
85 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

أثر خالف احلنفية يف تعريف 
)الظاهر( عىل خالفهم يف تقسيم 

طرق دالالت األلفاظ

إعداد
د. حممد بن سليامن العريني

أستاذ أصول الفقه املشارك - كلية الرشيعة
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية
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من  خالفيتني  مسألتني  بني  الربط  حتقيق  إىل  البحث  هذا  هيدف 
مسائل الدالالت اللفظية عىل طريقة احلنفية يف أصول الفقه.

لقد اختلف احلنفية يف تعريفهم ل� )الظاهر( أحد أقسام ما يعرف 
النص  )عبارة  تعريف  يف  اختلفوا  وهكذا  الداللة(،  )واضح  ب� 

وإشارته( ومها قسامن من أقسام طرق الدالالت اللفظية عندهم.

وقد كان الختالفهم يف تعريف الظاهر أثره يف خالفهم يف تعريف 
عبارة النص وإشارته.

هدف  هو  الذي  واملسألتني  املوضعني  بني  الربط  ذلك  حتقيق  إن 
هذا البحث يساعد يف إعطاء منهج يقوم عىل حماولة الربط بني مجيع 
بعضها  تأثر  مدى  ومعرفة  بعض  مع  بعضها  الفقه  أصول  مسائل 
ببعض للوصول إىل التصور والفهم الشامل لعلم أصول الفقه ككل.
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املقدمة

احلملد هلل رب العامللني، والصلاة والسلام علىل أرشف األنبيلاء 
واملرسلني، نبينا حممد وعىل آله وصحابته أمجعني.

أما بعد:

فإن من أهمِّ مهامت أّي علٍم من العلوم هو حتقيق الربط بني مسائله؛ 
إذ بذلك الربط يزداد العلم وضوحًا وتتلقاه النفوس والعقول بالقبول 

والطمأنينة.

وعللم أصول الفقه مللا كان من أجلِّ العلوم وأرشفها؛ فمن دونه ال 
يمكلن الوصول للفقه الصحيلح، كان من أوىل العللوم وأحقها بربط 
مسلائله بعضهلا ببعلض وبيلان أثلر بعضها عىل اآلخلر وتأّثلر بعضها 

باآلخر.

إن التأّملل وتدقيق النظر يف كثري من املسلائل اخلافية يف أصول الفقه 
-وهكلذا يف غلريه من العلوم- يوصلل املتأّمل إىل أن اخلاف يف مسلألة 
ملن املسلائل كان متأثلرًا بوجلٍه ملن الوجوه بخلاف يف مسلألة أخرى، 
وذلك الوجه وإن كان خفّيًا إال أن معرفته ال يعطي القدرة عىل الرجيح 
واالختيار يف تلك املسألة فحسب، بل يساعد عىل التمّكن من ذات العلم 
وفهمه وفهم مسلائله وحتقيلق الربط بينها، وإعطاء تصور شلامل لذات 
العللم، ومثلل ذلك الفهم والربلط وإن كان داخًا حتت ما ُيسلّمى بعلم 
التخريج أو معرفة أسباب اخلاف، فهو -أيضًا- حيقق اجلمع بني املعرفة 
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التفصيليلة اجلزئيلة ملسلائل العلم وكذا املعرفلة الكلية الُجْملية الشلاملة 
ملسائل ذلك العلم يف حال كوهنا مرابطة ومعروفة الصلة بعضها ببعض.
والشلك أن املعرفلة التفصيلية واجلزئية ملسلائل العلم ليسلت هي 
األفضلل، كلام أن املعرفلة الكليلة الشلاملة ال حتصلل إال بعلد املعرفة 

اجلزئية، واجلمع بني املعرفتني أكمل وأفضل.
ومن هذا املنطلق جاءت فكرة هذا البحث الذي حيمل عنوان: )أثر 
خالف احلنفية يف تعريف الظاهر عىل خالفهم يف تقس�يم طرق دالالت 

األلفاظ(.
وقلد رأيلت مناسلبة هلذه املسلألة للبحلث يف املجلات العلميلة 
املحّكمة، سلواء من حيث املادة العلميلة واملضمون، وأيضًا من ناحية 
الكّم والقدر الذي يتناسب مع القدر املتاح يف تلك املجات العلمية.

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
تظهر أمهية هذا املوضوع فيام يأيت:

إن هذا املوضوع حيقق ربطًا بني مسلألتني خافيتني من مسلائل . 1
اللدالالت اللفظية، ومعلوم أمهية مبحث الدالالت اللفظية يف 
علم أصول الفقه؛ إذ هي طريق استثامر األدلة من أجل الوصول 
لألحكام، وقد عظمت عناية علامء األصول هبذا املبحث وحاز 

قسطًا كبريًا من كتبهم ومؤلفاهتم.
ثم إن هذا املوضوع يتعلق بمنهج احلنفية يف الدالالت اللفظية، . 2

واحلديلث علن أثلر خافهلم يف مسلألة علىل مسلألة أخلرى، 
واملسلألتان من أهمِّ مسلائل مبحث الدالالت اللفظية عندهم، 
ثلم إن ملنهجهم يف تقسليم طلرق دالالت األلفلاظ أمهّية وميزة 
جتعلل معرفلة سلبب اختافهم يف ثنايلا تلك التقسليامت بتلك 

املكانة من األمهية واالمتياز.
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ومع أمهية ذلك املنهج األصويل -أعني منهج احلنفية يف تقسليم . 3
طلرق دالالت األلفلاظ- فإين مل أجد من بحث يف هذه املسلألة 
بحثلًا علميًا حاول فيله الربط بني املوضعني مبّينًا أن خافهم يف 

موضع كان أثرًا خلافهم يف موضع آخر.

الدراسات السابقة:
كام ذكرُت -يف أمهّية املوضوع وأسلباب اختياره- فإين مل أجد -من 
خلال البحث واالطاع- دراسلة علميلة تناولت هذه املسلألة وهذا 

املوضوع يف بحث علمي.

خطة البحث:
يتألف هذا البحث من مقدمة وثاثة مباحث وخامتة.

اختيلاره،  وأسلباب  املوضلوع،  أمّهيلة  فتضّمنلت  املقدم�ة:  أملا 
والدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهجه.

املبحث األول: تعريف )الظاهر( عند احلنفية.

املبح�ث الث�اين: تقس�يم ط�رق دالالت األلفاظ عىل األح�كام عند 
احلنفية وموضع خالفهم فيها.

املبح�ث الثالث: بيان أثر خ�الف احلنفية يف تعري�ف )الظاهر( عىل 
خالفهم يف طرق دالالت األلفاظ.

اخلامتة: وتضّمنت أهمِّ نتائج البحث.

منهجي يف البحث:
رسُت يف هذا البحث وفق منهج يتلخص فيام يأيت:

االستقراء التام للمصادر واملراجع.. 1
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االعتامد عىل املصادر األصلية للبحث.. 2
عزو نصوص العلامء وآرائهم لكتبهم مبارشة إال إذا تعذر ذلك.. 3
بيلان معاين األلفلاظ التي حتتاج إىل بيان، سلواء كانت لغوية أو . 4

اصطاحية.
عزو اآليات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم اآلية، مع االلتزام . 5

بكتابة اآليات بالرسم العثامين.
ختريلج األحاديلث واآلثار الواردة يف صللب البحث، فإن كان . 6

احلديلث أو األثلر يف الصحيحلني أو أحدمهلا اكتفيت بتخرجيه 
منهلام، وإال خّرجته من مصادر أخرى معتمدة، مع بيان ما قاله 

أهل احلديث فيه.
ترمجة مجيع األعام الواردة أسلامؤهم يف متلن البحث -ما عدا . 7

األنبياء عليهم السلام والصحابة رضلوان اهلل عليهم أمجعني- 
وذلك بشلكل موجز، ببيان اسلم العلم ونسلبه وشلهرته وأهّم 
مؤلفاته، أما تاريخ وفاته فذكرته يف املتن بعد اسم العلم مبارشة 

ثم ذكر أهم مصادر ترمجته.
وقد رأيت أن الرمجة لكل علٍم ورد اسمه يف البحث هي أسلم 
الطلرق، وإن كان ذلك قد ال يسللم من اعلراٍض ونقٍد، ولكن 
فيه سلامة ملن وضع ضابط ملن ُيرجم لله قد حيصل اإلخال 
بله، والسليام وأن مثلل تللك الضوابط التلي توضلع أحيانًا قد 
تكون نسبية وال تنضبط، فرأيت أن أترجم للجميع مع االلتزام 
باالختصلار قلدر اإلملكان، وال سليام أن مثلل هلذه البحوث 
سليّطلع عليها غلري املتخصصني يف علم أصلول الفقه، والقول 
بلأن أحلد أئّمة األصول مشلهوٌر قد ال َيْصلدُق أو ال ينطبق مع 

غري املتخصص.
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االكتفاء بذكلر املعلومات اخلاصة باملصلادر يف القائمة اخلاصة . 8
هبا يف هناية البحث دون ذكر يشء من ذلك يف اهلوامش.

أسلأل اهلل تعاىل التوفيق والسلداد والرشاد، إنه سميٌع قريٌب جميٌب، 
وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
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املبحث األول
تعريف )الظاهر( عند احلنفية

الظاه�ر يف اللغة: اسلم فاعل، يقال: َظَهَر َيْظهلُر ظهورًا، فهو ظاهٌر 
والظهور هو الوضوح واالنكشاف.

قال ابن فارس)1( )ت 395هل(: »الظاء واهلاء والراء أصٌل صحيح واحد 
يلدلُّ عىل قلوة وبروز، من ذلك َظَهَر اليُء يظهر ظهلورًا فهو ظاهٌر، إذا 
ي وقت الظهر والظهرية، وهو أظهر أوقات  انكشلف وبرز، ولذلك ُسمِّ
النهلار وأضوؤهلا، واألصل فيه كّله ظهر اإلنسلان، وهلو خاف بطنه، 
نا وقت  وهلو جيمع اللربوز والظهلور... وملن البلاب: أْظهْرنلا، إذا رِسْ

الظهر، ومنه: ظهرُت عىل كذا، إذا اّطلعت عليه...«)2(.
وقلال الفيوملي)3( )ت770هلل(: »َظَهَر الليُء َيْظهُر ظهلورًا َبَرَز بعد 

هو أبواحلسلن أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بلن حبيب القزويني، املعروف بالرازي   )1(
اللغلوي، وللد بقزوين، ونشلأ هبملذان ثم انتقلل إىل اللرّي، وكان أكثر مقامه هبلا وإليها 
ينسلب، كان مولعلًا باللغلة العربية، وقيل إنه كان جييد الفارسلية، كان تقيلًا ورعًا جوادًا 

كرياًم شديد التواضع.
من مؤلفاته: )مقاييس اللغة( و)املجمل يف اللغة( و)الصاحبي( و)اإلتباع واملزاوجة(.

انظلر يف ترمجتله: وفيلات األعيلان )100/1( وإنبلاه اللرواة )92/1( وبغيلة الوعلاة 
)352/1( وسري أعام النباء )22/11( ومعجم األدباء )80/4(.

مقاييس اللغة )471/3(.   )2(
هو أمحد بن حممد بن عيل امُلْقرئ الفيومي ثم احلموي، املكنى بأيب العباس، ولد ونشلأ يف   )3(
= الفيوم ثم ارحتل إىل محاة يف باد الشام، فقيه لغوي. 
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اخلفلاء، ومنه قيل: َظَهلَر يل رأي إذا علمت ما مل تكن علمته، وظهرُت 
عليه اطلعُت، وظهرت عىل احلائط علوُت، ومنه قيل: َظَهَر عىل عدّوه 

إذا غلبه...«)1(.

أم�ا يف اصط�الح احلنفي�ة فالظاهلر هلو أحد أقسلام اللفلظ واضح 
الداللة، حيث إن احلنفية ُيقّسمون األلفاظ من حيث الوضوح واخلفاء 

إىل قسمني ابتداًء:

األول: واضح الداللة، ويندرج حتته أربعة أقسام:

الظاهر)2(. أ ( 
النص)3(. ب( 
املفر)4(. ج( 

املحكم)5(. د( 

وهي عىل حسب قوهتا يف الظهور والوضوح مرتبة تصاعديًا.

= ملن مؤلفاتله: )املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري( و)نثر اجلامن يف تراجم األعيان( 
و)ديوان اخلطب(. 

انظر يف ترمجته: بغية الوعاة )389/1( والدرر الكامنة )314/1( واألعام )224/1(. 
املصباح املنري )230(.  )1(

وسيأيت احلديث عن تعريفه، وسبب اخلاف يف ذلك؛ إذ هو جمال البحث.  )2(
النص يعّرفه احلنفية بأنه: اللفظ الدال عىل معناه بصيغته وكان الكام مسوقًا له واحتمل   )3(
التأويلل، انظلر يف تعريفله: أصلول البلزدوي ملع كشلف األرسار )46/1( وأصلول 

الرخيس )179/1( وتيسري التحرير )136/1(.
املفلرَّ يعّرفله احلنفية بأنه: اللفلظ الدال عىل معنلاه بصيغته ومل حيتملل التأويل واحتمل   )4(
النسلخ، انظلر يف تعريفله: أصلول البلزدوي ملع كشلف األرسار )49/1( وأصلول 

الرخيس)180/1( وتيسري التحرير )137/1(.
املحكم يعّرفه احلنفية بأنه: اللفظ الدال عىل معناه بصيغته ومل حيتمل التأويل وال النسخ،   )5(
انظلر يف تعريفله: أصلول البلزدوي ملع كشلف األرسار )51/1( وأصلول الرخيس 

)181/1( وتيسري التحرير )138/1(.
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الثاين: غري واضح الداللة، ويندرج حتته أربعة أقسام -أيضًا-:

اخلفّي)1(. أ ( 
املشكل)2(. ب( 
املجمل)3(. ج( 
املتشابه)4(. د( 

وهي عىل حسب قوهتا يف اخلفاء وعدم الظهور مرتبة تصاعديًا أيضًا.

هذا هو تقسيم احلنفية لأللفاظ من حيث الوضوح واخلفاء)5(.

اخلفليّ يعرفله احلنفيلة بأنه: ملا كان خفاؤه بأمر علارض خارج عن صيغتله وال ينال إال   )1(
بالطللب، انظلر يف تعريفله: أصلول البلزدوي ملع كشلف األرسار)52/1( وأصلول 

الرخيس )182/1( وتيسري التحرير )156/1(.
املشلكل يعّرفه احلنفية بأنه: ما كان خفلاؤه من صيغته وال ينال بالطلب بل بالتأويل دون   )2(
توقف عىل نقٍل من املتكّلم، انظر يف تعريفه: أصول البزدوي مع كشف األرسار)52/1( 

وأصول الرخيس )183/1( وتيسري التحرير )158/1(.
املجملل يعّرفله احلنفيلة بأنه: ملا كان خفاؤه ملن صيغته ويتوقلف إزالة خفائله عىل بيان   )3(
ملن املجِملل، انظلر يف تعريفه: أصلول البزدوي ملع كشلف األرسار)54/1( وأصول 

الرخيس )183/1( وتيسري التحرير )159/1(.
املتشلابه يعّرفله احلنفية بأنه: ملا كان خفاؤه من صيغتله مع انقطاع الرجلاء يف إزالة ذلك   )4(
م، انظلر يف تعريفه: أصول  اخلفاء؛لعلدم وجلود القرائن، ولعلدم ورود البيان ملن املتكلِّ
البلزدوي مع كشلف األرسار)55/1( وأصول الرخيس )184/1( وتيسلري التحرير 

.)160/1(
أملا اجلمهور أو املتكلمون فيقّسلمون األلفاظ من حيث الوضوح واخلفاء قسلمة ثاثية   )5(
إىل )نلص وظاهر وجممل(، وهي هبذا الرتيلب عندهم مرتبة تنازليًا من حيث الوضوح، 
فالنص -بحسب ما استقّر عليه االصطاح عندهم- هو ما ال يتطرق إليه احتامل أصًا، 
والظاهر: هو ما احتمل معنيني فأكثر هو يف أحدمها أو أحدها أرجح، أما املجمل فهو ما 

مل يتضح املراد منه من لفظه وافتقر يف البيان إىل غريه.
انظر هذه األقسام عندهم وتعريف كل قسم وما جرى يف بعضها من قيود أو خاف يف: 
املسلتصفى )48/2( واإلحكام لآلملدي )52/3( واإلهباج ورشح املنهاج )369/1( 

ورشح خمترص الروضة للطويف )553/1(. 
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وقد ذكر األصوليون من احلنفية عّدة عبارات يف تعريف الظاهر:

فأبلو زيلد الدبلويس)1( )ت 430هلل( يعّرفله بأنه: »ما ظهر للسلامعني 
بنفس السامع«)2(.

أما البزدوي)3( )ت482هل( فقد عّرفه بأنه: »اسٌم لكّل كام ظهر املراد 
به للسامع بصيغته«)4(.

ويعلّرف الرخليس)5( )ت490هل( الظاهلر بأنه: »ما ُيعلرف املراد به 

هلو عبيلد اهلل بن عمر بن عيسلى الدبويس البخاري، نسلبة إىل دبوسلية قرية بني بخارى   )1(
وسلمرقند، من كبار فقهاء احلنفية وأصولييهم، كان قوي احلجة واملناظرة، قيل: إنه أول 

من وضع علم اخلاف.
من مؤلفاته: )تقويم األدلة( و)األنوار يف أصول الفقه( و)تأسيس النظر(. 

انظر يف ترمجته: اجلواهر املضية )449/5( ومفتاح السعادة )53/2( وشذرات الذهب 
.)246/3(

تقويم األدلة )116(.  )2(
هلو عليل بن حممد بن عبد الكريم بن احلسلني البلزدوي، املكنى بأيب احلسلن، واملعروف   )3(
بفخلر اإلسلام، وللد يف قريلة بلزدوة القريبة من نسلف، وسلكن سلمرقند، وأخذ عن 

علامئها، يعدُّ من كبار فقهاء احلنفية وأصولييهم، كام برز يف علم التفسري واحلديث.
من مؤلفاته: )كنز الوصول إىل علم األصول( وألف يف الفقه )املبسوط( و)رشح اجلامع 

الكبري يف فروع الفقه احلنفي(.
انظلر يف ترمجتله: اجلواهلر املضّيلة )594/2( ومفتلاح السلعادة )53/2( واألعلام 

 .)328/4(
أصول البزدوي مع كشف األرسار للبخاري )46/1(.  )4(

هو حممد بن أمحد بن أيب سهل الرخيس، املكنى بأيب بكر، وامللقب بشمس األئمة، ولد   )5(
يف قرية رسخس بفتح السلني والراء، وقيل: بإسلكان الراء- وهي بلد عظيم بخراسلان، 
وهلو من كبلار فقهاء احلنفية وأصولييهلم، ويعّد من طبقة املجتهدين يف املسلائل التي ال 

رواية فيها عن صاحب املذهب. 
ملن مؤلفاته: كتابه املعروف بل)أصول الرخيس( ويف الفقه ألف )املبسلوط يف الفروع( 

و)املحيط يف الفروع(.
انظلر يف ترمجتله: اجلواهلر املضّية )78/3( ومفتلاح السلعادة )54/2( وهدية العارفني 

.)76/2(
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بنفس السلامع ملن غري تأمل، وهو الذي يسلبق إىل العقلول واألوهام 
لظهوره موضوعًا فيام هو املراد«)1(.

وقد سلاق عبد العزيز البخاري)2( )ت730هلل( تعريفني آخرين -بعد 
م- حيث قال: »وقيلل: هو ما دّل عىل  إيلراده لتعريلف البزدوي املتقلدِّ
معنًى بالوضع األصيل أو العريف وحيتمل غريه احتاماًل مرجوحًا، وقيل 

هو ما ال يقترص يف إفادته ملعناه إىل غريه«)3(.

ثم بعد ذلك رّصح البخاري )ت730هل( -الذي يعدُّ أحد أهّم حمققي 
احلنفية املتأخرين- بوجود خاف بني احلنفية أنفسهم يف حقيقة الظاهر 
كمصطللح؛ حيلث ذكلر أن أكثر ملن تصدى للرشح كتلاب البزدوي 
-اللذي يعلّد من أهلّم كتب خمتلرصات األصول يف املذهلب احلنفي- 
ذكروا أن قصد املتكّلم إذا اقرن بالظاهر صار نصًا، ورشٌط يف الظاهر 
أن ال يكون معناه مقصودًا بالسوق أصًا فرقًا بينه وبني النص، ومّثلوا 
للتفريلق بلني الظاهلر والنص بلأّن قائًا لو قلال: »رأيلت فانًا حيث 
جاءين القوم« ظاهٌر يف جميء القوم؛ لكونه غري مقصود بالسوق، وهذا 
ألن الكام إذا سليق ملقصلوٍد كان فيه زيادة ظهور وجاٍء بالنسلبة إىل 

غري املسوق له، وهلذا كانت عبارة النص راجحة عىل إشارته)4(.

أصلول الرخيس )179/1(، وعبارة: »األوهلام« هكذا وردت يف عبارة الرخيس يف   )1(
طبعة دار املعرفة بتحقيق د. رفيق العجم، وحيتمل أن العبارة هي: »األفهام«.

هلو عبد العزيلز بن أمحد بن حممد البخاري احلنفي، فقيله وحمدث وأصويل، كان من أبرز   )2(
أئمة وحمققي احلنفية املتأخرين.

من مؤلفاته: )التحقيق( و)رشح منتخب األصول( و)رشح اهلداية( ومل يكمله و)كشف 
األرسار عن أصول فخر اإلسام البزدوي(.

انظلر يف ترمجتله: اجلواهلر املضّيلة )428/2( وتلاج الراجلم )127( ومفتاح السلعادة 
 .)165/2(

كشف األرسار )46/1(.   )3(
انظر: املرجع السابق )46/1(.  )4(
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قاللوا: وزيلادة وضوح النلص عىل الظاهلر بقضية السلوق هي ما 
أشلار إليها البزدوي )ت482هلل( بقوله: »وأما الّنص فلام ازداد وضوحًا 
لم ال يف نفس الصيغة، مأخوٌذ من قوهلم:  علىل الظاهر بمعنى من املتكلِّ
نَصصُت الدابة إذا استخرجَت بتكّلفك منها سريًا فوق سريها املعتاد، 
وُسلّمي جملس العلروس منصة؛ ألنه ازداد ظهورًا عىل سلائر املجالس 

بفضل تكليف اتصل به«)1(.

وقلد مّثلوا لبيان حقيقة كلٍّ من النص والظاهر والفرق بينهام بقوله 
تعلاىل: )ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ( ]النسلاء: 3[، فهي 
من قبيل الظاهر يف إباحة النكاح، ونٌص يف بيان العدد الذي ينتهي إليه 
التعلدد وتلك اإلباحة؛ ألن هذا املعنى الثاين هو املقصود من سلوقها، 

فازداد وضوحًا عىل األول بأن ُقصد وسيق له)2(.

وبقولله تعاىل: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 275[، فإنه ظاهٌر 
للتحليلل والتحريم، حتليل البيع وحتريلم الربا، ونٌص يف الفصل بينهام 
وبيلان الفرق؛ ألن هذا املعنى هو ما سليقت اآلية لبيانه، حيث جاءت 
ردًا علىل الكفلار املعاندين الذين قاللوا: )ٿ    ٿ     ٿ  ٿ( ]البقرة: 
275[، فلازداد املعنلى الثاين وضوحًا بكون سلياق الكام ألجله، وهو 

م ال بمعنى يف صيغته)3(. وضوٌح نشأ بمعنى من املتكلِّ

التفريلق وهلذا  البخلاري )ت730هلل( وإن استحسلن هلذا  أن  إال 
االشلراط كناحية نظرية أو اصطاحية إال أنه يرفضه عىل أسلاس أنه 
خماللفٌ لعامة كتلب أئّمة احلنفية؛ إذ ليس يف كامهلم ما يدل عىل مثل 
هلذا االشلراط وهذا التفريلق، فالظاهر عندهم هو ما ظهلر املراد منه 

أصول البزدوي مع كشف األرسار )47-46/1(.  )1(
انظر: أصول البزدوي مع كشف األرسار )47/1(.  )2(
انظر: أصول البزدوي مع كشف األرسار )47/1(.  )3(
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سلواًء كان مسلوقًا أو مل يكن، وليس من رشط الظاهر عدم السوق، إذ 
مل يذكر مثل هذا الرشط أحٌد من األصوليني عىل حدِّ قول البخاري.

ثم استشلهد بلكام مجٍع ملن أئّمة وعللامء احلنفيلة يف حديثهم عن 
الظاهلر وما ذكروه ملن أمثلة له تدل عىل عدم اشلراطهم هلذا الرشط 

يف الظاهر، ومن ذلك:

أن شلمس األئمة الرخيس )ت490هل( يف أصوله عّرف الظاهر بأنه 
ملا ُيعرف املراد منه بنفس السلامع من غري تأملل، ومّثل له بقوله تعاىل: 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]احللج: 1[ وبقولله تعلاىل: )ٹ  ٹ  

ٹ( ]البقلرة: 275[، وقولله تعلاىل: )ٺ   ٿ( ]املائدة: 38[، 
قال: فهذا ونحوه ظاهٌر يوقف عىل املراد منه بسامع الصيغة.

وقلد نّبله البخلاري )ت730هل( علىل أن الرخيس )ت490هلل( مجع يف 
إيراده للنظائر واألمثلة بني ما كان مسوقًا وغري مسوق.

فهو من ناحية التأصيل ومن ناحية التمثيل مل يتطرق الشراط عدم 
السوق يف الظاهر)1(.

وقريلب ملن كام الرخيس ينسلبه البخلاري أليب زيلد الدبويس 
)ت430هلل( يف تقويلم األدلة وصدر اإلسلام أيب اليلر)2( )ت493هل( يف 

أصوله.

وهكلذا نسلب لبعلض احلنفية تعريفهلم للظاهر بأنه اسلم ملا يظهر 

انظر: كشف األرسار)47/1(، وانظر كام الرخيس يف أصوله )179/1(.  )1(
هو حممد بن حممد بن احلسن بن عبد الكريم بن موسى البزدوي، نسبة إىل بزدة قرية قريبة   )2(
من نسف، امللقب بصدر اإلسام، واملكنى بأيب الير، فقيه حنفي من أهل بخارى، ويل 
قضاء سلمرقند، وتفقه عليه مجاعة من علامء ما وراء النهر، كام برع يف األصول، وانتهت 
إليه رئاسة احلنفية بام وراء النهر، ويقال إنه ُلقب بأيب الير لُير مؤلفاته، وتويف ببخارى.

انظر يف ترمجته: الفوائد البهية )188( وهدية العارفني )77/2( واألعام )22/7(. 
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املراد منه بمجرد السلمع من غري إطالة فكلرة وال إجالة رؤية، ونظريه 
يف الرشعّيات: قولله تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]احلج: 1[، 

وقوله تعاىل: )ڀ  ڀ( ]النور: 2[.

كام نسب لبعض احلنفية تعريفهم للظاهر بأنه ما ظهر املراد منه لكنه 
حيتملل احتاماًل بعيدًا، نحو: األمر ُيفهلم منه اإلجياب، وإن كان حيتمل 

التهديد، وكالنهي يدل عىل التحريم، وإن كان حيتمل التنزيه)1(.

ثم قّرر البخاري بأن هذا الرشط لو كان مسلتقرًا ملا غفل عنه الكل، 
وليلس ازدياد وضلوح النص عىل الظاهر بمجرد السلوق كام ظّنوا؛ إذ 
ليس بني قوله تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ( ]النور: 32[، مع كونه مسوقًا 
يف إطلاق النكاح، وبني قولله تعاىل: )ژ    ژ  ڑ  ڑ( ]النسلاء: 3[، 
مع كونه غري مسلوٍق فيه فرٌق يف فهم املراد للسلامع، وإن كان جيوز أن 
يثبت ألحدمها بالسلوق قوٌة يصللح للرجيح عند التعارض كاخلربين 
املتساويني يف الظهور، جيوز أن يثبت ألحدمها مزية عن اآلخر بالشهرة 
أو التواتلر أو غريمها من املعاين، بل ازدياده بأن ُيفهم منه معنى مل يفهم 
ملن الظاهر بقرينة نطقية تنضم إليه سلباقًا أو سلياقًا تدل عىل أن قصد 
املتكلم ذلك املعنى بالسوق كالتفرقة بني البيع والربا، مل تفهم من ظاهر 

الكام بل بسلياق الكام، وهو قوله تعاىل: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     
ٿ  ٿ( ]البقلرة: 275[، ُعلرف أن الغرض إثبلات التفرقة بينهام، وأن 

تقدير الكام )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( فأنى يتامثان؟!

ومل يعلرف هلذا املعنى بدون تلك القرينة بلأن قيل ابتداًء )ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ(، ثلم استشلهد عىل توجهه بقولله: »يؤيد ما ذكرنا ما 

قال شمس األئمة)2( -رمحه اهلل-:

وهذا التعريف نسبه البخاري أليب القاسم السمرقندي. انظر كشف األرسار )47/1(.  )1(
يعني شمس األئمة الرخيس.  )2(
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م ليس يف  وأملا النص فام يلزداد بيانًا بقرينة تقرن باللفلظ من املتكلِّ
اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرًا بدون تلك القرينة.

وإليه أشار القايض اإلمام)1( يف أثناء كامه، وقال صدر اإلسام)2(:

النص فوق الظاهر يف البيان لدليل يف عني الكام...«)3(.

وهكذا نسلب لبعلض احلنفية أن: الّنلص ما فيه زيادة ظهور سليق 
اللكام ألجله، وأريد باإلسلامع باقران صيغة أخلرى بصيغة الظاهر 
كقوله تعاىل: )ٹ  ٹ  ٹ(، نصٌّ يف التفرقة بني البيع والربا، حيث 

أريد باإلسامع ذلك بقرينة دعوى املامثلة)4(.

ثلم فر مقصودهم بأن النص ملا ازداد وضوحًا بمعنى من املتكلم 
ال يف نفلس الصيغلة، فقلال: »... فمعنلاه ما ذكرنلا: أن املعنى الذي به 
ازداد النلص وضوحلًا عىل الظاهر ليس له صيغلة يف الكام يدل عليه 
م  وضعًا، بل ُيفهم بالقرينة التي اقرنت بالكام أنه هو الغرض للمتكلِّ
من السلوق، كام أن فهم التفرقة ليلس باعتبار صيغة تدل عليه لغًة، بل 
م هو التفرقة، ولو ازداد  بالقرينة السلابقة التي تدل عىل أن قصد املتكلِّ
وضوحًا بمعنى يدل عليه صيغة يصري مفرًا، فيكون هذا احرازًا عن 

املفّر«)5(.

واحلاصلل مما سلبق أن هناك خافلًا بني احلنفيلة يف تعريف الظاهر 
ه، والبخلاري )ت730هلل( وإن مل حيلدد كلون هلذا اخللاف بلني  وحلدِّ
متقدميهلم ومتأخرهيلم إال أن بعلض أصوليلي احلنفيلة رّصح بذللك 

يعني اإلمام أبا زيد الدبويس.  )1(
يعني صدر اإلسام أبا الير البزدوي.  )2(

كشف األرسار )47/1(، وانظر كام الرخيس يف أصوله )179/1(.  )3(
وهذا التعريف نسبه البخاري لإلمام الامي احلنفي، انظر كشف األرسار )47/1(.  )4(

كشف األرسار للبخاري )47/1(.  )5(
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كابلن أملري احللاج)1( )ت879هل( وأملري باد شلاه)2( )ت972هلل(، وكذلك 
عبد العزيلز األنصاري)3()ت1225هلل( اللذي رّصح -أيضلًا- بأنله بناء 
علىل رأي املتأخريلن القائلني باشلراط عدم السلوق يف الظاهر يكون 
بني النص والظاهلر تباينًا، ولكن مثل هذا التباين ال يمتنع معه اجتامع 
، إذ البدَّ من املعنى  النص والظاهر وجودًا؛ ألن كلَّ ظاهٍر البّد معه نصٌّ
املقصلود بالذات، وال عكس، فليلس كّل نٍص معه ظاهٌر؛ الحتامل أن 

ال يكون له معنى غري مقصوٍد)4(.

ثلم قلال إن مثلل هذا االشلراط وهلذا التبايلن: »... هذا ملا عليه 
املتأخلرون، وأملا القدماء فللم يعتلربوا التباين، بل أخلذوا يف الظاهر 
مطلق الظهور، سلواء كان مع السلوق أم ال، ويف الّنص مطلق السوق 

سواء احتمل التأويل أم ال...«)5(.

هو حممد بن حممد بن احلسن أبوعبد اهلل احلنفي املشهور بابن أمري احلاج، ولد بحلب سنة   )1(
825هل، وتتلمذ عىل الكامل ابن اهلامم، انتهت إليه رئاسلة احلنفية يف عرصه، وذاع صيته، 

برع يف األصول والفقه والتفسري.
من مؤلفاته: )التقرير والتحبري رشح التحرير يف أصول الفقه( و)ذخرية القرص يف تفسري 

سورة العرص(.
انظلر يف ترمجتله: الضلوء الاملع )210/9( وشلذرات الذهلب )328/7( واألعام 

 .)49/7(
هو حممد بن أمني حممود البخاري، املعروف بأمري بادشلاه، من فقهاء احلنفية وأصولييهم   )2(

ومفرهيم.
من مؤلفاته: )تيسري التحرير( و)نجاح األصول يف علم األصول( و)تفسري الفاحتة(.

انظر يف ترمجته: كشف الظنون )249/6( واألعام )41/6( ومعجم املؤلفني )80/9(.
هلو حممد بلن حممد بن نظلام الدين اللكنوي األنصلاري، املكنى بأيب العبلاس، وامللقب   )3(

ببحر العلوم، من فقهاء احلنفية وأصولييهم املتأخرين.
من مؤلفاته: )فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت( و)رشح التحرير(. 

انظر يف ترمجته: إيضاح املكنون )481/2( واألعام )71/7(.
انظر: فواتح الرمحوت )25/2(.  )4(

املرجع السابق )25/2(.  )5(
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ويبنّي ابن أمري احلاج )ت879هل( وجه مناسلبة تسلمية كٍل من النص 
والظاهر هبذا االسلم بناء عىل رأي املتأخرين يف اشلراط عدم السلوق 
يف الظاهر إذ هو من خصائص النص، حيث يقول: »وإنام كان السوق 
م ببيان ما قصده بالسوق أتّم،  مفيدًا لزيادة الوضوح؛ ألن اهتامم املتكلِّ
واحلرازه علن الغلط والسلهو فيه أكمل، ومن هنا ناسلب أن ُيسلّمى 
هلذا نصًا، إما ملن نصصُت اليء رفعته؛ ألن يف ظهلوره ارتفاعًا عىل 
ظهلور الظاهر، أو من نصصُت الدابة إذا اسلتخرجت منها بالتكليف 
م  سلريًا فوق سلريها املعتاد؛ ألن يف ظهوره زيادة حصلت بقصد املتكلِّ
ال بنفلس الصيغة، كالزيادة احلاصلة من سلري الدابلة بتكليفها إياها ال 

بنفسها من حيث هي«)1(.

التقرير والتحبري )190/1(.  )1(
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املبحث الثاين
تقسيم طرق دالالت األلفاظ عند احلنفية

وموضع خالفهم فيها

ُيقسم احلنفية طرق داللة األلفاظ عىل األحكام إىل أربعة أقسام)1(، هي:

انظلر: أصول البلزدوي ملع كشلف األرسار )67/1( وأصول الرخليس )249/1(   )1(
والتحرير مع تيسري التحرير )86/1( وفواتح الرمحوت )452/1(.

ويمكلن القلول بأن منهلج احلنفيلة -واتفاقهم عىل تقسليم طلرق دالالت األلفاظ عىل 
األحلكام إىل هذه األقسلام األربعة فقلط- أكثر اسلتقرارًا وثباتًا من منهلج املتكلمني أو 
اجلمهور الذين مل يتفقوا عىل منهج معنّي يف تقسليم طرق دالالت األلفاظ عىل األحكام، 

حيث نجد عندهم مناهج عدة يف هذا املقام.
فالغزايل ومن تبعه كابن قدامة والطويف يقسمون دالالت األلفاظ إىل ثاثة أقسام: 

1- داللة املنظوم 2- داللة املفهوم أو الفحوى 3- داللة املعقول أو القياس.
وقلد جعلل الغزايل حتت املنظلوم أربعة أقسلام: 1- املجمل واملبلنيَّ 2- الظاهر واملّؤول 

3- األمر والنهي 4- العام واخلاص. 
أملا املفهلوم أو الفحلوى فقد جعله علىل مخسلة أرضب: 1- داللة االقتضلاء 2- داللة 

اإلشارة 3- داللة اإليامء أو التنبيه 4- داللة مفهوم املوافقة 5- داللة مفهوم املخالفة. 
أما ما يتعلق بالقسلم الثالث وهو داللة املعقول أو القياس فقد جعلوه دليًا مسلتقًا عن 

دالالت األلفاظ.
بينام ينحى اآلمدي مسلكًا آخر يف تقسيم طرق دالالت األلفاظ، حيث ُيقّسم ابتداًء إىل: 

داللة منظوم وداللة غري املنظوم.
وجعل حتت املنظوم تسعة اقسام: »األمر، النهي، العام، اخلاص، املطلق، املقيد، املجمل، 
املبنّي، الظاهر«، أما داللة غري املنظوم فقسمها إىل أربعة أقسام: »داللة االقتضاء، وداللة 

اإليامء أو التنبيه، وداللة اإلشارة، وداللة املفهوم وهي عىل نوعني: موافقة وخمالفة«.
أملا ابن احلاجلب ومن تبعه فقد توّجله توجهًا آخر يف تقسليم دالالت األلفاظ، حيث=
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داللة عبارة النص أو داللة العبارة.. 1
داللة إشارة النص أو داللة اإلشارة.. 2
داللة الّنص أو داللة الداللة.. 3
داللة اقتضاء النص أو داللة االقتضاء.. 4

ويعتربون ما عدا هذه األقسلام من املتمّسلكات الفاسلدة، ويعنون 
بذلك العمل بمفهوم املخالفة)1(.

وقالوا يف وجه حرص طرق الداللة يف هذه األقسام األربعة:

إن دالللة اللفظ علىل املعنى إما أن تثبت بنفلس اللفظ، أو ال تكون 
كذلك:

فلإن كانلت ثابتة بنفلس اللفظ: فإملا أن تكون مقصودة من سلوق 
الكام ولو تبعًا فهي العبارة، أو غري مقصودة فهي اإلشارة.

وإن مل تثبت بنفس اللفظ: فإما أن تكون مفهومة من اللفظ لغًة فهي 
الداللة، أو توقف عليها صدق اللفظ أو صحته فهي االقتضاء)2(.

= قّسم الداللة اللفظية إىل قسمني مها: »املنطوق واملفهوم(، وجعل املنطوق عىل قسمني: 
»رصيلح، وغري رصيلح، وجعل حتت غري الرصيح ثاثة أقسلام: االقتضاء، واإلشلارة، 

واإليامء«، ثم قّسم املفهوم إىل قسمني: موافقة وخمالفة. 
ولعّل هذه أبرز املناهج عند املتكّلمني، بل نجد -أيضًا- مناهج أخرى حاولت التوسلط 
أو اجلملع أو األخلذ من كل منهلج أمرًا معينًا، والشلاهد يف هذا املقام هو عدم اسلتقرار 

منهج املتكلمني كام هو حال منهج احلنفية. 
انظلر يف هلذه املناهلج واألقسلام املندرجة حتتهلا يف: املسلتصفى )7/2( وروضة الناظر 
)770/2( واإلحلكام لآلملدي )64/3( وخمتلرص ابلن احلاجلب ملع رشح العضلد 
)171/2( واملنهلاج للبيضلاوي ملع هنايلة السلول )195/2( ورشح خمتلرص الروضة 

للطويف )704/3(.
انظر: أصول الرخيس )266/1( وكشف األرسار للبخاري )256/2(.  )1(

انظر: كشلف األرسار للبخلاري )28/1( والتلويح عىل التوضيح )130/1( وتيسلري   )2(
التحرير )86/1(.
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وملن خلال هلذا الوجله من احللرص يتضلح ملدى أمهية مسلألة 
سلوق الكام يف داللتلني مهمتني من الدالالت األربلع ومها )العبارة 
واإلشلارة(، وإذ تذكرنا أن قضية السلوق -واشلراطه من عدمه- يف 
الظاهر -هناك- يتضح لنا مبدئيًا التأثري أو التأثر بني املسألتني واملقامني 

عىل ما سيتضح الحقًا.

إال أن احلنفيلة احتاجلوا للتنبيه علىل قضية أخرى خُيشلى أن تكون 
سلببًا لإلشلكال، أال وهي مرادهم بكلمة )النص( يف هذا املقام -مقام 
طرق داللة األلفلاظ- حتى ال تلتبس بمصطلح )النص( -هناك - يف 

أقسام واضح الداللة)1(.

يقول البخاري -موّضحلًا هذه القضية-: »واعلم أهنم يطلقون 
اسلم النص علىل كلِّ ملفلوٍظ مفهوم املعنلى من الكتاب والسلنة، 
سلواء كان ظاهرًا أو مفرًا أو نصًا، حقيقة أو جمازًا، خاصًا كان أو 
عاملًا، اعتبارًا منهم للغالب؛ ألن عاملة ما ورد من صاحب الرشع 
نصلوٌص، فهذا هلو املراد من النلص يف هذا الفصلل دون ما تقّدم 

تفسريه...«)2(.

علىل أن التنبيله األهّم يف هذا املقلام هو تنبيههم علىل قضية أخرى، 
أال وهي املراد بالسلوق يف هذا املقام، وأنه خيتلف عن السلوق يف مقام 

النص والظاهر.

والشك أن التقارب يف املوضعني وكذا يف األمثلة -عىل ما سيأيت- 
جعلهم حيتاجون وبشدة للتنبيه عىل هذه القضية)3(.

وسلنحتاج للتعرف عىل امللراد بدالالت األلفاظ السلابقة وأمثلتها 

وذلك يف املبحث الثالث من هذا البحث.  )1(
كشف األرسار )67/1(.  )2(

انظر )ص114( من هذا البحث.   )3(
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حتقيقًا للربط ومعرفة األثر، ومن ثّم معرفة املراد بالسلوق من عدمه يف 
هذا املقام والفرق بينه وبني مقام واضح الداللة املتقّدم.

أ ( تعري�ف عب�ارة الن�ص: هي دالللة اللفظ عىل احلكم املسلوق له 
الكام ولو تبعًا)1(.

مثاهلا:

ڑ  ک   ڑ   ڈ  ڈ   ژ    ژ   ڎ   ڎ   ڌ   )ڌ   تعلاىل:  قولله   .1
ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]النساء: 3[.

قالوا: إن هذه اآلية تضمنت عددًا من األحكام، هي:
• إباحة النكاح.	
• إباحته بأكثر من واحدة يف حدود األربع.	
• وجلوب االقتصار علىل زوجة واحلدة، إذا خاف اللزوج عدم 	

العدل عند التعدد.

وهذه األحكام الثاثة مستفادة بطريق عبارة النص؛ ألهنا مقصودة، 
وإن مل تكن بدرجة واحدة من حيث القصد األصيل أو التبعي.

فاحلكم األول، وهو إباحة النكاح مقصود تبعًا، ُذكر ليتوصل به إىل 
املقصود األصيل.

أملا احلكامن اآلخران، ومها إباحلة التعدد، ووجوب االقتصار عىل 
واحدة عند خوف اجلور فهام حكامن مقصودان أصًا)2(.

والذي بنّي لنا املقصود أصًا واملقصود تبعًا هو سلبب نزول اآلية، 
حيث جاء يف سبب نزوهلا أهنم كانوا يتحّرجون يف اليتامى، وحيرصون 

انظلر يف تعريلف عبارة النلص: أصول البزدوي ملع كشلف األرسار )68/1( وأصول   )1(
الرخيس )249/1( وتيسري التحرير )86/1(. 

انظر: كشف األرسار للبخاري )68/1(.   )2(
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عىل العدل بينهم، وال يتحّرزون يف النسلاء، فينكح أحدهم النسوة فا 
يعلدل بينهّن، فنزلت اآلية مشلّددة علىل أمر العدل يف النسلاء، ومبّينة 
العلدد اللذي جيوز التعلدد إليه وهو األربع، واسلتتبع ذللك بيان حل 

النكاح)1(.

2. قوله تعاىل: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 275[.

قالوا: هذه اآلية دلت عىل حكمني:

أحدمها: حّل البيع وحرمة الربا.

والثاين: نفي املامثلة بني البيع والربا.

وكا احلكملني مسلتفاد من عبلارة النص؛ ألهنام مقصلودان، إال أن 
احلكم الثاين وهو نفي املامثلة بني البيع والربا مقصود أصالة من السياق؛ 

ألن اآلية سيقت للرد عىل املعاندين القائلني بأن البيع مثل الربا.

أملا احلكم األول، وهو حلُّ البيع وحرملة الربا فمقصود تبعًا؛ ألن 
نفلي املامثلة اسلتتبع بيان حكلم كٍل منهام، حتى يتوصلل من اختاف 

احلكمني إىل نفي املامثلة بينهام)2(.

ب( تعريف إش�ارة النص: هي داللة اللفظ عىل حكٍم غري مقصود 
من سوق الكام، لكنه الزم له)3(.

مثاهل�ا: قوله تعلاىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ( اآلية 
]البقرة: 187[.

انظلر: جاملع البيان عن تأويل آي القلرآن للطربي )536/7( واجلاملع ألحكام القرآن   )1(
للقرطبي )12/5(، وانظر أيضًا: تيسري التحرير )87/1(. 

انظر: كشلف األرسار للبخاري )68/1(، وانظر يف تفسلري اآلية: تفسلري القرآن العظيم   )2(
البن كثري )287/1( وفتح القدير للشوكاين )477/1(. 

انظلر يف تعريلف إشلارة النص: أصول البلزدوي مع كشلف األرسار )68/1( وأصول   )3(
الرخيس )249/1( والتحرير مع تيسري التحرير )87/1(. 
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فالثابت بعبارة النص هو إباحة اجلامع يف مجيع أجزاء الليل.

والثابلت بإشلارة النص هلو جواز اإلصبلاح جنبلًا؛ ألن اجلامع إذا 
أبيلح يف مجيع أجزاء الليل لزم من ذلك اإلصباح جنبًا، وجواز امللزوم 

يستلزم جواز الازم)1(.

ج( تعريف داللة النص: هي داللة اللفظ عىل ثبوت حكم املنطوق 
للمسكوت عنه، الشراكهام يف معنًى يدرك كل عارٍف باللغة أن ثبوت 
احلكلم يف املنطلوق كان ألجل ذللك املعنى من غري حاجلة إىل اجتهاٍد 

ونظٍر)2(.

)ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   الوالديلن-:  حلق  -يف  تعلاىل  قولله  مثاهل�ا: 
ھ( اآلية ]اإلرساء: 23[.

فهلذه اآليلة الكريملة تلدل بعبارهتلا علىل حتريلم التأفيلف والنهر 
للوالدين، ولكن كل عارٍف باللغة يدرك أن املعنى الذي ُحّرم من أجله 
التأفيف، هو اإليذاء، والشلك أن هذا املعنى موجود قطعًا يف الرضب 
والشلتم وما شلاهبهام، فيكون ثبلوت هذا احلكم -وهلو التحريم- يف 

الرضب والشتم ونحومها بطريق داللة النص)3(.

د( تعريف اقتضاء النص: هو داللة اللفظ عىل معنى خارج يتوقف 
عليه صدق الكام أو صحته العقلية أو الرشعية)4(.

انظر: تيسري التحرير )89/1(.   )1(
انظر يف تعريف داللة النص: أصول البزدوي مع كشف األرسار )73/1( والتحرير مع   )2(

تيسري التحرير )90/1(.
انظر: أصول الرخيس )254/1( وكشف األرسار للبخاري )73/1(.   )3(

هلذا تعريف التفتلازاين يف التلويح )137/1( ملع التوضيح، وهلذا التعريف إنام يصح   )4(
علىل مذهب متقدمي احلنفية وبعلض متأخرهيم الذين يرون علدم التفريق بني االقتضاء 
وبني اإلضامر أو احلذف وأن اجلميع من باب واحد، وأن داللة االقتضاء شلاملة ملا جيب 
تقديلره رضورة صلدق الكام أو صحته العقلية أو الرشعية، أما عامة متأخري احلنفية=
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مثاهلا:
1. مثال ما جيب تقديره رضورة صدق الكالم:

ملا جلاء علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص أنله قلال: »إن اهلل وضلع عن أمتلي اخلطأ 
والنسليان وما اسلتكرهوا عليه«)1(. فاخلطأ والنسليان مل ُيرفعا حقيقًة، 
بدليلل وقوعهلام من أمتله ملسو هيلع هللا ىلص، فابدَّ ملن تقديٍر يصدق معله الكام، 
بلأن ُيقّدر مثلًا: إن اهلل وضع عن أمتي إثم اخلطأ أو حكم اخلطأ، وإثم 

النسيان أو حكم النسيان)2(.
2. مثال ما جيب تقديره رضورة صحة الكالم رشعًا:

قول الشلخص ملن يمللك عبدًا: »أعتلق عبدك عنّي بأللف«. فهذا 
اللفلظ يقتليض حصلول البيع من أجلل صحة العتلق؛ ألن اإلعتاق ال 
يصلح رشعلًا إال من املاللك، فكأن تقديلر الكام أنه قلال للاملك: بْع 

عبدك عيّل بألٍف، ثمَّ كْن وكيًا عنّي يف إعتاقه)3(.

= فلريون قلرص داللة االقتضاء عىل ملا يتوقف عليه صحة الكام رشعلًا، أما ما يتوقف 
عليه صدق الكام أو صحته العقلية فيجعلوهنا من قبيل اإلضامر أو احلذف عىل خاف 
بينهم يف بعض اجلزئيات. انظر اخلاف يف هذه املسلألة وأدلة األقوال وثمرة اخلاف يف: 
ميلزان األصول )572/1( وأصول البزدوي مع كشلف األرسار )76/1( )243/2( 
واملنلار مع رشحه البلن ملك )535( وأصول الرخليس )263/1( واملغني للخبازي 

)163( والتلويح )137/1( وفواتح الرمحوت )459/1(.
أخرجله ملن حديث ابلن عباس  ابن ماجه يف سلننه، كتاب الطاق، باب ملن طلق أو نكح   )1(
أو راجلع العبلًا )659/1( برقلم )2045( والدارقطنلي يف سلننه، كتاب النلذور )170/4( 
والطحلاوي يف رشح معلاين اآلثلار، بلاب طلاق املكلره )95/3( واحلاكلم يف مسلتدركه 
)198/2(، وقال: »صحيح عىل رشط الشيخني« ووافقه الذهبي، وحسنه النووي يف األربعني 
النوويلة )رقلم )احلديلث 39(، وقلال السلخاوي يف املقاصد احلسلنة -بعد أن سلاق طرقه-: 
»وجمملوع هلذه الطرق ُيظهر أن للحديث أصلًا« )ص 238( رقم احلديث )528(، وكذا قال 
العجلوين يف كشف اخلفاء )434/1(، وصححه العامة األلباين يف إرواء الغليل )123/1(. 

انظر: أصول الرخيس )263/1( وكشف األرسار للبخاري )76/1(.  )2(
انظر: كشف األرسار للبخاري )76/1( ورشح املنار البن ملك )538(.   )3(
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3. مثال ما جيب تقديره رضورة صحة الكالم عقاًل عندهم:

قوله تعاىل -عىل لسان أخوة يوسف-: )ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ( ]يوسف: 82[.

فإن هذا الكام حيتاج إىل تقدير ليصح عقًا؛ ألن القرية التي هي الدور 
والبنيان، وكذلك العري ال يصح أن ُتسأل عقًا، بل املراد سؤال أهل القرية، 

وسؤال راكبي العري، وكان هذا التقدير رضورة صحة الكام عقًا)1(.

واحلنفية وإن اتفقوا عىل أصل القسلمة الرباعية لدالالت األلفاظ، 
إال أن عندهم خافات يف داخل هذه األقسام األربعة)2(، والذي هيمنا 
يف هذا املقام هو خافهم يف تعريف عبارة النص وإشارة النص، حيث 
إن بعضهم مل يرتِض التعريفني السابقني للعبارة ولإلشارة، بل اختاروا 
تعريلف عبارة النلص بأهنا: »داللة اللفظ عىل علني املعنى املوضوع له 

اللفظ أو جزئه أو الزمه املتأخر، إذا كان الكام مسوقًا له«)3(.

وعّرفوا إشلارة النص بأهنا: »دالللة اللفظ عىل عني املعنى املوضوع 
له اللفظ أو جزئه أو الزمه املتأخر، إذا كان الكام غري مسوٍق له«)4(.

)ت747هلل( يف  الرشيعلة)5(  اختلاره صلدر  األخلري  التوجله  وهلذا 

انظر: كشف األرسار للبخاري )76/1(.  )1(
وقلد تقدملت اإلشلارة إىل خافهم يف تعريف دالللة االقتضاء والفلرق بينها وبني داللة   )2(

اإلضامر أو احلذف. انظر حاشية )4( )ص109( من هذا البحث.
انظر: التوضيح ملتن التنقيح )129/1( ومرآة األصول مع حاشية األزمريي )73/2(.  )3(
انظر: التوضيح ملتن التنقيح )129/1( ومرآة األصول مع حاشية األزمريي )74/2(.  )4(

هو عبيد اهلل بن مسعود بن حممد البخاري املحبويب احلنفي، امللقب بصدر الرشيعة األصغر،   )5(
من فقهاء احلنفية املتأخرين، وهو أصويل وجديل وحمدث ومفر ونحوي ومنطقي.

ملن مؤلفاته: )التوضيح يف حلل غوامض التنقيح يف أصول الفقه( و)الوشلاح يف املعاين 
والبيان( و)رشح الوقاية يف الفقه احلنفي(.

انظر يف ترمجته: مفتاح السعادة )59/2( واألعام )197/4( ومعجم املؤلفني )146(.
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)التوضيلح والتنقيلح()1( وتبعله العامة ملّا خلرو)2( )ت885هل( يف 
)مرقاة الوصول( ورشحها: )مرآة األصول()3(.

وقد سلاق أصحاب هذا املسللك أمثللة كثرية للتمثيلل والتوضيح 
ملسللكهم، ولكّني سلأذكر مثااًل واحلدًا فقط من أمثلتهم يسلاعد عىل 
توضيلح الفرق بني املنهجني، ويسلاعد -أيضًا- علىل توضيح املقصد 

من هذا البحث.

وهذا املثال هو قوله تعاىل: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( اآلية ]البقرة: 
275[، حيث قال أصحاب هذا املسللك: إن هذه اآلية سليقت للتفرقة 

بلني البيلع والربا وهو من للوازم املعنى فتكلون عبارة يف هلذا املعنى، 
وإشلارة إىل املوضوع له، وهو حّل البيع وحرمة الربا، وكذلك إشلارة 
إىل أجزائله، كحللِّ بيلع احليوان مثلًا، وحرمة بيع النقديلن متفاضلة، 
وكذللك إىل الللوازم األخرى غلري التفرقة بلني البيع والربلا، كانتقال 
املللك ووجوب التسلليم مثًا يف البيع، وحرملة االنتفاع ووجوب رّد 

الزوائد يف الربا)4(.

والفلرق بلني املنهجلني املختلفلني عند احلنفيلة يف تعريفهلم لعبارة 
النلص وإشلارته: أن كًا من النلص والظاهر بناًء عىل املسللك األول 

-مسلك مجهور احلنفية- يندرجان حتت عبارة النص.

انظر: التوضيح ملتن التنقيح )130-129/1(.  )1(
هلو حمملد بن فراملرز بن عيل، املعروف بملا أو منا أو املوىل خرو، ملن علامء احلنفية   )2(
وأصولييهم، وهو رومي األصل، أسللم أبوه، ونشلأ هو مسللاًم، تبحلر يف علوم املعقول 

واملنقول، ويل قضاء القسطنطينية، وتويف هبا.
ملن مؤلفاته: )مرقاة الوصول يف علم األصول( ورشحه املعروف بل)مرآة األصول( ويف 

الفقه: )درر احلكام يف رشح غرر احلكام(. 
انظر يف ترمجته: الفوائد البهية )184( ومفتاح السعادة )61/2( واألعام )219/7(.

انظر: مرآة األصول مع حاشية األزمريي )74-73/2(.   )3(
انظر: التوضيح ملتن التنقيح )131-130/1(.  )4(
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قال يف تيسلري التحرير -عن عبلارة النص-: »داللته أي اللفظ عىل 
املعنلى حال كونه مقصودًا أصليًا ملن ذكره ولو كان ذلك املعنى الزمًا 
مللا ُوضع له، وللو باملعنى األعم، وهو أي كون املعنلى مقصودًا أصليًا 
من ذكر لفظه هو املعترب عندهم أي احلنفية يف النص املقابل للظاهر، أو 
داللتله علىل املعنى حال كونه مقصودًا غري أصليل من ذكره، وهو كون 

املعنى مقصودًا غري أصيل هو املعترب عندهم يف الظاهر...«)1(.

وُيقّسم أصحاب هذا املسلك داللة الكام عىل املعنى باعتبار النظم 
إىل ثاث مراتب:

األوىل: أن يدل عىل معنى، ويكون ذلك املعنى هو املقصود األصيل 
منه.

مثالله: إباحة التعدد يف حدود األربع الوارد يف قوله تعاىل: )ژ    
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ( ]النساء: 3[.

الثاني�ة: أن يدل علىل معنى، وال يكون ذلك املعنلى مقصودًا أصليًا 
فيه.

مثاله: إباحة النكاح املستفاد من اآلية السابقة.

الثالثة: أن يدل عىل معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه.

مثالله: انعقاد بيع الكلب املسلتفاد من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إّن من السلحت 
ثمن الكلب«)2(.

تيسري التحرير )86/1(.  )1(
/باب البيع  احلديلث هبذا اللفظ أخرجه ابن حبان يف صحيحله من حديث أيب هريرة   )2(
املنهلي عنه/ذكر اخلرب املدحض قول من أباح بيع السلنانري )315/11( برقم )4941( 
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )87/4(: »ورجاله رجال الصحيح«، واحلديث أصله يف 
/كتاب البيوع، باب ثمن الكلب  صحيح البخاري من حديث أيب مسعود األنصاري 
)779/2( برقم )3122(، ولفظه: »إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن ثمن الكلب ومهر البغي=
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فالقسلم األول مقصود من سلوق اللكام، وأّما القسلم الثاين فهو 
م قصد إىل التلفظ به إلفادة معناه، وغري  مقصود من وجٍه وهو أن املتكلِّ
م إنام سلاقه إلمتام بيان ما هو املقصود  مقصود من وجٍه: وهو أن املتكلِّ

األصيل؛ إذ ال يتأّتى له ذلك إال به.
أما القسم الثالث فليس بمقصود أصًا.

ومما يوضح الفرق بني القسلمني األخريين أن القسلم الثاين يصلح 
أن يكلون مقصودًا أصليًا يف السلوق بأن انفرد عن القرينة، أما القسلم 

األخري فا يصلح لذلك أصًا.
وبناء عليه تكون عبارة النص شلاملة مللا يعرف عند احلنفية بالنص 
والظاهر، ومها القسلامن األول والثاين، وختتص إشلارة النص بالقسم 
الثاللث واألخري من هذه األقسلام، وهلم بذلك يعلّدون عبارة النص 
شلاملة ملا كان مقصودًا أصلًا -وهو النص-، وملا كان مقصودًا تبعًا 
-وهو الظاهر-، أما إشارة النص فا يعتربوهنا مقصودة ال أصالًة وال 
تبعًا بل داللتها من قبيل الداللة عىل معنى هو من لوازم اللفظ، فاللفظ 

= وحللوان الكاهن«، وهو هبذا اللفظ -أيضًا- عند مسللم يف صحيحه، كتاب املسلاقاة 
)1198/3( برقم )1567(. 

وقال يف تيسلري التحرير )89/1( -يف بيان وجه انعقاد بيع الكلب مع ورود املنع منه-: 
»املنع من اليء فرع إمكانه، وال يمكن أن يكون له ثمن من غري انعقاد بيعه؛ وذلك ألن 

املمتنع ال حيتاج إىل منع«. 
إال أن ابلن أملري احلاج يرفض اعتبار احلديلث دااًل عىل انعقاد البيع أصلًا، ويعّلل ذلك 
بلأن دالللة احلديث عىل انعقاد البيلع الصحيح إنام تتّم أن لو كان لفلظ الثمن يف احلديث 
مستعمًا يف معناه احلقيقي رشعًا، وهو املال املتقّوم رشعًا املعتاض به عاّم هو كذلك بإذن 
الشلارع، وهلو حمل النزاع، وأّنى يتلمَّ ذلك مع قوله: »سلحت«، ويف رواية » خبيث« مع 
إرشاكله -أيضًا- مع مهر البغلي وحلوان الكاهن يف هذا الوصف، أما إن كان هناك أدلة 
أخرى خارجية أفادت صحة هذا البيع فهذا ال يوجب كون لفظ »الثمن« يف هذا احلديث 
وأشلباهه مشلريًا أو مقتضيًا ذلك، وليس الكام إال بالنظر إليه من حيث هو، دون النظر 

يف األدلة اخلارجية. انظر: التقرير والتحبري )142/1(. 



115 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

مل يسق إلفادته أصًا والتبعًا، فهو ظاهر من وجه؛ وهو كون اللفظ دل 
عليله، وغري ظاهر من وجه آخر: وهو أن اللفظ مل يسلق إلفادته فكان 
غلري ظاهلر من هذا الوجله، بحيث إنه ال يفهم بنفلس الكام من أول 
ما يقرع السلمع من غري تأمل، فلكونه مل يسلق له اللكام كان فيه نوع 
غملوض وخفاء، فاحتاج يف معرفتله إىل تأمل، وهلذا ال يقف عليه كل 
أحد، ولذلك قيل: اإلشلارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من 

الرصيح، أو املشكل من الواضح)1(.
أملا عند أصحاب املسللك الثاين الذين يعّرفلون عبارة النص بأهنا: 
دالللة اللفلظ عىل علني املعنى املوضلوع له اللفلظ أو جزئله أو الزمه 
املتأخر، إذا كان الكام مسلوقًا له، ويعّرفون إشلارة النص بأهنا: داللة 
اللفظ عىل عني املعنى املوضوع له اللفظ أو جزئه أو الزمه املتأخر، إذا 

كان الكام غري مسوٍق له.
فإنه بناء عىل هذا التوجه وهذا املسللك يندرج الظاهر حتت إشلارة 

النص ال حتت عبارته.
وحينئلٍذ فإننا نتصور سلعة يف داللة اإلشلارة أو إشلارة النص عند 
أصحلاب هذا التوجله أكثر منه مما هلو عند أصحلاب التوجه األول، 
بحيلث إن إشلارة النلص أصبحت شلاملة للظاهر وأيضلًا لكل معنى 
دل عليله اللفظ وهو ملن لوازمه، وبالتايل سلمحوا بإطاق »املقصود 
التبعلي« عىل إشلارة النلص، أي أهنا الدالللة عىل املعاين التبعية سلواء 
كانت من قبيل الظاهر أو من قبيل لوازم اللفظ غري الرصحية، أما عبارة 
النلص عندهم فهي ما يطلق عليها: »املقصود األصيل« فحسلب، وال 

سيام عند خروج الظاهر من دائرهتا.
وبنلاء عليله فلإن أصحاب املسللك الثاين يلرون أن املراد بالسلوق 

انظر: كشف األرسار للنسفي )375/1( وكشف األرسار للبخاري )68/1(.  )1(
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وعدمله الوارد يف مقام طرق دالالت األلفلاظ ذات املعنى املراد هناك 
يف مقلام واضلح الداللة والنلص والظاهلر، وصدر الرشيعلة احلنفي 
-حامل لواء هذا املسلك- وإن مل يرّصح بذلك إال أن هذا هو ما ُيفهم 
ملن كامله وصنيعه وملا أورده من أمثلة، بحيث إن املراد بالسلوق يف 
عبلارة النص -عنده- هو كون املعنى املدلول عليه يف عبارة النص هو 
املقصود األصيل من اللفظ، أي ما سيق الكام ألجل بيانه، وهو معنى 

السوق نفسه يف النص املقابل للظاهر.

يقلول التفتازاين)1( )ت972هل( -وهو ملن أعرف الناس بكام صدر 
الرشيعلة-: »إن كام املصنلف مشلعٌر بلأن معنلى السلوق ههنا)2(ملا 
ذكلره يف النلص املقابل للظاهر، حتى إن غري املسلوق له جاز أن يكون 

نفلس املوضوع له، كلام رّصح به يف قوله تعلاىل: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ( أنه عبارة يف الازم املتأخر وهو التفرقة بني البيع والربا، إشلارة 
إىل املوضلوع له وهلو حّل البيع وحرملة الربا، وإىل أجزائله كحلِّ بيع 
احليوان مثًا، وحرمة بيع النقدين متفاضلة، وإىل لوازمه كانتقال امللك 
ووجوب التسلليم مثًا يف البيع، وحرمة االنتفاع ووجوب رّد الزوائد 

يف الربا...«)3(.

وقلال مّا خلرو)ت 885هلل( - مرّصحلًا هبلذا الفهم ومصّوبلًا له: 

هو مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين، امللقب بسعد الدين، ولد يف باد فارس يف بلدة   )1(
تفتازان، وأقام برخس، وأبعده التتار إىل سمرقند، وتتلمذ عىل يد العضد اإلجيي، وبرز 

يف علوم كثرية.
من مؤلفاته: )التلويح إىل كشلف غوامض التنقيح يف أصول الفقه( و)حاشلية عىل رشح 

العضد عىل خمترص ابن احلاجب( و)هتذيب املنطق(. 
تويف بسلمرقند. انظلر يف ترمجته: إنباه الغملر )379/2( وشلذرات الذهب )319/6( 

وهدية العارفني )429/2( واألعام )219/7(.
أي يف عبارة النص.  )2(

التلويح )130/1(.  )3(
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»واملفهلوم ملن كام صاحب التنقيلح أن املراد به)1(ما سلبق يف النص 
املقابل للظاهر، من كونه مقصودًا أصليًا، حتى إن غري املسلوق له هبذا 

املعنلى جلاز أن يكون نفلس املوضوع له كام يف قولله تعاىل: )ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ( بخاف غري املسوق له بذلك املعنى، وأقول هذا هو 

الصواب«)2(.

أي املراد باملسوق له.  )1(
مرآة األصول )74/2(.  )2(
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املبحث الثالث
بيان أثر خالف احلنفية يف تعريف )الظاهر(

عىل خالفهم يف طرق دالالت األلفاظ

البلدّ قبلل احلديث عن أثلر خاف احلنفيلة يف تعريفهلم للظاهر عىل 
خافهلم يف طرق دالالت األلفاظ عىل األحكام والربط بني املوضوعني 
ملن القول بلأن منهج احلنفية يف تقسليمهم لطلرق دالالت األلفاظ عىل 
األحلكام إىل األقسلام األربعلة املعروفلة )العبلارة واإلشلارة والدالللة 
واالقتضلاء( وعلدم اختافهلم يف أصلل القسلمة الرباعيلة، وأن علدم 
االختلاف هلذا وإن كان يوحي أو يعطلي تصورًا بثبلات املنهج مقارنة 
بمنهج املتكلمني أو اجلمهور، أو فلنقل بمناهج املتكلمني يف تقسيم تلك 
الطلرق، إال أن الناظلر ملنهلج احلنفية يلحظ مجلة ملن اخلافات الكربى 
والتي ال جتعل منهج احلنفية يف هذا املقام أكثر متيزًا من منهج املتكلمني.

ومن أقرب األمثلة وأوضحها عىل ذلك هو خاف احلنفية الطويل 
يف تعريف داللة االقتضاء أو اقتضاء النص، وهل هناك فرٌق بينها وبني 
دالللة اإلضامر أو احلذف)1(؟ ومثل ذلك -أيضًا- خافهم الطويل يف 
تعريلف إشلارة النلص أو داللة اإلشلارة -الذي ملّر يف املبحث الثاين 

الكام عنه-)2(.

انظر )ص109( حاشية رقم )4(.  )1(
انظر )ص108( وما بعدها من هذا البحث.  )2(
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إن من أبرز خصائص أصول الفقه عند احلنفية أن أئمة هذا املذهب 
الكبار مل يدونوا أصوهلم بل اسلتنبطها تاميذهلم من خال مؤلفاهتم 
الفقهية وفتاوهيم ونحوها -عىل وجه ال يوجد عند غريهم-، والشك 
أن مثل ذلكم االسلتنباط خاضع لاجتهلاد ومثار الختاف وجهات 
النظلر، ثلم إن كلَّ من فهم فهاًم عزاه للمتقدملني، وأن ذلكم الفهم هو 
الصلواب دون غلريه، فصلدر الرشيعة )ت 747هلل( عندملا خالف بقية 
احلنفية يف تعريفه إلشلارة النص ولعبارة النص اعترب أن ما توصل إليه 
هو ما فهمه من كام مشلايخ احلنفية املتقدمني وأمثلتهم، بل إنه ذهب 
أكثر من ذلك عندما اعترب أن منهجه هذا: »... هو هناية إقدام التحقيق 
والتنقيلح يف هلذا املوضلع، ومل يسلبقني أحلد إىل كشلف الغطلاء عن 
وجلوه هذه الدالالت ومن مل يصّدقني فعليله بمطالعة كتب املتقدمني 

واملتأخرين«)1(.

ثلم إن أوائلل ملن دّون يف أصلول الفقه عنلد احلنفية كأيب احلسلني 
الكرخلي)2( )ت 340هل( وأيب بكر الرازي)3( )ت 370هل( وغريمها مل يعتنوا 

التوضيح )131/1(.  )1(
هلو عبيلد اهلل بن احلسلني بلن داّلل الكرخي احلنفلي، كنيته أبواحلسلن، انتهت إليه رياسلة   )2(
احلنفية يف زمانه، دّرس يف بغداد وتتلمذ عليه كثري من احلنفية، كان زاهدًا ورعًا كثري العبادة. 
من مؤلفاته: )رسالة يف أصول الفقه( و)رشح اجلامع الكبري( و)رشح اجلامع الصغري يف 

فروع احلنفية(. وتويف ببغداد. 
انظر يف ترمجته: اجلواهر املضّية )493/2( وطبقات الفقهاء للشريازي )124( وشذرات 

الذهب )358/2(. 
هلو أمحد بن عليل الرازي احلنفلي، كنيته أبوبكر، واملشلهور باجلّصاص، ملن كبار فقهاء   )3(
احلنفية وأصولييهم، انتقل إىل بغداد يف صغره ودرس عىل علامئها كأيب احلسلن الكرخي 

وغريه، كان زاهدًا ورعًا. 
من مؤلفاته: )الفصول يف األصول( و)رشح اجلامع الكبري ملحمد بن احلسلن( و)أحكام 

القرآن(. وتويف ببغداد.
انظر يف ترمجته: اجلواهر املضّية )220/1( ومفتاح السعادة )52/2( واألعام )171/1(. 
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بقضية حترير احلدود واملصطلحات األصولية وضبط التقسيامت، ومن 
األمثلة عىل ذلك أن أصل تقسيم طرق دالالت األلفاظ عىل األحكام 
وتلك القسلمة الرباعيلة ال نجدها إال ابتداًء ملن أيب زيد الدبويس )ت 
430هلل( ثم ازدادت وضوحًا عنلد البزدوي )ت 482هل(، والرخيس )ت 

490هلل( وملن جاء بعدمهلا، ثم إن أبلا زيد الدبويس، وهكلذا البزدوي 

والرخليس وملن يف طبقتهم مل يعتنلوا باالصطاحلات والتعريفات 
األصولية عىل وجه ال يسلمح بوجود اختافات يف الفهم، ومقارنة ما 
يذكلره علامء احلنفية وأصوليهم من تعريفات للمصطلحات بام يذكره 
أمثال الغزايل)1( )ت505هل( والرازي)2( )ت606هل( واآلمدي)3( )ت 631هل( 

هو أبوحامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطويس الشافعي، املعروف بحجة اإلسام،   )1(
وللد بطوس، ثم ارحتل عنها لطللب العلم، وأخذ عن طائفة من العلامء منهم إمام احلرمني 

اجلويني، ثم ُندب للتدريس يف املدرسة النظامية ببغداد، وعظمت منزلته عند الناس. 
من مؤلفاته: )املنخول من تعليقات األصول( و)املسلتصفى من علم األصول( و)شلفاء 
الغليل(، ويف فروع الفقه الشافعي أّلف: )الوجيز( و)الوسيط( و)البسيط( ومن مؤلفاته 

األخرى: )هتافت الفاسفة( و)املنقذ من الضال( و)إحياء علوم الدين(.
انظلر يف ترمجتله: وفيلات األعيلان )353/3( وطبقات الشلافعية الكلربى )101/4( 

وشذرات الذهب )10/4(. 
هلو حممد بلن عمر بن احلسلني بن احلسلن بن عليل، امللقب بفخلر الديلن، واملكنى بأيب   )2(
عبلد اهلل الرازي، نسلبة إىل الرّي التي ُولد فيها، وهو قريش النسلب، ولد سلنة 544هل، 
ونشلأ يف بيلت عللم، إذ كان والده ضياء الدين عملر أحد كبار علامء الشلافعية وخطيب 
الري وعاملها، وقد برع الفخر الرازي يف علم الكام واألصول والفقه والتفسري واألدب 

وغريها، وكان ُيلقب عند الشافعية واألشاعرة باإلمام. 
من مؤلفاته يف األصول: )املحصول( و)املنتخب( و)املعامل(، ويف التفسري كتاب: )مفاتيح 

الغيب(. ويف أصول الدين كتاب: )املعامل(. 
انظلر يف ترمجته: وفيلات األعيان )381/3( وطبقات الشلافعية الكربى البن السلبكي 

)33/5( وشذرات الذهب )21/5( واألعام )313/6(. 
هو عيل بن أيب عيل بن حممد التغلبي اآلمدي احلنبيل ثم الشلافعي، امللقب بسليف الدين،   )3(
ُولد بآمد سنة 551هل، ثم انتقل إىل بغداد وأقام هبا ثم انتقل إىل مرص، كان بارعًا يف علم 
الكام واجلدل وكذلك يف الفقه وأصوله، وقيل إنه مل يكن يف زمانه أحفظ للعلوم منه.= 
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ونحوهم من أصوليي املتكّلمني من اصطاحات وطريقتهم يف حتريرها 
لتكون جامعة مانعة وعنايتهم التي قد خترج عن املطلوب أحيانًا، يدل 
علىل اسلتحقاق هؤالء بتسلميتهم باملتكّلملني واسلتحقاق أولئك بأن 
يطللق علىل منهجهلم منهج الفقهلاء)1(؛ إذ من علادة الفقهلاء االعتناء 

باملعاين العامة بعيدًا عن التوقف طويًا عند األلفاظ واملصطلحات.

وملن أقلرب األمثلة -أيضلًا- يف هذا املقلام ما تقّدم ملن اختاف 
متأخلري احلنفية يف فهلم كام البزدوي )ت 482هلل( يف تعريفه للظاهر، 
وما ذكروه من اشلراط عدم السلوق يف الظاهر، وهو ما نفاه البخاري 
)ت 730هل( أشد النفي مستشهدًا بعبارات وُنُقوٍل أخرى تدل عىل ختطئة 

ذلكلم الفهلم، وْلنْلحلْظ أنه َفْهلٌم لكام أحلد أئمة احلنفيلة املتأخرين 
وهلو البلزدوي )ت482هل( الذي يضلع خمترصًا ُيتوقُع منله أن يكون فيه 
أكثلر حتريرًا ودقة يف العبلارة عىل وجٍه ُيْعفي طابله وطالبيه من اخلطأ 

واالضطراب يف الفهم.

وإذا جئنلا للظاهلر والنص عىل وجه اخلصلوص فإننا ال نجد متايزًا 
وتباينلًا واضحلًا بينهام عنلد متقدمي احلنفيلة عىل وجه يلربر إفراد كٍل 
منهام بقسم مستقل، فالنص يف حقيقته ما هو إال مرتبة أو منزلة مرتفعة 
ومتقدمة من منازل ومراتب الظاهر، فاللفظ عندما يكون واضح املعنى 

= ملن مؤلفاتله: )اإلحكام يف أصلول األحلكام( و)غاية املرام يف عللم الكام( 
و)غاية األمل يف علم اجلدل(.

انظلر يف ترمجته: وفيات األعيان )455/2( وسلري أعلام النباء )364/22( وطبقات 
الشافعية لألسنوي )137/1( وشذرات الذهب )144/5(.

واملقصود إطاق منهج الفقهاء عىل منهج احلنفية كمنهج عام حتى وإن شاركهم غريهم   )1(
من بعض األصوليني يف منهج املتكلمني يف طريقة العرض واالعتناء باملعاين العامة دون 
اخللوض والتعمق يف األلفلاظ واملصطلحات، إال أن ذللك -يف نظري- ال خيرجهم عن 
منهلج املتكلملني لكوهنم ملتزمني بخصائص هلذا املنهج يف طريقة االسلتدالل وفرض 

املسائل وتقسيمها وغري ذلك من خصائص منهج املتكلمني.
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ال حيتلاج لتأمل ويفهم امللرد منه ألول وْهلٍة عند السلامع فهو الظاهر، 
ثلم إذا اقلرن ذللك الظاهر أو اللفلظ بقرينة تدل عىل أنله هو املقصود 
من السلوق أصبح من قبيل النص، وسلواء كان ذلك االسلتقال بني 
القسمني مقنعًا أو غري مقنع فاألهم أن القدر املشرك بينهام هو الظهور 
والوضوح، وبالتايل فإن هذا القدر يربر اعتبارمها مندرجني حتت عبارة 
النص؛ ألن عبارة النص هي داللة اللفظ عىل املعنى املقصود من سوق 

الكام ولو تبعًا.
وحتلى ملن الناحيلة اللغويلة فهناك تناسلب بلني الظاهلر والنص 
-اللَذيلن يفيلدان الظهلور والوضوح- ملع عبارة النلص، حيث قال 
احلنفيلة إن عبلارة النلص تعني عبارة اللفلظ فكأن اللفَظ يعلرّب عاّم فيه 

بوضوح ويكشف ما يمكن أن يكون مستورًا)1(.
إن علدم وجود التباين بلني النص والظاهر عنلد متقدمي احلنفية برر 
اعتبارمهلا من قبيل عبارة النص؛ ألن النص يتفق اجلميع عىل اعتباره من 
قبيل عبارة النص، وهكذا ينبغي أن يكون الظاهر من قبيل عبارة النص.
أما متأخرو احلنفية القائلون بالتباين بني النص والظاهر، ويشرطون 

يف الظاهر عدم السوق فهم عىل قسمني:
قسٌم يرى أن مباينة الظاهر للنص واشراط عدم السوق يف الظاهر 
ال ينبغلي معه حرمان الظاهر من الدخول حتت عبارة النص، فوضوح 
الدالللة يف الظاهر منسلجم ملع مكانة داللة عبارة النلص، ألن املعنى 
املستفاد من اللفظ الظاهر وإن مل يكن مقصودًا أصًا من سوق الكام 
إال أنله مقصلود تبعلًا إلمتام ما هو مقصلود أصًا، والقصلد التبعي يف 
الظاهر يسّوغ له الدخول حتت عبارة النص، إذ هي الداللة عىل املعاين 
املقصودة من سوق الكام إْن أصالًة أو تبعًا، غاية ما يف األمر أن عبارة 

انظر: كشف األرسار للبخاري )67/1( وتيسري التحرير )86/1(.  )1(
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النص سلتضّم أقسامًا متفاوتة يف القوة، وهو أمٌر مقبول ومعقول، وال 
سليام وأن عبارة النص -أيضًا- يندرج حتتها املحكم واملفّر والنص، 

وهي أقسام متفاوتة.

ويبقلى أن من أهّم اإلشلكاالت عند أصحاب هذا القسلم مداومة 
التنبيه عىل أن املعنى املستفاد من إشارة النص ال يطلق عليه أنه مقصود 
تبعلًا؛ لئلا خيتلط ذلك باملعنى املسلتفاد ملن اللفظ الظاهلر، وإطاق 
الداللة التبعية عىل داللة اإلشلارة هو أمٌر جرى عىل ألسنة األصوليني 
سلواًء ملن متأخلري احلنفيلة أصحلاب القسلم الثلاين، أو حتلى ملن 
األصوليلني عىل منهج املتكلمني الذين مل يروا أي غضاضة أو إشلكال 
يف إطاق املعنى التبعي عىل املعنى املستفاد من داللة اإلشارة، فالغزايل 
)ت505هل( -مثًا- يقول عن داللة اإلشلارة واملعنى املستفاد منها: »... 

ما ُيْؤخُذ من إشلارة اللفظ، ال من اللفظ، ونعني به ما يتبع اللفظ، من 
غري جتريد قصٍد إليه...«)1(.

م  ويقلول األصفهلاين)2( )ت749هل( -أيضلًا-: »وإن مل يقصلد املتكلِّ
ملا يلزم علاّم ُوضع له اللفظ لكلن حيصل بالتبعية، فدالللة اللفظ عليه 

إشارة«)3(.

املستصفى )193/2(.  )1(
هلو حممود بلن عبد الرمحن بن أمحد بن أيب بكلر األصفهاين، املكنى بلأيب الثناء، وامللقب   )2(
بشلمس الدين، ولد بأصفهان ونشلأ فيها وتعّلم، ثم انتقل إىل تربيز ثم الشلام ثم اسلتقر 

بالقاهرة، وبرع يف الفقه واألصول والتفسري واملنطق وعلوم العربية.
ملن مؤلفاته: )بيان املخترص( رشح فيه خمتلرص ابن احلاجب و)رشح منهاج الوصول إىل 

علم األصول( و)رشح كافية ابن احلاجب يف النحو(.
تويف بالطاعون ودفن بالقرافة بالقاهرة. 

انظلر يف ترمجته: طبقات الشلافعية البن قايض شلهبة )94/3( وطبقات الشلافعية البن 
السبكي )394/10( وطبقات املفرين للداودي )313/2( وبغية الوعاة )278/2(. 

بيان املخترص )625/2(.  )3(
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وقد ترّتب عىل هذا اإلشكال عندهم أمٌر آخر وهو املراد بل )الداللة 
غلري املقصلودة(، حيث احتاجوا لتفسلريها يف مقلام دالالت األلفاظ 

بتفسرٍي آخر غري ما فّروها به يف أقسام واضح الداللة.

أما أصحاب القسلم الثاين من القائللني باملباينة بني النص والظاهر 
-وهلذا القسلم يمثلهم صلدر الرشيعلة ومن اختلار مسللكه- فإهنم 
رأوا أن املباينلة بلني النلص والظاهر جديرة بوجلود مباينة -أيضًا- يف 
الدالللة املسلتفادة من كٍل منهلام، فالنص ملا كان أعىل وأشلدّ وضوحًا 
لكونه مقصودًا بالسلوق ناسب أن يكون حتت عبارة النص التي تعني 

الوضوح التاّم.

أما الظاهر الذي من رشوطه عدم السوق، وهذا االشراط حّط من 
رتبته يف الوضوح مقارنًة بالنص فا يناسلب أن يكون مع النص حتت 
عبارة النص، بل يناسلب وضعه يف مكان آخر من الداللة ُتْعطي شليئًا 
ملن الفهم لكن بدرجة أقّل وضوحًا من عبلارة النص، ووجدوا ذلك 
يف داللة اإلشلارة أو إشلارة النص، التي وجدوا أن علامءهم وأئمتهم 
وصفوها بأهنا ُتعطي فهاًم أقّل من الفهم املسلتفاد من عبارة النص وأن 
اإلشلارة من العبلارة بمنزلة الكناية والتعريض ملن الرصيح)1(، فكان 
مثل هذا التفاوت بني العبارة واإلشارة يف قوة الداللة والفهم املستفاد 

منهام يناسب متامًا ذلك التفاوت بني النص والظاهر.

ولعّل أصحاب هذا القسم وجدوا يف كام أئمتهم وعلامئهم ما يؤيد 
اعتبار ما دل عليه الظاهر من قبيل إشلارة النص، بل إّن صدر الرشيعة 
)ت747هل( رّصح بأن ذلك هو ما فهمه من كام أئمة احلنفية وأمثلتهم، 

بلل إنك قد جتد يف عبلارات املتأخرين منهم ما يشلفع ملثل كام صدر 
الرشيعة هذا، فأبو زيد الدبويس )ت430هل( يقول -عن إشارة النص-: 

انظر: كشف األرسار للنسفي )375/1( وكشف األرسار للبخاري )68/1(.  )1(
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»والثابت باإلشارة ما ال يوجبه سياق الكام وال يتناوله، ولكن يوجبه 
الظاهر نفسله بمعناه من غري زيادٍة عليه وال نقصاٍن عنه، وبمثله يظهر 

حّد الباغة ويبلغ حّد اإلعجاز«)1(.
وقلد ال أكلون مبالغلًا إن قللت: إن كام أيب زيد رصيلح يف اعتبار 

الثابت بالظاهر من قبيل إشارة النص.
وعلىل كل حلال فلإن ملن مزايا مسللك صلدر الرشيعة وملن تبعه 
االنسلجام وعلدم االختاف يف تفسلري املقصود بالسلوق ويف تفسلري 
عدم املقصود بالسوق: يف موضع )واضح الداللة( ويف موضع )طرق 
دالللة األلفاظ عىل األحكام(، فاملقصود بالسلوق عندهم هو املقصود 
بسلوق الكام أصالًة، سلواء يف )النلص( أحد أقسلام واضح الداللة 
أو يف )عبلارة النص( إحدى الدالالت اللفظيلة، واملراد عندهم )بغري 
املقصلود( أي املقصلود تبعلًا ال أصالًة سلواء يف )الظاهر( أحد أقسلام 

واضح الداللة أو يف )إشارة النص( إحدى الدالالت اللفظية.
غاية ما يف األمر عندهم أهنم وّسلعوا املراد )باملقصود تبعًا( ليشمل 
كّل ما هو غري مقصود أصالًة، حتى وإن كان من قبيل الداللة االلتزامية، 
وبالتايل أجازوا إطاق اسم الداللة التبعية عىل داللة اإلشارة أو إشارة 
النص، وسلمحوا هلذه الداللة أن تشلمل الدالللة املطابقية والتضمنية 

وااللتزامية، ما دامت ليست مقصودة أصالًة.
إن ملا يمكلن تسلجيله يف ختلام هلذا البحلث أن هذين املسللكني 
واملنهجلني عند احلنفيلة - سلواء يف تعريفهم للظاهر وملا ترتب عليه 
ملن اختلاف يف تعريف عبارة النص وإشلارته - ناشلئان من تفاوت 
أفهامهم للكام أئمتهم وحماولتهم إجياد انسلجام بني التقسليامت وما 
ينلدرج حتتها وبني معانيها اللغوية، وال تثريلب عىل كل فريق يف فهمه 

تقويم األدلة )130(.  )1(
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واجتهلاده، وال ينبغي هتويل كّل طرف عىل اآلخر وحماولة ختويفه بأنه 
ُيغلرّي اصطاحًا مسلتقرًا كمثل قول األنصلاري )ت1225هلل( -واصفًا 
مسلك صدر الرشيعة ومبّينًا عدم رضاه عنه -: »بأن تغيري االصطاح 

من غري فائدٍة يف قّوة اخلطأ عند املحّصلني«)1(.
وال أدري عن أيِّ اصطاح يتكّلم األنصاري يف ظِل اختاِف أفهاٍم 
وتفلاوت اجتهاداٍت وعدم اسلتقرار اصطاٍح باعلراف اجلميع، فا 

خوف من تغيرٍي ملستقٍر حينئٍذ.

فواتح الرمحوت )452/1(.   )1(
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اخلامتة

من أهم النتائج املستخلصة من هذا البحث ما يأيت:
أن احلنفيلة مل يتفقوا عىل حقيقة )الظاهر( الذي هو أحد أقسلام . 1

)واضح الداللة(؛ فاشلراط عدم السلوق يف الظاهر هي قضية 
ليست حمسومة عندهم.

أن عاملة متأخري احلنفيلة وإن تبنوا التفريق والتباين بني النص . 2
والظاهر، واشلرطوا السلوق يف النص وعدمه يف الظاهر، فإن 
بعلض حمققيهم املتأخريلن يرفضون هذا التفريق واالشلراط، 
واعتربوا زيادة وضوح النص عىل الظاهر ليس بمجرد السلوق 
فقلط بلل ألنه ُفهلم منله معنى مل يفهلم ملن الظاهلر بقرينة من 
القرائلن، وبالتايل فإهنم اعتربوا يف الظاهر مطلق الظهور سلواء 
كان مع السوق أو مع عدمه، واعتربوا يف النص مطلق السوق، 

وقد نسب هؤالء املتأخرون هذا الفهم ملتقدميهم.
وكلام اختللف احلنفيلة يف تعريفهم للظاهلر، اختلفلوا -أيضًا- . 3

يف تعريفهلم لعبلارة النص وإشلارته وقد ظهلرت يف هذا املقام 
-أيضًا- قضية السوق من عدمه يف عبارة النص وإشارته.

والنظلر يف خافهلم يف تعريفهم للظاهر وخلافهلم يف تعريف . 4
عبلارة النص وإشلارته يعرف مدى التأثري لقضية )السلوق من 
عدمله( يف تعريف الظاهلر ويف تعريف عبارة النص وإشلارته، 

ومدى الرابط بني املوضعني.
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إن بناء منهج احلنفيلة األصويل عىل فهم كام علامئهم وأئمتهم . 5
املتقدمني كان من أهّم أسباب اخلاف يف أصول احلنفية كمنهج؛ 
إذ ختتلف األفهام وخيتلف البناء بحسب ذلك الفهم املختلف.
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