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  أحمد صباح ناصر المال  اســم الباحـث
اختالف األصوليين فى طرق دالالت األلفاظ على   عـنـوان البحث

  معانيها وأثره فى األحكام الفقهية
  القاهرة  ـةجـامـعـــ

  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الشريعة اإلسالمية  قـســــــم
  )م٢٠٠١(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
  .أهمية هذا الموضوع واتصاله الوثيق بالتشريع واستنباط األحكام -
معرفة طرق العلماء فى االستنباط، وبناء الفروع الفقهية على  -

 .مية الملكة الفقهية لدى الباحث فيهااألصول وذلك لتن

أن طرق الدالالت من الموضوعات التى اختلف فيها العلماء، وكان  -
الختالفهم هذا أثر واضح وجلى فى األحكام الفقهية، فأحببت أن أسلط 

  .الضوء على هذا الخالف، مع بيان اآلثار الناتجة عنه
  منهج الدراسة

ى المصادر األصلية، مع عدم اعتمد الباحث فى استقاء المعلومات عل
إغفال اإلطالع واإلفادة من المراجع الحديثة، تحرير المسائل األصولية 
تحريرا علميا بذكر أقوال األصوليين وأدلتهم ومناقشة األدلة، مع الترجيح 
بينها، ذكر المسائل الفقهية، ومذاهب الفقهاء فيها مدعمة باالدلة مع الترجيح 
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آنية إلى أماكنها فى الصحف بذكر اسم السورة ورقم بينها، عزو اآليات القر
  .اآلية

  استنتاجات الدراسة
اخلتف األصوليون من الحنفية فى تعريف داللة العبارة على قولين  -١

  .إال أنهم قد اتفقوا فى موضع واختلفوا فى آخر
العالقة بين العبارة واإلشارة عموم، وخصوص مطلق، فيلزم من  -٢

ة، ألن المعنى المدلول عليه باإلشارة وجود اإلشارة وجود العبار
الزم متأخر للمعنى المراد من اللفظ الذى سيق الكالم له فال تكون 

 .اإلشارة إال مع العبارة دون العكس

داللة االقتضاء عند المتقدمين من الحنفية أعم منها عند المتأخرين  -٣
منهم، ألنها تشمل ما أضمر فى الكالم ضرورة صدقه، أو صحته 

ة، أو العقلية، بينما هى عند المتأخرين ما أضمر فى الكالم الشرعي
 .لصحته شرعا فقط وسموا الباقى محذوفا

الفرق بين المدلول عليه فى داللة االقتضاء، والمدلول عليه بداللة  -٤
اإلشارة أن األول الزم متقدم وسابق للمعنى المأخوذ من العبارة 

 .لمأخوذ من العبارةبنيما الثانى الزم متأخر، وال حق للمعنى ا

الصحيح أن المقتضى ال عموم له وذلك، ألنه ثبت لتصحيح الكالم  -٥
ضرورة، وقد اندفعت هذه الضرورة بتقدير معنى خاص دون 
الحاجة إلى التعميم، فكان القول بعموم المقتضى قوال زائدا عن 

  .الضرورة التى دعا إليها تصحيح الكالم
  
  


