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(3) داللة االقتضاء

: املقدمة

احلمد هلل الذي تفتتح حبمده كل رسالة ومقالة، والصالة على حممد املصطفى صاحب النبوة 
والرسالة، وعلى آله وأصحابه اهلادين من الضاللة.

فعلم أصول الفقه من أجل العلوم وأسناها، فبه يكون البناء الصحيح للحكم الشرعي،    :وبعد
، ومن أهم مباحثه دالالت (1)ال يقضى عليهمستندا على القواعد الشرعية، وعلم األصول يقضي و 

األلفاظ، فبها نعرف ما يرمي إليه الشارع، ونعقل النص ونفهمه، وبدوهنا يكون القصور والعَور، 
ومن دالالت األلفاظ "داللة االقتضاء" وهي ما سنتعرف عليها إبذن هللا من خالل هذا البحث. 

مبباحثه. الذي أسأل هللا أن يعيينين على اإلملام به، و 

على اهتمامه   املشرف على هذا البحث العريين سليمانمث إين أشكر شيخنا أ.د. حممد بن 
، مع الطالب عامة، ومعي خاصة، ففتح يل ما  ، فجهوده واضحة تذكر فتشكربنا منذ البداية

استغلق، ومّهد للمبحث إذا تعّلق، فقد قّوم هذا البحث وأقامه، وأخلص يل النصيحة واهتمامه.  

فجزاه هللا عين خري ما جازى شيخ عن تلمذه. 

 وهللا أسأله التوفيق واإلعانة. 

عن ابن دقيق العيد يف شرح اإلملام، وحبثت عن املقولة يف كتابه    (14/ 1البحر احمليط يف أصول الفقه )نقلها الزركشي يف  (1)
اإلملام ومل أقف عليها، فلعل الزركشي نقلها من نسخة مل تصلنا.
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 (4)  داللة االقتضاء

 أسباب اختيار البحث: 
 تكليف من كلية الشريعة يف مقرر البحث الصفي هبذا العنوان. 

 

 :  البحث أهداف
 
 وأقسامها. داللة االقتضاء، حقيقة على التعرف -1
 .داللة االقتضاء واإلضمار واحلذف يف خالف العلماء  بيان -2
 .االقتضاءداللة خالف العلماء يف عموم  إيضاح -3
 بيان اآلاثر الفقهية املرتتبة على اخلالف يف عموم املقتضى. -4

 

 منهج البحث: 
 .  البحث يف الواردة واالصطالحية اللغوية املعاين  بيان .1

إن احتجنا   – املعاصر وقتنا  علماء بعض كتب  إىل ابإلضافة الكتب أمات إىل الرجوع .2
 .  -ذلك

 الرتجيح مع األصولية املذاهب آراء وعرض  وجد إن النزاع حمل وحترير وتصويرها املسألة عرض. 3
 .  بينهما

 .والصفحة واجلزء املرجع واسم املؤلف اسم إىل ابإلشارة  والعلماء األصوليني آراء توثيق. 4
 ، ما مل تتكرر اآلية.اهلامش يف ورقمها  سورهتا إىل كرمية  آية كل  عزو. 5
، واحلكم على صحتها إن كانت يف غري  البحث يف الواردة النبوية األحاديث ختريج. 6

 الصحيحني. 
 . فهرسة للمصادر واملراجع، واحملتوايت.7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (5)  داللة االقتضاء

 
 

 :  البحث خطة
 .مطالب وتسعةومتهيد وأربعة مباحث،  قدمة،ممن  يتكون البحث
 فهي كما يلي: 

 :املقدمة
 .  ته، وخطه، وأهدافه، ومنهجالبحثأسباب اختيار  ما حيسن االبتداء به، و واشتملت على: 

 وفيه بيان أقسام الداللة.  :التمهيد
 

 : مطلبان وفيه . واصطالحاداللة االقتضاء لغة  تعريف: األول املبحث
 . لغة داللة االقتضاء تعريف: األول املطلب
 . اصطالحا داللة االقتضاء تعريف: الثاين املطلب

 
 : ثالثة مطالب وفيه أقسام داللة االقتضاء.: الثاين املبحث
 املقتضى لصدق الكالم واقعا. : األول املطلب
 املقتضى لصحة الكالم عقال.: الثاين املطلب

 املطلب الثالث: املقتضى لصحة الكالم شرعا. 
 

 مطلبان: وفيه .الفرق بني االقتضاء واحلذف: الثالث املبحث
 .الفرق بني االقتضاء واحلذف: األول املطلب
 . مناقشة وترجيح: الثاين املطلب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (6)  داللة االقتضاء

 
 .عموم االقتضاء: الرابع املبحث 

 :مطلبان وفيه
 .مفهوم عموم املقتضى وحترير حمل النزاع فيه: األول املطلب
 . اآلاثر املرتتبة على اخلالف يف عموم املقتضى: الثاين املطلب

 
 :  على وتشتمل: البحث خامتة
 .الباحث إليها توصل اليت النتائج أهم

 .البحث مراجع فهرس
 .البحث موضوعات فهرس
 .أستعني وابهلل

 
 
 
 

 وكتبه: 
 احلقباين  بن حممد حممد بن انجي 
 1442صفر  4 االثنني

 األفالج ـ الصغو
Twitter: @m_naji2 
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 (7)  داللة االقتضاء

 التمهيد 
 

 وداللة غري لفظية. داللة لفظية، : تنقسم دالالت األلفاظ إىل قسمني
 تنقسم الداللة غري اللفظية إىل ثالثة أقسام:

 الداللة غري اللفظية العقلية.  -أ 
 العقل من غري لفظ وال أي اعتبار آخر. حمض ما دل عليها  املراد هبا:و 

 كداللة رؤية وجود الدخان على النار  مثاهلا:

 .الطبيعيةالداللة غري اللفظية  -ب 
 عليها العقل والطبيعة من غري لفظ.ما دل  واملراد هبا:

 داللة محرة الوجه على اخلجل، أو االعياء.   مثاهلا:
 الداللة غري اللفظية الوضعية.  -ج 

 أبن تواضع عليه الناس واصطلحوا.   ;ما دل عليه العقل والوضع معا واملراد هبا:

أصابع    مثاهلا: بثالثة  السبابة واإلهبامالتحليق  الت  مع عقد  يدل على  بعقد كأن  أو  أربعة    هديد، 
 ، ورفع اإلهبام يدل على التأييد.أصابع

 ثالثة أقسام: إىل الداللة اللفظية كذلك   وتنقسم
 الداللة اللفظية العقلية.  -أ 

 مبحض العقل.   ;على معناهما دل اللفظ  واملراد هبا:

 داللة األذان على دخول وقت الصالة.  مثاهلا:
 الداللة اللفظية الطبيعية.  -ب 

 ابلعقل وطبيعية الشيء معا.   ;على معناهما دل اللفظ  واملراد هبا:
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 (8)  داللة االقتضاء

 داللة البكاء على احلزن أو الفرح.   مثاهلا:
 ج ــ الداللة اللفظية الوضعية.

 ابلعقل والوضع معا.  ;ما دل اللفظ على معناه واملراد هبا:
 عانيها املعروفة. داللة لفظ النمر والصوم والزكاة ... على م

 وهذا القسم هو الذي عليه مدار حبث األصوليني، يف دراسته ودراسة أقسامه ومعانيه. 
 ( 1)وهو أكثرها انضباطا ومشوال. 

داللة اللفظ على متام مسماه    :وهي  ،املطابقة  أحدها:  :إىل ثالثة أقسام  وهذا الصنف ينقسم
اللفظ طابق معناه.   الناطق, ومسي بذلك؛ ألن   ، داللة التضمن  الثاين:كداللة اإلنسان على احليوان 

اللفظ على جزء املسمى كداللة    :وهي  الثالث:ومسي بذلك لتضمنه إايه.    الغرفة،على    البيتداللة 
 (2).األسد على الشجاعةداللة اللفظ على الزمه كداللة  :وهي  ،داللة االلتزام

 (3) وتعترب داللة االقتضاء من أنواع الداللة االلتزامية.
نتناوله يف هذا البحث إن شاء هللا.  سوهي ما 

 

 (  84)ص:  اية السول شرح منهاج الوصولهنانظر:  (1)
   ( 85)ص:  السابق( انظر: املرجع 2)
 ،.315/ 1 حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامعانظر:  (3)
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 داللة االقتضاء لغة واصطالحا. املبحث األول: تعريف
 

 : مطلبان   وفيه 
 . لغة   االقتضاء   تعريف :  األول   املطلب  •
 . اصطالحا داللة االقتضاء    تعريف :  الثاني   املطلب  •
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 (10)  داللة االقتضاء

 . لغة االقتضاء  تعريف :األول  املطلب
 

يقال:   اقتضى،  للفعل  مصدر  اللغة:  يف  وعليهما حكمتاالقتضاء  اخلصمني  بني   ، قضيت 
أديته قال  وقضيت احلاجة كذلك وقضيت احلج والدين  .دل عليه أي: اقتضى األمر الوجوبو 

أديتموها فالقضاء هنا مبعىن األداء كما يف قوله تعاىل    (1) تعاىل }فإذا قضيتم مناسككم{ أي 
واقتضيت منه    ،والقضاء مصدر يف الكل واستقضيته طلبت قضاءه  (2)}فإذا قضيتم الصالة{

واجلمع ،  هو احلكم  :والقضاء  (3) وقاضيته على مال صاحلته عليه  ،وقاضيته حاكمتهه،  حقي أخذت
 األقضية.  

وقد يكون مبعىن الفراغ تقول: قضى حاجته. وضربه فقضى عليه  مثله واجلمع القضااي. والقضية
  ( 4) مات. وقال الفراء يف قوله تعاىل: }مث اقضوا إيل{  أي:  حنبه  أي قتله كأنه فرغ منه. وقضى

كما يقال: قضى فالن أي مات ومضى. وقد يكون مبعىن الصنع والتقدير،  يعين: امضوا إيل  
  ، ومنه   (5) يقال: قضاه أي صنعه وقدره، ومنه قوله تعاىل: }فقضاهن سبع مساوات يف يومني{

 ( 6)القضاء( والقدر.
 

 

 البقرةسورة  (200من اآلية )  (1)
 النساء سورة  (103من اآلية )  (2)
 ( 507/ 2املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ) (3)
 ( سورة يونس 71من اآلية )( 4)
 ( سورة فصلت 12من اآلية )( 5)
 ( 256خمتار الصحاح )ص:  (6)
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 (11)  داللة االقتضاء

 . اصطالحا داللة االقتضاء تعريف: الثاني املطلب
  

 تعاريف منها ما يلي:عرفت داللة االقتضاء يف االصطالح بعدة 
هي ما كان املدلول فيه مضمرا، إما لضرورة صدق املتكلم، وإما لصحة وقوع  "اآلمدي:    قال .1

 ( 1)."امللفوظ به

 (2) "داللة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق املتكلم": أبهنا القرايف وعرفها .2

صدق المتكلم، أو صحة  أي: يتوقف  )  ما يكون من ضرورة اللفظوقال ابن قدامة: االقتضاء هو:   .3
 ( 3)وليس مبنطوق به ( الملفوظ به عليه عقال، أو شرعا 

داللة اللفظ على معىن خارج يتوقف عليه صدقه أو "   ي:هوذكر التفتازاين: أن داللة االقتضاء   .4
 ( 4) "صحته الشرعية أو العقلية

املتكلم صادقاً، أو  ما توقف الصدق، أي كون  "  :االقتضاء هيوذكر أيب زرعة العراقي أن داللة   .5
  (5) "ثبوت املخرب به، وصحته عقالً أو شرعاً على إضمار

أن يتضمن "داللة االقتضاء، وهي:  وعرب عنها من املعاصرين: د. حممد بن حسني اجليزاين:   .6
 (6)." الكالم إضمارًا ضروراًي ال بد من تقديره؛ ألن الكالم ال يستقيم دونه

 أن داللة االقتضاء ترتكز على ركنني أساسيني: فبعد سرد هذه التعاريف يظهر لنا 
 أن يكون مقتضى الكالم مضمرا. •

مث إنه ال يستقيم الكالم إال بتقديره على ذلك املعىن اخلارجي الذي مل يذكر.  •

 

 ( 64/ 3اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )( 1)
 ( 55)ص:  للقرايف تنقيح الفصولشرح  (2)

 ( 709/ 2) شرح خمتصر الروضة
 ( 110/ 2روضة الناظر وجنة املناظر )انظر:   (3)
   (262/ 1)للتفتازاين شرح التلويح على التوضيح ( 4)
   ( 118)ص: أليب زرعة العراقي شرح مجع اجلوامع  الغيث اهلامع (5)
 ( 447ص: ) حملمد بن حسني اجليزاين معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة   (6)
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 املبحث الثاني: أقسام داللة االقتضاء. 
 

 وفيه ثالثة مطالب: 
 األول: املقتضى لصدق الكالم واقعا. املطلب   •
 املطلب الثاني: املقتضى لصحة الكالم عقال.  •
 املطلب الثالث: املقتضى لصحة الكالم شرعا.  •

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (13)   داللة االقتضاء

 املطلب األول: املقتضى لصدق الكالم واقعا. 
 

 جب تقديره ضرورة صدق الكالم. و  أي: ما
 وخمالفة للواقع واحلقيقة.فلو مل يتم تقديره، لكان يف الكالم كذاب، 
اخلطأ والنسيان وما    عن أميت   وضعإن اَّلله  )  مثال ذلك: قوله عليه الصالة والسالم:

 (1) (استكرهوا عليه 
والن اخلطأ  أن  احلديث،  األمة،  واإلكراه  ان  سيفظاهر  عن  منهم  قد وضع  فال يكون 

، مث إنه ال ميكن  وإكراه ،  ونسيان  ،واحلقيقة أن هناك خطأ  نسيان وال خطأ وال إكراه.
،  عن اخلطأ  ألن النيب صل هللا عليه وسلم معصوم   ;أن يكون يف لفظ احلديث خطأ

، فيفهم إذن أن الذي رفع ليس اخلطأ، وال النسيان، وال  فحينئذ وجب تقدير الكالم
 اإلكراه، وإمنا إمثهم.  

  نكاح ، واملقصود: " ال  (2) "ال نكاح إال بويل " مثال آخر: قوله عليه الصالة والسالم:  
 (3) تقع.  النكاح صحيح "، فال بد من تقدير ذلك؛ ألن صورة 

 

، وقال ابن كثري:  ( (1/659) ( 2045ح: برقم ))/ أبواب الطالق / ابب طالق املكره والناسي رواه ابن ماجه يف "سننه"  (1)
( ) كتاب إخباره 7219( برقم: )202/  16) أخرجه ابن حبان يف "صحيحه"و  ( .271"إسناده جيد"، "حتفة الطالب" )

صلى هللا عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجاهلم ونسائهم بذكر أمسائهم رضوان هللا عليهم أمجعني ، ذكر اإلخبار عما وضع  
  هللا بفضله عن هذه األمة ( 

  (300 / 9) )فتح الباري شرح صحيح البخاريانظر: ) .صححه ابن حبانفاحلديث صحيح  
 . (: أصح طرقه حديث ابن عباس223/   3قال الزيلعي يف نصب الراية ألحاديث اهلداية: )و  
   2085يف كتاب النكاح ابب يف الويل رقم  2/229وأبو داود  418، 413، 4/394رواه أمحد يف املسند ( 2)

 . (1839) اإلرواء واحلديث: صحيح، صححه األلباين، انظر:
   (110/ 2املناظر )روضة الناظر وجنة (  انظر: 3)

   (64/ 3اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )    
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 (14)   داللة االقتضاء

 

ال يعين القول أبن الكالم يقتضي ذلك أن فيه استدراك التنبيه عليها:    حيسنوملحوظة  
على الشارع، وإمنا احتجنا يف وقتنا هذا مع ضعف اللغة، وانتشار العجمة، إىل تبيني مقصدها، 

 وإيضاح داللتها، وإال فإن العريب يفهمها ابلسليقة، حيث أن هذه املعاين متقررة لديهم.  

 

النوع بعض املتأخرين من   واكتفوا مبا أضمر لصحته شرعا، وأما   احلنفيةوخالف يف هذا 
، يف    -إن شاء هللا  -ذلك يف موضعه مفصال    إيضاحعداه فسموه حمذوفا أو مضمرا. وسيأيت  

 بيان الفرق بني احلذف واالقتضاء. 
 

 

 ( 272)ص:  البن بدران املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل    
 ( 282)ص: حملمد األمني الشنقيطي  مذكرة يف أصول الفقه     
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 (15)   داللة االقتضاء

 : ما توقف عليه صحة الكالم عقالً. الثاني املطلب
 
 

فيمتنع وجود امللفوظ عقالً بدون    ه ضرورة لتصحيح الكالم من جهة العقل،أي: ما وجب تقدير 
 ذلك املقتضى.

َتُة( مينع من إضافة احلكم إىل ذات امليتة،   ، فإن العقل (1)مثال: قوله تعاىل: )ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ
فيكون املراد من اآلية: حرم عليكم   يتعلق به التحرمي، وهو هنا " األكل"  فعل  تقديرفوجب عقالً  

 (2).أكل امليتة

داللة   قبيل  من  الكالم شرعا  لصحة  أضمر  ما  احلنفية جعلوا  متأخري  أن  سابقا  بينت  وكما 
 االقتضاء، وما عداه فمن ابب املضمر واحملذوف. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ملائدة ( سورة ا3من اآلية )( 1)
مذكرة يف أصول الفقه  ، (65/ 3اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )، (110/ 2انظر: روضة الناظر وجنة املناظر )  (2)

 ( 282)ص: 
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 (16)   داللة االقتضاء

 .شرعاالكالم  املقتضى لصدق: الثالثملطلب ا
 
 

  تصحيح الكالم شرعا، فيمتنع لما وجب تقديره ضرورة    مبعىن:   شرعاالكالم    املقتضى لصدق
ْنُكْم َمرِّيًضا أَْو مثال ذلك: قوله تعاىل:    وجود امللفوظ شرعا بدون ذلك املقتضى. }َفَمْن َكاَن مِّ

ٍم ُأَخَر{ ٌة مِّْن أايه فههنا حمذوف جيب تقديره حىت يصح الكالم شرعا، وهو      (1) َعَلى َسَفٍر َفعِّده
فطر(، لالتفاق على أن من كان مريضاً أو على سفر ومل يفطر فال قضاء عليه. ولو مل  عبارة )فأ

نقدر العبارة السابقة لوجب القضاء على املريض واملسافر حىت لو صاما، ومل ينقل هذا إال عن  
التقدير    .(2) بعض الظاهرية " أو على سفر فأفطر    -الكالم شرعا    ألجل تصحيح  - فيكون 

 (3)ر".فعدة من أايم أخ

 
 
 
 
 
 

 

 

 البقرة( سورة 184من اآلية )( 1)
 ( 399/ 4ابآلاثر ) ىاحملل (2)
 (  110/ 2انظر: روضة الناظر وجنة املناظر ) (3)

 (  65/ 3اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )    
 (  272املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل )ص:     
 ( 282مذكرة يف أصول الفقه )ص:     

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (17)   داللة االقتضاء

 
 
 

 املبحث الثالث: الفرق بني االقتضاء واحلذف. 
 

 وفيه مطلبان:   
 املطلب األول: الفرق بني االقتضاء واحلذف. 

 املطلب الثاني: مناقشة وترجيح. 
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 (18)   داللة االقتضاء

 األول: الفرق بني االقتضاء واحلذف. املطلب
 

العلماء  التفريق بني    ذهب مجاهري  من املذاهب األصولية مع متقدمي احلنفية على عدم 
احلذف واالقتضاء، وجعلوا احملذوف من ابب املقتضي وخالف يف هذا النوع بعض املتأخرين  

احلنفية أضمر  ف  من  املقتضى، وغريه مما  الكالم شرعا هو  تقديره لصحة  قد جعلوا ما وجب 
 قال يف كشف األسرار:  .فلصحته عقال وواقعا جعلوه من قبيل احملذو 

الشافعي وغريهم جعلوا   وأصحاب  املتقدمني،  أصحابنا  من  األصوليني  عامة  أن  اعلم   "
احملذوف من ابب املقتضي ومل يفصلوا بينهما فقالوا: هو جعل غري املنطوق منطوقا لتصحيح  

  (1) املنطوق وأنه يشمل اجلميع"

 

 
 :قالوا  بني املقتضى واحملذوف أما من فرقو 

اللفظ وال يكون منطوقا به لكن يكون من ضرورة   -1 أن املقتضى هو الذي ال يدل عليه 
، وقد يكون يف وجوده تغيري حلقيقة  ، خبالف احملذوف فإنه أسقط اختصارا للكالماللفظ

 اللفظ.

التمليك بطريق االقتضاء ليصح  و  بيان هذا أن يف قوله أعتق عبدك عين حمذوفا ويثبت 
فإن فيما بقي من الكالم   أل القرية{ األهل حمذوف لالختصاراملنصوص ويف قوله }واس

دليل عليه وعند التصريح هبذا احملذوف يتحول السؤال عن القرية إىل األهل ال أن يتحقق 
   (2) ، فتغري إسناد اللفظ من جهة، وتغري اإلعراب من جهة أخرى. به املنصوص

 

 

 (244-243/ 2كشف األسرار شرح أصول البزدوي )  (1)
 ( 251/ 1أصول السرخسي )، (243/ 2)املصدر السابق    (2)
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 (19)   داللة االقتضاء

 

 (1)أن احملذوف أمر لغوي واملقتضي أمر شرعي -2

واحملذوف ال أثر له  (2) املضمر ما له أثر يف الكالم مثل قوله تعاىل }والقمر قدرانه{أن  -3
 . (3)مثل قوله تعاىل }واسأل القرية{

أن االقتضاء إثبات شرط يتوقف عليه وجود املذكور، وال يتوقف عليه صحة اللفظ،    " -4
صعود، حنو اصعد السطح، فإنه يقتضي نصب السلم، وهو أمر يتوقف عليه وجود ال

تتوقف عليه صحة   أمر  إثبات  فإنه  اللفظ، خبالف اإلضمار  تتوقف عليه صحة  وال 
وال يتوقف    اللفظ، وهذا ضعيف، ألن قوله تعاىل: }واسأل القرية{ من ابب اإلضمار. 

 (4)."صحة اللفظ على إضمار األهل، ألن العقل ال حييل السؤال من القرية

وم، وهلذا لو قال المرأته: طلقي نفسك، ونوى أن املضمر كاملذكور لفظا، وهلذا له عم" -5
ثالاث صحت نيته، إذ املصدر مضمر فيه، فكأنه قال طلقي نفسك طالقا، وأما املقتضي  
فليس هو كاملذكور لفظا، وكذا ال يعم، ورد أبان ال نسلم إضمار املصدر يف األوىل، ألنه  

قال الصفي اهلندي: .  على خالف األصل، فال يصار إليه إال لضرورة، وال ضرورة فيه
والصحيح الفرق بينهما من حيث املعىن واللفظ، أما من حيث املعىن فاملقتضي أعم من 
املضمر، ألن املقتضي قد يكون مشعورا به للمتكلم، وقد ال يكون، خبالف املضمر، 

 (5)."فإنه ال يكون إال يكون مشعورا به

 
 

 

 ( 110خالصة األفكار شرح خمتصر املنار )ص: ، (245/ 2) املصدر السابق (1)
 يس ( سورة 39اآلية )من ( 2)
 يوسف ( سورة 82من اآلية )( 3)
 ( 219/ 4البحر احمليط يف أصول الفقه ) (4)
 ( 220/ 4) املصدر السابق  (5)
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 (20)   داللة االقتضاء

 املطلب الثاني: مناقشة وترجيح. 
 

 عدم التفريق بني احلذف واالقتضاء.  األول:املذهب 
 ( 1)عامة أهل األصول، ومتقدمي احلنفية. قولوهو 

املقتضى زايدة على النص مل يتحقق معىن النص بدوهنا فاقتضاها النص ليتحقق معناه  أن  دليلهم:  
ا اقتضاء ومثاله قوله تعاىل }واسأل القرية{ أي أهله،  وال يلغو ففي تعريفه هذا دخل احملذوف أيضا

ول من أهل البيان ليفيد فثبت األهل  ؤ ألن السؤال للتبيني فاقتضى موجب هذا الكالم أن يكون املس
وعينها غري   (2) »رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«  -عليه السالم    -اقتضاء ليفيد وقال  

 ( 3) . املرفوع حكمهاأن مرفوع فاقتضى 
 

 واالقتضاء. احلذفالتفريق بني  املذهب الثاين:
 : متأخري احلنفية.قولوهو 

ن احملذوف غري املقتضى ألن من عادة أهل اللسان حذف بعض الكالم لالختصار إذا دليلهم: أ
كان فيما بقي منه دليل على احملذوف مث ثبوت هذا احملذوف من هذا الوجه يكون لغة وثبوت املقتضى 

بينهما أن املقتضى تبع يصح ابعتباره املقتضي إذا صار كاملصرح به   يكون شرعا ال لغة وعالمة الفرق
واحملذوف ليس بتبع بل عند التصريح به ينتقل احلكم إليه ال أن يثبت ما هو املنصوص وال شك أن ما 

التمليك بطريق ينقل غري ما يصحح املنصوص وبيان هذا أن يف قوله أعتق عبدك عين حمذوفا ويثبت 
فإن فيما بقي من الكالم    نصوص ويف قوله }واسأل القرية{ األهل حمذوف لالختصاراالقتضاء ليصح امل

 .دليل عليه وعند التصريح هبذا احملذوف يتحول السؤال عن القرية إىل األهل ال أن يتحقق به املنصوص

 

 (244-243/ 2كشف األسرار شرح أصول البزدوي )  (1)
 تقدم خترجيه.  (2)
 ( 244/ 2) املصدر السابق (3)
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 (21)   داللة االقتضاء

وكذلك يف قوله عليه الصالة والسالم رفع عن أميت اخلطأ فإن عند التصريح ابحلكم يتحول الرفع 
 ( 2)(1)   احلكم ال إىل ما وقع التنصيص عليه مع احملذوفإىل

 
 أبنه قد يتقرر الكالم بعد إظهار احملذوف أيضا مثل تقرره يف االقتضاء كما يف  ويناقش:

 أي فضرب فانشق احلجر فانفجرت.  (3) قوله تعاىل }فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانفجرت{
أي فنزع فرأى غالما متعلقا ابحلبل فقال: اي بشرى    (4) بشرى{وقوله جل ذكره }فأدىل دلوه قال اي  

ويف نظائره كثرة وال ميكن أن جيعل هذا من ابب االقتضاء على ما ذكرمت ألنه ليس أبمر شرعي وإذا 
كان كذلك ال يتحقق الفرق بينهما هبذه العالمة قلنا ما ذكران من العالمة يف جانب املقتضي وهو  

ه الزم وذلك يف جانب احملذوف غري الزم فإن الكالم عند التصريح به وقد يتقرر التقرر عند التصريح ب
وقد ال يتقرر كما يف قوله }واسأل القرية{ فبلزومه يف املقتضي وعدم لزومه يف احملذوف يتحقق الفرق  

 ( 5)  بينهما
هم، وأن  يف عدم التفريق بني احلذوف واالقتضاء، وذلك لقوة أدلت ;أصحاب القول األول الراجح:

 عليه عامة علماء األصول. 
 

بعموم املقتضى، فلما وجدوا بعض األمثلة  عدم قوهلم  :  من احلنفية  سبب التفريق عند املتأخرين
 اليت تلزمهم ابلقول به قالوا: إهنا من ابب احملذوف، واحملذوف ليس كاملقتضى.

ومن ذلك: إذا قال المرأته طلقي نفسك، فإن مصدرها: وهو طالقا وهو غري مذكور، ونية الثالثة 
(6)صدر اثبتا لغة ال شرعا.العموم إىل كون امل والعموم فيه صحيحة، فعزوا

 

 ( 251/ 1أصول السرخسي ) (1)
 ث، فهو صاحل ليكون دليال هلم. بحهذا ال  منالتفريق بني احلذف واالقتضاء ( يف 18)ص: انظر  (2)
   البقرة( سورة 60من اآلية )( 3)
 يوسف ( سورة 19من اآلية )( 4)
 ( 244/ 2كشف األسرار شرح أصول البزدوي )  (5)
 (  557/ 1تفسري النصوص ) (6)
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 املبحث الرابع: عموم االقتضاء. 
 

 وفيه مطلبان:   
 األول: مفهوم عموم املقتضى وحترير حمل النزاع فيه. املطلب  

 املطلب الثاني: اآلثار املرتتبة على اخلالف يف عموم املقتضى. 
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 (23)   داللة االقتضاء

 املطلب األول: مفهوم عموم املقتضى وحترير حمل النزاع فيه. 
 

له عموم،   فهل هذا املقتضى املقدر يثبت  اللفظ املقدر املسكوت عنه،  علمنا أن املقتضى هو 
كون شامال حبكمه جلميع أفراده اليت يصدق عليها معناه دون حصر؟ أم أنه جيب االقتصار على فرد  في

 واحد فقط من هذه األفراد ما دام املعىن مستقيما فيلزمه اخلصوص بذلك؟ 
 

 املقتضى ابلقرينة فقد يكون خاصا وقد يكون عاما. تعني  إذاحترير حمل النزاع: 
 الف فيه، كما إذا تعلق التحليل والتحرمي ابألعيان كقوله تعاىل: أوال: إن كان خاصا: فهذا ال خ

 (1) )حرمت عليكم أمهاتكم(، فإن التقدير ينصرف إىل املعىن املتبادر أال وهو النكاح.
 اثنيا: إن كان املقتضى عاما يشمل الكثريين فهنا حمل البحث واخلالف. 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولني:
إىل تقديره وبقائه على عمومه، شامال كل األفراد اليت    (2)ومجهور الشافعية ذهب الشافعي - أ

ألن املقتضى الذي مت تعيينه مبنزلة النص، حىت كان الثابت به مبنزلة الثابت ابلنص،    ;حتته
ونقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر   (3) ، وحكى األسنوي هذا القول عن احلنابلةفيعم

  (4).واملالكيةالشافعية 

الثابت    : أن املقتضى مبنزلة املنصوص يف ثبوت احلكم،دليلهم الثابت به مبنزلة  حىت كان احلكم 
كما    يف إثبات صفة العموم فيه، فيجعل كاملنصوص، فيجوز فيه العموم  ابلنص ال ابلقياس، فكذلك

 جيوز يف النص.

 

 ( 561 /1)تفسري النصوص  (1)
 ( 212/ 4أصول الفقه )البحر احمليط يف ( 2)
 ( 252زوائد األصول )ص: ( 3)
 . (213/ 4البحر احمليط يف أصول الفقه )( 4)
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 (24)   داللة االقتضاء

إىل أنه ال عموم   (3)واآلمدي  (2) كالغزايل  الشافعيةوبعض  ،  (1)وذهب مجهور علماء احلنفية -ب
ألن تقديره كان لضرورة تصحيح الكالم أو صدقه، والضرورة تقدر بقدرها، فال   ;للمقتضى

، وقد عقد اإلمام اآلمدي فصال حاجة إىل إثبات العموم، ويكتفى بتقدير فرد من األفراد
 (4) (تكلم ال عموم لهاملقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق امليف ابب العموم أمساه: )

الكالم مفيداً للحكم بدونه مل يصح إثباته    أن ثبوت املقتضى كان للضرورة حىت إذا كان  دليلهم:
  لغة وال شرعا.

العموم فيه ما دام الكالم مفيداً    وإذا كان للضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها، وال حاجة إلثبات
  فال يثبت فيه العموم؛ قياسا على   -استقامة الكالم  وهو    - الضرورة    بدونه، ويبقى فيما وراء موضع 

فقط، وما وراء ذلك من احلمل والتناول   أكل امليتة، فإنه ملا أبيح للضرورة قدر بقدرها، وهو سد الرمق
 اإلابحة فيه. حىت الشبع: فال يثبت حكم

 

كثر أهل العلم  وهللا أعلم ما ذهب إليه أصحاب القول األول، وذلك لقوة أدلتهم، وعليه أ   الراجح:
 من املتقمدين واملتأخرين.

 
 
 
 

 

 ( 252/ 1أصول السرخسي )( 1)
 ( 263املستصفى )ص: ( 2)
 ( 249/ 2اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )( 3)
 . (247/ 2كشف األسرار )(  4)
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 (25)   داللة االقتضاء

 مثرة اخلالف. املطلب الثاني: 
 
 

عدة أذكر    في مسألة عموم المقتضى فروعا فقهيةالعلماء    خالف على    ترتب
 منها: 

 

زمه لت   فال  صالته وال إمث عليه،  صحتأن من تكلم يف صالته انسيا، أو خمطئا، أو ساهياً،   -1
عموما فإن من   وهم القائلون: أن للمقتضى  -األول    وهو قول أصحاب املذهب  اإلعادة

كان الكالم قلياًل، واحتجوا بعموم    تكلم يف صالته انسيا أو خمطئاً فال تبطل صالته إذا
حيث   : "رفع عن أميت اخلطأ والنسيان ... "،-صلى هللا عليه وسلم  -املقتضى يف قوله 

ه عام شامل للحكم الدنيوي، وهو عدم البطالن، وللحكم : إن احلكم الذي عفي عنواقال
   األخروي وهو: عدم اإلمث واملؤاخذة.

  - قوله    إن املقتضى ال عموم له حيث قالوا: إن  أما على قول أصحاب املذهب الثاين وهو:
: "رفع عن أميت اخلطأ والنسيان " ال عموم له، فيكون املرفوع حكماً واحداً  -صلى هللا عليه وسلم  

فتبطل صالته وتلزمه   ومل يرفع احلكم الدنيوي وهو: اإلعادة.  وهو: " اإلمث " املقتضي للعقوبة يف اآلخرة،
 (1)اإلعادة.

 

 هل يقع طالق المخطئ؟  -2

 من يقول بعموم املقتضى من مجهور العلم فإنه ال يوقعه حلديث ) رفع عن أميت ...(

 ( 2)ضى فإنه يوقع الطالق.قتأما من ال يعمم امل

 

 (. 566/ 1تفسري النصوص ) (1)
 . (280األصول )ص: ختريج الفروع على  (2)
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 (26)   داللة االقتضاء

 

إذا قال وهللا ال آكل مث أكل أو قال: إن أكلت فعبدي حر، فإنه على املذهب األول   -3
 جيوز أن خيصص طعاما دون طعام وعبدا دون عبد، ختصيصا للعام.

 (1)وعند أصحاب القول الثاين فإنه ال جيوز ألنه ليس بعام فال يقبل التخصيص.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ( 264/ 1شرح التلويح على التوضيح ) (1)
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 (27)   داللة االقتضاء

 اخلامتة.
 

  ه  شرسااشل    ه  ا عبد  محمد    تتم الصااحلحح و شهدااند هإ ه إله إه أو شهإ  هلل الذي بنعمه    الحمد
 شبعد:  ؛إ سحر على دربه إلى يشم الديإشصحبه شم   وشعلى آله وصل أ شسلم عليه

شإإ لم يوإ فمإ   وفارروش مإ أ هإ هوشإ داد شفقا  فذ هاذا البحانو فا إ واحإ ذلا  فمإ أ
 نفسذ شالديطحإ. 
مهو فحلداور لتدريب الطحلب على عملية البحن شتعل    ع  ضا  ش   -فذ األصال    هش -شهذا البحن  

فذ هذا البحن فضااايلة   علذ    ف  ر  دااا  ه   إ  مشصاااشل لوحمعة اممحم شولية الداااريعةو شهداااور م  
ا فذ شضااع خطة الذي سااحعدنذ ورير   - حفظه أ  -ه.د. محمد بإ سااليمحإ العرينذ الدااي :  
و مح وحيى داي  عإ تلميذهخيرعنذ شتقشيمذو فرسارل أ هإ يوحييه   وشالتعقيب عليه والبحن
 .رب العحلميإ يغفر له شلشالديه يحهإ له األور شالمرشبةو ش م  ظ  ع  شهإ ي  

 نتائج البحث 
 إليها من خالل هذا البحث:  تومن أهم النتائج التي توصل

هي: يتشدف صدق المتولمو هش  ) مح يوشإ مإ ضرشرة اللفظ :هذ " دهلة اهدتضحء" -1
 شليس بمنطشق به  (صحة الملفشظ به عليه عقالو هش درعح

شهش مح وحإ المدلشل فيه مضمرا; إمح لضرشرة  هإ دهلة اهدتضحء تنقسم إلى رالن هدسحم:   -2
شظ  صدق المتولمو وقشله عليه السالم: رفع عإ همتذ الخطرو هي: حومه. هش لصحة الملف

به ; إمح عقال نحش: }شاسرل القرية{ ]و هش درعحو نحش: هعتق عبد  عنذ على هلفو إذ  
 يستدعذ إضمحر انتقحل المل  إليهو لتشدف العتق عنه درعح عليه. 

المتقدميإو شهصححب الدحفعذ شغيرهم وعلشا    هصححب هبذ حنيفةهإ عحمة األصشلييإ مإ   -3
 شهش القشل الراوح.  .المحذشف مإ بحب المقتضذ شلم يفصلشا بيننمح

 :مإ مترخري الحنفية شغيرهم ممإ تبعنمو ذورمننحمإ فرق بيإ اهدتضحء شالحذف   -4
 هإ المحذشف همر لغشي شالمقتضذ همر درعذ  -ه
ه هرر   شالمحذشف   هإ المضمر مح له هرر فذ الوالم مرل دشله تعحلى }شالقمر ددرنحه{  -ب

 . له مرل دشله تعحلى }شاسرل القرية{
فذ عمشم المقتضىو فحلومنشر على بقحء عمشمهو شذهب ومنشر علمحء  ههل العلم    اختلف -5

   . الحنفيةو شبعض الدحفعية وحلغيالذ شاآلمدي إلى هنه ه عمشم للمقتضى
 هإ القشل الراوح الذي عليه ومنشر ههل العلم فذ القشل بعمشم المقتضى -6
فقنية  -7  فرشعح  المقتضى  فذ مسرلة عمشم  العلمحء  و شول خرج على  ترتب على خالف 

األصل الذي دحل به. 
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 .الفهارس العلمية
 

 املصادر واملراجع. -1

 فهرست املوضوعات. -2
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 (29)   الفهارس العلمية

 ـ ثبت املصادر واملراجع 1
الناشر: دار الكتب العلمية ،  هـ(772:  تاإلسنوي الشافعّي، )،  هناية السول شرح منهاج الوصول

 .  م1999 -هـ1420األوىل  ط لبنان -بريوت-
مكتب اجليل  الناشر:  ،  هـ(772:  تاإلسنوي الشافعّي، )،  منهاج الوصولزوائد األصول على  

 .  م1993 -ه1414األوىل  ط اجلمهورية اليمنية،-صنعاء-اجلديد،  
: مؤسسة  ، الناشرراسة وحتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين، دهـ(606:  ت)،  لرازيااحملصول  

 . م1997 -هـ  1418: الثالثة،  ، ط الرسالة
العطار  حممود  بن  بن حممد  اجلوامع، حسن  على مجع  احمللي  اجلالل  على شرح  العطار  حاشية 

 طبعة وبدون اتريخ. ، هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية1250: تالشافعي )
  - لناشر: املكتبة العصرية  ،  احملقق: يوسف الشيخ حممد،  هـ(666:  تالرازي )،  الصحاح  خمتار

 . م1999هـ / 1420اخلامسة، ، ط صيدا –الدار النموذجية، بريوت 
أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس    ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري

)يف جملد واحد وترقيم مسلسل   2عدد األجزاء:  ،  بريوت  –لعلمية  الناشر: املكتبة ا،  هـ(770: حنو  ت)
 .واحد(

،  حملقق: عبد الرزاق عفيفي، اهـ(631اآلمدي )املتوىف:  ،  اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي
 . 4األجزاء: ، عددلبنان -دمشق  -الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت

: شركة الطباعة  ، الناشرعبد الرؤوف سعدحملقق: طه  ،  هـ(684:  تالقرايف )،  تنقيح الفصولشرح  
 .1األجزاء: ، عدد م 1973 -هـ  1393األوىل، ، ط الفنية املتحدة

الناشر: ،  حملقق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، اهـ(716:    ت)  ، الطويفشرح خمتصر الروضة
 .3دد األجزاء: ع م 1987هـ /  1407األوىل ،  ط، مؤسسة الرسالة

بدون طبعة   ،  الناشر: مكتبة صبيح مبصر ،  هـ( 793:  تالتفتازاين )  ،التوضيح  شرح التلويح على
 .2عدد األجزاء: ، وبدون اتريخ
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 (30)   الفهارس العلمية

 هـ( 826ويل الدين أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم العراقي )ت: ، الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع
دد ع،  م2004  -هـ  1425األوىل،    ، طالناشر: دار الكتب العلمية  احملقق: حممد اتمر حجازي 

 .1األجزاء: 
الناشر: دار ابن  ، حممهد بْن حَسنْي بن َحسْن اجليزاين، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة

 . 1عدد األجزاء: ، هـ  1427اخلامسة، ط  اجلوزي
احملقق: د. عبد هللا بن  ،  هـ(1346:  تبدران )  ، ابن املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

 1عدد األجزاء: ، 1401الثانية  ، طبريوت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، الرتكيعبد احملسن 
حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي )املتوىف:  ،  مذكرة يف أصول الفقه

 . 1عدد األجزاء:، م 2001اخلامسة،  ط ،الناشر: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة ، هـ(1393
بدون ،  بريوت  –الناشر: دار الفكر  ،  هـ(456بن حزم األندلسي الظاهري )ت:  ا  ،آلاثراحمللى اب

 . 12عدد األجزاء: ، طبعة وبدون اتريخ
،  إشراف: زهري الشاويش،  هـ(1420األلباين )ت :  ،  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 

وجملد    8)  9عدد األجزاء:  ،  م1985  -هـ    1405ط الثانية  ،  بريوت  –الناشر: املكتب اإلسالمي  
 .للفهارس(

عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري احلنفي )ت:    ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي
 . 4عدد األجزاء: ، ط بدون طبعة وبدون اتريخ، الناشر: دار  اإلسالمي، هـ(730

 -هـ  1414ط األوىل،  ،  الناشر: دار الكتيب،  هـ(794الزركشي )ت:    ،البحر احمليط يف أصول الفقه
 . 8عدد األجزاء: ، م1994

ُقْطُلْوبـَغَا السُّْوُدْوينِّ اجلمايل  ، أخالصة األفكار شرح خمتصر املنار الدين قاسم بن  الفداء زين  بو 
 . هـ( 879احلنفي )ت: 

عدد ، م 2003 -هـ  1424ألوىل، ط ا، الناشر: دار ابن حزم، احملقق: حافظ ثناء هللا الزاهدي
 .1األجزاء: 
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 (31)   الفهارس العلمية

الناشر:  ،  هـ(483حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )ت:  ،  أصول السرخسي
 .2عدد األجزاء: ، بريوت –دار املعرفة 

املكتب اإلسالمي، الناشر:  ،  (هـ  1438/   11/    8)ت:    ، حممد أديب الصاحل  فسري النصوصت
 . 2عدد األجزاء: م، 1993 -هـ 1413ط الرابعة، 
،  الناشر: دار الكتب العلمية ،  حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف،  هـ(505الغزايل )ت:  ،  املستصفى

 . 1عدد األجزاء:، م1993 -هـ 1413ط األوىل، 
الناشر: مؤسسة ،  احملقق: د. حممد أديب صاحل،  هـ(656الزهْْناين )ت:  ،  ختريج الفروع على األصول

 . 1عدد األجزاء: ،  1398ط الثانية، ، ريوتب  –الرسالة 
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 (32)   الفهارس العلمية

 فهرست املوضوعات -2
 
 

 الصفحة 

 3 ............................................................................ املقدمة:
 4 ........................................................... أسباب اختيار البحث:

 4 ................................................................. أهداف البحث: 
 4 ................................................................... منهج البحث:
 5 ................................................................... خطة البحث:

 7 ............................................................................. التمهيد

 9 .................................... املبحث األول: تعريف داللة االقتضاء لغة واصطالحا. 
 10 ................................................. املطلب األول: تعريف االقتضاء لغة.

 11 ...................................... اصطالحا. املطلب الثاين: تعريف داللة االقتضاء 

 12 ................................................. ثاني: أقسام داللة االقتضاء.املبحث ال

 13 ......................................... املطلب األول: املقتضى لصدق الكالم واقعا. 

 15 ..................................... املطلب الثاين: ما توقف عليه صحة الكالم عقاًل.

 16 ........................................ املطلب الثالث: املقتضى لصدق الكالم شرعا. 

 17 ......................................... املبحث الثالث: الفرق بني االقتضاء واحلذف.

 18 ......................................... املطلب األول: الفرق بني االقتضاء واحلذف.

 20 ..................................................... املطلب الثاين: مناقشة وترجيح. 
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 (33)   الفهارس العلمية

 22 ..................................................... املبحث الرابع: عموم االقتضاء.

 23 ............................. املطلب األول: مفهوم عموم املقتضى وحترير حمل النزاع فيه.

 25 ........................................................ املطلب الثاين: مثرة اخلالف.

 27 ........................................................................... اخلامتة. 

 27 .................................................................. نتائج البحث

 28 .................................................................. الفهارس العلمية.

 29 ........................................................... ـ ثبت املصادر واملراجع1

 32 ............................................................ فهرست املوضوعات -2
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