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 اإلسالمية
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هيدف هذا البحث إىل حتقيق الربط بني مسألتني خالفيتني من
مسائل الدالالت اللفظية عىل طريقة احلنفية يف أصول الفقه.

لقد اختلف احلنفية يف تعريفهم لـ (الظاهر) أحد أقسام ما يعرف
بـ (واضح الداللة) ،وهكذا اختلفوا يف تعريف (عبارة النص
وإشارته) ومها قسامن من أقسام طرق الدالالت اللفظية عندهم.
وقد كان الختالفهم يف تعريف الظاهر أثره يف خالفهم يف تعريف
عبارة النص وإشارته.

إن حتقيق ذلك الربط بني املوضعني واملسألتني الذي هو هدف
هذا البحث يساعد يف إعطاء منهج يقوم عىل حماولة الربط بني مجيع
مسائل أصول الفقه بعضها مع بعض ومعرفة مدى تأثر بعضها
ببعض للوصول إىل التصور والفهم الشامل لعلم أصول الفقه ككل.
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املقدمة
احلم�د هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام على أرشف األنبي�اء
واملرسلني ،نبينا حممد وعىل آله وصحابته أمجعني.
أما بعد:

أي علمٍ من العلوم هو حتقيق الربط بني مسائله؛
أهم مهامت ّ
فإن من ِّ
إذ بذلك الربط يزداد العلم وضوح ًا وتتلقاه النفوس والعقول بالقبول
والطمأنينة.

وعل�م أصول الفقه مل�ا كان من ِّ
أجل العلوم وأرشفها؛ فمن دونه ال
يمك�ن الوصول للفقه الصحي�ح ،كان من أوىل العل�وم وأحقها بربط
مس�ائله بعضه�ا ببع�ض وبي�ان أث�ر بعضها عىل اآلخ�ر وتأ ّث�ر بعضها
باآلخر.

التأم�ل وتدقيق النظر يف كثري من املس�ائل اخلالفية يف أصول الفقه
إن ّ
املتأمل إىل أن اخلالف يف مس�ألة
وهك�ذا يف غيره من العلوم -يوص�ل ٍّ
بوج�ه م�ن الوجوه بخلاف يف مس�ألة أخرى،
م�ن املس�ائل كان متأث�ر ًا
خفي ًا إال أن معرفته ال يعطي القدرة عىل الرتجيح
وذلك الوجه وإن كان ّ
واالختيار يف تلك املسألة فحسب ،بل يساعد عىل ّ
التمكن من ذات العلم
وفهمه وفهم مس�ائله وحتقي�ق الربط بينها ،وإعطاء تصور ش�امل لذات
العل�م ،ومث�ل ذلك الفهم والرب�ط وإن كان داخ ً
س�مى بعلم
ال حتت ما ُي ّ
التخريج أو معرفة أسباب اخلالف ،فهو -أيض ًا -حيقق اجلمع بني املعرفة
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الج ْملية الش�املة
التفصيلي�ة اجلزئي�ة ملس�ائل العلم وكذا املعرف�ة الكلية ُ
ملسائل ذلك العلم يف حال كوهنا مرتابطة ومعروفة الصلة بعضها ببعض.
والش�ك أن املعرف�ة التفصيلية واجلزئية ملس�ائل العلم ليس�ت هي
األفض�ل ،كما أن املعرف�ة الكلي�ة الش�املة ال حتص�ل إال بع�د 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).

وق�د رأي�ت مناس�بة ه�ذه املس�ألة للبح�ث يف املجلات العلمي�ة
ّ
املحكمة ،س�واء من حيث املادة العلمي�ة واملضمون ،وأيض ًا من ناحية
الكم والقدر الذي يتناسب مع القدر املتاح يف تلك املجالت العلمية.
ّ

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

تظهر أمهية هذا املوضوع فيام يأيت:
1 .1إن هذا املوضوع حيقق ربط ًا بني مس�ألتني خالفيتني من مس�ائل
ال�دالالت 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
قسط ًا كبري ًا من كتبهم ومؤلفاهتم.
2 .2ثم إن هذا املوضوع يتعلق بمنهج احلنفية يف الدالالت اللفظية،
واحلدي�ث ع�ن أث�ر خالفه�م يف مس�ألة على مس�ألة أخ�رى،
أهم مس�ائل مبحث الدالالت اللفظية عندهم،
واملس�ألتان من ِّ
أمهية وميزة
ث�م إن ملنهجهم يف تقس�يم ط�رق دالالت األلف�اظ ّ
جتع�ل معرف�ة س�بب اختالفهم يف ثناي�ا تلك التقس�يامت بتلك
املكانة من األمهية واالمتياز.
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3 .3ومع أمهية ذلك املنهج األصويل -أعني منهج احلنفية يف تقس�يم
ط�رق دالالت األلف�اظ -فإين مل أجد من بحث يف هذه املس�ألة
مبين ًا أن خالفهم يف
بحث� ًا علمي ًا حاول في�ه الربط بني املوضعني ّ
موضع كان أثر ًا خلالفهم يف موضع آخر.

الدراسات السابقة:

أمهية املوضوع وأس�باب اختياره -فإين مل أجد -من
كام
ُ
ذكرت -يف ّ
خلال البحث واالطالع -دراس�ة علمي�ة تناولت هذه املس�ألة وهذا
املوضوع يف بحث علمي.

خطة البحث:

يتألف هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.

فتضمن�ت أمهّي�ة املوض�وع ،وأس�باب اختي�اره،
أم�ا املقدم�ة:
ّ
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 خلاف احلنفية يف تعري�ف (الظاهر) عىل
خالفهم يف طرق دالالت األلفاظ.
أهم نتائج البحث.
اخلامتة:
وتضمنت ِّ
ّ

منهجي يف البحث:

رست يف هذا البحث وفق منهج يتلخص فيام يأيت:
ُ
1 .1االستقراء التام للمصادر واملراجع.

90

جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية

2 .2االعتامد عىل املصادر األصلية للبحث.

3 .3عزو نصوص العلامء وآرائهم لكتبهم مبارشة إال إذا تعذر ذلك.
4 .4بي�ان معاين األلف�اظ التي حتتاج إىل بيان ،س�واء كانت لغوية أو
اصطالحية.
5 .5عزو اآليات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم اآلية ،مع االلتزام
بكتابة اآليات بالرسم العثامين.
6 .6ختري�ج األحادي�ث واآلثار الواردة يف صل�ب البحث ،فإن كان
احلدي�ث أو األث�ر يف الصحيحين أو أحدمه�ا اكتفيت بتخرجيه
خرجته من مصادر أخرى معتمدة ،مع بيان ما قاله
منهما ،وإال ّ
أهل احلديث فيه.
7 .7ترمجة مجيع األعالم الواردة أسماؤهم يف مت�ن البحث -ما عدا
األنبياء عليهم السلام والصحابة رض�وان اهلل عليهم أمجعني-
وأهم
وذلك بش�كل موجز ،ببيان اس�م العلم ونس�به وش�هرته
ّ
مؤلفاته ،أما تاريخ وفاته فذكرته يف املتن بعد اسم العلم مبارشة
ثم ذكر أهم مصادر ترمجته.
وقد رأيت أن الرتمجة لكل علمٍ ورد اسمه يف البحث هي أسلم
اعتراض ٍ
ٍ
ونقد ،ولكن
الط�رق ،وإن كان ذلك قد ال يس�لم من
فيه سلامة م�ن وضع ضابط ملن ُيرتجم ل�ه قد حيصل اإلخالل
ب�ه ،والس�يام وأن مث�ل تل�ك الضوابط الت�ي توض�ع أحيان ًا قد
تكون نسبية وال تنضبط ،فرأيت أن أترجم للجميع مع االلتزام
باالختص�ار ق�در اإلم�كان ،وال س�يام أن مث�ل ه�ذه البحوث
ّ
س�يطلع عليها غير املتخصصني يف علم أص�ول الفقه ،والقول
مش�هور قد ال َي ْص ُ
�دق أو ال ينطبق مع
أئمة األصول
ٌ
ب�أن أح�د ّ
غري املتخصص.
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8 .8االكتفاء بذك�ر املعلومات اخلاصة باملص�ادر يف القائمة اخلاصة
هبا يف هناية البحث دون ذكر يشء من ذلك يف اهلوامش.

جميب،
أس�أل اهلل تعاىل التوفيق والس�داد والرشاد ،إنه
قريب ٌ
سميع ٌ
ٌ
وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
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املبحث األول

تعريف (الظاهر) عند احلنفية
ظاهر
ه�ر ظهور ًا ،فهو
ٌ
الظاه�ر يف اللغة :اس�م فاعل ،يقالَ :ظ َه َر َي ْظ ُ
والظهور هو الوضوح واالنكشاف.
قال ابن فارس((( (ت 395هـ)« :الظاء واهلاء والراء ٌ
أصل صحيح واحد
ُّ
ظاهر ،إذا
اليشء يظهر ظه�ور ًا فهو
ي�دل عىل ق�وة وبروز ،من ذلك َظ َه َر
ُ
ٌ
انكش�ف وبرز ،ولذلك ُس ِّمي وقت الظهر والظهرية ،وهو أظهر أوقات
النه�ار وأضوؤه�ا ،واألصل فيه ك ّله ظهر اإلنس�ان ،وه�و خالف بطنه،
وه�و جيمع البروز والظه�ور ...وم�ن الب�ابْ :
هرن�ا ،إذا سرِ ْ نا وقت
أظ ْ
ظهرت عىل كذا ،إذا ّ
اطلعت عليه.(((»...
الظهر ،ومنه:
ُ

وق�ال الفيوم�ي((( (ت770ه�ـ)َ :
هر ظه�ور ًا َب َرزَ بعد
«ظ َه َر
ُ
الشيء َي ْظ ُ

((( هو أبواحلس�ن أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد ب�ن حبيب القزويني ،املعروف بالرازي
ال�ري ،وكان أكثر مقامه هب�ا وإليها
اللغ�وي ،ول�د بقزوين ،ونش�أ هبم�ذان ثم انتق�ل إىل
ّ
ينس�ب ،كان مولع� ًا باللغ�ة العربية ،وقيل إنه كان جييد الفارس�ية ،كان تقي� ًا ورع ًا جواد ًا
كري ًام شديد التواضع.
من مؤلفاته( :مقاييس اللغة) و(املجمل يف اللغة) و(الصاحبي) و(اإلتباع واملزاوجة).
انظ�ر يف ترمجت�ه :وفي�ات األعي�ان ( )100/1وإنب�اه ال�رواة ( )92/1وبغي�ة الوع�اة
( )352/1وسري أعالم النبالء ( )22/11ومعجم األدباء (.)80/4
((( مقاييس اللغة (.)471/3
((( هو أمحد بن حممد بن عيل ا ُملقْرئ الفيومي ثم احلموي ،املكنى بأيب العباس ،ولد ونش�أ يف
=
الفيوم ثم ارحتل إىل محاة يف بالد الشام ،فقيه لغوي.
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وظهرت
�ر يل رأي إذا علمت ما مل تكن علمته،
ُ
اخلف�اء ،ومنه قيلَ :ظ َه َ
عدوه
اطلعت ،وظهرت عىل احلائط
عليه
ُ
ُ
علوت ،ومنه قيلَ :ظ َه َر عىل ّ
إذا غلبه.(((»...

أم�ا يف اصطلاح احلنفي�ة فالظاه�ر ه�و أحد أقس�ام اللف�ظ واضح

قسمون األلفاظ من حيث الوضوح واخلفاء
الداللة ،حيث إن احلنفية ُي ّ
إىل قسمني ابتدا ًء:

األول :واضح الداللة ،ويندرج حتته أربعة أقسام:

أ ) الظاهر(((.
ب) النص(((.

ج) املفس(((.

د) املحكم(((.

وهي عىل حسب قوهتا يف الظهور والوضوح مرتبة تصاعدي ًا.
= م�ن مؤلفات�ه( :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري) و(نثر اجلامن يف تراجم األعيان)
و(ديوان اخلطب).
انظر يف ترمجته :بغية الوعاة ( )389/1والدرر الكامنة ( )314/1واألعالم (.)224/1
((( املصباح املنري (.)230
((( وسيأيت احلديث عن تعريفه ،وسبب اخلالف يف ذلك؛ إذ هو جمال البحث.
يعرفه احلنفية بأنه :اللفظ الدال عىل معناه بصيغته وكان الكالم مسوق ًا له واحتمل
((( النص ّ
التأوي�ل ،انظ�ر يف تعريف�ه :أص�ول الب�زدوي م�ع كش�ف األرسار ( )46/1وأص�ول
الرسخيس ( )179/1وتيسري التحرير (.)136/1
يعرف�ه احلنفية بأنه :اللف�ظ الدال عىل معن�اه بصيغته ومل حيتم�ل التأويل واحتمل
((( املفَّس�رَّ
ّ
النس�خ ،انظ�ر يف تعريف�ه :أص�ول الب�زدوي م�ع كش�ف األرسار ( )49/1وأص�ول
الرسخيس( )180/1وتيسري التحرير (.)137/1
يعرفه احلنفية بأنه :اللفظ الدال عىل معناه بصيغته ومل حيتمل التأويل وال النسخ،
((( املحكم ّ
انظ�ر يف تعريف�ه :أص�ول الب�زدوي م�ع كش�ف األرسار ( )51/1وأص�ول الرسخيس
( )181/1وتيسري التحرير (.)138/1
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الثاين :غري واضح الداللة ،ويندرج حتته أربعة أقسام -أيض ًا:-
اخلفي(((.
أ)
ّ

ب) املشكل(((.
ج) املجمل(((.

د) املتشابه(((.

وهي عىل حسب قوهتا يف اخلفاء وعدم الظهور مرتبة تصاعدي ًا أيض ًا.

هذا هو تقسيم احلنفية لأللفاظ من حيث الوضوح واخلفاء(((.
اخلف�ي يعرف�ه احلنفي�ة بأنه :م�ا كان خفاؤه بأمر ع�ارض خارج عن صيغت�ه وال ينال إال
(((
ّ
بالطل�ب ،انظ�ر يف تعريف�ه :أص�ول الب�زدوي م�ع كش�ف األرسار( )52/1وأص�ول
الرسخيس ( )182/1وتيسري التحرير (.)156/1
يعرفه احلنفية بأنه :ما كان خف�اؤه من صيغته وال ينال بالطلب بل بالتأويل دون
((( املش�كل ّ
توقف عىل ٍ
نقل من املتك ّلم ،انظر يف تعريفه :أصول البزدوي مع كشف األرسار()52/1
وأصول الرسخيس ( )183/1وتيسري التحرير (.)158/1
يعرف�ه احلنفي�ة بأنه :م�ا كان خفاؤه م�ن صيغته ويتوق�ف إزالة خفائ�ه عىل بيان
((( املجم�ل ّ
ِ
املجم�ل ،انظ�ر يف تعريفه :أص�ول البزدوي م�ع كش�ف األرسار( )54/1وأصول
م�ن
الرسخيس ( )183/1وتيسري التحرير (.)159/1
يعرف�ه احلنفية بأنه :م�ا كان خفاؤه من صيغت�ه مع انقطاع الرج�اء يف إزالة ذلك
((( املتش�ابه ّ
اخلفاء؛لع�دم وج�ود القرائن ،ولع�دم ورود البيان م�ن املتك ِّلم ،انظ�ر يف تعريفه :أصول
الب�زدوي مع كش�ف األرسار( )55/1وأصول الرسخيس ( )184/1وتيسير التحرير
(.)160/1
فيقس�مون األلفاظ من حيث الوضوح واخلفاء قس�مة ثالثية
((( أم�ا اجلمهور أو املتكلمون ّ
إىل (ن�ص وظاهر وجممل) ،وهي هبذا الرتتي�ب عندهم مرتبة تنازلي ًا من حيث الوضوح،
استقر عليه االصطالح عندهم -هو ما ال يتطرق إليه احتامل أص ً
ال،
فالنص -بحسب ما
ّ
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 خالف يف:
املس�تصفى ( )48/2واإلحكام لآلم�دي ( )52/3واإلهباج ورشح املنهاج ()369/1
ورشح خمترص الروضة للطويف (.)553/1
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عدة عبارات يف تعريف الظاهر:
وقد ذكر األصوليون من احلنفية ّ

(((
يعرف�ه بأنه« :ما ظهر للس�امعني
فأب�و زي�د الدب�ويس (ت 430ه�ـ) ّ
بنفس السامع»(((.

(((
«اسم ّ
لكل كالم ظهر املراد
عرفه بأنه:
ٌ
أما البزدوي (ت482هـ) فقد ّ
به للسامع بصيغته»(((.

ويع�رف الرسخسي((( (ت490هـ) الظاه�ر بأنه« :ما ُيع�رف املراد به
ّ

((( ه�و عبي�د اهلل بن عمر بن عيس�ى الدبويس البخاري ،نس�بة إىل دبوس�ية قرية بني بخارى
وس�مرقند ،من كبار فقهاء احلنفية وأصولييهم ،كان قوي احلجة واملناظرة ،قيل :إنه أول
من وضع علم اخلالف.
من مؤلفاته( :تقويم األدلة) و(األنوار يف أصول الفقه) و(تأسيس النظر).
انظر يف ترمجته :اجلواهر املضية ( )449/5ومفتاح السعادة ( )53/2وشذرات الذهب
(.)246/3
((( تقويم األدلة (.)116
((( ه�و علي بن حممد بن عبد الكريم بن احلسين الب�زدوي ،املكنى بأيب احلس�ن ،واملعروف
بفخ�ر اإلسلام ،ول�د يف قري�ة ب�زدوة القريبة من نس�ف ،وس�كن س�مرقند ،وأخذ عن
يعد من كبار فقهاء احلنفية وأصولييهم ،كام برز يف علم التفسري واحلديث.
علامئهاُّ ،
من مؤلفاته( :كنز الوصول إىل علم األصول) وألف يف الفقه (املبسوط) و(رشح اجلامع
الكبري يف فروع الفقه احلنفي).
املضي�ة ( )594/2ومفت�اح الس�عادة ( )53/2واألعلام
انظ�ر يف ترمجت�ه :اجلواه�ر
ّ
(.)328/4
((( أصول البزدوي مع كشف األرسار للبخاري (.)46/1
((( هو حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس ،املكنى بأيب بكر ،وامللقب بشمس األئمة ،ولد
يف قرية رسخس بفتح السين والراء ،وقيل :بإس�كان الراء -وهي بلد عظيم بخراس�ان،
ويعد من طبقة املجتهدين يف املس�ائل التي ال
وه�و من كب�ار فقهاء احلنفية وأصولييه�مّ ،
رواية فيها عن صاحب املذهب.
م�ن مؤلفاته :كتابه املعروف بـ(أصول الرسخيس) ويف الفقه ألف (املبس�وط يف الفروع)
و(املحيط يف الفروع).
املضية ( )78/3ومفت�اح الس�عادة ( )54/2وهدية العارفني
انظ�ر يف ترمجت�ه :اجلواه�ر
ّ
(.)76/2
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بنفس السماع م�ن غري تأمل ،وهو الذي يس�بق إىل العق�ول واألوهام
لظهوره موضوع ًا فيام هو املراد»(((.
وقد س�اق عبد العزيز البخاري((( (ت730ه�ـ) تعريفني آخرين -بعد
إي�راده لتعري�ف البزدوي املتق�دِّ م -حيث قال« :وقي�ل :هو ما ّ
دل عىل
معنى بالوضع األصيل أو العريف وحيتمل غريه احتام ً
ال مرجوح ًا ،وقيل
ً

هو ما ال يقترص يف إفادته ملعناه إىل غريه»(((.

أهم حمققي
رصح البخاري (ت730هـ) -الذي ُّ
ثم بعد ذلك ّ
يعد أحد ّ
احلنفية املتأخرين -بوجود خالف بني احلنفية أنفسهم يف حقيقة الظاهر
كمصطل�ح؛ حي�ث ذك�ر أن أكثر م�ن تصدى لشرح كت�اب البزدوي
أه�م كتب خمتصرات األصول يف املذه�ب احلنفي-
ال�ذي ّيع�د من ّ
ٌ
ورشط يف الظاهر
ذكروا أن قصد املتك ّلم إذا اقرتن بالظاهر صار نص ًا،
أن ال يكون معناه مقصود ًا بالسوق أص ً
ال فرق ًا بينه وبني النص ،وم ّثلوا
للتفري�ق بين الظاه�ر والنص ب�أنّ قائ ً
ال لو ق�ال« :رأي�ت فالن ًا حيث
ظاهر يف جميء القوم؛ لكونه غري مقصود بالسوق ،وهذا
جاءين القوم»
ٌ
ٍ
ٍ
وجالء بالنس�بة إىل
ملقص�ود كان فيه زيادة ظهور
ألن الكالم إذا س�يق
غري املسوق له ،وهلذا كانت عبارة النص راجحة عىل إشارته(((.
((( أص�ول الرسخيس ( ،)179/1وعبارة« :األوه�ام» هكذا وردت يف عبارة الرسخيس يف
طبعة دار املعرفة بتحقيق د .رفيق العجم ،وحيتمل أن العبارة هي« :األفهام».
((( ه�و عبد العزي�ز بن أمحد بن حممد البخاري احلنفي ،فقي�ه وحمدث وأصويل ،كان من أبرز
أئمة وحمققي احلنفية املتأخرين.
من مؤلفاته( :التحقيق) و(رشح منتخب األصول) و(رشح اهلداية) ومل يكمله و(كشف
األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي).
املضي�ة ( )428/2وت�اج الرتاج�م ( )127ومفتاح الس�عادة
انظ�ر يف ترمجت�ه :اجلواه�ر
ّ
(.)165/2
((( كشف األرسار (.)46/1
((( انظر :املرجع السابق (.)46/1
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قال�وا :وزي�ادة وضوح الن�ص عىل الظاه�ر بقضية الس�وق هي ما
أش�ار إليها البزدوي (ت482ه�ـ) بقوله« :وأما ال ّنص فما ازداد وضوح ًا
ٌ
مأخوذ من قوهلم:
على الظاهر بمعنى من املتك ِّل�م ال يف نفس الصيغة،
استخرجت بتك ّلفك منها سري ًا فوق سريها املعتاد،
صت الدابة إذا
َ
نص ُ
َ
�مي جملس الع�روس منصة؛ ألنه ازداد ظهور ًا عىل س�ائر املجالس
ُ
وس ّ
بفضل تكليف اتصل به»(((.
وق�د م ّثلوا لبيان حقيقة ٍّ
كل من النص والظاهر والفرق بينهام بقوله
تع�اىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [النس�اء ،]3 :فهي
ونص يف بيان العدد الذي ينتهي إليه
من قبيل الظاهر يف إباحة النكاحٌ ،
التع�دد وتلك اإلباحة؛ ألن هذا املعنى الثاين هو املقصود من س�وقها،
فازداد وضوح ًا عىل األول بأن ُقصد وسيق له(((.
ظاهر
وبقول�ه تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [البقرة ،]275 :فإنه
ٌ
ونص يف الفصل بينهام
للتحلي�ل والتحريم ،حتليل البيع وحتري�م الرباٌ ،
وبي�ان الفرق؛ ألن هذا املعنى هو ما س�يقت اآلية لبيانه ،حيث جاءت
رد ًا على الكف�ار املعاندين الذين قال�وا( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) [البقرة:
 ،]275ف�ازداد املعن�ى الثاين وضوح ًا بكون س�ياق الكالم ألجله ،وهو
وضوح نشأ بمعنى من املتك ِّلم ال بمعنى يف صيغته(((.
ٌ
إال أن البخ�اري (ت730ه�ـ) وإن استحس�ن ه�ذا التفري�ق وه�ذا
االشتراط كناحية نظرية أو اصطالحية إال أنه يرفضه عىل أس�اس أنه
ٌ
أئمة احلنفية؛ إذ ليس يف كالمه�م ما يدل عىل مثل
خمال�ف لعامة كت�ب ّ
ه�ذا االشتراط وهذا التفري�ق ،فالظاهر عندهم هو ما ظه�ر املراد منه

((( أصول البزدوي مع كشف األرسار (.)47-46/1
((( انظر :أصول البزدوي مع كشف األرسار (.)47/1
((( انظر :أصول البزدوي مع كشف األرسار (.)47/1
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س�وا ًء كان مس�وق ًا أو مل يكن ،وليس من رشط الظاهر عدم السوق ،إذ
مل يذكر مثل هذا الرشط أحدٌ من األصوليني عىل حدِّ قول البخاري.
أئمة وعلماء احلنفي�ة يف حديثهم عن
ثم استش�هد ب�كالم ٍ
مجع م�ن ّ
الظاه�ر وما ذكروه م�ن أمثلة له تدل عىل عدم اشتراطهم هلذا الرشط
يف الظاهر ،ومن ذلك:

عرف الظاهر بأنه
أن ش�مس األئمة الرسخيس (ت490هـ) يف أصوله ّ
م�ا ُيعرف املراد منه بنفس السماع من غري تأم�ل ،وم ّثل له بقوله تعاىل:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) [احل�ج ]1 :وبقول�ه تع�اىل( :ﭧ ﭨ
ﭩ) [البق�رة ،]275 :وقول�ه تع�اىل( :ﭡ ﭢ) [املائدة،]38 :
ظاهر يوقف عىل املراد منه بسامع الصيغة.
قال :فهذا ونحوه
ٌ
وق�د ّنب�ه البخ�اري (ت730هـ) على أن الرسخيس (ت490ه�ـ) مجع يف
إيراده للنظائر واألمثلة بني ما كان مسوق ًا وغري مسوق.

فهو من ناحية التأصيل ومن ناحية التمثيل مل يتطرق الشرتاط عدم
السوق يف الظاهر(((.

وقري�ب م�ن كالم الرسخيس ينس�به البخ�اري أليب زي�د الدبويس
(ت430ه�ـ) يف تقوي�م األدلة وصدر اإلسلام أيب اليسر((( (ت493هـ) يف
أصوله.
وهك�ذا نس�ب لبع�ض احلنفية تعريفه�م للظاهر بأنه اس�م ملا يظهر

((( انظر :كشف األرسار( ،)47/1وانظر كالم الرسخيس يف أصوله (.)179/1
((( هو حممد بن حممد بن احلسن بن عبد الكريم بن موسى البزدوي ،نسبة إىل بزدة قرية قريبة
من نسف ،امللقب بصدر اإلسالم ،واملكنى بأيب اليرس ،فقيه حنفي من أهل بخارى ،ويل
قضاء س�مرقند ،وتفقه عليه مجاعة من علامء ما وراء النهر ،كام برع يف األصول ،وانتهت
إليه رئاسة احلنفية بام وراء النهر ،ويقال إنه ُلقب بأيب اليرس ُليرس مؤلفاته ،وتويف ببخارى.
انظر يف ترمجته :الفوائد البهية ( )188وهدية العارفني ( )77/2واألعالم (.)22/7
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املراد منه بمجرد الس�مع من غري إطالة فك�رة وال إجالة رؤية ،ونظريه
الرشعيات :قول�ه تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) [احلج،]1 :
يف
ّ
وقوله تعاىل( :ﭛ ﭜ) [النور.]2 :
كام نسب لبعض احلنفية تعريفهم للظاهر بأنه ما ظهر املراد منه لكنه
حيتم�ل احتام ً
ال بعيد ًا ،نحو :األمر ُيفه�م منه اإلجياب ،وإن كان حيتمل
التهديد ،وكالنهي يدل عىل التحريم ،وإن كان حيتمل التنزيه(((.
قرر البخاري بأن هذا الرشط لو كان مس�تقر ًا ملا غفل عنه الكل،
ثم ّ
ولي�س ازدياد وض�وح النص عىل الظاهر بمجرد الس�وق كام ظ ّنوا؛ إذ
ليس بني قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ) [النور ،]32 :مع كونه مسوق ًا
يف إطلاق النكاح ،وبني قول�ه تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) [النس�اء،]3 :
ٍ
مس�وق فيه ٌ
فرق يف فهم املراد للس�امع ،وإن كان جيوز أن
مع كونه غري
يثبت ألحدمها بالس�وق قو ٌة يصل�ح للرتجيح عند التعارض كاخلربين
املتساويني يف الظهور ،جيوز أن يثبت ألحدمها مزية عن اآلخر بالشهرة
أو التوات�ر أو غريمها من املعاين ،بل ازدياده بأن ُيفهم منه معنى مل يفهم
م�ن الظاهر بقرينة نطقية تنضم إليه س�باق ًا أو س�ياق ًا تدل عىل أن قصد
املتكلم ذلك املعنى بالسوق كالتفرقة بني البيع والربا ،مل تفهم من ظاهر
الكالم بل بس�ياق الكالم ،وهو قوله تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ) [البق�رةُ ،]275 :ع�رف أن الغرض إثب�ات التفرقة بينهام ،وأن
تقدير الكالم (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) فأنى يتامثالن؟!

ومل يع�رف ه�ذا املعنى بدون تلك القرينة ب�أن قيل ابتدا ًء (ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ) ،ث�م استش�هد عىل توجهه بقول�ه« :يؤيد ما ذكرنا ما
قال شمس األئمة((( -رمحه اهلل:-
((( وهذا التعريف نسبه البخاري أليب القاسم السمرقندي .انظر كشف األرسار (.)47/1
((( يعني شمس األئمة الرسخيس.
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وأم�ا النص فام ي�زداد بيان ًا بقرينة تقرتن باللف�ظ من املتك ِّلم ليس يف
اللفظ ما يوجب ذلك ظاهر ًا بدون تلك القرينة.

وإليه أشار القايض اإلمام((( يف أثناء كالمه ،وقال صدر اإلسالم(((:

النص فوق الظاهر يف البيان لدليل يف عني الكالم.(((»...

وهكذا نس�ب لبع�ض احلنفية أن :ال ّن�ص ما فيه زيادة ظهور س�يق
ال�كالم ألجله ،وأريد باإلسماع باقرتان صيغة أخ�رى بصيغة الظاهر
نص يف التفرقة بني البيع والربا ،حيث
كقوله تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ)ٌّ ،
أريد باإلسامع ذلك بقرينة دعوى املامثلة(((.
ث�م فرس مقصودهم بأن النص م�ا ازداد وضوح ًا بمعنى من املتكلم
ال يف نف�س الصيغ�ة ،فق�ال ...« :فمعن�اه ما ذكرن�ا :أن املعنى الذي به
ازداد الن�ص وضوح� ًا عىل الظاهر ليس له صيغ�ة يف الكالم يدل عليه
وضع ًا ،بل ُيفهم بالقرينة التي اقرتنت بالكالم أنه هو الغرض للمتك ِّلم
من الس�وق ،كام أن فهم التفرقة لي�س باعتبار صيغة تدل عليه لغ ًة ،بل
بالقرينة الس�ابقة التي تدل عىل أن قصد املتك ِّلم هو التفرقة ،ولو ازداد
وضوح ًا بمعنى يدل عليه صيغة يصري مفرس ًا ،فيكون هذا احرتاز ًا عن
املفسرّ »(((.
ً
خالف�ا بني احلنفي�ة يف تعريف الظاهر
واحلاص�ل مما س�بق أن هناك
وح�دِّ ه ،والبخ�اري (ت730ه�ـ) وإن مل حي�دد ك�ون ه�ذا اخللاف بين
رصح بذل�ك
متقدميه�م ومتأخرهي�م إال أن بع�ض أصولي�ي احلنفي�ة ّ

((( يعني اإلمام أبا زيد الدبويس.
((( يعني صدر اإلسالم أبا اليرس البزدوي.
((( كشف األرسار ( ،)47/1وانظر كالم الرسخيس يف أصوله (.)179/1
((( وهذا التعريف نسبه البخاري لإلمام الالميش احلنفي ،انظر كشف األرسار (.)47/1
((( كشف األرسار للبخاري (.)47/1
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كاب�ن أمير احل�اج((( (ت879هـ) وأمير باد ش�اه((( (ت972ه�ـ) ،وكذلك
(((
رصح -أيض� ًا -بأن�ه بناء
عبد العزي�ز األنصاري (ت1225ه�ـ) ال�ذي ّ
على رأي املتأخري�ن القائلني باشتراط عدم الس�وق يف الظاهر يكون
بني النص والظاه�ر تباين ًا ،ولكن مثل هذا التباين ال يمتنع معه اجتامع
النص والظاهر وجود ًا؛ ألن َّ
البد من املعنى
نص ،إذ َّ
كل ظاه ٍر ّ
البد معه ٌّ
كل ٍ
املقص�ود بالذات ،وال عكس ،فلي�س ّ
ظاهر؛ الحتامل أن
نص معه
ٌ
ٍ
مقصود(((.
ال يكون له معنى غري
ث�م ق�ال إن مث�ل هذا االشتراط وه�ذا التباي�ن ...« :هذا م�ا عليه
املتأخ�رون ،وأم�ا القدماء فل�م يعتبروا التباين ،بل أخ�ذوا يف الظاهر
مطلق الظهور ،س�واء كان مع الس�وق أم ال ،ويف ال ّنص مطلق السوق
سواء احتمل التأويل أم ال.(((»...

((( هو حممد بن حممد بن احلسن أبوعبد اهلل احلنفي املشهور بابن أمري احلاج ،ولد بحلب سنة
825هـ ،وتتلمذ عىل الكامل ابن اهلامم ،انتهت إليه رئاس�ة 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).
انظ�ر يف ترمجت�ه :الض�وء الالم�ع ( )210/9وش�ذرات الذه�ب ( )328/7واألعالم
(.)49/7
((( هو حممد بن أمني حممود البخاري ،املعروف بأمري بادش�اه ،من فقهاء احلنفية وأصولييهم
ومفرسهيم.
من مؤلفاته( :تيسري التحرير) و(نجاح األصول يف علم األصول) و(تفسري الفاحتة).
انظر يف ترمجته :كشف الظنون ( )249/6واألعالم ( )41/6ومعجم املؤلفني (.)80/9
((( ه�و حممد ب�ن حممد بن نظ�ام الدين اللكنوي األنص�اري ،املكنى بأيب العب�اس ،وامللقب
ببحر العلوم ،من فقهاء احلنفية وأصولييهم املتأخرين.
من مؤلفاته( :فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت) و(رشح التحرير).
انظر يف ترمجته :إيضاح املكنون ( )481/2واألعالم (.)71/7
((( انظر :فواتح الرمحوت (.)25/2
((( املرجع السابق (.)25/2
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ويبينّ ابن أمري احلاج (ت879هـ) وجه مناس�بة تس�مية ٍ
كل من النص
والظاهر هبذا االس�م بناء عىل رأي املتأخرين يف اشتراط عدم الس�وق
يف الظاهر إذ هو من خصائص النص ،حيث يقول« :وإنام كان السوق
أتم،
مفيد ًا لزيادة الوضوح؛ ألن اهتامم املتك ِّلم ببيان ما قصده بالسوق ّ
س�مى
واحترازه ع�ن الغلط والس�هو فيه أكمل ،ومن هنا ناس�ب أن ُي ّ
نصصت اليشء رفعته؛ ألن يف ظه�وره ارتفاع ًا عىل
ه�ذا نص ًا ،إما م�ن
ُ
نصصت الدابة إذا اس�تخرجت منها بالتكليف
ظه�ور الظاهر ،أو من
ُ
سير ًا فوق سيرها املعتاد؛ ألن يف ظهوره زيادة حصلت بقصد املتك ِّلم
ال بنف�س الصيغة ،كالزيادة احلاصلة من سير الداب�ة بتكليفها إياها ال
بنفسها من حيث هي»(((.

((( التقرير والتحبري (.)190/1
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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((( ،هي:
((( انظ�ر :أصول الب�زدوي م�ع كش�ف األرسار ( )67/1وأصول الرسخسي ()249/1
والتحرير مع تيسري التحرير ( )86/1وفواتح الرمحوت (.)452/1
ويمك�ن الق�ول بأن منه�ج احلنفي�ة -واتفاقهم عىل تقس�يم ط�رق دالالت األلفاظ عىل
األح�كام إىل هذه األقس�ام األربعة فق�ط -أكثر اس�تقرار ًا وثبات ًا من منه�ج املتكلمني أو
اجلمهور الذين مل يتفقوا عىل منهج معينّ يف تقس�يم طرق دالالت األلفاظ عىل األحكام،
حيث نجد عندهم مناهج عدة يف هذا املقام.
فالغزايل ومن تبعه كابن قدامة والطويف يقسمون دالالت األلفاظ إىل ثالثة أقسام:
 -1داللة املنظوم  -2داللة املفهوم أو الفحوى  -3داللة املعقول أو القياس.
واملؤول
وق�د جع�ل الغزايل حتت املنظ�وم أربعة أقس�ام -1 :املجمل واملبَّي�نَّ  -2الظاهر ّ
 -3األمر والنهي  -4العام واخلاص.
أم�ا املفه�وم أو الفح�وى فقد جعله على مخس�ة أرضب -1 :داللة االقتض�اء  -2داللة
اإلشارة  -3داللة اإليامء أو التنبيه  -4داللة مفهوم املوافقة  -5داللة مفهوم املخالفة.
ال مس�تق ً
أما ما يتعلق بالقس�م الثالث وهو داللة املعقول أو القياس فقد جعلوه دلي ً
ال عن
دالالت األلفاظ.
قسم ابتدا ًء إىل:
بينام ينحى اآلمدي مسلك ًا آخر يف تقسيم طرق دالالت األلفاظ ،حيث ُي ّ
داللة منظوم وداللة غري املنظوم.
وجعل حتت املنظوم تسعة اقسام« :األمر ،النهي ،العام ،اخلاص ،املطلق ،املقيد ،املجمل،
املبينّ  ،الظاهر» ،أما داللة غري املنظوم فقسمها إىل أربعة أقسام« :داللة االقتضاء ،وداللة
اإليامء أو التنبيه ،وداللة اإلشارة ،وداللة املفهوم وهي عىل نوعني :موافقة وخمالفة».
توج�ه توجه ًا آخر يف تقس�يم دالالت األلفاظ ،حيث=
أم�ا ابن احلاج�ب ومن تبعه فقد ّ
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1 .1داللة عبارة النص أو داللة العبارة.

2 .2داللة إشارة النص أو داللة اإلشارة.
3 .3داللة ال ّنص أو داللة الداللة.

4 .4داللة اقتضاء النص أو داللة االقتضاء.

املتمس�كات الفاس�دة ،ويعنون
ويعتربون ما عدا هذه األقس�ام من
ّ
بذلك العمل بمفهوم املخالفة(((.
وقالوا يف وجه حرص طرق الداللة يف هذه األقسام األربعة:

إن دالل�ة اللفظ على املعنى إما أن تثبت بنف�س اللفظ ،أو ال تكون
كذلك:

ف�إن كان�ت ثابتة بنف�س اللفظ :فإم�ا أن تكون مقصودة من س�وق
الكالم ولو تبع ًا فهي العبارة ،أو غري مقصودة فهي اإلشارة.
وإن مل تثبت بنفس اللفظ :فإما أن تكون مفهومة من اللفظ لغ ًة فهي
الداللة ،أو توقف عليها صدق اللفظ أو صحته فهي االقتضاء(((.

قسم الداللة اللفظية إىل قسمني مها« :املنطوق واملفهوم) ،وجعل املنطوق عىل قسمني:
= ّ
«رصي�ح ،وغري رصي�ح ،وجعل حتت غري الرصيح ثالثة أقس�ام :االقتضاء ،واإلش�ارة،
قسم املفهوم إىل قسمني :موافقة وخمالفة.
واإليامء» ،ثم ّ
ّ
ولعل هذه أبرز املناهج عند املتك ّلمني ،بل نجد -أيض ًا -مناهج أخرى حاولت التوس�ط
أو اجلم�ع أو األخ�ذ من كل منه�ج أمر ًا معين ًا ،والش�اهد يف هذا املقام هو عدم اس�تقرار
منهج املتكلمني كام هو حال منهج احلنفية.
انظ�ر يف ه�ذه املناه�ج واألقس�ام املندرجة حتته�ا يف :املس�تصفى ( )7/2وروضة الناظر
( )770/2واإلح�كام لآلم�دي ( )64/3وخمتصر اب�ن احلاج�ب م�ع رشح العض�د
( )171/2واملنه�اج للبيض�اوي م�ع هناي�ة الس�ول ( )195/2ورشح خمتصر الروضة
للطويف (.)704/3
((( انظر :أصول الرسخيس ( )266/1وكشف األرسار للبخاري (.)256/2
((( انظر :كش�ف األرسار للبخ�اري ( )28/1والتلويح عىل التوضيح ( )130/1وتيسير
التحرير (.)86/1
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وم�ن خلال ه�ذا الوج�ه من احلصر يتض�ح م�دى أمهية مس�ألة
س�وق الكالم يف داللتين مهمتني من الدالالت األرب�ع ومها (العبارة
واإلش�ارة) ،وإذ تذكرنا أن قضية الس�وق -واشتراطه من عدمه -يف
الظاهر -هناك -يتضح لنا مبدئي ًا التأثري أو التأثر بني املسألتني واملقامني
عىل ما سيتضح الحق ًا.
إال أن احلنفي�ة احتاج�وا للتنبيه على قضية أخرى ُخيش�ى أن تكون
س�بب ًا لإلش�كال ،أال وهي مرادهم بكلمة (النص) يف هذا املقام -مقام
طرق داللة األلف�اظ -حتى ال تلتبس بمصطلح (النص) -هناك  -يف
أقسام واضح الداللة(((.

موضح� ًا هذه القضية« :-واعلم أهنم يطلقونيقول البخاري
ّ
ٍ
اس�م النص على ِّ
ملف�وظ مفهوم املعن�ى من الكتاب والس�نة،
كل
س�واء كان ظاهر ًا أو مفرس ًا أو نص ًا ،حقيقة أو جماز ًا ،خاص ًا كان أو
عام� ًا ،اعتبار ًا منهم للغالب؛ ألن عام�ة ما ورد من صاحب الرشع
تقدم
نص�وص ،فهذا ه�و املراد من الن�ص يف هذا الفص�ل دون ما ّ
ٌ
(((
تفسريه. »...

األهم يف هذا املق�ام هو تنبيههم على قضية أخرى،
على أن التنبي�ه
ّ
أال وهي املراد بالس�وق يف هذا املقام ،وأنه خيتلف عن الس�وق يف مقام
النص والظاهر.
والشك أن التقارب يف املوضعني وكذا يف األمثلة -عىل ما سيأيت-
جعلهم حيتاجون وبشدة للتنبيه عىل هذه القضية(((.
وس�نحتاج للتعرف عىل امل�راد بدالالت األلفاظ الس�ابقة وأمثلتها

((( وذلك يف املبحث الثالث من هذا البحث.
((( كشف األرسار (.)67/1
((( انظر (ص )114من هذا البحث.
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ثم معرفة املراد بالس�وق من عدمه يف
حتقيق ًا للربط ومعرفة األثر ،ومن ّ
املتقدم.
هذا املقام والفرق بينه وبني مقام واضح الداللة ّ

أ ) تعري�ف عب�ارة الن�ص :هي دالل�ة اللفظ عىل احلكم املس�وق له
الكالم ولو تبع ًا(((.
مثاهلا:

 .1قول�ه تع�اىل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [النساء.]3 :
قالوا :إن هذه اآلية تضمنت عدد ًا من األحكام ،هي:
•إباحة النكاح.
•إباحته بأكثر من واحدة يف حدود األربع.
•وج�وب االقتصار على زوجة واح�دة ،إذا خاف ال�زوج عدم
العدل عند التعدد.

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

فاحلكم األول ،وهو إباحة النكاح مقصود تبع ًاُ ،ذكر ليتوصل به إىل
املقصود األصيل.
أم�ا احلكامن اآلخران ،ومها إباح�ة التعدد ،ووجوب االقتصار عىل
واحدة عند خوف اجلور فهام حكامن مقصودان أص ً
ال(((.

والذي بينّ لنا املقصود أص ً
ال واملقصود تبع ًا هو س�بب نزول اآلية،
يتحرجون يف اليتامى ،وحيرصون
حيث جاء يف سبب نزوهلا أهنم كانوا ّ

((( انظ�ر يف تعري�ف عبارة الن�ص :أصول البزدوي م�ع كش�ف األرسار ( )68/1وأصول
الرسخيس ( )249/1وتيسري التحرير (.)86/1
((( انظر :كشف األرسار للبخاري (.)68/1
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يتحرزون يف النس�اء ،فينكح أحدهم النسوة فال
عىل العدل بينهم ،وال ّ
ومبينة
بينهن ،فنزلت اآلية
يع�دل
ّ
ّ
مش�ددة على أمر العدل يف النس�اءّ ،
الع�دد ال�ذي جيوز التع�دد إليه وهو األربع ،واس�تتبع ذل�ك بيان حل
النكاح(((.
 .2قوله تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [البقرة.]275 :

قالوا :هذه اآلية دلت عىل حكمني:
أحدمهاّ :
حل البيع وحرمة الربا.

والثاين :نفي املامثلة بني البيع والربا.

وكال احلكمين مس�تفاد من عب�ارة النص؛ ألهنام مقص�ودان ،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.

أم�ا احلكم األول ،وهو ُّ
حل البيع وحرم�ة الربا فمقصود تبع ًا؛ ألن
نف�ي املامثلة اس�تتبع بيان حك�م ٍ
كل منهام ،حتى يتوص�ل من اختالف
احلكمني إىل نفي املامثلة بينهام(((.

ب) تعريف إش�ارة النص :هي داللة اللفظ عىل حكمٍ غري مقصود
من سوق الكالم ،لكنه الزم له(((.
مثاهل�ا :قوله تع�اىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) اآلية
[البقرة.]187 :

((( انظ�ر :جام�ع البيان عن تأويل آي الق�رآن للطربي ( )536/7واجلام�ع ألحكام القرآن
للقرطبي ( ،)12/5وانظر أيض ًا :تيسري التحرير (.)87/1
((( انظر :كش�ف األرسار للبخاري ( ،)68/1وانظر يف تفسير اآلية :تفسير القرآن العظيم
البن كثري ( )287/1وفتح القدير للشوكاين (.)477/1
((( انظ�ر يف تعري�ف إش�ارة النص :أصول الب�زدوي مع كش�ف األرسار ( )68/1وأصول
الرسخيس ( )249/1والتحرير مع تيسري التحرير (.)87/1
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فالثابت بعبارة النص هو إباحة اجلامع يف مجيع أجزاء الليل.

والثاب�ت بإش�ارة النص ه�و جواز اإلصب�اح جنب� ًا؛ ألن اجلامع إذا
أبي�ح يف مجيع أجزاء الليل لزم من ذلك اإلصباح جنب ًا ،وجواز امللزوم
يستلزم جواز الالزم(((.

ج) تعريف داللة النص :هي داللة اللفظ عىل ثبوت حكم املنطوق
ٍ
عارف باللغة أن ثبوت
معنى يدرك كل
للمسكوت عنه ،الشرتاكهام يف ً
ٍ
اجتهاد
احلك�م يف املنط�وق كان ألجل ذل�ك املعنى من غري حاج�ة إىل
ونظ ٍر(((.

مثاهل�ا :قول�ه تع�اىل -يف ح�ق الوالدي�ن( :-ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ) اآلية [اإلرساء.]23 :

فه�ذه اآلي�ة الكريم�ة ت�دل بعبارهت�ا على حتري�م التأفي�ف والنهر
ٍ
عارف باللغة يدرك أن املعنى الذي ُح ّرم من أجله
للوالدين ،ولكن كل
التأفيف ،هو اإليذاء ،والش�ك أن هذا املعنى موجود قطع ًا يف الرضب
والش�تم وما ش�اهبهام ،فيكون ثب�وت هذا احلكم -وه�و التحريم -يف
الرضب والشتم ونحومها بطريق داللة النص(((.
د) تعريف اقتضاء النص :هو داللة اللفظ عىل معنى خارج يتوقف
عليه صدق الكالم أو صحته العقلية أو الرشعية(((.

((( انظر :تيسري التحرير (.)89/1
((( انظر يف تعريف داللة النص :أصول البزدوي مع كشف األرسار ( )73/1والتحرير مع
تيسري التحرير (.)90/1
((( انظر :أصول الرسخيس ( )254/1وكشف األرسار للبخاري (.)73/1
((( ه�ذا تعريف التفت�ازاين يف التلويح ( )137/1م�ع التوضيح ،وه�ذا التعريف إنام يصح
على مذهب متقدمي احلنفية وبع�ض متأخرهيم الذين يرون ع�دم التفريق بني االقتضاء
وبني اإلضامر أو احلذف وأن اجلميع من باب واحد ،وأن داللة االقتضاء ش�املة ملا جيب
تقدي�ره رضورة ص�دق الكالم أو صحته العقلية أو الرشعية ،أما عامة متأخري احلنفية=
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مثاهلا:

 .1مثال ما جيب تقديره رضورة صدق الكالم:

م�ا ج�اء ع�ن النب�ي ﷺ أن�ه ق�ال« :إن اهلل وض�ع عن أمت�ي اخلطأ
والنس�يان وما اس�تكرهوا عليه»((( .فاخلطأ والنس�يان مل ُيرفعا حقيق ًة،
فالبد م�ن تقدي ٍر يصدق مع�ه الكالم،
بدلي�ل وقوعهما من أمت�ه ﷺ،
َّ
قدر ً
مثلا :إن اهلل وضع عن أمتي إثم اخلطأ أو حكم اخلطأ ،وإثم
ب�أن ُي ّ
النسيان أو حكم النسيان(((.
 .2مثال ما جيب تقديره رضورة صحة الكالم رشع ًا:

عني بأل�ف» .فهذا
قول الش�خص ملن يمل�ك عبد ًا« :أعت�ق عبدك ّ
اللف�ظ يقتضي حص�ول البيع من أج�ل صحة العت�ق؛ ألن اإلعتاق ال
بع
يص�ح رشع� ًا إال من املال�ك ،فكأن تقدي�ر الكالم أنه ق�ال للاملكْ :
عبدك ع ّ ٍ
كن وكي ً
عني يف إعتاقه(((.
ثم ْ
يل بألفَّ ،
ال ّ
ً
رشع�ا ،أما ما يتوقف
= فيرون قصر داللة االقتضاء عىل م�ا يتوقف عليه صحة الكالم
عليه صدق الكالم أو صحته العقلية فيجعلوهنا من قبيل اإلضامر أو احلذف عىل خالف
بينهم يف بعض اجلزئيات .انظر اخلالف يف هذه املس�ألة وأدلة األقوال وثمرة اخلالف يف:
مي�زان األصول ( )572/1وأصول البزدوي مع كش�ف األرسار ()243/2( )76/1
واملن�ار مع رشحه الب�ن ملك ( )535وأصول الرسخسي ( )263/1واملغني للخبازي
( )163والتلويح ( )137/1وفواتح الرمحوت (.)459/1
((( أخرج�ه م�ن حديث اب�ن عباس ابن ماجه يف س�ننه ،كتاب الطالق ،باب م�ن طلق أو نكح
أو راج�ع العب� ًا ( )659/1برق�م ( )2045والدارقطن�ي يف س�ننه ،كتاب الن�ذور ()170/4
والطح�اوي يف رشح مع�اين اآلث�ار ،ب�اب طلاق املك�ره ( )95/3واحلاك�م يف مس�تدركه
( ،)198/2وقال« :صحيح عىل رشط الشيخني» ووافقه الذهبي ،وحسنه النووي يف األربعني
النووي�ة (رق�م (احلدي�ث  ،)39وق�ال الس�خاوي يف املقاصد احلس�نة -بعد أن س�اق طرقه:-
ً
أصلا» (ص  )238رقم احلديث ( ،)528وكذا قال
«وجمم�وع ه�ذه الطرق ُيظهر أن للحديث
العجلوين يف كشف اخلفاء ( ،)434/1وصححه العالمة األلباين يف إرواء الغليل (.)123/1
((( انظر :أصول الرسخيس ( )263/1وكشف األرسار للبخاري (.)76/1
((( انظر :كشف األرسار للبخاري ( )76/1ورشح املنار البن ملك (.)538
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 .3مثال ما جيب تقديره رضورة صحة الكالم عق ً
ال عندهم:

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

فإن هذا الكالم حيتاج إىل تقدير ليصح عق ً
ال؛ ألن القرية التي هي الدور
والبنيان ،وكذلك العري ال يصح أن تُسأل عق ً
ال ،بل املراد سؤال أهل القرية،
وسؤال راكبي العري ،وكان هذا التقدير رضورة صحة الكالم عق ً
ال(((.

واحلنفية وإن اتفقوا عىل أصل القس�مة الرباعية لدالالت األلفاظ،
إال أن عندهم خالفات يف داخل هذه األقسام األربعة((( ،والذي هيمنا
يف هذا املقام هو خالفهم يف تعريف عبارة النص وإشارة النص ،حيث
ِ
يرتض التعريفني السابقني للعبارة ولإلشارة ،بل اختاروا
إن بعضهم مل
تعري�ف عبارة الن�ص بأهنا« :داللة اللفظ عىل عين املعنى املوضوع له
اللفظ أو جزئه أو الزمه املتأخر ،إذا كان الكالم مسوق ًا له»(((.
وعرفوا إش�ارة النص بأهنا« :دالل�ة اللفظ عىل عني املعنى املوضوع
ّ
(((
ٍ
مسوق له» .
له اللفظ أو جزئه أو الزمه املتأخر ،إذا كان الكالم غري
وه�ذا التوج�ه األخير اخت�اره ص�در الرشيع�ة((( (ت747ه�ـ) يف

((( انظر :كشف األرسار للبخاري (.)76/1
((( وق�د تقدم�ت اإلش�ارة إىل خالفهم يف تعريف دالل�ة االقتضاء والف�رق بينها وبني داللة
اإلضامر أو احلذف .انظر حاشية (( )4ص )109من هذا البحث.
((( انظر :التوضيح ملتن التنقيح ( )129/1ومرآة األصول مع حاشية األزمريي (.)73/2
((( انظر :التوضيح ملتن التنقيح ( )129/1ومرآة األصول مع حاشية األزمريي (.)74/2
((( هو عبيد اهلل بن مسعود بن حممد البخاري املحبويب احلنفي ،امللقب بصدر الرشيعة األصغر،
من فقهاء احلنفية املتأخرين ،وهو أصويل وجديل وحمدث ومفرس ونحوي ومنطقي.
م�ن مؤلفاته( :التوضيح يف ح�ل غوامض التنقيح يف أصول الفقه) و(الوش�اح يف املعاين
والبيان) و(رشح الوقاية يف الفقه احلنفي).
انظر يف ترمجته :مفتاح السعادة ( )59/2واألعالم ( )197/4ومعجم املؤلفني (.)146
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(التوضي�ح والتنقي�ح)((( وتبع�ه العالمة ّ
ملا خسرو((( (ت885هـ) يف
(مرقاة الوصول) ورشحها( :مرآة األصول)(((.
وقد س�اق أصحاب هذا املس�لك أمثل�ة كثرية للتمثي�ل والتوضيح
ملس�لكهم ،ولك ّني س�أذكر مثا ً
ال واح�د ًا فقط من أمثلتهم يس�اعد عىل
توضي�ح الفرق بني املنهجني ،ويس�اعد -أيض ًا -على توضيح املقصد
من هذا البحث.
وهذا املثال هو قوله تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) اآلية [البقرة:

 ،]275حيث قال أصحاب هذا املس�لك :إن هذه اآلية س�يقت للتفرقة
بين البي�ع والربا وهو من ل�وازم املعنى فتك�ون عبارة يف ه�ذا املعنى،
وإش�ارة إىل املوضوع له ،وهو ّ
حل البيع وحرمة الربا ،وكذلك إش�ارة
كح�ل بي�ع احليوان ً
ِّ
مثلا ،وحرمة بيع النقدي�ن متفاضلة،
إىل أجزائ�ه،
وكذل�ك إىل الل�وازم األخرى غير التفرقة بين البيع والرب�ا ،كانتقال
املل�ك ووجوب التس�ليم مث ً
ال يف البيع ،وحرم�ة االنتفاع ووجوب ر ّد
الزوائد يف الربا(((.
والف�رق بين املنهجين املختلفين عند احلنفي�ة يف تعريفه�م لعبارة
الن�ص وإش�ارته :أن ك ً
ال من الن�ص والظاهر بنا ًء عىل املس�لك األول
-مسلك مجهور احلنفية -يندرجان حتت عبارة النص.

((( انظر :التوضيح ملتن التنقيح (.)130-129/1
((( ه�و حمم�د بن فرام�رز بن عيل ،املعروف بملا أو منال أو املوىل خرسو ،م�ن علامء احلنفية
وأصولييهم ،وهو رومي األصل ،أس�لم أبوه ،ونش�أ هو مس�ل ًام ،تبح�ر يف علوم املعقول
واملنقول ،ويل قضاء القسطنطينية ،وتويف هبا.
م�ن مؤلفاته( :مرقاة الوصول يف علم األصول) ورشحه املعروف بـ(مرآة األصول) ويف
الفقه( :درر احلكام يف رشح غرر احلكام).
انظر يف ترمجته :الفوائد البهية ( )184ومفتاح السعادة ( )61/2واألعالم (.)219/7
((( انظر :مرآة األصول مع حاشية األزمريي (.)74-73/2
((( انظر :التوضيح ملتن التنقيح (.)131-130/1
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قال يف تيسير التحرير -عن عب�ارة النص« :-داللته أي اللفظ عىل
املعن�ى حال كونه مقصود ًا أصلي ًا م�ن ذكره ولو كان ذلك املعنى الزم ًا
مل�ا ُوضع له ،ول�و باملعنى األعم ،وهو أي كون املعن�ى مقصود ًا أصلي ًا
من ذكر لفظه هو املعترب عندهم أي احلنفية يف النص املقابل للظاهر ،أو
داللت�ه على املعنى حال كونه مقصود ًا غري أصلي من ذكره ،وهو كون
املعنى مقصود ًا غري أصيل هو املعترب عندهم يف الظاهر.(((»...
قسم أصحاب هذا املسلك داللة الكالم عىل املعنى باعتبار النظم
و ُي ّ
إىل ثالث مراتب:

األوىل :أن يدل عىل معنى ،ويكون ذلك املعنى هو املقصود األصيل
منه.
مثال�ه :إباحة التعدد يف حدود األربع الوارد يف قوله تعاىل( :ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [النساء.]3 :

الثاني�ة :أن يدل على معنى ،وال يكون ذلك املعن�ى مقصود ًا أصلي ًا
فيه.
مثاله :إباحة النكاح املستفاد من اآلية السابقة.

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

مثال�ه :انعقاد بيع الكلب املس�تفاد من قوله ﷺ« :إنّ من الس�حت
ثمن الكلب»(((.
((( تيسري التحرير (.)86/1
((( احلدي�ث هبذا اللفظ أخرجه ابن حبان يف صحيح�ه من حديث أيب هريرة /باب البيع
املنه�ي عنه/ذكر اخلرب املدحض قول من أباح بيع الس�نانري ( )315/11برقم ()4941
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (« :)87/4ورجاله رجال الصحيح» ،واحلديث أصله يف
صحيح البخاري من حديث أيب مسعود األنصاري /كتاب البيوع ،باب ثمن الكلب
( )779/2برقم ( ،)3122ولفظه« :إن رسول اهلل ﷺ هنى عن ثمن الكلب ومهر البغي=
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وأما القس�م الثاين فهو
فالقس�م األول مقصود من س�وق ال�كالمّ ،
مقصود من ٍ
وجه وهو أن املتك ِّلم قصد إىل التلفظ به إلفادة معناه ،وغري
مقصود من ٍ
وجه :وهو أن املتك ِّلم إنام س�اقه إلمتام بيان ما هو املقصود
األصيل؛ إذ ال يتأ ّتى له ذلك إال به.
أما القسم الثالث فليس بمقصود أص ً
ال.

ومما يوضح الفرق بني القس�مني األخريين أن القس�م الثاين يصلح
أن يك�ون مقصود ًا أصلي ًا يف الس�وق بأن انفرد عن القرينة ،أما القس�م
األخري فال يصلح لذلك أص ً
ال.
وبناء عليه تكون عبارة النص ش�املة مل�ا يعرف عند احلنفية بالنص
والظاهر ،ومها القسمان األول والثاين ،وختتص إش�ارة النص بالقسم
يع�دون عبارة النص
الثال�ث واألخري من هذه األقس�ام ،وه�م بذلك ّ
ً
أصلا -وهو النص ،-وم�ا كان مقصود ًا تبع ًا
ش�املة ملا كان مقصود ًا
وهو الظاهر ،-أما إشارة النص فال يعتربوهنا مقصودة ال أصال ًة والتبع ًا بل داللتها من قبيل الداللة عىل معنى هو من لوازم اللفظ ،فاللفظ
= وحل�وان الكاهن» ،وهو هبذا اللفظ -أيض ًا -عند مس�لم يف صحيحه ،كتاب املس�اقاة
( )1198/3برقم (.)1567
وقال يف تيسير التحرير (- )89/1يف بيان وجه انعقاد بيع الكلب مع ورود املنع منه:-
«املنع من اليشء فرع إمكانه ،وال يمكن أن يكون له ثمن من غري انعقاد بيعه؛ وذلك ألن
املمتنع ال حيتاج إىل منع».
إال أن اب�ن أمير احلاج يرفض اعتبار احلدي�ث دا ً
ً
أصلا ،ويع ّلل ذلك
ال عىل انعقاد البيع
تتم أن لو كان لف�ظ الثمن يف احلديث
ب�أن دالل�ة احلديث عىل انعقاد البي�ع الصحيح إنام ّ
مستعم ً
املتقوم رشع ًا املعتاض به عماّ هو كذلك بإذن
ال يف معناه احلقيقي رشع ًا ،وهو املال ّ
يت�م ذلك مع قوله« :س�حت» ،ويف رواية « خبيث» مع
الش�ارع ،وه�و حمل النزاع ،وأنّى َّ
إرشاك�ه -أيض ًا -مع مهر البغ�ي 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
وأش�باهه مشير ًا أو مقتضي ًا ذلك ،وليس الكالم إال بالنظر إليه من حيث هو ،دون النظر
يف األدلة اخلارجية .انظر :التقرير والتحبري (.)142/1
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مل يسق إلفادته أص ً
ال والتبع ًا ،فهو ظاهر من وجه؛ وهو كون اللفظ دل
علي�ه ،وغري ظاهر من وجه آخر :وهو أن اللفظ مل يس�ق إلفادته فكان
غير ظاه�ر من هذا الوج�ه ،بحيث إنه ال يفهم بنف�س الكالم من أول
ما يقرع الس�مع من غري تأمل ،فلكونه مل يس�ق له ال�كالم كان فيه نوع
غم�وض وخفاء ،فاحتاج يف معرفت�ه إىل تأمل ،وهلذا ال يقف عليه كل
أحد ،ولذلك قيل :اإلش�ارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من
الرصيح ،أو املشكل من الواضح(((.
يعرف�ون عبارة النص بأهنا:
أم�ا عند أصحاب املس�لك الثاين الذين ّ
دالل�ة اللف�ظ عىل عين املعنى املوض�وع له اللف�ظ أو جزئ�ه أو الزمه
ويعرفون إش�ارة النص بأهنا :داللة
املتأخر ،إذا كان الكالم مس�وق ًا لهّ ،
اللفظ عىل عني املعنى املوضوع له اللفظ أو جزئه أو الزمه املتأخر ،إذا
ٍ
مسوق له.
كان الكالم غري

فإنه بناء عىل هذا التوجه وهذا املس�لك يندرج الظاهر حتت إش�ارة
النص ال حتت عبارته.
ٍ
وحينئ�ذ فإننا نتصور س�عة يف داللة اإلش�ارة أو إش�ارة النص عند
أصح�اب هذا التوج�ه أكثر منه مما ه�و عند أصح�اب التوجه األول،
بحي�ث إن إش�ارة الن�ص أصبحت ش�املة للظاهر وأيض� ًا لكل معنى
دل علي�ه اللفظ وهو م�ن لوازمه ،وبالتايل س�محوا بإطالق «املقصود
التبع�ي» عىل إش�ارة الن�ص ،أي أهنا الدالل�ة عىل املعاين التبعية س�واء
كانت من قبيل الظاهر أو من قبيل لوازم اللفظ غري الرصحية ،أما عبارة
الن�ص عندهم فهي ما يطلق عليها« :املقصود األصيل» فحس�ب ،وال
سيام عند خروج الظاهر من دائرهتا.
وبن�اء علي�ه ف�إن أصحاب املس�لك الثاين ي�رون أن املراد بالس�وق

((( انظر :كشف األرسار للنسفي ( )375/1وكشف األرسار للبخاري (.)68/1
العدد الثامن ع�شر� :صفر 1435هـ2014-2013/م

115

وعدم�ه الوارد يف مقام طرق دالالت األلف�اظ ذات املعنى املراد هناك
يف مق�ام واض�ح الداللة والن�ص والظاه�ر ،وصدر الرشيع�ة احلنفي
يرصح بذلك إال أن هذا هو ما ُيفهم
حامل لواء هذا املسلك -وإن مل ّم�ن كالم�ه وصنيعه وم�ا أورده من أمثلة ،بحيث إن املراد بالس�وق يف
عب�ارة النص -عنده -هو كون املعنى املدلول عليه يف عبارة النص هو
املقصود األصيل من اللفظ ،أي ما سيق الكالم ألجل بيانه ،وهو معنى
السوق نفسه يف النص املقابل للظاهر.

يق�ول التفتازاين((( (ت972هـ) -وهو م�ن أعرف الناس بكالم صدر
مش�عر ب�أن معن�ى الس�وق ههنا(((م�ا
الرشيع�ة« :-إن كالم املصن�ف
ٌ
ذك�ره يف الن�ص املقابل للظاهر ،حتى إن غري املس�وق له جاز أن يكون
رصح به يف قوله تع�اىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
نف�س املوضوع له ،كما ّ
ﭫ) أنه عبارة يف الالزم املتأخر وهو التفرقة بني البيع والربا ،إش�ارة
ِّ
إىل املوض�وع له وه�و ّ
كحل بيع
حل البيع وحرم�ة الربا ،وإىل أجزائ�ه
احليوان مث ً
ال ،وحرمة بيع النقدين متفاضلة ،وإىل لوازمه كانتقال امللك
ووجوب التس�ليم مث ً
ال يف البيع ،وحرمة االنتفاع ووجوب ر ّد الزوائد
يف الربا.(((»...
وق�ال م ّ
ومصوب� ًا له:
مرصح� ًا هب�ذا الفهم
ال خسرو(ت 885ه�ـ) ّ -
ّ

((( هو مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين ،امللقب بسعد الدين ،ولد يف بالد فارس يف بلدة
تفتازان ،وأقام برسخس ،وأبعده التتار إىل سمرقند ،وتتلمذ عىل يد العضد اإلجيي ،وبرز
يف علوم كثرية.
من مؤلفاته( :التلويح إىل كش�ف غوامض التنقيح يف أصول الفقه) و(حاش�ية عىل رشح
العضد عىل خمترص ابن احلاجب) و(هتذيب املنطق).
تويف بس�مرقند .انظ�ر يف ترمجته :إنباه الغم�ر ( )379/2وش�ذرات الذهب ()319/6
وهدية العارفني ( )429/2واألعالم (.)219/7
((( أي يف عبارة النص.
((( التلويح (.)130/1
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«واملفه�وم م�ن كالم صاحب التنقي�ح أن املراد به(((ما س�بق يف النص
املقابل للظاهر ،من كونه مقصود ًا أصلي ًا ،حتى إن غري املس�وق له هبذا
املعن�ى ج�از أن يكون نف�س املوضوع له كام يف قول�ه تعاىل( :ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ) بخالف غري املسوق له بذلك املعنى ،وأقول هذا هو
الصواب»(((.

((( أي املراد باملسوق له.
((( مرآة األصول (.)74/2
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املبحث الثالث

بيان أثر خالف احلنفية يف تعريف (الظاهر)
عىل خالفهم يف طرق دالالت األلفاظ
الب�د قب�ل احلديث عن أث�ر خالف احلنفي�ة يف تعريفه�م للظاهر عىل
ّ
خالفه�م يف طرق دالالت األلفاظ عىل األحكام والربط بني املوضوعني
م�ن القول ب�أن منهج احلنفية يف تقس�يمهم لط�رق دالالت األلفاظ عىل
األح�كام إىل األقس�ام األربع�ة املعروف�ة (العب�ارة واإلش�ارة والدالل�ة
واالقتض�اء) وع�دم اختالفه�م يف أص�ل القس�مة الرباعي�ة ،وأن ع�دم
االختلاف ه�ذا وإن كان يوحي أو يعط�ي تصور ًا بثب�ات املنهج مقارنة
بمنهج املتكلمني أو اجلمهور ،أو فلنقل بمناهج املتكلمني يف تقسيم تلك
الط�رق ،إال أن الناظ�ر ملنه�ج احلنفية يلحظ مجلة م�ن اخلالفات الكربى
والتي ال جتعل منهج احلنفية يف هذا املقام أكثر متيز ًا من منهج املتكلمني.

ومن أقرب األمثلة وأوضحها عىل ذلك هو خالف احلنفية الطويل
يف تعريف داللة االقتضاء أو اقتضاء النص ،وهل هناك ٌ
فرق بينها وبني
دالل�ة اإلضامر أو احلذف(((؟ ومثل ذلك -أيض ًا -خالفهم الطويل يف
م�ر يف املبحث الثاين
تعري�ف إش�ارة الن�ص أو داللة اإلش�ارة -الذي ّ
الكالم عنه.(((-
((( انظر (ص )109حاشية رقم (.)4
((( انظر (ص )108وما بعدها من هذا البحث.
118

جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية

إن من أبرز خصائص أصول الفقه عند احلنفية أن أئمة هذا املذهب
الكبار مل يدونوا أصوهلم بل اس�تنبطها تالميذه�م من خالل مؤلفاهتم
الفقهية وفتاوهيم ونحوها -عىل وجه ال يوجد عند غريهم ،-والشك
أن مثل ذلكم االس�تنباط خاضع لالجته�اد ومثار الختالف وجهات
النظ�ر ،ث�م إن َّ
كل من فهم فه ًام عزاه للمتقدمين ،وأن ذلكم الفهم هو
الص�واب دون غيره ،فص�در الرشيعة (ت 747ه�ـ) عندم�ا خالف بقية
احلنفية يف تعريفه إلش�ارة النص ولعبارة النص اعترب أن ما توصل إليه
هو ما فهمه من كالم مش�ايخ احلنفية املتقدمني وأمثلتهم ،بل إنه ذهب
أكثر من ذلك عندما اعترب أن منهجه هذا ...« :هو هناية إقدام التحقيق
والتنقي�ح يف ه�ذا املوض�ع ،ومل يس�بقني أح�د إىل كش�ف الغط�اء عن
يصدقني فعلي�ه بمطالعة كتب املتقدمني
وج�وه هذه الدالالت ومن مل ّ
واملتأخرين»(((.
دون يف أص�ول الفقه عن�د احلنفية كأيب احلسين
ث�م إن أوائ�ل م�ن ّ
الكرخ�ي((( (ت 340هـ) وأيب بكر الرازي((( (ت 370هـ) وغريمها مل يعتنوا

((( التوضيح (.)131/1
((( ه�و عبي�د اهلل بن احلسين ب�ن د ّالل الكرخي احلنف�ي ،كنيته أبواحلس�ن ،انتهت إليه رياس�ة
درس يف بغداد وتتلمذ عليه كثري من احلنفية ،كان زاهد ًا ورع ًا كثري العبادة.
احلنفية يف زمانهّ ،
من مؤلفاته( :رسالة يف أصول الفقه) و(رشح اجلامع الكبري) و(رشح اجلامع الصغري يف
فروع احلنفية) .وتويف ببغداد.
املضية ( )493/2وطبقات الفقهاء للشريازي ( )124وشذرات
انظر يف ترمجته :اجلواهر
ّ
الذهب (.)358/2
باجلصاص ،م�ن كبار فقهاء
((( ه�و أمحد بن علي الرازي احلنف�ي ،كنيته أبوبكر ،واملش�هور
ّ
احلنفية وأصولييهم ،انتقل إىل بغداد يف صغره ودرس عىل علامئها كأيب احلس�ن الكرخي
وغريه ،كان زاهد ًا ورع ًا.
من مؤلفاته( :الفصول يف األصول) و(رشح اجلامع الكبري ملحمد بن احلس�ن) و(أحكام
القرآن) .وتويف ببغداد.
املضية ( )220/1ومفتاح السعادة ( )52/2واألعالم (.)171/1
انظر يف ترمجته :اجلواهر ّ
العدد الثامن ع�شر� :صفر 1435هـ2014-2013/م

119

بقضية حترير احلدود واملصطلحات األصولية وضبط التقسيامت ،ومن
األمثلة عىل ذلك أن أصل تقسيم طرق دالالت األلفاظ عىل األحكام
وتلك القس�مة الرباعي�ة ال نجدها إال ابتدا ًء م�ن أيب زيد الدبويس (ت
430ه�ـ) ثم ازدادت وضوح ًا عن�د البزدوي (ت 482هـ) ،والرسخيس (ت
490ه�ـ) وم�ن جاء بعدمه�ا ،ثم إن أب�ا زيد الدبويس ،وهك�ذا البزدوي
والرسخسي وم�ن يف طبقتهم مل يعتن�وا باالصطالح�ات والتعريفات
األصولية عىل وجه ال يس�مح بوجود اختالفات يف الفهم ،ومقارنة ما
يذك�ره علامء احلنفية وأصوليهم من تعريفات للمصطلحات بام يذكره
أمثال الغزايل((( (ت505هـ) والرازي((( (ت606هـ) واآلمدي((( (ت 631هـ)
((( هو أبوحامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطويس الشافعي ،املعروف بحجة اإلسالم،
ول�د بطوس ،ثم ارحتل عنها لطل�ب العلم ،وأخذ عن طائفة من العلامء منهم إمام احلرمني
اجلويني ،ثم نُدب للتدريس يف املدرسة النظامية ببغداد ،وعظمت منزلته عند الناس.
من مؤلفاته( :املنخول من تعليقات األصول) و(املس�تصفى من علم األصول) و(ش�فاء
الغليل) ،ويف فروع الفقه الشافعي أ ّلف( :الوجيز) و(الوسيط) و(البسيط) ومن مؤلفاته
األخرى( :هتافت الفالسفة) و(املنقذ من الضالل) و(إحياء علوم الدين).
انظ�ر يف ترمجت�ه :وفي�ات األعي�ان ( )353/3وطبقات الش�افعية الكبرى ()101/4
وشذرات الذهب (.)10/4
((( ه�و حممد ب�ن عمر بن احلسين بن احلس�ن بن علي ،امللقب بفخ�ر الدي�ن ،واملكنى بأيب
الري التي ُولد فيها ،وهو قريش النس�ب ،ولد س�نة 544هـ،
عب�د اهلل الرازي ،نس�بة إىل ّ
ونش�أ يف بي�ت عل�م ،إذ كان والده ضياء الدين عم�ر أحد كبار علامء الش�افعية وخطيب
الري وعاملها ،وقد برع الفخر الرازي يف علم الكالم 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).
انظ�ر يف ترمجته :وفي�ات األعيان ( )381/3وطبقات الش�افعية الكربى البن الس�بكي
( )33/5وشذرات الذهب ( )21/5واألعالم (.)313/6
((( هو عيل بن أيب عيل بن حممد التغلبي اآلمدي احلنبيل ثم الش�افعي ،امللقب بس�يف الدين،
ُولد بآمد سنة 551هـ ،ثم انتقل إىل بغداد وأقام هبا ثم انتقل إىل مرص ،كان بارع ًا يف علم
الكالم واجلدل وكذلك يف الفقه وأصوله ،وقيل إنه مل يكن يف زمانه أحفظ للعلوم منه=.
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ونحوهم من أصوليي املتك ّلمني من اصطالحات وطريقتهم يف حتريرها
لتكون جامعة مانعة وعنايتهم التي قد خترج عن املطلوب أحيان ًا ،يدل
على اس�تحقاق هؤالء بتس�ميتهم باملتك ّلمين واس�تحقاق أولئك بأن
يطل�ق على منهجه�م منهج الفقه�اء(((؛ إذ من ع�ادة الفقه�اء االعتناء
باملعاين العامة بعيد ًا عن التوقف طوي ً
ال عند األلفاظ واملصطلحات.
تقدم م�ن اختالف
وم�ن أق�رب األمثلة -أيض� ًا -يف هذا املق�ام ما ّ
متأخ�ري احلنفية يف فه�م كالم البزدوي (ت 482ه�ـ) يف تعريفه للظاهر،
وما ذكروه من اشتراط عدم الس�وق يف الظاهر ،وهو ما نفاه البخاري
(ت 730هـ) أشد النفي مستشهد ًا بعبارات ون ُُق ٍ
ول أخرى تدل عىل ختطئة
ذلك�م الفه�م ،و ْلن ْل ْ
�م لكالم أح�د أئمة احلنفي�ة املتأخرين
ح�ظ أنه َف ْه ٌ
توقع من�ه أن يكون فيه
وه�و الب�زدوي (ت482هـ) الذي يض�ع خمترص ًا ُي ُ
أكث�ر حترير ًا ودقة يف العب�ارة عىل ٍ
وجه ُي ْعفي طالب�ه وطالبيه من اخلطأ
واالضطراب يف الفهم.
وإذا جئن�ا للظاه�ر والنص عىل وجه اخلص�وص فإننا ال نجد متايز ًا
وتباين� ًا واضح� ًا بينهام عن�د متقدمي احلنفي�ة عىل وجه يبرر إفراد ٍ
كل
منهام بقسم مستقل ،فالنص يف حقيقته ما هو إال مرتبة أو منزلة مرتفعة
ومتقدمة من منازل ومراتب الظاهر ،فاللفظ عندما يكون واضح املعنى

= م�ن مؤلفات�ه( :اإلحكام يف أص�ول األح�كام) و(غاية املرام يف عل�م الكالم)
و(غاية األمل يف علم اجلدل).
انظ�ر يف ترمجته :وفيات األعيان ( )455/2وسير أعلام النبالء ( )364/22وطبقات
الشافعية لألسنوي ( )137/1وشذرات الذهب (.)144/5
((( واملقصود إطالق منهج الفقهاء عىل منهج احلنفية كمنهج عام حتى وإن شاركهم غريهم
من بعض األصوليني يف منهج املتكلمني يف طريقة العرض واالعتناء باملعاين العامة دون
اخل�وض والتعمق يف األلف�اظ واملصطلحات ،إال أن ذل�ك -يف نظري -ال خيرجهم عن
منه�ج املتكلمين لكوهنم ملتزمني بخصائص ه�ذا املنهج يف طريقة االس�تدالل وفرض
املسائل وتقسيمها وغري ذلك من خصائص منهج املتكلمني.
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وه ٍ
لة عند السماع فهو الظاهر،
ال حيت�اج لتأمل ويفهم امل�رد منه ألول ْ
ث�م إذا اقترن ذل�ك الظاهر أو اللف�ظ بقرينة تدل عىل أن�ه هو املقصود
من الس�وق أصبح من قبيل النص ،وس�واء كان ذلك االس�تقالل بني
القسمني مقنع ًا أو غري مقنع فاألهم أن القدر املشرتك 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
الكالم ولو تبع ًا.
وحت�ى م�ن الناحي�ة اللغوي�ة فهناك تناس�ب بين الظاه�ر والنص
َ
اللذي�ن يفي�دان الظه�ور والوضوح -م�ع عبارة الن�ص ،حيث قالَ
اللفظ يعّب�رّ عماّ فيه
احلنفي�ة إن عب�ارة الن�ص تعني عبارة اللف�ظ فكأن
بوضوح ويكشف ما يمكن أن يكون مستور ًا(((.

إن ع�دم وجود التباين بين النص والظاهر عن�د متقدمي احلنفية برر
اعتبارمه�ا 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 ،ويشرتطون
يف الظاهر عدم السوق فهم عىل قسمني:
قسم يرى أن مباينة الظاهر للنص واشرتاط عدم السوق يف الظاهر
ٌ
ال ينبغ�ي معه حرمان الظاهر من الدخول حتت عبارة النص ،فوضوح
الدالل�ة يف الظاهر منس�جم م�ع مكانة داللة عبارة الن�ص ،ألن املعنى
املستفاد من اللفظ الظاهر وإن مل يكن مقصود ًا أص ً
ال من سوق الكالم
إال أن�ه مقص�ود تبع� ًا إلمتام ما هو مقص�ود أص ً
ال ،والقص�د التبعي يف
يسوغ له الدخول حتت عبارة النص ،إذ هي الداللة عىل املعاين
الظاهر ّ
املقصودة من سوق الكالم إنْ أصال ًة أو تبع ًا ،غاية ما يف األمر أن عبارة

((( انظر :كشف األرسار للبخاري ( )67/1وتيسري التحرير (.)86/1
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أمر مقبول ومعقول ،وال
النص
س�تضم أقسام ًا متفاوتة يف القوة ،وهو ٌ
ّ
س�يام وأن عبارة النص -أيض ًا -يندرج حتتها املحكم واملفسرّ والنص،
وهي أقسام متفاوتة.

أهم اإلش�كاالت عند أصحاب هذا القس�م مداومة
ويبق�ى أن من ّ
التنبيه عىل أن املعنى املستفاد من إشارة النص ال يطلق عليه أنه مقصود
تبع� ًا؛ لئلا خيتلط ذلك باملعنى املس�تفاد م�ن اللفظ الظاه�ر ،وإطالق
أمر جرى عىل ألسنة األصوليني
الداللة التبعية عىل داللة اإلش�ارة هو ٌ
س�وا ًء م�ن متأخ�ري احلنفي�ة أصح�اب القس�م الث�اين ،أو حت�ى م�ن
األصوليين عىل منهج املتكلمني الذين مل يروا أي غضاضة أو إش�كال
يف إطالق املعنى التبعي عىل املعنى املستفاد من داللة اإلشارة ،فالغزايل
(ت505هـ) -مث ً
ال -يقول عن داللة اإلش�ارة واملعنى املستفاد منها...« :
ما ُي ْؤ ُ
خذ من إش�ارة اللفظ ،ال من اللفظ ،ونعني به ما يتبع اللفظ ،من
ٍ
قصد إليه.(((»...
غري جتريد
ويق�ول األصفه�اين((( (ت749هـ) -أيض� ًا« :-وإن مل يقص�د املتك ِّلم
م�ا يلزم عّم�اّ ُوضع له اللفظ لك�ن حيصل بالتبعية ،فدالل�ة اللفظ عليه
إشارة»(((.

((( املستصفى (.)193/2
((( ه�و حممود ب�ن عبد الرمحن بن أمحد بن أيب بك�ر األصفهاين ،املكنى ب�أيب الثناء ،وامللقب
بش�مس الدين ،ولد بأصفهان ونش�أ فيها وتع ّلم ،ثم انتقل إىل تربيز ثم الش�ام ثم اس�تقر
بالقاهرة ،وبرع يف الفقه واألصول والتفسري واملنطق وعلوم العربية.
م�ن مؤلفاته( :بيان املخترص) رشح فيه خمتصر ابن احلاجب و(رشح منهاج الوصول إىل
علم األصول) و(رشح كافية ابن احلاجب يف النحو).
تويف بالطاعون ودفن بالقرافة بالقاهرة.
انظ�ر يف ترمجته :طبقات الش�افعية البن قايض ش�هبة ( )94/3وطبقات الش�افعية البن
السبكي ( )394/10وطبقات املفرسين للداودي ( )313/2وبغية الوعاة (.)278/2
((( بيان املخترص (.)625/2
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أمر آخر وهو املراد بـ (الداللة
وقد تر ّتب عىل هذا اإلشكال عندهم ٌ
غير املقص�ودة) ،حيث احتاجوا لتفسيرها يف مق�ام دالالت األلفاظ
بتفس ٍ
ري آخر غري ما فسرّ وها به يف أقسام واضح الداللة.

أما أصحاب القس�م الثاين من القائلين باملباينة بني النص والظاهر
وه�ذا القس�م يمثلهم ص�در الرشيع�ة ومن اخت�ار مس�لكه -فإهنمرأوا أن املباين�ة بين الن�ص والظاهر جديرة بوج�ود مباينة -أيض ًا -يف
الدالل�ة املس�تفادة من ٍ
وأش�د وضوح ًا
كل منهما ،فالنص ملا كان أعىل
ّ
لكونه مقصود ًا بالس�وق ناسب أن يكون حتت عبارة النص التي تعني
التام.
الوضوح ّ
أما الظاهر الذي من رشوطه عدم السوق ،وهذا االشرتاط ّ
حط من
رتبته يف الوضوح مقارن ًة بالنص فال يناس�ب أن يكون مع النص حتت
عبارة النص ،بل يناس�ب وضعه يف مكان آخر من الداللة ت ُْعطي ش�يئ ًا
م�ن الفهم لكن بدرجة ّ
أقل وضوح ًا من عب�ارة النص ،ووجدوا ذلك
يف داللة اإلش�ارة أو إش�ارة النص ،التي وجدوا أن علامءهم وأئمتهم
وصفوها بأهنا تُعطي فه ًام ّ
أقل من الفهم املس�تفاد من عبارة النص وأن
اإلش�ارة من العب�ارة بمنزلة الكناية والتعريض م�ن الرصيح((( ،فكان
مثل هذا التفاوت بني العبارة واإلشارة يف قوة الداللة والفهم املستفاد
منهام يناسب متام ًا ذلك التفاوت بني النص والظاهر.
ّ
ولعل أصحاب هذا القسم وجدوا يف كالم أئمتهم وعلامئهم ما يؤيد
اعتبار ما دل عليه الظاهر من قبيل إش�ارة النص ،بل إنّ صدر الرشيعة
رصح بأن ذلك هو ما فهمه من كالم أئمة احلنفية وأمثلتهم،
(ت747هـ) ّ
ب�ل إنك قد جتد يف عب�ارات املتأخرين منهم ما يش�فع ملثل كالم صدر
الرشيعة هذا ،فأبو زيد الدبويس (ت430هـ) يقول -عن إشارة النص:-

((( انظر :كشف األرسار للنسفي ( )375/1وكشف األرسار للبخاري (.)68/1
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«والثابت باإلشارة ما ال يوجبه سياق الكالم وال يتناوله ،ولكن يوجبه
ٍ
ٍ
نقصان عنه ،وبمثله يظهر
زيادة عليه وال
الظاهر نفس�ه بمعناه من غري
حد اإلعجاز»(((.
حد البالغة ويبلغ ّ
ّ

وق�د ال أك�ون مبالغ� ًا إن قل�ت :إن كالم أيب زيد رصي�ح يف اعتبار
الثابت بالظاهر من قبيل إشارة النص.

وعلى كل ح�ال ف�إن م�ن مزايا مس�لك ص�در الرشيعة وم�ن تبعه
االنس�جام وع�دم االختالف يف تفسير املقصود بالس�وق ويف تفسير
عدم املقصود بالسوق :يف موضع (واضح الداللة) ويف موضع (طرق
دالل�ة األلفاظ عىل األحكام) ،فاملقصود بالس�وق عندهم هو املقصود
بس�وق الكالم أصال ًة ،س�واء يف (الن�ص) أحد أقس�ام واضح الداللة
أو يف (عب�ارة النص) إحدى الدالالت اللفظي�ة ،واملراد عندهم (بغري
املقص�ود) أي املقص�ود تبع� ًا ال أصال ًة س�واء يف (الظاهر) أحد أقس�ام
واضح الداللة أو يف (إشارة النص) إحدى الدالالت اللفظية.
وس�عوا املراد (باملقصود تبع ًا) ليشمل
غاية ما يف األمر عندهم أهنم ّ
ّ
كل ما هو غري مقصود أصال ًة ،حتى وإن كان من قبيل الداللة االلتزامية،
وبالتايل أجازوا إطالق اسم الداللة التبعية عىل داللة اإلشارة أو إشارة
النص ،وس�محوا هلذه الداللة أن تش�مل الدالل�ة املطابقية والتضمنية
وااللتزامية ،ما دامت ليست مقصودة أصال ًة.
إن م�ا يمك�ن تس�جيله يف خت�ام ه�ذا البح�ث أن هذين املس�لكني
واملنهجين عند احلنفي�ة  -س�واء يف تعريفهم للظاهر وم�ا ترتب عليه
م�ن اختلاف يف تعريف عبارة النص وإش�ارته  -ناش�ئان من تفاوت
أفهامهم ل�كالم أئمتهم وحماولتهم إجياد انس�جام بني التقس�يامت وما
ين�درج حتتها وبني معانيها اللغوية ،وال تثري�ب عىل كل فريق يف فهمه

((( تقويم األدلة (.)130
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واجته�اده ،وال ينبغي هتويل ّ
كل طرف عىل اآلخر وحماولة ختويفه بأنه
ُيغّي�رّ اصطالح ًا مس�تقر ًا كمثل قول األنص�اري (ت1225ه�ـ) -واصف ًا
ومبين ًا عدم رضاه عنه « :-بأن تغيري االصطالح
مسلك صدر الرشيعة ّ
ٍ
املحصلني»(((.
قوة اخلطأ عند
ّ
من غري فائدة يف ّ
ِ
أي اصطالح يتك ّلم األنصاري يف ِ
اختالف أفها ٍم
ظل
وال أدري عن ِّ
ٍ
اجتهادات وعدم اس�تقرار اصطالحٍ باعتراف اجلميع ،فال
وتف�اوت
ٍ
خوف من تغي ٍ
حينئذ.
ري ملستق ٍر

((( فواتح الرمحوت (.)452/1
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اخلامتة
من أهم النتائج املستخلصة من هذا البحث ما يأيت:

1 .1أن احلنفي�ة مل يتفقوا عىل حقيقة (الظاهر) الذي هو أحد أقس�ام
(واضح الداللة)؛ فاشتراط عدم الس�وق يف الظاهر هي قضية
ليست حمسومة عندهم.
2 .2أن عام�ة متأخري احلنفي�ة وإن تبنوا التفريق والتباين بني النص
والظاهر ،واشترطوا الس�وق يف النص وعدمه يف الظاهر ،فإن
بع�ض حمققيهم املتأخري�ن يرفضون هذا التفريق واالشتراط،
واعتربوا زيادة وضوح النص عىل الظاهر ليس بمجرد الس�وق
فق�ط ب�ل ألنه ُفه�م من�ه معنى مل يفه�م م�ن الظاه�ر بقرينة من
القرائ�ن ،وبالتايل فإهنم اعتربوا يف الظاهر مطلق الظهور س�واء
كان مع السوق أو مع عدمه ،واعتربوا يف النص مطلق السوق،
وقد نسب هؤالء املتأخرون هذا الفهم ملتقدميهم.
3 .3وكما اختل�ف احلنفي�ة يف تعريفهم للظاه�ر ،اختلف�وا -أيض ًا-
يف تعريفه�م لعب�ارة النص وإش�ارته وقد ظه�رت يف هذا املقام
أيض ًا -قضية السوق من عدمه يف عبارة النص وإشارته.4 .4والنظ�ر يف خالفه�م يف تعريفهم للظاهر وخلالفه�م يف تعريف
عب�ارة النص وإش�ارته يعرف مدى التأثري لقضية (الس�وق من
عدم�ه) يف تعريف الظاه�ر ويف تعريف عبارة النص وإش�ارته،
ومدى الرتابط بني املوضعني.
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5 .5إن بناء منهج احلنفي�ة األصويل عىل فهم كالم علامئهم وأئمتهم
أهم أسباب اخلالف يف أصول احلنفية كمنهج؛
املتقدمني كان من ّ
إذ ختتلف األفهام وخيتلف البناء بحسب ذلك الفهم املختلف.
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فهرس املصادر واملراجع:
1 .1اإلح�كام ف�ي أصول األحكام .عل�ي بن محمد اآلم�دي ،تعليق :عبد ال�رازق عفيفي،
المكتب اإلسالمي ،ط1402 ،2هـ.
وأتم�ه ابنه :تاج
2 .2اإلبه�اج في ش�رح المنهاج .تق�ي الدين علي بن عبد الكافي الس�بكي ّ
الدين عبد الوهاب ،تحقيق :ش�عبان محمد إس�ماعيل ،دار اب�ن حزم ،بيروت  -لبنان،
ط1425 ،1هـ2004-م.
3 .3إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الس�بيل .محمد ناصر الدين األلباني ،بإش�راف:
محمد زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي ،ط1405 ،2هـ1985-م.
4 .4األربع�ون النووية في األحاديث الصحيحة النبوية .أبوزكريا يحيى بن ش�رف النووي،
مكتبة دار السالم ،الرياض ،دون تاريخ.
5 .5أص�ول الب�زدوي .فخ�ر اإلسلام محم�د ب�ن محم�د الب�زدوي الحنف�ي ،دار الكتاب
اإلسلامي ،القاه�رة ،دون تاري�خ ،مطب�وع م�ع ش�رحه :كش�ف األس�رار لعبد العزيز
البخاري.
6 .6أص�ول الجص�اص (الفصول ف�ي األص�ول) .أبوبكر أحمد ب�ن علي ال�رازي الحنفي
(المش�هور بالجص�اص) ،تحقي�ق :د .عجي�ل النش�مي ،وزارة األوق�اف والش�ؤون
اإلسالمية بالكويت ،ط1414 ،2هـ1994-م.
7 .7أصول السرخس�ي .ش�مس األئمة محمد بن أحمد بن أبي س�هل السرخس�ي ،تحقيق:
د .رفيق العجم ،طبع ودار المعرفة ،بيروت  -لبنان ،ط1418 ،1هـ1997-م.
8 .8األعالم .خير الدين بن محمود الدمشقي الزركلي ،دار العلم للماليين ،بيروت  -لبنان،
ط1980 ،5م.
9 .9إنب�اه ال�رواة على أنب�اء النحاة .جمال الدين علي بن يوس�ف القفط�ي ،تحقيق :محمد
أبوالفضل إبراهيم ،دار الكتب ،القاهرة1374 ،هـ1955-م.
1010إنب�اه الغم�ر بأبناء العمر .أحم�د بن علي بن حجر العس�قالني ،بمراقب�ة :عبد الوهاب
البخ�اري ،بإعانة :وزارة المعارف الهندية ،دار الكت�ب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط،2
1406هـ.
1111إيضاح المكنون في الذيل على كش�ف الظنون عن أس�امي الكتب والفنون .إس�ماعيل
مصورة ع�ن طبعة
باش�ا محم�د أمي�ن البغ�دادي ،المكتب�ة الفيصلية ،مك�ة المكرم�ة،
ّ
إستانبول1945 ،م.
1212البحر المحيط في أصول الفقه .بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي ،قام بتحريره
ومراجعت�ه :عم�ر بن س�ليمان األش�قر وعبد القادر العاني ومحمد األش�قر وعبدالس�تار
أبوغدة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ،ط1409 ،1هـ1998-م.
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1313البداي�ة والنهاية .عماد الدين إس�ماعيل بن كثير القرش�ي الدمش�قي ،مكتبة المعارف،
بيروت  -لبنان ،ط1401 ،4هـ.
1414الب�در الطال�ع بمحاس�ن من بعد القرن الس�ابع .محمد ب�ن علي الش�وكاني ،مكتبة ابن
تيمية ،القاهرة ،دون تاريخ.
1515بغي�ة الوع�اة ف�ي طبق�ات اللغويين والنح�اة .جلال الدي�ن عبد الرحمن ب�ن أبي بكر
الس�يوطي ،تحقي�ق :محم�د أبوالفض�ل إبراهي�م ،مطبع�ة عيس�ى الحلب�ي ،القاه�رة،
1384هـ1965-م.
1616ت�اج التراج�م .زي�ن الدين قاس�م ب�ن قطلوبغا الحنف�ي ،تحقي�ق :إبراهي�م صالح ،دار
المأمون للتراث ،دمشق ،ط1412 ،1هـ.
1717بيان المختصر .ش�مس الدين محمد بن عبد الرحمن األصفهاني ،تحقيق :علي جمعة
محمد ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط1424 ،1هـ2004-م.
1818تاري�خ بغداد .أبو بك�ر أحمد بن علي بن ثابت (المش�هور بالخطيب البغدادي) مطبعة
السعادة ،القاهرة1349 ،هـ.
1919تفس�ير القرآن العظيم .أبوالفداء عماد الدين إس�ماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ،دار
المفيد ،بيروت  -لبنان ،ط1403 ،1هـ1983-م.
2020التقري�ر والتحبي�ر على التحرير في أصول الفقه .محمد بن محمد بن محمد بن حس�ن
الحنفي (المش�هور بابن أمير الحاج الحلبي) ،ضبط�ه وصححه :عبداهلل محمود عمر،
دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط1419 ،1هـ1999-م.
2121تقوي�م األدل�ة .أبوزي�د عبيد اهلل بن عمر بن عيس�ى الدبوس�ي الحنف�ي ،تحقيق :خليل
الميس ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط1421 ،1هـ2001-م.
2222التلوي�ح عل�ى التوضي�ح لمتن التنقيح ف�ي أصول الفقه .س�عد الدين مس�عود بن عمر
التفتازاني ،مطبعة محمد علي صبيح وأوالده ،القاهرة ،دون رقم طبعة أو تاريخ.
2323تيس�ير التحرير .محمد أمين بن محمود أمير بادش�اه البخ�اري ،مطبعة مصطفى البابي
الحلبي ،مصر1350 ،هـ.
2424التوضي�ح لمتن التنقي�ح في أصول الفقه .صدر الش�ريعة الحنف�ي ،مطبعة محمد علي
صبيح وأوالده ،القاهرة ،دون رقم طبعة أو تاريخ( ،مطبوع معه التلويح).
2525جام�ع البي�ان في تأويل آي القرآن .أبوجعفر محمد ب�ن جرير الطبري ،مطبعة مصطفى
البابي الحلبي ،القاهرة ،دون رقم طبعة أو تاريخ.
2626الجام�ع ألحكام القرآن .أبوعبد اهلل محمد بن أحم�د األنصاري القرطبي ،دار الكتاب
العربي ،القاهرة1387 ،هـ1967-م.
2727جم�ع الجوامع .تاج الدين عبد الوهاب بن علي الس�بكي ،مطبعة الكتبي ،مصر ،ط،1
1331ه�ـ1913-م( ،مطب�وع م�ع ش�رح المحلي علي�ه وحاش�ية البنان�ي وتقريرات
الشربيني).
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المضي�ة في طبق�ات الحنفي�ة .أبومحمد مح�ي الدين عبد الق�ادر بن محمد
2828الجواه�ر
ّ
القرش�ي ،تحقي�ق :عبد الفتاح الحلو ،مطبعة عيس�ى البابي الحلب�ي ،ط1389 ،1هـ-
1978م.
2929حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر بن الحاجب .سعد الدين مسعود بن
عمر التفتازاني ،مكتبة الكليات األزهرية1393 ،هـ1978-م.
3030حاش�ية األزميري على المرآة .محمد بن ولي بن رسول القرشهري األزميري ،المكتبة
األزهرية للتراث ،القاهرة2002 ،م.
3131روضة الناظر وجنة المناظر .موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي،
تحقيق :د .عبد الكريم النملة ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1417 ،1هـ1993-م.
3232س�نن الدارقطني .عل�ي بن عم�ر الدارقطني البغدادي ،تحقيق :الس�يد عبد اهلل هاش�م
يماني المدني ،دار المعرفة1386 ،هـ1966-م.
3333س�ير أعالم النبالء .ش�مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،تحقيق :ش�عيب
األرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1413 ،9هـ.
3434شذرات الذهب في أخبار من ذهب .أبوالفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي ،تحقيق:
لجنة إحياء التراث العربي ،نشر دار اآلفاق ،بيروت ،دون رقم طبعة أو تاريخ.
3535ش�رح المحل�ي عل�ى جمع الجوامع .جلال الدين محم�د بن أحمد المحل�ي ،مطبعة
الكتبي ،مصر ،ط1331 ،1هـ1913-م (مطبوع مع جمع الجوامع).
3636شرح صحيح مسلم (المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج) .محي الدين يحيى
اب�ن ش�رف النووي ،إعداد :مجموعة أس�اتذة مختصين ،بإش�راف :عل�ي عبد الحميد
أبوالخير ،دار الخير ،بيروت ودمشق ،ط1414 ،1هـ1994-م.
3737شرح مختصر الروضة .نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي ،تحقيق :د .عبد اهلل
التركي ،طبعة مؤسسة الرسالة ،بيروت  -لبنان ،ط1410 ،1هـ1990-م.
3838ش�رح معاني اآلثار .أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي ،دار المعرفة ،ط،1
1399هـ1979-م.
3939ش�رح المن�ار في أصول الفقه .ابن ملك الحنفي ،المطبع�ة العثمانية1315 ،هـ (ومعه
حاشية الرهاوي وابن الحلبي وعزمي زاده).
4040الصح�اح ت�اج اللغ�ة وت�اج العربية .إس�ماعيل ب�ن حماد الجوه�ري ،تحقي�ق :أحمد
عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت  -لبنان ،ط1399 ،2م.
4141صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .محمد بن حبان التميمي البس�تي ،تحقيق ش�عيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  -لبنان ،ط1414 ،2هـ1993-م.
4242صحي�ح البخ�اري (الجام�ع الصحي�ح المختص�ر) .محم�د ب�ن إس�ماعيل البخ�اري
الجعفي ،تحقيق :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير ودار اليمامة ،بيروت  -لبنان ،ط،3
1407هـ1987-م.
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4343صحي�ح مس�لم .مس�لم ب�ن الحج�اج القش�يري النيس�ابوري ،تحقي�ق :محم�د ف�ؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت  -لبنان ،دون رقم طبعة أو تاريخ.
4444الضوء الالمع ألهل القرن التاس�ع .ش�مس الدين محمد بن عبد الرحمن الس�خاوي،
مكتبة الحياة ،بيروت  -لبنان ،دون رقم طبعة أو تاريخ.
4545طبقات الشافعية .أبوبكر بن هداية اهلل الحسيني ،تحقيق :د .عادل نويهض ،دار اآلفاق
الجديدة ،بيروت ،ط1397 ،1هـ1977-م.
4646طبقات الش�افعية .جمال الدين عبد الرحيم بن الحس�ن األس�نوي ،تحقيق :د .عبد اهلل
الجبوري ،دار العلوم للطباعة والنشر ،الرياض1401 ،هـ1981-م.
4747طبقات الش�افعية الكبرى .أحمد بن محمد الش�افعي (المش�هور بابن قاضي ش�هبة)،
تعلي�ق :عبد العليم خان ،دار الن�دوة الجديدة للطباعة ،بيروت  -لبنان ،دون رقم طبعة
أو تاريخ.
4848طبقات الشافعية الكبرى .تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ،تحقيق :عبد الفتاح
الحلو ومحمود الطناحي ،طبعة عيسى البابي الحلبي ،القاهرة ،ط1964 ،1م.
4949طبقات الفقهاء .أبوإس�حاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،تحقيق :د .إحسان عباس ،دار
الرائد العربي ،بيروت  -لبنان1978 ،م.
5050طبقات المفسرين .شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي ،تحقيق :علي محمد
عمر ،طبع مطبعة االستقالل الكبرى ،القاهرة .مكتبة وهبة ،ط1392 ،1هـ1972-م.
5151فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .محمد بن علي بن محمد
الش�وكاني ،تحقيق :س�عيد محمد اللحام ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بيروت  -لبنان،
ط1414 ،2هـ1993-م.
البهي�ة م�ن تراج�م الحنفي�ة .أبوالحس�نات محمد ب�ن عبد اللح�ي اللكنوي،
5252الفوائ�د ّ
تصحيح :محمد النعساني ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط1324 ،1هـ.
5353فواتح الرحموت بش�رح مس� ّلم الثبوت في ف�روع الحنفية .عبد العل�ي محمد بن نظام
الدي�ن األنصاري الهندي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت  -لبنان ،ط1418 ،1هـ-
1998م.
5454القاموس المحيط .مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،مطبعة مصطفى البابي
الحلبي وأوالده ،مصر ،ط1371 ،2هـ1952-م.
5555كش�اف اصطالحات الفن�ون .محمد بن علي التهانوي الحنفي ،وضع حواش�يه أحمد
حسن بسبح ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط1418 ،1هـ1998-م.
5656كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي .عالء الدين عبد العزيز البخاري ،دار
الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،دون رقم طبعة أو تاريخ.
5757كش�ف األس�رار ش�رح المصن�ف على المن�ار .أبوب�ركات عب�د اهلل بن أحمد النس�في
الحنفي ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط1406 ،1هـ1986-م.
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عما اش�تهر من األحاديث على ألسنة ال ّناس .إسماعيل
5858كش�ف الخفاء ومزيل اإللباس ّ
ابن محمد العجلوني ،طبع بإشراف :أحمد الفالس ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  -لبنان،
ط1405 ،4هـ.
5959كش�ف الظنون عن أس�امي الكتب والفنون .مصطفى بن عبد اهلل القس�طنطيني الحنفي
(المش�هور بالملا كاتب الجلب�ي والمع�روف -أيض ًا -بحاج�ي خليف�ة) ،دار الكتب
العلمية ،بيروت  -لبنان1413 ،هـ1992-م.
6060مجم�ع الزوائ�د ومنبع الفوائد .علي بن أب�ي بكر الهيثمي ،دار الري�ان للتراث بالقاهرة
ودار الكتاب العربي ،بيروت1407 ،هـ.
6161المحصول في علم األصول ،فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ،تحقيق:
د .ط�ه جاب�ر في�اض العلواني ،طبع�ة مؤسس�ة الرس�الة ،بي�روت ،ط1412 ،2هـ-
1992م.
6262مختص�ر اب�ن الحاجب (مختص�ر المنتهى) .جم�ال الدين عثمان بن عم�ر بن أبي بكر
المالك�ي (المش�هور باب�ن الحاج�ب) ،مكتبة الكلي�ات األزهرية ،مص�ر1393 ،هـ-
1973م (مطبوع مع شرح العضد وحاشية التفتازاني).
6363م�رآة األص�ول في ش�رح مرقاة الوص�ول في أصول الفق�ه .محمد بن فرام�رز بن علي
الحنفي(المش�هور بمال خس�رو) ،المكتبة األزهرية للت�راث ،القاهرة ،دون رقم (طبعة
أو تاريخ.
6464المس�تدرك عل�ى الصحيحين .أبوعب�د اهلل محمد بن عبد اهلل النيس�ابوري (المش�هور
بالحاك�م) ،دار الكت�اب العرب�ي ،بيروت  -لبن�ان ،دون رق�م طبعة أو تاري�خ (وبذيله
التلخيص للذهبي).
6565المس�تصفى م�ن عل�م األص�ول .أبوحام�د محم�د ب�ن محم�د الطوس�ي (المش�هور
بالغزالي) ،تحقيق د .محمد بن س�ليمان األش�قر ،مؤسس�ة الرس�الة ،بيروت  -لبنان،
ط1417 ،1هـ1997-م.
6666مس�ند أحمد .اإلمام أحمد بن حنبل الش�يباني ،مؤسس�ة قرطبة ،مصر ،دون رقم طبعة
أو تاريخ.
6767المصب�اح المني�ر في غريب الش�رح الكبير .أحمد ب�ن محمد الفيوم�ي ،دار الحديث،
القاهرة ،ط1421 ،1هـ2000-م.
6868معجم األدباء (إرشاد األريب إلى معرفة األديب) .يا قوت بن عبد اهلل الحموي الرومي،
بإشراف :د .أحمد فريد الرفاعي ،مطبعة المأمون ،القاهرة1357 ،هـ1938-هـ.
6969معجم المؤلفين .عمر رضا كحاله ،التراقي ،دمشق1957 ،م.
7070المغن�ي ف�ي أص�ول الفق�ه .جالل الدي�ن الخب�ازي ،تحقيق :محم�د مظهر بق�ا ،مركز
البحث العلمي وإحياء التراث ،كلية الش�ريعة والدراس�ات اإلسلامية ،مكة المكرمة،
ط1403 ،1هـ.
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7171مفتاح الس�عادة ومصباح الس�يادة في موضوع�ات العلوم .المول�ى أحمد بن مصطفى
(المش�هور بـ ط�اش كبري زاده) ،مطبعة مجل�س دائرة المع�ارف العثمانية ،حيدر أباد
الدكن1394 ،هـ1937-م.
7272المقاصد الحس�نة في بيان كثير من األحاديث المش�تهرة على األلس�نة .ش�مس الدين
محمد بن عبد الرحمن الس�خاوي ،تصحيح وتعليق :عب�د اهلل بن محمد الصديق ،دار
الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط1407 ،1هـ1987-م.
7373مقايي�س اللغ�ة .أبوالحس�ين أحمد بن ف�ارس بن زكري�ا الرازي ،تحقيق :عبد السلام
هارون ،دار الجيل ،بيروت  -لبنان1420 ،هـ1999-م.
7474المنهاج (منه�اج األصول إلى علم األصول) .ناصر الدين عبد اهلل بن عمر البيضاوي،
تحقيق :د .شعبان إس�ماعيل ،دار ابن حزم ،بيروت  -لبنان ،ط1425 ،1هـ2004-م
(مطبوع مع شرحه اإلبهاج).
7575مي�زان األصول في نتائج العقول .عالء الدين الس�مرقندي الحنفي ،تحقيق :د .محمد
زك�ي عبد الب�ر ،إص�دار :وزارة األوق�اف والش�ؤون اإلسلامية بدول�ة قط�ر ،ط،2
1418هـ1997-م ،تصوير ًا عن ط1404 ،1هـ1984-م.
7676نهاية السول شرح منهاج األصول ،جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن األسنوي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط1405 ،1هـ1984-م (مطبوع مع شرح البدخشي،
المسمى :مناهج العقول).
ّ
7777هدية العارفين بأسماء الكتب وآثار المصنفين .إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي،
دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان1413 ،هـ1992-م (مطبوع مع كشف الظنون).
7878الوافي بالوفيات ،الح الدين الصفدي ،أصدرته :جماعة المستش�رقين األلمانية بعناية:
جماعة من العرب والمستشرقين ،بيروت1962 ،م.
7979وفي�ات األعيان وأنباء أبن�اء الزمان .أحمد بن محمد بن خ ّلكان ،تحقيق :محمد محيي
الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط1367 ،1هـ1948-م.
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