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  :مقدمة
، رمحة للعاملنيعلى املبعوث وسلم احلمد هللا الذي أنزل الفرقان، نصا وجممال وتكفل بالبيان، وصلى اهللا 

وسيدهم أمجعني، نص سريه نصا إىل مرضاة ربه، واقتدى به من جاء بعده، من اآلل والصحب املكرمني، 
  :فرضي اهللا عنهم أمجعني

زمنا تضيع فيه لغة القرآن، ويغيب فيه لسان البيان، لزمن حري فيه بكل الفظ حترير لفظه، وتدقيق إن 
م هلا وال أَطُعبارته، يف ظل تراكم اصطالحات ال خوالعجب أنه باسم التحرير مة، زادت على الفهم األزمة، ز

  .والتجديد
رغبة متقدمة ، فقد ناسب ذلك عندي "واملنهجالقضايا النص الشرعي "وإذ يعنون هذا املؤمتر املبارك بـ 

لبحث يف تاريخ هذا املصطلح، ومراحل نشأته وتطوره، ذلك أن املطلع على القرآن والسنة ال جيد له فيهما ل
ا وال حصرا، فكنت أتساءل عن سبب دفلن تستطيع الستعماالته ع - حنن املتأخرون  -ذكرا، وأما عندنا 

الذي  ،هذا البحث املتواضعحسب اجلهد والوقت واملدارك، للكتابة يف تبيينه،  ذلك، وسبيله، حىت وفق اهللا
، "مصطلح النص التاريخ والتطور والواقع"أسأل اهللا تعاىل أن يكون سببا ملرضاته، ورأيت أن أعنونه بـ 

ر ، رصدا على مليصري مصطلحا بكل هذا احلجم) النص(أرصد فيه مجلة األحوال اليت مر ا هذا اللفظ 
، وجعلت خطة القرون، واختالف الفنون، وفق منهج تارخيي، وتتبع استقرائي، حبسب استطاعيت وقدريت

  :عرض البحث كاآليت
 :مقدمة

  .يف القرآن والسنة وأقوال الصحابة) النص: (املبحث األول
  .يف كتب اللغة العربية) النص: (املبحث الثاين

  .)هـ204ت (رمحه اهللا يف كتب الشافعي ) النص: (املبحث الثالث
  .)هـ370ت (رمحه اهللا عند اجلصاص ) النص: (املبحث الرابع

  .يف كتب علم األصول) النص: (املبحث اخلامس
  .بعد كتب علم األصول) النص: (املبحث السادس
  .عند املعاصرين واحلداثيني) النص: (املبحث السابع

  .اخلامتة
  .كشاف املصادر واملراجع

وآخر دعوانا أن ، أسأل اهللا تعاىل التوفيق والسداد يف القول والفعليف املقصود، فوهذا أوان الشروع 
  .احلمد هللا رب العاملني
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  .يف القرآن والسنة وأقوال الصحابة )النص(: األولاملبحث 
، وال يف شيء من السنة القولية املرفوعة )1(مطلقايف القرآن الكرمي ) ن ص ص(هذا األصل الثالثي مل يرد 

النبوة، استوعب مجعها ابن األثري رمحه  زمنالصحابة بعض عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا ورد يف أقوال 
  :، أسوقها هنا خمرجة)2("النهاية يف غريب احلديث"يف كتابه  )هـ606ت (اهللا 

 فَإِذَا كان يسري العنق،« عرفَة من دفَع ملَّاعليه الصالة والسالم  أَنهعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه : أوال
  .)3(»نص فَجوةً وجد

 وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ لَو قَائلَةً كنت ما« :قالت لعائشة رضي اهللا عنهما سلَمة أُم عن: ثانيا
  .)5(والنص فيهما نوع من السري السريع لإلبل .)4(»منهلٍ إِلَى منهلٍ من قَلوصاً ناصةً الفَلَوات بِبعضِ عارضك
  .)6(»أولَى فالعصبةُ احلقَاق نص النساُء بلغ إِذَا«: عن علي رضي اهللا عنه قال: ثالثا
  .)7(»طَلقَّها إِلَيه نصت لتهدى فَلَما ،... تزوج أَنه« :رضي اهللا عنه زمعة بنِ اللَّه عبدعن : رابعا

  .)8(ويظْهِره رأيهم يستخرج أَي »ينصهم« ، وفيههرقْل حديثُ: خامسا
  .)9(»عذَّبته إِال عبدا أُناص ال فَإِني احذروين،: اجلبار يقُولُ« )هـ32ت (قول كَعب األحبار : سادسا

                                                           

حممد فايز . "املعجم املفهرس أللفاظ القرآن"حممد فؤاد عبد الباقي، ). 831 -787(، "املفردات"الراغب األصفهاين، : انظر _ 1
  ).180 -178(، "ني املفهرس أللفاظ القرآنمعجم الباحث"كامل، 

  ).65 -5/64(، "النهاية يف غريب احلديث"ابن األثري،  _ 2
قال يف  »فرار حني ليس ]3:ص[ }مناص{«: ه، قال البخاري بعد إخراجاوغريمه )1286(ومسلم ) 1583(أخرجه البخاري  _ 3

 نص فَمادةُ وإِال الْآخرِ، من مشتق أَحدهما أَنَّ يتوهم من وهمِ لدفْعِ إِلَّا بِه لَه تعلُّق ولَا نص، :لقَوله هنا الْحرف هذَا ذَكَر وإِنما«: الفتح
رغَي ةادم ،اصو قَالَ نةَ أَبديبي عازِ فجالْم: اصنالْم ردصم نله م3/519( »ينوص ناص قَو.(  
  .مل أقف على من خرجه _ 4
  ).563، 11/562(البن امللقن  "شرح اجلامع الصحيح"، وكذا )176( "املوطأ"قول هشام بن عروة الراوي له يف رواية : انظر _ 5
من طريق سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال وجدت يف كتاب أيب عن علي رضي ) 13695( "الكربى"أخرجه البيهقي يف  _ 6

ذيب التهذيب : ، انظر»روى مرسال«: اهللا عنه به، ورجاله ثقات، علي وسويد صحابيان، ومعاوية بن سويد جاء يف ترمجته أنه
 عن وتخاصم تحاقق أَنْ يصلُح الَّذي سنها من الْبلُوغِ غاية بلَغت إِذَا «: قال ابن األثري يف معناه). 10/208، 156 -4/155(

غريب "، وأبو عبيد القاسم يف )7/87" (العني"، وذكر معناه أيضا اخلليل يف )5/64( "النهاية"» .أمها من بِها أَولَى فعصبتها نفِسها،
  .)458 -3/457" (احلديث

  .، وأظهرت عليها»الْمنصة علَى أُقْعدت أَي«": النهاية"مل أقف على من خرجه، قال يف  _ 7
، فإن كان يقصد حديث هرقل املعروف مع أيب سفيان قبل إسالمه، فلم أقف على من رواه ذا اللفظ، )5/65" (النهاية"يف  كذا _ 8

  .وإن كان غريه فلم أعرفه، واهللا أعلم
عن علي رضي اهللا عنه ) 4/194" (حلية األولياء"أخرجه أبو نعيم يف » الْقيامة يوم الْحساب عبدا أُقَاص لَا فَإِني«: وجدته بلفظ _ 9

وكعب رمحه اهللا وإن مل يكن صحابيا، إال أنه من  .)ت األرنؤوط445" (جامع العلوم واحلكم"مرفوعا، وضعف سند ابن رجب يف 
  .تابعني، وتويف قبل كثري منهم، كما عاش واللسان العريب على فصاحته، فلذا أحلقت كالمه بكالم الصحابةكبار ال
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ي ال أَيقْصتأس هلَيي عالِ فؤساب الس1(إال عذبته واحل(.  
وال شك أن هذه األحاديث، واألقوال واردة على معىن كلمة النص يف اللغة، اآليت ذكره، فكل من نقلنا 

باللفظ، ال  األمر كالمهم هنا من أهل اللسان احملتج بلغتهم، مث إن احتمال روايتها باملعىن قليل لتعلق
  .بالتركيب

  .اللغة العربية كتب يف )النص(: الثايناملبحث 
ذكره من روايات يعطي شيئا من معىن الكلمة يف اللغة، وهو ما سأستطرد يف نقله عن أئمة  تقدمإن ما 

الشأن يف هذا املبحث، مرتبا ذلك ترتيبا زمنيا حبسب وفاة من أنقل عنه منهم، مقتصرا على زوائد كل واحد، 
حذفه نقاط متتالية إىل استغنيت عنه مبا تقدم من كالم غريه، وأشري بيف كالم بعضهم وما تكرر من ذلك 

  :، فأقول وباهللا التوفيقم سبقفيتقدمه و
  .)2(»السنام وفنى نضارها بلَغت...  حتى النص براها بِذعلبة« :)قبل هـ22ت ( بشر بن أيب خازم قال

  .)3(»)سئمت النص بالقُلُص العتاق... وقد طوفت يف اآلفاق حىت (« :ألخيهومن رثاء شل بن حري 
  .)4(»)ومس أخفافهن النص والوقع... تنجو جناة أتان الوحش إذ ذبلت : ()ت هـ( وقال األخطل«

  :)هـ170ت (للخليل " العني" كتابويف 
»تصصاً فالن إىل احلديث نصه، أي نتفَعقال ر: )صثيقَةَ فان...  أهله اىل احلديثَ ونيف الو هصن( ،
 يف ركْبتيه البعري إِثبات: والنصنصةُ .السري يف رفَعتها: ناقيت ونصصت. العروس عليها تقعد اليت: واملَنصةُ
 عليها تقعد أي تنتص وهي املنصة، على تقْعدها أي العروس تنص واملاشطةُ. بالنهوضِ هم اذا وتحركُه األرض

 الشيِء، عن مسأَلته استقصيت: الرجلَ ونصصت. حركْته: الشيّء ونصنصت. النساِء بني من لترى تشرِف أو
  .)5(»منتهاه: شيٍء كلُّ ونص. استقصاه أي عنده ما نص: يقال

: قيل ومنه أقصاها ومبلغ الْأَشياء منتهى هو النص وأصل «): هـ224ت (بن سالم  القاسموقال أبو عبيد 
صصتالرجلَ ن ... ككَذَلو ي النصري فا السمإِن وى ها أقْصتقدر م هلَية عابالد، قاق فنصا احلمإِن وه 
  .)6(»... . الْكَبِري إِلَى الصغري منه خيرج الَّذي والْوقْت الصغر منتهى لأَنه الْإِدراك

                                                                                                                                                                                           

: عون بن عبد اهللا بلفظ عن عجالن، ابن عن الليث، أخربنا سعيد، بن من طريق قتيبة) 3/113" (غريب احلديث"ورواه اخلطايب يف 
  .»العذاب عليه يحق احلساب أُناصه من«
  .)5/64(، "يف غريب احلديث النهاية"ابن األثري،  _ 1
  .)334(، "املفضليات"املفضل الضيب،  _ 2
  ).133(، "األمايل"السيد املرتضى علي بن الطاهر،  _ 3
  .)3/309(، "كتاب اجليم"الشيباين،  _ 4
  .)7/86(، "العني"اخلليل بن أمحد،  _ 5
  .)3/457(، "غريب احلديث"القاسم بن سالم،  _ 6
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 الْعروس ونصصت. أظهرته إِذا نصا أنصه احلَديث نصصت «: )هـ321ت (دريد  البن" اجلمهرة"ويف 
 إِلَى عزوته إِذا احلَديث نصصت: وقَالُوا .رفعته إِذا نصا أنصه السري في الْبعري ونصصت .أظهرا إِذا نصا

 مقدم من وجهها على يقع الَّذي الشعر: الْمرأَة ونصة .نصصته فقد أظهرته شيء وكل. ... .بِه حمدثك
  .)1(»رأسها

: ناقَيت ونصصت. الشيَء رفْعك: النص: اللَّيث قَالَ«: )هـ370ت (لألزهري " ذيب اللغة"ويف 
 .ما شيٍء على التعيِني: والنص. التوقيف: والنص. الْأَكْبر الرئيس إِلَى الْإِسناد: النص: الْأَعرابِي ابن عنو...

 أَنه علي عن روي). نص بسيرٍ اخلَرق وتقْطَع( :وأَنشد ،...: عبيد أَبو قَالَ. )نص فَجوةً ...( احلَديث وفي
 السيرِ في النص وكَذَلك ،...: الرجلَ نصصت :قيل ومنه ،... أصلُه: النص: عبيد أَبو قَالَ....: قَالَ
....وِين ورب عه كَعقُول(: قَالَ أني اري لَا: أَي ،)...: اجلبأستقص هلَيه؛ إِلَّا عتذَّبن قَالَه عابِي، ابقَالَ الْأَعرو :

 تنتص وهي املنصة، على فتقْعدها العروس تنص املاشطة: اللّيث وقَالَ .علَيه استقْصى إِذا: غَرِميه الرجلُ نصص
  .)2(»النساء بني من لترى علَيها

، )هـ395ت (البن فارس" معجم مقاييس اللغة"، و)هـ393ت ( للجوهري" الصحاح"وورد يف 
، مادة مل خترج يف أغلبها عما تقدم، )3()هـ538ت ( للزخمشري" الفائق"، و)هـ458ت ( البن سيده" احملكم"و

  .كالم من تقدمه )4("لسان العرب"، فجمع يف )هـ711ت (مث جاء ابن منظور 
 وأَصلُ«: ، فكان مما أضافه نقال عمن تقدم"تاج العروس"واستكمل اجلمع بعده مرتضى الزبيدي يف 

صك: النفْعِء ريلشل  ...صَء نيالش }هصني {ًاصن :،كَهرح ككَذَلو }،هصنصا ني كَمه. سيأَتنمفُالنٌ، و {
صني فَهباً، أَنا، أَي غَضكُهرحي وهو }اصصن ،فاَألن ،انن ككَتنِ عاب ادبع. {صن اعاملَت }ًاصلَ: نعه جضعب 
قضِ فَوعو... .ب }صاُء نوالش {نِصي }ًيصاصمن ن دح برض :توارِ، على صالن قَلَهن اغَانِين الصابنِ ع 
ادبت} .عصن رديصاً القصن :،قله غَلَتن اغَانِين الصنِ عاب ادبع. ...ه: قلْتنمذَ وأُخ {صن آنالقُر ،يثواحلَد 
وهالُّ اللَّفْظُ وعلى الد ىنعملُ لَا متحي هريلَ: غيوق :صن آنالقُر ةنا: والسلَّ مد را ظَاههِمه لَفْظلين عم 

} نص{ وسير. التأَملِ عند يظْهر كَما جازِ،املَ من بضربٍ الدليلِ، بمعنى هو الَّذي الفُقَهاِء نص وكَذَا اَألحكَام،
،يصصأَي ون جِد يعفر  ...اصنصةُ: نريكَث ،كَةاحلَر ومن وه }صنصَء نيكَةُ إِذا: الشرح. {صصلُ ونجالر 

هيصاً،{ غَرِميصنكَذَا ت {هاصن }،ًةاصنى أَي مقْصتاس هليه عاقَشون .هنا ومم (وِين ربٍ عكَع  ....صتوان 
. انتصب ومعنى ارتفَع،: غيره وقَالَ انتصب،: السنام انتص{: اللَّيثُ قالَ. عباد ابنِ عن انقبض،: الرجلُ

                                                           

  .)1/145(، "مجهرة اللغة"ابن دريد،  _ 1
  .)" ،)12/82- 83ذيب اللغة"األزهري،  _ 2
 ).3/438(والفائق، ). 272 -8/271(، واحملكم، )5/356(معجم مقاييس اللغة، ). 1059 -3/1058(، "الصحاح: "انظر _ 3

 ).99 -7/97(، "لسان العرب"ابن منظور،  _ 4
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 بن أَيوب قَالَ شدته،: اَألمرِ ونص ... تكَردسا وما منتصاً} فبات: للعجاجِ اللَّيثُ وأَنشد. واستقام استوى
  .)1(»....)والبخيلُ معروفه باذلُ رِ...  اُألمو نص{ عند يستوِي ولَا( :عباثَةَ

  :املالحظات اآلتيةميكن أن أسجل ) ن ص ص(ويف اية هذا العرض اللغوي ملادة 
أكثر استعمال النص يف كالم املتقدمني متعلق باإلبل وسريها، كما يف أكثر مرويات الصحابة، : األوىل

  .)2(العريب وأكثر أبيات الشعر
رفع الشيء، وإظهاره، ومنتهى : (معاين هيأربعة النص يف مجيع اشتقاقاته واستعماالته يرجع إىل : الثانية

 )النص(، على اختالف بني أهل اللغة يف أيها هو األصل، فأبو عبيد جعل أصل )ريكالشيء وأقصاه، والتح
منتهى األشياء، وغايتها وأقصاها، وجعله ابن دريد وثعلب من اإلظهار، وأما ابن فارس والزبيدي فجعال 

  .األصل فيه الرفع
شيء من الزيادة، ال شك أن معىن أي مصطلح مقتبس بوجه أو بآخر من معناه اللغوي، مع : الثالثة

) النص(أكيد أن هلا عالقة يف ما آل إليه لفظ ) النص(وتلك املعاين اللغوية اليت يدور يف فلكها معىن لفظ 
  .اصطالحا

يالحظ أن كالم املتقدمني من األئمة متمحض بذكر املعىن اللغوي، مث دخل بعد ذلك شيء من : الرابعة
  :ر لنايصو املعىن االصطالحي للنص على كتب اللغة، وهذا

  .أن الدالالت اللغوية متقدمة على الدالالت االصطالحية وهذا أمر معلوم -
تطورت بعد ذلك يف علوم أخرى لتصري ذات معىن اصطالحي معني، مث دخلت على ) النص(أن كلمة  -

اشقاقات، من ) ن ص ص(كتب اللغة بعد، استطرادا من هذه األخرية يف بيان كل ما يتعلق باألصل الثالثي 
  ".تاج العروس"، وكالم الزبيدي يف "النهاية"كما هو يف كالم ابن األثري يف 

وقبل . ذلك املعىن االصطالحي الذي آلت إليه هذه الكلمة هو ما سنتكلم فيه فيما يأيت إن شاء اهللا تعاىل
  :، فنقولباختصار ذلك نقدم بذكر تعريف االصطالح وآليته

  .)3(حل، واالتفاق وترك الفرقة، وزوال اخلصومةيف اللغة من التصا: االصطالح
سواء أكان األمر متعلق . )4(»مخصوص أَمرٍ على مخصوصة طائفة اتفاق«: وهو يف لسان أهل العلم

لكل علم : بالعلم أم بغريه من األمور، مث إن أهل العلوم يتفقون على اصطالحات يف علومهم هلذا قالوا

                                                           

  .)182 -18/178(، "تاج العروس"الزبيدي،  _ 1
  ).144(، "اإلبل"األصمعي،  _ 2
  ).178(للرازي  "خمتار الصحاح"، )6/3816(لنشوان احلمريي  "مشس العلوم"، و)174(البن السكيت  "األلفاظ": انظر _ 3
  .وعزاه للخفاجي .)6/551(، "تاج العروس"الزبيدي،  _ 4
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مثال خيتلف معناه يف  )الوقف(ـ إمنا االصطالح من أهله املتخصصني فيه، ف: أيضا، كما يقال )1(اصطالحه
  .)الوقف واالبتداء( القرآن موعلبعض علم الفقه، وعلم اللغة، وعلم احلديث، و: االصطالح بني

له، إذ اللغة هي األصل،  اواللفظ قبل أن يصري اصطالحا عند قوم، ال بد وأن يسبق ذلك معىن لغوي
االصطالح يأخذ املصطلح شيئا من املعىن اللغوي للفظة، مث قد يتسع ليشمل معاين أكثر من معناه وأثناء 

  .)2(اللغوي، وقد يضيق ليستقر على ما هو أقل من ذلك
 للمعاين قوالب األلفاظ«وأما آلية االصطالح فناجتة من ضرورة التواصل والتخاطب مع اآلخر، فـ 

، وبعد اختيار اللفظ )3(»القارئ أو السامع ذهن إىل الكاتب أو املتكلم ذهن من األفكار نقل منها واهلدف
اللغوي املناسب للمعىن املراد، والتخاطب به بني أهل فن من الفنون، وشيوعه عندهم، وقبوهلم له من غري 

  .نكري، واستمرارهم على استعماله زمنا ما، يصري ذلك اللفظ اصطالحا عند القوم
  :، فأقول)مصطلح النص(لنتكلم عن  وبعد هذه التقدمة نرجع

  .)هـ204ت (رمحه اهللا يف كتب الشافعي  )النص: (الثالثاملبحث 
  :وموارده يف كالم أهل العلم املتقدمني يقف عن كثب على قلته، بل ندرته، فمن ذلك) النص(إن املتتبع للفظ 

  .)4(»أيب هريرة عنهالذي فرطنا فيه من نص ... «: )هـ104ت (قول أيب سلمة بن عبد الرمحن 
  .)5(»الزهرِي من للْحديث أَنص رجال رأيت ما«: أنه قال )هـ126ت (وما يذكر عن عمرو بن دينار 

ومعناه فيهما الرفع، على ما تقرر يف اللغة سابقا، فليس مثة تغري يف املعىن اتساعا أو ضيقا، كما أن قلة 
  .عليه، فقد أسلفنا اشتراط الشيوع يف اعتماد االصطالحاستعماله ناقض من نواقض االصطالح 

) النص(لفظ يف كتبه على ما هو عليه إىل أن جاء اإلمام الشافعي رمحه اهللا، فظهر  )النص( بقي حالمث 
، فال عجب أن )6(، وملا كان رمحه اهللا يف العلم واللغة باملرتلة املعلومةا اشتق منه بشكل واضح وغري مسبوقوم

                                                           

  ).1/1(، "كشاف اصطالحات الفنون"التهانوي،  _ 1
  ).15 -14(، "املصطلح األصويل ومشكلة املفاهيم" علي مجعة،: أشار إىل هذه املعاين _ 2
  ).15(، "املصطلح األصويل ومشكلة املفاهيم" علي مجعة، _ 3
  ).1394(أخرجه مسلم  _ 4
  .دينار بن عمرو عن عيينة بن سفْيان حدثنا املَخزومي الرحمن عبد نب سعيد ثنا) 5/748" (العلل الصغري"أخرجه الترمذي يف  _ 5

، إال أن هذه األلفاظ من )النص، والنصوص(، لفظ "الكسب"يف كتابه ) هـ189ت (الشيباين حممد بن احلسن  وقد ورد أيضا عن
اإلمام حممد بن احلسن األخرى من هذه املصطلحات، أن خلو كتب : الشارح، وأدلة ذلك كثرية منها) هـ483ت (كالم السرخسي 

وليس يف اآلثار شيء من هذه االصطالحات، . اإلمام حممد بن احلسن جعل كتابه على اآلثار فقط كما يفهم من كالم السرخسي نفسه
ظ احلادثة بعد زمن حممد بن إضافة إىل أن السرخسي مل مييز كالمه من كالم حممد بن احلسن، كما أن استعمال السرخسي لبعض األلفا

  .احلسن كلفظ احلقيقة وااز، يؤكد أن لفظ النصوص أيضا مثل ذلك، واهللا أعلم
أليب أمحد " النكت الدالة على البيان: "فهو اإلمام املتبع، واللغوي املعتمد، حىت نص غري واحد أن لسانه ولغته حجة، انظر _ 6

  .)14 -13(ألمحد شاكر " مقدمة حتقيق كتاب الرسالة"و). 48(للسيوطي " االقتراح يف أصول النحو"، )2/390(القصاب 



7  

، بدأت مع )النص(معامل االصطالح يف لفظ بدايات يكون ما سطره يف كتبه حجة لغة وفقها، فالظاهر أن 
، وباألخص كتابه العظيم )1(مجلة من كتبهوذلك من خالل االستعمال الكثري هلذا اللفظ يف  ،الشافعي رمحه اهللا

، وكانت )النص(ما يشتق من لفظ ل استعما فيهكثر فقد ، )2(كتبه تصنيفا أواخرمن  الذي يعد ،"الرسالة"
  :نتيجة التتبع لذلك ما يلي

 النص يف اهللا كتاب موافقة -السنة- فهي«: صيغها، )3(يف موضعني" الرسالة"كتاب يف ) النص(ورد لفظ 
هثْلعدا ما، بِم السنة أو الكتاب من النص«.  

  :وأما بقية اشتقاقاته فهي
)صفيه هللا ليس«: صيغها، )4(موضعا 32يف ) ن حكم نص ،هللا،  حكمٍ نصصكتابٍ ن ،صن  ،تابالكصن 

  .»الزمٍ حكم نص، الزمٍ خبٍر نصالسنة،  نصسنة،  نص معناه، نص يف سنةً ويسناهللا،  كتابِ
  .»سنة وال كتاب بعينه فيه ينص مل فيما«: ،قال)5(يف موضع واحد) ينص(و
، نصاً بني مما، نصاً خللقه أبانه، واستدالالً نصاً كتابه يف اهللا أحكام علم«: ،صيغها)6(موضعا 18يف ) نصا(و

 سنةَ مث كتابه إال بيناً نصاً خلْقَه اهللا ألزمه خرباً جند وال، نصاً نزل ما، مشكل غري نصا اهللا كتاب، فيهما نصا
 اهللا رسولِ عن األحاديث من نجِد، القُرآن يف نصا، نصاً اهللا أنزل اليت الفرائض اهللا، كتاب يف نصاً، نبيه

 احلديث، وداللةً نصاً احلق إىل السبيل وهداهم، جملةً مثلُها القُرآن يف وأخرى نصا مثْلُها القُرآن يف أحاديثَ
  .»واستنباطاً نصاً القُرآن عليه دل مما، النيب عن نصاً

 فيه للَّه، القُرآن يف منصوص حكْم ال اهللا رسول من سنة القضاء وهذا«: ، صيغها)7(مواضع 5يف ) منصوص(و
منصوص فرض ،هللا فيه ليس كْممنصوص ح«.  

 منصوصاً حكماً كان، منصوصاً الشيء حرم رسوله أو اهللا يكون أن«: ،صيغها)8(مواضع 5يف ) منصوصا(و
 لسان على أو كتابه يف احلجة به اهللا أقام ما كل، منه منصوصاً كان ما، اهللا كتابيف  منصوصاً، اهللا بكتاب

  .»بيناً منصوصاً نبيه
                                                           

  .نص، نصا، النص، منصوص: وردت فيه ألفاظ" اختالف احلديث"ككتاب  1
املعروفة لدينا اليوم هي الثانية، إمالء الشافعي وتدوين الربيع بن سليمان تلميذه املصري، مث قد أحال ففيها على كتب " الرسالة" _ 2

  ).12 - 11(مقدمة أمحد شاكر : ، انظر خرب الرسالتني، وما ألفه قبل الثانية"األم"أخرى له كـ 
  .)515، 210(، "الرسالة" _ 3
  .)576، 561، ..، 477، 471، 461...، 212، 210، 198، 158، 105، 104، 90، 88، 33، 22(، "الرسالة" _ 4
  .)34(، "الرسالة" _ 5
  .)576، 573، 543، 501، 358، 210، 159، 149، 146، 138، 109، 106، 81،83، 21، 19(، "الرسالة" _ 6
  .)590، 545، 173، 83(، "الرسالة" _ 7
  .)560، 461، 166، 83، 40(، "الرسالة" _ 8
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  .»منصوصةً سنة فيها اهللا رسولُ يسن ملْ«: ،قال)1(يف موضع واحد) منصوصةً(و
يف بعض كالم الشافعي رمحه اهللا معرفة مقصوده به، وأولُّ ) النص(إن من املهم بعد هذا التتبع ملوارد لفظ 

، مث كتب "الرسالة"من كتبه، وكتب شروح " الرسالة"مظان ذلك كالم الشافعي رمحه اهللا نفسه يف غري 
" الرسالة"الفقه اليت تشترك مع كتاب أصول علم تالمذة الشافعي ومن تأثر بعلمه، ممن جاء بعده، اية بكتب 

يف مضمونه، فهو أول كُتب هذا الفن، وخباصة كتب الشافعية من األصوليني، فهم أوىل بكالم إمام مذهبهم 
  :فَهما

، "اختالف احلديث"يف كتاب آخر للشافعي رمحه اهللا، هو كتاب ) النص(ما اشتق من  ورد: أوال
السنةُ ال تكُونُ أَبدا : قُلْت«: فهم كالمه رمحه اهللا، وهو قوله علىموضعا واحدا، لالستعانة به ه وسأختار من

د نَ جملَةً أَبانت ما أُرِيإِالَّ تبعا للْقُرآن بِمثْلِ معناه، وال تخالفُه، فَإِذَا كَانَ الْقُرآنُ نصا فَهِي مثْلُه، وإِذَا كَا
 هنةُ منالس تانا أَبلٌ ممتحآنُ مالْقُركُونُ إِالَّ وال ت ثُم ،لَةمفيه على معىن الغاية يف ) النص(فـ . )2(»...بِالْج

الوضوح، املقابلِ يف معناه لإلمجال وقلة الوضوح، فرجع بذلك إىل املعىن اللغوي للكلمة الدال على منتهى ما 
وعلى هذا . يان، وبلوغ أقصا مداه يف اإليضاح، وظهور معناه جبالء، وارتفاعه عن االشتباهيف اللفظ من الب

  :وغريها من كتبه، ومما يدل لذلك أيضا" الرسالة"يف كالم الشافعي رمحه اهللا يف ) النص(املعىن مجيع ما ورد من 
 اهللا أبان ما فجِماع«: سبحانه قالوهو يبني مراتب البيان والوضوح يف كالم اهللا " الرسالة"قوله يف موضع يف 

 مجل مثلُ نصاً خللقه أبانه ما :فمنها .وجوه من: ثناؤه جل حكمه من مضى ملا به، تعبدهم مما كتابه، يف خللقه
  .الغاية يف الوضوح البلوغه )3(»..الفواحش حرم وأنه وصوماً وحجاً وزكاةً صالةً عليهم أن يف فرائضه،

  .لبلوغه الغاية يف الوضوح» غري مشكل نصاكتاب اهللا ... «": الرسالة"قوله يف موضع يف و
ما » واستنباطاً نصاًمما دل عليه القُرآن «، »واستدالالً نصاًعلم أحكام اهللا يف كتابه «: وقوله يف مواضع أخرى

  .نباط واستدالليدل على أن النص ما وضح معناه فال حيتاج معه إال إعمال ذهن أو است
وما اشتق منه عند الشافعي رمحه اهللا على معناه اللغوي كما مر، فاللفظ مل خيرج بعد ) النص(فمعىن 

الزاهر يف "يف كتابه  )هـ370ت (عنه، ومل خيتص باصطالح ذي معىن زائد، فلذا قال أبو منصور األزهري 
وكذلك نص البيان، أبينه  رفعهأ وهو السري أقصى والنص... «: مشريا إىل هذا" غريب ألفاظ الشافعي

  .، فلم يزد عن املعىن الغوي شيئا)4(»وأرفعه، وأصله من نص السري

                                                           

  .)159(، "الرسالة" _ 1
  .يف مواضع أخرى من هذا الكتاب) النص(، وورد شبيه هذا من استعماالت مشتق )8/623(، "اختالف احلديث"الشافعي،  _ 2
  .كالم الشافعي أا أرفع درجاته، وهو يرتب وجوه البيان من )1/40" (الربهان"، ونبه أبو املعايل اجلويين يف )21( "الرسالة" _ 3
  .)123(، "الزاهر"األزهري،  _ 4
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مل يصلنا منها إال  بالشرح، إال أن هذه الشروح" الرسالة"م كتاب قد تناول مجع من أهل العل: ثانيا
  .)1(خربها، فقد فُقدت مجيعها

إن تتبع كالم أهل العلم من تالمذة الشافعي رمحه اهللا على كثرم أمر عسر جدا، إن مل يكن : ثالثا
ما دون من الكالم كتبا، أما ما ذكر لفظا، وتناقلته األمساع درسا فذاك هو مستحيال، هذا مع العلم أن القصد 

  .قويا يف اتضاح اصطالح النص بعد غري مقصود لزاما وعقال، وإن كنا جنزم يقينا بكونه سبيال مهما، وسببا
  :وللذي تقدم قَصرت البحث يف تراث بعض تالمذة الشافعي رمحه اهللا ممن هلم شهرة وتصنيف

الذي عليه «": اإلميان"القائل يف كتابه  )هـ224ت (ابتداء باإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم رمحه اهللا 
الذي تكررت كثريا  )هـ240ت (مث اإلمام عبد العزيز الكناين رمحه اهللا . )2(»السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا

، مث )3(»نص الترتيل بال تأويل وال تفسري«: ، وقال يف موضع منها»نص الترتيل«: كلمة" احليدة"يف كتابه 
لسان فهذا منصوص ب«: حني قال "الرد على الزنادقة"يف كتابه  )هـ241ت (اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا 

الذي كثر  )هـ264ت (، وانتهاء باإلمام املزين رمحه اهللا )4(»عريب مبني ال حيتاج إىل تفسري، هو مبني حبمد اهللا
: ذكر مشتقات النص إنشاء من كالمه، أو نقال عن شيخه الشافعي، فمن األول قولهالفقهي " خمتصره"يف 
  .)7(، وأما الثاين فمواضعه أكثر)6(»خرب ما مل يأت فيه نص«: أي الشافعي، وقوله )5(»فهذا نص قوله«

  .على أصلها اللغوي املتقدم بيانه) ن ص ص(وهذه الكلمات مجيعها كما ترى استعملت مادة 
وبيان معناه، وملا ) النص(أما كتب أصول الفقه بعد الشافعي رمحه اهللا فهي اليت احتفلت بذكر لفظ : رابعا

  .ىل حنياملرتلة أمهية، أرجأت ذكرها إ بتلككانت 
، زيادة النص يف كتب من بعد الشافعي رمحه اهللامصطلح من اجلوانب املهمة يف البحث، بيان : خامسا

  :أنبه يف نقاطعلى ما تقدم ذكره من كتب تالميذه، وقبل الشروع يف بيان ما يتعلق ا، 
 ،إذ استقصاء كل ما كتب بعد الشافعي رمحه اهللا قراءة ،ملن اازفات البحثية الفرعإن عنوان هذا   -

وحبثا ضرب من اخليال، فبالضرورة سيكون االستقراء فيما سيأيت أغلبيا حبسب اجلهد والوقت، وغالبا 
  .ما أقصر البحث على كتب األئمة املشهورين يف كل قرن من القرون

                                                           

 ".الرسالة"من مقدمة الشيخ أمحد شاكر لتحقيق ) 15 -14(انظر تفاصيل الكالم عليها يف  _ 1

2 _ )34(.  
  .)60، 59، 44، 40، 38، و42( _ 3
  .)35، و28( _ 4
5 _ )8/194(.  
6 _ )8/166(.  
7 _ )8/136 ،230 ،416 ،419(.  
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-  مايل لربنامج املكتبة الشاملة يف توسيع استع: لت عقبة النقطة األوىل مجلة من املسهالت منهاسه
وما اشتق منه يف أغلب كتب احلديث والرواية، وهي ) النص(البحث وتسريعه، مث قلة استعمال لفظ 

اليت غلبت على كتب القرون األوىل، فلما كانت كتب احلديث  -من حيث منط التأليف  -الكتب 
ثنا املنقول رواية من املرفوعات واملوقوفات، قليل االستعمال يف ترا) النص(كتب رواية، وكان لفظ 

  .وما اشتق منه فيها) النص(وكثري من املقطوعات، قل تبعا لذلك ورود لفظ 
لذا فقط جعلت هلا ) النص(سبقت اإلشارة إىل أمهية كتب علم أصول الفقه يف تاريخ تطور مصطلح   -

 .تب العلوم الشرعية األخرىأولوية وأمهية من حيث البحث فيها وتتبعها أكثر من غريها من ك
  .وعلى ضوئها نسجت ما بعدها من املباحثومن هذه النقطة األخرية ننطلق يف بيان املقصود، 

  .)هـ370ت (رمحه اهللا عند اجلصاص  )النص: (الرابعاملبحث 
لشافعي ، فبعد ارمحه اهللا للجصاص" الفصول"النص قبل كتاب وجيدر يب قبل ذلك ذكر حال لفظ 

يف كتب من بعدهم ال يراوح معناه اللغوي يف أكثر أحواله، وعلى لسان  )النص(رمحهم اهللا بقي وتالميذه 
  :أكثر من استعمله

  .)3()هـ294ت (واملروزي ، )2()هـ280ت (والدارمي عثمان بن سعيد ، )1()هـ276ت (قتيبة كابن 
احتفل بكوكبة من األئمة  وبعد هؤالء املصنفني من األئمة األعالم، كان القرن الرابع اهلجري، الذي

، وأبو إسحاق )هـ311ت ( )5(، وابن خزمية)هـ310ت ( )4(أبو جعفر الطربي :ومصنفام، كان منهم
  ........................، )هـ321ت ( )8(، والطحاوي)هـ319ت ( )7(، وابن املنذر)هـ311ت ( )6(الزجاج

                                                           

  .»...واحملرم شيئان شيء حرمه اهللا تعاىل نصا يف القرآن، واحملرم اآلخر شيء حرمه رسول اهللا «): 228(، "كتاب األشربة" _ 1
ومن ) 156(» حتقيق كالم اهللا وتثبيته نصا بال تأويل«: ، ومن األول قوله"النقض على املريسي"، و"الرد على اجلهمية"يف كتابيه  _ 2

  .)1/342(» يف الكتاب مفسر منصوص«: الثاين قوله
  .)117، 96" (تعظيم قدر الصالة"، و)106، 97، 7" (السنة"يف كتابيه  _ 3
جهة ... قالوا بالنص «": ذيب اآلثار مسند ابن عباس"، وقال يف كتابه )3/77، 1/393، 1/50" (جامع البيان"يف كتابه  _ 4

  .)2/736(» النص من كتاب أو خرب
نص الكتاب ونص : (، أي وضوحا، واستعمل يف مواضع كثرية عبارة)2/257(» النص أكثر من الدليل«": الصحيح"يف كتابه  _ 5

  .)250، 3/185، 242، 3/135، 2/257، 1/133) (كتابه، ونص الترتيل
» حرم اهللا اإلمث نصا«، )5/147(» فهذا نص الكتاب بني«: ، ومما قال)5/186، 2/55، 1/292" (معاين القرآن"يف كتابه  _ 6
)1/292(.  

  .)1/248" (األوسط"، و)390، 5/260، 396، 4/184" (اإلشراف"يف كتابيه  _ 7
، 4/147، 3/70، 2/166، 1/309" (شرح معاين اآلثار"، وكتابه )378، 2/54، 1/64،316" (أحكام القرآن"يف كتابه  _ 8

  .، ومواضع أخرى)257
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، )هـ346ت ( )3(واملسعودي، )هـ333ت ( )2(اتريدي، وأبو منصور امل)هـ324ت ( )1(وأبو احلسن األشعري
وما اشتق منه على معناه اللغوي ) النص(ورد يف مصنفام لفظ فقد ، )هـ360حنو ت ( )4(وأبو أمحد القصاب

  :معامله هي ممن غاية الوضوح والبيان، مع شيء من التطور فيه، وأه
نص، ينص، نصا، : (حنو )النص( لفظأكثر استعماالت أهل العلم املذكورة هي اشتقاقات : أوال

ابن خزمية، واملاتريدي، : ورد ذلك يف كالمومعرفا، ) النص(استعمال لفظ  وقلَّ ).منصوص، منصوصا
  .، على قلةواملسعودي، والقصاب

فكالم القصاب رمحه اهللا يظهر منه استعماله للفظ  :مث هم فيه من حيث معناه على وجهني: ثانيا
  .وأما غريه فكالمه على املعىن اللغوي، )5(الدليل الشرعي من الكتاب والسنةمبعىن ) النص(

ال «: حني قال) النص(كجمع لـ ) النصوص(لعل أبا منصور املاتريدي أول من رأيته استعمل : ثالثا
من بعده ، وورد يف كالم .)7(»باحلوادث اليت ليس هلا نصوص من الكتاب«، )6(»توجد نصوص يف كل ما يتلى

  .أيضا )8(، والقصاباملسعوديك
كانت وصفا لألدلة الشرعية قرآنا وسنة، ) النص(أكثر استعماالت تلك االشتقاقات للفظ : رابعا

وورد على قلة وصفا لكالم أهل العلم، وأول من أشار لذلك القاسم بن سالم، واملزين فيما تقدم نقله عنهما، 
وهو نص قول أيب «: للطربي قوله" اختالف الفقهاء" ي، ففي كتابالطربي، والطحاو عند أيضا وجاء ذلك

وليس عن أصحابنا فيه شيء «": خمتصر اختالف العلماء"، وقال الطحاوي يف )9(»حنيفة وأصحابه

                                                           

، وورد يف كتبه األخرى كـ )540، 459، 149، 142، 137، 25، 24، 1/23" (االتاملق"يف مواضع كثرية من كتابه  _ 1
  .)224" (رسالته إىل أهل الثغر"، و)256" (اإلبانة"

  ...)، 89،93، 3/30،60، 516، 104، 2/75" (تأويالت أهل السنة"يف مواضع كثرية من تفسريه  _ 2
، )2/83، 1/280( »استدلوا بالنص على اإلمامة«، »اإلمامة واالختيارممن قال بالنص يف «: يقول" مروج الذهب"ففي كتابه  _ 3

  .)199( »نص من اهللا ورسوله«": اإلشراف"ويف التنبيه و
 »فيه بعدمه مقرون النص إذ ... حجة وال نص بغري السابع من حرموه ما أن«": النكت الدالة على البيان"قال يف كتابه  _ 4
  .)395، 2/98(، و)2/428( » به النص ترك أهله عند جيز مل ... حقا كان لو والقياس«، )465، 1/414(و) 1/377(

  .يف كالم من بعده سيكثروهذا املعىن  _ 5
  .)3/230(، "تأويالت أهل السنة"املاتريدي،  _ 6
  .)6/753(، "تأويالت أهل السنة"املاتريدي،  _ 7
" شرح النصوص"لكتاب له عنوانه ) 2/48، 376، 1/350" (النكت"وغريه، وعزا أيضا يف ) 4/97(، "النكت الدالة" _ 8

شرح "الختالف طريقة العزو، فمرة حييل على ما مت تأليفه من كتابه " النكت"والظاهر أنه تأليفه كان متزامنا مع تأليفه لكتاب 
  .وأما معىن العنوان فالظاهر أن مراده بالنصوص األدلة من الكتاب والسنة، واهللا أعلم، ومرة يعد ببيانه وذكره فيه، "النصوص

9 _ )1/189(.  
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، وظاهر أن املراد من هذا االستعمال معناه اللغوي )2(»وال يعرف عن مالك شيء منصوص«، )1(»منصوص
  .الوضوح والبيان وعدم ذلكوبيانا حلال الكالم من حيث غاية 

 )3(أبو بكر اجلصاص هميف كتابات من بعد الشافعي رمحه اهللا، ليأيت بعد) النص(هذا ما آل إليه لفظ 
معىن اصطالحي يف ) النص(لفظ  وضع يف )5(من السابقنيكون يو )4("األصولالفصول يف "رمحه اهللا يف كتابه 

  :فكان من أهم معامل ذلك، واضح
باب يف صفة «: ، وعنون بابا من أبواب الكتاب)6(موضعا) 96(يف الكتاب يف ) النص(د لفظ وور

 وما ،نص فَهو الْمراد بينِ الْمعنى ظَاهرِ بِحكْمٍ مخصوصةً عينا يتناولُ ما كُلُّ النص «: ، وعرفه فقال)7(»النص
لُهاونتي وممالْع وفَه صا نض8(»أَي(وعرف املنصوص بقوله ، :»وصصنالْمو هلَيا عم صن هلَيع همبِاس«)مث ربط  )9

 الشيِء إظْهارِ في الْمبالَغةُ هو: اللُّغة في والنص«: فقال )10(وبني معناه اللغوي ،بني ما وضعه من تعريف للنص
هتانإِبإىل  )هـ340ت ( ذكره من العزو فقد تقدمه شيخه أبو احلسن الكرخي رمحه اهللاوحبسب ما  .)11(».... و

 الْكَرخي الْحسنِ أَبو وكَانَ«: قال) باب يف صفة النص( ه يفاصطالحا، فبعد متام كالم) النص(لكالم يف معىن ا

                                                           

1 _ )2/359(.  
2 _ )2/369(.  
 احلسن كأيب عصره، يف احلنفية كبار على الفقه درسهـ 305ولد سنة . احلنفي اجلصاص الرازي بكر وأب علي بن أمحد _ 3

 أبو مدرسا ومؤلفا، فمن تالميذه بغداد يف واستقر العلم، طلب يف رحل ،عصره يف احلنفية إمام صار حىت الزجاج، سهل وأيب الكرخي،
  .هـ370سنة  ببغداد تويف. وغريمها ؛"القرآن أحكام"و ؛"األصول يف الفصول":همؤلفات ومن.الزعفراين احلسن وأبو اجلرجاين، اهللا عبد
  ).85 -84(املضية يف طبقات احلنفية، عبد القادر بن أيب الوفاء، اجلواهر : انظر

  .إليه) 302، 2/190، 107، 73، 1/42" (األحكام"قبله، لعزوه يف " الفصول"، وكتاب "أحكام القرآن"وكذا يف كتاب  _ 4
ه مل، ما وقع فياالعا ومما ينفي نسبة هذا الكتاب هلذ«  ،)هـ344ت (الشاشي لإلمام " األصول"قد ضعف الباحثون نسبة كتاب  _ 5

انظر  »ئة سنة وأكثرا، إذ أن الشاشي تويف قبلهما مب)هـ477ت (، وابن الصباغ )هـ430ت ( من االستناد إىل أيب زيد الدبوسي
كتاب أُلِّف بعد فال. http://www.feqhweb.com/vb/t15320.html: املقال املنشور على النت يف هذا املوضوع ورابطه

هـ تقريبا، فمن هو يا ترى مؤلفه فقد اعتىن مبصطلح النص غاية االعتناء، من حيث تعريفه وذكر القواعد املتعلقة به، ولو 477سنة 
  .صحت نسبته لكان الشاشي أوال يف ذلك

  .وغريها) 340، 240، 3/85، 276، 2/50، 235، 233، 230، 228، 1/227(الفصول يف األصول،  _ 6
  )1/60(الفصول يف األصول،  _ 7
  .)1/60(الفصول يف األصول،  _ 8
  .)1/61(الفصول يف األصول،  _ 9

   .)1/137" (العدة يف أصول الفقه"، وأبو يعلى بن الفراء يف )116" (تقومي األدلة"ومثله بعده الدبوسي يف  _ 10
   .)1/60(الفصول يف األصول،  _ 11
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همحر قُولُ اللَّهي يى فنعم صا النوحا نما منكَانَ ،ذَكَرقُولُ وا يضي أَيف لِ اللَّفْظمتحوبٍ الْمرضل )نم (
  .عندي نص هذَا إنَّ يقُولَ أَنْ لَه جاز الْمراد هو أَنه الْمعانِي بعضِ علَى الدلَالَةُ لَه قَامت ما أَنَّ التأْوِيلِ

ككَذَلوِي إذَا ور كأْوِيلَ ذَلالت نولِ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو زائقَالَ أَنْ فَجإنَّ ي كذَل صن 
  .)1(»فيه تعالَى اللَّه مراد وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي لبيان الْكتابِ

فيكون بذلك أول من علم عنه كالم يف معىن ، )النص(االصطالح يف لفظ  هذا الكالم ميثل بداياتف
  .)2(فيه ذكر ذلك أو اإلشارة إليه مطبوعاكتابا جد للكرخي رمحه اهللا أمل  رغم أين اصطالحا،) النص(

  .األصولعلم يف كتب ) النص: (اخلامساملبحث 
النص ومشتقاته، وبعد للشافعي رمحه اهللا، واستعماالت أهل العلم من بعده للفظ " الرسالة"بعد كتاب 

هذا األخري مع كتاب ورمحه اهللا،  لجصاصل "الفصول" كتابو ،رمحه اهللا بدايات االصطالح يف كالم الكرخي
واصطالحه بكتب علم ن هذا اللفظ، ااقتركان ذلك من دوافع من مؤلفات علم أصول الفقه، " الرسالة"

  :، وهو فيها على وجهني من حيث االستعمالالفقه أصول
يف  -ث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبعىن الدليل من آيات القرآن أو أحادي) النص: (ولاأل

وهو كثري املوارد بغض النظر عن قوة داللته على املعىن، أو احلكم املسوق ألجله، ، - مقابل األدلة العقلية 
  .اجلمعومل أجد من نبه على التوجيه اللغوي هلذا فيها على هذا املعىن، ومجعه نصوص، 

تتفاوت يف قوة داللتها على املعىن  -من حيث منطوقها  -األدلة الشرعية من القرآن والسنة : الثاين
مبعناه االصطالحي الذي كانت بداياته  )النص( :)3(املراد، وذا االعتبار قسمها علماء األصول إىل أقسام منها

" الفصول"كتاب ول الفقه، ابتداء من على لسان الكرخي رمحه اهللا، واستمرت يف مباحث كتب علم أص
 كتب علم األصولمن ما سآيت على ذكره، باستقصاء  االصطالحي هو التعريفوهذا  .للجصاص رمحه اهللا

، وقد اجتمع لدي بعد من التعريفات وأمتم بغريه، ، حبسب اجلهد والوسعاوأزما اعلى اختالف مذاهبه
  :البحث من التعاريف االصطالحية ما يلي

وهو قول اجلصاص،  »الْمراد بينِ الْمعنى ظَاهرِ بِحكْمٍ مخصوصةً عينا يتناولُ ما كُلُّ النص«: األول
  .، كما سبق بيانهوعزاه لشيخه الكرخي رمحهما اهللا

                                                           

  .)1/61( ،الفصول يف األصول _ 1
، وظاهر العنوان أا يف علم )ه430ت (للدبوسي " أساس النظر"، بذيل كتاب "األصول"مما طبع للكرخي رمحه اهللا رسالة بعنوان  _ 2

  .األصول إال أن مضموا األقرب فيه أنه فيما يسمى اليوم بعلم القواعد الفقهية، واهللا أعلم
املعونة "، )116(للدبوسي " تقومي األدلة: "، انظر)النص، والظاهر، والعموم(: ، وقيل هي)الظاهر، واملفسر، واحملكم: (ومنها أيضا _ 3

" املنخول"، و)42- 1/39(أليب املعايل اجلويين " الربهان: "، وانظر مسألة مراتب البيان من)29، 1/27(للشريازي " يف اجلدل
  .)126 -125(للغزايل 
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يعلى بن ، وأبو )1("رسالته يف أصول الفقه"، ذكره العكربي يف »ما رفع بيانه إىل أقصى غاية«: الثاين
وأبو الوفاء بن عقيل يف ، )3("قواطع األدلة"، وأبو املظفر السمعاين يف )2("العدة يف أصول الفقه"الفراء يف 

  .)5("احملصول"، وهو رأي ابن العريب يف )4("الواضح يف أصول الفقه"
نقله اجلصاص ، وهو معىن ما »ما كان صرحيا يف حكم من األحكام وإن كان اللفظ حمتمال لغريه«: الثالث

، وقريب منه تعريف اخلطيب البغدادي )8(، وأبو يعلى بن الفراء وصححه)7(، وذكره العكربي)6(عن الكرخي
، )10("اللمع"، وتبعه عليه الشريازي يف »على وجه ال احتمال فيه...«: ، إال أنه جعله)9("الفقيه واملتفقه"يف 

  .ذكرهوهذا التعريف ذا القيد قريب من التعريف اآليت 
، )12("املعونة"، والشريازي يف )11(، ذكره أبو يعلى بن الفراء»كل لفظ ال حيتمل إال معىن واحدا«: الرابع

، )13(»ما ال يتطرق إليه احتمال أصال ال على قرب وال على بعد«: بقوله" املستصفى"عرب عنه الغزايل يف و
، وظاهر كالم الرازي يف )15("ضة الناظررو"، وابن قدامة يف )14("تقومي النظر"وهو رأي ابن الدهان يف 

   .)16("احملصول"
  ، )17(»ظ مفيد ال يتطرق إليه تأويللف«: بقوله" الربهان"به اجلويين يف  لعل قريبا من هذا التعريف أيضا ما عرفه

                                                           

1 _ )104(.  
2 _ )1/137(.  
  .ه، وحسنه ومال إلي)1/259( _ 3
4 _ )1/33 ،91 ،2/9(.  
5 _ )75(.  
التأْوِيلِ أَنَّ ما قَامت لَه الدلَالَةُ علَى ) من(وكَانَ يقُولُ أَيضا في اللَّفْظ الْمحتملِ لضروبٍ «: ، وحني قال)1/61" (الفصول"يف  _ 6

  .»ولَ إنَّ هذَا نص عنديبعضِ الْمعانِي أَنه هو الْمراد جاز لَه أَنْ يقُ
  .)1/137(، "رسالة يف أصول الفقه" _ 7
  .)1/259(، "العدة" _ 8
9 _ )1/232(.  

10 _ )48(.  
  .)1/138(، "العدة يف أصول الفقه" _ 11
12 _ )27(.  
  .كالم بنحوه) 243" (املنخول"، وله يف »األشهر«هو : وقال) 196( _ 13
14 _ )1/93(.  
15 _ )506(.  
16 _ )3/151 ،152(.  
17 _ )1/150(.  
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  .)2(، وأبو الوفاء بن عقيل)1(ونقله أبو املظفر السمعاين
تقومي "، وهو تعريف الدبوسي يف »السماع ما زاد بيانه على ما ظهر للسامعني بنفس«: اخلامس

ما ازداد بيانا على الظاهر مبعىن من املتكلم ال «: حني قال "أصوله"، وقريب منه تعريف البزدوي يف )3("األدلة
  .)5("أصوله"السرخسي يف  عليه ، وتبعهما)4(»من نفس الصيغة

، وأضاف اجلويين يف )6("العدة"، ذكره أبو يعلى بن الفراء يف »ما استوى ظاهره وباطنه«: السادس
  .)9(، وابن عقيل)8(، وعزاه لبعض املتأخرين، وذكره أيضا أبو املظفر)7(»...لفظ مفيد استوى «": الربهان"

، وأبو )10(، ذكره أبو يعلى بن الفراء»ما عري لفظه عن الشركة، وخلص معناه عن الشبهة«: السابع
  .)11(املروزي وعزاه للقاضي أيب حامد ،املظفر

، ذكره »خطاب يعلم ما أريد به من احلكم سواء كان مستقال بنفسه أو علم ما أريد به بغريه«: الثامن
، )14(واختاره الزركشي ،)13(، ونسبه للشافعي والكرخي)12("املعتمد يف أصول الفقه"أبو احلسني البصري يف 

  .منهما للشافعي كالزو وهذا التعريف قريب من الذي سيأيت، ولذا ع
وقال ، للباقالين )15("املعتمد "عزاه أبو احلسني البصري يف ، »خطاب ميكن أن يعرف املراد به«: التاسع

  .)16(»الْحكْمِ من بِه أُرِيد ما علم خطَابٍ كُلُّ النص أَنَّ علَى الشافعي نص«: إلكيا اهلراسي الطربي

                                                           

  .)260 -1/259(، "قواطع األدلة" _ 1
  .)91، 1/33(، "الواضح يف أصول الفقه" _ 2
  .»بيانا -الظاهر-الزائد عليه «بـ : ، عرف النص»ما ظهر للسامعني بنفس السماع«: ، فقد عرف الظاهر بـ)116( _ 3
  .)1/8(، "كرت الوصول إىل معرفة األصول" _ 4
5 _ )1/164(.  
6 _ )1/138(.  
7 _ )1/150(.  
  .)260 -1/259(، "قواطع األدلة" _ 8
  .)91، 1/33(، "الواضح يف أصول الفقه" _ 9

  .)1/138(، "العدة يف أصول الفقه" _ 10
  .)2/206(للزركشي " البحر احمليط: "، وانظر)260 -1/259(، "قواطع األدلة" _ 11
، وهذا حمل نظر، ومل أجده لغريه، ولعل العبارة مصحفة »نصا الْمجمل يسمي كَانَ«: ، ونسب للشافعي أنه)295 -1/294( _ 12

  .»نصا الْمجملُ يسمى ولَا«: بلفظ) 2/205" (البحر احمليط"فقد نقلها عنه الزركشي يف 
  .، )2/205(للزركشي " البحر احمليط: "وانظر _ 13
  .)2/207(، "البحر احمليط" _ 14
  .)295 -1/294(، "املعتمد يف أصول الفقه" _ 15
  .، وعزاه أيضا لعبد اجلبار)2/205(، "البحر احمليط" _ 16
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  .)1(»ما عرف معناه من لفظه«: النص وقريب منه ما نقله أبو الوفاء بن عقيل أن
  .، وضعفه)2(، ذكر أبو يعلى بن الفراء»ما تأويله يزيله«: العاشر

مع شيء  هاأذكر ،ونبه عليها، "البحر احمليط"الزركشي يف بعض التعريفات اليت أضافها : ادي عشراحل
  :بِاصطلَاحات ويطْلَق«النص : )3(يسرية، قال رمحه اهللالضافة اإلمن 

  .»الْجدليني اصطلَاح وهو معقُولٌ أَو نص إما الدليلُ: فَيقَالُ والسنة، الْكتابِ لَفْظ مجرد: أَحدها
 غالب فهو الثالث وأما «: قرايفقال ال، وقد ينازع يف نسبته إىل أهل اجلدل، فقد وقع مثله يف كالم أهل العلم

 ، وقال أبو زرعة)4(» بذلك متظافرة الشريعة نصوص: ويقولون ... الفقهاء، استعمال غالب وهو األلفاظ
 متأخري من كثري اصطالح وهو مطلقاً، السنة أو الكتاب داللة: رابعها«": الغيث اهلامع"يف  العراقي

  .)5(»القياس يف البيضاوي مشى وعليه ،"العنوان شرح" يف الدين تقي الشيخ ذكره كما اخلالفيني،
  : مث أضاف الزركشي فقال

   .الْإِمياِء مقَابِلُ وهو الْقياسِ، بابِ في يذْكَر ما: الثَّانِي«
، وهذا اصطالح عام ألصحاب »قَاطبةً أَصحابِه بِاصطلَاحِ نصوص لأَلْفَاظه: فَيقَالُ الشافعي نص: الثَّالثُ

وللطويف  ،)6(فيما تقدم نقله عنه صارت ألفاظهم نصوصا، وقد أشار إىل هذا القرايف األئمة األربعة مجيعا، فقد
  .)8("املدخل"بن بدران يف ال وكذا، )7("شرح خمتصر الروضة"أيضا كالما حنوه يف 

»ابِعةُ: الركَايح لَى اللَّفْظع هتورا صقَالُ كَمذَا: يه صكَلَامِ ن املبحث اآليت هذا يفوتفصيله ، ». فُلَان.  
، وذلك غري خاف ذكره املتقدم لغة) النص( ينحظ فيها اقتباس معناها من معالهذه التعريفات مجيعها ي

الف تنوع، وميكن أن جيمع بعضها إىل تخاملن رزق حسن النظر والتوجيه، وما اختالف العبارة يف أكثرها إال 
وآخر ، )9(اصطالحا) النص(من كالم لألصوليني يف معىن  ا تيسر يل مجعهوهي م .بعض، وذلك يسري يف أكثرها

                                                           

  .)91، 1/33(، "الواضح يف أصول الفقه" _ 1
وقد يكون قريبا مما نقل عن اجلويين  .»وهذا فاسد ألن التأويل ال يستعمل إال يف االحتمال«: وعلل تضعيفه): 1/137(، "العدة" _ 2

  .ومعناه أن النص ما ال يقبل التأويل، فلو قبله زال عنه اسم النص حتت التعريف الرابع،
  .من غري عزو فهو له «»، وكذا ما سيأيت من الكالم بني )2/204(، "البحر احمليط" _ 3
  .)37 -1/36(، "شرح تنقيح الفصول" _ 4
  .)1/115(، "ع اجلوامعالغيث اهلامع شرح مج" _ 5
  .»...كذا  على مالك نص: يقولون الفقهاء، استعمال غالب وهو...« : )37 -1/36(، "شرح تنقيح الفصول" _ 6
7 _ )1/555(.  
8 _ )136 ،137 ،187(.  
  .وهلم تبعا لذلك كالم يف شروط النص، وحكمه، وإطالقه على الظاهر، والعام، طويتها لبعدها عن مقصود البحث _ 9
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يف علم أصول الفقه بعده عن تلك  ن كتبمج رخ، ومل ي)هـ826ت (من نقلت عنه أبو زرعة العراقي 
  .وهو ما سنذكره يف املبحث اآليتيتطور، ويتغري، ويتوسع، استمر ) النص(، إال أن مصطلح )1(التعريفات

  .بعد كتب علم األصول) النص(: السادساملبحث 
اليت استقرت يف كتب علم أصول الفقه خصوصا،  ،)النص(تلك هي اصطالحات أهل العلم يف لفظ 

، يف كتب األصول اصطالحهبعد استقرار  مصنفاميف وجرى تداوهلا بني أهل العلم، غري أن الذي كثر 
  :استعماله يف

، )نص الكتاب، ونص السنة( :مومل يكن يف األول إال قوهلأدلة الشرع من الكتاب والسنة مطلقا،  :أوال
شرعية،  نصوص: أدلة الشريعة قيل بعد ذلكهي مث مجعت على نصوص الكتاب والسنة، وملا كانت هذه 

  .)5(، والنص الشرعي)4(ونص شرعي، )3(ونص الشارع ،)2(ونصوص الشريعة
  .يف ألفاظ األئمة األربعة، وأقواهلم، وكذا أقوال غريهم من أئمة أهل العلم استعمل :ثانيا

 هذَا: يقَالُ -فـ -... صورته علَى اللَّفْظ حكَايةُ«: على) النص( إطالقفشاع عندهم ن واملتأخرأما و
صفُال مِكَال نأثر مكتوب شعرا كان أم نثرا، : النص«": معجم اللغة العربية املعاصرة"ويف كتاب ، )6(»ن

                                                           

" املهذب يف أصول الفقه املقارن"، و)211) (هـ1393ت (حملمد األمني الشنقيطي " مذكرة يف أصول الفقه: "انظر مثال كتاب _ 1
  .)3/1195(لعبد الكرمي النملة 

شرح "، و)48) (هـ664ت (أليب شامة " الباعث"، )2/123) (هـ483ت (السرخسي " أصول: "انظر هذا املصطلح يف _ 2
، )338، 211، 37(له " شرح التنقيح"، و)4/250) (هـ684ت (للقرايف " الفروق"، )1/219) (هـ676ت (للنووي " مسلم

البن " التوضيح" ،)10/205) (هـ745ت (أليب حيان " البحر احمليط"، )2/633) (هـ716ت (للطويف " االنتصارات اإلسالمية"
البن حجر " فتح الباري"، )2/299) (هـ840ت (اليماين  البن الوزير" العواصم من القواصم"، )29/350) (هـ804ت (امللقن 

  .)11/327) (هـ852ت (
، 423) (هـ505ت (للغزايل " املنخول"، )222، 111، 2/61) (هـ478ت (للجويين " الربهان: "انظر هذا املصطلح يف 3

شرح "، )3/41، 2/71) (هـ790ت (الشاطيب " االعتصام"، )7/277) (هـ774ت (البن كثري " تفسري القرآن"، )455
البن " التفسري"، )2/165) (هـ795ت (البن رجب " واحلكمجامع العلوم "، )2/669) (هـ792ت (البن أيب العز " الطحاوية

  ).33/356، 27/140، 5/449) (هـ804ت (البن امللقن " التوضيح"، )2/222) (هـ803ت (عرقة 
، )5/373، 2/466) (هـ790ت (للشاطيب " املوافقات"، )73) (هـ631ت (لآلمدي " غاية املراد: "انظر هذا املصطلح يف _ 4
  .)5/403، 2/125" (العواصم"و) 58) (هـ840ت (ابن الزوير " إليثار احلق على اخللق"

) هـ840ت (البن الوزير " ن القواصمالعواصم م" ،)5/408) (هـ790ت (للشاطيب " املوافقات: "انظر هذا املصطلح يف _ 5
  ).9/510) (هـ852ت (البن حجر " فتح الباري"، )8/179، 4/179، 2/360(

  .، وهذا أعم مما لو قيد بنص عامل أو فقيه كما تقدم يف كالم القرايف وغريه )2/204(، "البحر احمليط"الزركشي،  _ 6
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على اختالف  )2(»ونص الكتاب ألفاظه« ،)1(»...صيغة الكالم األصلية اليت وردت من املؤلف : والنص
: فيقال ،)3(»ومجعه نصوص«، وعلى اختالف علومهم دينية كانت أو دنيويةمراتب القائلني ومنازهلم يف العلم، 

  .، وهكذا...نصوص األئمة، ونصوص الفقهاء، ونصوص املفسرين، ونصوص أهل اللغة، ونصوص 
فإذا  ،)4(» بضربٍ من املَجازِ، كَما يظْهر عند التأَملِ « لغة أما وجه ذلك فهو مما تقدم من معىن النص

نصصت : من حيث العزو، من قولك غايتهفهو على معىن رفع اللفظ إىل أقصى هذا نص مالك،  :قلت
النص اإلسناد إىل الرئيس األكرب، ومالك رئيس : احلديث إىل فالن أي رفعته إليه، ومن قول ابن األعرايب
فهذا الكالم هو ما أظهر  هو على معىن اإلظهار، أو املذهب، وكذا كل إمام يف علم من العلوم فهو رئيس فيه

  .مالك وقاله يف هذه املسألة
ما ح غاية البيان واإليضاح، بكالم مرتفع عن اإلشكال واإليهام، أو ن ووضأي بي ،نص مالك: أو قلت

  .كشف من كالمه يف أمر أو مسألةانظهر و
  .، أو نص فالننص فالنٌ: وقس على ذلك ما ماثله، يف أي كالم نسب إىل قائله بقوهلم

  .واحلداثينيعند املعاصرين ) النص: (السابعاملبحث 
وذا املبحث حنط الرحال عند آخر حمطة من حمطات رحلة مصطلح النص لنقف مع القارئ على حال 

  :، فأقول"احلداثيني"وعند قوم آخرين عرفوا بـ النص عند املعاصرين، 
على ما ) النص(وغريمها تتناول مصطلح  هفقه، وأصولالال تزال كتب العلوم اإلسالمية األصيلة من 

صيغة «: الذي هو) النص( مصطلحمع االنتشار الواسع جدا، لـوعند أئمة هذه العلوم السابقني، استقر 
  :يالحظ ما يلييف العصر احلايل ، )5(»الكالم األصلية اليت وردت من املؤلف

م يرجعونه من حيث معناه إىل قد عرفنا أن هذا االصطالح عرف عند أئمتنا املتقدمني، واستعملوه غري أ
  .اليت سبق نقلها، بشيء من التوجيه والتأويل، على ما مر معنا قريبا) نصص(املعىن اللغوي ملادة 

يف ذلك  وا، واختلفتوجيهه ، ويفاملتأخراحلديث ذا االصطالح  النصتعريف أما املعاصرون فكتبوا يف 
  :على آراء عدة، أنقلها خمتصرة من مقال على النت للدكتور مجعان عبد الكرمي

  .جعل مفهوم النص ذا املعىن املعاصر مفهوما أجنبيا ال يوجد ما يطابقه يف اللغة العربية: عضهمفب
                                                           

وهذا غري صحيح ، فالنص كما يفهمه . حون إىل الصفة الكتابية للنص وكأم يلم«: ، وهو مقيد عندهم باملكتوب)3/2221( _ 1
: مفهوم النص، للدكتور مجعان عبد الكرمي على الرابط »العرب اآلن هو صيغة الكالم املنقولة حرفياً سواء أكانت نطقاً أم كتابةً

http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=571.  
  .)480(، "معجم لغة الفقهاء" _ 2
  .)3/2221(، "معجم اللغة العربية املعاصرة" _ 3
  .)18/180(، "تاج العروس"مرتضى الزبيدي،  _ 4
  .)926(، "املعجم الوسيط" ،إبراهيم مصطفى وآخرون _ 5
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الذي يرجع معىن ) النسج(وبني معىن  ،يف اللغة العربية) النص(التقريب بني أصل كلمة حاول : وبعضهم
  .غري العربية النص إليه يف بعض اللغات

عدد من اجلمل السليمة مرتبطة فيما بينها بعـدد مـن كل بناء يتركب من «بأنه : وعرفه بعضهم
  .»العالقات

 امكتوب، حال كونه ، وعلى املمكنوعلى االحتمال ،كل ما دل على احلقيقة: وجعل بعضهم النص
يف كتابته عالقات متواشجة بني املكونات املعجمية والنحوية والداللية والتداولية يف زمان ومكان  تحتقق

  .)الالنص(تتحقق فيه هذه املكونات مسوه ، وما مل معينني
) النصنص(أخرى كالرسومات واألشكال، فيسمى  )1(يميائيةس«عالمات عند هؤالء ب) النص(فإذا اقترن 

وهو األحالم والثقافة واللوحات التشكيلية ) النصالشبيه ب( يسمى ؛ ألنه صار نصاً معقداً يقابله ماللمبالغة
  .)2(»واأليقونات املختلفة

ومثة تعريفات أخرى لبعض الغربيني، عرفوا النص من وجهات عدة، بعضهم من وجهة بنيوية، وبعضهم 
، وإذ قد استفدت مجيع ذلك من حبث الدكتور مجعان، ، وبعضهم من وجهة لسانية)3(سيمولوجيةمن وجهة 

كالمية مكونة من مجلتني دة وح :فالنص«: عاصر بقولهفهوم املاملفمن الوفاء نقل ما اختار كتعريف للنص وفق 
جها ولغتها يف ، وتتداخل مع منت، هلا بداية واية تتحدد احتقيقاً أو حتقيقاً وتقديراً، منطوقة أو مكتوبة، فأكثر

، وميكن أن تصاحب تلك الوحدة الكالمية بعض ه إىل خماطب معينٍ أو مفترضٍ، وهي تتجعالقة عضوية ثابتة
  .)4(»اللغوية اليت قد تؤثر فيهااإلشارات السيمائية غري 

وميكن متييز  «) النصم(وتبعا هلذا التعريف الذي يراه شامال جلميع أنواع النص رأى أن يسمي مدلوله بـ 
 )النصم(وحيتوي .  داليل مشويل يف سياق تداويل مامتوالية مجلية ظاهرة أو مقدرة تعرب عن معىن: بأنه )النصم(

  .)5(»مبا فيها التعريفات السابقةتعريفات مجيع أنواع النصوص 
بعض املعاصرين يف تعريف النص وكلها تتناول املعىن احلديث املتأخر للنص، مع إرادة صياغة رؤى هذه 

 لـ مع إضافة لبعض األمساء واالصطالحات للمفهوم املعاصر تعريف جيمع معىن النص يف مجيع اللغات،
وهي يف جمملها جهود توضح حال النص يف  .)والنصم الالنص، والنصنص، والشبيه بالنص،(كـ  )النص(

                                                           

  .معناها يقرب من معىن السيميولوجية، اآليت تعريفها _ 1
  .http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=571: ، على الرابط"مفهوم النص" ،مجعان عبد الكرمي_ 2
العالمة  السيميولوجيا وتعين العالمة يعرف بأنه علم يدرس العالمة ومنظوماا كما يدرس اخلصائص اليت متتاز ا عالقة« _ 3

السيميائية : "انظر »...اللغات، واألنظمة واإلشارات، والتعليمات : العلم الذي يهتم بدراسة أنظمة العالمات«: ، وقيل»مبدلوهلا
  .)3( نور املترجيأل" سيميائية النص األديب"، و)77(إلبراهيم صدق  "اجتاهات وأبعاد

  .http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=571: ، على الرابط"مفهوم النص" ،مجعان عبد الكرمي_ 4
  .http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=571: ، على الرابط"مفهوم النص" ،مجعان عبد الكرمي_ 5
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أال وهو الرصد التارخيي ، حقبة زمنية معينة، وما صار عليه االصطالح فيه، وهذا هو مقصود هذا البحث
  .غالبا وليس مقصوده التعقب والنقدللوجود والتطور، 

قوم اختصوا  هم منهم،املعاصرين يف معىن النص، أود الوقوف على آراء آخرين بعض آراء  نقلوبعد 
بفكر، فخصوا بذكر، اشتهروا على مر الزمان بأمساء خمتلفة، مع اتفاق يف األصول والتفكري، واختالف يف 
طريقة العرض والتصوير، عرفوا قدميا بالفالسفة واملعتزلة، مث مسوا بالعقالنيني واملستشرقني، وآخر أمسائهم 

كل فضيلة، وبعد ل امعيار جعلهدرجة ، إىل ره وأحواله وعلومهالعلمانيون واحلداثيون، جمدوا الغرب وأفكا
جوا هلا يف سوق وروتشبعهم بأحواهلم صاغوها بأقالم عربية، يف قالب من الغرابة اللفظية واالصطالحية، 

مضمونه الطعن الصريح يف مقومات األمة اإلسالمية، وبعيدا عن جتديد وهو الثقافة اإلسالمية، باسم التجديد، 
  .)النص(نا هنا ذكر حاهلم مع مهطالة بوصفهم ياإل

، ما مقصودهم به؟، وبأي وجه اهتموا املطروح هنا هولقد اهتم احلداثيون بالنص اهتماما بالغا، والسؤال 
عن  ، وأذكر جوابااألسئلة وغريها، أختار شخصية بارزة يف عامل احلداثة ودراسة النص ولإلجابة عن هذه به؟

  ).نصر حامد أبو زيد(إنه  من هي هذه الشخصية؟ ،، من خالل كالمههذين السؤالني وغريمها
سريته معروفة، وآراؤه مفضوحة، انتماؤه املاركسي واضح، وطعنه على اإلسالم فاضح، ولن أطيل 

ا أقتصر على وإمن، )1(الكالم مبا خيرجه عن مقصوده، فقد رد على الرجل وأفكاره كثري من أهل العلم والفضل
، ومن عندهم )2(النص حتليل، إذ يعد أبرز من تكلم يف حامدما يتعلق بالنص عند القوم من خالل نصر 

مفهوم "، "النص، السلطة، احلقيقة"، "إشكاليات القراءة وآليات التأويل"، "نقد اخلطاب الديين": مؤلفاته
  ."؛ دراسة يف علوم القرآنالنص

القرآن الكرمي كالم رب العاملني، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من عند القوم هو ) النص(إن 
هناك يف تراثنا «: وأنقل هنا كالما لنصر حامد أبو زيد يكرر فيها ذكر هذا املصطلح ليتضح املراد خلفه،

التفسري "تلك التفرقة احلامسة بني ما أطلق عليه ) القرآن( الديين النصالقدمي، وعلى مستوى تفسري 
،وذلك على أساس أن النوع األول من التفسري يهدف "التأويل" أو "التفسري بالرأي" وما أطلق عليه"باملأثور

،أي كما "موضوعيا"فهماً النصعن طريق جتميع األدلة التارخيية واللغوية اليت تساعد على فهم  النصإىل معىن 
أما . من خالل املعطيات اللغوية اليت يتضمنها النص وتفهمها اجلماعة النصه املعاصرون لرتول هذا فهم

                                                           

قصة أبو زيد واحنسار العلمانية يف جامعة "، وعبد الصبور شاهني يف "قراءة يف فكر التبعية"األستاذ حممد جالل كشك يف : منهم _ 1
، "أعالم وأقزام"، والدكتور سيد العفاين يف "قض كتاب نصر أبو زيد ودحض شبهاتهن"الدكتور رفعت عبد املطلب يف ، و"القاهرة

الدكتور عواد العرتي يف رسالته ، و "املنهج ورصد لالحنراف معامل يف -مقالتان يف التأويل"حممد سامل أبو عاصي يف رسالته والدكتور
، "مفهوم النص للدكتور نصر حامد أبو زيد عرض ونقد: "انظر مقال .وغريهم. -مل تطبع بعد-" ملعاد األخروي وشبهات العلمانينيا"

  ).6(ي، للدكتور حممد يوسف الشرجب
  ).9(، "مصطلح النص بني علماء األصول ودعاة احلداثة"شحادة العمري، حبث بعنوان  ._ 2
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ألن املفسر ال يبدأ من احلقائق  ،"غري موضوعي"فقد نظر إليه على أساس أنه تفسري "التأويل"التفسري بالرأي أو
وقد أطلق . سنداً هلذا املوقفالنص القرآن د يف بل يبدأ مبوقفه الراهن حماوالً أن جي التارخيية واملعطيات اللغوية،

نظرة إجالل  - غالباً  -ر إىل هذا االجتاه ظون .على أصحاب االجتاه األول أهل السنة والسلف الصاحل
وهم الفالسفة واملعتزلة والشيعة واملتصوفة  -واحترام وتقدير، بينما كانت النظرة إىل أصحاب االجتاه الثاين 

أما احلضارة «: ويقول أيضا .)1(»جس، وصلت يف أحيان كثرية إىل التكفري وحرق الكتبنظرة حذر وتو -
 النصهو « ، و)3(»بألف والم العهد  )نص(لقد صار القرآن هو « ، )2(»النصالعربية اإلسالمية فهي حضارة 

 .)5(»الوقت نفسه اته دينا وتراثًا يفيؤسس ذ -القرآن  -نفسه  فالنص«، )4(»يف الثقافة  واملسيطراملهيمن 
وارتفاعه عن الغموض، ولو  املعىنوضوح حيث وتسميتهم هذه مل يعتربوا فيها معىن هذه الكلمة لغة، من 

) النص(، وإمنا مسوه مثالمل غري نص كاوما هو  ،قصدوا ذلك ملا أصابوا ألن يف القرآن الكرمي ما هو نص
: ملونه أيضا يف غري القرآن الكرمي، فيقولونالنص يف االصطالح املعاصر، ولذا يستع اسم ا فيهكغريه مما عهدو

دعاة احلداثة يف الغرب لجماراة وحماكاة «... والنص القرآينالنص الشعري، النص األديب، والنص املسرحي، 
اإلنسان يف نظمه  وترخنته، ليصبح القرآن الكرمي يف نظرهم كتاباً يتصرف ،ألنسنة القرآن الكرمي، وعقلنته

  .)6(»كما يتصرف يف مقالته، هذه هي الغاية اليت يتغياها كثري من دعاة احلداثة
  .إال دليال على ذلك )7(وما اعتبار القرآن الكرمي منتجا ثقافيا يف كالم نصر حامد

إزاحة طابع القداسة ، من وراء هذه املشاة هؤالءأن من مقاصد  -أيضا  - على اللبيبكما ال خيفى 
ليعملوا على اهلدم يف الظالم، ألن املسلم تز مشاعره إذا «، والنصوصدرس كغريه من ليعن القرآن الكرمي، 

، وتأمل )8(»بشري يألا تطلق على أي نتاج فكر ؛الكرمي، لكنه ال تعنيه كلمة النصمسع كالماً ميس القرآن 
التحرر ال من سلطة  أوان املراجعة واالنتقال إىل مرحلة وقد آن«: وهو يقول هذا الكالم لنصر حامد

، علينا أن نقوم ذا اآلن وفورا قبل أن عاملنا، بل من كل سلطة تعوق مسرية اإلنسان يف النصوص وحدها
، والبون الكبري، بني تسمية هؤالء للقرآن نصا، وتسمية يوضح لك الفرق الشاسعوهذا  .)9(»جيرفنا الطوفان

                                                           

  ).15 -14(نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل،  _ 1
  ).9(، "مفهوم النص"نصر حامد،  _ 2
  ).27(، "مفهوم النص"نصر حامد، _  3
  ).27(مفهوم النص، "نصر حامد،  _ 4
  ).24(، "مفهوم النص"نصر حامد،  _ 5
  ).12(، "مصطلح النص"شحادة العمري، _  6
  ).24" (مفهوم النص" »النص يف حقيقته وجوهره منتج ثقايف«: يقول _ 7
  .بتصرف يسري) 12(، "مصطلح النص"شحادة العمري،  _ 8
  ).146(، "اإلمام الشافعي وتأسيس اإليديولوجية الوسطية"نصر حامد،  _ 9
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، وأما هؤالء التعظيم والتقديس د، ويكسوهاذلك، فتسمية غريهم يسبقها إجالل، ويتبعها انقياغريهم له ب
  .فاألمر واضح

استطاعوا أن يلغوا من أذهان قطاع كبري من املسلمني نصوص السنة النبوية،  ، وأثناءهوقبل ذلك
كالم اهللا سبحانه، جيعل ما تشكيكا وتدليسا وتلبيسا، وهو  - )النص( -فاهتمامهم البالغ بالقرآن الكرمي 

دونه من أي نص، أو خطاب شرعي، أهون من أن ينظر إليه، أو يدافع عنه، فضال عن التقديس واعتقاد 
يضحك على املستدل بالسنة النبوية أحد هؤالء املتهوكني  أرى بعني البصر والبصريةالعصمة، وكأين 

ربكم، ليس إال منتجا ثقافيا صنعته ظروف وأحوال وهو كالم ) النص(إن القرآن الكرمي : ونصوصها، ويقول
من قاله، فكيف بغريه من كالم البشر، وفيه الضعيف، واملوضوع، وليس كله متواترا، وروي باملعىن، ودن و

إىل آخر ذلك من الشبهات املعروفة من أسالف هؤالء اليت دمروا السنة ا، مث .... متأخرا عن زمن قوله، 
 :رثوا عنهم معاول اهلدم، وتطاولوا جبهلهم على القرآن الكرمي حتت مسميات عدةخلفهم هؤالء، وو

  .وحنو ذلك...) والتجديداملوضوعية، احلرية الفكرية، ونقد الذات من الداخل، واملراجعات، (
ويف آخر هذا املبحث أعتذر عن التقصري الواقع فيه ويف غريه، فقد كتبت يف أول البحث على مهل، وملا 

  .لوقت استعجلت، ومع العجلة يكون اخللل، وأستغفر اهللا على كل حال، وأسأله التوفيق فيه ويف املآلضاق ا
  
  :اخلامتة
  :ضمنتها نتائج البحث وتوصياته يف نقاط كاآليت 

  .مل يرد مصطلح النص، وال أصله اللغوي الثالثي يف القرآن الكرمي، وال يف السنة القولية املرفوعة: أوال
كان امسا ووصفا لسري اإلبل، وهو ما ) النص(ما ورد يف كالم األولني واستعماهلم لكلمة  أغلب: ثانيا

  .ورد يف وصف سنته صلى اهللا عليه وسلم الفعلية، وتبع ذلك تعدد أصل الكلمة واستعماالا
ضيقا عرض املادة العلمية عرضا تارخييا، يساعد على تتبع ما يطرأ على مضموا من تغري أو حتول : ثالثا

  .واتساعا، ويفيد غاية اإلفادة يف حتليل مادة حبثه
، ومل يتسع املقام لبحث أثر ذلك )النص(أشار البحث إىل اختالف أهل اللغة يف أصل معىن كلمة : رابعا
  .فلعله من توصيات البحثبتوسع، 

هو كالمهم ما  تداول أهل العلم األولون ما اشتق من لفظ النص على املعىن اللغوي، ومل يكن يف: خامسا
  .له الشافعي رمحه اهللاااستعمأكثر ، وأول من رأيته )النص( خالف املعىن اللغوي لـ

وما اشتق ) ن ص ص(كان أول من أشهر هذا األصل الثالثي  –اإلمام الشافعي  –هذا األخري : سادسا
، وقد جرد الباحث موارد ذلك ومواضعه فيه،مبينا معىن ذلك يف "الرسالة"منه، يف كتبه، وأكثر ذلك يف كتابه 

  ).النص(كالمه ومقصده ، فكان بذلك سباقا لوضع اللبنات األوىل لبناء صرح مصطلح 
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  :وما اشتق منه، فبان يل من ذلك ما يلي) النص(العلم للفظ تتبعت استعماالت أهل : سابعا
  .على معناه اللغوي، وكذا من جاء بعده) النص(فاستعمل كان الشافعي أوال يف ذلك،  -
، وبدأ تقرير ذلك عند أيب احلسن الكرخي، ونقله عنه )النص(كما كان رمحه اهللا أساس االصطالح يف لفظ  -

" األصول"، وتبعا لذلك نقل الباحث تضعيف نسبة كتاب "الفصول"كتابه  وأضاف عليه تلميذه اجلصاص يف
  .هـ344للشاشي رمحه اهللا ت 

وأما توجيه ذلك لغة ، )النص(كجمع لـ ) النصوص(أبو منصور املاتريدي أول من وجدته استعمل كلمة  -
  .فهو من توصيات البحث

رن السابع، وحتديدا إىل زمن اآلمدي رمحه اهللا وهو عنوان املؤمتر إىل الق) النص الشرعي(تأخر استعمال  -
  .هـ631املتوىف 

  .مل يلغ استعمال أهل العلم له يف غريه مما له عالقة بداللته اللغوية) النص(ظهور االصطالح يف لفظ  -
 وتبعا هلذه النقطة األخري، يقترن اللفظ عادة بالعلم األكثر تناوال له، واستعماال له، وهذا مالحظ يف: ثامنا
  .وعلم أصول الفقه) النص(مصطلح 

  :ميكين يف األخري أن أقدم سرية تارخيية ملصطلح النص، فأقول: تاسعا
كان هذا اللفظ ال يعرف منه إال معناه اللغوي، وخباصة يف سري اإلبل، واستعمل يف اللغة يف عدة معاين أخرى 

  .اإلظهار، والرفع، والتحريك، ومنتهى الشيء وأقصاه: كـ
عند الشافعي رمحه اهللا استعماال، وعند الكرخي  )النص(العلوم الشرعية بدأ االصطالح يف  وضمن كتب

واجلصاص تقريرا، وحتديدا، ليقترن املصطلح بعد ذلك بكتب علم أصول الفقه، على اختالف بني املؤلفني 
  .فيها يف حده، وتعريفه وشروطه، وبعض مسائله
صاحب ذلك استمرار يف كتب العلوم األخرى على استعمال بعد االستقرار يف كتب علم أصول الفقه، 

  .مطلق الدليل الشرعي من القرآن والسنة، ومبعىن أقوال األئمة األعالم وما صرحوا به: مبعىن) النص(
بعد استمرار املعىن االصطالحي األصويل، واملعىن التداويل، جاء زمن املتأخرين واملعاصرين الذي غلب فيه 

لنص لصيغة الكالم األصلية الواردة عن صاحبها، واختلفوا بعد ذلك يف وضع حد للنص استعمال مصطلح ا
، ذا املعىن، واجلمع بني األصل اللغوي واالستعمال املعاصر، وقد حاول البحث توجيها يسريا لذلك

  .)الالنص، والنصنص، والشبيه بالنص، والنصم(وصاحب ذلك ظهور بعض االصطالحات اجلديدة كـ 
ر ما أمكن الوقت على تسطريه، وساعد الذهن على حتريره فما كان من صواب فمن اهللا وحده، هذا آخ

  .وما كان من خطأ فمين، والشيطان، واهللا أسأل العفو واملغفرة فيه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  :ر واملراجعدكشاف املصا
  :علوم القرآن، وكتب احلديث وعلومهو التفسري كتب

  .م1979 - هـ1399 ،العلمية املكتبة، ت طاهر الزاوي وحممود الطناحي، "النهاية يف غريب احلديث"، األثري ابن
  .م1987 -هـ1407، 3ط كثري، ابن دار ،البغا ديب مصطفى، ت "اجلامع الصحيح"، البخاري
  .هـ1405، العريب التراث إحياء دار، القمحاوي صادق حممدت ، "أحكام القرآن" اجلصاص،أبو بكر 
  .م2003 -هـ1424، 3ط العلمية، الكتب دار، عطا القادر عبد حممد، ت "الكربىالسنن "البيهقي 

  .هـ1326، 1، طاهلند النظامية، املعارف دائرة مطبعة، "هذيبذيب الت"ابن حجر، 
  .هـ1379 املعرفة، دار، إ حمب الدين اخلطيب، "فتح الباري" ،ابن حجر

  .هـ1420، الفكر دار، مجيل حممد صدقي، ت "البحر احمليط" األندلسي، حيان أبو
  .، ت األعظمي، املكتب اإلسالمي"الصحيح"ابن خزمية، 

  .م1982 -هـ1402، الفكر دار، ...، الغرباوي الكرمي عبد، ت "غريب احلديث" ،اخلطايب
  .م2001 -هـ1422، 7، طالرسالة مؤسسة، باجسو ت األرنؤوط ،"جامع العلوم واحلكم" ،ابن رجب

  .م1988 -هـ1408، 1، طالكتب عامل، شليب اجلليل عبد، ت "معاين القرآن"، الزجاج
  .2، طاملعرفة دار، الفضل أبو حممدو البجاوي عليت ، "يف غريب احلديث الفائق" الزخمشري،

  .م1990 -هـ1410، املعرفة دار، "األم"ملحقا بكتاب  "اختالف احلديث"لشافعي، ا
  .م2000 -هـ1420، 1، طالرسالة مؤسسة، شاكر أمحد ، ت"البيانجامع "الطربي، 

  .م1994 -هـ1،1414، طالكتب امل، عاحلق جاد سيد حممدو النجار حممد، ت "شرح معاين اآلثار"الطحاوي، 
  .هـ1418و 1416، 1، طاستانبول، اإلسالمية البحوث مركز، أونال الدين سعد،ت "أحكام القرآن"الطحاوي، 

  .م1986، 1، طالزيتونية بالكلية البحوث مركز، املناعي حسن ، ت"التفسري" ،ةفابن عر
عفان،  ابن ودار ابن القيم واجلنيدل واألمسري، دار ، ت التوجيري،"النكت الدالة على البيان" ،القصاب

  .م2003 -هـ1،1424ط
 - هـ 1384، 1ط العثمانية، املعارف دائرة مطبعة، خان املعيد عبد حممد ، ت"غريب احلديث"بن سالم،القاسم 
  .م1964
  .م1999 -هـ1420، 2ط، طيبة دار، سالمة سامي، ت "تفسري القرآن" ،ابن كثري

  .املعجم املفهرس أللفاظ القرآن،حممد فؤاد عبد الباقي، 
  .إشراف علي أبو اخلريحممد فايز كامل، معجم الباحثني املفهرس أللفاظ القرآن، 

  .العريب التراث إحياء دارإ حممد فؤاد عبد الباقي،  ،"اجلامع الصحيح"، مسلم
  .م1985 -هـ1406 العريب، التراث إحياء دار، إ حممد فؤاد عبد الباقي، "املوطأ"مالك بن أنس، 

  .م2008 - ه1429، 1ط النوادر، دار، .. الفالح دار، ت "لشرح اجلامع الصحيح التوضيح" ،ابن امللقن
  .م2005 -هـ 1426، 1، طالعلمية الكتب دار، باسلوم جمدي، ت "تأويالت أهل السنة"ملاتريدي، ا
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  .العريب الكتاب دار، "األولياء حلية" ،أبو نعيم
  .هـ1392، 2، طالعريب التراث إحياء دار، "شرح مسلم" ،لنوويا

  .م1994 -هـ1415، 3، طالرسالة مؤسسة، األرنؤوط شعيب، ت "العواصم من القواصم" ،ابن الوزير اليماين
  الفقه وأصولهتب ك

  م1990 -هـ1410املعرفة،  ، دار"خمتصر املزين"أبو إبراهيم املزين، 
  .هـ1407، 1، طاإلسالمي التراث إحياء مجعية، العمرييين علي ، ت"املعونة يف اجلدل" ،لشريازيأبو إسحاق ا

  .هـ1424 -م2003، 3العلمية، ط الكتب ، دار"اللمع يف أصول الفقه"أبو إسحاق الشريازي، 
  .م2008 - هـ1429، 1، طاجلوزي ابن دار، ت الشقري واحلميد والصيين، "االعتصام" ،لشاطيبأبو إسحاق ا
  .م1997 -هـ1417، 1، طعفان ابن دار، سلمان آل مشهور، ت "املوافقات" ،لشاطيبأبو إسحاق ا
  .م1994 -هـ1414، 1، طالكتيب دار، "البحر احمليط" ،لزركشيبدر الدين ا

  .1401، 2التركي، مؤسسة الرسالة، ط اهللا ، ت عبد"املدخل إىل مذهب أمحد"القادر، ابن بدران عبد 
  .م1994 -هـ1414، 2، طالكويتية األوقاف وزارة، "الفصول يف األصول"اجلصاص، أبو بكر 

  .م1999 -هـ1420، 1، طعمان البيارق دار، فودة سعيدو اليدري حسني، ت "احملصول"أبو بكر ابن العريب، 
  .كراتشي - بريس جاويد ، مطبعة"األصول معرفة إىل الوصول كرت"احلسن البزدوي، أبو 

 .1403، 1ط‘ العلمية الكتب امليس، دار ، ت خليل"املعتمد يف أصول الفقه"أبو احلسني البصري، 

  .م1993-هـ1413، 1العلمية، ط الكتب السالم، دار عبد ، ت حممد"املستصفى"أبو حامد الغزايل، 
  .م1998 - هـ1419، 3، طالفكر دار املعاصر الفكر دار، هيتو حسن حممد، ت "املنخول" ،لغزايلأبو حامد ا

  .هـ1421، 2اجلوزي، ط ابن الغرازي، دار ، ت عادل"الفقيه واملتفقه"اخلطيب البغدادي، 
  .م2001- هـ1422، 1، طالرشد مكتبة، اخلزمي صاحل،ت "تقومي النظر يف مسائل خالفية"ابن الدهان، 

  .م2004 - هـ1425، 1العلمية، ط الكتب حجازي، دار ، ت حممد"الغيث اهلامع"زرعة العراقي، أبو 
  .م2001 - هـ1421، 1العلمية، ط الكتب امليس، دار ، ت خليل"تقومي األدلة"أبو زيد الدبوسي، 

  .املعرفة دار، "صولاأل" ،السرخسي
  .م1992- هـ1،1413املكية، ط اهللا، املكتبة عبد بن ، ت موفق"رسالته يف أصول الفقه"ابن شهاب العكربي، 

  .م1940 - هـ1358، 1ط احلليب، مكتبه، أمحد شاكر، ت "الرسالة"الشافعي، 
  .م1978 -هـ1398، 1، طالقاهرة اهلدى دار، عنرب عثمان، ت "على إنكار البدع واحلوادث الباعث" ،شامة أبو

  .القاهرة - املدين مطبعة، شاكر حممود، ت "ذيب اآلثار مسند ابن عباس"الطربي، 
  .، دار الكتب العلمية"اختالف الفقهاء"الطربي، 

  .هـ1417، 2اإلسالمية، ط البشائر أمحد، دار نذير اهللا ، ت عبد"خمتصر اختالف العلماء"الطحاوي، 
  .م1999 -هـ1420، 1، طالرشد مكتبة ،"املهذب يف أصول الفقه املقارن" ،عبد الكرمي النملة

  .م1996 -هـ1417، 1، طاإلسالمي للفكر العاملي املعهدألصويل ومشكلة املفاهيم، املصطلح اعلي مجعة، 
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  .القاهرة - الشرق زهراء مكتبة، ت حسام نساوي، "كتاب األشربة"ابن قتيبة، 
  .م2002-هـ1423، 2الريان، ط ، مؤسسة"روضة الناظر"ابن قدامة املقدسي، 

  .الكتب عامل، "الفروق" ،لقرايفا
  .م1973 - هـ1393، 1، طاملتحدة الفنية الطباعة شركة، الرؤوف عبد طهت ، "شرح تنقيح الفصول" ،لقرايفا

  .م2001، 5ط واحلكم، العلوم مكتبة ،"مذكرة يف أصول الفقه"حممد األمني الشنقيطي 
  .م1999 -هـ1418، 1ط العلمية، الكتب الشافعي، دار حسن حممد ، ت"قواطع األدلة"أبو املظفر السمعاين، 

  .م1997 -ه1418، 1، طالعلمية الكتب دار، عويضة صالح، ت "الربهان" ،عايل اجلويينأبو امل
  . م 2004 - هـ1425، 1العربية، ط اإلمارات الثقافية مكة مكتبة، أمحد صغري، ت "اإلشراف" ابن املنذر،

  .م1985 -هـ1405، 1، طالرياض طيبة دار، أمحد صغري، ت "األوسط"ابن املنذر، 
  .هـ1406، 1، طالدار مكتبة، الفريوائي الرمحن عبد، ت "تعظيم قدر الصالة" ابن نصر املروزي،

  .م1999-هـ1420 ،1الرسالة، ط التركي، مؤسسة اهللا ، ت عبد"الواضح يف أصول الفقه"أبو الوفاء بن عقيل، 
  .م1990 -هـ 1410، 2ط املباركي، ت أمحد ،"العدة يف أصول الفقه"أبو يعلى بن الفراء، 

  :كتب اللغة العربية
  .م1980إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، دار الدعوة، استنبول، 

  .م2008 - ه1429، 1، طالكتب عامل، "للغة العربية املعاصرةمعجم ا" ،عمر خمتار أمحد
  .م2001، 1، طالعريب التراث إحياء دار، عوض حممدت ، "ذيب اللغة"األزهري، 
  .الطالئع دار، السعدين مسعدت ، "يف غريب ألفاظ الشافعي الزاهر"األزهري، 
  .م2003 -هـ1424، 1ط البشائر، دار، الضامن صاحل حامتت ، "اإلبل"األصمعي، 

، 1، طناشرون لبنان كتبة، ماخلالدي اهللا عبد، تر دحروج عليت ، "كشاف اصطالحات الفنون"نوي، التها
  .م1996

  .م1987 - هـ1407، 4، طللماليني العلم دار، عطار أمحدت ، "الصحاح"اجلوهري، 
  .اهلالل ومكتبة دار، السامرائي إبراهيماملخزومي و مهدي، ت "العني"بن أمحد، اخلليل 

  .م1987، 1، طللماليني العلم دار، بعلبكي رمزيت ، "مجهرة اللغة"ابن دريد، 
  .م1999 - هـ1420، 5ط النموذجية، الدارو العصرية املكتبة، الشيخ يوسفت  ،"الصحاح خمتار" ،لرازيا

  .هـ1412، 1، طالشامية الدار القلم، دار، الداودي صفوانت ، "املفردات"الراغب األصفهاين، 
  .م1998، 1، طناشرون لبنان مكتبة، قباوة الدين فخر، ت "األلفاظ" ،ابن السكيت

  .م2000 -هـ1421، 1ط، العلمية الكتب دار، هنداوي احلميد عبدت ، "احملكم"، ابن سيده
  .م2006 -هـ1427، 2البريويت، ط دار، عطية احلكيم عبد، إ "تراح يف أصول النحواالق" ،لسيوطيا

  .م1974 -هـ1394، القاهرة األمريية، املطابع لشئون العامة اهليئة، األبياري إبراهيمت ، "كتاب اجليم"الشيباين، 
  .م1979 -هـ1399، الفكر دار، هارون السالم عبدت ، "معجم مقاييس اللغة" ابن فارس،
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  .م1988 - هـ1408، 2، طالنفائس دار، "معجم لغة الفقهاء" ،قنييب حامدو قلعجي حممد
 .اهلداية دار، احملققني من جمموعةت ، "تاج العروس"الزبيدي، مرتضى 

  ."األمايل"املرتضى علي بن الطاهر، 
  .6، طالقاهرة املعارف دار، هارون السالم عبد و شاكر أمحدت ، "املفضليات"املفضل الضيب، 

 .هـ1414، 3، طصادر دارت ، "لسان العرب"بن منظور، ا

 - هـ 1420 ،1، طالفكر دارو املعاصر الفكر داروغريه،  العمري حسني، ت "مشس العلوم" ،نشوان احلمريي
  .م 1999

  :مقاالت، وحبوثكتب أخرى، و
  .م1997 -هـ1417، 10، طالرسالة مؤسسة، التركي اهللا عبدو األرنؤوط، ت "شرح الطحاوية" ،ابن أيب العز

  .1والتوزيع، ط للنشر الثبات شاهني، دار سالمة بن ، ت صربي"الرد على الزنادقة"أمحد بن حنبل، 
  .3، طالعريب التراث إحياء دار، ريتر هلموت ، ت"املقاالت"، بو احلسن األشعريأ
  .هـ1397، 1، طالقاهرة األنصار دار، حسني فوقية ، ت"اإلبانة"، بو احلسن األشعريأ
  .م1988، 1، طدمشق واحلكم العلوم مكتبة، شاكر عبداهللا، ت "رسالته إىل أهل الثغر"، بو احلسن األشعريأ

  .اإلسالمي املكتب، عفيفي الرزاق عبد، ت "يف علم الكالم غاية املراد" ،آلمديأبو احلسن ا
  ."الذهبمروج "املسعودي، أبو احلسن 
  .القاهرة - الصاوي دار، الصاوي إمساعيل اهللا عبد، ت "التنبيه واإلشراف" املسعودي،أبو احلسن 

  .http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=571: ، الرابط"مفهوم النص" ،مجعان عبد الكرمي
  .م1995 -هـ1416، 2، طاألثري ابن دار، البدر در، ت ب"على اجلهميةالرد "الدارمي، 

  .م1998 - هـ1418، 1، طالرشد مكتبة، األملعي رشيد ، ت"النقض على املريسي"، الدارمي
  .، وورد على النت"مصطلح النص بني علماء األصول ودعاة احلداثة" :شحادة العمري، حبث بعنوان

  .م2002 -هـ1423، 2ط واحلكم، العلوم الفقهي، مكتبة ت علي، "احليدة"عبد العزيز الكناين، 
  .كراتشي -خانه كتب حممد مريملضية يف طبقات احلنفية، عبد القادر بن أيب الوفاء، اجلواهر ا

  .م1983 -هـ1403، 2اإلسالمي، ط ، ت األلباين، املكتب"كتاب اإلميان"القاسم بن سالم، 
  .، وورد على النت"بو زيد عرض ونقدالنص للدكتور نصر حامد أ مفهوم: "حبث بعنوان حممد يوسف الشرجبي

  .هـ1419، 1، طالعبيكان مكتبة، القرين سامل ، ت"االنتصارات اإلسالمية" ،لطويفجنم الدين ا
  .م1995، 4، طاملركز الثقايف العريب، بريوت والدار البيضاء، إشكالية القراءة وآليات التأويل، نصر حامد

  .م1996، مكتبة مدبويل بالقاهرة 2ط، الشافعي وتأسيس اإليديولوجية مامنصر حامد، اإل
  .هـ1408، 1، طالثقافية الكتب مؤسسة، السلفي سامل، ت "السنة" ابن نصر املروزي،

  .م1987، 2، طالعلمية الكتب دار، "إليثار احلق على اخللق" اليماين، يروزابن ال
  .http://www.feqhweb.com/vb/t15320.html: رابطمقال على ال


