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اساىاثمقيخ عند اثدلاثي اثتوثلث 

أموية(()ردراسة 

و1اترص5ا إبراعيم بن محمد . د ا
واتدراساتا بكلية )تهمه أميول مسم الساميث الأستاذ 

اثقصيمحاععة - الإسلامية 

د؟مأًم(



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرعمن الشيخ مؤJ٠ر 
التركيابراهيم بن هحس د. 

مقدمة

وبعد;المصطفى، المي على واللام والصلاة وكفى، ف الحمد 
عليهالله صلى ورسوله اممه مراد عن هوالبحث، الفقه أصول، فيه يشتغل ما أهم فإل 

والأمالبب،اللغوية بالدلألأين، الاستعانة هو الأستغال، ذللق، وسائل وأكثر لم، وم
الشرعيةبالألفافل العناية مع حهلا-ها، ومعهود الحرب، لسان عليه انملوى مما البيانية، 

إماميقول، كما الأصولي، الدرس قهلب هو وذللث، الحكم، ١^١^٤ -بما اختص التي 
صارلدللث، ، ٢١والمعاز٠أيالألفامحل يتعلق الأصول، ؤ، الكلام معظم أف اعلم الحرمين؛ 

المقصودوالمسي المراد على الدالة ،، ^٣٠٥١١١٢دلالان، ق الأصولي نغلر م معفل
الخصوص،والعموم وال٠ؤول،، والظاهر الطالي، صيغة دلالة 3، كالتلر الكلام، من 

مقتضىنفلرق كله ذللئ، ق فالنظر ونحوذلائ،، السياق، والخهوماودلالة والمنعلوق 
الأدوايتذتللئج إلى ام!م القرآن تر نفق المشتغل ؤيحتاج ، ٢٣١^٧٧١١الصيغ 
فإذ، iiJJLi ،،،j(J-؛_من اممه مراد ببما تبين يكى الفقه؛ أصول، ق المرسومة الدلالية 

تمتنولقد تفاسيرهم، ق الدلالة الأدوايت، لتللثح توظيفا العلماء أكثر هم التفسير أهل 
الأدواُت،توظيف، ق ه( ١  ٣٧٦)ت عدى الناصر بن الرحمن عبد العلامة الشيح 
وذلك،صورة، أحن على المبنى من وامتتمارْ المنى استخراج مجال، ق الدلالية 

المادةهده يحث، يكون أن فاحريت، ا، عموملفاته مؤ بقية وق خصوصا، فسيره تق 
قوجعلته أصولية—(، ة —درامعيي الالشح عند الدلالي )التوظيف، بعنوان; 

مباحثج;وخمسة تمهيد 

.٣٩١ا/ الزركثي،البحرالسد، )٢( 

الغزالي،اسنى،؛/؛أ.)٣( 

١٢٨١الشرعية لليواسات عثيمين ابن الشيح كرسي مع بالضاون القصيم! جامعة عتيرة1 والأداب، اسوم كلية 



والدعؤيةاسمية ١^٥ ا1سسيا ناصر بن س-اارح4ن الشيخ ٠ؤJمر 

أص^ؤكتأدراسا؛ المطدي الشيخ ادولامر التوفلمف 

امها.وأمالدلالة معنى ق التمهيدت 

السعاوى.عند الدلالية الحقائق نوفليف الأول؛ المبحسثج 

السعاوى.عند الدلالية المفاييم نوفليف الئاق: المبحث 
عدى.العند باقية الالدلالة توفليف الثالث: البحث 

عدى؟العند القاصدية الدلالة نوخليق الراع: البحث 
عدى.العند البلاغية الدلالة توفليف الخامس: المبحث 

الشيحمؤلفات ق والثتع الامتقراء منهج أولا: فيه يجن فقد البحثؤ: أنامنهج 
تقراءالام JL*jثم الدلالات، بتوخليما الختعالقة المواضع جمع أجل من حدي، ال

نوفليفهاونؤع الدلالة نؤع استانة أجل من التحليل منهج ثانيا/ فيه مجت والجمع 
البحح،.مباحث، من المنامسبا موضعها ق ووضعها عدى الالشيخ عند 

المطبوعة.الشخ كنم، جل شملنت، فقد البعث،: حدود وأما 
قاحتهتستا درامحة على البحث،— ~اعد أطلمر فلم ابقة: المسات الدواموأنا 

القرآنتخصص ق ة دراموتمة عدى، الالشخ عند الأصولية الدلالات يحث، 
الرحمنعبد الشح )اس_تتباءلات د: الموسومة الحارثي يفا مللدكتور: وعلومه 

منوعلومه القرآن تخمحمى ق دكوراه الة رّسوهي الكريم،، القرآن من عيي ال
القرآنمن الشح تنتبهلها اصالش والأحكام المحاق بجمع معنية وهي الإمام، جامعة 
الأصولية،الدلالات وظاتنح على ا بنائهغير من الصحف،، ترتيب، على مرتبة 
وجهةغير حدي( الالشخ عند الدلالي )التوخليفح تللث،: دراستي وجهة فإف لدللئ، 

الكريم(.القرآن من المعدي الرحمن عبد الشح )استتباءلات دراسة: 
وزلاته.حطأه لي يغفر وأن ثوابه، لى ؤيكتب صوابه، منى يتقبل أن الله أسأل 

الشرعيةسواسات عتي4ان ابن الشيخ كرسي مع بالتاون القمميم، جامعة عتيرع والأداب، اسوم كلية  ١٢٨٢



واووعوو4اسعية آثاره السسى« ناصر سداورحمنبن الشيخ مؤJ٠ر 
التركيإبراهيم بن محمد د. 

اليهصد

وأقساعهاا1د،لألات مضى 

ومادةودلالات(، )دلائل وجمعها )دال(، للفاعل مصدر ت اللغة ق ة الدلال
فلأناكدللت، والتوصح، والظهور، والإرشاد، والكشف،، الإبانة، وتعي )الدلالة(، 

دلالة،سسنىت والإرشاد والتعريف، التوضيح به ما وكل له، أبنته أي• الطريق، على 
•٢١١وثrههابالأمارة وبرهان، وحجة، ودليل، 

بمعنى؛، (١٢آخر شيء فهم فهمه من يلزم الشيء )كون الاصعللاح: ز والدلالة 
ذهنق حصولها عند بالفعل واللزوإوليس بالقوة الدليل ق كامنة ة الدلالأ0 

سلامةدلالة ومثاله: وفهمه، الدليل تأمل عند الدلالة أر المستدل ففهم المستدل، 
عليهجعلوا إخوته أن وذللث، دمه، من الذئبؤ راءة على لام العليه فإ يومحقميص 

يعقوب،أبوهم فنفلر ، الدنب، أكله قالوا: حين دعواهم صدق على فرينه خلة الدم 
كد-امعلى به فاستدل فيه، ولاشق بالذم فإذاهوملْلح القميمى إلى لام العليه 
،^.uUالدال الأمر ذللئ، يفهموا لم ؤإن 

ابانما)فهممس^مم؛الفعل>،أ،و>فوه

عادة)دل(،٢،  ٤٧/ ١ ١ العرب، لس_ان مننلور، وابن  ٢٥٩أ/اللغة، مقايس نارص، ابن انظرت )١( 

.٤٨\/٤ والأزمري،مذبالية، 

.١٧٩; التحرير، تسر وبادشاْ، ، ٣١٧\/ اكمر، والمرداوي، ٢، ٠ ٤ ا/ الإحاج المكي، انظر: )٢( 

(.١ )_U والمناظرة، الحّث، آداب الثنقيهلي، انغلر؛ )٣( 

٤. ١٦ا/البحرابل الزركثي، انظر: )٤( 

١٢٨٣الشرعه،ت للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسى مع داون iJباالقصيم، جاسة عتيرة، والأداب، كلية 



موالوعوية اسمية آتاره السعدي، ناصر سواورحصبن الشيخ مؤتمر ظ
أصوليةأدواسة السعدي الشيخ عتد التوظيف 

الدلالة،حصلت الفهم حمل فمتى دال، والشاق مدلول، الأول فالأمر أمر(أاا، 
فهممن نيات، الميهم ومئالهت فقط،. بالقوة لا بالفعل الاJلألة حمول فالاعبار 

بأسمائها.الراد 

أولفظي إنا الدال أ0 وذللث، ام: أنمة إر التام بالاستقراء الدلالة م وتش
هي:المتة والأنام في، أو عقلي أو وضعي إما منهما: وكل لفظي،، غتر 

عرمعانيها بإزاء الموضوعة الألفاظ دلالة وتعي الوضعية: اللفظية الدلالة - ١ 
معناه،بإزاء اللففل جعل ق الواّظة هو الوضع لأ0 وضعية وستين، نياتبا، م

والدلوللففل)الأمد( هو uلدال المفترس، الحيوان على الأسد دلالة مثل: 
معناه.

بينفالعلأنة معين، معنى على عقلا اللفظ دلالة وتعنى العقلية: اللففلية الدلالة ٢- 

والأبتدال.الهليش على الثرثرة دلالة مثل: عقلية، علاقة والخJلول الدال 
العادةبهلريق معين معنى على اللففل دلالة وتعني الطبيعية: اللفظية الدلالة ٣" 

علىالصراخ دلالة مثل: فطرتة، طبيعية والمدلول الدال بين فالعلاقة والطبع، 
لمارخ.با نزلت، مصيبة 

غيربدلائل الناس ين عله متواضع فيها والدال الوضعية: اللفظية غير الدلالة - ٤ 
،منكدلألة ٠ ضعا، ٠ ه الالنشا, , المعن عار, الدالة ة: الأثا, ,: مثالفظة، 

مثل:لفغلية، غير بدلائل بالحقل دال فيها والدال العقلية: اللفظية غير الدلالة - ٥ 
وحولعلى قرية ق مسجيه مئدنة ودلالة ا، صانعهعلى الصنوعات، ة دلال

بيا"سنصن 
غيربدلائل والطبع دائبالعادة فيها ^فظيةالمثيعية:والدال 

(.١٧ص ) والمتاظرة، اليحثج ب آد١ والشتقيهلي، ، ٨( ص ) لم، النرح ى، الجند •' انظر )١( 

الشرعيةلليراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتماون القصيم، جامعة عتيرتأ العلوم كلية  ١٢٨٤



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مزتمر 
التركيإبراهيم بن محمد د• 

وجلعلى الوجه وصفرة صاحبه، حجل على الوجه حمرة دلالة مثل; لفظسة، 
صاحيهل١؛.

والأصوليضالمامحلمة عند الستة ام الأقهذه من ة الدواممحل والدلالة 
والتقاسم،الدراسة ق واف، باهتمام حفليت، وقد اللفثلية(، هي)الدلالة واللغويين 

دلالتهتعتبمر أن إما اللفظ أن التقمسمت ووجه أقام، ثلاثة إلى يمها تقذلك، ومن 
مطافة،الأول فعنه، حارجا يكون ما على أو جزئه، على أو ناه، متمام على 

الأزتق وبيانبا التزام، ث، والثالنقمن، والثاق 
بينتاما تطابقا فتفيد معناه(، ام تمعلى اللنثل ة )دلالوهي! المهلا؛قة! ة دلال~ ١ 

علىو)المرأة( الذكر، ان الأنعلى )الرجل( دلالة ت مثل اه، ومعناللفظ 
يساوىالرجل أفراد عدد إن حبثظ من تطابمة الدلالة فهذه الأنثى، ان الأن

وسنيتالأنثى، الإنسانة أفراد يساوي المرأة أفراد وعدد الذكر، الإنسان أفراد 
والفهم.الوصع لتهلا؛ق مطابقة 

معنىمن جزءا فتفيد مناه(، جزء على اللفظ )دلالة وهي: التفنن: ة دلال٢- 
وكدلالةنمقها، الاثنين وعلى ربعها، الواحد على الأربعة دلالة مثل: الكل، 

الدلالةصمن ق داحلمة لأنها تضمنا ومسميت وحده، الإنسان على الحيوان 
الكل.صمن ق الجزء فهم فالتضمن التهنايمة، 

ذهتا(،لزوما له لازم مناه، خارج على الأفظ )دلالة وهي: الالتزام: دلالة ٣- 
علىلفغل)الأربعة( دلالة مثل: بالضرورة، له ومستتع للقفل. لازم محنى فهي 

تلازموحول تقتفي لأما التزاما وسميّت، اويين، متإلى الانقسام أي الزوجية، 
١،٣ ٧ / ١ التحبسر، والمرداوى، ، ١ ٩ ٤ ~ ١  ٩٣/ ١ السؤل، ناية الإمنوى، ت يم القهذ.ا انظر )١( 

معلق مشومأت اش، قفل هادي ود/ (، ١١٩-والمناظرة،)>_U الحث، آداب، والثنقيطي، 
المطق)ص؛؛-آأ(ؤ

١٢٨٥الشرب سراسات عتسين ابن الشيخ كرمي مع بالشاون القصيم. يامعة عتيزص والآد١ب؛ اسوم كلية 



والدعويةاسعية آتاره المعدي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ 
اص^^لهيراه ء السيئ السح ذي النلأم^| الوْدم^ 

/١١٠لمعناالموضع واللففل الدلالة بين ذهني 
الفقهتةالأصولتة الدلألأت 3واعال هوتوظيف الدلار: باكوظيف والمراد 

التموصري»من الأحكام وامحتثمّار المعاي استخراج ق ائالها وم

رمنالمث—منطق ستا، وابن ٣(، ١ رص لم، العلى حاش_يتبم الباجوري، ٍمت الشهدا انقل—ر ( ١، 
اف،ضل هادى ود/ (، ١٩-١ والمالمرة،)_U الحث أداب والشمألي، (، ١ ٥ - ١ )ص؛ 

السؤل،مايت والأيتوي، ٢، ١ ٩ ١/ المحمول، ؛(،والرازي، ٤"٦ رص؛ المنهلق علم ل مقدمات 
.٣١٨/١اكسر ٤،والمرداوى،  ١٧/١المحٍْل، الحر ،والزرممي، ١ ١-٤٩  ٩٣/١

الشرعيةل1دراسات عتيهبى ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، حاست عتيزة، والاداب، اسوم ممية  ١٢٨٦



والدعوياتاسمية آتاره اوسسي• تامر بن صداترحمن الشيخ عرتمر 
التركيمحمد د. 

سديابن عند اتاولأ|يات ايؤقائق توظيف الأوو،ا البحث 

بحبوالسة الكتاب فهم هو الفقه أصول علم ق الدلالية ام المهأحد 
ومجاز،حقيقة إلى الكلام استعمال اللغة أهل فمم ؤإذا فيهما، المتع٠ااة الحقيقة 

الثلاث!الحقائق إلى الجملة ق م تنقوالسنة الكتاب تعمال اسق الحقيقة فإف 
سمومافإنهم حقائق الأصوليون يميها وكما والشرعية(، والعرفية، )الالغوJة، 
والعرفية)اللغوية الثلاثة! الأوص؛ع وتوصف اللغوي(، )الوصع كقولهم! أوصاعا، 

الثابتة،معناها فيكون فاعلة بمعنى إما فعيلة، صيغة على ب)الحقيقة(، والشرعلة( 
مايقابل لأنه الموجود؛ لمعنى مرادفة المثتة والحقيقة المثتتة، بمعنى أومفعولة 

متحددةالحقيقة وقالوا! الأصوليين، عند متعددة والحقيقة المع_لومأاا، الباطل 
والعرفيةاللغوية ثلاثة! إلى قائلون فقال احتلافح، فيه تتحدد ما ؤإلى خلاف، بلا 

قحلاقهم إلى ارة والإثهذأم الأوليين آخرون! ال وقوالشرعية، ا، بنوعيه
•٠ الشرءى١ للوصع الأثاعرة المتكلمين بعض إنكار إلى هوتنبته الشرعية الحقيقة 

بمعنىالأصلي، موصوعه ق المسستعمل اللفغد اللغؤية! بالحقيقة والمراد 
كاستعمالمعناه، ق تمرق غير من الأول اللغوي وصعه أصل على اللففل استعمال 

الرقية!بالحقيقة والمراد الفترّى(ر،،، )الحيوان الأصلي! يمعناه )الأسد( لففل 

.٣٩٣/ ١ العطار، وحاشية ، ٤  ٨٥/ ١ المختصر، ثرح الطوق، انظرت ( ١ ) 

اوكي،الإحاج،ا/؛يآ.)٢( 

المحيط،الحر والزركشي، ٢،  U٩٨/ الفتاوى، ومجمؤع ، ٣٥/ ١ الإحكام، ^^،، ٠١١انظرت )٣( 

.١  ٩٣/ ١ الرحموتر، فواح واللكنوى، ، ٤ ٩ ٠ / ١ المختصر، ثرح والطوق، ، ٥ ٢ ٤ / ١ 

قيامة،وابن ٤(، )ص٢ الفصول، تنقح شرح والقرال، ، ٤ ٥ ٠ آ/ المعتمد، البصري، انظرت ( ٤ ) 
روصةالأظر،ا/؟وإ.

١٢٨٧الشرعية لليراسات طيهلن ابن الشيخ كرسي مع القميم! حامعة عتيرق اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ 
أصولية■يراسة المعدي الت،يخ عند الدلالي التوظيف 

للغةالممارسون يتمزق عندما وذلك العرف، يوصع آحر معنى ق المنتهر اللففل 
ببعضاللففل سخميص إما الأصلي، وضعه غير على مفرداما أحد تعمال، ماق 
؛،قرينة١١بلا تعمال الامذللثح يشتهر ثم له، وصع ما غير ل ش—يوعه أو نياته، م

بذواتالأرض— على يدب ما لكل —الموصؤع )الدابة( لففل الرف أهل كتخصيمى 
موصوعاوكان الإنسان، من تقدر المالخارج ق )الخائط( لففل وكثيؤع الأربع، 

رالفلعينة(لفظ ومثاله الجاورةل٢،، أو المحل لمنامبة الأرض؛ من النازل، للمهلمس 
والمرادالح_للم، بة لتامحتركبها؛ التي المرأة ل تهر امحثم ة، للدابالموصؤع 

بمعنىاللغة(أ'،، من ولفظه ااش_رع، من معناه تفيد اس)ما هي؛ الشرعية بالحقيقة 
^٣٧١،٤إلى اللغة من المصهللح لفظ نقل تم وقد محرعي، نى معلى اصمللاح أنه 

لأمحثق اللغوي المعنى لأل اللغوي، نقله ق ومجاز الشرعي معناه ق حقيقة فهو 
وذلاثجالحقيقة، حواصى من والتبادر الذهن، إلى التبادر ق أسبق والشرعي الوجود، 
والمحبالخل المختص الشرعي المنى على )الوصوء( لففل الشاؤع كإؤللاق 

وكإمحللاقوالنغل١فة، الوضاءة لطلق اللغة ق موضع وهو مخصوصة، عضاء أق 
المخمومة،والأقوال بالأفعال المختص الشرعي المسمى عل )الصلاة( لففلت 
إحراجق الشرعي مناه على )الزكاة( لففل وكإطلاق الدعاء، بمعنى اللغة ق وهو 
واشاءأْ/الزيادة اللغة ق ومعناه مخصوص، لمستحق مخصوص مال 

.٣٨٩/ ١ التحير، والمرداوى، ،  ١٤٨٦/ المختصر، رح ث والخلوق، المامين، المرجعين اننلر ( )١ 

البنانروحاشية ، ٣٨٩\ا التحبير، والمرداوي، ، ٤٨٦/ ل المختمر، ثرح الهلول، انفلرت )٢( 
•المحلي، ثرح على 

. ٤٣* / ١ ٤ و ، U٩٦/ الفتاوى، مجمؤع تنمية، ابن اننلرت )٣( 

.٥ ١ ٧ / ١ المحيط، الحر والزركثي، ، ١٨؛/المعتمد، المرى، اننلرت ( ر٤ 

= ٩٣/ ١ التمهيد، والكلوذاق، ، ١٨٩؛/العدة، وأبويعر، ١ ١ ٨ ١ / ١ اللمع، شرح الشيرازي، اننلرت )٥( 

الشرعيةد|دوام،ات ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيزص والاداب. اسوم ممية ١  ٢٨٨



رواثدعوية اسمية آتاره السعدي، ناصر بن سو<اثرحمن اJشيخ موضر ا
الترتيإبراهيم بن محمد د. 

التموصسدلالة ق توظيفها حن هو الثلاث الحقائق هذء تاصيل ق والأهم 
ذاعدى الالرحمن عبد الشخ كان وقد والتغير، الاستدلال حيث من الشرعية 

بتفسيريقوم حين الثلاث، الحقائق لهده الدلالي التوظيف حن ق فائقة عناية 
التالية.العناصر ق ذللث، وبيان الأحكام، على به ويستدل النص 

أكدهما عدى الالشيح يؤكد ت اللغويه الحقيقة توظيف مجال ل أولأت 
علىورسوله اض حطاب ير نفضرورة من ير والتفالمعاق وأرباب الأصوليون 

بالقرأنعليها ؤيستدل بل ومعهوده، العرب لسان من الثابتة الااغوية الحقائق مقتضى 
[،٤ ابراهيم ]محورة ه ء هممه إلأد-لثاتي ونوؤ ين ١رثلنا ؤ تعالىI قوله مثل 

وكلامكلامه تبيين إلى الموصلة العربية علوم أل على الكريمة الأية ذم ني تين، فئ
إلابياءا؛،رمحوله على ماأنزل معرفة لايتم لأنه طه؛ محبوبة أمورمطلوبة رسوله 

معيارااللغوية الحقيقة ينصب الكريم القرآن ادلألأت٠ حدي الالشيخ ير نفوأثناء 
رونوالمقالثراح نقل إذا كما صعقها، من التفسيرية الأقوال صحة حا يختبر 

أوتاؤيليةإمرائلية مروحايت، بينها من وكان لفظة، ير نفق المحتلمة المعاق 
المبين،العربي الكريم، القرآن هدا أن يعرف الفطن اللبيب فإذ اللغة، تؤيدها لا 

معانيه،ق يالتصكر وأمرهم وحاهالهم، عالمهم كنهم، الخلق به اطه حاطب الذي 
ؤإذاالحرباء، العرب تجهلها لا التي المحاق المحروقة العربية، ألفاظه على وتطبيقها 

فانالأصل، هدا إلى ردها لم ومعليه الله صلى رمحول غير عن منقولة أقوالا وحد 
ردهامحنى أو لفظا أو ومعنى لفظا حالفته ؤإن عليها، دالا اللففل لكون قبلها وافقته 
الكلاممعنى من يعرفه ما وهو لها مناقضا معلوما أصلا عنده لأن يبطلانيا، وحزم 

٢، ١٩٨/ المحصول، والرازي، ، ١ ٠ ٢ ١/ الأصول، إلى الوصول برهان، ابن و= 

(.٤٢)صزا تفسيرالسعدي، انظرت )١( 

١٢٨٩الشرعية للدراسات عثمئن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المْييم، جامعة عنيرة، والأداب، انملوم كلية 



والدعويةاس4ية آتلره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن مؤتمرالشيخ 
أصولم^ءيراسة ايثسخايسدى التوظيف 

ودلأك،له.

المريعهعلماء رؤية ومتسقا متضامنا ذلاثا المعدي المسيخ تنظير ؤيأق 
اللغةفهم من منبثق اكسارع نصوص فهم أن على دائما المزكية الفقه وأصول 

وردوملم عاليه افه صلى رسوله و-خهلاب ذكره، جل افه ب حظ لأن ذاتما؛ العربية 
وظمهاا'آا،اللنة بحروف جاءت الشريعة ألفافل وأن ءادترم، وعلى العرب ان بلسس

القصدفإذ لدللث، [، ١٩٥الشعراء ]محورة ه لآّاتيعرؤزفين ؤ نزل القرآن حث 
بهاحتمل ما إلا اللغة أهل عند اللغوي القصد هوذات ارع الئ-كلام من الدلالي 

درامةق اللغوية الحقيقة توفليف ق التامة العناية عدى الللشخ كان كيلك 
الواجب،اليدين عفو حدود بيان ذلاك،ت ومن -يا، الدلالات تجلأء وامحالمعتى 

إلىالأصاح أمحلراف من وهى اللغوية، اليد حقيقة بمسمإ التيمم ق حهما م
الأغةر"7ومني كدللثط إلا تكون لا الإْللاق وعند أطلقهما، القرآن لأن الكوعين، 

لنقلتضع التي اللغوية الحقيقة بدليل اء، الندون الرجال، على النبوة قمر ذلك؛ 
محاصتإلأيخه]الأفياء:

غيرهارْ/ولا مريم لا نية منهن ليس الماء أذ على دليل الأية هذه ومح، ٧[، 
يبدومهتماعدى الالشيخ فإن العرفية؛ الحقيقة توظيف مج—ال، ق ثانيا؛ 

اكلألةتومحليفح مجالات وأهم ا، تقديمهيجبا حبثا دلالتها وتقديم ا بتوفليفه
•( ٦٠٢تم٠س٠رالم٠ه^ءى،رصلرا( 

.١٧٦ا/اشع، شرح الشيرازي، )٢( 

١.٥ ٥ ا/ المط، المحر والزركثي، ، ٣٠م الممض، الغزالي، انظر: )٣( 

(.اظر:شيراسي،)ص٢٢٢)٤( 

٥(.١ المعدي،)ص٩ تفسير انظرت )٥( 

الشرعيةتأاوراطت عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اتقصيم، جامعة عتيرةأ والأداب، اسوم ممية  ١٢٩٠



واووعوي4اسمية آيلره المسي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ •ا>ؤضر 
د.سسبنإبرأعيمأمش

اللغةق لا أوقانون صايط لها ليس التي المطلقة الألفاؤل ير نفوظيفة هي المفئة 
وحثالهللمة، الدلالات تلك صهل بوظيفة تقوم العرفية الدلالة فإف الشمع، ولا 

وأحكامها،الثريعة ألفاخل ق العللمة الألفاظ ورود الأصوليون اء الفقهلاحظ 
فيهولاصايط مهللمأ، الشؤع به درد ما كل تهول،• يرية تفقاعدة لها قعدوا فند 

القاعدةهذه المدى الشيح أولى وقد ، العرف١١٢إلى فيه يرجع اللغة، ولال 
الأحكاممن كثير على دلالتها ق واسثمرها الفقهية، قواعده ق الحاصر اهتمامه 
بماحكم فإنه يحدها، ولم الأحكام على الش—اؤع حكم إذا قوله؛ مثل ق الفقهية، 
ؤوعا؛ثروئةقوله: ل كما ذلك إلى بالرجؤع لهم بمرح وقد ؤيعتادونه، يعرفونه 

مجالق الوافرة الأمثلة المدى الشخ وقدعدد ، ٢٢.'[،.. ١٩هلالنساءت ألمعرؤني، 
عقودألفاخل كفبط الطلقة، الألفاظ صبط. على دلالتها ق العرفية الحقيقة توظيف، 

ؤيحملالتراضي على يدل بما اسي، النعليه يتعارفح بما واكرعات المعاوصات 
وطريقاللمال، وحرزا للميح، قبضا الناس يعده فيما العرف وتحكيم المقمود، به 

والغبنالعيوب، وتحديد الواحبة، والأقارب، الزوجات نفقة به وما اللقهلة، لتعرينإ 
ياحتلأفذلك، ؤيختلف الناص، بين به التعارف للعرف راُثع ذلك كل والتدليس، 
الشيختأثر يخفى لا القاعدة هانْ حموصر وق ؛، والأماكن١٣والأزمان الأحوال 
فيهال؛ا.تيمية ابن الإسلام شيخ باهتمام الا.ى 

مجمؤعتٍمية، وابن ، ١ * / ١ ٢ المغني، نل.اعة، ابن وانظر! ، ١ ١ ٨ / Y القواعد ل المتثور الزركثي، ( ١ ) 
(،١  ٩٦والظانر،)ص الأنام والسوءلي، ، ٥٣٦ ا/ الاثاج، والماكي، ، ٢٣٥ا/ ٩ الفتاوى، 

.A٣٨٥٧/ اكمٍر، والمرداوي، 

سظ،)صآم.والأصول، الخواعد المدى، )٢( 

الجاسة،)ص\-صه.والأصول القواعد المعدي، انظر: )٣( 

(.الاو.خل،)ص٨٩٢وابنيدران، ، ١٢٣٥/ ٩ الفتاوى، مجمؤع نمتة، ابن انظر: )٤( 

١٢٩١اممرعية تليراسات عتي4ايرن ابن الشيخ كرسي مع باتاون القصيم، جامعة عتيزة، والأداس اسوم كلية 



وا1إلءوياتاسمية آثاره ناصرالسسي، عيإواترح4نبن الشيخ موضر 
اصو1طتأدواط السدى السح ^Lj النfلآJي التوقيف 

عندمامثل: يره، ونففقهه ق الشيح اهتمام الدلالية القاعدة هده أحدت وند 
مماقدومي حهغأ ثيوايج علتئرتى ؤ تعالى؛ قوله الصيدق كلب تعليم صابمل أرادبيان 

العرفبحب تعليمها إ0 بقوله: القاعدة هده على أحاله [، ٤ ه]الماددة: أئث ظم 
،• • صاحبها. على نمك أن ... بقيدين:إلا يمده ولم التعليم أؤللق اطه لأن والعادة، 

بيانق الدلالية: القاعدة هده وظف كيلك، ؛، ١١...الهاإرمعند القه امم يدكر وأن 
حيث٦[، • ب]الأنفال: ماآس_تظ؛شدتنمؤ لهم قوله:ؤؤأعدوا من دلالة)القوة( 

دبأنفلمةبل لم؛الرٌي،لى، ومعليه الله صلى النيئ بتمر محصورة يجعلها لم 
تعملالتي الصناعات أصناف من الزمن، هوا ل ا عليهالمتعارف الحديثة القتال 

والهلياراتوالنادق، والرثاشان، المداغ من والألأت الأملحة أصناف ا فيه
الدفيع،وآلات والخنادق، والقلاع والحصون والبحرية، الؤية والمراكيح الجوية، 

القاعدةهذه توظيف ل عدى الالشخ عناية ومن ؛، ة...١٣واليامحوالرأي، 
تخصيصعلى كتعليقه ا، توظيفهأساء لها والامتثهاد عليها التنصيص الدلالية: 

تعالى:قوله ل والعرف العادة عليه جرت بما إذن بلا الأحرين طعام تناول تحريم 
الأيةب أنهذمحأ أزيثوب»ابمآلآًظمأو.مت بيت؟=ظلم ثن أزتاحأ أفءظم  ٥٠٦٤^؛
أن)العرفوهي؛ كلية عامة قاعدة على دليل الأيات هده ل فقال: [، ٦١]النور: ... 

ممنؤعالإنسان أن الأصل، فإف للفظ( اللفظ. كتخصيص للألفاظ، مخصص والعادة 
والعادةر'اّللعرف هؤلاء، بيوت مجن الأكل أباح اغ أل مع غيره، طعام تناول من 

بيانإلى يعمن. الس_عالى الشيخ فإذ الشرعية: الحقيقة توظيف مجال ل ثالثا: 

٤(.• السعدي،)ص٩ تمر وانظر؛ )»_ua(، الأوابم، واتتناص المواتي مجمؤع )١( 

.٤ ٩ ٤ ٦ رنم (، ٨٥٧عله،)والحث الرمي غفل باب، الجهاد، ممابج صمحم، ل منم احرجه )٢( 

(.عيي،)»_iYrالتمر )٣( 

-فرالءوي>صأ7ه(.)٤( 

الشرعيةسراسات عقيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيزة، والأداب، اسوم ممية  ١٢٩٢



والدعويةالعلمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

محمدبنابراصمالترمد. 

وبيانيره ونفحده ق الثاؤع به اختص فيما الشرعية الحقيقة توفليف ضرورة 
والزكاةالصلاة الشاؤع عالينا أوجب فإذا التكلفية، الشرعية الأحكام من ماهيته، 

التزامعلينا حيشذ فالواجب وتفاصيل، بحدود الأحكام تللثج حد وقد والصيام 
علناحرم إذا وكدللث، اس، النأوعرفج اللغة إلى الرجؤع دون ارع الثتى م

يرونفارع الثسحد التزام علينا يجب فانه كر، مبكل حذْ وقد الخمر الثاؤع 
بهنلتزم مرعي لأغل كل ق وكدلالثج به، المختص بمراد الشرعية الألأا٠ل 

بتوؤليفيقوم عدى الالشيح نجد لدللثج الخاص_ةأه؛ ودلالته الثاؤع ير نف
يركتف؛مناها، اختص التي الشرعية الألخاخل تفسير ل الشرعية الحقيقة 

الألبتصديق مع ممى)الإيمان( ق الطاعاتؤ بإدخال الشرعي( )الإيمان لأقل 
قولهمثل ق له الشارع لتفسير طفا ؤينقص؛المعمية، فيزيد؛الهلاءة اللسان، وقول 
عرفيه متصر ولا ، ٢[ ]الأمال: ه ت تعلى 

الحرملأقل)الخمر( فنر كلللث، ا. التصديق١٢معنى على الأاصرة اللغوية حقيقته 
ذلكومعنى خمر، فهو العقل خام ما وكل مكر وهوكل الشاؤع، فره بما شرعا 

٢.العنء_ال عصير وهو اللغوي مسماه على قاصرا ليس أنه 

والأصولالجا.ع؛ن،)صه'أ-آ-م>(.القوس )ا(اظر: 

٣(.١ )صء السعدي، تفسير انظرت )٢( 

)صح\ُ(.السعدي، تفسير انظر )٣( 

١٢٩٣اضرعية للدراسات ءثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون ايسيم، جامعة عتيرة، والآدا1ي،، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاوه المعدي. ناصر عيدالرح٠نبن الشيخ مزتهر 
أصولبت|ماسة الم^دي ايسخ عند الولأم التوفلعف 

المعديعتل اثدلالية القاهيم توظيف الثاني{ البحث 
والثانرالمنفلوم، الأول مسمين؛ إلى الدلالية ا بهلبيعتهاللمظ دلالة م تق

بهالمنهلوق من متلمى هما أحد نوعان؛ الالفظ من تماد يما إذإذ المنظوم؛ غير 
عاليله ذكر لا عنه كون موهو اللفظ من تماد يما والثاف بالكره، المرح 

المنظومغير على الحنمة غير من الأصوليين جمهور يطلق وقد ؛، التمريح١١قضية 
اللفظعليه دل )ما به1 ويريدون المنهلوق، عكس وهوعلى ٢، لالفهوم(أ ممعللح 

صغتهبصريح لا دلالته )وهوما ه: قولق الأمدي عزفه كما اثلق(؛^، محل ل لا 
لتفدلألته نام، معن حارج معنى على دل اللفظ أذ بمعنى ووصءه(أ؛؛، 

الكبرمن القليل كفهم لازمه، إر فهم من انتقاله ل اللزوم بطريق هما بل وصب، 
وقدسنيالأصوليونغيراكفلوم)الفهوم(تإلىالأحر؛ بطريقاكبيهبأحدهما 

أنواعه،ببعض الفحوى تى يوقد ولحنه، معناه هو القول فمحوي ؛)الفحوى(، 
غيرمن الراد إفهام يجمعها كلها اق المعهذه لأن ؤإشارة(، يئى)إيماء كما 

.١ ٦ ٥ / ١ الرهان، الجويتي، ( ١ ) 

اطلاقات;ثلاثة على الحتفتة غير من الجمهور عند المفهوم احللاقات تتوعتأ )٢( 
أعمها.وهو )المنطوق(، للمتثلوم القابل المظوم ير غ ٠
أوسطها.وهو المحاكة، هوم ط ٠
أصمها.وهو المحاكة، فهوم م ٠

T0rيسىح\إ)صJل٦0هو\ف
 ،J٦٣همواكركاق،إرشاداشحول، الردودوالقوي، والاير/Y.

، ٠٤٣ t/ المنتصر، بنان والأصفهاق، (، )ص٥٣٢العضد، شرح •ع الحاجب ابن مختصر انفلرت )٣( 
t٠١/ الخقه، أصول مفلح، وابن ، ٣٥٨/ ١ المول، مائة والإستوى،  ٠٥٦

.٦٧٠ y/ مخصرالروضة، شرح العلوق، وانفلرت ، ٣٦٤! الإحكام، )٤( 

.١٦٥/١انظرتالرركثي،تثنيف،المساهع، )٥( 

الشرعيةللدراسات عتيمى ابن الشيخ كرسي مع القمميم، جامعة متيرة{ والآدابأ العلوم كلية  ١٢٩٤



اسميةأناره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤJمر 
الترثيإبراهيم بن محمد د. 

المنظومغير دلالة الخفية غير من الأصوليين من الجمهور حصر ويد صري_حااا. 
الإشارة،ودلالة والإيماء، التيه ودلالة الاقتضاء، دلالة وهي؛ مخصوصة، انولع 
والمخالمة.ايوافقة يسميها المفهوم ودلالة 

غيرأو للمتكلم، مقصودا يكون أن التفلومإنا غير مدلول أن حصرها! ووجه 
يتوقفحأن فإما مقصودا! كان ؤإن الإشارة، دلالة فهي مقصود غير كان فان مقصود! 
أنفإما يتوئف! لم ؤإن اء، الاقتضدلالة فهي عليه كلامه وصحة الكلام صدق 
ؤإنوالإيماء، التنبيه دلالة فهي نطقا له اللفظ اول تنمن مفهوما النظوم غير يكون 

واسالفة(رآ/)الخوافقة المفهوم دلالة فهي لمساولهاللففل 
علىوحمله التمى قراءة عند الأهمتة ق غاية الدلالية المفاهيم تلك وتعتبر 

واعياالنهى لمعاق جامعا كان كالما ا توظيفهق ماهرا القارئ كان وكالما مراده، 

منتثمرة م المفاهيم دلالة أن وذلك ومراميه، لمقاصده مدركا ؤإشاراته، لدلألاته 
يتحفركما المنهلوق هع المفهوم القارئ فيتحفر المعنى، وظلال النمى إشارة 

ْعوالإشارة المفهوم هع تحضرالمتطوق محال فإن لدللئ، العبارة؛ ْع الإشارة 
المقصوداهد فثيقابله، شيء إلى الئفلر قصد الذي كحال النهى قراءة عند العبارة 

يطريقرْ وييمنه بصره أطراف، عليه ونع منا بالئع، المقمود وغير بالقصد 
قمدأ'ا/أوبغير قصدا اللففل عليه دل، ما وكدللث، قصدا، لا تبعا الإشارة 

النهىقراءة عند الدلالية الأولويايت، هده عن المعدي المخ ة حاسمتعت، ولم 
وفهمها،النمومحي حمل أولويايت، من الدلالية الفاهيم توظيف، جعل بل وفهمه، 
ألفاظهعليه دلت، ما يراعي أن الدي~! نفلر ~في للقرآن ر الفعلى فيجب، 

٧.• ٧ ؛/ الروضة، مختمر شرح الطوق، )١( 

.٦٤■T/ الإحكام، الآ.دىا انظر: )٢( 

.٣٧٥الأسرار،\اكشف المني، انظر: )٣( 

١٢٩٥رالدو1طت!لشرعية ابن الشيخ ترسى مع بالتعاون المصيم، جامعة ممتيزة، والأدأب، اسوم كلية 



ئواثدعوية اوواست آثاره المعدي، ناصر بن عيدالرحض الشيخ ؤ
أصوكتايواسة السسي السح مك ١^^^ التوفلم^ 

منسالعي4 رما المعاق، تلك لوازم يراعي أن فعله ضمنها، ز لحل وما طاقة، 
يرالشقواعد أحل من القاعدة: وهد0 ذكرها، على اللفنل ز يعرج لم التي المعاق 

القرآنتضمنه يما ... قصد،وصحة تدبر، وحن فكر، قوة ونس—تدعى وأنفعها، 
الثسخيؤكد كيلك، ا، ءالسهل هي وتتوقف، ا، يتقدمهوما ا يسعهوما اق، المحمن 

ألفاء1هاق التفكر كثرة من المنهج هدا على الشريعة نمومحى تدبر من أل عدى؛ ال
قوسعه وبدل ومفهوما، متهلوقا عليه تدل ا ومتتضمنه، وما ولوازمها، ومعانيها 

تحت،ندحل لا أمورا علومه من عاليه يفتح أن بد فلا عبده، من أكرم فالرب ذلكؤ، 
قأولوية ذات، المفاهيم لدلألأيت، المدى الشخ توفليفايتؤ حاءُت، وقد ا، به؛ ك
قالأمين هي بل والأحكام. المعاق من كثيرا هلتها بواماستثمر وشروحه، يره نف

التالية.بالعناصر ذللاح على وستدل، الامتتياؤلى، منهجه 

معنىعلى اللمظ دلالة تعني والتي الاقتضاء: دلالة توءلي_ف، مجال ق أولأت 
المقتضىأن بمعنى اكةاليةل*أ،ّ أو الشرعية صحته أو صدفه عليه يتوقف، خايج، 

رإعمالهي مهامه أول وأن النمى، على زائد أمر اء الاقتفدلالة من تفاد ال
محاJوفاكلاما تفرض الاقتضاء دلالة لأن اللعو(، عن وصيانته وتصحيحه الكلام 
ءلاهرهينجم كي به الكلام ونصحح تقديره إلى تمع الخفيضعلن النهى، اقتضاه 

مقتضيات،من المعنى تحميل لضرورة واعيا المدى الشيخ كان وقل، محناهر٤،، مع 
المحنمقتضياين، بتحميل التفسيرية قواعده ق فأوصى عليها، نتوقف التي الألفافل 
ققال:التفكر حين حق، الحق لازم لأن وصدنا؛ حقا لت، ذلواعتبار له، اللازمة 

(.القران،)ص٦٣لتمر الحان القواعد )١( 

العلي،)ص'٣(.تمر )٢( 

^٦٦\صعر\محب\ا)٣( 

.١٧٦; الأسرار، كثف، والخاري، ٤، • ٤ ٣ المض، الغزالي، انم: )٤( 

الشرعيةيدراسات متيمين ابن الشيخ قرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة منيرة، والآ1اب، العلوم كلية  ١٢٩٦



دوالدعوية العلميت آيلره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ مؤدمر ا
ُ.سسبنابراعيمامم

يرتبوفيما لها• يشترط وما يدوما، تحمل ولا الألفاظ، عليها تتوفمج التي الأمور 
حتىعله، وداوم التفكير هن-ا من والإكثار عليها، ويبي عنها، يمع وما ا، عليه

الحقولازم حق، القرآن فإن الدقيمة. المعان( على الغوص ن، حيدة ملكة للث، نمير 
ولابدرا؛.حق كله ذللث، حق، الحق عن يضع وما حق، الحق علؤ( يتوقف وما حمح،، 

بمقضىالاستدلال الاقضاء: دلالة كوظيفؤ المعدي المخ ممارسة ومن 
اليت؛م،على الولاية مشروعية على اءت'آ[، تالنه و»امأأوة؛أمهز ؤ تعالى؛ قوله 

الأذدلألضت،ولأيةاسمز،شطلخى،وئها:

اشاءجواز على ٤[، •؛: ٧٧١^]علمئرير،آلإني ؤدما تحالى؛ نول بمقتضى 
وتعليمهصيده إباحة لازم من( لأن محرم، ب، الكلاء اقتنأن مع • • المحمي،. كلمتإ 
هلائدفيمحكه٦ضتنئ ؤ تعالى؛ قوله بمقتضى الاستدلال ومنها؛ 'أا، اقتنائهأ'جواز 

الرزية،يفي لا الإدراك نفى لأف تعالى، للرب، الرؤية نوت عر [، ١ ٠ ٣ ]الأنعام؛ 
علىدل الرؤية، أوصافه أحص هو الذي الإدراك، نفى إذا فإنه بالمفهوم. يشتها بل 

الاقتضاءدلالة توظيف، ق المعدي الشيح إسهام يتبين وهكذا ثا؛تةأ؛؛، الروية أن 
والعقدية.الفقهية الأحكام استثمار عند 

بوصفاللفظ نعتي(؛)اقتران دالش والإيماء، التنبيه دلالة توظيف مجال فير ثانيا؛ 
للإيماء،الضابهل ؛مثابة اكحريم، وذلك، يعيدا(؛"،. اقترايه كان للحكم عله يكن لولم 

(.٣٢القرآن،)ص لتمر الحان القواس )١( 

تمر)٢( 

(.٢٢تفسراسؤ،،)صا)٣( 

(.٢٦٨العدؤ(،)٣^نفير )٤( 

، ٢١٣٧; التوضيح، على التلويح التفتازانر، ، Y٨٧/ المختمر، بيان ان(، الأصفهانظر: )>،( 
.U٣٣/•التحبير، واJرداوى، 

١٢٩٧الشرعية و1دراسات عتي4اإو، ابن اتشيخ كرسي عع بالتعاون ارقصيمل جامعة متيرةأ والآداب، العلوم كلية 



واتدعويةاسمية آتاوه العيي، ناصر بن عيدالرحمن ميذ٠رالشيخ 
أصوليةأثواسات السعدي الشيخ عند الد^لآJي التوظيف 

لقانية،لا يكون أن يمتغ الحكم أو باللفظ المقترن ، الوصفأI 0 نحابطه وحاصل 
ا>ورءلا،أو عالة، جزء أو علة، كوته إما وهى لفائدة، يكون أن فيتعين عث،، لأته 

الإشارةمن صرب والإيماء ، ٢١١٤٠٣الث تمزقاُت، ق الأكثر لأنه علة، كونه والأظهرث 
نيمفالإيماء الحاكم، علة إلى به ارة الإثق الأصوليون وحننه ة، الدلالعلى 

والاستدلالالالتزام بهلريق العالة على ويدل، العلة، على دلالته ق المر؛ح النص 
والفحوىأ'آ،.الإشارة من ضرب هو إذ العقلي، 

والأحكامالمعاق استثمار ق الإيماء دلالة توؤليفح عيي الالثسخ مارس وقد 
استعمالهاوندرة الشيح، عند توفليفا الدلألأينن، أندر تكون وقد المواضع، عض بق 

العللنتخرج يوهو الفقيه لدى تكون حاجتها أكئر لأن ٢، رينأ المفنسعند مشتهر 
لهدءعيي الالشح ة ممارصومن منهار؛،، الفرعية الأحكام تثمار لامية القياس

اءت]النه أه ه\دءكروأ محش1همأكتالوه ^^٥١ تعالى! بقوله تدلاله اسالدلالة! 
العبادةحلل لترقيع سبب وقضائها الصلاة أداء بعد الذكر ترتيب أن على آ، ١ ٠ ٣ 

أونمور، فته وجه على عبادة فعل لمن ينبغي المحنى: هذا وعلى نقصها، وتتميم 
قصورهليزول تعالى الله بذكر ذلك يتدارك أن النسيان، وجه على يه امر بما أحل 

تعالى!قوله ق ال الأطفعند التهلواف بصمة الاستدلال ومنها! حللهرُ'،، ؤيرتفح 
ة،نجاٌبعد ولوكان طاهر، الصي ريق أف 'ٌلك، ، ٥٨ؤطؤميك\ءالم^هالنور! 

حينوسلم عليه اض صلى الني قول ْع ه هوؤ ومي ؤ نعالك،• لقوله كالقيء، 
١٢١الثولكق،إرشادالفحول،٢;)١( 

.١٣٦  jxالروصة، محتصّر شرح الطوق، انظر• )٢( 

فحب.الأمثلة هذه على عثرت والحديث والفقه التفسير ق الشح كتب امتقراء يعد )٣( 

فحب.الأمثلة ط© على عثرت والحديث والفقه التفسير ق الشيخ كتب استقراء بعد )٤( 

(.٢ )صء القر1تية، الأيات من الربانية المواهب السعدي، )٥( 

الشرعيةلعيراصات عتيمين ابن الشيخ كرصى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص وامحطس اسوم ممية  ١٢٩٨



والدعويةالعلمية آتاره السيدي; ناصر بن عبدالرحمن الشيح تمر مؤ 
التركيإبراميم بن محمد د. 

....٢١(؛والطوافات علكم الهلوافض من إما بنجس، لت )إما الهرة• عن ثل م
لايثقمعتاد وجه على الأطفال من يده تحت من الأتان تخدام اسجواز وعلى 

...٢ علىمثالا الحديث ق التطواف صفة الأصوليون اء الفقهيذكر العادة وق . ١
ووجهالهرة، سور حكم عله على التطواف بوصما نبه حيث والتيه، الإيماء ، للم

بإيماءةالاستدلال ومنها: مفيدأرص، ذكره يكن لم علة يكن لولم الوصف أف الإيماءة 
غضان(وهو اثنين بين أحد يحكم ت)لا لم وسعليه الله صلى قوله ق الغضب صفة 

الحق،معرفة من الماع الفكر وشتات البال هوتشويش المنع علة أن على ؛؛،، 
يثغلمما أوحاقبا، حاقنا وكونه والعطش، والجؤع الشديد، الهم عليه ويناّرر 

لألتي الأمومنها! الفقهاءل٦؛، عند مشهور المثال وهذا أوأكثرر"،، كالغضب، الفكر 
)اغنوهمالفملر: صدقة شان ق وسلم عليه الله صلى قوله من )الإغناء( لفغل: بإيماء 

العيد؛يوم ق تحفين المإغناء حصول هو الصدقة علة أل على ،، لاليوم( دا هق 
بغيرهايحصل فانه الفهلر، صدقة ق الواردة الأصناف، ق الإغناء يحصل فكما لدللئ، 

ا٢٨المدكورةلالأصناف ق الفهلر صدقة تنحصر فلا الماسي، عليه تعارف مما 

قوالنائي صحح، حن وقال: ( ٣٣مننه)ص ل والترمذي (، ١ ّننه،)_U ق داود أبو أخرجه )١( 
. ١٨٨/ ا الراية، نحب خمسةواينحمانوانمارظي،املرتاترثي، متنه، 

(.الأبرار،)»؛_YUنلوب حجة عدى، الوانظر؛ عيي،)ص؛ماه(، التمر )٢( 

•٦.الغزالي،الممفى،م٦ يفلر: )٣( 

١(.١ صححه،)٧ ق لم ومما(، ١  ٥٨صححه،)ل البخاري أحرجه )٤( 

٢(.رصتم١٤ الأبرار، قلوب حجة عيي، الانفلر؛ )٥( 

١.٢ Y/ الأحكام، قواعد اللام، عد بن والعز ٦(،  ١٣الخلل)ص شفاء الخزالي، انظر: )٦( 

 )٧(/T(،٢٨٩(،ُاوءقيقسه،)٤;١٣٣أخرجهالدارمميقّته.)

)ص؛تم\(.العيية، الأجوبة (، ١٤الأبرار، قلوب حجة عيي، الاننلر؛ )٨( 

١٢٩٩الشرعية تليراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون اثقصيم، حامعة عنيرة، وامآداب، العلوم كلية 



وا1دءوياتالعلمية آتاره السعدي، ناصر س عبدالرحص الشيخ مؤد«<هم 
اصوية|دواسة السعدي الشيخ عند الو التوظيف 

ينعما I الغزالي عرفها كما نعتي دالش الإنارة، دلالة توظيف مجال ل ثالثا! 
وحركتهارته بإثيدل كما المتكلم أف بمعنى! ، ٢١إليهلقميأ تجربم غير من الالف_ظ 

يقصدهلا ما اللففل تبع فد ذكدس ه، لفغلعليه يدل لا ما كلامه أساء الحب 
ارةإثذلك فيكون المستمع، له ويتنبه المعنى به فيزداد تبعا، بل ا، أصليفمدا 
منهاالمتكلم قصد انتفاء المفاهيم! من غيرها عن ارة الإشدلالة وميزة ٢، لفظيةر 
فكلؤإلأ بالدايت،، نقمي م لأنها بمعنى التبعي، القصد تتضمن بل مباشر، كقمد 

تباركحقه ق هواللائق كما مقصود، الوافر وافق مما العزيز الكتاب، عليه دل، ما 
فهيعندتوفليفها، المعنوى ورخاتها الإشارة؛رحابتها دلالة كدللثجتتميز وتعارآم، 

النصتثمار امق التافلر أدوايت، أوفر وهي، وتكثيرها، المعان، توليد 3، ال٠هطاءة الأداة 
وغيرالقميئة معانيه كل على النهى حمل، ارئ القتمنح لأنها معانيه، تنهلاق وار>_

دلالةفإف المنصوص، من المنصوص غير تنثامحل هوامالقياس كان فإذا القصدية، 
اللث،مأحد صاريت، الدلالي غناها ولأجل المنموصأ؛ا، حمئر معرفة هي الإشارة 
ؤيظهرالبلاغة، تم و-اا الرحي! عنها قال كما وبلاغته، القرآن إعجاز كثف، 

الموص،ير نفق الفلر محكان، أحد هي الإشارة دلالة فإذ لهذا الإءجازأْأ، 
الموصى.وفقه المعنى دراسة ق الجودة اختبار محل وهي، 

لألةالد ؤ، الإشارة لألة د توظيف تفسيره ق ^، 

.i-n/Tالمتض،-الغزالي، )١( 

ابق.ايالرجع، انظر: )٢( 

، ٤٤٣ Y/ الخمر، يان الأصفهاي، واننلر: ، ٣٨٢/ ١ المخلي، ثرح على المام حاشب )٣( 
١٠ ٦ ٥ / ١ الا«ع، تشنيف والرركشي، 

.١  ٧٨/ ١ الإثارة، دلالة العريتي، محمد د/ انفلرت ( ٤ ) 

^٦Tدرب\إ\J0آ١صو(

الشرعيةلليواسات عتيمين ابن الشيخ ترسي عع واأتاون القصيم، حاسة عتيرق والأداب، اثعالوم ثلية  ١٣٠٠



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر ض عبدالرحمن الشيح تمر مؤ 

التركيإبراهيم بن محمد د* 

كنوزا-يا استخرج حتى وأبدعها توظيفها أكثر قفي الأحكام، واسثمار المعاق عر 
،kL^IIفحوى من اّشمرئ التي الفوائد وأكثر الدلالات، من وجواهر المعاق من 

ورلماالمعنى، اّتئمار ل الإشارة دلالة طريمح، عن جاءت bيحائها القرآنية 
ومد1ر،، إثارة الأية روؤ، إلى•■•( إثارة • • • تعار قوله روقٍ، ت قوله بمثل حا صرح 

توؤليفاتهمواصع إحدى وق يره، نفق موصعا ين وحمبضعا -يا التصريح بلغ 
اراتؤإثتنبيهات ف؛ه بقوله• للمعنى ا وجامعيتهأهميتها إلى نبه ارة الإثلدلالة 

ا.الذكورات١١جمح على تدل الختامل، غير على فهمها يعر دقيقة 
الإشارةدلالة توقليف، العيي بهاالشيح مارس حصرالشواهدالتي وبملول 

قتوفليفها وحمن بها، الوامع اهتمامه يشت، ما منها نذكر إثما القرآن، ير فنق 
تعالى;قوله ارة إثذللئ،; ومن والأحكام، الع،لألأت تئمار وامحالمعاق تخراج ام

ينبغيأته إلى [، ١٨٩لالق_رة;ه ثوغن ْلهورمتا ين آلثنوق ذتاذوأ يآن ؤودسأل؛ر 
عرفاإليه الوصل القريب المهل الهلريق من الإنسان يأتيه أن الأمور من أمر ل كل 

أوالمقمود -با يحصل التي واليامة، الرفق يتعمل أن يبغي فالحتمي، وعقلا، 
مقصوده،به يحصل وأسهله، ؤلريق أقرب يسلكا أن بمغي والمعلم والختحلم بعضه، 
لهيحمل أن بد فلا عليه، وثابر أبوابه من وأتاه الأمور من أمرا حاول من كل وهكذا 

آلأ.جمابى■م، ^3؛^' قوله؛ إثارة ومنها؛ افهأ٢ل بعون المقصود 
وهوالفجر يدركه أن للصائم يجوز انه على ، [ ١  ٨٧محآلممهلالقرْت أيرتر>• ليي 
طلؤعإلى الجماع إباحة لازم لأن صيامه، ؤيصح يغتسل، أن مل الجميع من جنب 

تعالى;اض فوله إشارة حقل'آاومتها; الحق ولازم وهوجنب،، الفجر يدركه أن الفجر، 

(.١ )^٨٦ السعدي، تفسير انظر؛ )١( 

)_aa(.السعدي، تضير انظر؛ )٢( 

)_ua(.اوسأاادي، تفسير )٣( 

١٣٠١الشرعية ^يحاينطيئنأالدراسLت 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالر،حمن مؤتمرالشيخ 
اصولة!تواس^ المعسءي ادس^^ عند ايوْليفط 

فذه.'ؤو-ةة*مع [، ٢٣٣ه]اوقرةت ؤؤآ آؤكدص ءأاد!إدأثلأينر( ٠ ؤ 
وأنهأشهر، نة مالحمل مدة أقل أف إلى [، ١٥ه]الأحمافت ضا وذمبمهث«ستوف 

قوله؛ق ^، L^Lالفقهية الأحكام تسمية إشارة ومنها؛ ، ٢١-يا؛ الولد وجود يمكن 
 U؛_J^ منعباده ق وعنايته الأو4 لعلف إلى [، ٢٤٢]البقرة؛ ه ءاينتؤء ^^٠ أقع
زمانلكل وصلاحيتها الفقهية الأحكام نالك، ثبات، ؤإلى التكلثية، أحكامه حلال 

ؤأُغانوأصتعالى؛ قوله ق التماليك، لأم إشارة ا؛ ومنهالئادتةل٢ا، كالأية ومكان 
الحكمإلى [، ٢٦٧ه]البق—رة؛ لمجشامحر ماًءقجقرويخآ بيه 

الأرض،صاحب على لا والثمر الزؤع له من على الزكاة أف حاصله؛ الذي الفقهي 
الأموالإصافة إشارة ومنها؛ ءاإيهأ'أا، وحيت له أحرجت، فمن لكم( لقوله)أحرجنا 

عليهميجب، إليانه ٥[، اء؛ ]النه يومأألتثها٠مم ولا ؤ قوله؛ ق لأولياء ١ إلى 
وعدموالتصرف، الحفغل من أموالهم، ق يفعالونه ما قهاء الأموال ق يعملوا أن 

ونعص؛ لاثدثون ^٢^٣١٢ ؤءابآوهم قوله؛ إشارة ومنها؛ التعريص 
عيمقد فالقاتل الميراث، من القاتل مغ حكمة إلى [، ١١هلالنس_اء؛ يمتا لكث 

القتلصرر يقاوم أن الإرث، موجب، من فيه ما ينتهض فلا الضرر، باعظم لمورئه 
يمنعمانع أكبمر القتل أ0 ذللث، من فعلم الإرث. عليه رئب، الذي الممع صد هو الذي 

بأقن مماء؟اكا قوله؛ ق الاو4 إلى التعاليم بة نإشارة ومنها؛ الميراثاْ،، 

الإشارة،دلالة أمامن على الأضواء التسقبرق تصمن وانظر (، ١ ■ )ص؛ عيي، تمرال( ١ ) 
.٣٨٦/U

(.١٥•)ص نان، الالكلف سر عانى، الانظرت )٢( 

(.١١)ص٠ العيي، تمر )٣( 
(.١٦)ص؛ عيي، التمر )٤( 

(.١  ٦٨ؤص,ريعيي، التمر )٥( 

اثشرميةللدراسات مثي4ين ابن الشيخ عرسي مع يالتعاون الهْميم، جاسة منيرة، اسوموالآداب، ممية  ١٣٠٢



والدعويةالعلمية أناره السعدي، ناصر عيدالرحمنس الشيخ مؤتمر 
ُ.سسبنإبراصمامهم

هوأوالدنيوية الدينية المنافع من الأنان اممه علمه علم كل أذ إلى [، ٤ ]الائ_دةت 
؛،ف١١محبوب أمر النافعة الدنيوية Jااعالوم الاشتغال وأن الخن—روعة، افه نعم من 

قوله؛ق فر الحال الوصية ق المسلمين غير من الشهادة جواز حكم إشارة ومنها• 
ومعناْ،الحكم تلميح من تفيد اسربما بأنه [ ١ ٠ تالخائدةتاُ ه  ٢٠٠٤ين ؤءاّمإن 

يخهلروقد ، ٢٢مقبولةلالخالة، هذه غير ق حتى غيرهم، عدم عند الكفار شهادة أن 
المساويالقياس أو الموافقة، مفهوم بابح من الحكم هذا عر الأية دلالة أن ؛المال 

لكنالشهادات، مواصع من وغيرها الفر حال ق الوصية على الشهادة حال بين ما 
الإشارة،دلالة إر أميل الدلالة هذه يجعل الشيح كلام ق الحكم( )تلميح لفنل 

الدلالات،باب ق سائغان والأمران الملمح، مجرد من أقوى الموافقة مفهوم لأن 
[،٩٠ه]الأنعامت ة أقو أئث أوي، ؤ فول.' إشارة ومنها! 

حميعنيا فاق وححائص فضائل لديه اجتمعت وسلم عليه الله صلى سنا أن إلى 
المرملينبجميع اقتدى حيث التقين، ؤإمام المرملين، يي حمفكان العالين، 

وألقاِيمالمافقين أسماء إخفاء إشارة ومتهات ،، الله؛،،١٣خصه بما عليهم وزاد كلهم، 
[٦١]الأو;ة: ه ؤ تعار: قوله مثل ق مقل)ومنهم( لق 

المجنسأو فضحهم وعدم وق، والنالعاصي أهل على المتر مثروهمة ر إ، 
ؤهاللزأىفيذsنممهلقوْهت قوله ق الملام عليه لومحل قول إشارة ومنهات p[،-،♦؛؛؛؛، 

علىالأعوان ق العي مشروعية إر ٨[، ٠ رؤثسدمو؟ه]هود! اوءاو_كا,؛اق( 
يؤيدالل4 فإن المز، أهل من ذلك على المعاون ولوكان اكر، ودفع الخير أمور 

)_ua(,الأوابد، واقتناص الفوائد مجمؤع العيي، انظرت )١( 

٢(.٤ )ص٦ عدى، المم )٢( 

عدى،)ص"اآ"ا(.تمرالانظر: )٣( 

x٣٤٢تمرالدي،)صانظر: )٤( 

١٣٠٣الشرعية للدراسات عشمؤن ابن الشيح كرسي مع بال،اعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



لدعويةوا اسمية آثاره لسعدي، ا ناصر بن عبدا!رحمن لشيخ ا تمر مؤ
أصويةءيراسة السيئ الشيخ عند اكلأش ادتوخلمف 

تعالجلطيفة، ارة إثوهده (،؛*،، illعند لهم حلاق لا وباقوام الفاجر بالرجل الدين 
وغيرلمة المالدول بين ما الخنافعية العلاقات ثب يالحاصل التثسج من كثيرا 

إثارةومنهات اللهليفة، الأية هدم إشارة تدعمها العلاقات تلك فمشروعية الخلة، 

صفيملخؤصصص4،س:اا؛ارمانأثل
إلىتخرج لم إذا طعه، ؤيوافق ان الأنيلائم مما المليان وألذ الطيبات، أطيب 

عليهيومف المي حديث ق الفتوى لفظ إشارة ومنهات ٢، عنهر النهي الإسراف حد 
ليوم«فحته ثنثسار،?و^' مؤ ؤقمىآلأمرأؤتمأ قوله! ق بعدتعبيرالرؤيا لام ال

العلوممن وأته وآداما، أجمكامها فياحذ الفتوى، ق داحلة التعبير علم أل إلى [ ٤١
تئذاناسوجوب تعليل إشارة ومنها؛ وتعليمهارم، عالمها على يثابإ الش الشرعية 
ينبغيأنه إلى [، ٥٨]المورث ه ؤدكث،صنء I بقوله الثلاثة ات الأوقق الصييان 

بالحكم؛يقرن أن الشرعي، الحلم مائل ق يتكلم منن ونحوهم، والمعالم للواعظ 
الفعلإشارة ومنها؛ واكعليلل؛ا، الدليل عن مجردا يلقيه ولا ووجهه، مأحذه بيان 

ه]الأحزابتؤيمتإ تتا تمد ثتئ ^٥١٠؛ قول"• ق الجواز عر الدال 
ذللث،فإذ بالقول، اقترن إذا حموصا القولى، من أبلغ الفعلي الحليم أذ إلى [، ٣٧
نورءا5، نور 

)ص'\ا٢(.المان، سراللطتف العيي، )١( 

(YAA),_المان، اللطيف وتسير (، 1UY),_العيي، ير نفاطر: )٢( 

(.)_TAYالمان، اسق، ونسر ٧(، • )صزأ عيي، النفير اطر: )٣( 

شيرالدي،)صهآآ/)٤( 

الأصرلض،عند اليان مهامايت، أبلغ من السنة ق بالفعل القول وانران ٦(، )صء٦ المعدي، تمر )٥( 
المراق،و ، ٧٩أ/ الوانقات،، الماطي، اطر: انفرادهما؟، محي البيان ق ابلغ أتهما ق اخلافهم .ع 

،١ ٤ A مآ/ التحرير، ير تيبادثاْ، ّاوأمر ١ ٢ / ١ المعتمد، البمري، (، ٢٨١)ص التنمح، ثرح 

الشرعيةسر1«طت ءثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عنيرص والأداب، اسوم كلية  ١٣٠٤



والدعويةالعلعية آتاره السعدي، ناصر عبدالرح٠>نJن الشيخ مؤد«ر 
التركيإبراميم بن محمد د. 

أنعلى الدلالة ت تعنى دالتي المواءقةت مفهوم دلالة توظيف مجال ز رابعا؛ 
بمعنى، ٠١الأولىرجهة من به المنهلوق ل للحكم موافق عنه كون المق الحكم 

المنهلوقيحكم عنه المكون المفهوم حكم اواة معل يدل الموافقة مفهوم أل 
والخساوىأآا.الأولوى تشمل انها الأصوليض أكثر عند والمختار ونيادة، 

وظاهرة،كبيرة المواممة مفهوم دلالة يتوفلف عدى الالشخ عناية كانت وقد 
وأحرى(،أولى باب من وكدا- ~كدا حالة )وق قوله: بمثل عنها بمرح ما وكبرا 

قموصعا تض ومحمة فمهل اللفغل -يده الموافقة مفهوم عن تصريحه بلغ وقد 
أنعلى نعس وقد ان، الحوالقواعد ،(، اللهلتفالمختصر)تسر مع يره، نف

موافقةبهفهوم الحكم على دل ا وهومالمفهوم، من تارة توحد الشرعية الأحكام 
،•^١٣أوأولى للمنْلوق ارا مكان إن 

ولاؤ قوله؛ بمفهوم الاستدلال الموافقة؛ لدلالة العدى الئسخ توقليف ومن 
العقدتحريم على ، [ ٢٣٥]البقرة؛ ه اوتاء غنل؛،ت - دءمى عئصبمتر معا عقكم جملح 
غيرفهوحرام العقد ى نفأولى باب ضن حطتها، حرمت إذا لأنه المحتدة؛ على 

هآلثننكت ككزأ ^ولأ فوله؛ ق النهى بمفهوم تدلاله اسومنها؛ منعمدأ؛ا، 
لم.حماموجإذا لأنه ^^؛ 

تدلالهاسومنها؛ أولىلْا، اب بمن المجردة فالخلطة كثيرة، مصالح فيه أن مع 
,١ ٠ ١ / ا اليناق، وحاشية 

الجوض،الهئن،ا/خهأ.انظر: )١( 

.Y٣٦٧/الإببماج، المكي، انظر: )٢( 

^^^ةسةجاسةفي)٣( 

(.رص٦٥١الرحيم، فتح المعدي، )٤( 

المعدي،)ص؟ه(.تفسير المعدي، )٥( 

١٣٠٥اثيرعية سراصات مثيميى ابن الشيخ كرسي مع بالمماون اأقميم، جاسة عتيرة، والأداس، اسوم ممية 



والدعويةالسمة آتاره الصعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤضر 
آصوليةريوامة السعدي الشيخ عند اتدلأم التوفليف 

بجْلاراعدتمُلباأىتعالىؤوتيآضآعض،سإنداش قوله ق الأولوية بالموافة—ة 
؛إن)دينار( لفظ ق الأعلى على بالأدنى التتبته بطريق [، ٧٥عمرازت وبثه،ر 
المساوىالخوافقة بمفهوم الاستدلال ومنهات ،، أورر باب من فوقه ما أداء عدم 

ه[، ٤٣قأياآك;ن:اتيأ 
بماصاحبه يثعر لا الذي المفرط، النعاس حال ق الصلاة ق الدخول مغ اؤيه ي

لمجرد)الأْتناع بمعنى )الاستنكاف( بمفهوم الاستدلال ومنهات ويةعلل'آا، يقول 
ولا.نؤ عنداقءيك أن اشسج ر^تكش ؤ ت ه قولق للوب( a٠العن الرغبة 

بابمن الأس_تكبار عن تنزيههم أن على [،  ١٧٢اءت هه]النالممم_ل 
بعدالحد قوط بالاستدلال ومنهات ا، وزيادة١٣استنكاف الاستكبار لأن أولى، 
إلآأل'ي0'دالوأينمفيشؤ ت ه نولكماق الحرابة ق عليه القدرة ونبل التوبة 

فعالها،س تاب إذا — الحدود س غيرها أن على ، ٣[ ٤ هتالمائ-دةت مدرو_أءثألم 
لنقلبتبديل؛نىإسسراويل الاستدلال ومنهات أولى؛؛؛، اب بمن عليه— المدرة نبل 

ْع— القول بدلوا إذا بامم [، ١٦١لالأءرافت ه ة حملؤوِملوأ قول•' ؤا )حطة( 
علىيزحفون وهم لحلوا ولهذا أولى، باب من للفعل فتديلهم - وسهولته رْ ي

ه]الجمحةتألح قوله؛ ق النهي بمنءو_م تدلال الاسومنها• ؛، أس-تاههمأ 
عرهترل تثدعى يعله وتحرصر النفومحى فه مرغب الذي البيع برئ الأمر بان ، [٩ 

(.١٢رص٥ المعدي، تفسير انظرت )١( 

)_aa(.السعدي، نمير انظرت )٢( 

٢(.١ )ص1 العيي، تفسير انظر؛ )٣، 

المعدي،نمير )٤( 

٣(.٠ السعدي،)٥^٦ تفسير )٥( 

الشرعيةتالعواسات ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرق والآداس اسوم كلية  ١٣٠٦



ئوالدعوية اسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت4ر ؤ
التركيبنإبراب محمد د. 

وغيرهارا/لككاعات أولى، باب من الشواغل من 
نعني:والي الخaلاب(، المخالفة)دول مفهوم دلالة توظيفا مجال وو ا: حام

حالفعتا المذكور الحكم نفي عر للدلالة الشيء، وصمي بأحد الحكم )تعليق 
الصفتينبإحدى الحكم معلق صفتين، لشمدكور أ0 بمعنى الوصف،(أآا، لت، ذل
الهفة؛"*؛،حالم، عتا الحكم نفي على التعليق فيدل، الأحرى، عن كت ؤي

ءداْما كان وصفيه بأحد الحكم فعلق لازمان، وصفان يعتور، كان إذا الشيء لأن 
بخلأفها،أ.

شروحهق المخالفة مفهوم دلالة توظيف، من عيي الالشيح أكثر وفد 
الأحكاماّمتنباءل ق أدواته أبرز أحد وكانت بل الشرعية، المصوص على يره وتفامح

أنعلى أصوله ل عدى الالشيح نص وقد أكترهارْ؛، ومن المعاق، واستثمار 
حكمه؛ق الخنهلوق حالف، إذا المخالفة، مفهوم من تارة توحد الشرعية الأحكام 

أوالوصف، ذللئ، ، تخلفإذا شرط، فيه أوسرط ؛وصم،، وصف، المنهلوق لكون 
عدالخالقة بمفهوم تدلأل الامحتوظيف، تنؤع وقد الحكمل٦،، تخلمح الشرط 

اللطيف،)صآ"م(.سير العيي، اننلرت ر١( 

٤. ١٢٨/ اللمع، شرح والشيرا3ى، ٤،  ١٣م/ المتض، الغزالي، انظر: )٢( 
.٢٣٧/١الأدلة، اد«عانيخ؛^١?^ وابن السابق، المرم انظر )٣( 

.١  ٢٨م/ نن، المعالم الخطابي، الس )٤( 

^الأسصاتلىفيمظمحانملألأت،،ونم
الرحمنهمد الشيح )اسياظات، ممابه: ق الحارثي ّتف، د. ونداصر المغالفة، فهوم يتلومادلالة 

العدىالشيخ صد امتعمالأ الأكثر مي المخالفة عفهوم أن (; الكريم(،)ص٢٨القرأن من المعدي 
والدلألاته.والعاي الأحكام متشاط اق 

الفقه)ص٩(.أصول ل جامعة لطيفة رصالة )٦( 

١٣٠٧اJشرعية لسواسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع باتاون القميم! جامعة عتيرة، والأواب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره المعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ تمر مؤ
اصولةءعراسه السيئ السح عند الدلالي الموظعف 

قصيظهر كما العدد، ومفهوم الشرط ومفهوم الصفة مفهوم بين ما عدى الالشخ 
التالية؛شواهده 

بمفهومالاستدلال المحاكة؛ مفهوم لدلالة المدى الشخ توظيفات ضن 
أفعلى [، ١٢٤؛ ٥٠٣٥٠١١]ب ألْكلمإُا. عهدي بمال و ه؛ قولو الوص_ف 

ومنها؛، ٢١١١٢با-بامحإتيانه ْع ولكن الإمامة، ينال مالفلالم غير أن دل، الأية مفهوم 
عقهآوآعتثزئلأ.٠^٤ أكن، حج تن ؤ قوله؛ ق الشرط بمفهوم لأل مستي ال١ 

j1 ) الصفابين عي المشروعية حصر الة معلى [، ١٥٨ه]اوقرةث ياهلوق>بهثا
إلىالأية ق الشرط مخالفة مفهوم دل، فقد شل، المعتمر أو الحاج على والمروة 

بالبيت،الهلواف ، بخلافأوعمرة، لحج انضمامه مع إلا مفردا عي باليتطؤع لا أنه 
بمفهومتدلال الاسومنها؛ مفردةر'أا، ادة وهوعبوالحج، العمرة مع يشؤع فانه 

تهلؤعمن علياذ [، ١٥٨]البقرة؛ ه حزا هثلئغ وش ؤ قوله؛ ؤ( الخيرية وصف، 
إلاله بمحمل لا أنه لم، ومعليه الثم صلى رموله ولا القه يشرعها لم الي، بالبلثع، 

مشروعيةبعدم عالما متعمل-ا كان إن ه لشرا يكون قد بل له، بخير وليس اء، المن
لجآمح/محءن قوله؛ ق المتعة وصف، بمفهوم الاستدلال ومنها؛ الملر'اا، 

،٢٤١هد^؛عليه ليس الفرد الحاج أف على [، ١٩٦البقرة؛ ه] ألدؤ، يى نكسز أئ 
j(المشروط الإصلاح إرادة اشتراط بمفهوم الاستدلال ومنها؛ 

الإصلاحيريدوا لم إن أنهم على [، ٢٢٨ب]ال؛قرةث لدواإءأشءا د'لأىإذ محا 
)ودل(؛ ١١شسرهره ق السعدى وثال ( ١٤)صء الرحيم ومحتع )_AU(، السعدي، تفسير انظر؛ ( )١ 

الترس،(،منها يحصل لا الممو^ غير الرهن أن عل هذا 

اسى،)ص٦٧(٠تسر )٢( 

(.)ص٦٧السعدي، تفسير انظر؛ )٣( 

(.٩٠رص السعدي، تفسير انفلرت )٤( 

المرعيةلليراسات مثي4ين ابن الميخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيرع والآىب< اسوم ممة  ١٣٠٨





والدعويةاسمية آياره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن مؤت٠رالشيخ 
أصولية■ماسة ادسسي ايسخ عند ١^۴١^٠ التوقيف 

المخاس،مفهوم إعمال شرط يتختف، حنن وتوظيفها الدلالة تلك إعمال >إا يتم لا 
وقالالمخالفة، مفهوم إعمال شرط فيها تخلف يرة يآيات ق ورد كما وذلك 

شيء،على حكمأ كتابه ق رن—، متى الله ءا0 لهليفة. ناعية وهده الحالةت تلك عن 
لوهدا الوصف،...، ذلك على به الحكم تعلق شرطتا، لذللثح أوشرط بقيد، وقيده 

كثيريقول الذي الأصل هذا من تثني المذكر المقصود ؤإتما له. حصر لا القرآن 
احتفاظالشيخ ؤيوكد مرادرأ؛، غير قيد هذا عليها تكلموا إذا - رين المقمن 

ومعنى،فائدة بلا حشوا ليس وأنه مخالفته، مفهوم انتفاء بعد الدلالية ؛فائدته اللففل. 
للمخالم،تظهر وقد فائدة، من فيها لما أرادها افه فإذ افه كتاب ق لفظة كل بل 

قالمخالفة مفهوم إء٠ال تخنف، بعد اللفذل فائدة ^؛^ ١١وأظهر وقد 
منالريبة تحريم ق )الحجر( صفة فيد اء انتفمثل الكريم، القرآن مجن عدة مواصع 

هذاافه ذكر إنما بانه [، ٢٣اءت )النب - ي قوله! 
انالأنحجر ق هي التي الريبة إباحة القثتح من وانه ة، الحاللهذه تشنيعنا القيد 

أنمع الألباب، ذوى عنها لنفر قبحها، بثياب متجليه المسالة الله فذكر ينته. بمنزلة 
لالرهن قبض صفة مفهوم انتفاء ذللدت ومن الحالةل٣أ، هذه بمثل يعلق لم التحريم 

^ئ؛0آةستةممحامحويءكسرووتمبوأمحا قولهؤهوإن'محتن 
ذلك،^ [، ٢٨٣هلالبقرة: مميجأثه'تئبجصأأمحدآ 

الأراستيثاقل؛،.وزيادة للاحتياط 

الحان،القواعد )١( 

الحان،)صا-لأ(ءالقوس )٢( 

عيي،)_vU(.التمر انظر: )٣( 

)_AU(.عيي، التمر انفلرت )٤( 

الشرعية]ليواسات عثيمين ابن اثشيخ ءرسي مع بادعاون القصيم، حاسة عتبرة! والآداب، سوم ا كلية  ١٣١



وا1دعوياتاسمية آثاره السسي، ناصر بن عيداترحمن اتشيخ ع>ؤتمر 

د-ىءسبن؛بد'عيمامهم

سعديابن عند السياقية اتدلألة توظيف اتثاتث! البحث 

و)النظم(تاق، اليمض )الئظم( كلمة؛ واللغومحن الفقهاء من كثير تعمل ب
بعض،على بعضه يدل منتفلم سيل على النللئ، ق اللؤلؤ جمع اللغة• أصل ل يعني 

ْترنهوالجمل الكلمات تأليف، يعني: إذ الاصعللاح، ق كدللت، ياق والم والفل
الترئ؛ةالألفافئ وة؛لت العقل، يقتضيه ما حب على الدلالات متناب المعاق 

الإطارنعتي• السياق ودلالة ، ٠١العقلليقضيه ما على دلالاتها المعتبرة الخونة 
فيماالجمل بوساطته وتنمل الدلالية، ووحداته الئمى عناصر فيه تتتفلم الذي العام 
ومماصدم،وفحواه النص دلالات اومحع والمستمع القارئ به ؤيفهم وتترابهل، بينها 

مترابهلة،حلقات أو متكاملة كوحدة النص فهم هي الياق دلالة حمانص وأحص 
بعص،بعد بعضه الكلام اوق تبملاحفلة وذللث، الواحدة، كالجملة النمى وقراءة 
كاطيتفإ0الدىكونعالى؛المنوبحمبف ببعص، بعضها الألفاظ وتعلق 

اقتفاهوما القضية وآحره؛ءص_، الكلام أول إلى الالتفات هو والتفهم المستمع 
قالتنلر فزق فإن أولها،... دون فيآ-محرُا ولا آخرها دون أولها ل لأينظر فيها، الحال 
الكلامأجزاء يعص على النفلر ل الاقتصار يصح فلا مراده، إلى به يتوصل لا أحزانه 

والإحاطةالمعنى اصتبانة على الممر به تعين يما أهم من وذللث، ا، دون 
دالنظرفعليه، الشريحة نصوص من الصحيحة المعاق استكثار أراد فمن يالفحوى، 

<.النياق١٣بحِج تصالها واموهدلولأما، العرب،، لغة من الألفاخل مفردات إل 
غايةالمعدي النسخ عند المعنى تبانة امحوظاثنج ق ياق الدلالة كاسنؤ وقد 

(.٣١■اكريمات،)ص الجرجازأ، )١( 

؛/آ-آ'أ'،بمرفسط.)٢( 

.٢٣• ٥ أ/ الإتقان، الموطئ، وانظر: ،  Y١٧٢/ اJرUن، الزركثي، )٣( 

١٣١١الشرعية ليدراسات متيمين ابن الشيخ كرّمي مع القصيم! حاسة عتيزة، والاداب، اسوم ثيية 



ئوا1دءوي،ت اسمية آتاوه المعدي، ناصر عيدا1رحصبن الشيخ مؤض>ر ا
آصولية>دواسة السعدي الشيخ عند الدلالي التوظيف 

قالشيح وأكد الدلالي، التوظيف، أدوات، من غيرها عن أهمية تقل لا لأهمية، اق 
المعنىيجعل أن ذللئ،، ق ينبغي الذي ال بالنموص ق الناظر على يره نفمقدمة 

ويقابللأحله، سيق رما الكلام، ياق سل فينظر إليه. يالة ومواللفظ هوالمقصود، 
الرسول،بأحوال، العالم 0ع الآيارؤث٠ ياق لفالنظر . . . آحر؛ موصع ز نفليرْ وبين بيته 

يعينما أعفلم من بزوله، ولت، وأعدائه أصحابه مح يرته وسوسلم عله الله صلى 
وهوتلاميده لبعفى المعتادة رماتله إحدى ق وقال، آ، منهأ المراد وفهم معرفته على 

منهالمنقول، الكتاب، تنفلروا أن ؤينثغي ت النص قراءة عند ياق الق بالعناية يوصيه 
الكتاب،صاحب، كلام ان الإنونتح مشكلا، كان إذا الكلام فبعض الكلام، هذا 
وقدمفردارآ؛، الكلام ير نفي، طالإذا ، بخلافمعناه، يتضح ربما لأحله، يق سوما 
نقالهما مثل ووظائفه، السياق أهمية ق العلماء قاله ما أحن حدي الالشح نقل 
بيانإلى يرمد ياق البأي، العيدأ'؛! دقيق كابن العلماء من غيرء عن 'أا القيمل"ابن 

العام،وتخصيص المراد، غير احتمال، بعدم والقعي المحتمل، وتعيين المجمل، 
المتكلم،مراد على اللالة القراتن أعفلم من وهو ة، الدلالوتنؤع المهللق، وتقييد 

أمت،أووتيردذامى ؤ قوله! فانفلرإلى مناظرته، ل وغالط نفلره، ق غلهل أهمله فمن 
،،الحقير..١٠الذليل أنه على يدل، سباقه تجل كيف، [، ٤٩]الدحازت ألخ؛قر؛يم 

٣(.• عيي،)ص تضرالانظرن )١( 

الاس(،)لاجوبة قكتاب،: المبموئ رّاتلالنحالشخصث، )٢( 

.٧٨٩القوس،؛/بيانع اتفلر: )٣( 

١.٢ Y/ الأحكام، إحكام انظر: )٤( 

السلام،عيل. بن العز الياق، أهمية ق القولة هد0 أكد من أول، ولكن ٣( او.عل.ى،)ص؛ تقمر انفلر: )٥( 
الح«لأتاتبيين إر يرثد )الساق فقال؛ ، ٣٥٧؛/ المحط، البحر ل الزركشي عته نقلها كما 

الواصحامتج(.وتقرير المحتملات، وترجح 

أوثرءيةسراسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعت عتيزع والأ0ب، العلوم كلية  ١٣١٢



ئواثدعؤية اسمية ١^٥ السعدي، ناصر عيداثرحصبن الشيخ ِؤ 
الترعيإبراهيم بن محمد • د 

والتحقير.الذم فانتفى ذم سياق ق جاء الكريم( )العزيز صمتي ق المدح أن يمض 
قوله:ق الأية لخم توجيهه الس—؛1^ لدلالة عيي الالشخ توفليف ومن 

[،١١٨لالادا.ة: .ب لهلمظنكآقايلمحثِ مغن ثإن بمادق ؛٣٠( ن إؤ 
وامرحام،اس_تعهلاف، مقام ليس المقام لأف الرحيم، الغفور أنت يقل؛ ولم بقوله• 

العزةذكر فاّسح اه، دون من إلهين وأمه اتخدْ منن وانتقام غضا مقام هو إنما 
الوعيدتخصيص دلالة ومنها؛ والغفرةل١،، الرحمة ذكر من أولى وصار والحكمة، 

ميلإؤ!أثؤ هوله؛ مياق ل الأحزاب عموم من كفروا بالذين 
الضميرليعود لهم(، رفويل يقل م ول[، ٣٧ض َكمحا 
ووافقتالصواب، ؛؛، أصابء؛لائفة المختالفين، الأحزاب من لأف الأحزاب، إلى 

المختلفينالأحزاب، من فتة أن الأية ق السياق دلالة تونليفج فاشمر ،، ٢١الحق...
ؤ؟متأيىلام؛ العليه يوسم، هول( أن تنلهار امومنها؛ إليه، مهتي• للم، ممب، 

بدلألةوحيا، تعبيرللرؤياوليس [، ٤٩قا؛تيوس-ه ألشاس ثاُث، فه عام بمد ين 
لوهمالسياق إزالة ومنها• ا، ر وحى تبلخ وليس تعبير ياق سياق اللأن ياق، الس

منانه على ، ٨^١[ ه]الخج؛ ؤاآثب-حما-حهثادب ت تعالى فوله ة ؛•لأل
ياقسق جاء ما بدليل والطاقة، الوسع ت، بحالجهاد بل يهتاق، لا بما التكليفا 

ياقر؛ا،يالالوهم فزال ه، ؤوماجثثظؤ،آمحاتيشم قوله؛ من الأية نمى 
ههاددظثوأآاةتتنم١وصدا ودا^يث،لأمحاوء قوله؛ بسياق الأّتدلأل ومنها؛ 

الأمرأن بدليل نقمي، فيه لما متمم للخلل، مرير الله ذكر أن على [، ١ * "١ اء؛ ]الم
٥(.)ص٩ الحان، القواعد العيي، )١( 

اظر:سماسي،)صية(.)٢( 

١(.يوسف،)ص٩ تصة من مستنطة فوائد العيي، انظرت )٣( 

(.٥٤العيي،)ص٦ شتر انظر؛ )٤( 

١٣١٣اممرعية _ L_U_عثيمين ابن الشيخ كرسي مع يالتماون القصيم، جام،دت عتيرهء والآداب4 اسموم كليات 



والدعويةالطعية آثاوه السعدي: ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت٠ر 
أصوليةءما٠س^ السيئ امميخ الدلأم التوفلمف 

مرضنوعان: القرآن ق المرض أن ومنها؛ ، ^١١١١٢سياق ق الصلاة تلا بالذكر 
ورودهماكثرة مع - هذا من هذا تميتز إلى والطريق شهوات، ومرض ثبهات، 

لوالمخالغين اJنافقين ذم ل السياق كان فان السياق، بدلالة -يدرك لقرآن اق 
الم-اءقينؤهدببال كقوله والشبهات، النأكوك مرض كان الدين: أمور من شيء 
ذكرق السياق كان ؤإن والشكوك، الشبهات مرض أى: [، ١ ٠ البقرة: ب مم، 

كقوله:ؤْلأعقثصالشهوات، مرض كان المحرمة: الأعمال، واقترافح المعاصي 
•٠٢والفجور الشهوة مرض '؟؟[،أمح،: ^]١^١>-،: أأملخيئلعآئىذ<سمض  (٢)

•لتفسيرالجدى،)ص'اه( وانظركلأمامشا-|L ٢(، ٦ الربانية،)صء٢— المواهب المعدي، انفلر؛ )١( 

(.الحسان،)ص٥٩القواعد اJعالي، اظر: )٢( 

عثي4ينابن الشيخ كرسي مع يالتعاون القصيم، حامعة عتيوة، والإداب، اسوم كلية  ١٣١٤



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن سوايرحمن الشيخ مؤتمر 

د.سسبن؛براممامم

السعديعند القاصدية الدلالة توظيف الرابع] البحث 

كلاستيعاب أحل من المقاصدئة الدلالة نوفليف إلى والمفنر الفقيه يحتاج 
لبالنظر بل ومفهومه، أوفحواه النص منطوق من تظهر لا قد التي النص دلألأيت، 
أصححيث والمق1ل1ة، الحالتة بالقرائن عليه المستدل الخطابتة، ومقاصده معقوله 

ولكيالألفاظ، من تنرف لا كلامه من المتكلم أغراض بعض أف به لم الممن 
والمقاصد،...الأغراض على ه أدلالكلام مجمؤع من الحاصلة المعان( تكون 

ذكتعرف لا وأتت القرى(، كثرة الرماد(ت )كثير بقول• التمثل، من القصد أف كما 
الدلالةارت صوهكذا اْأآأ، بمعتعليه تل.و( تولكنك محه، تالذي( اللفظ من 

الكلاممن القصال لأف المعتى؛ استخراج ؤ( التوظيفية الأدوات أحد المقاصدبة 
المستمععول فإذا ومكالمه، مخاطبه إلى المتكلم نفس ق ما ؤإيصال التفاهم هو 

أنيه فحري الأقوال 3( الطوية والقاصد الأحوال دلائل( دون اللففل مجزئ على 
الأحكام3( الأصل أل اء الفقهعامة يرتم( وحيث، إدراكهل'أا، ؤيفعف، فهمه ينفصؤ، 

مشروعيةبمعنى ، ٠٣الحرجلعن وأبعد القبول إلى، أقرب لأته التعبد، لا المعقولية 
مقاصددلالة لتوظيف، ا بابالمشروعية تللش صارت فقد الشرعية، الأحكام تحليل، 

وأحكامه.مراده على الدلالة 3( الشاؤع 
معرفة3، التومع عند المقاصدية بالدلالة كثيرا تعين، يالعل.تم، الشخ وكان 

النصوص3، القاصدية للدلالة توظيفه وكان ل، ؛حطابه، ومرامي الشاؤع مرادات 
العاصرةالنوازل 3، النظر عند البحثية وفتوحاته العالمية إشراقاته من، كثير وراء 

٤(.• ب الإءجا3، دلاثل، الجرجاف، )١( 

أل٢٦١/٣ابز،عمل،الواضح،اظر:)٢( 

٠٧٢القاعدة ، ٢٦٩؛/ القواعد، اJقزمح(، )٣( 

١٣١٥الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بال،عاون القصيم، حامعة عتيرة، والاداب، امموم كلية 



اسمية١^٥ السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ 
أصولية|دواسة السعدي الشيخ عند الدfلآري التوظيف 

المقاصديةللدلالة عدى الالثسخ توفليفات استعراض وعند المنجدة، والمعاق 
•هما نوعين، على نجدها التمحى قراءة موصر خل 

مجموعةمن ام المقصدالمتخراج اسق المقاصدية الدلالة توظيفج الأولت 
النصوصدلالة ق الملاحفلة شديد حدي الالشخ كان فقد شرعية؛ نصرمر 

قتدلى متعددة نصوص دلالة من يتالف، عام، شرعي مراد على بعض ْع ا يعفه
فيجٍت،ه، بالأحكام وينوهل الشاؤع يقصده عام سرعي محنى على ا مجموعه
والتيالوافرة القرآنية كالنحوص عاليه، والأحكام المعانر ويناء ملاحفلته حينئذ— 
نوهتالتي النصسوص ومثلها التكون، 3، والتانل التفكر أهمية إلى العباد ومت 

الباريشلنا التي الأحرى والنصوص لهم، ماء والالأرض خير تإلى الناس 
وجعلهاودنيوية، دينية وحيرات منافع س الكون j، مالنا جميع استخراج على فيها 

عييالالشيخ نفلر ق يمجموعبما النصوصى تللث، فدلت، وأعمالنا، علومنا محلؤع الله 
وأعمالها،العصرية العلوم أل وهوت الشاؤع، مقاصد س عظيم عام مقصد على 

شرعا،المهللوية س والدين ا الدنيأمور ق النافعة الحديثة المخترعات وأنولع 
القهصلى ورمحوله الله يحثه ومما وسلم، عاليه الله صلى ورسوله يه الله أمجر مما واتها 
قظهر وقد خاصة القرآن. علوم ومن الله، بيل 3، الجهاد من وأما وسالم، عاليه 
يذوّْر، للخلق؛ عغليمة فوائد ا فيهأمور وعناصره الكون مواد س الأوقات هده 
وأنهللناس، ومتاغ شديدا ا بأسفيه وجعل الحديد أنزل أنه إلى الحبال الله نته ذللث، 

المرقأقرب من المنافع هذه لتحصيل، عوا يأن فعليهم الأرض. ق ما لهم سحر 
لوبعضها الواجبات، ل يعفها ؤيدحل، يالتجاريتط، معروفة وهي، تحصيلها، إلمح، 

المباحاتل١،.3، منها وشيء المستحبات، 

١(.—٣ ١ ٦ الجامعة،)ص والأصول والقواص ٧(، ١ ٧— الحان،)• القواعد عدى،، الانظر؛ 

الشرميةسراسات عتي4ان ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة منيزد والآداب، امموم كلية  ١٣١'



ئواJنمعويات اسبة آثاره السعدي، ظَ مؤذ٠رادشدحعيدايرحمزبن ا
التركيإبراهيم بن محمد د. 

الخاصةوالمقاصد المعاق استخراج ق القاصدة الدلالة توظيف ال! الش
وباشتمره ق اافلاهرة عدى الالشخ اهتمامات من وذلك النصوص! بمفردات 
ثمالمحوص علل التماس طريق عن النص مراد استخراج على نحرص مؤلفاته، 
تيلألالأمالشواهد: نالك ومن العلل، تلك خلال من الخماصدئة الدلالة توظيف 

[،ءالىأ0افمالك١ ١ ٥ ه]اوقر0: فيملؤدفآثمبمو١ي 
مالكاكان ولغر٠را، الأنوار لمهللع مالكا كان فإذ الكون، كل ورب ات، الجهكل 

الأخصمن يفهم الأعنأ قاعدة: ق داخل الأصولمن عند وذلك، ، ٠١الجهاتألكل 
منومراده العموم، لنقل ق البعض ذكر ينمي قد التكلم لأذ الضمزاى، سبيل على 
جميعوالمقصود والغرب، المشرق يملك فلأن تقول: كما الجميع، البعض: ذكر 

اس_تظهارومنها: ، ٠٣٠وآه...نىؤت4اقمةائآوح؛ ومنه الأرض، 
زمنكل ل الدجال المسح فتنة من التعوذ أمر ق الش_ارع قصد أن المحيي الشيح 

الدجاللفتنة جنس م امالدجال ففتنة فتنة، كل من التعوذ هو خروجه، قبل حتى 
المسحفتنة من الاستعاذة مشروعية من والمقصود اممه، بيل معن تصد فتنة ولكل 

ومنها:والادوينأ؛ا، الإلحاد كفتنة وشبهة، فتنة كل ومن منه تعاذة الامهو الدجال 
دإةث4تآإ؛لناث؛ر< ومثقع ًُفة ؤءوتيهء-اإئم ه• قولل الأية بمنمود تدلال الاس

مقاصدهمن أكثر ومصالحه منافء4 ماكانت بأذ [، ٢١٩هلالثقرة: آ>ءىزينسيعا 
التاكداشرامحل بمقصود تدلال الاسومنها: يمنعهاْأ، ولا بمحرمه لا اممه فإذ ؤإشمه، 

)صّآأ'(.تفسيرالمدي، انظرت )١( 

ااكزالي،أضاكاس،)صمْ(.)٢( 

٢.• - ١ ٩ أ/ الشاطئ، )٣( 

)صه"آاأ(.الفواتد، مجمؤع عيي، الانظر؛ )٤( 

الفتاوىالدين،)صا'مل(.)٥( 

١٣١٧ا}شرءيات سراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعات عتيرت1 والآداب1 اسوم كليات 



والدعويداسمية آثاره السعدي. ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
أصوليةأدواسة ا1سءدي الشيخ عند التوظيف 

تلثنتامإن ؤ قوله• ل الطلاق بعد الرجعة الزوجان يريد عندما اف حدود إقامة من 
ينبضأنه على [، ٠٢٣ I لبقرة ]١ ه ا0ييت\حثودأقي ^١ يرا->تآإن أن عمحنآ 

والكبار،الصغار الولايات،، خصوصا الأمور، من أمر ق يدخل أن أراد إذا ان للإن
،،أحجم١١ؤإلأ أندم، -بما، ووثق ذلاثج، على قوه ه نفمن رأى فإو ه، نفثنلرل 

ولأجناحءكممماؤ قوله! ق التصريح وتحريم التلميح بإياحة الاستدلال ومنها
الوسائلأن المقاصاليةت القاعدة على [، ٢٣٥هلالبقرةت اليع - مى ء عئبمترم 

التعريضلأن محرمة، فالومائل محرمة مقاصدها كانت، فإن المقاصد، أحكام لها 
فلهذاغيره، يحتمل فلا التصرح وأما الجناح، فيه اف قط فاسغيره يحتمل بالنكاح 

قولهبمقصود الاستدلال ومنهات العدةل٢؛، انقضاء قبل استعجاله من خوفا الله حرمه 
الميئةال الأع٠أو طى [، ٢٦٤ه]الثقرة: سمحالإنلآذئ 

بمتمهكمإمتأ كء ي-ووإ  ٠٤ؤ؛تعالى* قال كما الحنة، الأعمال نطل 
ماتبطل فاليثات الميثان يذهبن نان الحأدر فكما ه، أعثلك؛ قبل لعءسآن 

السيئاتإبمطال تعميم أفادت الأية ق القاصدتة ظلدلألة نان؛^، الحمن قابلها 
الاستدلالومنهات الصدقة، لحنة الأذى سيئة إبهتال ق خصوصه وعدم للحنات 

ياعتواؤئزوا؛علمأكتي ؤ ت قوله ق لمين الممع للقتال للمنافقين اطة بمقصودأمر 
ليسأمرهم أن على [، ١  ٦٧عمرازت ]آل ه س؛يؤأةهأوآدذعوأ قتلواق 

يحملونأنبمم دام ما والأوطان الميال عن الدفاع ؤإنما الدين، عن الدفبع فقعل 
قوأمثالهم دخولهم يشؤع لذللث، ظاهرا، للإسلام ؤيتتبون حقيقه، الدولة تابعية 

(.١٠رصن؟ العيي، تفسير )١( 

')صء العد.ى، نمير انفلرت )٢( 

(.١١)صّآ الممعدى، تفسر )٣( 

الشرعيةلiدراسات عقيميى 1بن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآداب1 اسوم علية  ١٣١٨



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر ض عبدالرحمن الشيح مؤت٠ر 

التركيىسبن؛براس( د• 

منيأتون ومامقأث؛ءك ؤ ت قوله يمقمود تيلأل الأمومنهات ، الملمين جيش 
أنهعلى [، ٦٩اه'ه]الأنعامت بمتوُى نملهن هكنذ»طرئ 

الواجب؛هو تركه فإل شره، إلى شرا الموعوخل يزيد مما والوعفل التذكير كان إذا 

نومنول بمقصود الاستدلال ومنهات مقصودال٢آ، تركه كان المقصود، ناقص إذا لأنه 
هبجناميزُأع؟ ئت، ؤما ^^٠^٠^، ؤ السلام! عليه لشعيب شعيب 

وهوخاصة، الزمن هذا ي لمون الميحتاجه هام مقاصدي أمر على [، ٩١]هود! 
مستخرجاعدى الالشخ فقال الحاجة، عند لم المبغير اللم احتماء مشروعية 

عنيداير الله إن عيب! ثللض، الكفار ثبتا رهمل حماية حكمة من القصد هذا 
الكفار،وطنهم أهل أو قبيلتهم بب بعنهم دفع وربما كثيرة•..، بابا بأمالمؤمنين 
يحملالتي الروابهل هلْ وأل رههله، بب قومه رجم شبتا عن اش كما؛•فع 

لأنذللتف؛ تعين ربما بل فيها، عي بالبأس لا لمين والمالإسلام عن الا-ني بيا 
لمونالمماعد لو هذا فعلى والإمكان، القدرة حس< على مهللوب، الإصلاح 

الأفرادفيها يتمكن جمهورية الولاية جعل على وعملوا اممار ولاية تحت، •^، ٧١
تقضيلدولة استلامهم من أولى لكان والدنيوية؛ الدينية حقوقهم من والشعوب، 

وخدماعملة وجعلهم إبادما على وتحرص والدنيوية، الدينية حقوقهم على 
عالأجعفيؤال_لأمتؤ عليه يوسف، بمقصودقول تدلال الاسومنها! ٢، ر لهم 

للمصلحةباس لا أنه على K، [ ٥٥]يوسم،! عليث.ه حنيفل ■ء؟ينيآ'لآبجاإد، 
عليهيوسم، بقصد الاستدلال ومنها! ،، غيره؛ من كفاءة أعفلم أنه لم الميخر بان 

١(.)صا"ه السعدي، تفسير انظرت )١( 

٢(.٦ ٠ )ص السعدي، صير انظرن )٢( 

(.T'AA)^؛؛العيي، تفسير اظرت )٣( 

٤(٠٠ )_U السعدي، تفسير انظرت )٤( 

١٣١٩ائشرعية لإدواسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية 



والدعو|ةآتاوه المعدي، لصر م^وادرح.نبن السح 1حت4ار 
أصولياتءيراسات المعدي الشيخ عند الدلائي التوظيف 

قوله؛عالىتؤ*ئثال عنده يتمه كي أحيه رحل ق المولع وصع حيلة من اللام 
هلثمؤ>ا \ذلإ' أفر آثيا مودن أدق لإ أمه  ٠٣ي، النمايه جثل ءتهازهئر جهزهم 

منحو إل بما يوصل التي والملكئد الحيل اسعمال جواز على ٧[، ٠ ]يوسف: 
.٠ أخيه،. مع ذلك يوسم، استعهل كما الجائزة، أو والمستحية، الواجيه الحقوق 
الالنؤع هدا على الي فالحيل . • • • منهم، شعور غير من عنده فائه إر به ليتوصل 

المحرماتإحلال إل بما يتوصل التي والخكائد الحيل ^٢ ٠١١ؤإنما فيها، حنج 
لوملم عليه افه صلى قوله بمقصود تدلال الاسومنها: ا، الواحبات١١قاحل اصأو 

بالمذكوراتيحصل الإمحاء أف على ؛، ٢١اليوم( هدا ل )اغنوهم الفطر: صدقة شأن 
فلاعرفا، الإغناء به يحمل مما غيرها وق الفطر، صدقة ل الواردة لأصناف اق 

الملكورةر'ا،.الأصناف ق تنحمرالأصناف 

(.٣٧)صرأآ*م الملام عليه يوسسف قصة من ستتيطة خواني السعدي، انظرت ( ١ ) 

٧(.العيية،)ص، الأجوبة (، ١٤الأبرار، تلوب حجة المهدي، انظرت )٣( 

الشرعيةلأدواسات عقيهبى ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعت صتيزد والأداب، اسموم كلية  ١٣٢٠



والدعؤيةاسمية آيلره اسلي، تسر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الترمميإبراميم بن محمد د• 

اثسعديصني البلاغية الدلالة توظيف اآءثامس| البحت 

قالداخلأ البلاغية والخانع الساتة المسائل مي البلاغية: بالدلالة الراد 
قومعهودها العرب ان لسعلى محمولة الثريعة نصوص ولأن العريية؛ اق المع

دلالاتل اعتارها يجب اللسان، معهود من البلاغية الخلولأت فإذ الخطاب، 
الالبلاغية والخانع البيانتة ائل المسمن كان ما فكل ؤإيحاءاته، الشرعي النص 

العرييان اللممقتضى من اما مادام عليها، الثرعتة المموص حمل عن منيل 
ومعهودهأ*آ•

يربتفوهوالهموم البلاغية الدلالة عليه تخفى عدى الالشخ يكن ولم 
المعاقإلى بالتنويه يفرم لدللث، الدلالية، الأدوات ببديع معانيه وتجلية القرآن 

تفاصيره•غضون ق البلاغية الدلالة توفليما حلال من القرآق التمى ل المكنونة 

١.٢ ٤ أ/ الشاطئ، انظر: )١( 

١٣٢١الشرعية لليواسات هو؛وهخن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آثاره ئاميرالسعدي، بن عيدايرحمن مؤذ٠رادشيخ 
أصوتيةءيواسة السعدي الشيح عند الد^لآلي التوفليف 

البلاغيةبالدلالة تدلال الاست البلاغية للدلالة عيي الالنسخ توقليف ومن 
ماوعي م\كتجت قوله; ق اكتب( لفذلي)كب/ اختلاف ق ا3كامنة 
الحنةلخفة المناب لفغل)كب( حفة حيث من [، ٢٨٦ه]اوقرةأ آكشجث 

قأذ على الشر، وفعل يتة المملثقل المناب لففل)اكتم،( وثقل الخير، وفعل 
سعيبأدنى ان للأنيحمل الخير عمل أن على الدال، الخير، ق د)كم،( الإتيان 
عملأف على للدلالة الثر؛ عمل ق )اكتب( ب وأتى القالب، نتة بمجرد بل منه، 

الشيحأن نلحظ وهنا س_عيهلا،، ؤيحصل يعمله حتى ان مالإنعلى يكتب لا الشر 
بعضأن حين على شرعي، حكم استثمار ق البلاغي الملحفل هدا وظف عيي ال

التنويهلمجزد إنما عليه، الحكم ترنيم، دون البلاغي الملح—فل ذللثخ يدكر الحلماء 
لففلإفراد j البلاغية بالدلالة الأّتدلأل رضها: ١^٢٢، وثم الحسة حفة إلى 

أفعلى [، ١ ه]الأنحامت وألور ؤ قوله• ل وجمع)الظلمات( )النور( 
الصراطلكون النور؛ ووحد طرقها. وتتهمع موادها لكثرة بالجمع؛ الفللماJتإ ذكر الله 

الأمرمجيء يبلاغة تدلال الاسومنهات فيهارم. تعدد لا واحدة اطه إلى ة الوصل
'•الأنفال ] ه مأيير ثلوأ ءا>رة تأئت ينهكم مجي ؤ I فوله مثل ق الخبر بصيغة 

البديعة، نكتة الخبر، إتيانه؛لففل وق الأمر، ومرادها الإخبار، صورتما لأية فا ، [ ٦٦
سيغلبونبأنهم والبشارة الخؤمنين قلوب تقوية وهي الأمر، بلفغل كان إذا فيه توحد 

لأيالأمر، على الدلألة ق أبلغ الأصوليين منهج ق الأمر بمض والخبر الكافريزآ؛،، 

(.١٢٠)محي السعدى، تفسير )١( 

r٣٠/الإتقان، الميوطي، انظر: )٢(  ٠.

٢(.٥ ٠ )ص المعدي، تفسير )٣( 

(.انظر:-فراسى،)ص٥٢٣)٤( 

الشرعيةلليواسات عثيما؛ن ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية ١ *٣١ ٢ ٢ 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر ض عبدالر■حمن مؤتمرالشيخ 
التركيبنإبراميم هحس د♦ 

الاستدلالومنهات ، ١^١^١١٠منزلة يه المأمور نزل كاته الأمرت يه مريد بالخر الئاهلق 
[٦٩ؤهاؤأثثتا،دظم الملام: عله إبراهيم قول ق رذالملام ببلاغة 

الفعالية،سلامهم لأذ ابتدائها؛ من أ؛الح تكون أن ينبغي التحية رذ أذ لى ع، 
تمرارر'آأ،والأمالثبوت على الدالة الاسمية، بالجملة وردم التجدد، على الدالة 

ؤ)ءتاتئبمنهلمنوله: ق التبعيض على الدالة حرف)من( يبلاغة الاستدلال ومنها: 
منالإنفاق من فيه ورعب يه اممه أمر ما هولة معلى ٣[، ٥ ]الحج: ه رج؛ يتفمؤن 

)تتآنوا(لفظ ببلاغة الاستدلال ومنها: اف،أ"آ؛، رزق منا ير يحزء وأنه الأموال، 

وا(فلفظ)تتأنتئذان، الاسوحوب، تعليل على ، ٢٧هالور: مدتلئمأء،أفها 
التعليل؛ونيادة تثذان الاموا، لففل)تتأنتفنن لأنه تاذنوا(؛ لففل)تمن أبغ 
الوحشةأ٤،.وزوال الاستئناس حصول هي الاستئذان ذللخ، مشروعية حكمة واذ 

.Y>/Yادكي،الأبآاج، )>(

 )Y( تفسر انظر؛oA'Y_(،العدى ،) ٢١٦؛/الموافقات، الشاطئ، وانظر؛

)صررم'؟ه(.العيي، تفسر انظر؛ )٣( 

الربانتة،المواهب المعدي، انظر؛ )٤( 

١٣٢٣!لسرعية عتيمبمن ابن الشيخ كرسي مع باتضاون الهميم حاسة عتيوق والأعأب< اسوم كلية 



واثدعويةالعلمية آتاره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مزتمر 
أصولية1دواا|مة المعدي الشيخ عند الدلالي التوظيف 

الخمائرفمرس 

الأور،ط النار، دار عدى، الالشخ مراسلات القصيمة، ائل المعن عيية، الالأجوبة — ١ 
١٤٢٦.^

ابندار المقيل، اش عبد تالخيده إلى علي الالشيخ رسائل الوانعة، المائل عن  ixiLJlالأجوبة — ٢ 
الجوزى،ًلاكانٍة،هلأاه

المكتبإعفيمي، عبدالوزاق تعليق؛ الأمدي، محمد بن علي الأحكام. اصرل ق الإحكام ٣" 
طاكايةاآ*لا،د.الإسلام، 

تناديلدار الحارثي، ميم، د. الكريم، القرآن من المدى الرحمن عيل. الشخ تناحنات ام~ ٤ 
العلم،طالأدرآا*أم•

بتردت•يا المعرفة دار الرحى، سهل ابي بن أحمل بن محمد بكر أبو الرخص. أصول ~ ٥ 
طالكتم،، دار الرركشر،ا' بأادر ين افه عبد ين، محمل. الدين بدر الفقه، أصول، ل المجعد الحر ~ ٦ 

.٣١٩٩٤الأولى، 
الل.ى،ناصر بن الرحمن عبد الأحبار، جواّع صرح ؤ، الأحبار عتون الأراروفرة ^٠٣٠ حجة ٧" 

■٢٢' ' ' الأدلمح، ط الوُلرا' دال برهمم،، ال، ٠شام نحقتت، 
الأساتذة،من مجموعة تحقيق؛ الحنبلي، المرداوى عالي الفقه. أصول ؤ، التحرر سرح التحبير ٨" 

اه. ٤٢الرشد،ءلالأور١ مكتبة 
محلزبيروم—٠، الملمية دارالكتب، الجرحاق، الحسيني عالي، بن، محماأ يؤ، عليي التعريفات. ~ ٩ 

الأوريم؛ا،ولأ
الل.ى،ناصر الرحمن؛ن، عبله المنان، كلام تفسر ق الرحمن الكريم تيمير الا.اى، ير نف١ ٠ 

٢٢٠ط الرسالة، مؤسسة اللويحق، معلأ بن الرحمن عبد تحقيق•  ٠ ٠
لالعلمية الكتب دار الحلي، -محاج أمير ابن الفقه. أصول ل التحرير على والتحبير التقرير " ١١

ييروت،طالأوريم؛اه.
الريانمؤسسة عمشة، أبو د.مفيد تحقيق الكلوذال. أحمد بن محفوظ الفقه، أصول ل اكمهيلو " ١٢

ا،و. ٤٢١الثانية ط وبيروت، 

الشثونوزارة العدى، ناصر بن الرحمن عبد القرآن، تفسير حلاصة ل المنان اللطيم، تيسمير " ١٣

الشرعيةلليراسات عتيمهن ابن اثشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرد والاداب، انملوم كلية  ١٣٢٤



وائدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن مؤتمرالشيخ 

التركيإبراهيم بن محمد د• 

ه. ١٤٢٢الأولى، ط بالسمدية، الإسلامية 

٦

٧

٨

٩

حزمابن دار السعدي، الرحمن عبد الشيح الفقه، أصول ل جامعة لطيفة رسالة 
الإسلأسالغرب دار الركي، عيدالمجيد د. ت تحقيق الشيرازي، إبراهيم أبوإسحاق اقع. شرح 

ه ١٤٠٨الأولى ط يروت، بل 

شركةصعد، طه تحقيق؛ المراق، إدييس بن أحمل المحمول• اختصار ق الفصول تنقيح شرح 
ه.١٣٩٣الأولى ط الفئة، اللماعة 
ةمحوٍالتركي، عبداف د. تحقيق؛ الطوحلى، عبدالقوي بن ليمان مالرونحة. مختصر شرح 

ه.١ ٤ ٢ ٠ الأولى محل بيروت، ل الرسالة 
الجاه،حلوق دار زهيراكاصر، محمد تحقيق؛ البخاري، إّسماعيل بن محمد البخاري، صحيح 

طالأولىإأآ؛اه.
دارالباني، عبد فواد محمد تحقيق اليمابوري، المشيري الحجاج بن مسلم معلم، صحيح 

محروت.~ ١^٢-^، التراث إحياء 
الثالثةالطبعة المباركي، أحمد د، تحقيق؛ الفراء. يعلى أبى بن محمد الفقه، أصول ق الئدة " ٢٠

يالرياصن.العيية المؤسسة الهدي، الرحمن عبد السعدية، الفتاوى " ٢١
القرآن،من المستنبطة والأحكام والأخلاق والوحيد العقائد علم ق العلام المللئ، الرحيم فح " ٢٢

حزم.ابن دار السعدي، الرحمن عبد الشيخ 
لف،الأصواء مكتبة السعدي، الرحمن عبل اللام، عليه يوسف تصة من مستنبطة فواتي " ٢٣

٣٢٠ ٠ ٠.

الأولىط الرياض، الرشد، مكتبة عيي، الالرحمن عيد القرآن، ير لممس—الحسان القواعد " ٢٤

ناصربن الرحمن عبد المافمت، البديعة والمماسيم والفروق الجامعة، والضوابهل. القواعد " ٢٥
ه.١ ٤  ٢٣اكانية ط ١لجوزىا ابن دار المشيقح، خالد د. تحقيق؛ العيي، 

التكتابدار البخاري، أجمد ين عبدالعزيز الرئوي• الإسلام فخر أصول عن الأسرار كثف " ٢٦
الإسلامي.

'٢٢٠١١الأولمح، ط للشر، الميمان السعدي، الرحمن عبد الأوابد، واقتناص الفوائد محجمؤع " ٢٧

١٣٢٥اأدرمية لاLJراMات ابن اثشيخ كرسى مع ياتاون القمسم، جاسة عتيزة، وا^لآداب، امموم كالئة 



والدعويةالعلمية أتارء السعدي، ناصر بن عيدالرحهن الشيخ موضر 
أصوليةءيراسة السعدي الشيح عند الدلالي التوظيف 

وابنهالنجدي، تاسم ين عيدالرحمن وترسب جع تمة• بن أحمد الإسلام شيخ فتاوى مجمؤع ٢ ٨ 
ه.١ ٤ ١ ٢ ط الرياض، ل الكتب عالم دار محمد، 

الطواما،جابر طه د* وتحقثق• دراسة الرازي، عمر بن محمد الفقه. أصول علم ل المحصول " ٢٩
ه.١ ٤ ١ ٨ الثالة ط بيروت، و الرسالة مؤسسة 

زمربن د-حمزة ت تحقيق الغزالي، محمد بن محمد أبوحامد الأصول. علم مجن المسمفى " ٠٣ 
للمؤلف.محفوظة الطع وحقوق حاففل، 

الميس،خليل تقديم الصري، العليب ين علي بن محمد أبوالحين الفقه. أصول ل المعتمد " ٣١
بيروت.ق العالمية الكتب، دار 

عالمدار الحلو، وعيدالفتاح الركي عيداف د/ تحقيق قيامة، بن أحمد بن عيداش المعني. " ٣٢
ه. ١٤٢٦الخامة ط بيرويتج، ل الكتب 

ال،كتب،دار إسماعيل، حسن ين محمد ت تحميق الزركشي، حائر بن محمد القواعد. ق المنثور " ٣٣
ه. ١٤٢١الأولى محل بتروت، ل الخلية 

آلحن بن مشهور مدة أبي ت تحقيق الشاطى، اللخمي موسى بن إبرامم ات. الموانق" ٤٣ 
.٠١٤٢١الأولى ط ممر، j عفان ابن دار سلمان، 

تدير،مركز ال.قيلا عمر د• تحقيق عدى، الالرحمن عيل. القرآنية، الآيااّث، من الربانية الوامت، " ٣٥
آم.• ١١طالأولى، 

الشرعية1الدراء،،ات عتيمين ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيزى والاداب، العلوم كلية  ١٣٢٦




