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�لن�ص«، وغريها...
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�حلمد هلل رب �لعاملني �لذي �أنزل  كتابه عربيا مبينا ، و�ل�صالة و�ل�صالم 

على �صيد �ملر�صلني �لذي جاءت �صنته بيانا وتبيينا، وعلى �آله و�صحبه و�صلم 

ت�صليما.

كلياتها  ،يف  تت�صل  �لنبوية  و�ل�صنة  �ل��ك��رمي   �ل��ق��ر�آن  معاين  كانت  �إذ� 

وجزئياتها ، بهد�ية �خللق �إىل �أح�صن تقومي  ،عقيدة وتربية و�صريعة، فاإن 

تلك �ملعاين كلها تتاأ�ص�ص على خطاب يرد يف �صورة لغوية وبيانية خم�صو�صة 

و�ملقامي،  �لن�صي  و�صياقيه  وتر�كيبه  مفرد�ته  بو��صطة  دللتها  تت�صح 

ومر�عاة مقا�صد �لقر�آن و�ل�صنة يف �لعمر�ن �لإن�صاين.

علمي  تف�صري  �إيجاد  �لإ�صالمية  للعلوم  �لد�ر�ص  ي�صتطيع  �لعتبار،  وبهذ� 

لطر�د �عتناء علماء �لأ�صول و�لفقه  و�ملف�صرين و�صر�ح �حلديث باملباحث 

�للغوية و�لبيانية، �صو�ء يف مد�خل م�صنفاتهم �أم يف ثنايا تناولهم للق�صايا 

و�ل�صرور�ت  �ملنهجي   يال�صتقر�ء   ، لهم  تبني  فقد   ، �لت�صريعية  و�لظو�هر 

�لبيان   طبيعة  على  �لتعرف  يقت�صي  للخطاب  �ل�صليم  �لفهم  �أن  �ملعرفية، 

و�أ�ص�صه �لل�صانية و�ل�صوتية و�ملقامية،و حدود �حلقيقة و�ملجاز فيه ، وموقعية 

�ملطلق و�ملقيد  ، و�لعام و�خلا�ص، و�ملجمل و�ملف�صل....

وملا �نتهى �لبحث �إىل �لإمام �ل�صافعي يف كتابه �لقيم:»�لر�صالة«، ��صتطاع، 

بف�صل متر�صه باأ�صاليب �لعرب ولغتها وبيانها، �أن يقدم معطيات متثل معيار� 

�لنبوي  و�حلديث  �لقر�آن  ن�صو�ص  �لن�صو�ص،  دلل��ة  بناء  يف  �إليه  يحتكم 

�ل�صريف، و�أن ي�صلكها يف م�صفوفة مثلت هد�ية منهجية ملن جاء بعده من 

�ملف�صرين و�لعلماء.

�لدللة  بطبيعة  �ملرتبطة  �لبيانية  �ملباحث  �أن  للد�ر�صني  يتاأكد  وم��از�ل 

�لتطور  ظل  يف  وخا�صة  �إح��اط��ة،  مزيد  �إىل  حتتاج  و�حلديثية    �لقر�آنية 

�أم  �أم �لرتكيبية  �حلا�صل يف ميادين در��صة �للغة �صو�ء يف بنيتها �ل�صوتية 

للخطاب  �لبيانية  �خل�صائ�ص  جتلية  �لباحثني  من  ي�صتدعي  مما  �لدللية، 
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�لقر�آين و�حلديث �لنبوي مقدمة للوقوف على حدود �لئتالف و�لختالف 

بينها وبني �خلطابات �لب�صرية.

�لأوقاف  بوز�رة  �لإ�صالمية  �لثقافة  �إد�رة  �ليوم  تقدمه  �لذي  �لكتاب  و�إن 

و�ل�صوؤون �لإ�صالمية بدولة �لكويت  جلمهورها �لكرمي، ميثل �إ�صهاما علميا يف 

�ملو�صوع، فهو يعر�ص لأهم »�ملرتكز�ت �لبيانية يف فهم �لن�صو�ص �ل�صرعية«، 

م�صتلهما توجهات �لعلماء يف �صبط �آليات فهم �خلطاب ، وجمليا للعديد من 

�ملفاهيم و�لإ�صكالت ببيان ي�صفع �لنظر بالتطبييق، ويتدرج يف ر�صد مقامات 

�أنها  �آر�ء علماء �لأ�صول و�لتف�صري مما يعتقد  تلك �ملرتكز�ت ، ويقرب بني 

مت�صاربة يف مذ�هبها و��صتنتاجاتها،  �أو متعار�صة يف تطبيقاتها.

لقد �جتهد �لباحث د. جنم �لدين قادر كرمي �لزجني يف �لوقوف على �أهم 

�ملرتكز�ت �لبيانية يف فهم �لن�صو�ص �ل�صرعية، وقدم لها مبحدد�ت منهجية 

نو�ة  يقدم  �لبيان  هذ�  �أن  وكيف   ، و�لنبوي  �لقر�آين  �لبيان  بطبيعة  تت�صل 

دللية مركزية ثابتة، ثم يحث �ملتلقني على �صحذ طاقات �لفهم و�ل�صتيعاب 

لديهم  لرتتقي مد�ركم �إىل �آفاق دللية قد لحت�صر للذهن من خالل ظاهر 

�لن�ص.

و�نتهى يف ذلك �إىل �أن �خلطاب ميتاز بخا�صيتني: �ملرونة �لبيانية من جهة، 

�لفهم  متكاملتان جتنبان  وهما خا�صيتان  ثانية،  �لدليل من جهة  و�لثبات 

�لنزلق نحو �لنغالق �لدليل يف �صوره �لظاهرة �ل�صيقة، كما حت�صنه من 

مرتعا  ويحيله   ، بالن�صو�ص  �ملر�د  �ملعنى  يدمر  �لذي  �لدليل  �لت�صيب  �آفة 

للتاأويل �لبعيد.

�ل�صياق،  مر�عاة  ومنها   ، �ملرتكز�ت  تلك  حول  �لقول  ب�صط  يف  �صرع  ثم 

�ل�صرع ومد�رك �لعقل وتاأكيد  ومقام �خلطاب وقر�ئنه، و�لعتبار مبقا�صد 

�لتالزم بينهما.

وي�صر �إد�رة �لثقافة �لإ�صالمية �أن تقدم �إىل جمهورها �لكرمي هذ� �لكتاب، 
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�لفهم  و�لبحث يف �صبل جتديد  �لإ�صالمية،  �لثقافة  �إ�صهاما منها يف خدمة 

لرت�ثنا �لعلمي �لز�خر بعطاء�ت �لتفكري �ملنهجي �لقادر على متكني �مل�صلمني 

من �لفهم �ل�صليم لبيان �لقر�آن و�صنة نبيه �لكرمي ومقا�صدهما، و�لجتهاد 

يف ح�صن تنزيلهما على و�قع �حلياة �لفردية و�لجتماعية. 

و�إن �إد�رة �لثقافة �لإ�صالمية تهتبل هذه �ملنا�صبة لت�صري �إىل �أن �إ�صد�ر هذ� 

�لكتاب جاء ثمرة تعاون مبارك مع وحدة �لتاأ�صيل �ل�صرعي باملركز �لعاملي 

للو�صطية بدولة �لكويت.   

خطى  و�صدد  �لبانية،  �لإ�صالمية  �لثقافة  خدمة  �إىل  �جلميع  �هلل  وف��ق 

�لعاملني.. �إنه �صميع جميب.
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من  باهلل  ونعوذ  �إليه،  ونتوب  ون�صتغفره  ون�صتعينه  نحمده  هلل،  �حلمد  �إن 

ِلل  لَّ له، ومن ُي�صْ �صرور �أنف�صنا ومن �صيئات �أعمالنا، من يهد �هلل فال ُم�صِ

ًد�  فال هادي له، و�أ�صهد �أن ل �إله �إلَّ �هلل وحده ل �صريك له، و�أ�صهد �أنَّ حممَّ

عبُده ور�صوله، �صلَّى �هلل عليه وعلى �آله و�صحبه و�صلَّم ت�صليًما كثرًي�.. وبعد:

يتعلق بفهمه وتف�صريه و�لجتهاد فيه،   لقد �خرتت مو�صوع »�لن�ص« وما 

مد�ًر� لهذ� �لكتاب؛ ملا تر�كم حوله من روؤى تتد�فع، ونظر�ت تت�صافع، بني 

م�صدد متثاقل حجته نعم �أو ل، ومي�صر مت�صاهل برهانه مل ل �أو فليكن؛ بني 

من يرى �لظو�هر منتهى �لأدلة و�لدللت، ومن ل ير�ها �صوى قو�لب غري 

لتنا  مق�صودة، ور�صوم غري مطلوبة، كل ذلك �إىل جانب �لأعباء �لثقيلة �لتي حمَّ

�لفل�صفية،  �لتاأويلية  و�لنظريات  �حلديثة  �لدللية  �لدر��صات  بع�ص  �إياها 

تتناغم  �صوى جذ�ذ  تذر  ول  �لن�ص  ملعنى  تبقي  ل  �أحكامها  بع�ص  و�لتي يف 

مع تاأويل �ملتلقي وثقافته وميوله و�نطباعاته، لتجعل من �لن�ص تابًعا تبعية 

مطلقة ملن يرعاه من �ملتاأولني ولو �أن يكون خ�صًما له، بل ومن �ألدِّ �خل�صوم؛ 

�أًيا  �لن�صو�ص  بفهم  �لثقة  فتيل  نزَع  و�مل�صري  �لنهاية  يف  يعني  �لذي  �لأمر 

كان، وجعله ثاوًيا يف خلد �ملتاأول ل ع�صمة له ول و�ق ول و�ل، فال قر�ر له ول 

�إطار ثقافته وظروفه �لزمانية و�ملكانية  ، و�إمنا ي�صتودعه �ملتلقي يف  م�صتقرَّ

�إىل خطاب  و�أر�د. ومن هنالك يتحول خطاب �هلل  �أميا م�صتودع، كما �صاء 

�لب�صر، ويفقد �لدين �مل�صد�قية، ويبقى حتت رحمة �لإن�صان �إن �صاء �أعطى 

حقه و�أوفاه، و�إن �صاء غدر به و�أحفاه. وهو ما يعني �إف�صاء �لن�زعة �لعدمية 

يف �لأديان، وحمق �لقيم و�لأخالق، و�صحق �لثو�بت و�لأحكام.

�لق�صايا  كربى  من  �لن�ص  فهم  يف  و�لختالف  �لتعدد  م�صاألة  كانت  لقد 

تز�ل  و�لفقه قدمًيا وحديًثا، وهي ل  �لتف�صري  �أ�صول  بال علماء  �لتي �صغلت 

متثل ركيزة �هتمام بالغ يف �لأو�صاط �لعلمية �ملعنية بدر��صة �لأديان عموًما، 

و�لفقهية  �لتف�صريية  �ملاآثر  يف  عجلى  وبنظرة  ا.  خ�صو�صً �لديني  و�لن�ص 

�لإ�صالمية ميكننا تلم�ص �لأثر �لذي تركه �ختالف مر�تب �لفهم يف �ختالف 
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�لتف�صري وتعدد طرق �لفقه يف تلك �لن�صو�ص �لتي �حتملت �لجتهاد، ود�خلتها 

�أ�صباب �لحتمال �للغوي و�ل�صرعي، مما �صمحت بتعدد �لنظر و�لفهم حولها. 

ومبا �أن �لن�ص �لت�صريعي �لإ�صالمي ثابت بالوحي �لإلهي �ملبا�صر �أو بتقريره 

و�إقر�ره تبارك وتعاىل نبيَّه حممًد� عليه �ل�صالة و�ل�صالم؛ فاإنَّ وطاأة �لق�صية 

تزد�د ثقال، ذلك �أن هذ� �لت�صريع من خ�صائ�صه �لثابتة كونه عاًما و�صامال 

لكل زمان ومكان وظرف ومكلف. ون�صو�ص بهذه �لطبيعة ل منا�ص من �أن 

منتهى  ويف  �خلطورة،  من  كبري  قدر  على  وتاأويلها  وتف�صريها  فهمها  يكون 

�لأهمية، ملا تتمتع به من �صفة �لدو�م و�ل�صالحية، وما تت�صم به من �صفاء 

ا ل ياأتيه �لباطل من بني يديه  �لنبع و�صدق �لر�صالة �لتي جعلتها هدى حم�صً

ول من خلفه. 

�لتي يتم  ة  �لبيانيَّ للمرتكز�ت  بّد من در��صة و�عية  �أجل ذلك كله، ل  من 

مبهمة  و�فًيا  حتديًد�  �ل�صرعي  للخطاب  �لبياين  �لإط��ار  حتديد  مبقت�صاها 

�لت�صريع �لد�ئم، وم�صايًر� للوحدة �لجتماعية ووحدة �لتكليف �للتني حتظى 

هذ�  ثنايا  يف  ولعلَّنا  �صهوتهما.  و�عتالء  �صنامهما  بركوب  �لإ�صالمية  �لأمة 

�لكتاب ن�صدُّ �لنظر �إىل �أهم �لت�صور�ت �لبيانية �لأ�صولية و�لتف�صريية �لتي 

مو�زية  �لت�صريعية  و�لهيمنة  �لقيومية  ب�صفة  �ل�صرعي  للخطاب  حتتفظ 

�لروؤى  �أم��ام  منيًعا  حاجًز�  بذلك  لن�صع  و�ل�صتقر�ر،  �لثبات  خل�صي�صة 

�إىل عمق �ملنهجية �لإ�صالمية  تت�صلل  �أن  �لتي ير�د لها  و�لنظريات �حلديثة 

يف �لتعاطي مع دللت �لن�صو�ص �ل�صرعية، ل �صيما نظرية »�لهرمنيوطيقا 

جتلياتها  بكل  �حلديثة   
)1(

»Philosophical Hermeneutics �لفل�صفية- 

�لكرمي  �لقارئ  يكون  حتى  �لنظرية  هذه  مدلول  �إىل  �خت�صاًر�  ن�صري  �أن  هنا  �ملنا�صب  من  لعل   -1

 The( لو�قعي� �لتف�صري وتطبيقه  �لهرمنيوطيقا )Hermeneutics( هي نظرية  بال.  منها على 

»�لتاأويل                                       م�صطلح  �لعربية  يف  وير�دفها   .  )theory and practice of interpretation
ا يرتبط بنقد �لن�صو�ص  �أو �لتاأويلية«. مع بروز �لتيار �لإ�صالحي يف �لغرب مثَّل هذ� �مل�صطلح فًنا خا�صً

 )Friedrich Schleiermacher( �صاليرماخر  فردريك  �لالهوتي  �لإ�صالحي  ع  و�صَّ �لتور�تية. 

)1768- 1834م( نطاق �مل�صطلح من عنايته »باإز�لة �لعقبات و�حلو�ئل �ملانعة من ح�صن فهم �لن�ص« 

ليتعدى �إىل »حتليل �ل�صروط �ل�صرورية �لتي ت�صاحب وتقرتن باأي فهم ي�صتلهمه �لقر�ء منه«. ثم= 
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�ملفتوح«  و»�لن�ص  �للغات«  ب��»لعبة  عليها  ي�صطلحون  كالتي  ومتظهر�تها، 

و�لت�صور�ت  و�ملفاهيم  �لأن�صاق  من  وغريها  و»�لتنا�ّص«،  �لتاأويل«  و»�صياق 

تخ�صع                     منقادة،  طيعة  �أد�ة  �إىل  باخلطاب  لَتوؤْوَل  �لفل�صفة  لهذه  ر  تنظِّ �لتي 

 )Wilhelm Dilthy( ت ظالله، على يد �لفيل�صوف ويلهلم ديلتاي ع �مل�صطلح �أكرث، و�متدَّ =تو�صَّ

م�صاهمة،  تاأويلية  عنا�صر  و�لجتماعيَّة  �لإن�صانية  �لعلوم  جميع  �أن  �عترب  حيث  1911م(   -1833(

حماول بذلك بناء منهجية فريدة لها، بدل من �قتبا�ص منهجية لها من د�ئرة �لعلوم �لطبيعية. ويف 

2002م(   -1900(  )Hans- Georg Gadamer( غاد�مر  �لفيل�صوف  ر  طوَّ �لع�صرين  �لقرن 

و�لفيل�صوف باول ريكور )Paul Ricoeur( )1913- ....( م�صطلح �لهرمنيوطيقا لي�صكل نظرية 

تاأويلية فل�صفية على حيالها. فقد نقل �لهرمنيوطيقا من جمال �لبحث عن ق�صد �صاحب �لن�ص، �إىل 

 )Martin Heidegger( ل�صوؤ�ل عن فل�صفة �لوجود ككل، متاأثًر� يف ذلك باأ�صتاذه مارتن هيدجر�

)1889- 1976م( �لذي ذهب �إىل �أن هناك مرحلة قبلية على مرحلة �لفهم �للغوي �أو �لأيديولوجي     

�لفهم  وهذ�  �لوجود،  بل عن مطلق  �لإن�صان  وجود  تلقائي عفوي عن  فهم  وهي مرحلة  �ملنطقي،  �أو 

�لتلقائي �إدر�ك وتهيوؤ نف�صي يتعقل فيه �ملتو�جد وجوده، فما عد� ذلك من فهم و�عتقاد وتف�صري يجب 

�أن يكون مو�صوًعا للبحث، ل �أن يكون باحًثا �أو �أد�ة بحث. ولذلك دخلت �لهرمنيوطيقا مع غاد�مر يف 

ِغ�صاوة �لفل�صفة، ويف ُغلف �أ�صئلتها �لبد�ئية، و�أ�صبح �لن�ص كياًنا وجودًيا م�صتقال عن �صاحبه يجب 

�إ�صر�ك �لآخرين يف قر�ءته، و�آذنت نظريته ب�)موت �ملوؤلف(، فال يهم �لبحث عن ق�صده و�لوقوف 

عند مر�ده، ول ينبغي �أن نلتقي بالن�ص �صامتني بل مت�صائلني، ويف حو�ر جديل د�ئم ومتجدد، ومن 

ثمة فال ميكن �أن ن�صع نهاية حتدد �نتماء �لن�ص من خالل منهج، لأن �لق�صايا �لتاريخية و�لإن�صانية 

متغرية وغري متناهية، ول ميكن لأي فهم مهما �أوتي من قر�بة و�صلة ب�صاحب �لن�ص وق�صده �أن يحدد 

�لنتماء �لأخري و�لهوية �لنهائية للمفهوم. ولأن �لت�صاوؤل و�حلو�ر مع �لن�ص ت�صاوؤل عن �لوجود، و�لوجود 

�لإن�صاين، وهذ� �لوجود تاأريخي؛ فاإن تاأريخية �لفهم من �لعنا�صر �لرئي�صية للهرمنيوطيقا �لفل�صفية. 

هذ� ولختالف �ملر�حل �لتي ن�صاأ فيها �مل�صطلح وتبلور وتطور، فقد �ختلف �لباحثون يف �لتعريف به، 

فكانت �لهرمنيوطيقا، يف بد�ياتها، منهجية تاأويلية تتمحور حول فهم �صاحب �لن�ص، لتتحول، فيما 

بعد، �إىل فل�صفة تاأويلية تتنكر لأي نهاية حتدد �نتماء �ملعنى، وجتعل فهم �لقر�ء وتف�صريهم �صريرة 

ه �لد�ئم، ومالذه �لآمن. �لن�ص، ومردَّ

�آ�صيا.  يف  �لإ�صالم  )جملة  �لفل�صفية  �لهرمنيوطيقا  مو�جهة  يف  �لفقه  �أ�صول  للموؤلف:  ر�جع  للمزيد 

كو�لملبور: �ملجلد �لثالث، �لعدد �لأول، 2006م(، �ص 7 - 40.

 William L. Reese، Dictionary of Philosophy and Religion )New Jersey:

 .Humanities press، 1996(، p.297
 Paul Ricoeur، Hermeneutics and the Human Sciences، Translated by
 John B. Thompson )Cambridge: Cambridge University press، 1981(، pp.

 David E. Cooper، A Companion to Aesthetics )Malden: Blackwell ;62-44
.  Publishers Inc، 2001( ، p .193
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من  �أذهانهم  يف  ما  دون  وتركع  م�صبقة،  �أفهام  من  �ملتلقني  نفو�ص  يف  ملا 

ت�صور�ت �صابقة، وتخرُّ �صعقًة ملا يف قلوبهم من �أوهام لحقة؛ وتتخَذ منها 

بدللة  تتقيد  ول  لها  ح�صر  ل  ملعان  وت�صخريها  �لن�صو�ص  لتطويع  �أ�صا�ًصا 

مركزية ثابتة، ليغدو �لن�ص كعجينة مرنة تقبل �لتغيري و�لتقليب و�لت�صكيل، 

 مباًحا من غري حمى.
ً
بيد �ملوؤولني �لأحر�ر، ولي�صبح فهمه يف فو�صى، وكالأ

ومن خالل تلك �ملرتكز�ت، تتم معاجلة ق�صية �لوحدة و�لتعدد يف �لتف�صري، 

�أننا  بيَد  وتاأويله.  وفهمه  تف�صري �خلطاب  �لوحدة يف  �إىل  �لكرثة  رد  وكيفية 

ل نريد �خلو�ص يف جميع �جلزئيات �ملتعلقة بهذ� �ملو�صوع لتناثرها وعدم 

بالفل�صفة  يهتم  جامع  باأ�صلوب  مل�صها  نحاول  و�إمنا  لها،  �لبحث  هذ�  �ت�صاع 

�لتف�صريية �أكرث منها باجلزئيات و�مل�صائل �لفرعية، مع �ل�صعي �إىل �لتلميح 

�إليها و�لإ�صارة �إىل حمالِّها من كتب �لأ�صول و�لتف�صري و�أ�صوله؛ �صاعني قدر 

�مل�صتطاع لالإجابة عن �إ�صكال تردد �لن�ص بني �ملعاين �ملتعددة؛ هل ين�صرف 

�لن�ص ملعنى و�حد على �لتعيني �أو ينفتح على �ملعاين؟ و�إذ� كان منفتًحا على 

ميكن  وهل  معنى؟  �أي  �إىل  �لتف�صري  ينتهي  �أن  ميكن  فهل  و�لوجوه  �ملعاين 

�جلمع بني �ملعاين �ملختلفة �أو �ملتعار�صة؟ وهل هناك �أولوية بني �ملعاين عند 

و�لوقائع  �حل��و�دث  �أحكام  ��صتدر�ر  من  نتمكن  وكيف  و�لتعار�ص؟  �لتقابل 

و�لت�صرفات �مل�صتجدة، و��صتنهال وجوه جديدة من �لتفا�صري، باتز�ن، من 

�لن�صو�ص، �إىل جانب �لحتفاظ بثو�بتها �لل�صانية و�لدللية، ومنعها من �صوء 

�لتاأويل و�لتق�صيد؟. 

وقفة مع امل�صطلحات:

مبا  ا  ملخ�صً تعريًفا  نقدم  �ملرتكز�ت  عن  �حلديث  يف  �ل�صروع  وقبل  هذ� 

نعنيه من عبارة »فهم �لن�ص« يف هذ� �لكتاب، فاأقول:

�ل�صحاح:  يف  ه�(  )ت400  �جلوهري  قال  و�لإدر�ك.  �لعلم  لغة:  �لفهم 

بعد  �صيًئا  فِهمه  �إذ�  �لكالَم  م  وتفهَّ وفهاِمَيًة: علمُته...  فهًما  �ل�صيَء  »فِهمت 
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 .
)1(

�صيٍء«

يف �ل�صطالح عرفه �بن عقيل �لبغد�دي )ت513 ه�( باأنه »�لعلم مبعنى 

، وعرفه �ل�صريف �جلرجاين )ت816 ه�( باأنه »ت�صور 
)2(

�لقول عند �صماعه«

. وقال �أبو �لبقاء �لكفوي )ت1094 ه�(: »�لفهم 
)3(

�ملعنى من لفظ �ملخاِطب«

�إي�صال �ملعنى باللفظ �إىل فهم  ت�صور �ل�صيء من لفظ �ملخاِطب. و�لإفهام 

 .
)4(

�ل�صامع«

مبعنى  وجاء  منتهاه،  �إىل  �ل�صيء  و�إبالغ  �لإظهار،  �أو  �لرفع  لغة:  و�لن�ص 

ن�ّص �حلديث  يقال:  �صيء.  كل  ومنتهى  و�ل�صتق�صاء،  و�لتعيني،  �لتحريك، 

ه �إذ� َرَفَعه، ويقال: ن�ّص ناقته �إذ� ��صتخرج �أق�صى ما عندها من �ل�صري،  ين�صّ

ون�ّص فالن �أنفه غ�صًبا، �إذ� حركها، ون�ّص فالًنا �إذ� ��صتق�صى م�صاألته عن 

�ل�صيء و�أحفاه فيها ورفعه �إىل ّحِد ما عنده من �لعلم. ويقال: ن�ّص �لعرو�ص 

ين�صها �إذ� �أقعدها على �ملن�صة، وهي ما ترفع عليه، ون�ّص �ل�صيء �إذ� �أظهره، 

 .
)5(

ه �إذ� ��صتق�صى عليه وناق�ص�ه �ص غرميه �أو نا�صّ ويقال: ن�صّ

ويطلق الن�ّص يف عرف الأ�صوليني ملعنيني:

ظاهر�               كان  �صو�ء  و�ل�صنة،  �لكتاب  من  �ملعنى  مفهوم  ملفوظ  كل  �لأول: 

1- �جلوهري، �أبو ن�صر �إ�صماعيل بن حماد، �ل�صحاح، حققه �صهاب �لدين �أبو عمرو )بريوت: د�ر 

�لفكر، ط1، 1418ه�/1988م(، �ص1478. 

2- �بن عقيل �لبغد�دي، علي بن حممد، �لو��صح يف �أ�صول �لفقه، حتقيق د. جورج �ملقد�صي )بريوت: 

د�ر فر�نت�ص �صتايرن �صتوتكارت، ط1، 1417ه�/ 1996م(، ج1، �ص11.

3- �جلرجاين، علي بن حممد بن علي، �لتعريفات، حتقيق حممد با�صل عيون �ل�صود )بريوت: د�ر 

�لكتب �لعلمية، ط1، 1421ه�/2000م(، �ص171. 

ة،  4- �لكفوي، �أبو �لبقاء �أيوب بن مو�صى �حل�صيني، �لكليَّات ، معجم يف �مل�صطلحات و�لفروق �للغويَّ

حتقيق عدنان دروي�ص وحممد �مل�صري )بريوت: موؤ�ص�صة �لر�صالة، ط1، 1412ه� / 1992م(، �ص697، 

ا: �ص67.  و�نظر �أي�صً

5- �نظر �بن منظور، حممد بن مكرم �مل�صري، ل�صان �لعرب )بريوت: د�ر �صادر، د.ط، د.ت(،ج7، 

�ص97 فما بعدها.
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على  مبني  �لعرف  وه��ذ�  ا،  خا�صً �أو  عاًما  جم��از�،  �أو  حقيقة  حمكما،  �أو 

�ل�صطالح �لغالب، لأن عامة ما ورد به �ل�صرع ن�صو�ص. 

�لثاين: ما ذكره بع�ص �لأ�صوليني من كون �لن�ّص ��صًما م�صرتًكا بني ثالثة 

معان:

هو  وه��ذ�  قطع،  غري  من  مبعناه  �لظن  يغلب  �ل��ذي  �للفظ  �لأول:  �ملعنى 

�لن�ّص  معنى  ��صتو�ء  على  بناًء  ه���(  )ت204  �ل�صافعي  �لإم���ام  ��صطالح 

، مبعنى �أن �ملعنى �لغالب يف  و�لظاهر عنده. فالن�ّص على هذ� �ملعنى �إ�صايفٌّ

.
)1(

كل لفظ هو �لن�ّص بالن�صبة �إىل ما دونه

كلفظ  �لقطع،  �صبيل  على  معنًى  منه  يفهم  �ل��ذي  �للفظ  �لثاين:  �ملعنى 

)�لثالثة(، فاإنه ن�ّص يف معناه مقطوع بدللته ول يحتمل تاأويال، فكلما كانت 

دللة �للفظ على معناه يف هذه �لدرجة من �لقوة �لدللية �صمي بالإ�صافة �إىل 

ا يف طريف �لإثبات و�لنفي، �أي: يف �إثبات م�صماه ونفي ما ل ينطبق  معناه ن�صً

.
)2(

عليه �ل�صم، وهذ� �ملعنى هو �لأ�صهر

�ملعنى �لثالث: ما ل يتطرق �إليه �حتمال مقبول يع�صده دليل، فاإن تطرق 

.
)3(

ا �إليه �حتمال ل يع�صده دليل، �أو مل يتطرق �إليه �حتمال �أ�صال كان ن�صًّ

�لأخريين: »�صرط  �ملعنيني  �لفرق بني  بيان  505ه�( يف  �لغز�يل )ت  قال 

�لن�ّص بالو�صع �لثاين �أن ل يتطرق �إليه �حتمال �أ�صال، وبالو�صع �لثالث �أن  

.
)4(

ل يتطرق �إليه �حتمال خم�صو�ص، وهو �ملعت�صد بدليل«

ويفهم مما �صبق ذكره �أن �لن�ّص قد يطلق وير�د به �ألفاظ �لكتاب و�ل�صنة، 

�صو  جنوى  حتقيق  �لأ�صول،  علم  من  �مل�صت�صفى  حممد،  بن  حممد  حامد  �أبو  �لغز�يل،  �نظر   -1

)بريوت: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ط1، 1418ه�/ 1997م(، ج1، �ص244- 245؛ �لتهانوي، حممد 

علي، ك�صاف ��صطالحات �لفنون )بريوت: د�ر �صادر، د. ط، 1961م(، ج3، �ص 1305 فما بعدها.

2- �نظر: �مل�صدرين �ل�صابقني.

3- �مل�صدرين �ل�صابقني.

4- �لغز�يل، �مل�صت�صفى: ج1، �ص 245.
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�صو�ء كانت دللة �للفظ قطعية �أو ظنّية، وقد يطلق وير�د به �للفظ �لد�ل على 

.
)1(

معناه دللة قطعية ل حتتمل �لتاأويل، �أو دللة ظاهرة حتتمل �لتاأويل

و�ملر�د بالن�ّص يف هذ� �لكتاب هو �لإطالق �لأّول، �أي: �لألفاظ �لو�ردة يف 

»�للفظ  �بن حزم )ت456 ه�( قائال:  �أو هو كما عربَّ عنه  و�ل�صنة،  �لكتاب 

.
)2(

�لو�رد يف �لقر�آن و�ل�صنة �مل�صتدل به على حكم �لأ�صياء... « 

و�لآن، فلناأخذ يف بيان �ملرتكز�ت �لتي وعدنا بها و�لتي �أجملناها يف �أربعة 

ا. وهي كما ياأتي: عنا�صر، نخ�ص�ص لكل و�حد منها ف�صال خا�صً

�أول: مر�عاة دللت �لن�صو�ص و�إمكانات �لوحدة و�لتعدد.

ثانًيا: مر�عاة �صياق �خلطاب.

ثالًثا: مر�عاة مقام �خلطاب.

ر�بًعا: �لعتبار مبقا�صد �ل�صرع ومد�رك �لعقل.

 تعاىل �أ�صاأل �لهد�ية و�لتوفيق، �إنه �لويل �حلميد.
َ
و�هلل

و�هلل �ملوفق و�لهادي �إىل �صو�ء �ل�صبيل.

1- �نظر �بن تيمية، �أحمد بن عبد �حلليم، جمموع �لفتاوى، جمع وترتيب عبد �لرحمن بن حممد 

�لنجدي )د.م: د.د، ط1، 1398ه�(: ج19 �ص288.

2- �بن حزم، حممد �بن �أحمد، �لإحكام يف �أ�صول �لأحكام )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، د. ط. ت(: 

ج1، �ص42.
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الف�صل الأول:

مراعاة دللت الن�صو�ص 

واإمكانات الوحدة والتعدد

21
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�إن من بدهيات �ملنهج �لو�صطي �لنظر �ل�صحيح و�لتقدير �ل�صليم لدللت 

�لن�صو�ص، وهو ما يجب بناوؤه على �أ�ص�ص ل�صانية و�صرعية مو�صوعيَّة ل تبالغ 

ول ت�صتّط ول تنزل من قدر �لن�ص ول ت�صع، خالًفا ملن �عتبطو� �لفهم فبالغو� 

ل �لن�ص من �لدللت فوق  �أو ��صتطو�، وكان �أمرهم فرًطا. فمنهم من يحمِّ

له علوم �لأولني و�لآخرين، وي�صتخرج منه -طوًعا �أو كرًها-  ما يطيق، فيحمِّ

علوم �لرب و�لبحر. ومنهم من يرى �أنه ما من �صيء �إلَّ جاء بيانه بالن�ص. 

وثمة �جتاه على �لنقي�ص منه، ي�صع معنى �لن�ص يف �أ�صيق �لدو�ئر و�أح�صر 

�ملعاين، ول يكاد ي�صمح بال�صتفادة من �لطاقات �لدللية �ملعهودة يف �لعرف 

�للغوي و�ل�صرعي، فري�صم طريقة يف �لتعامل مع �لدللة ل تكاد تبقي للتفقه 

�أن يوجه فهم �لن�ص  �إىل  �أيَّ جدوى، وي�صعى -قدر �مل�صتطاع-  و�ل�صتنباط 

�لغام�ص،          بيان  ى  يتعدَّ ول  �لغريب،  فك  يتجاوز  ل  ظاهرًيا،  لغوًيا  توجيًها 

�لعربية،       �ملعاجم  ويرتا�ص يف حقول  ويظّل يطوف  �مل�صكل،  ك�صف  ول يربح 

ل يكاد يرتاد غريها، �أو ي�صّد �لرحال �إلَّ �إليها.

لقد ر�صم جمهور �لعلماء طريقة يف �لبيان و�لفهم تت�صع على م�صلمات علمية 

ة �صمحت لهم بغو�ص معاين �خلطاب مع �لحتفاظ مبعامله �لدللية  مو�صوعيَّ

كنا بها وطورنا مادتها �لعلمية وبحثنا  وتقدير طاقاته �لبيانية، لعلنا �إن مت�صَّ

لنا بذلك منهاًجا و�صطًيا ر��صًخا يعيد هذه  فيها بروح نقدية بناءة و�صعنا 

و�صر�ئحها ومذ�هبها  �أطيافها  �ل�صليم، وميدُّ بني  �لفهم  �إىل بحبوحة  �لأمة 

�ل�صليم  �لفهم  مددها  يكون  متني؛  وتفاهم  وتو��صل  حو�ر  ج�صور  �ملتفاوتة 

خلطابات �ل�صارع، و�لتلقي �ملتو�زن من معينها �لرثي �لذي ل ين�صب؛ وعلَّنا 

�أ�صبحت  �لتي  �لالمتناهي  و�لنفالق  �لت�صظي  حالة  من  نخرج  بها  بالأخذ 

دون  �ملجتهدين  وجهود  �ملفكرين  باأفكار  تع�صف  خطرية  ظاهرًة  ذ�تها  يف 

�أتعابهم  ماء  وت�صبَّ  و�ح��دة،  بوتقة  يف  وت�صعها  جامًعا،  م�صلًكا  ت�صلكها  �أن 

وكدودهم يف م�صار ر�صيد، وجمًرى رفيد.
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�إن �لركيزة �لأوىل من ركائز �ملنهج �لو�صطي يف فهم �لن�ص هي �لإقر�ر 

باأن بيان �لن�ص على مر�تب، و�أنه يتم من وجوه يجمعها جامع، ل من وجه 

تتلخ�ص  �أهمية،  �لركيزة تتالزمها م�صلمة علميَّة ل تقل عنها  و�حد. وهذه 

بيان تف�صيل لأحكام  لكل �صيء، ل  بيان هدًى  و�لنبوي  �لقر�آين  �لن�ص  باأن 

�أ�صول  خ  للب�صرية، بل ر�صَّ ت�صتجد  �لتي  �لوقائع و�لق�صايا و�مل�صائل  كل �صور 

�أ�صول �ملفا�صد، ومل ين�ص على  ه على  �أ�صول �مل�صالح، ونبَّ ى  �لأحكام، ور�صَّ

جميع �ملعاين معنى معنى، و�أحكام جميع �حلو�دث حادثة حادثة، و�إن مل تكن 

تخلو و�قعة من حكم �هلل فيها بت�صريع �أو عفو وبقاء على �لأ�صل �لفطري.

تعريف الدللـة: 

.
)1(

�لدللة يف �للغة: �لإر�صاد. و�لدليل هو �ملر�صد وما به �لإر�صاد

بحالة  �ل�صيء  كون  »هي  بقوله:  �جلرجاين  �ل�صريف  عرفها  و��صطالًحا 

. وعرفها �لكفوي بقوله: »�لدللة كون 
)2(

يلزم من �لعلم به �لعلم ب�صيء �آخر«

�ل�صيء بحيث يفيد �لغرَي علًما �إذ� مل يكن يف �لغري مانع، كمز�حمة �لوهم 

.
)3(

و�لغفلة ب�صبب �ل�صو�غل �جل�صمانية«

بيان الن�ص بني التعدد والوحدة:

 �لأ�صوليني باأن �لن�ص �لقطعي ل يتعدد معناه من حيث هو 
ِ
با�صتثناء َجْزم

قاطع فيه؛ فاإننا ل جند �لعلماء يتطرقون �صر�حًة �إىل حد �لتعدد �جلائز يف 

فهم �لن�ص، بل تناثرت عبار�تهم و�نبثت. لكن �لناظر يف �لرت�ث �لأ�صويل 

و�لتف�صريي ل يجد كبري �صعوبة يف �لإملام بالجتاهات �لعامة �ل�صائدة يف هذ� 

�ملو�صوع. فهناك �لجتاه �لظاهري �لذي ي�صدد �خلناق على �لتعدد، وي�صعى 

و�صعه �إىل ح�صر �لن�ص يف فهم دون فهمني، ويف معنى دون معنيني، ويرى 

1- �نظر �جلوهري، �ل�صحاح: ج2، �ص 1274.

2- �جلرجاين، �لتعريفات: �ص 108.

3- �لكفوي، �لكليات: �ص 438- 439.
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�لتاأويل �نحر�ًفا بالن�ص عن �صو�به. وهناك �لجتاه �ملغايل يف مرونة �لن�ص 

. وهناك 
)1(

حتى �أ�ص�ص لزدو�جية �لدللة يف �لن�ص �إلَّ ما ��صتثناه من ذلك

�لبيانية  �لفل�صفة  ب�صياغة  �إما  �لتوجهني  ثقل  بني  �لو�صط  �ملعتدل  �لجت��اه 

�أو باملنع من �لت�صليم بالنتائج  �للغوية و�لت�صريعية وفق روؤية جامعة معتدلة 

�لتي بناها �لفريقان على مقدماتهما، كما �صتاأتي �لإ�صارة �إليه. ولعلنا نعتني 

فيه،  نحن  �لتوجهات مبا  �أعنى  لأنه  �ملجال  له يف هذ�  �أ�صَّ وما  �لتوجه  بهذ� 

وي�صاعدنا كثرًي� على �لإجابة عن هذ� �ل�صوؤ�ل �لذي عنونا به هذه �لفقرة.

مع  �لتعامل  �أ�صلوب  عن  قيًما  ت�صوًر�  يقدم  �أن  �لتوجه  هذ�  ��صتطاع  لقد 

ه عنايته �إىل و�صع �لطريقة �لعلمية  �لن�ص وطرق ��صتقاء �لدللة منه، فوجَّ

�لتي يتمكن ب�صببها من بناء نو�ة �ملعنى يف �لن�ص ليحتفظ بوحدته وثباته 

طريقة  �إىل  خاللها  من  وَعرَبو�  و�لباطل،  �لفا�صد  �لتاأويل  لألو�ن  ومقاومته 

�ل�صتفادة من طاقات �لن�ص �لدللية و�إظهار �أ�صر�ره �لبيانية و�إبر�ز معناه 

�أمناطها  وتغريت  �صورها  وجت��ددت  �صقتها  بعدت  مهما  للحياة  �مل��و�ك��ب 

�لثبات  مزية  هما  متكاملتني  مبزيتني  للن�ص  �حتفظو�  وبهذ�  و�أ�صاليبها. 

ومزية �ملرونة. و�صناأخذ يف تف�صيل ذلك خالل �لفقر�ت �لآتية:

اأول- فل�صفة التعدد البياين )املرونة البيانيَّة(:

تعود فل�صفة �لتعدد يف معنى �لن�ص �أو تف�صريه �إىل جملة عو�مل و�أ�صباب 

تعدد  نتيجة  �لأف��ه��ام،  لتعدد  بطبيعته  قابال  �للغوي  �لن�ص  ك��ون  يتتوجها 

�لحتمالت �للغوية، �صو�ء منها تلك �لتي تعود �إىل تف�صري �ملفرد�ت يف �أنف�صها 

�أي�صا. يقول �لر�زي: »ما من  1- هذ� �لجتاه ميثله �لر�زي، وقد ن�صبه بع�ص �لعلماء �إىل �لباقالين 

لفظ مو�صوع ملعنى �إلَّ ويجوز �لتجوُّز فيه، فري�د به غري ما و�صع له، ل�صرب من �ل�صبه و�لر�بطة �إلَّ 

فيما ��صتثنيناه، وذلك كلفظ �لإن�صان و�لفر�ص و�ل�صماء و�لأر�ص و�لأب و�لبن«. �لر�زي، فخر �لدين 

حممد بن عمر، �لكا�صف عن �أ�صول �لدلئل وف�صول �لعلل، حتقيق �أحمد حجازي �ل�صقا )بريوت: د�ر 

�جليل، ط1، 1413ه� / 1992م(، �ص34. ور�جع: زهري، حممد �أبو �لنور، �أ�صول �لفقه )�لقاهرة: د�ر 

�لحتاد �لعربي، د. ط، د. ت(: ج1، �ص 27 وما بعدها.
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كاحتمال �حلقيقة و�ملجاز، �أو تلك �ملتعلقة منها بتف�صري نوع عالقاتها بغريها 

من �ملفرد�ت كاحتمالت مرجع �ل�صمري و�ملر�د باأ�صماء �لإ�صار�ت و�حتمال 

خ�صو�صية  ذلك  �إىل  ين�صاف   .
)1(

�لنظم �أج��ز�ء  بني  و�لت�صال  �ل�صتقالل 

�لن�ص �لت�صريعي يف طبيعته من �حتمال �خل�صو�ص و�لتقييد و�لن�صخ وغريها 

تلك  با�صتقر�ر  �إل  ��صتقر�ره  وعدم  �لت�صريعي  �ملعنى  تردد  ي�صتوجب  مما 

�لأمور و�ملعرفة بها.

وقد �أ�صار �لأ�صوليون �إىل �أن معنى �لن�ص ل يتم ول ي�صتتّم �إلَّ بعد �ختباره 

و�لتجوز،  و�ل�صرت�ك،  �للغات،  بنقل  تتعلق  �حتمالت  ع�صرة  على  وعر�صه 

و�لتقييد  للعموم،  و�لتخ�صي�ص  و�لإ�صمار،  �ل��ع��ادي،  �أو  �ل�صرعي  و�لنقل 

�صالمة  فبعد   ،
)2(

�لعقلية و�ملعار�صة  و�لتاأخري،  و�لتقدمي  و�لن�صخ،  للمطلق، 

ظاهر �لن�ص من هذه �لحتمالت �ملغرية ملعناه يجوز �عتماده و�حلكم به، 

�لأ�صوليني  �لدليل و�صاعدته �حلجة. ومن هنالك بنى بع�ص  �أيده  و�إلَّ فبما 

 مفادها �أن �لن�ص مزدوج �لدللة بني ظاهره وما يعار�صه بالحتمالت 
)3(

فكرة

�ملذكورة، و�أنه يعز وجود �لن�ص �لقاطع �لذي تنبرت عنه �لحتمالت، وتنح�صم 

عنه جهات �لتاأويل؛ �لأمر �لذي ي�صي باأن وجود �لحتمال و�إمكان طروقه �إىل 

�لن�ص �أ�صا�ص �لتعدد فيه، و�أن كل كالم يحتمل �لتعدد يف ذ�ته، ولكن يرتجح 

 .
)4(

�ملعنى فيه قطًعا �أو ظًنا غالًبا بدللة �لقر�ئن و�لأدلة �مل�صاهدة و�ملنقولة

وق��د ت��وىل دع��م ه��ذه �ل��ف��ك��رة ك��ل م��ن �ل��ب��اق��الين )ت403ه������( و�ل���ر�زي                                                                                                                                

1- �نظر: ح�صان، متام: �لبيان يف رو�ئع �لقر�آن.. در��صة لغوية و�أ�صلوبية للن�ص �لقر�آين )�لقاهرة: 

عامل �لكتب، ط1، 1413ه� / 1993م(، �ص 211- 212.

2- �نظر: �بن �لتلم�صاين، عبد �هلل بن حممد بن علي: �صرح �ملعامل يف �أ�صول �لفقه، حتقيق عادل عبد 

�ملوجود وعلي معو�ص )بريوت: عامل �لكتب، ط1، 1419ه� / 1999م(: ج1، �ص197- 198.

�ل�صروق،                                     د�ر  )�ل��ق��اه��رة:  �لعظيم  �ل��ق��ر�آن  م��ع  نتعامل  كيف  ي��و���ص��ف:  �ل��ق��ر���ص��اوي،  �ن��ظ��ر:   -3

ط1، 419ه� / 1999م(، �ص 45- 46.

4- يقول �لر�زي: »و�لإن�صاف �أنه ل �صبيل �إىل ��صتفادة �ليقني من �لدلئل �للفظية �إلَّ �إذ� �قرتنت بها 

قر�ئن تفيد �ليقني، �صو�ًء كانت تلك �لقر�ئن م�صاَهدًة �أو منقولًة �إلينا بالتو�تر«. �لر�زي، فخر �لدين 

حممد بن عمر: �ملح�صول يف علم �أ�صول �لفقه، در��صة وحتقيق طه جابر �لعلو�ين )بريوت: موؤ�ص�صة 

�لر�صالة، ط2، 1412ه�/1992م(؛ ج1، �ص 408.
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. ومع ت�صريح بع�ص �مل�صطلحيني باأنَّ هذه �لفكرة باأن توفر 
)1(

)ت606ه�(

�عرت�فهم  حجم  ن��درك  فاإننا   ،
)2(

كالنادر �أو  متعذر  و�لأدل��ة  �لقر�ئن  هذه 

باإمكان �لتعدد يف �لن�ص فهًما وتف�صرًي�.

و�جلويني                               ،
)3(

�حل��ن��ف��ي��ة �صيما  ل  �جل��م��ه��ور،  وق���ف  منها  �ل��ن��د  وع��ل��ى 

و�بن   ،
)6(

تيمية )ت729 ه�( و�بن   ،
)5(

و�لقر�يف )ت684 ه�(  ،
)4(

)478 ه�(

باأن  �صرحو�  حيث  ؛ 
)8(

ه����( )ت790  و�ل�صاطبي   ،
)7(

ه����( )ت751  �لقيم 

نظري  �أ�صا�ص  على  فكرتهم  بنو�  �إم��ا  وه��وؤلء  كثرية.  �لقطعية  �لن�صو�ص 

�لقر�ئن  �جتماع  ندرة  �دعاء  يف  خالفوهم  �أو  �لأول  �لفريق  لنظرة  خمالف 

�لحتمال                                                                                                                             جمرد  �أن  يرون  فاحلنفية  بالقطع.  �ملعنى  على  �لد�لة  �لقطعية 

ل يبني تعدد فهم �لن�ص �أو �زدو�ج �ملعنى و�لدللة، بل ذلك لالحتمال �لذي 

1- �نظر: زهري، �أ�صول �لفقه: ج1، �ص 27 وما بعدها.

2- يقول �ل�صاطبي: »�لقائل بوجود �لن�ص �لقطعي مقر باأنه ل يوجد يف كل م�صاألة تفر�ص يف �ل�صريعة، 

نادر على قول �ملقرين  للقطع و�ليقني  �لقر�ئن �ملفيدة  بل يف بع�ص �ملو��صع دون بع�ص، لأن �جتماع 

�إبر�هيم بن مو�صى: �ملو�فقات يف  �إ�صحاق  �أبو  بوجوده، وغري موجود على قول �ملنكرين«. �ل�صاطبي، 

�أ�صول �ل�صريعة، حتقيق �إبر�هيم رم�صان )بريوت: د�ر �ملعرفة، ط3، 1417ه�/ 1997م(: مج1، ج2، 

�ص361، نقل بت�صرف.

3- �نظر �لبخاري، عالء �لدين عبد �لعزيز بن �أحمد، ك�صف �لأ�صر�ر عن �أ�صول فخر �لإ�صالم �لبزدوي، 

�صبط وتعليق حممد �ملعت�صم باهلل �لبغد�دي )بريوت: د�ر �لكتاب �لعربي، ط2، 1414ه�/1994م(: 

ج1، �ص 197.

4- �جلويني، عبد �مللك بن عبد �هلل: �لربهان يف �أ�صول �لفقه، تعليق �صالح عوي�صة )بريوت: د�ر 

�لكتب �لعلمية، ط1، 1418ه�/1997م(: ج1، �ص151.

5- �لقر�يف، �أحمد بن �إدري�ص: نفائ�ص �لأ�صول يف �صرح �ملح�صول، حتقيق عادل �أحمد وعلي معو�ص 

)مكة �ملكرمة: مكتبة �لباز، ط1، 1416ه�/ 1995م(: ج3، �ص1083 - 1084.

6- �بن تيمية، �أحمد بن عبد �حلليم �حلر�ين: �مل�صودة يف �أ�صول �لفقه لآل تيمية، حتقيق حممد حميي 

�لدين عبد �حلميد )بريوت: د�ر �لكتاب �لعربي، د.ط، د.ت(، �ص 496.

7- �بن �لقيم، �صم�ص �لدين حممد بن �أبي بكر: �ل�صو�عق �ملر�صلة على �جلهمية و�ملعطلة، حتقيق علي 

�لدخيل �هلل )�لريا�ص: د�ر �لعا�صمة، ط2، 1412ه�(: ج2، �ص632- 794.

8- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج4، �ص670.
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، و�ل�صاطبي يرى �أن �لقطع �ل�صرعي هو �لقطع �لعادي �لذي 
)1(

يع�صده دليل

 .
)2(

�أ�صا�صه �لكرثة و�لغلبة، ل �لقطع �لعقلي �لذي �أ�صا�صه نفي �لحتمال �أ�صال

ول  مبتعذر  لي�ص  للقطع  �ملفيدة  �لقر�ئن  توفر  باأن  �ملتكلمني  بع�ص  وي�صرح 

نادر. 

�لن�صو�ص،  ة  �لأ�صول عزَّ يقول �جلويني: »�عتقد كثري من �خلائ�صني يف 

 { حتى قالو�: �إن �لن�ص يف �لكت�اب ق��وله ع���ز وج��ل: {    

يظهر  وم���ا   ،)29 )�ل��ف��ت��ح:   { )�لإخال�ص: 1(، وقوله: {      

ظهوَرهما. ول يكاد هوؤلء ي�صمحون بالعرت�ف بن�ص يف كتاب �هلل تعاىل وهو 

من                                                                                                                                              قول  وهذ�  �ل�صنة...  �لن�صو�ص يف  بندور  وق�صو�  �صرعي،  مرَتَبُط حكٍم 

ل يحيط بالغر�ص من ذلك، و�ملق�صود من �لن�صو�ص �ل�صتقالل باإفادة �ملعاين 

على قطع، مع �نح�صام جهات �لتاأويالت، و�نقطاع م�صالك �لحتمالت، وهذ� 

� �إىل �للغة، فما �أكرث هذ� �لغر�َص مع  و�إن كان بعيًد� ح�صوله بو�صع �ل�صيغ ردًّ

.
)3(

�لقر�ئن �حلالية و�ملقالية!«

فما �أدقَّ و�صف �لإمام �ل�صافعي للقطعي �لبني من ن�صو�ص �ل�صريعة باأنه 

.
)4(

»م�صتغنًى فيه بالتن�زيل عن �لتف�صري«

1- �نظر �صدر �ل�صريعة، عبيد �هلل بن م�صعود، تنقيح �لأ�صول مع �صرح �لتلويح للتفتاز�ين )بريوت: 

د�ر �لكتب �لعلمية، د.ط، د.ت(، ج1، �ص129.

2- يقول �ل�صاطبي: »�أنت ترى ما ين�صاأ بني �خل�صوم و�أرباب �ملذ�هب من ت�صعب �ل�صتدللت و�إير�د 

�صنًيا… ول  قر�آنًيا  ل  يعتمد  دليال  عندهم  جتد  ل  حتى  �لحتمالت،  بتطريق  عليها  �لإ�صكالت 

و�عتمدو� على مقدمات عقلية غري بديهية ول قريبة من �لبديهة هرًبا من �حتمال يتطرق يف �لعقل 

و�، ون�صاأت مباحث ل عهد للعرب بها، وهم �ملخاطبون �أول  لالأمور �لعادية، فدخلو� يف �أ�صدَّ مما منه فرُّ

بال�صريعة…و�أ�صل ذلك كله �لإعر��ص عن جماري �لعاد�ت يف �لعبار�ت ومعانيها �جلارية يف �لوجود، 

ق �لعقل �إليها �حتمال، فكذلك �لعبار�ت، لأنها  وقد تقدم �أن جماري �لعاد�ت قطعية يف �جلملة و�إن طرَّ

يف �لو�صع �خلطابي متاثلها �أو تقاربها«. �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج4، �ص670.

3- �جلويني، �لربهان: ج1، �ص151.

د�ر  )ب��ريوت:  كبارة  ظافر  �لفتاح  عبد  وتعليق  �صرح  �ص��الة،  �لرِّ �إدري�����ص،  بن  حممد  �ل�صافعي،   -4

�لنفائ�ص، ط1، 1419ه�/ 1999م(، �ص31.
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ًنا �أهمية �لقر�ئن �حلالية و�ملقالية يف ��صتفادة �لقطع:  ويقول �لقر�يف مبيِّ

»قطعنا بقو�عد �ل�صر�ئع، وقو�عد �لوعد و�لوعيد وغريها، بقر�ئن �لأحو�ل 

و�ملقال، وهو كثري يف �لكتاب و�ل�ص�نة، فلو قال قائ�ل يف قوله تعاىل: { 

              } )�لفتح: 29(، �أو {            } )�لبقرة: 185(،  و{

�ل�صهر  غري  �أو  �هلل  عبد  بن  حممد  غري  �مل��ر�د   :)40 )�لبقرة:   {       

ج �أحد على ذلك وقطع  �ملخ�صو�ص �أو غري �إ�صر�ئيل �لذي هو يعقوب، مل يعرِّ

�لقو�عد  بقية  وكذلك  �لأح���و�ل.  وقر�ئن  �لتكر�ر  قر�ئن  ب�صبب  ببطالنه، 

.
)1(

�لدينية«

و�إ�صافًة �إىل ذلك، فاإن تعدد وجوه �ملعنى يف �لن�ص قد ياأتي نتيجة �لعر�ص 

على �لن�ص ل �لفهم من �لن�ص �بتد�ًء، مبعنى �أن بع�ص �حلو�دث قد ت�صتجد 

�أو بع�ص �مل�صائل و�لإ�صكالت قد تخطر ببال �ملف�صر و�ملتفهم للن�ص فيعر�صها 

على �لن�ص ليعرف حكمها وعالقتها بحكمه، فتتعدد �لحتمالت وتن�صاأ �آر�ء 

ومذ�هب �صتى نتيجة �ختالف زو�يا �لنظر وتقدير عنا�صر �جلمع و�لفرق بني 

�ملعنى �لبتد�ئي من �لن�ص ومعنى �حلادثة �أو �مل�صاألة �ملعرو�صة عليه. وقد 

بحث �لعلماء هذ� حتت عنو�ن �إ�صارة �لن�ص �أو دللة �لإ�صارة، ومن �أمثلتها 

دللة قوله تعاىل:{

 )187               } )�ل��ب��ق��رة: 

على جو�ز �إ�صباح �ل�صائم جنًبا باإ�صارة �لن�ص، وذلك بدللة �أن جو�ز �لأكل 

و�لتلب�ص  قبلها  �ملبا�صرة  ي�صتلزم جو�ز  �لفجر  غاية  �إىل  و�ملبا�صرة  و�ل�صرب 

باجلنابة مع �ل�صيام. فالن�ص ل يتحدث عن حكم �جلنابة و�لتلب�ص بها مع 

.
)2(

�ل�صيام، لكن عر�صت �مل�صاألة عليه فاأ�صار �إىل حكمها

هذ� وي�صود �جتاه -يف �لدر��صات �للغوية و�لدللية ودر��صات فل�صفة �لأديان 

1- �لقر�يف، نفائ�ص �لأ�صول: ج3، �ص 1083- 1084.

يف  �لأ�صولية  �ملناهج  فتحي،  حممد  �لدريني،  ���ص405؛  ج2،  مج1،  �ملو�فقات:  �ل�صاطبي،  �نظر   -2

�لجتهاد بالر�أي يف �لت�صريع �لإ�صالمي، )د.م: �ل�صركة �ملتحدة للتوزيع، د.ط، د.ت(، �ص 279.
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�إ�صادة  �ملتعددة. فهناك  �لتف�صري�ت  �أمام  �لن�ص  �إىل فتح  �لع�صر-  يف هذ� 

كبرية مبا ي�صمى »�لتاأويلية �لفل�صفية« �أو »�صياق �لتاأويل« �أو »�لن�ص �ملفتوح« 

وثقافته  �ملف�صر  بانطباع  يتاأثر  �لن�ص  معنى  �أن  �لأمر  نهاية  يف  يعني  �لذي 

و�إدر�كه، وذلك عن طريق �إعطاء �ملوؤول �صبغة طاغية على �خلطاب، حتى 

ي�صبح طرًفا يف �أ�صل دللة �ل�صياق، فاإذ� كان �لن�ص قد �صيق لغر�ص كامن يف 

خلد �ملتكلم فاإنه ينفتح عند �لتاأويل على �أغر��ص يف خلد �ملف�صرين. لذ� فاإن 

معنى �خلطاب مبقت�صى هذ� �ل�صياق يختلف باختالف ثقافة �ملوؤول وزمانه 

وظروفه حتى �أ�صبح جائًز� عندهم �أن يفيد �خلطاب يف �أقل معناه ويف �أكرثه 

معنيني خمتلفني بل معاين خمتلفًة �ختالف ما بني ثقافة كل موؤول له، وبهذ� 

 .
)1(

يفقد �خلطاب �لدللة �ملركزية وي�صبح هام�ًصا يف ثقافة �ملتاأول

ن�ص  وك��ل  �لإل��ه��ي  �لن�ص  بني  ي  ت�صوِّ عام–  –بوجه  �لغربية  فالفل�صفة 

و�أن  لها  قر�ر  ل  لعبٌة  �للغة  �أن  وترى  بيئات،  و�أنتجته  ثقافات  �أفرزته  �أدبي 

و�لنطباعات  �مليول  وفق  ويف�صره  �لن�ص  يتمكن من  وثقافته  �لقارئ  موقف 

و�لتوجهات �لتي بد�خله، حتَّى ي�صبح �ملعنى، مع �نفتاح �لن�ص على �لثقافات 

وقد  وم�صمون.  حمتوًى  بال  عدًما  عليه،  �ملتو�ردة  �ملتباينة  و�مليول  �ملختلفة 

�لغربيَّة  �لنظرة  »Wittgenstein« عن  فتن�صتاين  �لغربّي  �لفيل�صوف  عربَّ 

�ص هذه �لنَّظرة يف �أنَّ �لن�ص مفتوح على  للغة و�آليات تف�صري �لن�ّص، وتتلخَّ

 Hierarchical:ونه ب�»�لهيكليَّة ذ�ت �لدرجات معان ل حُت�صر، وهو ما ي�صمُّ

مة  Interpretation«، فال تن�صاأ تعددية �لفهم �إلَّ عن وجهة �لنظر �ملتحكِّ
 – )�لبيانية  �لتفا�صري  من  �أ�صناف  وجود  ر  يف�صِّ ما  وهو  �لن�ص،  قر�ءة  يف 

هذه  من  و�حد  كل  و�صاحب  و�لإ�صارية(،  – �لفل�صفية  – �لعقلية  �حلرفية 

�لتفا�صري يرى �أنَّه �حلق ل غريه. فريى فتن�صتاين �أنَّ �للغة مفتوحة على معان 

وهذ�   ،»Language Games �للغات  »لعبة  اه:  �صمَّ ما  وهو  لها،  ل ح�صر 

1- للمزيد ر�جع بحث: �لها�صمي، �ل�صيد ها�صم، »فهم �لن�ص عر�ص ونقد« يف )جملة ر�صالة �لثقلني، 

كرمي،  قادر  �لدين  جنم  �لزنكي،  2001م(؛  1422ه�-   �لآخرة  جمادى   - �لثاين  ربيع   ،38 �لعدد 

»�أ�صول �لفقه يف مو�جهة �لهرمنيوطيقا �لفل�صفيَّة« يف )جملة �لإ�صالم يف �آ�صيا، �ملجلد3 �لعدد1،يوليو 

2006م(، �ص 7 -40. 
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�لقول  عنها  �ملنبعث   »Hedonismملعنى� ة  »عدميَّ ب�  ى  ي�صمَّ ما  �إىل  يدعو 

ما  كل  �أ�صمي  »�إنني  بقوله:  �ملعنى  هذ�  �ص  خلَّ وقد  �لأدي��ان.  تعدد  ة  ب�صحَّ

يتكون من �للغة وكلَّ �لفعاليات �لتي تثريها وحُتركها ب��لعبة �للغات«: 

وهذه �لروؤية لو متكنت من �لن�ص �ل�صرعي جلعلته فاقًد� للدللة، ول�صادت 

�لفو�صى،  و�صادت  و�لقيم،  �لأحكام  وذهبت  �لأدي��ان،  يف  �لعدميَّة  �لن�زعة 

و�دعى كل قارئ ��صتقالله بفهمه، بل �أ�صبحت �لأحكام متغريًة بتغري �لأذو�ق 

و�مليول، حتى ُي�صبح �لدين ثقافًة لي�ص �إلَّ.

�لوحدة،  �إىل  �لتعدد  علماوؤنا  ردَّ  كيف  نبني  �أن  علينا  لز�ًما  �أرى  ولذلك 

وحافظو� على �صفتي �لثبات و�ملرونة يف دللت �لن�صو�ص �ل�صرعيَّة من غري 

لب�ص �أو تلبي�ص، وذلك يف �لفقرة �لآتية.

ثانًيا- فل�صفة الوحدة البيانيَّة )الثبات الدليل(:

�إىل  مرجعها  حقيقة  على  �ل�صرعي  �لن�ص  يف  �ملعنى  وحدة  فل�صفة  تقوم 

و�حد  ملخاِطب  �خلطاب  فكون  �خلطاب،  �صاحب  هو  �ل��ذي  �ل�صارع  وح��دة 

يقت�صي �أن ل يتناق�ص يف نف�صه ول ي�صطرب ول يوهم خالف �ملق�صود. وقد 

قال تعاىل:{

} )�لن�صاء: 82(.   

ع �لعلماء �لدللة �إىل حقيقية تابعة لق�صد �ملتكلم و�إر�دته، ودللة  لذلك وزَّ

�إ�صافية تابعة لفهم �ملخاطب و�إدر�كه. وقد عرب عن ذلك �بن �لقيم �إذ قال: 

»دللة �لن�صو�ص نوعان: حقيقية و�إ�صافية. فاحلقيقية تابعة لق�صد �ملتكلم 

و�إدر�كه،  �ل�صامع  لفهم  تابعة  و�لإ�صافية  تختلف.  �لدللة ل  و�إر�دت��ه، وهذه 

وهذه  ومر�تبها،  بالألفاظ  ومعرفته  ذهنه،  و�صفاء  وقريحته،  فكره  وجودة 

فقد   .
)1(

ذل��ك« �ل�صامعني يف  تباين  بح�صب  متبايًنا  �ختالًفا  تختلف  �لدللة 

يف  و�لتعدد  �لختالف  وعدم  بالوحدة  �لأوىل  �لدللة  على  �لقيم  �بن  حكم 

1- �بن �لقيم، �صم�ص �لدين حممد بن �أبي بكر، �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، حتقيق عبد �لرحمن 
�لوكيل )�لقاهرة: د�ر �لكتب �حلديثة، د.ط، 1418ه�/1997م(، ج1، �ص392.
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تباين  �إىل  نظًر�  فيها  �لخ��ت��الف  ب��ورود  �لإ�صافية  �ل��دلل��ة  وعلى  ذ�ت��ه��ا، 

و�صفاته  �ملتكلم  بعادة  ومعرفتهم  و�لل�صانية  �للغوية  وقدر�تهم  �ل�صامعني 

وعاد�ته ومقا�صده. وهذ� يعني �أن �لن�ص �ل�صرعي يحمل من حيث معنى و�حد 

دللة حقيقية مق�صودة، و�إمنا �نفتح على �لدللت و�لتف�صري�ت �ملتعددة يف 

�أذهان �ل�صامعني و�أفهامهم. وبناًء على ذلك وزع �لعلماء دللت �لن�صو�ص 

فالدللت   ،
)1(

ظنية ودللت  قطعية  دللت  �إىل  �ملخاطبني  �أفهام  بح�صب 

�لقطعية هي �لتي ل تقبل �لختالف لكونها ذ�ت وجه و�حد ل يقبل �لتعدد                                                                                                                                      

وال جمال لالختالف فيه، �إما لو�صوح �لن�ص يف ذ�ته، �أو لورود تف�صريه تف�صرًي� 

ت�صريعًيا قطعًيا، �أو لالإجماع على دللته، �أو ل�صتمر�ر �لعمل من �لأولني على 

.
)2(

وفقها عند بع�ص �لأ�صوليني، �أو لتوفر قر�ئن قطعية تت�صافر عليها

�أما �لدللت �لظنية فاإمنا ي�صمح بالتعدد حولها فيما حتتمله طاقة �لن�ص 

نوع  بينها  �صرعية معتربة  �أو  ل�صانية  �عتبار�ت  فيه بني  �لنظر  تر�وح  نتيجة 

نتيجة  �لن�ص  و�لتقابل، فيختلف �ملجتهدون يف حتديد دللة  من �لختالف 

�ختالف زو�يا �لنظر وما يحوم بالن�ص من �حتمالت. غري �أن �نفتاح �لن�ص 

�أن  يعني  ل  متعددة  �لتاأويل  من  ووج��وه  خمتلفة  تفا�صري  على  �لدللة  ظني 

فالن�ص  �لتق�صري عنه،  �أو  يحتفظ مبركز دليل ل ميكن جتاوزه  ل  �لن�ص 

ظني فيما يحتمله من تف�صري�ت ودللت معهودة بح�صب �لعتبار�ت �لل�صانية 

�لدللة  نو�ة  �لذي ميثل  �ملعنى  �لأدنى من  لكنه قطعي يف �حلد  و�ل�صرعية، 

فيه، و�إمنا يجوز �لتعدد و�لكرثة يف �لتف�صري و�لتاأويل يف حدود هذه �لطاقة 

لعبة  ت�صبح  ول  �لن�ص،  دلل��ة  تتعطل  ل  كي  فيه،  �ملعنى  بنو�ة  و�لحتفاظ 

�ل�صارع  عليه  علَّق  فيما  �لو�جب  �أن  »و�ملق�صود  للمتاأولني،  ومطية  للعابثني، 

يق�صر  ول  ومعانيها،  باألفاظها  يتجاوز  ل  �أن  و�ملعاين  �لألفاظ  �لأحكام من 

1- ر�جع �صو�حلي، يون�ص، »�إ�صكالية �ليقني يف �لفكر �لأ�صويل« يف )جملة �لتجديد، �لعدد �خلام�ص 
ع�صر، يناير 2004م(، �ص 81- 82. 

عبادي  مركز  )�صنعاء:  �جلديد  ن�صيجه  يف  �لإ�صالمي  �لفقه  �أ�صول  م�صطفى،  �لزملي  �نظر:   -2

كرمي،  قادر  �لدين  جنم  �لزنكي،  392؛   -382 �ص  1996م(،  1417ه�/  ط1،  و�لن�صر،  للدر��صات 

1427ه�/  ط1،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  )بريوت:  مقارنة  �أ�صولية  در��صة  �لن�ص..  مورد  يف  �لجتهاد 

2006م(، �ص 74- 95.
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وبنظرة  �لقيم.  �بن  عرب  كما   ،
)1(

حقه« و�ملعنى  حقه،  �للفظ  ويعطى  بها، 

 .
)2(

عجلى يف �صروط �لتاأويل عند �لأ�صوليني تظهر هذه �حلقيقة ماثلة جلية

فالن�ص له جانبان من املعنى:

هو  وما  قطًعا،  �لن�ص  م�صمى  هو  ما  ي�صمل  �لذي  �لوجودي  �جلانب  )�أ( 

م�صماه ظًنا، وذلك كلفظ �ل�صارق، فاإن �صموله حلقيقته �لتي هي )�آخذ �ملال 

و�صموله  يقيني،  قطعي  �صمول  خفيًة(  مثله  حرز  من  �ملتقوم  لغريه  �ململوك 

للنبا�ص و�لن�صال �صمول ظني من حيث �ل�صيغة، وكرتدد لفظ )�لقرء( بني 

يدور  للمعنى  �لظني  �لوجودي  �لإط��ار  ويف  و�لطهر.  �حلي�ص  معنى  �إف��ادة 

�لجتهاد، ويقبل �لن�ص �لتاأويل. 

)ب( �جلانب �لعدمي للن�ص، وهو �جلانب �لذي ل ي�صمله �لن�ص، ولي�ص 

له عالقة به، ذلك �أن لكل كلمة حًد� ومطلًعا من �ملعنى ل ميكن جتاوزهما، 

وهكذ� �جلملة �ملكونة من �لكلمات ل تكون منطبقة على ما لي�ص من م�صماها. 

ولذلك فاإن دللة كل لفظ على ما ل يقوم لفظ �ل�صارع �إلَّ به، وهو �ملطلع، 

دللة قطعية، �صرورة �أن ل يكون يف كالم �ل�صارع عبث، كما �أن كل لفظ يكون 

�لدللة يف  تاأتي ظنية  و�إمنا  �لبتة،  عليه  يدل  ل  ما  نفي  �لدللة على  قطعي 

.
)3(

�لن�ص يف �إطار ما يدل عليه �للفظ �أو له �صلة به

�لدللية                         طاقته  ف��وق  �لن�ص  ت��اأوي��ل  يف  يتو�صع  �أن  �أح���ًد�  ي�صع  ل  ولذلك 

1- �بن �لقيم، �إعالم �ملوقعني: ج1، �ص 248.

2- قال �لآمدي: »و�صروطه �أن يكون �للفظ قابال لالأقاويل باأن يكون �للفظ ظاهًر� فيما �صرف عنه 

حمتمال ملا �صرف �إليه؛ و�أن يكون �لدليل �ل�صارف للفظ عن مدلوله �لظاهر ر�جًحا على ظهور �للفظ 

يف مدلوله، ليتحقق �صرفه عنه �إىل غريه«. �لآمدي، �صيف �لدين علي بن �أبي علي، �لإحكام يف �أ�صول 

�لأحكام: )�لقاهرة: موؤ�ص�صة �حللبي و�صركاه، د.ط، د.ت(، ج3، �ص50. و�نظر كذلك: عبد �لغفار، 

1980م(،  �ل�صيد �أحمد، ظاهرة �لتاأويل و�صلتها باللغة )�لإ�صكندرية: د�ر �ملعرفة �جلامعية، د. ط، 

�ص82 وما بعدها. 

3- �نظر �لزنكي، جنم �لدين قادر كرمي، نظرية �ل�صياق.. در��صة �أ�صولية )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 

ط1، 1427ه�/ 2006م(، �ص 146.
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�أن يق�صر بها عن معناه �لأدنى، فتف�صري �لن�ص وتاأويله مبا ل يدور يف  ول 

ر منه �لعلماء، ويدخل  فلك ما يحتمله من �ملعاين هو �لتاأويل �لباطل �لذي حذَّ

ح �ل�صاطبي بهذ� �ملعنى فقال:  به �صاحبه حتت �أهل �لر�أي �ملذموم. وقد �صرَّ

ل به �إما �أن يقبله �للفظ �أْو ل، فاإن مل يقبله فاللفظ ن�ص  »... �إن �لحتمال �ملوؤوَّ

ر بذلك �أن �خلطاب ن�ص قطعي  ، فقد قرَّ
)1(

ل �حتمال فيه، فال يقبل �لتاأويل«

يف نفي ما ل يحتمله، وعليه فما من خطاب مفهوم �إلَّ وله وجه من �لقطعية 

ل ميكن �لجتهاد على خالفه. ويوؤكد هذ� �ملعنى غريه من �لأ�صوليني، حيث 

حو� باأن �لن�ص �لقطعي ما مل يقبل �لتاأويل ولو من وجه، فيكون قطعًيا  �صرَّ

يف ذلك �لوجه و�إن كان ظنًيا يف معاٍن �أخر. يقول �لباجي )ت474 ه�(: »لي�ص 

�صرطه                من  و�إمن��ا  �لوجوه،  جميع  من  �لتاأويل  يحتمل  �أل  �لن�ّص  �صرط  من 

ا من ذلك �لوجه، و�إن كان عاًما                 �أل يحتمل �لتاأويل من وجه ما، فيكون ن�صً

�أو ظاهًر� �أو جممال من وجه �آخر، وذلك نح��و قوله تعاىل: {

)�ل���ب���ق���رة:   {          

.
)2(

234(، فهذ� ن�ص يف �لأربعة �أ�صهر ويف �لع�صر، وعامٌّ يف �لأزو�ج«

ه �لإمام �لتلم�صاين )ت771 ه�( �إىل هذه �حلقيقة، و�صاغ تعريفه  وقد تنبَّ

للن�ص �لقاطع مبا ين�صجم معها، فقال: »وهو ما ل يقبل �لعرت��ص �إلَّ من 

، ففي ذلك �إ�صارة �إىل �إمكان تطرق 
)3(

غري جهة دللته على ما هو ن�صٌّ فيه«

�لحتمال �إىل �لن�ص من غري �جلهة �لتي هو قاطع فيها.

وهذ� يعني �أن �لدللة �لإ�صافية يف �لن�ص قد تتوحد يف �أذهان �ملخاطبني 

1- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج3، �ص92.

2- �لباجي، �أبو �لوليد �صليمان بن خلف: �إحكام �لف�صول يف �أحكام �لأ�صول، حتقيق عبد �ملجيد تركي 

)بريوت: د�ر �لغرب �لإ�صالمي، ط2، 1415ه�/ 1995م(، �ص189- 190. وقارن مع �جل�صا�ص، �أبو 

بكر �أحمد بن علي �لر�زي، �لف�صول يف �لأ�صول، تعليق و�صبط حممد حممد تامر )بريوت: د�ر �إحياء 

�لكتب �لعلمية، ط1، 1420ه�/ 2000م(، ج1، �ص26.

3- �لتلم�صاين، �أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد: مفتاح �لو�صول �إىل بناء �لفروع على �لأ�صول، حتقيق 

عبد �لوهاب عبد �للطيف )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، د. ط، 1403ه�/ 1983م(، �ص42. 
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فتكون  فيها  �لأن��ظ��ار  تتعدد  وق��د  قطعيَّة،  دلل��ة  فتكون  �ختالًفا  تقبل  ول 

�لدللة ظنية يف حدود ما حتتمله طاقة �لن�ص �لدللية، غري �أن هذ� �لتعدد 

ملتقى  يف  جميًعا  �لأنظار  تلك  �جتماع  عند  �لوحدة  �إىل  يعود  ما  �صرعان 

و�حد و�لتز�مها بنو�ة �ملعنى �لذي ل يجوز خرمه بحال، وهذ� يعني �أن كل 

تعدد ل يعود �إىل وحدة دللية هي �لوجه �جلامع فيه فهو تعدد غري �صليم. 

فعلى �لرغم من �أننا ل ميكننا �أن ن�صوي �لدللة �لإ�صافية بالدللة �حلقيقية 

ها يف �لأوىل  للخطاب، وندرك �أن مرجع �لدللة يف �لثانية �إىل �ل�صارع، ومردَّ

�إىل فهم �ملخاطبني �ملتلقني؛ فاإننا ن�صيد ب�صرورة �ل�صتهد�ء بعالمات �لو�صل 

�ملوجودة -حتًما- بني �لدللتني، فال يجوز �أن نرتكها همال، ونختلق بينهما 

و�صو�بط  �حلقيقية،  �لدللة  معامل  بها  نعرف  �أن  ميكن  �أمور  فثمة  برزًخا، 

�آخر: ل ميكن                                                                                                                                            �أن نعرف بها مدى �صرعية �لدللة �لإ�صافية. وبتعبري  ميكن 

�لدللة  جوهر  عن  �لخ��ت��الف  مت��ام  خمتلفة  �لإ�صافية  �ل��دلل��ة  تكون  �أن 

�حلقيقية وجمانبًة لها ب�صكل �صارم حتى ي�صبح �ملعنى لعبة �أو عدًما. وهذ� 

يتم عرب جعل م�صتوى �ملخاطبني بالقر�آن و�ل�صنة ومعهودهم �للغوي و�لعريف 

هو معيار �لفهم �لأول للخطاب، ثم جنعل �أقل مقد�ر �لفهم �لذي ي�صرتكون 

فيه هو �لقدر �مللزم �لذي ل يجوز معار�صته ول جتاوزه و�لإخالل به يف كل 

�أننا مل  عملية للفهم، من غري �أن نح�صر �لفهم يف وجه و�حد. وهذ� يعني 

نفتح �لن�ص يف �لفهم �لأول على كل �لثقافات من خالل فتح بابه م�صرًعا �أمام 

�ء، بل �قت�صرنا به على معهود �ملخاطبني �ملبا�صرين وم�صتو�هم  جميع �لقرَّ

�لذي ل يختلفون فيه كثرًي�، ثم �إننا ميَّزنا �لقدر �مللزم من �أفهامهم عن غريه 

باأخذ �أقل �لفهم �لذي يجتمعون عليه وجعله معيار �لدللة يف �خلطاب، فكل 

فهم �أخل به �أو جتاوزه �أو ق�صر عنه فهو فهم �صاقط، وكل فهم �لتزمه ونبع 

عنه وتناغم معه فهو فهم مقبول..

فاإجر�ء �لفهم �لأول على معهود �لعرب �لذين خاطبهم �لقر�آن ي�صاعد على 

�إحكام �ل�صلة بني كل فهم معقول يكت�صفه �لإن�صان يف �أطو�ره وبني �ملق�صد 
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�حلقيقي للخطاب. �أما �إطالق باب �لفهم وفتحه على م�صر�عيه فاإنه يوؤدي 

�إىل ما �دعته �لدر��صات �لغربية �حلديثة من �أن �للغة ُلعبة تف�صر باأكرث من 

تف�صري باختالف ثقافة �ملوؤول ومد�ركه و�آفاقه. ول�صنا ننكر �أن فهمنا لل�صريعة 

يكون خمتلًفا بع�ص �ل�صيء ولو نزلنا على معهود �لعرب، ذلك لأن �ل�صحابة 

�لإدر�ك،  يف  متفاوتة  �ملكلفني  طاقات  و�أن  �لأحكام،  بع�ص  يف  �ختلفو�  قد 

�أو  فمنهم �ملجتهد ومنهم �ملقلد، ومن �ملجتهدين من يفهم من �لآية حكًما 

حكمني، ومنهم من يفهم منها ع�صرة �أحكام �أو �أكرث، ومنهم من ي�صم فهم 

�لن�ص �إىل ن�ص �آخر متعلق به، فيفهم من �قرت�نه به قدًر� ز�ئًد� على ذلك 

�للفظ مبفرده، ومنهم من يقت�صر يف �لفهم على جمرد �للفظ دون �صياقه 

ودون �إميائه و�إ�صارته وتنبيهه و�عتباره، و»�ملق�صود: تفاوت �لنا�ص يف مر�تب 

، غري �أن ذلك ل يجعل تلك �لأفهام مت�صاربة ت�صارب 
)1(

�لفهم يف �لن�صو�ص«

ما لو ُفتح تف�صري �لن�ص على كل ثقافة وكل فكر، فاإن �لت�صارب حينئٍذ قد 

يوؤدي �إىل �إعد�م �ملعنى وتعطيل �لن�ص باأكمله. فاملن�زلة �لتي ين�زلها �ملجتهد 

يقول  �لكرمي. ويف ذلك  �لقر�آن  �لذي خاطبه  �لعربي  �لن�ص هو منزلة  من 

�ل�صاطبي: »ف�صار تدقيقه يف �لأمور �جلليلة بالن�صبة �إىل غريه ممن مل يبلغ 

درجته. فن�صبته �إىل ما فهمه ن�صبة �لعامي �إىل ما فهمه، و�لن�صبة �إذ� كانت 

. وبهذ� يتفادى �ل�صاطبي �إ�صكال قر�ءة �لن�ص 
)2(

حمفوظًة فال يبقى تعار�ص«

بقر�ء�ت متباينة ل جامع يجمع بينها.

�لتف�صري،  �لقاعدة يف  �إىل هذه  �نتبه  �أول من  �ل�صافعي  �لإم��ام  كان  ولقد 

�إذ ��صتهلها بقوله: »�لبيان  �أول ما بد�أ به ر�صالته يف �لأ�صول،  بل كانت هي 

��صم جامع ملعايَن جمتمعِة �لأ�صول مت�صعبة �لفروع، فاأقل ما يف تلك �ملعاين 

�ملجتمعة �ملت�صعبة �أنها بيان ملن خوطب بها ممن نزل �لقر�آن بل�صانه، متقاربُة 

ها �أ�صدَّ تاأكيَد بياٍن من بع�ص. وخمتلفٌة عند من  �ل�صتو�ء عنده، و�إن كان بع�صُ

1- �بن �لقيم، �إعالم �ملوقعني: ج1، �ص397.

2- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج1، ج2، �ص400.
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. فيقرر يف هذه �لعبارة �حلقائق �لآتية:
)1(

يجهل ل�صان �لعرب«

1- �إن �لبيان ل ينح�صر يف معنى، بل هو ��صم جامع لكل �ملعاين �ملجتمعة 

�ملت�صعبة. وقد يفهم من هذ� �أن �لن�ص ينفتح على كل �ملعاين �لتي ت�صتوعبها 

يكون من وجوه،         »�لبيان  �آخر:  قوله يف مو�صع  ويوؤيد هذ�  �لدللية.  طاقاته 

 ،
)2(

�لبيان وم�صتِبَهة  ُمِبْيَنٌة  �لعلم  �أهل  عند  �أنها  يجمعها  و�حد،  وجه  من  ل 

.
)3(

ر علُمه خمتلفُة �لبيان« وعند من يق�صِّ

2- �إن �لفهم �لذي ل ميكن جتاوزه و�لتق�صري عنه و�لذي �صماه �ل�صافعي 

، �أي �أقل �لبيان هو: �لفهم �لذي 
)4(

»�أقلَّ ما يف تلك �ملعاين �ملجتمعة �ملت�صعبة«

فهمه �ملخاطبون بتلك �لن�صو�ص ممن نزل �لقر�آن بل�صانهم.

3- �إن �لفهم �لذي هو �أقل �لبيان متقارب �ل�صتو�ء عند من خوطبو� به، 

فال تختلف م�صتويات فهمهم له �ختالًفا بعيًد�، و�إن كان يف �لن�صو�ص ما هو 

�أكرث و�صوًحا من بع�صها، �أو كانو� متفاوتني يف قوة �إدر�كهم وفهمهم.

4- �إن بيان �لكتاب و�ل�صنة خمتلف عند من يجهل ل�صان �لعرب، فمن مل 

ر فهمه حتًما عن  يفهم �لقر�آن و�ل�صنة على مقت�صى �لفهم �لعربي، فقد ق�صُ

�لفهم �لذي هو �أقل �لبيان.

5- �إن كل �ملعاين �ملجتمعة �لأ�صول و�ملت�صعبة �لفروع ينبغي �أن ترتتب على 

�لأدنى  هو �حلد  �لفهم  ذلك  لأن  و�ل�صنة،  بالقر�آن  �ملخاطبني  فهم  مر�عاة 

�جلامع بينها.

ويربهن �لإمام �صحة دعوته �إىل �تخاذ �أقل �لفهم �صاهًد� على �أكرثه قائال 

 
)5(

وهو ي�صف ل�صان �لعرب: »... ولي�ص يختلف عند �لعرب و�صوح هذه �لآيات

�ص��الة: �ص 35- 37. 1- �ل�صافعي، �لرِّ

2- م�صتبهة �لبيان: متماثلة يف �لو�صوح. 

3- �مل�صدر �ل�صابق: �ص 102.

4- م�صتبه �لبيان: �ص 102.

�ل�صابق:               �مل�صدر  �نظر  �لو�صوح،  يف  متفاوتة  لكنها  و��صحة  قر�آنية  �آيات  �إىل  ي�صري  وهو  قالها   -5

�ص 63 وما قبلها. 
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قول  فهم  �ل�صامع  يريد  �إمنا  �أك��رثه،  من  كاٍف  عندها  �لبيان  �أق��لَّ  لأن  مًعا، 

. وبهذ� مييز �لإمام بني مرتبتني من 
)1(

�لقائل، فاأقل ما يفهمه به كاٍف عنده«

مر�تب فهم �ملخاطبني �لأو�ئل هما:

فيه  مت�صاوون  فهم  مفاهيمهم،  فيه  تختلف  ل  �ل��ذي  وهو  �لفهم،  �أق��ّل   -

مت�صابهون، فهذ� �لفهم هو �لذي ل ميكن �لإخالل به يف كل تف�صري للخطاب 

من  �صالمته  تكون  �لفهم  ه��ذ�  من  �لتاأويل  ق��رب  وبح�صب  ت��اأوي��ل.  كل  ويف 

�ملطاعن و�ملاآخذ.

- ما ز�د عن �أقل �لفهم، وهو ما تتدخل فيه �لأذو�ق و�لقدر�ت و�لثقافات، 

فيختلف باختالف قدرة �ملوؤول وثقافته ومدركه وروؤيته. وهذ� �لفهم ل يكون 

حجًة ول يتخذ �صاهًد� على �ملفاهيم �لأخرى، لأنه فهم ممتزج بفهم �لب�صر 

ل ينف�صم عنه. 

حديًثا  ي�صمى  ما  �أو   ،
)2(

و�أك���رثه �لبيان  �أق��ل  �إىل  �لن�ص  معنى  وبتوزيع   -

بالتوزيع �لدليل - وذلك من خالل و�صع حدود تقريبية ملعنى �لن�ص يكون 

ل، و�أن  �جلامع بينها كون �ملعنى �لأقل �صارًيا يف �لأكرث غري مهمل ول معطَّ

ينتمي �إليه �ملعنى �لأكرث ويحتفظ بانت�صابه �إليه ول ي�صل يف �لبعد منه حد 

�لإلغاء �أو �لإبطال �أو �لغر�بة - يتكفل �لإمام �ل�صافعي ب�صمان �ملحافظة على 

�لفهم  و�صائل  وتطورت  و�لأنظار،  �لثقافات  �ختلفت  مهما  �خلطاب  معنى 

و�لإدر�ك، ومن ثم، فكل فهم جتاوز �أقلَّ فهِم من خوطبو� بخطاب �ل�صارع 

جتتمع  �لتي  �ملعاين  يف  يدرج  ل  �صاقط  فهم  فهو  عنه  ر  ق�صَّ �أو  نزوله  وقت 

1- �مل�صدر �ل�صابق: �ص 63. 

2- تق�صيم �لبيان �إىل �لأقل و�لأكرث ير�دفه يف �لدر��صات �لدللية �حلديثة تق�صيم �لدللت �إىل دللة 

مركزية ودللة هام�صية، فقد قالو�: �إن �لدللة �ملركزية قدر م�صرتك من �لدللة ي�صل بالنا�ص �إىل 

و�لتبادل  �لتفاهم  يعوق  ل  بينهم  �لختالف  �إن  �أفهامهم بحيث  �لو��صح يف  �لتقريبي  �لفهم  نوع من 

�أما  بني وجهات �لنظر؛ لأنه �ختالف يف ن�صبة �لو�صوح لتلك �لدللة ل يرفع �لثقة من فهم �لن�ص. 

�لأفر�د وجتاربهم و�صجاياهم وقدر�تهم  �لتي تختلف باختالف  تلك �لظالل  �لهام�صية فهي  �لدللة 

وموروثاتهم عن �لآباء و�لأجد�د. فالدللت �لهام�صية تختلف باختالف �أ�صحابها ومتغرية، و�لدللة 

�ملركزية دللة ثابتة. �نظر عبد �لغفار، ظاهرة �لتاأويل و�صلتها باللغة، �ص 164 ،165.
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يخرج  �لنمط  �لفهم �خلارج عن ذلك  لأن ذلك  فروعها،  وتت�صعب  �أ�صولها 

�خلطاب من �أن يكون خطاًبا، ويجعل �لن�ص معدوم �ملعنى �أو د�خال يف �إطار 

ما ي�صمى بلعبة �للغات. 

ويف �إطار مر�عاة هذ� �مل�صتوى من �لفهم، وبعد �لتو�صل �إىل مكنون �ملعنى، 

�لأمم  يف  �لإلهية  و�ل�صنن  �لكونية  باحلقائق  تتعلق  �لتي  �ملعاين  جميع  ف��اإنَّ 

و�لأفر�د و�جلماعات وبحقائق �لأمور ميكن �أن يتطور �لفهم لها وتف�صريها 

و�أن  جًر�  �إليها  �خلطاب  يجّر  ل  �أن  �صريطة  و�ملعارف،  �لعلوم  لتطور  تبًعا 

�ل�صيخ  قال  لذ�  به.  وتلتزم  �لأول  �لفهم  �صو�بط  مع  �لن�ص  دللت  تتنا�صق 

�لغيوب  عالم  من  �ل�صادر  �لكالم  �أن  �صك  »ل  ه�(:  )ت1393  عا�صور  �بن 

�ص ل ُتبنى معانيه على فهم طائفة و�حدة، ولكن معانيه تطابق  تعاىل وتقدَّ

�حلقائق، وكل ما كان من �حلقيقة يف علم من �لعلوم وكانت �لآية لها �عتالق 

�أفهام �لب�صر ومبقد�ر  �إليه  بذلك فاحلقيقة �لعلمية مر�دة مبقد�ر ما بلغت 

�لفهم.  توفر  ويبنى على  �ملقامات،  �إليه، وذلك يختلف باختالف  �صتبلغ  ما 

�لظاهر                                        عن  يبعد  ول  عربيًة،  �للفظ  له  ي�صلح  عما  يخرج  ل  �أن  و�صرطه 

�إل بدليل، ول يكون تكلًفا بيًنا ول خروًجا عن �ملعنى �لأ�صلي، حتى ل يكون يف 

.
)1(

ذلك كتفا�صري �لباطنية«

بها لفهم  ي�صتعان  �لتي  �لعلوم  �ل�صاطبي ح�صَره  �لإمام  �أنكر على  ولذلك 

�خلطاب �لقر�آين فيما كان للعرب عهد به من علوم ومعارف يف زمن �لت�نزيل، 

 قائال: »�إن مقد�ر 
)2(

و��صتنكر حكَمه بال�صالل على من طلب فهمه بغري ذلك

مفهوًما  �لأ�صلي  �ملعنى  يكون  �أن  �إل  يق�صي  ل  �بتد�ًء  به  �ملخاطبني  �أفهام 

لديهم، فاأما ما ز�د على �ملعاين �لأ�صا�صية فقد يتهياأ لفهمه �أقو�م، وحتجب 

. ولو �أن �ل�صاطبي جعل 
)3(

عنه �أقو�م، ورب حامل فقه �إىل من هو �أفقه منه«

1- �بن عا�صور، حممد �لطاهر: �لتحرير و�لتنوير )بريوت: موؤ�ص�صة �لتاريخ، ط1، 1420ه�/2000م(: 

ج1، �ص 41، 42..

2- �نظر �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج1، ج2، �ص381- 391.

3- �بن عا�صور، �لتحرير و�لتنوير: ج1، �ص 42.
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ذلك �لفهم �أ�صا�ص �لفهم، ل كلَّ �لفهم، كما فعل �لإمام �ل�صافعي، لتخل�ص 

�لو�صط، و�صلك �لطريق  �مللتزم  من هذ� �لإ�صكال، ول�صار بذلك على �ملهيع 

�لعدل �لذي ل ميل فيه، فكون �خلطاب عاًما و�صامال ومتعلًقا بجميع �ملكلفني 

�أن ل يقت�صر به على فهم معني �صيق ل يت�صع مل�صاديق عدة، كما  يقت�صي 

�لثقة  يرفع  �ختالًفا  �لفهم  يختلف  ل  �أن  تقت�صي  و�لتكليف  �لأمة  وحدة  �أن 

من فهم �لن�ص �لت�صريعي ول ميثل وحدة �خلطاب و�لتكليف و�لأمة، فتوجيه 

�خلطاب �إىل �لأفهام �ملختلفة يقت�صي �ت�صاع �ملعنى وجميء �لبيان من وجوه 

ياأخذ  �لوجوه جامع  تلك  �أن يكون بني  عدة ل من وجه و�حد، لكن �صريطة 

بنا�صيتها ويع�صم �أمرها، بالتف�صيل �لذي مرَّ بيانه.

ب �لإمام �ل�صاطبي هذه �لفل�صفة �لدللية جيًد�، ووعاها متاًما،  وقد ت�صرَّ

يعدُّ  ما  بني  �لتمييز  يف  ذهبية  بقاعدة  �ملو�فقات  كتابه  �آخر  يف  �أحتفنا  �إذ 

�لتفاق  عدم  ظاهره  كان  و�إن  و�مل�صري  �ملرجع  يف  وح��دًة  يعدُّ  وما  �ختالًفا 

قائال: »من �خلالف ما ل يعتدُّ به يف �خلالف، وهو �صربان: �أحدهما؛ ما كان 

من �لأقو�ل خًطا خمالًفا ملقطوع به يف �ل�صريعة... و�لثاين؛ ما كان ظاهره 

�لكتاب  تف�صري  يف  ذلك  يقع  ما  و�أك��رث  كذلك،  �حلقيقة  يف  ولي�ص  �خل��الف 

و�ل�صنة، فتجد �ملف�صرين ينقلون عن �ل�صلف يف معاين �ألفاظ �لكتاب �أقو�ل 

كاملعنى  �لعبارة  على  تتالقى  وجدتها  �عتربتها  ف��اإذ�  �لظاهر،  يف  خمتلفة 

ل �ل�صاطبي �ختالف بع�ص �لآر�ء �لتف�صريية على قاعدة  . فقد نزَّ
)1(

�لو�حد«

بني  �لظاهر  �لختالف  بوجود  فاأقر  ب�صددها،  نحن  �لتي  �لبياين  �لتوزيع 

�لتفا�صري يف �أكرث �ملعنى، وو�صف �لتقاءها على نو�ة �ملعنى بقوله: » تتالقى 

1- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج4، �ص570. 
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.
)1(

على �لعبارة كاملعنى �لو�حد«

�أنَّ من مقت�صيات �لبحث عن وحدة �ملعنى يف  وجتدر �لإ�صارة �أخرًي� �إىل 

ت�صتلزم  �لأمة  فاإن وحدة  و�حدة،  �أمة  �إىل  كونه موجًها  �لت�صريعي  �خلطاب 

�لتقاءها عرب �لع�صور و�لأزمان على ثو�بت متثل وحدة �لتكاليف، وحتافظ 

على و�صيجة �لقربى بني �لأجيال �مل�صلمة. وبالنزول عند هذ� �لت�صور ��صرتط 

�ل�صاطبي يف تف�صري �لتكاليف �ل�صرعية �أن يكون بحيث ي�صع �لأمي تعقله لي�صعه 

، كما ��صرتط �بن عا�صور يف و�صف مقا�صد �ل�صريعة 
)2(

�لدخول حتت حكمه

باختالف  �لختالف  وع��دم  و�لط��ر�د  و�لن�صباط  �لظهور  �لأحكام  وعلل 

 بحجة �أن »من �أعظم ما يقت�صيه عموم �ل�صريعة 
)3(

�لزمان و�ملكان و�ملكلفني

لأن  �ل�صتطاعة؛  بقدر  لها  �ملتبعني  �لأمم  ل�صائر  �صو�ًء  �أحكامها  تكون  �أن 

�لتماثل يف �إجر�ء �لأحكام و�لقو�نني عون على ح�صول �لوحدة �لجتماعية 

�حِلَكم  �عتبار  �ل�صريعة مبنّيًة على  ولهذه �حلكمة جعل �هلل هذه  �لأمة،  يف 

1- �مل�صدر �ل�صابق. هذ� ولعلَّ �ختالف �مل�صوبة و�ملخطئة يف م�صاألة �لت�صويب و�لتخطئة يف �مل�صائل 

�لجتهادية يعود �إىل هذ� �ملعنى، فمن قال ب�صو�ب جميع �ملجتهدين فاإمنا �أر�د �صو�بهم يف �جتماعهم 

�ملر�د  �إ�صابة  �أر�د  فقد  و�حد  �مل�صيب  باأن  قال  ومن  و�حلكم،  �لن�ص  يف  �ملعنى  نو�ة  على  جميًعا 

�إ�صافية،  �مل�صوبة  »�لإ�صابة على قول  �ل�صاطبي:  قال  ولذلك  �ملعنى �جلامع.  �لز�ئد على  �لتف�صيلي 

ويرجع �لقولن �إىل قول و�حد بهذ� �لعتبار. فهم يف �حلقيقة متفقون ل خمتلفون« )�مل�صدر �ل�صابق: 

مج2، ج4، �ص 575، نقل بت�صرف ي�صري(. و�أر�د بذلك �أن من قال ب�صو�ب جميع �ملجتهدين فاإمنا 

يقول ذلك فيما يحتمله �لجتهاد، وبناًء على �لتحقق باحلد �لأدنى �جلامع بني �جتهاده وبني �ل�صو�ب 

يف مر�د �هلل تعاىل، فالأمر كما �صوره �ل�صوكاين )ت1250 ه�( بقوله: »و�حلق �أن كلَّ جمتهد م�صيب 

من �ل�صو�ب ل من �لإ�صابة« )�ل�صوكاين، حممد بن علي، نيل �لأوطار من �أحاديث �صيد �لأخيار �صرح 

منتقى �لأخبار، حتقيق حممد �صامل ها�صم .بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1415ه�/1995م، ج4، 

ا: �لري�صوين، �أحمد، نظرية �لتقريب و�لتغليب وتطبيقها يف �لعلوم �لإ�صالمية  �ص246(. و�نظر �أي�صً

215. �لزنكي، �صالح قادر، »مباحث   -169 1418ه�/1997م(، �ص  )�ملن�صورة: د�ر �حلكمة، ط1، 

كلية  و�لعربية.  �لإ�صالمية  �لدر��صات  كلية  )جملة  يف  �لأ�صوليني«  در��صات  يف  و�لت�صويب  �لتخطئة 

�لدر��صات �لإ�صالمية و�لعربية بدبي، �لعدد �حلادي و�لع�صرون، يونيو 2001م(، �ص99.

2- �نظر �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج1، ج2، �ص379.

3- �نظر �بن عا�صور، حممد �لطاهر: مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية، حتقيق حممد �لطاهر �ملي�صاوي 

)د.م: �لب�صائر، ط1، 1418ه�/1998م(، �ص 172..
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.
)1(

و�لعلل �لتي هي ُمْدَركات �لعقول، ل تختلف باختالف �لأمم و�لعو�ئد«

بيان الن�ص وو�صطية الفهم والتف�صري:

لقد �لتزم جمهور �لأ�صوليني طريقة معتدلة يف تف�صري �لن�صو�ص و��صتنباط 

ًما،  �لأحكام منها، فرف�صو� فتح �لن�ص ُم�ْصَرًعا، وتو�صيع دللته َق�ْصًر� وحتكُّ

في�صمل -كرًها ودون طو�عية- حكم كل �حلو�دث و�لوقائع و�لت�صرفات �لتي 

�أنهم  ذلك  �أثر  من  وكان  �ملكان.  وباختالف  �لزمان  مبرور  وتتعاقب  ترتى 

كا�صفة  �أخرى  باأدلَّة  و�عرتفو�  �لن�صو�ص،  يف  �ل�صرعي  �لدليل  يح�صرو�  مل 

و�صد  و�ل�صت�صحاب  و�مل�صالح  كالقيا�ص  �لن�ص،  غري  �ل�صرعي  �حلكم  عن 

كل  يف  دللت��ه  وتو�صيع  �لن�ص  فتح  �أزم��ة  بذلك  فتفادو�  وغريها.  �لذر�ئع 

�جتاهاته مبا يوؤدي �إىل مزقه و�صياع معناه �ملركزي �لثابت، و�نفتاحه على 

خمتلف �لثقافات و�لأنظار؛ �لأمر �لذي يتهدد ثباته، وقد يحوله �إىل عدميَّة 

�لتفكك.  غيابات  يف  معناه  ويدخل  �لأ�صليَّة،  �لن�ص  دللت  فتتعطل  تامة، 

فقد وعو� متاًما �أن �إعادة كل �لوقائع �جلزئية �إىل دليل تف�صيلي يف �لقر�آن 

و�ل�صنة يلزم منه �جرت�ر �لن�صو�ص �إىل ما ل ينا�صبها من �ملعاين، �أو تو�صيع 

�ملعاين على ح�صاب دللت �ملباين، و�أنه قد ل تتوفر من �لن�ص دللة ظاهرة 

�ت. لذلك بنيَّ �أهل �لعلم هذه  على حكم بع�ص �لق�صايا و�حلو�دث و�مل�صتجدَّ

�حلقيقة �صر�ًحا، جتنًُّبا من حتميل �لن�صو�ص فوق ما حتتمل من �لدللت، 

�لدللت، وحتريف �ملعاين،  �إىل خرم  و�نتفائها ما ل تقت�صيه، فيعود ذلك 

وتكليفه  لها،  �أمام معان ل ح�صر  �لن�ص  �ملق�صودة، وفتح  �لظو�هر  وتاأويل 

وجوًها من �ملعنى ل �صبيل منه �إليها. فاإقر�ر �جلمهور هذه �حلقيقة �لعلمية 

يحول دون هذه �لعو�قب �لوخيمة، وي�صع دونها حو�جز منيعة، ولي�ص �لأمر 

من  ويقللون  �لن�صو�ص،  قيمة  من  ينق�صون  �أنهم  من  بع�صهم  ت�صوره  كما 

�صاأنها!. 

ومذهبهم  �لظاهريَّة  خمالفة  على  �لعلماء  من  غفري  جمع  �أطبق  ولذلك 

ا �ص230. 1- �مل�صدر �ل�صابق، �ص 225، و�نظر �أي�صً
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يف نفي �لقيا�ص ودللت �ملفاهيم. وعدَّ بع�صهم ذلك بدعة مل تكن معروفة 

�لقا�صي عيا�ص )ت544 ه�( يف و�صف �جتاههم  �لأولني. فقال  �ل�صلف  يف 

و�لآثار،  �لن�صو�ص  �تباع  يف  ه�(  )ت270  �لظاهري  د�ود  غال   ...« ونقده: 

ب عن طريق �لعتبار، فرتك �لقيا�ص جملة. فاأحدث هو و�أ�صحابه من  ونكَّ

�لقول بالظاهر ما خالف فيه �أئمة �لأمة، فخانه �لتم�صك بربع �أدلة �ل�صريعة، 

ا  و�أعر�ص عما م�صت عليه من �لجتهاد و�لعتبار، و�صمى ما مل يجد فيه ن�صً

�أ�صحابه يف  �أقو�ل  ظاهًر� )عفًو�(، و�أطلق على بع�صه �لإباحة. و��صطربت 

باع  �تِّ من  وجاء  نظره،  و�ختلَّ  مذهُبه،  فتهاَفَت  فيه؛  �مل�صلك  ل�صيق  ذلك، 

.
)1(

�لظاهر مبقالت ميج �لكثرَي منها �ل�صمُع، وُينكره«

و� �إىل  وقال �بن �لقيم: »�صّدو� على �أنف�صهم طريًقا من طرق �حلق فا�صطرُّ

تو�صعة طريق �أخرى �أكرث مما حتتمله، فنفاة �لقيا�ص ملا �صدو� على نفو�صهم 

و�لق�صط  �مليز�ن  و�لتعليل، و�عتبار �حلكم و�مل�صالح، وهو من  �لتمثيل  باب 

لوهما  فحمَّ و�ل�صت�صحاب،  �لظاهر  تو�صعة  �إىل  �حتاجو�  �هلل،  �أنزله  �لذي 

قائال:                 عا�صور  �بن  و�أردف   .
)2(

َي�َصعاِنه« ا  �أكرث ممَّ عوهما  وو�صَّ �حلاجة،  فوق 

للقيا�ص ح�صاًبا من �صعة  �إليه �صك يف قبول �لأحكام  �أح�صب ملن يتطرق  »ل 

ه �إلَّ عاكًفا على تلقي �جلزئيات �ملاأثورة دون �صعور  �لنظر يف �ل�صريعة، ول �أعدُّ

� عند تطلُّب  بجهات �لحتاد بني متماثلها من �لأحكام، ول �أح�صبه �إلَّ متحرّيً

�أحكام ل�صور و�أعمال غري ثابتة يف �لآثار �أحكام لها، و�أنه ل يلبث �إلَّ �أن يجد 

.
)3(

� للقيا�ص، و�إذ� �فتقد نف�صه وجد نف�صه قد قا�ص...« نف�صه م�صطرًّ

�لوقائع  �أح��ك��ام  بتفا�صيل  �ل�صتقالل  ميكن  ل  �أن��ه  �جلمهور  ي��رى  ل��ذ� 

و�لت�صرفات، جميعها، عن طريق �لن�ص، لنتفاء غاية �لوقائع ونهايتها، فاإن 

1- عيا�ص، �أبو �لف�صل �بن مو�صى �ليح�صبي، ترتيب �ملد�رك وتقريب �مل�صالك ملعرفة �أعالم مذهب 

1387ه�/1967م(، ج1، �ص  �لفكر، د.ط،  �أحمد بكري حممود )طر�بل�ص: د�ر مكتبة  مالك، حتقيق 

96، نقل بت�صرف ي�صري.

2- �بن �لقيم، �إعالم �ملوقعني: ج1، �ص254.

3- �بن عا�صور، مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية: �ص 248.
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�لن�صو�ص حم�صورة مق�صورة، »فاأنى تفي �لظو�هر ومقت�صياتها بالأحكام 

. ومن �أن�صف من  �لتي طِبَقْت طَبق �لأر�ص، و�لأق�صية �لتي فاتت �حلدَّ و�لعدَّ

نف�صه، مل ُي�صِكل عليه �إذ� نظر يف �لفتاوى و�لأق�صية �أن ت�صعة �أع�صارها �صادرة 

، كما 
)1(

عن �لر�أي �ملح�ص و�ل�صتنباط، ول تعلق لها بالن�صو�ص و�لظو�هر«

نطق �جلويني بل�صانهم.

وقال �ل�صافعي عند تف�صري �ملر�د من قوله تعاىل:{

             } )�لنحل: 89(: »فلي�صت 

تنزل باأحد من �أهل دين �هلل نازلٌة، �إلَّ ويف كتاب �هلل �لدليُل على �صبيل �لهدى 

، فاأحال �لبيان �إىل معنى �أجمع، وهو بيان �لهد�ية و�لإر�صاد. ولذلك 
)2(

فيها«

ذكر من »جماع ما �أبان �هلل خللقه يف كتابه«: »ما فر�ص على خلقه �لجتهاد 

�إىل  غريه«،  يف  طاعتهم  �بتلى  كما  �لجتهاد،  يف  طاعتهم  و�بتلى  طلبه،  يف 

. لذلك قال �ل�صيخ 
)3(

ا مثل جمل فر�ئ�صه« جانب ذكره »ما �أبانه خللقه ن�صً

عبد �لغني عبد �خلالق: »�لبيان على نوعني؛ بيان بطريق �لن�ص، وذلك مثل 

بيان �أ�صول �لدين وعقائده، وبيانه وجوب �ل�صالة و�لزكاة، و�ل�صوم و�حلج، 

وحل �لبيع و�لنكاح، وحرمة �لربا و�لفو�ح�ص، وحل �أكل �لطيبات، وحرمة �أكل 

�خلبائث. وبيان بطريق �لإحالة على دليل من �لأدلة �لأخرى �لتي �عتربها 

1- �جلويني، �لربهان: ج2، �ص 3، �ص 15. لقد �أنكر بع�ص �لفقهاء هذ� �لر�أي على �لإمام �جلويني؛ 

و�لظو�هر.  �لن�صو�ص  من  �أحكامها  ��صتنباط  ل ميكن  �جلزئيات  �أكرث  �أن  عبارته  من  ل�صت�صعارهم 

وعندي �أن كالمه غري م�صعر بذلك؛ لأنه يتحدث عن و�قع �لفقه يف زمانه وكون �أكرث جزئياته ماأخوذة 

من �لأقي�صة و�لر�أي �ملح�ص و�ل�صتنباط ل من طريق �لن�صو�ص و�لظو�هر، ول ينفي جو�ز �أن يكون 

�لكايف يف  �لو�صوح  �أركان  يتوفر على  لكنه ل  �لن�ص  بعيدة من  �أو دللة  �أمام كل جزئية ظاهر ن�ص 

ا �أو ظاهًر� �أو مق�صوًد� لل�صارع ق�صًد� ظاهًر�. على �أن �لظاهرية رف�صو�  �مل�صاألة �ملعرو�صة ليكون ن�صً

و�ل�صتنباط«  �ملح�ص  �لر�أي  عن  �صادرة  �أع�صارها  ت�صعة  »�أن  �جلويني  وعبارة  و�ل�صتنباط.  �لقيا�ص 

كم�صائل  �لن�صو�ص  من  م�صتنبطة  و�لآر�ء  �لجتهاد�ت  من  كبري  قدر  يكون  �أن  ينفي  ل  باأنه  م�صعرة 

�ملفهومات و�لإ�صار�ت وغريها من �لدو�ل �لتي �أنكر �لظاهرية بع�صها. 

�ص��الة: �ص35. 2- �ل�صافعي، �لرِّ

3- �مل�صدر �ل�صابق: �ص 37، 38.
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 .
)1(

�ل�صارع«

وعو�  قد  �لأ�صوليني  جمهور  �أن  على  يدل  فاإمنا  �صيء،  على  دلَّ  �إن  وهذ� 

�أن �لن�صو�ص بظو�هرها ل ميكنها �صمول جميع �حلو�دث و�لظروف  متاًما 

تتنوع  �أو  زمن  بعد  زمًنا  ت�صتجد  �لتي  و�لت�صرفات  و�لأق��و�ل  �لأفعال  ووجوه 

و�لبقاع  و�لأماكن  �لعو�ئد  باختالف  �لو�قع  يف  �لقارة  �لتف�صيلية  كيفياتها 

�إليها،  �لتعدية  نو�ة  يكون  �صامل  كلي  معنى  منها  يفهم  مل  ما  و�لأ�صخا�ص، 

يقول  فكما  جامعة.  وقو�عد  عالية  ومقا�صد  كلية  �أ�صول  منها  ت�صتخرج  �أو 

�لإمام �بن تيمية �حلر�يّن: »�لأمور نوعان: كلية عامة، وجزئية خا�صة. فاأما 

�أن  �أحًد� من �خللق  ول  �إماًما  ول  نبًيا  �جلزئيات �خلا�صة فمما ل ميكن ل 

ين�صَّ على كل فرٍد فرٍد منه، لأن �أفعال بني �آدم و�أعيانهم يعجز عن معرفة 

�أعيانها �جلزئية علم و�حد من �لب�صر وعبارُته، ول ميكن لب�صر �أن يعلم ذلك 

. ومع 
)2(

كلَّه بخطاب �هلل له، و�إمنا �لغاية �ملمكنة ذكر �لأمور �لكلية �لعامة«

ذلك فقد �أدركو� �أن �لن�ص ياأتي بيانه من �أكرث من وجه، و�أنه ميكن ��صتثمار 

طاقاته �لدللية يف �ملنطوق و�ملفهوم، لكن مل يتو�صعو� يف ذلك حدَّ ما و�صلت 

�إليه �لهرمنيوطيقا �لفل�صفية من �لدعوة �إىل قر�ءة �لن�ص فيما �صكت عنه 

عندهم  �ملفهوم  ظل  �إذ  ؛ 
)3(

�ملنطوق ح�صاب  على  �لقر�ءة  بهذه  و�لطغيان 

ودللته  �ل�صياق  وكان  �صياقه،  وغر�ص  بحدوده  وملتزًما  باملنطوق  ل�صيًقا 

1- عبد �خلالق، عبد �لغني، حجية �ل�صنة: )فريجينيا: �ملعهد �لعاملي للفكر �لإ�صالمي، طبعة معادة 

عن �لطبعة �لأوىل، 1415ه�/1995م(، �ص 385.

�صامل:  ر�صاد  حممد  حتقيق  �لنبوية،  �ل�صنة  منهاج  �حلر�ين،  �حلليم  عبد  بن  �أحمد  تيمية،  �بن   -2

)د.م: موؤ�ص�صة قرطبة، ط1، 1406ه�(، ج 6، �ص 413، نقل بت�صرف ي�صري. 

3- يقول ن�صر حامد �أبو زيد: »�مل�صكوت عنه لي�ص من قبيل ك�صف �لنيات و�ل�صمائر؛ لأن �صاحب �لقول 

قد ل يكون عامًد� من حيث �لعقد و�لنيَّة و�لتعبري عن تلك �لدللت، لكن لالأقو�ل قدرتها على �إنتاج 

�لفرد«.           �إر�دة  ��صتقاللها عن  �للغة لها  �لقائل ونيته؛ لأن قو�نني  �لنظر عن ق�صد  �لدللت ب�صرف 

�أبو زيد، ن�صر حامد، �لتفكري يف زمن �لتكفري �صد �جلهل و�لزيف و�خلر�فة: )�لقاهرة: �صينا للن�صر، 

ا: »�لرت�ث بني �لتاأويل و�لتلوين.. قر�ءة يف م�صروع �لي�صار  ط1، 1995م(، �ص66، 67؛ ور�جع له �أي�صً

�لإ�صالمي« يف )�أِلف: جملة �لبالغة �ملقارنة، �لعدد �لعا�صر، 1990م(، �ص54 وما بعدها.
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، حتى �إن �ل�صاطبي رف�ص دللة 
)1(

�صابط �لفهم يف �ملنطوق و�ملفهوم جميًعا

، و�لذين �أخذو� بها 
)3(

 ل�صكه يف توفر �صرط �لدللة �ل�صياقية فيها
)2(

�لإ�صارة

د�فعو� عنها بكونها لزمة عن �ل�صياق بالتبع، و�إن مل تدخل يف غر�ص �ل�صياق 

 .
)4(

دخول �أولًيا

�لن�ص يف كل  ��صتنطاق  �لأ�صوليني حاولو�  �أن  تامة على  يدل دللة  وهذ� 

�ل�صياق        وغر�ص  �لنظم  �أب��ى  ف��اإن  �ل�صياق،  ياأباها  ل  �لتي  �ملحتملة  وجوهه 

بالأدلة  و�لتم�صك  �إليها،  �جرت�ره  وعدم  �لن�ص  �لعدول عن  ما؛ وجب  دللة 

و��صت�صحاب  و��صت�صالح  و��صتح�صان  قيا�ص  من  �لكا�صفة  �لجتهادية 

وغريها. 

ويف هذ� �ملنهج �لذي �لتزمه �لأ�صوليون كفاية �ل�صرر �لذي يت�صاعد من 

�لتف�صري�ت،  جميع  �أمام  �لن�ص  تفتح  �لتي  �لفل�صفية  �لهرمنيوطيقا  نظرية 

�ملمتلئ.  �لدليل  تقر�أه يف جانبه  �أكرث مما  عنه  �مل�صكوت  وتقر�أه يف جانبه 

فالن�ص �لت�صريعي يجوز �أن يلتم�ص منه �أكرث من وجه من �ملعاين باعتبار�ت 

علمية ل مت�ص مبركزية �ملعنى يف �لن�ص، ول جتعله مفتوًحا �أمام كل تف�صري 

وتاأويل، ول منغلًقا على ظاهر نظمه �نغالًقا يجعله قا�صًر� عن مهمة �لت�صريع 

و�لأحد�ث  و�لوقائع  �ملعاين  لكل  بنظمه  �لن�ص  �صمول  �دعى  ومن  �لد�ئم. 

و�مل�صتجد�ت، فقد بالغ، وذلك لتناق�ص هذ� �ملبد�أ مع مبد�أ �ملركزية يف معنى 

�لن�ص �لتي بناها �لعلماء قاطبة على �صرورة تف�صري �لن�ص �لت�صريعي وفًقا 

�أنه            كما  �لتنزيل،  زمان  يف  �ل�صائدة  و�لفعلية  �لقولية  و�لأ�صاليب  لالأعر�ف 

ل ميكن �أن يتما�صى �إلَّ بناًء على �لعتقاد باأن �لت�صريعات مل تاأت �إلَّ بالأمور 

1- ملزيد من �لتفا�صيل �نظر �لزنكي، جنم �لدين: نظرية �ل�صياق، �ص 117- 129. 

2- عرف �لبزدوي دللة �لإ�صارة باأنها: »ما ثبت بنظمه لغًة، لكنه غري مق�صود ول �صيق له �لن�ص، 

�أ�صول �لبزدوي مع ك�صف �لأ�صر�ر للبخاري،  ولي�ص بظاهر من كل وجه«. �لبزدوي، علي بن حممد، 

�صبط وتعليق حممد �ملعت�صم باهلل �لبغد�دي: )بريوت: د�ر �لكتاب �لعربي، ط2، 1414ه�/1994م(، 

ج1، �ص 174- 175، و�نظر: ج2، �ص393.

3- �نظر �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج1، ج2، �ص410.

4- �نظر �صدر �ل�صريعة، تنقيح �لأ�صول: ج1، �ص130.
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�إن �صحَّ يف كثري من ن�صو�ص  �لدعاء  �لتف�صيلية، وهذ�  �لأمور  �لكلية دون 

�لتام،           و�ل�صمول  �لإط��الق  على جهة  به  �لت�صليم  فال ميكن  �لغر�ء  �ل�صريعة 

ل �صيما يف ن�صو�ص �ل�صنة �لنبوية �لتي �ت�صمت –يف غالب �أمرها– بو�صف 

.
)1(

�لتف�صيل مبا ل جمال للت�صكيك فيه

�صرورة  و�أدرك  بتعمق،  �مل�صاألة  هذه  عباب  �ل�صاطبي  �لإم��ام  ولج  ولقد 

وبيانه  �لن�ص  فهم  يف  �لغلو  خطر  عن  �ل�صتار  فاأ�صدل  و�لتو�صط،  �لعتد�ل 

و��صتخال�ص دللته، و�عًيا باأن �لق�صية �أو�صع من ق�صية تف�صري �لأحكام، بل 

ح  تتعدى �إىل بيان �لعقائد و�لأخالق و�لقيم، وكل ما يتعلق �لن�ص به. ف�صرَّ

يف مباحث �لقر�آن من �ملو�فقات باأنه ل يجوز �أن ي�صاف �إليه ما ل يقت�صيه، 

كما �أنه ل ي�صح �أن ينكر منه ما يقت�صيه، ويجب �لقت�صار يف �ل�صتعانة على 

فهمه على معهود �لعرب يف ل�صانها وجماري عاد�تها و�أحو�لها حالة �لتنزيل. 

وقد كان للعرب �عتناء مبكارم �لأخالق وعلم �لنجوم و�لأنو�ء وعلم �لتاأريخ 

و�صرب  �لبالغة  يف  و�لتفنن  �لطب  وعلم  و�لكهانة  �ملا�صية  �لأمم  و�أخبار 

باطل.  ما هو  و�أبطل منها  ما هو حق،  �ل�صارع منها  فاأقر  �لأمثال وغريها، 

فمن طلبه  �ل�صرعية،  �لأحكام  �أودع من  ما  علم  �إىل  »يو�صل  �ملعرفة  فبهذه 

�أن  ل على �هلل ور�صوله فيه«. ذلك  وَتَقوَّ �أد�ة له �صل عن فهمه،  بغري ما هو 

�إليه كل  �لقر�آن �حلد، فاأ�صافو�  �لدعوى على  �لنا�ص جتاوزو� يف  كثرًي� من 

علم يذكر للمتقدمني �أو �ملتاأخرين من علوم �لطبيعيات، و�لتعاليم و�ملنطق، 

وعلم �حلروف و�أ�صباهها، فالقر�آن مل يق�صد فيه تقرير ل�صيء مما زعم�و�، 

.
)2(

كما قال �لإمام �ل�صاطبي

تناَزَعها فريقان  �لأحكام– قد  –خارج د�ئرة  �مل�صاألة  �أن هذه  و�حلقيقة 

من �لعلماء؛ فريق غاىل وبالغ فقال: �إن �لقر�آن حوى كل علوم �لدنيا و�لدين، 

1- �نظر �لزنكي، �صالح قادر: »�إ�صكالية ثبوت �حلكم بني �لن�ص و�لعلة« يف )جملة �لتجديد، �لعدد 

�لتا�صع، فرب�ير 2001م(، �ص 35 -37.

2- �نظر �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج1، ج2، �ص381- 391.
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و�صًطا  �أمًر�  و�لتزم  �لقيامة، وفريق �عتدل  يوم  �إىل  ما كان منها وما يكون 

فقال: �إن �لقر�آن حوى كثرًي� من علوم �لدنيا و�لدين، بع�صها �صريح، وبع�صها 

تلميح، وحثنا على ��صتك�صاف ما �أودع يف �لكون من علوم كثرية تت�صل بحقائق 

.
)1(

هذ� �لكون �لذي هو كالم �هلل �ملنظور

فيقول  911ه����(،  )ت  و�ل�صيوطي  �لغز�يل  �ملو�صوع  ه��ذ�  يف  بالغ  ومم��ن 

كل  �إذ  علم،  ومائتي  علم  �ألف  و�صبعني  �صبعة  يحوي  �لقر�آن  »�إن  �لغز�يل: 

كلمة علم، ثم يت�صاعف ذلك �أربعة �أ�صعاف: �إذ لكل كلمة ظهر وباطن وحد 

ومطلع... وباجلملة فالعلوم كلها د�خلة يف �أفعال �هلل عز وجل و�صفاته... بل 

كل ما �أ�صكل فهمه على �لنظار، و�ختلف فيه �خلالئق يف �لنظريات و�ملعقولت، 

ويقول   .
)2(

بدركها« �لفهم  �أهل  �إليه رموز ودللت عليه، يخت�ص  �لقر�آن  يف 

�ل�صيوطي: »قد ��صتمل كتاب �هلل �لعزيز على كّل �صيء. �أما �أنو�ع �لعلوم فلي�ص 

.
)3(

منها باب ول م�صاألة هي �أ�صل �إلَّ ويف �لقر�آن ما يدّل عليها«

�ملخاطبني،   حال  فيه  ير�عى  و�ل�صنة  �لكتاب  فهم  �أن  هو  �لو�صط  فالقول 

عى عليهما كل علم، بل ير�عى يف �لفهم �جلديد �أن يكون و�صًطا ياأخذ  فال يدَّ

باحلد �جلامع من فهم �لأو�ئل، ثم يت�صع على �ملفاهيم �جلديدة �لتي توؤيدها 

وعدم  �لأول  �لفهم  مع  وتفاعلها  تو�ئمها  بعد  �جل��ادة،  و�لدر��صات  �لعلوم 

.
)4(

خروجها على ل�صان �لعرب

1- �نظر �لذهبي، حممد ح�صني، �لوحي و�لقر�آن �لكرمي: )د.م: مكتبة وهبة، ط1، 1406ه�/1986م(، 

�ص80.

2- �لغز�يل، �أبو حامد حممد بن حممد، �إحي�اء علوم �لدين: )بريوت: د�ر �ملعرفة، د.ط، د.ت(، ج1، 

�ص 289.

3- �ل�صيوطي، جالل �لدين عبد �لرحمن، �لإتق�ان يف علوم �لقر�آن )بريوت: عامل �لكتب، د.ط، د.ت(: 

ج2، �ص 130-129.

4- �نظر: �لذهبي، �لوحي و�لقر�آن �لكرمي: �ص91. �بن عا�صور، �لتحرير و�لتنوير: ج1، �ص 42-40.
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لقد ركز �لأ�صوليون و�ملف�صرون على عن�صر �ل�صياق يف �لفهم و�لتف�صري، 

و�أ�صادو� ب�صرورة تف�صري �للفظ يف �صوء �إ�صار�ت �ل�صياق ومعطياته �لدللية. 

لذ�، فقد كانت »دللة �ل�صياق« جزًء� ل يتجز�أ من �ملباحث �للغوية و�لدللية 

يف در��صاتنا �لرت�ثية؛ �للغوية منها و�لدللية و�لأدبية، وعلى مقدمتها ذلك 

و�لنظر�ت  �لروؤى  �أو�صع  �لد�ر�صون  ينهل منه  �لذي  �لعتيق  �لأ�صويل  �لرت�ث 

و�لعلوم،  و�ملعارف  �لفنون  من  و�مل�صتحدثات  للم�صتجد�ت  تلبية  و�أكرثها 

كنظرية  دة  �ملقعَّ ة  و�لعلميَّ �لدر��صية  �حلياة  �إىل  طريقها  ت�صق  مل  �أنها  غري 

دللية م�صتقلة �إلَّ مع �لدر��صات �لدللية �حلديثة �لتي قدمت ما �صمي �أخرًي� 

تزعمها  �لتي  �لنظرية  تلك   ،»Theory of Context �ل�صياق:  ب�»نظرية 

�لعامل �لإجنليزي �ملعروف فريث »J.R. Firth« ر�ئد مدر�صة لندن يف �لدر�ص 

.
)1(

�للغوي، تلك �ملدر�صة �لتي عرفت بالنظرية وعرفت �لنظرية بها

معطيات  من  ب�صيء  �لعربي  �لعامل  يف  �لدللية  �لدر��صات  تاأثرت  ولهذ� 

بع�ص  عمد  عندما  �صلًبا  علينا  ذلك  و�رت��دَّ  �لغربي،  ثوبها  يف  �لنظرية  هذه 

و�لإ�صالمية مبا  ة  �لعربيَّ �آليًّا وحرفًيا على ن�صو�صنا  تطبيقها  �إىل  �ملحدثني 

من  ول  يديه  بني  من  �لباطل  ياأتيه  ل  �لذي  �ملع�صوم  �لوحي  ن�صو�ص  فيها 

خلفه. لذ� كان لز�ًما علينا �أن ن�صوغ نظريتنا �ل�صياقية �خلا�صة �لتي تنبثق 

من روح تر�ثنا �لعلمي �لأ�صويل، وتتجاوز �ل�صلبيات �لثاوية يف نظرية �ل�صياق 

�لغربية.

»نظرية  عن  �لفقه  �أ�صول  يف  �لدكتور�ه  ر�صالتي  كتبت  �أن  يل  �صبق  وقد 

�أن  هاهنا  ي  ب��ودِّ لذ�  �صنني،  قبل  �لنور  �إىل  خرجت  در��صة  وهي  �ل�صياق«، 

�لكتاب،  هذ�  ن�صق  يقت�صيها  جديدة  �إ�صافات  مع  منها،  جو�نب  �أخت�صر 

و�لغر�ص �لذي من �أجله �أتى.

1-  �نظر خمتار، �أحمد عمر: علم �لدللة )بريوت: عامل �لكتب، ط3، 1992م(، �ص 68، 69. �لكر�عني، 

1413ه�/1993م(،  �ملوؤ�ص�صة �جلامعية، ط1،  �أحمد نعيم: علم �لدللة بني �لنظر و�لتطبيق )بريوت: 

�ص102. جماهد، عبد �لكرمي: �لدللة �للغوية عند �لعرب )عمان: د�ر �صياء، د.ط، 1985م(، �ص 157. 
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تعريف ال�صياق:

�ل�صرد  معنى  على  للدللة  �لعربية  �للغة  يف  و�ل�صياق  وق  �ل�صَّ مادة  وردت 

�صوًقا  �لإبل  �صاق  �لعرب:  تقول  متتابًعا،  �ل�صيء  و�لإي��ر�د وجميء  و�ل�صل�صلة 

و�صياًقا �إذ� �صردها �صرًد� و�أوردها مكاًنا، وقال تعاىل: {

    } )مرمي: 86(. وتقول �لعرب: ت�صاوقت �ملا�صية �إذ� تتابعت يف 

لي�ص  �آخر  بعد  و�ح��ًد�  ولدتهم  �إذ�  �صياًقا  ثالثة ذكور  �مل��ر�أة  وولدت  �ل�صري، 

.
)1(

بينهم �أنثى

�أما �ل�صياق يف �ل�صطالح فلم يجد �لباحث له يف تر�ثنا �للغوي و�لأ�صويل 

-با�صتثاء �لتعاريف �لوظيفية- تعريًفا �صريًحا �صامال يف ن�ص متنا�صق، �صوى 

فه بقوله: »نريد بال�صياق  ما ُيعزى �إىل �لإمام فخر�لدين �لر�زي من �أنه عرَّ

 .
)2(

كل ما يكتنف �للفظ �لذي نريد فهمه من دو�ل �أخرى«

وللمعا�صرين تعاريف �صتى تكاد تكون متفقة يف �جلوهر مع تعريف �لر�زي، 

ومنها �لتعاريف �لآتية:

ة �أو خارج نطاق �للغة  1- يقول فريد عو�ص حيدر يف تعريفه: »عالقة لغويَّ

«. ويقول: »يف هذ� �لتعريف �إ�صارة �إىل نوعني من  يظهر فيها �حلدث �لكالميُّ

.
)3(

�ل�صياق هما: �ل�صياق �للغوي، و�صياق �ملوقف )�حلال(«

2- يقول �صامل خد�دة: »�ل�صياق يعني:

1- �نظر �بن منظور، ل�صان �لعرب: ج10، �ص 166، 167.

�أ�صولية فقهية« يف )جملة �لتجديد، �لعدد �ل�صاد�ص، �ل�صنة  2-  �ملودن، عبد �هلل: »�ل�صياق: نظرية 

�لثالثة، �أغ�صط�ص 1999م/ ربيع �لثاين 1420ه�(، �ص167، نقال عن فخر �لدين �لر�زي، �ملعامل يف 

�أ�صول �لفقه، حتقيق عادل عبد �ملوجود وعلي عو�ص )�لقاهرة: د�ر عامل �ملعرفة، 1414ه�/1994م(، 

لي�صت  وغريهم  �لعيد  دقيق  و�بن  و�ل�صوكاين  �حلاج  �أمري  �بن  عن  �صاأنقلها  �لتي  �لعبار�ت  �ص150. 

تعريًفا بال�صياق وماهيته تعريًفا �صامال متنا�صًقا يف ن�ص و�حد بل هو �إما يقع تعريًفا بنوع من �أنو�عه 

�أو بوظيفة �ل�صياق ودللته. لذلك عدلت عن ذكرها هاهنا.

3- حيدر، فريد عو�ص: علم �لدللة.. در��صة نظرية وتطبيقية، )�لقاهرة: مكتبة �لنه�صة �مل�صرية، 

د.ط، 1998م(، �ص157، نقل بت�صرف.
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)�أ( �لكلمات �لتي ت�صبق كلمًة �أو عبارًة �أو جملًة... �إلخ، و�لتي تاأتي لت�صاعد 

يف بيان ما تعني هذه �لكلمة �أو �لعبارة �أو �جلملة.

)ب( �لظروف �لتي حُتيط باحلدث و�لتي يجب مر�عاة �حلدث من خاللها. 

قبلها                                                                                                                                     مبا  �ت�صالها  يف  �للغوية  �لبنية  �لأوىل  دللته  يف  يعني  فال�صياق  �إذن 

ويعني يف دللته  �ملقايل.  �أو  �للغوي  �ل�صياق  عليه  ُنطلق  ما  وهو  بعدها،  وما 

.
)1(

�لأخرى �لظروف و�ملالب�صات �لتي حُتيط باحلدث �للغوي �أو �ملقامي

ة �لقر�ئن �لتي ُت�صهم  3- يقول �إدري�ص حمادي: »مفهوم �ل�صياق ي�صمل كافَّ

.
)2(

ة« ًة كانت �أم غرَي لغويَّ ة �لفهم لغويَّ يف عمليَّ

ُيحيط  �لذي  �لن�ص  جمموع  هو  »�ل�صياق  ع��روي:  �إقبال  حممد  يقول   -4

�ملحيط  هو  �أو  لها،  �ل�صليم  �لفهم  ف  يتوقَّ وعليه  فهمها،  ُير�د  �لتي  باجلملة 

 .
)3(

نِتجت فيه �لعبارة«
ُ
�لذي �أ

وتكاد تتفق هذه �لعبار�ت على معنى جامع يتمثل يف �أن �ل�صياق هو �لقرينة 

�لكربى �لتي جتتمع عندها جمموعة �لقر�ئن �ملقالية و�ملقامية ذ�ت �لعالقة 

مبعنى �لن�ص وغر�ص �إفادته. وبتعبري �أدق: هو ما �نتظم �لقر�ئن �لد�لة على 

�ملق�صود من �خلطاب �صو�ء كانت �لقر�ئن مقالية �أم حالية. فهو عبارة �صاملة 

جامعة لكل دليل لفظي ومعنوي وحايل يف�صر �لغر�ص من �خلطاب. ومن هنا 

فاإن �ل�صياق ميكن �أن ينق�صم باعتبار �لقر�ئن �لتي يحويها �إىل �صياق مقايل 

و�صياق مقامي. وير�د بال�صياق �ملقايل �لعبار�ت �ملكونة و�ل�صابقة و�لالحقة 

ذ�ت �لرت�بط �لنحوي �أو �ملنطقي. وير�د بال�صياق �ملقامي ما ينتظم �لقر�ئن 

1- خد�دة، �صامل عبا�ص: »�لنقد و�ل�صياق« يف )جملة �لعلوم �لإن�صانية، �لعدد �لثاين، �صيف 1999م(، 

�ص113.

ط1،  �لعربي،  �لثقايف  �ملركز  )بريوت:  ��صتثماره  وطرق  �ل�صرعي  �خلطاب  �إدري�ص:  حمادي،   -2

1994م(، �ص 146.

�لثقافة  �آفاق  )جملة  يف  �ملف�صرين«  عند  لل�صياق  �لرتجيحية  »�لوظيفة  �إقبال،  حممد  عروي،   -3

و�لرت�ث، �لعدد �خلام�ص و�لثالثون، �ل�صنة �لتا�صعة، رجب 1422ه�/ �أكتوبر 2001م(، �ص 7.
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�حلالية �لتي تف�صر �لغر�ص �لذي جاء �لن�ص لإفادته، �صو�ًء كانت قر�ئن يف 

.
)1(

�خلطاب ذ�ته �أو يف �ملتكلم �أو يف �ملخاطب �أو يف �جلميع

اإطالقات ال�صـياق عند الأ�صوليني:

�إطالقات �لأ�صوليني للفظة »�ل�صياق« وم�صتقاتها توؤيد �لوجهة �حلديثة �لتي 

ة؛ �إذ بالتاأمل و�لنظر  ترى �ل�صياق رديًفا ملا ينتظم �لقر�ئن �ملقالية و�ملقاميَّ

يف �إطالقات علماء �لأ�صول لهذ� �مل�صطلح يظهر �أنه جاء مبعنيني:

ن �لعبارة �أو ي�صبق �للفظ �أو يلحقه من قر�ئن لفظية.  �ملعنى �لأول: ما يكوِّ

وبتعبري �آخر: جمموع �لنظم �لذي ُيحيط باملفردة �أو �لعبارة �أو �جلملة �لتي 

ُير�د فهمها. ويف تعريف هذ� يقول �أمري باد�صاه و�بن �أمري �حلاج: »�أن يكون 

، وكثرًي� ما يعرب �حلنفية 
)2(

هناك قرينة لفظية �صابقة عليه �أو متاأخرة عنه«

.
)3(

عن هذ� �لنوع ب�»�صياق �لنظم«

�ملعنى �لثاين: �لغر�ص �لذي من �أجله ورد �خلطاب. وبهذ� �لإطالق يكون 

ذلك  عن  مًعا  ليك�صفا  �ملقام،  جانبه  �إىل  في�صمل  �ملقال،  من  �أع��مَّ  �ل�صياق 

بهذ�  �ل��و�رد  »�ل�صياق«  يقرنون  جتدهم  ولذلك  وق.  بال�صَّ �ملق�صود  �لغر�ص 

�ملعنى �لثاين بلفظ »من �أجل« �أو »لغر�ص« �أو ما ي�صبههما، فيقولون »�صياقه 

كذ�«،            وق  بال�صَّ »�ملق�صود  �أو  كذ�«  »لغر�ص  �أو  كذ�«  �أجل  من  �صوقه  �أو  لكذ� 

بني  للتمييز   ،
)4(

»م�صاق« �مليمي  م�صدره  �أو  »�صيق«  بفعله  عنه  يعربون  �أو 

1- �نظر �مل�صدر �ل�صابق؛ ح�صان، �لبيان يف رو�ئع �لقر�آن، �ص 221.

بني  �جلامع  �لفقه  �أ�صول  يف  �لتحرير  كتاب  على  �لتحرير  تي�صري  �أمني،  حممد  باد�صاه،  �أمري   -2

�أمري  �بن  �ص319.  ج1،  د.ط.ت(،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  )بريوت:  و�ل�صافعية:  �حلنفية  ��صطالحي 

�حل�اج، �لتقرير و�لتحبري على �لتحري�ر لبن �لهم�ام، ت�صحيح عبد �هلل حممود عمر: )بريوت: د�ر 

�لكتب �لعلمية، ط1، 1419ه�/1999م(: ج1، �ص343.

3- �نظر �صعد، حممود توفيق: �إ�صكالية �جلمع بني �حلقيقة و�ملجاز يف �صوء �لبيان �لقر�آين )د.م: 

مطبعة �لأمانة، ط1، 1412ه�/ 1992م(، �ص20.

4- �نظر �أمري باد�صاه، تي�صري �لتحرير: ج1، �ص90.
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. ويف 
)1(

�ل�صياق �ملقايل �خلا�ص، وهذ� �ل�صياق �لأعم �ل�صامل للمقال و�ملقام

�ل�صياق مبعنى  �أمري �حلاج:  و�بن  باد�صاه  �أمري  يقول  �لإطالق  �ل�صياق بهذ� 

�أن  �لوهاب �حلارثي  ولهذ� لحظ عبد   .
)2(

�لكالم �صوق  �أو هو دللة  �ل�صوق 

�أو �ملعاين �ملق�صودة بالذ�ت هو �لعن�صر �لأ�صا�صي يف  »�لغر�ص من �لكالم 

.
)3(

مفهوم �ل�صياق«

مو�صع الدللـة يف ال�صـياق:

بهذه  ير�د  فتقول:  بال�صياق يف نظام كالمي معني،  ف  تعرِّ �أن  �ل�صهل  من 

�لكلمة هذ� �ملعنى �أو ذ�ك بدللة �صياق �لكالم، وتق�صد بذلك ما �صبق �لكلمة 

�أو ما حلقها، �أو تريد به موقع �لكلمة يف �جلملة �أو موقع �جلملة يف �لنظم 

�لعام. لكن هذه �لطريقة �لإجمالية ل تعرفنا مبو�صع �لدللة يف �ل�صياق من 

غري �أن يتحيَّز يف كالم معني، بل �إن فيه جتريًد� وقفًز� على حقائق ومقدمات 

كانت و�صيلة �لتو�صل �إليه. ولي�ص �أدلَّ على ذلك من حتول دللة �ل�صياق �ملُبنْي 

عن معنى �لكلمة �أو �لكالم من �أول �لكالم �أو �لنظام �إىل و�صطه و�إىل �آخره 

من جملة لأخرى ومن نظم لآخر. فيكون مر�دنا بال�صياق ما تقدم �لكلمة يف 

�أو ما تقدم �لكالم يف �لنظم تارًة، وي�صري مر�دنا به ما تاأخر عن  �جلملة 

�أو ما تاأخر عن �لكالم وجاء لحًقا له تارة �أخرى، ونلتم�ص  �لكلمة وحلقها 

دللة �ل�صياق يف �أق�صى �جلملة حيًنا، ويف و�صطها �أو �أدناها حيًنا �آخر! ويف 

بع�ص �لأحيان ل ي�صعفنا �لنظم ب�صيء!.

�إىل  ي�صل  وكيف  �ل�صياق،  بدللة  للن�ص  �ملتفهم  يتحقق  كيف  و�ل�صوؤ�ل: 

�أنها يف و�صط �لكالم �أو �أوله �أو �آخره �أو �أنها فيها جميًعا �أو �أنها يف �لقر�ئن 

1- �نظر �لن�صفي، �أبو �لربكات عبد �هلل بن �أحمد: ك�صف �لأ�صر�ر �صرح �مل�صنِّف على �ملنار مع نور 

�لأنو�ر ملالجيون )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، د.ط، د.ت(: ج1، �ص374 وما بعدها.

ج1،  �لتحرير:  تي�صري  باد�صاه،  �أمري  �ص343.  ج1،  و�لتحبري،  �لتقرير  �حلاج،  �أمري  �بن  �نظر:   -2

�ص319.

3- �حلارثي، عبد �لوهاب �أبو �صفية: دللة �ل�صياق منهج ماأمون لتف�صري �لقر�آن �لكرمي )عمان: د�ر 

�ملكتبات و�لوثائق �لوطنية، د.ط، 1989(، �ص 86.
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�حلالية �لتي حتيط به؟ �جلو�ب عن هذ� �ل�صوؤ�ل �صينقل فهمنا �لأويل لل�صياق 

�إىل فهم �أعمق و�أر�صخ، �أل وهو: �أن جمرد �لتمثل يف �صياق مقايل ما ل يعني 

تقدمي �لدللة �ل�صياقية، و�إلَّ ملا كانت دللة �ل�صياق تنتقل من مكان �إىل مكان 

ومن حيز �إىل �آخر باختالف �لكالم، وملا تاأتَّى لنا �لقول باأن �ل�صياق �ملقايل 

.
)1(

ل ي�صعف باملعنى يف بع�ص �لأحيان

اإذن ما هو ال�صياق؟ وكيف نلتم�ص دللته؟

ال�صياق والذوق:

�إدر�ك دللة  �لذوق يف  �إىل  702 ه�(  �لعيد )ت  �بن دقيق  �لإم��ام  يحيلنا 

�ل�صياق، فرت�ه يقول: »�إن �لألفاظ �لعامة بو�صع �للغة على ثالث مر�تب:

�أحدها: ما ظهر فيه قرينة تدل على عدم ق�صد �لتعميم. �لثاين: ما ظهر 

�لقو�عد.  تاأ�صي�ص  لق�صد  �صبب،  مبتًد� ل على  �أورد  باأن  �لتعميم  فيه ق�صد 

و�لثالث: ما مل تظهر فيه قرينة ز�ئدة تدل على �لتعميم ول قرينة تدل على 

عدم �لتعميم..

وقد وقع نز�ع من بع�ص �ملتاأخرين يف �لق�صم �لأول يف كون �ملق�صود منه 

عدم �لتعميم، فطالب بع�صهم بالدليل على ذلك. وهذ� �لطلب لي�ص بجيد؛ 

دليل.  عليها  يقام  ل  �ل�صياق  ودللة  �لكالم،  �صياق  ُيعرف من  �أمر  لأن هذ� 

فالناظر  لع�ُصر.  عليه  بالدليل  وطولب  �لكالم  من  �ملق�صود  فهم  لو  وكذلك 

 .
)2(

يرجع �إىل ذوقه، و�ملناظر يرجع �إىل دينه و�إن�صافه«

�لعيد:             دقيق  �ب��ن  عبارة  على  ه���(  )ت1182  �ل�صنعاين  �لأم��ري  ويعلق   

�ل�صياق  دلل��ة  لأن  »وذل��ك  بقوله:  دليل«  عليها  يقام  ل  �ل�صياق  دلل��ة   ...«

ل  معنى  على  �ل�صياق  دللة  يدرك  �صخ�ص  فربَّ  تختلف،  و�لأذو�ق  ذوقية، 

1- �نظر عبد �لغفار، ظاهرة �لتاأويل و�صلتها باللغة: �ص 139، 140.

2- �بن دقيق �لعيد، تقي �لدين �أبو �لفتح، �إحكام �لأحكام �صرح عمدة �لأحكام، تعليق حممد منري 

عبده �آغا �لأزهري )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1420ه�/2000م(: مج1، ج2، �ص145- 146.
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�ل�صتنباطات  ولذلك �ختلفت  �أدرك وفهم.  يدركه غريه، وكلٌّ خماطٌب مبا 

 .
)1(

و��صتخر�ج �لأدلة و�لنكات«

دللة  �أح��ال  قد  �ل�صنعاين  و�لإم��ام  �لعيد  دقيق  �بن  �لإم��ام  يكون  وبهذ� 

تختلف  ذوقية  دللة  فجعالها  للن�ص،  �ملتفهم  �أو  �ملف�صر  ذوق  �إىل  �ل�صياق 

باختالف �لأذو�ق.

ول ينكر �أحد �أن لذوق �ملف�صر دوًر� يف �لتف�صري، وبح�صب جودة ذهنه و�صفاء 

قريحته وقوة ملكته �للغوية و�لعلمية ياأتي ��صتثمار طاقات �لن�ص. فكما قال 

�ل�صيخ �بن عا�صور: »حظ �ل�صامعني للكالم يف مقد�ر �ل�صتفادة منه متفاوت، 

ولأ�صاليب  �لكالم،  لغة ذلك  لأ�صاليب  �أذهانهم وممار�صتهم  تفاوت  بح�صب 

.
)2(

�صنف �ملتكلم بذلك �لكالم«

و�إ�صافية  �أن دللة �لن�صو�ص نوعان: حقيقية  �لقيم  وقد ذكر �لإمام �بن 

»فاحلقيقية تابعة لق�صد �ملتكلم و�إر�دته، وهذه �لدللة ل تختلف. و�لإ�صافية 

تابعة لفهم �ل�صامع و�إدر�كه، وجودة فكره وقريحته، و�صفاء ذهنه، ومعرفته 

تباين  بح�صب  متبايًنا  �ختالًفا  تختلف  �لدللة  وهذه  ومر�تبها،  بالألفاظ 

.
)3(

�ل�صامعني يف ذلك«

فما ذكره �لإمام �بن دقيق �لعيد وتبعه فيه �ل�صنعاين �صحيح ل غبار عليه 

لو �أردنا بال�صياق �لغر�ص �لذي �صيق لأجله �لكالم، فاإن دللة �ل�صياق بهذ� 

؛ وذلك لأن �لغر�ص 
)4(

�لإطالق ذوقية تختلف باختالف �لأذو�ق �إىل حد كبري

�إحكام �لأحكام �صرح عمدة �لأحكام، حتقيق علي  ة على  �لع��دَّ �إ�صماعيل،  1- �ل�صنعاين، حممد بن 

�لهندي )�لقاهرة: �ملكتبة �ل�صلفية، ط2، 1409ه�(: ج3، �ص285- 286.

2- �بن عا�صور، مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية: �ص135.

3- �بن �لقيم، �إعالم �ملوقعني: ج1، �ص392.

4- �أي: قد تطلق لفظة »�ل�صياق« من غري �إ�صارة �إىل موقع معنيَّ من مو�قع �ل�صياق، وير�د بها �لغر�ص 

ل يف �لأ�صا�ص على جمموعة �لقر�ئن �ملقالية  �لذي جاء من �أجله �صوق �لن�ص، ويكون هذ� �لغر�ص معوِّ

دللة  و�صفت  ولذلك  �لتف�صريي،  �لذوق  ا على  �أي�صً ومعتِمًد�  �لن�ص،  ب�صدور  �أحاطت  �لتي  و�ملقامية 

�ل�صياق من هذه �جلهة باأنها دللة ذوقية. 
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�لذي �صيق له �لن�ص ُي�صتخرج بالنظر و�لتاأمل يف كالم �ملتكلم ويف ظروف 

�إطالق  �أما  و�لتعقل.  بالفهم  �إدر�ك��ه  يتم  عنه  م�صكوت  �أمر  وهو  �خلطاب، 

هذه �لعبارة على �ل�صياق مبعنى �لألفاظ و�لعبار�ت �ملكونة و�ل�صابقة عليها 

و�لالحقة لها، فاإطالق غري �صليم، لأن هناك قو�عد و�صو�بط حتكم م�صار 

�لرتباط و�لت�صاق بينها.

�أدقَّ يف �لتعبري حيث  ولعلَّ �لإمام بدر �لدين �لزرك�صي )ت794 ه�( كان 

بلفظة  فا�صتبدل   ،
)1(

ب��ال��ذوق« �إلَّ  ُت��دَرك  ل  �لكالم  مقامات  »معرفة  ق��ال: 

»�ل�صياق« لفظَة »مقامات �لكالم«، و�أر�د بذلك �أن �أغر��ص �لكالم ل تدرك 

�إل بالذوق. و�ملق�صود بكلمة )�لذوق( ما هو �ل�صائع يف �ل�صطالح �لعلمي، 

�لتي  و�ملز�يا  �خلو��ّص  ُتدَرك  بها  للنف�ص  كيفية  عا�صور:  �بن  ذكر  كما  وهو 

للكالم �لبليغ، وتن�صاأ هذه �مللكة عن تتبع مو�رد �ل�صتعمال و�لتدبر يف �لكالم. 

ويقوى بح�صب  ي�صعف  �إل من �خلا�صة، وهو  تقبل  ل  �لذوق  فدعوى معرفة 

.
)2(

�ملر��ص و�ملر�ن و�لتدبر

�صوؤ�ل  فاإن  بالذوق،  �ل�صْوق  ��صتخر�ج غر�ص  �صحة كالمهما يف  مع  حتى 

�إطالق عنان  �ملخاطب حرٌّ طليق يف  �أو  للن�ص  �ملتفهم  علينا: هل  يلحُّ  يظلُّ 

ذوقه يف �لن�صو�ص لتفهم دللة �ل�صياق؟

م�صاألة  على  يعلق  وهو  فقال  �صافية،  �إجابة  �ل�صوكاين  �لإمام  �أجابنا  لقد 

�لتخ�صي�ص بدللة �ل�صياق: »و�حلق �أن دللة �ل�صياق �إن قامت مقام �لقر�ئن 

�ص هو ما ��صتملت عليه من ذلك،  �لقوية �ملقت�صية لتعيني �ملر�د كان �ملخ�صِّ

 .
)3(

�ص« و�إن مل يكن �ل�صياق بهذه �ملن�زلة ول �أفاد هذ� �ملفاد فلي�ص مبخ�صِّ

�أبو  حممد  حتقيق  �لقر�آن،  علوم  يف  �لربهان  �هلل،  عبد  بن  حممد  بهادر  �لدين  بدر  �لزرك�صي،   -1

�لف�صل �إبر�هيم )بريوت: �ملكتبة �لع�صرية، ط2، 1972م(: ج2، �ص124.

2- �نظر �بن عا�صور، �لتحرير و�لتنوير: ج1، �ص19. �بن خلدون، عبد �لرحمن، مقدمة �بن خلدون 

)دم�صق: د�ر �لفكر، د.ط، د.ت(، �ص562 وما بعدها.

3- �ل�صوكاين، حممد بن علي بن حممد، �إر�صاد �لفحول �إىل حتقيق علم �لأ�صول، حتقيق �أبي م�صعب 

حممد �صعيد �لبدري )بريوت: موؤ�ص�صة �لكتب �لثقافية، ط1، 1415ه�/1995م(، �ص 275.
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فقد �أوماأ بذلك �إىل جملة من �حلقائق ميكن �إجمالها يف �لآتي:

لي�ص له ذلك،  �إىل �صياق له دللة ظاهرة و�صياٍق  �ل�صياق ينق�صم  �إن  )�أ( 

فلي�ص  �ملفاد  هذ�  �أف��اد  ول  �ملن�زلة  بهذه  �ل�صياق  يكن  مل  »و�إن  قوله:  وذلك 

�صياقه.  من  معناه  �لتما�ص  ير�د  ما  على  د�ل  �صياق  كل  فلي�ص  مبخ�ص�ص«. 

وبتعبري �آخر: ل ميكن �ل�صتعانة بال�صياق د�ئًما.

د )مقال �ل�صياق( بل فيما ي�صتمل  )ب( �إن دللة �ل�صياق ل تكمن يف جمرَّ

�ل�صياق من جملة  �ختلفت دللة  ولذلك  و�إف��اد�ت.  �ل�صياق من قر�ئن  عليه 

�لقرينة  ملو�صع  تبًعا  و�آخ��ًر�،  وو�صًطا  �أول  ووقعت  لآخر،  نظم  ومن  لأخ��رى، 

و�إظهاره مبعونة  ك�صفه  ُيلتم�ص  �لذي  �ملعنى  تعيني  تفيد يف  �لتي  �لقر�ئن  �أو 

�ل�صياق. ولعل هذه �حلقيقة كانت حا�صرًة عند �لإمام �بن دقيق �لعيد، حيث 

وو�صيلة  �لدللة  �إىل  )طريق(  باأنه  �آخر  مو�صع  يف  �ل�صياق  ي�صف  وجدناه 

للك�صف عنها، فيقول: »�ل�صياق طريق �إىل بيان �ملجمالت، وتعيني �ملحتمالت، 

.
)1(

وتن�زيل �لكالم على �ملق�صود منه«

د متام ح�صان هذه �حلقيقة �لتي �أدركها �لإمام �ل�صوكاين، فقال:  وقد �أكَّ

�أنَّ مباين �لتق�صيم  حه، ول �صكَّ  »�ل�صياق كالطريق ل بدَّ له من معامل تو�صِّ

 مع 
)2(

وما تبدو فيه من �صيغ �صرفية و�صور �صكلية، وكذلك مباين �لت�صريف

م قر�ئن مفيدًة جًد� يف تو�صيح منحنيات  ما تبدو به من لو��صق خمتلفة تقدِّ

يظلُّ  و�للو��صق–  �ل�صيغ  و�صوح  مع  –حتى  �ل�صياق  ولكن  �لطريق.  هذ� 

بحاجة �إىل كثري من �لقر�ئن �لأخرى �لتي تت�صح بها �لعالقات �لع�صوية يف 

.
)3(

�ل�صياق بني �لكلمات«

1- �بن دقيق �لعيد، �إحكام �لأحكام: مج2، ج4، �ص83.

2- �أر�د مبباين �لتق�صيم �ل�صم و�ل�صفة و�لفعل و�ل�صمري و�خلالفة و�لظرف و�لأد�ة. ويريد مبباين 

و�جلمع(،  و�لتثنية  )�لإفر�د  و�لعدد  و�لغائب(،  و�ملخاطب  )�ملتكلم  �ل�صخ�ص  ي�صمل  ما  �لت�صريف 

و�لنوع )�لتذكري و�لتاأنيث(، و�لتعيني )�لتعريف و�لتنكري(. �نظر ح�صان، متام: �للغة �لعربية معناها 

ومبناها )�لقاهرة: �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتب، ط3، 1985م(، �ص 133، 134.

3- ح�صان، �للغة �لعربية معناها ومبناها: �ص 134.
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ال�صياق والقرائن:

مما �صبق تظهر �أهمية �لك�صف عن �لقر�ئن ملعرفة �ملق�صود من �ل�صياق 

و�لتما�ص �لدللت منه. ذلك �أنَّ دللة �ل�صياق هي جمموع �ملقال وما يحتويه 

له.  جاء  �لذي  بالغر�ص  مقروًنا  �ت�صاق  و�أدو�ت  و�إف��اد�ت  قر�ئن  من  نظمه 

فعلى �لرغم من �أهمية �لنظم يف �لك�صف عن �لدللة �ل�صياقية تظلُّ �حلاجة 

�إىل قر�ئن �أخرى قائمًة. فمعرفة دللة �ل�صياق متوقفة على معرفة �لقر�ئن 

�لتي تكتنفه، ومبعرفتها تظهر دللة �ل�صياق و��صحًة جليًة، بل �لعالقة بني 

تلك �لقر�ئن هي �لتي تربط بني مناحي �ل�صياق وجتعلها كالًما و�حًد� �صيق 

�لقرينة  بني  �ل�صلة  ت�صوير  قالو� يف  معينة، حتى  �أغر��ص  �أو  لغر�ص معني 

مبكان  هي  �ل�صياق  من  �لقرينة  و»�إن   
)1(

�ل�صياق« �إلَّ  �لقرينة  »ما  و�ل�صياق: 

من  »�صريعة  باأنها  �لقرينة  وو�صفو�  ��الق«،  و�ل��تَّ �لتجاور  يف  لل�صاق،  �ل�صاق 

 .
)2(

�صر�ئع �لألفاظ«

تلك  هو  �ل�صياق  �لدللة يف  مو�صع  �إن  �لقول:  ذلك، ميكن  على  وتاأ�صي�ًصا 

ة �لتي حتتف باخلطاب وت�صاهم يف تف�صري �لغر�ص  ة و�ملقاميَّ �لقر�ئن �ملقاليَّ

ا �صحة نعت )�ل�صياق( بو�صفي )�ملقايل( و)�ملقامي(،  منه، وهو ما يوؤكد �أي�صً

�أو �ملقامية.        باعتبار ما يك�صف عن دللة �ل�صياق من تلكم �لقر�ئن �ملقالية 

ول يعني هذ� �لتق�صيم لل�صياق �لبتة �أن �أحد طريف �ل�صياق م�صتغن عن �لآخر 

عند ��صتخال�ص �إفاد�ت �ل�صياق، بل ذلك جمرد تق�صيم تعليمي يبتغى منه 

و�لتما�ص  �ل�صياق،  دلل��ة  عن  �لفح�ص  عند  �جلانبني  كال  �إىل  �لنظر  لفت 

قر�ئنه، و��صتخال�ص �إفاد�ته. ونزول عند هذه �حلقيقة فقد خ�ص�صنا هذ� 

�لف�صل لبيان �ل�صياق يف جانبه �ملقايل، ونوؤخر �حلديث عن �ل�صياق �ملقامي 

وقر�ئنه �إىل �لف�صل �لالحق �ملخ�ص�ص لدللة �ملقام وقر�ئنه.

1- �لكر�عني، علم �لدللة: �ص102.

2- �نظر �حلارثي، دلل�ة �ل�ص�ياق: �ص 86.
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القرائن املقاليَّة:

�لقرينة ماأخوذة من مادة )ق. ر. ن(. و�أ�صلها من �لفعل )قَرن – يقرن 

– قرًنا(. يقول �بن منظور )ت711 ه�(: »قرن �ل�صيَء بال�صيء وقَرنه �إليه 
وقارن  بينهما...  جمع  و�لعمرة:  �حلج  بني  وقرن  �إليه...  ه  �صدَّ قرًنا:  يقرنه 

�ل�صيُء �ل�صيَء مقارنًة وقر�ن�ًا: �قرتن به و�صاحَب�ه... وقرنُت �ل�صيَء بال�صيء 

.
)1(

و�صلُته... و�لقرين �مل�صاحُب... و�لقرينة �لناقُة ُت�صدُّ �إىل �أخرى... «

باأنها:  �جلرجاين  فعرفها  متعددة؛  بتعاريف  �لقرينة  �لعلماء  ف  عرَّ وقد 

باأنها: »�لأمر  �لتهانوي )ت1158 ه�(  . وعرفها 
)2(

�إىل �ملطلوب« ُي�صري  »�أمر 

. وعرفها �لأحمد ِنْكري باأنها: 
)3(

�لد�ّل على �ل�صيء من غري �ل�صتعمال فيه«

. فالقرينة �إًذ� �أمر ميكن �لعتد�د به 
)4(

»�لأمر �لد�لُّ على �ل�صيء ل بالو�صع«

يف تف�صري دللة يف غريه مع �لإفادة فيه.

وتنق�صم �لقر�ئن �ملقالية �إىل �لقر�ئن �ملعنوية و�لقر�ئن �للفظية.

يف  �ملعنى  حم��ور  هي  �لتي  �لإ�صناد  قرينة  يف  تتمثل  �ملعنوية  و�لقر�ئن 

�لإ�صناد  �أحد طريف  تاأتي على معنى  �لتي  �لتقييد  �لعربية، ويف قرينة  �للغة 

بتخ�صي�ص �أو بيان ن�صبة �أو حال وو�صف، وذلك كالتو�بع و�ملفاعيل و�جلار 

.
)5(

و�ملجرور وما �إليها

1- �بن منظور، ل�صان �لعرب: ج13، �ص335- 337.

�لديان  د�ر  )د.م:  �لأبياري  �إبر�هيم  حتقيق  �لتعريفات،  علي،  بن  حممد  بن  علي  �جلرجاين،   -2

للرت�ث، د.ط، د.ت(: �ص223.

3- �لتهانوي، حممد علي، ك�صاف ��صطالحات �لفنون، تقدمي د. رفيق �لعجم )بريوت: مكتبة لبنان 

نا�صرون، ط1، 1996م(، ج2، �ص1315.

4- ِنْكري، عبد �لنبي �لأحمد، د�ص�تور �لعلماء �أو جامع �لعلوم يف ��صطالحات �لفنون )بريوت: د�ر 

�لكتب �لعلمية، ط1، 1421ه�/2000م(، ج3، �ص47.

�أحمد حممد: مبادئ  186 وما بعدها. قدور،  �لعربية معناها ومبناها: �ص  �للغة  5- �نظر: ح�صان، 

�لل�صانيات )دم�صق: د�ر �لفكر، ط1، 1416ه�/ 1996م(، �ص229 وما بعدها.
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�أن  �للفظ  يف  »�لعادة  تيمية:  �بن  �لإ�صالم  �صيخ  يقول  �لقرينة  هذه  ويف 

�لزيادة  يقال:  ولهذ�  �ملفرد.  �للفظ  من  نق�ص  دة  �ملقيِّ �لألفاظ  يف  �لزيادة 

 .
)1(

يف �حلد نق�ص من �ملحدود، وكلما ز�دت قيود �للفظ �لعام نق�ص معناه«

�لألفاظ ومو�قعها يف  �لإ�صناد يف متييز مر�تب  �إىل قرينة  �ل�صتناد  وميكن 

�ل�صياق. ففي قوله تعاىل: {                  })�لبقرة: 269(

 ُنعرب )َمْن( مفعول به �أول و)�حلكمة( مفعول ثانًيا على رغم تقدمها على 

يف  �ملاأخوذية  معنى  مقابل  )من(  يف  �لآخذية  معنى  ملر�عاة  نظًر�  )من(، 

.
)2(

)�حلكمة(، وهو »�عتبار من قبيل قرينة �لإ�صناد«

و�لقر�ئن �ملقالية �للفظية كثرية، ومنها ما ياأتي:

و�جلر،  و�لن�صب  �لرفع  كعالمات  وذل��ك  الإعرابية:  العالمات   -1

فاإنها تعني على تو�صيح �لعالقات �ل�صياقية بني �لكلمات و�لعبار�ت �لو�ردة 

يف �لنظم. وتعد هذه �لقرينة من �أهم �لقر�ئن �ملقالية �للفظية يف �لعربية 

حتى قال عنها �بن فار�ص )ت395 ه�(: »من �لعلوم �جلليلة �لتي �خت�صت 

�للفظ.  �ملتكافئة يف  �مل��ع��اين  ب��ني  �ل��ف��ارق  ه��و  �ل��ذي  �لإع���ر�ب  �ل��ع��رب  بها 

مفعول،                                                           من  فاعل  ز  ميِّ ما  ولوله  �لكالم،  �أ�صل  هو  �لذي  �خلرب  يعرف  وبه 

م�صدر،  من  �صْدٌر  ول  ��صتفهام،  من  تعجب  ول  منعوت،  من  م�صاف  ول 

�إىل �لختالف يف  �لإع��ر�ب  �أدى �لختالف يف  وقد   .
)3(

تاأكيد« نعت من  ول 

��صتنباط �لأحكام؛ فمن ذلك �ختالف �لفقهاء يف حكم �جلنني �لذي مات يف 

 ،
)4(

بطن �أمه �إثر تذكيتها، بناًء على �إعر�ب حديث: »ذكاة �جلنني ذكاة �أمه«

1- �بن تيمية، جمموع �لفتاوى: ج20، �ص415.

2- �نظر: ح�صان، �للغة �لعربية معناها ومبناها: �ص194.

3- �بن فار�ص، �أبو �حل�صني �أحمد بن زكريا، �ل�صاحبي، حتقيق �ل�صيد �أحمد �صقر )�لقاهرة: مطبعة 

عي�صى �لبابي �حللبي و�صركاه، د.ط، د.ت(، �ص 76. و�نظر: ح�صان، �للغة �لعربية معناها ومبناها: 

�ص 205 - 207.

4- �أخرجه �لرتمذي وقال: هذ� حديث ح�صن �صحيح. �لرتمذي، �أبو عي�صى حممد بن عي�صى، �صنن 

�لرتمذي �أو �جلامع �ل�صحيح، حتقيق �أحمد حممد �صاكر )بريوت: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، د.ط، 

د.ت(، كتاب �لأطعمة، حديث )1476(، ج4، �ص 72.
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لذ�  بالفتح.  بع�صهم  و�صبطها  بال�صم  �لثانية  )ذكاة(  بع�صهم  �صبط  فقد 

ذهب �لإمام �أبو حنيفة وزفر و�حل�صن بن زياد �إىل �أنَّ �جلنني ل يحل بدون 

كذكاة  �جلنني  )ذكاة  و�أ�صلها:  �لت�صبيه،  تفيد  �لن�صب  رو�ية  و�أنَّ  �لتذكية، 

�أمه(، و�نت�صاب �ل�صم بعد نزع �خلاف�ص معهود يف �للغة. وذهب �ل�صافعي 

.
)1(

وحممد و�أبو يو�صف �إىل �أن ذكاة �لأم ذكاة للجنني بدليل رو�ية �لرفع

�أ�صل  بفهم  خمالفته  يخل  نوع  نوعان:  و�لرتبة  الرتبـة:  قرينـة   -2

�ل�صفة  على  و�ملو�صوف  �ملجرور  على  �جل��ار  تقدمي  كرتبة  وذل��ك  �ملعنى، 

و�ملو�صول على �ل�صلة. ونوع ل تكون خمالفته خملة باملعنى، بل هو رتبة يف 

�أنها  ب�صبب  �لبالغية  بالرتبة  ت�صميتها  ��صتعمالها، وميكن  �للغة ل يف  نظام 

تخ�صع عند �ل�صتعمال لالعتبار�ت �لبالغية و�لأ�صلوبية، وذلك كرتبة تقدمي 

�ملبتد�أ على �خلرب و�لفاعل على �ملفعول به و�لفعل على �لفاعل و�ملفعول. فهذه 

�لرتب هي يف نظام �للغة ل يف ��صتعمالها، �أما يف �ل�صتعمال فاإن �لعرب تقدم 

 .
)2(

من �لألف�اظ ما هو �أهم يف �حل�ال، وهم �أعنى ب�صاأنه يف �ملقال

�لتقدمي  يف  �ختالفهم  على  بناًء  �لفقهاء  فيها  �ختلف  �لتي  �مل�صائل  ومن 

و�لتاأخري �ختالفهم يف حديث عبد �لرحمن بن �صمرة �إذ قال له �لنبي ]: 

يِنَك َوْ�ئِت �لَِّذي  ْر َعْن مَيِ � ِمْنَها، َفَكفِّ َها َخرْيً ْيَت َغرْيَ
َ
نٍي، َفَر�أ »�إَِذ� َحَلْفَت َعَلى مَيِ

، فقال �ل�صافعية و�ملالكية: �حلديث دليل على جو�ز �لتكفري قبل 
)3(

» ُهَو َخرْيٌ

�ل�صر�ئع، حتقيق حممد عدنان  ترتيب  �ل�صنائع يف  بد�ئع  بن م�صعود،  بكر  �أبو  �لكا�صاين،  �نظر   -1

دروي�ص )بريوت: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ط2، 1419ه�/1998م(: ج4، �ص 159، 160.

2- �نظر: ح�صان، �للغة �لعربية معناها ومبناها: �ص207 - 210. �بن �لقيم، �صم�ص �لدين حممد بن 

�أبي بكر، �ل�صو�عق �ملر�صلة على �جلهمية و�ملعطلة، حتقيق وتعليق د. علي �لدخيل �هلل )�لريا�ص: د�ر 

�لعا�صمة، ط2، 1412ه�/ 1992م(، ج2، �ص 714 وما بعدها.

3- �أخرجه �ل�صيخان: �لبخاري، حممد بن �إ�صماعيل �جلعفي، �صحيح �لبخاري �أو �جلامع �ل�صحيح، 

حتقيق د.م�صطفى ديب �لبغا )بريوت: د�ر �بن كثري، ط3، 1407ه�/1987م(، كتاب �لأميان و�لنذور، 

�لق�صريي، �صحيح م�صلم، حتقيق  �أبو �حل�صني بن �حلجاج  حديث )6248(، ج6، �ص2443. م�صلم، 

حديث  �لأميان،  كتاب  د.ت(،  د.ط،  �لعربي،  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  )بريوت:  �لباقي  عبد  فوؤ�د  حممد 

)1651(، ج3، �ص 1273. 
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�لرتتيب على  وبقاء  و�لتاأخري،  �لتقدمي  �لكالم عدم  �لأ�صل يف  �حلنث؛ لأن 

حاله. وقالت �حلنفية: ل كفارة قبل �حلنث، و�حلديث فيه تقدمي وتاأخري، 

ر عن ميينك(، وقد يكون معتمدهم يف  و�أ�صله: )�ئت �لذي هو خري ثم كفِّ

هذ� هو �لرتتيب �ملنطقي لالأمور؛ لأن �حلنث �صبب �لكفارة و�لكفارة نتيجة 

.
)1(

له

علم  يقدمها  قرينة  فال�صيغة  ال�صرفية:  ال�صيغـة  قرينـة    -3

�ل�صياق،                                                                                                                  يف  مطالَبها  �صرفية  �صيغة  لكل  �أن  ذلك  و�صبب  للنحو،  �ل�صرف 

فال ي�صتقيم �ل�صياق �إلَّ با�صتيفاء مطالب �ل�صيغ �لو�ردة فيه. فالفعل �لذي 

يف  مفعول  فيقت�صي  للتعدية،  غالًبا  ياأتي  ُيفِعُل(   – )�أفَعَل  وزن  على  ياأتي 

�ل�صياق، نحو )�أكرمت زيًد�(. و�لفعل �لذي على وزن )فاَعَل( �أو )تفاَعَل( 

فاعل  وجد  ف��اإذ�  �أك��رث،  �أو  �ثنني  �لفاعلني  من  عدد  بني  �مل�صاركة  يقت�صي 

و�حد يف �جلملة فاإن �لنف�ص تت�صاوف وترت�ءى �إىل �لفاعل �لثاين، لتتحقق 

. ومن �أمثلة �لتوظيف �لفقهي لل�صيغة �ل�صرفية ��صتدلل 
)2(

مبعنى �مل�صاركة

�حلنفية بورود �صيغة �ملفاعلة يف قوله تعاىل: {                            } )�لن�صاء: 

43(،  وهي �صيغة تدل على �مل�صاركة، ول بدَّ للم�صاركة من فاعلني، فبُعد �أن 

�ل�صيغة  معنى  من  ينق�ص  ذلك  لأن  �للم�ص،  جمرد  باملالم�صة  �ملر�د  يكون 

�ملجرد  فعله  مبعنى  �ملفاعلة  باب  وجميء  �ملجرد،  �لفعل  معنى  يف  ويجعلها 

قليل. وكذلك ��صتدل �ل�صافعية ب�صيغة �لفعل يف قر�ءة: {�أو مل�صتم �لن�صاء} 

.
)3(

على �أنَّ �ملر�د هو جمرد �للم�ص، ل �جلماع

1- �نظر: �بن ر�صد، حممد بن �أحمد، بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�صد )بريوت: د�ر �لفكر، د.ط، د. 

ت(: ج1، �ص307. �إلكيا �لهر��صي، عماد �لدين بن حممد �لطربي، �أحكام �لقر�آن )بريوت: د�ر �لكتب 

�لعلمية، ط2، 1405ه� / 1985م(: مج2، ج3، �ص92- 96.

�لل�صانيات:                      مبادئ  قدور،   .211  -  210 �ص  ومبناها:  معناها  �لعربية  �للغة  ح�صان،  �نظر:   -2

�ص 233.

ج3،  مج2،  �لقر�آن:  �أحكام  �لهر��صي،  �لكيا   .28 �ص27-  ج1،  �ملجتهد:  بد�ية  ر�صد،  �بن  �نظر   -3

�ص49- 50. 
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4- قرينـة املطـابقة: فالكلمات ذ�ت �لعالقة �ملتينة و�لرت�بط �لقوي يف 

�جلملة �لعربية توثَّق �صلتها بقرينة لفظية حتافظ على و�صائج �لقربى بينها، 

�أ�صبحت  بها  �لوفاء  �ختل  �إذ�  �لتي  وهي  �ملطابقة.  قرينة  �لقرينة هي  هذه 

عن  معزل  يف  ة  �ملرت��صَّ �لكلمات  و�صارت  �لعرى،  كة  مفكَّ �لرتكيب  �أج��ز�ء 

بع�صها، و�أ�صبح �ملعنى ع�صري �ملنال. وتكون �ملطابقة يف �لعالمة �لإعر�بية، 

و�لتاأنيث،  و�لتذكري  و�جلمع،  و�لتثنية  و�لإفر�د  و�لغيبة،  و�خلطاب  و�لتكلم 

�خلطاب  نظم  �ختل  منها  �صيء  يف  خلل  حدث  فلو   .
)1(

و�لتنكري و�لتعريف 

�إىل  �مل�صند  �لفعل  تاأنيث  مثل  يف  ا،  وترخ�صً تو�صًعا  �للغة  به  ت�صمح  فيما  �إلَّ 

جمع �لتك�صري للرجال )قامت �لرجال( وتذكري �لفعل جلمع �لإناث )وقال 

ن�صوة(.

لكان  لولها  �لتي  �ل�صياقية  �لعالقات  تلك  وهي  الربـط:  قرينـة   -5

–بني  �ل�صياق فو�صى ل قر�ر له، وبتعبري �آخر: هي ذلك �لتما�صك �ل�صديد 

»قرينَة  ت�صمى  وقد  �للغوية.  �لو�صائل  تخلقه  للن�ص– �لذي  �ملكونة  �لأجز�ء 

. وتعود �أهمية �لت�صاق �إىل �أن �صرط �جلملة �أن تكون مفيدًة، لأن 
)2(

�لت�صاق«

�ل�صعي �إىل �لإفادة هو هدف �لت�صال �للغوي. لذ� ل بدَّ من توفري قر�ئن تعمل 

على �لت�صاق بني �أجز�ء �جلملة وحتافظ على هيكل �ملعنى. و�جلملة �لعربية 

تطول �أحياًنا، فيكون بني �أول �لكالم و�آخره �صقة بعيدة ل تعي �لذ�كرة معها 

وجه �نتماء مفرد�ته �إىل نظام �جلملة، فتتفكك �أو��صر �لكالم ويدخل �ملعنى 

�أو يعوم يف متاهات �للَّب�ص، فنحتاج �إىل �لتما�ص �أوجه  يف غيابات �لغمو�ص 

. ويف هذ� يقول �لإمام �ل�صافعي: »وتبتدئ – 
)3(

�لت�صاق و�لربط بني �أنحائ�ه

ل لفظها فيه عن �آخره، وتبتدئ �ل�صيء  �لعرب – �ل�صيَء من كالمها ُيِبنْيُ �أوَّ

1- �نظر ح�صان، �للغة �لعربية معناها ومبناها: �ص 211- 213. قدور، مبادئ �لل�صانيات: �ص 234.

�لثقايف  �ملركز  �ن�صجام �خلطاب )بريوت:  �إىل  �لن�ص: مدخل  ل�صانيات  �نظر: خطابي، حممد،   -2

�لعربي، د.ط، 1991م(، �ص 5، �ص 16.

3- �نظر ح�صان، �لبيان يف رو�ئع �لقر�آن: �ص 107.



66

.
)1(

له« ُيبنْي �آخُر لفظها منه عن �أوَّ

ا،  وقال �بن �لأنباري )ت 328 ه�(: »�إن كالم �لعرب ي�صحح بع�صه بع�صً

ويرتبط �أوله باآخره، ول ُيعرف معنى �خلطاب منه �إل با�صتيفائه، و��صتكمال 

.
)2(

جميع حروفه«

بنظم  �إل  �ملر�د  ُتفهم  ل  بنف�صها  »�لكلمة  ه�(:  )ت430  �لدبو�صي  ويقول 

كلمات �أخر �إليها. و�إذ� كان كذلك مل يجز �حلكم باأول �لكلمة حتى ينقطع 

 .
)3(

�لنظم بال�صكوت �أو �لنتقال �إىل �صرب �آخر من �لكالم«

�لنحويني  �لعن�صرين  �أحد  ي�صتلزم  �أن  بها  ويعنى  الت�صاّم:  6- قرينة 

عن�صًر� �آخر، بحيث ل ميكن �أن يت�صور بدون �لآخر. ويبدو ذلك جليًّا يف مثل 

��صتلز�م �ل�صفة للمو�صوف و�ل�صلة للمو�صول وحرف �جلر للمجرور و�أدو�ت 

�جلزم للفعل �مل�صارع و�جلملة �حلالية للو�و �حلالية، و)كال وكلتا( لالإ�صافة 

ها  ت�صامُّ ميكن  ل  �أخرى  عنا�صر  �أن  جند  ذلك  وبجانب  معرفة.  مثنى  �إىل 

�إليه )كال وكلتا( جمًعا ول مفرًد�                �أ�صيف  �أن يكون ما  �أبًد�، فال ميكن  مًعا 

�لنو��صب و�جل��و�زم على  �لفعل ول  ول منكًر�، ول ميكن دخول �جلار على 

�لفعل �ملا�صي وفعل �لأمر. فمعرفة ما يجب تو�رده مًعا وما ل يجوز ُيعني على 

.
)4(

فهم �لرتكيب يف �جلملة �لعربية

وظيفة  يوؤدي  �لذي  �ل�صريف  �ملبنى  بالأد�ة  ويعنى  الأداة:  7- قرينـة 

ت�صبه  �أفعال  �أو  ظ��روف  �أو  �أ�صماء  �أو  ح��روف  �إم��ا  وهي  �لرتكيب.  يف  نحوية 

�حلرف �صبًها معنويًّا فتعمل عمل �لأد�ة. ولهذه �لأدو�ت مطالب يف �ل�صياق 

مع �صمائم خا�صة من  تت�صام  �إنها  ومن حيث  �لإعر�بي  تاأثريها  من حيث 

1- �ل�صافعي، �لر�ص��الة: �ص 75.

2- �ملنجد، حممد نور �لدين، �ل�صرت�ك �للفظي يف �لقر�آن �لكرمي بني �لنظرية و�لتطبيق )دم�صق: 

د�ر �لفكر، ط1، 1419ه�/1999م(، �ص36، نقال عن �بن �لأنباري، �لأ�صد�د، �ص2.

3- �لدبو�صي، �أبو زيد عبيد �هلل بن عمر بن عي�صى، تقومي �لأدلة يف �أ�صول �لفقه، حتقيق خليل حميي 

�لدين �ملي�ص )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1421ه� / 2001م(، �ص22.

�لل�صانيات:                           مبادئ  قدور،   .224  -216 �ص  ومبناها:  معناها  �لعربية  �للغة  ح�صان،  �نظر:   -4

�ص 236- 237.
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��صم �أو فعل، و�إنها دلئل على �لرتبة �للغوية، وهي كاأدو�ت �جلر بالن�صبة �إىل 

.
)1(

�لأ�صماء، و�أدو�ت ن�صب �لفعل �مل�صارع وجزمه، وغريهما

8- قرينة النغمــة: و�لنغمة هي �لإطار �ل�صوتي �لذي تقال به �جلملة 

فلال�صتفهام  �ملختلفة،  �للغة  �أ�صاليب  تخ�ص  نغمات  فهناك  �ل�صياق.  يف 

نغمته، وللتعجب نغمته، ولالإنكار نغمته، وللتوكيد و�لند�ء نغمتهما…وهكذ� 

و�ملد  و�لوقف  كالنرب  متعددة  �صوتية  بو�صائل  �لنغمة  وتتحقق   .
)2(

دو�ل��ي��ك

و�لو�صل و�لف�صل ونحوها. وهي بالن�صبة لل�صامع كعالمات �لرتقيم بالن�صبة 

.
)3(

للقارئ، ومن فاتته �مل�صافهة فاتته –غالًبا– هذه �لقرينة

�أو�صَح  �صامعيه  �ملتكلم  به  �صافه  �ل��ذي  �لكالم  »جتد  عا�صور:  �بن  يقول 

�ملكتوب  �لكالم  وجتد  مبلِّغ.  عنه  بلَّغه  �ل��ذي  �لكالم  من  م��ر�ده  على  دلل��ًة 

�أكرَث �حتمالٍت من �لكالم �ملبلَّغ بلفظه، بله �مل�صافه به، لفقده دللة �ل�صياق 

ومالمح �ملتكلم و�ملبلغ، و�إن كان هو �أ�صبط من جهة �نتفاء �لتحريف و�ل�صهو 

.
)4(

و�لت�صرف يف �لتعبري عن �ملعنى عند �صوء �لفهم«

وي�صري �لإم��ام �لغ��ز�يل �إىل تاأثي��ر �ل�وقف يف �ملعنى، ففي ق���وله ت�ع��اىل: 

                )3 )�لأن����ع����ام:   {              }

لو وقفت على )�ل�صمو�ت( و��صتاأنفت ما بعدها لكان له معنى يخالف ما لو 

تف�صري  �لعلماء يف  �ختلف  بعدها. كما  ما  و��صتاأنفت  وقفت على )�لأر���ص( 

 { قوله تعاىل: {               

)�هلل(                          �لآي��ة:  من  �لوقف  مو�صع  يف  �لختالف  على  بناًء   )7 عمر�ن:  )�آل 

.
)5(

�أو )�لر��صخون(

1- �نظر: ح�صان، �للغة �لعربية معناها ومبناها: �ص224- 226. قدور، مبادئ �لل�صانيات: �ص 237.

2- �نظر: ح�صان، �للغة �لعربية معناها ومبناها: 226- 228.

3- �نظر: قدور، مبادئ �لل�صانيات: �ص 238.

4- �بن عا�صور، مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية: �ص 135.

�صو  جنوى  حتقيق  �لأ�صول،  علم  من  �مل�صت�صفى  حممد،  بن  حممد  حامد  �أبو  �لغز�يل،  �نظر   -5

)بريوت: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ط1، 1418ه� / 1997م(: ج1، �ص 237.
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وظيفة ال�صياق بني التاأ�صي�ص والإر�صاد:

�لإر�صاد  �أو  �ملعنى  تاأ�صي�ص  هي  هل  �ل�صياق  وظيفة  يف  �لعلماء  �ختلف 

�ل�صتعمالية  �لقرينة  دور  يف  �لخ��ت��الف  على  ب��ن��اًء  وذل��ك  فح�صب؟  �إل��ي��ه 

�أو�صاًعا  �للغوية  للكلمات  �أن  مفادها  �لتي  �لفكرة  �صدق  ومدى  �ملعنى  على 

�أ�صلية قبل �ل�صتعمال. وقد �نق�صم ر�أي �لعلماء يف هذ� �إىل مذهبني �ثنني؛ 

مذهب �جلمهور �لقائلني بالو�صع، ومذهب �بن تيمية ومن نحا منحاه من 

�ل�صياقيني.

وقد خل�ص �لغز�يل مذهب �جلمهور يف عبارة جامعة فقال: »كلُّ ما لي�ص 

له عبارة مو�صوعة يف �للغة فتتعني فيه �لقر�ئن. وعند منكري �صيغة �لعموم 

. فهو بهذ� قد �أعاد تعني 
)1(

و�لأمر يتعني تعريف �لأمر و�ل�صتغر�ق بالقر�ئن«

ق�صد �لقرينة �إىل حالة و�حدة ذ�ت �صقني، كما ياأتي:

�ملعنى،  ذلك  عن  تعرب  �للغة  يف  مو�صوعة  عبارة  هناك  تكون  ل  �أن  )�أ( 

�لقر�ئن،  من  �لكالم  بحافات  �ل�صتعانة  �إىل  ��صطر�ًر�  �ملتكلم  في�صطر 

لإفهام �ملخاطب ما هو قا�صد �إليه من �للفظة.

)ب( �أن تكون هناك عبارة مو�صوعة يف �للغة للتعبري عن ذلك �ملعنى، لكن 

�ملتكلم مل يخرت �لعبارة �ل�صريحة و�إمنا لذ بغريها من �لعبار�ت، وعندئذ 

و��صعة  �للغة  �أن  �ملفردة. ومبا  توجيه معنى  �مل�صاعدة يف  �لقر�ئن  بدَّ من  ل 

و�أن �لإحاطة بجميع مفرد�تها من قبل �ملتكلم �أمر ع�صي ل يقدر عليه، و�أن 

 ، ��صتح�صار �ملفردة �لقاطعة يف �ملعنى يف كل �صروب �لكالم �أمر م�صتع�صٍ

و�أن �للغة لها طبيعة مرنة توظف �ملباين �لقليلة لأجل �إفادة �ملعاين �لكثرية 

�ملتكاثرة؛ فاإن هذه �حلالة تكاد تكون عامة ومتثل كًما و��صًعا من مفرد�ت 

�للغة وقت ��صتعمالها و�أد�ئها. 

1- �لغز�يل، �مل�صت�صفى: ج1، �ص230.
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�أن �لقاعدة �لتي ذكرها �لغز�يل �إمنا هي مبنية على  وبالتاأمل يظهر لنا 

�أ�صا�ص فكرة �لو�صع يف �لكلمات، تلك �لتي مفادها �أن للكلمات معاين و�صعّية 

�صبقت ��صتعمالها يف �لكالم و�أد�ءها يف �جلملة و�لنظم، و�لتي �نبثقت منها 

ثنائية �حلقيقة و�ملجاز.

وعلى �لنّد من هذ� �لتوجه يقف �لإمام �بن تيمية �حلر�ين، فهو يرى �أن 

يتبادر  وما  للكلمة،  �صابق  و�صع  و�أن ل  بالقر�ئن،  �إل  يتعني  ل  �للفظة  معنى 

�إىل �لذهن عند �إطالق �للفظة من معنى �إمنا هو باعتبار عرف �ل�صتعمال 

�ل�صائع، وهو قيد وقرينة حالية. فلفظ )�أ�صد( ل تتعني دللته لذلك �حليو�ن 

�ملفرت�ص �ملعروف ول لل�صجاع �إل من خالل �لقر�ئن �حلافة باللفظ، فاإن خال 

�لكالم من �لقر�ئن �ملقالية و�أطلق لفظ )�لأ�صد( خليًّا من �لقر�ئن �للفظية 

و�إمنا  وحدها  �للفظة  بدللة  ل  �ملعروف  �ملفرت�ص  �حليو�ن  هو  معناه  ف��اإن 

مقرونة مبا �صاع �للفظ له يف عرف �ل�صتعمال، وذلك قرينة. فعنده يوؤ�ص�ص 

�ل�صياق معنى �لرتكيب، و�إذ� كان �ل�صياق جممع �لقر�ئن �ملقالية و�ملقامية، 

فاإن معنى �للفظ�ة يكون ماأخوًذ� من �ملجموع، وحينئٍذ ي�صتوي �أن يكون �ملعنى 

مو�فًقا ملا ي�صميه �ملخالفون بالو�ص�ع �لأ�صلي �أو خمالًفا له، لأن �لكل ماأخ�وذ 

 .
)1(

معناه من �لقر�ئ�ن

�لقر�ئن  جميع  عن  جم��رًد�  خالًيا  �خل��ارج  يف  يقع  لفًظا  جتد  لن  وهكذ� 

�ل�صياقية �حلالية و�ملقالية. و�إذ� ُفر�ص �أن توؤخذ �للفظة خاليًة عن �لقر�ئن 

�ملقالية �لوجودية، فاإن �نتفاء �لقر�ئن �خلا�صة يكفي يف �أن يكون قرينًة على 

�ملر�د منها. فعلى كل حال يكون فهُمنا ملعنى �للفظة عن طريق �لقر�ئن �صو�ًء 

. ومنه نفهم �أن �بن تيمية يرى �أن 
)2(

كانت قر�ئن وجودية �أو قر�ئن عدمية

ظ به لفظ �أو تكلم به متكلم،  ��صتح�صار �لقر�ئن متعني يف تف�صري كل لفظ تلفَّ

1- �نظر: �بن تيمية، جمموع �لفتاوى: ج20، �ص412.

2- �نظر �مل�صدر �ل�صابق: ج20، �ص 412- 413.
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وهو بهذ� يخالف متام �ملخالفة مذهب �جلمهور �لقائل: �إن �لقرينة  ل تتعنيَّ 

�ملعنى                          ذلك  عن  تعرب  �للغة  يف  مو�صوعة  عبارة  هناك  تكون  ل  عندما  �إلَّ 

نلخ�ص  �أن  وميكن  غريها.  ي�صتخدم  لكن  مو�صوعة،  عبارة  هناك  تكون  �أو 

�لإر�صاد،  �لقرينة على  باأن �جلمهور يق�صرون وظيفة  �لوجهتني  �لفرق بني 

بينما ي�صفها �بن تيمية باأنها تاأ�صي�صية ل معنى للفظة دونها.

ويرى �ل�صاطبي �أن للفظة معنى و�صعًيا، لكن معناها ل يتعني يف �لرتكيب 

فهو  �ملالذ،  هو  �لأ�صلي  �لو�صع  كان  �لقر�ئن  تتقا�صه  فاإن مل  بالقرينة،  �إلَّ 

موؤ�ص�ًصا  يجعلها  �أن  دون  �لرتكيب،  يف  �لتاأ�صي�ص  دور  �لقرينة  �أعطى  بذلك 

وح�صًنا   .
)1(

للكلمات �لأ�صلية  �لأو���ص��اع  ينفي  �أن  ول  �ملفردة  معنى  لأ�صل 

فعل، فكما يقول �لدكتور طاهر حمودة: »�إنه من �ملغالة �لقول باأن �لألفاظ                        

ل معنى لها ول قيمة خارج �ل�صياق، وهو قول �لغالة من �ل�صياقيني �ملحدثني. 

تت�صح               ول  تتحدد  ل  �ملعاين  من  ل�صنوف  حمتملة  دللت  لها  �أن  و�لأ�صح 

.
)2(

�إل يف �ل�صياق«

بيان  �إىل  »�ل�صياق طريق  �أن  �تفقو� على  فاإنهم  �ل�صياق  دور  كان  ما  و�أًي��ا 

�ملجمالت، وتعيني �ملحتمالت، وتن�زيل �لكالم على �ملق�صود منه. وفهم ذلك 

، كما قال �لإمام �بن دقيق �لعيد. 
)3(

قاعدة كبرية من قو�عد �أ�صول �لفقه«

ويقول �لإمام �بن �لقيم: »�ل�صياق ُير�صد �إىل تبيني �ملجمل، وتعيني �ملحتمل، 

و�لقطع بعدم �حتمال غري �ملر�د، وتخ�صي�ص �لعام، وتقييد �ملطلق، وتنوع 

�لدللة. وهذ� من �أعظم �لقر�ئن �لد�لَّة على مر�د �ملتكلم، فمن �أهمله غلط 

يف نظره، وغالط يف من����اظرته. فانظر �إىل قوله تعاىل: {

} )�لدخان: 49(؛ كيف جتد �صياقه يدّل على �أنه �لذليل    

1- �نظر: �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج3، �ص 239- 245.

د.ط،  �جلامعية،  �لد�ر  )�لإ�صكندرية:  �لأ�صوليني  عند  �ملعنى  در��صة  �صليمان،  طاهر  حمودة،   -2

د.ت(، �ص 215.

3- �بن دقيق �لعيد، �إحكام �لأحكام: مج2، ج4، �ص83.
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، كما عرب �بن 
)2(

. ف�صياق �لكالم »حار�ص من �لفهم �ملخطئ«
)1(

�حلقري؟!«

عا�صور.

ومن �أمثلة �ل�صرت�صاد بدللة �ل�صياق قوله تعاىل:{

               } )�لبقرة: 223(، حيث ف�صر �لعلماء كلمة )�أنى( فيها مبعنى 

»كيف«، و�ملعنى: باأي وجه �صئتم من وجوه �لإتيان، و�صرفوها عن معنى »�أين« 

و »متى«، م�صتدلني بدللة �ل�صياق، وهو لفظ )حرثكم(، فاإن �إتيان �لن�صاء يف 

غري مو�صع �لتنا�صل ل يو�فق كون �لن�صاء حرًثا لأزو�جهن، وكذلك ما �صبق 

�لآي����ة من ق��وله: {

�ل�صياق  ف���اإن   ،)222 )�ل��ب��ق��رة:   {     

يقت�صي �أن يكون �لغر�ص �إباحة ما عد� حمالَّ �لأذى، و�ملر�د تعميم �لإباحة 

، فيكون �ملر�د ق�صَر �لت�صال باملر�أة على �ملو�صع �لذي  يف �لأحو�ل ل �ملحالِّ

هو طريق �لن�صل، و�إباحة �إتيانها على �أي وجه من وجوه �لإتيان لذلك �ملو�صع 

ٌ �أن مو�صع �حلرث مو�صع �لولد، و�أن  �ملاأتّي. ويف ذلك يقول �ل�صافعي: »وبنيِّ

�هلل عز وجل �أباح �لإتيان فيه �إل يف وقت �ملحي�ص. و�إباحة �لإتيان يف مو�صع 

.
)3(

�حلرث ُي�صبه �أن يكون حترمَي �إتياٍن يف غريه«

ويف تف�صري قوله تعاىل: {

} )�لنحل: 68- 69(؛ ذكر       

�لقرطبي )ت671 ه�( �أقو�ل يف توجيه مرجع �ل�صمري يف قوله: )فيه �صفاء(، 

د.ت(:  د.ط،  �لفكر،  د�ر  �لفو�ئد )دم�صق:  بد�ئع  بكر،  �أبي  بن  �لدين حممد  �صم�ص  �لقيم،  �بن   -1

مج2، ج4، �ص 9.

2- �بن عا�صور، �لتحرير و�لتنوير: ج 1، �ص 83.

3- �ل�صافعي، حممد بن �إدري�ص، �أحكام �لقر�آن، جمعه �لإمام �أبو بكر �لبيهقي، حتقيق حممد ز�هد 

�لكوثري )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، د.ط، 1395ه� / 1975م(، ج1، �ص194. �ل�صافعي، حممد بن 

�إدري�ص، �لأم )بريوت: د�ر �ملعرفة، ط2، 1393ه�(، ج 5، �ص 94.
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فاجلمهور على �أن �ل�صمري يعود �إىل �لع�صل، وروي عن �بن عبا�ص )ت 68ه�( 

�أنهم يرون  104ه�( وجماعة  121ه�( وجماهد )ت  �لب�صري )ت  و�حل�صن 

عوده �إىل )�لكتاب( يف قوله تعاىل:{

ثم   .)64 )�ل��ن��ح��ل:   {          

يذكر ترجيح �لإمام �بن �لعربي )ت543 ه�( للر�أي �لأول، معتمًد� يف ذلك 

على دللة �ل�صياق �لأقرب، يقول: »قال �لقا�صي �أبو بكر �بن �لعربي: من قال: 

م�صاق  فاإنَّ  ي�صحَّ عقال،  نقال مل  ولو �صحَّ  ي�صّح،  �أر�ه  ما  بعيد؛  �لقر�آن  �إنَّه 

 .
)1(

�لكالم كلَّه للع�صل، لي�ص للقر�آن فيه ذكر«

ومما ُخ�صَّ عمومه بدللة �ل�صياق قوله تعاىل: {

37(، فقد            } )�ملائدة: 

دّل ظاهر �لآية على �أن من دخل �لنار مل يخرج منها، من غري تخ�صي�ص. وقد 

ذكر �لإمام �لطربي )ت310 ه�( يف تف�صريه �أن نافع بن �لأزرق )ت65 ه�( 

مت�صك بظاهر �لآية وفهم �أن كل من دخل �لنار مل يخرج منها، ومنهم مرتكبو 

�لكبائر، وقد رد عليه �بن عبا�ص [ هذ� �لزعم، ورده �إىل �صياق �لآية، وبنيَّ 

له �أن �خللود يف �لنار خا�ص بالكفار. يروي �لطربي ب�صنده عن عكرمة �أن 

نافع بن �لأزرق قال لبن عبا�ص [: يا �أعمى �لب�صر �أعمى �لقلب، تزعم 

�أن ق��وًما ي�خرج��ون من �لن��ار وق�د ق��ال �هلل ع��ز وج���ل: {

. و�أر�د �بن 
)2(

    } ؟! فقال �بن عبا�ص: ويحك، �قر�أ ما فوقها، هذه للكفار«

عبا�ص بقوله: »ما فوقها« �صباق �لآية، وهو قوله تعاىل: {

       } )�ملائدة: 36(.

�لعلمية، د.ط، د.ت(،  �لكتب  �لقر�آن )بريوت: د�ر  �أحمد، �جلامع لأحكام  1- �لقرطبي، حممد بن 

مج5، ج10، �ص90. �نظر حممد �إقبال عروي، �لوظيفة �لرتجيحية لل�صياق: �ص 9.

2- �لطربي، حممد بن جرير، جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن )بريوت: د�ر �لفكر، د.ط، 1405ه�(: 

ج6، �ص228.
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ال�صياق وتعيني املعنى:

�ختلف �لعلماء يف �أنه: �إذ� عنيَّ �ل�صياق معنى من �ملعاين �ملحتملة �أو رجح 

وجًها من �لتف�صري على وجوه �أخرى حمتملة يف �لن�ص؛ هل يتعنيَّ �لأخذ به 

و�طر�ح غريه �أو يجوز �عتبار ما مل يرجحه �ل�صياق يف �أ�صل �ملعنى بجانب 

�لدللة �ملرتجحة بال�صياق؟. 

لقد وقف �لعلماء من هذ� �لإ�صكال موقفني، فهناك �جتاه يرى �لرتجيح 

حتًما مق�صًيا و�صبيال لتف�صري �لن�ص ل فكاك عنها، و�جتاه �آخر يرى �جلمع 

و�أكرث  ومر�ميه،  بالن�ص  �إحاطًة  و�أكرَث  �لتف�صري،  يف  �أمكَن  �لحتمالت  بني 

ي�صل  �أن  للمف�صر  بدَّ  ل  �لأول  �لجتاه  على  فبناًء  �لدللية.  لطاقاته  �إعمال 

�إىل فهم و�حد هو �أرجح من غريه، وذلك حفاًظا على �ملعنى �ملحدد للن�ص، 

وهو �جتاه عامة �ملف�صرين و�لأ�صوليني و�لبالغيني. وبناًء على �لجتاه �لثاين 

ي�صت�صرف �ملف�صر كل �لحتمالت �لدللية ويحاول �أن يجمع بينها و�صعه، فاإن 

�أن ذلك ميهد  �أقلَّ من  ي�صتطع ذلك فال  و�إن مل  �أوىل،  ��صتطاع �جلمع فهو 

�لن�ص  �آفاق  على  �لطالع  �أو  �لن�ص  قر�ء�ت جديدة يف  ملطالعة  �ل�صبيل  له 

ه �لبياين. ومييل �لإمام �لزرك�صي �إىل �لجتاه �لأول عازًيا �إياه  �لدللية و�صرِّ

�إىل �صنيع �لزخم�صري )ت 538ه�( يف �لك�صاف، فيقول: »ليُكن حمّط نظر 

�أ�صل �لو�صع �للغوي،  �ملف�ّصر مر�عاة نظم �لكالم �لذي �صيق له و�إن خالف 

�لكالم  له  �صيق  �ل��ذي  يجعل  �لك�صاف  �صاحب  ترى  ولهذ�  �لتجوز.  لثبوت 

.
)1(

معَتَمًد� حتى كاأنَّ غرَيه مطروح«

وتبعه يف ذلك جماعة  �ل�صافعي قدمًيا،  �لإمام  �لثاين  م �لجتاه  وقد تزعَّ

من �لعلماء �لأ�صوليني و�لبالغيني، ودعا �إليه �بن عا�صور حديًثا، ولعلَّ م�صاألة 

»�جلمع بني �حلقيقة و�ملجاز« و»عموم �للفظ �مل�صرتك« من �أهم �مل�صائل �لتي 

بال�صياق  �ت�صالها  ووجه  �لأ�صولية.  �لدر��صات  يف  �لوجهتني  هاتني  �أب��رزت 

1- �لزرك�صي، �لربهان: ج1، �ص394.
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متغايرين،                     معنيني  على  حممولة  �لو�حد  �ل�صياق  يف  �لو�حدة  �للفظة  كون 

ما يوحي باأن وظيفة �ل�صياق ترجيحية ل تعيينية عند �لقائلني بجو�ز �جلمع 

بني �حلقيقة و�ملجاز وعموم �للفظ �مل�صرتك. فالإمام �ل�صافعي – كما ��صتهر 

وخالفه  و�حد،  �صياق  يف  و�ملجاز  �حلقيقة  بني  �جلمع  جو�ز  يرى   – عنه 

�جلمهور. فحمل �ل�صافعي �ملالم�صة يف �آية �لتيمم على حقيقتها وجمازها، 

.
)1(

وقال بنق�ص �لو�صوء من �للم�ص باليد كاجلماع

كما يرى هو وجماعة من �لأ�صوليني جو�ز تعميم �للفظ �مل�صرتك يف �صياق 

و�حد، ون�صب �ل�صوكاين هذ� �لر�أي �إىل �جلمهور. ومثاله حمل �ل�صافعي لفظة 

�لو�صوء على �ل�صرت�ك  �آية  �إىل �ملرفقني يف  �ليدين  �لأمر بغ�صل  )�إىل( يف 

بني �إدخال �لغاية يف �ملاأمور به وعدم �لإدخال، ما يعني �أن �ل�صياق عنده مل 

.
)2(

يق�صر معنى )�إىل( يف �أحد �ملعنيني على وجه �لتعيني

�أنه  من  �لبيان  يف  ذك��ره  ما  مع  يتما�صى  هذ�  �ل�صافعي  ر�أي  �أن  ريب  ول 

يجيء من وجوه ل من وجه و�حد، �صريطة �أن يجمع بني هذه �لوجوه جامع،                   

بني  يكون  �أن  يجوز  �أنه  �صك  ول  بالن�ص،  �ملخاطبني  معهود  عن  يخرج  ول 

�حلقيقة و�ملجاز وبني معاين �مل�صرتك بغري �لت�صاد وجه جامع، ويكون ذلك 

�جلامع م�صت�صاًغا لو ُعر�ص على معهود �لعرب �ملخاطبني بالن�ص.

ويقول �ل�صيخ �بن عا�صور: �لقر�آن لكونه كتاب ت�صريع وتاأديب وتعليم كان 

جديًر� باأن يودع فيه من �ملعاين و�ملقا�صد �أكرث ما حتتمله �لألفاظ، يف �أقل    

�لتي  �ملحامل  »فمختلف  �للغة.  به  ت�صمح  ما  بح�صب  �ملقد�ر،  من  ميكن  ما 

1- �نظر: �بن �ل�صبكي، تاج �لدين عبد �لوهاب بن علي، �لإبهاج يف �صرح �ملنهاج للبي�صاوي )بريوت: 

�أحمد،  بن  حممد  بكر  �أبو  �ل�صرخ�صي،  �ص265.  ج1،  1404ه�/1984م(،  ط1،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر 

�ملحرر يف �أ�صول �لفقه، تخريج وتعليق �صالح عوي�صة )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1417ه� / 

1996م(، ج1، �ص 129. 

مناهج  �حل�صن،  بن  حممد  �لبدخ�صي،  بعده�ا.  وما  �ص255  ج1،  �لإبه�اج:  �ل�صبكي،  �بن  �نظر   -2

ج1،                              1405ه�/1984م(،  ط1،  �لباز،  د�ر  )بريوت:  �لأ�صول  علم  يف  �لو�صول  منهاج  �صرح  �لعقول 

�ص 313- 324. �ل�صوكاين، �إر�ص�اد �لفحول: �ص 46 - 48.
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وحقيقة  ��صرت�ك  من  ودللته  و�إعر�به  وتر�كيبه  �لقر�آن  كلمات  بها  ت�صمح 

وجماز و�صريح وكناية وبديع وو�صل ووقف �إذ� مل ُتف�ِص �إىل خالف �ملق�صود 

. ويخل�ص �إىل �أن �لذي يجب 
)1(

من �ل�صياق، يجب حمل �لكالم على جميعها«

�عتماده هو حمل �مل�صرتك على ما يحتمله من �ملعاين، �صو�ٌء يف ذلك �للفظ 

�ملعاين  كانت  �صو�ًء  �ل�صتعمالت،  خمتلف  بني  �مل�صرتك  و�لرتكيب  �ملفرد، 

طريق  يكون  �لقانون  هذ�  »وعلى  خمتلفًة،  �أو  حم�صًة  جمازية،  �أو  حقيقية 

�جلمع بني �ملعاين �لتي يذكرها �ملف�صرون، �أو ترجيح بع�صها على بع�ص... 

بل نرى �ملعاين �ملتعددة �لتي يحتملها �للفظ بدون خروج عن مهَيع �لكالم 

�أن ذلك »من  �أخرًي�  ولكنه ذكر   .
)2(

�لآي��ة« تف�صري  �لبليغ، معاين يف  �لعربي 

�إنه  �أي:   ،
)3(

�لإيجاز« مع  �لكالم  معاين  لتكرث  بها،  �ملنفرد  �لقر�آن  �أ�صاليب 

خا�صة �لقر�آن وحده، ولي�ص ذلك لكالم �لعرب على وجه �لعموم.

ويظهر �أن كال �لجتاهني يتفقان على �أن �لن�ص ل ميكن تف�صريه مبا ياأباه 

كان  �إذ�  حكم  على  دلل��ة  منه  ت�صتخرج  ول  معنًى  على  ُيحمل  ول  �ل�صياق، 

ي�صري  �أو  �ل�صياق  يحتمله  مما  �ملعنى  كان  �إذ�  �أما  عليه،  م�صتع�صًيا  �ل�صياق 

�إليه فاإنه يجوز �مل�صري �إليه �إذ� مل يعار�صه ما هو �أوىل منه، �صو�ء ورد ذلك 

�ملعار�ص يف �صياقه �أو يف دليل �آخر. و�إمنا �خلالف يف �جلمع بني �لحتمالت 

�ملمكنة يف �لن�ص يف �صياق و�حد من غري ترجيح ملعنى من �ملعاين، فاأجازه 

بع�صهم، و�أنكره �لآخرون. ومييل بع�ص �لد�ر�صني �ملعا�صرين �إىل �لرتجيح، 

لأن �ل�صياق هو �لفا�صل بني �ملعاين، فاإذ� رجح معنًى من �ملعاين لزم �لأخذ 

به وطرح غريه و�إن كان حمتمال، وهذ� يعني �أنه يلزم �لأخذ باملعنى �لأوفق 

يو�صف  �ل�صيخ  حديًثا  �ل��ر�أي  هذ�  تبنى  وممن  دون��ه.  ما  و�ط��ر�ح  بال�صياق 

1- �بن عا�صور، �لتحرير و�لتنوير: ج1، �ص 95.

2- �مل�صدر �ل�صابق: ج1، �ص97، 98.

3- �مل�صدر �ل�صابق: ج1، �ص123، نقل بت�صرف.
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. ويوؤيد �ل�صاطبي هذ� 
)3(

 وحممد �إقبال عروي
)2(

 ومتام ح�صان
)1(

�لقر�صاوي

�أن �أي تف�صري بني على تو�صيع �ملعاين دون ترجيح معنى من  �ملنحى، ويرى 

�ملعاين فهو ل يعترب به يف خالف �لر�أي، ول يخرم �صحة �لإجماع، فيقول: 

كان  ما  �أحدهما؛  �صربان:  وهو  �خل��الف،  يف  به  يعتد  ل  ما  �خل��الف  »من 

من �لأقو�ل خًطا خمالًفا ملقطوع به يف �ل�صريعة... و�لثاين؛ ما كان ظاهره 

تف�صري  يقع  »�أن  �أمثلة ذلك:  ولي�ص يف �حلقيقة كذلك«، وذكر من  �خلالف 

�لآية �أو �حلديث من �ملف�صر �لو�حد على �أوجه من �لحتمالت، ويبني على 

كل �حتمال ما يليق به من غري �أن يذكر خالًفا يف �لرتجيح، بل على تو�صيع 

�ملعاين خا�صة. فهذ� لي�ص مب�صتقر خالًفا؛ �إذ �خلالف مبني على �لتز�م كل 

يبني  حتى  �لحتمالت  من  غريه  على  يرجحه  بدليل  يع�صده  �حتمال  قائل 

ي�صتلزم -من حيث  بالر�أي يف �خلالف  �لعتبار  �أن عدم  ومعلوم   .
)4(

عليه«

�ملنطق- �لتز�م �ملعنى �لأوفق بال�صياق و�لر�جح بالدليل، وعدم بناء �ملعنى 

على طريقة �لتو�صيع يف �لتف�صري.

1- �نظر: �لقر�صاوي، كيف نتعامل مع �لقر�آن �لعظيم: �ص 238، �ص 242. 

2- �نظر: ح�صان، �للغة �لعربية معناها ومبناها: �ص 165.

3- �نظر: عروي، �لوظيفة �لرتجيحية لل�صياق: �ص 16.

4- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج4، �ص 569- 573.
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�أ�صناف �لدللت فقال: »جميع  ث �جلاحظ )ت255 ه�( قدمًيا عن  حتدَّ

�أ�صياَء ل تنق�ص  �أ�صناف �لدللت على �ملعاين من لفظ وغري لفظ خم�صة 

لها �للفظ ثمَّ �لإ�صارة ثمَّ �لعقد ثم �خلط ثم �حلال �لتي ت�صمى  ول تزيد، �أوَّ

ر عن  ن�صبًة، و�لن�صبة هي �حلال �لد�لَّة �لتي تقوم مقام �لأ�صناف، ول تق�صِّ

 .
)1(

تلك �لدللت«

هها باحللف  ر �بن جني )ت392 ه�( دللة �ملقام ت�صويًر� دقيًقا، ف�صبَّ و�صوَّ

د للمخاطبني ما يف نف�صه، بحيث   على �ل�صيء، فكما �أن �لإن�صان �إذ� �أق�صم �أكَّ

قر�ئن  فكذلك  �ملخاطبون،  يفهمه  �ل��ذي  �ملعنى  �إلَّ  �لق�صم  بعد  يتبادر  ل 

و�صف  ولذلك  وعقلوه،  ووَع��وه  فهموه  �لذي  �ملعنى  لل�صامعني  توؤكد  �لأح��و�ل 

�بن جني  يقول  �لنفو�ص«.  ما يف  على  �حلالفة  ب�»�لقر�ئن  ة  �ملقاميَّ �لقر�ئن 

وهو يبني كيفية �لتو�صل �إىل �إدر�ك ما �أر�دته �لعرب �لأو�ئل من خطابهم: 

ن�صبنا  ما  و�أر�دو� وق�صدو�  �أح�ص�صنا،  ما  �أح�ّصو�  قد  �أنَّهم  يدلُّ على  »و�لذي 

�إليهم من �إر�دته وق�صده �صيئان، �أحدهما: حا�صر معنا، و�لآخر غائب عنا، 

�جلماعة  كانت  ما  فالغائب  معنا.  �حلا�صر  حكم  يف  تاأمل  �أدنى  مع  �أنه  �إلَّ 

من علمائنا ت�صاهده من �أحو�ل �لعرب ووجوهها، وُت�صَطرُّ �إىل معرفته من 

�إنكاره،  �أو  وتقبله  ��صتثقاله،  �أو  �صيًئا  ��صتخفافها  �أغر��صها وق�صودها، من 

و�لأن�ص به �أو �ل�صتيحا�ص منه، و�لر�صا به �أو �لتعجب من قائله، وغري ذلك 

 .
)2(

من �لأحو�ل �ل�صاهدة بالق�صود، بل �حلالفة على ما يف �لنفو�ص«

�صوته،                        رف��ع  �إذ�  ع��ق��ريَت��ه(  )رف���ع  �ل��ع��رب:  ب��ق��ول  ل��ذل��ك  مثال  وي�صرب 

ولو رجعنا �إىل مادة )ع. ق. ر( و�لتم�صنا معناها �للغوي لبعد �أن يكون مبعنى 

رجليه  �إح��دى  ُقطعْت  رجال  �أن  وهي  ق�صة،  �ملقال  لهذ�  لكن  )�ل�صوت(، 

1- �جلاحظ، عمرو بن بحر، �لبي�ان و�لتبيي�ن، حتقيق عبد �ل�صالم هارون )�لقاهرة: مكتبة �خلاجني، 

ط3، 1388ه�/ 1968م(، ج1، �ص 76.

�لكتب  د�ر  )�لقاهرة:  �لنجار  علي  حممد  حتقيق  �خل�صائ�ص،  عثمان،  �لفتح  �أبو  جني،  �بن   -2

�مل�صرية، د.ط، 1374ه�/ 1955م(، ج1، �ص 245.
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فرفعها وو�صعها على �لأخرى، ثم نادى و�صرخ باأعلى �صوته، ومن ذلك قال 

�لنا�ص: رفع عقريته، ويعنون بذلك ما لَب�َص قطع �لرجل من �ل�صر�خ ورفع 

�ل�صوت. فالعقرية هي �لرجل �ملقطوعة، ورفعها رفع �ل�صوت عند عقرها، 

�ل�صوت،          رفع  مطلق  على  للدللة  �خل�صو�صية  هذه  من  �لكالم  �نتزع  ثم 

 .
)1(

ولو مل يوجد عقر

فيقول:                  �مل��ق��ال  معنى  على  للدللة  �مل��ق��ام  ��صتح�صار  ���ص��رورة  وي��وؤك��د 

ه�(  )ت180  و�صيبويه  ه�(  )ت165  �خلليل  �صاهد  �إذ�  �صعري  وليت   ...«

من  تتعاطاه  فيما  �لعرب  وجوه  �لبلدين  علماء  و�لوقت من  �لطبقة  ومن يف 

كالمها، وتق�صد له من �أغر��صها، �أل ت�صتفيد بتلك �مل�صاهدة وذلك �حل�صور                                         

�لعرب  ق�صود  �إىل  فُت�صطرَّ  �لرو�يات،  ت�صبطه  ول  �حلكايات،  توؤديه  ل  ما 

عليه  دلَّته  منهم حالف على غر�ص  لو حلف  �أنف�صها، حتى  ما يف  وغو�م�ص 

�إ�صارة ل عبارة لكان عند نف�صه وعند جميع من يح�صر حاله �صادًقا فيه، 

.
)2(

غري متََّهم �لر�أي و�لنحيزة و�لعقل«

ولذلك ل بدَّ يف تف�صري دللة �لن�ص و�لغر�ص �مل�صوق لإفادته من ��صتح�صار 

�لقر�ئن �ملقامية �حلافة به �صو�ٌء على م�صتوى �خلطاب نف�صه، �أو على م�صتوى 

�أو �جلميع. و�لقت�صار على مقال �لن�ص ل يعدو �أن  �أو �ملخاَطب،  �ملخاِطب 

يو�صلنا �إىل �ملعنى �لظاهر، وهو ما ي�صمى »معنى ظاهر �لن�ص« �أو »�ملعنى 

�حلريف«، �أما �ملعنى �حلقيقي �لذي ي�صري �إىل مغزى �لكالم ولبابه ومق�صده 

ل �إليه -يف كثري من �لأحايني- �إلَّ مبعرفة �ملقام. فاملقام هو �ملحور  فال يو�صَ

و�جلانب  �لن�ص  من  �للغوي  �لد�خلي  �جلانب  بني  �ل�صلة  فيه  تتمثل  �لذي 

�خلارجي غري �للغوي منه، فا�صتجالء �ملعنى على م�صتوى �ملقال فقط يجعلنا 

يف عزلة عن كل ما يكتنف �لن�ص، و كلِّ ما يحيط به من �لقر�ئن �حلالية 

1- �نظر: �مل�صدر �ل�صابق: ج1، �ص 248.

2- �مل�صدر �ل�صابق: ج1، �ص248. و�نظر عبد �لكرمي، �لدللة �للغوية: �ص163، 164. 
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.
)1(

)�ملقامية( ذ�ت �لإفادة يف جتلية �ملعاين، و��صتقاء �لدللت

تعريف املقــام:

�ملقام يف �للغة �إن كان بفتح �مليم فبمعنى مكان �لقيام، و�إن كان ب�صمها 

. و��صطالًحا عرفه �لكفوي باأنه: »�لأمر 
)2(

فهو مكان �لإقامة �أو هو �لإقامة

وقال   .
)3(

معينة« وكيفية  خم�صو�ص  وجه  على  �لكالم  �إي��ر�د  �إىل  �لد�عي 

�لأمر  �أي:  خم�صو�ص.  وجه  على  �لتكلم  �إىل  �لد�عي  �لأم��ر  »هو  �لتهانوي: 

ا هي  ٌة مَّ �لد�عي �إىل �أن يعترب مع �لكالم �لذي يوؤدى به �أ�صل �ملعنى خ�صو�صيَّ

، و»مقت�صى �حلال هو �خل�صو�صيَّات و�ل�صفات 
)4(

�مل�صماة مبقت�صى �حلال«

. و��صتطرد قائال: »و�ملقام مر�دف للحال. وقيل: متقاربا 
)5(

�لقائمة بالكالم«

. وعند �لفريق �لثاين يكون »�لتغاير بينهما بالعتبار، فاإن �لأمر 
)6(

�ملفهوم«

�لد�عي مقاٌم باعتبار توهم كونه حمال لورود �لكالم فيه على خ�صو�صية، 

.
)7(

وحاٌل باعتبار توهم كونه زماًنا له«

القرائـن املقـاميَّة:

�لقر�ئن �ملقاميَّة كثرية، ومن �صورها:

1- قرينة احلال والب�صاط: و�حلال هي �لأمر �لد�عي �إىل �لتكلم على 

�إنكار  من  ب�صبب  �ملوؤكد  �لكالم  يف  �لتوكيد  �إىل  كاحلاجة  خم�صو�ص،  وجه 

لرجل  يقول  فمن  وحتقريه.  �إهانته  بق�صد  �أو  ذهوله  �أو  جهله  �أو  �ملخاطب 

م�صرًي� �إىل و�لده: »�إن هذ� �أبوك« وهو عارف بذلك، �إمنا يريد زجره �أو �إهانته 

1- �نظر: ح�صان، �للغة �لعربية معناها ومبناها، �ص 337، 338.

2- �نظر: �لكفوي، �لكليات: �ص 374.

3- �مل�صدر �ل�صابق.

4- �لتهانوي، ك�صاف ��صطالحات �لفنون: ج2، �ص364.

5- �نظر: �مل�صدر �ل�صابق.

6- �مل�صدر �ل�صابق، ج5، �ص1228.

7- �مل�صدر �ل�صابق، ج2، �ص365؛ �نظر �لكفوي، �لكليات، �ص374.
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. و�لب�صاط هو �حلال �لتي خرج 
)1(

�أو غري ذلك بح�صب خ�صو�صية تلك �حلال

.
)2(

فيها �لكالم، ويكرث ��صتخد�مه يف �ل�صبب �لذي يحِمل على �ليمني

اقرتان  يف  اأو  اأجزائه  من  جزء  يف  الن�ص  يفيده  الذي  الغر�ص   -2

بع�صه ببع�ص، �أو �لغر�ص �لذي يفيده �لن�ص بجملته، وهو ما ي�صميه بع�ص 

، ويقول �ل�صكاكي )ت626 ه�( فيه: »... لكل كلمة 
)3(

�ملعا�صرين مبقام �ملقال

. فمن �لأ�صباب �لتي 
)4(

مع �صاحبتها مقام، ولكل حد ينتهي �إليه �لكالم مقام«

متكننا من �لو�صول �إىل مقام �لن�ص �خلطاب نف�صه، �صباقه و�صياقه، مبدوؤه 

ومنتهاه، فاخلطاب يف نف�صه قد يحمل مقامه، وكثرًي� ما يقت�صر �لبالغيون 

على �ل�صياق �ملقايل ملعرفة مقت�صى �حلال، فاإذ� ورد �خلطاب من غري توكيد 

و�إذ�  �حلكم،  من  �لذهن  خايل  �ملخاَطب  �أن  بتقدير  �بتد�ئًيا  خطاًبا  �صموه 

�لتوكيد  �إىل خطاب ق�صد به  �بتد�ئًيا  �لتوكيد خرج من كونه خطاًبا  �زد�د 

وي�صمونه خطاًبا طلبًيا �إن قدرو� �ملخاطب مرتدًد� يف �حلكم طالًبا للو�صول 

�إىل �ملعرفة �ملتيقنة، وي�صمونه خطاًبا �إنكارًيا �إذ� �زد�دت �لتاأكيد�ت وقدرو� 

، وهكذ� ينظرون �إىل �لن�ص 
)5(

�ملخاطب منكًر� للحكم �لذي ت�صمنه �خلطاب

وكلما �زد�د �لتوكيد فيه قدرو� �أن �ملخاطب كان جاحًد� �أو غبًيا �أو متجاهال 

�أو �أن للخطاب �أهمية تقت�صي توكيده، وكل هذ� قد ي�صتخرجونه من �خلطاب 

1- �نظر �جلرجاين، �لتعريفات: �ص51. نكري، د�صتور �لعلماء: ج3، �ص 216. �لقزويني، حممد بن 

عبد �لرحمن �خلطيب، �لإي�ص�اح، تعليق د. حممد عبد �ملنعم �خلفاجي )�لقاهرة: �ملكتبة �لأزهرية، 

ط3، 1413ه�/ 1993م(، �ص42- 43.

2- �نظر: �لقر�يف، �صهاب �لدين �أحمد بن �إدري�ص، �لإحكام يف متييز �لفتاوى عن �لأحكام وت�صرفات 

1967م(،         �مل�صرية، د.ط،  �ملطبوعات  �أبو غدة )حلب: مكتب  �لفتاح  و�لإمام، حتقيق عبد  �لقا�صي 

�ص 238- 239، من تعليقات �ل�صيخ عبد �لفتاح �أبو غدة.

3- �نظر: خد�دة، �لنقد و�ل�صياق، �ص 113.

4- �ل�صكاكي، يو�صف بن �أبي بكر، مفتاح �لعلوم )�لقاهرة: مطبعة م�صطفى �لبابي �حللبي و�أولده، 

ط1، 1356ه�/ 1937م(، �ص 80.

5- �نظر �مل�صدر �ل�صابق، �ص 81 وما بعدها. �جلارم، علي وزميله: �لبالغة �لو��صح��ة )�لقاهرة: د�ر 

�ملعارف، د. ط، د.ت(، �ص 155- 156. �لفرخ، حممد زرقان: �لو��صح يف �لبالغة �لعربية )د. م: د. 

د، ط1، 1416ه�/ 1996م(، �ص 14، 15. 
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ذ�ته، من غري ��صتعانة بنقل مقام خارج �خلطاب، ومن ذلك �أكرث �لأو�مر 

و�لنو�هي �لتي �صرفت عن ظو�هرها �إىل ق�صد �لإر�صاد �أو �لتوبيخ �أو �لتهكم 

�لإر�صاد           مقام  هذ�  فيها:  يقولون  فاإنهم  �إليها،  وما  �لتهديد  �أو  �لتحقري  �أو 

�لتهديد، وكثري منها دل عليه  �أو  �لتهكم و�لإهانة  �أو  �أو �لمتنان  �لتوبيخ  �أو 

�صياق �لكالم و�صباقه، ف�لو نظرنا �إىل قوله تعاىل: {

               } )�لدخان: 49( لوجدنا �أن �لعلماء حملو� �لأمر على معنى 

�لإهانة، مبعنى )ذق �إنك �أنت �ملهان �حلقري(، وو�صفو� مقام �خلطاب باأنه 

مقام �لإهانة، ولو بحثت عن �لأمر �ملظهر لهذ� �ملقام ملا وجدت �إلَّ �خلطاب 

نف�صه، فقد �صبق ذلك قوله تعاىل:{

)�ل���دخ���ان:   {          

43- 48( وحلقه قوله تعاىل: {                  } )�لدخان: 50(، 

فاخلطاب نف�صه �أبان عن �حلال �لتي خرج عليها و�ملقام �لذي ورد فيه، وهو 

�لإهانة ل �لإكر�م. ولعل هذ� هو مر�د �ل�صكاكي من قوله: »ولكل حد ينتهي 

.
)1(

�إليه �لكالم مقام«

�ل�صوؤ�ل  �أو  �خلا�صة،  �لو�قعة  به  وُيعنى  والـــورود:  النزول  �صبب   -3

�خلا�ص، �لتي كانت �صبًبا لإير�د �خلطاب، ويف هذ� �ل�صاأن يقول �ل�صاطبي: 

»�إن �لغفلة عن �أ�صباب �لت�نزيل توؤدي �إىل �خلروج عن �ملق�صود بالآيات…

ذكر  ُفقد  لو  بحيث  �ملن�زل،  مبعاين  �لتعريف  يف  �لن�زول  �أ�صباب  �صاأن  هذ� 

ل معناه على �خل�صو�ص، دون تطرق �لحتمالت،  �ل�صبب مل ُيعرف من �ملنزَّ

.
)2(

وتوجه �لإ�صكالت«

4- العادات الجتماعية ال�صائدة يف القول والعمل: وهي ما يعرب عنه 

�لأ�صوليون بقولهم: معهود �لعرب يف ل�صانها وجماري عاد�تها حالة �لت�نزيل. 

1- �ل�صكاكي، مفتاح �لعلوم: �ص80.

2- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج3، �ص313.
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وفيها يقول �لإمام �ل�صاطبي: »معنى معرفة �ل�صبب هو معنى معرفة مقت�صى 

وجماري  و�أفعالها  �أقو�لها  يف  �لعرب  ع��اد�ت  معرفة  ذلك  ومن  �حل��ال... 

. ويقول �لإمام �بن 
)1(

�أحو�لها حالة �لت�نزيل، و�إن مل يكن ثمة �صبب خا�ص«

به  نزل  �ل��ذي  و�لعرف  و�لعادة  �للغة  يعرف  �أن  »�لو�جب  �حل��ر�ين:  تيمية 

�لقر�آن و�ل�صنة، وما كان �ل�صحابة يفهمون من �لر�صول ] عند �صماع تلك 

حدث  مبا  ل  ور�صوله  �هلل  خاطبهم  و�لعرف  و�لعادة  �للغة  فبتلك  �لألفاظ، 

بعد ذلك…ول يجوز �أن ُيحمل كالمه على عاد�ت حدثت بعده يف �خلطاب            

.
)2(

مل تكن معروفة يف خطابه وخطاب �أ�صحابه«

�لفهم  �أمر لزم يف  �إليها  �لن�ص  ه دللة  توجَّ �لتي  �ملقامية  فتعيني �حلالة 

�لن�ص،  يف  �ملركزية  �لدللة  حتديد  على  ت�صاعد  �أنها  باعتبار  و�لتف�صري، 

ذلك �أن �لألفاظ تتعر�ص للتغري�ت �لدللية بالتقييد و�لتخ�صي�ص و�لتعميم 

و�ل�صرت�ك وغريها، بتغري ظروف تد�ولها و��صتعمالها، فلفظة )�صيارة( يف 

�صورة يو�صف �أريد بها قافلة مارة، ويف زماننا هذ� تطلق على �لآلة �ملعروفة يف 

و�صائل �لنقل �حلديثة. فلو فتح �لن�ص �أمام �لتد�ولت �ملختلفة ل�صاق باملعنى 

�ملر�د، وتعطل عن �لفائدة �ملرجتاة يف كثري من �لأحيان. وهذ� يعني �صرورة 

وجعل  �ملبا�صر،  �لأول  �لتوجه  �إليهم  �ل�صرعي  �خلطاب  توجه  من  حتديد 

وم�صتودعه،  للن�ص  �ملركزي  �ملعنى  م�صتقرَّ  و�لإدر�ك  �لفهم  يف  م�صتو�هم 

ومرجًعا جلميع �لأفهام و�لتف�صري�ت �لتي ميكن �أن ت�صتجّد با�صتجد�د �أدو�ت 

و�حلقائق  �لكونية  بامل�صامني  تتعلق  �لتي  �ل�صتك�صافات  �أو  و�لتف�صري  �لفهم 

�لعلمية �لتي تعر�صت لها �لن�صو�ص، و�أدلت فيها بدلوها، بحيث ل نح�صر 

�لن�ص يف وجه و�حد، ول نفتحه على كل �ملعاين، بل نر�عي يف �لفهم م�صتوى 

�ملخاطبني به لنوؤ�ص�ص يف �صوئه حدود �لن�ص وطاقاته �لدللية ومركز �ملعنى 

فيه، ثم نفتح �لن�ص على كل فهم وتف�صري جديد ير�عي ذلك �لأ�صا�ص من 

1- �مل�صدر �ل�صابق: مج2، ج3، �ص311- 314.

2- �بن تيمية، �أحمد بن عبد �حلليم �حلر�ين، �لإميان، ت�صحيح وتعليق د. حممد خليل هر��ص )د.م: 

د.ط، د.ت(: �ص91، �ص 100.
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�ملعنى، فال ي�صقطه، ول يق�صر عنه، ول يتجاوزه.

يقت�صي  متدرًجا  �لإ�صالمي  �لت�صريع  فكون  ال�صابقة:  الت�صريعات   -5

باعتبار  �ل�صابق،  �لت�صريع  فهم  على  نازل  �لالحق  �لت�صريع  فهم  يكون  �أن 

�لو�حد،  �ل�صارع  من  �صدر�  �لت�صريعني  لأن  وذل��ك  لالحق،  مقاًما  �ل�صابق 

�ل�صابق  �خلطاب  ي�صبح  ا  �أي�صً وبه  لل�صارع،  و�صًفا  �ل�صابق  �لت�صريع  فيكون 

وهو  �ل�صابق  �لت�صريع  تلقى  �ملكلف  لأن  وللمكلف؛  �لالحق  للخطاب  مقاًما 

يعلم �أنه مكلف به. فاأ�صبح �خلطاب �ل�صابق مقاًما للخطاب �لالحق باعتبار 

ت�صريعه  يف  ي�صدر  �ل�صارع  لأن  جميًعا،  و�ملكلفني  نف�صه  و�خلطاب  �ل�صارع 

�لالحق مو�صوًفا بت�صريعه �ل�صابق، و�ملكلف يتلقى �خلطاب �لالحق مو�صوًفا 

بالتكليف باخلطاب �ل�صابق. وقد نبه �ل�صاطبي على هذ� فقال: »�ملدين من 

مع  بع�صه  �ملكي  وكذلك  �ملكي،  �لفهم على  منّزل يف  يكون  �أن  ينبغي  �ل�صور 

 . بع�ص، و�ملدين بع�صه مع بع�ص على ح�صب ترتيبه يف �لت�نزيل، و�إلَّ مل ي�صحَّ

و�لدليل على ذلك �أن معنى �خلطاب �ملدين يف �لغالب مبني على �ملكي، كما 

�أن �ملتاأخر من كل و�حد منهما مبني على متقدمه، دلَّ على ذلك �ل�صتقر�ء. 

مطلق،                                                                                                                                 تقييد  �أو  ع��م��وم،  تخ�صي�ص  �أو  جممل،  ببيان  يكون  �إمن��ا  وذل��ك 

 .
)1(

ل، �أو تكميل ما مل يظهر تكميله« �أو تف�صيل ما مل ُيف�صَّ

اأو�صاف حمل اخلطاب يف الواقع: وهو ما ي�صميه �لأ�صوليون حال   -6

وعرفها  و�حل��ال«  �لن�صبة  ب�»دللة  �جلاحظ  �صماها  وقد  �خلطاب،  حمل 

�ليد، وذلك ظاهر  و�مل�صرية بغري  �للفظ،  �لناطقة بغري  بقوله: »هي �حلال 

ومقيم   ،
ٍ
ون��ام وناطق، وجامد  و�لأر���ص، ويف كل �صامت  �ل�صماو�ت  يف خلق 

�لتي يف  كالدللة  �ملو�ت �جلامد  �لتي يف  فالدللة  وناق�ص.  وز�ئد  وظاعن، 

كان  و�إن  عنه  �أخرب  فقد  معنًى  على  �ل�صيء  دلَّ  �لناطق… ومتى  �حليو�ن 

. وهذ� ما عرب عنه �ل�صاطبي ب�»�ملخرَب 
)2(

�صامًتا، و�أ�صار �إليه و�إن كان �صاكًتا«

عنه و�ملُخرَب به ونف�ص �لإخبار« حيث يقول: »�إن كل خرب يقت�صي �أموًر� خادمًة 

1- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج3، �ص 368- 369.

2- �جلاحظ، �لبيان و�لتبيني: ج1، �ص 81- 82.
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لذلك �لإخبار بح�صب �ملخرِب و�ملخرَب عنه و�ملخرَب به ونف�ص �لإخبار، يف �حلال 

. فهناك �صلة بني كل من �خلطاب و�ملخاِطب 
)1(

و�مل�صاق ونوع �لأ�صلوب... «

و�ملخرب عنه و�ملخرب به ل ميكن فهم م�صاق �لن�ص بدونها، وبها تتبني حال 

ة �لإدر�ك بهذه �حلقيقة يف فهم م�صاق �لن�ص  �خلطاب ومقامه. وتزد�د �أهميَّ

�ل�صرعي �لذي جاء لتحقيق �مل�صالح ودرء �ملفا�صد، فباإدر�ك �أو�صاف �لأمور 

ميكن �لتحقق مبعرفة مر�تب �لأحكام، ومر�تب �ملقا�صد �لتي ور�ءها، و�صلَّم 

�أولويات �لأحكام، فال تكون �لأو�مر و�لنو�هي على درجة و�حدة يف �لتكليف، 

ول �ملقا�صد �لتابعة كاملقا�صد �لأ�صلية، و�جلزئية كالكلية، و�خلا�صة كالعامة. 

�للفظ على ت�صاٍو يف دللة  �ل�صاطبي: »�لأو�مر و�لنو�هي من جهة  ولذ� قال 

�لقت�صاء، و�لتفرقة بني ما هو منها �أمر وجوب �أو ندب، وما هو نهي حترمي 

غري  منها  فالأكرث  بع�ص  منها  علم  و�إن  �لن�صو�ص،  من  ُتعلم  ل  كر�هة،  �أو 

معلوم، وما ح�صل لنا �لفرق بينها �إل باتباع �ملعاين و�لنظر �إىل �مل�صالح ويف 

�أي مرتبة تقع، وبال�صتقر�ء �ملعنوي، ومل ن�صتند فيه ملجرد �ل�صيغة، و�إل لزم 

يف �لأمر �أن ل يكون يف �ل�صريعة �إل على ق�صم و�حد، ل على �أق�صام متعددة، 

ا. بل نقول: كالم �لعرب على �لإطالق لبد فيه من �عتبار  و�لنهي كذلك �أي�صً

معنى �مل�صاق يف دللة �ل�صيغ، و�إل �صار �صحكة وهز�أة... وعلى هذ� �مل�صاق 

.
)2(

يجري �لتفريق بني �لبول يف �ملاء �لد�ئم و�صبه من �لإناء فيه«

7- عادات املتكلم واملخاطب و�صفاتهما واأحوالهما: وفيها يقول �لإمام 

�بن تيمية: »حال �ملتكلم و�مل�صتمع ل بدَّ من �عتباره يف جميع �لكالم، فاإنه �إذ� 

بذلك  لأن��ه  يعرف،  مل  �إذ�  يفهم  ل  ما  كالمه  معنى  من  فهم  �ملتكلم  عرف 

بها  �لتي  �ملتكلم  لغة  ُعرفت  �إذ�  �إمنا يدل  و�للفظ  يعرف عادته يف خطابه، 

. ويدخل فيها مقامات 
)3(

يتكلم، وهي عادته وعرفه �لتي يعتادها يف خطابه«

ومقام  و�لر�صالة،  �لفتوى  مقام  من  �لعلماء  عنها  حت��دث  �لتي   [ �لنبي 

1- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج1، ج2، �ص 377- 378.

ا: مج2، ج3، �ص 187، 188. 2- �مل�صدر �ل�صابق: مج2، ج3، �ص140، 141. و�نظر �أي�صً

3- �بن تيمية، �لإميان: �ص 99.
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�لق�صاء، ومقام �لإمامة و�ل�صيا�صة، ومقام �لب�صرية �ملح�صة، فاإن �لختالف 

تف�صري ن�صو�صه، وقد  يوؤثر حتًما يف �لختالف يف  �ملقامات  تقدير هذه  يف 

 .
)1(

حتدث �لأ�صوليون عنها تف�صيال فال حاجة للتف�صيل فيها هاهنا

فبيت �لق�صيد: �أن ثمة ت�صرفات نبوية يتفق �لعلماء ب�صاأن مقام �صدورها 

�ختالف  �إىل  ي��وؤدي  مما  �صاأنها،  يف  يختلفون  �أخ��رى  ت�صرفات  وثمة  منه، 

�أفهامهم لالأحكام �ملرتتبة عليها، نظًر� لختالفهم يف تف�صري م�صاق �خلطاب                                                                                                                                  

�لإقطاع  �أن  على  �لعلماء  �تفق  فقد   .[ عنه  �ل�صادر  �لت�صرف  حممل  �أو 

و�أن  بالإمامة،   [ منه  ت�صرف  ونحوها  �جليو�ص  و�إر�صال  �حلدود  و�إقامة 

�إلز�م �أد�ء �لديون وت�صليم �ل�صلع و�لأثمان وف�صخ �لأنكحة و�لنظر يف دعاوى 

�لأقو�ل و�أحكام �لأبد�ن وما �صاكلها ت�صرف منه ] بالق�صاء. و�تفقو� على 

ونحوها  �لدينية  و�ل�صعائر  �ملنا�صك  و�إقامة  و�إقامتها  �ل�صلو�ت  �إب��الغ  �أن 

ب�صاأنها،  يختلفون  م�صائل  هناك  لكن   .
)2(

و�لتبليغ بالفتيا   [ منه  ت�صرف 

�لتبليغ                                                                                                                               على  �لت�صرف  حمل  بني  �لأم��ر  ل��رتدد  �ختالفهم  يكون  ما  وكثرًي� 

�لت�صرف  �أو لختالفهم يف كون  �لفتيا،  �أو  �أو �لإمامة، وحمله على �لق�صاء 

بني  بني  �مل�صرتكة  �لإن�صانية  �جلبلة  مقام  يف  �أو  �لت�صريع  مقام  يف  �صدر 

�لإن�صان عامة.

�لتبليغ  بني  �لت�صرف  ت��ردد  على  بناًء  فيها  �ختلفو�  �لتي  �مل�صائل  فمن 

 .
)3(

له« ا ميتة فهي  �أر�صً �أحيا  ]: »من  قوله  و�لإمامة �ختالفهم يف حممل 

1- �نظر: �لقر�يف، �صهاب �لدين �أحمد بن �إدري�ص، �لفروق �أو �أنو�ر �لربوق يف �أنو�ء �لفروق، ت�صحيح 

خليل �ملن�صور )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1418ه�/ 1998م(: ج 1، �ص 357 وما بعدها. �بن 

عا�صور، مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية: �ص 141 وما بعدها.

2- �نظر �لقر�يف، �لإحكام، �ص96- 97. �لقر�يف، �لفروق: ج1، �ص357. 

3- �أخرجه مالك و�أبو د�ود مرفوًعا، و�أخرجه �لبخاري تعليًقا وموقوًفا على عمر. �لبخاري، �صحيح 

�لبخاري �أو �جلامع �ل�صحيح، باب �ملز�رعة، حديث )2210(، ج2، �ص823؛ مالك، �أبو عبد �هلل �بن 

�أن�ص �لأ�صبحي، �ملوط�اأ، حتقيق حممد فوؤ�د عبد �لباقي )�لقاهرة: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، د.ط، 

�أبو د�ود، �صليمان بن �لأ�صعث �ل�صج�صتاين،  د.ت(، كتاب �لأق�صية، حديث )1424(، ج2، �ص743؛ 

كتاب  د.ت(،  د.ط،  �لفكر،  د�ر  )دم�صق:  �حلميد  عبد  �لدين  حميي  حممد  حتقيق  د�ود،  �أبي  �صنن 

�خلر�ج و�لإمارة و�لفيء، حديث )3073(، ج3، �ص178. 
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بالإمامة.   [ منه  ت�صرف  �أن هذ�  �إىل  �أبو حنيفة )ت150ه���(  فقد ذهب 

وذهب مالك )ت 179 ه�(، و�ل�صافعي و�أبو يو�صف )ت182 ه�(، وحممد بن 

�حل�صن )ت189 ه�(، و�أحمد بن حنبل )ت241 ه�( �إىل �أنه ت�صرف بالتبليغ، 

باإذن  �إل  �أر�ص  �إحياء  له  يجوز  ل  �أح��ًد�  �أن  �أبو حنيفة  يرى  على هذ�  وبناًء 

�لإمام. ويرى �لإمام �ل�صافعي �أن �لإحياء ل يتوقف على �إذن �لإمام، و�أن ذلك 

�إباحة كالحتطاب و�لحت�صا�ص، و�إىل هذ� ذهبت �ملالكية غري �أنهم ��صتثنو� 

�إلَّ بعد  �لعمر�ن، فال متلك عندهم بالإحياء  �لقريبة من  من ذلك �لأر�ص 

�أو مل  �ل�صلطان  �إياه  �أعطاه  �أبايل  �ل�صافعي يف �لأم: »ل  . قال 
)1(

�إذن �لإم��ام

يعطه، لأن �لنبي ] �أعطاه، و�إعطاء �لنبي �أحقُّ �أن يتم ملن �أعطاه من عطاء 

.
)2(

�ل�صلطان«

. فقد ذهب �لإمام 
)3(

وكذلك �ل�صاأن يف قوله ]: »من قتل قتيال فله �صلبه«

�أنه  �إىل  رو�ي��ة  يف  و�أحمد  ه�(  )ت161  �لثوري  و�صفيان  ومالك  حنيفة  �أب��و 

ت�صرف منه ] بالإمامة، حتى قال مالك: »مل يبلغني �أن ذلك كان �إل يف 

. وعليه فاإن �أحًد� ل يجوز 
)4(

يوم حنني... و�إمنا هذ� �إىل �لإمام يجتهد فيه«

�ل�صافعي  وقال  قبل �حلرب.  �لإم��ام يف ذلك  باإذن  �إل  ب�صلب  �أن يخت�ص  له 

و�لأوز�عي )157 ه�( و�أبو ثور )ت240 ه�( و�أحمد يف رو�ية: �لقاتل ي�صتحق 

1- �نظر: �لقر�يف، �لفروق: ج1، �ص359. �لقر�يف، �لإحكام: �ص 98- 99. �بن قد�مة، عبد �هلل �بن 

�أحمد �ملقد�صي، �ملغن�ي )�لريا�ص: مكتبة �لريا�ص �حلديثة، د.ط، 1401ه�/1981م(، ج5، �ص563. 

�لكا�صاين، بد�ئع �ل�صنائع: ج 5، �ص 284، وج6، �ص87.

2- �ل�صافعي، �لأم: ج7، �ص230.

3- �أخرجه �لرتمذي بهذ� �للفظ، و�أخرجه �لبخاري وم�صلم و�أبو د�ود بلفظ: »من قتل قتيال له عليه 

بينة فله �صلبه«. �لبخاري، �صحيح �لبخاري، كتاب فر�ص �خلم�ص، حديث )2973(، ج3، �ص1144. 

�أبي  �صنن  د�ود،  �أبو  و�ل�صري، حديث )1751(، ج3، �ص1371.  �جلهاد  كتاب  م�صلم،  �صحيح  م�صلم، 

�ل�صري، حديث  كتاب  �لرتمذي،  �صنن  �لرتمذي،  كتاب �جلهاد، حديث )2717(، ج3، �ص70.  د�ود، 

)1562(، ج 4، �ص 131.

4- مالك، �أبو عبد �هلل �بن �أن�ص �لأ�صبحي، �ملدونة �لكربى )بريوت: د�ر �صادر، د.ط، د.ت(، ج3، 

�ص 29.
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 .
)1(

�أو مل يقل، وحملو� �لت�صرف على مقام �لتبليغ �ل�صلب قال ذلك �لإمام 

ن�صبة  �لتعار�ص  عند  يرجح  �أنه  �ل�صافعي  عن  ه�(  )ت772  �لإ�صنوي  وينقل 

حنيفة  �أبا  �أن  ويذكر  �لإمامة،  من�صب  على  �لنبوة  من�صب  �إىل  �لت�صرف 

.
)2(

يحمل �لت�صرف على �لإمامة عند �لرتدد

ومن �مل�صائل �لتي �ختلفو� فيها بناًء على �لرتدد بني �لفتيا و�لق�صاء قول 

قلة  �إليه  ��صتكت  ملا  14ه���( ر�صي �هلل عنها  بنت عتبة )ت  لهند   [ �لنبي 

�لنفقة من زوجها �أبي �صفيان )ت31 ه�( [، حيث قالت: يا ر�صول �هلل، 

�أخذت  ما  �إل  وولدي  يكفيني  ما  يعطيني  ولي�ص  �صحيح  رجل  �صفيان  �أبا  �إن 

. فذهب 
)3(

منه وهو ل يعلم. فقال ]: »خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«

�ل�صافعي و�أحمد �إىل �أن هذ� ت�صرف بالفتيا، فمن ظفر بقدر حقه، بغري �إذن 

خ�صمه به، ممن هو عليه، جاز له �أن ي�صتويف حقه. وقال مالك وجماعة من 

�أهل �لعلم: �إنه ت�صرف بالق�صاء، فال يجوز له �أخذ حقه �إل باإذن �لقا�صي. 

وي�صت�صهد �لفريق �لأول بح�صور �أبي �صفيان يف �لبلد، فلو كان ق�صاًء ملا حكم 

�لأمو�ل،         باأن هذه م�صائل  �لثاين  �لفريق  �إعالمه، وي�صت�صهد  ] بذلك قبل 
.

)4(

ول تباح �لأمو�ل �إل بق�صاء

ج1،  �ملقت�صد،  ونهاية  �ملجتهد  بد�ية  ر�صد،  �بن  بعدها؛  وما  �ص104  �لإحكام،  �لقر�يف،  �نظر   -1

�ص290. �لكا�صاين، بد�ئع �ل�صنائع، ج6، �ص 86، 87. �ملطيعي، حممد جنيب، �ملجموع �صرح �ملهذب 

لل�صري�زي )جدة: مكتبة �لإر�صاد، د.ط، د.ت(، ج 21، �ص 187.

2- �نظر �لإ�صنوي، جمال �لدين عبد �لرحيم بن �حل�صن، �لتمهيد يف تخريج �لفروع على �لأ�صول، 

حتقيق وتخريج د. حممد ح�صن هيتو )بريوت: موؤ�ص�صة �لر�صالة، ط3، 1404ه�/1984م(، �ص 509 

و510.

3- �أخرجه �ل�صيخان، و�للفظ للبخاري. �لبخاري، �صحيح �لبخاري، كتاب �لأحكام، حديث )6758(، 

ج 6، �ص 2626. م�صلم، �صحيح م�صلم، كتاب �لأق�صية: حديث )1714(، ج3، �ص 1338. 

4- �نظر �لقر�يف، �لإحكام، �ص100- 102؛ �لقر�يف، �لفروق، ج1، �ص359- 360؛ �لنووي، �أبو زكريا 

يحيى بن �صرف، �صرح �لنووي على �صحيح م�صلم )بريوت: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ط2، 1392ه�(، 

�لعباد،  خري  هدي  يف  �ملع��اد  ز�د  بكر،  �أبي  بن  حممد  �لدين  �لقيم،�صم�ص  �بن  8؛  �ص7-  ج12، 

ج5،          1412ه�/1992م(،  ط26،  �لر�صالة،  موؤ�ص�صة  )بريوت:  �لأرنوؤوط  �لقادر  وعبد  �صعيب  حتقيق 

�ص22- 23.
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�لب�صرية  �جلبلة  ومقام  �لت�صريع  مقام  بني  ل��رتدده  مقامه  �أ�صكل  ومما 

�لعامة: نزوله ] يف حجة �لود�ع باملح�صب )�لأبطح(، ف�صلى ] فيه �لظهر 

. فقد روى 
)1(

و�لع�صر و�ملغرب و�لع�صاء، ثم هجع بها هجعة، ثم دخل مكة

ًة،  يَب �ُصنَّ نافع )ت117 ه�( »�أن �بَن عمر )ت74 ه�( [ َكاَن َيَرى �لتَّْح�صِ

 [ ِ
َّ

َب َر�ُصوُل �هلل َبِة. َقاَل َناِفٌع: َقْد َح�صَّ �صْ ْفِر ِباحْلَ ْهَر َيْوَم �لنَّ لِّي �لظُّ َوَكاَن ُي�صَ

. وذهبت عائ�صة )ت 58 ه�( و�بن عبا�ص [ �إىل �أن ذلك 
)2(

َلَفاُء َبْعَدُه« َو�خْلُ

كان من ر�صول �هلل ] لتجميع �أ�صحابه، لكونه �أن�صب �لأماكن للخروج، فكان 

ين�زل بالأبطح لهذ� �لغر�ص، ل ليكون �صنة وقربة. روى �لبخاري )ت256ه�( 

ب�صنده عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها قالت: »�إمنا كان من�زل ين�زله �لنبي ] 

يُب  . و�أخرج عن �بن عبا�ص [ قال: »َلْي�َص �لتَّْح�صِ
)3(

ليكون �أ�صمح خلروجه«

.
)4(

»[ ِ
َّ

ا ُهَو َمْنِزٌل َنَزَلُه َر�ُصوُل �هلل َ ِب�َصْيٍء، �إِمنَّ

انفتاح الن�ص على القرائن املقاميَّة: 

�لأ�صويل  �لدر�ص  د�خ��ل  وعلمًيا  فقهًيا  �إ�صكال  �لق�صية  هذه  �صكلت  لقد 

قدمًيا وحديًثا، ذلك �أن فتح �لن�ص �أمام �لقر�ئن يلزم �أن ل يكون طليًقا من 

كل �عتبار و�أن يخ�صع ل�َصنَنٍ ملتَزم يتفق عليه من قبل �ملتنازعني، ويرجع �إليه 

من قبل �ملتخا�صمني. وقد كان �لختالف مرتكًز� حول نقطة جوهرية و�حدة 

فاختلفت  بالإفادة،  �مل�صتقلة  �جلمل  �إىل  �ملقامية  �لقرينة  �متد�د  يف  تتمثل 

�لآر�ء �إىل �جتاهني �أ�صا�صيني يف هذ� �ل�صدد، وهما:

الجتاه الأول: 

بالفائدة  م�صتقلة  كانت  �إذ�  �جلملة  �أن  و�لأ�صوليني  �لفقهاء  جمهور  يرى 

�لأحو�ل  ف��اإن  بها،  �ملتكلم  ع��رف  بح�صب  �ل�صرعية  �أو  �لعرفية  �أو  �للغوية 

1- �نظر: �لبخاري، �صحيح �لبخاري، كتاب �حلج، حديث )1675(، ج2، �ص626.

2- م�صلم، �صحيح م�صلم، كتاب �حلج، حديث )1310(، ج2، �ص951.

3- �لبخاري، �صحيح �لبخاري، كتاب �حلج، حديث )1676(، ج2، �ص626.

4- �لبخاري، كتاب �حلج، حديث )1677(، ج2، �ص626.
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�جلملة  وتكون  مدلولها،  توؤثر يف  ل  ونظمها  لفظها  �لكامنة خارج  �خلا�صة 

حينئذ مقطوعة �ل�صلة بكل �ملحيط �خلارجي �خلا�ص �لذي �صدر فيه �لكالم 

�إذ� كان فتح معنى �جلملة عليه يعود بتخ�صي�ص �لن�ص �أو تقييده وتاأويله، 

بذلك،  باأ�ص  وقطع فال  وزيادة جزم  وتوكيد  بتقوية  عليه  يعود  كان  �إذ�  �أما 

لأن �ملحظور هو فتح معنى �جلملة �مل�صتقلة بالإفادة يف �صياقها �خلا�ص على                                                                                                                                    

ما يغري معناها ل ما يثبتها ويقويها �أكرث. وحجتهم يف ذلك �أن فتح �لن�ص على 

كل �ملوقف �لذي �صدر فيه قد يوؤدي �إىل عدم ��صتقر�ر �ملعاين و�لأحكام �لتي 

ت�صتفاد من �لن�صو�ص، ذلك لأن �جلملة وحدة كالمية م�صتقلة، و��صتقاللها 

ينايف فتحها على ما هو خارج عنها، لأن ذلك �خلارج عنها �إذ� �أعملناه فيها 

ل فقد �نخرم بذلك ��صتقالل �جلملة و�صارت �لفائدة  وغريَّ من مدلولها وبدَّ

.
)1(

غري قارة ول ثابتة

�لقر�آن  كون  �أكرث  �لقاعدة  بهذه  �لتم�صك  �إىل  �لأ�صول  علماء  دفع  و�لذي 

�لكرمي قد نزل نزول متفرًقا يف جنوم، وكون بع�ص ترتيبه على غري ترتيب 

نزوله يف ر�صم �مل�صحف، وكون بع�ص ن�صو�صه مدرجة يف بع�صها من غري 

نزولها مًعا، فكل ذلك جعلهم يقت�صرون على �جلملة �ملفيدة بو�صفها �لوحدة 

يف  يكن  مل  ما  خارجها  من  بالتغيري  م�صها  يجوز  ل  �لتي  �لقارة  �لكالمية 

�إفادتها �أو �إفادة بع�ص كلماتها ق�صور �أو غمو�ص وخفاء، وعندئذ تفقد �صرط 

ة �لتي تو�صح �ملر�د منها. وهم بهذ�  ��صتقالليتها وتنفتح على �لقر�ئن �ملقاميَّ

وف�صوله                                                                                                                               ووح��دة جنومه  �لنظم  ترتيب  �لبحث عن  ح��ررو� ذممهم من  قد 

وما �إىل ذلك؛ لعتقادهم �أن دون معرفة تفا�صيل ذلك خرَط �لقتاد. ولعل 

هذ� ما ي�صرحون به يف قاعدتهم �ملعروفة: »�لعربة بعموم �للفظ ل بخ�صو�ص 

�ل�صبب«.

لتف�صري  متكامل  �أ�صويل  منظور  »نحو  كرمي،  قادر  �لدين  جنم  �لزنكي،  ر�جع:  �أوفى  لتفا�صيل   -1

�لن�ص« يف )�صل�صلة كتاب �ملنظور �حل�صاري. م�صيغان: مركز �لرتبية و�لتعارف �حل�صاري، �لكتاب 

�لأول، �أكتوبر 2004م(، �ص 254-258. �جل�صا�ص، �لف�صول يف �لأ�صول: ج1، �ص4 وما بعدها. �إلكيا 

�لهر��صي، �أحكام �لقر�آن: ج3، �ص69. �بن عا�صور، �لتحرير و�لتنوير: ج5، �ص 96.



92

يقول �جل�صا�ص �لر�زي )ت370 ه�(: »كل كالم خرج عن �صبب فاحلكم له 

ل لل�صبب، فاإذ� كان �أعم من �ل�صبب وجب �عتبار حكمه بنف�صه دون �صببه... 

وذلك لأن كل لفظ فحكمه قائم بنف�صه �إل �أن تقوم �لدللة على �إز�لته عن 

موجبه ومقت�صاه… وقد �عترب هذ� �ملعنى �لذي ذهبنا �إليه �صائر �لفقهاء 

، ثم ذكر �أن لهذه �لقاعدة تف�صيال، كما ياأتي:
)1(

�لذين يعتّد باأقاويلهم«

1- �أن يكون لفظ �خلطاب جارًيا بنف�صه م�صتقال يف �إفادته، فيكون �حلكم 

للخطاب ل �أثر فيه لل�صبب �إل �أن تقوم دللة من �ل�صارع على مثل ذلك.

2- �أن يكون لفظ �خلطاب غري م�صتقل بنف�صه، فيكون حكمه قا�صًر� على 

.
)2(

معنى �ل�صبب

هذ� وينبغي �أن يخرج عن حمل �لنز�ع �أن مق�صود �جلمهور من عدم فتح 

ا من �لقر�ئن، �أما تلك �لتي  �جلملة على �لقر�ئن �ملقامية هو ما يكون خا�صً

تنطبق  ل  �أن  فينبغي  �لفهم  يف  ��صتح�صارها  ويفرت�ص  ومعهودة  عامة  هي 

عليها هذه �لقاعدة، و�أعني بذلك ما يتعلق مبعهود �لعرب يف �أقو�لها و�أفعالها 

يف  و��صتح�صاره  ذلك  فمعرفة  �لت�نزيل،  حالة  و�أحو�لها  عاد�تها  وجم��اري 

. كما خرجت من عموم �لقاعدة تلك �لقر�ئن �ملوؤكدة 
)3(

�لتف�صري �صرط لزم

ملعنى �لن�ص و�ملتممة لفو�ئده، لأنها غري مغرية للمعنى.

ت�صتقل �جلملة  �لتي  �ملقامية �خلا�صة  �لقر�ئن  �ملعنى عن  �أمثلة برت  ومن 

دونها بالإفادة ما ذكره �جل�صا�ص يف قوله تعاىل: {

} )�لأنعام: 121(، حيث قال: »�إنه عام يف كل     

ما تركت �لت�صمية فيه عامًد�، و�إن كان قد روي �أنها نزلت يف �صاأن �مليتة حني 

. فقد �أخرج �أبو د�ود )ت 275 ه�( ب�صنده َعِن 
)4(

جادل �مل�صركون �مل�صلمني«

1- �جل�صا�ص، �لف�صول يف �لأ�صول: ج1، �ص188.

2- �نظر: �مل�صدر �ل�صابق: ج1، �ص191.

3- �نظر: �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج3، �ص311- 314.

4- �جل�صا�ص، �لف�صول يف �لأ�صول: ج1، �ص191- 192.
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ا َقَتْلَنا  ُكُل مِمَّ
ْ
ِبيِّ ] َفَقاُلو�: َناأ ا�ٍص [ َقاَل: »َجاَءِت �ْلَيُهوُد �إِىَل �لنَّ �ْبِن َعبَّ

 {           } 
ُ َّ
ْنَزَل �هلل

َ
؟ َفاأ

ُ َّ
ا َقَتَل �هلل ُكُل مِمَّ

ْ
َول َناأ

.
)1(

�إِىَل �آِخِر �لآَيِة«

ومن �أمثلة �جلملة �لتي ل ت�صتقل بالإفادة يف نف�صها فتنفتح على �لقر�ئن 

�ملقامية �خلا�صة قوله تع��اىل: {

          } )�مل����ائدة: 93(. فقوله: »فيما طعمو�« جممل،      

ولو حمل �للفظ على ظاهره لرفع �لإثم عن كل ما يطعمه �مل�صلم �إذ� �تقى 

ًما، كاخلمر و�مليتة و�لدم �مل�صفوح، لذ� وجب طلب �لدللة  و�آمن و�إن كان حمرَّ

من �لقر�ئن �ملقامية �ملحتفة باخلطاب، وهي ق�صة �لن�زول، فبها يتبني خطاأ 

ذلك �لفهم �لظاهر. فقد �أخرج �لإمام �لبخاري ب�صنده َعْن �أن�ص بن مالك 

َفَنَزَل   ،] َطْلَحَة  ِبي 
َ
�أ َمْنِزِل  يِف   

ِ
�ْلَقْوم �َصاِقَي  »ُكْنُت  َقاَل:   ] )ت93 ه�( 

 
ُ َّ
ْنَزَل �هلل

َ
: ُقِتَل َقْوٌم َوْهَي يِف ُبُطوِنِهْم؟ َقاَل: َفاأ

ِ
ْمِر... َفَقاَل َبْع�ُص �ْلَقْوم ِرمُي �خْلَ حَتْ

 .
)2(

»{ تع�اىل: {                      

ت رفع �لإثم مبن مات قبل حترمي تلك �ملحرمات وهي  فق�صة �لن�زول خ�صَّ

يف بطنه، وقد �آمن و�تقى وعمل �صاحًلا، �أما بعد حترميها فال �صك يف حلاق 

�لإثم مبن طِعَمها.

�أما مثال �لقر�ئن �لعامة �لتي ي�صتقل لفظ �لن�ص دونها وينبغي ��صتح�صارها 

يف �لتف�صري فك��ق���وله تع����اىل: {

           } )�لأن��ع��ام: 

145(، فاإن ظاهر �لن�ص ح�صر �ملحرمات من �لأطعمة يف �لثالثة �ملذكورة، 

و�جلملة م�صتقلة بالإفادة. لكن �لإمام �ل�صافعي نفى توهم �حل�صر يف �لآية 

1- �أبو د�ود، �صنن �أبي د�ود، كتاب �ل�صحايا، حديث )2819(، ج3، �ص 246.

2- �لبخاري، �صحيح �لبخاري، كتاب تف�صري �لقر�آن، حديث )4344(، ج4، �ص 1688.
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�أحو�لهم حالة نزول �لقر�آن.  با�صتح�صار معهود �لعرب وعاد�تهم وجماري 

على  يحرم  ل  �أن  �أحدهما:  معنيني؛  �لآية  »�حتملت  �ل�صافعي:  �لإم��ام  يقول 

طاعم �أبًد� �إل ما ��صتثنى �هلل…ويحتمل قول �هلل {

دون غريه.  ر�صول �هلل  �ُصئل عنه  �صيء      } من 

..
)1(

ويحتمل: مما كنتم تاأكلون. وهذ� �أوىل معانيه دون غريه«

و�أو�صح �جلويني مق�صود �ل�صافعي فقال: »كان �لكفار ُيحلون �مليتة و�لدم 

وحلم �خلنزير وما �أهلَّ لغري �هلل به، وكانو� يتحرجون عن كثري من �ملباحات 

ه، فنزلت هذه �لآية  يف �ل�صرع، فكانت �صجيتهم تخالف و�صع �ل�صرع وحُتادُّ

و�حلام  و�لو�صيلة  و�ل�صائبة  �لبحرية  يف  �صجيتهم  بذكر  �ل��ورود  م�صبوقة 

و�ملوقوذة و�أكيلة �ل�صبع، وكان �لغر�ص منها ��صتبانة كونهم على م�صادة �حلق 

و�لغر�ص  ما حللتموه.  �إل  ل حر�م  تعاىل:  قال  كاأنه  �ل�صدق، حتى  وحمادة 

..
)2(

�لرد عليهم«

ومثالها من �ل�صنة ما �أورده �لبيهقي )ت458 ه�( قال: »دخل �إ�صحاق بن 

ر�هويه )ت238 ه�( و�أحمد بن حنبل ويحيى بن معني )ت233 ه�( مكة… 

�هلل  عبد  �أب��ا  يا  حنبل:  بن  لأحمد  فقلت  �إ�صحاق:  قال  �ل�صافعي.  ف���ر�أو�... 

�أبا عبد �هلل �صله عن حديث �لنبي  …فلما قمنا عليه قلنا: يا  �إليه  مرَّ بنا 

ر: دعو�  ]: »�أمكنو� �لطري يف �أوكارها«. فقال: وما ت�صنع بهذ�؟ هذ� مف�صَّ
ه: يا مطلبي،  �لطري يف ظلمة �لليل يف �أوكارها. فقال �إ�صحاق: و�هلل لأ�صاألنَّ

ما تف�صري قول �لنبي ]: �أمكنو� �لطري يف �أوكارها؟... قال �ل�صافعي: كان 

�أخذت  فاإن  ف�صرحوها،  �لطري،  �إىل  �صفًر� عمدو�  �أر�دو�  �إذ�  �أهل �جلاهلية 

و�  مييًنا خرجو� يف ذلك �لفاأل، و�إن �أخذت ي�صاًر� �أو رجعت �إىل خلفها تطريَّ

»�أمكنو�  �لنا�ص:  يف  فنادى  مكة  قدم   [ �لنبي  �هلل  بعث  �أن  فلما  ورجعو�، 

.
)3(

رو� على ��صم �هلل« �لطري يف �أوكارها، وبكِّ

1- �ل�صافعي، �لر�صالة: �ص128- 129.

2- �جلويني، �لربهان: ج1، �ص134.

3- �لبيهقي، �أبو بكر �أحمد بن �حل�صني، مناقب �ل�صافعي، حتقيق �ل�صيد �أحمد �صقر )�لقاهرة: د�ر 

�لرت�ث، د.ط، 1970م(، ج1، �ص307- 308.
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وروي عن وكيع بن �جلر�ح )ت197 ه�( �أنه �صئل عن هذ� �حلديث فقال: 

»�إمنا هو عندنا على �صيد �لليل«، �أي على حترمي �ل�صيد بالليل، فذكر له قول 

. فال�صافعي فتح 
)1(

�ل�صافعي فا�صتح�صنه، وقال: »ما ظنناه �إلَّ على �صيد �لليل«

�لن�صني �مل�صتقلني بالدللة على �لقر�ئن �ملقامية �لعامة �ملعهودة للعرب، لأن 

��صتح�صارها يف �لتف�صري �صرط لزم، بخالف �لقر�ئن �ملقامية �خلا�صة.

الجتاه الثاين:

يرى �لإمام �ل�صاطبي �صرورة فتح �ملعنى يف �جلملة على جميع ما يكتنفها 

ولو كانت خا�صة، ويخالف �جلمهور  �ملقامية،  �لقر�ئن  �لأو�صع من  ونظمها 

منها  ويبدي حتفظه  �ل�صبب،  ل بخ�صو�ص  �للفظ  بعموم  �لعربة  قولهم:  يف 

على هذ� �لإطالق، ويف�صل يف �ملو�صوع تف�صيال دقيًقا، فيفرق بني �ملقامات 

�خلا�صة �لتي يظهر كونها مق�صودة لل�صارع من �إير�د �لن�ص قريًنا بها لكونها 

معنى  ولظهور  �ل�صرعي  للحكم  مظنة  تكون  لأن  �صاحلة  معان  على  حتتوي 

�لعلل فيها، فيعد هذ� �لنوع موؤثًر� يف دللة �لن�ص ولو عاد عليه بالتخ�صي�ص 

و�لتقييد و�لتاأويل، وبني تلك �ملقامات �خلا�صة �لتي ل يظهر �لتفات �ل�صارع 

�إليها يف مناط �لأحكام، فيعّد �لقاعدة جارية فيها.

نبه على  �لذي  �لعيد  �بن دقيق  �لإمام  �ل�صاطبي يف هذ� عيال على  ولعل 

هذ� �لفرق يف تعليقه على حديث �لنهي عن �ل�صيام يف �ل�صفر، فقد قال رًد� 

على من يقول من �لظاهرية مبنع �ل�صوم يف �ل�صفر ��صتدلل بعموم حديث 

جابر بن عبد �هلل [ قال: »كان ر�صول �هلل ] يف �صفٍر، فر�أى رجال قد 

َلُه؟ قالو�: رجل �صائم. فقال  ُظلَِّل عليه فقال: ما  �لنا�ص عليه، وقد  �جتمع 

ه  يتنبَّ �أن  »يجُب   :
)2(

فر« �ل�صَّ يف  ت�صومو�  �أن  �لربِّ  من  لي�ص   :[ �هلل  ر�صول 

للفرق بني دللة �ل�صياق و�لقر�ئن �لد�لَّة على تخ�صي�ص �لعموم وعلى مر�د 

�ملتكلم، وبني جمرد ورود �لعامِّ على �صبب، ول ُيجريهما جُمرًى و�حًد�، فاإن 

1- �مل�صدر �ل�صابق: ج1، �ص309.

2- �أخرجه م�صلم، �صحيح م�صلم، كتاب �ل�صيام: حديث )1115(، ج2، �ص786.
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د ورود �لعام على �ل�صبب ل يقت�صي �لتخ�صي�ص به، كن�زول قوله تعاىل:                جمرَّ

{         } )�ملائدة: 38( ب�صبب �صرقة رد�ء 

�ل�صياق  �أما  و�لإجماع،  بال�صرورة  به  �لتخ�صي�ص  يقت�صي  ل  فاإنه  �صفو�ن، 

و�لقر�ئن فاإنها �لد�لَّة على مر�د �ملتكلم من كالمه، وهي �ملر�صدة �إىل بيان 

ل  منزَّ �حلديث  هذ�  باأن  عليهم  ردَّ  فقد   .
)1(

�ملحتمالت« وتعيني  �ملجمالت، 

على مثل تلك �حلالة من جهد �ل�صوم وبلوغ �مل�صقة �أو �أد�ء �ل�صوم �إىل ترك 

بدعوى  �ل�صبب  من  �ملفهوم  �لعتبار  هذ�  فرتك  �لقربات،  من  �أوىل  هو  ما 

..
)2(

عموم �للفظ موؤدٍّ �إىل �إهمال �لغر�ص �لذي �صيق �لن�ص من �أجله

�لذي  �ل�صبب  بني  �لتفريق  يلزم  لهم:  يقول  �لعيد  دقيق  �بن  �لإمام  فكاأن 

يدخل يف غر�ص �صوق �خلطاب و�ل�صبب �لذي ل يدخل يف غر�صه، فاأما �لأول 

من  كل  فهمه  ما  هو  وهذ�  يخ�ص�صه.  فال  �لثاين  و�أما  �لعموم،  فيخ�ص�ص 

�لزرك�صي نقال  و��صتح�صناه، فيقول  �ل�صنعاين من كالمه  و�لأمري  �ملاوردي 

عن �ملاوردي يف »�حلاوي«: »قال �بن دقيق �لعيد: ينبغي �أن يفرق بني �صبب 

و�لقر�ئن  �ل�صياق  يقت�صي  �صبب  وبني  به،  �لتخ�صي�ص  �ل�صياق  يقت�صي  ل 

�ل�صياق  عليه  دل  ما  �عتبار  فالو�جب  �لثاين  من  كان  فاإن  به،  �لتخ�صي�ص 

�ملجمالت،  بيان  �إىل  ير�صد  وبه  �لكالم،  مق�صود  يتبني  به  �إذ  و�لقر�ئن، 

.
)3(

ومتييز �ملحتمالت، وفهم ماأخذ �خلطاب«

ا: »�إن كان يقت�صي �ل�صياق وقر�ئن �ملقام  ويقول �ل�صنعاين نقال عنه �أي�صً

�لتخ�صي�ص يف �ل�صبب ُخ�صَّ به �لعاّم، �إذ �لو�جب �عتبار ما دلَّ عليه �ل�صياق 

. وهم 
)4(

و�لقر�ئن. و�إن مل يقت�ص �ملقام �لتخ�صي�ص فالو�جب �عتبار �لع�اّم«

1- �بن دقيق �لعيد، �إحكام �لأحكام: ج2، �ص174.

2- �نظر: �مل�صدر �ل�صابق.

عمرو  �أبي  حتقيق  �جلو�مع،  بجمع  �مل�صامع  ت�صنيف  �هلل،  عبد  بن  بهادر  �لدين  بدر  �لزرك�صي،   -3

�حل�صيني )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1420ه� / 2000م(، ج1، �ص 398.

4- �ل�صنعاين، حممد بن �إ�صماعيل، �أ�صول �لفقه �مل�صمى �إجابة �ل�صائل �صرح بغية �لآمل، حتقيق �أحمد 

�ل�صياغي وح�صن حممد )بريوت: موؤ�ص�صة �لر�صالة، ط1، 1986م(، �ص 334.
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يق�صدون من لفظة »�ل�صياق« �لغر�ص �لذي جاء �خلطاب له.

وي�صرب �لإمام �لزرك�صي مثال لذلك بتخ�صي�ص �لإمام �ل�صافعي حديث 

�لنهي عن قتل �لن�صاء باحلربيات مبا لب�ص �خلطاب من �صبب يظهر كونه 

مق�صوًد� لل�صارع، وهو �أنه ] مرَّ بامر�أة مقتولة يف بع�ص غزو�ته فقال: »مل 

�أر�د به  �أنه  ، فعلم 
)1(

ُقتلت وهي ل تقاتل. ونهى عن قتل �لن�صاء و�ل�صبيان«

�حلربيات، وَتَخلَّ�َص �ل�صافعي بذلك عن ��صتدلل �أبي حنيفة على �متناع قتل 

�ل�صافعي رحمه �هلل بعموم هذ�  �ملرتدة، يقول �لزرك�صي معلًقا: »فلم يعمل 

�خلرب وق�صره على �صببه مع �أن �لعربة عنده بعموم �للفظ..لأن �ل�صبب من 

.
)2(

�أمار�ت �لتخ�صي�ص«

�ل�صافعي  �إىل  �ل�صياق ن�صب �لزرك�صي  ويف حديثه عن �لتخ�صي�ص بدللة 

�أنه قال: »�لكالم مف�صل يف مق�صوده، وجممل يف غري مق�صوده«، و�أو�صحه 

بقول بع�ص �لعلماء: »�لآية �إذ� �صيقت لبيان مق�صود فاإمنا يوجب �لتعميم يف 

حمل �ملق�صود، فاأما يف حمل غري �ملق�صود و�لغر�ص باخلطاب فال يق�صد 

 .
)3(

باخلطاب، بل يعر�ص عنه �صفًحا«

نَّ 
َ
»�أ ُعَمَر:  �ْبِن  َعِن  ب�صنده  �لرتمذي  عند  ولفظه  ماجه.  و�بن  و�لرتمذي  مالك  �أخرجه  1- �حلديث 

 
َّ

لَّى �هلل ِ �صَ
َّ

ْنَكَر َر�ُصوُل �هلل
َ
َفاأ َمْقُتوَلًة،  َو�َصلََّم  َعَلْيِه   

َّ
لَّى �هلل ِ �صَ

َّ
َبْع�ِص َمَغاِزي َر�ُصوِل �هلل ًة ُوِجَدْت يِف 

َ
�ْمَر�أ

ِحيٌح َو�ْلَعَمُل  ْبَياِن«. وقال �لرتمذي: َهَذ� َحِديٌث َح�َصٌن �صَ �َصاِء َو�ل�صِّ َعَلْيِه َو�َصلََّم َذِلَك، َوَنَهى َعْن َقْتِل �لنِّ

�َصاِء  ِهْم َكِرُهو� َقْتَل �لنِّ  َعَلْيِه َو�َصلََّم َوَغرْيِ
َّ

لَّى �هلل ِبيِّ �صَ َحاِب �لنَّ �صْ
َ
ْهِل �ْلِعْلِم ِمْن �أ

َ
َعَلى َهَذ� ِعْنَد َبْع�ِص �أ

�َصاِء ِفيِهْم  ْهِل �ْلِعْلِم يِف �ْلَبَياِت َوَقْتِل �لنِّ
َ
�َص َبْع�ُص �أ . َوَرخَّ اِفِعيِّ ْوِريِّ َو�ل�صَّ َو�ْلِوْلَد�ِن. َوُهَو َقْوُل �ُصْفَياَن �لثَّ

ا يِف �ْلَبَياِت«. مالك، �ملوطاأ، كتاب �جلهاد، حديث )857(،  �صَ �ْصَحَق َوَرخَّ ْحَمَد َو�إِ
َ
َو�ْلِوْلَد�ِن َوُهَو َقْوُل �أ

ج2، �ص6. �لرتمذي، �صنن �لرتمذي، كتاب �ل�صري، حديث )1617(، ج5، �ص 158- 160. �بن ماجه، 

حممد بن يزيد �لقزويني، �صنن �بن ماجه، حتقيق حممد فوؤ�د عبد �لباقي )بريوت: د�ر �لفكر، د. ط. 

ت(، ج2، �ص 947 - 948.

2- �لزرك�صي، ت�صنيف �مل�صامع: ج 3، �ص 398.

3- �لزرك�صي، بدر �لدين بهادر بن عبد �هلل، �لبحر �ملحيط يف �أ�صول �لفقه، حترير د. عبد �ل�صتار 

ج4،                   1993م(،   / 1417ه�  ط2،  �ل�صفوة،  د�ر  )�لقاهرة:  �لعاين  �لقادر  عبد  د.  مر�جعة  غدة،  �أبو 

�ص 260 - 266.
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ويقول �لقر�يف: »�لقاعدة �أن �للفظ �إذ� �صيق لبيان معنى؛ ل يحتج به يف 

 .
)1(

غريه، فاإن د�عية �ملتكلم من�صرفة ملا توجه له، دون �لأمور �لتي تغايره«

وكاأن �ل�صاطبي فهم مغزى تلك �لعبار�ت و�أر�د �أن ي�صوغها يف لغة و��صحة 

ل لب�ص فيها، فاأ�صار �إىل �صرورة عر�ص عالقة �ل�صبب باخلطاب على مق�صد 

�أو مق�صود �ل�صارع من �صْوقه، فما ظهر �عتباره فهو موؤثر يف  �ل�صريعة فيه 

دللة �لن�ص، وما كان طردًيا ومما ل يلتفت �إليه �ل�صارع يف ترتيب �لأحكام 

فال عربة به. وكاأنه يو�فق تف�صري �لإمام �بن تيمية �حلر�ين خلالف �لعلماء 

ر�أي  يرجح  ثم  �ل�صبب،  بخ�صو�ص  �أو  �للفظ  بعموم  �لعربة  هل  م�صاألة:  يف 

�أبرزه �بن تيمية  �لتف�صري �لذي  �ل�صبب على  باأن �لعربة بخ�صو�ص  �لقائلني 

�أنه: هل يكون �صمول  �إىل  �أعاد �حلر�ين مناط �لإ�صكال  لهذ� �ملذهب. فقد 

حكم �لن�ص �لعام �لو�رد على �صبب �صمول بيانيًّا )لفظيًّا( فيعم �لن�ص كلَّ ما 

يتناوله �للفظ، �أو يكون �صموله قيا�صًيا، مبعنى �أن ينظر �ملجتهد �إىل خ�صو�ص 

�ل�صبب ويعرف من وجوه �لعالقة �حِلكميَّة بني �للفظ و�ل�صبب �ملعنى �لذي 

�صرع من �أجله �حلكم، ثمَّ يكون تعدية �حلكم �إىل كلِّ ما ت�صمله �لعلَّة، �صو�ًء 

.
)2(

كان د�خال يف �للفظ �أم خارًجا عنه

وبناًء على �لقول ب�صموله قيا�ًصا قد يدخل يف �حلكم ما هو خارج عن �للفظ 

من طريق �لتعدية و�لقيا�ص، ويخرج منه ما هو د�خل يف �للفظ لعدم �ندر�جه 

حتت �لعلَّة. ثمَّ نقل �إجماع �لعلماء على �أنه ل يخت�ص �حلكم بال�صخ�ص �لذي 

.
)3(

نزل فيه �لن�ص �لعام، و�أنه يعم غريه من �ملكلفني

يقول �بن تيمية: »و�لنا�ص و�إن تنازعو� يف �للفظ �لعام �لو�رد على �صبب؛ 

عمومات  �إن  �مل�صلمني:  علماء  من  �أحد  يقل  فلم  ل،  �أم  ب�صببه  يخت�ّص  هل 

1- �لقر�يف، �صهاب �لدين �أحمد بن �إدري�ص، �لعقد �ملنظوم يف �خل�صو�ص و�لعموم، حتقيق علي معو�ص 

وعادل عبد �ملوجود )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1421 ه� / 2001م(، �ص 399.

2- �نظر: �بن تيمية، �أحمد بن عبد �حلليم �حلر�ين، مقدمة يف �أ�صول �لتف�صري، حتقيق حممود ن�صار 

)�لقاهرة: مكتبة �لرت�ث �لإ�صالمي، د. ط، د. ت(، �ص60.

3- �نظر: �مل�صدر �ل�صابق.
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، و�إمنا غاية ما يقال: �إنها تخت�ص  �لكتاب و�ل�صنة تخت�ص بال�صخ�ص �ملعنيَّ

بنوع ذلك �ل�صخ�ص، فيعم ما ُي�صبهه ول يكون �لعموم فيها بح�صب �للفظ، 

و�لآية �لتي لها �صبب معني �إن كانت �أمًر� ونهًيا فهي متناولة لذلك �ل�صخ�ص 

ولغريه ممن كان مبن�زلته، و�إن كانت خرًب� مبدح �أو ذم فهي متناولة لذلك 

، فلم يقل �أحد من �مل�صلمني: �إن �آيات 
)1(

ا« �ل�صخ�ص وملن كان مبن�زلته �أي�صً

تخت�ص  و�ملحاربني وغري ذلك  �ل�صرقة  �أو حد  �للعان  �أو  �لظهار  �أو  �لطالق 

بال�صخ�ص �ملعني �لذي كان �صبب نزول �لآية، وهذ� �لذي ي�صميه بع�ص �لنا�ص 

فيه  ُي�صدر  ل  و�أن  �لإ�صكال،  هذ�  من  �خلروج  �أر�د  وكاأنه   .
)2(

�ملناط تنقيح 

تعميًما، فاختار �أن �ل�صبب طريق لفهم �لن�ص، و�لفهم – كما يظهر– �صامل 

�لن�ص  فهم  يف  مدخال  لل�صبب  �أن  فاملهم  �لقيا�صي.  وللفهم  �لبياين  للفهم 

�لعِلم  فاإن  �لآي��ة،  فهم  يف  ُتعني  �لن�زول  �صبب  »ومعرفة  يقول:  فرت�ه  �لعام، 

بال�صبب ُيورث �لعلَم بامل�صبَّب«، فكاأنه ي�صري �إىل �أن حاجة �لن�ص �إىل �لتف�صري 

هي �لتي حتدد دور �ل�صبب فيه، فيقول بعد ذلك مبا�صرًة -وهو ي�صرب �ملثال 

باحللف على �ليمني-: »ولهذ� كان �أ�صحَّ قول �لفقهاء �أنه �إذ� مل يعرف ما نو�ه 

 .
)3(

�حلالف، رجع �إىل �صبب ميينه وما هيَّجها و�أثارها«

لتقرير  �ملوجبة  �لأ�صباب  منها:  مو��صع،  �ملناط  »لتعنيُّ  �ل�صاطبي:  يقول 

ياأتي  �لدليل  ف��اإن  �صبب،  على  حديث  جاء  �أو  �آي��ة  نزلت  �إذ�  كما  �لأح��ك��ام، 

�ملناط         تعيني  يقت�صي  و�أ�صباهها مما  �ملو��صع  »فهذه  يقول:  ثم   ،
)4(

بح�صبه«

1- �بن تيمية، جمموع �لفتاوى: ج13، �ص339.

2- �مل�صدر �ل�صابق: ج19، �ص14.

بفتحه  �لن�ص  على  يحكم  �أنه  �ملثال  بهذ�  ويعني  �لتف�صري، �ص60.  �أ�صول  مقدمة يف  تيمية،  �بن   -3

على �لقر�ئن �ملقامية بح�صب درجة غمو�ص �لن�ص وو�صوحه، فاإذ� كان �لن�ص و��صًحا بنف�صه متام 

�لو�صوح فال حاجة �إىل �لقر�ئن �خلارجية، �أما �إذ� نزلت درجة و�صوحه فاإن �لقر�ئن �صتوؤثر يف رفع 

درجة و�صوح �لن�ص �أو رفع �لغمو�ص �لذي يكتنفه. و�صّبه ذلك مبن حلف على ميني فلم تعرف نيته فيه 

على وجه �خل�صو�ص، في�صتعان على معرفتها بال�صبب �لذي حمله على �حللف وما هيجه و�أثاره، لرفع 

�لغمو�ص عن طبيعة حلفه.

4- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج3، �ص73- 74.
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. و�أ�صار 
)1(

ل بدَّ فيها من �أخذ �لدليل على وفق �لو�قع بالن�صبة �إىل كل نازلة«

�أن  �إىل  �ل�صتعمال  بحال  �لكالم  تف�صري  يف  �لعربة  �أن  بيان  �صدد  يف  وهو 

�لعموم ُيحمل على مو�صع �ل�صتعمال ل �لو�صع �لأ�صلي للفظ، لذ� فاإن �ملعنى 

�إىل  �إنه ُخ�ص، لأنه تخ�صي�ص بالن�صبة  �إذ� خ�ص�صه �ل�صتعمال فال يقال: 

حال �لو�صع ل حال �ل�صتعمال، وعليه فاإن �للفظ �لعام يف �ل�صياق ل ي�صمل                                                                                                                                      

هذ�  رجع  »ف��اإذن  يقول:  ثم  و�ملقامية،  �ملقالية  �لقر�ئن  عليه  ت�صاعد  ما  �إلَّ 

بخ�صو�ص  �لعتبار  و�إمن��ا  �للفظ،  بعموم  �عتبار  ل  ب��اأن  �لقول  �إىل  �لبحث 

هو  �لقولني  �أح��د  �أن  �إىل  رجعنا  فقد  ُعلم،  ما  �خل��الف  من  وفيه  �ل�صبب، 

.
)2(

�لأ�صح، ول فائدة ز�ئدة«

خالف  رج��ح  �ل�صاطبي  �أن  �ل��ع��ب��ارة  ه��ذه  م��ن  در�ز  �ل�صيخ  فهم  وق��د 

وقد  ز�ئ��دًة  �لفائدة  تكون  ل  »وكيف  عليها:  تعليًقا  فيقول  �جلمهور،  ر�أي 

بالعموم                                                �لعربة  �أن  من  �جلمهور  �صححه  ما  غري  فهمك  على  بناًء  ح  حِّ �صُ

 .
)3(

ل باخل�صو�ص؟«

�ل�صبب  بدليل  �لعام  �للفظ  يخ�ص�ص  ل  �ل�صاطبي  �أن  نفهم  ه��ذ�  وم��ن 

مطلًقا، بل بدليل �ل�صبب �لذي ي�صح �إدخاله يف �أ�صل �ملعنى بناًء على فهم 

�أ�صول �لعربية ومقا�صد �ل�صارع، فذكر �أنه ل بدَّ من فهم �لعالقة بني �لن�ص 

�لعام و�ل�صبب فهًما قائًما على �أ�صول �لعربية ومقا�صد �ل�صارع، »فاحلق يف 

�صيغ �لعموم �إذ� وردت �أنها على عمومها يف �لأ�صل �ل�صتعمايل، بحيث يفهم 

. وبهذ� قد و�صع 
)4(

حملَّ عمومها �لعربي �لَفِهُم �ملطلُع على مقا�صد �ل�صرع«

�ل�صاطبي معياًر� لتمييز ما هو معترب من عنا�صر �ل�صبب يف حمل �لعموم من 

غري �ملعترب، و�إذ� متَّ �للتز�م بهذ� �ملعيار فاإن �ل�صبب قد يكون مبثابة مثال 

للفظ �لعام ل �أكث�ر. فمن �أ�صباب �لن�زول �أو �لورود �ملرويَّة -كما يذكر �بن 

1- �مل�صدر �ل�صابق: مج2، ج3، �ص70- 76.

2- �مل�صدر �ل�صابق: مج2، ج3، �ص253.

3- �مل�صدر �ل�صابق: مج2، ج3، �ص253، من تعليقات در�ز.

4- �مل�صدر �ل�صابق، مج2، ج3، �ص952.
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عا�صور- »حو�دث ت�صببت عليها ت�صريعات �أحكام، و�صور تلك �حلو�دث ل تبني 

جممال ول تخالف مدلول �لآية بوجه تخ�صي�ص �أو تعميم �أو تقييد، ولكنها 

�إذ� ذكرت �أمثالها ُوجدت م�صاويًة ملدلولت �لآيات �لنازلة عند حدوثها، مثل 

، ومثل حديث كعب بن 
)1(

حديث عومير �لعجالين �لذي نزلت عليه �آية �للعان

عجرة �لذي نزلت عليه �آية {

... وهذ� �لق�صم ل يفيد �لبحث 
)2(

         } )�لبقرة: 196(

ٍم يف معنى �لآية ومتثيال حلكمها، ول ُيخ�صى توهم تخ�صي�ص  فيه �إل زيادَة تفهُّ

.
)3(

�حلكم بتلك �حلادثة…«

فمن  ووجاهة،  قوة  من  يخلو  ل  �لق�صية  هذه  يف  �ل�صاطبي  �لإم��ام  ور�أي 

�ملقرر لدى �لعلماء �أن معرفة �لأ�صباب و�ملالب�صات �ملحيطة بالن�ص ت�صاعد 

، كما يت�صم ر�أيه بطابع تطبيقي بعيد 
)4(

على ح�صن فقهه، وفهم �ملر�د منه

عن �لتجريد �ملخل �أو �لتعميم غري �ملن�صبط.

�صياق جملة  �إىل  مقامية  قرينة  دللة  �صر�ية  �إن  ونقول:  ن�صيف  �أننا  غري 

تكون حتميًة يف �جلملة �لتي ل ت�صتقل بالإفادة �للغوية �أو �لعرفية �أو �ل�صرعية،              

�لتما�ص  يكون  وحينذ�ك  �حتمايل،  فاأمر  بالإفادة  �مل�صتقلة  �جلملة  يف  �أما 

من  ورد  �إذ�  لكن  �لنظم،  �أنحاء  مع  �لتعامل  يف  �لأ�صل  هو  �ملقام  قر�ئن 

�لقر�ئن و�لأدلة ما ي�صري �إىل قطع �صياق �جلملة وبرته عن �لقر�ئن �ملقامية 

�أو ربط دللة  ترتيب �حلكم عليها  �ل�صارع يف  �أو ظهر عدم ق�صد  �خلا�صة 

خطابه مبعناها؛ �عتربنا لذلك نزول على تلك �لأدلة و�لقر�ئن. وعلى مقدمة 

تلك �لأدلة �أن يكون هناك ت�صرف من �ل�صارع يف�صر �ملر�د من �خلطاب على 

خالف تعدية دللة �لقر�ئن �إىل �لن�ص..

1- �نظر: ق�صة عومير عند م�صلم، �صحيح م�صلم، كتاب �للعان، حديث )1492(، ج2، �ص1129.

2- �نظر: ق�صة كعب عند م�صلم، �مل�صدر �ل�صابق، كتاب �حلج، حديث )1201(، ج2، �ص860.

3- �بن عا�صور، �لتحرير و�لتنوير: ج1، �ص46.

4- �نظر: �لقر�صاوي، كيف نتعامل مع �لقر�آن �لعظيم: �ص 249.
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�آيٍة  من   [ �لنبي  فهم  »�إذ�  ه�(:  )ت1176  �لدهلوي  �لعالمة  قال  وكما 

وجَه �صوق �لكالم، و�إن مل يكن غريه يفهم منه ذلك لدقة ماأخذه �أو تز�حم 

 .
)1(

�لحتمالت فيه، كان له �أن يحكم ح�صبما فهم«

1- �لدهلوي، �صاه ويل �هلل �أحمد بن عبد �لرحيم، حجة �هلل �لبالغة، حتقيق �ل�صيد �صابق )�لقاهرة: 

د�ر �لكتب �حلديثة، د. ط، د. ت(، �ص 622.
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حتى ل يكون فهم �لن�ص حرفيًّا ظاهريًّا، ول يخرج عن مر�د �ل�صارع و�صوية 

ه غلو ول يدخله �صدى، ول يخرج عن م�صار �لعقل و�لّنهى،  �ل�صريعة، ول مي�صَّ

ومد�رك  �ل�صرع  مقا�صد  من  �لإف��ادة  ب�صرورة  �أ�صادو�  �لأ�صول  علماء  فاإن 

وتعاطي  �لن�صو�ص،  للتعامل مع  و�صطي  بذلك منهاج فهم  �لعقل، لري�صمو� 

�لدللت منها.

تعريف مقا�صد ال�صرع ومدارك العقل:

يف  �ل�صريعة«  »مقا�صد  مل�صطلح  باحلدِّ  تعريٍف  على  �لباحثون  يعرث  مل 

�صم، من خالل بيان  در��صات �لقد�مى، بل جلُّ ما ُعرِث عليه هو �لتَّعريف بالرَّ

اطبّي  �ل�صَّ �لإمام  �لتَّو�صيحيَّة، كما فعل  �لأمثلة  �أو �صرب  �لأق�صام،  �أو  �لآثار 

رحمه �هلل. ولعلَّ �أو�صح تعريف له عند �لأقدمني هو تعريف �لإمام �لر�زي له 

بقوله: »ما دلَّت �لدلئل على وجوب حت�صيله، و�ل�صعي يف رعايته، و�لعتناء 

�أحمد  �لدكتور  جَمَعها  بتعريفاٍت،  �ملعا�صرين  بع�ص  وج��اء   .
)1(

بحفظ�ه«

َعت  ُو�صِ �لَّتي  �لغاياُت  ريعة هي  �ل�صَّ مقا�صد  »�إنَّ  فقال:  عبارٍة  ي�صوينُّ يف  �لرَّ

.
)2(

ريعُة لأجل حتقيقها، مل�صلحة �لعباد« �ل�صَّ

�أل�صقها مبا  تعريفات،  بجملة  �لكفوي  �لبقاء  �أبو  عرفه  فقد  »�لعقل«  �أما 

نحن فيه هو �لتعريف �لوظيفي �لذي �أجمله بقوله: »�لعلم ب�صفات �لأ�صياء 

. كما 
)4(

، »وهو مناط �لتكليف«
)3(

من: ح�صنها وقبحها، وكمالها ونق�صانها«

و�ملح�صو�صات  بالو�صائط،  �لغائبات  به  تدرك  قائال: »جوهر  ف مباهيته  عرَّ

هو  مبا  ف  عرَّ �هلل  رحمه  �لغز�يلَّ  �لإمام  �أنَّ  ا  �أي�صً بالإ�صارة  وجدير  �ص53.  �لكا�صف،  �لر�زي،   -1

قريب من م�صطلح �ملقا�صد، وهو م�صطلح )�ملعاين �ملنا�صبة(، فقال: »�ملعاين �ملنا�صبة: ما ي�صري �إىل 

ٍة. و�لعبارة �حلاوية لها: �أنَّ  وجوه �مل�صالح و�أمار�تها... و�مل�صلحة ترجع �إىل جلب منفعٍة �أو دفع م�صرَّ

به و�ملُخِيل  د �أبو حامد، �صفاء �لغليل يف بيان �ل�صَّ �ملنا�صبة ترجع �إىل رعاية �أمٍر مق�صوٍد«. �لغز�يل، حممَّ

وم�صالك �لتَّعليل، حتقيق زكريا عمري�ت )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1999م(، �ص 79.

للفكر  �لعاملي  �ملعهد  )فريجينيا:  �ل�صاطبي  �لإمام  عند  �ملقا�صد  نظرية  �أحمد،  �لري�صوين،   -2

�لإ�صالمي، ط4، 1415ه�/ 1995م(، �ص19.

3- �لكفوي، �لكليات: �ص617.

4- �مل�صدر �ل�صابق: �ص619.
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�كت�صبه  ما  �لعقل  مبد�رك  �ملق�صود  �أن  ذلك  من  ل  ويتح�صَّ  .
)1(

بامل�صاهدة«

ونق�صاًنا،  وكمال  وقبًحا،  ح�صًنا  �لأ�صياء  ل�صفات  ت�صور  من  وجمعه  �لعقل 

وغري ذلك.

ا�صتح�صار مقا�صد ال�صريعة ركن من اأركان الفهم:

لقد �أكد �لعلماء �أن فقه مقا�صد �لبيان و�لت�صريع يحقق للم�صتنبط �قتد�ًر� 

على �صبط حركة �ملعنى يف �لن�ص، ف�صال عن �أنه يحقق �صبل �لقتناع �لفكري 

و�لوجد�ين مبا �نتهى �إليه �ل�صتنباط من �لن�ص، وهذ� �لقتناع ل يقل �أهمية 

.
)2(

عن فري�صة حترير �ملعاين �لتي تنطوي عليها �لن�صو�ص

�ل�صرعية  باملقا�صد  �لأ�صوليون  �أخذ  »لقد  حبل�ص:  حممد  �لدكتور  يقول 

و�صيلة من و�صائل حتديد �ملعنى، فقد جعلوها �إطاًر� عاًما �أو م�صاًقا حكمًيا 

يعينهم على ��صتنباط �حلكم �ل�صديد. ومل يكن ممكًنا عندهم فهم �لن�صو�ص 

�ملقا�صد يف  �أخذ هذه  �أو حتديد معانيها حتديًد� دقيًقا دون  فهًما �صحيًحا 

وجوه،  عدة  حتتمل  قد  �ملعاين  على  و�لعبار�ت  �لألفاظ  دللة  لأن  �لعتبار، 

.
)3(

و�لذي يرجح و�حًد� من هذه �لوجوه هو �لوقوف على مق�صد �ل�صارع«

�ل�صريعة  ل�صاحب  ُعهد  دللته مبا  ون�صحن  �لن�ص  نف�صر  �أن  يعني  وهذ� 

من مقا�صد يف �لت�صريع وعاد�ت يف �لبيان، و�أن ننزل عند �لعلل و�مل�صالح 

�لتي �أر�د �ل�صارع ترتيبها على �لأحكام، وذلك عرب توجيه �لنظر �إىل �صفات 

�ل�صارع، وحدود ما �أنزل من �لت�صريعات، وبناء �لعالقات �لبيانية �لتكاملية 

�ل�صارع  �إر�دة  جتمعها  و�حدة  بيانية  وحدة  �أنها  �أ�صا�ص  على  �لن�صو�ص  بني 

1- �لكفوي، �لكليات: �ص 67.

2- �نظر: �صعد، حممد توفيق، �صبل �ل�صتنباط من �لكتاب و�ل�صنة.. در��صة بيانية ناقدة )د.م: مطبعة 

�لأمانة، د.ط، 1413ه�/ 1992م(، �ص25. 

1411ه�/  ط1،  �لكتب،  عامل  )بريوت:  �لأ�صولينيِّ  عند  �لدليل  �لبحث  يو�صف:  حممد  حبل�ص،   -3

1991م(، �ص 13 - 17، نقل بت�صرف.
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 .
)1(

�لو�حد �لتي تاأبى �لتناق�ص و�لتعار�ص و�لختالف

يقول �بن حزم: »�لآيات و�لأحاديث �ملبينة لها؛ م�صموم كل ذلك بع�صه �إىل 

بع�ص، غري مف�صول منه �صيء عن �آخر، بل هو كله كاآية و�حدة �أو كلمة و�حدة 

ول يجوز لأحد �أن ياأخذ ببع�ص �لن�ص �لو�رد دون بع�ص، وهذه �لن�صو�ص و�إن 

فرقت يف �لتالوة فالتالوة غري �حلكم ومل تفرق يف �حلكم قط... و�حلديث 

و�لقر�آن كله كاللفظة �لو�حدة، فال يحكم باآية دون �أخرى، ول بحديث دون 

�آخر، بل ب�صم كل ذلك بع�صه �إىل بع�ص، �إذ لي�ص بع�ص ذلك �أوىل بالتباع 

 .
)2(

من بع�ص، ومن فعل غري هذ� فقد حتكم بال دليل«

ومن هنا وجدت يف �لأ�صول مباحث تعنى بكيفية بناء �لعالقات �لبيانية 

بني �لن�صو�ص، فكانت مباحث �لتخ�صي�ص و�لتقييد و�لن�صخ وبيان �لإجمال 

ورفع �لتعار�ص بني �لن�صو�ص و�لأحكام، كل ذلك ليجعلو� �لدليل �ل�صرعي هو 

ل عالقات تكاملية  جمموع �لبيان و�ملبني، وليبينو� �أن �حلكم �ل�صرعي حم�صَّ

بني ن�صو�ص �ل�صارع �لتي جتمعها مقا�صد مت�صابهة، ولذلك قال �ل�صاطبي: 

�ل�صرع،  �جلهل مبقا�صد  وهو  و�حد،  على حرف  هو  �إمنا  �لغلط...  »وم��د�ر 

وعدم �صم �أطر�فه بع�صها �إىل بع�ص. فاإن ماأخذ �لأدلة عند �لأئمة �لر��صخني 

�إمنا هو على �أن توؤخذ �ل�صريعة كال�صورة �لو�حدة بح�صب ما ثبت من كلياتها 

�ملحمول  ومطلقها  خا�صها،  على  �ملرتب  وعامها  عليها،  �ملرتبة  وجزئياتها 

على مقيدها، وجمملها �ملف�صر مببينها، �إىل ما �صوى ذلك من مناحيها... 

ا... و�صاأن  ف�صاأن �لر��صخني ت�صور �ل�صريعة �صورة و�حدة يخدم بع�صها بع�صً

متبعي �ل�صهو�ت �أخذ دليل ما �أي دليل كان عفًو� و�أخًذ� �أولًيا و�إن كان َثمَّ ما 

..
)3(

يعار�صه من كلي �أو جزئي«

1- �نظر: �لعلو�ين، رقية طه جابر: �أثر �لعرف يف فهم �لن�صو�ص، �ص 270- 282.

2- �بن حزم، �لإحكام يف �أ�صول �لأحكام: مج2، ج3، �ص372، ومج2، ج3، �ص380.

و�أعدَّ  �لرت�ث  حتقيق  مكتب  بها  �عتنى  �لعت�صام،  مو�صى،  بن  �إبر�هيم  �إ�صحاق  �أبو  �ل�صاطبي،   -3

فهار�صها ريا�ص عبد �هلل عبد �لهادي )بريوت: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ط1، 1417ه� / 1997م(، 

ج1، �ص 164- 165.
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ولهذ� »ل يقت�صر ذو �لجتهاد على �لتم�صك بالعام مثال حتى يبحث عن 

خم�ص�صه، وعلى �ملطلق حتى ينظر: هل له مقيد �أم ل؟ �إذ كان حقيقة �لبيان 

مع �جلمع بينهما، فالعام مع خا�صه هو �لدليل، فاإن فقد �خلا�ص �صار �لعام 

مع �إر�دة �خل�صو�ص فيه من قبل �ملت�صابه، و�صار �رتفاعه زيًغا و�نحر�ًفا عن 

. ثم �إن مقا�صد �لن�صو�ص متكاملة، ومبا �أن �ملقا�صد �ل�صرورية 
)1(

�ل�صو�ب«

و�حلاجية و�لتكميلية بع�صها مقيد ببع�ص فكذلك ن�صو�ص �ل�صارع �لتي هو 

دليل �لك�صف عنها، فح�صل من ذلك �أن خطاب �ل�صارع يتوقف بع�صه على 

 .
)2(

بع�ص يف �لفهم

لذ�، فاإن �لأخذ مبقا�صد �ل�صارع ركن من �أركان �لفهم يف �لن�ص، وو�صيلة 

من و�صائل تعيني �ملعنى ومنعه من تطّرق �ألو�ن �لتاأويل �لفا�صد �إليه، لأن فهم 

�ل�صريعة لي�ص منوًطا باجلانب �للغوي فح�صب، بل �لأمر كما قال �ل�صيخ عبد 

�لقاهر �جلرجاين )ت471ه�(: »ل بدَّ لكل كالم ت�صتح�صنه ولفظ ت�صتجيده من 

�أن يكون ل�صتح�صانك ذلك جهة معلومة، وعلة معقولة... وهو باب من �لعلم 

�إذ� �أنت فتحته �طلعت منه على فو�ئد جليلة، ومعاٍن �صريفة، ور�أيت له �أثًر� 

يف �لدين عظيًما، وفائدًة ج�صيمة، ووجدته �صبًبا �إىل ح�صم كثري من �لف�صاد 

. فال 
)3(

فيما يعود �إىل �لتنزيل، و�إ�صالح �أنو�ع من �خللل فيما يتعلَّق بالتاأويل«

بدَّ ملتفهم �خلطاب �أن يفرق بني �صياق �لن�ص �للغوي �لعادي و�صياق �لن�ص 

ا مر�عًيا كلَّ �ملر�عاة  �ل�صرعي، و�أن يوجه فهمه للن�ص �لت�صريعي توجيًها خا�صً

مقام �لت�صريع وما يفر�صه وي�صتلزمه من مقا�صد، فحينئٍذ تظهر له يف �صياق 

�خلطاب �ل�صرعي وجوه �ل�صتدلل �ل�صحيح وطرق �ل�صتنباط �ل�صليم.

ل  ر بع�ص �لعلماء ويتوحَّ ه �ل�صيخ �بن عا�صور على هذ� فقال: يق�صِّ وقد نبَّ

يف خ�صخا�ٍص من �لأغالط حني يقت�صر يف ��صتنباط �أحكام �ل�صريعة على 

1- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج3، �ص83.

2- �مل�صدر �ل�صابق: مج2، ج3، �ص381.

3- �جلرجاين، عبد �لقاهر: دلئل �لإعجاز )�لقاهرة: د�ر �ملنار، ط 5، 1372ه�(، �ص 43.
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ه ر�أيه �إىل �للفظ مقتنًعا به، فال يز�ل يقلِّبه وُيحلله،  �عت�صار �لألفاظ، ويوجِّ

حافات  من  بالكالم  يحّف  مبا  �ل�صتعانة  وُيهمل  ه،  لبَّ ي�صتخرج  �أن  وياأمل 

�لعلل  من  ي�صتنبط  ما  له  يت�صح  فال  و�ل�صياق،  و�ل�صطالحات  �لقر�ئن 

عليه  �ل�صتعانة  �إىل  و�أحوجه  �لدللة  يف  مقام  �أدق  و�إن  و�ملقا�صد،  و�حِلكم 

.
)1(

مقام �لت�صريع

ومن �أمثلة ذلك ما ذهب �إليه �بن حزم ومن و�فقه من �أن عرو�ص �لتجارة 

ل زكاة فيها و�إن بلغت قيمتها �لألوف و�ألوف �لألوف. فاآفة هذ� �لر�أي �أتت من 

�إهماله مقا�صد �ل�صرع من �أحكام �لزكاة، و�قت�صاره على حروف �لن�صو�ص، 

.
)2(

دون �لتفات �إىل �لن�صو�ص �لعامة ومق�صد �ل�صارع من �أحكام �لزكو�ت

من  �أر�دو�  فاإمنا  �ل�صارع  مقا�صد  يف  �حلديث  رو�  طوَّ عندما  و�لأ�صوليون 

�لت�صريعي  م�صارها  عن  بها  ُينحَرَف  ل  كي  �لن�صو�ص،  وجهة  حتديد  ذلك 

�لقومي �مل�صتقيم، فمقا�صد �ل�صارع عا�صمة للتف�صري وحمددة للمعنى �ملركزي 

يف �لن�ص، و�لأ�صوليون عندما حتدثو� فيها �أر�دو� توظيفها يف هذ� �لغر�ص، 

ولذلك ل �صلة بني حديثهم وبني �أفكار �ملحدثني من تيار �لي�صار �لإ�صالمي 

�لن�صو�ص،  دللت  �إلغاء  فيها  و�حلديث  �ل�صارع  مقا�صد  من  �أر�دو�  ممن 

وحتريف وجهتها، وتطوير �لدين و�إلبا�صه لبو�ًصا جديًد� يجعله وهًما ل قر�ر 

له. وقد بنيَّ �لإمام �بن عا�صور هذ� �لغر�ص من در��صة �ملقا�صد وقال: »�أدلة 

»�أن  بدليل   ،
)3(

�ل�صرعية« �ملقا�صد  معرفة  عن  ت�صتغني  ل  �للفظيُة  �ل�صريعة 

�لكالم مل يكن يف لغة من لغات �لب�صر، ول كان نوع من �أنو�عه و�أ�صاليبه يف 

�للغة �لو�حدة، بالذي يكفي يف �لدللة على مر�د �لالفظ دللة ل حتتمل �صًكا 

يف مق�صده من لفظه«، ومبا �أن �ملقا�صد ت�صتخرج من »�صياق �لكالم ومقام 

�إز�لة �حتمالت كانت  فاإنها »تت�صافر على  �لب�صاط«  �خلطاب ومبينات من 

1- �نظر: �بن عا�صور، مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية: �ص 135، 136.

�لجتهاد  يف  حتليلية  نظر�ت  مع  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  يف  �لجتهاد  يو�صف،  �لقر�صاوي،  �نظر:   -2

�ملعا�صر )�لكويت: د�ر �لقلم، ط2، 1410ه� / 1989م(، �ص 46، 47.

3- �بن عا�صور، مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية: �ص 135.
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�لند�َء  �لعبث  من  فاإن  لذ�   .
)1(

كالمه« من  �ملتكلم  مر�د  يف  لل�صامع  تعر�ص 

�إىل �ل�صتقالل �لتام مببحث مقا�صد �ل�صريعة عن علم �أ�صول �لفقه، لأنها 

مرتبطة به هذ� �لرتباط �لع�صوي �لذي يتلخ�ص باأن مقا�صد �ل�صارع و�صيلة 

�لأحو�ل  بحال من  ول ميكن  �لن�ص،  �ملركزي يف  �ملعنى  و�صائل حتديد  من 

منها،  �مل�صتقاة  �لفقهية  �لأحكام  وعن  �لت�صريعية  �لن�صو�ص  ت�صتقل عن  �أن 

ول �أن يوجد ما ي�صمى مقا�صد �ل�صارع �لقطعية �أو �ملظنونة ظًنا غالًبا خارج 

يف  مطمع  »ل  �إذ  و�لأحكام،  و�لعقائد  �لقيم  من  فيها  مبا  �لن�صو�ص  هدى 

، فعزلهما عن بع�صهما يعني �أن 
)2(

�لو�صول �إىل �لباطن قبل �إحكام �لظاهر«

يعني  و�د، وهذ�  ودللة مقا�صده يف  و�د،  �ل�صارع يف  تكون دللة نظم كالم 

تتم�صك  �إحد�هما حرفية  متقابلتني  �أو  متناق�صتني  نزعتني  �لنهاية خلق  يف 

بالقو�لب و�لألفاظ، و�لأخرى حتلق يف غلو�ء �ملعاين، وقد تنتهي �إىل نزعة 

.
)3(

باطنية جاحدة

و�إذ� كانت �ملقا�صد ركيزة �لدللة يف �خلطاب مع �لعتبار �لل�صاين �ل�صليم 

د �لذي يقربنا من مر�د �ل�صارع ويجعلنا على  له، فاإن �حلا�صل هو �لفقه �مل�صدَّ

ز �بن �لقيم  و�صطية يف �لفهم هي خ�صي�صة هذه �لأمة وخا�صتها. ولذلك ركَّ

على �صرورة �لإملام باملقا�صد �لت�صريعية �جلامعة و�أ�صماها »حدود ما �أنزل 

باأن كال  ًر�  ينب�صط عليها مذكِّ �لذي  بالفهم  و�أ�صاد  �لن�ص،  تف�صري  �هلل« يف 

من �أرباب �لألفاظ و�أرباب �لعلل و�ملعاين قد جتاوزو� �لطريقة �ملثلى يف فهم 

�لن�ص، ومل يخرجو� عن د�ئرتي �لتجاوز و�لتق�صري بالألفاظ عن مقا�صدها 

1- �مل�صدر �ل�صابق.

2- هذ� �لن�ص من كالم �لزرك�صي، �لزرك�صي، �لربهان: ج2، �ص167. 

3- يقول �ل�صيد �أحمد عبد �لغفار: »تتميز �للغة �لعربية باأ�صاليبها �ملتنوعة، ومن هذه �لأ�صاليب ما هو 

و��صح �ملعنى �صهل �ملنال تت�صاوى فيه �لأفهام. ومنها ما ير�د به غري ظاهره ويحتاج �إىل نظرة وروية، 

فمع �حلاجة تقع �لفكرة. وعلى تلك �لأ�صاليب يجري �لن�ص �لديني، فهو يحاكي �لل�صان �لعربي بكل 

ما فيه من فنون �لقول. و�أما موقف �ملغر�صني و�ملحرفني للن�صو�ص �لدينية فيختلف، �إذ ت�صبح كل 

�لأ�صاليب �أمامهم يف حاجة �إىل فهم عميق، ونظر �صادق! وهو موقف يخت�ص بهم ول يخت�ص باأ�صاليب 

�للغة«. عبد �لغفار، ظاهرة �لتاأويل و�صلتها باللغة: �ص110. 
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ومر�د �ل�صارع منها، فرت�ه يقول: »يعُر�ص لأرباب �لألفاظ �لتق�صرُي بها عن 

لأرباب  ويعُر�ص  ت��ارًة،  بها  �أريد  ما  فوق  وحتميلها  تارة،  وه�صُمها  عمومها 

حدود  معرفة  كان  �لألفاظ…ولهذ�  لأرب��اب  يعر�ص  ما  نظرُي  فيها  �ملعاين 

�إليها،                                                                                                                        ُيرجع  �لتي  و�آخيَته  وقاعدَته  �لعلم  �أ�صل  ر�صوله  على  �هلل  �أن��زل  ما 

�ألفاظه عنها، ول ُيدخل فيها ما لي�ص منها، بل  فال ُيخرج �صيًئا من معاين 

 .
)1(

ها ويفهم �ملر�د منها« ُيعطيها حقَّ

فنا بحدود ما �أنزل على ر�صوله  فعاد�ت �ل�صارع ومقا�صده �لت�صريعية ُتعرِّ

حممد ].. ففي ق����وله تع��اىل: {                              } )�لإ�صر�ء: 23(،        

�لأذى  قليل  م  ح��رَّ �إذ�  �ل�صارع  لأن  و�ل�صّب؛  �ل�صتم  ج��و�ز  يفهم  �أن  ميكن  ل 

م ما فوقه، و�إذ� منع �أدون �لأمرين منع �أعالهما؛ يقول �لإمام �ل�صافعي:              حرَّ

»... يحرم �هلل يف كتابه �أو يحرم ر�صول �هلل �لقليل من �ل�صيء فيعلم �أن قليله 

م كان كثريه مثل قليله يف �لتحرمي �أو �أكرث، بف�صل �لكرثة على �لقلة.  �إذ� حرِّ

وكذلك �إذ� حمد على ي�صري من �لطاعة كان ما هو �أكرث منها �أوىل �أن يحمد 

.
)2(

عليه. وكذلك �إذ� �أباح كثري �صيء كان �لأقل منه �أوىل �أن يكون مباًحا«

ولقد بلغ من �هتمام �بن �لقيم ب�صرورة مر�عاة عادة �ل�صارع يف تف�صري 

كالمه وخطابه �أنه �أكد �أن �خلطاب يكت�صب �صفة �لقطع من خالل »ما �طرد 

��صتعماله على طريقة و�حدة يف جميع مو�رده، فاإذ� �طردت كلها على وترية 

. وقال �بن عا�صور: 
)3(

و�حدة �صارت مبنزلة �لن�ص و�أقوى، وتاأويلها ممتنع«

.
)4(

»يحق على �ملف�صر �أن يتعرف عاد�ت �لقر�آن من نظمه وكالمه«

تقديًر�  �حلكم  تقدير  عدم  �أو  �لت�صريع،  وعرف  �ل�صرع  مقا�صد  وباإهمال 

1- �بن �لقيم، �إعالم �ملوقعني: ج1، �ص242- 243.

2- �ل�صافعي، �لر�ص��الة: �ص 260. 

3- �بن �لقيم، �صم�ص �لدين حممد بن �أبي بكر، �ل�صو�عق �ملن�زلة على �لطائفة �جلهمية و�ملعطلة، 

حتقيق �أحمد عطية �لغامدي وعلي نا�صر �لفقيهي )�لريا�ص: د. د، د. ط، 1407ه�(، ج1، �ص221. 

�بن �لقيم، بد�ئع �لفو�ئد: مج1، ج1،�ص 15.

4- �بن عا�صور، �لتحرير و�لتنوير: ج1، �ص 134.
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�صليًما ب�صدور فهمه عن معرفة مقا�صد �ل�صارع وعاد�ته وجملة ت�صريعاته؛ 

جانب بع�ص �ملفكرين �لغربيني �ل�صو�ب يف تف�صري �أحكام �صرعية معروفة، 

مو� يف  �إذ �صاقو� �لن�ص يف غري م�صاق حكمته، وجردوه من لغته ودللته، وحكَّ

تف�صريه غري ماألوفه وقت نزوله، فر�أى �لفيل�صوف �لأملاين مر�د هوفمان يف 

ق�وله تع���ال��ى: {                    } )�لن���ور: 31(، 

�أن عبارة )ما ظهر منها( ينفتح تف�صريها على خمتلف �لأ�صكال �لثقافية، 

فيطلب �حلجاب يف مو�قع �أو مظان �خلطر �ملمكن حدوثه يف ح�صارة معينة 

�أو جمتمعات بعينها، و�أن �لآية ت�صمح بحدوث تغيري لبا�ص �ملر�أة بحيث يالئم 

�لن�صاء، خا�صة  كانت  »فقدمًيا  للمر�أة.  �لوظيفي  �لدور  �لع�صري يف  �لتغري 

روؤو�صهن  يغطني  و�ل��رت�ب،  �لغبار  يثور  حيث  �لرملية،  �حل��ارة  �ملناطق  يف 

عندما  �مل��ر�أة  �صعر  تغطية  بعدم  �لآي��ات  مغزى  يتحقق  وقد  و�صدورهن... 

�أوروب��ا و�صمال  ل يكون م�صدًر� لالإثارة �جلن�صية كما هي �حلال يف �صمال 

�أمريكا بوجه عام«. فاحلجاب عنده »�صروري يف �ملجتمعات �لتي يكون فيها 

�ل�صعر م�صدر �إثارة جن�صية للرجل ب�صكل حاد«.

ماألوفة        غري  جديدة  حكمة  ويلب�صها  حكمته  غري  يف  �لن�ص  ي�صوق  وهكذ� 

�أن              كالمه  من  �إليك  ليخيَّل  �إن��ه  حتى  �ل�صرع،  مقا�صد  يف  لها  م�صهود  وال 

�ل�صارع من خطابه، ل �صيما  �لغرب يحقق مق�صد  �لآن يف  �ملر�أة  تلب�صه  ما 

�أن �لغبار و�لرت�ب ل يثور هناك ثورتهما يف �ملناطق �لعربية �لرملية. فهذ� 

�لتف�صري كاأنه يق�صي على �لن�ص بجعله �ل�صتثناء هو �لأ�صل وهو )�إل ما ظهر 

�أنه فهم  �إذ� علمنا  �إبد�ء �لزينة هو �ل�صتثناء، ل �صيما  منها(، و�لنهي عن 

�أو ذ�ك  �لطرحة  تلك  تغطي  �أن  تفر�ص  �أنها »مل  وم�صاقها  �لآية  من غر�ص 

�ملنديل ثديي �ملر�أة �أو �صدرها، لأن �لقر�آن يفرت�ص �أن �ملر�أة تلقائًيا �صتلب�ص 

.
)1(

�أي قطعة من �ملالب�ص تغطي �صدرها«

ا: �ص 227. 1- �نظر: فلفريد، مر�د هوفمان، �لإ�صالم كبديل، �ص 217- 219، و�نظر �أي�صً
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مقا�صد ال�صارع واأحوال املخاطبني:

�إن �لنظر �إىل مقا�صد �ل�صارع يجب �أن يكون قيًد� حا�صًر� يف �لنزول على 

معهود �ملخاطبني بال�صريعة. ولذلك �أدرج �حلنفية حال �ملخاطبني حتت حال 

�ملتكلم منبهني بذلك على �أن حال �ملخاطب لها من �لعتبار ما جعلها حال 

�إلَّ على مو�فقة  ُيخرج كالمه  �ملتكلم ل  �إن  نف�صه، وذلك من حيث  للمتكلم 

ا  �أي�صً به  ومنبهني  �ملتكلم،  �إر�دة  فكانت حاله مق�صودة يف  �ملخاطب،  حال 

�إذ� ق�صدها  �إلَّ  �ملتكلم  �إدخال حال �ملخاطب يف مق�صود  �أنه ل يجوز  على 

حلاله  �عتبار  فال  للمتكلم  مق�صودًة  �ملخاطب  حال  ت�صبح  مل  فما  �ملتكلم، 

يف تف�صري كالم �ملتكلم. وهم بذلك يخرجون من �إ�صكال عظيم، هو �أن جُترَّ 

جميع �أحو�ل �ملخاطبني �إىل تف�صري خطاب �ل�صارع �إىل درجة ق�صره عليها 

و�إن مل يق�صدها �ل�صارع، وعليه فال عباأ باأحو�ل �ملخاطبني يف تف�صري خطاب 

. وهذ� يعني �أنه مبر�عاة مقا�صد 
)1(

�ل�صارع �إلَّ ما ُيعلم �أن �ل�صارع قا�صد �إليها

�ل�صارع ميكن تفادي �لغلّو �لذي يقع بع�ص �لباحثني يف �صر�كه، �إذ ل يكادون 

يحملون �لن�ص �إلَّ على �ملعنى �لذي ينا�صب طائفة و�حدًة، ول ميكن عمومه 

�أبو  �ملقا�صد  �إمام  فيه  وقع  ما  هذ�  من  وقريب  و�ملكلفني.  و�لبقاع  لالأزمان 

�لقر�آن  تف�صري  يف  بها  ي�صتعان  �لتي  �لعلوم  ح�صر  حني  �ل�صاطبي  �إ�صحاق 

ة �ل�صريعة على  فيما كان للعرب عهد به من علوم ومعارف، حتى �دعى �أميَّ

.
)2(

�لإطالق، ورتب على ذلك �أن �لفهم �لأمي هو �ملق�صود لل�صارع

علمية  وفو�ئد  �إيجابيات  من  �ل�صاطبي  فكرة  به  تتمتع  مما  �لرغم  فعلى 

بني  �لقربى  و�صيجة  على  وحتافظ  باملغزى،  �لن�ص  حرمة  على  تعود  بيانية 

�لتفا�صري و�لأفهام، حتى ينزل كل جمتهد يف فهم �لن�ص منزلة و�حدة دون 

مفهوم  على  و�ملذهبية  �ل�صخ�صية  �لنزعات  تغليب  ودون  و�نحر�ف،  �صطط 

1- �نظر: �ل�صرخ�صي، �أبو بكر حممد بن �أحمد، �أ�صول �ل�صرخ�صي، حتقيق �أبي �لوفاء �لأفغاين )حيدر 

�آباد �لدكن: �إحياء �ملعارف �لنعمانية، د. ط، د. ت(، ج1، �ص193.

2- �نظر �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج1، ج2، �ص381- 391. ور�جع �لقر�صاوي، كيف نتعامل مع �لقر�آن 

�لعظيم: �ص 375- 378.
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جمهرة  فاإنَّ  ؛ 
)1(

�مل�صلمة لالأمة  �لديني  �لتفاهم  وحدة  على  حفاًظا  �لن�ص، 

عليه  ردَّ  وممن   .
)2(

�لدع��اء هذ�  �صحة  يف  �نتقدوه  و�ملف�صرين  �لعلماء  من 

من  �ملركزي  �مل�صتوى  مر�عاة  �إط��ار  �أن��ه يف  يرى  �ل��ذي  عا�صور  �بن  �لإم��ام 

�لفهم، وبعد �لتو�صل �إىل مكنون �ملعنى؛ فاإنَّ جميع �ملعاين �ملتعلقة باحلقائق 

�لكونية و�ل�صنن �لإلهية يف �لأمم و�لأفر�د و�جلماعات وبحقائق �لأمور مما 

�لعلوم و�ملعارف، �صريطة                                                                        تبًعا لتطور  �لفهم لها وتف�صريها  �أن يتطور  يجوز 

�أن ل يجر �خلطاب �إليها جًر� و�أن تتنا�صق دللت �لن�ص مع �صو�بط �لفهم 

طائفة  فهم  على  معانيه  ُتبنى  ل  �حلكيم  �ل�صارع  فكالم  به؛  وتلتزم  �لأول 

و�حدة، ولكن معانيه تطابق �حلقائق، وكل ما كان من �حلقيقة يف علم من 

فيه مبقد�ر  �لعلمية مر�دة  بذلك فاحلقيقة  �عتالق  للخطاب  وكان  �لعلوم، 

ما بلغت �إليه �أفهام �لب�صر ومبقد�ر ما �صتبلغ �إليه، �صريطة �أن ل تخرج عما 

ي�صلح له �للفظ عربيًة، ول تبعد عن �لظاهر �إل بدليل، ول تكون تكلًفا بيًنا 

 .
)3(

ول خروًجا عن �ملعنى �لأ�صلي، حتى ل تكون يف ذلك كتفا�صري �لباطنية

يقول �بن عا�صور: »ملا كان �لقر�آن نازل من �ملحيط علمه بكل �صيء، كان 

ما ت�صمح تر�كيبه �جلارية على ف�صيح ��صتعمال �لكالم �لبليغ باحتماله من 

�ملعاين �ملاألوفة للعرب يف �أمثال تلك �لرت�كيب مظنوًنا باأنه مر�د ملن�زله، ما مل 

 .
)4(

مينع من ذلك مانع �صريح �أو غالب من دللة �صرعية �أو لغوية �أو توقيفية«

وعلى هذ� �لقانون يكون طريق �جلمع بني �ملعاين �لتي يذكرها �ملف�صرون، 

تاأ�صيل هذ�  �أو ترجيح بع�صها على بع�ص. »وقد كان �ملف�صرون غافلني عن 

�آية  لفظ  يحتملها  �لتي  �ملعاين  من  معنى  يرجح  �لذي  كان  فلذلك  �لأ�صل، 

1- للمزيد ر�جع: �لزنكي، جنم �لدين، نظرية �ل�صياق، �ص 421- 423.

فتح  �ل�صتار  �صعيد، عبد  تعليقات در�ز.   ،391 �ملو�فقات: مج1، ج2، �ص390-  �ل�صاطبي،  �نظر:   -2

�هلل، �ملنهاج �لقر�آين يف �لت�صريع )�لقاهرة: د�ر �لتوزيع و�لن�صر �لإ�صالمية، ط1، 1395ه� / 1975م(، 

�ص720- 727. �صعد، �صبل �ل�صتنباط من �لكتاب و�ل�صنة، �ص 421 وما بعدها.

3- �نظر �بن عا�صور، �لتحرير و�لتنوير: ج1، �ص41- 42.

4- �مل�صدر �ل�صابق: ج1، �ص92.
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من �لقر�آن يجعل غري ذلك �ملعنى ملغًى. ونحن ل نتابعهم يف ذلك، بل نرى 

�لعربي  �للفظ بدون خروج عن مهَيع �لكالم  �لتي يحتملها  �ملتعددة  �ملعاين 

 .
)1(

�لبليغ، معاين يف تف�صري �لآية«

1379 ه�( ينتهج منهًجا قريًبا  �لنور�صي )ت  �ل�صيخ �صعيد  هذ� وقد كان 

من منهج �بن عا�صور، وكان يرى �أن معاين �لقر�آن عامة وكلية، ول تنح�صر 

ككالم �لب�صر يف زمن حمدود وطائفة معينة ومعنى جزئي. فهو خطاب �إىل 

جميع �لب�صرية يف كل �لأع�صار، لذ� كانت معانيه جامعة لكل �صيء وو��صعة 

�صعة خارقة. فال ريب �إًذ� �أن كلمات �لقر�آن لي�صت حممولة على معان جزئية 

ومقا�صد خم�صو�صة فقط. »بل نقول: �إن جميع ما ذكره كافة علماء �لتف�صري 

�إ�صارًة                                                                                                                                         �أو  �صر�حًة  �لكتاب  عليها  ��صتمل  �لالتي  �ملعاين  من  ��صتنبطوه  وما 

�أو رمًز� �أو �إمياًء �أو تلويًحا �أو تلميًحا ملر�د ومق�صود بالذ�ت من �لكتاب �لكرمي. 

و�أ�صول علمي  �لعربية،  �لقو�عد  �ملعاين  تلكم  �أن ل مينع عن  �صريطة  ولكن 

.
)2(

�لنحو و�ل�صرف، وقو�نني �لكالم، و�لعقل �ل�صليم، و�ملنطق �ل�صحيح«

التالزم بني مقا�صد ال�صرع ومدارك العقل:

�ل�صارع يف خطابه  �أن يدرك مق�صود  �ل�صرعي عليه  للخطاب  �ملتفهم  �إن 

له  ليتبني  و�أر�د حتقيقها،  �لتي توخاها  �إدر�كه وتعقله للم�صلحة  من خالل 

�مل�صاق �لذي خرج عليه �خلطاب، ثم يفهم، مبعرفة ذلك �مل�صاق، �حلالت 

ويقف على  م�صاقه،  �لتي هي خارجة عن  و�حل��الت  ي�صملها �خلطاب  �لتي 

�ملعنى  على  ويحملها  �ل�صارع،  ن�صو�ص  يف  �ل��و�ردة  �ل�صيغ  من  كثري  معاين 

�لذي يقت�صيه �ملق�صود.

ومن هنا جند �أن للعقل و�حل�ص دوًر� كبرًي� يف معرفة �مل�صاقات �لتي تخرج 

�لعقل  �أن  على  �لعلماء  جميع  يتفق  �أن  �أو�صك  فقد  �ل�صارع؛  خطابات  عليها 

1- �مل�صدر �ل�صابق: ج1، �ص97-  98.

2- �لنور�صي، بديع �لزمان �صعيد، �إ�صار�ت �لإعجاز يف مظانِّ �لإيجاز )د. م: د�ر �ملحر�ب، �لطبعة 

�لأملانية، د.ت(، �ص 259- 261، نقل بت�صرف من �ملالحق.
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بها  �أريد  قد  �لعامة  �لألفاظ  بع�ص  �أن  يف  �ل�صارع  �إر�دة  يبينان  قد  و�حل�ص 

حقيقة             عن  �إل  يعرب  ل  �ل�صرعي  �لن�ص  �أن  ذلك  ؛ 
)1(

�لعموم ل  �خل�صو�ص 

ما عليه �لأمور يف �لو�قع، �أما �أن ين�صئ �لن�ص �ملعنى دون �أن تكون له منا�صبة 

دون  �لن�صو�ص  ظو�هر  مع  فالوقوف  ي�صت�صاغ.  ل  بعيد  �أمر  فهذ�  �لو�قع  يف 

�إعمال �لعقل فيها يوؤدي �إىل و�أد �لفقه وقربه، لأن لإدر�ك �لعقل �أثًر� كبرًي� يف 

فهم �ملق�صد �لذي جاءت له �لن�صو�ص، و�إدر�ك �مل�صاق �لذي خرجت عليه. 

فاملدر�صة �لأ�صعرية �لتي تنكر �أن يدرك �لعقل �حل�صن و�لقبح يف �لأفعال، 

لالأ�ص�ص            وو�صعه  �ل�صرع  ورود  بعد  �أم��ا  �ل�صرع،  ورود  قبل  ذلك  تنكر  �إمن��ا 

فهذ�  �لت�صريعية.  وغاياته  �لن�ص  مر�مي  �إدر�ك  �لعقل يف  دور  ينكرون  فال 

�ل�صرع  و�صع  بعد  �مل�صالح  ي��درك  �لعقل  ب��اأن  يعرتف  �ل�صاطبي  �لإم��ام  هو 

�أ�صولها، وذلك يف رده على �لإمام عز �لدين بن عبد �ل�صالم عندما قال: 

»معظم م�صالح �لدنيا ومفا�صدها معروف بالعقل، وكذلك معظم �ل�صر�ئع، 

�ملح�صة  �مل�صالح  �ل�صرع– �أن حت�صيل  ورود  –قبل  �إذ ل يخفى على عاقل 

�تفق  �لإن�صان وعن غريه حممود ح�صن...  نف�ص  �ملفا�صد �ملح�صة عن  ودرء 

�حلكماء على ذلك، وكذلك �ل�صر�ئع على حترمي �لدماء، و�لأب�صاع و�لأمو�ل 

و�لأعر��ص... و�إن �ختلف يف بع�ص ذلك فالغالب �أن ذلك لأجل �لختالف يف 

.
)2(

�لت�صاوي و�لرجحان«

�إل  تعرف  فال  ومفا�صدها  و�أ�صبابها  �لد�رين  م�صالح  »�أم��ا  ا:  �أي�صً وقال 

بال�صرور�ت  فمعروفة  ومفا�صدها  و�أ�صبابها  �لدنيا  و�أما م�صالح  بال�صرع... 

طلب  ذلك  من  �صيء  خفي  ف��اإن  �ملعترب�ت،  و�لظنون  و�ل��ع��اد�ت  و�لتجارب 

1- �لعقل و�حل�ص و�إن مل يكونا خم�ص�صني، فاإنهما �آلة �إدر�ك ما عليه حال �لأمور، و�ملخ�ص�ص هو 

درك عن طريق �لعقل و�حل�ص. ولذلك فاإن �لر�جح قول �لقائلني باأن �لعقل 
ُ
حال �لأمور وو�صفها �لذي �أ

و�حل�ص دليالن على �إر�دة �ملتكلم، و�أنهما لي�صا خم�ص�صني حقيقًة. �نظر �لغز�يل، �مل�صت�صفى: ج2، 

�ص49.

2- �ل�صلمي، عز �لدين عبد �لعزيز بن عبد �ل�صالم، قو�عد �لأحكام يف م�صالح �لأنام، ت�صحيح عبد 

�للطيف ح�صن عبد �لرحمن )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1420ه� / 1999م(، ج1، �ص 9.
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ر�جحهما  و�ملفا�صد  و�مل�صالح  �ملتنا�صبات  يعرف  �أن  �أر�د  ومن  �أدلته.  من 

�ل�صرع مل يرد به ثم ينِب  �أن  ومرجوحهما فليعر�ص ذلك على عقله بتقدير 

عليه �لأحكام، فال يكاد حكم منها يخرج عن ذلك �إل ما تعبد �هلل به عباده 

.
)1(

ومل يقفهم على م�صلحته �أو مف�صدته«

يقول �ل�صاطبي رًد� على هذه �لعبارة: »... لو كان �لأمر على ما قال باإطالق 

مل يحتج يف �ل�صرع �إل �إىل بّث م�صالح �لد�ر �لآخرة خا�صة، وذلك مل يكن، 

��صتقالل  و�أمر �لآخرة مًعا... فالعادة حتيل  �لدنيا  �أمر  و�إمنا جاء ما يقيم 

�لعقول يف �لدنيا باإدر�ك م�صاحلها ومفا�صدها على �لتف�صيل، �للهم �إلَّ �أن 

يريد هذ� �لقائل �أن �ملعرفة بها حت�صل بالتجارب وغريها، بعد و�صع �ل�صرع 

.
)2(

�أ�صولها، فذلك ل نز�ع فيه«

و�ملفا�صد  �مل�صالح  �أوج��ه  �إدر�ك  ميكنه  �لعقل  �أن  ذل��ك:  من  فاحلا�صل 

و�إدر�ك ذلك يف �أحكام �ل�صرع بعد �أن ي�صع �ل�صرع �أ�صول �مل�صالح و�ملفا�صد، 

بال نز�ع، كما قال �ل�صاطبي.

قبل  ولو  لل�صروريات  �لعقل  ب��اإدر�ك  �لأ�صاعرة  علماء  بع�ص  �عرتف  وقد 

�ملقا�صد  رعاية  �إىل  ترجع  �ملنا�صبات  »جميع  �لغز�يل:  فيقول  �ل�صرع،  ورود 

�ل�صرور�ت  مر�تب  يف  يقع  ما  مر�تبها…فاأعالها  تنق�صم  �ملقا�صد  �أن  �إل 

و�لعقول  �خللق،  �صرورة  من  وهو  �ل�صارع،  مق�صود  فاإنه  �لنفو�ص،  كحفظ 

م�صرية �إليه وقا�صية به لول ورود �ل�صر�ئع، وهو �لذي ل يجوز �نفكاك �صرع 

�إ�صارة  ننكر  ل  ونحن...  وتقبيحه....  �لعقل  بتح�صني  يقول  من  عند  عنه 

وترغيبها يف جلب  �ملهالك،  و�ملفا�صد وحتذيرها  �مل�صالح  �إىل جهة  �لعقول 

.
)3(

�ملنافع و�ملقا�صد«

�لظلم  وينهى عن  و�لتنا�صف  �لعدل  مبد�أ  يقر  �لعقل  �أن  �ملاوردي  و�ختار 

1- �مل�صدر �ل�صابق: ج1، �ص11.

2- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج1، ج2، �ص 359- 360.

3- �لغز�يل، �صفاء �لغليل: �ص80- 81.
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و�لقطيعة بني �لنا�ص، وح�صب تعبريه: »�إمنا �أوجب �لعقل �أن مينع كل و�حد 

نف�صه من �لعقالء عن �لتظامل و�لتقاطع، وياأخذ مبقت�صى �لعدل يف �لتنا�صف 

.
)1(

و�لتو��صل، فيتدبر بعقله ل بعقل غريه«

ميكنه  �لعقل  �أن  �إىل  ذهبت  حني  و�قعية،  �أكرث  كانت  �لأحناف  ومدر�صة 

�إدر�ك �مل�صالح و�ملفا�صد يف �لأفعال، لكن �لعقل ل يلزم، بل �ل�صرع هو م�صدر 

�لإلز�م، وبهذ� فقد قالو� �لقول �لو�صط �لعدل. وكان من نتيجة هذ� �لقول 

�أنهم ��صتطاعو� �أن مييزو� م�صاقات �لن�صو�ص ومقاماتها تبًعا لدرجة �إدر�ك 

هناك  �أن  �إىل  ذهبو�  �أن  ذلك  ثمار  من  فكان   ،
)2(

�أحكامها ل�صرورة  �لعقل 

�أحكاًما ثابتة �صدقها ذ�تي �صروري ل ميكن ن�صخها وتبديلها يف �صريعة من 

�ل�صر�ئع ل يف عهد �لر�صول ] ول بعده، وذلك كمعرفة �هلل وتوحيده وح�صن 

�لعدل وقبح �لظلم، فهذه �لأمور �إذ� جاء �لن�ص �لت�صريعي بها علم �أنها من 

.
)3(

حمكمات �ل�صرع �لتي ل تن�صخ ول تخ�ص�ص ول توؤوَّل

نه من �صيء فهو  يقول �جل�صا�ص: »... �إن �لعقل حجة هلل تعاىل، فما ح�صَّ

�أن  ا، وغري جائز  �أي�صً ح�صن، وما قبَّحه فهو قبيح، و�ل�صمع حجة هلل تعاىل 

تت�صادَّ حجج �هلل تعاىل ول يجوز �أن تتنافيا، فثبت �أن �ل�صمع ل يِرد برفع ما 

. ولذلك عرفو� نوًعا من 
)4(

يف �لعقل وجوبه ول �إيجاب ما يف �لعقل حظُره«

حكم �ملر�د به عن �حتمال 
ُ
�ملحكم �صموه ب�»�ملحكم لذ�ته« وعّرفوه باأنه: ما �أ

. ومعنى ذلك 
)5(

�لن�صخ و�لتبديل، وحكمه: وجوب �لعمل به من غري �حتمال

1- �ملاوردي، �أبو �حل�صن علي بن حممد �لب�صري، �لأحكام �ل�صلطانية، حتقيق �أحمد جاد )�لقاهرة: 

د�ر �حلديث، د.ط، 1427ه� / 2006م(، �ص 16.

�ل�صو�ف، ط6،  د�ر  )�لقاهرة:  �لفقه  �أ�صول  �إىل علم  �ملدخل  �لدو�ليبي، حممد معروف،  ر�جع:   -2

�ص263            �ل�صاطبي:  �لإمام  عند  �ملقا�صد  نظرية  �لري�صوين،   .160  -150 �ص  1995م(،   / 1415ه� 

وما بعدها.

ج1،                   �لأ�صول:  يف  �لف�صول  �جل�صا�ص،  بعدها.  وما  �ص235  �لأدلة،  تقومي  �لدبو�صي،  �نظر:   -3

�ص 356 وما بعدها.

4- �جل�صا�ص، �لف�صول يف �لأ�صول: ج1، �ص 356.

5- �نظر: �لن�صفي، ك�صف �لأ�صر�ر: ج1، �ص 209.
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�ملجتهد  يحتاج  ول  �ل�صتقالل،  بنف�صها متام  ت�صتقل  �ملحكمة  �لن�صو�ص  �أن 

بل  و�لن�صخ،  و�لتاأويل  �لتخ�صي�ص  �لبحث عن �حتمالت  �إىل  بها  يف �حلكم 

 .
)1(

م�صاقها م�صتقل يفيد �حلكم يف حمل �خلطاب من غري حاجة �إىل �لجتهاد

ومثال ذلك: �لن�صو�ص �لد�لة على �أحكام �أ�صا�صية تعدُّ من قو�عد �لدين �لتي 

ل يطر�أ عليها �لتغري، كالإميان باهلل و�ملالئكة و�لكتب و�لر�صل و�ليوم �لآخر، 

مثل قوله تع�اىل: {                  } )�حل���ديد: 7(، وق����وله تع����اىل:

{       } )�لتغابن: 12(. وكذلك �لن�صو�ص �لد�لة 

على �أحكام هي من �أمهات �لف�صائل و�لأخالق �لتي تقرها �لفطرة �ل�صليمة 

ول ت�صتقيم حياة �لأمم بدونها، كالوفاء بالعهد: {                          } )�لإ�صر�ء: 

34(، و�لعدل: {    } )�لنحل: 90(، و�لأمانة: {

              } )�لن�صاء: 58(، و�صلة �لأرحام: 

{        } )�لن�ص��اء:1(، وب��ر �ل���و�لدي��ن: 

{      } )�لإ�صر�ء: 23(، فهذه �أحكام �أ�صا�صية ثابتة ل حتتمل 

ن�صًخا ول تاأويال.

ومثلها �لن�صو�ص �لد�لة على حترمي �أمه��ات �ل���رذ�ئل من �لظ�ل���م: {     

               })�لتوبة:36(، ونكث �لعهد:{

} )�لنحل: 91(، وعق�وق �ل��و�لدين: {   

 {     })�لإ�صر�ء: 23(، و�لف�صق:{     

�إليها حاجة �حلياة  7(. فهذه �أحكام تلتزمها �لفطرة، وت�صتد  )�حلجر�ت: 

.
)2(

�لإن�صانية، وتوؤكد �لتجارب �لب�صرية �صرورتها لكل جيل ولكل ع�صر

�لعقل  لإدر�ك  تاأثري  ول  ن�صخها،  ميكن  �لأحكام  كل  �أن  �ملتكلمون  وي��رى 

تفريق  غري  من  �لع��ت��ز�ل،  عقيدة  �إىل  �ملخالفني  ر�أي  وين�صبون  ذل��ك،  يف 

�لغز�يل:                                  فيقول  �حلنفية،  �إل��ي��ه  ذهبت  وم��ا  �ملعتزلة  �إل��ي��ه  ذهبت  م��ا  ب��ني 

1- �نظر: �لدو�ليبي، �ملدخل �إىل علم �أ�صول �لفقه: �ص 159، 160.

2- �نظر: �لدريني، �ملناهج �لأ�صولية: �ص 63- 65.
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»ما من حكم �صرعي �إل وهو قابل للن�صخ خالًفا للمعتزلة، فاإنهم قالو�: من 

ن�صخها،  ميكن  فال  وقبحها،  ح�صنها  تقت�صي  نف�صية  �صفات  لها  ما  �لأفعال 

ومثل  وجوبه،  ن�صخ  يجوز  فال  �ملنعم،  و�صكر  و�لعدل  تعاىل  �هلل  معرفة  مثل 

�لكفر و�لظلم و�لكذب، فال يجوز ن�صح حترميه، وبنو� هذ� على حت�صني �لعقل 

.
)1(

وتقبيحه«

هو  ملا  و�صف  �لأح��ك��ام  ه��ذه  لأن  بالقبول؛  �أليق  �حلنفية  �إليه  ذه��ب  وم��ا 

حقيقة، ولي�ص �لأمر �أو �لنهي يعود فيها �إىل خارج عن ذ�تها، فالأمر باعتقاد 

وحد�نية �هلل تعاىل �أمر باعتقاد حقيقة ما يف نف�ص �لأمر، ول يختلف ذلك 

باختالف �أحو�ل �ملكلفني، و�ل�صر�ئع جاءت لإقامة �لعدل ورفع �لظلم و�إحقاق 

�ملقا�صد  من  هو  ملا  �لن�صخ  توقع  يجوز  فكيف  مقا�صدها،  من  وهي  �حل��ق، 

.
)2(

و�لكليات؟

�أمكن عقال.  »�إن �لن�صخ ل يكون يف �لكليات وقوًعا، و�إن  يقول �ل�صاطبي: 

ويدل على ذلك �ل�صتقر�ء �لتام، و�أن �ل�صريعة مبنيَّة على حفظ �ل�صروريات 

كان  و�إذ�  �صيء...  منه  ين�صخ  مل  ذلك  وجميع  و�لتح�صينيات،  و�حلاجيات 

كذلك مل يثبت ن�صخ لكليٍّ �لبتة، ومن ��صتقرى كتب �لنا�صخ و�ملن�صوخ حتقق 

.
)3(

هذ� �ملعنى، فاإمنا يكون �لن�صخ يف �جلزئيات منها«

وميثل لذلك يف مو�صع �آخر باآيات من �لقر�آن �لكرمي تدل على �أن �لنيابة 

ل تدخل يف �لعباد�ت، منها قوله تعاىل:{           })�لأنعام: 

164(، وقوله تعاىل: {        } )�لنجم: 39(، وقوله 

تعاىل: {

52(، ثم            } )�لأن��ع��ام: 

1- �لغز�يل، �مل�صت�صفى: ج1، �ص 121.

�لبعد  على  و�أثرها  حقيقتها  �لعقليني..  و�لتقبيح  �لتح�صني  »فكرة  قادر،  �صالح  �لزنكي،  �نظر:   -2

�ملقا�صدي« يف )جملة �لأحمدية، �لعدد �لتا�صع، رم�صان 1422ه� / نوفمرب 2001م(، �ص 137.

3- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج3، �ص97.
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يقول: »ما تقدم من �آيات �لقر�آن كلها عمومات ل حتتمل �لتخ�صي�ص، لأنها 

� عليهم يف �عتقادهم حمل  حمكمات نزلت مبكة �حتجاًجا على �لكفار، وردًّ

بع�صهم عن بع�ص �أو دعو�هم لذلك عناًد�. ولو كانت حتتمل �خل�صو�ص يف 

هذ� �ملعنى مل يكن منها رد عليهم«، وخل�ص �إىل �لقول: »و�إذ� تاأمل �لناظر 

�لعمومات �ملكية وجد عامتها عريًة عن �لتخ�صي�ص و�لن�صخ وغري ذلك من 

�ل�صرعية،            �لكليات  يف  عمدة  يتخذها  �أن  للبيب  فينبغي  �ملعار�صة،  �لأم��ور 

.
)1(

ول ين�صرف عنها«

�خلطاب  عليها  �لتي  �مل�صلحية  �حل��ال  على  كذلك  يعتمد  و�ل�صاطبي 

�لأو�مر  مقا�صد  عن  �لك�صف  ويف  �لتابعة،  من  �لأ�صلية  �ملقا�صد  متييز  يف 

و�لنو�هي ومقت�صياتها.

فقد ق�صم �ل�صاطبي �ملقا�صد �ل�صرعية �إىل مقا�صد �أ�صلية ومقا�صد تابعة، 

وذلك باعتبار ما يعقل من حال �خلطاب يف �لو�قع؛ فما يكون للمكلف فيه 

حظ ودو�ٍع �إىل فعله، ل ياأتي �ل�صارع بتوكيد طلبه، وما ل يكون للمكلف فيه 

بتغري  يتغريَّ  �لأخري ل  �ل�صارع، وهذ�  يتاأكد طلبه من  �لد�عي و�حلظ،  هذ� 

�لأجيال و�لأزمنة و�لأمكنة، لأنها مقا�صد فوق حظ �ملكلف، �أما �لنوع �لذي 

مق�صد  يحقق  ما  بح�صب  يتغري  فاإنه  �إتيانه،  على  ودو�ٍع  للمكلف  حظ  فيه 

عمارة �لأر�ص وجعل �لدنيا مزرعة لالآخرة. فاملطلوب �ل�صرعي نوعان:

1- ما كان �صاهد �لطبع خادًما له ومعيًنا عليه، بحيث يكون �لطبع باعًثا 

ة  عليه، فهذ� ل يوؤكد �ل�صارع طلبه، بل يكتفي يف ذلك مبقت�صى �جلبلة �ل�صويَّ

�أمثلة ذلك: �صهوة �لأكل و�ل�صرب و�جلماع وجتّنب  و�لعاد�ت �جلارية، ومن 

��صتعمال �لقاذور�ت و�أكلها، فلم يوؤكد �ل�صارع طلب هذه �لأمور ملا يف طبع 

�لإن�صان من مالزمتها و�إتيانها بد�فع ذ�تي، ولذلك جند هذ� �لنوع مطلوًبا 

بها  �لإن�صان  �إخ��الل  عند  �إل  وج��وب  طلب  يطلب  ول  �إباحة،  �أو  ن��دٍب  طلَب 

كلًيا و�نحر�فه عن دو�عي �لفطرة فيها. ولذلك كانت �لأحكام �ملنوطة بها 

1- �مل�صدر �ل�صابق: مج1، ج2، �ص22- 24.
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، ولذلك 
)1(

�أو �لإخالل بها �لفطرة فيها  تختلف باختالف �للتز�م بدو�عي 

فاإن �ملق�صد �ل�صرعي منها يكون تابًعا ل �أ�صلًيا. فاملقا�صد �لتابعة »هي �لتي 

روعي فيها حظ �ملكلف، فمن جهتها يح�صل له مقت�صى ما ُجبل عليه من نيل 

.
)2(

�ل�صهو�ت، و�ل�صتمتاع باملباحات، و�صد �خلالت«

2- ما مل يكن �صاهد �لفطرة و�لطبع خادًما له ول معيًنا عليه ومل يتحقق 

فيه هوى �ملكلف، بل كان من باب �لتكاليف �لتي قد جتري على خالف �أهو�ء 

�لنفو�ص، كالعباد�ت و�أحكام �جلنايات و�لألب�صة و�لأطعمة و�لأ�صربة، وهذ� 

فيوؤكد يف  �لإن�صانية؛  �أهميته يف �حلياة  ينا�صب  تقريًر�  �ل�صارع  �لنوع يقرره 

�ملوؤكد�ت، ويخفف يف �ملخففات، �إذ �لإن�صان ل ين�صاق �إليه ب�صهوته وطبعه، 

فاإذ� جاء �لطلب يف مثله حمل على �جلزم و�لعموم و�لثبات بدرجة ممانعته 

لد�عي �ل�صهوة و�لطبع. ولذلك حد �ل�صارع لهذ� �لنوع حدوًد� معلومة، وو�صع 

�لنفو�ص  و�أهو�ء  �ل�صهوة  �إبالًغا يف �لزجر عما تقت�صيه  له عقوبات مقررة، 

.
)3(

من خرم ل�صرور�ت �حلياة، و�إف�صاد للم�صالح �لعامة

�لأ�صلية  فاملقا�صد  �أ�صلية،  مقا�صد  هي  �لنوع  بهذ�  تتعلق  �لتي  و�ملقا�صد 

ملة… كل  يف  �ملعتربة  �ل�صروريات  وهي  للمكلف،  فيها  حظَّ  ل  »�لتي  هي 

لأنها قيام مب�صالح عامة مطلقة، ل تخت�ص بحال دون حال، ول ب�صورة دون 

.
)4(

�صورة، ول بوقت دون وقت«

وبهذه �ملعرفة ي�صع �ل�صاطبي معياًر� لو�صع معاين �لن�صو�ص -مبا حتتويها 

من �لتكاليف �ل�صرعية- مو��صعها من مقا�صد �ل�صارع، وذلك �أن ينظر يف 

كل �أمر: هل هو مطلوب بالق�صد �لأول �أم بالق�صد �لثاين، �أي: هل فيه حظ 

للمكلف �أْو ل؛ فاإن مل يكن فيه حظ للمكلف فهو �أعلى �ملر�تب يف �لنوع �لذي 

1- �نظر: �مل�صدر �ل�صابق: مج2، ج3، �ص121- 124، ومج1، ج2، �ص478- 480.

2- �مل�صدر �ل�صابق: مج1، ج2، �ص478.

3- �نظر: �مل�صدر �ل�صابق: مج1، ج2، �ص476- 480، ومج2، ج3، �ص121- 124.

4- �مل�صدر �ل�صابق: مج1، ج2، �ص 476.
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ورد فيه. و�إن كان مما فيه حظ للمكلف ُنظر؛ فاإن �صح �إقامة �أ�صل �ل�صروري 

مكمل  هو  بل  �ل�صروري،  يف  ركًنا  لي�ص  فذلك  بدونه  حتته  يندرج  هو  �لذي 

�أو حت�صيناته، وهكذ� ينظر فيه يف كل مرحلة من  �إما من حاجياته  ومتمم 

�ملر�حل حتى تتجلى مرتبته.

و�إذ� كان �لأمر مما فيه للمكلف حظ ثم مل ي�صح وجود �ل�صروري �لذي 

يندرج حتته �إل به كان ركًنا يف ذلك �ملق�صد �ل�صروري، وذلك كالأكل، فاإنه 

و�إن كان فيه حظ �ملكلف �إل �أن �إقامة �صروري �حلياة ل ي�صح بدونه، لذلك 

.
)1(

كان ركًنا فيه

يقول �ل�صاطبي: »رمبا وقع �لأمر و�لنهي يف �لأمور �ل�صرورية على �لندب 

من  كونها  يف  �ل�صك  فيقع  جماريها،  من  يفهم  فيما  �لتن�زيه  �أو  �لإباحة  �أو 

وكذلك  و�لوقاع،  و�للبا�ص  و�ل�صرب  �لأكل  يف  متثيله  تقدم  كما  �ل�صروريات 

ذلك             �أن  فريى  ذل��ك،  �أ�صبه  وما  و�ملهلكات  �مل�صر�ت  من  �لحرت��ص  وج��وه 

ل يلحق بال�صروريات، وهو منها يف �لعتبار �ل�صتقر�ئي �صرًعا. ورمبا وقع 

�لتنبيه عليه، ليكون من �ملجتهد  �لأمر بالعك�ص من هذ�، فالأجل ذلك وقع 

.
)2(

على بال«

�صروري  مرتبة  لتمييز  �أحدهما  �ثنني،  معيارين  �ل�صاطبي  و�صع  وبهذ� 

�لأو�مر و�لنو�هي من �حلاجي و�لتح�صيني، و�لثاين لتمييز ما هو �أ�صل يف كل 

مرتبة وما هو تابع. فمعيار متييز ما هو �صروري عن غريه �أن ل يقوم ذلك 

�إىل �صروري  بالن�صبة  �ل�صيء مباًحا كالأكل  و�إن كان ذلك  به  �إل  �ل�صروري 

�حلياة، و�جلماع بالن�صبة �إىل �صروري �لن�صل، و�لنكاح بالن�صبة �إىل �صروري 

�لن�صب. وقد يكون �ل�صيء و�جًبا ول يكون يف مرتبة �ل�صروري، كاملهر، فاإنه 

و�جب، ويت�صور حتقق �ل�صروري )حفظ �لن�صل( بدونه.

من  مرتبة  كل  يف  تابع  هو  وما  �أ�صلي  هو  ما  لتمييز  و�صعه  �لذي  و�ملعيار 

1- �نظر �مل�صدر �ل�صابق: مج2، ج3، �ص 188، 189.

2- �مل�صدر �ل�صابق: مج2، ج3، �ص 124، 125.
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�ملر�تب �لثالث هو: مدى حتقق ذلك ب�صهوة �ملكلف وحظه ورغبته من دون 

توكيد �ل�صارع لطلبه، فاإن كان �لو�زع �لفطري �ل�صهو�ين ي�صتحث عليه ويطلبه 

فهو مق�صد تابع، و�إن مل تتقا�صه �ل�صهوة و�لطبع فهو مق�صد �أ�صلي. وذلك 

يوؤكد طلبه  �ل�صارع مل  تابع؛ لأن  لكنه مق�صد  للحياة،  فاإنه �صروري  كالأكل 

�كتفاًء بد�عي �ل�صهوة و�لطبع �لإن�صاين، �أما �إيجاب �لق�صا�ص فاإنه �صروري 

حلفظ �لنف�ص، ومق�صده �أ�صلي؛ لأن �ل�صهوة �أو �لطبع ل تتقا�صاه. و�ملق�صود 

�لإن�صان مبا فيهم �جلاين و�ملجني  �أن جمموع  له  �ل�صهوة  من عدم تقا�صي 

باملجموع  فالعربة  �لأك��ل،  ي�صتهون  كما  �لعقوبة  هذه  �إيقاع  ي�صتهون  ل  عليه 

و�لنوع، ل بالطرف �لذي تعود له �مل�صلحة فح�صب.

ونالحظ �أنه يف كل من �ملعيارين ر�عى حال �خلطاب �أو ما ي�صمى »حال 

حيث  ومن  به  تتحقق  �لتي  �مل�صالح  حيث  من  �لو�قع،  يف  �خلطاب«  حملِّ 

تقا�صي �لطبع له، وكل ذلك من مد�رك �لعقل.

متييز  على  تعني  �لو�قع  يف  �خلطاب  حال  معرفة  �أن  �ل�صاطبي  يرى  كما 

مر�تب �لأو�مر و�لنو�هي، في�صري �إىل �أن �لأو�مر �ل�صرعية ل جتري يف �لتاأكيد 

بالأمور  �ملتعلقة  ف��الأو�م��ر  و�ح��د،  مق�صد  حتت  تدخل  ول  و�ح���ًد�،  جم��رًى 

�ل�صرورية لي�صت كالأو�مر �ملتعلقة بالأمور �حلاجية ول �لتح�صينية، و�لأمور 

�أنف�صها، و�لأمور �ل�صرورية لي�صت  �ملكملة لل�صروريات لي�صت كال�صروريات 

�ملتعلق  فالطلب  و�ختالف،  تفاوت  بينها  بل  و�ح��دة،  مرتبة  على  �لطلب  يف 

باأ�صل �لدين لي�ص يف �لتاأكيد كالنف�ص، ول �لنف�ص كالعقل، �إىل �صائر �أ�صناف 

�ل�صروريات. وكذلك �حلاجيات؛ فلي�ص �لطلب بالن�صبة �إىل �ملمتعات �ملباحة 

باللذ�ت  كالتمتع  معار�ص  َله  ما  �إىل  بالن�صبة  كالطلب  لها  معار�ص  ل  �لتي 

.
)1(

�ملباحة عن طريق �لقر�ص، وكذلك �لتح�صينيات حرًفا بحرف

ومن ذلك �ملنطلق ميكن معرفة �صلم �لأولويات وطريق فقهها و�نتظامها، 

1- �نظر: �مل�صدر �ل�صابق: مج2، ج3، �ص 187- 188.
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على  مقدمة  و�لعامة  دونها،  ما  على  مقدمة  �ل�صرورية  �مل�صالح  فكانت 

وهكذ�  �ملهم،  على  مقدًما  و�لأهم  �جلزئية،  على  مقدمة  و�لكلية  �خلا�صة، 

دو�ليك. ويف فقه �ل�صيا�صات �ل�صرعية يعّد �أمر �خلالفة وعقد �لولية �لعامة 

لالإمام، مقدًما على غري ذلك من �لأحكام �ل�صلطانية و�لتد�بري �ل�صيا�صية. 

يقول �ملاوردي: »�إن �هلل جلت قدرته ندب لالأمة زعيًما خلف به �لنبوة، وحاط 

وجتتمع  م�صروع،  دين  عن  �لتدبري  لي�صدر  �ل�صيا�صة،  �إليه  وفو�ص  �مللة،  به 

�مللة،  قو�عد  ��صتقرت  عليه  �أ�صال  �لإمامة  فكانت  متبوع،  ر�أي  على  �لكلمة 

و�نتظمت به م�صالح �لأمة حتى ��صتثبتت بها �لأمور �لعامة، و�صدرت عنها 

�لوليات �خلا�صة، فلزم تقدمي حكمها على كل حكم �صلطاين، ووجب ذكر  

.
)1(

ما �خت�ص بنظرها على كل نظر ديني... «

ويقول �ل�صاطبي يف مو�صع �آخر من �ملو�فقات: »�لأو�مر و�لنو�هي من جهة 

�للفظ على ت�صاٍو يف دللة �لقت�صاء... وما ح�صل لنا �لفرق بينها �إل باتباع 

�ملعنوي، ومل  وبال�صتقر�ء  تقع،  �أي مرتبة  �مل�صالح ويف  �إىل  و�لنظر  �ملعاين 

ن�صتند فيه ملجرد �ل�صيغة، و�إل لزم يف �لأمر �أن ل يكون يف �ل�صريعة �إل على 

 .
)2(

ا« ق�صم و�حد، ل على �أق�صام متعددة، و�لنهي كذلك �أي�صً

وقوله   )2 )�مل���ائ���دة:   { وميثل لذلك بقوله تعاىل: {    

تعاىل: {          } )�جلمعة: 10(، �إذ �إننا 

نقطع باأن مق�صود �ل�صارع من هذ� لي�ص مالب�صة �ل�صطياد عند �لإحالل، 

ول �لنت�صار عند �نق�صاء �ل�صالة، و�إمنا �ملق�صود �أن �صبب �ملنع من ذلك قد 

.
)3(

ز�ل، وهو �نق�صاء �ل�صالة، وزو�ل حكم �لإحر�م

وقد نهى ] عن بيع �لغرر وبيع �لثمر قبل �لزهو وحبل �حلبلة و�حل�صاة 

1- �نظر: �ملاوردي، �لأحكام �ل�صلطانية: �ص 13.

2- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج3، �ص140- 141.

3- �نظر: �مل�صدر �ل�صابق: مج2، ج3، �ص138.



126

، ولو �أخذنا مبجرد �لقت�صاء يف �ل�صيغة ملنعنا بيع كثري مما هو 
)1(

وغريها

و�ملغيبات  �خل�صبة  وبيع  ق�صورها،  يف  و�لق�صطل  و�للوز  �جلوز  كبيع  جائز، 

�أ�صال، لأن �لغرر  يف �لأر�ص و�ملقاثي، »ومثل هذ� ل ي�صح فيه �لقول باملنع 

�ملنهي عنه حممول على ما هو معدود عند �لعقالء غرًر� مرتدًد� بني �ل�صالمة 

.
)2(

و�لعطب. فهو مما ُخ�صَّ باملعنى �مل�صلحي، ول يتبع فيه �للفظ مبجرده«

ولقد عاب �لإمام �بن �لقيم على �لظاهرية تق�صريهم يف فهم �لن�صو�ص، 

فكم من حكم دل عليه �لن�ص ومل يقولو� به، و�صبب هذ� ح�صرهم �لدللة 

عند  وعرفه  وم�صاقه  و�إ�صارته  وتنبيهه  �إميائه  دون  �للفظ  ظاهر  جمرد  يف 

، فقالو�: �إذ� بال جرة من بول و�صبها يف �ملاء مل تنج�صه، و�إذ� 
)3(

�ملخاطبني

بال يف �ملاء نف�صه ولو �أدنى �صيء جن�صه، ولو �أنهم نزلو� عند م�صاق �لن�ص 

 .
)4(

و�عتربو� حال �لبول يف نف�صه ملا ذهبو� �إىل هذ� �لر�أي

ويذكر �لدكتور �أحمد �لري�صوين من �ملعا�صرين جمالت �لعقل يف تقدير 

�مل�صالح وي�صري �إىل: �لتف�صري �مل�صلحي للن�صو�ص، وتقدير �مل�صالح �ملتغرية 

�لزنكي  �صالح  �لدكتور  وي�صيف   .
)5(

�ملر�صلة �مل�صالح  وتقدير  و�ملتعار�صة، 

جمال �آخر وهو: تقدير �لأحكام �ل�صتثنائية و�لأحكام �لأ�صلية، ويقول: »�إن 

�أن  ُيدرك  مبا�صرًة  له  ين�صدع  ل  �صرعًيا  �أمًر�  يتلقى  عندما  �لب�صري  �لعقل 

ذلك �لأمر م�صتثنًى من �لقو�عد �أو �لعادة �ملطردة... فاإدر�ك �لعقل قد يكون 

�ل�صريعة على مقت�صًى عام كلي،           �أحكام  �أ�صا�ًصا متيًنا ملعرفة ما يجري من 

وبيع حبل �حلبلة عند  وبيع �حل�صاة  �لغرر  وبيع  �لزهو  قبل  �لثمر  بيع  �لنهي عن  �أحاديث  �نظر   -1

ج3،   ،)1230( وحديث  �ص529،  ج3،   ،)1226( حديث  �لبيوع،  كتاب  �لرتمذي،  �صنن  �لرتمذي، 

�ص532، وحديث )1229(، ج3، �ص531.

2- �ل�صاطبي، �ملو�فقات: مج2، ج3، �ص139- 140. وقارن مع �بن �لقيم، ز�د �ملعاد: ج 5، �ص 816 

 .821 -

3- �نظر: �بن �لقيم، �إعالم �ملوقعني: ج1، �ص397.

4- �نظر: �مل�صدر �ل�صابق: ج1، �ص 245.

5- �نظر: �لري�صوين، نظرية �ملقا�صد عند �لإمام �ل�صاطبي: �ص280- 293.
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مقا�صد  معرفة  يف  دوره  له  وه��ذ�  ��صتثنائي،  وج��ه  على  منها  يجري  وم��ا 

�ل�صتثنائية  �لأمور  على  مقا�صدها  تتاأ�ص�ص  ل  �ل�صريعة  �إن  حيث  �ل�صريعة، 

.
)1(

» رد ول تعمُّ �لتي ل تطَّ

وميكن �لتمثيل لهذ� �لأخري بحكم �لرق يف �ل�صريعة �لإ�صالمية، فاإنه حكم 

��صتثنائي نزل فيه �ل�صارع على مر�عاة �ل�صائع يف ذلك �لعهد لنوع م�صلحة. 

فيه،  �مل�صلحة  من  لنوع  �أحكام  من  �صائًعا  كان  ما  بع�ص  �ل�صارع  يقر  فقد 

ينحرف  �ل�صمانات حتى ل  بكثري من  �أقره  �لذي  ولكنه يحيط هذ� �حلكم 

�أحد عن حكمة �لت�صريع، وين�صئ من �لت�صريعات ما يكاد يلغيه �أو ُيظهر عدم 

�لرغبة فيه، فالرق كان �صائًعا بني �لعرب وحني نزل �لقر�آن �أقر �ل�صرتقاق 

يف �حلرب ل على �أنه �إهد�ر لآدمية �مل�صرتّق وحطم ملعاين �لآدمية فيه، و�إمنا 

�لإ�صالم  له يف مدر�صة  �إدخال  كاإن�صان وجعل �ل�صرتقاق  �أعطاه كل حقوقه 

ومعنى  لو�ئه،  فيدخل حتت  و�لهدى  �حلق  من  فيه  ما  على  يتفتح  قلبه  لعل 

من  و�أر�صى  �هلل،  �إىل  �أحب  وير�ها  �حلرية،  �إىل  يت�صوق  �لإ�صالم  �أن  هذ�: 

.
)2(

�ل�صوم وغريه من �لعباد�ت و�لقرب

ا �حلقائق �لكونية فال ريب يف توقف �إدر�كها  ة، �أمَّ هذ� يف �حلقائق �ل�صرعيَّ

�لكون،  حقائق  عن  �لك�صف  �لإن�صان  ��صتطاعة  فبقدر  و�قعها،  �إدر�ك  على 

�صم�ص  �لكون من  �آي��ات �هلل يف  تتحدث عن  �لتي  �لن�صو�ص  فهم  له  يتجلى 

و�أر�ص و�صماء، ونار وماء، وجبال و�صحاب، و�صجر ودو�ب، وجنوم وكو�كب، 

وخلق  و�لأر����ص  �ل�صمو�ت  خلق  يف  �ل��ق��ر�آن  ذك��ره  وم��ا  وحيو�نات،  و�إن�صان 

�لإن�صان و�حلياة و�ملوت، فكل ذلك ل تقت�صر �ملعرفة به على �لتف�صري �للغوي 

للن�صو�ص، بل معرفة حالها يف �لو�قع توؤدي �إىل معرفة �أكرث بحقائق �لقر�آن 

 .
)3(

و�إعجازه �لعلمي و�لبياين

1- �لزنكي، �صالح، »فكرة �لتح�صني و�لتقبيح �لعقليني«: �ص 148.

2- �نظر �لذهبي، �لوحي و�لقر�آن �لكرمي: �ص52- 53.

�لقر�صاوي يف كتابه:  �ل�صيخ  للقر�آن عند  �لعلمي  بالتف�صري  �لر�بع �خلا�ص  �لف�صل  للمزيد ر�جع   -3

كيف نتعامل مع �لقر�آن �لعظيم: �ص 369- 401.
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وهنا ل بدَّ �أن نفرق بني �إدر�ك �لعقل يف �ملجال �لكوين و�إدر�كه يف �ملجال 

و�لأمور  �ل�صرع،  ورود  على  معرفتها  تقف  ل  �لكونية  فالأمور  �لت�صريعي، 

�ل�صر�ئع  تاأتي  �أن  غري  من  ها  ب�َصنِّ ي�صتقل  �أن  للعقل  ميكن  ل  �لت�صريعية 

�ل�صماوية، وعند تد�خل �ملجالني يف خطاب �صرعي ل ينبغي �إنكار ما هو عائد 

�إىل �أحد �لطرفني �أو جتاهله على ح�صاب �لآخر، بل ل بدَّ من تقييد كل منهما 

بالآخر يف �لوجه �لذي يقوى عليه، فاإن �حلقائق �لكونية كاحلقائق �ل�صرعية 

مق�صودة لل�صارع، فلئن كانت �ل�صريعة م�صدر �لتكليف فاإن �لكون م�صتقره 

.
)1(

وم�صتودعه، ول ميكن ت�صور �لنف�صام بني �لأمرين

من  به  للعرب عهد  كان  ما  على  ومعرفة حقائقه  �لكون  علم  يقت�صر  ول 

معارف وعلوم حول �لكون وما خلق �هلل فيه، لأن �لكون وحقائقه �أو�صع من 

�إدر�ك جيل �أو �أجيال، فقد حوى �لقر�آن �لكرمي من �ملعارف و�حلقائق �لعلمية 

ما �أعجز �لعلماء وحريَّ �لعقالء، وخطاب يت�صم بهذه �ملكانة �لعالية و�ل�صاأن 

�لأوىل،  �لأمة  �أطو�ر  يف  لالأميني  �لكونية  دقائقه  �نك�صاف  ميكن  ل  �لعظيم 

لق�صر باعهم عن �لو�صول �إليها، وعدم حاجتهم �إليها حينذ�ك. و�لأ�صوليون 

�إىل  �لبيان  تاأخري  وجوه  ومن  �حلاجة،  وقت  �إىل  �لبيان  تاأخري  جو�ز  يرون 

�إل  تاأتي �لعبارة عن �ملعنى على نحو ل يظهر ذلك �ملعنى  �أن  وقت �حلاجة 

يف زمن �حلاجة �إليه. وبه يظل �لإعجاز �لقر�آين خالًد� مهيمًنا على �لأمة يف 

كل �أطو�رها حتى تقوم �ل�صاعة، فالقر�آن �لكرمي مينح كل جيل من �ملعرفة 

. لذ�، فاإن تلك �لن�صو�ص ل مانع 
)2(

�إدر�كه ومعارفه و�لهدى ما يتالءم مع 

من �أن يختلف فهم �لنا�ص لها باختالف �لأزمان و�لأطو�ر وبناًء على �ملقدرة 

ا كان  �لعلمية �لتي يحظى بها كل جيل. فال �صك �أن يف �لقر�آن �لكرمي ن�صو�صً

يفهمها �ملخاطبون وقت نزول �لقر�آن على نحو ما و�صل �إليه �لإدر�ك �لب�صري 

1- �نظر: �لزنكي، �صالح، »فكرة �لتح�صني و�لتقبيح �لعقليني«، �ص148- 149.

2- �نظر: �صعد، �صبل �ل�صتنباط من �لكتاب و�ل�صنة، �ص422؛ �مليد�ين، عبد �لرحمن ح�صن حبنكة، 

الت )دم�صق: د�ر �لقلم، ط2، 1409 ه� / 1989م(،  قو�عد �لتدبُّر �لأمثل لكتاب �هلل عزَّ وجلَّ – تاأمُّ

�ص620- 621.
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يف زمانهم وجمتمعهم ول يكاد يخرج ذلك �لفهم عن حدود دللة �لن�ص، 

يف  �لعلم  �إليه  و�صل  ما  �صوء  على  �حلديث  �لع�صر  يف  �ملخاطبون  ويفهمها 

زماننا فهًما �آخر ل يخرج عن دللة �لن�ص. فال�صرط يف �لفهم �جلديد �أن      

ل يجر �لآية �إىل �لعلوم جًر�، ولكن �إن �تفق ظاهر �لآية مع حقيقة علمية ثابتة 

ف�صرناها بها، ولي�ص ي�صرتط يف �لتف�صري �أن يقطع به، بل يكفي �أن يكون له 

 .
)1(

�صاهد يف �للغة، ويكون �للفظ ظاهًر� فيه

حدوده،  عن  خ��ارج  فهو  �لزمن،  فوق  �أن��ه  �لقر�آين  �خلطاب  يف  فالأ�صل 

�أحو�ل  يف  يختلفون  �لذين  هم  �لنا�ص  من  و�حل��ادث��ون  جت��دد،  بال  وقائم 

معرفتهم بهذ� �خلطاب، فق�صية علمية كالتي �أ�صار �إليها �لقر�آن �لكرمي يف 

�ملعرفية  �ملعرفة بها على �حلالة  �ل�صماو�ت و�لأر�ص وفتقها ل تقت�صر  رتق 

تتعلق  �لأو�ئل، بل �ملعرفة مبثلها  للمخاطبني  �أتيحت  �لتي  �لعلمية  و�لو�صائل 

وجلَّ  عز  �هلل  بنى  كيف  �لعلمية  بدر��صاتهم  عرفو�  علميني  باحثني  بنظر 

�ل�صماء و�لأر�ص، وهكذ� �صاأن �لآيات �لتي تتحدث عن �لكون و�خللق و�ل�صنن 

�لإلهية يف �لأمم و�جلماعات و�لأفر�د، فاإنها يجوز �أن يتطور فهمها بح�صب 

�لأحو�ل �لتي يكون عليها �ملخاطبون، �صريطة �أن ل يكون �لفهم خارًجا عن 

�أهد�ف �لقر�آن ومر�ميه، و�أن يكون ملتزًما باأ�صول �للغة و�صو�هد �خلطاب 

ة كلها طو�ل تاريخها كله  �تهاًما لالأمَّ �لتف�صري  �لعربي، حتى ل يحمل ذلك 

باأنها مل تفهم �لقر�آن، وكانت جتهل كتاب ربها، لأن ذلك يعود بالطعن على 

�لقر�آن يف نهاية �لأمر، فكاأنه يتهم ن�صو�صه بالغمو�ص و�لإلبا�ص، و�لتعقيد 

و�لإلغاز. فاملقبول من �لتف�صري �ملحَدث ما كان �إ�صافة �إىل �لقدمي، ل ما يبني 

�ملعنى على حرف جديد غري معهود، ويكون مبثابة �إلغاء كلّي ملا �لتقت عليه 

 .
)2(

�لآر�ء عرب �لع�صور

1- �نظر: �لذهبي، �لوحي و�لقر�آن �لكرمي: �ص 91- 92.

مباحث يف  م�صلم، م�صطفى،   .238 �لأمثل، �ص621، و�ص237-  �لتدبر  قو�عد  �مليد�ين،  �نظر:   -2

كيف  �لقر�صاوي،   .164 �ص160-  1999م(،   / 1420ه�  ط3،  �لقلم،  د�ر  )دم�صق:  �لقر�آن  �إعجاز 

نتعامل مع �لقر�آن �لعظيم: �ص 383. 
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بالدللة  �مللتزم  �لعلمية  �حلقائق  مع  �ملتالئم  للتف�صري  �لتمثيل  وميكن 

�لظاهرة للن�ص بتف�صري �مل��ر�غي لق��وله تع����اىل: {

30(، حيث ذكر             } )�لأن��ب��ي��اء: 

�ل�صماو�ت  �لأر�ص كانت جزًء� من  �أن  �لآية  �لكرمي قرر يف هذه  �لقر�آن  �أن 

و�نف�صلت عنها، و�أن هذ� �لذي قرره �لكتاب �لكرمي هو �لذي دل عليه �لعلم، 

فقد قال �لعلماء: �إن حادًثا كونًيا جذب قطعة من �ل�صم�ص وف�صلها عنها، و�أن 

هذه �لقطعة بعد �أن مرت عليها �أطو�ر تك�صرت و�صارت قطًعا كل قطعة منها 

وبقيت  �ل�صم�ص  حول  طافت  �ل�صيار�ت  وهذه  �ل�صيار�ت،  من  �صياًر�  �صارت 

�ل�صم�ص،  بنت  فهي  �ل�صيار�ت،  و�حدة من هذه  و�لأر���ص  قب�صة جذبها،  يف 

 .
)1(

و�ل�صم�ص هي �ملركز لكل هذه �ل�صيار�ت

رتًقا               �ل�صمو�ت  »كانت  بقوله:  �لآي��ة  هذه   ] عبا�ص  �بن  ف�صر  وقدمًيا 

هذه  فتق  �أه��ال  لالأر�ص  خلق  فلما  تنبت،  ل  رتًقا  �لأر���ص  وكانت  متطر،  ل 

جند  نكاد  ل  �لفهمني  �إىل  نظرنا  لو  ونحن   .
)2(

بالنبات« هذه  وفتق  باملطر، 

.
)3(

ا بينهما، فالآية تت�صع لهما تعار�صً

طنطاوي  �ل�صيخ  تف�صري  فمثل  �لن�ص  دللت  يلتزم  ل  �لذي  �لتف�صري  �أما 

تعاىل:{ لقوله  جوهري 

    } )�لبقرة: 67( �إىل �آخر �لق�صة، باأن هذه �لآية ميكن �أن ي�صتخرج منها 

. وكتف�صري �آخرين لقوله تعاىل: {
)4(

علم حت�صري �لأرو�ح

)بريوت:  �ل�صود  عيون  با�صل  و�أحاديثه  �آياته  ج  خرَّ �ملر�غ�ي،  تف�ص�ري  م�صطفى،  �أحمد  �ملر�غي،   -1

�أبو �لفد�ء  163. وقارن مع �بن كثري،  1998م(، ج6، �ص161-  1418ه� /  د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 

           ،3 ج  ت(،  د.   ،2 ط  �لقلم،  د�ر  )بريوت:  �ملي�ص  خليل  ت�صحيح  �لعظيم،  �لقر�آن  تف�صري  �إ�صماعيل، 

�ص 154. و�نظر: �لذهبي، �لوحي و�لقر�آن �لكرمي: �ص91- 92.

2- �بن كثري، تف�صري �لقر�آن �لعظيم: ج3، �ص154.

3- �نظر �لذهبي، �لوحي و�لقر�آن �لكرمي: �ص92.

4- �نظر: جوهري، طنطاوي، �جلو�هر يف تف�صري �لقر�آن �لكرمي )�لقاهرة: �صركة م�صطفى �لبابي 

�حللبي و�أولده، ط2، 1350ه�(: ج1، �ص84.
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               } )�لبقرة: 22( باأن معناها �أن �للحوم 

. وكتف�صري 
)1(

و�لأ�صماك و�لألبان �أف�صل يف �لتغذية من �لبقول و�لقمح و�لذرة

و�ل�صلطان  �لف�صاء،  �إىل  بال�صعود  و�لأر���ص  �ل�صمو�ت  �أقطار  من  �لنفوذ 

باملركبة �لف�صائية، وذلك يف قوله تعاىل: {

 {                      

ميكن  ل  بل  �لآي��ات،  ظو�هر  مع  تتفق  ل  �لتاأويالت  فهذه   .)33 )�لرحمن: 

مع  من�صجمة  تكن  مل  ولذلك  ول��و�زم،  مقدمات  فر�ص  بعد  �إل  بها  �لت�صليم 

.
)2(

م�صاق �لآيات

ا  رف�صً �لقر�آنية  للن�صو�ص  �لعلمي  �لتف�صري  �ملحدثون  يرف�ص  مل  ولذلك 

مطلًقا، بل قيَّدو� �إجازته بال�صو�بط �لعلمية �لآتية:

�أول- �إذ� ثبتت حقيقة علمية ثبوًتا قطعًيا، وقد تعر�ص لها �لقر�آن �لكرمي 

�ل��و�ردة يف  �لن�صو�ص  بعد جمع  �لن�ص على مقت�صاها  لزم فهم  ما،  ببيان 

�ل�صاأن نف�صه، وعدم تعطيل �ملعاين �لأ�صلية للخطاب.

ثانًيا- �إذ� قدم �لعلماء نظرية علمية ذ�ت رجحان يف �لو�صط �لعلمي من 

غري �أن ت�صل �إىل درجة �لقطع فاإنه جائز تف�صري �خلطاب بها �إذ� كان �لن�ص 

�لقر�آين يحتمله �صمن �صو�بط �لفهم �لعربي، من غري جزم ول قطع باأنه 

معنى �لن�ص، ثم تظل �لحتمالت �لأخرى للن�ص مفتوحًة، حتى ياأتي �ليقني 

�لعلمي.

�لذي  �لعلمي  �لب�صط  وهي  علمية،  فر�صية  �لعلماء  بع�ص  قدم  �إذ�  ثالًثا- 

�أكرث من �حتمال، فينظر  لي�صت  فاإنها  �إىل م�صتوى �لرتجيح،  بعد  مل ي�صل 

�ملف�صر �إليها نظره �إىل �أي �حتمال �آخر ميكن �أن يفهم �لن�ص مبقت�صاه.

1- �نظر: �لذهبي، �لوحي و�لقر�آن �لكرمي، �ص 86- 87. �لذهبي، حممد ح�صني، �لتف�صري و�ملف�صرون 

)�لقاهرة: د.د، د. ط، 1976(: ج2، �ص503.

2- �نظر: �لقر�صاوي، كيف نتعامل مع �لقر�آن �لعظيم: �ص 383- 385.
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ر�بًعا- �إذ� كان �لن�ص ل يحتمل حمله على �لنظرية �أو �لفر�صية فال يحق 

للمتفهم �لتع�صف يف �لتاأويل، وتطويع �لن�ص للهوى، وجرُّ �لن�ص جًر� للدللة 

على ذلك.

خام�ًصا- ل يجوز بحال من �لأحو�ل جعل �لن�ص مفتوًحا على كل نظرية 

وفر�صية، فعلى �ملتفهم �أن يكون �صديد �حلذر من �ملز�لق �خلط�رة �لتي تاأذن 

 .
)1(

بفه�م �لن�ص على غري ما �أذن �هلل به

�لكتاب، وهي  بها يف هذ�  نوهنا  �لتي  �لبيانية  �ملرتكز�ت  �أهم  هذه كانت 

يف نظرنا �ملتو��صع تعيد كرثة �ملعاين �إىل وحدة بيانية جامعة ل تق�صي على 

�لتعدد �ملحمود، ول ت�صمح بالتعدد �ملت�صاد �ملتناق�ص �لذي ماآله رفع �لثقة 

�لذ�كرة  �إىل  �أعدنا  قد  بذلك  علنا  ودللتها.  وبيانها  �لن�صو�ص  فهم  من 

�صورة عن �ملنهجية �لو�صطية �ل�صاملة ملا ينبغي �أن ي�صري عليه متفهم �لن�ص 

�لت�صريعي يف فهمه وتف�صريه و��صتنباطه، دون �أن يتجمد عند ظاهر �لن�ص، 

ول �أن يجحد دللت �لن�صو�ص، ليكون باحًثا عن مر�د �ل�صارع بروية و�تز�ن، 

ودر�ية و�إتقان، دون تكلف يف تاأويلها، �أو تع�صف يف تق�صيدها.

1-  �نظر: �مليد�ين، قو�عد �لتدبر �لأمثل: �ص621، و�ص237- 238. م�صلم، مباحث يف �إعجاز �لقر�آن: 

�ص160- 164. �لقر�صاوي، كيف نتعامل مع �لقر�آن �لعظيم: �ص 379- 395.



133

اخلامتـة

يف ختام هذ� �لكتاب ميكننا �أن نلخ�ص �لنتائج �لآتية:

بالهتمام،  جديرة  غزيرة  علمية  ثروة  لنا  �لإ�صالم  علماء  م  قدَّ لقد   -1

و�إقر�ر �صالمتها من  وهي ثروة منتجة غري عقيمة، متََّ �ختبارها وفح�صها 

ة، وهي �لتي كفلت لالأمة �لإ�صالميَّة وحدتها وثباتها على رغم          لدن �أجيال عدَّ

ما �أ�صابها من فتور يف �لهمم، و�نتكا�ص يف �لتطبيق و�لمتثال، و�صلل يف جتاوز 

�أ�صباب �لنحطاط يف �لأزمنة �ملتاأخرة. غري �أن ��صتع�صاء �للغة �لتي حررت 

�لرت�ث على ��صتيعاب �ملثقفني �ملعا�صرين �أبعده عن �لتد�ول و�لتناول، وقعد 

به بع�ص �ل�صيء عن �إجناز وظيفته ودوره يف �إيجاد �لوعي و�لتقدم و�لعطاء 

مبا  فيه  �ملخزونة  �لعلمية  ة  �مل��ادَّ �صياغة  �إع��ادة  ينبغي  لذ�  �صل�صة.  ب�صورة 

ين�صجم مع لغة �لع�صر و�لأفق �ملعريف لهذ� �جليل.

�ملتزن  �لتقدير  �صرورة  نظرهم  بثاقب  �مل�صلمون  �لعلماء  �أدرك  لقد   -2

وتفاوتها،  �لدللت  �لوعي مبر�تب  �إىل جانب  �لت�صريع  �لن�صو�ص يف  ملنزلة 

مما �أن�صاأ لهم حالة من �لتو�زن يف تعاطي �لدللت من �لن�ص، فلم يح�صرو� 

بل  و�ل���دللت،  �ملعاين  كل  على  �لن�ص  يفتحو�  ومل  و�ح��د،  وجه  يف  �لدللة 

�أ�صادو� ب�صرورة بناء نو�ة للمعنى ل يتجاوزها �ملف�صر، ثمَّ �صمحو� من ور�ء 

ذلك بتو�صيع دللت �لن�ص وتف�صريه �صريطة �نتظامه د�خل هذه �لنو�ة �لتي 

تبني �ملعنى �ملركزي يف �لن�ص. و�إىل جانب ذلك، فقد �أدركو� �أن للن�ص معنى 

نهائًيا يحدد �نتماءه، و�أنه ل يجوز �جرت�ره للدللة على كل ما يعنُّ من معنى 

ودللت، وما ي�صتجّد من �أحكام �حلو�دث و�لوقائع �إن كان ل يحتمل �لدللة 

ويفتحه  �لأ�صلية،  ويخرم دللته  �لن�ص،  ثبات  يهدد  تكلف ذلك  لأن  عليها، 

�إليها. لذ�  �ملعنى ل �صبيل منه  لها، فيكلفه وجوًها من  على معان ل ح�صر 

وجدت �أدلة �صرعية �أخرى غري �لن�ص �عرتف بها جمهور �لعلماء كالقيا�ص 

و�مل�صلحة و�ل�صتح�صان و�ل�صت�صحاب وغريها. وبهذ� تفادى �لعلماء �أزمة 
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فتح �لن�ص يف كل �جتاهاته كالذي ب�صرت به نظرية )�لن�ص �ملفتوح( �لغربية 

�لتي جتعل من �للغة لعبة ل قر�ر لها، وتفتح �لن�صَّ م�صرًعا �أمام �لثقافات 

نهاية  للن�ص  يبقى  ل  �ملتعار�صة، حتى  و�مليول  �ملتفاوتة،  و�لأنظار  �ملتعددة، 

حتدد �نتماءه، ومق�صد يحفظ وحدته وثباته. 

�أ�صاد �لعلماء ب�صرورة �للتز�م بدللة �ل�صياق و�ملقام و�لقر�ئن،  3- لقد 

لأن ذلك يعني على حت�صيل مر�د �ملتكلم من خطابه، فريفع غمو�صه، ويدفع 

�إ�صكاله، ويزيل لب�صه و�إجماله، وينزل �لكالم على �ملق�صود منه. كما ر�عو� 

�ملختلفة، ومل  �لأذو�ق  �أمام  �ملوحى، فلم يفتحوه م�صرًعا  �لن�ص  خ�صو�صية 

يب�صطوه على كل قرينة مقاميَّة، بل ر�عو� يف ذلك ��صتقالل �ملعنى و�ملبنى، 

وجعلو� مق�صد �ل�صارع ركًنا ركيًنا يف تف�صري مر�ده من �لن�صو�ص ويف �لعتبار 

بالقر�ئن �لثاوية يف نظمها وتاأليفها �أو يف مقامها و�أ�صباب ورودها ونزولها.

من  �لعا�صمة  �ل�صارع  مبقا�صد  �لهتد�ء  �صرورة  �لعلماء  �أدرك  لقد   -4

�لعقل  م��د�رك  على  �ملعاين  بناء  و���ص��رورة  و�لتحريف،  �لتاأويل  منزلقات 

و�لعقل،                                                                                                         �ل�صرع  م���د�رك  ب��ني  و�لتفريق  �لف�صل  ي��ج��وز  ل  و�أن���ه  و�حل�����ص، 

ول �إلغاء �أحدهما على ح�صاب �لآخر، لذ� رتبو� دللت �لن�صو�ص و�أولويات 

من  �ل�صرع  باأ�صول  �ملتب�صر  �لعقل  ميليه  ملا  وفًقا  �ملقا�صد  و�صلم  �لأحكام 

�أفهام وت�صور�ت عن خطورة �لت�صريعات ومدى �صرورتها وحاجة �لإن�صانية 

�إليها. فلي�صت �لأو�مر و�لنو�هي على درجة و�حدة يف �لتكليف ول على ت�صاو 

�ملنا�صبة  ومعرفة  �مل�صاق  مبر�عاة  �إلَّ  بينها  �لفرق  علم  وما  �لقت�صاء،  يف 

�لت�صريعية و�ل�صتقر�ء �ملعنوي. ف�صرعة �ملف�صر �أن يلتزم باأدبي �لعقل و�لدين، 

و�أن ل يجعل بينهما برزًخا فا�صال، ول يطغى باأحدهما على ح�صاب �لآخر. 

و�إدر�ك  �لت�صريع، فاإن �لكون م�صتقره وم�صتودعه.  فاإذ� كان �لوحي م�صدر 

ده                مبجرَّ �لكون  �إدر�ك  �أن  كما  �ل�صرع،  ورود  على  يتوقف  ل  �لكون  حقائق 

ل يغني عن �ل�صرع ول يقوم بديال عنه بحال. 
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للقيام  �لأمة  تتاأهل  فبها  وخا�صته،  �لإ�صالم  منهاج  �لو�صطية هي  �إن   -5

بال�صهادة على �لنا�ص، و�إقامة �حلجة على �خللق. وهي حالة ممدوحة تقابل 

�لإفر�ط و�لتفريط، و�ملجاوزة و�لتق�صري، تع�صم �لإن�صان من �مليل و�جلنوح. 

و��صتح�صارها يف كل عمل فكري �إ�صالمي �صرط �أ�صيل وركن ركني. ولعل تبني 

روؤية و�صطية يف فهم �لن�صو�ص �ل�صرعية من �أهم �لعو�مل �مل�صاعدة على ن�صر 

�لو�صطية �لفكرية و�ل�صلوكية د�خل �ملجتمع �لإ�صالمي. لذلك نو�صي مبتابعة 

�خلطى و�قت�صا�ص �لآثار ومتابعة �ل�صري يف طريق �لو�صطية فهًما وتاأ�صيال 

ومكانتها �حل�صارية  وقوتها،  نه�صتها  �لإ�صالمية  �لأمة  لت�صتعيد  وممار�صًة، 

باملعروف  تاأمرهم  للنا�ص  �أخرجت  �أم��ة  خري  وتكون  �لأمم،  بني  �لناب�صة 

وتنهاهم عن �ملنكر، وتاأخذ بنا�صيتهم �إىل �خلري، وباأيديهم �إىل بّر �لفالح 

و�لنجاح و�لأمان، وباألبابهم �إىل بحبوحة �لطماأنينة و�ل�صعادة و�لوئام. 

و�صلى �هلل و�صلَّم وبارك على نبينا حممد و�آله و�صحبه ومن تبعهم باإح�صان 

�إىل يوم �لدين. و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.
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اأول: الكتب باللغة العربية:

�أ�صول  يف  �ملعامل  �صرح  علي،  بن  حممد  بن  �هلل  عبد  �لتلم�صاين،  �بن   -

�لفقه، حتقيق عادل عبد �ملوجود وعلي معو�ص )بريوت: عامل �لكتب، ط1،         

1419ه� / 1999م(.

- �بن �ل�صبكي، تاج �لدين عبد �لوهاب بن علي، �لإبهاج يف �صرح �ملنهاج 

للبي�صاوي )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1404ه�/1984م(.

على  �ملر�صلة  �ل�صو�عق  بكر،  �أبي  بن  حممد  �لدين  �صم�ص  �لقيم،  �بن   -

د�ر  )�ل��ري��ا���ص:  �هلل  �لدخيل  علي  د.  وتعليق  حتقيق  و�ملعطلة،  �جلهمية 

�لعا�صمة، ط 2، 1412ه�/ 1992م(.

�ملوقعني عن رب  �إعالم  بكر،  �أبي  بن  �لدين حممد  �صم�ص  �لقيم،  �بن   -

�لعاملني، حتقيق عبد �لرحمن �لوكيل )�لقاهرة: د�ر �لكتب �حلديثة، د.ط، 

1418ه� / 1997م(.

على  �ملن�زلة  �ل�صو�عق  بكر،  �أبي  بن  حممد  �لدين  �صم�ص  �لقيم،  �بن   -

نا�صر  وعلي  �لغامدي  عطية  �أحمد  حتقيق  و�ملعطلة،  �جلهمية  �لطائفة 

�لفقيهي )�لريا�ص: د.د، د.ط، 1407ه�(.

- �بن �لقيم، �صم�ص �لدين حممد بن �أبي بكر، بد�ئع �لفو�ئد )دم�صق: د�ر 

�لفكر، د.ط، د.ت(.

�أبي بكر، ز�د �ملع��اد يف هدي خري  - �بن �لقيم، �صم�ص �لدين حممد بن 

�لر�صالة،  موؤ�ص�صة  )ب��ريوت:  �لأرن��وؤوط  �لقادر  وعبد  �صعيب  حتقيق  �لعباد، 

ط26، 1412ه�/1992م(.

�لهم�ام،  لب��ن  �لتحري�ر  على  و�لتحبري  �لتقرير  �حل�����اج،  �أم��ري  �ب��ن   -

ط1،                                                      �لعلمية،  �ل��ك��ت��ب  د�ر  )ب����ريوت:  ع��م��ر  حم��م��ود  �هلل  ع��ب��د  ت�صحيح 

1419ه� / 1999م(.
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- �بن تيمية، �أحمد بن عبد �حلليم �حلر�ين، �لإميان، ت�صحيح وتعليق د. 

حممد خليل هر��ص )د.م: د.ط، د.ت(.

- �بن تيمية، �أحمد بن عبد �حلليم �حلر�ين، �مل�صودة يف �أ�صول �لفقه لآل 

تيمية، حتقيق حممد حميي �لدين عبد �حلميد )بريوت: د�ر �لكتاب �لعربي، 

د.ط، د.ت(.

جمع  �لفتاوى،  جمموع  �حل��ر�ين،  �حلليم  عبد  بن  �أحمد  تيمية،  �ب��ن   -

وترتيب عبد �لرحمن بن حممد �لنجدي )د.م: د.د، ط1، 1398ه�(.

- �بن تيمية، �أحمد بن عبد �حلليم �حلر�ين، مقدمة يف �أ�صول �لتف�صري، 

حتقيق حممود ن�صار )�لقاهرة: مكتبة �لرت�ث �لإ�صالمي، د.ط، د.ت(.

- �بن تيمية، �أحمد بن عبد �حلليم �حلر�ين، منهاج �ل�صنة �لنبوية، حتقيق 

حممد ر�صاد �صامل )د.م: موؤ�ص�صة قرطبة، ط1، 1406ه�(. 

�لنجار  علي  عثمان، �خل�صائ�ص، حتقيق حممد  �لفتح  �أبو  �بن جني،   -

)�لقاهرة: د�ر �لكتب �مل�صرية، د.ط، 1374ه� /1955م(.

- �بن حزم، حممد �بن �أحمد، �لإحكام يف �أ�صول �لأحكام )بريوت: د�ر 

�لكتب �لعلمية، د. ط. ت(.

�لفكر،  د�ر  )دم�صق:  خلدون  �بن  مقدمة  �لرحمن،  عبد  خلدون،  �بن   -

د.ط، د.ت(.

عمدة  �صرح  �لأحكام  �إحكام  �لفتح،  �أب��و  �لدين  تقي  �لعيد،  دقيق  �بن   -

�لأحكام، تعليق حممد منري عبده �آغا �لأزهري )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 

ط1، 1420ه� / 2000م(.

- �بن ر�صد، حممد بن �أحمد، بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�صد )بريوت: د�ر 

�لفكر، د.ط، د.ت(.
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- �بن عا�صور، حممد �لطاهر، �لتحرير و�لتنوير )بريوت: موؤ�ص�صة �لتاريخ، 

ط1، 1420ه�/ 2000م(.

- �بن عا�صور، حممد �لطاهر، مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية، حتقيق حممد 

�لطاهر �ملي�صاوي )د.م: �لب�صائر، ط1، 1418ه� / 1998م(.

- �بن عقيل �لبغد�دي، علي بن حممد، �لو��صح يف �أ�صول �لفقه، حتقيق 

د. جورج �ملقد�صي )بريوت: د�ر فر�نت�ص �صتايرن �صتوتكارت، ط1، 1417ه� 

/1996م(.

�ل�صيد  حتقيق  �ل�صاحبي،  زكريا،  بن  �أحمد  �حل�صني  �أبو  فار�ص،  �بن   -

�أحمد �صقر )�لقاهرة: مطبعة عي�صى �لبابي �حللبي و�صركاه، د.ط، د.ت(.

مكتبة  )�لريا�ص:  �ملغن�ي  �ملقد�صي،  �أحمد  �بن  �هلل  عبد  قد�مة،  �بن   -

�لريا�ص �حلديثة، د.ط، 1401ه� / 1981م(.

- �بن كثري، �أبو �لفد�ء �إ�صماعيل، تف�صري �لقر�آن �لعظيم، ت�صحيح خليل 

�ملي�ص )بريوت: د�ر �لقلم، ط2، د.ت(.

�بن ماجه، حتقيق حممد  �لقزويني، �صنن  �بن ماجه، حممد بن يزيد   -

فوؤ�د عبد �لباقي )بريوت: د�ر �لفكر، د.ط. ت(.

- �بن منظور، حممد بن مكرم �مل�صري، ل�صان �لعرب )بريوت: د�ر �صادر، 

د.ط، د.ت(.

حتقيق  د�ود،  �أبي  �صنن  �ل�صج�صتاين،  �لأ�صعث  بن  �صليمان  د�ود،  �أبو   -  

حممد حميي �لدين عبد �حلميد )دم�صق: د�ر �لفكر، د.ط، د.ت(.

و�لزيف  �جلهل  �صد  �لتكفري  زمن  يف  �لتفكري  حامد،  ن�صر  زي��د،  �أب��و   -

و�خلر�فة )�لقاهرة: �صينا للن�صر، ط1، 1995م(. 

�لديني بني  �لفكر  �ل�صلطة.. �حلقيقة،  �لن�ص..  �أبو زيد، ن�صر حامد،   -
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�إر�دة �ملعرفة و�إر�دة �لهيمنة )بريوت: �لد�ر �لبي�صاء، ط1، 1995م(.

تخريج  يف  �لتمهيد  �حل�صن،  بن  �لرحيم  عبد  �لدين  جمال  �لإ�صنوي،   -

�لفروع على �لأ�صول، حتقيق وتخريج د. حممد ح�صن هيتو )بريوت: موؤ�ص�صة 

�لر�صالة، ط 3، 1404ه� / 1984م(.

د�ر  )ب��ريوت:  �لقر�آن  �أحكام  بن حممد،  �لدين  عماد  �لهر��صي،  �إلكيا   -

�لكتب �لعلمية، ط2، 1405ه� / 1985م(.

�لأحكام  �أ�صول  يف  �لإحكام  علي،  �أب��ي  بن  علي  �لدين  �صيف  �لآم��دي،   -

)�لقاهرة: موؤ�ص�صة �حللبي و�صركاه، د.ط، د.ت(.

يف  �لتحرير  كتاب  على  �لتحرير  تي�صري  �أم��ني،  حممد  باد�صاه،  �أم��ري   -

�أ�صول �لفقه �جلامع بني ��صطالحي �حلنفية و�ل�صافعية )بريوت: د�ر �لكتب 

�لعلمية، د.ط.ت(.

�أحكام  يف  �لف�صول  �إح��ك��ام  خلف،  بن  �صليمان  �لوليد  �أب��و  �لباجي،   -

ط2،                            �لإ�صالمي،  �لغرب  د�ر  )ب��ريوت:  تركي  �ملجيد  عبد  حتقيق  �لأ�صول، 

1415ه� / 1995م(.

- �لبخاري، عالء �لدين عبد �لعزيز بن �أحمد، ك�صف �لأ�صر�ر عن �أ�صول 

�لبغد�دي  ب��اهلل  �ملعت�صم  حممد  وتعليق  �صبط  �ل��ب��زدوي،  �لإ���ص��الم  فخر 

)بريوت: د�ر �لكتاب �لعربي، ط2، 1414ه� / 1994م(.

�جلامع  �أو  �لبخاري  �صحيح  �جلعفي،  �إ�صماعيل  بن  حممد  �لبخاري،   -

ط3،  كثري،  �ب��ن  د�ر  )ب��ريوت:  �لبغا  دي��ب  د.م�صطفى  حتقيق  �ل�صحيح، 

1407ه� / 1987م(.

- �لبدخ�صي، حممد بن �حل�صن، مناهج �لعقول �صرح منهاج �لو�صول يف 

علم �لأ�صول )بريوت: د�ر �لباز، ط1، 1405ه� / 1984م(.

- �لبزدوي، علي بن حممد، �أ�صول �لبزدوي مع ك�صف �لأ�صر�ر للبخاري، 
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�صبط وتعليق حممد �ملعت�صم باهلل �لبغد�دي )بريوت: د�ر �لكتاب �لعربي، 

ط2، 1414ه� / 1994م(.

�ل�صيد  �ل�صافعي، حتقيق  مناقب  بن �حل�صني،  �أحمد  بكر  �أبو  �لبيهقي،   -

�أحمد �صقر )�لقاهرة: د�ر �لرت�ث، د.ط، 1970م(.

�جلامع  �أو  �ل��رتم��ذي  �صنن  عي�صى،  ب��ن  حممد  عي�صى  �أب��و  �ل��رتم��ذي،   -

�لعربي،  �إحياء �لرت�ث  �أحمد حممد �صاكر )بريوت: د�ر  �ل�صحيح، حتقيق 

د.ط، د.ت(.

بناء  �إىل  �لو�صول  مفتاح  �أحمد،  بن  حممد  �هلل  عبد  �أب��و  �لتلم�صاين،   -

�لفروع على �لأ�صول، حتقيق عبد �لوهاب عبد �للطيف )بريوت: د�ر �لكتب 

�لعلمية، د.ط، 1403ه� / 1983م(. 

- �لتهانوي، حممد علي، ك�صاف ��صطالحات �لفنون )بريوت: د�ر �صادر، 

د. ط، 1961م(.

رفيق  د.  تقدمي  �لفنون،  ��صطالحات  ك�صاف  علي،  حممد  �لتهانوي،   -

�لعجم )بريوت: مكتبة لبنان نا�صرون، ط1، 1996م(.

- �جلاحظ، عمرو بن بحر، �لبي�ان و�لتبيي�ن، حتقيق عبد �ل�صالم هارون 

)�لقاهرة: مكتبة �خلاجني، ط3، 1388ه� / 1968م(.

- �جلارم، علي وزميله، �لبالغة �لو��صح��ة )�لقاهرة: د�ر �ملعارف، د.ط، 

د.ت(.

ط5،  �ملنار،  د�ر  )�لقاهرة:  �لإعجاز  دلئل  �لقاهر،  عبد  �جلرجاين،   -

1372ه�(.

- �جلرجاين، علي بن حممد بن علي، �لتعريفات، حتقيق �إبر�هيم �لأبياري 

)د.م: د�ر �لديان للرت�ث، د.ط، د.ت(.
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با�صل  �لتعريفات، حتقيق حممد  بن علي،  - �جلرجاين، علي بن حممد 

عيون �ل�صود )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1421ه� / 2000م(. 

�لأ�صول،  يف  �لف�صول  �ل���ر�زي،  علي  بن  �أحمد  بكر  �أب��و  �جل�صا�ص،   -

�إحياء �لكتب �لعلمية، ط1،              تعليق و�صبط حممد حممد تامر )بريوت: د�ر 

1420ه� / 2000م(.

- �جلوهري، �أبو ن�صر �إ�صماعيل بن حماد، �ل�صحاح، حققه �صهاب �لدين 

�أبو عمرو )بريوت: د�ر �لفكر، ط1، 1418ه� / 1988م(.

- جوهري، طنطاوي، �جلو�هر يف تف�صري �لقر�آن �لكرمي )�لقاهرة: �صركة 

م�صطفى �لبابي �حللبي و�أولده، ط2، 1350ه�(.

- �جلويني، عبد �مللك بن عبد �هلل، �لربهان يف �أ�صول �لفقه، تعليق �صالح 

عوي�صة )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1418ه� / 1997م(.

لتف�صري  ماأمون  �ل�صياق منهج  �أبو �صفية، دللة  �لوهاب  - �حلارثي، عبد 

�لقر�آن �لكرمي )عمان: د�ر �ملكتبات و�لوثائق �لوطنية، د.ط، 1989م(.

- حبل�ص، حممد يو�صف، �لبحث �لدليل عند �لأ�صولينيِّ )بريوت: عامل 

�لكتب، ط1، 1411ه� / 1991م(.

- ح�صان، متام، �لبيان يف رو�ئع �لقر�آن – در��صة لغوية و�أ�صلوبية للن�ص 

�لقر�آين )�لقاهرة: عامل �لكتب، ط1، 1413ه� /1993م(.

- ح�صان، متام، �للغة �لعربية معناها ومبناها )�لقاهرة: �لهيئة �مل�صرية 

�لعامة للكتب، ط3، 1985م(.

�ملركز  )بريوت:  ��صتثماره  وطرق  �ل�صرعي  �خلطاب  �إدري�ص،  حمادي،   -

�لثقايف �لعربي، ط1، 1994م(.

)�لإ�صكندرية:  �لأ�صوليني  عند  �ملعنى  در��صة  �صليمان،  طاهر  حمودة،   -



145

�لد�ر �جلامعية، د.ط، د.ت(.

)�لقاهرة:  وتطبيقية  در��صة نظرية  �لدللة:  - حيدر، فريد عو�ص، علم 

مكتبة �لنه�صة �مل�صرية، د.ط، 1998م(.

- خطابي، حممد، ل�صانيات �لن�ص: مدخل �إىل �ن�صجام �خلطاب )بريوت: 

�ملركز �لثقايف �لعربي، د.ط، 1991م(.

- �لدبو�صي، �أبو زيد عبيد �هلل بن عمر بن عي�صى، تقومي �لأدلة يف �أ�صول 

�لفقه، حتقيق خليل حميي �لدين �ملي�ص )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 

1421ه� / 2001م(.

- �لدريني، حممد فتحي، �ملناهج �لأ�صولية يف �لجتهاد بالر�أي يف �لت�صريع 

�لإ�صالمي، )د.م: �ل�صركة �ملتحدة للتوزيع، د.ط، د.ت(.

يف  �لكبري  �ل��ف��وز  �ل��رح��ي��م،  عبد  ب��ن  �أح��م��د  �هلل  ويل  �صاه  �ل��ده��ل��وي،   -

ط2،                            �ل�صحوة،  د�ر  )�لقاهرة:  �لندوي  �صلمان  تعريب  �لتف�صري،  �أ�صول 

1407ه� / 1986م(.

- �لدهلوي، �صاه ويل �هلل �أحمد بن عبد �لرحيم، حجة �هلل �لبالغة، حتقيق 

�ل�صيد �صابق )�لقاهرة: د�ر �لكتب �حلديثة، د.ط، د.ت(.

د.ط،  د.د،  )�لقاهرة:  و�ملف�صرون  �لتف�صري  ح�صني،  حممد  �لذهبي،   -

1976م(.

- �لذهبي، حممد ح�صني، �لوحي و�لقر�آن �لكرمي )د.م: مكتبة وهبة، ط1، 

1406ه� / 1986م(.

�لدلئل  �أ���ص��ول  عن  �لكا�صف  عمر،  بن  حممد  �لدين  فخر  �ل���ر�زي،   -

ط1،                            �جليل،  د�ر  )ب��ريوت:  �ل�صقا  حجازي  �أحمد  حتقيق  �لعلل،  وف�صول 

1413ه� /1992م(.
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�أ�صول �لفقه،  �ل��ر�زي، فخر �لدين حممد بن عمر، �ملح�صول يف علم   -

ط2،                            �لر�صالة،  موؤ�ص�صة  )ب���ريوت:  �ل��ع��ل��و�ين  جابر  ط��ه  وحتقيق  در����ص��ة 

1412ه� / 1992م(.

�لعلوم  يف  وتطبيقها  و�لتغليب  �لتقريب  نظرية  �أح��م��د،  �لري�صوين،   -

�لإ�صالمية )�ملن�صورة: د�ر �حلكمة، ط1، 1418ه� / 1997م(.

)فريجينيا:  �ل�صاطبي  �لإمام  عند  �ملقا�صد  نظرية  �أحمد،  �لري�صوين،   -

�ملعهد �لعاملي للفكر �لإ�صالمي، ط4، 1415ه� / 1995م(.

- �لزرك�صي، بدر �لدين بهادر بن عبد �هلل، �لبحر �ملحيط يف �أ�صول �لفقه، 

حترير د.عبد �ل�صتار �أبو غدة، مر�جعة د.عبد �لقادر �لعاين )�لقاهرة: د�ر 

�ل�صفوة، ط2، 1417ه� / 1993م(.

- �لزرك�صي، بدر �لدين بهادر بن عبد �هلل، ت�صنيف �مل�صامع بجمع �جلو�مع، 

 / 1420ه�  �لعلمية، ط1،  �لكتب  د�ر  )بريوت:  �حل�صيني  �أبي عمرو  حتقيق 

2000م(.

علوم  يف  �لربهان  �هلل،  عبد  بن  حممد  بهادر  �لدين  ب��در  �لزرك�صي،   -

�لقر�آن، حتقيق حممد �أبو �لف�صل �إبر�هيم )بريوت: �ملكتبة �لع�صرية، ط2، 

1972م(.

- �لزملي، م�صطفى، �أ�صول �لفقه �لإ�صالمي يف ن�صيجه �جلديد )�صنعاء: 

مركز عبادي للدر��صات و�لن�صر، ط1، 1417ه� / 1996م(.

�لن�ص– در��صة  مورد  يف  �لجتهاد  كرمي،  قادر  �لدين  جنم  �لزنكي،   -

�أ�صولية مقارنة )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1417ه� / 2006م(. 

�أ�صولية  در��صة   – �ل�صياق  نظرية  ك��رمي،  ق��ادر  �لدين  جنم  �لزنكي،   -

)بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1417ه� / 2006م(.



147

- زهري، حممد �أبو �لنور، �أ�صول �لفقه )�لقاهرة: د�ر �لحتاد �لعربي، د. 

ط، د. ت(.

�أبي  حتقيق  �ل�صرخ�صي،  �أ�صول  �أحمد،  بن  حممد  بكر  �أبو  �ل�صرخ�صي،   -

�لوفاء �لأفغاين )حيدر�آباد �لدكن: �إحياء �ملعارف �لنعمانية، د.ط، د.ت(. 

�أ�صول �لفقه، تخريج  �أبو بكر حممد بن �أحمد، �ملحرر يف  - �ل�صرخ�صي، 

 / 1417ه����  ط1،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  )ب���ريوت:  عوي�صة  �صالح  وتعليق 

1996م(. 

- �صعيد، عبد �ل�صتار فتح �هلل، �ملنهاج �لقر�آين يف �لت�صريع )�لقاهرة: د�ر 

�لتوزيع و�لن�صر �لإ�صالمية، ط1، 1395ه� / 1975م(.

- �صعد، حممد توفيق، �صبل �ل�صتنباط من �لكتاب و�ل�صنة.. در��صة بيانية 

ناقدة )د.م: مطبعة �لأمانة، د.ط، 1413ه� / 1992م(.

�صوء  يف  و�ملجاز  �حلقيقة  بني  �جلمع  �إ�صكالية  توفيق،  حممود  �صعد،   -

�لبيان �لقر�آين )د.م: مطبعة �لأمانة، ط1، 1412ه� / 1992م(.

- �ل�صكاكي، يو�صف بن �أبي بكر، مفتاح �لعلوم )�لقاهرة: مطبعة م�صطفى 

�لبابي �حللبي و�أولده، ط1، 1356ه� / 1937م(.

يف  �لأحكام  قو�عد  �ل�صالم،  عبد  بن  �لعزيز  عبد  �لدين  عز  �ل�صلمي،   -

د�ر  )ب��ريوت:  �لرحمن  عبد  ح�صن  �للطيف  عبد  ت�صحيح  �لأن��ام،  م�صالح 

�لكتب �لعلمية، ط1، 1420ه�/ 1999م(.

- �ل�صيوطي، جالل �لدين عبد �لرحمن، �لإتق�ان يف علوم �لقر�آن )بريوت: 

عامل �لكتب، د.ط، د.ت(.

- �ل�صاطبي، �أبو �إ�صحاق �إبر�هيم بن مو�صى، �لعت�صام، �عتنى بها مكتب 

د�ر  )ب��ريوت:  �لهادي  ريا�ص عبد �هلل عبد  فهار�صها  و�أع��دَّ  �لرت�ث  حتقيق 

�إحياء �لرت�ث �لعربي، ط1، 1417ه� / 1997م(.
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- �ل�صاطبي، �أبو �إ�صحاق �إبر�هيم بن مو�صى، �ملو�فقات يف �أ�صول �ل�صريعة، 

حتقيق �إبر�هيم رم�صان )بريوت: د�ر �ملعرفة، ط3، 1417ه� / 1997م(.

بكر  �أب��و  �لإم��ام  �ل��ق��ر�آن، جمعه  �أحكام  �إدري�����ص،  بن  �ل�صافعي، حممد   -

�لعلمية، د.ط،  �لكوثري )بريوت: د�ر �لكتب  �لبيهقي، حتقيق حممد ز�هد 

1395ه� / 1975م(.

ط2،  �مل��ع��رف��ة،  د�ر  )ب����ريوت:  �لأم  �إدري�������ص،  ب��ن  حممد  �ل�صافعي،   -

1393ه�(.

�ص��الة، �صرح وتعليق عبد �لفتاح ظافر  - �ل�صافعي، حممد بن �إدري�ص، �لرِّ

كبارة )بريوت: د�ر �لنفائ�ص، ط1، 1419ه� / 1999م(.

�إىل حتقيق علم  �إر�صاد �لفحول  �ل�صوكاين، حممد بن علي بن حممد،   -

�لأ�صول، حتقيق �أبي م�صعب حممد �صعيد �لبدري )بريوت: موؤ�ص�صة �لكتب 

�لثقافية، ط1، 1415ه� / 1995م(.

- �ل�صوكاين، حممد بن علي، نيل �لأوطار من �أحاديث �صيد �لأخيار �صرح 

�لعلمية،  �لكتب  د�ر  )ب��ريوت:  ها�صم  �صامل  حممد  حتقيق  �لأخبار،  منتقى 

ط1، 1415ه� / 1995م(.

- �صدر �ل�صريعة، عبيد �هلل بن م�صعود، تنقيح �لأ�صول مع �صرح �لتلويح 

للتفتاز�ين )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، د.ط، د.ت(. 

�ل�صائل  �إجابة  �مل�صمى  �لفقه  �أ�صول  �إ�صماعيل،  بن  حممد  �ل�صنعاين،   -

موؤ�ص�صة  )بريوت:  حممد  وح�صن  �ل�صياغي  �أحمد  حتقيق  �لآمل،  بغية  �صرح 

�لر�صالة، ط1، 1986م(.

ة على �إحكام �لأحكام �صرح عمدة  - �ل�صنعاين، حممد بن �إ�صماعيل، �لع��دَّ

�لأحكام، حتقيق علي �لهندي )�لقاهرة: �ملكتبة �ل�صلفية، ط2، 1409ه�(.

- �لطربي، حممد بن جرير، جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن )بريوت: 
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د�ر �لفكر، د.ط، 1405ه�(.

- عبد �خلالق، عبد �لغني، حجية �ل�صنة )فريجينيا: �ملعهد �لعاملي للفكر 

�لإ�صالمي، طبعة معادة عن �لطبعة �لأوىل، 1415ه� / 1995م(.

- عبد �لغفار، �ل�صيد �أحمد، ظاهرة �لتاأويل و�صلتها باللغة )�لأ�صكندرية: 

د�ر �ملعرفة �جلامعية، د.ط، 1980م(. 

- �لعلو�ين، رقية طه جابر، �أثر �لعرف يف فهم �لن�صو�ص – ق�صايا �ملر�أة 

منوذًجا )بريوت: د�ر �لفكر، ط1، 1424ه� / 2003م(.

وتقريب  �مل��د�رك  ترتيب  �ليح�صبي،  مو�صى  بن  �لف�صل  �أب��و  عيا�ص،   -

�مل�صالك ملعرفة �أعالم مذهب مالك، حتقيق �أحمد بكري حممود )طر�بل�ص: 

د�ر مكتبة �لفكر، د.ط، 1387ه� / 1967م(.

- �لغز�يل، �أبو حامد حممد بن حممد، �إحي�اء علوم �لدين )بريوت: د�ر 

�ملعرفة، د.ط، د.ت(.

�لأ�صول،  علم  من  �مل�صت�صفى  حممد،  بن  حممد  حامد  �أب��و  �لغز�يل،   -

 / 1418ه���  ط1،  �لعربي،  �ل��رت�ث  �إحياء  د�ر  )ب��ريوت:  �صو  جنوى  حتقيق 

1997م(.

به و�ملُخِيل وم�صالك  د �أبو حامد، �صفاء �لغليل يف بيان �ل�صَّ - �لغز�يل، حممَّ

�لتَّعليل، حتقيق زكريا عمري�ت )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1999م(.

- فخر �لدين �لر�زي، �ملعامل يف �أ�صول �لفقه، حتقيق عادل عبد �ملوجود 

وعلي عو�ص )�لقاهرة: د�ر عامل �ملعرفة، 1414ه� / 1994م(.

ط1،  د.د،  )د.م:  �لعربية  �لبالغة  يف  �لو��صح  زرق��ان،  حممد  �لفرخ،   -

1416ه� / 1996م(. 

غريب  حممد  غريب  ترجمة  كبديل،  �لإ�صالم  هوفمان،  مر�د  فلفريد،   -
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)د.م: موؤ�ص�صة بفاريا للن�صر و�لإعالم و�خلدمات مع جملة �لنور �لكويتية، 

ط1، 1413ه� / 1993م(.

ط1،                  ، �لفكر  د�ر  )دم�صق:  �لل�صانيات  مبادئ  حممد:  �أحمد  ق��دور،   -

1416ه� / 1996م(.

- �لقر�يف، �صهاب �لدين �أحمد بن �إدري�ص، �لإحكام يف متييز �لفتاوى عن 

�أبو غدة )حلب:  �لفتاح  و�لإم��ام، حتقيق عبد  �لقا�صي  وت�صرفات  �لأحكام 

مكتب �ملطبوعات �مل�صرية، د.ط، 1967م(.

- �لقر�يف، �صهاب �لدين �أحمد بن �إدري�ص، �لعقد �ملنظوم يف �خل�صو�ص 

و�لعموم، حتقيق علي معو�ص وعادل عبد �ملوجود )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 

ط1، 1421 ه� / 2001م(.

يف  �لربوق  �أن��و�ر  �أو  �لفروق  �إدري�ص،  بن  �أحمد  �لدين  �صهاب  �لقر�يف،   -

�لعلمية، ط1،             �لكتب  د�ر  )ب��ريوت:  �ملن�صور  خليل  ت�صحيح  �لفروق،  �أن��و�ء 

1418ه� / 1998م(.

�صرح  يف  �لأ���ص��ول  نفائ�ص  �إدري�����ص،  بن  �أحمد  �لدين  �صهاب  �ل��ق��ر�يف،   -

�لباز،  مكتبة  �ملكرمة:  )مكة  معو�ص  وعلي  �أحمد  عادل  حتقيق  �ملح�صول، 

ط1، 1416ه� / 1995م(.

- �لقر�صاوي، يو�صف، �لجتهاد يف �ل�صريعة �لإ�صالمية مع نظر�ت حتليلية 

يف �لجتهاد �ملعا�صر )�لكويت: د�ر �لقلم، ط2، 1410ه� / 1989م(.

د�ر  )�لقاهرة:  �لعظيم  �لقر�آن  مع  نتعامل  كيف  يو�صف،  �لقر�صاوي،   -

�ل�صروق، ط1، 1419ه� / 1999م(.

- �لقرطبي، حممد بن �أحمد، �جلامع لأحكام �لقر�آن )بريوت: د�ر �لكتب 

�لعلمية، د.ط، د.ت(.

د.  تعليق  �لإي�ص�اح،  �خلطيب،  �لرحمن  عبد  بن  حممد  �لقزويني،   -
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 / 1413ه�  �لأزهرية، ط3،  �ملكتبة  )�لقاهرة:  �ملنعم �خلفاجي  حممد عبد 

1993م(.

- �لكا�صاين، �أبو بكر بن م�صعود، بد�ئع �ل�صنائع يف ترتيب �ل�صر�ئع، حتقيق 

حممد عدنان دروي�ص )بريوت: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ط2، 1419ه� / 

1998م(.

)بريوت:  و�لتطبيق  �لنظر  بني  �لدللة  علم  نعيم،  �أحمد  �لكر�عني،   -

�ملوؤ�ص�صة �جلامعية، ط1، 1413ه� / 1993م(.

يف  – معجم  �لكليَّات  �حل�صيني،  مو�صى  بن  �أي��وب  �لبقاء  �أبو  �لكفوي،   -

�مل�صري  وحممد  دروي�ص  عدنان  حتقيق  �للغويَّة،  و�ل��ف��روق  �مل�صطلحات 

)بريوت: موؤ�ص�صة �لر�صالة، ط1، 1412ه� / 1992م(. 

�أن�ص �لأ�صبحي، �ملدونة �لكربى )بريوت: د�ر  �أبو عبد �هلل �بن  - مالك، 

�صادر، د.ط، د.ت(.

- مالك، �أبو عبد �هلل �بن �أن�ص �لأ�صبحي، �ملوط�اأ، حتقيق حممد فوؤ�د عبد 

�لباقي )�لقاهرة: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، د.ط، د.ت(.

�ل�صلطانية،  �لأحكام  �لب�صري،  حممد  بن  علي  �حل�صن  �أبو  �مل��اوردي،   -

حتقيق �أحمد جاد )�لقاهرة: د�ر �حلديث، د.ط، 1427ه� / 2006م(. 

- �لدو�ليبي، حممد معروف، �ملدخل �إىل علم �أ�صول �لفقه )�لقاهرة: د�ر 

�ل�صو�ف، ط6، 1415ه� / 1995م(.

�لعرب )عمان: د�ر �صياء،  �للغوية عند  �لدللة  �لكرمي،  - جماهد، عبد 

د.ط، 1985م(. 

- خمتار، �أحمد عمر، علم �لدللة )بريوت: عامل �لكتب، ط3، 1992م(.

ج �آياته و�أحاديثه با�صل  - �ملر�غي، �أحمد م�صطفى، تف�ص�ري �ملر�غ�ي، خرَّ
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عيون �ل�صود )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1418ه� / 1998م(.

- م�صلم، �أبو �حل�صني بن �حلجاج �لق�صريي، �صحيح م�صلم، حتقيق حممد 

فوؤ�د عبد �لباقي )بريوت: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، د.ط، د.ت(.

- م�صلم، م�صطفى، مباحث يف �إعجاز �لقر�آن )دم�صق: د�ر �لقلم، ط3، 

1420ه� / 1999م(.

- �ملطيعي، حممد جنيب، �ملجموع �صرح �ملهذب لل�صري�زي )جدة: مكتبة 

�لإر�صاد، د.ط، د.ت(. 

بني  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �للفظي  �ل�صرت�ك  �لدين،  نور  حممد  �ملنجد،   -

�لنظرية و�لتطبيق )دم�صق: د�ر �لفكر، ط1، 1419ه� / 1999م(.

- �مليد�ين، عبد �لرحمن ح�صن حبنكة، قو�عد �لتدبُّر �لأمثل لكتاب �هلل 

الت )دم�صق: د�ر �لقلم، ط2، 1409 ه� / 1989م(. .. تاأمُّ عزَّ وجلَّ

- �لن�صفي، �أبو �لربكات عبد �هلل بن �أحمد، ك�صف �لأ�صر�ر �صرح �مل�صنِّف 

د.ط،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  )ب��ريوت:  ملالجيون  �لأن���و�ر  ن��ور  مع  �ملنار  على 

د.ت(.

- ِنْكري، عبد �لنبي �لأحمد، د�ص�تور �لعلماء �أو جامع �لعلوم يف ��صطالحات 

�لفنون )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1421ه� / 2000م(.

مظانِّ  يف  �لإعجاز  �إ���ص��ار�ت  �لكردي،  �صعيد  �لزمان  بديع  �لنور�صي،   -

�لإيجاز )د.م: د�ر �ملحر�ب، �لطبعة �لأملانية، د.ت(.

م�صلم  �صحيح  على  �لنووي  �صرح  �صرف،  بن  يحيى  زكريا  �أبو  �لنووي،   -

)بريوت: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ط2، 1392ه�(.
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ثانًيا: الكتب باللغة الإجنليزية:

- David E. Cooper، A Companion to Aesthetics )Malden: 

Blackwell Publishers Inc، 2001(.

- Paul Ricoeur، Hermeneutics and the Human Sciences، 

Translated by John B. Thompson )Cambridge: Cambridge 
University press، 1981(.

- Wittgenstein، Ludwing. Phelosophical Investigations، 

Translated by: G. E. M Anscombe. N.C.: British Library، 

1958. 

- William L. Reese، Dictionary of Philosophy and Religion 
)New Jersey: Humanities press، 1996(. 

ثالًثا: الر�صائل والبحوث:

- �أبو زيد، ن�صر حامد، »�لرت�ث بني �لتاأويل و�لتلوين: قر�ءة يف م�صروع 

�لعا�صر،  �ل��ع��دد  �مل��ق��ارن��ة،  �لبالغة  جملة  )�أِل���ف:  يف  �لإ���ص��الم��ي«  �لي�صار 

1990م(.

�لإف��ر�ط  مو�جهة  يف  �لإ���ص��الم  »و�صطية  عبد�لغفور،  عفاف  حميد،   -

و�لتفريط« )جملة �لبيان، كو�لملبور: �لعدد �لثاين، 1425ه� / 2004م(.

�لإن�صانية،  �لعلوم  )جملة  يف  و�ل�صياق«  »�لنقد  عبا�ص،  �صامل  خ��د�دة،   -

�لعدد �لثاين، �صيف 1999م(.

- �لزنكي، �صالح قادر، »�إ�صكالية ثبوت �حلكم بني �لن�ص و�لعلة« يف )جملة 

�لتجديد، �لعدد �لتا�صع، فرب�ير 2001م(.

حقيقتها    - �لعقليني  و�لتقبيح  �لتح�صني  »فكرة  قادر،  �صالح  �لزنكي،   -

و�أثرها على �لبعد �ملقا�صدي« يف )جملة �لأحمدية، �لعدد �لتا�صع، رم�صان 
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1422ه� / نوفمرب 2001م(.

در��صات  يف  و�لت�صويب  �لتخطئة  »مباحث  ق���ادر،  �صالح  �ل��زن��ك��ي،   -

�لأ�صوليني« يف )جملة كلية �لدر��صات �لإ�صالمية و�لعربية - كلية �لدر��صات 

�لإ�صالمية و�لعربية بدبي، �لعدد �حلادي و�لع�صرون، يونيو 2001م(.

- �لزنكي، جنم �لدين قادر كرمي، »�أ�صول �لفقه يف مو�جهة �لهرمنيوطيقا 

يوليو  �لأول،  �لعدد  �لثالث،  �ملجلد  �آ�صيا،  يف  �لإ�صالم  )جملة  يف  �لفل�صفيَّة« 

2006م(.

- �لزنكي، جنم �لدين قادر كرمي، »نحو منظور �أ�صويل متكامل لتف�صري 

�لرتبية  مركز  م�صيغان:  �حل�صاري.  �ملنظور  كتاب  )�صل�صلة  يف  �لن�ص« 

و�لتعارف �حل�صاري، �لكتاب �لأول، �أكتوبر 2004م(.

)جملة  يف  �لأ���ص��ويل«  �لفكر  يف  �ليقني  »�إ�صكالية  يون�ص،  �صو�حلي،   -

�لتجديد، �لعدد �خلام�ص ع�صر، يناير 2004م(.

�إقبال، »�لوظيفة �لرتجيحية لل�صياق عند �ملف�صرين« يف  - عروي، حممد 

�لتا�صعة،  �ل�صنة  و�لثالثون،  �خلام�ص  �لعدد  و�لرت�ث،  �لثقافة  �آفاق  )جملة 

رجب 1422ه� / �أكتوبر 2001م(.

- �ملودن، عبد �هلل، »�ل�صياق: نظرية �أ�صولية فقهية« يف )جملة �لتجديد، 

�لعدد �ل�صاد�ص، �ل�صنة �لثالثة، �أغ�صط�ص 1999م / ربيع �لثاين 1420ه�(.

ر�صالة  ونقد« يف )جملة  �لن�ص عر�ص  »فهم  �ل�صيد ها�صم،  �لها�صمي،   -

�لثقلني، �لعدد 38، ربيع �لثاين - جمادى �لآخرة 1422ه� / 2001م(. 







1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني االأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر االأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا االإ�صلم واالإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ص.      

9- االختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه االإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج االإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور االإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر االأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ص      

17- ارت�صامات يف بناء الذات

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      

19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه االإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      



20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية االإ�صلمة يف النقد واالإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية االإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل االإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات االأ�صا�صية لل�صريعة االإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ص ال�صرعية

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      






