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 فهم النص وفق أساليب اللغة العربية وطرقها الداللية على المعاني
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ال بد من فهم ألفاظ النصووص الرورعية وفوق أسواليب اللغوة العربيوة  وطورة الداللوة 

 -فورد  ومركببوة  ّنن نصووصل الروريعة فيها على المعاني  وموا تودع عليول ألفاظهوا م
 جاءت بلسان عربين مبين.  -قرآناً وسننة 

بِيًّوا لبعللبُكوْم  ْلنلاهُ قُْرآنًا علرل فاللغة العربية هي لغة القرآن  وبها نزع. قاع سبحانل: }إِنبا ألنزل
{)يوسوو : ى: (  وهووي أيًوواً لغووة السوونة التووي جوواءت مبيننووة للقوورآن. قوواع تعووال2تلْعِقلُونل

)النحوع: للعللبُهوْم يلتلفلكبُرونل عل إِللوْيِهْم ول وا نُوزنِ َِ مل ْكرل ِلتُبلوينِنل ِللنبوا َل الوِّنِ ْلنلا إِللْيو ألنزل (  وقواع 44}ول
بِويِن{  ِ مح بِوين َل ِلتلُكوونل ِمونل اْلُمنِِِّرينل بِِلسلواِن علرل للوى قلْلبِو لِميُن عل ّْ وُ  ا عل بِوِل الورح تعالى: {نلزل

هلِّلا ِلسلاٌن 195 –193)الرعراء:  ِميٌّ ول (. وقاع تعالى: " ِلسلاُن البِِّي يُْلِحُدونل إِللْيِل ألْعجل

بِوويٌّ ُمبِيٌن")النحووع: ِمينوواً للقلووالُوا للووْوال 103علرل علْلنلوواهُ قُْرآنوواً ألْعجل للووْو جل (. وقوواع تعووالى: "ول
نُ  بِيٌّ قُْع هُول ِللبِِّينل آمل علرل ِميٌّ ول للْت آيلاتُلُ ألألْعجل ِرفلاٌء")فصلت:فُصنِ  (.44وا هُدًى ول

فموون البوودهي أْن تكووون معرفووة موودلوالت تلووَ اّلفوواظ العربيووة حسووب قواعوود اللغووة 
العربية  وإيحاءاتها الدالليوة  اللغويوة والرورعية والعرفيوة  فهوي السوبيع السوديد لفهوم 
نصوص الوحي كما أراده الرارع الحكيم  وّنول ال سوبيع إلوى تطلنوب فهوم مودلوالت 

لفوواظ العربيووة موون ةيوور جهووة لسووان العوورب. وألفوواظ اللغووة العربيوووة ِّات دالالت اّ
متنوعة  وأساليبها متعدد   ووجووه تصوري  القووع فوي اللسوان العربوي كويور   وفوي 
هِّا المعنى يقوع الراطبي: "إنن العرب فيما فطرت عليل مون لسوانها  تطاطوب بالعوام 

اد بول يراد بل ظاهره  وبالعام يراد بل العام في و جول والطواص فوي وجول  وبالعوام يُورل
الطاص  والظاهر يراد بل ةير الظاهر  وكع ِّلَ يُعورل  مون أوع الكوأم أو وسوطل 
أو آطوره  وتووتكلنم بووالكأم ينبووع أولوول عوون آطووره  أو آطووره عوون أولوول  وتووتكلنم بالروويء 

ي الرويء الواحود بمسوماء كويور  وا ّروياء يُعر  بالمعنى كما يُعرل  باإلرار   وتُسمنِ
الكوير  باسم واحد  وكع هِّا معرو  عنودها  ال ترتواب فوي رويء منول هوي وال مون 
تعلنوووق بعلووووم كأمهووووا  فووواِّا كووووان كووووِّلَ فوووالقرآن فووووي معانيوووول وأسووواليبل علووووى هووووِّا 

 الترتيب")الراطبي: الموافقات(.

وِّلَ يعني أنن معرفة طرة دالالت اّلفاظ على المعاني واّحكوام ال بود منهوا  ليقو  
ى بعًووها باسووم آطوور منهووا  الفهو م واًووحاً  ولووخأ تطووتلط المعوواني والمودلوالت  فيُسوومب

 فيؤدي ِّلَ إلى وً  معنى في ةير موًعل  فتبطع الحقاخق  ويق  اإلركاع.

وطرة دالالت اللفظ على المعاني واّحكوام هوي عبوار  عون قواعود أصوولية لغويوة  
للغووة  وقوود اعتنووى اّصوووليون مسوتمد  موون طبيعووة اللغووة العربيووة  حسووبما قورر أخمووة ا

بوًووعها وبيانهووا  بعوود اسووتقراخهم أسوواليب اللغووة العربيووة  واسووتعماالت اّلفوواظ فووي 
معانيها  ودالالت اّلفاظ على المعاني  وجعلوا هِّه القواعد مووازين وًووابط لفهوم 

 [.1العبار  العربية ]
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الحظهووا الفقهوواء التووي  -واإلحاطووة بهووِّه القواعوود تسووتلزم الوقووو  علووى أقسووام اللفووظ 
بالنسوووبة للمعنوووى  ومعرفوووة موووا ينووودرم تحوووت كوووعن قسوووِم مووون فوووروعِ  -واّصووووليون 

وتقسيماِت  حيث الحظوا: أنن اللفظ يوً  للمعنى أوالً الِّي وًعل لل علماء اللغة  
وم يُستعمع في المعنى الموًوع لل أو في ةيره  وم إنن اللفظ قد تتفاوت داللتول علوى 

  والطفاء  ّنن اّلفاظ فوي وًوو  معانيهوا وطفاخهوا ليسوت المعنى من حيث الوًو
في درجة واحد  وم إنن اللفظ يطتل  أيًواً فوي كيفيوة الداللوة علوى المعنوى المسوتعمع 

 فيل  سواء كان واًحاً أو طفياً.

ولِّلَ فانن العأقة بين اللفظ والمعنى عنود علمواء اّصووع  تموت دراسوتها مون أربو  
 ِللبْفِظ بالنسبة للمعنى  وهي:جهات  تُعتبر أقساماً 

اّولى: من حيث وً  اللفظ للمعنى. واللفظ بهوِّه الحيويوة وأووة أنوواع: طواص   •
 وعام  ومرترَ.

والوانيووة: باعتبووار اسووتعماع اللفووظ فووي المعنووى الموًوووع لوول. ويتفوورع اللفووظ بهووِّا  •
 االعتبار إلى: حقيقة  ومجاز  وصريح  وكناية.

عنوى وطفاخول مون اللفووظ المسوتعمع فيول. وهوو بهووِّا والوالووة: مون حيوث وًووو  الم •
 االعتبار: واًح الداللة  وةير واًح الداللة.

[. وةير واًوح الداللوة 2وواًح الداللة أربعة أنواع: ظاهر ونص ومفسر ومحكم]
 أربعة أنواع أيًاً: طفي ومركع ومجمع ومترابل. 

ا وًووعفها  فمقلهووا وأسواَ هووِّا التنويوو : تفواوت هووِّه اّنووواع فوي قووو  وًووو  داللتهو
وًوحاً: الظاهر  وم يليل النص  وم يرتد الوًو  فوي المفسور  ووم يبلوو ِّروتول فوي 

 المحكم. وأقلها طفاء وإبهاماً: 

 الطفي  وم المركع  وم المجمع  وم المترابل.

ع فيول  أي باعتبوار  والجهة الرابعة: باعتبوار كيفيوة داللوة اللفوظ علوى المعنوى المسوتعمل
من اللفظ  سواء كان واًحاً أو طفياً. وبهِّا االعتبوار تكوون داللوة  طرة فهم المعنى

ووا بطريووق عبووار  الوونص  أو إرووار  الوونص  أو فحوووى الوونص  اللفووظ علووى المعنووى: إمن
 [.3)داللة النص(  أو اقتًاء النص]

القواعد المتعلقة بملفاظ النصوص من جهة إفادتها  -ةير الحنفية  -وقد قسبم الجمهور 
يمات أطرى  حيوث قسوموا دالالت اّلفواظ علوى موراد الموتكلم  أي علوى للمعاني تقس

 الحكم الررعي إلى قسمين أساسيين هما: المنطوة والمفهوم.

القسم اّوع: داللة المنطوة: وهي داللة اللفظ على ُحْكم رليء ُِِّكرل في الكأم ونُِطقل 
 بل. وقسموا المنطوة إلى قسمين:

 ة أنواع: النص  والظاهر  والمؤوع  والمجمع.المنطوة الصريح: وهو أربع -1
المنطوووة ةيوور الصووريح: وهووو وأوووة أنووواع: داللووة االقتًوواء  وداللووة اإليموواء   -2

 وداللة اإلرار . )وترمع داللة االقتًاء واإلرار   والعبار  عند الحنفية(. 
لكأم ولم والقسم الواني: داللة المفهوم: وهي داللة اللفظ على حكم ريء لم يِّكر في ا

 ينطق بل. ويتفرع المفهوم عندهم إلى مفهومين: 
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مفهوووم الموافقووة: وهووو أْن يوودع اللفووظ علووى مسوواوا  المسووكوت عنوول للمووِّكور  فووي  -1
 الحكم  وهِّا ما يُسمى عند الحنفية )داللة النص(.

ومفهوم المطالفة: وهو داللة الكأم على انتفاء حكم المنطوة عن المسكوت عنل؛  -2
 قيد من القيود الُمعتبلرل  في الحكم. النتفاء

ولوول عوود  أنووواع أرووهرها: مفهوووم الصووفة  ومفهوووم الروورط  ومفهوووم الغايووة  ومفهوووم 
 اللقب  ومفهوم العدد.

ولم يمطِّ الحنفية بمفهوم الُمطاللفة  وأطِّ بل الجمهور  وموالل في السنة قولل صلى هللا 
مفهوم المطالفة أنل ال زكا  في الغونم عليل وسلم: "في ساخمة الغنم زكا ")البطاري(. ف

 المعلوفة. 

وتفصوويع هووِّه الطوورة وأمولتهووا ممووا ال يحتمووع المقووام التعوورأ لوول  فوونحن إنمووا أردنووا 
إعطاء فكر  عامة عن تلَ القواعد اّصوولية اللغويوة التوي تعتبور مووازين وًووابط 

 يمها وحديوها.لفهم العبار  العربية  ولكعن منها دراسة مستفيًة في كتب اّصوع قد

إالن أننا في هِّا المقام البد من أن نطوصن بالبيوان بعوأ المسواخع الهاموة المتعلقوة بهوِّا 
 الموًوع  وهي كما يمتي:

 المسملة اّولى: وجوب التمكد من مدلوالت ألفاظ النص:

ّنوول ال يمكوون االسووتدالع بووالننص الروورعي إالن بعوود أْن نفهووم معنووى لفووظ الووننص فهموواً 
مكود موون مدلوالتول اللغويووة والرورعية والعرفيووة  وإهمواع ِّلووَ يوقو  فووي صوحيحاً  ونت

ْمنلواهُ  ُكعب إِنسلواِن ألْلزل الغلط وسوء الفهم  ويجعلنا كالِّي فلسبرل كلمة "الطاخر" في قولل:}ول
هُ فِي ُعنُِقِل { )اإلسراء: (. بمننل العصوفور وةيوره مون الطيوور التوي عنوى بهوا 13طلآخِرل

 في حياتل.

اّلفوواظ مووا هووي إالن قوالووب للمعوواني  ووسوويلة إلووى تحصوويع المعنووى المووراد  ِّلووَ أنن 
والمعنووى هووو المقصووود  بنوواًء علووى أنن العوورب إنمووا كانووت عنايتهووا بالمعوواني وإنمووا 

 أصلحت اّلفاظ من أجلها  وهِّا اّصع 

 معلوم عند أهع العربية.

عهدتل العرب في  وحيث إنن نصوص القرآن الكريم والسننة النبوية قد جاءت على ما
لسانها  فانل يجب لِّلَ أْن يكون الفهم لمعاني اّلفاظ على صورتها التي كانت عليها 
حاع نزوع الووحي  وأْن تكوون المعواني المسوتنبطة منًوبطة بقواعود اللسوان العربوي 
ومواصوفاتل الدالليوة عنوود نوزوع النصووص  وأمووا موا يطورأ موون تغينور فوي االسووتعماع 

ور الوزمن فوأ عبور  بول  ّنن اّلفواظ تتغيور دالالتهوا مون عصور اللغوي لأللفاظ بمور
آلطر  ومن بيخة ّطرى  وهِّا أمر معرو  لدى الدارسين لتطور اللغات وألفاظهوا  
وأور الزمان والمكان فيها. لِّلَ ينبغي أن يتم الفهم على أسواَ موا كوان  باعتبوار أنن 

 الططاب ورد عليل  ال على أساَ ما آع إليل اّمر.

ومن اّمولة التي ِّكرها العلماء لوِّلَ: كلموة "الصوور  والتصووير" التوي جواءت فوي 
رين بمردنِ العِّاب.  ِ  صحا  اّحاديث المتبفق عليها  وتوعبدت المصون
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قاع بعأ العلماء: إنن المراد بالصور  والتصوير في تلَ اّحاديث  ليَ هو الرنكع 
سومنى عموع التقاطول "تصوويراً"  فوانن هوِّا الِّي يُلتقط بالكاميرا  ويُسمنى "صوور " ويُ 

وإْن تعار  الناَ في وقتنوا علوى تسوميتل بالصوور  والتصووير  إالن أننول يطتلو  عون 
م المتوعبد عليل بالعِّاب في اّحاديث  فمن ومب ال يمطِّ حكمل.   التصوير الُمحرب

التموواع  ّنن الصور  في عصر النحبوب  وما بعده من العصور هوي "موا لول ظوع"  أي 
وعمووع التمووواع )أي نحتوول( كووان يسوومى "تصووويراً"  وهووو الووِّي فهموول علموواء السوول  

موه في ةير لُعلب اّطفاع]  [. 4وحرب

راً"  وتسومية عملول "تصوويراً" هوي  ِ وال يلزعم أحد أنن تسمية صاحب الكاميرا "مصون
لهم هوِّا تسمية لغوية  ّنل ال يزعم أحد أنن العرب حين وًعوا هِّه الكلمة ططر ببوا

اّمر  فهي إِّن ليست تسمية لغوية  وليست تسمية ررعية أيًاً  ّنن هِّا اللون من 
ر" وهوو  ِ الفنن لم يُعر  في عصر التروري   فوأ يُتصوور أن يُطلوق عليول لفوظ "مصوون
ةيوور موجووود  وهووِّا يعنووي أنن تسوومية هووِّا الفوون باسووم "التصوووير الفوتوووةرافي" هووي 

وه ريخاً آطر يصطلحون عليول  كتسومية أهوع قلطلور تسمية ُعرفية  وكان يمكن أن يُ  سمن
ون التصوير "العكَ"  ويسمون من يقوم بل "العكباَ" ]  [.5والطليج الِّين يُسمن

ولِّلَ يرى كوير من العلماء أنن التصوير جاخز  على أساَ أنن التحريم جاء في أيام 
عباد   وهِّا يتنافى الوونية  ّنن الصور كانت تُعمع في ِّلَ الوقت لغرأ التبرَ وال

م  ما جاء بل اإلسأم مون التوحيود  فنهوى عون التصووير  وبعود أن توطودت ل سوأم 
أركانوول ودعاخموول زاع هووِّا العووارأ  وأصووبح المقصووود موون التصوووير منوواف  رووتى  
والعقيد  اإلسأمية ال تق  في وجل وسيلة ما  ينبغي من وراخها طير البررية  ما دام 

 ين أو العقيد .ال ططر فيها على الد

[. موووع 6فووأ يُمنلوو  موون تصوووير مووا فيوول فاخوود  متحققووة دون أن يقتوورن بهووا ًوورر مووا]
التصوير الِّي يُحتام إليل في الطب والجغرافيا والنواحي اّمنية. فهو جاخز  بوع قود 
يكون بعًل واجباً في بعأ اّحيان. وعلى هِّا يجوز التصوير واقتناخل إِّا ترتبوت 

 تربوية تعني على تهِّيب النفَ وتوقيفها وتعليمها. من وراء ِّلَ مصلحة

بوووع إنن بعوووأ العلمووواء يووورى حتوووى جوووواز عموووع التماويوووع للًووورور  كتعلووويم الطوووب 
والترريح  ّنن اّمور بمقاصدها. فالتماويع عندما لوم تكون مظنوة للرورَ  وال سوبيأً 

لُونل لتعظيم ةير هللا كانت من نعم هللا سبحانل وتعالى على سليمان عليل ال سأم  "يلْعمل
لُووا آعل دلاُوودل  اِسويلاِت اْعمل قُوُدوِر رل اِب ول ول ِجفلاِن كلواْلجل اوِيعل ول تلمل اِريبل ول حل ا يلرلاُء ِمْن مل لللُ مل

قلِليٌع ِمْن ِعبلاِدي الربُكوُر")سبم:  (. 13ُرْكًرا ول

وا وعندما كانت أصناماً تُعبلود  يحطمهوا إبوراهيم عليول السوأم  "إِِّْ قلواعل ّل  قلْوِموِل مل بِيوِل ول
")اّنبيوواء: ووا علاِكفُونل اوِيووُع البتِووي ألْنووتُْم للهل (. وعنوودما عبوودها العوورب حطمهووا 52هلووِِِّه التبمل

 رسوع هللا. وبالتالي فانن اّمر يعود إلى مقاصد هِّا الفن فاّمور بمقاصدها.

 المسملة الوانية: فهم النص في ًوء داللة لفظل ومعقولل:

النص الررعي وتفسيره واستنباط اّحكام منل أْن يُنظر إلى الننص فوي ال بد في فهم 
ووا أْن توودع علووى الُحكووم  ًوووء داللووة لفظوول ومعقولوول. ِّلووَ أنن النصوووص الروورعية إمن
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ا أن تدع على الُحكم بمعقولها ومعناها   بلفظها بطريق من طرة الداللة المطتلفة  وإمن
 النصوووص جوواءت التووي والمصووالح والِحكلووم لعلووعا منهووا موون يعقووع موواأي بواسووطة 

 .وحمايتها لتحقيقها

ِ { )اإلسوراء:تعالى فقولل وآ أُ ن   التومفي  حرموة علوى بلفظول (. يودع23: {فلوأل تلقُوع لبُهمل
 وةيور والروتم كالًورب اِّّى وجووه مون مفي التو عدا ما حرمة على بمعقولل ويدع
 باعتبواره« أن ن » القووع هو ليَ عليل بنيت الِّي والسبب الحرمة مناط أنن  ِّلَ. ِّلَ
  الوالودين مرواعر ويجور  اِّّى يحموعمعنوى  باعتبواره بعالمعنى   عن مجرًدا قوالً 
 - اّطورى اِّّى وجووه كانوت  الونص مون المعقووع الحرموة منواط هوو هِّا كان وإِّا

 علووى داللتوول كانووت وإنْ [  7عليهووا] الوونص داللووة فووي سووواء كلهووا - وةيووره كالًوورب
 والرووتم كالًوورب - اآلطوور الووبعأ علووى وداللتوول  اللفووظ بطريووق أن  كقوووع بعًووها
. فكومنن نوص اآليوة نهوى عون كوع موا يجور  المعقوع بطريق - اّطرى اِّّى ووجوه

 الدين ويحمع اِّّى لهما  وجعع التمفي  مواالً لِّلَ.مراعر الو

وكِّلَ قولل صلى هللا عليول وسولم: "ال يقًوي القاًوي وهوو ةًوبان")متفق عليول(. 
يدع بلفظل على امتناع القًواء مو  الغًوب  ويودع بمعقولول علوى امتناعول مو  ةيوره 
و رن مما يروو  ِّهون القاًوي ويمنعول مون تودقيق النظور  كرود  الجووع والعطو  والحل

والبرد والطو   ِّلَ أنن مناط امتناع القًاء ليَ هو الغًب لِّاتل  بع لموا يروتمع 
عليل من تموير في نفوَ القاًوي  فكومنن الحوديث نهوى عون القًواء مو  كوع مروو   

ى القياَ    أمولتل. كع في يقاع وكِّلَوجعع الغًب مواالً لِّلَ  وهِّا هو الِّي يُسمب

لتحقيق وتودقيق النظور اسوتدالع بمعقووع الونص ولويَ رويخاً زاخوداً علوى فالقياَ عند ا
ً  والالنصوص   لها. مطالفا

وما قيع بالنسبة للقياَ يقاع مولل بالنسبة للمصلحة المرسلة وِّلَ أنن القياَ إِّا كوان 
 استدالالً بمعقوع نص واحد  فانن المصلحة المرسلة استدالع بمعقوع جملة نصوص.

يرج   -وهو من باب المصالح المرسلة  -لصحابة ما تفرة من القرآن الكريم فجم  ا
إلووى معقوووع عوودن  نصوووص تفيوود وجوووب هووِّا الحكووم ولزوموول  أي أنن مصوولحة جموو  
ا يدطع تحوت أصوع كلنوي قاموت نصووص الروريعة علوى اعتبواره ووجووب  القرآن ممن

ين".  الرجوع إليل  هِّا اّصع هو "حفظ الدنِ

قوواع والعُُسووب فالفقيوول يقوووع:  جموو  الصووحابة مووا تفوورة موون القوورآن الكووريم موون الرنِ
[  وجعلل في مكان واحد يحفظ الدين  وحفظ الدين واجب  فجمو  القورآن 8واللنِطا ]

 الكريم واجب.

ا أنن جم  ما تفرة من القرآن الكريم وجعلل في مكان واحد يحفظ الدين فدليلل أننوا  أمن
كريم ونجعلل في مكان واحد لًواع القورآن الكوريم لو لم نجم  ما تفرة من القرآن ال

أو بعًل بموت حفظتل في حروب اّعداء  وبًياع القرآن يًي  أصع ًوروري 
ين"  إِّ أنب حفووظ الوودين يكووون بحفووظ كتابوول   موون اّصوووع الكلنِيووة الطمسووة  وهووو "الوودنِ
فًياعل أو ًياع بعًل الِّي يحصع بسبب عدم الجمو  يوؤدي إلوى فووات مصولحة 
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ة هووي مصوولحة "حفووظ الوودين"  فوواِّن الجموو  المووؤدي إلووى حفووظ الًووروري ًووروري
 يجوز بناًء على هِّه المصلحة.

 بنصووص وابوت الودين وأما أنن حفوظ الودين واجوب: فهوو مقطووع بول  حيوث إنن حفوظ
 ررعية كوير  تفوة الحصر.

حة فالمصوولحة الكليووة: وهووي حفووظ الوودين مقطوووع بهووا باسووتقراء النصوووص  والمصوول
الجزخية: وهي جم  ما تفرة من القرآن مما يدطع تحت هِّه المصلحة الكلية  وعلى 
ِّلووَ فووالحكم الووِّي معنووا  وهووو وجوووب جموو  مووا تفوورة موون القوورآن لوويَ إالن اسووتدالالً 

 بمعقوع النصوص التي أوجبت حفظ الدين.

اه اّصوليون مصلحة مرسلة هو في الحقيقة طريقة طاصة من طورة  وعليل فما سمن
سووتدالع بالنصوووص  وهووي االسووتدالع بمعقوووع جملووة نصوووص  كمووا أنن القيوواَ اال

 [.9استدالع بمعقوع نص واحد ]

وإنن المتتبنِ  لفقل أخمة المِّاهب الفقهية يجدهم جميعاً يمطِّون بطريقة االسوتدالع هوِّه  
 لوم وإن  باعتبارهوا طريقًوا مون طورة االسوتدالع بالنصووص  أساسها على ويفرعون
ها    ولكونكتوبهم فوي الووارد  الفقهيوة الفروع بِّلَ ترهدالبعأ مصلحة مرسلة   يُسمنِ

 - معينوة اسوتدالع طريقوة اّصوع هوِّا يلعودنون   ّنهمصراحة بِّلَ عباراتهم ترهد ال
 .بِّاتل مستقأً  دليأً  ال -تطبيق إلى اّدلة اّصلية أو المتفق عليها ترج  في حاع ال

وموون ولوومن فانوول ال يسوو  أحووداً أْن ينكوور هووِّه الطريقووة  ّنن إنكارهووا تعطيووع للنصوووص  
ووقووو  عنوود حرفيتهووا  وإهوودار لقاعوود  أجمعووت عليهووا اّمووة  وهووي أنن نصوووص 

الرواطبي:  د ودفو  الًورر واِّّى عونهم  يقووعالرريعة جاءت لتحقيق مصالح العبوا
 والنهووي فوواّمر  العبوواد لمصووالح بهووا جوويء إنمووا الرووراخ  أنن  المقوورر  القاعوود  إنن »

ظ إلى راجعة جميعًا والتطيير ه الحظوظ عن ةني هللا   ّنن ومصالحل المكل  حل  منوزن
 «.اّةراأ عن

 مسوتند  تكون لوم وإنْ  فالمصلحة المرسلة هي المصلحة التي تسوتند إلوى كلنوين الرورع 
الُمعليبنلة  وتندرم تحت مفهوم القياَ على النصوص الررعية  الطاصة الجزخيات إلى

المتقدمين  أي هي المصلحة التي رهدت النصوص لجنسها  بمعنى أننهوا عند العلماء 
 مصلحة وليست  اّدلة عليل وقامتبالجملة   النصوص لل رهدت أصع تحت تدطع
د  العقع بها حكم ً  تكون  حتى وحدهالمجرن  بالهوى. تفريعًا أو بالرأي ررعا

 الرورعية النصووصأخموة الفقول  مون أحود يتورَ الومما يجدر التنبيل إليل هنا: هو أنل 
 أننوا ِّلوَ  كما ظن البعأ باإلمام مالَ  النصوص على يقدمهاو المجرد  بالمصلحة

 المأخموة المصولحة هوي اّخموة هوؤالء بهوا يحوتج التوي المرسلة المصلحة أنن  رأينا قد
 نُقوع فاِّا - الحصر تفوة نصوص جملة لها ترهد التي أي - الررع تصرفات لجنَ
 النصوص هو النص لهِّا المطصص فانن   بالمصلحة النص تطصيص منهم إمام عن
 بووين التورجيح قواعوود طبوق الواقوو  فوي فهووو  باالعتبوار المصوولحة لجونَ رووهدت التوي
 روورعية نصوووص معقوووع موون سووتفاد الم - المرسوولة المصوولحة تعووارأ علووى اّدلووة
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يُقيبد  أو نص يُطصن  أنْ  في ًير وال  معيننجزخي  نصمعنى  م  - تنحصر ال كوير 
 .لقط ا فيل أفادتحتى  واحدمعنى  على اجتمعت نصوص بجملة

 مقصود على بالمحافظة المصلحة فسرنا الغزالي: "وإِّا اإلماميقوع المعنى  هِّا وفي
 ِّكرنوا وحيوث  حجوة بكونهوا القطو  يجوب بوع اتباعهوا فوي للطوأ  وجول   فأالررع
 اّقوى". ترجيح يجب ِّلَ وعند  ومقصودين مصلحتين تعارأ عند فِّلَ اطأفً 

 ِّلوَيلورل  ولوم  مصولحة بكوع عنودنا التعلوق يجوز والالجويني: " الحرمين ويقوع إمام
 مون اتطوِّ قود فانول  أططوم فقود عنول هللارًوي  بمالوَ ِّلوَ ظون ومن  العلماء من أحد

 ".الوقاخ  ممطِّ بها وربنل أصوالً  الصحابةأقًية 

 المسملة الوالوة: التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم النص:

جواز ه نوا: كوع موا يلطوُرم بواللفظ عون داللتول اّصولية  سوواء كوان مجوازاً والمراد بالمل
 لغوياً أو عقلياً أو استعار ً أو كنايةً أو استعار ً تمويليةً.

ر فوي علووم البأةوة  بوع قود نجود فوي بعوأ  والمجاز أبلو من الحقيقوة  كموا هوو مقورن
يهوا اّلفواظ النصوص ًرباً من اإلركاع  إِّا ُحملت على معانيهوا الحقيقيوة  كموا تؤد

بحسب الداللة اّصلية  فاِّا ُحملت على المعنى المجازي زاع اإلركاع وأسفر وجول 
 المعنى المراد.

ولِّلَ فانن حمع الكأم على المجاز في بعأ اّحيان يكون متعينناً  وإالن زلبت القدم  
 وسقط المرء في الغلط وسوء الفهم.

ا ْلنلول ومن أمولة ِّلَ: قولل لنساخل: "أسرعكن للحل مل قاً بي أطوولكن يوداً")متفق عليول(. فلحل
أيبتهن أطوع يداً  -رًي هللا عنهن  -على طوع اليد الحقيقي المعهود  وكنب يتطاولن 

 ؟! بع وأطِّنا "قصبة" لقياَ أين اّيدي أطوع؟! كما جاء في رواية البطاري.

إنما قصد طوع والرسوع صلى هللا عليل وسلم لم يقصد طوع اليد الحقيقي المعهود  و
اليد في الطير  وبِّع المعرو   فكلنلى عن ِّلَ بطووع اليود  وهوِّا موا صودنقل الواقو   

 فكانت أوع نساخل لحوقاً بل هي 
 [.10زينب بنت جح   كانت امرأ  صنباعاً  تعمع بيدها وتتصدبة]

ِ صلى هللا عليل وسلم فوي الحوديث القُدسوي الوِّي يل  ْرِويوِل ومن ِّلَ: ما ُروي علْن النببِين
اًعو بل ِمننِي ِِّرل إِِّلا تلقلرب اًعا  ول ْبُت إِللْيِل ِِّرل بل اْلعلْبُد إِلليب ِرْبًرا تلقلرب بنِِل بقولل: "إِِّلا تلقلرب ا علْن رل
للةً")البطاري(. فهِّا الحوديث جعوع بعوأ  ْريًا ألتلْيتُلُ هلْرول إِِّلا ألتلانِي مل ْبُت ِمْنلُ بلاًعا  ول تلقلرب

ن أهع الحديث بروايتهم موع هِّا النص  وعزوهم ِّلَ إلى هللا تبارَ المعتزلة ينتقدو
وتعالى  وهو يوهم تربيهل تعالى بطلقل في القُوْرب الموادي والمروي والهرولوة  وهوِّا 
ال يليق بكماع اّلوهية. لكن اإلمام ابن قتيبة ردن على هؤالء المعتزلة بقولل: "إنن هِّا 

 أتيتل بالوواب أسرع من إتيانل   مسرعاً بالطاعةتمويع وتربيل  وإنما أراد من أتاني 

 فكنى عن ِّلَ بالمري وبالهرولة")تمويع مطتل  الحديث(.

وهِّا اللون من التمويع  بحمع النص على المجاز  يرترط فيل أْن يكون مقبووالً ةيور 
متكلنوو  وال متعسنوو   وأن يكووون ومووة موجووب للتمويووع والطووروم موون الحقيقووة إلووى 
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د موان  مون صوريح العقوع  أو صوحيح الرورع  أو قطعوي العلوم  أو المجاز  بمن يوجو
مؤكنوود الواقوو   يمنوو  موون إراد  المعنووى الحقيقووي  أي علووى روورط أن تتوووفر للتمويووع 

 رروطل المعتبر   وهو ما سنتكلم عنل في المسملة التالية.

 المسملة الرابعة: عدم تمويع اللفظ بصرفل عن ظاهره إال إِّا توفرت للتمويع رروطل
 المعتبر :

التمويع لغة: هو التفسير  وفوي اصوطأ  اّصووليين: هوو: صور  اللفوظ عون معنواه 
الظاهر إلى معنى آطر يحتملول لودليع دع علوى ِّلوَ. وال يجووز تمويوع اللفوظ بصورفل 

 عن ظاهره إلى معنى آطر إالب إِّا توفرت للتمويع رروطل المعتبر   وهـي:

تمويلوول قووابأً للتمويووع بحسووب وًووعل اللغوووي  الروورط اّوع: أْن يكووون اللفووظ المووراد 
ا إِّا كان اللفظ ةيور  وِّلَ كالظاهر عند الرافعية  أو الظاهر والنص عند الحنفية  أمن
ع  قابع للتمويع  كالنص عند الروافعية  وكالُمفلسبور والُمحكلوم عنود الحنفيوة  فاننول ال يُوؤوب

 للقط  بالمراد منل.

إلى دليع صحيح  يدع على صر  اللفوظ عون معنواه  الررط الواني: أْن يستند التمويع
الظواهر إلووى ةيووره  وأن يكووون هوِّا الوودليع أقوووى موون الظواهر  بمعنووى أن يكووون هووِّا 

 الدليع راجحاً على ظهور اللفظ في مدلولل.

وِّلووَ ّنن اّصووع فووي عبووارات الرووارع ونصوووص أحكاموول أنهووا قوالووب لموودلوالتها 
ر إالب إِّا قوام دليوع العودوع عنهوا إلوى ةيرهوا؛ الظاهر   والواجب العمع بهوِّه الظوواه

د عن فحمع ا القراخن هو الظاهر  وال يُحمع على مجازه إال للفظ على حقيقتل إِّا تلجرب
بدليع؛ والعام على عمومل هو الظاهر  وال يُعدع عن هِّا الظاهر إلى التطصيص إالب 

الظواهر  وال يعودع  قل هووبدليع يدع على إراد  هِّا التطصيص  والمطللق على إطأ
عن هِّا الظاهر الراخ  إلى التقييد إالب بدليع يدع على إراد  هِّا القيود؛ وظواهر اّمور 

ررواد إالب بودليع  الوجوب فيجب العمع بالظاهر  وال يُحموع اّمور علوى النودب أو اإل
ظاهره التحوريم  فوأ يتحقوق مدلولول إالب بوالك ن عون الفعوع  وال يُحموع وكِّلَ النهي: 

 لنهي على الكراهة إالب بدليع.ا

ع إليل اللفظ من المعواني التوي يحتملهوا اللفوظ  ِ الررط الوالث: أن يكون المعنى الِّي أُون
لوًو  نفسل  ويدع عليهوا ولوو علوى سوبيع المجواز  وِّلوَ بومن يكوون التمويوع موافقواً 

يول اصطأ  الررع  أما إِّا كان المعنى الِّي ُصر  إلاللغة أو عر  االستعماع أو 
اللفظ من المعاني التي ال يحتملها اللفظ وال يدع عليهوا بوجول مون الوجووه  فوأ يكوون 

 التمويع مقبوالً  ويُرد على صاحبل.

ومن التمويأت المرفوًة تمويأت الباطنية التوي ال دليوع عليهوا مون العبوار  وال مون 
فق عليل(. السياة  كقوع من قاع منهم في حديث "تسحروا فانن في السحور بركة")مت

االستغفار"!! فهِّا تمويع مردود على قاخلول  ّنول تحميوٌع للبفوظ المراد بالسحور هنا: "
ما ال يحتملل وطروٌم عن سنن الررع في لغتل أو عادتل أو ُعر  استعمالل  ال سيما 

كلوةٌ فلوأ يث أطرى توًح المراد منل بيقوين  وقد جاءت أحاد منهوا: "السبوُحوُر ألْكلُولُ بلرل
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للوى تلدل  لحونل عل أخِكلتللُ يُصل مل عب ول جل ل علزب ول اِء فلاِنب َّللاب ُدُكْم ُجْرعلةً ِمْن مل عل ألحل للْو ألْن يلْجرل ُعوهُ ول
")أحمد(. ِرينل  اْلُمتلسلحنِ

الررط الراب : أْن ال يتعارأ التمويع م  النصوص القطعية الداللة  أو مو  القواعود 
رل  المعل اد ومة من الدين بالًرور ؛ ّنن التمويع طريقول االجتهوالررعية الكلينة الُمقرب
ى على   معارًة الدليع القطعي.الظني  والظني ال يلقول

الررط الطامَ: أْن يكون التمويع مقتصراً علوى نصووص اّحكوام الرورعية العمليوة 
ووا النصوووص المتعلقووة بووممور العقاخوود وأصوووع الوودين وكووع مووا يتصووع بعووالم 11] [  أمن

 اآلطر   فالِّي عليل  الغيب وأحواع
مِّهب السل  أنن اّلوللى أْن ال نطوأ في تمويلها بغير بيننة ونِكلها إلوى عالمهوا  وال 
نبوا بِوِل ُكوعٌّ ِموْن ِعْنوِد  نتكل  علوم موا لوم نلعللوم  ونقووع موا قالول الراسوطون فوي العلوم: "آمل

بنِنلا".  رل

 المراج 

نص ررعي أو قانوني مكتوب هِّه القواعد ًوابط ًرورية لتفسير وفهم أي  -[1]
 باللغة العربية  وعدم مراعاتها يؤدي إلى الططم في فهم القانون ومعرفة أحكامل.

يقوبأن  -هِّا بناء على تقسيم اّحنا   فهوم يقسومون اللفوظ إلوى: ظواهر ونوص  -[2]
 ومفسر ومحكم ال يقبأن التمويع  أما الجمهوور: يقسومون اللفوظ إلوى ظواهر -التمويع 

 والنص ما ال يقبع التمويع.ظاهر ما يقبع التمويع  ونص  فال

هِّا بناء على تقسيم الحنفية  أما المتكلمون فقد قسموا داللة الططاب على مراد  -[3]
والمفهووم  ووم المتكلم  أي على الحكم الرورعي إلوى قسومين أساسويين هموا: المنطووة 

إلوى قسومين: قسومين: صوريح وةيور صوريح  وقسوموا المفهووم قسوموا المنطووة إلوى 
 مفهوم الموافقة  ومفهوم المطالفة.

قاع النووي: ويستونى من جواز تصوير ما لل ظع ومن اتطاِّه لعب البنات لموا  -[4]
 ورد من الرطصة في ِّلَ.)رر  صحيح مسلم للنوي(.

 القرًاوي: كي  نتعامع م  السنة. -[5]

 توودطع بيتوواً فيوول لحووديث: أبووي طلحووة: "قوواع إن رسوووع هللا قوواع: إن المأخكووة ال -[6]
 الصور   قاع بُسٌر وم ارتكى زيد فعدناه  فاِّا على بابل ِستٌْر فيل تصاوير فقلُت لعبيود

ع فقواع هللا الطوالني ربيب ميمونة زوم  النبي ألوم يطبرنوا زيود عون الصوور يلوومل اّوب
 عبيد هللا ألم تلسمْعل حين قاع إالن رقماً في ووب". أطرجول البطواري ومسولم فوي كتواب

 اللباَ من صحيحهما.

 بول علنوعالوِّي  اِّّى لكوون وِّلوَ  التومفي  مون بوالتحريم أولوى الًورب إن بع -[7]
 .اّصع في منل الفرع في ظهوراً  أرد اّصع حكم

  موون النطووع ُكِرووط طوصووها كانووت تسووتعمع العُُسووب: جموو  عسوويب  وهووو جريوود -[8]
للكتابة عليها. واللنِطا : حجار  بِيٌأ ِرقاة  واحدتها للْطفلة بوزن صحفة  كان يُكتب 

 عليها كِّلَ.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 10 

القياَ عند اّصوليين المتومطرين يُطللوق علوى االسوتدالع بمعقووع نوص واحود   -[9]
قووع جملوة نصووص  أموا ليُفرقوا بينل وبين المصلحة المرسلة التي هوي اسوتدالع بمع

فيطلق على نحو أوس   فهو يُطللوق علوى االجتهواد  القياَ عند اّصوليين المتقدمين 
 إِّ إنل إما استدالع بمعقوع نص واحد  أو استدالع بمعقوع جملة نصوص.

كما جاء في رواية مسلم في صحيحل  أما رواية البطاري فقد وق  فيها وهم   -[10]
   ! وهو ةلط من بعأ الروا  ندد بل ابن الجوزي.حيث ِّلكلر أنها كانت سود

وهوووِّا الرووورط يطوووص موووِّهب السووول  ولووويَ محوووع اعتبوووار عنووود اّرووواعر   -[11]
 والمعتزلة  وفي المسملة تفصيع يراج  في كتب العقاخد والتفَ .
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