
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 "فقهً" الفٌسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 التابعة والداللة األصلٌة الداللة

 Yeni Camii إلى

 :السؤال

 جاء ولكن... تابعة وداللة أصلٌة داللة إلى تقسم الدالالت أن 3ٖٓص األول الجزء الشخصٌة فً جاء

 قسمٌن من المنطوق وأن ومفهوم منطوق إلى تقسم الدالالت أن 1ٕٔص الثالث الجزء الشخصٌة فً

 وعند اإلشارة، داللة األنواع هذه ومن أنواع هو االلتزام، داللة أي المفهوم، وأن ،والتضمن( )المطابقة

 عند التابعة الداللة على كأمثلة األول الشخصٌة فً ذكرت التً نفسها هً أمثلتها كانت اإلشارة داللة شرح

 الجزء وفً األول الجزء فً الواردة التقسٌمات فً جاء ما حول االلتباس من شٌئا   هذا شكل وقد بعضهم،

 جهة له كل للدالالت التقسٌم أن أو المفهوم؟ هً التابعة والداللة المنطوق هً األصلٌة الداللة فهل.. الثالث

 .خٌرا   هللا وجزاكم مختلفة؟ أزمنة أو واحدة أزمنة فً الدالالت هذه تقسٌم كان وهل فٌها؟ ٌستعمل

 
 :الجواب

 معنى تماما   ٌوضح األول الجزء اإلسبلمٌة الشخصٌة كتاب فً هو عنه تسأل الذي الموضع إن -1

 إلى الٌوم األمة ةحاج باب الوورد ملف 3ٖٓ-ٖ٘ٓ صفحة فً ٌقول فهو التابعة، والداللة األصلٌة الداللة

 :مفسرٌن

 والمعنى حقٌقة، اللغوي المعنى علٌها ٌنطبق مفردات فٌه نشاهد فإنا مفرداته حٌث من القرآن واقع ]أما

 كل فً بالقرٌنة المراد المعنى وٌعرف معا ، والمجازي اللغوي المعنى استعمال ٌبقى وقد. مجازا   اللغوي

. اللغوي المعنى ال المقصود، هو فٌصبح المجازي، لمعنىا وٌبقى اللغوي المعنى ٌتناسى وقد. تركٌب

 أي وجود لعدم المجازي، المعنى فً تستعمل ولم فقط، اللغوي المعنى علٌها ٌنطبق مفردات فٌه ونشاهد

 معنى علٌها وٌنطبق اللغوي المعنى علٌها ٌنطبق مفردات فٌه وتوجد. اللغوي المعنى عن تصرفها قرٌنة

 والمعنى اللغوي المعنى فً وتستعمل مجازا   اللغوي المعنى وغٌر حقٌقة، اللغوي المعنى غٌر جدٌد شرعً

ٌّن والذي مختلفة، آٌات فً الشرعً  المعنى علٌها ٌنطبق أو. اآلٌة تركٌب هو منهما ُمراد معنى أي ٌع

 قال فقط، اللغوي بمعناها استعملت قرٌة كلمة فمثبل  . اللغوي المعنى فً تستعمل وال فحسب، الشرعً

ا إَِذا َحتَّى﴿: تعالى ٌَ ة   أَْهلَ  أََت ٌَ ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  أَْخِرْجَنا﴿ ،﴾أَْهَلَها اْسَتْطَعَما َقْر ٌَ  المجازي، بمعناها واستعملت ﴾اْلَقْر

ٌَةَ  َواْسأَلِ ﴿: تعالى قال ا الَِّتً اْلَقْر . مجازي المعنى وهذا القرٌة، أهل المراد بل تسأل ال والقرٌة ﴾فٌَِها ُكنَّ

ٌِّن﴿: الىتع وقال ة   مِّن َوَكأَ ٌَ َها أَْمرِ  َعنْ  َعَتتْ  َقْر تَ ﴿: تعالى قوله ومثل... قرٌة أهل والمراد ،﴾َربِّ ٌْ  الَِّذي أََرأَ

ْنَهى ًِّ  َعَلى ٌَُصلُّونَ ﴿: تعالى وقوله. الشرعً معناها المراد فإن ﴾َصلَّى إَِذا ا  َعْبد * ٌَ ِب  المعنى المراد ﴾النَّ

ٌَتِ  َفإَِذا﴿: تعالى قوله ومثل. الدعاء وهو اللغوي ََلةُ  قُِض ا﴿: تعالى وقوله ﴾الصَّ ٌَ  ًَّ ََلةَ  أَقِمِ  ُبَن  وجمٌع. ﴾الصَّ

 .الشرعً بمعناها إال تستعمل لم الصبلة فٌها ذكرت التً اآلٌات



 معاٍن، على دالة ألفاظ هً حٌث من العربٌة اللغة فإن التراكٌب حٌث من أما. المفردات حٌث من هذا

 فً اإلفرادي معناها حٌث من أكانت سواء تراكٌب، فً وجودها حٌث من األلفاظ هذه تقصٌنا وإذا

 من إلٌها ٌنظر أن إحداهما. اثنتٌن نظرتٌن عن تخرج ال فإنها جملة، التركٌب معنى حٌث من أم التركٌب،

 كونها جهة من والثانٌة. األصلٌة الداللة وهً مطلقة، معان   على دالة مطلقة وعبارات ألفاظا   كونها جهة

 ....التابعة الداللة وهً المطلقة، والعبارات لأللفاظ خادمة معان   على دالة وعبارات ألفاظا  

 والعبارات لؤللفاظ خادمة معانٍ  على دالة وعبارات ألفاظا   التراكٌب كون وهو الثانً للقسم بالنسبة وأما

 الجملة فتوضع. الخبر لذلك بالنسبة جملةال فً ٌقصد ما بٌان ٌقتضً الجملة فً ٌقال خبر كل فإن المطلقة،

 علٌها، وجد التً الحال فً اإلخبار، ونفس عنه، والمخبر المخبر، بحسب القصد ذلك ٌؤدي وضع على

 وغٌر واإلطناب واإلٌجاز واإلخفاء اإلٌضاح من األسلوب نوع وفً الجملة، به سٌقت الذي المساق وفً

 العناٌة كانت فإن. بالخبر بل عنه بالمخبر عناٌة تكن لم إن ٌد،ز قام: اإلخبار ابتداء فً تقول فإنك. ذلك

 جواب وفً. قام زٌدا   إن قلت السؤال منزلة منزل هو أو السؤال جواب وفً. قام زٌد قلت عنه بالمخبر

 ٌجب التً األمور من ذلك غٌر إلى زٌد، قام قد: زٌد قٌام ٌتوقع من إخبار وفً قام، زٌدا   إن وهللا: المنكر

 والعبارات األلفاظ فٌه فجاءت النظرتٌن، هاتٌن مستوفٌا   القرآن جاء وقد العربٌة، النصوص فً بلحظت أن

 للمعانً خادمة معانٍ  على الدالة المقٌدة والعبارات األلفاظ فٌه وجاءت مطلقة، معانٍ  على الدالة المطلقة

 الداللة هً التً الخادمة، عانًالم وجود فٌه روعً ما أروع ومن. الببلغة من متعددة وجوه فً المطلقة،

 القصص وكذلك المختلفة، والسور الواحدة السورة فً القرآن فً تتكرر التً اآلٌات وأجزاء اآلٌات التابعة،

 من بأنواع التأكٌد ومن الموضوع، على المحمول تقدٌم من فٌه جاء وما القرآن، فً تتكرر التً والجمل

 أنواع أعلى ٌتضمن مما ذلك، وغٌر اإلنكارٌة االستفهامات ومن ة،الجمل مساق حسب واحد بنوع أو التأكٌد

 بعض فً وجه على مساق فً تأتً القصة، أو الجملة أو اآلٌة جزء أو اآلٌة تجد فإنك. التابعة الداللة

 تجد وال ...وهكذا آخر موضع فً ثالث وجه على وتأتً أخرى، سورة فً آخر وجه على وتأتً السور،

 عن البعض بذكر وكاالكتفاء الخبر، وكتأكٌد المبتدأ، على الخبر كتقدٌم األصلً وضعه عن حّول تعبٌرا  

 المعانً ٌخدم معنى إلٌجاد كانت ببلغٌة نكتة لهذا وجدت إالّ  ذلك، وغٌر عادة، ٌذكر مما اآلخر البعض

 .انتهى [.اآلٌة فً والعبارات األلفاظ تتضمنها التً المطلقة

 دالة مطلقة وعبارات ألفاظا   كونها جهة من إلٌها ٌنظر التً هً صلٌةاأل الداللة فإن ترى وكما -ٕ

 وإطناب وتأخٌر، تقدٌم من اللغة أسالٌب وفق األلفاظ داللة أي. األصلٌة الداللة وهً مطلقة، معان   على

 الثالث الشخصٌة فً جاء كما فالمنطوق النص، منطوق أخرى بعبارة فهً إلخ...ومجاز وحقٌقة وإٌجاز،

 المعنى من كانت وإن ،المنطوق داللة فهً اللفظ من كانت إن الحكم على الخطاب داللة) هو 8ٓٔ ص

 فهم ما أي النطق، محل فً قطعا   اللفظ علٌه دل ما هو والمنطوق. المفهوم داللة فهً اللفظ علٌه دل الذي

 َفَمن﴿: عالىت قوله من المفهوم ،رمضان صوم كوجوب.. .احتمال وال واسطة غٌر من مباشرة اللفظ من

ْهرَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  ُصْمهُ  الشَّ ٌَ  فما. اللفظٌة بالداللة المسمى وهو ،المعنى على بمنطوقه اللفظ ٌدل أن وذلك ﴾َفْل

 باعتبار ٌنقسم اللفظ ألن وذلك ؛الكبلم سوق من ٌفهم الذي ال ،المنطوق هو تضمنا   أو مطابقة اللفظ علٌه دل

 فهً مطابقة معناه تمام على اللفظ فداللة. وااللتزام والتضمن، مطابقة،ال: هً أقسام ثبلثة إلى وحده الدال

 على الخطاب دل وإذا. المنطوق من كذلك وهً تضمن المسمى جزء على اللفظ وداللة المنطوق، من

ٌْسَ » :ملسو هيلع هللا ىلص كقوله الشرعٌة الحقٌقة على أوال   ٌحمل فإنه ،بمنطوقه الحكم امُ  اْلبِرِّ  ِمنَ  َل ٌَ فَ  فًِ الصِّ  «رِ السَّ

 لم فإن الشرعٌات، لبٌان بعث ملسو هيلع هللا ىلص النبً ألن وذلك ؛اللغوي ال الشرعً الصٌام على فٌحمل ،أحمد أخرجه

 عهده فً الموجودة العرفٌة الحقٌقة على حمل ،علٌها ٌحمل أن ٌمكن ولم كان أو ،شرعٌة حقٌقة اللفظ ٌكن

 فإن. كاألٌمان األحكام من كثٌر فً العرف الشرع والعتبار الفهم، إلى المتبادر ألنه ؛والسبلم الصبلة علٌه



 الحقٌقة على حمل ،الرسول عهد فً الموجودة ،العرفٌة الحقٌقة وعلى ،الشرعٌة الحقٌقة على حمله تعذر

 فً األصل فٌكون ،اإلسبلمٌة الشرٌعة لبٌان جاءت وقد ،تشرٌعٌة ألفاظ الشرعٌة فالنصوص. اللغوٌة

 والعرفً الشرعً استعمال كثر إذا وهذا. اللغوي المعنى ثم ،فًالعر المعنى ثم ،الشرعً المعنى هو داللتها

 تعذرت فإن ،بقرٌنة إال ٌترجح ال مشتركا   كان كذلك ٌكن لم فإن اللغوي، دون أحدهما ٌسبق صار بحٌث

 .(...اإلهمال عن للكبلم صونا   ،المجازي على حمل الثبلث الحقائق

 الخطاب فداللة اللفظ، داللة ٌعنً وكبلهما المنطوق داللة هً األصلٌة الداللة أن ترى فإنك وهكذا -ٖ

 كونها جهة من إلٌها ٌنظر التً هً صلٌةألا والداللة ،المنطوق داللة فهً اللفظ من كانت إن الحكم على

 خادمة هً التابعة الداللة وتكون. األصلٌة الداللة وهً مطلقة، معان   على دالة مطلقة وعبارات ألفاظا  

 للمنطوق خادمة هً أي المبنى، وروعة المعنى روعة ٌظهر بدٌع سلوببأ توضحها األصلٌة للداللة

 ٌوضح ما بكل أي إلخ،...والتأخٌر والتقدٌم واإلٌجاز، واإلطناب والمجاز، الحقٌقة حٌث من وتبٌنه توضحه

 كدةمؤ للمنطوق توضٌح هً التابعة الداللة أن ٌعنً وهذا.. إعجازه( ومبلك ببلغته )مظهر وٌبرز المعنى

 إلٌجاد ولٌست معناه لتوضٌح للمنطوق أي األصلٌة للداللة خادمة فهً آخر، حكم لبٌان ولٌست لحكمه

 من فهم ما فالمنطوق ..أنواعه من نوع هً وال المفهوم هً لٌست التابعة الداللة أن أي مختلف، حكم

 ﴾أُف   لَُّهَما َتقُل َفَلَ ﴿: تعالى لهكقو اللفظ معنى من أي اللفظ مدلول من فهم ما فهو المفهوم أما ،اللفظ داللة
 منه ٌفهم ،التأفٌف عن النهً وهو ،اللفظ مدلول ولكن المنطوق، هو وهذا لهما تتأفف ال هً اللفظ داللة فإن

 الوالدٌن ضرب فتحرٌم. تضربهما ال هو ﴾أُف   لَُّهَما َتقُل َفَلَ ﴿: تعالى قوله مفهوم فٌكون تضربهما، ال

 .(...اآلٌة مفهوم علٌه دل قد ﴾أُف   لَُّهَما َتقُل َفَلَ ﴿: الىتع قوله من المفهوم

 عصر منذ األولى القرون فً األصول علماء من علٌه التركٌز تم والمفهوم المنطوق فإن وللعلم -ٗ

 وبخاصة الهجري، الخامس القرن فً وازدهر البرهان، فً الجوٌنً قال كما ،"ـهٕٗٓ "المتوفى الشافعً

 كتابه فً والغزالً ،ـه38ٗ سنة المتوفى الفقه( أصول فً )البرهان كتابه فً الحرمٌن مإما الجوٌنً عند

 :المستصفى فً الغزالً قاله ما بعض وسنذكر ،ـه٘ٓ٘ المتوفى )المستصفى(

لُ  ]اْلَفْصلُ : ٕ٘ص فً -]  اْلَمَعاِنً[ َعلَى اأْلَْلَفاظِ  َداَللَةِ  فًِ اأْلَوَّ

لُ  اْلَفن   وَ  فًِ اأْلَوَّ لُ  اْلَفْصلُ  فُُصولٍ  َثبَلَثةُ  فٌِهِ  اِبقِ السَّ تَِّضحُ  اْلَمَعانًِ َعلَى اأْلَْلَفاظِ  َداَللَةِ  فًِ: اأْلَوَّ ٌَ  َو

 :ِبَتْقِسٌَماتٍ  ِمْنهُ  اْلَمْقُصودُ 

ْقِسٌمُ  لُ  التَّ ًَ  أَْوُجهٍ  َثبَلَثةِ  فًِ َتْنَحِصرُ  اْلَمْعَنى َعلَى اللَّْفظِ  َداَلَلةَ  أَنَّ : اأْلَوَّ  َوالتََّضم نُ  ُمَطاَبَقةُ الْ  َوِه

 إلخ...َوااِلْلِتَزامُ 

ثُ  اأْلَبِ  َضْربِ  َكَتْحِرٌمِ  ِباْلَفْحَوى، اْلَمْفُهومُ : اْلَخاِمسُ : ٕٙٗص وفً - ٌْ أْفٌِِف، َعنْ  النَّْهًِ  ِمنْ  فُِهمَ  َح  التَّ

، َقاِطع   َفُهوَ  ُكنْ  َلمْ  َوإِنْ  َكالنَّصِّ ِنهِ  اللَّْفظَ  ُنِرٌدُ  َولَْسَنا َلْفٍظ، إلَى ا  ُمْسَتِند ٌَ ٌْ ً   َدلٌِلٍ  َفُكل   لَِداَللَتِِه، َبلْ  ِبَع  َقاِطعٍ  َسْمِع

، َفُهوَ  ٌْض ِبهِ  اْلَقاِئلٌِنَ  ِعْندَ  َواْلَمْفُهومُ  َكالنَّصِّ َكاةِ  إٌَجابِ  فًِ َعام   َوَردَ  إَذا َحتَّى َكاْلَمْنُطوقِ  ا  أَ  َقالَ  ُثمَّ  اْلَغَنمِ  فًِ الزَّ

اِرعُ   اْلَغَنِم، اْسمِ  ُعُمومِ  َعنْ  اللَّْفظِ  َهَذا َمْفُهومِ  ِمنْ  اْلَمْعلُوَفةُ  أُْخِرَجتْ  «َزَكاة   اْلَغَنمِ  َساِئَمةِ  ًفِ »: الشَّ

َعمِ   [.إلخ...َوالنَّ

 والمحصول ،ـهٖٗ٘ المتوفى العربً البن الفقه أصول فً المحصول فكان األصول علماء تتابع ثم

 األحكام أصول فً اإلحكام ثم ـ،هٕٓٙ المتوفى قدامة البن الناظر وروضة ،ـهٙٓٙ المتوفى للرازي

 .ذلك بعد األصول علماء ثم.. ـ.هٖٔٙ المتوفى لآلمدي

 اإلمام له وتوضٌحا   األمر هذا على تركٌزا   أكثرهم وكان وتابعة، أصلٌة إلى الدالالت تقسٌم كان ثم -٘



 الطبعة ومراتبها العربٌة معانً أنواع باب - ولاأل الجزء - الموافقات كتابه فً ـه31ٓ المتوفى الشاطبً

 :قال حٌث (ٕ٘-ٔ٘ )ص م113ٔ/ـه3ٔٗٔ األولى

 للغة أن - الشاطبً ٌذكر كما - الخطاب فً العرب معهود ومن... ومراتبها العربٌة معانً أنواع (ٖ])

 :داللتٌن العربٌة

 ..مطلقة معان على دالة مطلقة، وعبارات ألفاظا كونها جهة من: األولى

 تختص وال المتكلمٌن، مقاصد تنتهً وإلٌها األلسنة، جمٌع فٌها تشترك وهذه األصلٌة، الداللة وهً

 معناه وبٌان القرآن، تفسٌر صح ومنها األخرى، اللغات إلى ترجمتها ٌمكن التً وهً أخرى، دون بأمة

 .معانٌه تحصٌل على ٌقوى فهم له لٌس ومن للعامة

 للداللة التابعة الداللة وهً.. خادمة معان على دالة مقٌدة، وعبارات ظاألفا كونها جهة من: والثانٌة

 لذلك خادمة أمورا الجهة هذه فً ٌقتضً خبر كل )"فإن.. العرب لسان بها ٌختص الداللة وهذه. األصلٌة

 من األسلوب ونوع والمساق، الحال فً اإلخبار، ونفس به، والمخبر عنه، والمخبر المخبر، بحسب

 مساق فً ٌقصد ما وبحسب به، والتصرٌح عنه، الكناٌة وبحسب واإلطناب، واإلٌجاز اإلخفاء،و اإلٌضاح

 هذه فمثل. حصرها ٌمكن ال التً األمور من ذلك غٌر إلى ...الحال مقتضى ٌعطٌه وما اإلخبار،

 مكمبلته من ولكنها األصلً، المقصود هً لٌست بحسبها الواحد الكبلم معنى ٌختلف التً التصرفات

 هذه عن قائبل   وٌضٌف.. .منكر"( فٌه ٌكن لم إذا الكبلم مساق ٌحسن النوع هذا فً الباع وبطول متمماته،و

 وهً التراكٌب" "مستتبعات الببلغٌون وٌسمٌها الببلغة، علم فً عنها ٌبحث ما )"وهً: الثانٌة الداللة

 تابعة وأخرى أصلٌة، داللة لغوٌة اظاألف باعتباره للقرآن كان وإذا. الكبلم شأن بها ٌرتفع التً النظم خواص

 قال مٌسورة، غٌر الثانوي المعنى إلى بالنظر ترجمته فإن إعجازه(؛ ومبلك ببلغته، مظهر )هً

 ٌستقل ال ما المعانً لطائف من - القرآن خصوصا - العرب كبلم فً "إنّ : "الكشاف" فً الزمخشري

 عن األجنبٌة اللغات تقصر ال حٌث األصلً، المعنى وفه أخرى؛ لغة إلى نقله ٌمكن الذي أما. لسان" بأدائه

 انتهى ([...القرآن ترجمة مسألة فً الشاطبً قرره ما هذا. تأدٌتها

 ذكرناه ما نحو قال من فمنهم األصول علماء بٌن فٌها مختلف المسألة هذه أن ذكره الجدٌر ومن -ٙ

 الداللة ٌجعل من ومنهم األصلٌة، الداللة ضحتو خادمة هً وإنما جدٌد بحكم تأتً ال التابعة الداللة أن من

 أنواع من اإلشارة داللة وضحنا وقد إلخ...الحمل مدة أقل مثل اإلشارة، داللة وخاصة المفهوم من التابعة

 :فقلنا 8ٙٔص الثالث الشخصٌة فً المفهوم

 ٌفهم ولكنه ،حكم على دل أو ،حكم لبٌان سٌق قد الكبلم ٌكون أن هً اإلشارة داللة: اإلشارة داللة]

 من مقصودا   ٌكن لم اآلخر الحكم هذا أن مع علٌه، لٌدل جاء أو ،لبٌانه سٌق الذي الحكم غٌر آخر حكم منه

 اإلشارة، داللة هً ،منه ٌفهم ولكن ،علٌه ٌدل ولم ،له ٌسق لم الذي الحكم هذا على الكبلم فداللة الكبلم،

نِ  فًِ َوفَِصالُهُ ﴿: تعالى وقوله ﴾َشْهرا   َثََلُثونَ  فَِصالُهُ وَ  َوَحْملُهُ ﴿: تعالى قوله مجموع داللة ذلك مثال ٌْ  ﴾َعاَم
 َفاآلنَ ﴿: تعالى قوله وكذلك .اللفظ من مقصودا   ذلك ٌكن لم وإن أشهر، ستة الحمل مدة أقل أن على

ٌَّنَ  َحتَّى﴿: بقوله الفجر طلوع إلى المباشرة أباح ﴾َباِشُروُهنَّ  َتَب طُ  لَُكمُ  ٌَ ٌْ طِ  ِمنَ  ٌَضُ األَبْ  اْلَخ ٌْ  ِمنَ  األَْسَودِ  اْلَخ

 ٌفسد لم جنبا   وأصبح رمضان لٌل فً جامع من أن منه لزم ذلك ومع المقصود، هو ذلك بٌان وكان ﴾اْلَفْجرِ 

 [...النهار إلى غسله تأخر من بد ال اللٌل آخر فً جامع من ألن ؛صومه

 التابعة الداللة أن أي القول، بهذا ٌقول من والتابعة األصلٌة الداللة علماء من هناك أن الشاطبً وٌؤكد

 مبٌنا   ٗ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٕ الموافقات فً فٌقول لئلشارة ذكرناها التً نفسها األمثلة لها وٌضرب اإلشارة داللة هً



 :فٌقول (الخامسة )المسألة عنوان تحت وذلك التابعة الداللة فً االختبلف

 ومن األصلً المعنى على داللته جهة من ٌناعتبار المعنى على داللته حٌث من للكبلم أن ثبت ]إذا

 منه تستفاد يالذ الوجه فً ٌنظر أن الواجب من كان لؤلصل خادم هو يالذ التبعً المعنى على داللته جهة

 .معا الجهتٌن ٌعم أو األصلً المعنى بجهة ٌختص وهل األحكام

 فٌه ٌسع وال بإطبلق حكاماأل على الداللة فً اعتبارها صحة فً إشكال فبل األصلً المعنى جهة أما

 منها ٌفهم حٌث من األحكام على الداللة فً اعتبارها ٌصح فهل التبعً المعنى جهة وأما.. حال على خبلف

 :النظر من وجه الطرفٌن من واحد ولكل تردد محل هذا ال أم األصلً المعنى على زائدة معان

 :...بأوجه ٌستدل أن فللمصحح

 كونها جهة من ال العرب بلسان كونها جهة من هو إنما األحكام على عةبالشرٌ االستدالل أن والثانً

 بالداللة األولى فتخصٌص.. الثانٌة بالجهة دل وما األولى بالجهة دل ما ٌشمل عتبارالا وهذا فقط كبلما

 فلٌست باطل كله وذلك مرجح غٌر من وترجٌح مخصص غٌر من تخصٌص الثانٌة دون األحكام على

 ...المتعٌن هو معا اعتبارهما فكان الثانٌة من للداللة أولىب ذاك إذ األولى

 :كثٌرة مواضع فً جهتها من األحكام على واستدلوا اعتبروها قد العلماء أن والثالث

َتْمُكُث إْحَداُكنَّ َشْطَر »: السبلمو الصبلة علٌه بقوله ٌوما عشر خمسة الحٌض مدة أكثر أن على استدلوا

 ذكر اقتضت المبالغة ولكن المدة بأقصى اإلخبار ال الدٌن بنقصان اإلخبار والمقصود «َدْهِرَها اَل ُتَصلًِّ

 .لها لتعرض الزٌادة تصورت ولو ذلك

َوَحْملُُه َوفَِصالُُه َثََلُثوَن ﴿: تعالى قوله من أخذا   أشهر ستة الحمل مدة أقل تقدٌر على وكاستداللهم

 غٌر من جمٌعا   األمرٌن مدة بٌان األولى اآلٌة فً فالمقصد ،﴾نِ َوفَِصالُُه فًِ َعاَمٌْ ﴿: قوله مع ،﴾َشْهرا  

 مدة، له ٌذكر فلم قصدا ، ال وحدها الحمل مدة بٌان عن وسكت قصدا   الفصال مدة الثانٌة فً بٌن ثم تفصٌل،

 .أشهر ستة أقلها أن ذلك من فلزم

تَ ﴿قوله: إلى  ﴾َفاآلَن َباِشُروُهنَّ ﴿ تعالى قوله ًف وقالوا ٌَ ِط األَْسَوِد َحتَّى  ٌْ ٌَُض ِمَن اْلَخ ُط األَْب ٌْ ٌََّن لَُكُم اْلَخ َب

 الفجر طلوع إلى المباشرة إباحة ألن الصٌام وصحة جنبا اإلصباح جواز على ٌدل إنه اآلٌة ﴾ِمَن اْلَفْجرِ 

 ...والشرب واألكل المباشرة إباحة بٌان إلى القصد من الزم ألنه البٌان مقصود ٌكن لم وإن ذلك تقتضً

 :بأوجه أٌضا ٌستدل أن لمانعول

 من ٌكون إنما معنى على فداللتها لها وبالتبع لؤلولى خادمة بالفرض هً إنما الجهة هذه أن أحدها

 العقول ومن القبول موقع األسماع من لها وموقعة لمعناها وموضحة لها ومقوٌة لؤلولى مؤكدة هً حٌث

 ...الفهم موقع

َة الَِّتً ُكنَّا فٌَِهاَواْسأَِل اْلَقرْ ﴿ نحو ًف نقول وكما  القرٌة جعلت ولكن القرٌة أهل سل المقصود إن ﴾ٌَ

 ...حكم للقرٌة السؤال إسناد على ٌنبن فلم ذلك وغٌر بالسؤال االستٌفاء فً مبالغة مسئولة

والثالث أن وضع هذه الجهة على أن تكون تبعا لؤلولى ٌقتضً أن ما تؤدٌه من المعنى ال ٌصح أن 

ك الجهة فلو جاز أخذه من غٌرها لكان خروجا بها عن وضعها وذلك غٌر صحٌح وداللتها ٌؤخذ إال من تل

على حكم زائد على ما فً األولى خروج لها عن كونه تبعا لؤلولى فٌكون استفاده الحكم من جهتها على 

 ...عربً وذلك غٌر صحٌحغٌر فهم 
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ولذلك ٌقول الحنفٌة إن أكثرها عشرة أٌام وإن فأما مدة الحٌض فبل نسلم أن الحدٌث دال علٌها وفٌه النزاع 

 من سلم فلٌس ذلك من جهة داللة اللفظ بالوضع وفٌه الكبلم... وأقل مدة الحمل مأخوذ من الجهة األولى ال

 .ذلك غٌر ٌمكن ال إذ جنبا اإلصباح مسألة وكذلك الثانٌة، الجهة

 فَل ٌثبت ال األحكام على الثانٌة لجهةبا االستدالل أن فالحاصل. الباب هذا فً ٌفرض ما سائر وهكذا

 ..ألبتة إعماله ٌصح

 الثانً، بل األول الفرٌق برأي ٌأخذ ال الشاطبً أن أي أعلم[ وهللا مطلقا بالمنع القول إذا   فالصواب

 :ذلك بعد ٌفضٌ ولكنه

 لحالا فاقتضى المانعٌن جهة الجهتٌن من األقوى أن وظهر المسألة فً األدلة تعارض تبٌن قد: ]فصل

 فٌها ٌبقى لكن.. ألبتة زائد شرعً حكم على لها داللة ال التبعً المعنى على الدالة وهً الثانٌة الجهة أن

 حسنة وتخلقات شرعٌة آداب هً األصلً المعنى على زائدة معان على داللة لها أن أخال ربما آخر نظر

 [...جملة الداللة عن خالٌة الثانٌة لجهةا تكون فبل الشرٌعة فً اعتبار لها فٌكون سلٌم عقل ذي كل بها ٌقر

 :هً والخبلصة -3

 على الخطاب داللة هً المنطوق فداللة اللفظ، داللة تعنً وكلتاهما المنطوق هً األصلٌة الداللة -أ

 ألفاظا   كونها جهة من هً صلٌةألا والداللة.. قطعا   النطق محل فً مباشرة اللفظ من كانت إن الحكم

 ...مباشرة اللفظ من دالالت كَلهما األصلٌة والداللة فالمنطوق.. مطلقة معان   على ةدال مطلقة وعبارات

 أي المبنى، وروعة المعنى روعة ٌظهر بدٌع بأسلوب توضحه للمنطوق ادمةخ هً التابعة الداللة -ب

 والتقدٌم واإلٌجاز، واإلطناب والمجاز، الحقٌقة حٌث من وتبٌنه توضحه للمنطوق خادمة هً

 الداللة أن ٌعنً وهذا إعجازه( ومبلك ببلغته )مظهر وٌبرز المعنى ٌوضح ما بكل أي إلخ،...روالتأخٌ

 أي األصلٌة للداللة خادمة فهً آخر، حكم لبٌان ولٌست لحكمه مؤكدة للمنطوق توضٌح هً التابعة

 لمفهوما هً لٌست التابعة فالداللة أخرى وبعبارة مختلف، حكم إلٌجاد ولٌست معناه لتوضٌح للمنطوق

 .غٌرها وال اإلشارة داللة ال ..أنواعه من نوع هً وال

 الداللة أن من ذكرناه ما نحو قال من فمنهم األصول علماء بٌن فٌها مختلف المسألة هذه فإن وللعلم -ج

 من التابعة الداللة ٌجعل من ومنهم األصلٌة، الداللة توضح خادمة هً وإنما جدٌد بحكم تأتً ال التابعة

 إلخ...الصوم سدفٌ ال جنبا   واإلصباح الحمل مدة وأقل الحٌض مدة أكثر مثل اإلشارة، داللة وخاصة المفهوم

 .آنفا   ذكرناه ما هو لدٌنا الراجح أن غٌر.. أعبله مبٌن هو كما

 
 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 ـهٗٗٗٔ شعبان ٙٓ

 مٖٕٕٓ/ٕٓ/ٕٙ الموافق

 :الفٌسبوك على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/753479056339466 
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