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املقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ,والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد النيب الكرمي ,وعلى آله
وصحبه الطيّبني الطاهرين ومن اتبع هداه إىل يوم ال ّدين وبعد:
أقروا واتفقوا على أصول مذاهبهم,
فإن فقهاء املذاهب وبعد تتبعهم للفروع الفقهية واستقرائهم هلا ّ
فاتفقوا على أصول واختلفوا يف أخرى.
ولعل من املتفق عليه بينهم مجيعا اعتماد السنة النبوية من األصول اليت يُعتمد عليها يف تقرير
األحكام ،بعد القرآن الكرمي ,ويف مقدمة هذه املذاهب مذهب إمام دار اهلجرة اإلمام مالك رضي
هللا عنه ,الذي جاءت األحكام الفقهية مستنبطة مدللة أبدلة شرعية معتمدة ,واليت منها السنة
النبوية أبنواعها القولية ,والفعلية ,والتقريرية ,بل ومل يكتف الفقهاء ابلسنة القولية الصرحية يف داللتها,
بل جتاوزوا إىل االستدالل مبدلوالهتا ومفهوماهتا ,وفق ما ّقرره علماء األصول من قواعد.
ولطاملا ش ّدين وأاثر اهتمامي هذا املصطلح األصويل ـ االستدالل ـ لتعلقه مباشرة أبصول األحكام
وتقريرها ,وهو مصطلح معروف ومباحثه منتشرة يف كتب أصول الفقه عرب العصور.
ولكن وحسب علمي دراسته دراسة تطبيقية مستقلة وخاصة عند املالكية تعترب اندرة مبقارنتها بتناول
األصوليني ,فاألصوليون وضعوا النظرية لالستدالل مع التمثيل هلا ببعض املسائل.
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وملا حانت هذه الفرصة الثمينة ,وهي تنظيم مؤمتر يتعلق بفقه التعامل ابلسنة النبوية والذي تنظمه
هذا الكلية املباركة ,وهي كلية علوم الشريعة جبامعة املرقب ,رأيت أن الوقت قد حان لتحقيق رغبيت,
فاستعنت هللا يف اختيار منهج البحث يف ورقات أق ّدمها بني يدي هذا احملفل الكرمي.

فاستقر أمري على إعداد خطة حبث واخرتت هلا عنوان( مالمح االستدالل ابلسنة القولية عند
ّ
معاصرا من فقهاء املذهب املالكي والذي
املعاصرين من املالكية) ,واخرتت من املعاصرين فقيها
ً

تكل و
شرفت بلقائه يف مناسبة مباركة ,فوجدته فقيها مالكيا خادما ملذهبه هبمة عالية متّقدة ال ّ
المتل ,وهذا الفقيه هو الشيخ احلبيب بن طاهر التونسي صاحب كتاب الفقه املالكي وأدلته,
ّ
ومعلوم ما قدمه هذا املؤلّف لبيان أدلة األحكام عند الشيخ الدردير يف شرحه الصغري.
وأتيت هذه الدراسة ـ كما هو عنواهناـ لبيان مالمح االستدالل عند املعاصرين ,وليس االستدالل
جبميع األدلة بل ابلسنة القولية منها ,وليس ابلسنة القولية كلها بل بدالالهتا ومفهوماهتا ,فاكتفيت
ابالستدالل غري املباشر لوضوح مالمح املباشر منه.
واحلقيقة أن ورقات من ضعيف مثلي ال تكفي لبحث االستدالل بدالالت األلفاظ ,ولكنها جمرد
دراسة تطبيقية على بعض دالالت السنة من خالل بعض األمثلة .إذن فهي ليست دراسة
استقصائية بل هي تطبيقية ال أكثر .وقد جعلتها يف مبحثني :تطبيقي ونظري:
املبحث األول  :يف التعريف ابالستدالل والسنة النبوية وجاء يف مطلبني:

األول :يف التعريف ابالستدالل وفيه فروع ,والثاين :يف التعريف ابلسنة وفيه فروع.

املبحث الثاين:االستدالل بدالالت السنة القولية وتطبيقاته عند الشيخ احلبيب وفيه مطلبان:

األول :االستدالل بدالالت املنطوق وتطبيقاته عند الشيخ احلبيب وفيه فروع ومسائل
الثاين :االستدالل بداللة املفهوم وتطبيقاته عن الشيخ احلبيب وفيه فروع ومسائل
املقل لعلي أانل هبا األجر والثواب  ...نسأل هللا تعاىل القبول والتوفيق والعفو على
فهذه حماولة
ّ
التقصري .إنه ويل ذلك والقادر عليه..
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املبحث األول :يف التعريف ابالستدالل والسنة النبوية
املطلب األول  :تعريف االستدالل لغة واصطالحا :

االستدالل على وزن االستفعال مشتق من مصدر الفعل الثالثي :دلل ,وهو لغة  :طلب الدليل أو
طلب داللة الدليل؛ ألنه استفعال منه؛ كاالستنطاق ,الذي هو طلب النطق ,يقال استدل ابلشيء

على الشيء أي اختذه عليه دليال(.)1
والدليل يف اللغة :املرشد وما به اإلرشاد ,أو هو ما يستدل به( ,)2واالستدالل هو التوصل إىل أمر
بوساطة الدليل ,ويف املعجم الوسيط( : )3استدل عليه أي طلب أن يدل عليه ..واستدل ابلشيء
(.)4
أي اختذه دليال
واالستدالل يقتضي م ِ
ستدل ومستدل به ومستدل له وداللة لفظية أو عقلية تربط بني الدليل
ُ
املستدل ب ه واحلكم املستدل له ,فاملستدل هو الطالب للدليل ,وهو يقع على السائل الذي يطلب
املستدل به هو
الدليل من املسؤول ,كما يقع على املسؤول الذي يطلب الدليل من األصول ,و َ
الدليل الشرعي ,واملستدل له هو احلكم الشرعي ـ سواء كان تكليفيا أم وضعيا ,وداللة الدليل على
احلكم هي الرابط اللفظي أو العقلي الذي يريط بني احلكم ودليله(.)5

ـ تعريفه عند األصوليني:
يطلق االستدالل عند األصوليني على معىن عام ,وخاص ,وقد عرفوه ابملعىن العام أبنه  :ذكر الدليل
نصا كان أو إمجاعا أو قياساً أو غريه .ـ وهو املقصود يف هذه الدراسة ـ ويعنون بذلك إقامة الدليل
من نص قرآين ,أو حديث نبوي ,أومن إمجاع ,أو ما شابه ذلك من املصادر املعتربة عند العلماء.
()6

( )1ينظر :معجم الفروق اللغوية ص , 23:وطرق االستدالل عند املناطقة واألصوليني ليعقوب البا حسني
ص201:
( )2ينظر  :لسان العرب 1414/2
( )3ينظر294/1 :
( )4ينظر :طرق االستدالل عند املناطقة واألصوليني ليعقوب الباحسني ص201:
( )5ينظر :قواطع األدلة يف األصول  ,33/1والتلخيص يف أصول الفقه  117/1وما بعدها.
( )6ينظر:شرح العضد ص364 :
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ولعل هذا املعين هو الذي أراده اإلمام الباجي( )7حني قال":إن االستدالل هو االهتداء ابلدليل,
واالقتفاء ألثره حىت يوصل للحكم"()8
نصا وال إمجاعاً وال قياسا(.)9
كما عرفوه ابملعىن اخلاص أبنه :وهو عبارة عن دليل ال يكون ًّ
وعرفه اإلمام اجلويين( )10أبنه :معىن مشعر ابحلكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غري
وجدان أصل متفق عليه والتعليل املنصوب جا ٍر فيه)11( .
وعلى هذا املعىن ـ أعين اخلاص ـ اختلف األصوليون يف أنواعه :فاختار بعضهم أهنا ثالثة :األول:
التالزم بني حكمني من غري تعيني علة ,والثاين :استصحاب احلال ,والثالث :شرع من قبلنا ,وزاد

علماء املالكية على هذه األنواع االستدالل ابملصلحة املرسلة ,كما زاد علماء األحناف االستدالل
ابالستحسان.
قال يف نشر البنود :االستدالل لغة طلب الدليل ,ويطلق يف العرف على ذكر الدليل من نص أو
إمجاع أو غريمها ,وعلى نوع خاص من الدليل وهو املراد هنا ,ويطلق أيضا على ذكر الدليل(")12
مث أورد قول املصنف يف مراقي السعود
ما ليس ابلنص من الدليل  ....وليس ابإلمجاع والتمثيل
املطلب الثاين  :التعريف ابلسنة النبوية:
أوال  :السنة يف اللغة تطلق على معان كثرية منها :الصورة ,وما أقبل عليك من الوجه  ,ومنها اسم
لتمر ابملدينة معروف ,ومنها الطريقة والسرية حسنة كانت أم سيئة .وسنة هللا أحكامه وأمره وهنيه.
وسن هللا سنة أي بني طريقا قوميا.)13( .
ّ

(" )7أبو الوليد" سليمان بن خلف بن سعد القرطيب املعروف ابلباجي ,فقيه مالكي ومن رجال احلديث (ت
474هـ) ينظر :ترتيب املدارك  .347/2والديباج ص.197
( )8ينظر:احلدود يف أصول الفقه ص.60:
( )9ينظر :بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب  .249/3وهناية الوصول يف دراية األصول  ,4039/8وحتفة
املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول  ,.216/4واإلحكام لآلمدي  .118/4وتقريب الوصول إىل علم
األصول .190/1
(" )10أبو املعايل" عبد امللك بن يوسف بن حممد اجلويين امللقب إبمام احلرمني ,أعلم املتأخرين من أصحاب
الشافعي (ت478:هـ) .ينظر طبقات الشافعية البن السبكي .165/5
( )11ينظر:نشر البنود 480/2
( )12ينظر :املصدر نفسه
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اثنيا :السنة عند الفقهاء:

أما عند الفقهاء :فتطلق على ما هو دون الفرض أي ما طلبه الشارع طلبا غري جازم يستحق
فاعلها ـ امتثاال ـ الثواب وال يستحق اتركها ـ مطلقا ـ العقاب .أي ما يثاب فاعلها وال يعاقب

اتركها( .)14وعرفها يف منح اجلليل( )15بقوله  ":السنة هي الطريقة واصطالحا :ما فعله النيب 
وواظب عليه وأظهره يف مجاعة ومل يدل دليل على وجوبه".
هذا وللسنة إطالق عام يشمل ما كان عليه الصحابة رضوان هللا عليهم من منهج وعمل ,ومن هذا
ما روي عن النيب  قوله ...":فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي فتمسكو
هبا وعضو عليها ابلنواجد(")16
كما ويطلق لفظ السنة يف مقابل البدعة  ..فيقال فالن من أهل السنة إذا كان عمله موافقا لسنة
هللا ورسوله ,ويقال ملن خالفه إنه من أهل البدعة(.)17
اثلثا:السنة عند األصوليني:
هي أصل من أصول األحكام الشرعية ,وهي تلي الكتاب ,وقد عرفوها بعدة تعريفات نذكر منها:
ـ ما صدر عن سيدان حممد رسول هللا ـ غري القرآن ـ من فعل أو قول أو تقرير()18
ـ تطلق على ما قابل الفرض من العبادات ,وعلى كل ما صدر عن النيب  من األفعال أو األقوال

الكف فعل ,فيدخل يف األفعال(.)19
كف و ّ
 .ومل يذكر التقرير هنا؛ ألنه عبارة عن ّ
ـ أهنا تطلق على ما صدر عن النيب  من األدلة الشرعية مما ليس مبتل ٍو ,وال هو معجز ,وال داخل

يف املعجز(.)20
( )13ينظر :لسان العرب مادة "سنن"  .225/13والنهاية 409/2
( )14ينظر :اللباب البن راشد ص .4:واملقدمات 39/1
( )15للشيخ عليش  .ينظر .339/1
( )16جزء من حديث رواه  :ابن ماجة يف السنن  ,ابب  :اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني ,رقم  , 42وأبو
داود يف سننه  ,كتاب السنة  ,ابب:يف لزوم السنة برقم4607:
( )17ينظر :مراتب االستدالل ص .85:ومنهج االستدالل ابلسنة يف املذهب املالكي ص.98:
( )18ينظر:حجية السنة ص.68:
( )19ينظر :هناية السول ص .24 :ونشر البنود .9/2
( )20ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي .169/1
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رابعا :أنواعها:

للسنة النبوية ثالثة أنواع وهي:
أ :السنة القولية .وهي كل ما قاله الرسول  لبيان حكم شرعي عام .أو هي أحاديثه  اليت قاهلا
يف خمتلف األغراض واملناسبات ,ويدخل يف القول األمر ابلكتابة .ومن أمثلة هذا النوع  :ما روي

عنه من أحاديث كثرية كقوله  ": إمنا األعمال ابلنيات( ")21وقوله ":اتقوا النار ولو بشق
مثرة( ")22وغري ذلك من األحاديث الشريفة.
خيتص به
ب ـ السنة الفعلية :وهي كل ما صدر عنه  من فعل أو ترك بياان حلكم شرعي عام,ال ّ

وحده .وخيرج هبذا التعريف ما قاله أو سكت عنه ,وأيضا خيرج به كل ما فعله  أو تركه لغري بيان
الضب ,كما جاء يف الصحيحني( )23حيث إنه
حكم شرعي .مثال ذلك :رفع يده عن أكل حلم
ّ

مل أيكله ومل حيرمه ,وقد أكله الصحابة وهو ينظر إليهم ومل ينههم.

ج ـ السنة التقريرية  :وهي أقوال املسلمني أفعاهلم اليت سكت عنها النيب  مع اقتضاء احلاجة إىل

أقره  من أفعال صدرت عن بعض الصحابة ,وعلم هبا ,وكان قادرا على
بياهنا فورا .أو هي ما ّ
اإلنكار .وذلك كما حدث يف قصة الصحابيني اللذين خرجا يف سفر ومل جيدا ماء فتيمما ,مث وجدا
أقر كال منهما على ما فعل  ,ومل ينكر
املاء فأعاد أحدهم الصالة ومل يعد اآلخر ,فلما أخرباه بذلك ّ
عليه(.)24
خامسا :حجية االستدالل ابلسنة النبوية:
السنة النبوية هي املصدر الثاين من مصادر التشريع وهي أصل من أصوله ,وال خالف يف حجيتها
إذا ثبتث عن رسول هللا  . وقد صرحت كثري من األدلة بوجوب االستدالل والعمل مبا تدل عليه
مما توفرت فيه الشروط .
( )21رواه البخاري  ,ابب  :بدء الوحي  ,كتاب كيف كان بدء الوحي .)1( .ومسلم  ,كتاب اإلمارة ابب :قوله
": إمنا األعمال ابلنية" رقم .)4962( :وفيه"إمنا األعمال ابلنية"
( )22رواه البخاري ,كتاب الزكاة ابب " :اتقوا النار ولو بشق مترة" رقم  ,1417 :ومسلم يف صحيحه ,كتاب
الزكاة  ,ابب  :احلث على الصدقة  ,رقم ()1016
( )23البخاري كتاب الذابئح والصيد  ,ابب  :الضب رقم  ,)5537( :ومسلم  ,كتاب  :الصيد والذابئح
ابب:إابحة الضب  ,رقم )1944(:
( )24ينظر:تقريب الوصول ص .178:وأصول الفقه للشيخ عبدالسالم أبوانجي ص .219:ومنهج االستدالل
ابلسنة ص .105:ومراتب االستدالل ص.89:
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األعراف .]157
ومن السنة ما جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا  قال ":من أطاعين
فقد أطاع هللا ,ومن عصاين فقد عصى هللا(")25
وقد أمجعت األمة من لدن عصر رسول هللا  إىل يومنا هذا على وجوب االستدالل ابلسنة النبوية
والعمل مبا جاءت به.
يقول ابن عبد الرب( )26يف جامع بيان العلم وفضله( ":)27وأما أصول العلم فالكتاب والسنة,
وتنقسم السنة إىل قسمني :أحدمها إمجاع تنقله الكافة عن الكافة ,فهذا من احلجج القاطعة
نصا من نصوص هللا ,جيب استتابته
رد إمجاعهم فقد ّ
لألعذار ,إذا مل يوجد هناك خالف؛ ومن ّ
رد ّ
عليه وإراقة دمه إن مل يتب؛ خلروجه عما أمجع عليه املسلمون ,وسلوكه غري سبيل مجيعهم ...مث قال:
والضرب الثاين من السنة خرب اآلحاد الثقات األثبات العدول ,واخلرب الصحيح اإلسناد املتصل منها
يوجب العمل عند مجاعة علماء األمة  ,الذين هم احلجة والقدوة  ...ومنهم من يقول إنه يوجب
العلم والعمل مجيعا".

املبحث الثاين :االستدالل بدالالت ابلسنة القولية وتطبيقاته عند الشيخ احلبيب
بن طاهر

مما يناسب التقدمي به يف هذا املوضع هو مكانة السنة يف أصول مذهب اإلمام مالك واعتمادها
أصال من أصوله اليت اليت اعتمدها فقهاء املالكية بعد بعد تتبعهم لفروع املذهب ومسائله الفقهية.
( )25جزء من حديث رواه البخاري يف :كتاب :اجلهاد والسري ,ابب:يقاتل من وراء اإلمام ويتقي به ,رقم:
( .)2957ومسلم يف الصحيح ,كتاب:اإلمارة ابب  :وجوب طاعة األمراء ,..رقم.1835:
(" )26أبو عمر" يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري  ,احلافظ  ,شيخ علماء األندلس ,وكبري حم ّدثيها
يف وقته (ت .)463:ينظر شذرات الذهب  , 314/3واألعالم .240/8
( )27ينظر.780/2:
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لتكون السنة األصل الثاين ـ بعد القرآن الكرمي ـ يف استنباط األحكام واالستدالل عليها ,ومما أيخذ
حكم السنة ما يف معناها أعين بذلك مدلوالت ومفهومات ألفاظها ,فهي يف نفس درجة السنة
النصية.
يقول القاضي عياض(" :)28إن ترتيب االجتهاد على ما يوجب العقل ،ويشهد له الشرع  :تقدمي
كتاب هللا -عز وجل -على ترتيب أدلته يف الوضوح من تقدمي نصوصه ,مث ظواهره  ,مث مفهوماته ،
مث كذلك السنة على ترتيب متواترها ,ومشهورها ,وآحادها ,مث ترتيب نصوصها وظواهرها
ومفهوماهتا ،مث اإلمجاع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة ،وعند عدم هذه األصول كلها القيا
عليها واالستنباط منها ...مث قال  :وأنت إذا نظرت ألول وهلة َمنَا ِزع هؤالء األئمة ومآخذهم يف
انهجا يف هذه األصول مناهجها ,مرتِّبًا هلا
الفقه واجتهادهم يف الشرع  ,وجدت مال ًكا -رمحه هللاً -
مقدما هلا على القيا
مقدما كتاب هللا -عز وجل -على اآلاثر ,مث
مراتبها ومداركها,
ً
ً
واالعتبار"(.)29
املطلب األول  :االستدالل بدالالت املنطوق(الصريح) وتطبيقاته عن الشيخ احلبيب:
ينقسم النص إىل قسمني:منطوق ومفهوم
القسم األول  :املنطوق :وهو صريح وغري صريح وهو املفهوم(.)30

واملنطوق يف اصطالح األصوليني هو :مادل عليه اللفظ يف حمل النطق(.)31
أو هو :ما فهم من داللة النص قطعا يف حمل النطق(.)32
واملنطوق الصريح ينقسم من حيث الداللة إىل أربعة أقسام :النص ـ الظاهر ـ املؤول ـ اجململ .

أوال  :النص :

( )28عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصىب السبىت أبو الفضل ,عامل الغرب ,وإمام أهل احلديث ىف
وقته ,كان من أعلم النا أبنساب العرب وكالمهم ( ,ت544:هـ) .ينظر أعالم الزركلي .99/5
( )29ينظر :ترتيب املدارك  .87/1والفكر السامي  .454/1ومالك حياته وعصره أليب زهرة ص.271:
وإيصال السالك إىل أصول مذهب اإلمام مالك ص33.
( )30سيأيت يف املطلب الثاين
( )31ينظر :الدالالت وطرق االستنباط منها ص.251:
( )32سيأيت يف املطلب الثاين
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نص" وهو يطلق على عدة معاين منها الرفع ,والظهور,
أـ تعريفه  :لغة مصدر من الفعل التالثي " ّ

وبلوغ الغاية ,وهو مأخوذ من السري وهو أرفعه وغايته ,ونص كل شيء منتهاه ,ومنه نص احلديث,
وهو رفعه حىت ينتهي به إىل قائله(.)33

أما يف االصطالح فقد عرفه األصوليون بعدة تعريفات منه:
ـ أنه ما رفع يف بيانه إىل أبعد غاايته.
وعرفه بعضهم أبنه ":اللفظ ايل ال حيتمل إال معىن واحدا"( . )34وزاد بعضهم وحيتمل
النسخ(.)35
ب ـ حجيته  :اتفق مجهور العلماء على أن داللة النص قطعية ,وحكمه إذا ورد وجوب املصري إليه,
وال يعدل عنه إال بناسخ.
وعلى القول أبنه ال حيتمل التأويل قال بعض العلماء بندرة وجوده وإنه حمصور يف ألفاظ معدودة,

والذي عليه مجهور املالكية وجود هذا املعىن من النص بكثرة ,وقد قال اإلمام الباجي بعد أن حكى
مذهب القائلني بنذرته " إن الصحيح خالفه" ,وعلّل ذلك بقوله ":ليس من شرط النص أال حيتمل
التأويل من مجيع الوجوه ,وإمنا شرطه أن ال حيتمل التأويل من وجه ما ,فيكون نصاًّ من ذلك الوجه,
عاما أو ظاهرا أو جممال من وجه آخر""(.)36
وإن كان ّ
جـ ـ تطبيقاته:

مسألة  :حكم أكل ميتة البحر:
عند تناول الشيخ احلبيب حلكم هذه املسألة وهو جواز أكل ميتتة البحر مطلقا سواء مات بعد
خروجه أو وجد ميتا ,وهو حكم مجيع أنواع حيواانت البحر ,استدل على هذا احلكم ابحلديث
الذي رواه أبو هريرة رضي هللا عنه أن الرسول  قال  ":هو الطهور ماؤه احلل ميتته( " )37قال

( )33ينظر :املصباح املنري .608/2مادة نصصت ,ومقاييس اللغة  356/5مادة :نص
( )34ينظر :احلدود للباجي مع اإلشارة ص.105
( )35ينظر :اإلحكام لآلمدي .66/3
( )36ينظر:إحكام الفصول ص .315 :ومراتب االستدالل ص444:
( )37رواه الرتمذي يف سننه ,ابب :ما جاء يف ابب البحر أنه طهور ,رقم .69:وقال عنه :حديث حسن صحيح.
وابن ماجة يف السنن ,كتاب :الطهارة  ,ابب الوضوء مباء البحر ,رقم387 :
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الشيخ احلبيب ":ووجه االستدالل منه أنه نص يف املسألة ـ أي إابحة أكل ميتة البحر ـ وهو عام مل
يفرق بني ما مات بسبب وما مات بغري سبب"()38
اثنيا الظاهر:
أـ تعريفه :لغة من ظهر يظهر ظهورا برز بعد اخلفاء ,وكذلك ما كان على خالف الباطن(.)39
وأما يف االصطالح :فقد عرفه األصوليون بعدة تعريفات منها:
ـ أنه املعين الذي يسبق فهم السامع من املعاين اليت حيتملها النص(.)40

ـ أو هو"املرتدد بني احتمالني يف إحدامها أرجح"(.)41
ـ أو هو"الدال على معناه داللة ظنية ,أي راجحة ,وحيتمل غريه احتماال مرجوحا"(.)42
ب ـ حجيته  :مجهور العلماء على أن االستدالل به ظين؛ ألن الظاهر هو املعىن الراجح أو املتبادر
من اللفظ الذي حيتمل أكثر من معىن ,فاملعىن الظاهر حيتمل أن يكون غري مراد من اللفظ ,فيصرف
هذا اللفظ عن معناه الظاهر إىل املعىن املرجوح بطريق من طرق التأويل ,بشرط أن يكون هناك دليل
هلذا التأويل ,زايدة على أن الظاهر حيتمل النسخ كما هو النص()43
ج ـ تطبيقاته:
مسألة :حكم أكل كل ذي انب من السباع

تناول الشيخ احلبيب هذه املسألة( )44وساق اآلايت الكرمية العامة يف عدم التحرمي يف غري ما
يل ُحمَ َّرما علَى طَ ِ
ِ
نصت عليه ,كما يف قوله تعاىل :قُل َال أ ِ
اع ٍم يَط َأع ُمهُ إَِّال أَ أن
َج ُد ِيف َما أُوح َي إِ ََّ ا َ
ّ
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ضطَُّر غَأيـ َر
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( )38ينظر :الفقه املالكي وأدلته 66/3
( )39ينظر :مقاييس اللغة  ,471/3املصباح املنري .387/2
( )40ينظر :اإلشارة للباجي ص163:
( )41ينظر :تنقيح الفصول للقرايف ص37:
( )42ينظر:منهج االستدالل ابلسنة ص135
( )43ينظر :مراتب االستدالل ص 438 :وما بعدها .واإلمام الشافعي يسمي النص ابلظاهر ,أي ال يفرق
بينهما .معلّال ذلك أبنه منطق يف اللغة وال مانع منه يف الشرع .ينظر املستصفى ص196
( )44ينظر:الفقه املالكي أدلته 82/3
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ِ
يم[ .البقرة ]173مث ذكر حديثي التحرمي ومها :ما روي عن أيب هريرة أن النيب  قال":
َرح ٌ
أكل كل ذي انب من السباع حرام( ")45ويف رواية أخرى أن النيب " هنى عن أكل كل ذي
انب من السباع( .. .") 46مث قال الشيخ :القول ابلكراهة هو مشهور املذهب ,وقيل يف املذهب
ابحلرمة يف اجلميع ,ودليله التمسك ابألحاديث فمنها ما هو ظاهر يف التحرمي ومنها ما هو نص
عليه ,وحيصل من جمموعها ما يقارب القطع فتخصص به آلية.)47( ...
مسألة :حكم نكاح احمل ِرم وخطبته
ذهب املالكية ـ ومعهم الشيخ احلبيب ـ إىل حترمي نكاح املح ِرم له ولغريه ,وذلك عمالً بظاهر قوله 
ُ
":ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب( ")48فهذا النهي احملمول على التحرمي هو مذهب اجلمهور
التزوج ,واستدلوا على مذهبهم أبدلة ّرد
 ,وأما احلنفية فقد محلوا النهي على حترمي الوطء ال جمرد ّ
ِ
مرجحاً مذهب املالكية يف حترمي التزوج مطلقاً(.)49
عليها الشيخ احلبيب ّ
مسألة  :تبييت نية الصيام من الليل
تتعلق هذه املسألة أبحد أفراد الظاهر( ,)50وهو العام املطلق  ,أي اخلايل من القرائن()51

( )45رواه هبذا اللفظ اإلمام مالك يف املوطأ من حديث امساعيل بن حكيم رقم113:
( )46رواه البخاري يف صحيحه :كتاب :الذابئح والصيد  ,ابب:أكل كل ذي انب من السباع رقم.5530:
ومسلم يف كتاب :الصيد والذابئح ,ابب :حترمي أكل كل ذي انب .رقم 1932
( )47واإلمام الباجي يرى أن النهي عن أكل كل ذي انب من السباع ظاهره التحرمي  ,وجيوز أن حيمل على
الكراهة بدليل إن وجد يف الشرع .ينظر املنتقى .130/3
( )48استدل به الشيخ احلبيب ومل أعثر عليه
( )49ينظر :الفقه املالكي وأدلته 149/2
( )50وقد مثل القرايف للظاهر أبلفاظ العموم يف داللته عليه حيث قال":فاللفظ إذا رجح يف احتمال من
االحتماالت قلّت أو كثرت مسي اللفظ ظاهرا ابلنسبة إىل ذلك املعىن ,كالعموم ابلنسبة إىل االستغراق ,فإن
اللفظ ظاهر فيه دون اخلصوص" .ينظر شرح تنقيح الفصول ص.37:
( )51يعرف مجهور األصوليني من املالكية العام أبنه  :اللفظ املوضوع ملعىن كلي ,بشرط مشول احلكم لكل األفراد
اليت ينطبق عليها ذلك املعىن وضعا أو ابلقرينة .فإذا ورد العام جمردا عن القرائن وجب محله على العموم عند
مجهورهم إال أن يدل دليل على ختصيصه فيصار إىل ما يقتضيه الدليل .ينظر :إحكام الفصول يف أحكام
األصول  .383/1واإلشارة ص ,59:واإلحكام لآلمدي  ,195/2واحلدود البن فورك ص142:
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وصورة املسألة  :هل يُشرتط لصحة نية أي صيام إيقاعها ليالً ,أم ميكن إحداث النية هناراً يف النفل.
مذهب املالكية أن وقوع النية ابلليل شرط لصحتها ,والدليل على ذلك األحاديث الواردة يف هذا
الباب ,واليت منها ما روي عن النيب  أنه قال ":من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام
له( ") 52ويف رواية أخرى " :من مل يبيت الصيام من الليل ,فال صيام له( ")53وأيضا ما روي عن
عبدهللا بن عمر أنه كان يقول ":ال يصوم إال من أمجع الصيام قبل الفجر(")54
يقول الشيخ احلبيب" :هذه األحاديث عامة يف كل صيام".
وأما ما يستدل به القائلون بصحة استئناف النية هنارا مبا روي أن الرسول  أرسل غداة عاشوراء
إىل قرى األنصار اليت حول املدينة  :من كان أصبح صائما فليتم صومه ,ومن كان مفطرا فليتم بقية
هنارا(.)55
يومه" فليس فيه دليل على صحة صوم النفل إبحداث نيته ً

اثلثا :املؤول:
أـ تعريفه:

جاء يف مفتاح الوصول":اعلم أن املؤول متضح الداللة يف املعىن الذي تؤول فيه؛ ألنه راجح فيه ,إال
أن رجحانه ملا كان بدليل منفصل كان يف اتضاح داللته ليس كالظاهر(.")56

وهو يف اللغة  :اسم مفعول من التأويل ،وفعله آل يؤول ،مبعىن :رجع ،فيكون املؤول مبعىن املرجوع
به ،والتأويل مبعىن الرجوع()57
يعضده دليل يصري به أغلب على الظن مما َّ
دل عليه الظاهر( )58وعند
و عند األصوليني :احتمال ّ
بعضهم :هو :محل الظاهر على احملتمل املرجوح بدليل يصريه راجحاً؛ ألنه بال دليل ,أو مع دليل
مرجوح ,أو مسا ٍو فاسد(.)59

( )52رواه الرتمذي يف أبواب الصيام ابب  :ما جاء ال صيام ملن مل يعزل ,رقم ()730
( )53رواه هبذ اللفظ النسائي يف السنن كتاب الصوم ,يف ذكر اختالف الناقلني خلرب حفصة ,رقم.)2331( :
( )54رواه النسائي يف السنن يف كتاب الصوم  ,يف ذكر اختالف الناقلني خلرب حفصة ,رقم)2343(:
( )55ينظر:الفقه املالكي وأدلته 83/2
( )56ينظر :ص.515:
( )57ينظر:اللسان  ,33/11والنهاية .80/1
( )58ينظر:التحصيل من احملصول .,412/1
( )59ينظر:إرشاد الفحول .31/2
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وعرفه بعضهم أبنه :عبارة عن احتمال معضود بدليل ،يصري به أغلب على الظن من املعين الذي
دل عليه الظاهر ,وهذا التعريف ضعيف؛ وذلك أنه ليس من ضرورة التأويل أن يُعضد بدليل راجح،
ّ
وال أن يعضد أوالً بدليل ،وهلذا يقال :هذا أتويل يعضده دليل يصري به أغلب على الظن من املعىن
الذي دل عليه الظاهر(.)60

ب ـ حكمه :وجوب العمل مبا جاء يف أتويل اجملتهد مع احتمال أنه غلط إن كان ابلرأي(.)61

جاء يف فصول البدائع( )62يف حكم املؤول":هو العمل مبا ظن منه على احتمال السهو الغلط إذ

بيانه غري قاطع ,وإال كان مفسراً"
وقال بعض األصوليني ":وأما حكم املؤول فوجوب العمل به على حسب وجوب العمل ابلظاهر,
إ ال أن وجوب العمل ابلظاهر اثبت قطعا ووجوب العمل ابملؤول اثبت مع احتمال السهو والغلط,
فيه فال يكون قطعا مبنزلة العمل خبرب الواحد؛ ألن طريقه غالب الرأي وذلك ال ينفك عن احتمال
السهو والغلط(.")63
هذا والتأويل نوعان  :صحيح وفاسد  ,وقد وضع األصوليون شروطا للتأويل الصحيح منها:
ـ أن يكون امل َؤِول من أصحاب امللكات االجتهادية.
ُ
ـ أن يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصال فال يكون نصا.
ـ أن يكون اللفظ حمتمال للمعىن الذي يؤول إليه ،وأن يكون احتمال اللفظ له على أسا من وضع
اللغة ،أو عرف االستعمال ،أو مما عرف من استعمال القواعد الشرعية كنحو ختصيص عام أو تقييد
مطلق.
ـ أن يقوم التأويل على دليل صحيح قوي يؤيده.
ـ أال يعارض التأويل نصوصا صرحية قطعية الداللة يف التشريع(. )64

( )60ينظر :احملصول للرازي  .153/3والتحصيل من احملصول .412/1
( )61ينظر:تلخيص الفصول .19/1
( )62ينظر.96/2:
( )63ينظر:أصول السرخسي .163/1
( )64ينظر:املعتصر من شرح املختصر .154/1
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ومن هذا الشروط نفهم أمهية ودقة ابب التأويل ,وأنه ليس كل أتويل يكون مقبوال .وإمنا الذي تتوفر
فيه شروط التأويل واملؤِول .ويف هذا الشأن نقل يف إرشاد الفحول( )65قول بعضهم":وهذا الباب
أنفع كتب األصول وأجلّها ,ومل ي ِزّل الز ّال إال ابلتأويل الفاسد".
ج ـ تطبيقاته:

مسألة  :من له احلق ابألخذ ابلشفعة اجلار أم الشريك؟

صورة املسألة أن الفقهاء اختلفوا يف حق اجلار يف األخذ ابلشفعة ,وسبب اختالفهم األحاديث

الواردة يف هذا الباب ,ومنها ما روي عن النيب  أن قال":اجلار أحق بصقبه( ")66والصقب
القرب واملالمسة ,فهذا احلديث ظاهر يف ثبوت الشفعة للجار املالصق ,مع احتمال أن املراد
ابجلار :الشريك املخالط ,لكن هذا االحتمال ضعيف ابلنسبة إىل الظاهر ,وعند النظر إىل قوله 
يف احلديث الذي رواه البخاري أن النيب  قال":إذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال
مقواي لالحتمال الضعيف يف احلديث املتقدم ,فرتجحا على ظاهره
شفعة( ")67جند هذا احلديث ّ
فقدمناه  ,وقلنا إنه ال شفعة إال للشريك املقاسم  ,ومحل اجلار يف احلديث األول عليه.
وهبذا احلمل يقول الشيخ احلبيب عندما ساق احلديث األول  ":إنه ليس فيه بيان ما هو أحق به,
ف يحتمل أن يكون أحق ابلرب واملعونة ووجوه الرفق ..وحيتمل أن يراد ابجلار الشريك للمقاربة اليت
بينهما ؛ألن العرب تسمي اجلار شريكا والزوجة شريكا ...وإذا احتمل احلديث هذين االحتمالني مل
يصح أن حيمل على أنه أحق ابلشفعة؛ ألنه قد نص على أنه ال شفعة له( )68وال يصح أن حتمل
األحاديث على التعارض ما أمكن اجلمع بينها بتأويل حمتمل(.")69
رابعا :اجململ:
أـ تعريفه
لغة هو اسم املفعول من اإلمجال ،وهو :عبارة عن جعل الشيء مجلة واحدة ،يقال :أمجلت
احلساب إذا مجعت املتفرق منه ورددته إىل مجلة واحدة.
( )65ينظر:إرشاد الفحول .31/2
( )66رواه البخاري كتاب :احليل ,ابب :يف اهلبة والشفعة ,رقم .6977:وبصقبه :القرب واملالصقة ,أي أحق بربه
ومعونته.
( )67كتاب :الشركة ابب :الشركة يف األرضني وغريها ,رقم.2495:
( )68كما يف حديث البخاري السابق
( )69ينظر :الفقه املالكي وأدلته .157/6
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وقيل :اإلمجال التحصيل ,يقال أمجلت الشيء إذا حصلته ,فاجململ على هذا احملصل.
وقيل :اإلمجال :اإلهبام ،يقال :أمجل األمر إذا أهبمه .واألقرب أن اصطالح األصوليني مأخوذ من
هذا)70( .
أما يف اصالح األصوليني فقد عرفوه بعدة تعريفات منها:
ـ أنه :ما ال يفهم املراد به من لفظه ،ويفتقر يف بيانه إىل غريه(.)71

ـ أو هو :ما له داللة على أحد أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر ابلنسبة إليه(.)72

ـ أو هو :ما ازدمحت فيه املعاين واشتبه املراد اشتباها ال يدرك بنفس العبارة بل ابلرجوع إىل
االستفسار()73

ب ـ حكمه:
جيب على املكلف عقد العزم على العمل ابجململ مىت حصل بيانه .أي أنه ال يعمل به قبل التبيني
وهو الصحيح؛ ألنه ال دليل على املراد به؛ فال نكلف ابلعمل به ،فإننا إذا أقدمنا على العمل قبل
البيان ،احتمل أن نوافق مراد الشرع؛ فنصيب حكمه ،واحتمل أن خنالفه؛ فنخطئ حكمه؛ فتحقق
بذلك أن العمل ابجململ قبل البيان تعرض ابخلطأ يف حكم الشرع  ،وذلك ال جيوز؛ ألن حكم
الشرع جيب تعظيمه()74
وهذا وال يوجد جممل فيما يتعلق ابألحكام التكليفية بعد وفاته ؛ ألنه يعين أتخري البيان عن وقت
احلاجة وهذا حمال.
ج ـ أقسامه وأسبابه:
يقسم األصوليون اجململ إىل ثالثة أقسام فاللفظ عندهم يف هذا الباب ال خيلو حاله من ثالث :إما
أن يكون جممال بني حقائقه ,أو حقيقه واحدة  ,أو بني جمازاته املتساوية إذا انتفت احلقيقة وتساوت
اجملازات.
( )70ينظر  :لسان العرب  ,123/11وهناية الوصول لألرموي 1791/5
( )71ينظر :احلدود يف األصول .107/1
( )72ينظر :اإلحكام لآلمدي .8/3
( )73ينظر :كشف األسرار .54/1
( )74ينظر :التمهيد شرح خمتصر الوصول  .61/1واإلشارة  ,220/1واملعتصر من شرح خمتصر األصول,
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أما أسبابه فقد ذكر األصوليون أسبااب كثرية لإلمجال ,اتفقوا على بعضها واختلفوا يف بعضها
اآلخر(.)75
د .تطبيقاته:
مسألة :القدر املطلوب يف مسح الرأس:

اختلف الفقهاء يف القدر الواجب مسحه من الرأ يف الوضوء ,وسبب اختالفهم هو اختالف
فهمهم لآلاثر الواردة يف هذه املسألة ,ومن ذلك اختالفهم يف داللة الباء يف اآلية الكرمية.

أما مذهب املالكية فهو وجوب مسح مجيع الرأ (االستيعاب) وال جيزئ بعضه إال لعذر.
ويف االس تدالل على هذا املذهب يقول الشيخ احلبيب ":إن لفظ الرأ يقع حقيقة على مجيعه دون
بعضه ,وقد أمر هللا تعاىل مبسح ما يتناوله االسم ,فيجب مسح مجيع الرأ (.)76
القسم الثاين :غْي الصريح من املنطوق
وهو أقسام  :داللة االقتضاء ـ داللة التنبيه ـ داللة اإلشارة
أوال  :داللة االقتضاء:
أـ تعريفها:
يسميها بعض األصوليني :حلن اخلطاب( )77وهي يف اللغة ـ جمردة من األلف والالم ـ اسم مشتق
من مصدر الفعل الثالثي قضى ,يقال :اقتضى فالن حقه أي :أخذه ,واقتضى األمر الوجوب أي
دل عليه(.)78
ّ
وأما يف اصطالح األصوليني فعرفوها بعدة تعريفات منها:
ـ هي :داللة النص على شيء مسكوت عنه يتوقف صدق الكالم،د أو صحته واستقامته ,على
اعتبار ذلك املسكوت املقدر يف الكالم(.)79

( )75ينظر :اإلهباج يف شرح املنهاج .206/2
( )76ينظر :الفقه املالكي وأدلته ..66/1
( )77معناها أن املعين يتقاضاها ال اللفظ  ,وضابطها عندهم أهنا داللة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق املتكلم.
ينظر  :شرح تنقيح الفصول ص ,55 :ونفائس األصول يف شرح احملصول .641/2وبعضهم يطلقه على
مفهوم املخالفة وبعضهم غري ذلك .ينظر :اإلشارة ص.148:
( )78ينظر :الصحاح  ,1459/5املصباح املنري ص.394:
( )79ينظر :تلخيص األصول .26/1
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ـ هي أن يدل لفظ اباللتزام على معىن غري مذكور ,مع أنه مقصود ابألصالة وال يستقل املعىن أي
وضعا
ال يستقيم إال به؛ لتوقف صدقه أو صحته ً
عقال أو شر ًعا عليه وإن كان اللفظ ال يقتضيه ً
(.)80
دل املقام عليه,
فداللة االقتضاء كما يفهم من التعريفات السابقة ال تكون أبدا إال يف حمذوف ّ
وتقديره البد منه؛ ألن الكالم دونه ال يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه.
ب ـ أنواعها:
تتنوع داللة االقتضاء إىل ثالثة أنواع وهي:
 1ـ ما جيب تقديره لصدق الكالم ومطابقته للواقع ,مثل ذلك قوله « :ال وصية لوارث(.»)81
على املقدر احملذوف ،وذلك أن النا قد يوصون للورثة ,ولكن املنفي صحة تلك الوصية،
والتقدير( :ال وصية صحيحة أو انفذة)
ضا أ أَو َعلَى َس َف ٍر
 2ـ ما جيب تقديره لصحة الكالم شرعا ،مثل قوله تعاىل :فَ َم أن َكا َن ِم أن ُك أم َم ِري ا
ُخ َر[ البقرة ،]184فههنا حمذوف جيب تقديره حىت يصح الكالم شرعا ،وهو
فَ ِع َّدةٌ ِم أن أَ ََّّيٍم أ َ
عبارة (فأفطر) ،لالتفاق على أن من كان مريضاً أو على سفر ومل يفطر فال قضاء عليه .ولو مل نقدر
العبارة السابقة لوجب القضاء على املريض واملسافر حىت لو صاما.
اسأ َِل الأ َق أريَةَ الَِِّت ُكنَّا فِ َيها[ يوسف]82
3ـ ما جيب تقديره لصحة الكالم عقال ،مثلَ  :و أ
فالعقل يقضي أبن القرية ال تسأل فال بد من تقدير( :أهل القرية).

ج ـ تطبيقاهتا:
مسألة :حديث ذي اليدين:

من تطبيقات هذا النوع من الداللة ما جاء يف حديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة رضي هللا

عنهما بقوله ":صلى رسول هللا  صالة العصر ،فسلم يف ركعتني ,فقام ذو اليدين :أقصرت الصالة
اي رسول هللا أم نسيت؟ فقال رسول هللا « : كل ذلك مل يكن» ،فقال :قد كان بعض ذلك اي

( )80ينظر :نشر البنود على مراقي السعود .92/1
( )81رواه الرتمذي يف سننه ,ابب :ال وصية لوارث رقم :,)2120(:و اابن ماجة يف السنن ,يف أبواب الوصااي,
ابب :ال وصية لوارث رقم.)2713:
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رسول هللا فأقبل رسول هللا  على النا فقال« :أصدق ذو اليدين؟» فقالوا :نعم .فقام رسول هللا
 فأمت ما بقي من الصالة ،مث سجد سجدتني بعد التسليم ،وهو جالس(.)82
يدل عليه املذكور أي يف ظين واعتقادي .لوقوعه يف
فقوله  :كل ذلك مل يكن يقتضي تقدير حمذوف ّ
الواقع ,بكالم ذي اليدين وأتكيد الصحابة بعد سؤاهلم على وقوعه(.)83
وقوله  :-  -كل ذلك مل يكن ،هذا مشكل مبا ثبت من حاله -  -؛ فإنه يستحيل عليه
اخللف والكذب ،واالعتذار عنه من وجهني:
أحدمها :أنه إمنا نفى الكلية ،وهو صادق فيها؛ إذ مل جيتمع وقوع األمرين ،وإمنا وقع أحدمها ،وال
يلزم من نفي الكلية نفي كل جزء من أجزائها ...،إال أن هذا العتذار يبطله قوله يف الرواية
نصا.
األخرى" :مل أنس ومل تقصر" ،بدل قوله :كل ذلك مل يكن ،فقد نفى األمرين ًّ
والثاين :أنه إمنا أخرب عن الذي كان يف اعتقاده وظنه ،وهو أنه مل يفعل شيئًا من ذلك ،فأخرب حبق؛

إذ خربه موافق ملا يف نفسه ،فليس فيه خلف وال كذب  ،وعن هذا ما قد صار إليه أكثر
الفقهاء(.")84
هكذا تناول فقهاء املالكية ـ عند استدالهلم هبذا احلديث على الفروع ـ داللة االقتضاء اليت حيتاجها
هذا احلديث ليكون صدقاً ,وال يكون رسول هللا إال صادقا 
أما الشيخ احلبيب فقد اكتفى ابالستدالل به يف موضعني:

األول :عند تناول حكم الكالم يف الصالة فقال  :أما الكالم غري املبطل يف الصالة هو ما كان
إلصالحها ,بدون كثرة ,كأن يسلم اإلمام من اثنتني ,أو يقوم خلامسة ومل يفهم التسبيح ,فقال له

املأموم  :أنت سلمت من اثنتني ,أو قمت خلامسة "...مت ذكر حديث ذي اليدين(.)85
مث استدل هبذا احلديث يف موضع آخر ,وهو سهو اإلمام وتسليمه بعد اثنتني مث يرجع فيتم ويسجد
بعد السالم للزايدة وهي اخلروج .وصالته صحيحة .
وزاد الشيح احلبيب فقال ":ويسجد للزايدة سواء كانت من جنس الصالة أو من غري جنسها بشرط
أن التكثر.")86( ...
( )82رواه البخاري ,كتاب :املساجد ومواضع الصالة فيها ,ابب السهو يف الصالة والسجود ,رقم.)573(:
( )83ينظر :اجلامع ملسائل أصول الفقه .293/1
( )84ينظر :املفهم  ,91/2وشرح التلقني  , 637/1وإكمال املعلم .515/2
( )85ينظر :الفقه املالكي وأدلته .232/1
( )86ينظر :املصدر نفسه .238/1
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اثنيا :داللة اْلشارة
أـ تعريفها:
وهي لغة  :مصدر للفعل الرابعي :أشار ,وهي مبعىن اإلمياء ,وتستعمل لإلفهام كبديل عن النطق,
وهي كما تكون ابلكف والعني تكون أيضا ابحلاجب والرأ  ,يقال :أشار فالن بعينه إذا أومأ
هبا(.)87
أما اإلشارة عند األصوليني فقد عرفوها بعدة تعريفات منها:
ـ أهنا داللة اللفظ على معىن الزم ,غري مقصود للمتكلم ,وال سيق الكالم ألجله ,وال يفهمه السامع
إال ابلتأمل فيه ,من غري زايدة وال نقصان.
ـ وعرفوها أبهنا :داللة اللفظ على معىن ليس مقصوداً ابللفظ يف األصل ,ولكنه ال زم للمقصود

فكأنه مقصود ابلتبع ال ابألصل(.)88
واإلشارة كذلك فعل من األفعال ،ال خفاء يف ذلك؛ ألهنا كما سبق حركة ابليد أو غريها ,وهي
من األفعال غري الصرحية يُستدل هبا على األحكام بطريق غري األفعال الصرحية .فإن الفعل الصريح
من النيب  يقتضي أن نفعل مثل ما فعل .وأما اإلشارة فإن داللتها ابملواضعة العامة ،شبيهة يف
ذلك بداللة القول(.)89
ب ـ أقسامها:

تنقسم اإلشارة من حيث الداللة على األحكام إىل قسمني:
ود لَه ِرأزقُـه َّن وكِسوتُـه َّن ِابلأمعر ِ
ِ
وف [ البقرة
1ـ داللة ظاهرة :كما يف قوله تعاىلَ  :و َعلَى ال َأم أولُ ُ ُ َ أ َ ُ
َ أُ
]223
فهذه اآلية سيقت لبيان أن نفقة الوالدة واجبة على الوالد ,وقد دلت بطريق اإلشارة على أن نسب
الولد ـ وما ميلكه ـ ألبيه ,وقد فهم هذا من إضافة الولد له حبرف الالم الذي يقتضي التمليك أو
االختصاص.

( )87ينظر :الصحاح  ,704/2ولسان العرب  ,430/4واملصباح 228/1
( )88ينظر :مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي ص283
( )89ينظر :أفعال الرسول  وداللتها 19/2
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ِ
صالُهُ ثََالثُو َن َش أه ارا[األحقاف]15
 2ـ داللة غامضة :وميكن التمثيل هلا بقوله تعاىلَ :و َمحألُهُ َوف َ
ِ
صالُهُ ِيف َع َام أ ِ
ني[لقمان  .]14حيث سيقت اآليتان لبيان منة الوالدة على
مع قوله تعاىلَ  :وف َ
الولد؛ ألن اآلية األوىل بينت أن مدة احلمل والفصال ثالثون شهراً ,ويف اآلية الثانية أربعة وعشرون,
فيبقى بعد طرح العامني مدة الرضاع ستة أشهر وهي أقل مدة احلمل.
ويف هذا املعىن جاء يف كشف األسرار( ": )90اإلشارة من العبارة مبنزلة الكناية والتعريض من
الصريح أو املشكل من الواضح ،مث إن كان ذلك الغموض حبيث يزول أبدىن أتمل يقال هذه إشارة
ظاهرة ؛ وإن كان حيتاج إىل زايدة فكرة يقال هذه إشارة غامضة(.")91
ج ـ أنواع داللتها على احلكم:

اترة تكون داللة اإلشارة على احلكم قطعية واترة ظنية.

فإذا كانت داللتها حتتمل معىن واحدا ,وال حتتمل اجملاز فهي قطعية.
وإذا كانت داللتها حتتمل أكثر من حقيقة واحدة  ,أو كانت حتتمل اجملاز فاالستدالل هبا
ظين(.)92
د ـ تطبيقاهتا عند الشيخ احلبيب:
مسألة  :انعقاد العقود ابْلشارة

قد تناول مجهور الفقهاء اإلشارة أبنواعها ومنها احلسية واعتمدوها يف االستدالل على تقرير
األحكام يف كثري من الفروع الفقهية ومستندهم يف ذلك ما ورد يف األحاديث املروية املشتملة على

أنواع من اإلشارات.
عب ب ِن مالِ ٍ
تقاضى ابن أيب ح ْد َرٍد ديْنا له عليه يف عهد رسول
ك ،أَنَّهُ أنه َ
ومن ذلك :ما روي عن َك ِ َ
هللا  يف املسجد ،فارتفعت أصواهتما حىت مسعها رسول هللا  وهو يف بيته ،فخرج إليهما رسول
ِ
ف حجرته ،واندى كعب بن مالك قال« :اي كعب» قال :لبيك اي رسول
هللا  حىت كشف س ْج َ

( )90ينظر68/1 :
( )91ينظر :تقومي األدلة ص 130 :م , .وأصول السرخسي  ,237/1والتقرير والتحبري .107 /1م ,ومراتب
االستدالل ابلدليل النقلي ص.510 :
( )92ينظر :مراتب االستدالل ص513:
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هللا ،فأشار بيده أن ضع الشطر من ديْنِك ،قال كعب :قد فعلت اي رسول هللا ،قال رسول هللا :
«قم فاقضه»(.")93
ولذلك يقول الشيخ احلبيب عند تناول حكم وقوع الطالق ابإلشارة ,وأنه يقع مث قال:
"يلزم الطالق ابإلشارة املفهمةٍ ,
بيد أو رأ  ,ولو من غري األخر  ,والدليل القيا على النطق؛ ألن
اإلشارة عبارة عما نواه كالنطق(")94
وهو ما نص عليه القرطيب( ) 95يف املفهم عند تناوله لألحكام اليت اشتمل عليها هذا احلديث حني
قال " :قوله ابإلشارة " ضع شطر دينك" دليل على أن اإلشارة مبنزلة الكالم إذا فهمت؛ ألهنا داللة
على الكالم كاحلروف واألصوات ,فتصح شهادة األخر وميينه ,ولعانه وعقوده إذا فهم ذلك عنه..
(")96
املطلب الثاين :االستدالل بداللة املفهوم (غْي الصريح) وتطبيقاته عند الشيخ احلبيب.
هذا هو القسم الثاين من أقسام النص ,وهو يف مقابل املنطوق ,واملنطوق أصل له ,وقد عرفه
األصوليون بعدة تعريفات منها:
ـ ما فهم من اللفظ يف غري حمل النطق(.)97
وينقسم إىل قسمني :مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة:
أوال  :مفهوم املوافقة:
أـ تعريفه :عرفه األصوليون بعدة تعريفات منها:
ـ أنه ما كان حكم املسكوت عنه موافقا حلكم املنطوق(.)98

( )93رواه البخاري يف الصحيح  ,كتاب :الصالة ,ابب التقاضي واملالزمة يف املسجد رقم.)457(:
( )94ينظر :الفقه املالكي وأدلته .63/4
(" )95أبو العبا " أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب ,فقيه مالكي من رجال احلديث( ,ت626هـ) ينظر الديباج
ص ,131:وأألعالم .86/1
( )96ينظر :ينظر املفهم 430/4
( )97ينظر :الفقه املالكي وأدلته .63/4
( )98ينظر :اإلحكام لآلمدي257/2
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ويسميه املالكية :فحوى اخلطاب ,وتنبيه اخلطاب ,ومفهوم املوافقة ,وإمنا مسوه فحوى اخلطاب ألنه
مفهوم من نفس اخلطاب من قصد املتكلم بعرف اللغة؛ أو ألن فحوى الكالم ما يفهم منه على
سبيل القطع ,ومسوه تنبيه اخلطاب ألن السامع يتنبه عند اخلطاب ابملعىن املنطوق به وحده إىل داللة
اللفظ على معىن غري مذكور موافق للمعىن املذكور يف احلكم (.)99
يقول اإلمام القرايف" :وكالمها ـ أي تنبيه اخلطاب ومفهوم املوافقة ـ فحوى اخلطاب عن عند الباجي,
فرتادف تنبيه اخلطاب وفحواه ومفهوم املوافقة ملعىن واحد ,وهو إثبات حكم املنطوق به للمسكوت
عنه بطريق األوىل(.")100
وقال يف مراقي السعود(:)101
يسمى بتنبيه اخلطاب وورد  ...فحوى اخلطاب امسًا له يف املعتمد
كما جاء يف إرشاد الفحول أن مفهوم املوافقة "حيث يكون املسكوت عنه موافقاً للملفوظ به ,فإن

كان أوىل ابحلكم من املنطوق به فيسمى فحوى اخلطاب ،وإن كان مساواي فيسمى حلن
اخلطاب(.")102

ب ـ أنوعه:
ومفهوم املوافقة نوعان(:)103
1ـ مفهوم األوىل  :واملقصود منه إثبات حكم املنطوق به للمسكوت عنه بطريق األوىل.
أو هو ما كان املسكوت عنه أوىل ابحلكم من املنطوق .وهذا النوع يسميه املالكية كذلك فحوى
اخلطاب( .)104ومثاله كما يف قوله تعاىل :فَ َال تَـ ُقل ََلما أ ٍ
ُف [اإلسراء . ]23فالتحرمي الذي
أ َُ
ٍ
أقل أنواع األذى ,فكان املفهوم حترمي الضرب وهو أش ّد
ّ
دل عليه املنطوق هو عن قول :أف وهي ّ
أذى من ابب أوىل.

( )99ينظر :البحر احمليط  ,124/5ومنهج االستدالل ابلسنة ي املذهب املالكي ص.156:
( )100ينظر :تنقيح الفصول ص.53:
( )101مع نشر البنود ينظر.59/1 :
( )102ينظر :إرشاد الفحول .37/2
( )103ينظر :نشر البنود .96/1والوجيز للشيخ عبد السالم أبو انجي ص332
( )104وينقسم ابعتبار آخر إىل قطعي وظين :فالقطعي ما قطع فيه بنفي الفارق بني املسكوت عنه واملنطوق .أما
الظين فهو ما ظن فيه انتفاء الفارق .ينظر :معامل أصول الفقه ص .450ومراتب االستدالل ص.531
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 2ـ مفهوم املساوي :واملقصود منه إثبات حكم املنطوق به للمسكوت عنه بطريق املساواة ,أو هو ما
كان معىن املسكوت عنه مساوايً للمعىن املنطوق له يف احلكم .ويسمى هذا النوع حلن اخلطاب.
ِ َّ ِ
ال الأيَـتَ َامى ظُل اأما إِ َّمنَا ََيأ ُكلُو َن ِيف بُطُوِنِِ أم َان ارا[ 
ين ََيأ ُكلُو َن أ أَم َو َ
ومثاله كما يف قوله تعاىل:إ َّن الذ َ
النساء  .]10فمنطوق هذه اآلية حترمي أكل مال اليتيم واملفهوم املساوي له حترمي غصبه وإحراقه
واالنتفاع به مثالً الجتماعهما يف علة النهي وهي التضييع واإلتالف(.)105
ج ـ حجيته ونوع داللته:

مفهوم املوافقة حجة عند مجهور األصوليني ,وجيب العمل به ,ويف هذا يقول اإلمام الباجي  ":ـ بعد
ذكر دليل حترمي التأفيف ـ "وجيري جمرى النص على ذلك يف وجوب العمل به واملصري إليه(" )106
غري أهنم اختلفوا ـ مع اختالفهم يف تسميته ـ يف حتديد نوع داللته على احلكم هل هي لفظية أو
قياسية؟
والذي عليه اجلمهور أن داللته لفظية ,وما ذهب إليه الشافعي أن داللته قياسية حىت أنه مساه
ابلقيا اجللي(.)107
د .تطبيقاته عند الشيخ احلبيب:
مسألة  :حكم قضاء الصالة الفائتة.

مذهب مجهور الفقهاء ومنهم املالكية أن جيب قضاء الصلوات الفائتة خبروج وقتها ,إذا تركها عمدا
أو سهوا ,أو لنوم ,أو فعلها ابطلة ,وأنه ال جيب قضاؤها إذا كان فواهتا جلنون أو إغماء أو حيض أو

نفا .
 .وقد استدل اجلمهور على مذهبهم أبدلة منها قوله  ": من نسي صالة فليصلها إذا
ذكرها( "..)108أما العامد فوجوب قضائها من ابب أوىل.

( )105ينظر نشر البنود .96/1والوجيز للشيخ عبد السالم أبو انجي ص ,332ومراتب االستدالل ص, 524
ومنهج االستدالل ابلسنة ص158
( )106ينظر إرشاد الفحول .37/2
( )107ينظر تفصيل هذا االختالف يف :إرشاد الفحول  .37/2وكشف األسرار ,73/1وإحكام األحكام
 .66/3والبحر احمليط  ,128/5ومراتب االستدالل ص525:
( )108جزء من حديث رواه مسلم يف صحيحه ,كتاب:الصالة ,ابب قضاء الصالة الفائتة رقم)314(:
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يقول الشيخ احلبيب بعد أن أشار إىل هذا الدليل وغريه قال:
"أما اترك الصالة عمداً بدون عذر ـ أي العامد ـ فإن دليل وجوب القضاء عليه هو ما يدل عليه
مفهوم املوافقة من أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشارع يكون املتعمد أو ىل
وأحرى أبن جيب عليه القضاء؛ ألنه غري معذور ,وإمنا اقتصر الشارع على ذكر الناسي والنائم من
ابب التنبيه ابألدىن على األعلى الذي هو العامد(.")109
مسألة :قضاء القاضي وهو غضبان:
إذا قضى القاضي مع ما يشغل أو يضعف العقل عن متام إدراكه كمرض وغضب وخوف وغري
ذلك ,ففي املذهب قوالن :التحرمي والكراهة ,واألصل يف املنع ماروي عن الرسول ": ال يقضني
حكم بني اثنني وهو غضبان(")110
يقول الشيخ احلبيب ":وجه االستدالل أن قصد النيب  من النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان
؛ ألن الغضب مينع من استيفاء حجة اخلصمني ,فوجب أن يكون كل أمر قاطع عن ذلك
مبثابته(.")111
مسألة  :قتل الذمي ابملسلم..
يشرتط املالكية للقصاص املكافأة بني اجلاين واجملين عليه ,أو أن يكون أنقص منه ,ال أزيد من اجملين
عليه إبسالم ,فالذمي يقتل ابملسلم.
يقول الشيخ احلبيب :والدليل على قتل الذمي ابملسلم داللة األوىل ,ذلك أن املسلم إذا كان يقتل
ابملسلم الستوائهما يف مرتبة اإلسالم ,فالكافر أوىل أن يقتل به ملزية اإلسالم(")112
اثنيا :مفهوم املخالفة
أـ تعريفه:
عرفه األصوليون بتعريفات كثْية منها :هو ما يكون مدلول اللفظ يف حمل السكوت خمالفا ملدلوله
يف حمل النطق ،ويسمى دليل اخلطاب أيضا(.)113
( )109ينظر الفقه املالكي .170/1
( )110رواه البخاري يف صحيحه ,كتاب  :األحكام  ,ابب  :هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان
رقم7158:
( )111ينظر الفقه املالكي .78/7
( )112ينظر الفقه املالكي ..165/7
( )113ينظر اإلحكام لآلمدي .69/3
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ـ أو هو :أن يشعر املنطوق أبن حكم املسكوت عنه خمالف حلكمه(.)114

ـ أو هو :إثبات نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه(.)115
وهو دليل اخلطاب عند مجهور األصوليني ,وإمنا مسي دليل اخلطاب؛ ألن داللته من جنس دالالت
اخلطاب ,أو ألن اخلطاب دال عليه ,أو ملخالفته منظوم اخلطاب(.)116ومسي مفهوم املخالفة ملا
يرى من خمالفة املفهوم حكم املنطوق.

ب ـ حجيته وأنواعه:
اختلف العلماء يف حجية مفهوم املخالفة اختالفا كثريا ,والقائلون به اختلفوا يف حجية أنواعه,
فمذهب اجلمهور أنه ـ عدا مفهوم اللقب ـ حجة جيب العمل به( ,)117وهل له حجية من جهة
اللغة أم من جهة القيا ؟ رأاين(.)118
هذا ويشرتط فيه األصوليون فيه :أن ال يكون حكم املسكوت عنه أوىل من حكم املنطوق به ,أو
مساواي له ,وإال كان من قبيل مفهوم املوافقة ,كما يشرتطون فيه أيضا أال تظهر للقيد فائدة أخرى
غري فائدة انتفاء احلكم ابنتفاء القيد ,وإال كان القيد غري معترب.
أما أنواعه فكثرية أوصلها بعضهم إىل عشرة واليت منها :مفهوم الصفة ومفهوم احلد ,ومفهوم العدد,
 ,ومفهوم املكان ,ومفهوم الزمان ,ومفهوم الشرط ,ومفهوم الغاية .وقد اختلف األصولني ـ كما
ذكرت ـ اختالفا كبريا يف حجية هذا األنواع ,فمنهم من نفاها عنها مجيعها ,ومنهم من أثبتها هلا
مجيعها ,ومنهم من أثبتها للبعض ,ونفاها عن البعض .ولعل مفهوم الصفة أقواها حظاً يف احلجية
فأغلبها مندرجة فيه(.)119

( )114ينظر مفتاح الوصول ص555:
( )115ينظر شرح تنقيح الفصول ص ,53اإلشارة ص .294
( )116ينظر :إرشاد الفحول .57/2
( )117ينظر :إرشاد الفحول .57/2
( )118ينظر تفصيل هذا االختالف يف :إرشاد الفحول  ,57/2واإلشارة ص ,294واإلحكام لآلمدي .69/3
وشرح تنقيح الفصول  ,270/1ومراتب االستدالل ص.536
( )119يقول اإلمام اجلويين يف الربهان  .168/1معلقا على حصر الشافعي ملفهوم املخالفة يف وجوه من
التخصيص قال ":ما ذكره الشافعي من حصر القول ابملفهوم يف اجلهات اليت عدها من التخصيصات حق
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ج ـ تطبيقات مفهوم املخالفة عند الشيخ احلبيب()120
مسألة :وجوب الزكاة يف النعم:

جتب الزكاة عند الفقهاء يف اإلبل والبقر والغنم عند توفر الشروط ,وال جتب يف غريها من احليواانت

كاخليل والبغال واحلمري .
يقول الشيخ احلبيب":وجتب الزكاة يف املاشية سواء كانت عاملة يف حرث أومحل ,أو كانت مهملة,
وسواء كانت معلوفة ,أو كانت سائمة .واستدل بقوله ": يف أربعني شاة شاة" ووجه الدليل عنده
أن شاة عامة يف املعلوفة وغريها .مث ذكر قوله ": يف سائمة الغنم إذا بلغت أربعني إىل عشرين
ومائة شاة(")121
فقال:إن ذلك يقتضي بدليل اخلطاب أن ال زكاة يف غري السائمة ,ولكنه وإن استدل مبفهوم املخالفة
لكنه أجاب عن هذا االستدالل :أبن ختصيص السائمة ابلذكر خرج خمرج الغالب ,وغالب األنعام
السوم ,وأيضا العموم الوارد يف الدليل أقوى من مفهوم املخالفة  ,وكذلك املنطوق ـ وهو العموم
الوارد يف هذا الدليل وغريه ـ أقوى من املفهوم( ...)122وهللا تعاىل أعلم
وجه الشيخ احلبيب الدليل يف هذه املسألة مع قوله مبفهوم املخالفة ,ولكن مفهوم املخالفة مل
هبذا ّ

يصل إىل درجة تقرير احلكم واالعتماد علي فيه .فكان حكم املسألة أن الزكاة جتب يف السائمة
واملعلوفة وهو مذهب املالكية .وهللا أعلم..

متقبل عند اجلماهري ,ولكن لو عرب معرب عن مجيعها ابلصفة لكان ذلك منقدحا فإن املعدود واحملدود
موصوفان بع ّدمها وح ّدمها ,واملخصوص ابلكون يف مكان وزمان موصوف ابالستقرار فيهما".
( )120وهي كثرية ابلنظر إىل أنواعها ,ولكين سأختار منها مفهوم الصفة فقط ؛ أوال ملا ذكرت ,واثنيا لضيق
املقام ,واثلثا لعدم حجية بعضها أصال ,فالبحث يف تطبيقاهتا يستلزم البحث وبيان اخلالف يف حجيتها ,وهذا
من الطول الذي ال يناسب هنا.
( )121رواه أبوداود يف السنن ,كتاب الزكاة ,ابب يف زكاة السائمة ,رقم)1570(:
( )122ينظر :إىل فقه المالكي وأدلته 10/2
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خامتة
بعد هذه الوقفة مع هذا البحث الذي يتناول االستدالل الفقهي ابلسنة خلص الباحث إىل بعض
النتائج منها:
ـ أن البحث يف الدليل واالستدالل من أهم روافد معرفة األحكام وتقريرها.
ـ أن البحث يف أصول املذاهب الفقهية يعني على فهم األحكام الشرعية وتصورها.
ـ أن من األصول املتفق عليها بني فقهاء املالكية وغريهم من املذاهب االستدالل ابلسنة النبوية.
ـ يف حكم السنة القولية املباشرة السنة غري املباشرة من دالالت ومفهومات وغريها ,فهي معتمدة ـ
يف الغالب ـ يف تقرير األحكام.
ـ الفقه املالكي فقه مدلل ابمتياز ومجيع مسائله جاءت وفق الدليل.
ـ سار الشيح احلبيب على هنج أسالفه من فقهاء املالكية ,فالتزم منهجهم ومتسك أبصوهلم اليت
اعتمدوها ,ومنها االستدالل.
ـ املذهب املالكي حيتاج يف كل عصر إىل فقهاء وجمتهدين أمثال الشيخ احلبيب ,وذلك لبحث
مسائله ,ومن ذلك ربطه ابلدليل ,وتنزيله على الوقائع واملستجدات.
ملحة يف كل وقت وحني ,وجيب أن تسري ابلتوازي مع
ـ البحث يف الدليل واالستدالل حاجة ّ
املستجدات والنوازل.
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قائمة املصادر و املراجع
1ـ القرآن الكرمي
 2ـ اإلهباج يف شرح املنهاج ـ لتقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف السبكي ـ دار الكتب
العلمية ـ بريوت ـ 1416هـ.
 3ـ اإلحكام يف أصول األحكام ـ أليب احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن اآلمدي
(ت631هـ) ـ تح :عبد الرزاق عفيفي ـ املكتب اإلسالمي ،بريوت -لبنان.
 4ـ إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ـ حملمد بن علي بن حممد بن عبد هللا
الشوكاين(ت1250 :هـ) ـ تح :أمحد عزو عناية ـ دار الكتاب العريب 1414هـ.
 5ـ أصول السرخسي حملمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (ت483 :هـ) ـ دار
املعرفة – بريوت .ط :بال
 6ـ أصول الفقه للدكتور عبد السالم أبوانجي ـ دار املدار اإلسالمي ـ ط :األوىل 2002م
 7ـ أفعال الرسول صى هللا عليه وسلم وداللتها على األحكام ـ حملمد سليمان األشقر ـ مؤسسة
الرسالة ـ ط:السادسة 1424هـ.
 8ـ إكمال املعلم بفوائد مسلم ـ عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السبيت ،أبو الفضل (ت:
544هـ) ـ تح  :حيي امساعيل ـ دار الوفاء ـ مصر ـ ط :األوىل 1419هـ
 9ـ البحر احمليط يف أصول الفقه ـ أليب عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي
(ت 794هـ) ـ دار الكتيب ـ ط :األوىل 1414هـ.
 10ـ الربهان يف أصول الفقه لعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين ،امللقب إبمام احلرمني (ت:
478هـ) ـ تح :صالح بن حممد بن عويضة ـ دار الكتب العلمية ـ ط :األوىل 1418هـ.
 11ـ بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب حملمود بن عبد الرمحن أيب القاسم أبو الثناء مشس
الدين األصفهاين (ت749 :هـ) تح :حممد مظهر بقا ـ دار املدين السعودية ـ ط :األوىل 1406هـ.
األرَموي (ت 682 :هـ)
 12ـ التحصيل من احملصول لسراج الدين حممود بن أيب بكر ْ
 13ـ ت حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول ـ أليب زكرايء حيي بن موسى الرهوين ـ تح :
اهلادي بن حسني شبيلي ـ دار البحوث للدراسات اإلسالمية وحتقيق الثراث بديب ـ ط :األوىل
1422هـ.
 14ـ ترتيب املدارك وتقريب املسالك أليب الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب

(ت544:هـ) ـ تح :جمموعة ـ مطبعة فضالة املغرب ـ الطبعة األوىل.
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 15ـ تقريب الوصول إيل علم األصول مع اإلشارة ـ أليب القاسم حممد بن أمحد بن عبد هللا ابن
جزي الكليب الغرانطي (ت741:هـ) ـ تح :حممد حسن امساعيل ـ دار الكتب العلمية ـ ط :األوىل
1424هـ.
 16ـ التقرير والتحبري لـ بو عبد هللا ،مشس الدين حممد بن حممد املعروف اببن أمري حاج (ت:
879هـ) ـ دار الكتب العلمية ـ ط:الثانية .1403
 17ـ تلخيص األصول لـحافظ ثناء هللا الزاهدي ـ مركز املخطوطات والثراث والواثئق  -الكويت
 18ـ التلخيص يف أصول الفقه ـ لعبد امللك بن عبدهللا اجلويين إمام احلرمني (ت 478هـ) ـ ت
عبدهللا جومل النبايل وآخرون ـ دار البشائر اإلسالمية ـ بريوت .ط :األوىل 1417هـ.ـ
 19ـ شرح خمتص ر املنتهى األصويل البن احلاجب ـ لـعضد الدين عبد الرمحن اإلجيي (756هـ).دار
الكتب العلمية بريوت لبنان ـ ط :األوىل1424هـ.
 20ـ التمهيد  -شرح خمتصر األصول من علم األصول ـ أبو املنذر حممود بن حممد بن مصطفى بن
عبد اللطيف املنياوي ـ املكتبة الشاملة ،مصر ـ ط :األوىل .1432
 21ـ جامع بيان العلم وفضله ـ أليب عمر يوسف بن عبدهللا بن عبد الرب القرطيب(463هـ) تح:
مسعد عبد احلميد السعدين ـ دار الكتب العلمية ـ ط :األوىل .1421
 22ـ اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا على املذهب الراجح ـ لـعبد الكرمي بن علي بن حممد
النملة ـ مكتبة الرشد ـ ط :األوىل .1420
 23ـ احلدود يف األصول أليب بكر حممد بن احلسن بن فورك ـ دار الغرب اإلسالمي ـ ط:
األوىل.1990
 24ـ احلدود يف األصول مع اإلشارة يف أصول الفقه أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي
(ت474هـ).تح  :حممد حسن امساعيل دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط :األوىل 1424هـ.
 25ـ الدالالت وطرق االستباط منها للدكتور إبراهيم بن أمحد بن سليمان الكندي ـ دار قتيبة ـ
ط :األوىل .1419
 26ـ شرح التلقني أليب عبد هللا حممد بن علي بن عمر الت َِّميمي املازري املالكي (ت 536هـ).
 27ـ شرح تنقيح الفصول أبو العبا شهاب الدين أمحد بن إدريس الشهري ابلقرايف (ت 684هـ)
ـ تح :طه عبد الرؤوف سعد ـ شبكة الطباعة الفنية املتحدة ـ ط :األوىل 1414 .هـ..
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 28ـ طرق االستدالل ومقدماهتا عند األصوليي ليعقوب الباحسني ـ مكتبة الرشد ـ ط :الثانية
.2001
 29ـ الفقه املالكي وأدلته للشيخ احلبيب بن طاهر ـ مؤسسة املعارف ـ بريوت لبنان ـ ط :اخلامسة
1428هـ.
 30ـ الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي ـ حملمد بن حسن احلجوي (ت 1396هـ) ـ دار
الكتب العلمية ـ ط :األوىل 1416هـ.
 31ـ قواطع األدلة يف األصول ـ أليب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار املروزي (ت489هـ) ـ
ت ـ حممد حسن إمساعيل ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط :األوىل1999م.
 32ـ كشف األسرار شرح أصول البزدوي ـ لـعبد العزيز بن أمحد بن حممد ،عالء الدين البخاري
(ت730 :هـ) ـ دار الكتاب اإلسالمي.
 33ـ لباب اللباب يف بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من األركان والشروط واملوانع واألسباب أليب
عبد هللا حممد بن عبد هللا بن راشد البكري القفصي املالكي (ت737هـ)
 34ـ لسان العرب ـ حملمد بن مكرم بن علي بن منظور ـ ت ـ عبدهللا الكبري وآخرون ـ دار املعارف .
 35ـ احملصول ـ أليب عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن الرازي (ت 606 :هـ)
 36ـ مذكرة يف أصول الفقه حملمد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي (ت:
1393هـ) ـ مكتبة العلوم و احلكم ـ املدينة املنورة
 37ـ مراتب االستدالل ابألدلة النقلية يف الشريعة اإلسالمية (دراسة أصولية ـ مقارنة ـ حتليلية ـ
ملصطفى احممد علي عبد القادرـ دار احلكمة طرابلس ليبيا ـ ط :األوىل 1441هـ.
 38ـ املستصفى أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (ت505:هـ) ـ دار الكتب العلمية ـ
ط :األوىل ـ 1413هـ.
 39ـ املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ـ ألمحد بن حممد بن علي الفيومي ـ (ت :حنو 770هـ)
ـ املكتبة العلمية ـ بريوت
 40ـ املعتصر من شرح خمتصر األصول من علم األصول ـ أليب املنذر حممود بن حممد املنياوي
املكتبة الشاملةـ مصر ـ ط :الثانية 1432هـ
 41ـ معجم الفروق اللغوية أليب هالل احلسن بن عبد هللا العسكري ـ تح :الشيخ بيت هللا بيات ـ
مؤسسة النشر اإلسالمي ـ ط :األوىل1412هـ.
 42ـ املعجم الوسيط ـ جممع اللغة العربية ابلقاهرة ـ دار الدعوة.
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 43ـ معجم مقاييس اللغة ألمحد بن فار بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني (ت395 :هـ ).ـ
تح :عبد السالم هارون ـ دار الفكر 1399هـ.
 44ـ مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول لأليب عبد هللا حممد بن أمحد احلسين التلمساين
(ت771هـ) .تح :حممد علي فركو ـ املكتبة املكية ـ ط :األوىل .1419
 45ـ املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ـ أليب العبا أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب
(ت  656هـ) ـ دار ابن كثري ،دمشق – بريوت ـ ط :األوىل 1417هـ
 46ـ املقدمات املمهدات أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (ت 520هـ)
 47ـ املنتقى شرح املوطأ ـ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطيب الباجي األندلسي (ت:
474هـ) ـ دار الكتاب اإلسالمي القاهرة ـ ط :الثانية .
 48ـ منهج االستدالل ابلسنة يف املذهب املالكي أتسيس وأتصيل ـ ملوالي احلسني بن احلسن
حليان ـ دار البحوث والدراسات اإلسالمية ـ ديب ط :األوىل 1424هـ.
 49ـ نشر البنود شرح مراقي السعود ـ كالمها للعالمة سيدي عبدهللا بن احلاج العلوي ـ تح :حممد
األمني بن بيب ـ دار النشر  :بال ـ ت :بال.
الشافعي ،أبو
 50ـ هناية السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي
ّ

حممد ،مجال الدين (ت772 :هـ) ـ دار الكتب العلمية ـ ط :األوىل 1420هـ
 51ـ هناية الوصول يف دراية األصول لصفي الدين حممد بن عبد الرحيم األرموي اهلندي
(ت715هـ ) ـ تح :صاحل بن سليمان اليوسف ـ املكتبة التجارية مبكة املكرمة ـ ط :األوىل ـ
1416هـ.
 52ـ النهاية يف غريب احلديث واألثر جملد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد اجلزري
ابن األثري (ت606 :هـ) ـ تح :طاهر أمحد الزاوى ـ املكتبة العلمية  -بريوت 1399هـ ـ
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