللميالد    :لفظ وضع ملعان متعددة بأوضـاع متعـددة  أن املشرتك
.مليمات واخلمسة
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لفظ وضع ملعنى واحد، وهذا املعنى الواحد يتحقق يف أفراد كثريين غري حمصـورين يف اللفـظ وإن كـانوا يف الواقـع حمصـورين، أي أنـه       العاموإن

على مشول مجيع هـذه األفـراد كلفـظ الطلبـة يـدل علـى معنـى يتحقـق يف         حبسب وضعه اللغوي ال يدل على عدد حمصور من هذه األفراد، وإمنا يدل 
.أفراد غري حمصورين ويشملهم مجيعًا

.لفظ ملعنى يتحقق يف فرد واحد أو أفراد حمصورين كلفظ حممد أو الطالب، أو الطالب العسرة، أو مائة أو ألفاخلاصوإن 
والعموم يتحقق بداللة اللفظ على مشول مجيـع األفـراد الـيت يصـدق عليهـا مـن غـري        .يتحقق بتعدد املعاني اليت وضع هلا اللفظ بأوضاع متعددةفاالشرتاك

.يتحقق بداللة اللفظ على الفرد أو األفراد احملصورين اليت يصدق عليها من غري مشولواخلصوص.حصر
أكثر بأوضاع متعددة، يدل على ما وضع له على سبيل البدل، أي يدل على هذا املعنى أو ذاك، كلفـظ العـني   ، وهو ما وضع ملعنيني أوفاللفظ املشرتك

.ولفظ السنة، ولفظ اليد.ولفظ القرء وضع يف اللغة للطهر، وللحيض.وضع يف اللغة للباصرة، ولعني املاء النابع، وللجلوس
اختالف القبائل يف استعمال األلفاظ للداللة على معان، فبعض القبائـل تطلـق اليـد علـى     مههاوأسباب وجود األلفاظ املشرتكة يف اللغة كثرية، وأ

الذراع كله، وأخرى تطلق اليد على الساعد والكف، وأخرى تطلقها على الكف خاصة، فنقلة اللغة يقررون أن اليـد يف اللغـة العربيـة لفـظ     
سبيل احلقيقة ملعنى، ثم يستعمل يف غري ما وضع له جمازاً، ثم يشـتهر اسـتعمال هـذا اللفـظ يف     أن يوضع اللفظ علىومنها.مشرتك بني املعاني الثالثة
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أن ومنـها .كلفظ السيارة، ولفظ الدراجة، ولفظ املسرة:املعنى اازي حتى يتناسى أنه جمازي، فيقرر علماء اللغة أن اللفظ موضوع هلذا وهلذا
.و قانوني ملعنى آخر، كلفظ الصالة أو لفظ الدفعيوضع اللفظ ملعنى ثم يوضح اصطالح شرعي أ

وأيــا كــان ســبب وقــوع االشــرتاك يف األلفــاظ لفــة فــإن األلفــاظ املشــرتكة بــني معيــنني أو أكثــر ليســت قليلــة يف اللغــة، وواردة يف النصــوص    

هبـا إىل تـرجيح أحـد املعـاني، وعلـى      الشرعية من آي القرآن وأحاديث الرسول، وهي كما قدمنا من باب املشكل مـا دامـت توجـد قـرائن يتوصـل      

.ذا ورد يف نص شرعي’اتهد أن يزيل إشكاهلا ويعني املراد من كل لفظ منها 
.مثل الواو للعطف وللحالأو حرفاكصيغة األمر لإلجياب وللندب، أو فعالكما مثلنا، واملشرتك قد يكون امسًا

فلفـظ الصـالة وضـع لغـة للـدعاء، ووضـع       .كاً بني معنى لغوي ومعنى اصطالحي شـرعي فإذا كان اللفظ املشرتك الوارد يف النص الشرعي مشرت
ولفـظ  .، يراد منه معناه الشرعي وهو العبادة املخصوصة ال معنـاه اللغـوي وهـو الـدعاء    80?أَقيمواْ الصالة?:شرعاً للعبادة املخصوصة، ففي قوله تعاىل

.، يراد منه معناه الشرعي ال اللغوي81?الطَّالقُ مرتَاِن?:يد الزوجية الصحيحة، ففي قوله تعاىلوضع لغة حلل أي قيد، ووضع شرعاً حلل قالطالق
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وهكذا كل لفظ مشرتك بني معنى لغوي ومعنى شرعي إذا ورد يف نص شرعي، فمراد الشارع منه معناه الذي وضعه له، ألنه ملا نقل هـذا اللفـظ   

.الذي استعمله فيه، كان اللفظ يف لسان الشارع الداللة على ما وضعه الشارع لهعن معناه اللغوي إىل املعنى اخلاص 
معنى يف اللغة ومعنى يف االصطالح القانوني، وجب:وكذلك يف نصوص القوانني الوضعية إذا كان اللفظ الوارد يف النص له معنيان

لفــظ احللــول وغريمهــا، يــراد هبــا املعنــى القــانوني ال املعنــى اللغــوي، وكــذا لفــظ  أن يــراد بــه معنــاه القــانوني ال اللغــوي لســبب الــذي بينــاه، فلفــظ الــدفع و 

.الضبط،ولفظ التسجيل
، وجب االجتهاد لتعيني املعنـى املـراد منـها، ألن الشـارع مـا أراد      وإذا كان اللفظ املشرتك الوارد يف النص الشرعي مشرتكاً بني عدة معان لغوية

تهد أن يستدل بالقرائن واألمارات واألدلة على تعيني هذا املرادباللفظ إال أحد معانيه، وعلى ا.
كل مـا           82?والْمطَلَّقَات يتَربصن بِأَنفُسهِن ثَالثَةَ قُروء ?:يف قوله تعاىلفلفظ القرء ، مشـرتك بـني الطهـر واحلـيض، وقـد بينـا يف الكـالم علـى املـش

.الطهر، وما استدل به آخرون على أن املراد به احليضاستدل به بعض اتهدين على أن املراد به
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، وبـني الكـف   )مـن رؤوس األصـابع إىل املناكـب   (، مشـرتك بـني الـزراع    83?والسـارِقُ والسـارِقَةُ فَـاقْطَعواْ أَيـديهما     ?:يف قوله تعاىلولفظ اليد

، وبني اليمنى واليسرى، وقـد اسـتدل مجهـور اتهـدين     )صابع إىل الرسغنيمن رؤوس األ(، وبني الكف )من رؤوس األصابع إىل املرافق(والساعد 
.بالسنة العلمية على تعيني املراد منها يف اآلية، وهو املعنى األخري أي من رؤوس األصابع إىل الرسغني يف اليمنى

يطلق لغة على من مل خيلف ولداً وال والـداً، وعلـى مـن لـيس بولـد وال      ،84?وإِن كَان رجلٌ يورث كَاللَةً أَو امرأَة?:يف قوله تعاىلولفظ الكاللة
وقد استدل مجهور اتهدين باسـتقرار آيـات التوريـث علـى تعـيني أن املـراد يف اآليـة هـو         .بوالد من املخلفني، وعلى القرابة من جهة غري الولد والوالد

.املعنى األول
، ومشرتك، يستعمل للعطف ويستعمل للحـال، فـإن أريـد بـه     85?تَْأكُلُواْ مما لَم يْذكَرِ اسم اللّه علَيه وإِنَّه لَفسقوالَ ?:يف قوله تعاىلولفظ الواو

هنا احلال كان النهي وارداً على ما مل يذكر اسم ا عليه، واحلال أنه فسـق، أي ذكـر عليـه حـني ذحبـه اسـم غـري ا، وإن أريـد بـه العطـف          

.لنهي وارداً على ما مل يذكر اسم ا عليه مطلقاً، سواء ذكر عليه حني الذبح اسم غري ا أم مل يذكركان ا
83
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.واتهدون انقسموا يف تعيني املراد منها يف اآلية إىل رأيني، ولكل وجهة
تعلق وقت واحـد بـأكثر مـن معنـى، ألن     ، حبيث يكون احلكم الذي ورد يف النص موال يصح أن يراد باللفظ معنيان أو أكثر من معانيه معا

فأما داللتـه علـى   .اللفظ ما أراد به الشارع إال معنى واحد من معانيه، ووضعه ملعان متعددة إمنا هو على سبيل البدل، أي أنه إما أن يدل على هذا أو ذاك

ااز، فال يصح أن يراد بالقرء يف اآلية الطهر واحليض معاً، هذا وذاك يف وقت واحد، فهو حتميل اللفظ ما ال يدل عليه ال بطريق احلقيقة وال بطريق 
.حبيث أن املطلقة إن شاءت تربصت ثالثة أطهار، وإن شاءت تربصت ثالثة حيضات، ألن اللفظ ال يدل على هذا بأي طريق من طرق الداللة

ية، ومل يبني الشارع املعنى الذي أراده منه، وجب االجتهاد يف وكذلك احلال يف نصوص القوانني الوضعية إذا ورد فيها لفظ مشرتك بني عدة معان لغو

ى تعيني املعنى، إما بواسطة نصوص أخرى يف القانون، وإما بالرجوع إىل قواعـد التشـريع، وال يصـح أن يـراد مـن لفـظ مشـرتك يف نـص أكثـر مـن معنـ           
.أكثرواحد، ألن اللفظ املشرتك ما وضع إال ملعنى واحد ولكنه دائر بني اثنني أو 
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يف العام وداللته:القاعدة السادسة

إذا ورد يف النص الشرعي لفظ عام ومل يقم دليل على ختصيصه، وجب محله على عمومـه وإثبـات احلكـم جلميـع     
.أفراده قطعاً، فإن قام دليل على ختصيصه وجب محله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص

.قطعًاوإثبات احلكم هلذه األفراد ظنا ال 
.وال خيصص عام إال بدليل يساويه أو يرجحه يف القطعية أو الظنية

:تعريف العام
هو اللفظ الذي يدل حبسب وضعه اللغوي على مشوله واستغراقه جلميع األفراد، اليت يصدق عليها معناه من غـري حصـر يف كميـة معينـة منـها،      :العام

النعقاده أهلية العاقدين، لفظ عام يدل على مشول كل ما يصدق عليه أنه من غـري عقـد مـن    كل عقد يشرتط:يف قول الفقهاء))كل عقد((فلفظ 
((يف حديث))من ألقى((ولفظ .غري حصر يف عقد معني أو عقود معينة ، لفظ عام يدل علـى اسـتغراق كـل فـرد مـن      ))من ألقى سالحه فهو آمن:

.غري سالحه من غري حصر يف فرد معني أو أفراد معينني
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وأن اللفـظ إذا دل علـى فـرد واحـد كرجـل، أو اثـنني       .ألنه داللـة اللفـظ علـى اسـتغراقه جلميـع أفـراده      العموم من صفات األلفاظهذا يؤخذ أن ومن

، هو أن العـام يـدل   وأن الفرق بني العام واملطلق.كرجلني، أو كمية حمصورة من األفراد كرجال ورهط ومائة وألف، فليس من ألفاظ العموم 
فالعام يتناول دفعة واحـدة كـل مـا يصـدق     .ول كل فرد من أفراده، وأما املطلق فيدل على فرد شائع أو أفراد شائعة ال على مجيع األفرادعلى مش

((وهذا هو املراد بقول األصوليني.عليه من األفراد، واملطلق ال يتناول دفعة واحدة إال فرداً شائعاً من األفراد املطلـق  عموم العـام مشـويل، وعمـومي    :
)).بديل

باستقرار املفردات والعبارات يف اللغة العربية دل على أن األلفاظ اليت تدل بوضعها اللغوي علـى العمـوم واالسـتغراق جلميـع أفرادهـا      :ألفاظ العموم

:هي
حيدث ضرراً بـالغري  كل خطأ((، 86?خلَق َلكُم ما في األَرضِ جميعًا?، }كل راع مسئول عن رعيته{:لفظ كل، ولفظ مجيع‐1

)).يلزم فاعله بالتعويض

86
]29:البقرة[
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البيــع ينقــل  ((، 89?واحــل ا البيــع وحــرم الربــا ?، 88?الســارق والســارقة ?، 87?الزانيــة والزانــي?:املفــرد املعــرف بــأل تعريــف اجلــنس  ‐2
.، ألن اجلنس يتحقق يف كل فرد من أفراده ال يف فرد خاص أو أفراد خمصوصني))امللكية

خـذ مـن أمـواهلم    ?:، واجلمـع املعـرف باإلضـافة   91?واحملصـنات مـن النسـاء   ?، 90?واملطلقـات يرتبصـن  ?:أل تعريـف اجلـنس  اجلمع املعـرف بـ  ‐3

.93?حرمت عليكم أمهاتكم?، 92?صدقة
وأُحـلَّ  ?، 96?ن محلـهن وأوالت األمحـال أجلـهن أن يضـع   ?،95?والألئي يئسـن مـن احملـيض   ?، 94?والذين يرمون احملصنات?:األمساء املوصولة‐4

 كُماء ذَلرا و97?َلكُم م.
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]2:النور[

88
]38:املائدة[

89
]275:البقرة[
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]228:البقرة[
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]24:النساء[
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]103:التوبة[
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]23:النساء[
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.99?من ذَا الَّذي يقْرِض اللّه قَرضاً حسناً ?، 98ومن قَتَلَ مؤمناً خطَئاً فَتَحرِير رقَبة مؤمنة?:أمساء الشرط‐5
.100?فَال جناح علَيكُم?، ))ال هجرة بعد الفتح((، ))ال ضرر وال ضرار((:النكرة يف سياق النفي أي النكرة املنفية‐6

فلكل لفظ من هذه األلفاظ موضوع يف اللغة وضـعاً حقيقيـاً للداللـة علـى اسـتغراق مجيـع أفـراده، وإذا اسـتعمل يف غـري هـذا االسـتغراق كـان             
.عنى احلقيقياستعماالً جمازياً، البد له من قرينة تدل عليه وتصرفه عن امل
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]4:النور[
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]4:الطالق[
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]4:الطالق[
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]24:النساء[
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]92:النساء[
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]245:البقرة[
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:داللة العام
يف أن كل لفظ من ألفاظ العموم اليت بيناها موضوع لغة السـتغراق مجيـع مـا يصـدق عليـه مـن األفـراد، وال أنـه إذا ورد يف نـص          مل خيتلف األصوليني

وإمنـا اختلفـوا  .شرعي دل على ثبوت احلكم املنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من األفراد، إال إذا قام دليل ختصيص على احلكم ببعضـها 
.يف صفة داللة العام الذي مل خيصص على استغراقه جلميع أفراد، هل هي داللة قطعية أو داللة ظنية

إىل أن العـام الـذي مل خيصـص ظـاهر العمـوم ال قطعـي فيـه، فهـو ظـين الداللـة علـى اسـتغراقه جلميـع أفـراده، وإذا               فذهب فريق منهم وفيهم الشافعية 
.ي من أفراده بعد التخصيص، فهو ظين الداللة قبل التخصيص وبعدهخصص كان ظين الداللة أيضاً على ما بق

قـق  ويرتتب على هذا أنه يصح ختصيص العام بالدليل الظين مطلقاً، سواء كان أول ختصـيص أو ثـاني ختصـيص، ألن الظـين خيصـص بـالظين، وانـه ال يتح       
وحجتـهم علـى مـا ذهبـوا إليـه أن اسـتقرار       .ل عليه، ويعمل بالعام فيما عداهالتعارض بني الدليلني أن يكونا قطعيني أو ظنيني، بل يعمل باخلاص فيما د

، وعلـى أن العـام الـذي بقـي علـى عمومـه نـادر جـداً، ومـا اسـتفيد           ما من عام إال وخصصالنصوص الشرعية اليت وردت فيها ألفاظ العموم دل على أنه 
والكثري فهو بناء على عام الكثري الغالـب حمتمـل للتخصـيص، وعلـى هـذا فالعـام       وإذا كان هذا الشأن .بقاؤه على عمومه إال من قرينة صاحبته

.املطلق عن دليل خيصصه ظاهر يف العموم ال قطعي فيه
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إىل أن العام الذي مل خيصص قطعي يف العموم، فهو قطعي الداللة على استغراقه جلميع أفراده، وإذا خصـص صـار   وذهب فريق منهم وفيهم احلنفية
العـام الـذي مل خيصـص قطعـي الداللـة علـى اسـتغراقه مجيـع         :ففـي هـذا املـذهب   .داللته على ما بقي بعد التخصيص، أي ظين الداللة عليهظاهراً يف

.األفراد، وإذا خصص صار ظين الداللة على ما بقي من أفراده بعد التخصيص
ص القطعـي، وأنـه يصـح أن خيصـص ثانيـاً وثالثـاً بـدليل ظـين، ألنـه بعـد           أنـه أن يصـح العـام أول ختصـيص بـدليل ظـين، ألن الظـين ال خيصـ        ويرتتب على هـذا 

وحجتـهم  .التخصيص األول صار ظنياً، والظين خيصص الظين، وأنه يتحقق التعارض بني العام الذي مل خيصص، وبني اخلـاص القطعـي ألهنمـا قطعيـان    
واللفـظ حـني إطالقـه يـدل علـى معنـاه احلقيقـي        )).ق عليه معنـاه مـن األفـراد   أن اللفظ العام موضوع حقيقة الستغراق مجيع ما يصد((على ما ذهبوا إليه 

واألئمـة  قطعاً، فالعام املطلق عن قرينة ختصصه يـدل علـى العمـوم قطعـاً، وال يصـرف عـن معنـاه احلقيقـي إال بـدليل، وهلـذا اسـتدل الصـحابة والتـابعون              
ة عن التخصيص، واستنكروا ختصيصها من غري دليل، فـإذا خصـص العـام بـدليل دل     واتهدون بعموم األلفاظ العامة اليت وردت يف النصوص مطلق

هذا على صرفه عن متناه احلقيقي وهو العموم، واستعماله معنى جمازي وهو اخلصوص، وصار حمتمال لتخصيص ثان قياسـياً علـى التخصـيص األول،   
.الذي خصص ظين الداللة على ما بقي بعد التخصيصوهلذا صار العام.ألن علة التخصيص األول قد تتحقق يف أفراد أخرى
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أنه ليس بني رأييهما اختالف جوهري من الناحية العلمية، ألنـه ال خـالف بينـهما يف    والذي يظهر يل بعد املقارنة بني أدلة الفريقني وأمثلتهما وشواهدمها
والقائلون بأن .ل أن خيصص بدليل، وأن ختصيصه بغري دليل تأويل غري مقبولأن العام جيب العمل بعمومه حتى يقوم على ختصيصه دليل، وال يف العام حيتم

ادوا أنـه ل  العام الذي مل يقم دليل على ختصيصه قطعي الداللة على العموم، ما أرادوا بكونه قطعي الداللـة أنـه ال حيتمـل التخصـيص مطلقـاً، وإمنـا أر      
.م ما أرادوا أنه خيصص مطلقاً، وإمنا أرادوا أنه خيصص بالدليلخيصص إال بدليل والقائلون بأنه ظين الداللة على العمو

:أنواع العام
:وقد ثبت باستقراء النصوص أن العام ثالثة أقسام

علَـى اللّـه   وما من دآبة في األَرضِ إِالَّ?:، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال ختصيصه، كالعام يف قوله تعاىلعام يراد به قطعاً العموم‐1
، ففي كل واحدة من هاتني اآليتني، تقرير سـنة إهليـة عامـة ال تتخصـص     102?وجعلْنا من الْماء كُلَّ شيء حيٍّ?:، ويف قوله تعاىل101?رِزْقُها

.وال تتبدل، فالعام فيهما قطعي الداللة على العموم، وال حيتمل أن يراد به اخلصوص

101
]6:هود[

102
]30:األنبياء[
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وللّـه علَـى   ?:، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه وتبني أن املـراد منـه بعـض أفـراد، مثـل قولـه تعـاىل       صوصوعام يراد به قطعاً اخل‐2
تيالْب جاسِ حـانني، مثـل قولـه تعـاىل         103?النـا  ?:، فالناس يف هذا النص عام، ومراد به خصوص املكلفـني ألن العقـل يقضـي خبـروج الصـبيان وام

ولِ اللّهسن رتَخَلَّفُواْ عابِ أَن يراألَع نم ملَهوح نمو ةيندلِ الْمأَهل فأهل املدينة واألعـراب يف هـذا الـنص لفظـان عامـان مـراد بكـل        104?كَان ،
.به العموممنهما خصوص القادرين، ألن العقل ال يقضي خبروج العجزة، فهذا عام مراد به اخلصوص، وال حيتمل أن يراد

وهو العام املطلق الذي مل تصـحبه قرينـة تنفـي احتمـال ختصيصـه، وال قرينـة تنفـي داللتـه علـى العمـوم، مثـل أكثـر النصـوص الـيت               عام خمصوص،‐3
ل على ختصيصه، وردت فيها صيغ العموم، مطلقه عن قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية تعني العموم أو اخلصوص، وهذا ظاهر يف العموم حتى يقوم الدلي

.105?والْمطَلَّقَات يتَربصن?:مثل
هو العـام الـذي صـاحبته حـني النطـق بـه       العام الذي يراد به اخلصوص:يف التفريق بني العام الذي يراد به اخلصوص، والعام املخصوصقال الشوكاني

مة، فاملراد بالعام فيها خصوص من هم أهل للتكليف القتضـاء العقـل   قرينة دالة على انه مراد به اخلصوص ال العموم، مثل خطابات التكليف العا

103
]97:آل عمران[

104
]120:التوبة[
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]228:البقرة[
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فهـو الـذي مل تصـحبه    وأمـا العـام املخصـوص   .، فاملراد كل شـئ ممـا يقبـل التـدمري    106?تُدمر كُلَّ شيء بِأَمرِ ربها?إخراج من ليسوا مكلفني، 

.ته على العموم حتى يقوم دليل على ختصيصهقرينة دالة على أنه مراد به بعض أفراده، وهذا ظاهر يف دالل
:ختصيص العام

هو تبيني أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده ال مجيعها، أو هـو تبـيني أن احلكـم املتعلـق بالعـام هـو       :ختصيص العام يف اصطالح األصوليني

((فحـديث .من ابتداء تشريعه حكم لبعض أفراده والسـارِقُ والسـارِقَةُ   ?:، ختصـيص للعـام يف قولـه تعـاىل    ))ال قطـع يف اقـل مـن ربـع دينـار     :
مهيدواْ أَيألنه تبيني ألن حكم القطع ما شرع لكل سارق وسـارقة، وحـديث  107?ا فَاقْطَع ،)) ختصـيص لعمـوم الـوارث    ))لـيس للقاتـل مـرياث   :

.يف آيات املواريث، ألنه تبيني ألن حكم اإلرث ما شرع لكل قريب
قام الدليل علـى هـذا القصـر فـال     أما إذا شرع احلكم ابتداء متعلقاً بكل أفراد العام، ثم قضت املصلحة بقصر احلكم على بعض أفراده، و

والَّذين ?:فقوله تعاىل.يسمى هذا يف اصطالح األصوليني ختصيصاً، وإمنا يسمى نسخاً جزئياً، ألنه إبطال العمل حبكم العام بالنسبة لبعض أفراده

106
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أَح ةادهفَش مهاء إِلَّا أَنفُسدهش مكُن لَّهي لَمو مهاجأَزْو ونمرينيقادالص نلَم إِنَّه بِاللَّه اتادهش عبأَر مههو نسـخ جزئـي للعـام يف قولـه     108?د ،
ل كـل قـاذف   ، ألن هـذه اآليـة الثانيـة بعمومهـا تشـم     109?والَّذين يرمون الْمحصنات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شهداء فَاجلـدوهم ثَمـانني جلْـدة    ?:تعاىل

ثـم قـام الـدليل وهـو آيـات اللعـان علـى قصـر اجللـد علـى القـاذف الـذي يقـذف غـري               سواء قذف زوجته أو غريها، وقد شرع احلكم ابتداء عاماً، 

كنا جلوس يف املسجد ليلة اجلمعة إذ دخل أنصاري فقال يا رسول ا، أرأيـتم الرجـل جيـد مـن     :ودل على هذا حديث ابن مسعود قال.زوجته

، فنزلت آية اللعان يف سـورة  ))اللهم افتح((وجته رجال، فإن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدمتوه، وإن سكت سكت على غيظ؟ ثم قال ز

.، اآليات110?والذين يرمون أزواجهم?:النور
رنـة يتـبني أن املـراد ابتـداء مـن العـام       أن التخصيص يف اصطالح األصوليني البد أن يكون بدليل مقارن للتشـريع العـام، ألنـه هبـذا املقا    ومن هذا ينتج

.بعض أفراده، وأما إذا كان متأخراً عنه فهو نسخ جزئي له

108
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:دليل التخصيص

وقـد يكـون مسـتقال عـن نـص العـام، ومنفصـال        .ودليل التخصيص قد يكون غري مستقل لفظاً عن نص العام بأن يكـون متصـال بـه كـاجلزء منـه     

.عنه
.االستثناء، والشرط، والوصف، والغاية:غري املستقلةومن أظهر األدلة املتصلة 

إِالَّ أَن َتكـُـون تجــارة حاضــرة تـُـديرونَها بيــنكُم فَلـَـيس    ?:كقولــه تعــاىل يف آيــة املداينــة، بعــد أن أمــر بكتابــة الــدين املؤجــل    فاالســتثناء
.111?علَيكُم جناح أَالَّ َتكْتُبوها

ذين وإِذَا ضــَـربتُم فـــي األَرضِ فَلــَـيس علــَـيكُم جنـــاح أَن تَقْصـــرواْ مـــن الصـــالة إِن خفــْـتُم أَن يفْتـــنكُم الَّـــ      ?:كقولـــه تعـــاىل والشـــرط
.112?كَفَروْا
.113?من نِّسآئكُم الالتي دخلْتُم بِهِن?:كقوله تعاىلوالوصف

111
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.114?وأَيديكُم إِلَى الْمرافِق?:كقوله تعاىلوالغاية

.العقل، والعرف، والنص، وحكمة التشريع:ومن أظهر أدلة التخصيص املستقلة املنفصلة
يان ، مبـن عـدا فاقـدي األهليـة مـن الصـب      115?وللّـه علَـى النـاسِ حـج الْبيـت     ?:، ما بيناه من قبل من ختصيص النـاس يف قولـه تعـاىل   فمن التخصيص بالعقل

واانني، وختصيص العام يف كل خطاب تكليفي مبن هم أهل للتكليف، وختصـيص أهـل املدينـة ومـن حـوهلم مـن األعـراب القـادرين علـى          
.اجلهاد مع الرسول، ألن العقل يقضي بأن يوجه اخلطاب إىل من هم أهل له، وأن خيص الذي يقتضيه العقل، وعلى هذا أصول القوانني الوضعية

، مبـن عـدا الوالـدة الرفيعـة القـدر،      116?والْوالدات يرضعن أَوالَدهن حـولَينِ كَـاملَينِ   ?:، ختصيص الوالدات يف قوله تعاىلبالعرفومن التخصيص

وختصـيص الطعـام يف حـديث هنـي رسـول ا عـن بيـع الطعـام         .اليت ليس من عادة مثلها أن تلزم بإرضاع ولدها، كما ذهب إىل هـذا اإلمـام مالـك   
تُـدمر كُـلَّ شـيء    ?:اىلوختصـيص كـل شـئ يف قولـه تعـ     .جبنسه متفاضال بالطعام الذي كان متعارفاً إطالق لفظ الطعام عليه وقت التشريع

114114
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وبعض األصوليني يعترب دليل التخصيص يف املثال األخري احلس، وبعضهم يعتربه العقل والنتيجة واحـدة،  .، بكل شئ قابل للتدمري117?بِأَمرِ ربها

وكـثرياً مـا خيصـص العـرف التجـاري بعـض       وعلى هذا أصول القوانني الوضعية، فكثرياً ما خيصص العرف بعض األلفـاظ العامـة يف مـواد القـانون،     
.النصوص العامة يف صيغ العقود
فَمــا َلكُــم علـَـيهِن مــن عــدة  ?:، مــا أشــرنا إليــه مــن قبــل يف مواضــع كــثرية، كقولــه تعــاىل يف املطلقــات قبــل الــدخول   ومــن التخصــيص بــالنص

.119?والْمطَلَّقَات يتَربصن بِأَنفُسهِن ثَالثَةَ قُروء?:، الذي خصص عموم قوله سبحانه118?تَعتَدونَها
، ألن نصوص القرآن والسـنة املتـواترة قطعيـة الثبـوت، فيخصـص      وال خالف بني األصوليني، يف أنه جيوز ختصيص عام القرآن بالقرآن وبالسنة املتواترة

، فذهب مجهور األصوليني إىل أنه سائغ، واحتجوا بوقوعـه واالتفـاق علـى العمـل      املتواترةوأما ختصيص القرآن بالسنة غرياألصوليني على بعضها بعضاً، 

}لـيس للقاتـل مـرياث   {:، وحـديث 120?حرمـت علَـيكُم الْميتَـةُ   ?:، خصص عمـوم قولـه تعـاىل   }هو الطهور ماؤه احلل ميتته{به، فحديث 
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خصـص  }ال قطـع يف أقـل مـن ربـع دينـار     {خصص عموم الوارث يف آيات املواريث، وحديث الرجم خصص عموم الزاني والزانية، وحديث 

ُكـم مـا وراء ذَلُكـم    ?خصـص عمـوم   }حيـرم مـن الرضـاع مـا حيـرم مـن النسـب       {عموم السارق والسـارقة، وحـديث    .121?وأُحـلَّ َل
شـهرهتا ال يقـوم عليهـا دليـل، وهـذا املـذهب هـو السـديد، والـذين منعـوا ختصـيص عـام الكتـاب بالسـنة غـري                ودعوى تواتر بعض هـذه األحاديـث أو  

.املتواترة يصطدمون بعدة ختصيصات نبوية، ال سبيل هلم إىل إنكارها، وال إىل تأويلها، وال إىل إثبات تواترها
من القانون املدني، اليت جتعل التمييز منـاط املسـؤولية عـن العمـل غـري      164دة فمن ذلك املا.لنصوص فيها كثريالقوانني الوضعيةوختصيص نصوص يف 

املشروع وتعويض ما ينجم عنه من ضرر، وقد خصت بفقرهتا الثانية إذ تقرر انه إذا وقـع الضـرر مـن شـخص عـديم التمييـز ومل يكـن مـن يسـال          
.م من وقع منه الضرر بتعويض عادلعنه، أو تعذر احلصول على تعويض من املسئول، فغنه جيوز للقاضي إلزا

:العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
إذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة وجب العمل بعمومه الذي دلت عليه صيغته، وال اعتبار خلصوص السبب الذي ورد احلكم بناء عليه، سـواء  

ألن الواجب على الناس إتباعه، هو مـا ورد بـه نـص الشـارع، وقـد ورد نـص الشـارع بصـيغة العمـوم فيجـب           .كان السبب سؤاالً أم واقعة حدثت

121
]24:النساء[
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أو الواقعـة الـيت ورد الـنص بنـاء عليهـا، ألن عـدول الشـارع يف نـص جوابـه أو فتـواه عـن اخلصوصـيات، إىل             ، وال يعترب خصوصيات السؤال العمل بعمومه

.التعبري بصيغة العموم قرينة على عدم اعتباره تلك اخلصوصيات
هـو الطهـور   {:شينا العطش، أنتوضـأ مبـاء البحـر؟ فقـال الرسـول     يا رسول ا إنا نركب البحر، ولو توضأنا مبا معنا من املاء خ:روي أن قوماً قالوا
.، فهذه الصيغة العامة ـ هو الطهور ماؤه ـ تدل بعمومها على أن ماء البحر مطهر كل أنـواع الطهـور يف حـال الضـرورة واالختيـار       }ماؤه احلل ميتته

.ن السائلني سألوا عن حال ضرورهتم من املاء خشية العطشفيجب العمل بعمومها، وال عربة بكون السؤال ورد خاصاً عن التوضؤ، وال بكو
يا رسول ا، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبومها معك يف أحد، وقد أخذ عمهما ماهلما، وال تنكحان إال  :وروى أن امرأة سعد بن الربيع قالت
، فهـذا احلـديث يـدل علـى أن لبـنيت املتـوفى الثلـثني، وال        }ثمن، ومـا بقـي فهـو لـك    أعط البنتني الثلثني وللزوجة الـ {:وهلما مال، فقال الرسول لعم البنتني

.اعتبار لكوهنما ال مال هلما أو لكون أبيهما قتل يف احد
.، فكل جلد دبغ  صار طاهراً وال اعتبار خلصوص جلد الشاة}أميا إهاب دبغ فقد طهر{:مر بشاة ميمونة وهي ميتة فقالوروى انه 
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فآيـة السـرقة نزلـت يف سـرقة اـن أو رداء صـفوان، وآيـة الظهـار         .أكثر العموميات وردت على أسباب خاصـة : اإلحكامقال اآلمدي يف
والصحابة عمموا أحكام هذه اآليات من غري نكري، فـدل  .نزلت يف حق مسلمة بن صخر، وآية اللعان نزلت يف حق هالل بن أمية، إىل غري ذلك

.لعمومذلك على أن السبب غري مسقط ل
بأن كان اجلواب نعم، أوال ، أو ما يف معنى أحدمها، فمثال ما روي أن رسـول ا سـئل عـن بيـع     نعم إذا ورد جواباً غري مستقل بنفسه عن السؤال

((الرطب بالتمر، فقال ((نعم، قال:قالوا))أينقص الرطب إذا يبس؟: قـد سـأله عـن    ، وأما يف خصوصه فمثالـه قـول الرسـول ألبـي بـردة و     ))فال إذا:
((األضحية جبزعة مـن املعـز   ، فمـا دام اجلـواب الشـرعي عـن السـؤال ورد تابعـاً للسـؤال يف عمومـه وخصوصـه،          ))جتزئـك وال جتـزئ أحـدا بعـدك    :

.وكان السؤال معاد يف اجلواب
، فمـادة حتديـد سـن الـزواج عامـة، وال عـربة       إذا ورد عاماً فهو عام وال عربة خبصوصيات سببه، وعلى هذا أصول القوانني الوضعيةوأما اجلواب املستقل

واملواد اليت منعت مساع دعوى الزواج أو الطالق أو النفقة يف بعض احلاالت عامة، وال .خبصوصيات الواقعة، أو الوقائع اليت كانت سبب قي تشريعها
التجديد النصفي كـل مخـس سـنوات عامـة، وال     من الدستور اليت كانت115واملادة .عربة خبصوصيات الوقائع اليت كانت سبباً يف تشريعها

.عربة خبصوصيات السبب الذي بين عليه تشريعها، ألن السبب كما قال الشافعي ال يصنع شيئاً، إمنا تصنع األلفاظ
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ف، وأمـا مـا   ويالحظ الفرق بني حكمة تشريع النص وبني ما ورد النص بناء عليه من سؤال أو واقعة، فإن حكمة تشريع العـام قـد ختصصـه بـال خـال     

.ال عربة خبصوص السبب مع عموم اللفظ:ورد النص بناء عليه فهو املراد بقوهلم
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يف اخلاص وداللته:القاعدة السابعة

إذا ورد يف النص خاص ثبت احلكم ملدلوله قطعاً، ما مل يقم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه، 

فإن ورد مطلقاً أفاد ثبوت احلكم على اإلطالق ما مل يوجد دليل يقيده، 

وإن ورد على صيغة األمر أفاد إلجياب املأمور به ما مل يوجد دليل يصرفه عن اإلجياب، 
وإن ورد على صيغة النهي أفاد حتريم املنهي عنه ما مل يوجد دليل يصرفه عن التحريم

لة على فرد واحد بالشخص مثل حممد، أو واحد بالنوع مثل رجل، أو على أفراد متعددة حمصورة مثـل ثالثـة وعشـرة    هو لفظ وضع للدال:اللفظ اخلاص
.ومائة وقوم ورهط ومجع وفريق، وغري ذلك من األلفاظ اليت تدل على عدد من األفراد وال تدل على استغراق مجيع األفراد

((مقيداً بقيد، وقد يكون على  صيغة طلب الفعل، مثلوقد يرد اللفظ اخلاص مطلقاً من أي قيد، وقد يرد  :وقد يكون على صـيغة النـهي   ))اتق ا ،
((عن الفعل، مثل .، فيندرج يف اخلاص املطلق، واملقيد واألمر والنهي))وال جتسسوا:
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قيقة، وثبت احلكم ملدلولـه علـى   ، أنه إذا ورد نص شرعي دل داللة قطعية على معناه اخلاص الذي وضع له حوحكم اخلاص على وجه اإلمجال
.سبيل القطع ال الظن

، هو وجوب إطعـام عشـرة مسـاكني، وال حتتمـل العشـرة نقصـاً       122?َفكَفَّارتُه إِطْعام عشرة مساكني?:فاحلكم املستفاد من قوله تعاىل
((واحلكم املستفاد من حديث.وال زيادة الذي جتب الزكاة فيه من الغنم بأربعني، وتقدير هو تقدير النصاب))يف كل أربعني شاة شاة:

.الواجب بشاة بال احتمال زيادة أو نقص يف هذا أو ذاك
مـا قـدمناه يف تأويـل علمـاء احلنفيـة      ومثـال هـذا  .ولكن إذا قام دليل يقضي تأويل هذا اخلاص، أي إرادة معنى آخر منه حيتمل علـى مـا اقتضـاه الـدليل    

يعم الشاة وقيمتها، وتأويلهم الصاع من متر أو شعري يف صدقة الفطر مبا يعـم الصـاع وقيمتـه، وتأويلـهم الصـاع مـن متـر        الشاة يف احلديث السابق مبا
.يف حديث املصراة مبا يشمله ويشمل أي عوض مياثل املتلف

.فإذا ورد اخلاص مطلقاً محل على إطالقه، وإذا ورد مقيداً محل على تقييده

122
]89:املائدة[



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

88

هـو مـا دل علـى    املقيـد مصـري، ورجـل، وطـائر، و   :هو ما دل على فرد غري مقيد لفظاً بأي قيـد، مثـل  املطلقأن :اللفظ املقيدوالفرق بني اللفظ املطلق و
.مصري مسلم، ورجل رشيد، وطائر أبيض:فرد مقيد لفظاً بأي قيد، مثل

.هذا الدليل صارفاً له عن إطالقه ومبيناً املراد منهفاملطلق يفهم على إطالقه إال إذا قام دليل على تقييده، فإن قام الدليل على تقييده كان
، الوصية مطلقة قيدت باحلديث، الذي دل على انه ال وصية بأكثر مـن الثلـث، فصـار املـراد     123?من بعد وصية يوصي بِها أَو ديٍن?:ففي قوله تعاىل

.يف اآلية الوصية اليت يف حدود ثلث الرتكة
بـأن كـان احلكـم الـوارد فيهمـا      لقاً يف نص شرعي، وورد هو نفسه مقيداً يف نص آخر، إن كان موضوع النصـني واحـداً  وإذا ورد اللفظ مط

كان املراد من املطلق هو املقيد ألنه مع احتاد احلكـم والسـبب،   :متحداً، والسبب الذي بين عليه احلكم متحداً، محل املطلق على املقيد، أي
.ال يتصور االختالف باإلطالق والتقييد، فيكون املطلق مقيداً بقيد املقيد

.الدم هنا مطلق القيد124?حرمت علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخنزِيرِ ?:املائدةقوله تعاىل يف سورة :مثال هذا
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، 125?حاً أَو لَحم خنزِيٍرقُل الَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه إِالَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دماً مسفُو?:وقوله تعاىل يف سورة األنعام
د وهـو  الدم هنا مقيد باملسـفوح، فـاملراد بالـدم يف آيـة املائـدة الـدم املسـفوح املنصـوص علـى حترميـه يف آيـة األنعـام، ألن احلكـم يف اآليـتني واحـ               

مـن  ))مسـفوحاً ((يـد وهـو   التحريم، والسبب الذي بين عليه احلكم فيهمـا واحـد وهـو كونـه دمـاً، فلـو كـان الـدم حمـرم مطلـق الـدم خـال الق            
.الفائدة

فال حيتمل املطلق على املقيـد بـل يعمـل بـاملطلق علـى إطالقـه يف موضـعه، وباملقيـد         أما إذا اختلف النصاب يف احلكم،أو يف السبب، أو فيهما معاً،
وهذا مذهب احلنفية وأكثـر  .ًاعلى قيده يف موضعه، ألن اختالف احلكم أو السبب أو أحدمها قد يكون هو علة االختالف إطالقاً وتقييد

.املالكية، وأما إذا اختلفا يف السبب واحتد يف احلكم فيحمل املطلق على املقيد
وأَيــديكُم إِلـَـى يــا أَيهــا الَّــذين آمنــواْ إِذَا قُمــتُم إِلـَـى الصــالة فاغْســلُواْ وجــوهكُم  ?:قولــه تعــاىلمثــال النصــني املخــتلفني حكمــاً مــع احتــاد الســبب

، والسبب يف اآليتني واحد وهو الـتطهري إلقامـة   127?فَتَيممواْ صعيداً طَيباً فَامسحواْ بِوجوهكُم وأَيديكُم منه?:، وقوله تعاىل126?الْمرافِق
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وربائبكُم الالتي فـي  ?، وقوله128?مهات نسآئكُموأُ?:الصالة، واحلكم يف األول وجوب الغسل ويف الثانية وجوب املسح، ومثله قوله
لْتُم بِهِنخي دتالال كُمآئن نِّسوِركُم مج129?ح.
منـة وديـةٌ مسـلَّمةٌ إِلَـى     ومن قَتَـلَ مؤمنـاً خطَئـاً فَتَحرِيـر رقَبـة مؤ     ?:، قوله تعاىل يف كفارة القتل   خطأومثال النصني املتحدين حكما املختلفني سببًا

هلا?:، وقوله تعاىل يف كفارة الظهار130?أَهاستَملِ أَن ين قَبم ةقَبر رِيرا قَالُوا فَتَحمل ونودعي ثُم هِمائن نِّسم ونرظَاهي ينالَّذوقوله يف .131?و
ففـي اآليـتني   .133?وأَشـهِدوا ذَوي عـدلٍ مـنكُم   ?:وقوله يف شـهود املراجعـة  .132?شهِيدينِ من رجالكُمواستَشهِدواْ ?:شهود املداينة

.احلكم واحد وهو وجوب حترير رقبة، والسبب يف الوجوب خمتلف ألنه يف إحدامها املداينة، والثانية املراجعة
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وأما إذا اختلـف حكمـاً، أو سـبباً، أو    .، وهي ما إذا احتد  موضوعهما حكماً وسببًا صورة واحدةفال يعترب املقيد بياناً  وحيمل املطلق عليه إال يف
ف اختلفا حكماً وسبباً، فال حيمل املطلق على املقيد بل يفهـم املطلـق يف موضـعه علـى إطالقـه، ويفهـم املقيـد يف موضـعه علـى قيـده، ألن اخـتال           

والتقييد، أي أنه ملا كان احلكم يف آية الوضوء وجوب غسـل األيـدي، أطلقهـا ومل يقيـدها     احلكم قد يكون سبباً يف االختالف باإلطالق

بكوهنا إىل املرافق، ألن التيمم رخصة شـرعت للتخفيـف عنـد عـدم وجـود املـاء، فيناسـبه التخفيـف أيضـاَ يف إطـالق اليـد فيجـزئ كـل مـا               
تل خطأ اقتضى تقييد الرقبة باإلميان تشديداً للعقوبة، وإرادة املظـاهر العـودة   يصدق عليه لفظ يد، وكذلك احلال إذا اختلف السبب فقد يكون الق

.مل يقتض هذا التشديد فيجزئ حترير أية رقبة
:صيغة األمر

املخـرب  وإذا ورد اللفظ اخلاص يف النص الشرعي على صيغة األمر أو صيغة اخلرب الذي يف معنى األمر أفاد اإلجياب، أي طلـب الفعـل املـأمور بـه أو     
، أفـاد  135?ت يتَربصـن والْمطَلَّقَـا ?:، أفـاد إجيـاب قطـع يـد السـارق والسـارقة، وقولـه       134?فَـاقْطَعواْ أَيـديهما  ?:فقوله تعاىل.عنه على وجه اإللزام
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واللفظ عند إطالقه يدل على معناه احلقيقي الذي وضع له، وال يصرف معناه احلقيقي  غال بقرينة، فإن وجدت قرينـة  .إجياب تربص املطلقة ثالث قروء

:، والنـدب يف قولـه  136?ربواكلـوا واشـ  ?:تصرف صيغة األمر عن اإلجياب إىل معنى آخر فهم منها ما دلت عليه القرينة كاإلباحة يف قولـه 
فَـأْتُواْ بِسـورة   ?:، والتعجيـز يف قولـه  138?اعملُوا ما شئْتُم?:، والتهديد يف قوله137?مسمى فَاكْتُبوه..?:على قوله?إِذَا تَداينتُم بِدينٍ ?

هثْلن موبعض األصوليني ذهبوا إىل أن صـيغة األمـر   .قرينة اقتضى األمر اإلجيابوإذا مل توجد .، وغري ذلك مما تدل عليه صيغة األمر بالقرائن139?م
.مشرتك بني عدة معان والبد من قرينة لتعيني احد معانيه شأن كل مشرتك، فهو موضوع ملعان متعددة

، وال علـى وجـوب فعلـه فـوراً،     وصيغة األمر ال تدل لغة على أكثر من طلب إجياد الفعل املأمور به، وال تدل على طلب تكرير الفعـل املـأمور بـه   

ق بوقوعـه  فالتكرير أو املبادرة بالفعل ال تدل الصيغة عند إطالقها على واحد منهما، ألن املقصود اآلمر هو حصول املأمور به، وهذا املقصـود يتحقـ  
وكـذلك إن وجـدت قرينـة    .مرة يف أي وقت، فإن وجدت قرينة تدل على التكرير كان هذا التكرير مستفاداً من القرينـة ال مـن الصـيغة   
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كُم الشــهر فَلْيصــمه?:تــدل علــى املبــادرة، ففــي قولــه تعــاىل ، اســتفيد تكريــر طلــب الصــيام مــن تعليــق األمــر بــه بشــرط  140?فَمــن شــهِد مــن

أَقـمِ  ?:فكلما شهد أحدكم الشهر أحدكم الشهر وجب عليـه الصـيام، وكـذا يف قولـه    :متكرر وهو شهود الشهر، كأنه قال
.141?الصالة لدلُوك الشمِس

.ويف الواجبات احملددة بأوقات استفيدت املبادرة من حتديد وقت للواجب يفوت بانتهائه
.143?فَاستَبِقُواْ الْخَيرات?:، وقوله142?وسارِعواْ إِلَى مغْفرة من ربكُم ?:ويف األوامر باخلريات استفيدت املبادرة من قوله تعاىل

:صيغة النهي 
لـى  وإذا ورد اللفظ اخلاص يف النص الشرعي على صيغة النهي أو صيغة اخلرب اليت يف معنى النهي أفاد التحريم، أي طلب الكف عن املنهي عنـه ع 

?:، أفاد حتريم زواج املسـلم باملشـركات، وقولـه تعـاىل    144?والَ تَنكحواْ الْمشِركَات حتَّى يؤمن?:فقوله تعاىل.وجه اإللزام واخلتم
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، أفاد حتريم أخـذ عـوض مـن املطلقـات، ألن صـيغة النـهي علـى الـرأي الـراجح، موضـوعة لغـة            145?والَ يحلُّ َلكُم أَن تَأْخذُواْ مما آتَيتُموهن شيئًا
ة تصرفها عن املعنى احلقيقي إىل معنى جمازي، فهم منـها مـا دلـت عليـه القرينـة،      وإذا وجدت قرين.للداللة على التحريم فيفهم منها عند اإلطالق

وبـعـض .147?الَ تَســأَلُواْ عــن أَشــياء إِن تُبــد َلكُــم تَســؤكُم   ?:، والكراهــة يف قولــه 146?ربنــا الَ تـُـزِغْ قُلُوبنــا ?:كالــدعاء يف قولــه 
.املشرتك هي كاألمر واخلالف فيهما واحداألصوليني ذهبوا إىل أن صيغة النهي من باب 

والنهي يقتضي طلب الكف دائماً وفوراً، ألنه ال يتحقق املطلوب وهو الكف أال إذا كـان دائمـاً، مبعنـى انـه كلمـا دعـت املكلـف نفسـه إىل         

إمنـا هـو حترميـه لتالقـي مـا فيـه مـن        فعل املنهي عنه كفها، فالتكرير ضروري لتحقق االمتثال يف النهي، وكذلك املبادرة ألن النـهي عـن الفعـل    
ألن من هني عن شئ إذا فعله ولو مرة يف أي وقت ال يتحقق أنه امتثل، فتكرير الكف وكونـه علـى الفـور مـن     ,مضار، وهذا واجب يف احلال

.مقتضيات النهي، فصيغة النهي املطلق تقتضي الفور والتكرير، وصيغة األمر املطلق ال تقتضي فوراً وال تكريرًا
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