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 مقدمة 

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن     
  وبعد...تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

من المتفق عليه أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية، بها تقرأ ف                
علومها، جهودهم في معرفة علماء األصول صرف اللغة  همية هنصوصهما ، وبها تفهم ، وأل

وتتبع دالالتها ، وغايتهم من ذلك هي بيان ألفاظ النصوص الشرعية النازلة بلغتها وفهم معانيها 
بناء عليها، ألنه بدون معرفة أساليب العرب في كالمها، ال يمكن التوصل إلى معرفة معانيهما 

 .       لوقوف على دالالت ألفاظهما ومقاصدهما واستنباط األحكام منهماوا

فكانت مباحث البيان من أهم وأدق مباحث علم أصول الفقه، التي ينبغي معرفتها واالطالع     
 : عليها لصنفين من الناس للعالم والمتعلم وذلك لسببين

ولكونه  ،ريها من خفاء وغموضكونها المعين على تفسير النصوص وكشف ما قد يعت: األول 
ودالالت أساليبها، ولذلك ال  من أدق العلوم فال يقدر عليه إال من أوتي حظا من علوم العربية 

يجوز لغير العالم أن يقول في كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم  قوال يبني عليه حكما 
ن التأويالت الفاسدة، فالفضل يعود هذه الشريعة م ةانيصك لوغايتهم من ذينسبه إلى الشارع، 

لعلماء أصول الفقه الذين رسموا لنا الطريق ألخذ األحكام من النصوص، وإدراك المدلول 
الصحيح للخطاب في النصوص الشرعية في لسان العرب، والتعرف على ما يمكن أن تؤديه 

 .األلفاظ والتراكيب من مدلوالت

من فوائد لطالب العلم ؛ فدراسة مباحث هذا العلم تعرف ما تؤديه هذه المباحث : والسبب الثاني 
التي ال توجد  -الطالب على مسالك األئمة األعالم في ضبط عملية االستنباط بكل تلك القواعد 

 .وتعينه في تنمية ملكة االجتهاد لديه -حتى في أرقى القوانين الوضعية

 مدخل لتفسير النصوص في الشريعة والقانون : المطلب األول

 مدخل لتفسير النصوص في الشريعة: الفرع األول

 تفسير النصوص كمركب إضافي : أوال 

 : مفهوم التفسير لغة واصطالحا- 1
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يطلق لفظ التفسير في اللغة ليدل على معاني الكشف والتبيين واإليضاح، قال ابن   :لغة-  أ
 .   1"الفسر كلمة تدل على بيان الشيء وإيضاحه: "فارس

يطلق التفسير ليدل على أحد علوم الشريعة المتعلقة بالقرآن الكريم، وقد عرفه  :اصطالحا- ب 
علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث داللته على مراد هللا تعالى بقدر الطاقة : "الزرقاني بأنه

 . 2"البشرية

مأخوذ من نصصت الشيء إذا رفعته وأظهرته، ومنه أخذت : النص لغة  -أ:  النصوص -2
 .  المنصة وهي مجلس العروس، لزيادة ظهوره كلمة

ألن النص يطلق عند األصوليين على . المراد بها هو نصوص الكتاب والسنة :اصطالحا -ب 
 :معنيين

 . يراد من األول األلفاظ الواردة في الكتاب والسنة التي يفهم منها معنى ما -

الذي سنتعرض له عند دراسة تقسيم وأما المعنى الثاني وهو من األلفاظ الواضحة الداللة، و  -
 .األلفاظ من حيث ظهور المعنى وخفائه

 تفسير النصوص كاصطالح علمي: ثانيا 

بعد أن تعرفنا على المفهوم اللغوي واالصطالحي لكل من لفظتي تفسير ونصوص، نعرج هنا 
 . على تعريفه كمركب اصطالحي في علم أصول الفقه وفي القانون 

 :صوص في الفقه اإلسالميالمراد بتفسير الن -1

بيان معاني األلفاظ  وداللتها على األحكام : )المراد بتفسير النصوص في االصطالح األصولي 
 .  3(للعمل بالنص على وضع يفهم من النص

 شرح مفردات التعريف

 .هو اإلظهار والكشف،  يقال فسر الشيء يفسره أي أبانه :  البيان

 :أي معرفة ما تدل عليه  ألفاظ  النصوص من األحكام وذلك :   معاني األلفاظ
                                                             

 5/55، مادة فسر، بتصرف لسان العرب: ابن منظور  -   1
ت، , د. ، مطبعة عيسى البابي وشركاه، الطبعة الثالثةمناهل العرفان في علوم القرآن: الزرقاني، دمحم عبد العظيم  -2
2/3. 
 1/55،المكتب اإلسالمي، بيروت ،في الفقه اإلسالمي تفسير النصوص: دمحم أديب صالح  - 3
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إما من حيث الوضوح  بمعرفة  مرامي األلفاظ وداللتها على األحكام في حالة احتمالها ،    -
إلى ظاهر ونص عند الجمهور، وظاهر ونص ومفسر ومحكم عند الحنفية أو من حيث اإلبهام 

و مجمل ومشكل  ومتشابه عند الحنفية ، فيقوم  إلى مجمل ومتشابه عند الجمهور و خفي 
 .األصولي بتفسيرها وإزالة غموضها

أو من حيث تعدد وجوه األلفاظ ومعانيها؛ من منطوق أو مفهوم  عند الجمهور، أو عبارة أو  -
لك سوف نراه في الدروس الالحقة ذإشارة ، أو داللة أو اقتضاء عند الحنفية على تفصيل في 

 .ن هللاذبإ

إلى عام ومشترك وخاص، : و من حيث إدراك معاني األلفاظ في حالة عمومها واشتراكهاأ -
 ..ومطلق ومقيد وأمر ونهي

أي تنزيل النص والعمل به من طرف المكلف، والتزام ما جاء به النص من   :للعمل بالنص
 . األحكام ألن هذا هو غاية نزول النص ووجوده

أي أن التفسير  يتم ضمن دائرة النص الموجود في حدود األصول  :على وضع يفهم من النص 
اللغوية والشرعية، والبيئة العربية التي نزل بها النص، ومعرفة بأسباب النزول وتاريخه، والضوابط 

 .التي وضعها العلماء لتفسير النص والكشف عن معانيه ومدلوالته عندما يراد االستنباط

ن هذا التفسير ليس على إطالقه ، بل له ضوابط نلخصها للفائدة ومن هنا تجدر اإلشارة إلى أ
 :فيما يلي

ال اجتهاد مع النص الشرعي إال من أهله،  وهو المحصل لشروط المجتهد، فال اعتداد  -1
 .لمن لم يحصل هذه الدرجة

ال اجتهاد مع النص الشرعي إال إذا كان قابال  لالجتهاد، فال اجتهاد في ثبوت   -2
ما ال اجتهاد مع النص قطعي الداللة من القرآن أو السنة، ألنها من نصوص القرآن، ك

 .كليات الشريعة الثابتة
فالنص له ظاهر وباطن وروح النص في . ال اعتداد باالجتهاد الواقف عند ظاهر النص -3

 .الجمع بينهما
النص الشرعي له مراتب في الوضوح؛ فبعضها أوضح من بعض، كما أن له مراتب في  -4

 ضها أخفى من بعض، ودرجة االجتهاد تتحدد بمعرفة نوع النصالخفاء فبع
النص الشرعي عربي، فيجب أن يفسر في ضوء عربيته، وال تجديد في عربية النص  -5

 .الشرعي
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أحيانا ال يكفي الوضع اللغوي لتفسير النص، بل يجب االستعانة بقرائن األحوال وسياق  -6
 .1النص 

وقل الحق من ربك فمن شاء فليومن ومن } :له تعالى ومثال اعتبار السياق بهذا المعنى في قو 
، فالمراد باألمر هنا الزجر والتوبيخ ، وليس حقيقة األمر والتخيير يدل  25الكهف{  شاء فليكفر

إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء }عليه  بقية كالمه تعالى 
 25الكهف. { و ساءت مرتفقا كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب

 .ومن هنا يتحدد مجال تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي وهو نصوص الكتاب والسنة 

تظهر من أهمية النصوص التي تبحثها، :   في الفقه اإلسالمي أهمية تفسير النصوص -2 
ي تستقى منه سائر األحكام،  فكان البحث في ذفنصوص الكتاب والسنة، هما أصل الشريعة ال

مناهج تفسير هذه النصوص، ودراسة مباحثه ومعرفتها له أهمية بالغة،  ألنها تسهل سبل 
االستنباط،  ومنه اإلعانة على تطبيقه تطبيقا صحيحا موافقا إلرادة ومقصود الشارع، إضافة إلى 

اعية لدى الباحث من خالل التعرف على أن معرفتها مما يعمل على تنمية الملكة الفقهية الو 
 .  طرق التفسير واالستنباط عند العلماء

و هذه القواعد  الفريدة ، كما يحتاجها الباحثون في المجال الشرعي ، قد يحتاجها الباحثون في 
المجال القانوني  لتكون طريقا لهم لفهم القانون وتفسير مواده، وأقصد بذلك أنه يتوصل بها إلى 

اد أي قانون وضع باللغة العربية، ومنها القوانين ذات األصل األجنبي المعربة يمكن أن فهم مو 
 .  تفسر بناء على قواعد التفسير المعتمدة في اللغة العربية 

ويتضمن هذا المدخل مفهوم تفسير : مدخل لتفسير النصوص في القانون : الفرع الثاني      
 .مجاله،  مدارسهالنصوص في القانون، حاالته، موضوعه ، 

 :تفسير النصوص في القانون  تعريف: أوال 

تعددت اتجاهات علماء القانون في تعريف تفسير النصوص،  ومرد ذلك االختالف إلى اختالفهم في مجال 
على بيان معنى النص المبهم، و ال مجال عنده للتفسير عند وضوح ( التفسير )التفسير، فمنهم من يقصره 

 جعل نطاق التفسير جميع النصوص المبهم منها والواضح، فيتوسع في معنى التفسير ليشملالنص، ومنهم من  ي

                                                             
-2005جامعة قسنطينة، –،، كلية أصول الدين والحضارة اإلسالمية مطبوعة قواعد تفسير النصوص: حشوف ـ  مراد  1

 .55،55ص.: 2010
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 .، ويضيف إلى ذلك تصحيح األخطاء وتكميل النقص في التشريعتوضيح معاني النصوص وإزالة غموضها
 .1والتوفيق بين النصوص المتعارضة 

 :في اتجاهين اثنين وبناء على ذلك يمكن تحديد تعريفات تفسير النصوص في القانون 

وهو لفئة من علماء القانون التي ضيقت من مفهوم التفسير، حيث قصرته  على النصوص : االتجاه األول         
، النصوص وإزالة ذلك الغموض منها، وبيان نطاق تطبيقها فيكون التفسير عندهم هو توضيح معانيالغامضة، 

وقد وردت تعريفات كثيرة حسب هذا االتجاه، اخترت لك . لتفسيرهوبذلك فهم يعتبرون أن النص الواضح ال مجال 
 :منها ما يلي

 .2 (إزالة الغموض الذي يتضمنه النص و توضيحه) -

الذي وسع من مفهوم التفسير، ليشمل توضيح معاني األلفاظ في حال غموضها، وهو االتجاه الموسع ،   :االتجاه الثاني
وإزالة التعارض بين النصوص المتعارضة ، كما يشمل أيضا إكمال أي وإصالح العيوب في النص إن وجدت، 

أن هناك فروض لم تواجهها  القاعدة القانونية، أو بعبارة أخرى،  -من حيث الواقع -نقص في التشريع، إذا اتضح 
على  االجتهاد في سد الفراغ  في القواعد  لمواجهة ما تكشف عنه الحياة من فروض ووقائع، من خالل التخريج

وكل ذلك مشروط بأن ال يخرج التفسير أو يتجاوز الهدف الذي قصده المشرع من النص، ألن ذلك  ، المنصوص
 . يخرج  المفسر عن مهامه إلى مهام المشرع

 :ومن بين هذه التعاريف المعبرة عن هذا االتجاه الموسع ما يلي

استخالص الحكم القانوني منها، ويكون بيان المقصود بالنصوص التشريعية، و ) :شحاذة ،دمحم وجيه تعريف -
وبتكميل ما نقص  والتوفيق بين نصوصه المتعارضة، التفسير بتوضيح ما غمض من نصوص التشريع ،

 .3( من أحكامه

توضيح ما أبهم من ألفاظ التشريع وتكميل ما اقتضب من نصوصه، وتخريج : )تعريف أحمد، دمحم الشريف -
 . 1(أجزائه المتناقضةما نقص من أحكامه، والتوفيق بين 

                                                             
دراسة أصولية  - قواعد تفسير النصوص و تطبيقاتها في االجتهاد القضائي األردني: عبد المهدي أحمد العجلوني ـ   1

 وما بعدها 66.  2005الجامعة األردنية،-ا ، رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العلي -مقارنة
المدخل إلى ، 1550وما بعدها، نجا، مهاب،  66 قواعد تفسير النصوص و تطبيقاتها في االجتهاد القضائي األردني - 2

أصول األحكام :  النعيم عبد العزيز العلي. 153، طرابلس، دار الشمال، دار المعرفة ، بيروت، ص، (1ط)، القانون 
 .225ص  ومبادئ علم األنظمة،الشرعية 

، منشورات جامعة حلب، كلية االقتصاد والتجارة، المدخل إلى القانون ونظرية االلتزام( هـ1402)شحاذة ،دمحم وجيه، - 3
 . 51ص
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فالتعريفان يعبران حقيقة عن مهام المفسر وفق االتجاه الموسع ، وال يضيق من دائرة التفسير كاالتجاه األول الذي يجعل 
 - توضيح النص المبهم :التفسير هو توضيح النص الغامض ، فأضاف هذا التعريف لمضمون التفسير ما يلي

أي خلل في النص التشريعي قد يكون ناشئا عن الصياغة، أو عن خطأ في معالجة  -تكميل النقص في التشريع 
ومن أمثلة التوفيق بين النصوص المتعارضة،  إزالة التعارض بين نصوصه المتعارضة إن وجدت، -الطباعة

 ..الجمع بين العام والخاص بتخصيص العام، وبين المطلق والمقيد تقييد المطلق

يفرق الفقه التقليدي بين التفسير والتطبيق، فيرى هذا الفقه أنه ال محل ): قال دمحم السعدي           
للتفسير حينما يكون النص واضحا، وهذه القاعدة أخذت عن الفقه الروماني، فال ضرورة للتفسير 

واضحا فنحن بصدد التطبيق ال   إال عند النص الغامض أو الناقص، فإذا كان  النص
 .2(التفسير

خالل التعاريف السابقة حاالت التفسير واألسباب  تظهر من: ير القانون حاالت تفس: ثانيا
 :الداعية  له  نلخصها فيما يلي

كما لو تضمن النص القانوني خطأ لفظيا واضحا يعيق فهمه ، فيحدث :  الخطأ المادي-  أ
اضطرابا في التطبيق من طرف القضاء،  وال يستقيم معنى النص إال بتصحيح ذلك الخطأ إما 

في الطباعة، أو في الترجمة، أو في الصياغة؛ والواقع أن هذا الخطأ ليس بحاجة إلى تفسير 
من القانون  435معنى النص مثاله ما نصت عليه المادة  وإنما تغيير وتصحيح حتى يستقيم

" تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو حجز عليه أو بإعساره أو بإفالسه : "المدني بقولها 
فالنص العربي ورد فيه خطأ وهو وضع عبارة الحجز عليه بدل الحجر عليه وهو ما استعمله  

 .ى الحجر وهو أصوب بمعن  interdictionالمشرع في النص الفرنسي 

قد يكون النص القانوني غامضًا أو مبهمًا، وذلك إذا كانت : غموض النص القانوني-  ب
عبارته تحتمل أكثر من معنى أو مدلول، وحينئذ على القاضي أو الفقيه وهو بصدد تفسير النص 

االختيار بين تلك المعاني المتعددة و األخذ بالمفهوم األقرب إلى الصواب،  ومثاله مصطلح 

                                                                                                                                                                               
، بغداد مطبعة ، دراسة مقارنة بين الفقهين المدني واإلسالمينظرية تفسير النصوص المدنيةأحمد، دمحم الشريف،  - 1

، 163، نقال عن عبد الرزاق السنهوري وأبو ستيت، أصول القانون، ص11وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية، ص 
 .163، صأصول القانون ، نقال عن عبد الرزاق السنهوري وأبو ستيت ، تفسير النصوصالسعدي، 

  .163، صأصول القانون و ستيت ، ، نقال عن عبد الرزاق السنهوري وأب، تفسير النصوصالسعديدمحم  - 2
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إذا ارتكبت : "02من قانون العقوبات الجزائري الفقرة 354،  353الليل الذي ورد ذكره في المادة 
 1(2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم ")، " السرقة ليال

حيث جعل السرقة الواقعة  ليال توجب العقوبة ، لكن لم يحدد معنى الليل بدقة ، مما أصبح 
الم حسب العامية ، أو الفترة إما تخييم الظ: النص به غموض ، ألن لفظ الليل له معنيين 

 .الممتدة بين غروب الشمس وشروقها من منظور علم الفلك 

يعد النص القانوني ناقصًا إذا سكت المشرع عن إيراد :  النقص في النص القانوني-  ت
بعض األلفاظ أو أغفل التعرض لبعض الحاالت التي كان يلزم أن يتعرض لها حتى يستقيم 

كل عمل : " 1595من القانون المدني الجزائري لسنة  124جاء في المادة  ما: ومثاله . المعنى 
 " أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه التعويض 

الذي يفهم من هذا النص أن األسباب على عمومها مشروعة أو غير مشروعة إذا سببت ضررا 
وافق المبادئ العامة والمنطق، ألن األفعال غير المشروعة للغير يلزم فاعلها التعويض، وهذا ال ي

هي التي يسأل فاعلها عن تعويض الضرر الذي تسببه، ولهذا فسرت المادة وجاء في التعديل 
كل  عمل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان " 2005لسنة  

 " .سببا في حدوثه التعويض

 . مما قد أعطي مفهوما  آخر عند تفسيره ه لفظ الخطأعنفالنص العربي سقط 

قد يصادق القاضي على حكمين مختلفين ينظمان :  تناقض النصوص القانونية وتعارضها -ث
 .نفس المسألة وذلك إما في تشريع واحد أو بين تشريع و آخر 

 .ومهمة التفسير هو إزالة هذا التعارض

                                                             
دج، كل من  1.000.000دج إلى  500.000يعاقب بالحبس من خمس  سنوات إلى عشر  سنوات وبغرامة من  –1

 :ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف اآلتية
 .إذا ارتكبت السرقة ليال –
 .إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر  –
بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت األرض أو باستعمال إذا ارتكبت السرقة  –

 .مفاتيح مصطنعة أو بكسر األختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى
من هذا  1مكرر  5كما يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 

 .من هذا القانون  13و 12قانون وبالمنع من اإلقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين ال
 .يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة



11 
 

قبل التعديل من القانون المدني  43،  42ادة مثاله الم:  التعارض في التشريع الواحد -1
فاقد التمييز ،  42الجزائري في مسألة واحدة تتعلق بالمعتوه ، فمن جهة اعتبرته المادة 

 55مميزا ، وهذا يجعل القاضي في حيرة من أمره خاصة أن المادة   43اعتبرته المادة
استدركته في تعديل   وهو ما. من قانون األسرة اعتبرت تصرفات المعتوه غير نافذة

 .واعتبرته ناقص األهلية  2005
فقد يحدث تعارض بين نصين قانونيين بحيث يكون مدلول :  التعارض بين تشريع وآخر -2

وفي حالة التعارض بين , أحدهما وحكمه يخالف مفهوم وحكم اآلخر في موضوع واحد
د النصين عامًا النصيين ينبغي على القاضي وهو بصدد تفسير النص، إما أن يعتبر أح

ويعتبر النص األخر خاصًا ويطبقه في حاالت خاصة تكون , ويطبقه بصفة عامة 
األقرب إلى الصواب أو يعتبر النص الجديد ناسخًا للنص القديم المتعارض معه وملغيًا 

 .له
وهو ما نص عليه قانون العقوبات من خالل جريمة إهانة القاضي بعقوبة من شهرين 

دج ، في حين نص قانون  5000إلى  500د غرامة مالية من إلى ستة أشهر زائ
 5على عقوبة إهانة القاضي بمدة ال تتجاوز  31/4اإلجراءات المدنية القديم في المادة 

وكان من األجدر إحالة العقوبة .أيام ، ونالحظ االختالف بين أحكام القانونيين 
العقوبات باعتبار القانون المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية على قانون 

من قانون العقوبات  353وما جاء في المادة . األول إجرائي ال عالقة له بالعقوبة
 . 02الجزائري الفقرة 

ما جاء في الدستور الفرنسي حين وقع في صعوبة التوفيق بين حق الملكية : ومثاله
لصالح العام طرق سلب األمالك الخاصة ل)باعتباره حقا مقدسا ال يمس ومبدأ التأميم 

المنصوص عليه في الفقرة السابعة من ديباجة دستور ( السكك الحديدية مع التعويض 
، وهو نفس الشيء الذي يواجهه عندما يجد نفسه في قضية الحجاب اإلسالمي 1546

 .بين الحرية الدينية والعلمانية كمبدأين لهما قيمة دستورية 

رضة في الفقه اإلسالمي؛ الجمع بين العام والخاص و من أمثلة التوفيق بين النصوص المتعا
بتخصيص العام، والجمع بين المطلق والمقيد بتقييد المطلق، وغيرها من أشكال التأويل التي 

 ...يقصد بها التوفيق بين النصوص، وهذا داخل في معنى التفسير

 :  1أهمية تفسير النصوص في المجال القانوني: ثالثا

                                                             
 . بعدهاوما  66 قواعد تفسير النصوص و تطبيقاتها في االجتهاد القضائي األردني 1
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سبق القول بأن قواعد تفسير النصوص مستمدة من أساليب اللغة العربية، ومما قرره علماء اللغة 
العربية، فهي قواعد لفهم العبارات فهما صحيحا، وال يتوصل إلى فهم مواد أي قانون وضع باللغة 

غة العربية هي العربية، أو ترجم إلى هذه اللغة، إال بهذه القواعد ، ألن مواد القوانين المصاغة بالل
 كالنصوص الشرعية في أنها جميعا عبارات عربية مكونة من مفردات عربية 

 :باإلضافة إلى أن أهمية تفسير النصوص القانونية تظهر في النقاط التالية

يتوقف العمل بالنصوص القانونية على فهمها وادراك مراد  :اإلعانة على تطبيق القانون  -1 
 من خالل معرفة قواعد تفسير النصوص، ولما كان العمل بالنصوص المشرع ، وهذا ال يمكن إال

 . التشريعية ملزم للمكلفين وللقاضي، فال يمكن إذن العمل بالنص القانوني دون  تفسيره

ألنها  تضبط عملية االجتهاد في  : معرفة قواعد تفسير النصوص طريق لتحقيق العدل- 2
 يؤيده دليل، ألن الشرع قد أعطى للمجتهد كما فهم النص، وتخلصه من شائبة الرأي الذي ال

القاضي في القانون مجاال في فهم النص، وفي تأويل معاني األلفاظ ، والخروج بها عن معناها 
بشر ا يتأثر بما حوله، وذلك ما يجعل في حكمه   -المجتهد أو القاضي -الظاهر، ولما كان 

ك يخرج عن الحق والعدل ، فكان من المهم ضبط شائبة التأثر باألهواء واألغراض المختلفة، وبذل
عملية التفسير بقواعد ملزمة تقيد القاضي في فهم النص بحيث يعد آثما إذا تجاوزها ، كما 

 .يعرض حكمه بذلك للفسخ أو النقض  

تعين قواعد تفسير النصوص على المساواة بين المتماثلين في : المساواة بين المتماثلين -3
وإن اختلفا في االسم، وذلك من خالل إعمال قاعدة داللة النص، حيث يكون األثر والغاية، 

الشيء مشموال بمنطق النص، وإن كان غير داخل بمنطوقه، ومثاله تحريم شتم الوالدين وضربهما 
، فإن الحكم  المفهوم من اللفظ في محل 23اإلسراء { وال تقل لهما أف}: من داللة قوله تعالى

 .  المفهوم في محل النطق  السكوت موافق للحكم

ومن خالل ما سبق يظهر أن التفسير هو عملية محلها هو :  موضوع التفسير ومجاله: رابعا
نص القاعدة القانونية، وغايته بيان مضمونها، وتوضيح ما يشوبها من نقص وغموض في 

رجال مقصدها الستكمال أحكامها،  والكشف عن إرادة من سنها،  وإذا لم يوجد خالف بين 
القانون في أن التفسير يرد على النصوص التشريعية  المراد تطبيقها، وعندما تريد جهة ما 

استخالص معنى القاعدة القانونية يقتضيها ذلك تفسير األلفاظ التي تكون منها النص القانوني 
 . لمعرفة حقيقة معناها الذي تدل عليه
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الوضعي بحسب الجهة التي تتواله، ينقسم التفسير   :أنواع التفسير القانوني: خامسا
التفسير القضائي ، التفسير التشريعي، : والهدف الذي يسعى لتحقيقه، إلى أقسام ثالثة 

 :التفسير الفقهي نفصلها فيما يلي 

هو التفسير الصادر عن السلطة التشريعية بقصد تفسير النص : التفسير التشريعي -  أ
قانونية ما، أو لعدم اهتداء بعض المحاكم إلى ما  المعيب، وذلك لفض خالف ثار حول قاعدة

يدل عليه نص من نصوص التشريع  فتقضي بما يخالف المعنى الذي قصده المشرع، وعندئذ 
 .يتدخل فيفسر النص الذي ثار حوله الخالف

يتم التسليم بوضع المبيع تحت : "من القانون المدني الجزائري   369مثاله ما نصت عليه المادة 
،  ..." لمشتري بحيث يتمكن من حيازته و االنتفاع به بدون عائق و لو لم يتسلمه ماديا تصرف ا

فهذا النص عبارة عن قاعدة مكملة أو مفسرة إلرادة المتعاقدين حينما لم يوجد اتفاق عن تسليم 
الشيء في مكان معين، أما إذا كان هناك اتفاق مسبق،  فيتم التسليم في المكان الذي اتفق عليه 

إذا وجب تصدير المبيع إلى : "من القانون المدني بقولها  365المتعاقدين كما نصت عليه المادة 
ولكن هذا النص بدوره، قد يعتبر قاعدة مكملة إلرادة ". المشتري فال يتم التسليم إال إذا وصل إليه

لة اتفاق المتعاقدين إذا حصل نزاع بينهم بخصوص اآلونة التي أصبح فيها التسليم فعلي في حا
فقد يعتبر البائع بأن التسليم أصبح فعلي في الوقت الذي غادر فيه " :  على تصدير المبيع

من القانون المدني لهذه النقطة أكد بأن التسليم يصبح  365الشيء مخزنه،  ولكن تفسير المادة 
 .فعلي عند وصول  الشيء إلى المشتري، إال إذا كان اتفاق على عكس ذلك  

 :  النوع من التفسيرخصائص هذا 

، وهو واجب التطبيق ألنه يتمتع بذات القوة المشرع هو صاحب الحق األصلي في التفسير -
اإللزامية للقانون األصلي،  ويعد هذا النوع من أهم أنواع التفسير و أقواها، لكنه نادر وقليل في 

يفترض في النص  وقتنا الحاضر، ألن النص الشرعي المفسر يعتبر استثناء من األصل، حيث
 .  التشريعي عند وضعه وضوح  المعنى بما ينتفي معه الحاجة إلى تدخل تشريع الحق لتفسيره

وفي بعض الحاالت قد يترك المشرع مهمة التفسير للمحكمة العليا أو المحاكم الدستورية، كما قد 
 .يتركه في أحيان أخرى للسلطة التنفيذية عند الضرورة والحاجة إلى ذلك

و يتقيد القاضي بهذا التفسير عندما يريد تطبيق  يتميز التفسير التشريعي بأنه ملزم للمحاكم -
القانون على النزاع المعروض، ولو لم يصادف هذا التفسير قبوال منها، وذلك لصدوره من المشرع 
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في صورة تشريع أو من هيئة مفوضة بذلك، على أساس أن التشريع  واجب االحترام وملزم 
 . كم للمحا

هو ذلك التفسير الذي يقوم به القاضي للفصل في القضايا :  التفسير القضائي تعريفه -ب
المطروحة أمامه، أو هو بحث المحكمة عن معنى القانون في القضية المطروحة أمامها ومن 

 .أجل تلك القضية فقط 

مه بالرجوع فمهمة  القاضي هي توضيح ما غمض من ألفاظ التشريع، وتكميل ما نقص من أحكا
إلى المصادر التشريعية التي أحاله عليها القانون من العرف، أو القانون الطبيعي، أو غيره ، 

 .إضافة إلى التوفيق بين النصوص المتعارضة

،  "إذا ارتكبت السرقة ليال : "02من قانون العقوبات الجزائري الفقرة  353ورد في المادة : ومثاله
لقانوني جعل السرقة الواقعة ليال توجب العقوبة، لكن لم يحدد فمصطلح الليل في هذا النص ا

إما تخييم : معنى الليل بدقة ،الذي جعل في النص نوع غموض، ألن لفظ الليل له معنيين 
 .الظالم حسب العامية،  أو الفترة الممتدة بين غروب الشمس وشروقها من منظور علم الفلك  

 :خصائصه

ينزل القاضي في تفسيره للقانون إلى معترك الحياة الواقعية :  تأثره بالظروف المحيطة -
لفض الخصومات ، لذلك كان طبيعيا أن يتأثر القاضي حين يفسر التشريع بالظروف المحيطة 

والحاجات العملية حتى يمكن أن يرتب على تطبيق الرأي الذي يجنح إليه، من نتائج في واقع 
ل أحكام القانون ، متمشية مع مقتضيات األحوال، متفقة الحياة ؛ ولذلك فإنه يعمل دائما على جع

 .مع سير العدالة 

فالتفسير بالنسبة للقاضي، ليس غاية في ذاته، وإنما هو :  التفسير القضائي وسيلة ال غاية -
وسيلة للفصل في تلك الحالة من النزاع المعروض عليه، ولذلك كان من المقرر أنه ال يقبل رفع 

يطلب فيها صاحبها تفسير قاعدة قانونية غامضة، بل يجب أن يكون ذلك  دعوى إلى القضاء،
 . بمناسبة نزاع فعلي معروض على القضاء 

سواء تعلق األمر بالنسبة للمحكمة مصدرة الحكم والتي قدمت  :التفسير القضائي غير ملزم -
لمحكمة التي سلكت ولهذا يجوز ل. تفسيرا للقانون في واقعة معينة، أم بالنسبة للمحاكم األخرى 

نهجا معينا في تفسير القانون أن تعدل عن موقفها السابق في واقعة أو مسألة أو في دعوى 
مماثلة رفعت أمامها فيما بعد ، و هنا يختلف التفسير القضائي عن التفسير التشريعي؛ وذلك ألن 
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التشريعي الذي التفسير القضائي يصدر عن أداة ليست مختصة بإصدار التشريع، بعكس التفسير 
 .تصدره أداة تشريعية مختصة أصال بسن القوانين

 : التفسير التشريعي يأتي بصورتين -

 .فقد يصدر النص المفسر مرافقا للنص محل التفسير  -

 .وقد يصدر النص المفسر عند حدوث خالف بينها لمعرفة قصد المشرع من التشريع  -

ذه الحالة يسري مفعول النص المفسر بأثر و إذا صدر النص المفسر في تاريخ الحق ففي ه
 .رجعي طالما لم يصدر حكم مبرم في الدعوى تنتهي معه المنازعة حول الواقعة محل التفسير 

هو الذي يتفق مع المفهوم األصولي في  –كما هو واضح  –وهذا النوع الثاني من التفسير 
لعصر الحديث، في حين أن الشريعة لكن هذا التفسير نادر الوقوع جدا في ا.الشريعة اإلسالمية 

 –اإلسالمية زاخرة بالتفسيرات التشريعية التي أتت بها السنة، والسبب في ذلك أن القرآن الكريم 
جاء منهجه في بيان األحكام الشرعية على نحو كلي –وهو المصدر األول للتشريع اإلسالمي 

 .ومبينة إجمالي ال تفصيلي غالبا ،كما أسلفنا ،والسنة جاءت مفسرة 

 .وبهذا نخلص إلى أن التفسير التشريعي هو من اختصاص المشرع أي السلطة التشريعية

هو التفسير الذي يصدر عن فقهاء القانون وذوي االختصاص  :التفسير الفقهي تعريفه  -ج
 . بحكم عملهم سواء أكانوا أشخاصا قانونيين من قضاة ومحامين أو أساتذة جامعيين و باحثين 

 : يتميز هذا النوع من التفسير بمجموعة من الخصائص منها  :خصائصه 

ألن الفقيه يقوم بتحليل النصوص القانونية و شرحها :  التفسير الفقهي غاية ال وسيلة- 
والكشف عن المعاني التي قصدها المشرع من النص بشكل عام ويبقى تفسيره مطبوعا بطابع 

اعد العامة فهو بذلك بعيد عن ظروف نظري، يغلب عليه منطق البحث الستخالص القو 
 .ومقتضيات الحياة العملية  

ألنه مجرد رأي يصدر عن أحد المشتغلين بالقانون، فليست له   :التفسير الفقهي غير ملزم -
بداهة قوة ملزمة في التطبيق، وإنما هدفه معاونة القضاء على تطبيق النص ولفت نظر المشرع 

دون أن يكون هناك انفصال . لة ما بين النصوص من تعارضإلى استكمال ما به نقص، أو إزا



15 
 

فهو خير مرشد للمشرع و ، بينه وبين التفسير القضائي، فهو له قيمة استرشادية  لدى القضاء  
 .   1للقاضي وعامال مساعدا في توضيح أحكام القانون و بيان أوجه النقد للقصور فيه

 والقانونيةالمدارس األصولية : المطلب الثاني

ظهرت المدارس األصولية في القرن الخامس الهجري،   :الفرع األول المدارس األصولية
 . صياغة وترتيبا مباحثهالذي مس ور وبظهورها دخل علم أصول الفقه مرحلة جديدة من التط

ن دع الحاجة إليه في القر وذلك أن علم أصول الفقه قد نشأ في القرن الثاني الهجري، بعد أن لم ت
في رسالته األصولية ( هـ 204ت )وبعد أن دونت قواعد هذا العلم االمام الشافعي  ، األول
تتابع العلماء على التأليف في هذا العلم بين إسهاب  .رة لتكون أول مدون في هذا العلمالشهي

فظهرت مدرستين مشهورتين في علم أصول الفقه تسمى إحداهما بمدرسة المتكلمين . وإيجاز
حيث سلك فيه المتكلمون طريقا في التأليف يخالف الطريق الذي . بمدرسة الفقهاء  واألخرى 

 .2سلكها الفقهاء

ويكمن محور الخالف بين هاتين المدرستين في الكيفية التي يتم بها تقرير القاعدة األصولية، 
وع، وهو ما حيث اتجهت األولى فيه اتجاها نظريا، وكان اتجاه الثانية اتجاها عمليا متأثرا بالفر 

 : ستعرفه من خالل الكالم عن المدرستين

  (لك مدرسة الشافعية أو مدرسة الجمهورذو تسمى ك)مدرسة المتكلمين :   أوال

                                                             
المدخل ، 1550وما بعدها، نجا، مهاب،  66 قواعد تفسير النصوص و تطبيقاتها في االجتهاد القضائي األردني  - 1

أصول األحكام :  النعيم عبد العزيز العلي. 153، طرابلس، دار الشمال، دار المعرفة ، بيروت، ص، (1ط)، إلى القانون 
، منشورات المدخل إلى القانون ونظرية االلتزام( هـ1402)ذة ،دمحم وجيه،شحا. 225، ص الشرعية ومبادئ علم األنظمة

 . 51جامعة حلب، كلية االقتصاد والتجارة، ص
، دراسة مقارنة بين الفقهين المدني واإلسالمي، بغداد مطبعة وزارة نظرية تفسير النصوص المدنيةأحمد، دمحم الشريف،   

، السعدي، 163، صأصول القانون عن عبد الرزاق السنهوري وأبو ستيت، ، نقال 11االوقاف والشؤون اإلسالمية، ص 
( هـ1402)شحاذة ،دمحم وجيه،.163، نقال عن عبد الرزاق السنهوري وأبو ستيت ، أصول القانون، صتفسير النصوص

 . 51، منشورات جامعة حلب، كلية االقتصاد والتجارة، صالمدخل إلى القانون ونظرية االلتزام
هيثم عبد ، 15-19-16م، ص2/1553، الزهراء للنشر والتوزيع الجزائر طعلم أصول الفقه الوهاب خالف،عبد  - 2

 ، بيروت ،دار الكتب العلمية ،د، ط، تتطور الفكر األصولي الحنفي دراسة تاريخية تحليلية تطبيقية: الحميد خزنة
:  دمحم حاج عيسى، ص، م1/2004ة الرشد،ط، مكتبمدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه: مسعود فلوسي

، دار ابن التجديد في الفكر اإلسالمي: عدنان دمحم أسامة .36، رسالة دكتوراه،  صمنهجية البحث في علم أصول الفقه
 120، 1/115،، المكتب اإلسالمي، بيروتتفسير النصوص في الفقه اإلسالميدمحم أديب صالح ، . 1/1424الجوزي، ط
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وسبب تسميتها بذلك أن كثيرا من علماء الكالم لهم بحوث في : التعريف بالمدرسة -1
العقلي ألن علماء األصول على هذا المنهاج النظري، و مواءمة هذا المنهج لمنهجهم 

الكالم وضعوا أيديهم على أصول الفقه منذ القرن الرابع الهجري، وأما نسبته إلى 
الشافعية ، فذلك ألن اإلمام الشافعي هو أول من وضع هذه القواعد و أول من بين 

ونسبته إلى . المناهج،  إضافة إلى أن أكثر من كتب على هذه الطريقة هم من الشافعية
بة علماء كثيرين من المالكية والحنابلة واإلباضية والشيعة االمامية و الجمهور لكتا

 .الزيدية على طريقة هذه المدرسة

وتقوم  هذه الطريقة على تقرير القواعد األصولية وتحقيقها تحقيقا نظريا، دون التأثر بالفروع، 
رهان، بغض النظر هو ما أيده العقل وسانده الب -في منطق هذه الطريقة  -فاألصل أو القاعدة 

عن مدى موافقة ذلك للفروع المذهبية أو مخالفتها، فاألصول في نظر أصحابها فن مستقل يبني 
 .عليه الفقه، وليس العكس

 :تتلخص إجمااًل في ثالث:  خصائص هذه المدرسة -2
تقرير قواعد األصول المأخوذة  من األدلة النصية النقلية واللغوية والكالمية و العقلية ،  - أ

يقها دون النظر إلى الفروع الفقهية؛ وقد التزم أصحاب هذه المدرسة بهذا المنهج، وتحق
 .فلم يتعرضوا للفروع الفقهية إال على سبيل التمثيل والتوضيح

اعتمادهم على االستدالل العقلي المجرد، الذي يستوجب كفاية من األدلة العقلية التي   - ب
هذه المدرسة عن الفروع، قال إمام  وذلك ناتج عن انفصال. تسند القاعدة األصولية

على أنا في مسالك األصول ال نلتفت إلى مسائل الفقه، فالفرع يصحح على : "الحرمين 
 " .األصل، ال على الفرع

عدم التعصب للمذهب الفقهي، وهذه الخصيصة مآلها أن هذه المدرسة تتناول قضايا   - ت
يعملون على إنشاء القاعدة األصول بمنأى عن المذهب وفروعه، ولهذا كان أصحابها 

ومن دالالت عدم .. األصولية المناسبة أدت تلك القاعدة إلى خدمة مذهبهم أو لم تؤد 
التعصب في هذه المدرسة أن أصحابها كانوا يخالفون في بعض األحيان اإلمام الشافعي 

 من ذلك أن اآلمدي. رائد هذه المدرسة نفسه وإمام المذهب في بعض القضايا األصولية
وأن اإلمام الشافعي . يرجح األخذ باإلجماع  السكوتي مع أن اإلمام الشافعي ال يأخذ به

 .  1يعتبر مفهوم الموافقة  قياسا جليا، وكثير من المتكلمين ال يعتبرونه كذلك

 ألفت على هذه الطريقة كتب أصولية كثيرة من أشهرها :  أهم كتب هذه المدرسة ومنهاجها -3
                                                             

1
دمحم أديب صالح ، تفسير النصوص في الفقه  ،م، ص2114، مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه: مسعود فلوسي- 

 وما بعده 75ص  ،التجديد في الفكر اإلسالمي: عدنان دمحم أسامة  ،/1،اإلسالمي
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 .ه 403اد في ترتيب طرق االجتهاد للقاضي أبي بكر الباقالني توفي التقريب و اإلرش- 

 .ه 462القواطع، لإلمام أبي المظفر السمعاني، تـوفي - 

 .ه463المعتمد، ألبي الحسن البصري، تـوفي - 

 .ه496اللمع، لإلمام أبي إسحاق الشيرازي، تـوفي - 

 .ه495البرهان، إلمام الحرمين الجو يني، تـوفي - 

ستصفى وشفاء الغليل في بيان مسالك التعليل، والمنخول من تعليقات األصول ألبي الم- 
 .ه505حامد الغزالي، تـوفي 

 .ه 606المحصول، لفخر الدين الرازي، تـوفي - 

 . 1ه 631اإلحكام في أصول األحكام، لآلمدي، تـوفي - 

. وسميت بطريقة الفقهاء لفرط تعلقها بالفروع الفقهية :مدرسة الفقهاء أو طريقة الحنفية: ثانيا
 .كما سميت بطريقة الحنفية لتأسيسها من قبل فقهاء الحنفية

سارت هذه المدرسة على منهج مغاير لمنهج المتكلمين، فإذا كانت :التعريف بالمدرسة  -1
مدرسة المتكلمين تقوم على وضع األصول مجردة عن الفروع ، فإن مدرسة الحنفية 

المقابل يقوم منهجها على استخالص األصول من الفروع الفقهية التي قررها أئمتهم، ب
حتى أن القاعدة األصولية إذا ترتب عليها مخالفة فرع فقهي شكلوها بالطريقة التي تجعل 

وقد لجأت مدرسة الحنفية لهذا األسلوب لتجعل . ذلك األصل منسجما مع الفرع الفقهي
بسالمة فروع مذهبهم ولتثبت أن لمذهبهم أصوال  يمكن من  من األصول معاييرا  تشهد

 .2خاللها الدفاع عنه في مقام الجدل والمناظرة
 :خصائص هذه المدرسة   -2

ت منهج عملي قائم على ربط األصول بالفروع تمهيدًا الستخالص األصول من تلك ذا-  أ
لك عند ذلعملي، وتظهر فائدة الفروع، وبذلك أمدت أصول الفقه بالدراسة القائمة على  التطبيق ا

ي يكشف عن تلك المفارقات بطريقة تتيح لألصولي أن يستوعبها ويستفيد منها ذمالمسة الواقع ال

                                                             
و أبو الفضل  ص، م،1/2004، مكتبة الرشد،طمدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه: مسعود فلوسي- 1

 .وما بعدها 95ص عبد السالم بن دمحم بن عبد الكريم التجديد والمجددون في أصول الفقه 
2

 ،عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه ،ص، تطور الفكر األصولي الحنفي دراسة تاريخية تحليلية تطبيقية: هيثم عبد الحميد خزنة 

 وما بعدها 75ص 
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في تركيب األصل ، من جهة أن هناك أمورا قد يغفل عنها األصل، ولعل هذه الميزة تظهر 
عند الحنفية وهو بشكل واضح في االستحسان الذي يعد أصال كبيرا من األصول االجتهادية 

 .أصل يستمد وجوده من الواقع الذي أبرز ضرورة بعض االستثناءات العتبارات تحمل عليها

من مميزاتها أنها قاربت بين األصول والفقه ومزجها بينهما بأسلوب مفيد، خدمت الفقه -  ب
الفقه  بنحو جلي في مجال التأليف في باب الخالف وتخريج الفروع على األصول، وكتابة قواعد

 .الكلية، وسبق التأليف في القواعد 

ومن مساوئها أن األصل في األصول أن تكون مقاييس مقررة وليست حاكمة فهم قلبوا الشجرة 
الثمار من أسفل والجذور من أعلى، حتى غدت طريقة ال تهدف لتأهيل الفقيه الحر الذي يسمى 

تكوين مجتهد المذهب ولذا وصف  بالمجتهد المطلق ، فأقصى ما تهدف إليه هذه الطريقة هو
هذا المنهج بأنه عقيم ألنها ال تلد األحكام االجتهادية التي مصدرها النصوص الشرعية  جمعاء 

 . ،وإنما تطل على النصوص من خالل أئمة المذهب الخاص دون غيرهم من األئمة 

 :أهم كتب المدرسة -3

 .ه330مآخذ الشرائع، للما تريدي، تـوفي - 

 .ه340األصول، لإلمام أبي الحسن الكرخي، تـوفي - 

 .ه390األصول، ألبي بكر الجصاص، تـوفي - 

 .ه430تأسيس النظر، ألبي زيد الدبوسي، تـوفي - 

 .ه453أصول البزدوي ، تـوفي - 

 .ه450أصول السرخسي، تـوفي - 

 . 1ه 645المنار، للنسفي، تـوفي - 

لما كانت الغاية من تفسير النص هي فهم : 2وعالقتها بتفسير النصوصالمدارس القانونية : الفرع الثاني 
القاعدة ومعرفة معناها، و ذلك عن طريق تحديد المعنى الذي قصده المشرع من النص، وجب على القاضي 

و قد اختلفت اآلراء في . القصدأو الفقيه أخذ ذلك بعين االعتبار حتى يتسنى له التفسير الموافق لذلك 
شرع الذي يجب مراعاته في التفسير هل هو مقصده عند وضع النص؟ أم هو مقصده عند  تطبيق مقصد الم

                                                             
1

 المراجع السابقة - 
 وما بعدها 95ص ، وتطبيقاتها في االجتهاد القضائي األردني قواعد تفسير النصوص   - 2
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لك ثالثة مذاهب ذحيث فتكونت نتيجة ل, النص؟ وذلك ما أدى إلى اختالف مذاهب التفسير و اتجاهاته
 . 1المدرسة العلمية , المدرسة التاريخية , المدرسة التقليدية: أساسية هي 

 أو مدرسة التزام النص( الشرح على المتون )لتقليدية المدرسة ا: أوال
م ،وظلت سائدة 1505ظهرت هذه المدرسة في فرنسا بعد صدور  مجموعة قوانين نابليون سنة 

وسميت بمدرسة الشرح على  .في الفقه الفرنسي خالل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
المتون ألنها تركز على االلتزام بالنص و التقيد به و عدم الخروج عنه؛ وكذلك ألن فقهاءها 
اعتمدوا وسيلة شرح القانون مادة بعد مادة ، وذلك انطالقا من اعتبارهم أن القانون الوضعي 

ستثمار جميع األوجه مما يتطلب ا. يتألف بصورة حصرية من هذه المواد التي يتخذها المشرع
التي يمكن االستفادة منها في مواجهة أي واقعة، فانصرفوا إلى شرح النصوص بشكل تعليقات 
عليها، بحيث يجعلون النص متنا يبذل الجهد في شرحه وتوضيحه، يفعلون ذلك غير خارجين 

ومن . هاحتى عن الترتيب الشكلي للقانون، فهم يتقيدون بترتيب نصوص التقنينات وأرقام مواد
التي تقتصر مهمتها على تفسير  2هذه النقطة الفكرة بدأت تتكون مدرسة من كبار الشراح 

 .  3.نصوص التشريع، والبحث عن إرادة المشرع عند وضع النص

 :وقد مرت بثالث مراحل: المراحل التي مرت بها هذه المدرسة 

 1524-1504وذلك ما بين : مرحلة التكوين

ه المرحلة باالقتصار على الشرح الحرفي للنصوص نصا نصا، ولم يكن وامتاز التفسير في هذ
 .لهم من مراجع سوى نصوص القانون واألعمال التحضيرية

 1550-1530وتمتد ما بين  :مرحلة االزدهار

                                                             
قواعد تفسير  ،و 143، ص، مدخل إلى العلوم القانونية ونظرية الحق: ، حمزة خشاب 1/119: تفسير النصوص - 1

 .95ص ،النصوص وتطبيقاتها في االجتهاد القضائي األردني
ال تنسب هذه المدرسة إلى فقيه معين؛ بل إلى ذلك االتجاه الذي انتظم عددا من الفقهاء الذين تعاقبوا في دراستهم  - 2

وأبحاثهم والتقوا على الخطة نفسها وهم وإن لم يدونوا مبادئ مدرستهم إال أن المتأخرين استطاعوا أن يستخلصوا مبادئ هذه 
: أوائل الشراح  ومن هؤالء ثالثة من عمداء كليات الحقوق في فرنسا و هم  المدرسة واألصول التي قامت عليها من

برودون،  دلفانكور ، تولييه وتبعهم آخرون من المتأخرين من أساتذة القانون بفرنسا وبلجيكا الذين اشتهروا خالل القرن 
 ديرانتون أوبري رو، ديمولوب ، لوران البلجيكي وغيرهم: التاسع عشر مثل 

و قواعد تفسير  143مدخل إلى العلوم القانونية ونظرية الحق ص،: ، حمزة خشاب 1/119: ر النصوصتفسي - 3
 96النصوص وتطبيقاتها في االجتهاد القضائي األردني ص
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وذلك بعد مرور حوالي ربع قرن على صدور التقنين، وهنا ظهرت الحاجة إلى تكملة النصوص 
تي لم تعد تستوعيها النصوص نتيجة تبدل كثير من العالقات بعد أن تكونت حقوق جديدة ال

االقتصادية، وقد تميزت بالبحث عن اإلرادة الحقيقية للمشرع، فإن لم يجدها الفقها افترضوها 
 .افتراضا

 1500-1550وتمتد ما بين : مرحلة االنهيار

ر عليها القضاء، كما وفي هذه الفترة اتجه هم أصحاب هذه المدرسة إلى دراسة األحكام التي استق
 . 1اهتموا بالقانون المقارن على نحو زعزع أسسها ومهد لقيام المدرسة الحديثة على أنقاضها

تقديس : من مبادئ وأسس هذه المدرسة ما يلي :األسس التي قامت عليها هذه المدرسة 
  لقانون احتكار المشرع انتاج ا -تغليب قصد الشارع عند تفسير التشريع -النصوص التشريعية

التشريع هو المصدر الوحيد للقانون ، فال توجد :  تقديس النصوص التشريعية: األساس األول 
 . قاعدة قانونية إال ومرجعها النصوص التشريعية وخاصة مجموعة نابليون 

أنا ال أعرف : )وذلك ما جعل أحد زعماء هذه المدرسة يعبر عن ذلك ضمن عبارة مشهورة 
إن شعاري وعقيدتي التي :) وقال الفقيه ديمولومب( ا أشرح مجموعة نابليون القانون المدني، وإنم

وهكذا ساد االعتقاد أن القوانين التي وضعها نابليون . 2(أؤمن بها هي النصوص قبل كل شيء
قد حوت كل ما يلزم من قواعد لمواجهة مشاكل الحياة، مما كان له أثر في تقديس نصوص 

ذلك أن هذه التقنينات . 3المصدر الوحيد لنصوص القانون الوضعيمجموعات القوانين واعتبارها 
قد استطاعت أن تستوعب ما كان سائدا من التشريعات واألعراف والتقاليد وأحكام القضاء في 
فرنسا، وأعادها في قالب جديد من صيغ  تشريعية محكمة دقيقة، فجمع هذا التشريع بين االبداع 

 .اث القانوني الضخمفي الصياغة والدقة ، وبين التر 

من صميم فقه مدرسة الشرح في :  تغليب قصد الشارع عند تفسير التشريع: األساس الثاني
:  المتون اعتبار قصد الشارع ونيته، ويتبين ذلك بجالء مما قاله أحد أقطابها وهو الفقيه دومانت

إن إرادة المشرع هي أساس القانون، فروح التشريع هي مرشد لنا ، فيتعين علينا أن نغلبها على )
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عباراته، بمعنى أننا ال نسلم بكل النتائج المستنتجة من حرفية النصوص، وال نغفل كل هاتيك 
 .1(التي ال تستنتج منها في صراحة ووضوح

من الطبيعي أن يؤدي تقديس النصوص :  ون احتكار المشرع إنتاج القان:   األساس الثالث
لذلك نجد من شراح المتون من يذهب إلى حد . وتغليب قصد المشرع إلى هذه الخاصية الثالثة 

القول بأن من حق القاضي إذا أعيته الوسائل لالهتداء إلى قصد المشرع أن يحكم برفض الدعوى 
عدالة عند عدم وجود نص لحكم ، ويدفعهم ذلك إلى إنكار حق القاضي في استلهام وحي ال

بل منهم من يذهب إلى حد ادعاء العصمة للمشرع و يرون لذلك أنه ال . الحالة المعروضة عليه 
 .يمكن أن يكون هناك فكر أسمى من فكره، وال عدالة فوق عدالته

 : طريقة تفسير النصوص عند أصحاب هذه المدرسة

ليون، واالعتقاد أن التشريع هو المصدر الوحيد كان لنظرة االنبهار التي أحدثتها تقنينات ناب
للقانون أثرها على تفسير النصوص، فطالما أن هذه النصوص قد جمعت كل شيء، فيجب 
البحث عن القواعد القانونية فيها ، والفقيه عند تفسيره للنص يجب أن يبحث عن إرادة المشرع 

تعذر الوصول إلى اإلرادة الحقيقية  الحقيقية التي قصدها عند وضع النص ال عند تطبيقه، وإذا
وقت وضع النص، فإن  المفسر يلجأ إلى ما يسمى باإلرادة المفترضة، أي اإلرادة التي يفترض 
أنها تكون لدى المشرع لو أنه أراد وضع قاعدة للمادة المعروضة، فنية المشرع الحقيقية وقت 

ت الظروف وقت تطبيق وضع التشريع هي ما يجب أن يبحث عنه المفسر، حتى لو تغير 
 .التشريع 

فمهمة القاضي أو الفقيه في تعاليم هذه المدرسة تتجلى في القيام في استعراض نصوص التشريع 
وتفسيرها نصا نصا بغية البحث عن الحكم الواجب التطبيق على الحالة الواقعية، وإذا عجز 

 –اع ، فالعيب أو القصور القاضي أو الفقيه عن استخالص القاعدة القانونية التي تحكم النز 
إنما هو في القاضي أو الفقيه، وليس كامنا في المشرع أو التشريع –حسب أنصار هذه المدرسة 

 .لكون التشريع كامال دائما ولكن القاضي لم يحسن التفسير 

نص القانون المدني الفرنسي على عدم جواز التصرف في :  مثال تطبيقي على هذه المدرسة
، وذلك حتى يتسنى للزوجة أو ورثتها من (فرنسي1554)العقار الذي تقدمه الزوجة مهرا لزوجها

بعدها استردادها كما هي عند انتهاء الزواج، ولم يتعرض المشرع للمنقول الذي يقدم من الزوجة، 
أن المنقول لم يكن   له شأن وقت تقنين المجموعة  أما المنقول فلم يشمله النص، خاصة
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ونظرا ألن معرفة . الفرنسية، وكان العقار عماد الثروة حينئذ، فحمى المشرع   العقار دون المنقول
اإلرادة الحقيقية للمشرع غير متوفر، ألنه ليس أمام المفسر نص يستدل من واقع ألفاظه على 

فإما أن نأخذ بإرادة مفترضة، و : مسألة يكون بين أحد أمرينتلك اإلرادة، لهذا فالحكم في هذه ال
 . إما أن نأخذ بإرادة محتملة

وجب القول بجواز التصرف للمنقول ، : فإذا أخذنا باإلرادة المفترضة للمشرع وقت وضع التشريع
رع إذ ان النص على العقار دون المنقول يجعل للمنقول لحكما مخالفا لحكم العقار، ولو أراد المش

أن يساوي المنقول بالعقار لنص عليه، وهذا ما يقول به فقهاء مدرسة  الشرح على المتون جريا 
على خطتهم في التفسير، وحكمة التفرقة بين ا لحكمين كما يقولون ترجع إلى أن المنقول لم تكن 

،  ولذلك حمى المشرع العقار دون 15له أهمية وقت وضع تشريعات نابليون في أوائل القرن 
 .المنقول ، وهذا الحكم يبقى مفهوما من النص حتى لو تغيرت الظروف 

لجاز القول بأن المنقول : للمشرع وقت تطبيق هذا النص القانونيأما لو أخذنا باإلرادة المحتملة 
أصبح ال يقل أهمية عن العقار  في الوقت الحاضر مما يجعله يستحق الحماية نفسها، بحيث ال 

يجوز التصرف في العقار ، فلو أراد المشرع الفرنسي وضع مادة نص  يجوز التصرف فيه كما
، لكان من المحتمل جدا أن  يجعل حكم النص شامال للمنقول، وهذا هو  1554المادة  اآلن 

األخذ بالنية المحتملة للمشرع وقت تطبيق التشريع، إذ أن المنقول أصبح ال يقل أهمية عن 
أصبحت أكثر الثروات تكون من األوراق المالية، التي  العقارات  في العصر الحديث ، حيث

تعتبر من المنقوالت، فتجب له نفس الحماية فال يجري عليه التصرف أسوة بالعقار، وهذا ما 
 .تقول به المدرسة االجتماعية

وهذا ما يبين أن التفسير يختلف في الواقعة المعروضة، حين يأخذ باإلرادة المفترضة للمشرع عند 
 . تشريع، عما لو يأخذ باإلرادة المحتملة للمشرع عند تطبيق التشريعوضع ال

ولئن كان مذهب هذه المدرسة يؤدي إلى استقرار القواعد القانونية وثباتها ومنع تحكم القاضي إال 
أنه يؤخذ عليها أنه تصيب القانون بالجمود وعدم المرونة ، وتحول دون تطوره بما يتماشى مع 

 . 1اه االقتصادية واالجتماعيةظروف المجتمع وحاج

طريقة تفسير وكان فرانسوا جني هو أهم من أعلن نهاية مدرسة  الشرح على المتون في كتابه 
، ومن وقتها لم يعد لفقه هذه المدرسة وجود فيما يتعلق 1555عام  ومصادر القانون الوضعي

 .بنقطة البداية فيه، وهي إنكار تعدد مصادر القانون الطبيعي
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يتفق الفقه معها في وجوب االحتكام إلى نصوص : موقف الفقه اإلسالمي من هذه المدرسة 
الكتاب والسنة، وهذا أمر ال يختلف فيه جميع فقهاء اإلسالم ، إال أنهم يختلفون مع هذه المدرسة 
في أنهم يراعون مقصد الشارع عند تطبيق النص، إذ أنهم ال يطبقون النص تطبيقا آليا دون 

 .في مآله النص النظر

 .وتتفق مع الظاهرية في وجوب التزام النص من شمول النص لجميع األحكام 

بدأت مالمح هذه المدرسة بالظهور في : المدرسة التاريخية أو المدرسة االجتماعية : ثانيا
في كتابات وبعض أقوال المفكرين  الفرنسيين ، من ذلك ما أشار إليه مونتسيكيو في  15القرن 
من أن القوانين ما هي إال نتيجة للعوامل المختلفة في " روح القوانين"أو " روح الشرائع"كتابه 

البيئة، ولهذا فينبغي أن تكون القوانين خاصة بالشعب الذي تخلق له، وأن تناسب طبيعة البالد، 
إلى ونوع الحياة التي تحياها الشعوب ودينهم وأخالقهم وعاداتهم، وبهذا تختلف القوانين من أمة 

أمة لكنها لم تنتشر إال على يد الفقيه األلماني سافيني الذي تصدى لمحاولة تقنين القانون المدني 
 . م1514في ألمانيا على غرار ما تم في فرنسا، وذلك في بيان نشره عام 

وتهب هذه المدرسة إلى أنه يجب التعامل مع النص القانوني بما يالئم األحداث الجديدة، وغير 
، حتى لو أدى ذلك إلى تحوير القانون القديم،  فتفسير القوانين وتطبيقها ال يتم باالعتماد المتوقعة

على إرادة واضعيها عند وضعها، وإنما باالستناد على الضرورات المرتبطة بوقت تطبيقها، 
فالتفسير الذي يجب إعطاؤه للنص، هو التفسير الذي يفترض بالمشرع أن يعطيه اآلن للحالة 

ثت، ولم يكن قد لحظها سابقا، فالقانون وليد حاجات المجتمع وتطوره، وهو بمجرد التي حد
صدوره ينفصل عن إرادة واضعيه، ويصبح له كيان مستقل، ويمكن أن يتغير معناه من وقت 

 .آلخر، ليظل دائما مالئما لظروف المجتمع المتطورة

 تقوم هذه المدرسة على: 1 أسس المدرسة التاريخية

ب هذه المدرسة في تفسير النصوص التشريعية من هذه النصوص ذاتها ينطلق أصحا -
 .للوصول إلى ما وراءها

تفسير التشريع ال ينبغي أن يكون تفسيرا إلرادة المشرع، بل يجب أن يستقل  التشريع عن   -
المشرع، ويعيش حياته المستقلة في الجماعة ذاتها، ويخضع في تفسيره لكل التطورات 

 .  لجماعةالتي تحدث داخل ا

                                                             
 59، و قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في االجتهاد القضائي األردني ص 1/124: تفسير النصوص - 1



24 
 

ترى هذه المدرسة أن تفسير القوانين وتطبيقها ال يتم باالعتماد على إرادة واضعيها عند  -
وضعها، وإنما باالعتماد على الضرورات المرتبطة بوقت تطبيقها ، فالتفسير الذي يجب 
إعطاؤه للنص ، هو التفسير الذي يفترض بالمشرع أن يعطيه اآلن للحالة التي حدثت، 

سر ال ينظر للنية المفترضة أو الموهومة للمشرع واضع النصوص، وإنما أي أن المف
للنية المحتملة لهذا المشرع، فيما لو خول له وضع النص ضمن الظروف والمعطيات 

 . الجديدة

والمفسر عند قيامه بالتفسير بناء على هذه  المدرسة : طريقة تفسير القانون  عند هذه المدرسة
ية المشرع عند وضع النص، وإنما يبحث عن النية المحتملة له التي ال يتجه إلى البحث عن ن

كان من المفروض أن يتجه إليها لو أنه وضع النص في ظل الظروف التي أحاطت بالمفسر 
 . 1وقت التفسير 

فتفسير القانون ال يعتمد إًذا على النص، بل على الحاجات االجتماعية، حتى لو أدى ذلك  إلى 
ي إعطائه معنى مغايرا لمعناه، والقاضي الذي يطبق النص على النزاع  يمكنه تحوير القانون، أ

أن ينطلق إذا من نص معين، ثم يذهب به بعيدا في تفسيره له، وفقا لما يراه هو مالئما على 
الصعيد االجتماعي، وعلى صعيد حل النزاع، بحيث يكون الحل قائما في الواقع على التفسير 

" االجتهاد يملك النصوص" وليس على النص نفسه، وهذا معنى عبارة الذي حور معنى النص، 
 . 2التي أطلقها بعض فقهاء هذه المدرسة " نتجاوز القانون المدني بواسطة القانون المدني"وعبارة 

م الخاص بإجارة المحالت يمنع 1549لسنة  121إن التشريع  رقم :  مثال من التشريع المصري 
سنة أي سنة  20حويل عقد االيجار بدون إجازة صاحب الملك، وبعد االيجار من الباطن، أو ت

م حصل نزاع خالصته أن مستأجرا أعطى شقته التي استأجرها ألخيه ، فعارضه صاحب  1566
  .الملك، وأقام دعوى بتخلي المأجور من شاغله الجديد

ا التشريع، وفي فبدأت المحكمة في دراسة األوضاع االجتماعية التي كانت سائدة عندما سن هذ
ذلك الوقت كان الشعب  المصري  تحت سلطة القوى الممثلة في الطبقة البرجوازية واالقطاعية، 
وكانت أزمة السكن  التي أتت بعد الحرب العالمية  الثانية أجبرت المشرع على اتخاذ عدد من 

وقصد المشرع . اجراءات الطوارئ مثل تحديد عقود  اإليجار أو تحديد اإليجار بحكم القانون 
حينما طالب بأخذ إجازة صاحب الملك في أي عقد إيجار من الباطن أو تحويل هذا العقد 

 .لمصلحة آخر، قصده من ذلك حماية حقوق تلك الطبقة البرجوازية واالقطاعية الحاكمة
                                                             

 .195، صدروس في مبادئ القانون سليم، عصام أنور، وقاسم، دمحم حسن،  - 1
 161، صالمدخل إلى علم القانون نجا ،  - 2



25 
 

و من ثم فإن المحكمة أرادت تطوير هذا القانون ليكون في خدمة المؤثرات االجتماعية في 
وقالت بأن تقدم المجتمع في خطى االشتراكية قد أجرت تحوالت جذرية في بناء المجتمع زمانها، 

، وفي الفلسفة التي يؤمن بها، وفي مثل هذه الظروف فإن األسباب  الموجبة يجب أن تتبدل 
 .لتالئم الحياة الجديدة

ر بأن غايته هي وهكذا فإن الغاية  التي كان يبتغيها المنع في التجديد من الباطن  يجب أن يفس
منع المستأجر القديم من استغالل الشاغل الجديد، ولكن هذا لم يكن هو الحاصل في هذه 
الدعوى، طالما أن المستأجر قد تنازل عن العقد بنفس شروطه األصلية إلى أخيه الذي قبله 

 .1برمته
  :موقف الفقه اإلسالمي من هذه المدرسة

إن فكرة فصل النصوص الشرعية عن إرادة الشارع، وربطها بالظروف والعوامل المتغيرة ليس لها 
محل في مناهج التفسير اإلسالمية، دون أن يعني ذلك جمود الشريعة وعدم مراعاتها للظروف 

أحكام ال تتغير بتغير الزمان : واألحوال المحتفة بالحكم، وذلك أن أحكام الشريعة نوعان
ل، وهذه تمثل الثوابت كالعقائد والعبادات التي ال أثر للظروف في تغيير حكمها، وكثير واألحوا

وهو ما يتغير بتغير الزمان :من أحكام األسرة، ولهذا جاءت أحكامها محددة، والنوع الثاني 
واألحوال،  هذا النوع الثاني الذي اكتفت فيه الشريعة ببيان القواعد العامة، وتركت مجال تفصيل 

ألحكام للمجتهدين، حيث يمكن معرفة حكمها من خالل إدراجها تحت القواعد العامة، ومن ا
مظاهر اعتبار تغير الظروف واألحوال في الشريعة أن األحكام جاءت معللة بتحقيق مصالح 

فالشريعة لم . ، واعتبار العرف( ال ينكر تغير األحكام بتغير الزمان)العباد، ولهذا جاءت قاعدة 
رة التطور، لكن بنظرة تختلف عن المذهب التاريخي، في أنها جعلته مقصورا على تنكر فك

  .  األحكام الجزئية المبنية على العرف والعادة، أما األحكام الكلية فال تتبدل

فيوافق المنهج االجتهادي في الشريعة بذلك المدرسة االجتماعية في االستناد عند تفسير 
ة بوقت تطبيقها، فالمجتهد يعمل على تطبيق النص على نحو النصوص إلى الضرورات المرتبط

يحقق مقصد الشارع ، إال أنه في هذا التطبيق ال يخالف النص ، فيختلف بذلك عن هذه 
 .المدرسة

فليس في  المنهج االجتهادي اإلسالمي ما يجيز تجاوز النص، إذ أن من القواعد المعروفة 
أن التشريع اإلسالمي يعتبر التأويل في تفسير النص ، و (ال اجتهاد في مورد النص)والمقررة 
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وتطبيقه، وال يعد التأويل تجاوزا للنص الشرعي، ألن المجتهد ال يلجأ للتأويل إال عند تعذر 
المعنى األصلي، وال يحمله على ذلك إال نصوص أخرى قد تكون خاصة أو مبادى كلية، فيقوم 

المعنى الحرفي لبعضها وبتأويل بعضها على نحو المجتهد بالجمع بين األدلة من خالل األخذ ب
يوفق بين جميع األدلة، وقد وضع القواعد والشروط التي تضبط عملية التأويل، فالتأويل بيان 
حقيقة ما يؤول إليه المعنى الذي قصده المشرع، والتأويل في التشريع اإلسالمي استثناء، ألن 

جتماعية التي جعلت التأويل أصال، ألنها األصل في الكالم الحقيقة، بخالف المدرسة اال
افترضت في التشريع أن يحل جميع المشكالت الطارئة، ولهذا توسعت في التأويل لدرجة خالفت 

 .فيه التشريع ، وأصبح التفسير عند هذه المدرسة تشريعا

المعنى و التأويل تبيين إرادة المشرع من اللفظ ، بصرفه عن ظاهر معناه المتبادر منه، وهو بهذا 
جزء من التفسير، وما يعنينا هنا هو التأويل الذي يعتمد على حكمة التشريع وهو يرمي إلى 

 :أمرين

 .فهم المنصوص عليه في ضوء حكمة التشريع -

تطبيق المنصوص عليه أو تنفيذه على كل وجه يحقق حكمة التشريع في ضوء حكمة  -
 .التشريع

إن هذا التأويل القائم على حكمة التشريع أصدق دليل على أن المجتهد : ) قال الدريني
بالرأي  يتصرف في معنى النص تفهما وتطبيقا ، أما تصرفه في معنى النص تفهما ، 
فألنه يتعمق في معنى النص  ليدرك غاية تشريعه، ثم ينزل النص على المعنى الذي 

يه أن يؤول  النص على وفق  ذلك المعنى حددته حكمة التشريع ، ومن ثم كان لزاما عل
تأويال ال يخرج به عما يمكن أن يحتمله بحسب وضعه اللغوي، وهو شرط أساسي من 

، فهو توسيع ألفق النص وليس خروجا عليه أو إبطاال للمنصوص ...شروط التأويل 
فضي عليه كلية، فاتضح الفرق، و أما تصرفه في التطبيق فيبدو في تبين المسالك التي ت

 .1(إلى تحقيق تلك الحكمة التي هي روح النص 

  (مذهب البحث العلمي الحر)المدرسة العلمية : ثالثا 

ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر، وتنسب إلى الفقيه الفرنسي فرانسوا جيني الذي وضع مبادئ 
، 1555عام "  طرق التفسير ومصادر القانون الخاص الوضعي"هذا المذهب في كتابه المسمى 

                                                             
،  3الرسالة ، بيروت ، ط فتحي الدريني، مؤسسة : المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي - 1

 .192م،  ص 2013/ هـ  1434
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والذي كان له صدى واسع في األوساط العلمية، فاتجه الفقه لألخذ به، لتحل هذه المدرسة محل 
 .1مدرسة الشرح على المتون التي سادت طوال القرن التاسع عشر

ألن المفسر يتحرر خالله من الخضوع ألية سلطة وضعية يجب أن يستمد :  بحثا حرا و تسمى
ألن المفسر يتحاشى أفكاره  الذاتية وتصوراته الشخصية كليا :  مياو علمنها القاعدة التي يطبقها 

، ويستوحي الحقائق من عوامل موضوعية يستقيها من العلم وحده، فالمفسر ال يفتعل نية 
 .المشرع، وإنما يستهدي في الوصول إليها بحقائق موضوعية ثابتة

ر البحث عن إرادة المشرع وخالصة مذهب جيني في البحث العلمي الحر، أنه يجب على المفس
الحقيقية، بجميع الوسائل اللغوية والمنطقية، وعندما يدرك أن المشرع لم يحدد الحل المطلوب، 
فإن عليه أن يستوحي األصول التي تمثل جوهر القاعدة القانونية، ويتغلغل في طبيعة األشياء 

 . 2ليقرر الحل المطلوب

فمنهج هذه المدرسة التزام النص عند وجود النص في الواقعة المتنازع عليها وتفسيره بناء على 
قصد المشرع وقت وضع النص، ولهذا فإن هذه المدرسة تأخذ باإلرادة الحقيقية للمشرع عند 

وضع النص ، وأما في حالة عدم وجود النص فإنها ال تأخذ بالنية المفترضة للمشرع  كما هو 
إلى البحث في مدرسة التزام النص و المدرسة االجتماعية، بل إن الفقيه أو القاضي يلجأ  الحال

 .  العلمي الحر

وبهذا قامت هذه المدرسة للتوفيق بين المدرستين، فأخذت مزايا كل مذهب، وتجنبت عيوب كل 
وقت  منهما، فقد أخذت من مدرسة الشرح على المتون مزية البحث عن إرادة المشرع الحقيقية

وضع النص، وخالفتها في األخذ بالنية المفترضة للمشرع عند عدم وجود النص، وتأخذ بالبحث 
 .  العلمي الحر،  وهو بذلك يخالف المدرسة االجتماعية التي تقول باإلرادة المفترضة

عجز التشريع  : تقوم على أربعة أسس : األسس أو المبادئ التي قامت عليها المدرسة العلمية
 -رفض االخذ بالنية المحتملة  -احترام اإلرادة الحقيقية للمشرع -وتعدد مصادر القانون  ونقصه

 .البحث العلمي الحر

 عجز التشريع  ونقصه وتعدد مصادر القانون : األساس األول

                                                             
 59، و قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في االجتهاد القضائي األردني ص 1/124: تفسير النصوص - 1
 115 - 115ص  :قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في االجتهاد القضائي األردني - 2
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القانون المكتوب هو نتاج العقل البشري، وإرادته المحدودة ، ومن ثم فال يمكن أن تستمد منه كل 
تتطلبها العالقات االجتماعية المعقدة وغير المحدودة، ولذلك يضطر القاضي أحيانا  القواعد التي

إلى االعتماد على نفسه في اكتشاف القاعدة ، ويترتب على نقص التشريع الذي ال يصلح وحده  
 .حال لكل مسألة، ولذلك يجب أن تتعدد مصادر القانون 

وقف جني أمام النص التشريعي واعتبره  :احترام اإلرادة الحقيقية للمشرع: األساس الثاني
مقدسا، ال يجوز انتهاك حرمته، وال المراوغة في فهمه، أو تشويه معناه، ولذلك ينبغي أن يقتصر 
التفسير على محاولة التعرف على هذه اإلرادة، وليس إصالحها أو تعديلها، أو اخضاعها ألية 

 .للمشرع لحظة نشوئهفيجب التقيد بالقصد الحقيقي , ظروف أو أفكار مسبقة

ال يقول أصحاب المدرسة العلمية بالنية المحتملة : رفض االخذ بالنية المحتملة: األساس الثالث
 .للمشرع، ألن منهجهم عند عدم ورود الحكم في النص البحث في المصادر األخرى للقانون 

صفة المشرع،  حينما يفتقد المفسر النص الواضح يتقمص: البحث العلمي الحر: األساس الرابع
ويتخطى مرحلة التفسير، ويقرر الحل المطلوب بمراعاة نفس االعتبارات التي كان المشرع يراعيها 
لو أراد الفصل في النزاع، فعلى المفسر إذا استخالص القاعدة القانونية من خالل البحث العلمي 

القانون والتي هي الحر، وذلك بالرجوع إلى العوامل والعناصر المختلفة التي تساهم في خلق 
مادته األولية، وهي الحقائق الطبيعية والتاريخية والعقلية و المثالية، والتي يستلهمها القاضي 

 .ليضع قاعدة قانونية ليطبقها على الحالة المعروضة عند عدم وجود نص تشريعي

 موقف الفقه اإلسالمي من مدرسة البحث العلمي الحر

بها مدرسة البحث العلمي الحر، مع أسس الفقه اإلسالمي، من خالل مقارنة األسس التي جاءت 
 :نالحظ ما يلي

بالنسبة لألساس األول وهو عجز التشريع ونقصه في مدرسة البحث العلمي الحر، فمنطقي ألنه 
من وضع البشر، وعقل البشر معرض للقصور والنقص، فينتقل بناء على ذلك إلى التشريع 

ألن النصوص الشرعية التي يقوم عليها فمنزلة من الحكيم أما الفقه اإلسالمي، و . الموضوع
الخبير الذي ال حد لعلمه وقدرته، ألنها شريعة كاملة صالحة منزلة للتطبيق في أي زمان ومكان، 

  3المائدة { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا}

ت فيه أنظار الفقهاء ، فيرى الظاهرية أن ي اختلفذهذا الشمول في النصوص الشرعية ال
النصوص الشرعية شاملة لجميع األحكام، ليتوافق مع مدرسة الشرح على المتون ويصادم 
المدرسة العلمية التي ال تقول بذلك الشمول، وإن كان  الظاهرية يتفقون مع المدرسة العلمية من 
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لنص، وبهذا تتفق مع المدرسة العلمية حيث القول باحترام اإلرادة الحقيقية للمشرع عند وضع ا
 .في المعنى الظاهر للنص بالرغم من قولها بعدم تعليل األحكام

في حين يرى باقي علماء اإلسالم أن شمول التشريع لألحكام من حيث اإلجمال ال من حيث 
التفصيل، حيث إن الشريعة لم تنص على كل جزئية، وإن كان يمكن إدراج أي جزئية تحت 

العامة لهذه الشريعة ، وبذلك فيه بعض االتفاق مع القول بعدم شمول التشريع لكل حكم ،  القواعد
 .وهو ما يتفق مع المدرسة العلمية. من حيث النتيجة

وعدم األخذ باإلرادة  -وأما األساسان الثاني و الثالث وهما احترام اإلرادة الحقيقية للمشرع
ث األخذ بالمعنى الظاهر، وعدم قبول التأويل، فيؤخذ المحتملة، فيتفق مع منهج الظاهرية، من حي

وأما األساس الرابع، وهو البحث العلمي . عليه ما يؤخذ على الظاهرية وعلى مدرسة المتون 
الحر، واعتبار أن المفسر حينما يفتقد النص الواضح يتقمص صفة المشرع ، ويتخطى مرحلة 

بارات التي كان المشرع يراعيها لو أراد الفصل التفسير، ويقرر الحل المطلوب بمراعاة نفس االعت
في النزاع، فهو قريب من قول العلماء من االجتهاد عند فقد النص، إال أن المفسر في الشريعة ال 
يعتبر مشرعا ، وال يتقمص صفة المشرع، وإنما يتحرى باجتهاده مقصد الشارع ، أي أنه يتحرى 

العامة للتشريع اإلسالمي، كما أن المجتهد ملزم  مراد هللا تعالى من خالل بحثه في القواعد
 . بالضوابط الشرعية لالجتهاد، وليس له الحرية المطلقة في االجتهاد إال من خالل تلك الضوابط

  .1كما أن الشريعة تحيل عند افتقاد النص للمصادر األخرى ، فتتفق هنا مع المدرسة العلمية

 المقارنة بين المدارس الثالث 

من حيث مقصد المشرع نالحظ من خالل ما سبق أن بين هذه المدارس نقاط اتفاق واختالف 
، فمدرسة الشرح على المتون ودوره في التفسير، ومن حيث المصادر التي يستمد منها القانون 

فالتفسير حسب ، وتنحصر مصادره في التشريع، تنظر للقانون على أنه تعبير عن إرادة المشرع
 .التعرف على مقصد المشرع من النص عند وضعههذه المدرسة 

وعن الحقائق ، فتنظر للقانون على أنه تعبير عن ضمير الجماعةوأما المدرسة االجتماعية 
، ويتحرى ولهذا فإن المفسر عند تفسيره ينظر إلى األوضاع االجتماعية، الموضوعية المحيطة

 .عند التطبيقالمقصد المحتمل للمشرع لو أراد وضع المادة القانونية 

                                                             
 115 - 115ص : د القضائي األردنيقواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في االجتها 1
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فتفق مع مدرسة التزام النص من حيث أن التفسير يقوم على و أما مدرسة البحث العلمي الحر 
وتختلف معها في أنها تلجأ ، تحري مقصد المشرع من النص عند وضع النص ال عند التطبيق

النص عند عدم النص على الحكم إلى البحث العلمي الحر بحثا عن الحكم خالفا لمدرسة التزام 
 .التي تقول بشمول التشريع

اتفقت كل من مدرسة الشرح على المتون و مدرسة البحث العلمي :  نقاط االتفاق واالختالف 
الحر على تقديس النص وااللتزام به وقت وضع التشريع، وعدم االنحراف في فهمه المؤدي إلى 

 . ثبات معنى النص

ى المتون فيما يتعلق بكمال التشريع الذي تخالف مدرسة البحث العلمي الحر مدرسة الشرح عل
يؤمن به أصحاب مدرسة الشرح على المتون، وبوجود الحلول فيه لكل المستجدات،  بل على 
العكس من ذلك فأصحاب هذه المدرسة يؤمنون بفكرة  نقص التشريع ، ، ويخالفونها بالتالي في 

لم يتعرض لها  المشرع يقولون  فكرة البحث عن النية المفترضة للمشرع، ففي الحاالت التي 
بضرورة إكمال ذلك النقص بالرجوع إلى مصادر القانون األخرى، وفي مقدمتها العرف وكذلك 

 . إلى البحث العلمي الحر 

وتخالف مدرسة البحث العلمي الحر المدرسة االجتماعية التي تفسر النص بناء على النية 
البحث العلمي الحر تقوم على بيان إرادة  المفترضة للمشرع عند تطبيق النص، ألن مدرسة

المشرع كما هي دون تحوير أو تعديل، أو تطوير إلخضاعها آلية ظروف اجتماعية جديدة، فإذا 
لم يؤد تفسير النص تفسيرا حقيقيا، يقوم على احترام إرادة المشرع إلى انطباقه على النزاع 

رورة البحث عن قاعدة قانونية أخرى المعروض، فيجب التسليم حينئذ بعدم انطباق النص، وبض
 . في مصدر آخر من مصادر القانون الوضعي، كالعرف مثال

 موقف القانون الجزائري من هذه المدارس

تأثر المشرع الجزائري بالمدارس الثالثة، ويتضح ذلك من خالل الفقرة الثانية من المادة     
مبادئ  –التشريع : بما يلي در القانون األولى من التقنين المدني الجزائري، والتي عددت مصا

ذاهبا هنا مذهب المدرسة العلمية ( مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة  -الشريعة اإلسالمية 
التي لم تكتف بالتشريع وحده كمصدر، بل أضافت إليه مصادر أخرى ، بحيث إذا لم يصل 
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واه ، تعين عليه البحث عن القاعدة القاضي أو الفقيه إلى معنى النص التشريعي من لفظه أو فح
 .1القانونية واجبة التطبيق في المصادر التالية للتشريع من حيث المرتبة

 وتقسيماتها في الفقه اإلسالمي ( تفسير النصوص)دالالت األلفاظ : المطلب الثالث

يديه هذا دالالت األلفاظ عند علماء األصول، ينبغي أن نقدم بين  وقبل أن نتطرق إلى تقسيمات
مفهوم الداللة وأقسامها ، ألن إدراك المقصود بدالالت األلفاظ  المدخل المختصر الذي نبين فيه

 .في المفهوم األصولي يتوقف على التعرف عليه

 تعريف الداللة  وأقسامها :  الفرع األول

  تعريف الداللة  لغة واصطالحا: أوال

 . 2من دل عليه إذا أرشد،  ومنه أخذ الدليل الذي يرشد إلى الحكم:  لغة لداللة ا -1
كون الشيء بحالة يلزم من العلم " "فهم أمر من أمر آخر: "  الداللة اصطالحا -2

 .والثاني هو المدلول ، والشيء األول هو الدالبه العلم بشيء آخر، 

3"كون اللفظ بحيث إذا أطلق ، فهم منه المعنى المراد":  أو هي  

 داللة غير لفظية ، داللة لفظية: تنقسم الداللة إلى قسمين: أقسام الداللة : ثانيا

 .4وهي الداللة التي يتوقف فهمها على غير اللفظ: الداللة غير اللفظية -1

الداللة غير  - الداللة غير اللفظية الوضعية -العقلية   الداللة غير اللفظية - :وهي ثالثة أقسام
 .العرفية اللفظية

وهي أن يدرك العقل المراد منها بغير لفظ كداللة : الداللة غير اللفظية العقلية - أ
 .1الدخان على وجود النار

                                                             
، دار جسور النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري ، المدخل إلى العلوم القانونية: عمار بوضياف - 1

 296ه، ص4/2019للنشر،ط
 252/ 5لسان  العرب  مادة دلل ، - 2
، 104م ، ص  1553-هـ 1403/  1لبنان، ط–وت ، دار الكتب العلمية بير التعريفات: علي بن دمحم الجرجاني   - 3

 . 23شرح تنقيح الفصول ص
 104التعريفات ص  - 4
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أي أنها تدل على المراد بشيء ُوِضع أو : الداللة غير اللفظية الوضعية - ب
اصطلح عليه ليدل على المعنى المطلوب كداللة المتر على المسافة المعروفة 

 . 2صالة المغربوغروب الشمس على دخول 
وهي ما يدرك من قبل الطبائع المعتادة عند : الداللة غير اللفظية الطبيعية - ت

 3.البشر كداللة حمرة الخد على الخجل وصفرة الوجه على المرض أو الخوف
هي الداللة التي يتوقف فهمها على األلفاظ ، وقد عرفها   :الداللة اللفظية  -2

كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه، للعلم   :"الجرجاني بأنها 
 .4" بوضعه

 الداللة اللفظية الطبيعية ؛ و الداللة اللفظية الوضعية ؛ و: و تنقسم إلى ثالثة أقسام 
 .الداللة اللفظية العقلية

وهي الداللة التي يدرك معناها بمحض العقل ؛كداللة :  الداللة اللفظية العقلية - أ
 .من الجسد على حياة صاحبه صدور الكالم

التي ُتدرك بواسطة الطباع كداللة اللفظ الخارج عند :  الداللة اللفظية الطبيعية - ب
 .وداللة التأوه على الوجع. على وجود علة في الصدر(أح أح)السعال 

داللة كلمة رجل : التي يدرك معناها بوضع اللغة مثل: الداللة اللفظية الوضعية - ت
 .5البالغعلى اإلنسان الذكر 

الداللة اللفظية  ليظهر لك أن المقصود بدالالت األلفاظ  في المجال األصولي هو
التي تتوقف على فهم المراد من اللفظ، وبالتحديد الداللة اللفظية الوضعية التي يدرك 

                                                                                                                                                                               
 125/1 ،1559 -1415/ 2شرح الكوكب المنير، مكتبة العبيكان، ط: ابن النجار الحنبلي - 1
 125/1شرح الكوكب المنير: ابن النجار الحنبلي ،104التعريفات ص  - 2
تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية للكاتبي، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، : محمود بن دمحم الرازي  -3

عمر فاروق الطباع، بيروت،  :إيضاح المبهم في معاني السلم، ت : ، وأحمد الدمنهوري 25م، ص1545هـ،2/1359ط
 .وما بعدها35،ص2/1429،2006مكتبة المعارف،ط

 104ص : التعريفات  - 4
، 2006، 3/1429معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر المعاصر ، بيروت،طط: قطب مصطفى سانو  - 5
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الذي يعني ربط لفظ : "كما عرفه ابن جني هو" الوضع"، و 1معناها بوضع اللغة
 ".بإزاء معنى

داللة المطابقة ، داللة التضمن  وداللة : اللة اللفظية الوضعية إلى ثالثة أقسام وتنقسم الد
االلتزام ؛ ألن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، 

فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق  :ومثاله لفظ اإلنسان. وعلى ما يلزمه في الذهن بااللتزام 
 . 2طابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى قابل العلم بااللتزامبالم

هي داللة اللفظ على تمام  معناه، ويقصد بذلك أن يكون المدلول : داللة المطابقة  -1
في هذه الداللة اللفظية مطابقا لما أراده الواضع من اللفظ بال زيادة  –وهو المعنى  –

وداللة النخلة على الشجرة . كداللة لفظ االنسان على الحيوان الناطق . وال نقصان 
بكل أركانه ، ومثالها في القرآن قوله على معنى البيت " البيت"المعروفة ، ولفظ 

وكذا . على وجوب إقامة الصالة وإيتاء الزكاة 3{ وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة} :تعالى
على إباحة مبادلة مال بمال ففي هذه األمثلة  4{ وأحل هللا البيع} :داللة قوله تعالى 

  5.ضعنجد تطابقا بين ما تدل عليه العبارة والمعنى الذي أراده الوا
 .الذي وضع له -بعض معناه  -وهي داللة اللفظ على جزء معناه : داللة تضمن -2

" البيت"كداللة لفظ  و ، كداللة لفظ االنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط
حط :وداللة الشجرة على األغصان ، في قول الرجل  ..على السقف فهو بعضه 

فالعصفور إنما حط على جزء من أجزاء الشجرة وهو . عصفور على الشجرة 
أو كأن يستعمل . األغصان ، فيكون اللفظ قد دل على جزء من المعنى ألنه يتضمنه

                                                             
 ".الذي يعني ربط لفظ بإزاء معنى: "هو" الوضع" 1

وعملية الوضع هذه موغلة في . فالوضع هو الذي يؤمن األرضية المتفق عليها بين المتكلم والسامع إليجاد التفاهم بينهما
من هو الواضع؟ وهل اللغة اصطالحية أو توقيفية ؟ ليس هذا : لذلك اختلف في.قدم يعسر أن يقطع بتحديد صاحبها ال

 .محل التكلم عنها
 205، 204معجم مصطلحات أصول الفقه، ص: ، قطب مصطفى سانو105، 104ص: التعريفات - 2
 43اآلية : سورة البقرة  - 3
 295اآلية : سورة البقرة - 4
 204ص: م مصطلحات أصول الفقهمعج  -5
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من ألن اإليجاب هو جزء من البيع وركن .لفظ البيع مثال للداللة على االيجاب فقط 
 .1أركانه

على وجوب إقامة الصالة، فإن 2{ وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة}: ومثال ذلك في القرآن
هذه الداللة داللة جزئية لعبارة تتضمن مدلوال آخر غير ما توصلنا إليه ، أال وهو 

وسبب تسميتها بالتضمن .  إيتاء الزكاة فالداللة أنقص من المعنى الذي يحمله النص
 .3مقصود في المدلول الكلي للعبارة، هو تضمن ال

داللة اللفظ على معنى خارج عنه، إال أنه الزم له : "و ُتعرَّف بأنها: داللة التزام -3
أي أن اللفظ يدل على معنى خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي،   .عقاًل، أو عرفاً 

  .4إال أنه يلزم له عقال أو عرفا
المستفاد منها لم يدل عليه اللفظ مباشرة، ولكن وسميت بداللة التزام؛ ألن المعنى 

 .5معناه يلزم منه في العقل، أو في العرف
فثبوت الملك ووجوب التسليم مثال، معنيان الزمان للبيع ، وهما حكمان أو معنيان 

خارجان عن المعنى المطابقي للبيع ، وهو االيجاب والقبول، ولكنهما الزمان ذاتيان 
 .ذلك أن اللزوم نوعان عرفي وعقليومعنى . لذلك المعنى 

هو ماال يحكم العقل به إال بعد مالحظة الواقع ، وتكرر "و :  اللزوم العرفي - أ
ومثاله . 6"مشاهدة اللزوم له، دون أن يكون لدى العقل ما يقتضي هذا اللزوم

، وال يدخل ضمن (الحيوان الناطق)من حيث اللغة موضوع لـ( اإلنسان)لفظ 
العلم وصنعة الكتابة، ولكن هذه القابلية صفة الزمة  هذا المعنى قابلية

هل هذا قابل للعلم وصنعة : لإلنسان السوي، فإذا سأل سائل عن شخص
داللة )، فقد أجيب باإليجاب، وذلك بمقتضى (إنسان)هو : الكتابة؟  فقيل له

                                                             
 202ص: معجم مصطلحات أصول الفقه - 1
 43اآلية : سورة البقرة  - 2
 202ص:معجم مصطلحات أصول الفقه  - 3
 202ص:  معجم مصطلحات أصول الفقه - 4
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وهذا اللزوم هو من قبيل (. اإلنسان)؛ ألن هذه الصفة الزمة لمعنى (االلتزام
  1.م العرفي ال العقلياللزو 

هو ما يحكم العقل المجرد به، بحيث يلزم من (: "الذهني) مثال اللزوم العقلي - ب
، فعندما 2"تصور المسمى في الذهن تصوره فيه، فيتحقق االنتقال منه إليه

إن العدد ثمانية عدد زوجي، فهذا القول يدل على أن هذا العدد قابل : نقول 
ألنه يلزم عقاًل من كونه عددًا زوجيًا، أنه للقسمة على اثنين دون كسر؛ 

 .وهذا اللزوم هو من قبيل اللزوم العقلي ال العرفي. يتصف بهذه الصفة

 3{للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} :و مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى 
تدل على زوال ملك هؤالء المهاجرين الذين أخرجهم الكفار من مكة عما تركوه فيها من أموال 

على المهاجرين "فقراء " ، فإطالق كلمةألن كلمة الفقير تدل مطابقة على من ال يملك شيئا.
 ."4فقراء"يستلزم عقال زوال ملكيتهم عن أموالهم وإال لما صح أن يطلق عليهم لفظ 

تستلزم هي بدورها  –وهو الزم عقلي لكلمة  فقراء –ملكية المهاجرين عن أموالهم ثم إن زوال  
انتقالها إلى الكفار باالستيالء عليها قهرا، ألن الملكية إذا زالت عن مال أحد، فال بد أن تنتقل 

  5.إلى آخر، حتى ال يبقى المال من السائبة بدون مالك ، ولكنها تنتقل باالستيالء واإلحراز

هو أن داللة اللفظ على معناه إما أن تشمل :  الدالالت في ثالثة أنواع فقطحصر هذا  وسبب
المعنى كامال وهي داللة المطابقة، وإما أن ال تشمل تمام المعنى، وهذا القسم إما أن يدل على 

جزء من المعنى وهو داللة التضمن، أو يدل على معنى مالزم له خارج عنه ال يمكن تصور 
 6. ى إال به و هو داللة االلتزامتمام المعن

 عند علماء األصول تقسيماتها دالالت األلفاظ و: الفرع الثاني

                                                             
 .41، ص المبهم في معاني السلمإيضاح : أحمد الدمنهوري  -1
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دالالت األلفاظ هي القواعد التي وضعها علماء األصول  قصد االستعانة بها في تفسير 
النصوص الشرعية،  وألجل ذلك قسموها باعتبارات مختلفة على اختالف في ذلك بين الجمهور 

فقسموها باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له  إلى حقيقة  والحنفية في بعضها،
 و باعتبار الشمول و عدمه إلى عام وخاص ومشترك،ومجاز وكل منهما إلى صريح وكناية ، 

، وباعتبار كيفية داللة اللفظ على ...وضوح داللة اللفظ وخفائه إلى ظاهر ومجمل  وباعتبار
 : نفصلها فيما يلي.... نطوق ومفهوم وعبارة وإشارة وداللة واقتضاءالمعنى إلى م

 تقسيمه باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له:  أوال

 . وينقسم اللفظ بهذا االعتبار إلى حقيقة ومجاز، وكل منهما ينقسم إلى صريح وكناية           

  :تعريف الحقيقة لغة واصطالحا  -1                 

 الحقيقة في اللغة على وزن فعيلة، وهي مشتقة من حق الشيء : تعريف الحقيقة لغة-أ

بمعنى ثبت، فالحقيقة مأخوذة من الحق الذي هو الثبوت، كما تستعمل بمعنى ذات الشيء الالزمة له عند 
 .2عند البعض اآلخر" وداللة اللفظ على المعنى الموضوع له في أصل اللغة"، 1البعض

 .3"الحقيقة ما أقر في االستعمال على أصل وضعه، والمجاز ما كان بضد ذلك: "منظورقال ابن 

اللفظ المستعمل فيما وضع له، كإطالق لفظ : "عرفها التلمساني بأنها :   الحقيقة اصطالحا-ب
 .4"األسد على الحيوان المفترس

لعبور، مشتق من الجواز الذي هو التعدي وا لغة - :واصطالحا  تعريف المجاز لغة -3
 . 5"تقول جزت المكان الفالني أي عبرته

                                                             
 44شرح تنقيح الفصول ص: القرافي  - 1
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اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعالقة بينه : "المجاز التلمساني عرف: اصطالحا -
وبين ما وضع له كإطالق لفظ األسد على الرجل الشجاع فإذا كان اللفظ محتمال لحقيقته 

 1"ومجازه فإنه راجح في الحقيقة

 :2يخضع لشرطين هما اللفظ فيهماوبالتأمل في هذه التعريفات لكل من الحقيقة والمجاز نجد أن 

إذ باالستعمال يسمى  اللفظ حقيقة أو مجاز، أما قبل االستعمال فهو مجرد :  االستعمال -
 .لفظ دال على معنى ليس بحقيقة و ال بمجاز ، فاالستعمال إذن من شرطهما

الحقيقة اللغوية تخصيص اللفظ بإزاء المعنى، وجعله دليال عليه الذي هو في :  الوضع -
، ألن الوضع اللغوي هو شيء 3، وفي الحقيقة الشرعية و العرفية  هو غلبة االستعمال

 .4ضروري بالنسبة  للحقيقية بأقسامها الثالثة
: ثالثة وهيويحتاج االستعمال المجازي لكي يتم العبور من الحقيقة إليه إلى ثالثة توافر شروط 

 5النقل -المناسبة  -الوضع األول 
ألنه لم يصح أن يطلق عليه "وتظهر ضرورة وجوده في أن لكل مجاز حقيقة، :  الوضع األول - أ

اسم المجاز إال لنقله عن حقيقة موضوعة له، إذ المجاز اسم للموضوع الذي ينتقل فيه من مكان 
 .6يرهاإلى مكان، فجعل لذلك لنقل اللفظ من الحقيقة إلى غ

أي االنتقال من الحقيقة إلى المجاز ، فاالسم الموضوع بإزاء المسمى هو حقيقة له،  فإذا   :النقل - ب
أردنا بها ذلك الكوكب  العظيم الكثير " شمس"نقل إلى غيره صار مجازا، ومثال ذلك أنا إذا قلنا 

ا به الماء العظيم أردن" بحر"الضوء، وهذا االسم له حقيقة ألنه وضع بإزائه، وكذلك إذا قلنا 
إلى الوجه " شمس"المجتمع الذي طعمه مالح ، وهذا االسم له حقيقة ألنه وضع بإزائه ، فإذا نقلنا 

المليح استعارة كان ذلك مجازا ال حقيقة له وكذلك إذا نقلنا البحر إلى الرجل الجواد أو العالم 
 .7استعارة، كان ذلك مجازا ال حقيقة له

                                                             
 65مفتاح الوصول ص: التلمساني  - 1
 102ص : الخطاب الشرعي وطرق استثماره:إدريس حمادي  - 2
 44شرح تنقيح الفصول ص:القرافي  - 3
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ي العالقة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ليتم بواسطتها المناسبة ه: المناسبة  - ت
العبور بالذهن من الملزوم إلى الالزم، فيحصل فهم المراد وإدراكه ، كالمشابهة مثال أو إطالق 

 1 ..البعض على الكل
 أنواع الحقيقة والمجاز -3
 أنواع الحقيقة  -ا

 .2"إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية: "هيو ثالثة أقسام والحقيقة باعتبار الواضع 
هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي أو كون اللفظ مستعمال فيما : الحقيقة اللغوية  -

وضع له في لغة الناس، فواضعها واضع اللغة، مثل كلمة األسد في الحيوان المفترس، 
 .3والدابة في كل ما يدب على األرض

مستعمل في الشرع ،أو هو كون اللفظ مستعمال في كالم هي اللفظ ال: الحقيقة الشرعية -
الشارع من غير مراعاة معناه الحقيقي، فالواضع لها هو الشارع، وذلك كألفاظ الصالة 
والزكاة والصيام والحج، فتستعمل في العرف الشرعي على غير ما كانت مستعملة فيه 

  4.ةفصارت حقائق شرعية بعدما كانت لغوي. في أصل وضعها اللغوي 
وهي اللفظ المستعمل في معنى عرفي اصطلح عليه الناس، أو كون : الحقيقة العرفية-

اللفظ مستعمال في متعارف الناس من غير مراعاة المعنى األصلي ، ولذلك تسمى حقيقة 
اصطالحية ، وذلك كالمصطلحات التي يتداولها أصحاب العلوم المختلفة ، كمصطلحات 

النحاة ، والموضوع له شرعا ، فواضعها هو الشارع، مثل كلمة الرفع والنصب والجر عند 
وهي . 5الصالة المستعملة في العبادة المخصوصة المشتملة على أقوال وأفعال معروفة

 :نوعين
وهي التي غلب استعمالها في غير مسماها اللغوي، أو : الحقيقة العرفية العامَّة -1

ستعمله أهل العرف العامِ  في هي اللفظ الذي الموضوع لغة لمعنى معين ، ثم ا
غيره حتى شاع عندهم وصار عرفا عاما، ومن أشهر أمثلته لفظ الدابة الموضوع 
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في األصل لكل ما َيِدبُّ على وجه األرض أي كل دابة على األرض ، سواء أكان 
إنسانا أو حيوانا، ثمَّ غلب عليه عرف االستعمال في نوع من الحيوان دون غيره، 

 .1ذوات األربع ويدخل ضمنه الفرس والحمار والبغل فصار يطلق على
ة-2 فهي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى، واستعمله أهل العرف  :الحقيقة العرفية الخاصَّ

فِع والنَّصِب والجرِ  عند النحاة، والفرض والواجب  الخاص  في غيره وشاع عندهم فيه، كالرَّ
وليِ ين، وكل ما عرف عند أهل والمباح والعام والخاص القياس واإلجماع عند األص

 .2الصناعة وما اصطلح عليه أرباب كلِ  فن ِ 
 أنواع المجاز -ب

ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول  أنه كما يراعى األصوليُّون في عملية الَوْضع نوعيَة 
فإنهم راَعْوا كذلك  -فقسموا الحقيقَة على هذا األساس  -الواضع في االستعمال الحقيقي 

مجاز : التخاطب في االستعمال المجازي، فقسموا المجاز إلى ما يقابل أقسام الحقيقةنوَع 
 3.لغوي، وشرعي، وُعْرفي، كما تنوَّعت الحقيقة

وهو اللفظ المستعَمل في غير ما ُوِضع له لغًة لعالقة مع قرينة مانعة  :المجاز اللغوي  -
غويُّ في العبادة ، يستعمله الل(الصالة)من إرادة المعنى الموضوع له؛ كلفظ 

رأيت أسًدا يقود : المخصوصة، وليس في الدعاء الذي ُوِضع له أصاًل، أو أن تقول
 .قائًدا كاألسد: الجيش، فالمعنى

وهو اللفظ المستعَمل في غير ما ُوِضع له في اصطالح الشرع لعالقة : الشرعي المجاز -
ستثناء، وليس في العبادة يستعمُله الشرعي في الدعاء ا( الصالة)مع قرينة مانعة؛ كلفظ 

ِبي ِ ﴿ : المخصوصة، كما في قوله تعالى  .4﴾ ِإنَّ َّللاََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّ
وهو اللفظ المستعَمل في غير ما ُوِضع له، لمناسبة وعالقة  :المجاز العرفي العام - أ

مستعَماًل في اإلنسان البليد، أو في كل ما يدب على ( الدابة)ُعرفية عامة؛ كلفظ 
 . األرض، بعد استقراره ُعرًفا على ذوات األربع
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وهو اللفظ المستعمل في غير ما ُوِضع له، لمناسبة أو : المجاز العرفي الخاص  - ب
يستعمله النحويُّ في إعراب الكلمة، ال فيما ( الحال)رفية خاصة، كلفظ عالقة عُ 

 .1يكون عليه اإلنساُن من خير أو شر
المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعالقة بينهما، و : 2عالقات المجاز -4

قرينة تنفي إرادة المعنى الحقيقي،  لذلك ال بد من وجود هذه العالقة وتلك القرينة، 
فالعالقة هي   .ألن العالقة هي الُمجوزة لالستعمال، والقرينة هي الموجبة للحمل

ألن بها يتعلق ويرتبط : المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه، وسميت بذلك
وباشتراط مالحظة العالقة،  -المعنى الثاني باألول، فينتقل الذهن من األول للثاني 

ذا الكتاب، مشيرًا إلى فرس مثال، إذ ال عالقة هنا خذ ه: يخرج الغلط، كقولك
 . 3ملحوظة

وقد تكلم العلماء عن العديد من العالقات ذكر الزركشي في البحر المحيط ما يقارب ثمان 
-الجزئية والكلية  -السببية والمسببية  –المشابهة :  وأربعين عالقة نقتصر في ذكر أشهرها وهي

 -االستعداد  -ألول ا -  الكون -المحلية والحالية  

ولمعرفة اسم العالقة يرجع إلى اللفظ المذكور، فإن كان المذكور السبب والمراد المسبب تسمى 
العالقة سببية، وإن كان المذكور الكل والمراد الجزء كانت العالقة كلية،  ويسمى المجاز الذي 

 .  4عالقته المشابهة استعارة، والذي عالقته غير المشابهة مجازا مرسال

بهه ، ومثاله :  المشابهة -1 يء باسم ُمش  رأيت أسدا يرمي فالعالقة : وهي تسمية الش 
هي المشابهة في الشجاعة والقرينة لفظية وهي لفظ يرمي، ويسمى المجاز الذي عالقته 

 .المجاز المشابهة استعارة ، فاالستعارة نوع من 
القة المشابهة بين المعنى األصلي فاالستعارة هي كلمة استعملت في غير معناها األصلي لع

 .والمعنى المنقول إليه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى األصلي
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أما باقي أنواع المجاز الذي عالقاته متعددة فيسمى مجازا مرسال ، وسمي مجازا مرسال ألنه أرسل 
 :ومنها . عن التقيد بعالقة واحدة،  فالمجاز المرسل له عالقات متعددة

: وهي إْطالق اسم الكل وإرادة الجزء ومثاله قوله تعالى:  الكلية:  والكليةالجزئية  -2
فالمجاز في اللفظ  1{وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم}

المذكور أصابع واللفظ المراد أنامل والعالقة بينهما عالقة كلية فهم يضعون بعض 
وهي أن األصابع كل بالنسبة إلى  األصابع وعبر باألصابع لوجود هذه العالقة

والقرينة عقلية وهي ( األنامل جزء من األصابع)الجزء وهو بعض األصابع 
 .استحالة وضع األصابع كلها في األذن

ومن قتل مومنا خطأ }:وهي ذكر الجزء وإرادة الكل ، ومثاله قوله تعالى:  الجزئية
واللفظ المراد العبد  المجاز في اللفظ المذكور رقبة  2{فتحرير رقبة مؤمنة

والعالقة بينهما أن الرقبة جزء من العبد والقرينة لفظية وهي تحرير ويستحيل 
 . تحرير الرقبة فقط

شرط عالقة الجزئية  أن يكون الجزء المذكور أهم جزء وأصلح : مالحظة 
األجزاء للتعبير عن الكل بأن يكون له زيادة اختصاص بالمعنى المراد من الكالم 

 .ون الجزء المذكور ال يتحقق الكل إال بهوأن يك
 : فقول الشاعر 

 وأرسلنا العيونا    كم بعثنا الجيش جرارا     
المجاز في لفظ العيون واللفظ المراد الجواسيس والعالقة بينهما أن العيون جزء 

و   وأرسلنا ، ألن العيون لحقيقية ال ترسل الجاسوس والقرينة لفظية وهي من
 . ال يرسل الجاسوس أعمى للتجسسء في الجاسوس فالعيون أهم جز 

 : السببية والمسببية -3
هو الذي يريكم } :قوله تعالى :  وهي ذكر السبب وإرادة المسبب ومثاله:  السببية - أ

المجاز في لفظ الرزق واللفظ المراد المطر  3{آياته وينزل لكم من السماء رزقا
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خروج الرزق فالمطر سبب والرزق والعالقة بين الرزق والمطر أن المطر سبب في 
فالرزق  ينزلالقرينة هي و  مسبب ، فقد عبر بالنتيجة وأراد السبب والعالقة هي السببية

 .ال ينزل من السماء بل يخرج من األرض بسبب نزول المطر
فالن استحق دم أخيه أي الدية :  وهي ذكر المسبب وإرادة السبب،  مثاله:  المسببية - ب

 .  حصول على الديةألن الدم هو سبب ال
وكذلك رعت الماشية الغيث المجاز في اللفظ المذكور الغيث واللفظ المراد النبات 

 والعالقة بينهما أن الغيث سبب في خروج النبات والقرينة لفظية رعت 
كما يقول الرجل لزوجته اعتدي واستبرئي رحمك يريد به الطالق ألنهما مسببان 

اعتدي القرينة لفظية . عنه وإنما قصد أن يطلقها ألن الطالق هو سبب العدة 
 .ال يكون إال بعد الطالق واستبرئي رحمك ألن العدة واستبراء الرحم

وإرادة الحال كما في وهي إطالق لفظ المحل :  المحلية- أ: والحالية  المحلية -4
واللفظ المراد ( القرية )المجاز في اللفظ المذكور    1{واسأل القرية} :قوله تعالى

والعالقة بينهما إن القرية محل ألهلها والقرينة معنوية وعقلية، ( أهل القرية)
وأشجار القرية وإنما هو وأرض  حوائط  العقل سؤال الجدران والستحالة تقبل 

 .ألهلها
إن } :وهي إطالق لفظ الحال و المراد المحل ومثاله قوله تعالى: الحالية -ب

( الجنة)واللفظ المراد ( نعيم)المجاز في اللفظ المذكور  2{األبرار لفي نعيم
والقرينة عقلية ألن النعمة ( النعيم حالة والجنة وهي المحل)والعالقة بينهما إن 

 .نسان في الجنةشيء معنوي ال يعيش اإلنسان فيه وهو حالة اإل
وهو ذكر الشيء في صورة سابقة له، أو باسم ما كان :  أو اعتبار ما كان الكون  -5

، المجاز في اللفظ المذكور  3{وآتوا اليتامى أموالهم}: عليه،  وذلك كقوله تعالى
والقرينة ( تسمية الشيء بما كان عليه)والعالقة ( الراشدين)واللفظ المراد ( يتامى)

فلفظ اليتامى . ألن إعطاء األموال يكون للراشد ال لليتيم( وآتوا )لفظية وهي 

                                                             
 52اآلية : يوسفسورة  - 1
 22اآلية :سورة المطففين  - 2
 2اآلية : سورة النساء 3



43 
 

باعتبار الكون السابق أي الذين كانوا يتامى ألن ايتاء األموال يكون عند البلوغ 
واللفظ المراد ( بن)شربت بنا، المجاز في اللفظ المذكور : مثاله أيضا قولك و .
والقرينة عقلية وهي ( تسمية الشيء بما كان عليه)والعالقة ( مشروب القهوة)

 .استحالة شرب حبات أو مسحوق البن
اعتبار ما سيكون وهو ذكر ما سيكون عليه األمر : األْول أو األيلولة: األْول -6

بما سيؤول إليه وليس باعتبار الحال وتسمى عالقة أول، ،كما في  مستقبال، أو
 1{ ودخل معه السجن فتيان ، فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا} :قوله تعالى

تسمية الشيء )والعالقة ( العنب)واللفظ المراد ( خمرا)المجاز في اللفظ المذكور 
ر يكون في العنب ألن العص( أعصر)والقرينة لفظية وهي ( بما سيكون عليه
 .وليس في الخمر

يِء المستعد ألمر : االستعداد -9 وهو إطالق ما بالفعل على ما بالق وة وهو تسمية الش 
نِ  بالمسكر وكما يقولون السم . باسم ذلك ااْلمر كتسمية الخمر حال كونه في الدَّ
 .2مميت أي فيه هذا االستعداد الذي يؤدي إلى الموت بإذن هللا

ال بد  في كل مجاز ِمن قرينة َتصرفه عن إرادة المعنى الظاهر، : القرائن المجازية  -5
 .   وعليه فالقرينة شرط لصحة المجاز وتدل على المعنى المراد،

وهي األمر الذي يجعله المتكلم دليال على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له ، تعمل   :والقرينة
 . 3وتسمى قرينة مانعة -إلى المعنى المجازي  على تصرف الذهن عن المعنى الوضعي،

هي التي يتلفظ بها في التركيب فإذا : فاللفظيةو القرينة المانعة إما أن تكون لفظية  أو حالية، 
هي : كانت من قبيل األقوال قيل لها مقالية وإذا كانت من قبيل األحوال قيل لها حالية،  فالحالية

الواقع، وقد تكون حسية وقد تكون عقلية وقد تكون عرفية وقد  التي تفهم من حال المتكلم، أو من
 .تكون شرعية
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هي اللفظ المذكور الذي يدل على المعنى المقصود، ولواله لم يتضح   :القرينة اللفظية - أ
" .. من قبل " فقوله  1{فلم تقتلون أنبياء هللا من قبل}:  قوله تعالى المعنى ، ومثاله

ح أن المقصود بقوله  . هو الزمن الماضي ، وليس الحال أو االستقبال" لون تقت" وض 
ومثال القرينة الحالية (هو ما يكون عليه اإلنساُن من خير أو شر)الحال  :القرينة الحالية - ب

وكقولك . ما لو قال الرجل إن خرجت فأنت طالق، قصد أي هذه المرة أي بداللة الحال
 .إقامة طيبة .. ولمن نوى اإلقامة . حجا مبروًرا .. لمن قدم من الحج 

 :  حكم  الحقيقة والمجازــ 5

أمكن حمل اللفظ على الحقيقة،  فال يعدل عنه إلى غيره، ألنه متى ثبت  إذا:  حكم  الحقيقة
للفظ المعنى الذي وضع له حقيقة ، يتعلق الحكم به  دون غيره فمثال لفظ الولد يطلق على االبن 

أوصيت  لولدي دمحم، انصرف إليه ال إلى ولد : الصلبي حقيقة وعلى ولد الولد مجازا، فإذا قال
 .ولده

ددت حقائق اللفظ،  بأن كانت له حقيقة لغوية وعرفية وشرعية، فالجمهور على وجوب أما إذا تع
حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية أوال، فإن تعذر الحمل عليها حمل اللفظ على الحقيقة العرفية، 

فإن تعذر الحمل على الحقيقة اللغوية، فإن تعذر الحمل على واحد منهما، أو قامت القرائن على 
 . 2ادة الحقيقة حمل على المعنى المجازي عدم إر 

إذا كان األصل في الكالم الحقيقة، فهذا يدل على أن المجاز خالف األصل، :   حكم  المجاز
وبناء على ذلك فإذا دار اللفظ بين حمله على الحقيقة،  وحمله على المجاز فإنه يحمل على 

لمعنى، فإذا كثر استعماله في ذلك الحقيقة ، وهذا في حال إذا لم يكثر استعماله  في ذلك ا
 :المعنى فحكمه ما يلي

إذا كان تساوى استعمال اللفظ في كل من الحقيقة والمجاز ، حمل اللفظ على الحقيقة ومثاله  
لفظ النكاح الذي يستعمل في العقد وفي الوطء ، ولكنه حقيقة في أحدهما، مجاز في اآلخر 
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لى الحقيقة، وهي تختلف عند كل من الشافعية باالتفاق، وتساوى في كل منهما، فيحمل ع
 .1والحنفية، فهي عند الحنفية الوطء وعند الشافعية العقد

وإذا كان استعمال اللفظ في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي، والحقيقة 
، مجاز في أكلت من النخلة ،فإنه حقيقة في األكل من خشبها وسعفها:مهجورة، مثل قول القائل 

 .األكل من ثمرها، ولكن بما أن هذه الحقيقة تم هجرانها عرفا ، فيحمل على المجاز اتفاقا
وإذا كان استعمال اللفظ في المعنى المجازي  ، لكن الحقيقة غير مهجورة ، بمعنى تراد أحيانا ، 

ب باليد أو وذلك مثل قول القائل شربت من النهر؛ فإنه حقيقة في الشرب بالفم، مجاز في الشر 
الكأس،  ولكن الحقيقة قد تراد في بعض األحيان، كما هو الشأن بالنسبة للرعاة الذين يكرهون من 

يحمل اللفظ على : فقال أبو حنيفة : وقد اختلف العلماء في هذه الحالة . الشرب مباشرة من النهر
نه أظهر؛ لكثرة يحمل على المجاز ، أل: الحقيقة، ألن المجاز خالف األصل، وقال أبو يوسف

يكون اللفظ مجمال فال يحمل على واحد منهما حتى تقوم : وقال الشافعية. االستعمال اللفظ فيه
 .2القرينة

اختلف العلماء في وجود المجاز في : 3الخالف بين العلماء حول وجود المجاز في القرآن والسنة
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومعهم علماء اللغة ،  القرآن والسنة،  فقال بوجوده جمهور

و ابن خويز منداد و منذر  ونفى ذلك الظاهرية ، وأبو اسحاق االسفراييني، وأبو علي الفارسي،
 .بن سعيد البلوطي و ابن تيمية

ز على مذهبهم بالعديد من األدلة منها التي تدل على أن القرآن قد جمع تجاو  واستدل الجمهور
 :المجاز لموضوعه إما بزيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو استعارة ومنها

 .والمراد ليس مثله شيء 4{ليس كمثله شيء}:فالزيادة كما في قوله تعالى 
 . ، والقرية ال تسأل، والمراد أهل القرية5{وأسأل القرية}:قوله تعالىوالنقصان كما 

                                                             
 .63،64قواعد تفسير النصوص،ص: ، مراد حشوف 110الخطاب الشرعي ص : إدريس الحمادي - 1
قواعد تفسير :  ، مراد حشوف110الخطاب الشرعي ص : ، إدريس الحمادي2/355البحر المحيط، : الزركشي   - 2

 .63،64النصوص،ص
 3/52البحر المحيط  - 3
 11اآلية :سورة الشورى  - 4
 52اآلية : سورة يوسف - 5



46 
 

، والمراد به  1{الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى }:كما في قوله تعالى و التقديم و التأخير
 . فجعله غثاء  أخرج المرعى أحوى :
، فعبر عن شدة الحال بكشف الساق، 2{يوم يكشف عن ساق} :كما في قوله تعالى :واالستعارة 

 .ألنه عند الشدائد يكشف عن ساق
، واإلرادة ال تكون من  3{قض فأقامهفوجدا فيها جدار يريد أن ين}:ومنها قوله تعالى -

 .الجدار، ألنها تختص بمن له شعور، وال تصلح من الجدار
 :واحتج اآلخرون 

بأن استعمال المجاز إنما هو لموضع الضرورة ، وتعالى هللا تعالى على أن يوصف  -
 .باالضطرار

 .مجاز فيه واحتجوا بأن الحقيقة هي الحق، والقرآن كله حق، فوجب أن يكون كله حقيقة ال -
أن وقوع المجاز إن كان مع قرينة، ففيه تطويل من غير فائدة ، وإن كان بدونها ففيه التباس  -

  .المقصود بغيره
قد ضبط ذلك الحمل على المجاز في نصوص :أن الجمهور  :والخالصة في هذه المسألة 

 .القرآن بأنه ال يصار إليه إال إذا تعذر الحمل على الحقيقة
فون وجود المجاز في القرآن اعتبروا المعنى الذي تم الحمل عليه والذي سمي مجازا والذين ين    

عند الجمهور سموه بأنه معنى حقيقي وأيضا قالو كل هذه االستعماالت حقيقية مادام أن العرب 
 . 4تكلموا بها 

 الصريح والكناية: ثانيا
ي لم تهجر في االستعمال صريح فالحقيقة الت ينقسم كل من الحقيقة والمجاز إلى صريح وكناية،

والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية، والمجاز الغالب االستعمال صريح، وغير غالب 
  .5االستعمال كناية

                                                             
 4،5اآلية : سورة األعلى - 1
 42اآلية : سورة القلم - 2
 99اآلية : سورة الكهف  - 3
  103طرق استنباط األحكام من القرآن الكريم ص:  عجيل جاسم النشمي - 4
 3/134:،البحر المحيط 305ه،ص1/1406،1556الجزائر، ط -أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر: لزحيليوهبة ا - 5

 ،وما بعدها
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 :واصطالحا الصريح لغة -1
هو الخالص من كل شيء بمعنى أن اللفظ فيه ال يفهم منه إال معنى واحد،  :لغة  -

 .1فكان لذلك صريحا 
امع بحيث يسبق إلى أفهام : أهل اللغةعند  :اصطالحا - هو اسم لما هو ظاهر المراد عند الس 

امعين المراد منه  .الس 
هو ما انكشف المراد منه في نفسه فيدخل فيه  :"الزركشي من الجمهورعرفه  عند األصوليين
 2"المبين والمحكم
 3"مجازا  حقيقة كان أو هو كل لفظ مكشوف المعنى والمراد: "وقال السرخسي

يقال صرح فالن بكذا أي أظهر ما في قلبه لغيره من محبوب أو مكروه بأبلغ ما أمكنه من 
 .العبارة

ومن خالل التعريف اللغوي واالصطالحي يظهر أن الصريح هو اللفظ المفهوم المعنى بنفسه، 
وقال فرعون يا }بحيث ال يحتاج السامع إلى التأمل فيه، ومنه سمي القصر صرحا قال تعالى 

 . 4{هامان ابن لي صرحا
ويظهر أيضا أن الصريُح بالنسبة إلى ظهور معناه وبيان مراِده قد يكون حقيقًة، وقد يكون مجاًزا 

وهبُت وزوجت وطلَّقت؛ ألن قول الرجل : يحتمل الحقيقة، ومن الحقيقة فيه ألفاُظ التعاقد؛ كـ
شرعية فيه، ومن المجاز قوله  أنت طالق مثاًل هو صريٌح في إزالة النكاح، وهو حقيقة: لزوجته
 .5؛ فإنه صريح في أن المراد به أهل القرية، وإن كان مجازا{  واسأل القرية}: تعالى

 الكناية لغة واصطالحا-2
يعني : كنيت وكنوت وكنى عن األمر بغيره يكني كناية : الستر والخفاء مأخوذ من قولهم:  لغة

إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط ونحوه،  ومنها الكنية بضم الكاف وكسرها 
 6.أن تتكلم بشيء وتريد غيره: والكناية . كأبي عبد هللا 

                                                             
 5/221مادة صرح ،: لسان العرب - 1
 134/ 3:البحر المحيط - 2
 1/159أصول السرخسي،: السرخسي - 3
 36اآلية : سورة غافر- 4
 105 طرق استنباط األحكام من القرآن ص: عجيل جاسم - 5
 13/124كني، مادة : لسان العرب - 6
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الكناية لفظ أطلق وأريد به الزم معناه، مع جواز :  "هم بقول عرفها علماء البالغة:  اصطالحا
 1"إرادة المعنى األصلي

اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ "هي : بقوله وعرفها علماء  األصول كالزركشي 
 2."أنت خلية ويدخل فيه المجمل، ونحوه: جعلته لك بكذا، وفي الطالق: كقوله في البيع

و الكناية بخالف ذلك وهو ما يكون الُمراد به مستورا إلى أن يتبي ن : "بقوله السرخسيعرفها   و
ليل   3"بالد 

ولهذا فالكناية هي ما استتر المراد منه في نفسه فال يفهم إال بقرينة سواء أكان المراد معنى حقيقة 
 .أو معنى مجازيا

لفظ تعني العد والحساب،  فقول الرجل لزوجته اعتدي مريدا الطالق، كناية؛ ألن حقيقة هذا ال
والمراد به هنا أنه مجاز عن الطالق الذي هو سبب العدة وهو عد المرأة أيام العدة، وكذلك قول 
الرجل لزوجته أنت بائن مشتق من البينونة ومعناها الفرقة، ويراد به مجازا فصل وصلة الزواج 

نونة من كنايات الطالق، فال يقع به القائم بينهما، وهكذا فإن الفقهاء اعتبروا لفظ التحريم والبي
الطالق إال بالنية، وال يفهم المراد منه إال بقرينة أو بداللة الحال، ويقع بهذه الكنايات عند الحنفية 

 .الطالق البائن، وأما عند الشافعية فيقع به الطالق الرجعي
 .والمجاز فالكناية عند األصوليين أعم منها عند علماء البيان، ألنها تشمل الحقيقة

وأما عند علماء البيان فالكناية تقابل المجاز، وهي عندهم لفظ يقصد بمعناه الموضوع له معنى 
طول القامة ملزوم لطول ف فالن طويل النجاد يقصد به طول القامة ،: ثان ملزوم له، مثل 

له، فهو النجاد، ويصح الكالم وإن لم يكن نجاد قط، وأما المجاز فهو استعمال في غير ما وضع 
 .ينافي إرادة الموضوع له

قتلت دابة تريد أنك : ، كقولك كنت أصلي تريد أنك كنت تدعو وكقول القائل مثال كناية الحقيقة
 .قتلت ثعبانا

                                                             
ترك التصريح بذكر الشيء إلى  ذكر ما يلزمه، لينتقل من : )، وقد عرفها السكاكي بقوله 123ص: البالغة الواضحة - 1

 .فبدل أن يصرح بأن فالنا طويل القامة ذكر ما يلزم من ذلك وهو طول نجاد سيفه. المذكور إلى المتروك
 134/ 3 : البحر المحيط - 2
 1/159أصول السرخسي،: السرخسي - 3
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حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك ، فالمراد هنا : كقول القائل لزوجته : ومثال كناية المجاز
المجازي هنا ال ينكشف لقلة استعماله في هذه المعنى المجازي ال الحقيقي ، لكن المعنى 

 .1المعاني، فيحتاج إلى قرينة
 الفرق بين الصريُح و الكناية  -3
 .المعنى والمراِد في الصريُح واضح بين بخالف الكناية -
يثبت الحكم في الصريُح من غير توقف على النية، أما الكناية فال يثبت الحكم فيها  إال بنية  -

 .ى تعيين المرادأو قرينة دالة عل
ومعنى أن  الصريُح ال يحتاج إلى نية أي نية اإليقاع، ألن اللفظ موضوع له، فاستغنى عن  -

النية، وإنما يشترط قصد اللفظ لتخرج مسألة سبق اللسان، فالصريح يشترط فيه أمر واحد، 
 .وهو قصد اللفظ، الكناية يشترط فيه أمران قصد اللفظ ونية اإليقاع 

 لكنايةحكم الصريح وا - ث
ثبوت موجبه من غير حاجة إلى نية أو قرينة، لظهور معناه : حكم الصريح - أ

ووضوحه، وذلك كألفاظ الطالق والعتاق إذا نطق بها فإنه صريح في الطالق 
 .أردت غير ذلك قضاء ال ديانة: والعتاق ، وال يقبل قوله إن قال

قوم مقامهما من داللة ال يثبت الحكم بها إال بقرينة أو بالنية وما ي: حكم الكناية - ب
حبلك على غاربك ، يريد : الحال، وذلك لعدم ظهور معناه، و مثاله قول القائل 

بذلك الطالق ، وإنما كانت الكناية كذلك ألن في المراد بها معنى التردد، فال تكون 
موجبة للحكم مالم يزل ذلك التردد بدليل يقترن بها ، ولذلك جعل الفقهاء لفظي 

ينونة من كنايات الطالق ، وهو مجاز من حيث التسمية، حقيقة من التحريم والب
حيث المعنى، باعتبار التردد فيما يتصل به هذا اللفظ ، فال يكون عامال إال بالنية، 
فسمى كناية من هذا الوجه مجازا، أما إذا انعدم التردد بنية الطالق،  فاللفظ عامل 

 .2في حقيقة موجبه فتحصل به الحرمة والبينونة

                                                             
 105طرق استنباط األحكام من القرآن ص : عجيل جاسم- 1
 105،110، ص طرق استنباط األحكام من القرآن: عجيل جاسم - 2
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كنايات الطالق تحتاج إلى نية، وهي تفيد البينونة عند الحنفية أي يقع الطالق بها بائنا، وتقع  -
 1.رجعية عند الشافعية

 .ال يثبت بالكناية ما يندرئ بالشبهة، كالحدود والكفارات -
 المعنى على داللته كيفية باعتبار اللفظ تقسيم: ثانيا

الحنفية  باعتبار كيفية داللته على المعنى عن منهجالمتكلمين في تقسيمهم للفظ  منهجاختلف  
 :نبين كليهما فيما يلي

 إلى المعنى على داللته كيفية باعتبار اللفظ قسم الجمهور:   لجمهورا ـ منهج 1
 . المفهوم وداللة المنطوق  داللة :  هما  أساسيين قسمين

 أو مطابقة ؛ به ونطق الكالم في ذكر  ثبوت حكم على اللفظ داللة هي"  :المنطوق  داللة
 .2 "التزاما ، أو تضمنا

 شرح التعريف 
  أي فهم المعنى من اللفظ : داللة اللفظ 

  أي المدلول الذي يدل عليه اللفظ: على ثبوت حكم 
 . يخرج به المفهوم ألنه ال يذكر فيه الحكم و ال ينطق به: ذكر في الكالم ونطق به 

 . 3" معناه الذي وضع له  تمام على اللفظ داللة" هي : المطابقة أي بداللة: مطابقة 
 عقال ، له الزم أنه إال عنه ، خارج معنى على اللفظ داللة" : و هي التزام أي بداللة:  أو التزاما

 .4"عرفا  أو
 قوله كداللة وذلك ، اللفظ من بالذات أي ، أصالة المتكلم قصده الذي المعنى هو فالمنطوق 

 على دل  23  {النساءبهن  دخلتم الالتي نسائكم من حجوركم في الالتي وربائبكم} : تعالى
 على القرآني النص فداللة ، بها دخل التي زوجته من الرجل حجر في التي الربيبة نكاح تحريم
{ الزكاة السائمة الغنم في}:  وسلم عليه هللا صلى قوله وكذلك. بالمنطوق  داللة هي الربيبة تحريم
 في واجبة الزكاة أن على وعبارته بمنطوقه دل ،فالحديث السائمة الغنم في الزكاة وجوب على
 له وضع الذي المعنى كل هو المدلول يكون  أن ذلك في سائمة ، ويستوي  بكونها الموصوفة الغنم
،  الزمه أو تضمن ، داللة حينئذ ، وتسمى جزؤه ، أو مطابقة داللة حينئذ الداللة وتسمى اللفظ

 . 5التزام داللة حينئذ وتسمى
                                                             

 1/65ت، . ط. بيروت، د –دار الكتاب العربي  ،أصول الشاشي: الشاشينظام الدين   - 1
 34ت، ص . ط. ، تقديم الشريف قصار، دبناء الفروع على األصولمفتاح الوصول إلى : التلمساني - 2
 .2/36، إرشاد الفحول: الشوكاني - 3
 3/22السلم المنورق   - 4
 .3/15،20،21شرح القويسني  على السلم المنورق لألخضري ، دروس صوتية قام بتفريغها الشيخ الحازمي،  - 5
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 صريح غير ومنطوق  ، صريح منطوق  : قسمين إلى المنطوق  المتكلمون  قسم : المنطوق  أقسام
.  

 قد اللفظ أن ، إذ التضمن أو المطابقة بطريق ، الحكم على اللفظ داللة هو : الصريح فالمنطوق 
 . 1له وضع

 ، ألن صريحا منطوقا سمي ، التضمن بطريق ، أو المطابقة بطريق اللفظ عليه دل إذا فالمعنى
 دل حيث ، 275 البقرة  {الربا وحرم البيع هللا وأحل} : تعالى قوله ومثاله  . له وضع قد اللفظ
  . المطابقة بطريق وذلك حرام والربا حالل، البيع أن على الصريح بمنطوقه  اللفظ

 إلى وأيديكم وجوهكم فاغسلوا الصالة إلى قمتم إذا آمنوا الذين يأيها} : تعالى قوله أيضا ومثاله
 والخدين والذقن غسل الوجه الجبهة وجوب على التضمن بطريق دل حيث 7 المائدة{ المرافق

  2. األجزاء هذه كل يتضمن اآلية في الوارد " الوجه" لفظ ألن
 . االلتزام بطريق الحكم على اللفظ داللة هو : الصريح غير والمنطوق 

ولكنه الزم  أي لم يوضع له اللفظ ، ،الحكم المستفاد بطريق االلتزام  فالمنطوق غير الصريح هو
 .3وبهذا القيد خرجت داللة المطابقة ، وداللة التضمن  لمعناه ،

 على 23 النساء  {بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود وعلى : }تعالى قوله كداللة وذلك
 صريح غير معنى  لكنه ، المعنى هذا أفاد الالم حرف ،ألن ألمه وليس ألبيه الولد نسب ثبوت
 هذا آباء على وكسوة رزق  من الوالدات نفقة أن ؛وهو اآلية في  الصريح للمنطوق  الزم لكنه

  4. ألبيه يكون  الولد نسبة أن فأفاد . المولود
 كأنه وعد ، له مستلزما كان لما المعنى أن إال ، المعنى على هذا للداللة يوضع لم هنا فاللفظ
 . االلتزام  بطريق عليه فدل . صريح غير منطوقا سمي ثم ومن ، به نطق
 أقسام ثالثة إلى( االلتزام داللة) الصريح غير المنطوق  ينقسم : الصريح غير المنطوق  أقسام

 اإلشارة داللة– والتنبيه اإليماء داللة– االقتضاء داللة:
 صدق عليه يتوقف للمتكلم مقصود الزم معنى على اللفظ داللة" هي : االقتضاء داللة - أ   

  "5.شرعا أو عقال صحته أو الكالم

                                                             
1  -
2 - 
 3/64اإلحكام :  ، اآلمدي 2/36:إرشاد الفحول   - 3
 3/64اإلحكام : ، اآلمدي  2/36:إرشاد الفحول  - 4
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 فظاهر ، 1{الليل من الصيام يجمع لم لمن صيام ال}  : الكالم صدق عليه يتوقف ما مثال-
 أن ، غير الجنس تنفي "ال" ، ألن نية هناك تكن لم إذا منفية الصيام حقيقة أن يفيد الحديث هذا
  الكالم هذا لصدق وجب ثم ومن ، نية بدون  تقع قد الصيام صورة ألن الواقع يطابق ال هذا

 بعد الكالم فيكون  ،"صحيح" هو المقدر وهذا ، الواقع ويطابق الكالم يستقيم حتى شيء تقدير
 .{الليل من الصيام يجمع لم لمن صحيح صيام ال: "الزيادة تقدير

 دلت فقد17  العلق {ناديه فليدع} ": تعالى قوله عقال الكالم صحة عليه يتوقف ما ومثال-
 مكان هو النادي ، ألن عقال ال يتصور وهذا ، نفسه النادي بدعوة األمر على بظاهرها اآلية

 بعد الكالم ،فيصير األهل ،،وهو الكالم به يستقيم مقدر تقدير فوجب ، يدعى ال ،وهو االجتماع
 2 .النادي أهل فليدع" التقدير

 يبلغ حتى رؤوسكم تحلقوا وال} ": تعالى قوله: شرعا الكالم صحة  عليه يتوقف ما مثال-
  {نسك أو صدقة أو صيام من ففدية رأسه من أذى به أو مريضا منكم كان فمن محله الهدي

 عليه تجب رأسه من أذى به الذي أو المريض الحاج أن على بظاهرها  تدل  فاآلية 196  البقرة
 ،أو لبس ،أو تطيب: وهو   تقدير وجب ، ولذلك شرعا صحيح غير ، وهذا المرض بمجرد الفدية

 أذى به أو مريضا منكم كان فمن : التقدير بعد اآلية المعنى ، فيصبح شعره أو ظفره من أخذ
 .3 "نسك أو صدقة أو صيام من ،ففدية شعره أو ظفره من أخذ ،أو لبس ،أو فتطيب رأسه من

هي أن يقترن الحكم بوصف لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا ، "  : و التنيه االيماء داللة - ج 
أي وجود إشارة في النص تومئ إلى علة  4"فيفهم منه التعليل ، ويدل عليه وإن لم يصرح به

 .الحكم
 المائدة {هللا من نكاال كسبا بما جزاء أيديهما اقطعواف والسارقة والسارق }  : تعالى قوله مثاله
 القطع ذلك موجب تذكر لم لكنها ، اليد قطع وهو والسارقة السارق  حكم ذكرت الكريمة فاآلية 38

 الوصف هذا إيراد يكن لم لو بحيث ، السرقة وهو بالحكم قرنته قد وصف إلى أومأت وإنما ،
 في الوصف هذا اآلية تذكر أن يبعد ، إذ الشرع حكمة عن بعيدا ذلك ، لكان القطع حكم لتعليل
 الطول ،أو مثال واألنوثة الذكورة هي للقطع  الحقيقية العلة وتكون   القطع لحكم ذكرها سياق

 .5والقصر
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 . 1"للمتكلم  مقصود غير معنى على اللفظ داللة" هي : اإلشارة داللة-د
فداللة اإلشارة غير مقصودة للمتكلم ، وهي ال تحتاج إلى إضمار يتوقف على تقديره صدق 

 .عن داللة االقتضاء الكالم أو صحته ، وهي بذلك تختلف
  282البقرة {فاكتبوه مسمى أجل إلى بدين تداينتم إذا آمنوا الذين يأيها} :تعالى  قوله مثاله

 وهو لألول الزم معنى على بإشارته ودل. المؤجل الدين كتابة طلب على بصريح عبارته دل
 في الشارع طلبها لما اإلنكار عند اإلثبات في حجة تكن لم لو إذ اإلثبات في الكتابة حجية

 ، له مستلزما كان لما المعنى أن إال ، المعنى على هذا للداللة يوضع لم هنا فاللفظ 2 .االبتداء
 . 3االلتزام بطريق عليه فدل . صريح غير منطوقا سمي ثم ومن ، به نطق كأنه وعد

  4. (به ينطق ولم الكالم في يذكر لم حكم على اللفظ داللة) هي : المفهوم الفرع الثاني داللة
 دائرة خارج اللفظ عليه دل الذي المعنى أي ، النطق محل في ال اللفظ عليه يدل ما هو فالمفهوم

 من متولدا كونه رغم - في الكالم  بذكره مصرح وال ، به منطوق  غير معنى فهو ، النطق
 علىاإلسراء   {أف لهما تقل وال} :تعالى قوله في  الوالدين ضرب تحريم ذلك مثال  -األلفاظ
 5...و والشتم الضرب من للوالدين األذى أنواع من نوع أي تحريم

 وتركيبه النص سياق من يؤخذ إنما به ، مصرح وال منطوق  غير النص من المستفاد فالمعنى
 شك وال ، النص من مفهوم فإنه الضرب تحريم ،أما التأفيف تحريم هو به المنطوق  ،إذ االجمالي

 6النطق دائرة عن بعيدا ، ولكن اللفظية الداللة ثمرات من ، فهو األلفاظ من مستفاد المفهوم أن
 في قيد انتفاء أو ، الحكم كعلة آخر شيء بوساطة اللفظ من فهم الحكم ألن مفهوما وسمي

 ، وقد إثباتا أو نفيا،  المنطوق  لحكم موافقا يكون  قد ، المستفاد والحكم. ذلك ، وغير به المنطوق 
  :قسمين  إلى ينقسم ولذلك. في ذلك له مخالفا يكون 

 :ينقسم إلى قسمين   : أقسام المفهوم 
 مع الشتراكه عنه للمسكوت المنطوق  حكم ثبوت على اللفظ داللة "وهو : الموافقة مفهوم  أوال

 وسمي "7. اجتهاد إلى احتياج غير من اللغة معرفة بمجرد تفهم التي الحكم علة في به المنطوق 
  . الحكم في للمنطوق  موافق عنه المسكوت ،ألن موافقة مفهوم
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 وذلك الخطاب فحوى حينئذ  المفهوم سمي ، المنطوق  من بالحكم أولى عنه المسكوت كان فإن
 في مساويا عنه المسكوت كان ، وإن 25 النساء{  أف لهما تقل وال} : تعالى قوله في كما

 يأكلون  الذين إن}  : تعالى ومثاله قوله،  الخطاب لحن حينئذ المفهوم سمي ، للمنطوق  الحكم
 ، فتحريم 23  اإلسراء   { سعيرا وسيصلون  نارا بطونهم في يأكلون  إنما ظلما اليتامى أموال

 الحفاظ في التهاون  أو أموالهم إحراق أن اللغة بمجرد منه يفهم المنطوق  وهو اليتامى أموال أكل
  1.به المنطوق  لألكل مساو ، وهو أيضا محرم -عنه المسكوت وهو -عليها 

 عليه دل لما مخالف عنه للمسكوت حكم ثبوت على اللفظ داللة "  :المخالفة ثانيا مفهوم
 عند المنطوق  لحكم مخالف عنه المسكوت فحكم "2. الحكم في معتبر قيد ،النتفاء المنطوق 

 مخالف عنه المسكوت ،ألن المخالفة مفهوم وسمي. تشريعه  في المعتبر القيد ذلك انتفاء
 بوساطة عليه دل الذي هو الخطاب ألن ؛" الخطاب دليل" أيضا يسمى ،كما الحكم في للمنطوق 

 .3ذلك  غير ، أو الشرطي أو الوصفية قيد انتفاء
 : هي و الكتب كرها فيذالخمسة التي شاع  وهي أنواع كثيرة نذكر منها : المخالفة مفهوم أنواع

 ذلك انتفاء عند حكمه نقيض على بوصف المقيد اللفظ داللة" وهو: الصفة  مفهوم -1
  "4. الوصف

 ملكت ما فمن المؤمنات المحصنات ينكح أن طوال منكم يستطع لم ومن} : تعالى مثاله قوله
 الحر زواج إباحة على بمنطوقه دل النص فهذا ،25 النساء{ المؤمنات فتياتكم من أيمانكم
 غير اإلماء نكاح عن النهي على المخالفة بمفهوم ودل ، بالحرة الزواج يستطع لم إن باألمة

 . 5 المؤمنات
 انتفاء عند نقيضه ثبوت على بشرط معلق لحكم المفيد اللفظ داللة"هو : الشرط مفهوم-ب

 كن وإن}: تعالى ، مثاله قوله بانتفائه وينتفي ، الشرط يوجد حيث يوجد الحكم أن أي  6"الشرط
 على بمنطوقها اآلية دلت فقد ، 6الطالق  {حملهن يضعن حتى عليهن فأنفقوا حمل أوالت

 الحمل عدم عند وجوبها عدم على المخالفة بمفهوم وتدل حامال، كانت إذا للمعتدة النفقة وجوب
  7.المنطوق  في الحكم عليه علق الذي الشرط النتفاء.
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 لما نقيضه وثبوت منه المستفاد الحكم انتفاء على بغاية المقيد اللفظ داللة "وهو : الغاية مفهوم
 230 البقرة{ غيره زوجا تنكح حتى بعد من له تحل فال}: تعالى قوله مثاله 1"الغاية بعد
 ،ودل بغيره زواجها هي بغاية ثالثا لزوجها ثالثا المطلقة عودة حكم قيد الذي المنطوق  اللفظ فدل

 عدتها وانتهاء الثاني لزوجها فرقتها وهي ، الغاية هذه بعد لمطلقها حلها على المخالفة بمفهوم
 2 . منه

 عما الحكم انتفاء على مخصوص بعدد فيه الحكم قيد الذي اللفظ داللة"ووه  :العدد مفهوم-ج
 .3" له نقيضه العدد ، وإثبات ذلك وراء

 {جلدة ثمانين فاجلدوهم شهداء بأربع يأتوا لم ثم المحصنات يرمون  والذين} : تعالى قوله مثاله 
 دل بمنطوقه على وجوب الجلد ثمانين جلدة ويدل بمفهومه" جلدة ثمانين "ففي قوله  4 النور

 .4 العدد هذا من أقل أو أكثر الجلد جواز على عدمفالمخال
 عن الحكم انتفاء على جامد اسم إلى الحكم فيه أضيف الذي اللفظ داللة" هو: اللقب مفهوم-د

  . "5غيره
 بمفهوم ويدل . هللا رسول دمحم أن على بمنطوقه يدل فإنه  { هللا رسول دمحم}  : تعالى مثاله قوله 

صلى هللا  قوله أيضا ومثاله.  دمحم صلى هللا عليه وسلم سوى  عمن الرسالة انتفاء على المخالفة
 المخالف وبمفهومه البر في الزكاة وجوب على بمنطوقه يدل فإنه 6{صدقة البر في} : عليه وسلم

  .صدقة البر غير في ليس أنه المخالف
    : مذهبين على المخالفة مفهوم حجية في األصوليون  اختلف : المخالفة مفهوم حجية

 مفهوم ماعدا ، األحكام بها تثبت شرعية حجة أقسامه بجميع المخالفة مفهوم أن  :المذهب األول
 إال  منهم يشذ ولم ، الجمهور مذهب وهو. األصوليين  من قليلة قلة إال به يأخذ لم الذي اللقب
  7.المخالفة مفهوم أنواع ببعض االحتجاج على تحفظوا ممن والغزالي  كاآلمدي العلماء بعض

 نزل لما وسلم عليه هللا صلى النبي أن قتادة روي  فقد ، لذلك وسلم عليه هللا صلى بفهمه واستدلوا
 هللا يغفر فلن مرة سبعين لهم تستغفر إن لهم تستغفر ال أو لهم استغفر} : تعالى قوله
 .1{السبعين على ألزيدنه فوهللا ، ربي خيرني قد} : قال 80 التوبة{لهم

                                                             
 55مفتاح الوصول ص: التلمساني - 1
 55مفتاح الوصول ص: التلمساني - 2
 5/164البحر المحيط : الزركشي - 3
 5/164المحيط البحر : الزركشي - 4
 53مفتاح الوصول ص : التلمساني - 5
 1029أخرجه مسلم كتاب الزكاة ، باب من جمع الصدقة وأعمال البر،  برقم  - 6
 5/195، البحر المحيط 53مفتاح الوصول ص : التلمساني - 7



56 
 

 رضي أمية بن يعلى عن روي  ما منها. كثيرة وقائع في عليهم هللا رضوان الصحابة فهمه و ما
 هللا قال وقد ؟ أمنا وقد نقصر بالنا ما} : عنه هللا رضي الخطاب بن لعمر قال أنه عنه هللا

 يفتنكم أن خفتم إن الصالة من تقصروا أن جناح عليكم فليس األرض في ضربتم وإذا : تعالى
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسألت ، منه عجبت مما عجبت :فقال 101 النساء{ كفروا الذين

 بن ويعلى الخطاب بن فعمر. {صدقته ، فاقبلوا عليكم بها هللا تصدق صدقة: ، فقال  ذلك عن
  2 . ذلك فهما ، وقد العرب فصحاء من عنهما هللا رضي أمية

 هو ، بل شرعية حجة يصلح ال أقسامه بجميع المخالفة مفهوم أنذهب إلى  : المذهب الثاني
 واستدلوا . المعتزلة ،وأكثر ، والظاهرية الحنفية جمهور مذهب ، وهذا الفاسدة االستدالالت من

 :بما يلي
 عنه المسكوت على الشارع نص لما ، الشرعي الحكم معرفة في اعتبر لو المخالفة مفهوم أن-

 . المخالفة  لمفهوم اعتباره عدم على ، فدل الحاالت من كثير في صراحة
 وجود عند الحكم إثبات على يدل بقيد الحكم تقييد أن العربية األساليب في بمطرد ليس أنه -

 ما حكم فهم في السامع يتردد ذلك ومع مقيدة ترد قد العبارة أن انتفى، بدليل إذا وانتفائه القيد ذلك
 صباحا سألك إذا" : قال فمن. السؤال  ذلك منه يستنكر وال عنه المتكلم ، فيسأل القيد عنه انتفى

 على يدل اإلنكار وعدم .مساء  سأله عمن استفهم إذا سامعه على ينكر ، ال "حاجته ما ، فاقض
 . 3مفهوم من اللفظ غير ذلك أن
 الحنفية عند الداللة ـ أقسام2
 أكان ،سواء صيغته نفس من فهمه المتبادر المعنى على اللفظ داللة" هي : العبارة داللة    أـ

 ظاهر أن التأمل قبل ويعلم ، ألجله السياق كان ما هو بالعبارة فالثابت "4 تبعا أم أصالة مقصودا
 : له النص فهذا 275 البقرة } الربا وحرم البيع هللا وأحل} :تعالى قوله ، مثالههل متناول النص
 الجاهلية أهل على لترد اآلية نزلت حيث ، والربا البيع بين التفريق وهو أصالة مقصود معنى
  .5 الربا وحرمة البيع إباحة وهو : تبعا مقصود معنى ، و{ الربا مثل البيع إنما}: قالوا الذين

 تبعا ، وال أصالة ال سياقه من مقصود غير معنى على اللفظ داللة" هي  :اإلشارة بـ ـ  داللة
 ثالثون  وفصاله وحمله} : تعالى قوله مثاله  ".أجله من الكالم سيق الذي للمعنى الزم ولكنه

                                                                                                                                                                               
إن تستغفر لهم سبعين مرة كتاب تفسير القرآن، سورة براءة، باب قوله استغفر لهم أو ال تستغفر لهم : صحيح البخاري  - 1

 .4353فلن يغفر هللا لهم برقم 
 5الخطاب الشرعي ص : إدريس حمادي  - 2
 5الخطاب الشرعي ص : ، إدريس حمادي5/136البحر المحيط : الزركشي- 3
 1/236:أصول السرخسي ،1/465:تفسير النصوص  - 4
 1/236:أصول السرخسي ،1/465:تفسير النصوص  - 5



57 
 

،  عليه يدل السياق ،ألن الولد على األم فضل على بعبارته يدل نص فهذا 15األحقاف }شهرا
: تعالى بقوله عامان الفصال مدة ، ألن أشهر ستة هي الحمل مدة أقل أن باإلشارة منه ويلزم

 مدة أقل وهي ، شهرا ثالثين مجموع من أشهر ستة للحمل فيبقى 14 لقمان{ عامين في وفصاله}
 1. الحمل

 كل يدرك  علة في الشتراكهما ، عنه للمسكوت  به المنطوق  حكم ثبوت "وهي  :النص داللةـ تـ 
 استنباط أو اجتهاد إلى النص داللة في العلة تحتاج فال" 2.الحكم علة أنها اللغة يعرف من

 مفهوم تقابل وهي  . باللغة عارف وكل المجتهدون  األئمة معرفتها في يستوي  بل ، إلدراكها
 فالنص 9 الجمعة{ البيع وذروا هللا ذكر إلى فاسعوا} :تعالى قوله مثاله  . الجمهور عند الموافقة

 يدل أنه إال اإليجار عن سكت أنه ورغم النداء وقت البيع حرمة على النص عبارة بداللة يدل
 يتوقف ال االلحاق وهذا النداء ، وقت أيضا باإليجار االشتغال عدم وجوب على النص بداللة
و  المسكوت من واحد كل في تحققها مدى في النظر ثم العلة عن بالبحث تبدأ عقلية عملية على

  3. القياس إلى حاجة دون  األلفاظ بداللة الحكم يعدى إنما بالقياس يعرف ما المنطوق ، وهو
داللة الكالم على معىن يتوقف على تقديره صدق الكالم أو " داللة االقتضاء - ت

 ه نفس األمثلة  المذكورة عند الجمهورتلمث وأ. 4"صحته شرعا أو عقال 
 تقسيم اللفظ باعتبار الظهور والخفاء : ثالثا 

والجمهور : عن الجمهور ، فالحنفية لهم تقسيم رباعي  تباينت مناهج علماء الحنفية في تقسيم اللفظ باعتبار ظهوره وخفائه
 :لهم تقسيم ثنائي ، نفصل في كلتا الطريقتين فيما يلي

الظاهر : اللفظ الواضح عند الجمهور ينقسم إلى قسمين : واضح الداللة عند الحنفية والجمهور  -1
 حكموهو عند الحنفية أربعة الظاهر، النص، المفسر، الم. ويقابله المؤول والنص

 ن يقسم إلى الداللة وضوح حيث من اللفظ الجمهور قسم  :الداللة واضح في الجمهور أـ منهج
  .والنص الظاهر:

 .5مشتق من الظهور وهو الوضوح واالنكشاف: لغة  الظاهر -
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احتماال  اللفظ الظاهر ما دل على معنى بالوضع األصلي، أو العرفي، ويحتمل غيره: " بقوله  عرفه   اآلمدي : اصطالحا 
 .  1"مرجوحا

 شرج تعريف اآلمدي
 .فيخرج المهمل فال يدل على شيء :ما دل 

 كاألسد للحيوان المفترس :  بالوضع األصلي
 .كالغائط للخارج  المستقذر بعد أن كان للمكان المطمئن من األرض:  أو العرفي

داللته على المعنى الثاني، إذا لم يصر عرفيا، احترازا عن : ومعنى قوله ما دل على معنى بالوضع األصلي أو العرفي
 .كلفظ األسد في اإلنسان وغيره

أي إشارة إلى أن الظاهر من قبيل ما يتردد االحتمال فيه . احتراز عن القاطع الذي ال يحتمل التأويل( ويحتمل غيره)وقولنا 
 . والمؤول ألن داللته مرجوحة  بين معنيين أو أكثر هو في أحدهما أظهر فيخرج به النص ألن داللته قطعية ،

 .احتراز عن األلفاظ المشتركة:  (احتماال مرجوحا)وقولنا 
ومفاد ذلك أن اللفظ إذا دل على معنى داللة واضحة راجحة ، فإن ذلك ال ينفي أن يحتمل معنى آخر ، ولكنه معنى 

 .فيصبح حينئذ راجحا  مرجوح غير ظاهر ، ومجرد احتمال عقلي ال يعبأ به إال إذا أيده دليل صحيح ،
،  القطعية ال الراجحة تعني الظنية والداللة.  عندهم الظاهر قبيل من ذلك كان راجحة ظنية داللة معناه على دل إذا فاللفظ

 .2أصال فيها احتمال فال القطعية الداللة أما
 3. غيره  إرادة على الداللة تقوم أن إلى فيه ظاهرا كان بما العمل وجوب :الظاهر حكم

تأول : أي ما يؤول إليه، ومنه يقال{ وابتغاء تأويله}مأخوذ من آل يؤول، أي رجع، ومنه قوله تعالى : لغة : المؤول -
 .4فالن اآلية الفالنية، أي نظر إلى ما يؤول إليه معناها

 : اصطالحا
التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل : "بقوله أما  عرفه اآلمدي

  5"يعضده
 معنى اللفظ إليه آل الذي المعنى الجمهور، ألن عند المتشابه من أو المجمل من المؤول العلماء بعض هذا وقد اعتبر

 6.الراجح المعنى إال يتبادر ال إذ اإلطالق، عند الفهم إلى تبادره لعدم  عليه، الداللة خفي لذلك مرجوح ، فهو مجازي 
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 اقترانه ، ومع يحتمله مرجوح معنى إلى الحقيقي لمعناه الصارف الدليل به اقترن  الذي اللفظ بالمؤول يقصدون  فالجمهور
التخصيص، وليس  دليل به اقترن  الذي العامكوذلك   .الظاهر مفهوم تحت يندرج فهو ، لذا ظاهرا راجحا يصبح بالدليل

  1.كمفهومه عند الحنفية
مأخوذ من نصصت الشيء إذا رفعته وأظهرته، ومنه أخذت كلمة المنصة وهي مجلس العروس، لزيادة :  لغة: النص  -

ما رأيت رجال أنص للحديث من : ظهوره، وكذا نص الحديث نصا رفعه، وكل ما أظهر فقد نص، قال عمرو بن دينار
 .2أي أرفع له وأسند الزهري،

ما ال يتطرق إليه احتمال أصال ال على قرب وال على بعد، كالخمسة مثال فإنه نص في معناه ال يحتمل :  اصطالحا -
 . الستة وال األربعة وسائر األعداد، ولفظ الفرس ال يحتمل الحمار والبعير وغيره

 ما دل على معناه داللة قطعية: أو هو 
 .4{ُمَحمٌَّد رسول هللا}: وقوله  3{ُقْل ُهَو َّللاَُّ َأَحدٌ }: اب قوله عز وجلفي الكت:  أمثلة النص

وذكر العلماء أن سبب .. .. ثالثة ، وعشرة ، ومائة ،وألف : دمحم، وابراهيم، وأسماء األعداد  مثل: أسماء األعالم مثل  
اعتقد كثير من الخائضين في األول عزة ثم : "ذلك هو عزة النصوص، لكن ذلك لم يرض الجويني الذي رد عليهم بقوله

وما يظهر   6{ُمَحمٌَّد رسول هللا}: وقوله  5{ُقْل ُهَو َّللاَُّ َأَحدٌ }: النصوص حتى قالوا إن النص في الكتاب قوله عز وجل
 ظهورهما وال يكاد هؤالء يسمحون باالعتراف بنص في كتاب هللا تعالى وهو مرتبط حكم شرعي وقضوا بندور النصوص في

قوله صلى هللا عليه وسلم ألبي بردة بن نيار األسلمي في األضحية لما : السنة حتى عدوا أمثلة معدودة محدودة منها
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا }: وقوله عليه السالم, 7{تجزئك وال تجزئ  أحدا بعدك}: ضحى ولم يكن على النعت المشروع

يط بالغرض من ذلك والمقصود من النصوص االستقالل بإفادة المعاني على ، وهذا قول من ال يح 8{ فإن اعترفت فارجمها
على قطع مع انحسام جهات التأويالت وانقطاع مسالك االحتماالت وهذا وإن كان بعيدا حصوله بوضع الصيغ ردا إلى 

بطالن معظم مسالك اللغة فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية و المقالية وإذا نحن خضنا في باب التأويالت وإبانة 
المؤولين استبان للطالب الفطن أن جل ما يحسبه الناس ظواهر معرضة للتأويالت فهي نصوص وقد تكون القرينة إجماعا 
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واقتضاء عقل أو ما في معناهما ولو رددنا إلى تتبع اللفظ فليست جهات اإلمكان منحسمة على ما استشهد به هؤالء في 
 .1"تأويل في اآلية التي متضمنها التوحيد العتضادها بمقتضى العقلابتغاء التنصيص وإنما استد ال

 .2خاصا  أو كان ، عاما فيه نصا كان بما العمل وجوب: حكمه 
 :وننتقل إلى أنواعها عند الحنفية  الجمهور عندتلك هي أنواع واضح المعنى 

 الظاهر، :وهي أقسام أربعة إلى فيه المعنى ظهور باعتبار اللفظ الحنفية قسم:  منهج الحنفية في واضح الداللة- 2
  . ، المحكم النص، المفسر

 .3"ما ظهر للسامعين بنفس السماع (: "هـ430ت)عرفه الدبوسي :  اصطالحا لظاهرا - أ
 .4"الظاهر اسم لكل كالم ظهر المراد به للسامع بصيغته: " بقوله ( ه   452ت )وعرفه البزدوي 

هو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل ، وهو الذي يسبق إلى : " تعريفه ( هـ  450ت)وفصل السرخسي 
 .5" العقول واألوهام لظهوره موضوعا فيما هو المراد

من غير توقف على قرينة ، يفهم المراد منهوبمجرد سماع هذه الصيغة معناه من صيغته،  اللفظ الذي يتبادر فالظاهر هو
من الظاهر والنص يقبل التأويل والتخصيص والنسخ، وبسبب ذلك يدخل االحتمال كل وكل .  تعين على فهم المراد منه

 .6منهما
 خفتم ورباع ، فإن وثالث ، مثنى النساء من لكم طاب ما اليتامى، فانكحوا في تقسطوا أال خفتم وإن} :تعالى قوله ومثاله

يا أيها الناس اتقوا }ومنه  "النساء من لكم طاب ما فانكحوا" الزواج إباحة في واضح اآليةظاهر ف }7  فواحدة تعدلوا أال
في وجوب قطع يد  10{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}في حلية البيع،  9{وأحل هللا البيع}، في وجوب تقوى هللا، 8{ربكم

 .يد السارق وغيرها من أمثلة الظاهر التي ال تحتاج إلى تأمل
  11.تخصيصه أو تقييده أو تأويله، على صحيح دليل يدل حتى بما ظهر منه، العمل وجوب: الظاهر حكم

وأما النص فما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم ال في نفس : "فقال  عرفه البزدوي   :اصطالحا  :النص - ب
 .1"الصيغة 
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أي أن ازدياد وضوح النص ال يكون من نفس صيغة الكالم ، وإنما " : بمعنى من المتكلم ال في نفس الصيغة" هومعنى قول
بمعنى من المتكلم نفسه ، بحيث يكون غرض المتكلم هو إيراد المعنى الزائد ، وساق الكالم إليه بقرينة تقترن بالكالم سابقة 

 .أو الحقة
، ألنه يفيد معناه قطعا ، فهو حجة ،ألن حكمه المستفاد منه ،والمقصود أصالة 2صأوجب الحنفية العمل بالن:  حكم النص

يمثل إرادة المشرع قطعا ، فإن كان عاما بقي على عمومه ، وإن كان مطلقا بقي على إطالقه ،إال إذا قام دليل صحيح 
تحريم الدم والميتة ، ولكن قام  ،فهو نص في  3{حرمت عليكم الميتة والدم}: على التخصيص أو التقييد ،كقوله تعالى 

قل ال أجد فيما أوحي إلًي محرما على طاعم }: دليل على أن اإلطالق الذي في كلمة الدم غير مراد وهو قوله تعالى
 .، فصار الدم المحرم هو الدم المسفوح ال مطلق الدم  4{يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا

 .5الكشف هو الذي الفسر من مأخوذ:  لغة : المفسر-ج
وأما  المفسر فما ازداد وضوحا على النص بمعنى في النص أو بغيره بأن كان مجمال فلحقه : "عرفه البزدوي :  اصطالحا

 . 6"بيان قاطع فانسد به التأويل أو كان عاما فلحقه ما انسد به باب التخصيص
 7 }جلدة ثمانين شهداء، فاجلدوهم بأربعة يأتوا لم ثم المحصنات يرمون  والذين} : المحصنات قذف في تعالى قوله ومثاله

 على الداللة قطعية يعني وهذا تخصيصا، وال تأويال نقصا وال وال زيادة يحتمل ال معين عدد على بنفسه دل "ثمانين" فلفظ
 النص على وضوحا زاده الذي هو التأويل احتمال التأويل، وارتفاع احتمال ارتفع التحديد وبهذا ، جلدة القاذف ثمانين جلد

 8.العدد لمكان ، الصيغة نفس من جاءت قد الوضوح في القوة وهذه حكمه في قاطعا والظاهر، فكان
 التأويل يقبل ال آخر، إذ معنى منه ويراد ظاهره عن يصرف أن يحتمل وال قطعا، عليه دل بما العمل يجب : المفسر حكم

 9.  وسلم عليه هللا صلى النبي حياة في النسخ يحتمل والتخصيص، وإنما
 من قطعي بدليل للمراد تبيين التفسير ، ولكن النص من المراد تبيين منهما كال بالتأويل، أن التفسير ةمقارن من ويظهر
 المراد تبيين فهو التأويل وأما ، القرآن لمجمل وسلم عليه هللا صلى النبي كبيان .غيره يراد أن يحتمل ال ولهذا نفسه، الشارع
 الخفي إن:"البخاري  العزيز عبد قال غيره، به يراد أن يحتمل ، ولهذا المراد تعيين في قطعيا ، وليس كاالجتهاد ظني بدليل
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 كخبر شبهة فيه بدليل الخفاء أي اإلشكال زال ، وإذا مفسرا يسمى قطعي بدليل البيان لحقها إذا والمجمل والمشترك والمشكل
 .1"مؤوال يسمى القياس أو الواحد

 2 .االنقضاض مأمون  ، أي ممحك بناء ، يقال االتقان هو الذي اإلحكام من مشتق: لغة : المحكم-د
  3"فإذا ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل سمي محكما : "البزدوي عرفه  : اصطالحا

تخصيصا وال نسخا حتى في حياة النبي تأويال وال  تحتمل ال واضحة قطعية، داللة على معناه اللفظ الذي دل" :فالمحكم هو
 حتى النسخ أو والتأويل التخصيص احتمال عن منه المراد أحكم قد ، فحكمه 4"صلى هللا عليه وسلم، وال بعد وفاته باألولى

 غير معناه كان إذا ذاته اللفظ إلى راجعة المراد على القطعية داللته تكون  قد والمحكم .وسلم عليه هللا صلى النبي حياة في
 اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل اإليمان في الواردة ،كالنصوص لذاته المحكم وهو ، للتبديل وال للنسخ قابل

 بالعهد، والوفاء والعدل الرحم وصلة الوالدين ؛كبر األحوال باختالف تختلف ال التي الفضائل أمهات على الدالة والنصوص
  .6بحال  السقوط يحتمل ال دائم وصف فهذا 5"عليم شيء بكل إن هللا" : تعالى قوله بنفسه المحكم أمثلة ومن
 ونسخه تغييره أو تبديله احتمال ينفي ما به اقترن  لكن والتغيير للتبديل قابال أصله في يكون  بأن:  بغيره محكما يكون  وقد

 النص يجعل ههنا التأبيد على فالنص7"أبدا بعده من أزواجه تنكحوا أن وال هللا رسول تؤذوا أن لكم كان وما" : تعالى كقوله
 8.محكما
 9.اإلبطال وال النسخ يقبل ، وال آخر معنى أي إلى ظاهره عن صرفه يحتمل ، وال قطعا به العمل يجب : حكمه

 :ثمرة هذا التقسيم 
منها،  المراد المعنى على داللتها وضوح في عند الحنفية متفاوتة الداللة لواضح األربعة األنواع مما سبق يتبين أن هذه

 : التعارض عند التفاوت أثر ذلك ويظهر
ازداد معناه ظهورا على  النص معنى أن جهة من الظاهر من داللة أوضح ،ألنه النص قدم وظاهر نص تعارض فإذا

 الخاص عند التعارض، ألن العام على الخاص يرجح ولهذا الظاهر، داللة من أوضح النص داللة كانت ولهذا.  الظاهر
 : تعالى قوله مثاله. أفراده ضمن في بل أصالة مقصود غير العام في وهو ، فيه نص ، فاللفظ بالحكم أصالة مقصود

  1{ورباع وثالث مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا} : قوله مع 10{ذلكم وراء ما لكم وأحل}
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 على الزواج إباحة قصر في نص الثانية ، واآلية ذلكم وراء مما ألنها خامسة بزوجة  الزواج حلية في ظاهرة األولى فاآلية
  2.أربع على زاد ما زواج ، وحرم داللته وضوح في لقوته النص رجح تعارضا ، فلما أربع
 محتمل غير جعله تفسيره أن جهة من النص من داللة أوضح ألنه ، النص على المفسر قدم ومفسر نص تعارض وإذا

 :قوله مع3 { صالة لكل تتوضأ المستحاضة} : وسلم عليه هللا صلى قوله ومثاله. متعينا منه المراد وجعل للتأويل
 ومقصود لفظه من يفهم ألنه صالة لكل الوضوء إيجاب في نص : فالرواية األولى4 {صالة كل وقت تتوضأ المستحاضة}

 لها أن واحد، غير وقت في ولو صالة لكل الوضوء ايجاب يحتمل األول تأويال، ألن يحتمل ال مفسر والثاني. سياقه من
  . النافلة تصلي أن

 ،والنوافل الفرائض من شاءت ما ، واحد بوضوء تصلي أن لها ذلك وعلى صالة، لكل ال صالة كل لوقت : الثانية الرواية
 الشرعي الحكم وصار. ،فيرجح االحتمال هذا قطع الثاني لكن ، صلوات عدة الوقت في أدى ولو  ،باقيا الصالة وقت مادام

 .5 والنوافل الفرائض من شاءت ما فيه وتصلي للوقت الوضوء ايجاب هو
 عليه هللا صلى النبي وفاة بعد صار المفسر أن وهو بسيط لسبب يتحقق ال بينهما والتعارض ،ومحكم مفسر تعارض وإذا

 المحكم من كل فصار وسلم، عليه هللا صلى بوفاته زال قد عليه وروده الممكن النسخ احتمال ألن، المحكم حكم في وسلم
 . ومثيله الشيء بين التعارض يتصور فال ، وعليهالتخصيص وال  التأويل ، وال النسخ يقبالن ،ال واحدة رتبة في والمفسر

 وال هللا رسول تؤذوا أن لكم و ما كان} : وقوله  6{ذلكم وراء ما لكم وأحل} :تعالى قوله:  المحكم مع النص تعارض ومثال
 النبي زوجات يشمل ، وذلك قبله المذكورة المحرمات ماعدا إباحة في نص فاألول،   }7 أبدا بعده من أزواجه تنكحوا أن

  . 8النص من النسخ يحتمل ال محكم ، والثاني وسلم عليه هللا صلى
: تعالى  قوله ، مع 9{ورباع وثالث مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا} :تعالى قوله المحكم مع الظاهر تعارض ومثال

 في بما النساء جميع إباحة في ظاهر ، فاألول 10{أبدا بعده من أزواجه تنكحوا أن وال هللا رسول تؤذوا أن لكم كان وما}
  .11أقوى  ، ألنه الظاهر على المحكم ، فيقدم بهن الزواج تحريم يفيد محكم والثاني وسلم عليه هللا صلى الرسول زوجات ذلك

 عند الجمهور والحنفيةخفي الداللة  -2
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 .1"هو اللفظ الذي استتر معناه لذاته أو ألمر آخر، فال يفهم معناه إال بغيره: " خفي الداللة
يحتاج إلى بيان وتفسير، وكل ذلك لحكمة وهي  جعل هللا تعالى بعض األحكام مفسرا جليا ، وجعل بعضا منها مجمال خفيا

 .امتحننا هللا بها وبيان تفاضل الناس في العلم بها، ليثاب العلماء المجتهدون على االستنباط منها
 :عند الحنفية عن الجمهور كما اختلفوا في واضح الداللة يتبين لك  ذلك فيما يلي ويختلف تقسيم اللفظ باعتبار خفائه

  عند الجمهور خفي الداللة-أ 
قسم الجمهور الخفي إلى قسمين المجمل والمتشابه ، وإن كانت غالبيتهم يعتبرونهما قسما واحدا نظرا للتقارب الشديد بينهما، 

 . ويطلقون على كل منهما اسم المجمل
 :وأسباب االجمال فيما يلي تعريف المجمل-
يطلق في العموم على المجموع ، من أجمل الحساب إذا جمعت آحاده وأدرجت تحت صيغة جامعة لها وجعل :  لغة  -

 . 2جملة واحدة ، وقيل من التحصيل، من أجمل الشيء إذا حصله
عند  ، و على المحتمل المعنىعند البعضالمجمل في اصطالح األصوليين على مالم يتضح معناه أطلق :  اصطالحا  -

 .خرالبعض اآل
 .وممن أطلقه على مالم يتضح معناه الشيرازي ، الجويني ، ابن حزم ، ابن الحاجب  -أ

المجمل في اصطالح األصوليين هو المبهم ، والمبهم هو الذي ال يعقل معناه ، وال يدرك منه مقصود : "الجوينيقال 
 .  3"الالفظ ومبتغاه 

 .  4"ن ال مزية ألحدهما على اآلخر بالنسبة إليه المجمل ما له داللة على أحد أمري:  " وقال اآلمدي 
 :شرحه بنفسه فقال: شرح تعريف اآلمدي

وفيه احتراز عن المهمل والمستحيل، إذ . ليعم األقوال واألفعال وغير ذلك من األدلة المجملة: ما له داللة  
 .ليس للمهمل داللة 

إذ ال يحتمل إال معنى ; أي احتراز عن النص . احتراز عما ال داللة له إال على معنى واحد: أحد أمرين 
  .واحدا

احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر في معنى وبعيد في غيره، كاللفظ الذي هو : ال مزية ألحدهما على اآلخر 
فال مزية ألحد المعنيين بالنسبة إلى المعنى اآلخر لداللة اللفظ عليهما . حقيقة في شيء ومجاز في شيء 

وفيه احتراز من الظاهر، فإنه متردد بين محتملين ، لكن هو في أحدهما أظهر فله مزية على  .على السوية 
 .5المؤول بالرجحان 

                                                             
 1/223: تفسير النصوص: دمحم أديب صالح   - 1
 1/151البرهان، : الجويني . 3/203( م2003 ط. د)لسان العرب، مادة جمل، دار صادر، : ابن منظور - 2
 1/153: البرهان - 3
 5/ 3:اإلحكام لآلمدي - 4
 3/10: اإلحكام  لآلمدي  - 5



65 
 

المجمل هو اللفظ الذي لم تتضح داللته ، بسبب  تردده بين معنيين أو أكثر ولم يترجح  فإن وإجماال للقول
كما سنعرفه .ينة حال أو لفظ آخر أو دليل منفصل أحد المعنيين ال باللغة وال بالعرف ، فيحتاج إلى البيان بقر 

 .في أسباب اإلجمال
و بذلك يشمل المجمل أنواع الخفي الثالثة عند الحنفية ما عدا المتشابه ؛ فالمجمل عند الجمهور مفهومه أعم من مفهوم 

 .المجمل عند الحنفية 
وهي إما أن تكون في  1ها ألسباب مختلفةوجد اإلجمال في النصوص الشرعية وغير :   أسباب االجمال عند الجمهور -

 حال اإلفراد أو في حال التركيب 
 . وذلك إما في نفس اللفظ، وإما في تصريفه : اإلجمال في حال اإلفراد -

أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين ، كالعين للشمس والذهب ، :  االشتراك في نفس اللفظ -1
  ..وغير ذلك كالقرء للحيض والطهر، و .. والجاسوس

كلفظ مختار فإنه صالح للفاعل والمفعول يقال اخترت فالنا فأنا مختار :  أن يكون بسبب التصريف -2
 وهو مختار، وقد يفترقان فيقال في الفاعل مختار لكذا وفي المفعول مختار من كذا 

 :أن يكون اللفظ مجمال في تركيبه وفيه حاالت:  اإلجمال في التركيب -
نحو : أي أن يكون في الجملة تعبير صالح للداللة على معنيين مختلفين دون وجود ما يرجح أحدهما: المركب بجملته -أ

وهذا التردد في المعنى بين الزوج . فإن العقدة مترددة بين الزوج والولي{ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}: قوله تعالى
 2.زوج هو الذي بيده عقدة النكاح وقال مالك هو الوليوالولي أوقع االختالف في االستنباط ، فقال الشافعي أن ال

أي أن يكون في الجملة ضمير يتردد بين :  إذا تقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما ومنها في مرجع الضمير -ب
كقوله صلى هللا عليه وسلم فيما رواه الشيخان . 3مرجعين يصلح لكل واحد منهما دون وجود ما يرجح أحدهما على اآلخر

فضمير الجدار يحتمل العود على  4" ال يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره: "حديث أبي هريرة رضي هللا عنه من
وال مرجح في نص الحديث، فال بد من البحث عن مرجح، . نفسه أي في جدار بيته هو أو على جاره أي في جدار جاره

 5.األصح امتناع الوضع إال بإذنولهذا اختلف في حكم غرز الخشب في جدار الغير بدون إذن و 
 .6نحو زيد طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقا والمهارة في الطب:  ومنها في مرجع الصفة - ج

 .وغيرها من األسباب
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 . يجب التوقف في العمل حتى يرد بيانه :  حكم المجمل
بمج بمجرده، بل يتوقف فهم مقصوده على و لما كان المجمل هَو كل لفظ ال يعلم المراد منه : بيان المجمل عند الجمهور

ومنه فال ينحصر بيانه عند الجمهور من قبل المتكلم . أمر خارج عنه؛ إما قرينة حال أو قرينة لفظ آخر، وإم ا دليل منفصل
 1. نفسه كما هو األمر عند الحنفية، بل يمكن عندهم أن يكون بالقرائن أو االجتهاد

التبست الشتباه بعضها بعضا، وشبه عليه األمر لبس عليه ، : ر وتشابهت من اشتبهت األمو :  المتشابه  لغة - أ
، فالمتشابه هو الذي اشتبه معناه على السامع بمعنى لم تتضح داللته للسامع ،  2األمور المشكالت: والمشبهات 

 .وهذا المعنى اللغوي يؤدي بنا إلى المعنى االصطالحي
فاختلف : وأما المتشابه: "الشيرازي  ، فقال هاى ثالثة معاني مختلفة لخصيطلق المتشابه عند الجمهور عل:  اصطالحا

ما استأثر هللا بعلمه ولم يطلع عليه أحدا : المتشابه : هو و المجمل واحد، ومنهم من قال : أصحابنا فيه ، فمنهم من قال 
: المتشابه : حرام، ومنهم من قال المتشابه هو القصص، واألمثال والحكم، والحالل وال: ومن الناس من قال . من خلقه

والصحيح هو األول ، ألن حقيقة المتشابه ما اشتبه . الحروف المجموعة في أوائل السور مثل آلمص، و آلمر وغير ذلك
 . 3" وأما ما ذكروه ، فال يوصف بذلك . معناه 

حه، فهو قد أخذه من المعنى اللغوي ومال الشيرازي إلى أن الصحيح أن المتشابه هو المجمل ، الشتباه معناه وعدم اتضا
 . واإلشكال الذي هو االشتباه وااللتباس والتماثل

يقابل الواضح عند الحنفية خفي الداللة وهو المبهم الذي خفيت داللته على الحكم خفاء : خفي الداللة عند الحنفية -ب
 .خفي، المشكل، المجمل، المتشابهلذاته أو لعارض، وقسموا اللفظ من حيث خفاء داللته إلى أربعة مراتب ، ال

 4(الخافية ضد العالنية)مأخوذ من الخفاء الذي هو عدم الظهور والستر والكتمان وضد العلن  :الخفي لغة-أ
 :ونستعرض هنا تعاريف علماء الحنفية ومنها: اصطالحا

 5"نع نيل المراد بها إال بالطلبهو اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يم: "عرفه السرخسي بقوله 
 .6فظهر أن منشأ اإلبهام في الخفي ليس من نفس الصيغة،  بل من عارض يعترى ألفاظه

،  فاآلية تدل داللة قاطعة على وجوب القطع كعقوبة،  وال 7{ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}: ومثال ذلك قوله تعالى
بالنسبة لهذا المعنى، ألنها جاءت بنص آمر قاطع داللة وثبوتا، لكن موضع القطع لم  من المفسرتحتمل معنى آخر، فهي 

.  تبينه اآلية ، فكانت مجملة، وتفسير اإلجمال ال يكون إال من الشرع، وقد بينته السنة بأنه من الرسغ من اليد اليمنى
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ولكنه عند تطبيقه ظهر . ر الداللة على معناهفالسارق هو آخذ المال المتقوم المملوك للغير خفية من حرز مثله وهو ظاه
النشال وهو الذي يأخذ المال من الناس بنوع من المهارة والخفة في يقظتهم على  –للعلماء بأن لفظ السارق خفي في الطرار 

 .حين غفلة ، كما وجد أنه خفي في النباش وهو الذي ينبش القبور ويأخذ أكفان الموتى
ه اسم آخر غير السارق، فهذا االسم هو الذي أورث االشتباه في دخوله في مدلول اللفظ العام فالنشال والنباش أطلق علي

، إذ ربما كان إطالق هذا االسم أو الوصف الخاص، لنقص في معنى جريمة القتل، أو لزيادة فيه، فنشأ "السارق "وهو 
الة هذا الخفاء ، فتوصل المجتهدون بالبحث إلى الخفاء من هذا عند تطبيق النص العام عليه، فكان ال بد من االجتهاد إلز 

ألخذه أموال الناس من جيوبهم بخفة وهم أيقاظ فجنايته  أن النشال  قد توافرت فيه أركان الجريمة مع زيادة حذق ومهارة،
 . لذلك أكبر

و بداللة النص، أو مفهوم وقد اتفق العلماء على اعتبار الطرار سارقا فينطبق عليه حكم الحد بالقطع وذلك بطريق األولى، أ
 .الموافقة ألن فيه معنى السارق وزيادة وهي الخفة والمهارة

أما النباش فقد اختلف في أمره، حيث كان ألبي حنيفة ودمحم بن الحسن مذهب يخالف مذهب الجمهور، حيث ذهبا إلى 
أخذه وهو الكفن غير مرغوب فيه بل هو انفراد النباش بهذا االسم الخاص إنما كان لنقص معنى السرقة فيه فالمال الذي ي

وأما مذهب الجمهور وأبو يوسف فيعتبرون النباش سارقا . مما تنفر منه النفوس، وال تميل إليه والمملوك ليس ملكا ألحد
وذلك ألن لفظ السارق في اآلية يتناول النباش واختصاصه بهذا االسم المعين ليس لنقص معنى . ويحكمون عليه بالقطع

فيه ولكن للداللة على سبب سرقته وهو النبش، والكفن ملك للميت وال يخرج عن كونه ماال متقوما وألوليائه حق السرقة 
وهو مذهب عمر وعائشة : وأن القبر حرز لمثل هذا المال قال ابن العربي. المطالبة كقيام ولي الصبي في الطلب بما له

           1..وابن مسعود وغيرهم 
وب البحث والتأمل فيما عرض للفظ  وأوجب خفاءه، فإن وجد المجتهد أن الخفاء في بعض األفراد هو وج: حكم الخفي

يرجع لزيادة معنى فيه، ألحقه بأفراد اللفظ، وحكم بانطباقه عليه وأعطاه حكمه ،وإن رأى بعد بحثه وتأمله أن سبب الخفاء 
البعض بأفراد اللفظ ،بل حكم بأن اللفظ ال يشمله ،وأن يرجع إلى اختصاص بعض األفراد بما يوجب نقصانا ، لم يلحق هذا 

 .  2حكمه ال ينطبق عليه
 .3مأخوذ من اإلشكال الذي هو االلتباس ، أشكل بأمثاله بحيث ال يعرف بدليل يتميز به: المشكل لغة -ب

 .     4"أما المشكل فما خفي مراده، بحيث ال يدرك إال بالتأمل إما لغموض في المعنى أو الستعارة بديعة: " اصطالحا
فالمشكل لفظ خفيت داللته على معناه بسبب في نفس اللفظ ، أوقد يكون لتعارض بين النصوص، ومنه  فال يدرك معناه 

وأمثلة ذلك يظهر من خالل . اد ويمكن بالرجوع إلى حكمة التشريعإال بقرينة تبين المراد منه، وذلك كله عن طريق االجته
 :ما يلي 
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والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة }: مثاله لفظ القرء في قوله تعالى : الخفاء في اللفظ نفسه  اإلشكال بسبب- 1
. ألدلة من خارج اللفظ والصيغة ، فلفظ القرء لفظ مشكل، ال يمكن تحديد المراد منه إال بواسطة النظر في القرائن وا 1{قروء

 .ولذلك اختلف العلماء في المراد به تبعا الختالفهم في تلك القرائن واألدلة المساعدة لتحديد المراد من اللفظ
وذلك عند اجتماع لفظين كل واحد منهما ظاهر في معناه، لكن يحصل اإلشكال عند اجتماعهما : تعارض النصوص- 2

ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر، وال نوء }: على المعنى مثاله قوله صلى هللا عليه وسلم حيث يتعارضان في الداللة
 . 3{فر من المجذوم فرارك من األسد} :مع قوله صلى هللا عليه وسلم  2{وال غول، ويعجبني الفأل

اإلشكال ،  ثبتها ، فنشأفاألول ينفي العدوى، والثاني ي "فر من المجذوم"يعارض ظاهر لفظ  "ال عدوى "فظاهر لفظ 
والمجتهد مكلف برفع هذا اإلشكال الواقع بين الحديثين من خالل النظر في القرائن والنظر إلى باقي النصوص في هذا 

أن العدوى ليست سببا مؤثرا بذاته، ولكن " ال عدوى : " المعنى، ومن خالل النظر والمقارنة يصل إلى أن المراد من قوله
ال عدوى إال بإذن هللا، ولكن هذا ال يمنع من : يكون التأثير، فيوفق حينئذ بين الحديثين، ويكون المعنىبإرادة هللا تعالى 

 .األخذ بأسباب االحتياط والفرار من المجذوم، فإذا ما أصيب إنسان بالعدوى بعد أخذه باألسباب، فإن ذلك يكون بقدر هللا
 . من اللفظ المشكل ،حتى يتبين المعنى المراد بالقرائن واألدلةيجب البحث والتأمل في المعنى المراد : حكم المشكل

وال يعمل به إال بعد البحث عن القرائن واألدلة للوقوف بوساطتها على المعنى المراد من اللفظ المشكل ،فإذا ما أوصل 
 .4االجتهاد إلى معنى معين ،عمل به بعد ذلك

 .5مأخوذ من اإلجمال الذي هو اإلبهام وعدم التفصيل :  لغة: المجمل -ج
لفظ ال يفهم المراد منه إال باستفسار من المجمل وبيان من جهته وذلك إما لتوحش في معنى : "عرفه السرخسي: اصطالحا

 .6"االستعارة أو في صيغة غريبة مما يسميه أهل األدب  لغة غريبة
 : 7سبابيعود اإلجمال إلى عدة أ:  سبب اإلجمال

والذي بين المراد منه قوله تعالى بعد ذلك  8{ إن اإلنسان خلق هلوعا}كلفظ هلوع الواردة  في قوله تعالى :  غرابة اللفظ-أ
 . 9{إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا} :

                                                             
 225اآلية : سورة البقرة  - 1
، ومسلم كتاب السالم باب ال عدوى، َوال طيرة، وال 5956،9/135أخرجه البخاري كتاب الطب باب ال هامة رقم  - 2

 4/1942،  2220هامة، وال صفر، وال نوء، وال غول، وال يورد ممرض على مصح برقم 
تناب المجذوم ونحوه بلفظ ، ومسلم كتاب السالم باب اج9/126، 5909رجه البخاري كتاب الطب باب الجذام رقم أخ  - 3

 4/1952،  2231آخر، برقم 
 1/293:تفسير النصوص  ،1/165: أصول السرخسي - 4
  11/125: لسان العرب  - 5
 1/165: أصول السرخسي - 6
 1/295:تفسير النصوص - 7
  1اآلية : سورة المعارج  - 8
   3-2اآلية : سورة المعارج  - 9
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 .انتقال اللفظ من معناه الظاهر في اللغة إلى معنى مخصوص أراده الشارع -ب
من المعنى اللغوي إلى المعنى االصطالحي كألفاظ الصالة والزكاة والحج والربا وغيرها من األلفاظ،  فنقل الشارع اللفظ

 .1فصار ال يمكن إدراك معناها بواسطة اللغة ، واحتاجت إلى البيان من الشارع نفسه
يجب التوقف في تعيين المراد منه، حتى يأتي البيان من الشارع، ألنه هو الذي أبهم المعنى، وال سبيل إلى معرفته : حكمه 
 . إال منه

مأخوذ من التشابه الذي هو االلتباس وعدم التمايز ،يقال اشتبهت عليه األمور وتشابهت أي التبست فلم : المتشابه لغة-د
 . 2تتميز ولم تظهر

 .3( وأما المتشابه فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليه: )عرفه السرخسي بقوله: أما اصطالحا
فالوقف عندنا في { وما يعلم تأويله إال هللا}: اعتقاد الحقية فيه والتسليم كما قال تعالى :) يقول السرخسي :  حكم المتشابه
الراسخ في العلم من يؤمن بالمتشابه ، وال يشتغل بطلب المراد فيه،  { في العلموالراسخون }:ثم قوله تعالى . هذا الموضع 

مبتلى باإلمعان في : وهذا ألن المؤمنين فريقان { ويقولون آمنا به كل من عند ربنا}:بل يقف فيه مسلما ، وهو معنى قوله 
  .4(من العلمالطلب؛ لضرب من الجهل فيه، ومبتلى عن الوقوف عن الطلب؛ لكونه مكرما بنوع 

 : تقسيم اللفظ باعتبار الشمول الخاص والعام والمشترك  :رابعا

أقسام اللفظ باعتبار الشمول ، باعتبارها من معرفة  من مباحث الداللة التي تؤثر في فهم النص
القواعد التي تقع فيهما أهم عمليات البيان،  لذا فإنه ال يستغني الفقيه والمفسر وغيرهما ممن له 
اهتمام بتفسير النص، عن إدراكهما تمام اإلدراك واإلحاطة بحدودها كي ال يختلط عليه مدلول 

 . ربمدلول ، أو داللة باألخرى في بعض الصو 

 عام وخاص : وينقسم اللفظ باعتبار الشمول عند الجمهور إلى قسمين 

بينما ينقسم بنفس االعتبار عند الحنفية إلى عام وخاص ومشترك، وسوف نتطرق إلى بيان 
 :مفهوم وأقسام كل نوع من هذه األنواع فيما يلي

ان داللته ، وقوة هذه واهتمام العلماء بالعام انصب على بيان أصل معناه، وبي:   أوال  العام
 الداللة، وأنواعه وتخصيصه

                                                             
 1/55: كشف األسرار - 1
 5/15مادة شبه، :  العرب لسان   - 2
 1/165: أصول السرخسي - 3
 1/165:أصول السرخسي - 4
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 تعريف العام لغة واصطالحا  -1
الشامل، فهو يطلق في اللغة على شمول أمر لمتعدد سواء كان األمر لفظا أو غيره ،  هو: تعريفه لغة -

أي ) العام الذي يأتي على الجملة: "قال ابن فارس. عمهم الخبر إذا شملهم وأحاط بهم: ومنه قولهم 
: نورسورة ال {خلق كل دابة من ماء} :ال يغادر منها شيئا ، وذلك قوله هللا جل ثناؤه ( جماعة الشيء

 .16اآلية : سورة الرعد{ خالق كل شيء} :،  وقوله 45اآلية 
عرفه علماء األصول اخترت منهما تعريفا : عند الحنفية والجمهور تعريفه اصطالحا -

 : للجمهور وآخر للحنفية
  1"هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد: "من المتكلمين تعريف الرازي  -

  2من أحسن التعاريف وأضاف قيد دفعة واحدة بال حصر التعريف هذا و قد اعتبر الشوكاني

هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من : "وهو نفس القيد الذي أضافه الزركشي في تعريفه
 .3"غير حصر

 شرح التعريف
 . هو قيد إلخراج المعاني، فالعموم من عوارض األلفاظ ال المعاني:  اللفظ

ال تعم جميع البلدان، أو عطاء فالن عام ألن عطاءه زيدا متميز عن  فعم المطر البالد فهي
عطائه عمرا، من حيث إنه فعل، فليس في الوجود فعل واحد هو عطاء وتكون نسبته إلى زيد 

 .وعمرو واحدة

فلفظ :"  أي يشمل جميع األفراد التي تندرج تحته بحيث ال يخرج عنها فرد،: الذي يستغرق 
اآلية : سورة  النساء { الرجال قوامون على النساء}ميع ما يصلح له ، مستغرق لج" الرجال 

344 . 

                                                             
 1559 -هـ  1415،  3/مؤسسة الرسالة، ط)المحصول ، ت طه جابر فياض العلواني ، : فخر الدين الرازي  - 1
 . 3/353،(م
كتاب دار ال)إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، : المرجع نفسه، و الشوكاني - 2

 1/255، (1555،1415،/1العربي،ط
 .5/ 4 ،(1554 – 1/1414دار الكتبى، : )البحر المحيط : بدر الدين الزركشي - 3
لكن داللته وإن كانت لمتعدد لكنها . كلفظ العين فإنه يدل على العين الباصرة ، والجارية ، والذات ، والجاسوس - 4

 .ه المتعددة بوضع واحد ودفعة واحدةبأوضاع متعددة في حين أن العام دل على أفراد
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 .1.أي جميع ما يصلح له اللفظ: جميع ما يصلح له 

: مثاله . قيد يخرج أسماء العدد، فإنها متناولة لكل ما يصلح له لكن مع حصر: حصرمن غير 
االستغراق والشمول، بل على قولنا مائة يصلح لكل ما صدق عليه مائة، ولكن ال على سبيل 

 .2سبيل البدل، كالنكرة تماما
 .احتراز عن التثنية : ففي قوله فصاعدا

ومنه    3"كل لفظ ينتظم جمعا من األسماء لفظا أو معنى: "تعريف السرخسي من الحنفيةـ 
 .عند الحنفية من خالل ما نقلناه من تعاريفهم فليس االستغراق شرطا عندهم للعام

 التعريفشرح 

 .وهو قيد لالحتراز عن المشترك ، فعمومه ليس شموليا  أي يشمل، : ينتظم

وقوله جمعا . أي المسميات، وهي قيد لالحتراز به أيضا عن عموم المعاني: جمعا من األسامي
 .من األسماء احتراز من التثنية، فإنها ليست عامة، بل هي تفيد الخصوص

قيد لالحتراز به عن عموم المعاني،  وهو ,جمعا من اأْلسماءتفسير لالنتظام أي ينتظم : لفظا  
 .وللداللة على أن العموم من عوارض األلفاظ ال المعاني

 .أي عمومه باعتبار المعنى دون الصيغة: معنى

 فائدة الخالف
وتظهر فائدة الخالف في العام الذي خص به البعض،  فمن اشترط في العموم االستغراق ال 

بعمومه حقيقة؛ أو يضعفه، ألنه لم يبق عاما، ومن لم يشترطه وإنما اشترط الداللة يجوز التمسك 
 . 4على جمع يجوز بقاء العموم باعتبار الجمعية

األلفاظ التي تدل في اللغة العربية على العموم كثيرة وأوصلها األصوليون إلى :  ألفاظ العموم
 :منها 5حوالي عشرين صيغة 

                                                             
  55الخطاب الشرعي طرق استثماره، ص: ادريس حمادي - 1
 55الخطاب الشرعي طرق استثماره، ص: ادريس حمادي - 2
 .1/125ت،.أصول السرخسي، دار المعرفة ، بيروت، د: دمحم بن أحمد بن سهل السرخسي -- 3
 . 5/ 4البحر المحيط، : ، الزركشي 1/33كشف األسرار ، : عبد العزيز البخاري  - 4
 . 195شرح تنقيح الفصول ص  - 5
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وغيرها، ومثال ذلك قوله ( قاطبة-كافة  –عامة  -معشر –ميع ج -كل:  ) ألفاظ الجمع-1
خلق لكم ما في } 36اآلية : سورة التوبة { كما يقاتلونكم كافةكافة وقاتلوا المشركين } :تعالى 

 21اآلية : سورة الطور {امرئ بما كسب رهين كل}  25اآلية : سورة البقرة  {جميعااألرض 
 :   أو الجمع المعرف باإلضافةالجمع المعرف بأل االستغراقية -2

 225اآلية : سورة البقرة  {والمطلقات يتربصن}قوله تعالى :  مثال الجمع المعرف بأل االستغراقية
 .التي تفيد االستغراق، ولهذا كان شامال لكل مطلقة" ال"جمع معرف ب " المطلقات"و
: سورة التوبة {خذ من أموالهم صدقة} :قوله تعالى :  مثال الجمع المعرف باإلضافة -أ

، جمع مضاف يفيد العموم،  فهو يشمل جميع األموال " أموالهم"فإن لفظ  ، 103اآلية
 .دون حصر بعدد معين 

 :   المفرد المعرف بأل االستغراقية  والمعرف باإلضافة -ب
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة }: قوله تعالى:  مثال المفرد المعرف بأل الجنسية-أ

الزاني معرف بأل التي تفيد االستغراق، فهو عام يشمل  وفلفظ الزانية  1اآلية : سورة النور {دةجل
 .1كل األفراد التي يصدق عليها، دون حصر بكمية معينة أو عدد معين

هو }قوله صلى هللا عليه وسلم عندما سئل عن ماء البحر :  مثال المعرف باإلضافة -ب 
 .فهو يدل على حل جميع ميتات البحر ، 2{الطهور ماؤه الحل ميتته

ومثال ذلك قوله ( أوالت–الالتي -الالئي  –الذين  –من  –ما )ومنها : األسماء الموصولة -5
 وراء ذلكم ماوأحل لكم }  10اآلية: سورة النساء {يأكلون أموال اليتامى ظلما الذينإن } :تعالى 

سورة  {األحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأوالت} :، وقوله تعالى  34اآلية : سورة النساء {
يشمل جميع المحرمات " ماعام يشمل كل آكل لمال اليتيم ولفظة  الذينفلفظ . 4اآلية : الطالق

 ...يشمل كل الحوامل  أوالتالمذكورات في اآلية، ولفظة 
كمن فيمن يعقل ، وما فيما ال يعقل، وأي في الجميع ، وأين ، : الشرط  أسماء الشرط أدوات– 6

} :ومثال ذلك قوله تعالى ( أين  -أي  –ما  –من )وأيان في المكان ، ومتى في الزمان ، ومنها 
أينما تكونوا يدرككم } :وقوله تعالى   95اآلية : سورة النساء {فمن شهد منكم الشهر فليصمه

 155اآلية : سورة البقرة{ الموت

                                                             
الخطاب الشرعي ص : إدريس حمادي 5/ 4البحر المحيط، : ، الزركشي 1/33كشف األسرار ، : عبد العزيز البخاري  - 1

95. 
، والترمذي في سننه كتاب الطهرة باب 12برقم  22/ 1هور للوضوء أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الط - 2

، ومسند 1/196، والنسائي في سننه كتاب المياه باب الوضوء بماء البحر65ما جاء في ماء البحر أنه طهور برقم 
 5/201:أحمد
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الشرطية عام تفيد أن كل من وصل إلى علمه حلول شهر رمضان وجوب الصوم عليه  منفلفظ 
 .عام في اآلية الثانية  ليفيد أن الموت الحق بكل حي في أي مكان وجد فيه  أين ،وكذا 

ماذا أراد }: ومثال ذلك قوله تعالى ( أين -ماذا-متى -ما –من )ومنها :  أسماء االستفهام-9
من ذا الذي يقرض هللا }تعم كل ما ضربه هللا من األمثال  ،26اآلية:  سورة البقرة {هللا بهذا مثال

 .تعم كل من أقرض هللا قرضا حسنا  245اآلية : سورة البقرة { قرضا حسنا
، أو ( ال،  ما،  لن،  لم، ليس : وأشهر أدوات النفي عشرة  منها: )النكرة في سياق النفي -4

 .الشرطالنهي أو 
  256اآلية:  سورة البقرة {ال إكراه في الدين}: كقوله تعالى: مثال النكرة في سياق النفي  أ

 فكلمة إكراه  نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم 
 .1وهو ما ال واحد له من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب:  أسماء األجناس-5

عام أريد منه العموم : صيغ العموم في القرآن الكريم، ثالثة وهيثبت باالستقراء أن : أنواع العام
 .2العام المطلق -عام أريد منه الخصوص قطعا -قطعا

وهو الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، :  عام أريد منه العموم قطعا -1
وجعلنا من الماء كل }:ويأتي هذا النوع من العام في تقرير السنن االلهية الثابتة مثل 

اآلية : سورة النساء {هللا بكل شيء عليم}،  39اآلية  : سورة األنبياء {شيء حي
، 45اآلية : سورة الكهف  {وما من دابة في األرض إال على هللا رزقها}،   173

وفي األحكام التكليفية التي بنيت على علل ثابتة أبدية، كالتي تقوم عليها عالقات 
، 23اآلية: سورة الكهف  {وبناتكم حرمت عليكم أمهاتكم}تؤسس للقرابات 

يحرم من الرضاع ما يحرم }: والمصاهرة، وصلة الرضاع كقوله صلى هللا عليه وسلم
 4...، أو في تنظيم األسرة3{من النسب

وهو الذي صحبته قرينة تنفي إرادة العموم ، وتدل : عام أريد منه الخصوص قطعا -2
أم } :اد ، ومثاله قوله تعالىعلى أن المراد من هذا العام إنما هو بعض األفر 

، والمراد من 54اآلية: سورة الكهف  {يحسدون الناس على ما آتاهم هللا من فضله

                                                             
كشف األسرار،  : البخاري ، عبد العزيز 195شرح تنقيح الفصول ص : نقلت هذه المادة من مجموعة مصادر ومراجع  - 1
أصول الفقه، : ،  دمحم أبو زهرة 1/251إرشاد الفحول،: وما بعدها، الشوكاني 2/2: أصول السرخسي وما بعدها، 2/5

 .وما بعدها 355ص: مذكرة أصول الفقه :، الشنقيطي 51/ 4البحر المحيط، : الزركشي ، 159هامش ص
 .215 علم أصول الفقه ص: بد الوهاب خالف ، ع159أصول الفقه، هامش ص: دمحم أبو زهرة - 2
 .9/5، 5055، 23اآلية : سورة النساء{ وأمهاتكم الالتي أرضعنكم}أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح ، باب  - 3
 102/ 2:، تفسير النصوص 215أصول الفقه ص : عبد الوهاب خالف  - 4
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. الناس فرد واحد هو الرسول صلى هللا عليه وسلم ، لقيام القرينة على هذه اإلرادة
 . والقرينة قد تكون السياق أو سبب النزول وقرائن األحوال

فمن شهد منكم الشهر } :تكليفية مثل قوله تعالى وذلك مثل بعض األحكام ال
، 15اآلية  : سورة البقرة {فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

عام خص منه المريض والمسافر ألن تخصيصه غالبا ما يكون قائما على علة قد 
 تتحقق في بعض األفراد الباقين بعد التخصيص 

العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه وال وهو : العام المخصوص -3
قرينة تنفي داللة العموم، ونجد ذلك في أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة عن 

 . 1القرائن اللفظية أو العقلية أو العرفية
ثل قوله وهذا النوع من أنواع العام ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه، وذلك م

 . 2252اآلية  : سورة البقرة {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء}: تعالى
 الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص

من خالل ما سبق يتبين الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص وذلك فيما  
 :يلي

الذي يراد به الخصوص هو العام الذي صحبته قرينة العام هو العام الذي يراد به الخصوص 
 .تدل على أن المراد به الخصوص ال العموم

فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من } :وذلك كقوله تعالى 
 154اآلية  : سورة البقرة {أيام أخر

فهو العام الذي لم يصحبه دليل ينفي احتمال ؛ العام المطلق أو أما العام المخصوص 
فهو مطلق عن القرائن المخصصة والنافية . تخصيصه، أو ينفي احتمال إرادة العموم منه

و مثاله . ، ولكنه مع ذلك يحتمل التخصيص في ذاته قبل ظهور المخصص بالفعل  للتخصيص
والالم، لكن دل الدليل على فهي ظاهرة العموم ، ألنه جمع معرف باأللف " والمطلقات:" قوله 

المطلقات من الحكم، مثل المرأة اليائسة، والصغيرة فعدتهن ثالثة أشهر بدليل قوله خروج  بعض 
والالئي لم يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر والالئي لم }: تعالى 
عام " والمطلقات"فدل هذا التخصيص على أن قوله تعالى   ،4اآلية :سورة الطالق  {يحضن

 . مخصوص من حيث الحكم غير أن داللة لفظه بقيت عامة على جميع أفراده من حيث اللغة

                                                             
 2/104: تفسير النصوص - 1
تفسير النصوص : ، دمحم أديب صالح 115أصول الفقه ص: وما بعدها، عبد الوهاب خالف 1/349: إرشاد الفحول - 2

 .104ص 
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والعام الذي اختلف العلماء في قوة داللته أقطعية يقينية أم ظنية هو المطلق العام العاري عن 
 . 1القرائن المرشدة إلى تحديد معناه

اتفق العلماء في قطعية داللة العام الذي صحبه ما يدل على أنه يراد به العموم :  داللة العام
قطعا، كما اتفقوا على ظنية داللة العام الذي صحبه ما يدل على أنه يراد به الخصوص قطعا، 

وهذا يعني أنه يجوز تخصيصه بالدليل الظني كالقياس وخبر الواحد، لكنهم اختلفوا في داللة 
هل هي قطعية أم ظنية ؟ فذهب الجمهور  وهو العام المطلق العاري عن القرائن المرشدةالعام 

، إلى أن داللته على جميع أفراده ظنية، ومعنى 2من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية
أنها محتملة للتخصيص، فهو ظني الداللة على استغراقه لجميع أفراده ، وإذا خصص كان ظني 

. الداللة أيضا على ما بقي من أفراده بعد التخصيص، فهو ظني الداللة قبل التخصيص وبعده
ويترتب على هذا أنه يصح تخصيص العام بالدليل الظني مطلقا، سواء كان أول تخصيص أو 
ثاني تخصيص؛ ألن الظني يخصص بالظني، وأنه ال يتحقق التعارض بين عام وبين خاص 

عارض بين الدليلين أن يكون قطعيين أو ظنيين، بل يعمل بالخاص قطعي، ألن شرط تحقق الت
وحجتهم على ما ذهبوا إليه أن استقراء النصوص . فيما دل عليه، ويعمل بالعام فيما عداه 

الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العموم دل على أنه ما من عام إال وخصص، وعلى هذا فالعام 
 .م ال قطعي فيهالمطلق عن دليل يخصصه ظاهر في العمو 

وذهب جمهور الحنفية إلى أن العام الذي لم يخصص قطعي في العموم، فهو قطعي الداللة 
على استغراقه لجميع أفراده، وإذا خصص صار ظاهرا في داللته على ما بقي بعد التخصيص، 

أي ظني الداللة عليه فالعام الذي لم يخصص عندهم باق على استغراقه جميع أفراده، وإذا 
 .ص صار ظني الداللة على ما بقي من أفراده بعد التخصيصخص

ويترتب على هذا أنه ال يصح أن يخصص العام أول تخصيص بدليل ظني، ألن الظني ال 
أن اللفظ العام موضوع حقيقة الستغراق جميع ما "يخصص القطعي وحجتهم على ما ذهبوا إليه 

 .3"يصدق عليه معناه من األفراد
 السابق ظهرت في خالفهم في العديد من المسائل الفقهية، منها ثمرة االختالف-  ب

فبينما ذهب الحنفية :  اختالفهم في حكم سكنى المعتدة من طالق بائن بينونة كبرى ونفقتها
أسكنوهن من حيث سكنتم من } :إلى وجوب السكنى والنفقة لها، مستدلين بعموم قوله تعالى 

 .اآلية على عمومها ، وأبقوا 6اآلية:سورة الطالق  {وجدكم
                                                             

الخطاب الشرعي : ، إدريس حمادي  2/105:، وما بعدها تفسير النصوص115عبد الوهاب خالف ص :إرشاد الفحول  - 1
 .52ص 

 155أصول الفقه ص :دمحم أبو زهرة  - 2
 وما بعدها 106/ 2:تفسير النصوص  :، أديب صالح 155أصول الفقه ص : أبو زهرةدمحم  - 3
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ذهب الجمهور إلى وجوب السكنى والنفقة لها مخصصين عموم اآلية السابقة بحديث فاطمة بنت 
 .1قيس التي ذكرت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوجب لها السكنى والنفقة

  الخاص  
 االنفراد ،مشتق من الخصوص، والخصوص عبارة عما يوجب  وهو ، مالعا ضد: لغة تعريفه أوال

فالخاص هو المنفرد  .2انفرد أي بكذا، فالن باألمر وتخصص له إذا انفرد اختص: قولهم ومنها
 .3بالمعنى

 4."االنفراد أو على كثير محصور  على سبيل واحد لمعنى وضع كل لفظ هو" : اصطالحا
نوعا كامرأة فهو اللفظ الذي يدل على معنى واحد، سواء كان ذلك المعنى جنسا كانسان، أم كان 

   5.ورجل أم كان شخصا كزيد وابراهيم، فما دام المسمى المراد واحدا فهو الخاص
 شرح التعريف

 .عام يتناول جميع المستعمالت والمهمالت: كل لفظ
 . خرج غير المستعمالت عن الحد  : وضع لمعنى

 . وهي الداللة على المعنى الناشئ من جهة الوضع فيدخل فيه الحقيقة والمجاز: وضع
خرج المشترك؛ِ ألن ه موضوع ألكثر من واحد على سبيل البدل، وخرج المطلق :  وبقوله واحد

أيضا على قول من لم يجعل المطلق خاصا وال عاما، وهو قول بعض الحنفية وبعض أصحاب 
فات، وهو متعرض للذ ات الشافعي، ألن المطلق ليس  بمتعرض للوحدة وال للكثرة؛ ألنهما من الص 

فات  .دون الص 
خرج العام، فإنه وضع لمعنى واحد شامل لألفراد إذ المراد من قوله : وبقوله على سبيل االنفراد 

 على االنفراد كون اللفظ متناوال لمعنى واحد من حيث إن ه واحد مع قطع النظر عن أن يكون له
ارج أفراد أو لم تكن، وقوله وانقطاع المشاركة، تأكيد لالنفراد وبيان لالزمه وبينهما نوع في الخ

 .6 تغاير؛ ألن االنفراد بالن ظر إلى ذاته وانقطاع المشاركة بالنظر إلى غيره
 : الخاص نوعان  :ثالثا أنواع الخاص

الداللة على الخاص، وهو اللفظ الخاص المستعمل في :  الخاص الذي يراد به الخصوص-1
لفظ " إبراهيم "، فإن 120اآلية : سورة النحل {إن إبراهيم كان أمة}: وذلك كما في قوله تعالى 

                                                             
  2/120:تفسير النصوص  - 1
 .وما بعدها مادة خصص 5/51:لسان العرب : ابن منظور   - 2
 1/30،32: كشف األسرار: عبد العزيز البخاري  - 3
 1/161:، تفسير النصوص 156،159ص : أصول الفقه: دمحم أبو زهرة،  1/30،32: كشف األسرار - 4
 156،159ص : أصول الفقه،: دمحم أبو زهرة - 5
 1/30:كشف األسرار  - 6
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والمراد باآلية هو المعنى الذي يحمله . يدل على معنى خاص ال يتجاوز المسمى وهو خليل هللا 
 .1اللفظ دون زيادة وال نقصان

للفظ الخاص المستعمل في الداللة على العام، وذلك كما وهو ا :الخاص الذي يراد به العموم -2
سورة  {إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا و ذروا البيع}: في قوله تعالى 

فالبيع لفظ يدل على معنى خاص يعبر عن نوع من أنواع المعاوضات،  5،10اآلية : الجمعة 
الجمعة سواء كانت إجارة أم شركة أم عقد نكاح أم  والمراد منه في اآلية كل ما يشغل عن صالة

غير ذلك مما في معناه،  فهو لفظ خاص استعمل مجازا في الداللة على معنى عام ،وهو من 
باب تنبيه األلفاظ، ال القياس لحصول المبادرة بهذا المعنى دون توقف على معرفة العلة من قبيل 

 .2ألدنىما يسميه األصوليون التنبيه باألعلى على ا
 معناه على يدل فهو ولهذا إشكال، وال فيه إجمال ال نفسه، في بين الخاص:  الخاص حكم ثانيا

 سبيل على لمدلوله الحكم ويثبت دليل عن ناشئ احتمال بدون  أي قطعية، داللة له الموضوع
 اليمين كفارة في تعالى قوله ذلك ومثال . العلماء باتفاق به العمل ويجب ، الظن ال واليقين القطع

 90اآلية :  سورة المائدة  {أيام ثالثة فصيام يجد لم فمن} :
 فيدل الخاص ألفاظ من الثالثة لفظ ألن أيام، ثالثة صيام وجوب هو النص من المستفاد فالحكم

 قطعية كلها القرآن في الواردة الورثة أنصبة وكذلك ،نقصانا وال زيادة يحتمل وال قطعا معناه على
 . 3الخاص من ألنها
ال يؤاخذكم هللا باللغو }:اللفظ الخاص قد يرد مطلقا من أي قيد كقوله تعالى :الخاص أقسام رابعا

في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
أيمانكم إذا تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام ذلك كفارة 

وما كان لمؤمن أن يقتل } : و قد يرد مقيدا بقيد، قول هللا تعالى  ، 55 /سورة المائدة {حلفتم
فالرقبة في آية كفارة اليمين وردت {  مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

مطلقة بخالف آية كفارة القتل الخطأ فإنها قيدت باإليمان، كما قد يرد الخاص على صيغة طلب 
: الحجرات وال تجسسوا}:"وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل مثل 4{اتق هللا}الفعل، مثل 

 .  ي فيندرج في الخاص المطلق، والمقيد واألمر والنه، 1اآلية 

                                                             
 2/161،162:تفسير النصوص - 1
 153، 152علم أصول الفقه ص :عبد الوهاب خالف  - 2
 2/162:، تفسير النصوص 153، 152علم أصول الفقه ص :عبد الوهاب خالف  - 3
كتاب البر والصلة عن رسول : الذي أخرجه الترمذي{ هللا حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها اتقِ }جزء من حديث  - 4

 .حديث حسن: ،وقال313/ 4،ج1559هللا صلى هللا عليه وسلم ، باب ما جاء في معاشرة الناس ،برقم 
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  1والنهي ،األمر، والمقيد ، المطلق :الخاص إلى ومنه فينقسم
 . 2"طلب الفعل على جهة االستعالء"ويعرف بأنه   :األمر  -1

 .وقد شرح اآلمدي تعريفه كما هي عادته في شرح التعاريف شرح التعريف
 .احتراز عن النهي :  طلب الفعل

 .3االلتماس أو جهة الدعاءاحتراز عن الطلب على جهة : على جهة االستعالء
 :4صيغ األمر

 .53 /البقرة { أقيموا الصالة  وآتوا الزكاة} :فعل األمر التي هي افعل كقوله تعالى - أ
 {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}: الفعل المضارع المقرون بالم األمر، كقوله تعالى - ب

واستعمال صيغة المضارع تدل على االستمرار، أي كلما  ،  155اآلية : البقرة
 . شهدتم الشهر فصوموا

فهو ليس فعل أمر صريح فاضربوا، وذلك كقوله : المصدر النائب عن فعل األمر - ت
 . 4اآلية : سورة دمحم {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}: تعالى

في بيتها عن نفسه وقالت وراودته التي هو } :، كقوله تعالى"حذار"اسم فعل األمر  - ث
 . 23اآلية:سورة يوسف {له هيت لك

والوالدات يرضعن أوالدهن حولين }: كقوله تعالى: الجملة الخبرية المراد بها الطلب- 5
، فليس من المقصود منها اإلخبار  231اآلية :سورة البقرة  {كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

عن إرضاع الوالدات ألوالدهن فترة زمنية مقدارها حوالن كامالن لمن أراد أن يتم الرضاعة، وإنما 
 .  المقصود الطلب كأنه قال ليرضع الوالدات أوالدهن 

اتفق األصوليون أن صيغة األمر تستعمل في وجوه كثيرة ، ذكر اآلمدي : صيغ األمر ومعانيه
 : 5ها خمسة عشر وجها، نذكر أهمها فيما يليمن
 54اآلية :سورة البقرة  {وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة}: كقوله تعالى : الوجوب •
فالكثيرون على أن    33/النور {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}: كقوله تعالىالندب  •

 .المكاتبة مندوبة أخذا من اآلية
   51اآلية : سورة المؤمنون  {كلوا من الطيبات}: كقوله تعالى : اإلباحة •

                                                             
 2/162:تفسير النصوص  - 1
 2/140اإلحكام في أصول األحكام،:اآلمدي    - 2
 2/140اإلحكام في أصول األحكام،:اآلمدي  - 3
 339ص: مذكرة أصول الفقه: الشنقيطي - 4
 340ص: وما بعدها، الشنقيطي 2/140:اإلحكام - 5



79 
 

اآلية :سورة فصلت  { اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير}: كقوله تعالى : التهديد •
40  

  90اآلية : سورة األعراف{ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق}: كقوله تعالى: الدعاء •
  40اآلية :سورة فصلت  {اعملوا ما شئتم}: الوعيد:ومنها  •
  45اآلية : سورة الدخان {ذق إنك أنت العزيز الكريم}:اإلهانة  •
 55اآلية : سورة األنعام{ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه}: االعتبار  •
  23اآلية :سورة البقرة  {فاتوا بسورة من مثله}:التعجيز •
  114اآلية : سورة النحل {فكلوا مما رزقكم هللا}:االمتنان •
  1{سم هللا و كل بيمينك}: كقوله صلى هللا عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: التأديب •

 هل األمر يدل على الوجوب أو على الندب؟
اتفق الجمهور على أن صيغة األمر تدل على الطلب ،ثم اختلفوا هل هذا الطلب للوجوب، أو   

ة ومدار خالفهم  هو المعنى الندب، أو غير ذلك من المعاني السابقة الذكر، على مذاهب متعدد
الحقيقي لألمر، والراجح هو ما ذهب الجمهور، وهو أن األمر يدل على الوجوب، وهو حقيقة فيه 

 .2، وال ينصرف إلى غيره إال بقرينة
 .  3"هو طلب الكف على جهة االستعالء بالصيغة الدالة" :النهي -2

 :ة أشهرهايدل على النهي أمور كثير :  الصيغ التي تدل على النهي
سورة  {وال تقربوا الزنى} :، كقوله تعالى"ال تفعل"الفعل المضارع المقرون بال الناهية - 1

 .4وهذه الصيغة هي أكثر ما يذكره األصوليون . 32 /اإلسراء
 . 30/الحج  { فاجتنبوا الرجس من األوثان}:صيغة األمر الدالة على الكف ،كقوله تعالى-2
 { وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى } :،كقوله تعالى فعل نهي وما اشتق منه -3

 /الحشر{ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }:وقوله  .40اآلية : سورة النازعات
9. 
حرمت }: الجمل الخبرية المستعملة في النهي من طريق التحريم أو نفي الحل ،كقوله تعالى -4

 23اآلية : سورة النساء{ أخواتكم وعماتكم وخاالتكمعليكم أمهاتكم وبناتكم و 
 15اآلية :سورة النساء { ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}:وقوله تعالى

                                                             
برقم  2056/ 5متفق عليه ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األطعمة، باب التسمية على الطعام واألكل باليمين،  - 1

 .2022، برقم1555/ 3، ومسلم في صحيحه ، كتاب األشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 5061
 340مذكرة أصول الفقه ص: الشنقيطي  - 2
 356مذكرة أصول الفقه ص:، الشنقيطي 2/155:اإلحكام : اآلمدي  - 3
 356مذكرة أصول الفقه :الشنقيطي  - 4
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 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه}: كقوله تعالى:تصوير الشيء باألمر الشنيع -5 
 .فهو تصوير شنيع للغيبة   12اآلية :سورة الحجرات  {

إنما  الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من }: ومنها األمر باالجتناب ،كقوله تعالى  - 6
 50اآلية : سورة المائدة{  عمل الشيطان فاجتنبوه

 :1تأتي صيغ النهي لمعان عدة منها: المعاني التي تأتي لها صيغ النهي 
 . 22اآلية: سورة النساء {وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}: كقوله تعالى :التحريم - 1
 .،أي مباركها  2{ال تصلوا في أعطان اإلبل} :كقوله صلى هللا عليه وسلم :الكراهة  - 2
 5 /آل عمران {ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا}: كقوله تعالى: الدعاء- 3
 {يأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}: كقوله تعالى:اإلرشاد - 4

 .كما تستعمل للتهديد ، والتحقير، و بيان العاقبة ، وغيرها  101 /المائدة
 هل صيغة النهي تدل على التحريم أو الكراهة؟ 

اتفق األصوليون على أن صيغة النهي تدل على طلب الترك ،وأنها حقيقة في هذه الداللة، 
لكراهة هو حقيقة ال تحتاج وبمعنى آخر فإن استعمال صيغة النهي في الداللة على التحريم أو ا

إلى قرينة لتدل على ذلك، ثم اختلفوا هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو فيهما معا  على 
 مذاهب أربعة ، والراجح هو أنه حقيقة في التحريم ، وال يدل على غيره إال بقرينة،

 .3وهو مذهب جمهور األصوليين 
الراجح من أقوال األصوليين أن النهي إذا تجردت   هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟

صيغته عن القرينة، أفاد التحريم ، فال يجوز للمكلف فعل المنهي عنه إذا كان من العبادات 
؟ وقد اختلف العلماء 4ال تتعلق به اآلثار الشرعية المقررة له لو كان وقع صحيحا و والمعامالت ، 

 :في هذه المسألة ، وبيان ذلك كالتالي 
إذا انصب النهي على ما يؤثر في حقيقة الفعل وكيانه الشرعي ،  كما لو ورد النهي عن بيع -1

الجنين في بطن أمه ،أو بيع المعدوم ،أو عن الصالة بال وضوء، أو نكاح األمهات، فإن النهي 
 في هذه الحالة يقتضي فساد المنهي عنه وبطالنه واعتباره كأن لم يكن ، فهو والمعدوم سواء،

وهذا النوع من المنهي .والمعدوم ال يترتب عليه األثر المقرر له شرعا لو كان قد وجد صحيحا 

                                                             
 395/ 2 :تفسير النصوص - 1
، ومسلم في صحيحه 422،1/54أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصالة، باب الصالة في مواضع اإلبل، برقم - 2

 .360، برقم 1/295،كتاب الوضوء باب الوضوء من لحوم اإلبل،
 351/ 2:ر النصوص تفسي - 3
 359/ 2:تفسير النصوص  ،359مذكرة أصول الفقه ص: الشنقيطي  - 4
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هو ما نهى عنه الشارع لعينه ،أي لذات الفعل أو :عنه هو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم 
 .لجزئه 

كنه غير إذا كان النهي غير متوجه إلى ذات الشيء ،وإنما إلى أمر مقارن أو مجاور له، ول -2
الزم للفعل ،كالنهي عن البيع وقت اآلذان لصالة الجمعة، وكالصالة في الثوب المغصوب ،فإن 

النهي هنا لشغل ملك الغير بال حق وهو أمر مجاور غير الزم ألنه قد يحصل بغيرها ،فالجمهور 
صودة يرون أن النهي هما ال يقتضي بطالن العمل وال فساده بل يبقى صحيحا لترتب آثاره المق

 .منه ،مع ترتب اإلثم على فاعله ،وذهب الحنابلة إلى البطالن 
إذا كان النهي في حقيقته ،يالقي بعض أوصاف الفعل الالزمة له ، أي بعض شروط وجوده -3

، وال يتجه إلى ذات الفعل وحقيقته، كما في النهي عن الصوم في يوم العيد، فالجمهور يذهبون 
حنفية يقولون ببطالن الفعل إذا كان من العبادات ،وبفساده إذا كان إلى فساد الفعل وبطالنه ،وال

من المعامالت ،والفاسد عندهم تترتب عليه بعض اآلثار إذا حصل الفيض ،أما الباطل فال 
يترتب عليه أي أثر ،لكن لو باشر الصيام يوم العيد المنذور أجزأه عند الحنفية مع اإلثم ألن 

م ،وإنما ألمر اقترن به وهو ايقاعه أيام العيد ،وفي ذلك إعراض النهي غير متوجه لذات الصيا
 .1عن ضيافة هللا تعالى

  :والمقيد المطلق-1
 ، رجل ، كتاب: مثل جنسه في شائع مدلول على الدال اللفظ هو: اصطالحا لمطلقاتعريف  -أ

 .2رجال
 على الدليل قام إذا إال قيد، بأي تقييده يجوز وال ، إطالقه على يجري  المطلق: المطلق حكم-ب

 . 3الخاص أقسام أحد ألنه قطعية داللة معناه على وداللته التقييد، هذا
  المطلق مثال

 من يظهرون  والذين} :الظهار كفارة في تعالى قوله: إطالقه على الباقي المطلق مثال -أ:
 فكلمة ، 3اآلية  : سورة المجادلة { يتماسا أن قبل من رقبة فتحرير قالوا لما يعودون  ثم نسائهم

 . لزوجته العودة أراد إذا رقبة أي المظاهر فيجزئ  قيد، كل من مطلقة وردت رقبة
 أو بها يوصي وصية بعد من} : تعالى ، قوله تقييده على الدليل قام الذي المطلق ومثال-ب

 بالحديث تقييدها على الدليل وقام ، مطلقة وردت وصية فكلمة،  11اآلية : سورة النساء }دين
 ."كثير والثلث الثلث"

                                                             
 359 /2:تفسير النصوص  - 1
 3/3اإلحكام :اآلمدي - 2
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 عنده تقيد فهي اآلحاد سنة أما باالتفاق، المطلق تقيد والمشهورة المتواترة السنة : مالحظة
 . الحنفية بخالف الجمهور

 من بوصف تقييده مع جنسه في شائع مدلول على الدال اللفظ هو : اصطالحا المقيد-ب
 .يمنى ،يد عراقي رجل مثل 1األوصاف

 على الدليل قام إذا إال إلغاؤه، يصح وال الوارد القيد وفق بالمقيد العمل يجب: المقيد حكم-ب
   .2ذلك

 أن قبل من متتابعين شهرين فصيام يجد لم فمن}: الظهار كفارة في تعالى قوله المقيد مثال
 .بالتتابع الشهرين فقيد ،4اآلية  : سورة المجادلة { يتماسا

 ، آخر نص في مقيدا اللفظ نفس ويرد ، نص في مطلقا اللفظ يرد قد : المقيد على المطلق حمل
 الحالة باختالف هنا الحكم يختلف ؟ المقيد على المطلق يحمل أم مكانه، في بالمطلق يعمل فهل
  :3وهي أربعة صور ، والتقييد اإلطالق بها ورد التي

 /المائدة }الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم} :قوله تعالىمثاله :  الحكم والسبباتحاد -1
قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم  :{وورد مقيدا في قوله تعالى ا، فالدم هنا مطلق3

بالمسفوح، فالمراد بالدم 145/ األنعام } يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
ة األنعام ، ألن الحكم واحد في اآليتين وهو في آية المائدة الدم المسفوح المنصوص عليه في آي

فيحمل المطلق على المقيد ،  التحريم، والسبب الذي بني عليه الحكم فيهما واحد وهو كونه  دما
 .  4ال خالف بين العلماء

فال يحمل المطلق على المقيد باالتفاق، لعدم التعارض، إذ ال  : اختالف الحكم و السبب -2
يا }ع قوله م35 /المائدة }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما:{ارتباط بينهما مثاله قوله تعالى 

  6/المائدة {أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
ألنه في األولى وجوب قطع اليد وفي الثانية وجوب غسل اليد إلى  ؛فالحكم في اآليتين مختلف

 :المرافق والموضوع مختلف ألنه  في األولى جريمة السرقة ، وبيان حكمها الشرعي وفي الثانية 
فال ارتباط بينهما ، ومن ثم فال  .الوضوء إرادة القيام إلى الصالة مع الحاجة إلى الطهارة

المطلق على المقيد بإجماع األصوليين ، فيبقى المطلق على  تعارض، وال موجب إذن لحمل

                                                             
 بتصرف 155/ 2:تفسير النصوص - 1
 2/159:تفسير النصوص  - 2
 وما بعدها، 2/200:تفسير النصوص  - 3
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لكن ورد في السنة ما يدل على تقييد إطالق األيدي في آية السرقة  .والمقيد كذلك إطالقه ،
 . 1هبالرسغ ، فتقيد ب

أيضا في هذه الصورة   فال يحمل المطلق على المقيد: اختالف الحكم  واتحاد السبب -2
يا أيها الذين آمنوا } :التيمم على المقيد في آية الوضوء قوله تعالىباالتفاق في آية 

،  6اآلية :سورة المائدة   }إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
 6/المائدة  فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} :وقوله تعالى 

في السبب واحد في اآليتين وهو التطهر إلقامة الصالة ، والحكم مختلف، فهو 
، لكن الحنفية والشافعية قد قيدوا . األولى وجوب الغسل ،وفي الثانية وجوب المسح 

وهو حديث ابن عمر وجابر .األيدي في آية التيمم بالمرافق ،بدليل وروده في السنة
أما "لوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رضي هللا عنهم التيمم ضربتان ضربة ل

المالكية فال يوجبون المسح  إلى المرفقين، بل إلى الكوعين وكذلك الحنابلة واستدلوا 
 ."2التيمم ضربة للوجه واليدين "بحديث عمار بن ياسر في

وقد اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد في هذه  : اتحاد الحكم واختالف السبب-3
إلى  جمهورن عدمه ، فذهب الحنفية إلى أنه ال يحمل المطلق على المقيد ، وذهب الالصورة م

إلى الشافعية مهور جحمل المطلق على المقيد ، ولكنهم انقسموا في ذلك إلى فريقين ، فذهب 
وذهب المحققون منهم كالشيرازي والبيضاوي من  الحمل دون شروط فهو حمل من طريق اللفظ ،

إلى تقييد المطلق بالقياس على المقيد ،أي إذا توفرت العلة الجامعة بينهما، وهم منهم المتأخرين 
 .3إن حصل القياس الصحيح ثبت التقييد وإال فال :ال يدعون وجوب هذا القياس ولكن يقولون 

وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم  فإنه يحمل المطلق على ) :وأما المالكية فقد نقل التلمساني
دنا بجامع وقيل بغير جامع وال يحمل إن لم يكن جامع ومثاله احتجاج أصحابنا بقوله المقيد عن

على اعتبار  52/النساء { فتحرير رقبة مؤمنةخطأ  ومن قتل مؤمنا }:تعالى في كفارة القتل 
، 4فإن الكفارة في آية القتل مقيدة فتحمل عليها الكفارة في آية الظهار اإليمان في كفارة الظهار

والجواب  .إلى آية القتل الختالف السبب أصحاب أبي حنيفة ال يجب أن ترد آية الظهار فيقول
ومن شرط القابض للقربات  .عند أصحابنا أن الجميع كفارة ،والعتق صدقة على المعتق نفسه 

                                                             
 2/213تفسير النصوص  - 1
 2/215:تفسير النصوص - 2
 2/215:تفسير النصوص - 3
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 {يتماسا



84 
 

وهذه هي علة اعتبار األيمان في كفارة  .الواجبة األيمان كالزكاة فإنها ال تجزئ إال بدفعها لمؤمن 
 1 "قتل ، وذلك بعينه موجود في كفارة الظهار فوجب اعتبار اإليمان فيهاال

عن القاضي عبدالوهاب من المالكية ، أن أكثر المالكية  ال يجيزون حمل 2ونقل الشوكاني 
  .المطلق على المقيد  دون تفصيل

  3.وذكر ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر عن المالكية القول بالحمل دون تفصيل
واختلف قول الحنابلة في الحمل وعدمه، وقد روى ابن قدامة عن اإلمام أحمد ما يدل على جواز 

 .  4حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة
 :حاصل المذاهب األساسية في صورة اتحاد الحكم واختالف السبب ثالثة مذاهب أساسيةف

 الحنفيةوهو قول يتفق مع  .عدم جواز الحمل لفظا دون شرط  - 
وهو قول يتفق مع  .وجوب الحمل لفظا دون شروط  فيكون الحمل لغة من طريق اللفظ  - 

 الشافعية
وقول يتفق  وجوب الحمل عن طريق القياس حين تتوفر العلة المشتركة بين المطلق والمقيد   -

 .5مع بعض محققي الشافعية
مأخوذ من الشركة، وهي اشتراك متعدد في : لغة:  تعريفه لغة واصطالحا: المشترك -

 . 6شيء واحد، يقال طريق مشترك إذا كان لك ولغيرك فيه حصة
هو اللفظ الذي يدل على معنيين أو أكثر بوضع مختلف على التبادل، كالقرء فإنه : اصطالحا

احد يطلق على الحيض، وعلى الطهر، كل منهما بوضع مستقل، وعلى سبيل التبادل، ولكل و 
 . 7منهما استعمال في غير موضع استعمال اآلخر

بأن يكون الذي : تعدد الواضع : فمن خالل التعريف يظهر أنه  يشترط في المشترك شرطين
وضع ذلك اللفظ للمعنى متعددا، وتعدد المعنى بأن يكون للفظ معنيان فأكثر، وبذلك يكون 

                                                             
 55مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول ، ت شريف قصار، دون معلومات ،ص : ابن التلمساني  - 1
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اللفظ الموضوع لمعنى مشترك بين  منحصرا في المشترك اللفظي، أما المشترك المعنوي فهو
 . 1أفراده كلفظ انسان فإنه موضوع للقدر المشترك بين أفراده وهو الحيوان الناطق

 : لهم في ذلك أربعة طرق وهي: طرق تأويل المشترك عند الحنفية

تفيد معنى " قرء"كترجيح كون معنى القرء أنه الحيض ، ألن مادة : من جهة اللفظ نفسه -
نى االنتقال ، وترجح المعنى األول ،ألن القرء هو عبارة عن اجتماع الدم في االجتماع، ومع

 .الرحم
فإنه ، 229 /البقرة {ثالثة قروء}: كما في قوله تعالى: من جهة القرينة المتقدمة على اللفظ -

لو أريد بالقرء هنا الطهر، للزم أن ينقص عن ثالثة إذا طلقت المرأة في الطهر، وحسب من 
 .يزيد عن الثالثة إن لم يحسب منها ، أما لو أريد به الحيض فال يلزم النقصالعدة، أو 

الذي أحلنا دار المقامة من فضله ال }:كما في قوله تعالىمن جهة  القرينة الالحقة للفظ،  -
فلفظ أحلنا مشترك بين الحلول، أي ، 35 /فاطر {يمسنا فيها نصب وال يمسنا فيها لغوب

و ضد الحرمة، فترجح معنى النزول بدليل قوله دار المقامة الوارد النزول، وبين الحل الذي ه
 .في سياق اآلية

والالئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم } : كما في قوله تعالى: الدليل الخارجي -
} : فاألشهر الثالثة في مقابل الثالثة القروء في قوله تعالى 4 /الطالق {فعدتهن ثالثة أشهر

وبما أن الطهر ال بأس فيه ، وإنما ، 229 /البقرة {صن بأنفسهن ثالثة قروءوالمطلقات يترب
يقع البأس من الدم ، فيكون المراد بالقرء هو الحيض ال الطهر ، فهذا استدالل خارجي على 

 .2أن المراد من القرء هو الحيض

ركة تنبئ عن المساواة، وال عموم :  حكم المشترك التوقف حتى يقوم دليل الت رجيح؛ أل ن الش 
 . 3للمشترك  عند الحنفية

 .4أما الجمهور فيعتبر المشترك من قبيل العام

                                                             
 2/132،133:، تفسير النصوص55،55ص: مطبوعة قواعد تفسير النصوص: مراد حشوف  - 1
 2/135:، تفسير النصوص55،55ص: مطبوعة قواعد تفسير النصوص: مراد حشوف  - 2
 2/135:النصوص ، تفسير2/33: كشف األسرار عن أصول البزدوي  - 3
 2/135:، تفسير النصوص165أصول الفقه ص : ، دمحم أبو زهرة1/59:إرشاد الفحول - 4
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بعد أن عرفنا قواعد وطرق التفسير في الفقه   :القانون في وقواعده طرق التفسير  : رابعالمطلب ال
الفقه اإلسالمي،  اإلسالمي، ومنهج علماء األصول في دراستها بين مدرستين عريقتين في تاريخ أصول

التعرف على طرق التفسير وقواعده في المجال القانوني، ونذكر بأن هذه  إلىا المطلب ذننتقل في ه
فما المقصود بطرق التفسير  .وطرق التفسير في الفقه اإلسالمي الطرق استفادها القانونيون من قواعد

 القانوني؟ وما هي أقسامه؟

هي السبل و المناهج التي يعتمد عليها القاضي أو الفقيه للوصول إلى تحديد المعنى :  طرق التفسير
 . 1المراد من النص القانوني

وسموا القسم األول بالطرق : قسمينقسم رجال القانون طرق التفسير إلى : أقسام طرق التفسير
فالداخلية ألنها ترتكز على النصوص التشريعية المراد ،  الداخلية،  وسموا القسم الثاني بالطرق الخارجية

 .تفسيرها ، و خارجية ألنها ترتكز على غير النصوص في تفسيرها

ئل التي يلجأ إليها القاضي مجموع الوسا: )المقصود بطرق التفسير الداخلية  :الطرق الداخلية : أوال 
الستنباط مقصد المشرع،  ومعرفة الداللة الحقيقية للنص في عدد من القوانين، عن طريق القياس أو 

 .2(الموازنة أو المفاضلة بينها، دون اللجوء إلى وسائل أخرى خارجة عن النص

  يالتفسير اللفظي، والتفسير المنطق: وتتمثل الطرق الداخلية في طريقتين هما

ومعناه الرجوع إلى العبارات   :أو تحليل ألفاظ النص( التفسير اللغوي ) التفسير اللفظي -1
التي صيغ بها النص  واستخالص المعنى منها وااللتزام بما تدل عليه صيغته المكونة من 

 .مفرداته وجمله

                                                             
، المدخل إلى القانون ، 1550نجا، مهاب، : ه المادة العلمية على مجموعة من الكتب القانونية \اعتمدت في ه - 1
أصول األحكام الشرعية :  العزيز العلي النعيم عبد. 153، طرابلس، دار الشمال، دار المعرفة ، بيروت، ص، (1ط)

، منشورات جامعة المدخل إلى القانون ونظرية االلتزام( هـ1402)شحاذة ،دمحم وجيه،. 225، ص ومبادئ علم األنظمة
 . 51حلب، كلية االقتصاد والتجارة، ص

واإلسالمي، بغداد مطبعة وزارة ، دراسة مقارنة بين الفقهين المدني نظرية تفسير النصوص المدنيةأحمد، دمحم الشريف،   
، السعدي، 163، صأصول القانون ، نقال عن عبد الرزاق السنهوري وأبو ستيت، 11االوقاف والشؤون اإلسالمية، ص 

( هـ1402)شحاذة ،دمحم وجيه،.163، نقال عن عبد الرزاق السنهوري وأبو ستيت ، أصول القانون، صتفسير النصوص
 . 51، منشورات جامعة حلب، كلية االقتصاد والتجارة، صلتزامالمدخل إلى القانون ونظرية اال 
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ويتم . هنا الصيغة المكونة من مفرداته وجمله أي المعنى الذي يتبادر إلى الذهن باللفظيوالمقصود 
 :التفسير اللفظي من خالل ما يلي

 استخالص المعنى المقصود بالنص عن طريق العبارة-  أ

يسري القانون على جميع : )وقد أشار المشرع الجزائري في المادة األولى من القانون المدني إلى ذلك
لتي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي المسائل ا

بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ 
 .القانون الطبيعي وقواعد العدالة

لكل شخص لقب واسم فأكثر  يجب أن يكون )من القانون المدني  25ومثاله ما ورد في نص المادة 
 (ولقب الشخص يلحق أوالده 

المعنى الحرفي للنص أو "فلكل نص عبارة يفهم من خاللها المعنى المقصود من سياقه، ويسمى 
المنطوق، فعبارة هذا النص القانوني واضحة في وجوب أن يحمل كل شخص لقبا واسما، ولقبه 

 .الشخص يلحق أوالده

يجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار إليها في )ن القانون التجاري م 12وجاء أيضا في المادة 
لمدة عشر سنوات كما يجب أن ترتب وتحفظ المراسالت الواردة ونسخ الرسائل   10و5المادتين 

 .(الموجهة طيلة نفس المدة

عند تنازع يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العالقات المطلوب تحديد نوعها : ) 5المادة 
 .(القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه

 (.يسري على الحالة المدنية لألشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم: ) 10المادة 

ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الدولة وتنتج آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا 
وكان نقص أهليته  يرجع السبب فيه خفاء ال يسهل تبينه على الطرف اآلخر، فإن هذا ناقص األهلية ، 

 .السبب ال يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة

أما األشخاص االعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري على نظامها القانوني قانون 
 .ليالدولة التي يوجد فيها مقرها االجتماعي الرئيسي والفع

 .غير أنه إذا مارست األشخاص االعتبارية األجنبية نشاطا في الجزائر، فإنها تخضع للقانون الجزائري 
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ولو كانوا مقيمين في )15ص44ج ر 2005يونيو  20المؤرخ في 101-05وقد عدلت بالقانون رقم  
 (بالد أجنبية

 .نالحظ أن إرادة المشرع واضحة من خالل ما ساقه من ألفاظ

قهاء القانون الوضعي في معظم البالد العربية في طرق تفسيرهم للنصوص طرق الدالالت وقد تبنى ف
 :أو طريقة الحنفية وهي. التي وضعها علماء أصول الفقه نفسها؛ بل ويطلقون عليها نفس المصطلحات

يتبعون ،  كما اقتبسوا تعريفاتهم منهم، و (داللة االقتضاء -داللة النص  -داللة اإلشارة  -عبارة النص)
وعلى هذا لم يأت فقهاء القانون بشيء .  1تقسيمهم للدالالت إلى منطوق ومفهوم ، وهي طريقة الجمهور

 .2جديد في هذا الصدد

  استخالص المعنى المقصود بالنص عن طريق اإلشارة -ب
فقد ال يفهم المعنى من النص، وذلك بسبب عدم التصريح به، ولكن قراءته بتمعن وتدبر 

في تفسيره يؤدي إلى استنباط أحكامه من خالل ما يستعمله المشرع من ألفاظ فالمعنى واالجتهاد 
المستفاد من إشارة النص هو ذلك الذي ال تدل عليه عباراته وألفاظه ولكنه يكون مقصودا من 

 .ألفاظه أو عباراته ، ولكنه يشير إليه دون أن ينص عليه صراحة 
إذا أقر المالك البيع سرى ) : قانون المدني الجزائري من ال 398 مثاله ما نصت عليه المادة 

 . (عليه وصار ناجزا في حق المشتري  مفعوله
فقد دلت عبارة هذا النص على أن إقرار المالك بالبيع يسري مفعوله عليه ويصيره ناجزا في حق 

 .المشتري 
باشر البيع غير وفي النص إشارة إلى أن اإلقرار يصحح  بيع  ملك  الغير، في حال ما إذا 

 .البائع المالك
يجب على الفروع وأزواجهم مادامت الزوجية قائمة :  )مصري  . م .من ق 157وجاء في المادة 

 (أن ينفقوا على األصول وأزواجهم
فقد دلت المادة بعبارة النص على وجوب النفقة على األصول من الفروع ،ويفهم من إشارته  

اختصاص المحاكم األهلية بالقضاء بها ،ألن النص عليها في القانون المدني الذي تطبقه يلزم 

                                                             
 .هو ما دل عليه الكالم في محل النطق: والمنطوق يقسم الجمهور طرق الدالالت إلى منطوق ومفهوم   - 1

عليه اللفظ  بالمطابقة صريح إن دل : ينقسم إلى قسمين :والمنطوق  .هو ما دل عليه الكالم ال في محل النطق:  والمفهوم
 .و ينقسم غير الصريح إلى داللة اقتضاء وإيماء وإشارة . أو التضمن وغير صريح إن دل عليه اللفظ  بااللتزام
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فهذا االختصاص معنى الزم لورود المادة في . منه وجوب تطبيق هذه المحاكم لتلك األحكام 
  .وهو غير مقصود ال أصالة وال تبعا من السياق ، فهو مفهوم من طريق إشارة النص القانون،

  االقتضاء استخالص المعنى المقصود بالنص عن طريق - ج
وهو استخراج قاعدة ال وجود لها أصال لكنها تبدو موجودة بالضرورة أو باالقتضاء حتى وإن لم  

 .يتضمنها النص 
 من يفهم أمر مقدر مسكوت عنه ولكنه اقتضائه من نفهم يكون أمامنا نص أن ذلك ومعنى
  .النص

 المدني القانون  من 897 المادة عليه نصت ومثاله ما
سنوات وال الحوالة لها بذلك نافذة في  ثالث على تزيد ال لمدة مقدما باألجرة المخالصة تكون  ال) 

 .تنبيه نزع الملكيةحق الدائن المرتهن إال إذا كان تاريخها ثابتا وسابقا لتسجيل 
 الدائن حق في نافذة تكون  ال فإنها سنوات ثالث على تزيد لمدة الحوالة أو المخالصة كانت وإذا 

 المقتضى مراعاة مع سنوات ثالث إلى المدة خفضت وإال. الرهن قيد قبل سجلت إذا إال المرتهن
 (.السابقة الفقرة في الوارد

 باألجرة والحوالة المخالصة أن على النص فيفهم،  الحوالةإلى  أجرة كلمة إضافة فهمه فيقتضي
 1..النص في الواردة بالشروط إال المرتهن الدائن حق في تنفذ ال
أو استخالص المعنى  : بالقياس يعرف ما أو، أو االستنتاج المنطقي المنطقي التفسير -2

،  فقد ال أي هو المعنى الذي يفهم من روح النص ومعقوله :المقصود بالنص عن طريق داللته
يظهر معنى النص ال من منطوقه وال من عبارته وال من إشارته وإنما عن طريق االستنتاج، 
ويسمي باالستدالل بداللة المفهوم قياسا على داللة المنطوق التي أشرنا إليها ولكن يجب أن 

تدالل ويستنبط روح النص بعد الربط بين مختلف يعتمد القاضي على الجهد لالهتداء واالس
 .أحكامه ويجري عملية القياس 

  -: اآلتية الوسائل طريق عن فحواه  من النص معنى استنتاج في المنطقي التفسير ويعتمد      
لكي يكشف القاضي معنى النص، ويستنتج الحكم  : اعتماد أسلوب القياس في التفسير -

الذي يصل به إلى حل المنازعة التي طرأت حولها اإلشكالية يتعين عليه الربط بين النصوص 
خاصة تلك التي تعالج وضعا مماثال وتقابل العلل ببعضها وبتمعن في األحكام، وال يكون 

 .موافقة ومفهوم المخالفة ذلك إال باعتماده على القياس وهو نوعين قياس بمفهوم ال
 Raisonnement par Analogie ou à pari : القياس بمفهوم الموافقة -

                                                             
 المراجع نفسها - 1
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وذلك عندما نكون أمام وضع مماثل وعالقات متشابهة، غير أن المشرع عالج وضعا ونظم عالقة 

 ، فعندوسكت عن أخرى ، هذا السكوت يدفعنا للقياس فنقابل العلل بعضها حتى نستنبط روح النص

 فإنه  ب؛السب و العلة لها في مشابهة واقعة على القانون  نص ولكن عليها القانون  ينص لم واقعة وجود

 الشتراك عليها المنصوص غير الواقعة على القانون  في عليها المنصوص الواقعة حكم تطبيق يتم

  .نص عليها يجر لم التي الحالة على عليه المنصوص الحكم بانطباق فيحكم، العلة في الواقعتين

 أنه إال واألبناء الزوجة  : ستة وهم لألقارب بالنسبة النفقة عن تكلمت التي 993 المادة ذلك ومثال

 عديدة ذلك على واألمثلة الستة من يكونوا لم ولو وحتى األبعدين أقاربه على بالنفقة ملزما يكون  واستثناء

 .الجزائري  المدني القانون  من 328 / 397 /398 المواد

 .قياس عادي  وقياس من باب أولى : والقياس بمفهوم الموافقة نوعان  

تتجلى صوره حين نكون أمام حالة صدر بشأنها   raisonnement apri : قياس عادي-أ
نص وأخرى مماثلة سكت عنها المشرع فطالما اتحدا في العلة وجب بالمقابل أن يتحدا في الحكم  

 -وهي تصنف أصحاب حقوق االمتياز -التي تكلمت  1من القانون المدني  993المادة :ومثاله 
الزوجة واألبناء، إال أنه واستثناء يكون ملزما بالنفقة على :  عن النفقة بالنسبة لألقارب وهم 

أقاربه األبعدين وحتى ولو لم يكونوا من الستة ، حيث ذكرت النفقة المستحقة لألقارب عن ستة 
تذكر نفقة الزوجة ويستخلص من النص بمفهوم الموافقة اعتبار نفقة الزوجة من أشهر األخيرة ولم 

من  325/  359/ 355واألمثلة على ذلك عديدة كالمواد   .الحقوق الممتازة ألنها من األقارب
 .القانون المدني الجزائري 

                                                             
 :وعقار قول من المدين أموال جميع على امتياز التالية للديون  يكون  ج.م.ق من 993 المادة - 1

 شهرا عشر االثني عن كان نوع أي من رواتبهم و أجرهم من آخر، أجير وآل والعمال والكتبة، للخدم، المستحقة مبالغ -
 األخيرة

 األخيرة أشهر الستة وملبس في مأكل من يعوله ولمن للمدين توريده تم عما المستحقة المبالغ -
 .األخيرة أشهر الستة عن ألقاربه المدين ذمة في المستحقة النفقة

 فيها ،أما والترميم الحفظ ومصاريف العامة للخزينة المستحقة والمبالغ القضائية المصاريف بعد مباشرة المبالغ هذه وتستوفى
 .منها آل بنسبة فتستوفي بينها
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العلة في الحالة التي لم ينص عليها المشرع  واضحة و      afortiori:قياس من باب أولى -ب 
إذا أبرم عقد صوري فلدائني ) :من القانون المدني 198مقارنة بالتي نص عليها، ومثلها المادة 

 (المتعاقدين وللخلف الخاص ، متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري 
صوري فمن باب أولى يحق لهم التمسك وطالما حق للدائنين والخلف الخاص التمسك بالعقد ال

بالعقد الرسمي أو الفعلي خاصة وأن وضع المدين أسلم وأقوى ولذا وجب الربط بغرض االهتداء 
 .لروح النص

 أفضل بشكل تتوفر العلة هذه ولكنK معينة لعلة معينة حالة على للحكم النص وجود به ويقصد
 إذا أنه على تنص التي 198 كنص المادة القانون  عليها ينص لم أخرى  حالة في أوضح وبصورة

 بهذا يتمسكوا أن النية حسيني كانوا متى الخاص وللخلف المتعاقدين فلدائني صوري  عقد أبرم
 بالعقد التمسك الخاص وخلفهم للدائنين المتعاقدين يجوز أنه أولى باب من فيفهم الصوري  العقد

 التمسك لهم يجوز أولى باب فمن الظاهر العقد هو الذي الصوري  العقد من للغير حماية الحقيقي
  . الحقيقي بالعقد

 أعطاه الذي الحكم نفس نص فيها يرد لم التي الجديدة الحاالت إعطاء هنا بالقياس فالمقصود
 هؤالء يطلق وبعضهم .العلة في اتحادهم عند وذلك نص بشأنها ورد أخرى  لحاالت المشرع

 في الشتراكهما للمسكوت المنطوق  حكم القول هي إعطاءكما سبق  و )الموافقة مفهوم )عليها
 أكان ،سواء بالرأي اجتهاد أو استنباط إلى حاجة غير من ، اللغة معرفة بمجرد يدرك معنى

 .المنطوق  من أولى عنه المسكوت كان أم ، بالتساوي 
 عند المراد المعنىنفس ب الموافقة مفهوم بتحديد للقانون  تفسيرهم في القانون  فقهاء التزم فهل

 . والقياس الموافقة مفهوم بين األصوليين وذلك بالعمل على التفريق
 الدكتور إليه ذهب ما وهو .النص وجود عدم حالة في يستخدم إنما : إطالقه على القياس وأن 

 حكم ثبوت على النص داللة الموافقة بمفهوم ويقصد) : قال حيث البدراوي  المنعم عبد
 غير من اللغة فهم بمجرد فهمها يمكن التي الحكم علة بواسطة عنه للمسكوت عليه المنصوص

 بلفظه يدل قد فالنص( ومعقوله  النص روح من فهم الذي الحكم ،فهو والرأي االجتهاد إلى حاجة
 االجتهاد على العلة هذه فهم يتوقف وال ، الحكم هذا استوجبت لعلة معين حكم على وعبارته
 بمنطوقه، النص يتناولها ال حالة وجدت فإذا ومعانيها، األلفاظ يعرف من كل يفهمها بل والرأي،
 نفس ثبت– الحكم استوجبت التي العلة في النص في عليها المنصوص الحالة مع تشترك ولكنها
 العلة، في عنه للمنصوص مساويا عنه المسكوت أكان سواء ،وذلك عنها المسكوت للحالة الحكم

 الحالة في apari "الجلي  القياس" الموافقة مفهوم ويسمى – أقوى  بشكل متوافرة العلة كانت أم
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 الثانية الحالة في  Afortiori أولى باب من المفهوم أو "األولوي  القياس" في والقياس  ،األولى
 .الخفي القياس" أحيانا يسمى والذي واجتهاد رأي إلى يحتاج الذي القياس ذكر وعند

 األصول علماء يعنيه الذي الموافقة مفهوم وبين -إطالقه على– القياس بين عدم التفريق ومسلك
 .في القانون  الباحثين من عدد صنيع كان اإلسالمية الشريعة في

 : أمور من خالل ثالثة يتبين والفرق 
 المنطوق  فيها اشترك علة بسبب قياس ،فكالهما الموافقة ومفهوم القياس بين التفرقة عدم -1

 باللغة، المعرفة بمجرد إدراكه يمكن مما أكانت سواء العلة، هذه صفة كانت ،أيا عنه والمسكوت
 .واالجتهاد بالرأي إال إدراكه يمكن ال مما كانت أم
 أو ، العلة في للمسكوت المنطوق  مساواة  حيث من ، الموافقة مفهوم حالتي بين التفريق-2

 المنطوق  على بها المسكوت أولوية
 قياس ،أو أولى باب من استنتاج:الثانية والحالة ، قياس أو موافقة مفهوم : األولى فالحالة  

 .األولى
 قياس كالهما: باألولى واالستنتاج الموافقة فمفهوم ؛ عدمه أو النص وجود بين التفريق عدم-3

 عدم بحالة الخفي القياس حصر أهمية وتظهر .الداخلية النص تفسير طرق  من طريق ،وكالهما
 حالة له عرضت المفسر، إذا منه يفيد أن يمكن الذي للمجال واضح تحديد فيه . النص وجود
 الموافقة بمفهوم تفسيره في بينما .القانون  عليها ينص لم أخرى  له عرضت ،أو القانون  عليها نص

 يحتاج ،ال واضحة بعلة المنطوق  مع يشترك حكما يستخرج المفسر ،ألن الحيطة تلك يتطلب فال
  .باللغة معرفته يكفي ،وإنما للرأي وإعمال جهد إلى إدراكها

    Raisonnement   à contrario : المخالفة بمفهومالقياس أو االستنتاج 
 استنباط أو هو . أخرى  حالة في به المصرح الحكم عكس المشرع عليها نص حالة إعطاءوهو 
استنتاج أو هو  عليه، نص الذي للحكم المخالف حكمها على المشرع ينص لم معينة لحالة حكم

يقوم على إعطاء حالة غير منصوص عليها حكما معاكسا لحالة منصوص عليها الختالفهما في 
 للقضاة يجوز ال :)من القانون المدني 402 المادة تضمنته ما ذلك ومثال العلة اختالفا عكسيا ،

 بال شرةمبا بأنفسهم يشتروا أن الضبط كتاب وال والموثقين وللمحامين القضائيين للمدافعين وال
 دائرة في االختصاص في النظر كان إذا بعضه أو كله فيه المتنازع الحق مستعار اسم بواسطة

 .دائرة في أعمالهم يباشرون  التي المحكمة
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 الذين األشخاص لغير فيه التصرف فيه المتنازع الحق لصاحب يجوز أنه المخالفة بمفهوم ويفهم 
 حالة في به فيأخذ الخطورة من كثيرا يتضمن المخالفة بمفهوم استنتاج ولكن النص إليهم أشار

 . قانونا عليه منصوصا كان إذا فقط به ويأخذ القرار أو الحكم إلصدار العلة معرفة
 البائع اشترطه قد يكون  االرتفاق حق أن تنص التي المدني القانون  من 377 المادة نص وكذلك

 على يتعين المخالفة وبمفهوم المشتري  به أعلم قد البائع كان أو ظاهرا حقا كان وإذا الضمان بعدم
 .الحق لذلك ضامنا كان وإال االرتفاق بحق المشتري  يعلم أن البائع
ال  بسبب- تسليمه قبل المبيع هلك إذا ": المدني القانون  من 369 المادة في عليه نصت ما وهو

 بتسليم المشتري  اعذار بعد الهالك وقع إذا إال الثمن المشتري  واسترد البيع سقط - فيه للبائع يد
 (.المبيع

 واسترد المبيع فسخ– فيه للبائع يد ال تسليمه لسبب قبل المبيع هلك إذا "437 المادة نفسها وهي  
 " المبيع لتسلم المشتري  إنذار بعد الهالك كان إذا ،إال الثمن المشتري 
 المذكور النص منطوق  حكم عكس وحكمه تسليمه بعد المبيع هالك هو للنص المخالف فالمفهوم

 هالك على-المنطوق  الحكم وهو– البيع فسخ علق قد أي. الثمن رد وعدم العقد فسخ عدم أي
 أنه على -الشرط مفهوم هنا وهو– المخالف بمفهومه فيدل – البائع إعذار أو التسليم قبل المبيع

  .الثمن المشتري  يسترد وال البيع ينفسخ ال اإلعذار بعد هلك أو التسليم بعد المبيع هلك إذا
ونبه علماء القانون على أن االستدالل بطريق مفهوم المخالفة  كثير الخطورة، ولذلك يجب 

فال يؤخذ به إال إذا كان هذا المفهوم على غاية من القوة ، وذلك  التمهل واالحتياط في األخذ به 
األغلب أو يشير إلى حكمة خاصة ألن حكم المنطوق قد يكون واردًا على سبيل المثال أو بيان 

  .ال يتوافر عكسها في مفهوم المخالف فال يصح األخذ به
ويعتبر  )من القانون المدني المصري في فقرتها الثانية 421ما نصت عليه المادة  : ومثال ذلك 

  (البيع بشرط التجربة معلقًا على شرط واقف وهو قبول المبيع
طريق المفهوم المخالف أن البيع المعلق على أي شرط آخر  فال يصح أن يستدل بهذه المادة من

 .كشرط المذاق مثال أو شرط الرؤية ، يكون بيعًا باتًا وال يعتبر معلقًا على شرط واقف
وتستند في التفسير إلى أمور خارجة عن نص القانوني ، وذلك : للتفسير الخارجية الطرق  :ثانيا

 .1 حكمة ونية المشرعــ ـ المصادر التاريخية  ةاألعمال التحضيري :باالستعانة بما يلي
  Les travaux préparatoires :التحضيرية األعمال -1

                                                             
 السابقة المراجع - 1
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 وقت له ومهدت التشريعية السلطة عن القانون  صدور سبقت التي األعمال كافة بها ويقصد
 التوضيحية المذكرات تضم التي الرسمية والمستندات الوثائق مجموع في والمتمثلة صدوره،

 األحيان من كثير في تمكن الوثائق هذه إلى فالعودة لجانه، وتقارير النواب مجلس ومناقشات
 النصوص تفسير وبالتالي واضعوه أراده كما ومقاصده للنص الحقيقي المعنى على الوقوف
 .ضوئه على القانونية

عبر  رافقته أو التشريعية السلطة عن القانون  صدور سبقت التي األعمال جميع فهي تشمل 
 والتي القانون  مشروع فقاتر  التي الموجبة األسباب بيان ، مع النص بها مر التي المراحل مختلف

 مختلفكذلك و . بارزة حقوقية قواعد من يتضمنه ما وأهم منه المتوخاة والغاية إصداره إلى تدعو
 تولت حين المختصة الفنية اللجان بها قامت التي صدوره، كالدراسات قبل حدثت التي التقارير

 ..إليها إحالته بعد حوله التشريعية اللجان تجريها التي والدراسات القانون  مشروع إعداد
 التي االيضاحات و وإقراره عليه للتصويت عليهم عرضه حين القانون  بهذا المتعلقة والمناقشات

 . حوله بها يدلي
 للنصوص الحقيقي المعنى معرفة األحيان من كثير في الوثائق يمكن هذه إلى العودة ففي

 التي الطرق  أهم من التحضيرية األعمال إلى الرجوع كان ولهذا ، واضعوها أراده كما القانونية
 . القانون  لتفسير القاضي إليها يلجأ
 أن له وإنما ، للنص التحضيرية األعمال هذه اتباع على يجبر ال المفسر أو القاضي أن على

 من حولها يدور بما ال وحدها بنصوصه تتعلق للقانون  اإللزامية القوة ألن استئناسا، بها يستأنس
 ما كثيرا ألنها متاهات في الوقوع من الحذر بها االستعانة عند يجب لكن . ومناقشات دراسات
 . مختلفة نظر ووجهات فردية آراء في تنحصر

 الشريعة تكون  وقد النص المشرع منه استمد الذي التاريخي األصل أي: التاريخية المصادر-2 
 للقانون  تاريخيان نرامصد والفرنسي المصري  مثال القانون  ،إذ يعتبر أجنبي قانون  أو اإلسالمية

 تعتبر كما، الطارئة الظروف ونظرية الحق استعمال في التعسف كنظرية الجزائري  المدني
 يهتدي أن يجبا غامض انص وجد حالة في فالقاضي األسرة، لقانون  مصدرا اإلسالمية الشريعة

 . اإلسالمي بالفقه ويستعين
 متىف ، القانون  سن من إليها يهدف كان التي الغاية بها ويقصد: المشرع ونية حكمة -3

 ومعرفة وقصده المشرع إرادة عن فالبحث الغامض، النص عن الضباب انقشع الغاية اتضحت
 القاضي تساعد أنها شك ال تجنبها يراد كان التي المفسدة أو حمايتها يحاول كان التي المصلحة

  .المعروضة الحاالت على تطبيقها تسهيل ثمة ومن ، الغامضة النصوص فهم في
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 أو السياسية المصلحة هي التشريع التشريع، و حكمة بحكمة التشريع غاية يستعين لفهم فالمفسر
 .تحقيقها إلى المشرع يهدف التي الخلقية أو االجتماعية أو االقتصادية

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 فهرس المصادر والمراجع
دار ابن عفان ، )، ت مشهور بن حسن آل سلمان ، الموافقات: أبو اسحاق الشاطبي- 1
 (.هـ1419-م 1559/ 1ط
 -هـ 2/1424دار الكتب العلمية، ط)، اللمع في أصول الفقه: أبو اسحاق الشيرازي - 2

 (.م2003
، 1414/ 2، وزارة األوقاف الكويتية، طالفصول في األصول:  أبو بكر الجصاص  - 3

1554. 
دمحم عبد السالم عبد الشافي، دار الكتب : ، ت المستصفى: أبو حامد الغزالي- 4

 .م1553هـ،1/1413العلمية،ط



96 
 

خليل محيي الدين الميس، دار : ، تتقويم األدلة في أصول الفقه:  أبو زيد الدبوسي - 5
 . م2001 -هـ 1421لكتب العلمية،  بيروت، األولى، ا

دار )، ت، دمحم حسن اسماعيل، قواطع األدلة في األصول: أبو المظفر ابن السمعاني - 6
 (.هـ1/1555،1415الكتب العلمية، بيروت، ط

أحمد دمحم شاكر، دار اآلفاق : ، تاإلحكام في أصول األحكام: ابن حزم الظاهري - 9
 (.ت. ط. د)الجديدة، بيروت، 

/ 1دار الكتب العلمية، بيروت،)دمحم حسين شمس الدين،: ، تتفسير ابن كثير: ابن كثير- 5
 (.هـ 1415

 (. م2003ط . د)، مادة جمل، دار صادر، لسان العرب: ابن منظور- 5
، دار تيسير المهمات  في شرح ورقات إمام الحرمين الجويني: أحمد ادريس عبده- 10

 .ت. ط. الجزائر،،دالهدى ،عين مليلة، 
، بيروت، المركز الثقافي العربي، الخطاب الشرعي وطرق استثماره: إدريس حمادي- 11

 .1/1554ط
 (.م 1554-هـ 1/1414دار الكتبي،) البحر المحيط،: بدر الدين الزركشي - 12
، دار الكتب العلمية ، بيروت، نهاية السول شرح منهاج األصول: جمال الدين األسنوي - 13

 .1/1420،1555طَ 
، دار نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: جمال الدين عبد هللا بن يوسف الزيلعي- 14

 .م1555/هـ1415/ 1الحديث،ط
صالح بن دمحم بن عويضة، دار الكتب : ، تالبرهان: الجويني- 15

 .م1559-هـ1/1415العلمية،بيروت،ط
،  3/ض العلواني ، مؤسسة الرسالة، ط، ت طه جابر فيا المحصول: فخر الدين الرازي - 16

 (.م 1559 -هـ  1415
، رسالة   كتاب الفوائد على أصول البزدوي :  سيد حسن أحمد سيد أشرف مدني أشرف-19

 .جامعة أم القرى  –دكتوراه 
طه عبد الرؤوف سعد، : ، تشرح تنقيح الفصول:شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي - 15

 .م 1593 -هـ  1/1353تحدة، شركة الطباعة الفنية الم



97 
 

 .5، دار القلم، بيروت، ط أصول الفقه: عبد الوهاب خالف  -15 
 .2/1553، الزهراء للنشر والتوزيع، الجزائر ط علم أصول الفقه:عبد الوهاب خالف  -20
، موقع اإلسالم (التوضيح في حل غوامض التنقيح)شرح التنقيح: بن مسعودهللا عبيد - 21

http://www.al-islam.com 1/125 
 . 2/1415،1559،ططرق استنباط األحكام من القرآن الكريم: عجيل جاسم النشمي - 22
  1/1424، دار ابن الجوزي، طالتجديد في الفكر اإلسالمي: عدنان دمحم أسامة   - 23
. ط. دار الكتاب اإلسالمي، د)، كشف األسرار شرح أصول البزدوي : عالء الدين البخاري  -24
 (.ت

 (.ت. ط. المكتب اإلسالمي، د)، اإلحكام في أصول األحكام: لي بن أبي علي اآلمديع- 25
كنز الوصول الى معرفة األصول المعروف بأصول : علي بن دمحم البزدوي  الحنفى- 26

دار الكتاب اإلسالمي، ) بأعلى كشف األسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري،  البزدوي 
 (.ت. ط . د

، تقديم وضبط مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول: دمحم بن أحمد التلمساني - 29
 (.ت. ط. د)وتعليق الشريف قصار 

. بيروت، د –دار المعرفة )،  أصول السرخسي: دمحم بن أحمد بن أبي سهل السرخسي - 25
 (.ت. ط

مكتبة : ؛ مصر2ط )، تحقيق دمحم السيد الكيالني  الرسالةدمحم بن إدريس الشافعي،  - 25
 (.هـ 1403الحلبي، 

بيان المختصر شرح مختصر ابن محمود بن عبد الرحمن بن أحمد األصبهاني، - 30
 (.م1556/ هـ 1406ط ،. دار المدني، د) ،الحاجب

أحمد : ، تإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول: دمحم بن علي الشوكاني - 31
 (.1555، 1/1415،طدار الكتاب العربي)عزو عناية، 

 .36، رسالة دكتوراه،  صمنهجية البحث في علم أصول الفقه:  دمحم حاج عيسى-32
  .1/1424، دار ابن الجوزي، طالتجديد في الفكر اإلسالمي: عدنان دمحم أسامة  -33
 .بيروت ، المكتب اإلسالمي،تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي دمحم أديب صالح ، -34



98 
 

، تحقيق علي دحروج، موسوعة  كشاف اصطالحات الفنون والعلوم:  التهانوي دمحم علي  -35
 (.1/1556بيروت مكتبة لبنان، ط)

كلية أصول الدين والحضارة اإلسالمية  مطبوعة قواعد تفسير النصوص،: مراد خشوف- 36
 .2010-2005جامعة قسنطينة، –

لفقه، مكتبة ومنهجها في دراسة أصول ا مدرسة المتكلمين: مسعود فلوسي -39
 .م1/2004الرشد،ط

، رسالة ماجستير قدمت بكلية الدراسات البيان عند األصوليين: ناصح صالح نعمان -35
 . 1551اإلسالمية ، مكة المكرمة ، إشراف عبد الوهاب أبو سليمان، عام 

دراسة تاريخية تحليلية تطبيقية،  تطور الفكر األصولي الحنفي: هيثم عبد الحميد خزنة- 39
 بيروت ،دار الكتب العلمية ،د، ط، ت

 بعض كتب التخريج
 ( .مكتبة المعارف: الرياض)سنن ابن ماجة ( أبو عبد هللا دمحم بن يزيد)ابن ماجة - 39
 1414مكتبة التراث، : ؛ القاهرة1ط )أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق أحمد دمحم شاكر - 35

 (هـ
 .مكتبة المعارف: الرياض)لي بن شعيب النسائي، سنن النسائي أحمد بن ع

 .1550دار الهدى، : الجزائر)دمحم بن إسماعيل البخار ي، صحيح البخاري - 35
 ( .مكتبة المعارف: الرياض)دمحم بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي - 40

 كتب القانون 
لى العلوم القانونية وااللتزامات، مبادئ القانون ، المدخل إ أبو السعود ، رمضان دمحم، -41

 ت. ط. د.اإلسكندرية، منشأة المعارف، مصر 
الجزائر،  –دار بلقيس الدار البيضاء مدخل إلى العلوم القانونية، : حمزة خشاب -42

 . 1/2014طَ 
قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في االجتهاد القضائي :  عبد المهدي أحمد العجلوني -43

الجامعة -رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العليا ،  -أصولية مقارنة دراسة -األردني
 .  2005األردنية،



99 
 

/ دون معلومات نشر طالمدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي،  :علي علي منصور -44  
1591 . 

مطبعة اسبارطيل، ،  محاضرات في تفسير النصوص القانونية، نور الدين أشحشاح -45  
 .2005-2005/ ط. طنجة، د

 2009-2006منتديات ستار تايمز ، طبعة محاضرات في تفسير النصوص القانونية ،  :نور الدين أشحاح -43   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


