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الملخص

الظنيوالظاھرالمحتمل،غیرالقاطعالنصإلىوضوحھاحیثمنلأللفاظاألصولیینتقسیمعلىالضوءالبحثھذایسلط

التيوالطریقةعزتھا،أوالنصوصبانتفاءالشائعةالمقولةإلىاستناداًالنصوص؛شحإشكالیةالبحثویبینالمحتمل،

بیانمعالمعنى،الغامضةلأللفاظاألصولیینتقسیمعلىالبحثیركزكماوالشاطبي.الجوینيمنكٍلقبلمنبھاعولجت

المنھجخاللمندالالتھا.وخفاءوضوححیثمنلأللفاظاألصولیینتقسیمحدودفياأللفاظفيالغموضحصولأسباب

والتوجیھالمنطقيالتحلیلمعالبحث،مشكلةعالجفيتوظیفھامحاوالًبأمانةالمقوالتیعرضبحیثالتحلیلي،الوصفي

بانتفاءالقولأنالبحث:نتائجمنوكانوخاتمة.ومبحثینمقّدمةفيالبحثھذاجاءوقدوالنظریات،المقوالتلتلكالسلیم

فيتتساھلالتيالمقوالتأنكماوالشرعیة،العقدیةوأصولھالدینقواعدعلىوخطراًمشكلًةیعدُّندرتھاأوالنصوص
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العقیدة،وتفاصیلالفقھأكثرفيوواقعثابتخالفھمإذالمسلمین،صفوحدةعلىكبیراًخطراًتشكلالقطعقوةاللفظإعطاء

بصورةاالحتمالإلیھیتطرقوحدهاللفظبأنضمنيإقرارعالجھموفياإلشكالیة،ھذهوالشاطبيالجوینيمنكٌلعالجولقد

دائمة أو غالبة.

إشكالیة القطع، الظاھر.دالالت األلفاظ، الوضوح، الغموض،الكلمات المفتاحیة:

Abstract

This research sheds light on the fundamentalists' division of words in terms of their clarity

into the improbable definitive text and the probable presumptive appearance. The research

shows the problem of the scarcity of texts; On the basis of the common saying that the texts

are absent or irrelevant, and the way in which they were treated by both Al-Juwayni and

Al-Shatby. The research also focuses on the fundamentalists' division of words with

ambiguous meaning, with an explanation of the reasons for the ambiguity in the words

within the limits of the fundamentalists' division of words in terms of clarity and

concealment of their connotations. Through the descriptive-analytical approach, as it

honestly presents the statements trying to use them in treating the research problem, with

logical analysis and proper guidance for those statements and theories. This research came

in an introduction, two chapters and a conclusion. One of the results of the research: that

saying that the texts are absent or scarce is a problem and a danger to the rules of religion

and its doctrinal and legal foundations, and the statements that are lenient in giving the

word cutting force pose a great danger to the unity of the ranks of Muslims, as their

disagreement is fixed and reality in most of the jurisprudence and details of the faith, and I

have Al-Juwayni and Al-Shatibi dealt with this problem, and in their treatment it is an implicit

acknowledgment that the word alone refers to the possibility permanently or predominantly.

Keywords: Semantics, clarity, ambiguity, the problem of cutting, apparent.
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مقدمة

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على النبي األمین صلى هللا علیھ وسلم.

أما بعد//

وذلكدقیقة؛تفصیلیةدراسًةبدراستھافقاموافائقة،عنایةاأللفاظدالالتاألصولیونأولىلقد
ھوالسالمالصالةعلیھرسولھوكالمتعالى،هللابكالمالعظیمإھتمامھمبسبب األرضأھلإلىالموجَّ

األلفاظدالالتفدرسواإلیھ،الوصولأھملواقدبینماهللاأرادهحكٌمأومعنًىمنھمیفلتأنوخشیَةجمیعاً،
حیثمناللفظدراسةذلكومناألحكام،واستنباطاستنتاجألدواتوتفصیالًتبیاناًشتى؛حیثیاتمن

قوتھامستوىوكانوالسنة،القرآنمنألفاظاًمعظمھافيالشرعیةاألدلةكانتولماوخفاؤه،معناهوضوح
منالوصولالنصقارئیستطیعالإجماالإجمالھبعدمومنوطاًإلیھا،االحتمالتسللبعدممنوطاًالداللیة
إالمحتملغیرلفظعلىالعثورإناجتھاداتھم،وتتعددیختلفون،العلماءجعلماواضح،معنىإلىخاللھ
إلىالكثیرونذھبفقدأوجھ،حمالةأنھااللغةعلىغلبوحیثبمكان،الصعوبةمنقطعاًواحدلمعنى
فيالنظربعدكانمنھمالصادرالحكموھذاوندرتھا،بعزتھاالقولأوقاطعةنصوصوجودبانتفاءالقول
وانتشارالمعنى،فوضىفيوأحكامھابالشریعةالدخولالبعضمنھیخشىالذياألمراللغة،طبیعة

أوبھا،المساسیمكنالوثابتةمركزیةبقضایاأتیاوالسنةفالقرآنالتفكیكیة،فيكماالحراللعبأوالداللة،
بنظریةاإلشكالیةلھذهالجوینيتصدىولقدالشرع،فيیسوغفالاألدبفيذلكساغفإنفیھا،التشكیك
علىتحافظكثیرة،قاطعةنصوصوجودمنللتكثیرمنھمكمحاولةاالستقراء،بنظریةوالشاطبيالقرائن،

الفیمامستمراًالعلماءخالفظلَّكلھذلكورغموالشریعة،العقیدةفياألساسیةوقضایاهالدینجوھر
معیتقاطعالالذياألصیلالرأيفإنواللغة،والعلموالعقلالشرعبضوابطمضبوطلكنھبشأنھ،قطع

علىالضوءالبحثیسلطلذاالنظر،منحٌظولھمعتبراً،رأیاًیعدُّالوجوهكلمنتقاطعاًھؤالءدالالت
مناأللفاظلداللةاألصوليالبحثضوءفياأللفاظ،دالالتفيالواقعةاإلسالميالفكرفيالقطعإشكالیة

حیث الوضوح والغموض.

أسئلة البحث

كیف قسم األصولیون األلفاظ من حیث وضوح معناھا؟.1
كیف عالج األصولیون إشكالیة شح النصوص القاطعة؟.2
كیف قسم األصولیون األلفاظ من حیث غموض معناھا؟.3

أھداف البحث

غیرالقاطعالنصإلىوضوحھاحیثمنلأللفاظاألصولیینتقسیمعلىالضوءالبحثیسلط.1
المحتمل، والظاھر الظني المحتمل.
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عزتھا،أوالنصوصبانتفاءالشائعةالمقولةإلىاستناداًالنصوص؛شحإشكالیةالبحثیبین.2
والطریقة التي عولجت بھا من قبل كٍل من الجویني والشاطبي.

فيالغموضحصولأسباببیانمعالمعنى،الغامضةلأللفاظاألصولیینتقسیمعلىالبحثیركز.3
األلفاظ.

أھمیة البحث

داللةعلیھیدللغیره،احتمالالأحاديمعنىإلىاأللفاظإحالةإشكالیةمنتنبعالبحثأھمیة
واالشتراك،والمجاز،الحقیقةبینتترددفھيالكثیرة،للمعانيمحتملةمعظمھافياأللفاظإذقاطعة،

أوتقییده،یحتملمطلقأوتخصیصھ،یحتملعامأوالعرفیة،أواللغویةأوالشرعیةالحقیقةوبین
منبالعدیدمشحوناًمركباًأومفرداًاللفظكانوغیرھااألسبابفلھذهبیانھ،علىیتوقفمجمل

الوضوحمستویاتتفاوتیؤكدونواألصولیونشحیحة،أومعدومةالنصوصجعلممااالحتماالت،
ألجلوذلكوالشاطبي،الجوینيقبلمنالنصوصشحإلشكالیةتصدواأنھمإالاأللفاظ،فيوالغموض

وجودبدعوىبھا،المساسأومنھااالقترابمحاولةوعدمللدین،الجوھریةالقضایاورسوخثبات
االحتماالت.

حدود البحث

حدود موضوعیة: تقسیم األصولیین لأللفاظ من حیث وضوح وخفاء دالالتھا.

منھج البحث

مشكلةعالجفيتوظیفھامحاوالًبأمانةالمقوالتیعرضبحیثتحلیلي،وصفيالبحثمنھج
البحث، مع التحلیل المنطقي والتوجیھ السلیم لتلك المقوالت والنظریات.

تمھید في الداللة

األصول،أھلقررھاكماوخفاًءوضوحاًاأللفاظدالالتالمتضمنالبحثھذافصولفيالبدءقبل
إیجابيأثرذاتنظنھامسائل،منبھایتعلقمابعضوذكرالداللة،أوالمعنىحولبسیطةتوطئةلناینبغي

في تصور بعض أبعاد الموضوع كما یلزم، وھي كالتالي:

أمامنایبدوھنا"ومننھر:ھاديالدكتوریقولمترادفان،لفظتانالقدامىعندوالداللةالمعنىإن-
قالمنفمنھماختلفوا،فقدالمحدثونأما"،القدامىعندوالداللةالمعنىبینلغويترادف 1

وذھبالمفردة،علىالداللةالقتصارالداللة؛منأعمَّالمعنىرأىمنومنھمكالقدامى،بالترادف

م)،2007األولىالطبعةاألردن،إربدوالتوزیع،للنشراألمل(دار،العربيالتراثفيالتطبیقيالداللةعلمنھر،ھادي1
.28ص
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الداللةأنإلىنھرالدكتورذھبوقد،المعنىمنأعمَّالداللةفعدوابینھما،األمرلعكسآخرون 2

یلزمبحالةالشيءكونھيالعاممفھومھافيفالداللةمفھومین:للداللةذكرثم،المعنىمنأعم 3

اللغويمفھومھافيالداللةأما،المدلولھووالثانيالدالھوفاألولآخر،بشيءالعلمبھالعلممن 4

إلىالمنقسمةوھيبوضعھ،العلممعناهفھمتخیل،أوأطلق،متىبحیثاللفظكونفھيالخاص
وعلىبالمطابقة،لھوضعماتمامعلىیدلبالوضعالدالاللفظألنوااللتزام،والتضمنالمطابقة

الحیوانتمامعلىیدلفإنھكاإلنسان،بااللتزام،الذھنفيیالزمھماوعلىبالتضمن،جزئھ
بشركمالیرىبینما،بااللتزامالعلمقابلوعلىبالتضمن،جزئھوعلىبالمطابقة،الناطق 5

بینما(السیمیة)،المصطلححدیثاالعربیةاللغةمجمعلھاختارقدكماوالمعنى،الداللةبینالترادف
قدألنھ)؛semantique(الفرنسیةالكلمةمعرب(السیمانتیك)اسمإطالقبشركمالیفضل
ھواللغويالدرسفيالسیمانتیك/المعنى/الداللةمھمةأنكماالعرب،الدارسینبینذلكاشتھر
المفردة،األلفاظمعانيفيبالبحثوظیفتھیحددبعضھمأنغیرومشكالتھا،المعانيفيالبحث

فيبالنظریقومبحیثاختصاصھ،دائرةمنآخرونیوسعحینفيالمعجمات،مستوىعلى
6.معاني المفردات والجمل والعبارات دون أي تفریق

الدینصالحالدكتوررأىفقدكالصوتیاتتجریبیًةعلمیًةدراسًةالداللةدراسةإمكانیةمدىوحول-
تجریبیة،دراسةالعلمیةوالدراسةللغة،العلمیةالدراسةھياللسانیاتكانتمھماأنھحسنینصالح

علىتطبیقھایمكنالتجریبیةالدراسةفإنالمختبرة،الموادصحةمنللتأكداختبارإجراءیعنيما
التيالنظریاتبعضزعمورغمالداللة،علىالتجریبیةالدراسةتطبیقیمكنالبینمااألصوات،

ینبھآخرجانٍبومن،كاٍفبقدرعلمیةلیستأنھاأثبتتجمیعالكنھاعلمیة،بأنھاالداللةتدرس 7

المتكلمینعلىیعتمدلكنھمستقر،غیرالمعنىإنحیثمنبالداللة،تتعلقأخرىصعوبةعلى
علیھابلمحددة،بأمثلةتھتمأنیجبالفإنھااللسانیاتِعْلمیةوبرغموالسیاق،والمستمعین

لكلاستبعاداًواألداء؛الكالمعلىالوالكفایة،اللغةعلىالتركیزإلىویدعوبالعمومیات،االھتمام
زوقدأداًء،أوكالماًعلیھأطلقناسواءعرضي،أوفرديھوما حولوتشومسكيسوسیرديركَّ
أنذلكالكفاءة،أواللغةعلىتنصبُّوالتيالصحیحة،اللسانیةالدراسةعلیھتكونأنیجبما

ومعلكن،واحدتجریبيأساسإلىشكبالیخضعالنظاموھذاالمثالي،النظامھيالكفاءةأواللغة 8

الذيومعناھاللجملة،أوللكلمةعاديمعنىأنھیبدوقدمابینالتمییزإلىحاجةفينحنذلك

.12صالسابق،المرجعانظر:8

.11صاألولى)،الطبعةاآلداب،مكتبة(توزیع،والنحوالداللةحسنین،صالحالدینصالحانظر:7

.14صم)،1986التاسعةالطبعةالمعارف،(دار،اللغةعلمفيدراساتبشر،كمالانظر:6

.30ص،العربيالتراثفيالتطبیقيالداللةعلمنھر،انظر:5

.30-29صالسابق،المرجعانظر:4

.29صالسابق،المرجعانظر:3

.28صالسابق،المرجعانظر:2
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مقابلفيالمعجمي،الكلمةمعنىبینالتمییزھوبالضبطوھذامحددة،خاصةظروففيتكتسبھ
9.المعنى الناتج عن االستعمال

لغًةموضوعةأھيالمركبات،فياختلفوالكنھمموضوعة،المفرداتأنعلىالعربیةعلماءاتفق-
یقولالعقل؟بموجبضرورًةمدركةھيبلاللغة،فيموضوعةلیستأنھاأمكالمفردات،
(قام)وكوضعالناطق،للحیوان(انسان)لفظكوضعموضوعةالمفرداتأنخالف"الالزركشي:

نحو:المركباتفيواختلفواونحوھا،للترجي(لعل)وكوضعمخصوص،زمنفيالقیاملحدوث
فيوالالمركبات،فياللغةأھلیتكلملمولھذاموضوعة،لیستفقیلمنطلق،وعمروزید،قام

بھا،المتكلمإلىموكوٌلفیھااألمرأنإالذاكوماالمفردات،وضعفيتكلمواوإنماتألیفھا،
أناألولبدلیلین:المركباتفيالوضعبعدمالقائلوناستدلَّوقد"،الرازيالدینفخرواختاره 10

الفإنھاآلخر،إلىأحدھماإلسنادصالحتینمفردتینلفظتینإالالعربيالكالممنیعرفالمن
فإلىاإلسنادمعسماعھاعندیفتقر الدالأنوالثاني:ضرورًة،یدركھبلاإلسنادلمعنىمعرِّ

القائمةوالمركباتالمفردات،فيذلككانكمافیھ،االستئنافومنعاحصائھ،منبدالبالوضع
الكماإلیھ،سبقبكالمإالنتكلمأنلنایكنولمفیھ،ذلكوجببالوضعداالالكالمكانفلومقامھا،
استعماللكانالمفردات،كحالالجملحالكانولواستعمالھ،سبقماإالالمفرداتمنیستعمل
أھلعلىولوجبكذلك،المفرداتكانتكماالعرب،عننقلھاعلىمتوقفامعناھاوفھمالجمل
أنعلىبرھانذلكعدموفيبالمفردات،ذلكفعلواكماكتبھم،ویودعوھاالجمل،یتتبعواأناللغة

التركیبأناألولبدلیلین:المركباتبوضعالقائلوناستدلَّبینما،موضوعغیرالمركبالكالم 11

فيعنھاومؤخراللغات،بعضفيإلیھالمضافعلىمقدمفالمضافاللغات،باختالفمختلٌف
ولیستأخر،أوالمضافتقدمواحداً،المعنىلكانأویختلفوا،أالللزمعقلیةكانتولوبعٍض،
منقائٌم)زیداً(إنَّقال:ومنكالمنا،منلیسزیداً)قائٌم(إنَّقال:منأنوالثاني:كذلك،األمر

أنوبعد،للمركباتبالوضعتعرضھاعلىیدلفذلكالكالم،تراكیبمننھایةالماإلىكالمنا، 12

أنواعوضعتإنماالعربأن"والحققال:فریق،كلوأدلةالقضیة،عرضمنالزركشيانتھى
أمامنھ،صدرمنإلىفعلكلإلسنادالفاعلبابفوضعتفال،األنواعجزئیاتأماالمركبات،

أنواعسائروكذلكفال،المخصوصاسمھاأماوأخواتھا،إنبابوكذلكفال،المخصوصالفاعل
المعنى،ھذاالمركباتبوضعالقائلأرادفإْنالمتكلم،اختیارعلىالمعینوأحالتالتركیب،

13".فصحیح وإال فممنوع

.396صالسابق،المرجع13

.395ص،1جالسابق،المرجعانظر:12

.394ص،1ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:11

أحمدعباسمكتبةتوزیعبیروت،العلمیةالكتب(دار،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،عبدهللابنبھادربنمحمد10
.394ص،1جم)،2000األولىالطبعةبمكة،الباز

.13صالسابق،المرجعانظر:9
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یقولفمثالمركبات،أومفرداتمناالنسان،یلفظھماعلىیطلقاألصولیینعرففياللفظ-
14".السبكي: "واللفظ إن دلَّ جزؤه على جزء المعنى فمركب، وإال فمفرد

أكثركانولماوالمجاز،الحقیقةإلىلھوضعتماعلىداللتھاحیثمنالمفردةاأللفاظتنقسم-
القرائنعناإلطالقعندلألذھانالمتبادرةفھي،فارسابنذلكعلىنصَّكماحقیقًة،الكالم 15

َفوقدمباشرًة، متشابھة،تكونتكادبتعاریفاللفظیَة،الحقیقَةوالبالغة،واألصولاللغةأھلعرَّ
تقدیموالتمثیلوالباستعارةلیسالذيموضعھالموضوع"الكالمھي:فارسابنعندفالحقیقة

بھسميما"الحقیقةالجصاص:وقال"،واحسانھ)نعمھعلىهللا(أحمدالقائل:كقولتأخیر،وال 16

فيموضوعھولفظلكلاسم"الحقیقةالسرخسي:وقال"،وموضوعھااللغةأصلفيالشيء 17

ماالحقیقةأنوھو:الحسینأبوذكرهمافیھقیلما"أحسنالرازي:وقال"،معلوملشيءاألصل 18

"اللفظبأنھا:اآلمديوعرفھا"،بھالتخاطبوقعالذياالصطالحأصلفيلھوضعتمابھاأفید 19

ھي"الحقیقةالسالمي:وقال"،التخاطببھالذياالصطالحفيأوالًلھوضعفیماالمستعمل 20

"الكلمةبأنھا:القزوینيعرفھاكما"،لغةأوعرفاأوشرعالھوضعفیماالمستعملاللفظ 21

اللفظیةالحقیقةبأنتتفقتكادفالتعاریف"،التخاطببھاصطالحفيلھوضعتفیماالمستعملة 22

اصطالحاكانسواءالتخاطب،بھالذياالصطالحفيلھ،وضعفیمااأللفاظ،منیستعملماھي
لغویا أو شرعیا أو عرفیا.

والبیانالمعانيالبالغةعلومفياإلیضاحالقزویني،عبدالرحمنمحمدأبيالدینسعدالقضاةقاضيبنمحمدعبدهللاأبو22
.272صالمكرمة)،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزیعلبنان،بیروتالعلمیة،الكتب(دار،والبدیع

عمرتحقیقم،2010عمان،سلطنةبدیةبوالیةالسالمياإلمام(مكتبة،الشمسطلعةالسالمي،حمیدبنعبدهللامحمدأبو21
.378ص،1جالقّیام)،حسن

الشیخبتحقیقبیروت،العلمیة،الكتب(دار،األحكامأصولفياإلحكاماآلمدي،محمدبنعليأبيبنعليالحسنأبو20
.27ص،1جالعجوز)،إبراھیم

مكتبةتوزیعلبنان،بیروتالعلمیة،الكتب(دار،األصولعلمفيالمحصولالرازي،الحسینبنعمربنمحمدعبدهللاأبو19
.98ص،1جم)،1999األولىالطبعةالمكرمة،بمكةالبازأحمدعباس

األولىالطبعةلبنان،بیروتالعلمیة،الكتب(دار،السرخسيصولأالسرخسي،سھیلأبيبنأحمدبنمحمدبكرأبو18
.170ص،1جم)،1993

أحمدعباسمكتبةتوزیعلبنان،بیروتالعلمیة،الكتب(دار،الجصاصأصول،الجصاصالرازيعليبنأحمدبكرأبو17
.198ص،1جم)،2000األولىالطبعةالمكرمة،بمكةالباز

.203صالسابق،المرجع16

،كالمھافيالعربوسننومسائلھاالعربیةاللغةفقھفيالصاحبياللغوي،الرازيزكریابنفارسبنأحمدانظر:15
.203صم)،1993األولىالطبعةلبنان،بیروتالمعارف،(مكتبة

كتبلبنان،بیروتالعلمیة،الكتب(دار،المنھاجشرحفياإلبھاجالسبكي،عليبنعبدالوھابوولدهعبدالكافيبنعلي14
.208ص،1جالناشر)،بإشرافالعلماءمنجماعةوصححھھوامشھ

7



نصَّوالعرفیة،والشرعیةاللغویةأقسام:ثالثةإلىاللفظیةالحقیقةتقسیمعلىاألصولیوندرجلقد-
علىاالتفاقالشوكانيحكىوقد،والسالمي،النجاروابن،واآلمدي،الغزاليذلكعلى 23242526

ھا،الجمھورلكنَّالشرعیة،الحقیقةعلىالخالفبینماوالعرفیة،اللغویةالحقیقة وخالفھمیقرُّ
بالحقیقةیسمىماأنیرونفھؤالءوالرازي،المتأخرین،وبعضالباقالني،بكرأبوالقاضيبشأنھا

أھلألسنةعلىدورانھالكثرةالشرعیة؛المعانيفيغلبتلغویة،مجازاتسوىلیسالشرعیة،
وحكاھا،والسالمي،الغزاليعنھمحكاھاالدینیة،الحقیقةالمعتزلةأضافتقدكما،الشرع 272829

األفعالعلىتجريأنإمامعھم:اللغویةغیراللفظیةالحقیقةبأنماھیتھاوأوضحالشوكاني،
والفاسقوالكافركالمؤمنالفاعلینعلىتجريأنوإماشرعیة،فتكونوالزكاةوالصومكالصالة

وبمثلھ،منھاكنوعالعرفیة،الحقیقةإلىالقسمھذایرجعالتحقیقعندالسالميلكن،دینیةفتكون 3031

مستقال،قسمایریانھافال"،شرعيعرفأنھفيالسواءعلىالكلكان"وإنالشوكاني:قال 32

بقدر ما ھي داخلة ضمن الحقیقة الشرعیة أو العرفیة.
لھوضعفیماالمستعمل"اللفظھي:اللغویةفالحقیقةاللفظیة،الحقائقأنواعمننوعكلمفھوم-

الحیوانفيواإلنساناألعالي،العریضالشجاعالحیوانفيالمستعملكاألسداللغة،فيأوالً،
"،اللغوياالستعمالبعرفلھوضعفیماالمستعمل"اللفظفھي:العرفیةالحقیقةأما"،الناطق 3334

اللغة،أھلاستعمالبعرفیخصصثمعام،لمعنىوضعقداالسمیكونأناألولقسمان:وھو
ثمبمعنى،اللغةأصلفياالسمیكونأنوالثانيعرفاً،األربعبذواتالدابةلفظكاختصاص

إطالقھعنداللفظمنیفھمالبحیثاللغوي،الوضععنالخارجبالمجازاستعمالھمفيیشتھر
المستقذربالخارجعرفھمفياشتھرثماألرض،منللمطمئنلغًةالموضوعالغائطكاسمغیره،

بطائفة،اللفظتخصیصیختصأالھوالعامفالعرفخاصا،أوعاماعرفاویكون،اإلنسانمن 35

.27ص،1ج،األحكامأصولفياإلحكاماآلمدي،انظر:35

.27ص،1جالسابق،المرجع34

.26ص،1ج،األحكامأصولفياإلحكام،اآلمدي33

.121ص،1ج،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،32

.380ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:31

.121ص،1ج،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:30

.380ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:29

الفكردارسوریھ،دمشقالفكر،(دار،األصولتعلیقاتمنالمنخولالغزالي،محمدبنمحمدبنمحمدحامدأبوانظر:28
.134صم)،1998الثالثةالطبعةلبنان،بیروتالمعاصر،

الطبعةببیروت،العلمیةالكتب(دار،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،عليبنمحمدانظر:27
.121ص،1جم)،1999األولى

.379-378ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:26

مكتبة(الناشر،المنیرالكوكبشرحالنجار،بابنالمعروفالحنبليالفتوحيعليبنعبدالعزیزبنأحمدبنمحمدانظر:25
.150-149ص،1جحماد)،ود.نزیھالزحیليد.محمدتحقیقم،1997الریاض،العبیكان،

.27-26ص،1ج،األحكامأصولفياإلحكاماآلمدي،24

لبنان،بیروتالعلمیة،الكتب(دار،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،محمدبنمحمدبنمحمدحامدأبوانظر:23
.182صم)،1996المكرمة،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزیع
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األسماءمنطائفةكلاختصتھماھوالخاصوالعرفوالراویة،والَعِذرةوالغائطالدابةكلفظ
وغیرالنحاة،اصطالحفيوتوكید،ونعتومفعولوفاعلوخبركمبتدأمصطلحاتھم،منبشيء

كانفیماالشرعياالسم"استعمالھي:الشرعیةوالحقیقة.فنكلأربابعلیھاصطلحمماذلك 36

ھماأواللغة،أھلیعرفھماالومسماهالشرعياالسمكانوسواءالشرع،فيأواللھموضوعا
أواالسم،یعرفواولمالمعنىعرفواأوالمعنى،لذلكاالسمذلكیضعوالمأنھمغیرلھم،معروفان

37".عرفوا االسم ولم یعرفوا المعنى، كاسم الصالة والزكاة والحج ونحوه

األساسيالمحددإلىینبھكماوالمجاز،الحقیقةقضیةفيالزمنعاملإلىأنیسإبراھیمینبھ-
أنھماللغة،علماءمنالقدماءبحوثمنیبدو"كذلكفیقول:والمجاز،تكنأیاًالحقیقةبینللتفریق
أنھاعلىاأللفاظبعضظھرتھناومنواحد،عصرأنھاعلىاللغةعصوركلإلىنظروا
آلخرینوتبینحقیقة،كلھالكالمإنقال:منفقالمجازیتھا،وتنوسیتأمرھا،شاعأنبعدحقیقة،

وأالالداللة،مجازیةتبدأاأللفاظكلأنإلیھمفخیلمجازي،تاریخلھااأللفاظمعظمأنالعلماء،من
علىوالمجاز،الحقیقةمنبكٍلاعترفواالذینالعلماءجمھوروھمالثالثالفریقوكذلكفیھا،حقیقة
وحسنودقتھااستفاضتھاعلىالقدماءوبحوثاأللفاظ،داللةفيوالفرعیةاألصالةأساس

فيأثرھاھوذلكالداللة،علىللحكماألولاألساسالواقعفيھوھاما،أمراتجاھلتقدعرضھا،
ویبین"،والمجازالحقیقةعلىالحكمیستطیعالذيوحدهفھویقرؤه،أواللفظیسمعحینالفرد 38

یشیعاللفظإنحیثاألخیر،فيإلیھتؤولوماوتتطورتنشأكیفالظاھرة،ھذهأنیسإبراھیم
فينفسھاالداللةخطرتاللفظذكروكلمامعین،أمرعلىللداللةاألجیالمنجیلفياستعمالھ
فياالستعمالبھانجرففإذابالحقیقة،ذلكیسمىھذاألجلودھشة،أوغرابةدوناألذھان،

أوالغرابةتلكوتلزمھالمجاز،منإنھحینئٍذقیلطرافة،أوغرابةالذھنفيفأثارآخر،مجال
مجازیتھ،تنسىبحیثوالذیوعاأللفةمنویصبحیفقدھا،ذلكبعدزمناً،االستعمالفيالطرافة

39.ویصیر من الحقیقة

ذلكانبینھما؟العالقةأمالداللة،أمباللفظتتعلقھللأللفاظالدالليالتغیرأوالتطورظاھرة-
اللسانیةالبنیةوتحتفظالداللیة،البنیةأساسایمستتوسعأوتضیقأوالداللة،معھتنتقلالذيالتغیر

والمدلولالدالبینالعالقةأنذلكالدلیل،ماھیةفيتعدیلحصولمعالصوري،بنمطھاالصوتیة
نمطیةعلىاللغةمتكلمفینشأالمرجع،ماھیةفيالناشئالتحولتناظرأخرى،لنمطیةتخضع
فيأصیالاللغويالنظامفیبدوخفیة،تكونمعاییروفقاللغوي،الخطابتصریففيجدیدة

.99صالسابق،المرجعانظر:39

)،9978االیداع:رقمحسان،عبدالكریممحمدمطبعةالمصریة،األنجلومكتبة(الناشر،األلفاظداللةأنیس،د.إبراھیم38
.98ص

.27ص،1ج،األحكامأصولفياإلحكاماآلمدي،37

.150ص،1ج،المنیرالكوكبشرحالنجار،ابنانظر36
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وھذه،تغییردوناألدلةمعجمبقاءمعالداللیة،عوالمھفيتغییراعتراهقدكانوإنعناصره، 40

حیثللغة،االجتماعيالوظیفيالطابععنتنماللغویة،المنظومةبھاتتسمالتيالمستمرة،الحركیة
خالصةھوالذياالجتماعي،العرفھواللغويللمعجماالستعمالآلیاتفيالمتحكمیبقى

مصطلحالظاھرةھذهعلىیطلقاللغویینبعضأنَّعلماً،متشابكةوثقافیةنفسیةلتراكمات 41

الداللي،التطورمنبدالالمعنى،تغیرمصطلحعلیھایطلقوناآلخرالبعضلكنالداللي،التطور
أوالمعنىیضیقفقددائما،متصاعداواحداتجاهفيالداللةمفھومفيالتغیریكونالألنھ

التغیرأوللتطورسبباوتكوناللغة،فيتؤثركثیرةعواملوثمة،ویعممیتسعقدكمایخصص، 42

والدینیةاالجتماعیةالعواملأولھاعوامل:أربعةنھرھاديالدكتورذكرفقدأللفاظھا،الداللي
والثقافیةالمھنیةمستویاتھاوتعدداالجتماعیة،الطبقاتتنوعوثانیھاوالثقافیة،والسیاسیة

43.والجغرافیة أعرافا وتقالید، وثالثھا تاریخ اللغة، ورابعھا انتقال الكلمة من لغة الى أخرى

المبحث األول: دالالت األلفاظ من حیث الوضوح

المحكممصطلحي:مستعمالًاأللفاظدالالتفيوالخفيالواضحوجودحقیقةالعظیمالقرآنبّین
الذي(ھوتعالى:یقولالداللة،واضحغیرمعالصحیحالتعاملكیفیةفيالمرجعتعدُّآیٍةفيوالمتشابھ

مافیتبعونزیغقلوبھمفيالذینفأمامتشابھاتوأخرالكتابأمُّھنَّمحكماتآیاتمنھالكتابعلیكأنزل
عندمنكٌلبھآمنایقولونالعلمفيوالراسخونهللاإالتأویلھیعلموماتأویلھوابتغاءالفتنةابتغاءمنھتشابھ

كَّر إال أولو األلباب) 44.ربنا وما یذَّ

یطلقونكما،والظاھرالنصبشقیھ:الداللةواضحعلىالمحكممصطلحاألصولیینجمھورویطلق 45

یكنوأیاًبغیره،البنفسھالواضحھنابالمبینوالمقصود،الداللةواضحعلىكذلكالمبیَّنمصطلح 46

بیانالمھملكنأھمیة،والأثربذيفلیسالواضح،أوالمبینأوالمحكمالداللة:واضحعلىاالطالق
إلىدالالتھاوضوحدرجةحیثمناأللفاظاألصولیینمتكلموقسمفقدلذافیھ،الداللیةالقوةمستوى
أيعلىفیھااحتمالالقاطعة،داللةمعناهعلىیدلوضوحاً،األقوىھوفالنصوالظاھر،النصقسمین:

ظنیةداللةمعناهعلىیدلفالظاھرالوضوح،فيبعدهالتالیةالمرتبةفيالظاھریأتيبینماسواه،معنًى
تستلزمھحاضراًالتأویلموضوعسیكونلذاعلیھ،دلیلالمرجوحمعنىوجودمعمعنًىبرجحان

.437ص،3ج،المنیرالكوكبشرحالنجار،ابنانظر:46

م)،1998الثانیةالطبعةبدمشق،الفكردارببیروت،المعاصرالفكر(دار،االسالميالفقھأصولالزحیلي،وھبةانظر:45
.473صم)،1986والنشر،للطباعةالعربیةالنھضة(دار،االسالميالفقھأصولشلبي،مصطفىمحمد.327ص،1ج

.7اآلیة:عمران،آلسورة44

.619-616ص،العربيالتراثفيالتطبیقيالداللةعلمنھر،انظر:43

.69صالسابقالمرجعانظر:42

.228ص،العربيالتراثفيومباحثھأصولھالداللةعلممنقور،انظر:41

بدمشقالعربالكتاباتحادمنشورات(،العربيالتراثفيومباحثھأصولھالداللةعلممنقور،عبدالجلیلانظر:40
.228صم)،2001
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أوكانقریباًآخر،معنىإلىالراجحمعناهمنالظاھراللفظنقلیتمُّالتأویلعملیةبواسطةألنالضرورة،
بعیداً بقرینة تؤید ھذا االنتقال.

المطلب األول: النص

ماوھيبالكسر،المنصةعلىأقعدھاوالعروَس:رفعھ،...إلیھ:الحدیَث"نصَِّمن:اللغةفيالنص
ُیتداولأنھالغزاليبّینقداالصطالحوفي،وأظھرتھرأسھارفعتإذاالظبیةونصت"،علیھترفع 4748

وقدقطعاً،المعناهمنالمرادأنھظناًاألغلبعلىفیدلالظاھربمعنىاألولمعاني:بثالثویستعمل
والقربعلىالأصالً،احتمالإلیھیتطرقالماوھواألشھروھووالثانيالمعنى،بھذاالشافعياستعملھ

دلیل،یعضدهمقبولاحتمالإلیھیتطرقالماوالثالثغیرھا،والاألربعةتحتملالكالخمسةبعد،على
مطلقعلىاستعمالھالسالميوأضاف،نصاًكونھعناللفظیخرجفالدلیلیعضدهالالذياالحتمالوأما 49

تحدیداً؛والحدیثالقرآنلفظعلىواستعمالھالحال،إلىبالنسبةإیضاحزیادةعلىالمقالالشتمالاللفظ؛
األشھرلكنللنصاالستعماالتھذهورغم،والقیاساإلجماعمقابلةفيواستعمالھنصوص،أكثرھاألن 50

51.واألوجھ بحسب الغزالي ھو ما ال یتطرق إلیھ االحتمال اطالقاً، وھو عن االشتباه أبعد

والغزاليالجوینيتعریفاتفقفقدللمعنى،تبیاناًمنھابعٍضباستعراضبأسالأخرىتعریفاتوثمة
معناهغیرفياستعمالھیمكنال"الذيبأنھ:الرازيوعرفھ"،التأویلإلیھیتطرقال"مابأنھ:النصفي 52

فیھاحتمالالوجٍھعلىبصریحھالحكمعلىدلَّلفظ"كلبأنھ:الشیرازيإسحاقأبووعرفھ"الواحد 5354

فھ"، الدالواللفظ"،غیرهإلىعنھالسامعفھمینصرفالالذيمعناهفي"الصریحبأنھ:المبردابنوعرَّ 55

القطعالنص"حكمالسالمي:یقول،والیقینالقطعویفیدالنصَّیسمىوالوضوحالصراحةبھذهمعناهعلى 56

ألنھخالفھ؛منوتفسیقاعتقاده،وجوبذلكعلىفینبنيلفظھ،علیھدلالذيمدلولھمنھأرادالمتكلمبأن
عنھیعدلفال"،بظنيٍّتشبٌثوالبقیاس،قوٌلمعھیصحفالاالجتھاد،لمحلوقاطعاالحتمال،لمادةرافع 57

.336ص،1ج،الشمسطلعة،السالمي57

.196ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:56

(دار،األصولعلمإلىالسولغایةشرحالمبرد،بابنالشھیرالدمشقيالحنبليعبدالھاديبنأحمدبنحسنبنیوسف55
.102صم)،2000األولىالطبعةلبنان،بیروتوالتوزیع،والنشرللطباعةاإلسالمیةالبشائر

.109ص،الفقھأصولفياللمععلي،بنإبراھیمإسحاقأبوالشیرازي54

.382ص،1ج،األصولعلمفيالمحصولالرازي،53

بیروتالعلمیة،الكتب(دار،الفقھأصولفيالبرھانالجویني،یوسفبنعبدهللابنعبدالملكالمعاليأبوالحرمینإمام52
(دار،األصولتعلیقاتمنالمنخولالغزالي،.150صم)،1997األولىالطبعةبمكة،البازأحمدعباسمكتبةتوزیعلبنان،
.243صم)،1998الثالثةالطبعةلبنان،بیروتالمعاصر،الفكردارسوریة،دمشقالفكر،

.196ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:51

.335ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:50

.196ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:49

.335ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:48

مادة،816صم)،1996الخامسةالطابعةبیروت،الرسالة،(مؤسسة،المحیطالقاموس،الفیروزآباديیعقوببنمحمد47
نصص.

11



أيعنخلوهالتالیة:األموراستجمعماھوالنصَّبأنلنایتضحالتعاریفھذهجملةخاللومن،بنسخإال 58

احتماالت، وال یدخلھ التأویل، ویكون قطعيَّ الداللة، ویخطأ مخالفھ.

إفادتھفعدمآحادیاكانإنفالدلیلالنقلیة،األدلةآحادفيتجدهأنالصعوبةمنالمعنىبھذاالنصَّإن
،معظمھاأوكلھامقدماتعلىموقوفةالقطعفإفادتھمتواتراكانوإنظاھرة،الثبوتجھةمنللقطع ظنيٌّ

وعدماالشتراك،وعدمالنحو،وآراءاللغات،نقلعلىتتوقففإنھامثلھ،ظنيٌّالظنيٌّعلىوالموقوف
الناسخ،وعدمللمطلق،والتقییدللعموم،والتخصیصواإلضمار،العادي،أوالشرعيوالنقلالمجاز،
لوجودنظراًللقطع؛النصوصآحادإفادةتعذرالشاطبيقررولذاالعقلي،والمعارضوالتأخیر،والتقدیم

59.ھذه االعتبارات

بندرتھاوالثانیةوجودھا،وعدمالنصوصبانتفاءاألولىمقالتان:األصولیینأوساطفيراجتولذا
ولمكذلك،الزركشيوحكاھا،علیھاالردمعرضفيالمقالةھذهالجوینيحكىوقد،وجودھاوعزة 6061

أنكماجداً،معوزةالنصوص"فإنیقول:الثانیةالمقالةیتبنىأنھیبدوآخرمعرضوفي،أحدإلىینسبھا 62

المواقفشرحفيالجرجانيونسبھا،القرافيصراحًةتبنوھاالذینومن"،جداًقلیلةالمتواترةاألخبار 6364

األشاعرةوأكثرالمعتزلةعناألصفھانيحكاهبمامعارضةنسبٌةلكنھا،األشاعرةوجمھورالمعتزلةإلى 65

إلىالنصوصانتفاءالجرجانينسبةبأنورأىذلك،صالحأیمنالدكتوراستشكلوقد،القطعتفیدبأنھا 66

أنیبدولكن،العقلیةأصولھامعتتماشىقدالمعتزلةإلىنسبتھابینماصحیحة،لیستاألشاعرةجمھور 67

"ووجودالشاطبي:یقولعلیھا،متفقاتكونتكادمطلقالالحتماالتالقابلیةعدمبمعنىالنصوصندرة

علىردهمعرضوفيالجوینيإنبل"،الندورغایةفيأومعدومالمشھوراالستعمالعلىفیھاالقطع 68

اتخاذإلىدعاهالذياألمراللغة،إلىرداًالحصولبعیدةبأنھاضمناًیقرُّوعزتھاالنصوصبندرةالقائلین
النصوصمن"والمقصودیقول:قاطعاًنصاًالنصُّیكونلكيوالحالیةالمقالیةالقرائناجتماعمسلك

وإنوھذااالحتماالت،مسالكوانقطاعالتأویل،جھاالتانحساممعقطع،علىالمعانيبإفادةاالستقالل

.34ص،1ج،الشریعةأصولفيالموافقاتالشاطبي،68

.26ص)،gotoayman@gmail.com(،األصولیینعندالقطعإشكالیةصالح،انظر:67

.28ص،1ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:66

الطباعةداراألشعري،الشافعيحسنصھیب(منشورات،اإلیجيللعضدالمواقفشرحالجرجاني،محمدبنعليانظر:65
.155صجلبي)،وحاشیةحسنالسیالكوتي،عبدالحكیمحاشیةحاشیتان:وعلیھالعامرة،

.26ص)،gotoayman@gmail.com(،األصولیینعندالقطعإشكالیةصالح،انظر:64

.25ص،3جالسابق،المرجع63

.29ص،1ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:62

.151ص،الفقھأصولفيالبرھانالجویني،انظر:61

أغسطسیولیوالثالثون،السنة،117العددالمعاصر،المسلم(مجلة،األصولیینعندالقطعإشكالیةصالح،أیمنانظر:60
.43ص)،gotoayman@gmail.comم،2005سبتمبر

المعرفة(دار،الشریعةأصولفيالموافقاتالشاطبي،المالكيالغرناطياللخميموسىبنإبراھیمإسحاقأبوانظر:59
.35-34ص،1جم)،1997الثالثةالطبعةلبنان،بیروتوالتوزیع،والنشرللطباعة

.327ص،1ج،االسالميالفقھأصولوالزحیلي،انظر:58
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69"،والمقالیةالحالیةالقرائنمعالغرضھذاأكثرفمااللغة،إلىرداًالصیغبوضعحصولھبعیداًكان

وإزاء إشكالیة ندرة النصوص أو انتفائھا فقد حاولوا معالجتھا بأمرین:

نظریة القرائن التي جاء بھا الجویني.-
نظریة االستقراء التي جاء بھا الشاطبي.-

انتفائھاأوالنصوصبندرةالقائلینلزعمتصدیھمعرضفيالجوینيبھاأتىالتيالقرائننظریةإنَّ
تعترضالتيللموانعوحدھا؛اللغةباعتبارقاطعةلفظیةنصوصوجودبصعوبةحقیقتھافيتعترف
هللاكتابفيبنٍصباالعترافیسمحونیكادونالالذینھؤالءمناستیاءهالجوینيویبديالداللیة،القطعیة
بھأدىالذياألمر،هللا)رسول(محمدوقولھ:،أحد)هللاھو(قلتعالى:قولھظھورظھرماإالتعالى، 7071

حتىوبالتالي،عقلاقتضاءأوإجماعأومقالیةأوحالیةقرائنمنبھیحتفُّماباعتباربالنصالقولإلى 72

نصاً،تصیرمجتمعاتأوفرادىالقرائنبھذهلكنذاتھا،فينصاًولیستمحتملةاللفظداللةكانتوإن
نوعان:النصبأنالقولیمكنناأخرىجھةمناالصطالحيالنصومفھومجھةمنالنظریةھذهوإزاء
للنصتعریفھمإلىرداًاألصولیینكالممحلھوالذيالمنعدمأوالنادرفالنصبغیره،ونٌصبذاتھ،نٌص
بالقرائنوإنمابذاتھ،لیسنصھوبالقرائنالمحفوفالنصبینماوحده،اللفظإلىالمستندبذاتھ،النصھو

القطعیةالنصوصتكثیرمحاولةھوالنظریةھذهأساسفإنحالكلوعلىالداللیة،القوةھذهأكسبتھالتي
ھذاتحتمعاًوالشریعةالعقیدةیخصفیمااألحكاممنللتنصلمفتوحاًالمجالتركوعدمالداللة،حیثمن

المبرر.

یراھاالأنھكماانتفائھا،أوالنصوصندرةمأزقمنكمخلصالقرائننظریةیرتِضلمالشاطبيلكنَّ
تعذرھا،أوالقرائنندرةقرربعدماالجوینينظریةأنقاضعلىاالستقراءبنظریةفأتىنٍص،كلِّفيتطرد
فقدمنقولةأومشاھدةقرائنبھااقترنتإذالكننفسھا،فيظنیةبأنھابوجودھاقالمناعتصم"وقدیقول:

الكجملةاألدلةإلىالنظرأساسعلىنظریتھالشاطبيویبني"،متعذٌرأونادٌركلھوھذاالیقین،تفید 73

وجودمعحتىاالحتماالتمنخالیاًقاطعاًنصاًیكونأنیتعذرأویندرمفردااللفظيفالدلیلفرادى،
فإنھاواحٍدمعنًىعلىتضافرتقدالظنیةاألدلةمنجملةاستقراءعندبینماالشاطبي،وجھةمنالقرائن

74،القطعالتواترأفاداالجتماعوبسبباالفتراق،حالتحصلالقوةمناالجتماعفيلمانظراًالقطع؛تفیده

تفوتتكادمواضعمنمتضافرةكثیرةأدلةبسببإالالواحدخبرأوالقیاسأوشرعيكدلیلاإلجماعولیس
دوبتكاثرھاالواحد،المعنىتنتظملكنھابعینھ،بابإلىترجعالالحصر، فصارتبعضاً،بعضھاعضَّ

.35ص،1جالسابق،المرجعانظر:74

.35-34ص،1ج،الشریعةأصولفيالموافقاتالشاطبي،73

.150ص،الفقھأصولفيالبرھانالجویني،انظر:72

.29اآلیة:الفتح،سورة71

.1اآلیة:اإلخالص،سورة70

.242ص،الفقھأصولفيالبرھانالجویني،69
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المعنى،ھذاعلىالتنبیھتركواقداألصولیینمنالمتقدمینأنالشاطبيویرى،القطعمفیدًةبمجموعھا 75

واألحادیثاآلیاتنصوصتناولتمَّحیناالستشكالَولََّدالذياألمرعنھ،المتأخرینغفلةفيتسببمما
األصولقواعدعلىبھااالستداللاستضعافإلىبھمفأدىومنفرد،مجزأوبشكٍلحدٍةعلىكٌلنصاً،نصاً

76.المراد منھا القطع

منتقارباًبلكبیراً،اختالفاًالقرائننظریةوبینبینھانرىالفإنناجیداًاالستقراءنظریةتأملوعند
هیمكناالستقراءإنحیث التيالقرائنمنأنواعلذكرتطرققدفالجوینيالمقالیة،القرینةضمنمنعدُّ

المقالیةالقرینةولیستوالعقل،واإلجماعوالحالیةالمقالیةكالقرینةوالقطعالنصیةفتفیدهباللفظتحتف
بجملتھاالقطعفتفیدهالموضوعنفسعلىتردالتيوالسنةالقرآنمناللفظیةالشرعأدلةمننصوصسوى

یمكنالمتواترعددعنإالاإلجماعیصدروالالجویني،ذكرھاقدكقرینةاإلجماعأنكماحدة،علىال
علىالمتواطئةلألدلةالجماعیةالكلیةالنظرةأھمیةعلىینبھالشاطبيفإنذلكورغمباطل،علىتواطؤه
والتيالمجزأة،المتفرقةالنظرةوینتقدالقاطع،النصمرتبةبھتصلحتىقوًةاللفظتمنحوالتيالمعنى،

فيوالشاطبيالجوینيمنكٍلجھدویصبمتعذرًة،أونادرًةالنصیةفتكونحدٍة،علىدلیلكلإلىتنظر
بذاتھاللفظبأنالضمنياالعترافبعدخارجھا،منأخرىبأمورالقاطعةالنصوصتكثیرمنالمحاولة

یندر أو یتعذر إفادتھ النصیة والقطع؛ للموانع واالحتماالت التي تعترضھ.

المطلب الثاني: الظاھر

بخالفاللغةفيوھوداللتھ،وضوحقوةحیثمنالنصبعدالثانیةالمرتبةفيیأتيالظاھراللفظ
ظھرماأو،مرجوحاًاحتماالغیرهیحتملأو،التأویلیحتملالذيفھواالصطالحفيأما،الباطن 777879

سواءظنیة،داللةمعناهعلىدلَّماھو"فالظاھرشلبي:مصطفىمحمدیقول،غیرهاحتمالمعمعناه 80

81"،الخاصكداللةالتأویلقبولعنأوكلھا،أفرادهعلىالعامكداللةالوضععنناشئةالداللةھذهكانت

فيدلیالًویعدُّمعناه،علىظنیةوداللتھالتأویل،ویقبلمرجوحاً،احتماالكانوإنغیرهیحتملفالظاھر
كمااأللفاظ،بظواھرالعملعلىالصحابةإجماعبدلیلبھ،والعملاتباعھویجبالشرعیة،العملیةاألحكام

كاألخبارنادرةفالنصوصاألحكام،أغلبلتعطلتوإالاآلحاد،بأخباركالعملالشرعفيضروريأنھ
82.المتواترة

.25ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:82

.472ص،االستنباطوقواعداألحكاموأدلةباألصولالتعریفیةالمقدمةفياالسالميالفقھأصولشلبي،81

.335ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:80

.328ص،1ج،األصولعلمفيالمحصولالرازي،انظر:79

.196ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:78

ظھر.مادة،556ص،المحیطالقاموسالفیروزآبادي،انظر:77
.36ص،1جالسابق،المرجعانظر:76

.36ص،1جالسابق،المرجعانظر:75
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معھماألدلةألفاظفإننصوصوجودینكرونمنعندبلالظاھر،منتعدالشریعةألفاظأغلبإن
وبینبینھافیماأوبینھا،فیماتعارضإلىكثیرةأحیاٍنفيأدتالكبیرةالوفرةوھذهالظاھر،منكلھا

أنمنطلقمنالشریعة،أدلةدالالتبینوالتوفیقالجمعوألجلالعقل،مقتضىأوالقطعیةالنصوص
الوسیلةھوالتأویلكانفقداللغویةوباإلمكاناتالشرع،أصلفيالفقط،للناسیبدوفیماواقٌعالتعارض

والشریعةالدینكلیاتومعبعضھا،معوتنسجمتتفقحتىاألدلة؛ظواھربینالتعارضھذادرءإلى
بینالظاھریتنقلفبواسطتھللظاھر؛مالصقاالتأویلموضوعكانفقدذلكوألجلالعلم،وحقائقوالعقل

معانیھ األخرى.

المطلب الثالث: التأویل

أياألمر،إلیھآلمنالمرجع،ھوفقیل:اللغة،حیثمنالتأویلفيآراءثالثةالزركشيذكر
بالتأویلالمؤولفكانسائسنا،أيإلیناآیٌلفالنیقالالسیاسة،وھياإلیالة،منمأخوذوقیل:رجع،

فالكالمعلىالسائسكالمتحكم 83،مصیرهأياألمرھذامآلفیقالوعاقبتھ،األمرآخروقیل:فیھ،المتصرِّ

فھفقداالصطالحفيالتأویلمعنىأما أغلببھیصیردلیلیعضدهاحتمالعن"عبارةبأنھ:الغزاليعرَّ
الظاھرمدلولھغیرعلىاللفظ"حملبأنھ:اآلمديوعرفھ"،الظاھرعلیھیدلالذيالمعنىمنالظنعلى 84

التعاریففھذه"،المرجوحالمحتملعلىالظاھر"حملبأنھ:الشوكانيوعرفھ"،لھاحتمالھمعمنھ 8586

األخرمعانیھأحدإلىللذھنالمتبادرالظاھرالمعنىنقلعملیةھواألصولیینعندالتأویلبأنتوضح
یحصلالواقعفيلكندلیل،بدونالظاھراللفظمعنىعناإللتفاتیمكنالإذعلیھ،وتدلتعضدهبقرینة
بالقرائنالتسلیمغالباًیتمالكمااألخر،معانیھإلىالمتبادرمعناهمنالظاھرنقلحولالجدلمنالكثیر

الناقلة للمعنى، األمر الذي أحدث جدالً واسعاً في دالالت أدلة قضایا علم الكالم عموماً.

بعضذكرھاقدظواھرھا،عناأللفاظتأویلعندمراعاتھاالواجبالشروطبعضوثمة
وكلالشرع،صاحبعادةأواالستعمال،عرفأواللغة،لوضعموافقاًیكونأنیجبفأوالً:األصولیین،

علیھ،حملالذيالمعنىھوباللفظالمرادأنعلىالدلیلیدلأنوثانیا:بصحیح،فلیسھذاعنخرجتأویل
َمقدكما،خفیاًالجلیاًیكونأنبدَّفالبالقیاسالتأویلكانإذاوثالثاً:فیھ،كثیراًیستعملالكانإذا قُسِّ 87

كثیراً،ذلكفيیستعملمعنىعلىالتأویلوھومرجح،بأدنىیترجحقریبتأویلأقسام:ثالثةإلىالتأویل
،بمرجحإالیترجحالبعیدوتأویل قبولبیانإلىفیحتاجكثیراً،یستعملالمعنىعلىالتأویلوھوقويٍّ

.49-48ص،2جالسابق،المرجعانظر:87

.46ص،2ج،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،86

.50ص،2ج،األحكامأصولفياإلحكاماآلمدي،85

.196ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،84

.26ص،3جالسابق،المرجعانظر:83
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مردوداًفیكوناللفظ،یحتملھالمتعذٍروتأویلیقتضیھ،السیاقھذافياللفظأنوبیانالتأویل،لھذااللفظ
88.غیَر مقبول، وھو حمل اللفظ على معنًى ال یستعمل أصالً

زهالبعض،فمنعھ(العقل)،بالقیاسالتأویلجوازفياختلفواولقد بھجازماألنآخرون،وجوَّ
دونالجليالقیاسفيفأجازوهالتوسطإلىالبعضوذھباآلحاد،كأخبارالتأویل،بھجازالتخصیص

فياختلفواقدبینماالفروع،فياستعمالھعلىاالتفاقالزركشيحكىفقدأخرىجھةومن،الخفي 89

وھوالتأویلمنعاألولثالثة:مذاھبإلىالموھمةالباريوصفاتالدیاناتوأصولكالعقائداألصول
أوالمنزھینإلىینسبمذھبوھوالتأویلوجوبوالثاني:المجسمة،أوالمشبھةإلىینسبمذھب

تشبیھاً،ظاھرهعلىاللفظیأخذالوھوللسلف،وینسبالواقفینأوالمفوضینمذھبوالثالث:المعطلین،
ھذهتأتيوسوف،علیھأشكلفیماالدخولعنویقفتعالى،هللاإلىمعناهیفوضبلیؤولھالوكذلك 90

المسألة تفصیال في الفصل األخیر، تبیاناً لما لھذه الظواھر اللغویة من أثر في االختالف العقدي.

مستوًىفيلیستتراكیبأومفرداتاأللفاظأنالمبحثھذافيطرقناهماخاللمنلنایتبین
األلفاظبأنداللیاًاألصولیینبحثخاللمنتجلَّىقدكماووضوحھ،المعنىسطوعحیثمنواحٍد

ذلكوإزاءمتعذرة،أوالوجودنادرةوھيآخر،معنًىأليفیھااحتمالالقاطعاًنصاًتكونأنإماالواضحة
لمواجھةحلولإیجادفيمنھماكمحاولٍةللشاطبي،االستقراءونظریةللجویني،القرائننظریةجاءت
تماماًاالحتماالتمنخاٍللفظیوجدالحیثتكثیرھا،فيمنھماوسعیاًوندرتھا،النصوصقلةمشكلة
معالراجحمعناهعلىیدلماوھوالظاھُر،اللفُظالوضوحفيالنصَّویليالعام،النصمفھومبحسب
إلیھأشارماإلىفیصارالمرجوح،المعنىإرادةعلىالقرینةدلَّتفإنظنیة،وداللتھمرجوح،معنىوجود
شیوعبحسبومتعذر،وقریببعیدإلىالتأویلوقُسمبالتأویل،تدعىالعملیةوھذهمعنى،منالدلیل

قضایاأدلةدالالتتوجیھفيبارزدورللتأویلكانولقدأخرى،جھةمنالقرینةوقوةجھة،مناالستعمال
خصمھیذھباألحیان،بعضفينصاًیدعیھوقدالظاھر،اللفظبمعنىالبعضیتمسكفبینماالكالم،علم
فریقیراهماحیثالكالمیة،الفرقبینللخالفسبباذلكفكانرآھا،وأدلةقرائنوجودبسببتأویلھإلى

أنھ واضٌح في معنى، یراه الفریق اآلخر واضح في معنى آخر.

المبحث الثاني: دالالت األلفاظ من حیث الغموض

واضحةفلیستشيء،علىبھایستدلَّأنالمتلقيیستطیعالمبھمًةداللتھتكونمااأللفاظمنإن
الكتابأنزلالذي(ھوتعالى:هللایقولبیان،إلىتحتاجغامضًةبلظاھریاً،وضوحاًوالنصیاًوضوحاً

ابتغاءمنھتشابھمافیتبعونزیٌغقلوبھمفيالذینفأمامتشابھاتوأخرالكتابأمھنَّمحكماتآیاتمنھ
یذكروماربناعندمنكٌلبھآمنایقولونالعلمفيوالراسخونهللاإالتأویلھیعلموماتأویلھوابتغاءالفتنة

.28ص،3جالسابق،المرجعانظر:90

.34-33ص،3جالسابقالمرجعانظر:89

أصولفيالمحیطالبحر.الزركشي،49ص،2ج،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:88
.33ص،3ج،الفقھ
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،االستواءكآیةظاھرهعلىإجراؤهعسرماھوالمتشابھأنإلىعباسابنذھبوقد،األلباب)أولوإال 9192

غامضاً،والمتشابھواضحاً،المحكمالعلماءعدَّولقدوالمتشابھ،المحكمتفسیرفيكثیرةأخرىآراءوثمة
غیروالمتشابھلفظیة،ألسباٍبیكونماالمجملفالمتشابھمجمٍل،وغیرمجمٍلإلىالمتشابھالسالميُّوقسم

اآلیاتألنالمحكم؛إلىردھالوجوبإجمالفیھاولیسللتشبیھ،الموھمةاآلیاتفيیكونماالمجمل
93.المحكمات ھنَّ أمُّ الكتاب، أي أصلھن الذي یرجع إلیھ سائرھن

المطلب األول: المجمل

تفاصیلھ،ورفعجمعھإذاالحساَب،أجمَلیقال:ومنھالجمع،منمأخوذاللغةحیثمنالمجمل
،أبھمھإذااألمرأجملمنالمبھم،ھووقیل:،حصلتھإذاالشيءجملُتیقال:ومنھالمحّصل،ھووقیل: 9495

فھاالصطالحفيأما 96،ومبتغاهالالفظمقصودیدركوالمعناه،یعقلالالذيالمبھمبأنھالجویني:فعرَّ

فھ،معناهیفھمالماوقیل:،غیرهإلىالمرادمعرفةفيویفتقرلفظھ،منمعناهیعقلالماوقیل: وعرَّ 9798

بینترددماوقیل:،إلیھبالنسبةاآلخرعلىألحدھمامزیةالأمرینأحدعلىداللةمالھبأنھاآلمدي 99

حتىمنھالمرادفيبنفسھیستقلالمابأنھفوركوابنالشاشيالقفالوقال،السواءعلىفأكثرمحتملین 100

بھیستدلالماھوأصولیاًالمجملمفھومبأنجلیاًلنایتضحالتعریفاتھذهخاللومن،تفسیرهیأتي 101

یفھمأنیمكنالولذاآخر،علىلمعنًىمزیةالالسواء،علىمعنىمنأكثرعلىیدلأومعین،معنىعلى
؛أولفظيٍّبیاٍنإلىبحاجةالمجملكانوعلیھتامة،فائدةیفیُدماالمجملاللفظمنالمتلقي یزوللكيفعليٍّ

ناً، ال بذاتھ. عنھ اإلبھام والغموض، فیكون بھ مبیَّ

داؤودعنحكيلكنالمطھرة،والسنةالعظیمالقرآننصوصفيوموجودواقعوالمجمل
والوتطویل،یفید،البیاٍنبدوناإلجمالأنومستندهأحد،علیھیوافقھولموجوده،بعدمقالأنھالظاھري

بقاءفياختلفواثم،والسالمالصالةعلیھرسولھوكالمسبحانھهللاكالمعنفضالًالبلغاءكالمفيیقع 102

لكمأكملت(الیومتعالى:قولھإلىاستناداًبقائھ؛بمنعبعضھمفقالالشریعة،نصوصفياإلجمالواستمرار

.415ص،3ج،المنیرالكوكبشرحالنجار،ابن.43ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:102

.18ص،2ج،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:101

.414ص،3ج،المنیرالكوكبشرحالنجار،ابنانظر:100

.10ص،2ج،األحكامأصولفياإلحكاماآلمدي،انظر:99

.245ص،األصولتعلیقاتمنالمنخولالغزالي،انظر:98

.111ص،الفقھأصولفياللمعالشیرازي،انظر:97

.153ص،الفقھأصولفيالبرھانالجویني،انظر:96

.16ص،2ج،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:95

.9ص،2ج،األحكامأصولفياإلحكاماآلمدي،انظر:94

.341ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:93

.249-248ص،األصولتعلیقاتمنالمنخولالغزالي،انظر:92

.7اآلیة:عمران،آلسورة91
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فالواألحكامالعملعلیھیجريمابینالتفریقالجوینيواختاراالمتناع،بعدمآخرونوقال،دینكم) 103

104.یستمر إجمالھ، وبین ما ال عالقة لھ بالتكلیف فیجوز استمرار اإلجمال فیھ

ا وعنفیھ،القولعنالوقوفحكمھكانشيء،علىمنھیتوصلالمبھماً،المجملاللفظكانولمَّ
البیانعلىالتوقفالمجملأي"وحكمھالنجار:ابنیقول،منھالمرادیظھربدلیلإالمنھبالمرادالحكم 105

بھ،المرادعلىلفظھداللةلعدملفظھ؛عنخارجبدلیلإالمحتمالتھبأحدالعملیجوزفالالخارجي،
إلىفیھالتوقفالمجمل"وحكمالشیرازي:إسحاقأبواألستاذوقال"،علیھدلیلالبماالتكلیفوامتناع 106

"وحكمھشلبي:مصطفىمحمدوقال"،النزاعفیھیقعشيءفيبظاھرهاالحتجاجیصحوالیفسر،أن 107

المجملفاللفظ"،فیھالتوقفعلیھوجبالمجتھد،یجدهلمفإنفیھ،اإلجمالیزیلعماالبحثوجوب 108

الواردالمجملبیانعنالبحثفیجببشيء،الخروجإزاءهیمكنالبیٍِّنمعنىإلىیحیلالالذيالغامض
الشرعیةاألحكامبابفيخصوصاًتبیینھ،یتملممجمٍلاستمرارإمكانیةلعدمالشریعة؛نصوصفي

بابالنسدادوذلكوجھة؛أيإلىتوجیھھعنالتوقفوجبلھ،بیاٍنعلىالعثوریتملمفإذاالعملیة،
التوصل من خاللھ إلى أي معنى، فھو المسلك األسلم، خشیة اتباع الوھم والسراب.

المطلب الثاني: الُمَبیَّن

المستغنيھووالثانيبیانھ،علیھوردوقدبیانإلىاحتاجمااألولنوعان:األصولیینلدىالمبین
كمنمالیزیلثانیاًلفظاًالبیانعلیھفیأتيبغیرهالمبینھواألولبالمعنىفالمبینلذا،البیانعنابتداًء 109

أونصاًكانسواءبذاتھ،الواضحھوالثانيبالمعنىالمبینبینماالمجمل،اللفظذلكفيغموضمن
الُمَبیَّنبأنفالحاصلكٍلوعلىلفظھ،فيغموضأيكمونلعدمیبینھ؛آخرلفظإلىمحتاجاًولیسظاھراً،

تبیینھ،فيالغیرذلكإلىوالمحتاجداللیاً،الغامضالمجملھوبغیرهالُمَبیَّنبینماداللیاً،الواضحھوبذاتھ
المعنىھوبالُمَبیَّننقصدفإنناالموضعھذاوفيالبیان،بمعیةمعنىعلىیدلبلبذاتھ،معنىعلىیدلفال

البخطابالمرادعلىالدالھووالبیانالبیان،إلىافتقرماھواألصولییناصطالحفيفالُمَبیَّناألول،
بالمعنىیستقلالالبیانأنكماوحده،بالمعنىیستقلالفالمجمل،المرادعلىالداللةفيبنفسھیستقل 110

الوضوحمستوىإلىبمجموعھماواالرتقاءالفائدة،تمامفياآلخریكملأحدھماوالُمَبیِّنفالُمَبیَّنوحده،
داللیاً، من بعد ما كان الغموض واإلبھام.

.19ص،2ج،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:110

.381ص،1ج،األصولعلمفيالمحصولالرازي،انظر:109

.473ص)،االستنباطوقواعداألحكاموأدلةباألصولالتعریفیةالمقدمةفياالسالميالفقھأصولشلبي،108

.21ص،2ج،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،107

.414ص،3ج،المنیرالكوكبشرحالنجار،ابن106

.341ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:105

.156ص،الفقھأصولفيالبرھانالجویني،انظر:104

.3اآلیة:المائدة،سورة103
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والعلم،والدلیل،اإلعالم،وھي:الغزاليفندھاكماثالثةبأمورلتعلقھالبیانحقیقةفياختلفواوقد
اإلعالمإلىنظروافالذینالتعلق،جھةإلىمنھمكٍلنظرةالختالفتبعاًللبیانتعریفاتھماختلفتفقدولذا

اإلعالمبھیحصلماإلىنظرواالذینبینماالتجلي،حیزإلىاإلشكالحیزمنالشيءإخراجھوقالوا:
الشيءتبینوھوالعلمنفسرأوهفقدوغایتھالدلیلمحصلةإلىنظرواالذینأماالدلیل،ھوقالوا:والتجلي

الدلیلالمعتزلةوأكثرواآلمديوالرازيوالغزاليوالجوینيبكرأبيالقاضيمنكٌلالحظفقدولذا، 111

الُمَبیِّنفعلالصیرفيالحظبینما،بالمطلوبالظنأوالعلمإلىفیھالنظربصحیحالموصلھوفقالوا: 112

العلمنفسالبصريعبدهللاأبووالحظ،التجليحیزإلىاإلشكالحیزمنالشيءإخراجالبیانفقال: 113

ه لكنھالثالثة،األقسامھذهمنأيٍّعلىالبیاناسمإطالقفيحجرالبأنھالغزاليویرى،العلمبحدفحدَّ 114

115.في الوقت ذاتھ یرجح بأنھ الدلیل؛ بسبب قربھ إلى اللغة، وكثرة تداولھ بین أھل العلم

بالفعل،والثانیةاألكثر،وھوبالقولأحدھاالسمعاني:ابنأوردھاستبطرائقالبیانویحصل
باجتھادوالسادسةاألحكام،وعللأسباببھوُیعنىبالتنبیھوالخامسةباإلشارة،والرابعةبالكتابة،والثالثة
رتبًةأعالھافقالوا:البیانعلىاألقوىحیثمنُرتبتوقد،المذكورةالخمسةالوجوهإلىاستناداًالعلماء 116

ذكرقدكما،العلةعلىبالتنبیھثمبالكتابة،ثمباإلشارة،ثمبالفعل،ثمبالخطاب،الداللةمنوقعما 117

الشافعي في الرسالة صنوفاً خمسة كأنواع للبیان، بعضھا أوضح من بعض:

األول: بیان التأكید وھو النص الجلي الذي ال یتطرق إلیھ تأویل.

الثاني: النص الذي ینفرد بإدراكھ العلماء.

الثالث: نصوص السنة المبینة لمشكل القرآن.

الرابع: نصوص السنة المبتدأة، مما لیس في القرآن نٌص علیھا ال باإلجمال وال بالتبیین.

118.الخامس: بیان اإلشارة، وھو القیاس المستنبط من الكتاب والسنة

المطلب الثالث: أسباب حصول اإلجمال في األلفاظ

.35ص،2جالسابق،المرجعانظر:118

.36ص،2ج،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:117

،االسالميالفقھأصولوالزحیلي،.36-35ص،2ج،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:116
.330ص،1ج

.191ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:115

.19ص،2ج،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:114

.19ص،2جالسابق،المرجعانظر:113

.19ص،2ج،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:112

.191ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:111
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مافمنھاوأحصوھا،األصولیونتتبعھاولقداأللفاظ،فيوالغموضاإلجماللوقوعأسبابثمة
منلإلجمالالباعثةالنقاطعلىنقفلكينذكرھافنحنحالكلوعلىحولھ،اختلفواماومنھاعلیھ،اتفقوا

جھة اللغة، وعلى الوقوع الفعلي لإلجمال في نصوص الشریعة، وھي كالتالي:

معانیھ،كلفيتعمیمھبامتناعالقائلینمعاالشتراك،بسببالمفردةاأللفاظفياإلجمالیكون-
یكونوقدوالمفعول،للفاعلوكالمختاروالشمس،للذھبكالعینمختلفین:بینیكونقدوالمشترك

119.بین ضدین: كالقرء للطھر والحیض

الذيیعفَو(أوتعالى:قولھومثالھمنھ،المرادوجھلمعناهارتباكعندالتركیبفياإلجمالیكون-
إذاالمھرإسقاطأوالمقصود،ھوالزوجكانإذاالمھرزیادةبینمترددفإنھ،النكاح)عقدةبیده 120

121.كان ولي الزوجة المقصود، فالمعنیان محتمالن على السواء

علىالحمللیسإذالحقیقة،علىحملھیمنعماوجودمعالمتساویةالمجازاتبسبباإلجمالیكون-
إرادةیتعذرإذالناس،علىفالنیدظھرتالقائل:كقولومثالھ،اآلخرمنأولىأحدھما 122

123.الجارحة المخصوصة، ولكن تردد بین أحد مجازیھ: نعمتھ أو قدرتھ

منھما،كٍلإلىیعودأنصالحاًوكاناسمین،عقبجاءإذاالضمیرمرجعفياإلجمالیكون-
"عمرو"،بھالمفعولوإلى"زید"الفاعلإلىعودهفیجوزفضربُتُھ،عمراًزیٌدضرَبكقولك:

"لحم"المضافإلىالضمیریعودأنفیحتمل،رجس)فإنھخنزیرلحم(أوتعالى:وكقولھ 124

125.ویحتمل كذلك عوده إلى المضاف إلیھ "خنزیر"

منھما،واحٍدلكلیصلحنعتیعقبھمااسمانیذكرأنوذلكالصفة،مرجعفياإلجمالیكون-
ً"الفاضل"یكونأنفیحتملالفاضِل،زیٍدبغالِممررُتكقولك: وكذلكلزید،یكونوأنللغالم،نعتا

فإنماھر،طبیبعمروفقلَت:غیره،فيماھروھوالطب،فيماھرغیَرطبیباعمروكانلو
غیرفيماھراًبھیرادأنوبینكاذباً،فیكونالطب،فيماھراًكونھبینمتردد"ماھر"قولك

126.الطب، فیكون صادقا

ماإالاألنعامبھیمةلكم(أحلتتعالى:قولھمثالھمجھول،مستثنىأومخصَّصفياإلجمالیكون-
بقولھتبیینھتمفقدولذامنھ،بالمرادعلمناعدمإجمالھوسببمجمل،علینایتلىفما،علیكم)یتلى 127

.1اآلیة:المائد،سورة127

.346ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،.11ص،2ج،األحكامأصولفياإلحكاماآلمدي،انظر:126

.145ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،.47ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:125

.145اآلیة:األنعام،سورة124

.345ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:123

.48ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:122

.344ص،1ج،الشمسطلعة.السالمي،47ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:121

.237اآلیة:البقرة،سورة120

.46ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،.10ص،2ج،األحكامأصولفياإلحكاماآلمدي،انظر:119
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دخلإْنتمیمبنيمنواحٍدكلَّأكرْمنحو:الشرطفيومثالھ،المیتة)علیكم(حرمتتعالى: 128

129.الدار، فالدار مجھولة حیث ال عھد، وبسبب جھلھا حصل اإلجمال

االبتداءومعنىبالحرف،العطفھوالنسقومعنىوالوقف،واالبتداءالنسقفياإلجمالیكون-
أھویدرىالبحیثفیھااإلجمالویكونالكالم،تمامبعدالسكوتالوقفومعنىالكالم،استئناف

تعالى:قولھومثالھال،أموقفمحلھوأومستأنف،غیرأممستأنفأوعطف،غیرأمعطف
العطفبینمحتملة"والراسخون"منفالواو،العلم)فيوالراسخونهللاإالتأویلھیعلم(وما 130

131.واالستئناف، فإن كانت للعطف كره الوقف، وإن كانت لالستئناف وجب الوقف

(فمنوقولھ:،الزكاة)وآتواالصالة(وأقیمواتعالى:كقولھالشرعیة،األسماءفياإلجمالیكون- 132

الصالةفياإلجمالفیكون،البیت)حجالناسعلى(و�وقولھ:،فلیصمھ)الشھرمنكمشھد 133134

فيعلیھھيعماتماماًمختلفةالشرعفيمعاٍنعلىتدلأنھاجھةمنوالحجوالصیاموالزكاة
منوھناكوتفصیل،بیانإلىمفتقرًةمجملًةفتكونأخرىمعاٍنإلىنقلھاالشرعأنوبسبباللغة،

135.رآھا لیست مجملة بل عامة؛ ألنھا حقائق شرعیة

(حرمتتعالى:كقولھاألفعال،دونباألعیانفیھاالتحریمعلقالتياأللفاظفياإلجمالیكون-

وأبيالبصريعبدهللاكأبيالبعضفذھب،أمھاتكم)عیكم(حرمتوقولھ:،المیتة)علیكم 136137

كثیرةالمیتةحرمةعلىالواردةفالمحتمالتمجملة،أنھاإلىالحنفیةوبعضالكرخيالحسن
بأولىأحدھاولیسمحتملة،كثیرةأفعالفھناكاألمھاتوكذلكأكلھا،أورؤیتھاأولمسھاكحرمة

وتحملإجمالالفقالواالجمھور،وخالفھمفیھا،اإلجمالحصلولھذاعلیھ،بالحملاآلخرعن
138.على ما یسبق إلى الفھم ویتبادر إلیھ، فالغالب من المیتة تحریم أكلھا، ومن المرأة تحریم وطئھا

،1ج،الشمسطلعةالسالمي،.24ص،2ج،األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:138
.349ص

.23اآلیة:النساء،سورة137

.3اآلیة:المائدة،سورة136

.50ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:135

.97اآلیة:عمران،آلسورة134

.185اآلیة:البقرة،سورة133

.56اآلیة:النور،سورة132

.348-347ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:131

.7اآلیة:عمران،آلسورة130

.347-346ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:129

.3اآلیة:المائدة،سورة128
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وذلكالكمال،نفيأوالصحةنفيأوالذاتنفيبینالنفيحرفمعنىترددفياإلجمالویكون-
،المسجد)فيإالالمسجدلجارصالةو(ال،بطھور)إالصالة(الوسلم:علیھهللاصلىكقولھ 139140

إلىالبصريعبدهللاوأبووابنھالجبائيوأبوعليالجبارعبدوالقاضيبكرأبوالقاضيفذھب
141.وجود اإلجمال فیھا حیث االحتماالت متساویة وال مرجح

بیانإلىمعھیحتاجالذياألمراأللفاظ،فياإلجمالیقعبسببھاالتياللغویةاألسبابأشھرھيھذه
للغموضالفعليوالوجوداالفتراضيالوجودجلیاًنتبینأخرىجھةومنالغموض،ویزیلالمعنى،یجلي

اللفظذلكالعالمھذایرىفبینماإلیھما،النظرفيالعلماءوتفاوتالشریعة،نصوصفياللفظيوالوضوح
مااستنباطفيوسعھمویبذلونرأیھم،یجتھدونوھكذامجمالً،غامضاًاآلخریراهظاھراًأونصاًواضحاً
والقواعداألصولإلىإضافًةوحججھم،استدالالتھمفيدوماًالحاضرةاللغةقواعدخاللمنیمكنھم

الغموضمناأللفاظھذهدالالتیكتنفمابسببمألوفاًكائناًاالختالفویبقىاألخرى،الشرعیة
والوضوح في الشریعة وتفاصیل العقیدة.

الخاتمة  والنتائج

األصولیین،عندوالغموضالوضوححیثمناأللفاظلداللةتطرقحیثالبحثھذاختامفي
وإشكالیة القطع بواسطة األلفاظ، فقد خلص إلى:

العقدیةوأصولھالدینقواعدعلىوخطراًمشكلًةیعدُّندرتھاأوالنصوصبانتفاءالقولأن-1
كبیراًخطراًتشكلالقطعقوةاللفظإعطاءفيتتساھلالتيالمقوالتأنكماوالشرعیة،

لذاالعقیدة،وتفاصیلالفقھأكثرفيوواقعثابتخالفھمإذالمسلمین،صفوحدةعلى
بسببالسیئة؛واألوصافالتھمإلیھموستتوجھللقطعي،مصادمینالمخالفونسیكون

عى، وھم كثیر. مخالفتھم النص القطعي المدَّ
اللفظبأنضمنيإقرارعالجھموفياإلشكالیة،ھذهوالشاطبيالجوینيمنكٌلعالجلقد-2

یتقوى،إلیھالقرائنبانضمامولكنغالبة،أودائمةبصورةاالحتمالإلیھیتطرقوحده
واحد،معنىعلىكلھاتؤكدكثیرةوجزئیاتعیناتباستقراءأوالقطع،مستوىفيویكون

فإنھ یكون أقوى ویصل بذلك إلى مرتبة القطع، ال بذاتھ منفرداً.

.353ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،.56ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:141

بتحقیقم،1998األولىالطبعةببیروت،العلمیةالكتب(دار،ماجةابنسننماجة،ابنالقزوینيیزیدبنمحمدأخرجھ:140
یأتھفلمالنداءسمع"منبلفظ:)،793الحدیث(رقم،1جالمكرمة)،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزیعنصار،محمدمحمود

فال صالة لھ إال من عذر".

محمودبتحقیقم،2000األولىالطبعةببیروت،العلمیةالكتب(دار،الترمذيسننالترمذي،عیسىبنمحمدأخرجھ:139
ار،محمد والطھور،بغیرصالةتقبل"البلفظ:)،1الحدیث(رقم،1جالمكرمة)،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزیعنصَّ

صدقة من غلول".
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حقوحدهاللفظیعطوالمألنھموالصواب؛الحقمنالكثیرالسابقتینالمعالجتینوفي-3
والعلمالعقلودالالتالمحكماتاآلیاتخالفمھمابھویؤخذقطعیاً،یكونمعنىتقریر

األصولألنمعالجة؛بالاألمرتركخطورةأدركواذاتھالوقتفيأنھمكماوالواقع،
بالقرائنالقولإلىاضطرھممامتغیرات،ستكونوالثوابتاحتمالیة،تكونسوف

واالستقراء.
بالالراجحمعناهعلىیدلالظاھراللفظإنبذاتھ،الوباالستقراءبالقرائنیستقوياللفظ-4

القرینة،بداللةااللتزامالواجبفإنغیره،معنىإلىتصرفھقرینةوجودعندأماقرینة،
فیقولالبعضیتطرفحیثوالتأویل،المجازحولكثیركالموثمةالتأویل،ھووھذا

تعطیلإلىوأدىالشرعیة،االلتزاماتمنالكثیرمنالتنصلتمبسببھأنھویرىبإنكاره،
ألنھاالنجاح،المقالةلھذهیكتبلملكناألھواء،وفقبالدینالتالعبیتموبسببھالصفات،

أمابالضرورة،اللغةفيوالموجوداتالمعلوماتمنوھووتفصیال،جملةالمجازتنكر
األلفاظ الغامضة والمجملة فیتوقف العمل أو العلم بھا على البیان.

إذمركباً،أومفرداًاللفظفياإلجماللحصولاألصولیونذكرھاكثیرةأسبابثمة-5
ینتھيلذامعین،أمرفيالمعنىظاھرآخرونیراهبینمامجمالًاللفظھذایرىالبعض
علىتدلالانفرادھاحالفيوھيلأللفاظ،الداللیةالقوةمستوىتفاوتتقریرإلىالبحث

القطع غالباً، لكنھا بالقرائن الحافة بھا، أو االستقراء یمكنھا الوصول إلى مستوى القطع.
ونسأل هللا تعالى للجمیع كل الخیر والتوفیق والسداد.

(والحمد � رب العالمین)
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المصادر والمراجع

القرآن الكریم

العلمیة،الكتب(دار،األحكامأصولفياإلحكاممحمد،بنعليأبيبنعليالحسنأبواآلمدي،
بیروت، بتحقیق الشیخ إبراھیم العجوز).

علمإلىالسولغایةشرحالدمشقي،الحنبليعبدالھاديبنأحمدبنحسنبنیوسفالمبرد،ابن
م).2000األولىالطبعةلبنان،بیروتوالتوزیع،والنشرللطباعةاإلسالمیةالبشائر(دار،األصول

(الناشرالمنیر،الكوكبشرحالحنبلي،الفتوحيعليبنعبدالعزیزبنأحمدبنمحمدالنجار،ابن
حماد).نزیھود.الزحیليمحمدد.تحقیقم،1997الریاض،العبیكان،مكتبة

(مكتبة،كالمھافيالعربوسننومسائلھاالعربیةاللغةفقھفيالصاحبيأحمد،فارس،ابن
م).1993األولىالطبعةلبنان،بیروتالمعارف،
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