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 2020/ 7/  20القبول  :                                                   2020/ 7/ 3االستالم :   

 : صلخست  الم

علم اللغة التي عرفهاا العار  إّن البحث الداللي في تراثنا العربي من أول فروع 

منذ القدم؛ حيث كانت عنايتهم منصبة حول خدمة النص القرآني، فقامات الداااااح حاول 

هذا الكتا  المعجز تبحث في داللة ألفاظه، والوقوف على معانيه؛ بحيث يجاد المتتباف فاي 

سُّاني؛ ذلك أن بعض العلوم تشترك في األخذ بالطرق المؤدية إلى فهام الانص القرآناي، وال

كمثل: علوم القرآن، علوم التفسير، علوم الحديث، علام األواول، وعلام العربياة مان نحاو 

. وما يهمنا في هذه الداااة بالضاب  هاو علام أواول الفقاه الاذل كاان لاه بااع …وورف

كبير في الداس اللغول عامة، والداللي خاوة؛ حياث انتشار التحليال الاداللي فاي أوااا  

من الدّاس اللغول األاااس فاي اااتنبا  األحكاام مان النصاو  علماء األوول، وجعلوا 

 الشرعية، فوّضحوا ما غمض بيانه، وشرحوا ما قصر فهمه. 

ولقااد لقياات داللااة األلفاااظ االهتمااام البااالا عنااد علماااء األوااول باعتبااهااا اكيااز  

ا: عملهم ومنا  الحكم الشرعي؛ فلذلك، فإننا نجدهم قد دااوا اللفظ من جوانب عديد  منها

المنطااوق الصاارين؛ ألن ااااتنبا  األحكااام ماان النصااو  منااو  فااي كثياار ماان األحيااان 

بتحديد فهام تلاك المسااال اللغوياة وتمحيصاها وتحليلهاا؛ وذلاك ااجاف إلاى  بيعاة مانهجهم 

اواء من ناحية العالقة التي ترب  الكلمة بمدلولها، أم من ناحية القواعد األوولية، أم مان 

 ناحية  ريقة الحكم.

 : المفهوم، الفقهاء، االقتضاء، االلتزام، اإلشاا .الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The semantic research in our Arab heritage is one of the 

first branches of linguistics that Arabs have known since ancient 
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times, as their attention was focused on serving the Quranic text, so 

studies on this miraculous book explored the meaning of its words 

and its meanings, so that the follower finds that some sciences 

share In the introduction of methods leading to an understanding of 

the Quranic and Sunni text, such as: Quranic sciences, 

interpretation sciences, hadith sciences, the science of origins, and 

the science of Arabic in terms of morphology ... What is important 

to us in this study exactly is the science of fundamentals of 

jurisprudence, which had a great deal in the linguistic lesson in 

general, and the semantic in particular. What he understood is. 

The semantics have received great attention among the scholars of 

origins, as they are the pillar of their work and the areas of legal 

judgment. Therefore, we find them they have studied the word 

from several aspects, including: the express operative, because 

deriving judgments from texts is often required to define the 

understanding of these linguistic issues and to examine and analyze 

them; and that Refer to the nature of their approach, whether in 

terms of the relationship that binds the word to its connotation, in 

terms of fundamentalist rules, or in terms of the method of 

governance. 

Key words: concept, jurists, need, commitment, Signal 

 

 تمهيد :

على المعنى من السبل األولى في فهم وااتنبا  األحكام تعتبر أهمية داللة اللفظ 

الشرعية من النصو ؛ بحيث إذا كان للصرين من المنطوق أثر في الداللة على المعنى 

المستنب  من تلك النصو ، فإن المنطوق غير الصرين قد يساهم بدواه في إفاد  الحكم 

 المستنب  بطريقة مقصود  كانت أو غير مقصود .

 ق غير الصريح:حد المنطو
إذا كان المنطوق الصرين عند الشوكاني هو داللة اللفظ على المعنى بحسب 

التضمن، فإن المنطوق غير الصرين  وضعه اللغول فشمل بذلك ما دل عليه بالمطابقة أو
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هو ما دل عليه بااللتزام
1

كون داللته ؛ أل ما كان الزماً للفظ بحسب ما وضف له لغة فت

 بل يلزم مما وضف له، فيدل عليه بااللتزام  «يقول في ذلك ابن الحاجب:  داللة التزامية،

« 
2
. 

وقد اعتبر الشوكاني غير الصرين منطوقاً مثل ما ذهب إليه المتكلمون، ألن المنطوق   

يعني بذلك ما دل عليه اللفظ في محل النطق بأن يكون حكماً للمذكوا وحاالً من أحواله، 

ق به أم الاواء ذُكر ذلك الحكم ونط
3
.    

ونتيجة لذلك، فإن ما دل عليه اللفظ بطريق االلتزام، وإن لم ينطق به يكون داخالً في  

 المنطوق وهو غير الصرين، تمييزاً له بذلك عن الصرين.

 داللـــة االلتــزام:
يقال أن هذه الداللة تأتي بطريق االلتزام واالاتتباع، كداللة لفظ السقف على 

مستتبف له ااتتباع الرفيق المالزم الخااج عن ذاته، وداللة اإلنسان على الحاا ؛ فإنه 

قابل وفة الخيا ة وتعلمها
4

، فهي إذ ذاك داللـة اللفظ على معنى خااجي مالزم للمعنى 

 الذل ُوِضف له.

فاللفظ إذن لم يوضف للحكم ، ولكان الحكام فياه الزم للمعناى الاذل وضاف لاه ذلاك اللفاظ،    

ُُْروِ   لة قوله تعالى: وذلك في مثل دال تُُهَّ  اِناْلم  ْسنو  ِِ ْولُوِد ل هُ ِرْزقُُهنَّ  و  عل ى اْلم   و 
5
 ،

وما هو معروف أن النسب يكون لأل  ال لألم، وأن النفقة على الولد واجباة علاى األ  ال 

 لألم.

إن لفااظ الااالم لاام يوضااف إلفاااد  هااذين الحكمااين، ولكاان كااال منهمااا الزم للحكاام 

ه في اآليةالمنصو  علي
6
. 

وتأتي عدم وراحة المنطوق من جهة أن اللفظ ال يادل علياه مباشار ، وإنماا مان 

خالل التأمل في اللفظ وإدااك معناه، ومن ثم االنتقال إلى لوازمه 
7

؛ أل أن داللاة االلتازام 

 تحتاج إلى أمر خااجي لعقد الصلة بين اللفظ ومعناه أو بين الدال والمدلول.  

لاك، أن الشاوكاني أداج االلتازام فاي المنطاوق غيار الصارين ومما يالحاظ فاي ذ

 كابن الحاجب مثالً، خالفاً لبعض الشافعية أمثال البيضاول الذل أداجه ضمن 

                                           
1
 .587إاشاد الفحول،    - 
2
 .253شرح العضد على مختصر المنتهى،    - 
3
 .587ينظر إاشاد الفحول،    - 
4
 . 42، ومعياا العلم،  25ينظر المستصفى،    - 
5
 .233اوا  البقر ، اآلية  - 
6
 .1/595ينظر تفسير النصو ،  - 
7
 .505ينظر أوول الفقه، مصطفى شلبي،    - 
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الداللة 
 المقصدية

المنطوق غير 
 الصريح

داللة 
 االلتزام.

داللة المفهوم بمعناها العام
8
  . 

وإذا عرفنااا فيمااا ااابق أن الداللااة المقصاادية للمنطااوق ماان خااالل الصاارين عنااد 

تتحدد إالّ بداللة المطابقة أو التضامن، فاإن الداللاة المقصادية مان خاالل غيار الشوكاني ال 

 الصرين فهي ال تتحقق إالّ بداللة االلتزام كما هو موّضن في هذه العالقة كاآلتي:

 

 

 

 أقسام المنطوق غير الصريح:

ثالثاة أقساام أااااية هاي: اقتضااء، وإيمااء تنقسم هذه الداللة عناد الشاوكاني إلاى 

   وغير الصرين ينقسم إلى داللة اقتضاء وإيمااء وإشااا   « فإشاا ، حيث يقول في ذلك :
9

    . 

إن هذه األقساام التاي وضاعها الشاوكاني ينبغاي أن ينظار إليهاا مان زاوياة الثقافاة 

ند فيهااا علااى أااا  األوااولية؛ ذلااك أن األحكااام التااي ااااتنبطها ماان القاارآن والساانة يساات

وإن كانات وضاعت لتطباق   «نظرية، بحيث تعود هذه األا  إلاى الفهام العمياق للداللاة، 

 في فهم النصو  الش

اعية، ولكنها تطبق أيضااً فاي معااني أل ناص غيار شارعي ماادام مصاوغاً فاي 

 » لغة عربية
10
 . 

إّن حصر هذه األقسام الثالثة في غير الصرين من المنطوق عناد الشاوكاني هاو أن         

 المدلول عليه بااللتزام إّما أن يكون مقصوداً للمتكلم أو ال يكون مقصوداً له. 

 فإن كان المدلول عليه بااللتزام مقصوداً للمتكلم فذلك بحكم االاتقراء قسمان :  -أ  

 ه ودق الكالم أو وحته من جهة العقل أو الشرع.األول: ما يتوقف علي

 الثاني: ما ال يتوقف عليه ودق الكالم وال وحته.

فإن كان األول فداللة اللفظ عليه تسمى داللة اقتضااء؛ أل أن اللفاظ يقتضاي ذلاك 

الماادلول لتوقااف واادقه أو وااحته عليااه. وإن كااان الثاااني فتساامى داللتااه داللااة إيماااء، 

 ة التنبيه. وبعضهم يسميها بدالل

وإن لم يكن المدلول عليه باااللتزام مقصاوداً للماتكلم فتسامى داللاة اللفاظ علياه داللاة  -   

إشاا 
11
. 

                                           
8
،  بعاة 2/117ينظر نهاية السول في شرح منهاج األواول، جماال الادين األاانول،  - 

 .1/366وبين، واإلبهاج في شرح المنهاج، 
9
 .588إاشاد الفحول،    - 
10
 .1/156التشريف الجنااي اإلاالمي،  - 
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 داللـــة االقتضاء :  -أوالً   
االقتضاء في اللغة من ااتقضى فالناً  لب إلياه أن يقضايه. وقضاى الادين فصال  

هم هذا يقضي كذااألمر فيه برده. واالقتضاء المطالبة بقضااه، ومنه قول
12

. ومان هناا فاإن 

 معنى االقتضاء في اللغة هو الطلب.

أما في االواطالح فهاي عناد الشاوكاني إذا توقاف الصادق أو الصاحة العقلياة أو     

الشرعية عليه مف كون ذلك مقصود المتكلم
13
. 

يتبين من ذلاك أن داللاة االقتضااء فاي معناهاا العاام هاي داللاة اللفاظ علاى معناى 

ير مذكوا فيه، ولكنه مقصود لتوقـف وحة ذلك الكـالم وودقه عليهالزم لـه غ
14
. 

وبهااذا لاام تكاان الداللااة علااى الحكاام فااي هااذا النااوع ماان  اارق الداللااة بالصاايغة أو  

ألن   «ودق الكاالم أو واحته، وااميت باذلك اقتضااًء      بمعناها، بل بأمر زااد اقتضاه

 » المعنى يقتضيها ال اللفظ
15

  . 

والمتأمل في التعريف الموجز والدقيق لداللة االقتضاء عند الشوكاني يجده باذلك 

قد أداك إدااكاً دقيقاً لهذه الداللة؛ بحيث إنهاا ال تتحقاق إالّ مان خاالل الضاروا  اللزومياة 

 صرين، فهي بذلك تنقسم إلى ثالثة أقسام:للمنطوق غير ال

 المقتضى الذل وجب تقديره لصدق الكالم. -

 المقتضى الذل وجب تقديره لصحة الكالم عقالً. -

 المقتضى الذل وجب تقديره لصحة الكالم شرعاً. -

تشتمل على ثالثاة مقتضاياح لجعلهاا  ويتبين من خالل هذه األقسام أن هذه الداللة

   بيان تلك األقسام التي وضعها الشوكاني نجد:موجبة للمراد منها، ولت

 

 

 

 

 

                                                                                                       
11
، وشااارح العضاااد علاااى مختصااار المنتهاااى، 589-588ينظااار إاشااااد الفحاااول،    - 

 .1/596، وتفسير النصو ، 253 
12
 .407ينظر المفرداح في غريب القرآن، ماد  )قضى(،    - 
13
 .588إاشاد الفحول،    - 
14
 .83ينظر مناهج األووليين،    - 
15
الشايخ المحفاوظ بان بياه،    أمالي الدالالح ومجالي االختالفاح، الشيخ عبد هللا بان - 

 م.1999-هـ1419، 1، المكتبة المكية، داا ابن حزم،  10

داللة 
 المنطوق 

صريحة على تمام 
 معناه

غير صريحة على الزم 
 معناه
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المقتضى -أ 
16
 الذي يجب تقديره لصدق الكالم : 

َ   يتضن هذا النوع من خالل داللاـة قاول الرااول والى هللا علياه واالم:    ُرفِن

ل ْيِه   ا اِْستُْكِرُهوا ع  م  الن ِْسي اُن و  ط أُ و  تِي الخ  ع َّْ أُم 
17

أخاذنا بظااهره ؛ فإن هاذا الحاديث لاو 

فإنه إما أن يدل على افف الخطأ والنسيان واإلكراه، وكل ذلك لم يرفاف بادليل وقاوع األماة 

فيه. أو يدل على افف الفعل الذل وقف خطأ ونسيان بعد وقوعاه، وافاف الفعال بعاد وقوعاه 

محال
18

  . 

والى هللا علياه -وحتى يتسنى ضمان ودق الكاالم، وهاو واادا عان المعصاوم 

ال ينطق عن الهوى من تقدير لفظ محذوف يتم به تصحين الكالم، وواوناً لاه الذل  -والم

الخطاأ والنسايان وماا  حكام" " "إثام" أومخالفاة الواقاف بِكاون المقادّا هاو افاف عان أمتاي 

ااتكرهوا عليه
19
. 

ويتضن من ذلك، أن اإلثم أو الحكم كالًّ منهما لي  مذكوااً في الحديث، غيار أن 

قاادير أحاادهما فيغاادو الزماااً ألن واادق الكااالم اقتضااى ذلااك واادق الكااالم توقااف علااى ت

و لبه
20

ا  فإن تقديره يكون مبنياً على داللة االقتضاء. ، فإذا قُـدِّ

ني ام   : -ولى هللا علياه واالم–وفي مثل قول الراول  نَّْ ل نْي ي ْننِو الص ِ ال  ِصني ام  ِلم 

ِمننَّ  الل ْيننِ  
21

؛ فهااذا الخباار يتوقااف واادقه علااى تقاادير متقاادم هااو الصااحة؛ أل ال وااحة 

لصيام لم ينو؛ فنفي وجود الصيام عند عدم النية بالليال يخالفاه الواقاف فاي بعاض األحياان، 

-فقد يوجد الصيام بدون نية له من الليل،فلكي يكون كالم ااول هللا ولى هللا علياه واالم 

البد من تقدير الزم متقدم هو الصحة أو االعتباا مطابقاً للواقف -المعصوم عن الكذ 
22
  . 

                                           
16
، -أل المقااادا -المقتضاااى باااالفتن )ااااام مفعاااول( هاااو ماااا تقتضااايه داللاااة االقتضااااء - 

والمقتضى بالكسر )اام فاعل( هو اللفظ الذل اقتضاى تقاديره لفاظ آخار لصاحته ووادقه. 

 .83ينظر مناهج األووليين،   
17
، تحقيق: السايد عباد هللا هاشام اليمااني 1/281لخيص الحبير، ابن حجر العسقالني، ت - 

 م.1964-هـ1384المدني، المدينة المنوا ، 
18
،داا الفكااااااار 1/356ينظااااااار أواااااااول الفقاااااااه اإلااااااااالمي، د.وهباااااااة الزحيلاااااااي، - 

 م.1998-هـ2،1418المعاور،بيروح،لبنان، 
19
، ومنااهج األواوليين،   84  ، وتلقين الفهوم، 1/547ينظر تفسير النصو ،  - 

84. 
20
 .84ينظر مناهج األووليين،    - 
21
، داا 1/275هاـ(، 852الدااية في تخريج أحاديث الهداية، ابن حجار العساقالني )ح - 

   المعرفة، بيروح، تحقيق: السيد عبد هللا هاشم اليماني المدني.
22
 .379ااتنبا  األحكام من النصو ،   - 
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فالداللة االقتضااية، ههنا، يوجبها اياق الكالم إيجاباً الزماً لصدق الماتكلم، فهاي 

الداللة الحاولة من اقتضاء المفهوم ال من داللة المنطوق
23

  . 

 المقتضى الذي يجب تقديره لصحة الكالم عقالً : -ب 

اْسأ ِل اْلق ْري نة  ال تِني  متقبالً عقالً ومثاله في قوله تعالى: بمعنى كون الكالم  هذا و 

اِدقُون   إِن ا ل ص  ا و  ْير  ال تِي أ ْقب ْلن ا فِيه  ُِ اْل ا و  ُِن ا فِيه 
24

، فإذا أخذنا بظاهر هذه اآلية فإنها تادل 

ااة علاى ااؤال القرياة، والقرياة هاي األبنياة المحسو  «حسب ماا عبّار عناه باابكر الحسان

 » واألبنية ال تسأل، فكان الالزم من ذلك إضماا أهل القرية لصاحة الملفاوظ باه عقاالً 
25
 ،

فال بد إذن من تقدير لفظ بتقديره يسلم الكالم ويصن مان الوجهاة العقلياة، واللفاظ المناااب 

أل اال    « هـ(276"أهل" على حد األ ابن قتيبة)حتقديره هنا ليصن الكالم عقالً كلمة  

 » أهلها
26

يجاب   « ، أو أوحا  العير؛ ألن الساؤال للتبياين، وإذا كاان كاذلك، فالمساؤول

 » األهل" ليصن ويستقيم" أن يكون من أهل البيان، فاقتضى الكالم تقدير
27
 . 

ناتُُكْي  ومثله أيضااً قاول الماولى عاّز و جاّل: ه  ل نْيُكُي أُم  ْْ ع  ن م  ُحر ِ
28

، فاال باد مان 

م علايكم و ء أمهااتكم؛ ألن األمهااحتقدير كلمة الو ء ليصن الكالم عقاالً  كماا -–؛ أل حاّرِ

عبااا  عان األعياان، واألحكاام أو التحاريم ال  -يرى الشوكاني وممن ابقه كاالغزالي ماثالً 

تتعلق باألعيان، بل ال يعقل تعلقها إال بأفعال المتكلمين، فاقتضى اللفاظ فعاالً، ووااا ذلاك 

هو الو ء من ااار األفعال بعرف االاتعمال
29
. 

 المقتضى الذي يجب تقديره لصحة الكالم شرعاً : –جـ 

وذلااك أن يااأتي نااص، وهااذا الاانص يتوقااف اعتبااااه وتصااحين معناااه علااى تقاادير 

ف ت ْحِرينُر  مراعٍ من جهة الشااع، ومثاله في قاول الماولى عاّز وجاّل:-وهو المقتضى-أمر

ق ب ٍة  ر 
30
اوا اقبة.    الذل هو في معنى األمر؛ أل فحّرِ

                                           
23
 .134لتراث اللساني العربي،   ينظر العالمة في ا - 
24
 .82اوا  يواف، اآلية  - 
25
 .84مناهج األووليين،   - 
26
، علّق علياه إباراهيم شام  الادين 133تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة الدينوال،   - 

-هااـ1423، 1، منشااوااح محمااد علااي بيضااون، داا الكتااب العلميااة، بيااروح، لبنااان،  

 م.2002
27
 .1/549تفسير النصو ،  - 
28
 .23اوا  النساء، اآلية  - 
29
، والعالماااة فاااي التاااراث 450، إاشااااد الفحاااول   263ينظااار المستصااافى،    - 

 .135اللساني العربي،  
30
 .03، والمجادلة، اآلية92اواتي النساء، اآلية - 
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األماار مقتضااى للملااك؛ ألن تحرياار الحاار ال يتصااوا، وكااذا تحرياار ملااك إّن هااذا 

الغير من نفسه، فملك الرقبة ثابت بالنص اقتضاء فصاا التقدير:فتحرير اقبة مملوكة
31

  . 

، فاإن " اعتاق عبادك عناي باألف"ومن ذلك أيضاً قول اإلنساان لمان يملاك عباداً :

عناه فاي عتقاه إالّ بعاد أن يتملاك مناه هذا يدل اقتضاء على شراء عبده منه؛ ألنه ال يناو  

بشرااه، فالشراء ثابت بنص هذه الصيغة اقتضاء؛ ألناه باذلك تضامن الملاك واقتضااه ولاو 

لم ينطق به، لكان العتاق المنطاوق باه شار  نفاوذه شارعاً تقادم الملاك، فكاان ذلاك مقتضاى 

اللفظ
32
  . 

ه الشاوكاني فمن حيث هذا اإلدااك الواعي والتقسيم الدقيق لالقتضاء الذل وضاع

وغيره مان األواوليين نجاد أن هاذه الداللاة هاي داللاة لفاظ عان  رياق االلتازام الاذل هاو 

نتيجة منطوق غير مصّرح به على معنى مذكوا، مف أن ذلك المدلول يكون مقصاوداً وال 

ايااب فااي ذلااك. وال يسااتقيم الماادلول أو المعنااى إالّ بااه لتوقااف واادقه أو وااحته عقااالً أو 

تتم إّما باعتباا  بيعاة   «دااك داللة االقتضاء التي وّرح بها الشوكانيشرعاً، وذلك أن إ

حال المتكلم؛ فهي بناء على ذلك  بيعية ال يكون الماتكلم عنادها إالّ واادقاً، وإّماا باعتبااا 

 »  ريق العقل؛ فالداللة إذن عقلية منطقية
33

، وإما باعتبااا الشارع؛ فالداللاة باذلك تكاون 

 الحكم .مؤاسة على الشرع أو 

إن إشاا  الشاوكاني لداللاة االقتضااء باعتبااهاا جازءا مان أقساام المنطاوق غيار 

الصاارين هااي نفسااها داللااة االقتضاااء عنااد الحنفيااة، فهااذه الداللااة يتفااق فيهااا المتكلمااون 

واألحناف من حيث التسمية والمضامون، وإن كانات تاأتي عناد المتكلماين تحات المنطاوق 

وكاني باعتباااا أن داللااة االقتضاااء واإليماااء واإلشاااا  غياار الصاارين كمااا ذهااب بااذلك الشاا

 أقسام لغير الصرين من المنطوق.

وأما عند الحنفية فتأتي داللة قاامة بذاتها باعتبااهاا واحاد  مان الادالالح اللفظياة 

 شأنها في ذلك شأن داللة العباا  التي أشرنا إليها في الفصل األول.

داللة االقتضااء هاي نفساها جامعاة ومشاتركة وتلك األقسام التي عدّها الشوكاني ل

بااين المتكلمااين واألحناااف؛ حيااث نجااده هااذه الماار  قااد حماال علااى المااذهبين. ويكفااي أن 

نستشااهد بقااول عبااد العزيااز البخاااال علااى أن المتقاادمين ماان أوااولي الحنفيااة والمتكلمااين 

لاام أن  « متفقااون فااي هااذه الداللااة وأقسااامها، حيااث يقااول فااي كشااف األاااراا: عامااة اِع 

                                           
31
، وعلم أوول الفقه، عباد الوهاا  خاالف،   1/122ينظر هامش كشف األاراا،  - 

 .1/549، ، وتفسير النصو 174-175
32
 .1/550، وتفسير النصو ، 09ينظر المستصفى،    - 
33
 .32-31علم الداللة، منقوا عبد الجليل،    - 



 2020 أكتوبر (7العدد )  - لثالثاجمللد                                    جملة الناطقني بغري اللغة العربية

 

 

33 

األووليين من أوحابنا المتقدمين وأوحا  الشافعي وغيرهم جعلوا المحاذوف مان باا  

" المقتضى ولم يفصلوا بينهما
34
. 

 داللـــة اإليماء أو التنبيه :  -ثانياً 

اأ ُح إِلاـيه  مت تفّسُر داللة اإليماء في اللغاة باإلشااا ، ومان ذلاك قاول ابان منظاوا أتو 

شاا  باألتع ضاء كالرأ س والـيد والعين والـحاجبأومئ إِيماء، واإِليماُء: اإلِ 
35

. ويارى ابان 

فااس أن العر  تشير إلى المعنى إِشاا ً وتوميُء إيماًء دون التصرين، فيقاول القااال: لاو 

ُح وإنما يحث السامف على قبول المشوا   ش واتي ألشتر  أنَّ لي من يقبُل مت
36
. 

داللاة اللفاظ علاى الزم مقصاود أما في معناها االوطالحي فهاي عناد الشاوكاني 

المااتكلم، ال يتوقااف عليااه واادق الكااالم أو وااحته عقااالً أو شاارعاً؛ وذلااك أن يقتاارن اللفااظ 

بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيداً 
37
. 

أو هااو االقتااران بووااف لااو لاام يكاان هااو أو نظيااره  « ويقااول فااي موضااف آخاار:

 » عادللتعلياال لكااان بعيااداً فيحماال علااى التعلياال دفعاااً لالاااتب
38

؛ حيااث يتبااين ماان خااالل 

 التعريف السابق عند الشوكاني أن االقتران قد جمف بين شيئين هما: الووف، والحكم.

وتتضن العالقة بين المادلول اللغاول واالواطالحي لداللاة اإليمااء فاي أناه لاي  

فيهمااا تصاارين بااالمراد، فااالتعريف اللغااول متعلقااه حسااي؛ إذ إنّااه يكااون مااثالً بااالعين أو 

 أس أو بالكف. بينما المدلول االوطالحي فمتعلقه معنول؛ إذ هو من لوازم اللفظ. بالر

أل جعال الوواف مقاانااً للحكام، ويقصاد   «ويقصد من اقتران الوواف باالحكم

بمعنى بعيد أل يكون بعيداً من كالم الشااع ألنه ال يليق بفصاحته وبالغته أن يذكر ماا ال 

 » الوواف باالحكم ال باد لاه مان فاااد فااد  مناه، فتعاين أن يكاون اقتاران 
39

. فلاذلك يقاول 

واألظهاار أن هااذه الفااااد  هااي العليااة، ألن هااذا هااو األكثاار فااي تصاارفاح  « الشااوكاني :

 » الشااع
40
. 

لخروجاه باذلك  –في تعريفاه الساابق لميمااء -وتقييّد الشوكاني اإليماء باالقتران 

من الدالالح التاي لاي  فيهاا اقتاران كاداللتي االقتضااء واإلشااا . والماراد بالوواف هناا 

                                           
34
 .86، ومناهج األووليين،   3/130ينظر كشف األاراا،  - 
35
 .15/415ينظر لسان العر ، ماد  )ومي(،  - 
36
 .246ينظر الصاحبي في فقه اللغة،    - 
37
 .589-588ينظر إاشاد الفحول،   - 
38
 .706المصدا نفسه،    - 
39
 .90تلقين الفهوم،    - 
40
 .706إاشاد الفحول،    - 
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أعم من المراد به عند النحا ؛ إذ يشمل الشر  والغاية واالااتثناء خاالف للنعات المارادف 

 عند النحا .

 داللـــة اإلشارة :  -ثالثـاً 

ا أومأ، ويكاون ذلاك اإلشاا  في اللغة تأتي بمعنى اإليماء، فيقا ل: أشاا إليه وشوَّ

. وأشاا الرجل يشير إشاا  إذا أومأ بيديه. ويقال شواح إلياه …بالكف والعين، والحاجب

بيدل وأشرح إليه؛ أل لوحت إليه وألحت أيضاً، وأشاا إليه باليد أومأ
41
. 

هاي داللاة اللفاظ  «أما اوطالحاً فقد عبّر عنها الشوكاني بتعرياف دقياق بقولاه:  

»على الزم غير مقصود للمتكلم 
42

 ، وال يتوقف عليه ودق الكالم وال وحته.

ومعنى داللته على معنى الزم ذلك أن هذه الداللة من با  االلتزامياة فيادخل فياه 

داللة االقتضاء واإليماء، ويخرج به ما كان من با  الداللاة المطابقياة أو التضامنية. وفاي 

ن الماااتكلم؛ أل خروجاااه عااان داللتاااي االقتضااااء واإليمااااء ألنهماااا قولاااه غيااار مقصاااود مااا

 مقصودتان قصداً.

يتباايّن ماان خاااالل ذلااك، أن هاااذه الداللااة ال تحصااال مباشاار  عااان اقتااران الااادال   

بالمدلول الذل يقتضيه؛ بل تحصل بانتقال الذهن من مدلول أول إلى مادلول ثااٍن أو ثالاث. 

ااك العالقة التالزمية باعتبااا أنهاا داللاة تحصال فهي التي يصل إليها ذهن المتلقي عن إد

عااان  رياااق العقااال، فلاااذلك تختلاااف العقاااول فاااي إدااكهاااا ومعرفتهاااا ألنهاااا إذ ذاك داللاااة 

تأويلية
43

. أو أنها داللة إضافية تداك من خالل اياق الخطا  اللغول الذل ال يقصاد إلياه 

آخار أو عاد  مادلوالح المتكلم قصاداً، وإنماا مادلول اللفاظ فاي الساياق اااتدعى مادلوالً 
44
؛ 

فهي، إذ ذاك، تتصل أااااً بقدا  اللفظ على ااتحضاا جملة المعااني اإلضاافية التاي هاي 

 امتداد لمدلول منطوقه. 

والمالحظ في ذلك، أّن داللة اإلشاا  مان خاالل تعرياف الشاوكاني الساابق تقابال 

م الاذهني مان خاللاه في الدّاس الحديث ما يسمى بـ "المعناى اإلشااال" الاذل يهاتم المعجا

برب  الكلمة غيار المعاروف معناهاا بكلماة أو   «باالاتبا اح الحسية التي تهدف بدواها 

 » كلماح تكون إشااتها مفهومة
45
. 

                                           
41
 .436-4/435ينظر لسان العر ، ماد  )شوا(،  - 
42
 .589إاشاد الفحول،    - 
43
 .132ينظر العالمة في التراث اللساني العربي،    - 
44
 .184الجليل،   ينظر علم الداللة، منقوا عبد  - 
45
، ترجماة: د.وابرل إباراهيم السايد، 53علم الداللاة إ ااا جدياد، ف، ا، باالمر،    - 

 م.1999داا المعرفة الجامعية، 



 2020 أكتوبر (7العدد )  - لثالثاجمللد                                    جملة الناطقني بغري اللغة العربية

 

 

35 

ننالُهُ ث ال ثُننون   وماان أمثلااة داللااة اإلشاااا  فااي مثاال قولااه تعااالى:  فِص  ْملُننهُ و  ح  و 

ننْهراً  ش 
46

ننالُهُ فِنني   ، وقولااه أيضاااً: فِص  ْيَِّ و  ننام   ع 
47

؛ فقااد دلاات اآليااة األولااى علااى أن 

مجمااوع مااد  الحماال والرضاااع ثالثااون شااهراً، ودلاات اآليااة الثانيااة كااذلك علااى أن مااد  

الرضاع أابعة وعشرون شهراً. لكن يلزم من معناى مجماوع اآليتاين معناى آخار لام يكان 

 مقصوداً منهما، وهو أن أقل مد  الحمل اتة أشهر.

أقل مد  الحمل هي اتة أشهر ليست داللة وريحة، وإنماا  فداللة اآليتين على أن

 هي من با  إشاا  اللفظ غير المصرح به؛ إذ المقصود مـن اآلية 

األولى هو بيان حق الوالد  وما تقاايه أثناء الحمل والفصال
48
. 

ويذكر في مصادا التاايخ اإلاالمي أن اجاالً تازوج امارأ  فوضاعت بعاد ااتة أشاهر،    

، فاشاتبه األمار -اضي هللا عناه-مرها وُافِف األمر إلى ايدنا عمر بن الخطا فاشتُبه في أ

إلااى هااذا  -كاارم هللا وجهااه–كااذلك وكاااد أن يقاايم عليهااا الحااد لااوال أن نبَّهااه ااايدنا علااي 

االاتدالل من مجموع اآليتين السابقتين، فداأ عنها الحد وألحق نسب الولد بأبيه
49
  . 

اإلشاا  هي المعنى الذل لم يوضف له اللفاظ ولام إذا كان الشوكاني يرى أن داللة 

يكن مقصوداً للمتكلم مثال ماا اآه المتكلماون، فاإن األحنااف يارون أنهاا تشابه اجال ينظار 

ببصره إلى شيء ويداك مف ذلك شيئاً آخر. فكذلك العباا  يقصد منهاا معناى هاو الماداك 

لعباا  وهو ما يسمى بداللاة بداللة العباا ، وقد تشير إلى معنى آخر يكون من لوازم تلك ا

اإلشاا  أو ما يسمونه بإشاا  الانص أحيانااً 
50

. ومان األمثلاة التاي ااتشاهدوا بهاا فاي مثال 

ناِوْرُهْي فِني ام ْمنرِ   قولاه تعاالى: ش  و 
51

؛ فقاد دلات هاذه اآلياة بعبااتهاا علاى أن الشاواى 

تستشااا فاي  أول من أوول اإلاالم، ودلت بإشااتها على وجو  إيجاد  اافة من األمة

أمواها وشئونها، بحيث ال يمكن مشاوا  كل فرد منها
52
. 

                                           
46
 .15اوا  األحقاف، اآلية  - 
47
 .14اوا  لقمان، اآلية  - 
48
، مجلاة 462ينظر علاوم القارآن: علام المنطاوق والمفهاوم، الشايخ حسان حساين،   - 

 هـ.1366لد الثامن عشر، العدد الخام ، جمادى األولى، األزهر، المج
49
، وعلوم القرآن علم المنطوق والمفهاوم،   26/11، 09ينظر تفسير الطبرل، مج  - 

، 93-92، وتلقاين الفهاوم،   357-355، وااتنبا  األحكاام مان النصاو ،   462

 .2/05والبرهان في علوم القرآن، الزاكشي، 
50
 .1/236ينظر أوول السرخسي،  - 
51
 .159اوا  آل عمران، اآلية  - 
52
 .115، ومناهج األووليين،   93ينظر تلقين الفهوم،    - 
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والمتتبااف لااذلك، يجااد بااأن عماال الفقهاااء فااي ااااتنبا  القواعااد الفقهيااة يعتمااد علااى 

النص ومبناه ويدوا حولاه، ولاذلك كاان النظار فاي هاذا الانص وتحليلاه الخطاو  األااااية 

بنياات عليهااا هااذه األحكااام هااي  لتقرياار نوعيااة الحكاام ومدلولااه، وبمااا أن النصااو  التااي

نصو  عربية المتن؛ فإنه يترتب علاى ذلاك تعادد المفااهيم بعادد ماا لهاذه النصاو  مان 

جاااوه االعتبااااااح اللفظياااة والمعنوياااة: مااان اإلفاااراد والتركياااب، والعماااوم والخصاااو ، 

 واشتراك األلفاظ والمعاني، وعليه كانت معرفة اللغة العربية والتعرف على أااليبها أمراً 

ال غنااى للمجتهااد عنااه حتااى يسااتطيف فهاام الاانص فهماااً وااحيحاً بكاال أنااواع الاادالالح التااي 

يتضمنها النص عباا  وإشاا ، حيث تتداخل ظواهر النصو  بدالالتها اإليحااية
53

   . 

ويتضاان الفاارق بااين داللااة اإلشاااا  وإشاااا  الاانص فااي أن األولااى تاادخل ضاامن 

فهاي  -إشااا  الانص-واإليمااء، بينماا الثانياةالمنطوق غير الصرين بعاد داللتاي االقتضااء 

 عند األحناف داللة قاامة بذاتها شأنها شأن داللة العباا  .

 خاتمة

يعتباار الشااوكاني وغيااره ماان األوااوليين أن المنطااوق غياار الصاارين هااو مااا دل 

عليه اللفظ عن  ريق الداللة اللزومية؛ بحيث إن الداللة اللزومية هي تلاك الداللاة اللفظياة 

 المعنى الخااجي المالزم للمعنى الذل وضف له. على

وتأتي عدم وراحة المنطوق من أن اللفظ ال يدل عليه مباشر ، وإنماا مان خاالل 

 التأمل في اللفظ وإدااك معناه، ومن ثم االنتقال إلى لوازمه.

الداللة المقصدية للمنطوق غير الصرين ال تتحدد إالّ عان  رياق داللاة االلتازام، 

 دها للمنطوق الصرين عن  ريق داللتي المطابقة أو التضمن.بخالف تحدي

انقساامت داللااة غياار الصاارين ماان المنطااوق بحسااب الماادلول عليااه بااااللتزام إلااى 

 ثالثة أقسام:

داللة االقتضااء؛ وهاي الداللاة اللزومياة القصادية للماتكلم، والتاي ماا يتوقاف علياه وادق -

 ة أقسام .الكالم أو وحته العقلية أو الشرعية، وهي ثالث

 وداللة اإليماء؛ وهي الداللة اللزومية القصدية للمتكلم، والتي ما ال يتوقف-

عليه ودق الكالم وال وحته، وهي عند الشاوكاني أقساام تساعة، بخاالف ماا ذهاب 

 إليه األووليون المتقدمون بأن لهذه الداللة اتة أقسام ال غير.

االلتزامياة غيار القصادية للماتكلم، والتاي يصال إليهاا أما داللة اإلشاا ؛ فهي تلاك الداللاة -

 الذهن عن  ريق االاتدالل العقلي.

                                           
53
ينظر الخالف الفقهي بين األااليب اللغوية والنظاار األوولية، الشايخ أحماد عباد هللا  - 

، مجلااااة األزهاااار، العاااادد األول، الساااانة الساداااااة والسااااتون، 356أحمااااد العبلينااااي،   

م.1993 -هـ1414
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اعتبر الشوكاني كذلك، بأن المقتضى ال عموم له، وأن ما ذهب إلياه هاو وبعاض 

األووليين من قبله هو الحاق ال غيار. وإذا كاان المقتضاى أماراً شارعياً عناد األواوليين، 

 اللغة. فإنه يسمى بالمحذوف عند علماء

وتشترك داللة االقتضاء مف اإليماء في كونهما مقصودتان للمتكلم، بينما يختلفان   

 عن اإلشاا  في كونها غير مقصود  للمتكلم. 
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