داللة اإلشارة وآثارها الفقهيَّة
نظرة أصولية تطبيقية
(بحث علمي منشور بمجلة (المحجة البيضاء) ,العدد)3 ,2 :

كتبه
السعيد صبحي العيسوي
1433هـ

بسم اهلل الرمحن الرحيم

المقدمة
إن احلمد هلل تعاىل ،حنمده ونستعني به ونستغفره ،ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا،

وسيئات أعمانلا ،من يهد اهلل تعاىل فال مضل هل ،ومن يضلل فال هادي هل ،وأشهد أن ال
ً
هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل.
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لكم أعمالكم ويغ ِفر لكم ذنوبكم ومن ي ِط ِع اهلل ورسوهل فقد فاز فوزا ع ِظيما }
[األحزاب.]71-70 :

أما بعد :فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعاىل ،وأحسن اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه
وىلع آهل وصحبه وسلم ،ورش األمور حمدثاتها ،ولك حمدثة بدعة ،ولك بدعة ضاللة ،ولك
ضاللة يف انلار.

ُ
فسوف نتناول بإذن اهلل تعاىل يف هذا ابلاب مباحث يف علم أصول الفقه اَّلي هو بستان
ُ
ومعيارها إذ هو املصحح للفهم واملقوم ملا اعوج من استنباط ،وقد كرثت
العلوم
ادلراسات يف هذا العلم ،وحظي بعقول عظيمة تتابعت ىلع تأصيل قواعده وتطويرها،
ََ
وتأطري مسائله وإثرائها ،وفاضت القرائح ،وجادت امللَكت بما شاء اهلل من علم ىلع

اختالف مناهج املصنفني وطرق تعبريهم.
ُّ
ً
العجل ،وتصقل ملكة الفقيه ،فتنظريه متشعب،
غري أن فيه وعورة للمبتدئ ،تصد
ِ
وختريج األثر الفقيه عليه مشوق ،إال أن الصرب واملعلم احلاذق مما يستعان به ىلع هذه
ً
ً
ٌ
مستجلب للملكة.
الصعوبة ،كما أن كرثة املراس فيه قراءة وحبثا ونقاشا
وقد برزت مسألة مهمة ،ويدور عليها جزء كبري من االستنباط ،أال ويه مسألة" :داللة
ً
اإلشارة" حاولت إفرادها يف هذا املبحث اللطيفّ ،
ولم ما تفرق من مسائلها .متناوال

اتلعريف ،وحرصت ىلع حتليل عدد منها ،ومدى حجيتها ،وعالقتها بمسائل ادلالالت،
وما قد يلزم عليها من لوازم ومزالق ،وقمت بعرض اآلثار الفقهية املرتتبة عليها هلا.
ً
وهذا املبحث ال يدركه وحيسن االستدالل به استدالال منضبطا إال الفقهاء واملجتهدون
ً
ً
ذوو اخلربة العملية و"اذلوق الفقيه" املدركون لألحَكم العرعية فهما واستنباطا .وتربز
أهمية هذه ادلاللة يف أنها داللة مستقلة عن غريها من ادلالالت من حيث املبىن واملعىن

والوظيفة.
وقد تناولت املسألة يف عدة مباحث:

المبحث األول :حقيقة داللة اإلشارة.
المبحث الثاني :الفرق بين داللة اإلشارة والدالالت األخرى (كالنص
والظاهر واالقتضاء).
المبحث الثالث :أنواع داللة اإلشارة.
المبحث الرابع :حكم داللة اإلشارة.
المبحث الخامس :التعارض بين العبارة واإلشارة.
المبحث السادس :أثر داللة اإلشارة في الفقه اإلسالمي.
المبحث السابع :مسائل متممة.

واستعنت ريب –سبحانه -ىلع العرض هلذا املوضوع يف هذه الورقات املستقلة،
ً
لعل أحدا ينتفع بها ،واهلل تعاىل أسأل اتلوفيق والسداد.
السعيد صبيح العيسوي
Esawi.said@gmail.com
الرياض1433 /ه

المبحث األول :حقيقة داللة اإلشارة:
املطلب األول :املعىن اللغوي:
أشار الرجل يشري إشارة إذا أومأ بيديه ،وأشار يشري إذا ما وجه الرأي.

ويقال فالن جيد املشورة .نقله الزهري عن األصميع.1

ً
ويه عند اإلطالق حقيقة يف احلسية  ،وتستعمل جمازا يف اَّلهنية َ ،كإلشارة بضمري
الغائب وحنوه  ،فإن ُعدي بـ" إىل " تكون بمعىن اإليماء بايلد  ،وحنوها  ،وإن عدي بـ "
ىلع " تكون بمعىن الرأي.2

ويف الوسيط ذكر من معانيها "اتللويح بيشء يفهم منه املراد".3
ْ
من خالل هذا اتلعريف سيتضح إن -شاء اهلل تعاىل -بعض املعىن ،ومأخذ األصويلون
يف تعريف داللة اإلشارة.
املطلب اثلاين :اتلعريف االصطاليح:

ُ ً
ُ
غة لكنه َ
غري
قال الزبدوي" :واالستدالل بإشارة هو العمل بما ثبت بنظمه ل
َ
مقصود وال ِسيق هل انلَّص ،وليس بظاهر من لك وجه فسميناه إشارة ،كرجل ينظر ببرصه
إىل يشء ويدرك مع ذلك غريه بإشارة حلظاته.4
ً
وهذا حنو ما ّ
عرف اجلرجاين به أيضا فقال:

اإلشارة :هو اثلابت بنفس الصيغة من غري أن يسبق هل الالكم .إشارة انلص هو:
ً َّ
العمل بما ثبت بنظم الالكم لغة لكنه غري مقصود وال سيق هل انلص ,كقوهل تعاىل" :وىلع

املولود هل رزقهن" ابلقرة ،سيق إلثبات انلفقة وفيه إشارة إىل أن النسب إىل اآلباء.5
 1هتذيب اللغة لألزهري (.)405-404/1
 2الكليات أليب البقاء ( ،)185 - 184 /1واللسان ،واملصباح مادة  ( :شور ) .
 3املعجم الوسيط ،ص.499
 4الكايف رشح البزدوي (.)259/1
 5التعريفات صـ43

فتعريف الزبدوي رمحه اهلل تعاىل قد أوضح االستدالل باإلشارة من حيث يطلبها
املجتهد ويتخذها طريقا ً الستنباط األحَكم العرعية ،واالستدالل بها ىلع املعاين ُ
المفادة
ً
من انلصوص القرآنية وانلبوية .فقد نظر إىل اإلشارة ال باعتبارها مفهوما باإلشارة من
انلص ،وإنما باعتبار أنها وسيلة وطريق للمجتهد ،ليك يدرك األحَكم التعريعية من

مظانها.

وقد نوه إىل مراده هذا يف صلب اتلعريف حيث صدره بقوهل" :االستدالل" أي :طلب
داللة اإلشارة بانلظر إىل أنها وسيلة إلدراك احلكم العريع ،وباب من أبواب املعرفة

اليت يلج منها املجتهد والفقيه لفهم املدلول اَّلي يؤخذ بادلاللة اإلشارية.

ولم خيرج صاحب اتلعريف عن مفهوم انلظم ودائرته حينما قال" :هو العمل بما

ثبت بنظمه لغة".

وىلع هذا فقد عرج إىل وضع احلد دلاللة اإلشارة بانلظر إىل أنها مفهومة من
انلظم التعرييع القرآين أو انلبوي ،وأن هذا املفهوم املفاد من انلص لكنه غري مقصود هل
ً
ً
ً
ال أصال وال تبعا .وبهذا قد وضع احرتازا للتعريف ،يك ال يدخل معه مفهوم عبارة انلص
فعبارة انل ص يه مدلوهل اَّلي يفهم منه ،باعتبار أنه مقصود باألصالة أو اتلبع .وأما
ً
اإلشارة فهو ما يفهم من انلص ولم يكن هذا انلص مسوقا بغرض بيان املراد .فاإلشارة
ٌ ْ
ليست مرادة من انلص ولكنها مدركة منه.
وقد احرتز بقوهل "لغة" :بما يفهم بالعقل أو القياس أو االستدالل انلظري من

غري الطريق اللغوي .حيث إن ادلاللة هلا طريقان :أوهلما ،طريق لغوي واإلشارة واحدة
منها .والطريق اثلاين :فهم األحَكم عن طريق القياس وإعمال العقل بإحلاق غري
املنصوص ىلع ما هو منصوص إذا احتدت العلة.
معان ومدلوالت لغوية غري
وبهذا ظهر الفرق بني ما يدركه الفقيه من انلص من
ٍ

مقصودة ،وبني ما يدركه الفقيه بإعمال انلظر والعقل عن طريق اإلحلاق والقياس.6

 6انظر /داللة االقتضاء وأثرها يف األحكام الفقهية ،د/نادية حممد رشيف العمري ،ص.181-180

ِّ
َّ
وعرفها الَّسخيس بقوهل" :واثلابت باإلشارة ما لم يكن السياق ألجله ،لكنه
يعلم باتلأمل يف معىن اللفظ من غري زيادة فيه وال نقصان ،وبه تتم ابلالغة ويظهر

اإلعجاز".7

َّ
نظره يف تعريف الَّسخيس :اعترب الَّسخيس أن هذا املعىن أخذ من طريق

اإلشارة تعبري عن ابلالغة واإلعجاز ،وهذه لكمة حق يدركها من يعيش يف ظل املعاين
القرآنية ويف فهم املراد منها.
ّ
فانلص العريع كما ورد بنظمه وصوغه وألفاظه ابلينة وعباراته الواضحة ،ويدل
ً
ً
ً
ىلع معىن إشاري غري مقصود للنص قصدا أويلا أو تبعيا ،لكنه مدرك للمجتهد ويؤخذ
ً
منه حكم تعرييع يصار إيله من فهم معىن انلص ،وحيقق مطلبا من مطالب الفرد
واجلماعة يف بناء أحَكمها ىلع التعريع اإلليه وانلظام اإلساليم.
ً
وعرفها ابن اهلمام بقوهل" :داللة اللفظ ىلع ما لم يقصد به أصال إشارة ,وقد يتأمل".8

قوهل" :وقد يتأمل" :ذلك أن داللة العبادة مدركة من غري تأمل ،وإنما يتبادر الفهم إيلها،

بسبب أن انلص سيق لدلاللة عليها.

ً

وأما داللة اإلشارة فقد اختلفت موضعا ومعىن عن داللة العبارة ،فيه حتتاج إىل

تأمل يف معىن انلص ويف عبارته ويف الكمه ،ال إدراك املعىن اإلشاري ،وقد ذكر بعض
األصويلني النسبة بني داللة العبارة واإلشارة بقوهلم" :اإلشارة من العبارة ,اكلكتابة من

الرصيح والظاهر".9

 7أصول الرسخيس (.)236/1
 8التحرير ص ،28التقرير والتحبري (.)107/1
 9داللة االقتضاء وأثرها يف األحكام الفقهية ،ص.185

وعرفها َّ
الغزايل بقوهل :ما يتبع اللفظ من غري جتريد قصد إيله .فكما أن املتلكم

قد يُفهم بإشارته وحركته –يف أثناء الكمه -ما ال يدل عليه نفس اللفظ ،فيسىم إشارة،
فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم يقصد به وينتبه هل.10

ّ
وعرفها سيف ادلين اآلمدي بقوهل" :إن َكن مدلوهل غري مقصود للمتلكم ،فداللة اللفظ
ً
عليه تسىم داللة اإلشارة  ...لم يقع مقصودا من الالكم".11
ً
ّ
وعرفها ابن انلجار" :ال يكون مقصودا للمتلكم  ...وإن لم يكن املعىن املستفاد من
ً
اللفظ مقصودا للمتلكم" .12وعرفه اإلبياري بقوهل :هو ما يؤخذ من إشارة اللفظ ،وإن لم

تدع إيله رضورة ،بل يفهم االقتصار ىلع املذكور ،ولكن تشري األلفاظ إىل جهة أخرى

ليست يف املقصود األصيل ،ولكنها من توابعه.13

أما مال خَّسو فقد أىت بتعريف خيتلف يف اتلعبري عن اآلخرين ،وإن َكن يتفق يف
ُّ
الغرض ،قال :وأما ادلال بإشارته فما دل بها أي :بإحدى ادلالالت اثلالث ىلع ما ليس
ً
ً
ً
هل السياق بمعىن كونه مقصودا أصليا فال ينايف كونه مقصودا يف اجلملة كما سبق بعرط
ً
ً
كون الالزم ذاتيا أي متأخرا ال يكون بواسطة املناط حىت لو َكن بواسطة ال يكون
ً
ثابتا باإلشارة بل بادلاللة والقياس.14
ً
وذكرها الشواكين بقوهل" :داللة اإلشارة حيث ال يكون مقصودا للمتلكم".15

 10املستصفى (.)406/3
 11اإلحكام يف أصول األحكام (.)128 -127 /2
 12رشح الكوكب املنري (.)476 -475/3
 13الكايف رشح البزدوي (.)259/1
 14املرآة مع املرقاة ص ،161انظر :طرق داللة األلفاظ (رسالة ماجستري ط" .آلة كاتبة") ص.59
 15إرشاد الفحول ()37 / 2

وعرفها الشنقيطي بقوهل" :إشارة اللفظ إىل معىن ليس مقصودا ً منه باألصالة ،بل ّ
باتلبع،
مع أنه لم تدع إيله رضورة لصحة االقتصار ىلع املذكور دون تقديره".16

يالحظ من خالل هذه اتلعريفات أمور:
-1

أنها ال تكون إال إلزتامية ،فيه تفرتق عن داللة العبارة من هذا اجلانب،
حيث إن داللة العبارة قد تكون تضمنية ،وقد تكون مطابقة ،وقد تكون

إلزتامية.
-2

أن العلماء اَّلين تناولوا اتلعريف تواردوا ىلع كونها" :غري مقصودة من سوق

انلص" وهذا قد يتعقب.

وهو ما أورده األمري الصنعاين رمحه اهلل ،فقال:

كيف حيكم ىلع يشء يؤخذ من الكم اهلل أنه لم يقصده تعاىل وتثبت به

أحَكم رشعية؟ ومن أين االطالع ىلع مقاصد عالم الغيوب؟ فإن أرادوا
قياس الكمه ىلع الكم العباد فإنه قد يستلزم الكمهم ما ال يريدونه وال

يقصدونه ،وال خيطر هلم ببال ،وَّلا جزم املحققون بأن الزم املذهب ليس
بمذهب؛ ألنه ال يقطع بأنه قصده قائله بل ال نظن ،وكذلك اتلخاريج ىلع
ً
الكم أئمة العلم ال تكون مذهبا ملن خرجوه عنه؛ وذلك لقصور البعر ،وأنه
ً
ال حييط علمه عند نطقه بلوازم الكمه قطعا وال يقصده ،خبالف عالم
الغيوب ،فهو يعلم بلوازم الكم العباد ،وما تطلقه ألسنتهم ،وما يكنه الفؤاد.

فكيف ما يتلكم عز وجل به؟! وقد ذاكرت بعض شيويخ بهذا ومن أتوسم

فيه اإلدراك ،فما وجدت ما يشيف مع هذا االتفاق من أئمة األصول عليه!.17

 16نثر الورود ()78/1
 17إجابة السائل رشح بغية اآلمل ،ط ،1الرسالة -بريوت1986 :م
صـ.289

 ،حتقيق :السياغي واألهدل

وقد يُتعقب تعقب الصنعاين بأن يقال :أن الكم العلماء يف اتلعريفات السابقة أنه
تبيعّ ،كما يف تعريف العالمة
ّ
ليس بمقصود للشارع أي قصد أصالة بل قصد

الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل .وقد عرب عنه الزاهدي من املعارصين باَّلي لم يدل
ً
عليه اللفظ مبارشة ،بل هو من لوازم ما دل عليه اللفظ.18

وقد ذهب تاج الرشيعة إىل أن املعىن املستفاد من طريق انلص مقصود للشارع
ً
ً
ً
ٌ
تبعا ال أصال وعلله بأن كثريا من األحَكم العرعية ثابتة عن طريق إشارة انلص،
ً
فليس من املعقول أن ال تكون غري مقصودة أصال عند الشارع ،مع أنها كثرية
ً
جدا.19

-3

أن األصويلني أكدوا وجود تالزم بني املعىن اَّلي يدل عليه انلص بعبارته
وبني املعىن اَّلي يدل عليه بإشارته ،بل ال بد أن يكون هناك اتلالزم
بينهما ال انفَكك هل.20

 18تلخيص األصول للزاهدي ص.13
 19التوضيح عىل التنقيح مع التلويح ( ،)30/1املرآة مع املرقاة ص ،161-160كشف األرسار
 ،68/1وانظر طرق دالالت األلفاظ ص59
 20انظر طرق داللة األلفاظ ص.59

المبحث الثاني :الفرق بين داللة اإلشارة والدالالت األخرى:
أ) الفرق بني داللة اإلشارة وداللة الظاهر:
َ
بانلظر يف تعريف ادلاللة اإلشاريةَ " :
غري مقصود وال ِسيق هل انلَّص" قد يظن شمول هذا
ً
ُ
اتلعريف للظاهر أيضا إال أن حسام ادلين السنغايق يف رشح الزبدوي ذكر الوجه الفارق
بينهما ،فقال:

"ولكنهما يفرتقان من حيث إن اإلشارة قد تقع خفية فتحتاج إىل نوع تأمل خبالف
الظاهر ،فإنه ظاهر َكسمه ال خيىف ىلع أحد ،وهلذا خيف ىلع الشافيع حك ُم اإلشارة يف

قوهل تعاىل" :للفقراء املهاجرين" 21حيث قال بعدم زوال أمالكهم عما خلفوا يف دار

احلرب".22

ِّ
ب) الفرق بني داللة اإلشارة وداللة انلَّص:

احتياج إىل علة ،أما داللة
ادلاللة اإلشارية تدل ىلع مدلوالتها من ذات انلص ،دون
ٍ
ِّ
انلَّص فإنها حتتاج إىل علة تلدل ىلع مدلوهلا يف غري انلصَ ،كألذى اَّلي هو علة
أف وال تنهرهما" ،فلكما حتققت العلة اليت يه
اتلحريم يف قوهل تعاىل" :فال تقل هلما ٍ
األذى يتحقق اتلحريم .ولك فعل يتضمن هذه العلة فهو حمرم .أما داللة اإلشارة فيه

تدل ىلع معناها دون احتياج إىل علة ويه تشري إىل مدلوهلا دون أن تتعدى انلص اَّلي
ْ
استُفيدت منه.
ج) الفرق بني داللة اإلشارة وداللة االقتضاء:
تفرتق داللة اإلشارة عن داللة االقتضاء يف كون ادلاللة اإلشارية الزم ذايت متأخر،
وداللة االقتضاء الزم رشيع أو عقيل أو واقيع متقدم ،وكذلك فإن داللة االقتضاء
الشافعية –ومنهم الزركيشَّ -
 21حيث قال َّ
إن إضافة األموال إليهم تدل عىل بقاء ملكهم؛ إذ األصل يف
اإلضافة امللك وإجراء التسمية املذكورة عىل احلقيقة أوىل من العكس .انظر :البحر املحيط (.)7/4
 22الكايف رشح البزدوي ،ط .مكتبة ابن رشد (.)259/1

حتتاج إىل عبارة ليستقيم بها املعىن أما ادلاللة اإلشارية فال حتتاج إىل إضافة أي

عبارة.23

 23انظر :داللة االقتضاء وأثرها يف األحكام الفقهية ص.189-188
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المبحث الثالث :أنواع داللة اإلشارة:
انلاظر يف املعاين واألحَكم املستنبطة بداللة اإلشارة جيدها تتباين من حيث الظهور واخلفاء،
وعليه فإنها تنقسم إىل قسمني:

*داللة إشارية واضحة.

*داللة إشارية خفية.

ً
أوال :داللة اإلشارة الواضحة:

ويه ما حتتاج إىل تأمل وتفكر دون أن تكون خفية ىلع أحد من أهل العلم ممن توفرت فيهم

معرفة الوضع اللغوي وامللكة الفقهية اليت تدرك بثاقب برصها األحَكم التعريعية اليت َكنت

مقصودة من السوق ،ويه اليت تسىم ادلاللة اإلشارية.1
ً
ثانيا :داللة اإلشارة اخلفية:

ويه اليت ال تتضح لكثري ممن أدركوا الوضع اللغوي أو االستنباط العريع لألحَكم من مظانها
انلصية بطريق غري مسوق هل اللفظ.
ْ
أن اختلف كثري من أهل العلم يف كثري ْ
من مسائل األحَكم.
وترتب ىلع هذا
ٌ
بيان بلعض اآلثار الفقهية انلاجتة ْ
عن داللة اإلشارة.
وسيأيت–إن شاء اهلل تعاىل -مبحث فيه

 1داللة االقتضاء ص.202
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المبحث الرابع :حجية داللة اإلشارة:
تنحرص أقوال العلماء يف داللة اإلشارة ىلع قولني:
القول األول :أن داللة اإلشارة قطعية:

وذلك كداللة العبارة من غري تفرقة بني اإلشارة الواضحة واخلفية.1
َّ
القول اثلاين :أن ادلاللة الواضحة تفيد القطع ,واخلفية تفيد الظن:

وهذا هو املختار دلى أيب زيد ادلبويس ,الَّسخيس ،وصاحب كشف األرسار .2ووجهه أن
ادلاللة اخلفية ال تكون واضحة للجميع فيه إذن ال تفيد القطعية لوجود اخلفاء العتمادها ىلع
الظن ال ايلقني يف الكشف عنها.

تنبيه مهم:

جيب أن ينتبه إىل أمر مهم هنا أال وهو :أن داللة اإلشارة يؤخذ بها ما لم تعارض بنص أرصح

وأوضح يف ادلاللة .حيث أنه قد يأيت نص آخر أوضح يف ادلاللة ،أو يكون هناك نص خمصص

ملغ دلالتله ،وهناك أمثلة كثرية ىلع هذا يف
لعموم هذا االستنباط ,أو مقيد إلطالقه ,أو ربما ٍ
كتب الفقه واألصول.

يقول الشاطيب -رمحه اهلل تعاىل:-
من الواجب أن ينظر يف الوجه اَّلي تستفاد منه األحَكم ،وهل خيتص جبهة املعىن األصيل أو يعم
ً
اجلهتني معا ،أما جهة املعىن األص ّ
ل :فال إشَكل يف صحة اعتبارها يف ادلاللة ىلع األحَكم
بإطالق ،وال يسع فيه خالف ىلع حال ،ومثال ذلك :صيغ األوامر وانلوايه والعمومات
 1نقله يف الوجيز يف أصول الفقه ،د /وهبة الزحييل ،ص.167
 2املرآة ( ،)77/2كشف األرشار (.)68/1
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ً
واخلصوصات ،وما أشبه ذلك جمردا من القرائن الصارفة هلا عن مقتىض الوضع األول ،وأما جهة

املعىن اتلبيعّّ :فهل يصح اعتبارها يف ادلاللة ىلع األحَكم من حيث يفهم منها معان زائدة ىلع
املعىن األصيل أم ال؟ هذا حمل تردد ،وللك واحد من الطرفني وجه من انلظر...

ثم قال الشاطيب -رمحه اهلل تعاىل -عن احلكم العريع الزائد بعد األصيل بأنه :أقوى اجلهتني،
ثم قال :لكن يبىق فيها نظر آخر ،ربما أخال أن هلا داللة ىلع معان زائدة ىلع املعىن األصيل،
يه آداب رشعية وختلقات حسنة يقر بها لك ذي عقل سليم فيكون هلا اعتبار يف العريعة ،فال
ً
تكون اجلهة اثلانية خايلة عن ادلاللة لملة ،وعند ذلك يشلك القول باملنع مطلقا ،وبيان ذلك

حيصل بأمثلة سبعة.1...

ً
ً
فقد تستنبط حكما معينا جاء انلص خبالفه ،وهذا أمر مهم جدا يف مسألة استنباط الفوائد

واألحَكم من انلص.

 1املوافقات ( ،)151/2وما بعدها.
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المبحث الخامس :التعارض بين العبارة واإلشارة:
إن اتلفاوت بني اإلشارة والعبارة قائم من ناحتني:

ً
انلاحية األوىل :أن العبارة قطعية يف دالتلها وأن ما يفاد عن طريقها يكون قطعيا يف معناه

وحكمه إال إذا قام ديلل يرصفه إىل معىن آخر .أما االحتمال انلاشئ عن غري ديلل فال يؤثر يف
قطعيتها.
أما اإلشارة فقد اختلف العلماء يف مدلوهلا وفيما يدخل عليها من حكم ومعىن ،أهو قطيع أم

ظين؟ كما سبق.

ً
ومن الكم أهل العلم وتناوهلم للمسائل عمليا جند أن داللة اإلشارة ال تكون قطعية دائما ،بل

قد تكون قطعية إذا َكنت واضحة جلميع العلماء بالوضع أو االستنباط الفقيه وقد تكون
ً
وعندئذ تكون دالتلها مظنونا بها ،لعدم جالئها ووضوحها ،ولكما َكنت خفية َكنت
خفية
ٍ
قوتها أضعف ودالتلها أقل درجة.

ً
ً
ً
انلاحية اثلانية :أن العبارة مقصودة من انلص قصدا أويلا أو تبعيا .وأما اإلشارة فيه غري
مقصودة من انلص أصالة .وهذا انلاحية شديدة الظهور يف إبراز اتلفاوت بني املدلول العباري

واإلشاري ،إذ إن العبارة مقصودة للنص ،واإلشارة غري مقصودة.
ً
وهذا اتلفاوت يتضح جليا يف اتلفاوت يف األحَكم املستفادة من ادلالتلني ،كما يظهر يف
ً
تقديم املدلول العباري ىلع املدلول اإلشاري ،وهذا ما سوف يتضح جليا يف املثال اتلايل.
ً
نلرضب مثاال :روي عن انليب  أنه قال" :تمكث إحداكن شطر دهرها ال تصل".1

 1هذا احلديث هبذا اللفظ غريب جد ًا ،وقد نص غري واحد من احلفاظ عىل أنه ال يعرف له أصل .قال احلافظ أبو
عبد اهلل بن منده" :ال يثبت هذا بوجه من الوجوه عن النبي  ."وقال النووي يف "رشحه" له :هذا حديث باطل
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فهذه الرواية –ىلع فرض اثلبوت إلعمال القاعدة -أفادت بإشارتها أن فرتة احليض دلى املرأة
ً
تمتد مخسة ععر يوما .إال أن هذه اإلشارة معارضة بعبارة انلص ،وذلك فيما روى أبو هريرة 
أن رسول اهلل  خطب انلاس فوعظهم ،ثم قال" :يا معرش النساء تصدقن فإنكن أكرث أهل
انلار" فقالت امرأة منهن ولم ذاك يا رسول اهلل؟ قال" :لكرثة لعنكن يعين وكفركن العشري"
قال" :وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب ذلوي األبلاب وذوي الرأي منكن" قالت امرأة
منهن وما نقصان دينها وعقلها؟ قال" :شهادة امرأتني منكن بشهادة رجل ونقصان دينكن

احليضة تمكث إحداكن اثلالث واألربع ال تصل" .1فهذا احلديث واضح يف داللة العبارة.

ويف حديث يروى أنه  قال" :أقل احليض ثالث وأكرثه عرش" .2فهذه األحاديث –ىلع فرض
اثلبوت -داللة عبارة واضحة تفيد أن املرأة تقعد يف عدة حيضها ععرة أيام كحد أقىص.

وحيث وقعت املعارضة بني داللة العبارة واإلشارة فإن ادلال بعبارته مقدم ىلع ما دل بإشارته.
 مثال آخر إلشارة خالفتها داللة العبارة:
استدل بعض العلماء ىلع أن ابلقرة جتزئ يف اهلدي عن أكرث من سبعة حبديث أن انليب  حنر
عن أزواجه بقرة أخرجها النسايئ وأبو داود وكذا مسلم فقالوا بأن الظاهر أنه لم يتخلف أحد
ال يعرف .وقال يف "خالصته" :إنه باطل ال أصل له .أنظر البدر املنري ( ،)56-55/3وتلخيص احلبري
( ،)423/1والعامري يف اجلد احلثيث (.)79/1
 1رواه الرتمذي ( ،)2613وابن خزيمة يف "الصحيح" (.)1000
 2رواه الطرباين يف "الكبري" ( ،)129/8والدارقطني ( ،)210/1قال البيهقي" :روي يف أقل احليض وأكثره
أحاديث ضعاف قد بينت ضعفها يف اخلالفيات" .السنن الكربى ت :حممد عبد القادر عطا ( )323/1وقال
األلباين يف "الضعيفة" ( :)1414منكر.
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من زوجاته  وهن تسع .قال الشواكين رمحه اهلل :ولكن ال خيىف أن جمرد هذا الظاهر ال
ُ
ُ
تعارض به األحاديث الرصحية الصحيحة السالفة املجمع ىلع تداوهلا.1
إذن يالحظ من األمثلة السابقة أن املعاين اإللزتامية املستفادة من إشارة انلص قد
تكون خفية ال تدرك إال بتأمل دقيق ونظر عميق ،وقد ال يتفطن إيلها ابلعض ،وال يستطيع
إدراكها إال الفقهاء الراسخون فتستفاد من انلصوص بطريق اإلشارة ،وهذا خبالف ما يدرك
من املعاين بداللة عبارة انلص ،إذ يه تكون بدرجة من الوضوح حبيث يدركها حىت غري

الفقيه.2

 1نيل األوطار (.)1037/1
 2الوجيز لعبد الكريم زيدان صـ(.)359
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المبحث السادس :أثر داللة اإلشارة في الفقه اإلسالمي:
لقد أثرت هذه ادلاللة االلزتامية يف الفقه اإلساليم ،وعملت ىلع إثراء الفقه وذلك من خالل
ً
ً
املعاين الكثرية واألحاكم املودلة منها ،كما يتضح أيضا جليا من خالل اخلالف الفقيه

وانلقاشات بني الفقهاء مما َكن هل أثر كبري يف إثراء املسائل واتساع دائرة األحَكم العرعية.
وننبه ىلع أن ذكر مسائل الفروع هنا ذكر ٌّ
تبيع -وحماولة للجمع بني طريقة اجلمهور وطريقة

األحناف ,-إما إلعطاء كمال اتلصور ,وجودته ,وإما إلخراج مباحث األصول عن جمرد الوصف
واتلنظري إيل اتلفريع وإبراز آثارها العملية.

َّ
 -1عن ابن عمر أن رسول اهلل  قال" :أغنوهم عن الطواف يف هذا ايلوم".1
فاثلابت بالعبارة وجوب أداء صدقة الفطر يف يوم العيد إىل الفقري والسياق َّللك.

أما اثلابت باإلشارة فأحَكم منها :أنها ال جتب إال ىلع الغين؛ ألن اإلغناء إنما يتحقق من الغين.
ومنها أن الواجب الرصف إىل املحتاج؛ ألن إغناء الغين ال يتحقق وإنما يتحقق إغناء املحتاج
ومنها أنه ينبيغ أن يعجل أداءها قبل اخلروج إىل املصىل ليستغين عن املسألة وحيرض املصيل
فارغ القلب من قوت العيال فال حيتاج إىل السؤال .وهلذا قال أبو يوسف :ال جيوز رصفها إال إىل

 1الدارقطني ( )225واحلـاكم يف "معرفـة علـوم احلـديث" ( )131والبيهقـي ( )175/4وكـذا ابـن زنجويـه يف
"األموال" ( )1/49/14عن اإلرواء ( ،)333/3قال ابـن عبـد ادـادي" :راوي هـذا احلـديث أبـو معوـ ،وال
حيــت ب بحديثــه" تنقــيح التحقيــق ( )102/3مســةلة ( .)1592قــال احلــافظ يف "الفــتح" ( :)375/3أبــو معو ـ
ضعيف .وضعفه األلباين يف اإلرواء (.)333/3
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فقراء املسلمني فيف قوهل" :يف مثل هذا ايلوم" إشارة إىل ذلك يعين أنه يوم عيد للفقراء واألغنياء
لميعا وإنما يتم ذلك للفقراء إذا استغنوا عن السؤال فيه.

ومنها :أن وجوب األداء يتعلق بطلوع الفجر ألن ايلوم اسم للوقت من طلوع الفجر إىل غروب
الشمس وإنما يغنيه عن املسألة يف ذلك ايلوم أداء فيه.
ومنها :أنه يتأدى الواجب بمطلق املال ألنه اعترب اإلغناء وذلك حيصل باملال املطلق وربما
يكون حصوهل بانلقد أتم من حصوهل باحلنطة والشعري واتلمر.
َ
واحد؛ ألن اإلغناء بذلك حيصل وإذا فرقها ىلع
مسكني
إىل
صدقته
يرصف
أن
وىل
األ
ومنها :أن
ٍ
ٍ
املساكني َكن هذا يف اإلغناء دون األول وما َكن أكمل فيما هو املنصوص عليه فهو أفضل.
قال الَّسخيس :فهذه أحَكم عرفناها بإشارة انلص وهو معىن جوامع اللكم اَّلي قال رسول اهلل

" :أوتيت جوامع اللكم واخترص يل اختصاراًّ" هذا مثال بيان اثلابت بعبارة انلص وإشارته من
الكتاب والسنة.1

 -2عن ابن عمر ريض اهلل عنهما عن رسول اهلل  أنه قال" :إنما أجلكم يف أجل من خال من
األمم ما بني صالة العرص إىل مغرب الشمس ,وإنما مثلكم ومثل ايلهود وانلصارى كرجل
ً
استعمل عماال ,فقال" :من يعمل يل إىل نصف انلهار ىلع قرياط قرياط" فعملت ايلهود إىل
نصف انلهار ىلع قرياط قرياط ,ثم قال" :من يعمل يل من نصف انلهار إىل صالة العرص ىلع

قرياط قرياط" ,فعملت انلصارى من نصف انلهار إىل صالة العرص ىلع قرياط قرياط ,ثم قال:

"من يعمل يل من صالة العرص إىل مغرب الشمس ىلع قرياطني قرياطني" -أال فأنتم اذلين
يعملون من صالة العرص إىل مغرب الشمس ىلع قرياطني قرياطني ,أال لكم األجر مرتني-
 1أصول الرسخيس (.)241-240/1
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ً
ً
عطاء ,قال اهلل " :هل ظلمتكم من
فغضبت ايلهود وانلصارى ,فقالوا" :حنن أكرث عمال وأقل
ً
حقكم شيئا" ,قالوا" :ال"" ,قال فإنه فضل أعطيه من شئت".
هذا احلديث رواه ابلخاري يف ثمانية مواضع ،1ويف بعض ألفاظها خالف يسري ،فاستدل

به ابلخاري ىلع أن من أدرك ركعة من العرص قبل الغروب قد أدرك العرص كما واضح يف
ً
ترلمته ،مع أن احلديث غري مسوق هلذا أصال ،وليس هذا هو املعىن املتبادر منه .ولكن من
فقه اإلمام ابلخاري رمحه اهلل أن استنبط منه هذا االستنباط وهذه اإلشارة ادلقيقة ،مما يدل ىلع

علو كعبه وملكته الفقهيه.2

 1رواه البخـاري يف عـدة مواضــع مـن صــحيحه :عـن عــدد مـن الصــحابة يف املواضـع؛ (كتــاا اإلجـارة :بــاا
اإلجـارة إىل نصــف النهـار) رقــم (( .)2268كتــاا اإلجـارة :بــاا اإلجــارة إىل صـالة الع
(كتــاا اإلجــارة بــاا اإلجــارة مــن الع

ــ) رقــم (.)2269

ـ إىل الليــل) ،رقــم ( )2271عــن أيب موســى ( .كتــاا أحاديــث

األنبياء:باا ما ذكر عن بنـي إرسائيـل) ،رقـم (( .)3459كتـاا فضـائل القـرآن :بـاا فضـل القـرآن عـىل سـائر
الكالم) ،رقم (( .)5020كتاا مواقيت الصالة :باا من أدرك ركعة من الع

ـ قبـل الغـروا) رقـم (.)557

(كتاا التوحيد :باا يف املشيئة واإلرادة) رقم (( .)7467كتاا التوحيد :باا قول اهلل تعاىل( :قل فةتوا بالتوراة
فاتلوها) آل عمران.)93(:
 2ومن تةمل صنيع اإلمام البخاري يف الصحيح جيده كثري ًا ما يستخدم ذلك يف ترمجته ،بل ومن حذقه رمحه اهلل أنه
يستخدم اللوازم ودالالت اإلشارة واإليامء مما حيري عقول الشارحني ،كيف تسنى له ذلك وقد يرتجم رمحه اهلل
بحديث ليس عىل رشطه ،ثم يذكر هو ما وافق الرتمجة من رشطه الذي سار عليه .ولعله أعظم برهان عىل فساد
مقولة بعضهم أن أهل احلديث ليسوا بفقهاء ،وقد رد األئمة عىل ذلك ،ويف مناظرة الشافعي ملحمد بن احلسن
إشارة إىل ذلك ،وذكر ابن القيم رمحه اهلل تعاىل ،أن أصح الناس قياس ًا هم أهل احلديث.
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يقول ابن املنري رمحه اهلل تعاىل :يستنبط من هذا احلديث أن وقت العمل ممتد إىل

غروب الشمس ،وأقرب األعمال املشهورة بهذا الوقت صالة العرص ،قال :فهو من قبيل اإلشارة

ال من رصيح العبارة ،فإن احلديث مثال ،وليس املراد العمل اخلاص بهذا الوقت.1

وأيضا يرد بهذا احلديث ىلع إشَكل وهو كيف يكون من لم يدرك إال ركعة واحدة من
ً
العرص مدراك للعرص؟ فيجاب :بما أجيب به أهل الكتاب من قبلنا" :ذلك فضل اهلل يؤتيه من
يشاء".

استدل األحناف بهذا احلديث ىلع أن الوقت من العرص إىل املغرب ال بد أن يكون أقل من

الوقت من الظهر إىل العرص ،2وعليه فال بد أن يكون من مصري ظل لك يشء مثليه ،ألنه لو
ً
ً
َكن من مصري ظل لك يشء مثله لَكن مساويا لوقت الظهر ،وقد قالوا" :كنا أكرث عمال" فدل

ىلع أنه دون وقت الظهر.

ً
فاستنباط األحناف هنا من باب اإلشارة وليس هو املقصود من انلص قصدا فهل هذه

االستنباط صحيح يؤخذ به؟
فاجلواب  :بالنسبة الستنباط األحناف هنا قد خالفه أرصح منه يف ادلاللة ،يقول ابن حجر:
اخلرب إذا أورد يف معىن مقصود ال تؤخذ منه املعارضة ملا ورد يف ذلك املعىن بعينه مقصودا يف أمر
آخر ،وبأنه ليس يف اخلرب نص ىلع أن الك من الطائفتني أكرث عمال لصدق أن لكهم جمتمعني

أكرث عمال من املسلمني وباحتمال أن يكون أطلق ذلك تغليبا وباحتمال أن يكون ذلك قول

ايلهود خاصة فيندفع االعرتاض من أصله ،كما جزم به بعضهم ،وتكون نسبة ذلك للجميع
 1انظر /فتح الباري (.)50/3
 2أحكام القرآن للجصاص ( ،)337/2وانظر /فتح الباري (.)50/3
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ً
يف الظاهر غري مرادة بل هو عموم أريد به اخلصوص أطلق ذلك تغليبا ،وبأنه ال يلزم من كونهم
ً
ً
أكرث عمال أن يكونوا أكرث زمانا الحتمال كون العمل يف زمنهم َكن أشق ،ويؤيده قوهل تعاىل:
"ربنا وال حتمل علينا أرصا كما محلته ىلع اذلين من قبلنا".
ومما يؤيد كون املراد كرثة العمل وقلته ال بالنسبة إىل طول الزمان وقرصه كون أهل األخبار
متفقني ىلع أن املدة اليت بني عيىس ونبينا  دون املدة اليت بني نبينا  وقيام الساعة؛ ألن
لمهور أهل املعرفة باألخبار قالوا أن مدة الفرتة بني عيىس ونبينا  ستمائة سنة وثبت ذلك

يف صحيح ابلخاري عن سلمان  وقيل :إنها دون ذلك حىت جاء عن بعضهم أنها مائة ومخس
وععرون سنة وهذه مدة املسلمني باملشاهدة أكرث من ذلك فلو تمسكنا بأن املراد اتلمثيل
بطول الزمانني وقرصهما للزم أن يكون وقت العرص أطول من وقت الظهر وال قائل به فدل

ىلع أن املراد كرثة العمل وقلته ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.1

قال ابن قدامة :وقال أبو حنيفة وقت الظهر إىل أن يصري ظل لك يشء مثله ألن انليب  قال

"أكرث عمال وأقل عطاء" وهذا يدل ىلع أن من الظهر إىل العرص أكرث من العرص إىل املغرب.2

وأجاب ابن القيم عن استدالل األحناف هنا بأنهم ردوا السنة الرصحية املحكمة اثلابتة يف
وقت العرص أنه إذا صار ظل لك يشء مثله وأنهم َكنوا يصلونها مع انليب  ثم يذهب أحدهم

إىل العوايل قدر أربعة أميال والشمس مرتفعة  ،3قال :وال معارض هلذه السنن ال يف الصحة وال
 1فتح الباري (.)332/2
 2املغني (.)415/1
 3رواه البخاري (املواقيت :باا وقت الع
بالع

 ،رقم (.)621

 ،رقم ( ،)550ومسلم (كتاا املساجد :باا استحباا التبكري
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يف الرصاحة وابليان فردت هذه السنن باملجمل من قوهل " مثلكم ومثل أهل الكتاب "...قال:
وياهلل العجب! أي داللة يف هذا ىلع أنه ال يدخل وقت العرص حىت يصري الظل مثلني بنوع من

أنواع ادلاللة؟ وإنما يدل ىلع أن صالة العرص إىل غروب الشمس أقرص من نصف انلهار إىل

وقت العرص ،وهذا ال ريب.1
-2

يف صحيح مسلم من حديث عياض بن محار  عن انليب  أنه قال يف حديث
ُ
طويل" :وإن اهلل قال يل أنفق أنفق عليك".

قال ابن القيم :وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه.2
-3

روى ابلخاري يف صحيحه أن سعيد بن زيد  :قال سمعت رسول اهلل  يقول" :من
ظلم من األرض شيئا طوقه من سبع أرضني".3

قال ابن حجر  :ويف احلديث حتريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته وإمَكن غصب األرض

وأنه من الكبائر ،قاهل القرطيب ،وكأنه فرعه ىلع أن الكبرية ما ورد فيه وعيد شديد وأن من ملك
ً
ً
أرضا ملك أسفلها إىل منتىه األرض وهل أن يمنع من حفر حتتها رسبا أو برئا بغري رضاه ،وفيه

أن من ملك ظاهر األرض ملك باطنها بما فيه حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغري ذلك وأن هل

 1إعالم املوقعني (.)297-296/4
 2مفتاح دار السعادة (.)128/1
 3يف املظامل والغصب ( ، )2452ومسلم املساقاة (.)1610
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ِّ
ّ
العيين يف العمدة .2وحنوه األيب يف
أن يزنل باحلفر ما شاء ما لم يرض بمن جياوره .1وحنوه ابلدر

رشحه اإلكمال 3ا .ه.

فيستدل من هذا احلديث جواز السيع يف الطابق العلوي يف السيع بني الصفا واملروة ،وهو ما

استدلت به جلنة هيئة كبار العلماء مع أدلة أخرى.4
واستُدل بقول اهلل تعاىل{ :من اكن يريد حرث اآلخرة نزد هل يف حرثه ومن اكن
-4
يريد حرث ادلنيا نؤته منها}(الشورى.)20 :

ً

استدل بها ابن العريب ىلع بطالن مذهب أيب حنيفة يف قوهل" :إنه من توضأ تربدا أنه جيزيه
عن فريضة الوضوء املوظف عليه" قال :فإن فريضة الوضوء من حرث اآلخرة واتلربد من حرث

ادلنيا ،فال يدخل أحدهما ىلع اآلخر وال جتزي نيته عنه بظاهر هذه اآلية.5
 1فتح الباري (.)132/6
 2عمدة القاري (.)420/12
 3إكامل املعلم (  ،)314 ، 313/4عن جملة البحوث اإلسالمية (.)183/1
 4جملة البحوث اإلسالمية (.)183/1
 5نقله القرطبي يف جامع أحكام القرآن ( ،)19/16ط .دار الكتاا العريب.

مسةلة" :عدم إجزاء نية التربد يف الوضوء" ،هذه ينظر فيها -واملقام اآلن ليس حمل حتقيق ومناقشـة وإنـام عـر
الستنباطات األئمة-إال أنه حني ننظر يف هذه املسةلة ومثيالهتا ال بد مـن النظـر إىل مقاصـد الوـيعة وأن الشـار
اعترب مصالح العباد .وهذا ما قرره الشاطبي يف املوافقات وغـريه ،فكيـف جيـوز أن نمنـع العبـد مـن أن يتطلـع إىل
املصالح التي قصدها الشار من أعامل املكلفني ...انظر املوافقات ( )366-364/2مع احلاشية عليه .ثـم يقـال
ما هو املانع من قصد التربد والتنظف خاصة مع ارتفا احلرارة .وقد قال " :يا معو الشباا من استطا منكم

داللة اإلشارة وأثارها الفقهية

26

واستدل بها اجلصاص ىلع أن ما سبيله أن ال يفعل إال ىلع وجه القربة ال جيوز أخذ األجرة

عليه .قال :ألن األجرة من حظوظ ادلنيا ،فمىت أخذ عليه األجرة فقد خرج من أن يكون

قربة بمقتىض الكتاب والسنة.1
ً
واستدل بها أيضا ىلع بطالن االستئجار ىلع ما سبيله أن ال يفعل إال ىلع وجه القربة؛

إلخباره تعاىل بأن من يريد حرث ادلنيا فال حظ هل يف اآلخرة ،فيخرج ذلك من أن يكون قربة

فال يقع موقع اجلواز.2

الباءة فليتزوج ومن ال فعليه بالصوم فإنه لـه وجـاء" .فجعـل الصـوم لتخفيـف الشـهوة مـع اعتبـار أصـل القربـة
فيه(.وهذا تعقب أيض ًا).
ويقول ابن العريب -يف الفرار من األنكاد باحل أو ادجرة":-إنه من دأا املرسلني ،فقد قال اخلليل { :إين
ذاهب إىل ريب سيهدين} ،وقال الكليم { :ففررت منكم ملا خفتكم} .وقد كان رسول اهلل  جعلت قرة عينه
يف الصالة ،فكان يسرتيح إليها من تعب الدنيا ،وكان فيها نعيمه ولذته ،أفيقال إنه دخول فيها عىل هذا الوجه
قادح فيها ! كال بل هو كامل فيها وباعث عىل اإلخالص فيها "...ذكره الشاطبي عنه وتابعه عليه وذكر له عدة
أمثلة انظر :املوافقات  .372-367/2ويراجع :الفتاوى  ،372/26الدين اخلالص .283/2
 1أحكام القرآن (.)211/3
 2أحكام القرآن (.)510/3
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المبحث السابع :مسائل متممة:
َُ
 - 1قد يتعقب هذا الالكم بأن داللة اإلشارة قد تؤدي إىل فتح باب اتلفسري اإلشاري,
ُ
وتأويالت ابلاطنية :فيسلك فيها مسلك االحتماء دلفع ادلاء ,فنغلق هذا ابلاب:
ً
ذلك أن من أهل ابلدع جعل هذه ادلاللة سبيال للتلكف يف الفهم وربط اتلفريعات ابلعيدة
اليت ال تطيقها العبارة وال يتحملها انلص.
ً
فيقال :بأن أهل العلم ّ
نصوا ىلع أن االستدالل بطريقة "اإلشارة" يقرص ىلع ما يكون الزما
ً
ملعىن من معاين انلص ويكون انلص داال عليه ،فأما حتميله ملعاين ابلعيدة اليت ال تالزم بينها
وبني معىن فيه يزعم أنها إشارية فهذا شطط يف فهم انلصوص ،وليس هو املراد بداللة إشارة

انلص.1

جتن
وانلاظر املتأمل فيما يفعله ابلاطنيون يف تأويالتهم املنحرفة جيزم أن ما هم عليه ٍ
جتن ىلع لغة القرآن الكريم،
واضح ،وانتهاك فاضح لقانون العلم وأحَكم العريعة ،كما هو ٍ
َّ
َ
َّ
خبالف َسنن األئمة الراسخني ،وهم السلف الصالح فإن تأويالتهم واستنباطاتهم لن تعدم هلا
ً
ً
ً
شاهدا صحيحا رصحيا من القرآن والسنة ,ومن رصيح الكم العرب ,ومما يشهد هل العقل
ً
الصحيح ,فيكون مصححا لفهمهم .كما أنهم ال يقتطعون الالكم عن السياق اَّلي أحيط به
بدون مسوغ وديلل ،إذ اقتطاع الالكم وانزتاعه من سياقه وسباقه وحلاقه جريمة كبرية يف حق
ٌ
َ ٌ
املعىن وخ ْرم فاضح التساق املبىن.
يقول العالمة الشاطيب رمحه اهلل تعاىل:

 1علم أصول الفقه ،د .عبد الوهاا خالف صـ.148
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وكون ابلاطن هو املراد من اخلطاب  ...يشرتط فيه رشطان :أحدهما :أن يصح ىلع مقتىض
ً
الظاهر املقرر يف لسان العرب ،وجيري ىلع املقاصد العربية .واثلاين :أن يكون هل شاهد نصا أو
ً
ظاهرا يف حمل آخر يشهد لصحته من غري معارض .فأما األول فظاهر من قاعدة كون القرآن
ً
ً
عربيا ،فإنه لو َكن هل فهم ال يقتضيه الكم العرب لم يوصف بكونه عربيا بإطالق وألنه مفهوم
يلصق بالقرآن ليس يف ألفاظه وال يف معانيه ما يدل عليه وما َكن كذلك فال يصح أن ينسب
ً
إيله أصال؛ إذ ليست نسبته إيله ىلع أن مدلوهل أوىل من نسبة ضده إيله وال مرجح يدل ىلع
أحدهما فإثبات أحدهما حتكم وتقول ىلع القرآن ظاهر وعند ذلك يدخل قائله حتت إثم من

قال يف كتاب اهلل بغري علم واألدلة املذكورة يف أن القرآن عريب جارية هنا .وأما اثلاين فألنه إن
لم يكن هل شاهد يف حمل آخر ،أو َكن هل معارض صار من لملة ادلاعوي اليت تدىع ىلع القرآن

وادلعوى املجردة غري مقبولة باتفاق العلماء وبهذين العرطني يتبني صحة ما تقدم أنه ابلاطن
ألنهما موفران فيه خبالف ما فَّس به ابلاطنية فإنه ليس من علم ابلاطن كما أنه ليس من علم

الظاهر.1

 -2أن اتلعلق بادلالالت الفرعية قد يفيض إىل إتباع املتشابهات وترك املحكمات الواضحات:
ٌ
متصور إال أنه ال يمنع من االستفادة من هذه اإلشارة أو ادلاللة اإللزتامية ما لم تعارض
وهذا

بأرصح .وللشاطيب يف كتابه القيم "االعتصام" الكم رائع عن صنيع أهل ابلدع يف استدالالتهم
فيقول:

 1املوافقات (.)232-231/4
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ومن نظر إىل طريق أهل ابلدع يف استدالالتهم عرف أنها ال تنضبط ألنها سيالة ال

تقف عند حد ،وىلع لك وجه يصح للك زائغ واكفر أن يستدل ىلع زيغه وكفره حىت ينسب
انلحلة اليت الزتمها إىل العريعة.
فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل ىلع كفره بآيات القرآن كما استدل
بعض انلصارى ىلع تعريك عيىس بقوهل تعاىل "ولكمته ألقاها إىل مريم وروح منه" -واستدل
ىلع أن الكفار من أهل اجلنة بإطالق قوهل تعاىل" :إن اذلين آمنوا واذلين هادوا وانلصارى

والصابئني من آمن باهلل وايلوم اآلخر" اآلية  -واستدل بعض ايلهود ىلع تفضيلهم علينا بقوهل
سبحانه" :اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم ىلع العاملني" -وبعض احللويلة
استدل ىلع قوهل بقوهل تعاىل" :ونفخت فيه من رويح" واتلناسيخ استدل بقوهل" :يف أي صورة ما

شاء ركبك".

وكذلك لك من اتبع املتشابهات أو َّ
حرف املناطات أو محل اآليات ماال حتمله عند

السلف الصالح أو تمسك باألحاديث الواهية أو أخذ األدلة ببادئ الرأي هل أن يستدل ىلع لك
ً
فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث ال يفوز بذلك أصال وادليلل عليه استدالل
لك فرقة شهرت بابلدعة ىلع بدعتها بآية أو حديث من غري توقف  ...فمن طلب خالص نفسه
َ َ َّ َ
َ
معاطب ال خملص هل منها إال ما
تثبت حىت يتضح هل الطريق ومن تساهل رمته أيدي اهلوى يف

شاء اهلل.1

ونقل ابن القيم رمحه اهلل عن اإلمام امحد رمحه اهلل -يف كتابه طاعة الرسول -

احتجاجه ىلع من اعرض السنن بظاهر القرآن وردها بذلك وقال :هذا فعل اَّلين يتمسكون
 1االعتصام صـ.233-232
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ً
ً
باملتشابه يف رد املحكم ،فإن لم جيدوا لفظا متشابها غري املحكم يردونه به استخرجوا من
ً
املحكم وصفا متشابها وردوه به.
قال ابن القيم :فلهم طريقان يف رد السنن :أحدهما :ردها باملتشابه من القرآن أو من
ً
السنن .اثلاين :جعلهم املحكم متشابها ،يلعطلوا دالتله .ثم قال :وأما طريقة الصحابة
واتلابعني وأئمة احلديث َكلشافيع واإلمام أمحد ومالك وأيب حنيفة وأيب يوسف وابلخاري
وإسحاق فعكس هذه الطريقة ،ويه أنهم يردون املتشابه إىل املحكم ،ويأخذون من املحكم
ً
ما يفَّس هلم املتشابه ويبينه هلم ،فتتفق انلصوص بعضها بعضا ،فإنها لكها من عند اهلل ،وما
َكن من عند اهلل فال اختالف فيه وال تناقض؛ وإنما يقع اتلناقض فيما َكن من عند غريه .1

فذكر ابن القيم رمحه اهلل هنا أن احلق أن نأخذ من املحكم ما يفَّس به املتشابه
َ
ويوضحه؛ وهذا خبالف من يأخذ من املتشابه ما ي ُرد به ادلاللة الواضحة واملحكمة.
-3

قد يقال :ملاذا ال نعمل بما أريد من انلص أصالة وما سيق ألجله ونبتعد عن مثل
هذه ادلالالت ابلعيدة وغري الواضحة؟

جياب هنا من وجوه:
 -1أن يقال بأن اهلل  خاطبنا بالقرآن الكريم وهو نص عريب ،واضح ،وهذا انلص
خاضع جلنس ما خيضع هل سائر اللفظ العريب ،فانلص قد يدل ىلع معان متعددة،

وبطرق خمتلفة من طرق ادلاللة ،وليست هذه املعاين ،أو هذه الطرق مقصورة ىلع حالة

 1إعالم املوقعني (.)58-57/4
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واحدة ،وفهم واحد .ولو عمل بمدلول انلص من بعض طرق دالتله وأهمل العمل
بمدلوهل من طريق آخر فقد ّ
عطل انلص من بعض الوجوه( )1فإن امللكف خماطب بأن
يعمل بكل ما دل عليه انلص العريب بأي طريق من طرق ادلاللة املقررة يف اللغة،
وعليه فال بد من أن حنايك صنيع العريب إذا تكلم أو خوطب بنص.
َ
ْ
َ
َ
ً
َ َ َ ْ ُ ْ ِّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ِّ َ ُ ْ ُ َّ َّ
روي أن قارئا قرأ قوهل تعاىل{ :فإِن زللتم من بع ِد ما جاءتك ُم ابلَينات فاعلموا أن اهّلل
يز َحك ٌ
َعز ٌ
ِيم }{ابلقرة }209فقال( :غفور رحيم) ،فسمعه أعرايب فأنكره ولم يقرأ
ِ
القرآن وقال :إن َكن هذا الكم اهلل فال يقول كذا ،احلكيم ال يذكر الغفران عند الزلل
ألنه إغراء عليه(.)1

وقال األصميع قرأت هذه اآلية {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبا
نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم}  -وإىل جنيب أعرايب فقلت{ :واهلل غفور رحيم}
سهوا فقال األعرايب الكم من هذا قلت الكم اهلل قال أعد فأعدت واهلل غفور رحيم
فقال ليس هذا الكم اهلل فتنبهت فقلت واهلل عزيز حكيم فقال :أصبت هذا الكم اهلل
فقلت هل أتقرأ القرآن قال :ال قلت فمن أين علمت أين أخطأت فقال :يا هذا َّ
عز

فحكم فقطع ولو غفر ورحم ملا قطع(.)2

( )1انظر علم أصول الفقه ،د.عبد الوهاا خالف صـ.143
( )1تفسري الكشاف صـ ." 124دار املعرفة بريوت .وانظر التحرير والتنوير يف هذه اآلية.
( )2ذكرها ابن اجلوزي يف زاد املسري عند هذه اآلية
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ً
 -2أن انلاظر يف صنيع السلف الصالح وفقههم جيد هذا كثريا يف الكمهم وقد سبق من
األمثلة ما دل عليه.
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الخاتمة
من خالل هذه ادلراسة اليسرية يف هذا املوضوع يتبني ما ييل:

 -1أن هذه املسائل املتعلقة بادلالالت واالجتهاد واالستنباط جديرة ببعثها بابلحث.
ً
وجيب أن تكون هذه ادلراسات أعمق نواع ما ،ويراىع فيها إبراز األثر الفقيه ،يلصح
ابتناء الفروع ىلع األصول ،ويسلم نلا اإلحلاق ،ويسدد نلا اتلزنيل ىلع أعيان املسائل.

وهذه دعوة قديمة أشار إيلها من عدة قرون عالمة املقاصد أبو اسحاق الشاطيب من

خالل موافقاته وفتاويه واكن مذهبه :أن لك مسألة يف أصول الفقه ال ينبين عليها
ً
فروع أو آثار فقهية ,أو ال تكون عونا يف ذلك ,فوضعها يف أصول الفقه اعرية .وقد
رصح بهذا يف مقدمة املوافقات ،ودندن حوهل يف الكتاب.
 -2أن مسألة داللة اإلشارة وآثارها الفقهية حتتاج إىل جولة يف حلبة يه أرحب من
هذا املضمار الضيق ،حىت يتسع املقام لفرش بساط انلقاش ،واستخراج درر فوائده
باملنقاش.

 -3أنه ال بد من انلظرة املتأنية اجلامعة بني داللة العبارة وداللة اإلشارة ،وذلك حسب
قواعد الرتجيح املتبعة عند العلماء واملسطرة يف علم األصول.
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