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 مـــن الرحيــه الرمحــم اللـــبس
 
 

 .األلفاظ يف عمل أصول الفقهدالةل ابب يف  وخمترصيرس ر م  هذا تقري

 

 
 :أبدأ مستعينًة باهلل عز وجلف

له طرق املكلف له فعل تعلق به حكم ، واحلكم موجود يف الدليل ، واستنباط احلكم من الدليل  :أواًل
على احلكم داللة فيها فقد يدل الدليل على احلكم داللة واضحة بدون تأمل وبدون اجتهاد ، وقد يدل 

تنبط عامل بقواعد وأصول الفقه ، ومن هنا قسم العلماء اللفظ إىل خفاء فال ميكن استخراجه إال مبس
 :قسمني

 . ، وهو ما دل على معناه بدون تأمل أو اجتهادواضح الداللة : القسم األول 
ال يصل إليها أي إنسان وقد حيتاج ، وهو ما دل على معاين أو أحكام لكن خفي الداللة : القسم الثاين 
 .إىل قرائن

 
 لة لي  على نف  قو  الوضو  فالوضو  له مرات  أو دججا  وذلل  خفي الداللة الواضح الدال. 

 .والضابط يف هلا هو قبول اللفظ للنسخ والتخصيص أو عدم قبوله 
 .فإن ذان اللفظ ال يقبل النسخ وال التخصيص فهلا أشد وضوحًا

 .وإن ذان اللفظ يقبل التخصيص فقط فهلا أقل وضوحًا 
 .أقل وضوحًا من سابقه  النسخ و التخصيص فهلا وإن ذان اللفظ يقبل
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 .  قد اختلف منهج اجلمهوج عن منهج احلنفية يف تقسيم اللفظ باعتباج الوضو  واخلفاء :ثانيًا

 :أقسام وهي 4قسموا اللفظ من حيث الوضو  واخلفاء إىل   -:منهج اجلمهور /أ
 . النص -0
 . الظاهر -2
 . اجململ -4
 

 :أقسام وهي 3قسموا اللفظ من حيث الوضو  إىل   -:يةمنهج احلنف/ ب
 . الظاهر -0
 .النص -2
 .املفسر -4
 . احملكم -3

 

 :أقسام وهي 3وقسموا اللفظ من حيث اخلفاء إىل 
 . اخلفي -0
 .امُلشكل -2
 .اجململ -4
 . املتشابه -3
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    :تعريف ذل قسم من أقسام واضح الداللة عند احلنفية  :ثالثًا 
، ولي  هو التخصيص والنسخ  التأويل و ، وحيتملناه داللة واضحةدل على معيهو اللفظ اللي  :الظاهر

 .املقصود األصلي من سياق الكالم
حل البيع : ، فاحلكم واملعىن الظاهر هنا هو  {وأحل اهلل البيع وحرم الربا }: قول اهلل عز وجل  :مثاله

سياق الكالم فاملقصود  وحرمة الربا ، فاآلية دلت عليه داللة واضحة وهو لي  املقصود األصلي من
 .األصلي من سياق الكالم هو التفرقة بني الربا والبيع والرد على اليهود 

وهو  ،وحيتمل التأويل والتخصيص ويقبل النسخ ، هو اللفظ اللي يدل على معناه داللة واضحة   :النص
 . املقصود األصلي لسياق الكالم

 . {حرم الرباوأحل اهلل البيع و }: قول اهلل عز وجل  :مثاله
، لكالمالتفرقة بني الربا والبيع والرد على اليهود ، و هلا هو املعىن اللي سيق ألجله ا: النص يف اآلية هو 

فانكحوا ما طاب لكم } :قوله تعاىل وأيضًا ، {إمنا البيع مثل الربا }: بدليل بداية اآلية حيث قال اليهود 
 .{من النساء مثىن وثالث وجباع 

ألنه عز إباحة تعدد الزوجا  وقصره على أجبع ، وهلا املعىن اللي سيق ألجله الكالم، : يها هو النص ف
 .فاملقصود إباحة التعدد وقصره على أجبع {فإن خفتم أال تعدلوا فواحد  }: وجل قال بعد ذل 

هو ، و وال يقبل التخصيص هو اللفظ اللي يدل على معناه داللة واضحة ، وحيتمل النسخ : املفسر
 .املقصود األصلي من سياق الكالم

 . هو اللفظ اللي يدل على معناه داللة واضحة ، وال يقبل التخصيص وال النسخ  :احملكم
 ( .إىل يوم القيامة اجلهاد ماٍض :)مثل قوله عليه السالم بالعقائد ، والنصوص اليت جاء  : مثاله

 

 :العالقة بينهم
أما املقصود من سياق الكالم ،  امه واملفسر بأن النص: وخيتلفون ، لةيتفقون بأهنم من أقسام واضح الدال

واملفسر واحملكم ال حيتمالن التخصيص خبالف النص والظاهر، واحملكم ال  ،الظاهر لي  هو املقصود
 .والنص والظاهر  حيتمل النسخ خبالف املفسر
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 :تقسيم آخر لفهم املعىن من النص وهو على ما يلي  هناك
  {وأحل اهلل البيع وحرم الربا} :أن يؤخل املعىن من اللفظ نفسه ، فمثاًل قول اهلل عز وجل  :العباج  داللة 

 .دلت اآلية بعباجهتا ومنطوقها على املعىن
 :داللة إشاج  

هي داللة اللفظ على معىن أو حكم مل يقصد من سياق الكالم ال أصالة وال تبعًا ولكنه الزم من لوازم 
 .يق الكالم ألجله املعىن اللي س
 .االختباجا  تبدأ غدًا من الساعة الثامنة إىل العاشر  صباحًا يف مرذز ذلا : مثل لو قلت
 .األصلي أن باب املرذز مفتو  إىل العاشر  فهلا من لوازم املعىن  :هيهنا  فداللة اإلشاج 
 : داللة النص

يف علة احلكم اليت تفهم شتراذهما هي داللة الكالم على ثبو  حكم املنصوص عليه للمسكو  عنه ال
 .مبجرد فهم اللغة من غري احتياج إىل نظر واجتهاد 

، فقول أف حرام وذلل  حترمي ضرهبما دلت عليه هله اآلية ألهنما يشترذان {وال تقل هلما أف}: مثاله
 .ن يف علة احلكم وهي إيلاء الوالدي

  .، ويسميها الشافعي القياس اجلليفحوى اخلطاب، وم املوافقةفهعند الشافعية مبفداللة النص تسمى 
 :داللة االقتضاء

 .هي داللة الكالم على الزم مسكو  عنه يتوقف عليه صدق الكالم أو صحته شرعًا
 .أي اسأل أهل القرية  {واسأل القرية}  :مثل

 

 :أحكام هذه الدالالت 
 .  مث داللة النص مث داللة االقتضاء داللة العباج  مث داللة اإلشاج أقوى الدالال  هي

 .مجيع الدالال  فهي تدل على احلكم املقصود من وجود النص داللة العباج  أقوى من * 
، أما داللة النص داللة اإلشاج  أقوى من داللة النص ألن اإلشاج  تدل على احلكم بنف  اللفظ وصيغته* 
 .  اللفظ فقط وإمنا يدل عليه اللفظ والعلةدل فال ي
على املعىن ال  ، فاالقتضاء أضعف الدالال  ألن اللفظ مل يدلداللة النص أقوى من داللة االقتضاء *

 .وإمنا اقتضى وتطل  شيء مقدج استدعته الضروج   هبلفظه وال بواسطة وال مبفهوم
 .على االقتضاء ويظهر أثر ذل  عند تعاجض الدالال  فتقدم داللة العباج  على داللة النص وداللة النص #
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 :الداللة عند احلنفية أقسام خفيتعريف ذل قسم من  :رابعًا

 : اخلفي
 .هو اللفظ اللي تكون له أفراد ذثري  زال تتضح داللتها على بعض هله األلفاظ لعاجض خاجج عن الصيغة 

ساجق بن  هلا الساجق له أفراد ، فيوجد ساجق جوال و ،{والساجق والساجقة فاقطعوا أيديهما}: مثاله
؟ ساجق يعترب اج  من على العنيظأو أخل الن ، فهل من أخل عن يقظة أو نبش القرب وساجق سياج  وغريه

 .فاخلفاء هنا باألفراد ولي  بالصيغة
 

 :املشكل
حبيث ال ميكن معرفة هلا املعىن إال بالتأمل هو اللفظ اللي خفي معناه وهلا اخلفاء جاجع لنف  الصيغة 

 .ط به من قرائن والبحث مبا حيي
حيتمل إما الطهر أو احليض  ، وال يعرف أيهما إال بالتأمل فاللين قالوا ، فالقرء  {ثالثة قروء } :مثاله 

فال واملفسر ال تأويل له وال ختصيص فيه ، نظروا إىل القرائن فقالوا ثالثة عدد والعدد مفسر ، أنه احليض 
أصبح ملقصود احليض ألهنا طلقت يف الطهر فإن احتسبته بد ثالثة  وال ميكن أن تستقيم إال إذا ذان ا
  .هناك نقص فيه ، وإن مل حتتسبه يكون زائد

 

 : اجململ 
 .اللي ال يفهم املعىن املراد منه إال ببيان من اجملِمل هو اللفظ 

 .لنا  فصفتها فيها خفاء وال يبّين ذل  إال الشاجع وقد بينها، فالصال  جمملة { وأقيموا الصال } :مثل 
 

 : املتشابه 
 .خفي املعىن املراد منه حبيث ال ترجى معرفته بالدنيا ألحد  هو اللفظ اللي

 . {ألر  } {أمل  }احلروف املقطعة بالقرآن الكرمي : مثاله 
 

 

 :الفرق بني هذه األنواع 
 .جع استأثر بعلمهقرائن وال ببيان من الشاجع بل الشااء فيه ال باجتهاد والبتأمل والباملتشابه اليزال اخلف

 .واجململ يعرف ببيان من الشاجع 
 .واملشكل يعرف بالبحث والقرائن
 .واخلفي يعرف بالتأمل واالجتهاد 
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 .املفهوم  –املنطوق  : جتتمع يف مسلكني مها متعدد  لكنها ل  اجلمهوجاسم :خامسًا
 .ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق: أما املنطوق فهو 
 .اللفظ على املعىن يف غري حمل النطقداللة : واملفهوم هو 

 :سبب احنصار الداللة يف هذين القسمني
 :ألن املستفاد من اللفظ نوعان 

 .إما شيء متلقى ومستفاد من املنطوق املصر  بلذره 
 .أو شيء متلقى ومستفاد من فحوى اللفظ 

 .ومبفهومه أن مطل الفقري لي  بظلم، أن الغين إذا ماطل فهلا ظلمدل مبنطوقه ( مطل الغين ظلم: )لمث
 

 :املنطوق ينقسم إىل ف :أما املنطوق
 .وهو داللة اللفظ على املعىن املوضوع له : املنطوق الصريح 

 .وهو داللة اللفظ على حكم بطريق االلتزام : املنطوق غري الصريح 
 :اجلمهوج يتفقون مع احلنفية مبا يلي *

يدل على املعىن أن اللفظ  :طوق الصريح عند اجلمهوج فكالمها يدلمن املنداللة العباج  عند احلنفية قريبة 
 .املوضوع له 

، فهما يدالن على أن اللفظ يدل على وداللة النص عند احلنفية منطوق وعند اجلمهوج مفهوم املوافقة 
 .املعىن املسكو  عنه 

الفاسد  وال حيتجون به يف   الستدالالاولكنهم اختلفوا يف داللة مفهوم املخالفة ، فاحلنفية يعتربونه من 
 .ذالم الناس واحلنفية واجلمهوج يتفقون بأنه حجة يف ،  بعك  اجلمهوج ذالم الشاجع

 

  .فهو من أقسام املنطوق غري الصريح ألن اللفظ دل على املعىن بطريق الداللة ولي  الصياغة :أما املفهوم
 :قسمني ينقسم إىل واملفهوم 

 .وهو داللة اللفظ على املعىن ال يف حمل النطق والتلفظ به بل يف حمل السكو : مفهوم املوافقة 
 .داللة اللفظ على ثبو  نقيض حكم املنطوق به للمسكو  عنه وهو : مفهوم خمالفة 
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 : فينقسم إىل قسمني أما مفهوم املوافقة ، •
به ألن العلة اليت جاء من  وهو ما ذان املسكو  عنه أوىل باحلكم من املنطوق :مفهوم موافقة أولوي  •

 .أجلها حكم املنطوق به موجود  بصوج  أشد يف املسكو  عنه 
مبفهوم املوافقة دلت عليه اآلية  حترمي ضرب الوالدين حراموفقول أف حرام  {وال تقل هلا أف } :مثل 

 . ألهنما يشترذان يف علة احلكم وهي إيلاء الوالدين وهي موجود  بصوج  أشد بالضرباألولوي 
وهو ما ذان املسكو  عنه مساوي باحلكم من املنطوق به ألن العلة اليت  :ومفهوم موافقة مساوي  • 

 .يف املسكو  عنه  ذما هيجاء من أجلها حكم املنطوق به موجود  
 .مساوية للعلة اليت جاء من أجلها احلكم حترمي اإلحراق علة، ف أذل مال اليتيم هو نف  إحراقه: مثل 
 :فله عد  أقسام من أشهرها  ،وم املخالفة أما مفه •
وهلا هو ، فقيد وجوب الزذا  على صفة السوم ( يف سائمة الغنم الزذا  : ) مثاله  ،مفهوم الصفة •

الغنم غري السائمة  عدم وجوب الزذا  يفهو ومفهومه  فال خالف فيه ، لكن اخلالف يف منطوق احلديث
 فيها أو ال ؟  ذا الز ، فوقع اخلالف هل جت ( املعلوفة)

أن تعليق احلكم على الوصف يدل على انتفاءه عند قال ( اجلمهوج)فمن قال أن مفهوم املخالفة حجة 
أن تعليق قالوا ( احلنفية ) ، ومن قال بعدم حجية مفهوم املخالفة بكالم الشاجع انتفاء ذل  الوصف 

 .إمنا يكون احلكم مستفاد من نص آخراحلكم على الوصف ال يدل على انتفاءه عند انتفاء ذل  الوصف و
على عدم النفقة إن  فهنا هل دلت اآلية مبفهوم الشرط {وإن ذن أوال  محل} :مثاله  مفهوم الشرط ، •

فإن قلنا أن مفهوم الشرط حجة  فهو مل تكن حاماًل ؟ فهل تدل اآلية على النقيض عند انتفاء الشرط ؟ 
املشروط عند انتفاء الشرط، فأدوا  الشرط تدل على انتفاء عند عدم وجود الشرط فينتفي ينفي احلكم 
 .عند عدم الشرط املشروط 

 

أن مفهوم املخالفة يعتربه اجلمهوج واحلنفية حجة يف ذالم الناس ألنه ميكن الوقوف : سابقًا ذذر وذما 
 .على مقاصد الناس بالكالم والعادا  والعرف 
ال ميكن الوقوف : وال حيتج به احلنفية وذل  ألن احلنفية قالواأما يف ذالم الشاجع فرياه اجلمهوج حجة ، 
 .على مقاصد الشاجع جتاه املسكو  عنه 
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وصياغة  ترتيبهعملت على ة ومعاصرة ثم متقدموقد رجعت فيه إىل عدة مراجع  هذا ما تيسر يل يف هذا التقرير ،

يف شيء فمن نفسي والشيطان ، وإن وفقت فمن  أو أخطأت فإن قصرت ،  منه ماحيتاج إىل ذلك توضيحصياغة وإىل  ماحيتاج 

 . خطأصري أو واملغفرة على بدر مين من تقأسأله جل وعال القبول واهلل وحده جل يف عاله ، 

 .وصل اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم   

 

 


