بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال

داللة االقتضاء
إلى زاهد طالب نعيم
السؤال:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الموضوع :داللة االقتضاء
شيخنا الجليل بارك هللا جهودكم وسدد خطاكم وأعانكم لما يحب ويرضى
ورد في كتاب الشخصية الجزء الثالث في موضوع (ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب) صفحة  44ما نصه
(وسواء أكان السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب) وكأنه يشير إلى آية كفارة الظهار في قوله تعالى:
﴿والَّذِينَ ي َظاهِرونَ مِن ِّنسائِهم ُثم يعودُونَ لِما َقالُوا َف َتحرير ر َقبة من َقبل أَن ي َتم َٰ
وع ُظونَ ِب ِه َو َّ
هللاُ ِب َما
اسا َذلِ ُكم ُت َ
َ َ َّ
ِ ُ َ َ ِّ
َ
َ ِ َّ َ ُ
ُ
ُ
َ
ِ
َتع َملُونَ َخبِير * َف َمن لَّم َي ِجد َفصِ َيا ُم َ
اسا َف َمن لَّم َيس َتطِ ع َفإِط َعا ُم سِ ِّتينَ مِسكِي ًنا َٰ َذلِ َك
شه َري ِن ُم َت َتابِ َعي ِن مِن َقب ِل أَن َي َت َم َّ
سولِ ِه﴾ [المجادلة]4-3 :
لِ ُتؤ ِم ُنوا بِ َّ ِ
اّلل َو َر ُ
أو آية كفارة القتل الخطأ في قولهَ ﴿ :و َما َكانَ لِ ُمؤمِن أَن َيق ُتل َ ُمؤ ِم ًنا إِ َّال َخ َطأ ً َو َمن َق َتل َ ُمؤ ِم ًنا َخ َطأ ً َف َتح ِري ُر
ير َر َق َبة ُّمؤ ِم َنة َوإِن
صدَّ قُوا َفإِن َكانَ مِن َقوم َعدُو لَّ ُكم َوه َُو ُمؤمِن َف َتح ِر ُ
سلَّ َمة إِلَ َٰى أَهلِ ِه إِ َّال أَن َي َّ
َر َق َبة ُّمؤ ِم َنة َو ِد َية ُّم َ
سلَّ َمة إِلَ َٰى أَهلِ ِه َو َتح ِري ُر َر َق َبة ُّمؤ ِم َنة َف َمن لَّم َي ِجد َفصِ َيا ُم َ
اب َعي ِن
َكانَ مِن َقوم َبي َن ُكم َو َبي َن ُهم ِّمي َثاق َف ِد َية ُّم َ
شه َري ِن ُم َت َت ِ
هللا َو َكانَ َّ
هللاُ َعلِي ًما َحكِي ًما﴾،
َتو َب ًة ِّمنَ َّ ِ
وورد في الكتاب نفسه صفحة  182ما نصه (داللة االقتضاء هي التي يكون الالزم فيها مستفادا من معاني
األلفاظ ،وذلك بأن يكون شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة).
وأشكل علي مسألتان:
األولى :لماذا ذكر الشرط دون السبب مع أن الصيغة سبب بالنسبة إلى العتق الواجب ،ويظهر لي أن الصيغة
واجبة بداللة االقتضاء؟
الثانية :لماذا ذكر المطابقة دون التضمن؟
أرجو أن ال أكون قد أثقلت عليكم بهذه األسئلة وبارك هللا فيكم
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
السؤال األول :تسأل لماذا ذكر الشرط في داللة االقتضاء ولم يذكر السبب ،وكأنك فهمت من الشخصية في
المثال (أعتق عبدك عني) بأنه يقتضي شرط الملكية ،وبذلك اعتمد الشرط في التعريف ...وفهمت من (ما ال يتم
الواجب إال به) في المثال (كالصيغة في العتق الواجب) حيث ذكر أن الصيغة سبب ،ورأيت أن هذه باالقتضاء
وهي سبب ،فتساءلت إذن لماذا لم يذكر السبب في تعريف داللة االقتضاء كما ذكر الشرط؟ والجواب أن األمر
مختلف ،ويتضح ذلك من واقع داللة االقتضاء ،وما ال يتم الواجب إال به ...فهذا الواقع مختلف ،فداللة االقتضاء
هي من أبحاث اللغة المتعلقة بالمنطوق والمفهوم ...إلخ ،وأما (ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب) فهي قاعدة

شرعية أي حكم كلي ،فال ُتخلط هذه بتلك ألن داللة االقتضاء تفهم حسب مقاييس اللغة ،وأما القاعدة فتفهم حسب
األدلة الشرعية التي استنبطت منها القاعدة ...أي أن لكل من األمرين قواعد يبنى عليها كما يتبين من التعريف لكل
منهما:
أوال :داللة االقتضاء :لقد عرف األصوليون داللة االقتضاء ثالثة تعاريف مهمة:
 األول :ال يُذكر فيه الشرط أو السبب ...وإنما يُذكر فيه داللة االلتزام التي يقتضيها المنطوق لصدق المتكلمأو صحة وقوع اللفظ ،ومن هذه التعاريف:
* جاء في اإلحكام في أصول األحكام ألبي الحسن سيد الدين اآلمدي "المتوفى631 :هـ":
ْ
ُ
يح صا يغتا اه ووضْ اعها ،وذلاك ال ي ْخلُو :إامَّا أنْ ي ُكون م ْدلُولُ ُه
[ال َّن ْوعُ األ َّو ُل داللة ااال ْقتاضا اء :وهُو ما دالل ُت ُه ال ابص ار ا
م ْقصُودا ل ْالمُتكلِّ ام ،أ ْو غيْر م ْقصُود :فإانْ كان م ْقصُودا ،فال ي ْخلُو ،إامَّا أنْ يتو َّقف صا ْد ُق ْالمُتكلِّ ام أ ْو صا حَّ ُة ْالم ْلفُوظا اب اه
عل ْيها ،أ ْو ال يتو َّقفُ  ،فإانْ تو َّقف فدالل ُة اللَّ ْفظا عل ْي اه ُتسمَّى داللة ااال ْقتاضا اء ...]...ونحو ذلك ورد في كتابي (تيسير
الوصول إلى األصول).
 الثاني حافظ على التعريف نفسه ولكنه فصَّله أكثر فتطرق إلى خطاب الوضع (الشرط) دون سواه ،ألنهرأى أن الشرط هو أول ما يتبادر إليه الذهن في داللة االلتزام للمنطوق ،وغيره يكون الحقا له باألدلة ،ولذلك
فعندما ضربوا مثال العتق تطرقوا إلى شرط العتق وهو الملكية ولم يتطرقوا إلى سبب الملكية وهي الصيغة ألن
هذه ال يتوصل لها بداللة االقتضاء بل باألدلة ،فالمثال الذي ضربوه "أعتق عبدك عني" يفهم باالقتضاء تحقق
الملكية أوال ليصح العتق ،وأما سبب عقد الملكية بصيغة معينة فهذه تفهم من األدلة الشرعية ...ومن هذه
التعاريف:
* جاء في المستصفى في علم األصول ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى505 :هـ):
(الفن َّ
ْ
ْث صا يغ ُتها ب ْل مانْ حي ُ
الثاناي :فايما ُي ْقتبسُ مانْ ْاأل ْلفاظا ال مانْ حي ُ
ْث فحْ واها ،وإاشار ُتها ،وهاي خمْ س ُة أضْ رُب
ظ ،وال ي ُكونُ م ْن ُ
الضَّرْ بُ ْاأل َّو ُل :ما يُسمَّى ا ْقتاضاء ،وهُو الَّذاي ال ي ُدل عل ْي اه اللَّ ْف ُ
طوقا اب اه ،ول اكنْ ي ُكونُ مانْ ضرُور اة
ْث يمْت ان ُع وُ جُ و ُد ْالم ْلفُوظا شرْ عا َّإال اب اه أ ْو مانْ حي ُ
ْث ال يُمْ كانُ ك ْونُ ْالمُتكلِّم صاداقا َّإال اب اه أ ْو مانْ حي ُ
اللَّ ْفظا إمَّا مانْ حي ُ
ْث
ا
يمْت ان ُع ُثبُو ُت ُه ع ْقال َّإال اب اه ...وأمَّا ماثا ُل ما ثبت ا ْقتاضاء لاتصور ْالم ْن ُ
وق اب اه شرْ عا فق ْو ُل ْالقائ اال :أعْ ت ْاق عبدك ع ِّني،
ط ا
ا
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
فإا َّن ُه يتضمَّنُ ْالم ْالك ،وي ْقتضا ي اه ،ول ْم ي ْنطا ْق اب اه ،لكانَّ ْال اع ْتق ْالمنطوق اب اه شرْ ط نفو اذ اه شرْ عا تقد ُم المالكا فكان ذلاك
ُم ْقتضى اللفظ)...
ونحو ذلك جاء في البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي المتوفى 794هـ.
 الثالث حافظ على التعريفين السابقين ولكنه فصَّل الشرط أكثر فقال إن شرط المعنى المدلول عليه هوبالمطابقة وليس بالتضمن ...ومن هذه التعاريف:
* جاء في المحصول في علم األصول لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي المتوفى (606هـ):
(أما تقسيم داللة االلتزام فنقول المعنى المستفاد من داللة االلتزام إما أن يكون مستفادا من معاني األلفاظ
المفردة أو من حال تركيبها واألول قسمان ألن المعنى المدلول عليه بااللتزام إما أن يكون شرطا للمعنى المدلول
عليه بالمطابقة أو تابعا له فإن كان األول فهو المسمى بداللة االقتضاء ثم تلك الشرطية قد تكون عقلية كقوله 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» فإن العقل دل على أن هذا المعنى ال يصح إال إذا أضمرنا فيه الحكم الشرعي
وقد تكون شرعية كقوله وهللا ألعتقن هذا العبد فإنه يلزمه تحصيل الملك ألنه ال يمكنه الوفاء بقوله شرعا إال بعد
ذلك)...
وكما قلنا فالتعاريف الثالثة ال تختلف من حيث اإلجمال بل من حيث التفصيل بالنسبة للشرط...
ونحن في الشخصية الثالث رأينا أن التعريف حسب أبحاث اللغة هو الذي يتعرض للشرط والمطابقة فقلنا:
* (داللة االقتضاء هي التي يكون الالزم فيها مستفادا من معاني األلفاظ ،وذلك بأن يكون شرطا للمعنى
المدلول عليه بالمطابقة .والالزم قد يكون العقل يقتضيه ،وقد يكون الشرع يقتضيه ،إما لضرورة صدق المتكلم،

وإما لصحة وقوع الملفوظ به ،مثال ذلك قوله تعالىَ ﴿ :قاتِلُوا الَّذِينَ َيلُو َن ُكم﴾ فإن قولهَ ﴿ :قاتِلُوا﴾ يستلزم األمر
بتحصيل أدوات القتال من سالح وعتاد وتدريب...إلخ .فهذا مما يقتضيه العقل ،وهو شرط لصحة وقوع الملفوظ
به وهوَ ﴿ :قاتِلُوا﴾ .ومثل قولك آلخر :أعتق عبدك عني بألف درهم ،والمفهوم الالزم من مدلول أعتق العبد بالبيع
أو الهبة ،وذلك المفهوم مما يتوقف عليه تحقق هذا المدلول شرعا ،إذ ال عتق فيما ال يملك ابن آدم ،كأنه قيل :بع أو
هب هذا العبد مني ،ثم كن وكيلي في اإلعتاق .فهذا مما يقتضيه الشرع ،وهو شرط لصحة وقوع الملفوظ به وهو
ض َع َعن أ ُ َّمتِي ال َخ َطأََ ،وال ِّنس َيانَ َ ،و َما اس ُتك ِرهُوا َعلَي ِه» أخرجه ابن ماجه .أي
هللا َو َ
«أعتق» ومثل قوله « :إِنَّ َّ َ
وضع حكم الخطأ ،والنسيان ،وما استكرهوا عليه .إذ ال يصدق أنه وضع نفس هذه األشياء للقطع بتحققها ،فهذا مما
يقتضيه الشرع لضرورة صدق المتكلم .).فكما ترى فهو تعريف تام لداللة االقتضاء من جميع جوانبها وهللا
المستعان.
ثانيا :أما الحكم الكلي (ما ال يتم الواجب إال به) فتعريفها ال يقف عند البحث اللغوي بل يتجاوزه إلى األدلة
الشرعية ...فبحثوا في الشيء الذي ال يتم الواجب إال به سواء أكان جزءا منه أم كان خارجا عنه كالسبب والشرط
والمانع ولم يتقيدوا في ذلك بداللة االقتضاء فحسب بل ركزوا على األدلة ،فمثال عندما ضربوا مثاال على السبب
في باب ما ال يتم الواجب إال به قالوا (وسواء أكان السبب شرعيا كالعتق الواجب) وهو في حالة كون العبد لك
وتريد أن تعتقه فشرط الملكية متحقق وتريد معرفة الصيغة فهذه ال تفهم من االقتضاء وإنما يعتمد فيها الدليل...
وواضح الفرق بين هذا المثال من كونه مملوكا لك وبين المثال السابق في قولك (أعتق عبدك عني) فهذه تفهم
باالقتضاء أي ال بد من أن تملكه أوال وإال كيف تعتقه وهو مملوك لغيرك؟! والملكية شرط لتحقق المنطوق.
وألن األدلة هي المعتمدة هنا ،فمن ثم كان االجتهاد فيها ...لذلك اختلفوا في الشيء الذي ال يتم الواجب إال به،
فقيل يكون هذا الشيء واجبا إن كان سببا أو شرطا ...وقيل إن كان سببا وليس شرطا ...وقيل إن كان شرطا وليس
سببا ...وقيل ال هذا وال ذاك بل التوقف ...وقد جاء تفصيل هذا في البحر المحيط " "254 /1للزركشي المتوفى
794هـ ،وكذلك في شرح الكوكب المنير " "182/1لمؤلفه "تقي الدين أبو البقاء محمد الفتوحي المعروف بابن
النجار "المتوفى972 :هـ" ويمكن الرجوع إليه لمن أراد المزيد.
أما ما ترجح لدينا وذكرناه في الشخصية الثالث بناء على األدلة التي استنبطت منها تلك القاعدة فهو أن كل
شيء ال يتم الواجب إال به فهو واجب مهما كان هذا الشيء ،سببا كان أم شرطا ،ومهما كان نوعه ...ولذلك فبعد
أن قلنا في التعريف (إن ما ال يتم الواجب إال به قسمان :أحدهما أن يكون وجوبه مشروطا بذلك الشيء ،والثاني أن
يكون وجوبه غير مشروط به ،أي بذلك الشيء .أما ما يكون وجوبه مشروطا به فال خالف في أن تحصيل الشرط
ليس واجبا ،وإنما الواجب هو ما أتى الدليل بوجوبه ،وذلك كوجوب صالة معينة ،فإنه مشروط بوجود الطهارة.
فالطهارة ليست واجبة من حيث الخطاب بالصالة ،وإنما هي شرط ألداء الواجب .والواجب في الخطاب بالصالة
إنما هو الصالة إذا وجد الشرط )...وبعد أن شرحنا واقع الشرط ...ختمنا البحث بالقول:
(والحاصل أن الشيء الذي ال يتم الواجب إال به يكون واجبا ،إما بخطاب الواجب نفسه ،وإما بخطاب آخر،
سواء كان هذا الشيء سببا ،وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ،أم شرطا ،وهو الذي يلزم من
عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم .وسواء أكان السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب،
أم عقليا كالنظر المحصل للعلم الواجب ،أم عاديا كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب .وسواء كان الشرط أيضا
شرعيا كالوضوء مثال ،أم عقليا ،وهو الذي يكون الزما للمأمور به عقال ،كترك أضداد المأمور به ،أم عاديا ،ال
ينفك عنه عادة كغسل جزء من الرأس في الوضوء .فوجوب الشيء يوجب وجوب ما ال يتم إال به ،أي التكليف
بالشيء يقتضي التكليف بما ال يتم إال به .ومن هنا جاءت قاعدة «ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب» ).انتهى.
وهكذا فإن جواب السؤال األول لماذا ورد الشرط في تعريف داللة االقتضاء ولم يرد السبب قد اتضح كما
بيناه أعاله وأعيده هنا:
(ألن الشرط هو أول ما يتبادر إليه الذهن في داللة االلتزام للمنطوق ،وغيره يكون الحقا له باألدلة ،ولذلك
فعندما ضربوا مثال العتق تطرقوا إلى شرط العتق وهو الملكية ولم يتطرقوا إلى سبب الملكية وهي الصيغة ألن
هذه ال يتوصل لها بداللة االقتضاء بل باألدلة ،فالمثال الذي ضربوه "أعتق عبدك عني" يفهم باالقتضاء تحقق

الملكية أوال ليصح العتق ،وأما سبب عقد الملكية بصيغة معينة فهذه تفهم من األدلة)...
وكما أعلم فلم يُدخل األصوليون السبب في تعريف داللة االقتضاء ...هذا هو جواب السؤال األول كما أعلم
وهللا أعلم وأحكم.
السؤال الثاني :أما لماذا ورد في التعريف( :داللة االقتضاء هي التي يكون الالزم فيها مستفادا من معاني
األلفاظ ،وذلك بأن يكون شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة ،).بذكر المطابقة وعدم ذكر التضمن ،فذلك ألن
داللة التضمن وداللة االلتزام هي من توابع داللة المطابقة ،أي ليست هي األصل ...وبيان ذلك:
 -1األصل في الداللة هي المطابقة أي داللة اللفظ على تمام معناه ،وال يصرف اللفظ إلى جزء من معناه "أي
إلى التضمن" إال بتخصيص أو تقييد ...وبعبارة أخرى إال بسبب موجب حسب أبحاث اللغة في هذا الباب.
 -2داللة االلتزام هي الالزم الذهني لداللة اللفظ المنطوق به أي تبع له ،وحيث إن األصل في داللة اللفظ
المطابقة أي تمام المعنى ،فكذلك يكون الزمه ،أي بتمام المعنى "المطابقة" ...وألن هذا الالزم كما بينا في جواب
السؤال األول هو شرط لتنفيذ معنى اللفظ المنطوق به ،لذلك كان تعريف داللة االقتضاء هو كما جاء في الشخصية
الثالث( :داللة االقتضاء هي التي يكون الالزم فيها مستفادا من معاني األلفاظ ،وذلك بأن يكون شرطا للمعنى
المدلول عليه بالمطابقة.).
ويتضح هذا تماما في داللة االقتضاء ،فال يمكن للشيء الذي يقتضيه النص ،أي الالزم الذهني للنص ،إال
مطابقة "تمام المعنى" وال يستثنى منه شيء إال بنص فمثال:
 وقاتلوا ...الالزم الذهني أي داللة االقتضاء هي أدوات القتال في الحرب بشكل عام بكل األسلحة المستطاعةوال يقال فقط بالسيف ،وغيره ال يدخل في داللة االلتزام ،أو بالمدفع وغيره ال يدخل في االلتزام ،وهكذا ...بل
بتمام المعنى "المطابقة" فيدخل في االلتزام كل نوع مستطاع من األسلحة يمكن استعماله في الحرب...
 واسأل القرية ...الالزم الذهني أي داللة االقتضاء هو األهل أي أهل القرية ،فإخوة يوسف عليه السالم قالواألبيهم إثباتا لصدق قولهم أن يسأل أهل القرية وهي بتمام المعنى أي اسأل من تشاء من أهل القرية فترى صحة
قولنا ...وال يتأتى هنا أن يكون إخوة يوسف أرادوا من أبيهم أن يسأل جزءا من أهل القرية وممنوع عليه أن يسأل
الجزء اآلخر ألنها حينها تكون حجة عليهم وليست لهم حيث يكونون قد أرادوا من أبيهم أن يسأل أناسا
مخصوصين يتفقون معهم!
ولذلك يتغير المعنى ...وهكذا فداللة االقتضاء "األهل" هي بتمام المعنى "المطابقة".
 أعتق عبدك عني ...فالالزم الذهني أن تمتلكه ثم تعتقه ،والملكية هنا هي أن تمتلكه كله حتى يجوز لك عتقهأي المطابقة "تمام المعنى" وهكذا.
وهكذا فإن معنى "الالزم الذهني للفظ المنطوق" يجب أن يكون بالمطابقة ،أي بتمام المعنى وال يستثنى منه إال
بنص ...وليس بجزء من المعنى "التضمن"...
آمل أن يكون في هذا الجواب الكفاية وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 3صفر 1441هـ
الموافق 2019/10/02م
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/11
type=3&theater؟53536558176747/
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