
 غير الواضح الداللة: ة عشرلثاثالالمحاضرة 

 وبعد:وعلى آله وصحبه ومن وااله بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــ

 غري الواضح الداللة 

راِد منوُ  "تعريفو:
ُ

راِد منُو بنفِس صيَغِتِو بْل يتوقَُّف فهُم ادل
ُ

. ىَو ما ال يدُّ على ادل  على أمٍر خارجيٍّ

تُدرُك من أقساِمو التَّاليَِّة، فهَي ُمرتَّبٌة حسَب األقلِّ يف اخلفاِء والُغموِض إىل األَشدِّ يف ذلَك،  * مراتبو:
تشابِو.

ُ
جمُل أظهُر من ادل

ُ
جمِل، وادل

ُ
شِكُل أظهُر من ادل

ُ
شكِل، وادل

ُ
 فاخلفيُّ أظهُر من ادل

 ( اخلفي1)

 * تعريفو:

ذي يدلُّ على معناُه دالَلًة ظاىرًَة، لكْن يف انِطباِق معناُه على بعِض األفراِد خفاٌء وُغموٌض ىَو اللَّفُظ الَّ 
ٍل.  حيتاُج كْشُفُو إىل نظٍر وتأمُّ

وسبُب اخلفاِء يف ىذا الفرِد: أنَّ فيو ِصَفًة زائَدًة على سائِر األفراِد، أو ناقَصًة عنُهم، أو لُو اسٌم خاصٌّ 
 أورَد االشِتباَه.

 * مثالو:

ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما{ ]ادلائدة:  ارُِق َوالسَّ ارِق( معناُه ظاىٌر، وىو 33قولو تعاىل: }َوالسَّ [ ، لفُظ )السَّ
 )مْن يأُخُذ ادلاِل من ِحرِز مثِلِو ُخفيًة( .

ال( ، و )النَّبَّاشِ  ُة )النَّشَّ يِو العامَّ  ( ؟لكْن ىذا ادلعىن ىْل ينطبُق على من ٌتسمِّ

ارِق، فإنَُّو مجَع وصَفُو وزاَد مهارًَة فيِو وُجرأًة عليِو، و )النَّبَّاُش(  اُل( فيِو صفٌة زائَدٌة على ِصَفِة السَّ )النَّشَّ
كونُُو ال يأُخُذ مملوًكا من ِحرٍز. ارِِق، وىو َ  نقَص وْصًفا عِن السَّ



ارِق( ألنَُّو استوعَ  اَل( ب  )السَّ َب وصَفُو وزاَد، فهَو أوىل بِتناُولِو احُلكَم، لكن اختلَف فاالجِتهاُد أحلَق )النَّشَّ
ارق( ارِق( ، ومنُهم من جَعَل النَّقَص يف وصِفِو عن )السَّ  الُفقهاُء يف )النَّبَّاِش( فمنُهم من أحلقُو ب  )السَّ

.  ُشبهًة يُدرأُ هبا احلدُّ

 * حكمو:

اللِة أَخذ اليعمُل بِو إالَّ بعَد إزالَبِة اخلفاِء بالنَّظِر وال ِل، فإْن ظهَر أنَّ اللَّفَظ يتناولُو بَوْجٍو من ُوجوِه الدَّ تَّأمُّ
 ُحكَم ما دلَّ عليِو ذلَك اللَّفُظ، وإالَّ مل يأُخْذ ُحكَمُو.

 ( ادلشكل2)

 * تعريفو:

راِد منُو على
ُ

ا يتوقَُّف فهُم ادل راِد منُو، وإَّنَّ
ُ

قرينٍة خارجيٍَّة ُُيكُن  ىَو اللَّفُظ الَّذي ال يدلُّ بصيغِتِو على ادل
 التَّوصُُّل إليها عن طريِق البحِث.

 * مثالو:

 يرُِد يف ُصورتنِي:

ًم التَّمثيُل لُو بقولِو تعاىل: }َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََلثَةَ 1 شرتِك، كالَّذي تقدَّ
ُ

قُ ُروٍء{    اللَّفُظ ادل
راُد؟ ال ريَب أنَّ نفَس لفِظ [ ، وأنَّ )الُقرَء( 223]البقرة: 

ُ
ُمشرتٌك بني )الطُّهِر( و )احلَيِض( ، فأيُّهَما ادل

راَد بنفِسِو، بْل حيتاُج إىل قرينٍة خارجيٍَّة تعَتِمُد على النَّظِر 
ُ

ُ ادل )قُروٍء( يف اآليِة ال يرَفُع اإلشكاَل ويُبنيِّ
 واالجتهاِد، وِلذا كاَن من موارِِد اختَلِف الُفقهاِء.

نِي ظاىُرُُها التَّعارُض:  2  الّنصَّ

َماِء ِإىَل اأْلَْرِض ُُثَّ يَ ْعرُُج ِإلَيْ  جَدِة: }يَُدب ُِّر اأْلَْمَر ِمَن السَّ ِو يف ومثالُو من الكتاِب قولُو تعاىل يف سورِة السَّ
وَن{ ]السجدة:  يف سورِة ادلعارِج }تَ ْعرُُج اْلَمََلِئَكُة [ مع قولِِو عزَّوجلَّ 5يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ممَّا تَ ُعدُّ

م 4َوالرُّوُح إِلَْيِو يف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه ََخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة{ ]ادلعارج:  [ ، فهذا ُمشكٌل، ومَن الُعلماِء من تقحَّ



فيِق بنَي ما ظاىرُُه اجلواَب فقاَل باجِتهاِدِه، ومنُهم من توقََّف، وىذا شأُن العامِل عنَد الَعجِز عن التَّو 
 التَّعارُض، وىو وارٌد يف األحكاِم ويف غريَِىا.

دائِد  فمَن األقواِل يف رفِع اإلشكاِل: أنَّو يف ادلوضعنِي يوُم الِقياَمِة، وادلعىن: أنَّ الزَّماَن يطوُل حبسِب الشَّ
 الواقَعِة فيِو، فيطوُل على قوٍم ويقُصُر على آخريَن حبسِب األعماِل.

مُو، وعِن ا بِن أيب ُمليَكَة، قاَل: سأَل رجٌل ابَن عبَّاٍس عن }يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه ََخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة{ قاَل: فاَّتَّ
ا سألُتَك لُتخرَبِن، فقاَل: ُُها  فقيَل لُو فيِو، فقاَل: ما يوٌم }َكاَن ِمْقَدارُُه ََخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة{ ؟ فقاَل: إَّنَّ

، اهللُ أعلُم هبَما، وأكرُه أن أقوَل يف كتاِب اهلل مبا ال أعلُم ]أخرجو جريٍر يف  يوماِن ذكَرُُها اهلل جلَّ وعزَّ
 بسنٍد صحيٍح[ . 24/22))تفسريه(( 

نَِّة حديُث أيب ىريرََة رضي اهلل عنو قاَل: إنَّ رسوَل اهلل  قاَل:  -صلى اهلل عليو وسلم  -ومثالُو من السُّ
ا الظِّباُء،  ))ال َعدَوى وال صفَر وال َة(( فقال أعرايبٌّ: يا رسول اهلل، فما باُل إبِلي تكوُن يف الرَّمِل كأَّنَّ ىامَّ

َل؟(( ]متفٌق عليو[ ، مَع قولِو   -فيأيت البعرُي األجَرُب فيدُخل بينَها فُيجربُ َها، فقال: ))فمن أعَدى األوَّ
وال ِطريَة وال ىاَمَة وال صفَر، وفرَّ من يف حديِث أيب ىريرَة اآلخِر: ))العدوى  -صلى اهلل عليو وسلم 

. ]  اجملُذوِم ِفرَاَرك من األسِد(( ]علَّقُو الُبخاريُّ

ِل أنَّ ُكلَّ شيٍء بقدٍر، وأنَُّو ال يُعَدى شيٌء شيًئا بنفِسِو، وليَس فيو نفُي أسباِب انِتقاِل  َدالَلُة احلديِث األوَّ
لى اتِّقاِء ما ُوِجَد فيو سبُب اإلعداِء من األمراِض، إْذ وجوُد ادلرِض إذا ُوِجَد، واحلديُث الثَّاِن دلَّ ع

سبَِّب وُيساِعُد عليِو، وإن كاَن ال يقُع اإلعداُء إالَّ مبشيئِة اهلل عزَّوجلَّ، ِلذا فإنَُّو قد 
ُ

ُء ُوجوَد ادل بِب يُهيِّ السَّ
ريَعِة يف األخِذ باألسباِب، وىذا شبيٌو يقَع وقْد ال يقْع، فجاَء األمُر باتِّقائِِو متناِسًقا مع أْصِل ىذِه  الشَّ

يف الطَّاعوِن: ))إذا مِسعُتم بِو بأرٍض فَل تقَدُموا عليِو، وإذا وقَع بأرٍض  -صلى اهلل عليو وسلم  -بقولِو 
 وأنُتم هبا فَل ختُرجوا ِفرارًا منُو(( ]متفٌق عليو[ .

ليل حتمِل إلعماِل الدَّ
ُ

 نِي وَعدِم إُهاِل أحِدُِهَا.وىِذِه ُصورٌة من التَّأويِل ادل

 * حكمو:



بيُل إلزاَلِة اإلشكاِل يف النُُّصوِص ىو االجِتهاُد، فعَلى اجملتهدِ  أن يبُذل ُوسعُو للُوقوِف على ادلعىن  السَّ
ٍة. نَِّة أو بأصوٍل شرعيٍَّة عامَّ  ادلقصوِد، ُمستعيًنا بالقرائِن أو بأدلٍَّة أخرى من نصوِص الكتاِب والسُّ

 مل( اجمل3)

 * تعريفو:

راِد منُو، وليَس مثََّة قرينٌة ُتساعُد على معرِفِتِو، وال تُفهُم داللَُتُو إالَّ 
ُ

 ىَو اللَّفُظ الَّذي ال يدلُّ بصيغتِو على ادل
 ببياٍن ممَّن أمجَلُو.

 * مثالو:

ارِع 1 راِد منها على تفسرِي الشَّ
ُ

رعّيُة الَّيت تتوقَُّف معرفُة ادل ََلِة والزَّكاِة والصَّوِم _ األلفاُظ الشَّ ذلَا، كلفِظ )الصَّ
راِد منها 

ُ
، ورلرَُّد األمِر هبا من غرِي ُوقوٍف على بياِن ادل رَع أراَد هبا غرَي معناَىا اللُّغويِّ ( ، فإنَّ الشَّ واحلجِّ

رِع مبجرَِّد صيغِتَها، وال طريَق للِعلِم هبا إالَّ بِ  رِع نفِسِو.إمجاٌل، فهَي ال تدلُّ على ُمراِد الشَّ  بياِن الشَّ

راُد بِو إالَّ بِبياِن الرَُّسوِل 
ُ

-صلى اهلل عليو وسلم  -فِلَذا يُقاُل: )الصََّلُة( لفٌظ رُلمٌل يف القرآِن، مْل يُفَهُم ادل
. 

ُو يَ ْوَم َحَصاِدِه{ ]األنعام:  ( يف قولو تعاىل: }َوَآتُوا َحقَّ  صلى اهلل -[ ، وقولِو 141ومن ذلَك لفُظ )احلقِّ
ًدا رسول اهلل، ويُقيُموا -عليو وسلم  : ))أُمرُت أن أقاِتَل النَّاًس حَّتَّ يشهُدوا أن ال إلو إالَّ اهلل، وأنَّ زلمَّ

َها وحسابُ ُهم على اهلل(( ]متفٌق  الصََّلَة، ويُؤتُوا الزَّكاَة، فإذا فعُلوا عصُموا مِّنِّ ِدماَءُىْم وأمواذَلُم إالَّ حبقِّ
 ، فهذا لفٌظ رلهوُل الَقدِر أو رلُهوُل اجلِنِس، فيحتاُج إىل البياِن.عليو عن ابِن ُعمَر[ 

شرتَك( .2
ُ

ِم يف قسِم )ادل راِد منُو، كلفِظ )الُقرِء( ادلتقدِّ
ُ

شرتُك الَّذي مل يُقم دليٌل على تعينِي ادل
ُ

   اللَّفُظ ادل

بهُم، كلفِظ )القارَعة( يف قولو تعاىل: }اْلَقارِ 3
ُ

َعُة{ بنيَّ اهلل تعاىل ُمراَدُه منها بعَد ذلك   اللَّفُظ الغريُب ادل
( يَ ْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفرَاِش اْلَمْبثُوِث{ 3( َوَما أَْدرَاَك َما اْلَقارَِعُة )2( َما اْلَقارَِعُة )1فقاَل: }اْلَقارَِعُة )

 .[ ، ولوالَ بيانُُو عزَّوجلَّ مل نفَهْم منَها ىذا ادلعىن5  2اآليات ]القارعة: 

 * حكمو:



رِع، وال رلاَل فيو لَلجتهاِد، فاألصُل فيو التَّوقُُّف حَّتَّ  راِد منو إالَّ عن طريِق الشَّ
ُ

ِر العلِم بادل جمُل( لتعذُّ
ُ

)ادل
جمل( إىل 

ُ
نَِّة، فإْن ُوجَد ُمستوًًف ال ُشبَهَة فيو انتقَل من وصِف )ادل يوَجَد تفسريُُه من جهِة الكتاِب والسُّ

رِ  فسَّ
ُ

رُع بعَض البياِن مع بقيَِّة خفاٍء كاَن من قسِم وصِف )ادل َنُو الشَّ اللِة( ، وإن بي َّ ( من أقسِم )الواِضِح الدَّ
شِكِل( لَلجتهاِد فيِو رلاٌل.

ُ
 )ادل

واعلْم أنَّ كلَّ ما يثُبُت بو التَّكليُف العمليُّ ويتَّصُل بو الفْقُو فإنَُّو يستحيُل اسِتمراُر اإلمجاِل فيِو، فَل بدَّ 
ريَعُة بيَّنتوُ أ  .ْ ن تكوَن الشَّ

 

 ( ادلتشابو4)

ُنو، واستأثَر اهلل عزَّوجلَّ بعلِم  * تعريفو: راِد منُو، وليَس مثََّة قراِئُن تُبي ِّ
ُ

ىَو اللَّفُظ الَّذي ال تدلُّ صيَغُتُو على ادل
 حقيقِتِو.

تشابَو( ، وَقِد اْضطَرَبْت تعريفاُت األصول
ُ

يِّنَي لُو، مع أن َُّهم جعلوُه ُمقابًَل ل  ىذا أفضُل ما عرَُّفوا بو )ادل
ِة التَّعريِف ادلذُكوِر، وذلَك أنَّ  حكِم( ، وىذِه ُمقابَلٌة صحيحٌة يف كتاِب اهلل تعاىل، والُقرآُن يشهُد لصحَّ

ُ
)ادل

ا اهلل تعاىل قال: }ُىَو الَِّذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو َآيَاٌت زُلَْكَماٌت ُىنَّ أُمُّ الْ  ِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاهِبَاٌت فََأمَّ
َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِو َوَما ي َ  ْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّ اللَُّو َوالرَّاِسُخوَن الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َزْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََو ِمْنُو ابِْتَغاَء اْلِفت ْ

حكَم( أُمَّ الكتاِب، و )أُمُّ 2ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب َِّنا{ ]آل عمران: يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن َآَمنَّا بِِو  
ُ

[ ، فجعَل )ادل
تناسُب مع ما أنزل 

ُ
تشابو( فجاء فيو بلفٍظ يدلُّ على التَّقليِل، وىذا ىو ادل

ُ
ا )ادل يِء( ُمعظمُو وأكثرُُه، أمَّ الشَّ

فيو وال إشكاَل، ما خِفي منُو على فرٍد عِلمُو  اهلل تعاىل القرآَن ألجِلِو، أن يكوَن أكثرُُه واضًحا ال لبسَ 
ياء وماِء احلياِة واالسِتقاَمِة، ُثَّ إنَّ اآلية دلَّت  اآلخُر، وىذا معىن وصِف القرآِن باذلدايَِة والتِّبياِن والنُّوِر والضِّ

تشابو( ، ال يُدرُك حقيقتُو حَّتَّ الُعلماُء،
ُ

بْل يقوُلوَن: }َآَمنَّا بِِو ُكلٌّ ِمْن  على أنَّ اهلل تعاىل استْأثَر بِعلِم )ادل
ِة، ألنَّ اهلل تعاىل ال ُُيكُن أن يُكلَِّف  ِعْنِد َرب َِّنا{ ، وما كاَن كذلَك امتنَع جزًما أْن يراَد بو التَّشريُع لألمَّ

يِن.الِعباَد ما ال يُدرُك معناُه خاصَّتُ ُهم من أىِل الذِّكِر والعلِم الَّذين ُىُم ادلفزَُع دلعرفِة   الدِّ

تشابو( .
ُ

 فإذا ظهَر ىذا عِلمَنا امتَناَع دخوِل شيٍء من األحكاِم حتَت معىَن )ادل



تشابِو( ؟
ُ

 إًذا تسأُل: ما ِمثاُل )ادل

 * مثالو:

 ُنُصوُص صفاِت اهلل عزَّوجلَّ، ال ِمن جهِة معانيها، فإن ََّها بألفاظٍ 

 

 

 


