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  .إهـداء
  
  

سهرا على تربييت  نيالكرميني اللذ هذا البحث إىل والديأهدي 
  .وسعاديت يف سبيل جناحيبالغايل والنفيس وضحيا  ،وتعليمي
    

إىل و، وأساتذة ،من معلمنيحرفا علمين  أهديه إىل كل منكما 
  .بعيد يف إجناز هذا البحثمن من قريب أو ساهم كل من 
    

  :إىل أن أهديهوأخريا ال يفوتين 
  نور اهلدى: الصغرية وأخص بالذكر الطفلة، إخويت األعزاء. 
  عبدالقادر حباس: صديقي العزيز.  

  
، حممد سعيد رمضان البوطي: الدكتور :وأخص بالذكر

التربوي قدوة يل يف مساري  اكان نالذال يوسف القرضاوي؛: والدكتور
  . العلميو

   
 



- 7  - 
 

  كر وعرفانكلمة ش
  
  

العـريب  أعرب عن خالص شكري، وعظيم امتناين، ملشريف األستاذ الدكتور 
خالل تنفيذ هذه الرسـالة،   ،لتشجيعه، ومساعدته، وتوجيهه ودعمه يلقاليلية 

والذي سار معي يف هذا البحث خطوة خطوة، ومل يتوان حلظة واحدة يف تقـدمي  
  .قته اليت منحين إياهايد املساعدة العلمية واملعنوية وخاصة ث

  
  :كما أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إىل

  .الذي شجعين كثريا بن معمر: الدكتور
؛ اللـذان  أمحد احلمدي: الدكتور، وعبد القادر حباس: وأخص بالذكر األستاذ
  .ساعداين يف هذا البحث

  
  

وأشكر كل القائمني على جامعة وهران بصفة عامة، وعلى كلية العلـوم  
اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية بصفة خاصة؛ الهتمامهم مبا يثري هذا الفن وتـبين  

  .ودعم املهتمني به
 الشاكر العليم كما أشكر كل من ساهم يف إجناح هذا العمل، وأسأل اهللا

  .أن يكون خالصا لوجهه الكرمي
     

  : الطالب                                                     
.عبـد القـادر مـربوح                                                 
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  .بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  :مقدمة 

اللهم لك احلمد كالذي تقول وخريا مما نقول، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 
وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا حممد أسعد خملوقاتك، 

  :، وبعدوعلى آله وصحبه أمجعني، وعلى كل عبد مصطفى
ا األحكام اليت سن ها اخلالق فإن الشريعة اإلسالمية هي الطريقة اإلهلية اليت تعرف

سبحانه وشرعها لعباده بلسان عريب مبني، على لسان نبيه ورسوله حممد صلى اهللا عليه 
وحيا  -عامة وخامتة وشاملة- وملا كانت هذه الشريعة. وسلم، ليبني للناس ما نزل إليهم

احلق املبني، الكامل يف ذاته وصفاته وأفعاله، فإا ترتهت عن النقص واجلور، من اهللا 
واتصفت بالكمال والعدل، كيف ال ومرتهلا هو الباري عز وجل، املرته عن كل نقص 
واملتصف بكل كمال، فال كمال فوق كماهلا، وال عدل فوق عدهلا، وال لسان فوق 

  .فوق ما تضمنته من املصاحللساا، وال مبني فوق مبينها، وال مصلحة 
حمققة أصوال وفروعا روح العدالة  فإا ،كذلك إذا كانت شريعة اإلسالمو

فقد ركب ه ركبفمن  املبني؛عريب السان للبسعة ومتيز ذاك ا ،والرمحة واملصلحة واإلنصاف
فلسان العرب .العدل واإلنصاف والرمحة واملصلحة، وإال ختبط يف الظلم واجلور واملفسدة

من نور اهللا الذي تكشف به ظلمات االختالف والتعارض واالحتماالت لك كان بذ
  .الضعاف

لساا؛ كانت تربة خصبة ينمو فيها حاهلا و وهذا أساسها ومبناها، فشريعة هذا   
  .   وهو يستمد أصوله وفروعه؛ منها وهلا، بلساا وللساا ،كل علم

تأصيل القواعد والنظريات اللغوية كل هذا يبني لنا شرف هذا اللسان العريب، يف 
تلك الشجرة الطيبة اليت  ،وشرفه من شرف القرآن... والفقهية  ،واملقاصدية ،واألصولية

، قاصدا مراد أصلها ثابت وفرعها يف السماء، كل يوجه وجهه بلسان العرب إليها
جلهل لتؤيت أكلها كل حني بإذن را، ومن أعرض عن لساا ختبط يف ظلمات االشارع، 

به، ها الذي تبصر والتيه والعمى، فلسان العرب للشريعة عقلها الذي تعقل به، وبصر
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وأذا اليت تسمع ا، ويدها اليت تبطش ا، ورجلها اليت متشي ا، نعم لسان العرب روح 
  .الشريعة وجسدها 

 بات من املؤكد إذن أن استخراج املسالك اللغوية يف بيان مراد الشارع، وصياغتها
يستحق أن يفرد له حبث علمي  ،صياغة علمية تتناسب مع قيمتها األصولية املقاصدية

خاص، ذلك أن البحث يف هذه املسالك يتناول موضوعا هاما برزت فيه حيوية البحث 
  .كونه موضوع التشريعات املعاصرة، والتجديد الفقهي املقاصديمن حيث 

العريب، وأصوله العتيدة إذ أنه فكان البد إذ ذاك من الوقوف على كنوز اللسان 
أساس املرجعيات يف اجتهادات أئمة املذاهب اإلسالمية، ومن سار على درم وصل، ومن 

  .حاد عنه رام احملال من الطلب
  :إشكالية البحث

هل حقيقة أن اللسان  :من خالل ما سبق ذكره فإن اإلشكال املطروح هنا هو
وإذا  ضايا واألحداث املستجدة؟تجدد القيتجدد ب ؛وسعته وخصائصهالعريب بفصاحته 

اعد وجِهات ما هي قوو فما عالقة اللسان العريب باملقاصد ومراد الشارع؟ ،كان كذلك
وما أثر الضوابط املنهجية لقواعد اللسان العريب يف  اللسان اليت حتصل مقصودا شرعيا؟

حا بني ميكن أن يكون اللسان مرج إىل أي مدىو؟ ومراده رعاشيل مقصود الصحت
  .ومعتربا يف األثر والنظر؟ املقاصد، ودافعا للتعارض بني اجلزئيات والكليات؟

اللسان العريب مسلك مشترك بني مجيع مسالك حقيقة أن مث بعد هذا كله، هل 
ما أثر هذه القواعد واألصول اليت تبناها علماء ف ،بيان مراد الشارع؟ وإذا كان كذلك

  .يف ضبط مراد الشارع؟ والفقه واملقاصد األصول واللغة
    : ـفجاء موسوما ب ،ت أدت إىل البحث يف هذا املوضوعكل هذه التساؤال

  ."أثر اللسان العريب يف بيان مراد الشارع"
  :أسباب اختيار املوضوع

  :جمموعة أسباب ودوافع منها-إضافة إىل ما سبق-وكان وراء اختيار هذا املوضوع    
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ذي يرجع إليه العريب يف احلياة املعاصرة، باعتباره الدستور ال اليت للسانالبالغة األمهية -1
ويوفق بينها عند التعارض،وحماولة دراسته دراسة أصولية لغوية  ،يف فهم نصوص الشارع

  .مقاصدية
   .لغة التشريع اإلسالميإبراز فلسفة  -2
ى االتساع حماولة إبراز طبيعة لسان العرب، كلسان تقوميي واقعي يعتمد يف قواعده عل -3

  .والفصاحة والبالغة لفظا ومعىن، ويتجه يف غاياته إىل حتقيق مقاصد أساسية
دليل على أصوله  ،إن حبث هذا املوضوع وخاصة قبل وأثناء وبعد نزول الوحي -4

، واحملفوظة بأوثق حفظ؛ وهو وفروعه املمتدة إىل يومنا هذا ،وأركانه الثابتة ،العريقة
  .القرآن الكرمي

وإسناد الفضل إىل أهله من اللغويني  مكانة اللسان العريب يف بيان مراد الشارع،إبراز  -5
شتات هذا املوضوع من كتب األصول واللغة  وليني، فوجب إذ ذاك حماولة مل ومجعواألص

  .يف رسالة علمية تكون خالصة وزبدة يف هذا املوضوع
  :      الدراسات السابقة يف املوضوع
ضوع خص دراسة أثر اللسان العريب يف بيان مراد الشارع يف احلقيقة مل يوجد مو

ت هناك تأصيالت وتقعيدات وإمنا كان بالتحديد كدراسة شاملة تأصيلية هلذا املوضوع،
تكلم عن األغمض من فنون وبالغة اللسان " الرسالة"فاإلمام الشافعي يف كتابه  ،متناثرة
اللسان العريب يف حتصيل مقصود  له السبق يف تشييد صرح قواعد مث جاء الذي العريب،
  ".املوافقات"الشاطيب يف كتابه اإلمام هو أبو املقاصد و ؛الشارع

أما الدراسات احلديثة فقد جاءت متناثرة وغري حمددة بدراسة هذا املوضوع، ومن و
طرق الكشف  :، املوسوم بالدكتور نعمان جغيم املوضوعات املطروحة يف هذا، حبث

لنيل درجة الدكتوراه، وكذا حبث  حبث تكميلي و عبارة عن، وهعن مقاصد الشارع
   .نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب: الدكتور أمحد الريسوين املوسوم ب
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  :منهج البحث
احلق أن طبيعة املادة املدروسة هي اليت حتدد منهج حبثها، ومن هنا كان املنهج 

على التحليل واالستنتاج، وذلك بعرض املتبع يف هذا البحث هو املنهج االستداليل القائم 
والقواعد اليت تؤصل ملسلك  املبادئالنصوص واآلراء مع حتليلها ومقارنتها، مث استخالص 

اللسان العريب يف بيان مراد الشارع، وعلى ضوء هذا التحليل واملقارنة واالستنتاج 
  .وأثر اللسان العريب يف بيان مراد الشارع ومبادئنستخلص أسس 
ريعها البد من واألسس واجلهات واستقصاء تفا املبادئتم حتقيق هذه وحىت ي

استقرائها من قواعد اللسان العريب، األصولية اللغوية، مث مقابلتها بقواعد كليات الشريعة 
الشريعة،  اللغوية دون النظر إىل كليات  إذ أنه ال يكفي النظر يف اجلزئيات ومقاصدها،

  .يات، وظهر التعارضوإال تضاربت بني أيدينا اجلزئ
  :هذا بالنسبة للمنهج العام للبحث، أما فيما خيص املنهج الشكلي فكان كما يلي

عزو األقوال إىل أصحاا من خالل ذكر اسم املؤلف، مث عنوان الكتاب مع رقم   -1
عند ذكره هذا . الطبعة إن وجد، ودار النشر، مث تاريخ الطبع، وأخريا اجلزء مث الصفحة

 .ألول مرة، فإن أعيد اكتفيت بذكر صاحب الكتاب مع عنوانه، مث اجلزء والصفحة

قمها معتمدا يف ذلك على رواية ختريج اآليات القرآنية من خالل ذكر السورة ور  -2
 .مع ذكرها يف اهلامش ،حفص عن عاصم

 ،ختريج األحاديث النبوية من خالل كتب احلديث املشهورة بذكر الكتاب  -3
إن أمكن مع اجلزء والصفحة، فإن كان احلديث يف الصحيحني  ،ورقم احلديث ،ابوالب

رجعت إىل  أو أحدمها اكتفيت ما، دون تعليق عليه،وإن كان يف غريه من كتب السنة،
 .ومدى صحة االستدالل به كتب ختريج احلديث للنظر يف درجته،

الواردة يف اهلامش تفسري ما خفي معناه من املفردات والتراكيب واملصطلحات   -4
 .غالبا مع كتابة بعض التعليقات مبا له حاجة ومناسبة

 .عند إيراد املصادر واملراجع أقدم بالذكر ما تعرض للفكرة بدرجة أكرب وأغزر  -5
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حماولة تنسيق مادة املذكرة وترتيبها وتنظيمها وعرضها بشكل يساعد على سهولة   -6
وذلك  ا بأسلوب أصويل لغوي،استيعاا، مع احلرص على سالمة اللغة وعرضه

 .على قدر االستطاعة والوسع

قد يقتصر على ذكر عنوان بعض املصادر واملراجع خمتصرا عند كثرة تكراره،   -7
 ..، وهكذا"يف أصول الشريعة املوافقات:"اختصارا لـ" ملوافقاتا"مثل

أضع  وأما ما تصرفت فيه أو نقلته مبعناه فال فهو منقول حرفيا، "..."ما ذكر بني   -8
 .العالمتني، وأكتفي باإلحالة عليه يف اهلامش

  .ذيلت الرسالة بفهارس عامة كما هو موضح يف خطة البحث -9
  :خطة البحث 

الستخراج ما تيسر من أثر اللسان العريب يف بيان مراد الشارع، البد من استقراء 
يف كل فقرة  املادة العلمية من مراجعها األصلية، وحماولة مجعها وعرضها عرضا مناسبا

على مؤلفات اللغويني كابن جين  -بعد عون اهللا- من فقرات البحث باالعتماد يف هذا
يف اخلصائص، وابن قتيبة يف تأويل مشكل القرآن، وعبد القاهر اجلرجاين يف دالئل 
اإلعجاز،  وعلى مؤلفات األصوليني والفقهاء كالشافعي يف الرسالة، والشاطيب يف 

م، والعز بن عبد السالم يف قواعد األحكام، وابن عاشور يف واالعتصا ،املوافقات
  .اإلسالمية مقاصد الشريعة

  :ومن هنا جاءت الدراسة كما يلي
لقد قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة فصول وخامتة، خصصت املقدمة لبيان 

وأسباب اختيار املوضوع، واهلدف من هذا االختيار، والكتب اليت  ،إشكالية البحث
  .ذا املوضوع بالدراسة، وطريقيت يف تناوله وحتريرهتناولت ه

تناول ضبط و ،ملقاصد ترتيل القرآن بلسان العرب أما الفصل التمهيدي فقد خصص    
 اللسان العريب عالقةيف  األول املصطلحات اليت عليها مدار البحث، من خالل مبحثني،

يف بيان  الفصاحة أثر اين يف، والثبعد بيان حقيقة اللسان وحقيقة املراد ،مبراد الشارع
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من خال ل عالقة نظم األلفاظ حبسب املعاين، وعالقة الفصاحة وطرقها  ،وضبط املراد
  .باإلعجاز وحقيقته

 يف وأثرها واملقاصد للخطاب املنهجية لضوابطل أما الفصل األول فقد خصصو   
 التخاطب نألركا املنهجية الضوابط يف األول :وذلك من خالل مبحثني ،املراد بيان

الثاين ). سياق اخلطابو ،املخاطَبو ،املخاطبو ،اخلطاب حال (.املراد بيان يف وأمهيتها
 .)املدرسة اجلامعة، والباطنية، والظاهرية( .مناهج مداس املقاصد وأثرها يف بيان املراديف 

  .كليات الشريعة والنصوص اجلزئية ، باعتبارضوابط العلم الظاهر والعلم الباطنوحتديد 
 .عند أهل السنة واجلماعةالشارع راد مسالك بيان ملفخصص   الثاين الفصل أماو   

، مسلك بيان املراد عند العز بن عبد السالماألول يف  :ثالثة مباحث وهذا من خالل
وأثر املصلحة  .بناء الشريعة على جلب املصاحل ودرء املفاسد والذي أصله على قاعدة

  .وعالقة اللسان العريب بذلك ملقاصدبضوابطها يف استثمار قواعد ا
على  والذي أسسه .سلك الشاطيب يف بيان مراد الشارعمل املبحث الثاين فقد خصص أما

املقاصد ، واعتبار علل األمر والنهيو ،التصرحيي االبتدائيجمرد األمر والنهي  :طرقأربعة 
سان العريب يف اعتبار وأثر الل .السكوت مع قيام املقتضى لهو، األصلية واملقاصد التابعة

   .واثبات املقاصد
 تناول ، وعاشور الطاهر بن  بيان مراد الشارع عندسلك مل تعرضوأما املبحث الثالث ف

وضبط طرق إثبات املقاصد الشرعية، أثر اللسان العريب يف أمهية معرفة مقاصد الشريعة، و
  .املراد
اليت  املهمة، وبعض التوصياتأما اخلامتة فنبهت فيها على بعض كربيات القضايا      

   ..يقتضيها املقام
  :مصادر ومراجع البحث 

صوليني يف الواقع أن عمدة ما يف هذا البحث من املادة العلمية أُستقريء من كتب األ
كتاب دالئل اإلعجاز للجرجاين، واخلصائص البن جين، و واللغويني وبدرجة أوىل
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عبد السالم، ومقاصد الشريعة اإلسالمية  ، وقواعد األحكام للعز بنلشاطيباملوافقات ل
  .يف تصور استكشاف املقاصد عن طريق اللسان العريب م، لسبقهللطاهر بن عاشور

ولكن هذا ال مينع من االستعانة مبصادر ومراجع أخر يف شىت الفنون كأحكام القرآن 
والسري  وكتب الفقه اإلسالمي، وكتب التراجم واملصنفات األصولية القدمية واملتأخرة،

  .جم وغريها مما له عالقة باملوضوعوالقواميس واملعا
  :العقبات اليت واجهت البحث

ختاما، أضع هذا البحث بني يدي األساتذة الكرام، وال خيلو أي حبث يف طريقه من 
أن فكت، حىت مت  - بتوفيق اهللا–ما ذللت ومعضالت ما لبثت  - بعون اهللا-عقبات سرعان

  :كرمه، ومن هذه العقباتهذا العمل بعناية اهللا و
الواحدة اللغوية حىت إن املسألة  تشتت املادة العلمية وتفرقها بني أجزاء املؤلفات،. 1

ويف كل جزء خيتلف مقام اعتبارها باختالف وجه  لتجدها متفرقة من جزء ألخر،
 .االعتبار، مم صعب علي ملَّ شتاا وضم ما تناثر منها حتت سياق واحد

فيق بني املادة العلمية املتوفرة بأسلوا ولغتها ومقام اعتبارها من جهة، وبني صعوبة التو. 2
طبيعة الصياغة اليت تقتضي اجلمع بني أسلوب اللغويني وأسلوب األصوليني،  وترتيب 

 .مسائلها من جهة ثانية

وبالرغم مما بذل يف هذا البحث من جهد فإنه ال خيلو من أخطاء، شأن كل : وبعد
ر، فما كان مين من صواب فمن اهللا، وما كان من خطأ فمن نفسي أعمال البش

  .1﴾ربنا الَ تؤاخذْنا إِن نِسينآ أَو أَخطَأْنا﴿: يطان، وأسأل اهللا الرمحن الرحيموالش
فاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وسهل أخالقنا باحللم، 

وأسأل اهللا تعاىل أن  .ستمعون القول فيتبعون أحسنهوانفعنا بنور العلم، واجعلنا ممن ي
  .                                 يف الدنيا واآلخرة، إن ريب لطيف ملا يشاء إنه هو العليم احلكيم بنايلطف 

                                                
  .286: اآلية -البقرة : سورة -  1
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لقد كان مراد الشارع وقصد الشارع ضالة املتقدمني وال يزال ضالة املتـأخرين؛ وسـيلة   
وأمهيته؟ وما هي العالقة  اللسان العريب؟ وما حدوده ذاهحقيقة فما  ،ركوم لذلك اللسان العريب

  مراد الشارع وقصده؟ يبني ي مدى ميكنه أن وإىل أاليت تربطه باملراد؟ 
  .مقاصد ترتيل القرآن بلسان العرب :التمهيديالفصل        

 أوسع األلسنة على اإلطالق، هأنمن مقاصد ترتيل القرآن بلسان العرب من حيث اإلمجال 
واحلكـم؟  حقيقة هذه املقاصد فما  وأن الفصاحة والبالغة والبيان واإلجياز من خصائصه الثابتة له،

  وما أثرها وأمهيتها يف بيان املراد الذي أراده الشارع؟
  : ثالثة مباحثالفصل إىل  اقسمت هذ      
  .مبراد الشارع اللسان العريب عالقة :املبحث األول

   :أربعة مطالب وقسمته إىل     
  .تعريف اللسان: املطلب األول

        .العريبحقيقة املراد وعالقته باللسان : املطلب الثاين        
  . وأثره يف بيان املرادلسان العريبالاتساع : ثالثاملطلب ال      

  .مراد الشارع وضبط أثر قواعد اللغة العربية يف بيان: رابعاملطلب ال         
  .يف بيان وضبط املراد الفصاحة أثر: الثاين بحثامل

  :وقسمته إىل مخسة مطالب    
  .حقيقة الفصاحة: املطلب األول

  ).عالقة اللفظ باملعىن(نظم الكالم حبسب املعاين : يناملطلب الثا    
  .مراد الشارعيف بيان  اإلعجازأثر الفصاحة و :املطلب الثالث

  .طرق الفصاحة والبالغة ومراد الشارع :املطلب الرابع          
    .وأثرها يف بيان املراد اإلجياز حقيقة الفصاحة يف :املطلب اخلامس           
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.                                                                               الذي تفتح به فصول هذا البحثاللسان العريب، باعتباره املفتاح  حقيقة بيان يتعني أوال
  .مبراد الشارع اللسان العريب عالقة: املبحث األول

  :تعريف اللسان :املطلب األول       
لسن اللِّسان جارحة الكالم، وقد يكىن ا عن الكلمة، واللِّسان املقْولُ، يـذكر  : أـ لغة

  .ويؤنث واجلمع ألسنة، واللسان الثناء، واللسان اللغة،  واللِّسن بكسر الالم اللغة، واللسان الرسالة
  .لكل قوم لسن أي لغة يتكلمون ا: وحكى أبو عمرو

  .       إبالغ الرسالة: واإللسان. سن إذا كان ذا بيان وفصاحةرجل لَِسن بين اللَّ: ويقال
نه. الكالم واللغة: واللِّسولسـنه  . كان أجود لسانا منه: ناطقه، ولسنه يلسنه لسنا: والسن

  .أيضا كلمه
  .الفصاحة: واللَّسن

  1.املتكلم عنهم: و لسان القوم. جودة الكالم و سالطته: واللَّسن
  .به اإلفضاء اإلهلي آلذان العارفني عند خطابه تعاىل هلمما يقع : اللسن"و

  .2"هو اإلنسان الكامل املتحقق مبظهرية االسم املتكلم: ولسان احلق
  :اصطالح علم اللسان قدمي، استعمل يف معان كاآليت: اصطالحا :ب
  3.بوصفه العنصر األساسي يف جهاز النطق البشري: جارحة الكالم -1
أطلق أبو حيان مصطلح علم اللسان على علوم اللغة، واعترب أنـه مبقـدار   وقد  :علوم اللغة -2

أنه ال يرتقي من علـم التفسـري    " ر ما يكون الترقي يف التفسري ذلكالتمكن يف علوم اللغة، مبقدا
ذروته ، وال ميتطي منه صهوته ، إال من كان متبحراً يف علم اللسان ، مترقياً منه إىل رتبة اإلحسان  

                                                
، )م1997  -ه1417(، دار صادر، بريوت، 06:، لسان العرب، ط املصري فريقياإل منظور بن مكرم بن حممد: ينظر -1

 -268:، ص04:جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس احمليط،  دار اجليل، ج: ؛ ينظر496: ، ص05:مج
269 .  

  .  205:، ص)م1991- ه1411(، دار الكتاب املصري، القاهرة، 01:التعريفات، ط: علي بن حممد اجلرجاين - 2
 .496: ، ص05: لسان العرب،  مج: ابن منظور  -3



 .مقاصد ترتيل القرآن بلسان العرب     :                                       تمهيديالفصل ال

- 19  - 
 

لسليمة يف أبـدع  طبعه على إنشاء النثر والنظم دون اكتساب، وإبداء ما اخترعته فكرته اقد جبل 
  .1"، واستفرغ يف ذلك زمانه النفيس، وهجر األهل والولد واألنيس صورة وأمجل جلبات

وقد استخدم ابن خلدون اللسان العريب مع توسـعة أكثـر يف   : اللغة والنحو والبيان واألدب -3
أركانـه  " لعريب أنيف الفصل السادس والثالثون من مقدمته يف علوم اللسان ا مفهومه، حيث ذكر

  2."واألدب ،والبيان ،والنحو ،اللغة: أربعة وهي
وذا اإلطالق يكون الشاطيب قد زاده أكثر توسعة، ذلـك أن  : املترجم عن مقاصد الشارع -4

ملتـرجم عـن مقاصـد    لسان العرب هو ا: "نظرته للسان كانت أصولية، مقاصدية، حيث قال
  .3"الشارع

فالشاطيب ذه النظرة الشاخمة بأعني مقاصدية، أعطى للسان العريب االهتمام،  ليس فقـط  
كجارحة تعترب العنصر اجلوهري يف النطق البشري، أو كوسيلة لبيان وتفسري معاين األلفاظ، وإمنا 

ا عن مقاصد ومراد الشارع الـذي  ليجعله ترمجان -باعتبار غايته املقاصدية الشرعية -ارتقى مبقامه
  .  هو غاية الغايات، اليت يقصدها كل مكلف

وملثل هذا املقصد أمجل وفصل أبو حامد الغزايل يف مقدمة كتاب آفات اللسـان،  أمهيـة          
البيـان  "معا، فاهللا عز وجل علم اإلنسان فاعترب اللسان ترمجانا عما حيويه القلب والعقل . اللسان

ضله، وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكمله، مث أرسل عليه سترا من رمحته وأسبله، مث فقدمه به وف

                                                
د معوض، عادل أمحد عبد املوجود، علي حمم: تفسري البحر احمليط، حتقيق : حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي  -1
  .07:، ص01: ج ،)م 2001 -هـ  1422(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 01:ط
من كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن (مقدمة ابن خلدون، : عبد الرمحن بن خلدون -2

،       01:، ج)م2000(ل، بريوت، لبنان، األخرية، منشورات دار مكتبة اهلال: ، ط)عاصرهم من ذوي السلطان األكرب
 .339: ص

املوافقات يف أصول الشريعة، وعليه شرح عبد اهللا : إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي أبو إسحاق الشاطيب - 3
  .324: ، ص4:، ج)م2001-ه1422(، دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان،01:دراز، ط



 .مقاصد ترتيل القرآن بلسان العرب     :                                       تمهيديالفصل ال

- 20  - 
 

أمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله، ويكشف عنه ستره الذي أرسله، وأطلـق بـاحلق   
 1."مقوله، وأفصح بالشكر عما أواله وخوله من علم حصله ونطق سهله

وترمجان عن القلب والعقل، ووسيلة شكر وإفصاح عن كـل   وبالتايل فاللسان ميزة إهلية،       
  .  علم

مث فصل أبو حامد الغزايل بكالم نفيس، خصائص جارحة اللسان عن سـائر األعضـاء،   
فإن اللسان من نعم اهللا العظيمة، ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغري " :وتعلقه بأنواع القضايا بقوله

ني الكفر واإلميان إال بشهادة اللسان، ومها غاية الطاعـة  جرمه، عظيم طاعته وجرمه، إذ ال يستب
والعصيان، مث إنه ما من موجود أو معدوم، خالق أو خملوق، متخيل أو معلوم، مظنون أو موهوم، 
إال واللسان يتناوله، ويتعرض له بإثبات أو نفي، فإن كل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان؛ إمـا  

وهذه خاصية ال توجد يف سائر األعضاء، فإن العني . والعلم متناول لهحبق أو باطل، وال شيء إال 
ال تصل إىل غري األلوان والصور، واآلذان ال تصل إىل غري األصوات، واليـد ال تصـل إىل غـري    

واللسان رحب امليدان ليس له مرد، وال اله منتهى وحد، له يف . األجسام، وكذا سائر األعضاء
  2".يف الشر ذيل سحباخلري جمال رحب، وله 

فباعتبار أن اللسان يتعرض باإلثبات أو النفي لكل القضايا؛ فإن مقصود الشارع ومراده من 
هذه القضايا، بل قضية القضايا، وغاية اخللق أمجعني التعرف على ما به يستبني اإلميان من الكفر، 

  . وبذلك فهو يتعرض أيضا ملقصود الشارع. والطاعة من املعصية
تقرر من كون اللسان ترمجانا للعلم، وأن مراد الشارع من العلم، أن اللسان ترمجان ومنه ي

  .املراد

                                                
عبد القاهر اجلرجاين، : ينظر ؛108-107: ، ص03:إحياء علوم الدين، دار املعرفة، بريوت، ج :أبو حامد الغزايل  - 1

      .01: حممد رشيد رضا، دار ابن تيمية ، القاهرة، ص: أسرار البالغة يف علم البيان، صححه وعلق عليه
  .108: ، ص03:جنفس املصدر، : أبو حامد الغزايل  - 2
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مث انتقل أبو حامد الغزايل بوجه خاص إىل بيان آفة اللسان، وخطورة عدم إجلامه بالشرع، 
أعصى األعضاء على اإلنسان اللسان، كما أنه أعظم آلة الشـيطان يف اسـتغواء   حيث اعترب أن 

          1.؛ فقرر بذلك أنه ال ينجو من شر اللسان إال من قيده بلجام الشرعاإلنسان
املترجم عما حيويه القلب والعقل، واملعرب عن العلم إما حبق بوجه عام هو وبالتايل فاللسان       

آفة ال تصان إال بلجام  أنهو ،وإما بباطل، واملتعرض لكل ما حييط به من قضايا باإلثبات أو النفي
  .، الترمجان عن مراد الشارعخاصبوجه  وهو شرع،ال

فما حقيقة املراد؟ وما عالقته باللسان العريب؟ وما هي  ،فإذا تبينت حقيقة اللسان العريب       
  مقاصد ترتيل القرآن بلسان العرب؟ وإىل أي مدى ميكن هلذه املقاصد أن تبني مراد الشارع؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .108: ، ص03: املصدر السابق، ج أبو حامد الغزايل،: ينظر - 1
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        .راد وعالقته باللسان العريبحقيقة امل: املطلب الثاين
مت بيان أن اللسان يف اللغة مأخوذ من اللسن، وهو اإلفصاح وإبالغ الرسالة، وأنه يفصح عن       

  .مراد املتكلم الذي كان خواطر يف القلب، وأفكار يف العقل، وأنه الترمجان عن مقصود الشارع
الترمجان، فإن الترمجان األرفع واألعلى يكون عن وتأسيسا على تقرير أن اللسان العريب هو         

  .مقاصد الشارع عز وجل ومراده بال ريب
فإذا تقررت حقيقة أن اللسان العريب هو املترجم، فما حقيقة ما يترمجه وهو املراد؟ وكيف ميكن 

  معرفة املراد؟   
  :حقيقة املراد: أوال

  : لم كما يلياستخدم لفظ املراد يف الداللة على معرفة كالم املتك
وقد ذكر ذلك الشاطيب عند كالمه يف الضرب األول : مرتبة من مراتب إعمال الرأياملراد  -1

من إعمال الرأي يف القرآن؛ الذي هو جار على موافقة كالم العرب، وموافقة الكتاب والسنة، 
م مراد، ومل الكتاب ال بد من القول فيه، ببيان معىن، واستنباط حكم، وتفسري لفظ، وفه"ذلك أن 

.1"يأت مجيع ذلك عمن تقدم  
  . 2وأما الرأي غري اجلاري على موافقة العربية  فأدخله الشاطيب يف الرأي املذموم

   :وتقصيد كالمه ملراد معرفة إرادة املتكلما -2  
أكد الشاطيب على التحفظ من القول يف كتاب اهللا تعاىل إال على بينة، الختالف الناس يف     

السلف الصاحل يتحرجون من القياس فيما "دوات احملتاج إليها يف التفسري، وهذا ما جعل العلم باأل
ال نص فيه، وكذلك وجدناهم يف القول يف القرآن، فإن احملظور فيهما واحد، وهو خوف التقول 
 على اهللا، بل القول يف القرآن أشد؛ فإن القياس يرجع إىل نظر الناظر، والقول يف القرآن يرجع إىل

  .3"أن اهللا أراد كذا، أو عىن كذا بكالمه املرتل، وهذا عظيم اخلطر

                                                
  .336: ، ص03:املوافقات، ج: الشاطيب  - 1
  .337: ، ص03:الشاطيب، نفس املصدر، ج: ينظر - 2
 .339: ، ص03:املصدر نفسه، ج: الشاطيب - 3
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أن يكون "وإذا كان القول يف القرآن يرجع إىل معرفة أن اهللا أراد كذا بكالمه؛ فإنه ال بد 
على بال من الناظر واملفسر واملتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم، والقرآن كالم اهللا، فهو 

من أين قلت عين هذا ؟ : هذا مراد اهللا من الكالم، فليتثبت أن يسأله اهللا تعاىل: انهيقول بلسان بي
  .        1"فال يصح له ذلك إال ببيان الشواهد

املراد يتعلق بإرادة املتكلم، وإرادة املتكلم هي الضابط الذي يضبط ألفاظ املتكلم من جهة، ومنه، ف
جهة ثانية، وقد قرر ابن قيم اجلوزية ذلك يف كتابه  ويضبط أيضا املراد الذي أراده املتكلم من

اللفظ اخلاص قد "أعالم املوقعني عن رب العاملني، حتت قاعدة العربة باإلرادة ال باللفظ بدليل أن 
   2"ينتقل إىل معىن العموم باإلرادة، والعام قد ينتقل إىل اخلصوص باإلرادة

الفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد "لفظ، أن ويتأسس على كون العربة باإلرادة ال بال       
املتكلم من كالمه، وهذا قدر زائد على جمرد وضع اللفظ يف اللغة، وحبسب تفاوت مراتب الناس 

  .  3"يف هذا تتفاوت مراتبهم يف الفقه والعلم
  .فقه ما أراده وقصده املتكلم من كالمهوعليه يتقرر أن املراد هو         

  . فقه املراد مرتبة أعلى من فهم وضع اللفظ يف اللغة خص من الفهم فإنالفقه أوإذا كان 
كان "ومن هنا اعترب ابن قيم اجلوزية أنه ميكن االستدالل على املراد بغري لفظ، كما       

الصحابة يستدلون على إذن الرب تعاىل وإباحته بإقراره وعدم إنكاره عليهم يف زمن الوحي، وهذا 
بغري لفظ، بل مبا عرف من موجب أمسائه وصفاته، وأنه ال يقر على باطل حىت  استدالل على املراد

  .4"يبينه

                                                
  .339: ، ص03:املصدر السابق، ج: الشاطيب - 1
أعالم املوقعني عن رب العاملني، دار اجليل، بريوت، : م اجلوزيةمشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر، املعروف بابن قي - 2

 .218:، ص01:لبنان،ج
  .218:، ص01:نفس املصدر، ج: ابن قيم اجلوزية - 3
 .219:، ص01:املصدر نفسه، ج: ابن قيم اجلوزية - 4
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ومن مث يتبني فإن حقيقة املعرفة مبراد الرب هي املعرفة مبوجب ما يفعله العزيز الرحيم الذي         
ه هو أحكم احلاكمني، وإله رب العاملني من أمسائه، وصفاته وحكمته ورمحته وإحسانه وجمازات

  . 1احملسن بإحسانه، وأنه ال يضيع أجر احملسنني
وعليه، فبمقدار التعرف على املتكلم وعلى كماله وترتهه عن النقص يف أمسائه وصفاته       

وأفعاله، مبقدار ما تكون املعرفة مبقتضيات كالمه، من حيث ما يأمر به وينهى عنه، ومبراده يف 
  .  2خطابه

شارع، وقصد الشارع إمنا قتضي احلرص على معرفة قصد الواحلرص على معرفة املتكلم ي 
من حيث ما أمر به وى عنه؛ مع تقرير أن  تكشف عن األحكام الشرعية يعرف  بالقواعد اليت 

املطلوب "، وأن 3"قصد الشارع من املكلف، أن يكون قصده يف العمل موافقا لقصده يف التشريع"
  . 4"وأن ال يقصد خالف ما قصد الشارع من املكلف أن جيري على ذلك يف أفعاله،

فإن أفهم من فقه عن اهللا مراده، بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتأسيسا على هذا 
أفهم األمة ملراد نبيها وأتبع له، وإمنا كانوا يدندنون حول "هم الصحابة، فقد كان الصحابة هم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث يعدل  معرفة مراده ومقصوده، ومل يكن أحد منهم يظهر له مراد
  .   5"عنه إىل غريه البتة

استخدم الشاطيب املراد يف تعريفه للعلم الباطن، حيث عرف الباطن أنـه  : الباطن املراد مبعىن -3
، وهذا يعين أن املراد هو الباطن من اخلطاب، ولتتبني حقيقـة املقصـود   6"املراد من اخلطاب"هو

                                                                                                                             هـو  قابل مبقابله وهو الظـاهر، إذ عـرف الشـاطيب الظـاهر علـى أنـه      بالباطن ال بد أن ي
  .7"جمردا املفهوم العريب"

                                                
 .219:، ص01:املصدر السابق، ج: ابن قيم اجلوزية: ينظر - 1
 .69: ، ص)م1998(، املركز الثقايف العريب، 01:نهج األصويل يف فقه اخلطاب، طامل: إدريس محادي: ينظر - 2
  . 267: ، ص02:املوافقات، ج: الشاطيب - 3
  .267: ، ص02:نفس املصدر، ج: الشاطيب - 4
  .219:، ص01:نفس املصدر، ج: ابن قيم اجلوزية - 5
  .314:،ص03:املصدر نفسه،ج: الشاطيب - 6
 .306:، ص30:ه ،جاملصدر نفس: الشاطيب- 7
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والشاطيب أيضا اعترب أن الباطن الذي هو املراد من خطاب اهللا تعاىل أعلى رتبة مـن الظـاهر       
الذي هو املفهوم العريب ارد،  وأكد على أن إحكام املفهوم العريب ارد ال يعين العلـم والفقـه   

لوقوفهم مع ظاهر األمر، وعدم اهللا تعاىل إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم، فذلك "باملراد، بدليل أن 
  1."اعتبارهم للمراد منه، وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد اهللا من خطابه وهو باطنه

 .ية للمراد يف الفصل التايلهجوستتبني ضوابط الباطن ذا املعىن عند بيان الضوابط املن
وأنه مرتبة .لم من كالمهوذا تتبني حقيقة املعرفة باملراد،من أنه فقه ما أراده وقصده املتك   

  . أعلى من فهم وضع اللفظ يف اللغة، أو إحكام املفهوم العريب ارد
  .ولكن يبقى التساؤل حول كيفية معرفة مراد املتكلم    

  : كيفية معرفة املراد:ثانيا
 والعلم مبراد املتكلم يعرف تارة من عموم" :أجاب ابن قيم اجلوزية على هذا التساؤل بقوله       

لفظه، وتارة من عموم علته، واحلوالة على األول أوضح ألرباب األلفاظ، وعلى الثاين أوضح 
  .2"ألرباب املعاين والتدبر

بالبيان واالستدالل على أغالط أصحاب األلفاظ وأصحاب  اإلجابةوعقب على هذه 
اب األلفاظ قد يعرض لكل من الفريقني ما خيل مبعرفة مراد املتكلم، فيعرض ألرب"املعاين، إذ 

التقصري ا عن عمومها، وهضمها تارة، وحتميلها فوق ما أريد ا تارة، ويعرض ألرباب املعاين 
  .  3"فيها نظري ما يعرض ألرباب األلفاظ

وبالتايل هناك طريقان ملعرفة مراد املتكلم، طريق االعتماد على األلفاظ، وطريق االعتماد 
خيل مبعرفة مراد املتكلم، لذلك يتحتم التقيد مبنهج يتأصل ولكن كل طريق معرض ملا . على املعاين

  .    على جمموعة من اخلطوات، لضبط كل ما خيل مبعرفة مراد املتكلم

                                                
 .308:،ص03:املصدر السابق،ج: الشاطيب - 1
 .220 -219:، ص01:املصدر السابق، ج: ابن قيم اجلوزية - 2
 .220: ، ص01:نفس املصدر، ج: ابن قيم اجلوزية - 3
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طريق -وضابط معرفة املراد بني األلفاظ واملعاين من حيث اإلمجال هو أن كال الطريقني
إىل معرفة مراد املتكلم، يتوقف  يوصل إىل معرفة املراد، ذلك أن التوصل - األلفاظ وطريق املعاين

على معرفة قصد املتكلم، ومعرفة قصد املتكلم تكون تارة من عموم اللفظ، وتارة من عموم املعىن، 
التعويل يف احلكم على قصد "وهذا ما ضبط به ابن قيم اجلوزية معرفة املراد، إذ ال بد من إدراك أن 

قصودة للمعاين، والتوصل ا إىل معرفة مراد املتكلم، واأللفاظ مل تقصد لنفسها، وإمنا هي م
املتكلم، ومراده يظهر من عموم لفظه تارة، ومن عموم املعىن الذي قصده تارة، وقد يكون فهمه 

  1".من املعىن أقوى، وقد يكون من اللفظ أقوى، وقد يتقاربان
ما يتعلق فطريقة وكيفية التوصل إىل معرفة مراد املتكلم هي منشأ غلط الفريقني سواء في

سادة فهموا عن اهللا وعن رسول "لكن جاء من علماء الشريعة و، أو فيما يتعلق باملعاين، باأللفاظ
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة يف الكتاب والسنة، 

وقائع اليت مل تذكر على تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة من علة احلكم، حىت نزلوا ال
  2".ما ذكر، وسهلوا ملن جاء بعدهم طريق ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 .217:، ص01:املصدر السابق، ج:  ابن قيم اجلوزية - 1
 .52-51: ، ص02:ج: املوافقات: الشاطيب  - 2
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 :  وأثره يف بيان املرادلسان العريبالاتساع  :ثالثاملطلب ال
بيان سعة أفراد اللسان العريب يظهر لنا سعة هذا اللسان، وأنه يزداد توسـعة مبقـدار الغايـة    

فإىل أي مدى ميكن لسعته أن تتسع يان مراد الشارع، املقصود حتقيقها منه، فإذا كان يقصد منه ب
  ملراد الشارع؟ وهل ميكن ضبط هذا االتساع؟ وما أمهية وأثر ذلك يف بيان املراد؟ 

  :اتساع اللسان العريب: أوال
لسان العرب مبا خصه اهللا عز وجل من البيان والفصاحة والبالغة أوسع األلسنة، وأكثرها    

مـدى  "الرسالة:"ر إبانة عن مقاصده وأغراضه، وقد قرر الشافعي يف كتابه ألفاظا، مما جعله األكث
ولسان : "اتساع لسان العرب،إىل درجة أن اعترب أنه ال حييط جبميع علمه إنسان غري نيب حيث قال

العرب أوسع األلسنة مذهبا، وأكثرها ألفاظا، وال نعلمه حييط  جبميع علمه إنسان غري نيب، ولكنه 
  .1"شيء على عامتها، حىت ال يكون موجودا فيها من يعرفهال يذهب منه 

واتساع لسان العرب كان سببا يف اختياره ليكون لغة آخر كتـاب مسـاوي للبشـرية،     
اختار اهللا تعاىل أن يكون اللسان العريب مظهرا لوحيه، ومستودعا ملراده، وأن يكون العـرب  "فقد

علمها منها، كون لسام أفصح األلسن، وأسهلها  هم املتلقني أوال لشرعه، وإبالغ مراده، حلكمة
  .2"انتشارا، وأكثرها حتمال للمعاين مع إجياز لفظ

وهنا تظهر عالقة اتساع اللسان العريب مبقاصد ترتيل القرآن بلسان عريب مبني، فاختيار اللسان    
نتشار، الفصاحة، وسهولة اال: العريب ليكون لسان آخر كتاب مساوي كان حلكم ومقاصد منها

  .وحتمله للمعاين الكثرية مع إجياز لفظه
  
  
  
  

                                                
خالد السبع العلمي، وزهري شفيق الكيب، دار الكتاب العريب، : الرسالة، حتقيق: عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي أبو -1

  . 62:،  ص)م2004-ه1425(بريوت، 
  .33:، ص01:، ج01:، مجالتحرير والتنوير، دار، سحنون للنشر والتوزيع، تونس: حممد الطاهر بن عاشور - 2
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  :اتساع البيان وااز يف اللسان العريب :ثانيا
قد خص الباري عز وجل اللسان العريب بالبيان على سائر اللغات، وال يعرف ذلك إال من  

  .اتسع علمه وكثر نظره
ذكر العرب وما خصهم اهللا  يف باب" تأويل مشكل القرآن: "وهذا ما قرره ابن قتيبة يف كتابه

وإمنا يعرف فضل القرآن من كثر نظره، واتسع :" به من العارضة والبيان واتساع ااز حيث قال
نه هللا به لغتها دون مجيع اللغات، فإعلمه، و فهم مذاهب العرب وافتناا يف األساليب، وما خص ا

اال، ما أُوتيته العرب خصيصي مـن  والبيان واتساع  من العارضةليس يف مجيع األمم أمة أوتيت 
اهللا، ملا أرهصه يف الرسول، وأراده من إقامة الدليل على نبوته بالكتاب، فجعله علَمه، كما جعـل  

  1".علم كل نيب من املرسلني من أَشبه األمور مبا يف زمانه املبعوث فيه
االستعارة : ففيها. قول ومآخذهطرق ال: للعرب اازات يف الكالم ومعناها"وعلى هذا كان  

والتمثيل والقلب، والتقدمي، والتأخري، واحلذف، والتكرار، واإلخفاء، واإلظهـار، والتعـريض،   
واإلفصاح والكناية، واإليضاح، وخماطبة اجلميع خطاب االثنني، والقصد بلفظ اخلصـوص ملعـىن   

وواسع يف فهم اللسان العـريب   ومنه فااز طريق قوي  2."العموم، وبلفظ العموم ملعىن اخلصوص
  .ومراد الشارع

بكل هذه املذاهب نزل القرآن، ولذلك ال يقدر أحد من التراجم على أن : "مث قرر ابن قتيبة أن
  4."مستدال بأن العجم مل تتسع يف ااز اتساع العرب 3."ينقله إىل شيء من األلسنة

وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً ﴿: تعاىل أال ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله: "ومثل لذلك بقوله
، مل تستطع أن تأيت ذه األلفاظ مؤدية عن املعىن الذي أودعته حىت 5﴾فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواء

إن كان بينك وبني قوم هدنة وعهد، : تبسط جمموعها، وتصل مقطوعها، وتظهر مستورها، فتقول

                                                
 .12: ، ص)م1981 -ه 1401(، 03:تأويل مشكل القرآن، ط: سلم بن قتيبةأبو حممد عبد اهللا بن م -1
  .21-20: نفس املصدر، ص: ابن قتيبة- 2
  .  21:املصدر نفسه، ص: ابن قتيبة- 3
  . 21:املصدر نفسه، ص: ابن قتيبة- 4
  .  58: اآلية -سورة األنفال - 5
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لمهم أنك قد نقضت ما شرطت هلم، وآذم باحلرب، لتكون أنت فخفت منهم خيانة ونقضا، فأع
        1."وهم يف العلم بالنقض على استواء

وإذا ثبت هذا فكل من صار إىل لسان العرب فهو من أهله وكل من تركه صار من غري أهله، 
 وإمنا صار غريهم من غري أهلـه : "نعم هكذا يصنف الشافعي أهل لسان العرب من غريهم بقوله

  .2"فإذا صار إليه صار من أهله. بتركه
   :اتساع التصرفات العربية وعالقتها ببيان املراد: ثالثا

  : كيفية حفظ التصرفات العربية -1 
كان حفظ هذا اللسان على أيديهم  -من أهل اللسان حقا-قد  قيض اهللا عز وجل رجاالل

ـ من الضياع والتبديل، حفظا وتقريرا وتقعيدا ا يتحقـق باسـتقراء وحفـظ    ، وحفظ اللسان إمن
التصرفات العربية بأشكاهلا من حيث النحو والتصريف واملعاين والبيـان، واالشـتقاق، وشـرح    

وقد مثل لذلك الشافعي باألغمض  .مفردات اللغة، واألخبار املنقولة عن العرب ملقتضيات األحوال
غمض من طرائف العـرب،  وإمنا أتى الشافعي بالنوع األ: "من طرائف العرب،  كما قال الشاطيب

ألن سائر أنواع التصرفات العربية قد بسطها أهلها، و هم أهل النحو والتصريف وأهـل املعـاين   
والبيان وأهل االشتقاق، وشرح مفردات اللغة، وأهل األخبار املنقولة عـن العـرب ملقتضـيات    

  .3"األحوال، فجميعه نزل به القرآن، و لذلك أطلق عليه عبارة العريب
من قبل أئمة اللغة العربية، حبيث مت  استقراء ما أثر  مت حفظ أنواع التصرفات العربية،ولقد 

وهذه القواعد اللغوية كانت هي . عن العرب من منثور ومنظوم أوال، مث تقرير القواعد اللغوية ثانيا
  4.األساس الذي اعتمد عليه علماء األصول يف داللة األلفاظ واألساليب على املعاين
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ذا كانت معرفة املنثور وباألخص املنظوم من الشعر ضرورية يف حفظ أنواع التصرفات وهل    
للعرب الشعر الذي أقامه اهللا تعاىل هلا مقام الكتاب لغريها، وجعله لعلومها "حبيث كان   العربية،

لى مستودعا، وآلداا حافظا، وألنساا مقيدا، وألحبارها ديوانا ال يرث على الدهر، وال يبيد ع
وحرسه بالوزن، والقوايف، وحسن النظم، وجودة التحبري من التدليس والتغيري، فمن . مر الزمان

  1."أراد أن حيدث قيه شيئا عسر ذلك عليه، ومل خيف له كما يف الكالم املنثور
وإذا كان حفظ اللسان يتحقق حبفظ أنواع التصرفات العربية، ومجيع أنواع التصرفات     

حمفوظ يف القرآن املوصوف ا القرآن وحفظها، فإن حفظ اللسان على وجه الكمال العربية نزل 
وهذا البسط لسائر أنواع التصرفات العربية إمنا هو من األدلة على عصمة هذه الشريعة، بالعريب، 

وحفظ اهللا هلا من التبديل والضياع، مجلة وتفصيال، وألجل ذلك قيض اهللا عز وجل لكل علم 
لى أيديهم،كما أن ذلك تسهيل من سبق منهم على من حلق م، وهذا جيري يف رجاال حفظه ع

كل علم توقف فهم الشريعة عليه، أو احتيج يف إيضاحها إليه، كعلوم اللغة وما يتعلق ا، وعلوم 
قوم يذهبون األيام "ففي علوم اللغة وما يتعلق ا كان . احلديث والفقه والقراءات واملنطق وغريها

يف حفظ اللغات والتسميات املوضوعة على لسان العرب، حىت قرروا لغات الشريعة من  الكثرية
وهو الباب األول من أبواب فقه الشريعة؛ إذ أوحاها اهللا إىل رسوله على لسان -القرآن واحلديث

مث قيض رجاال يبحثون عن تصاريف هذه اللغات يف النطق فيها رفعا ونصبا، وجرا  - العرب
وتأخريا، وإبداال وقلبا، وإتباعا وقطعا، وإفرادا ومجعا، إىل غري ذلك من وجوه  وجزما، وتقدميا

تصاريفها يف اإلفراد والتركيب، واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا ا قوانني الكالم العريب على 
حسب اإلمكان، فسهل اهللا بذلك الفهم عنه يف كتابه، وعن رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف 

 2".خطابه
حفظ التصرفات العربية، إىل درجة التقرير للقواعد اليت تضبط هلا قوانني الكـالم  فوصول 

العريب، يف سائر العلوم املتعلقة باللسان العريب، كان له أثر يف تسهيل فهم النصـوص واسـتنباط   
         .األحكام الشرعية

                                                
 . 18:تأويل مشكل القرآن، ص :ابن قتيبة- 1
 .52-49: ، ص02:ج: املوافقات: الشاطيب - 2



 .مقاصد ترتيل القرآن بلسان العرب     :                                       تمهيديالفصل ال

- 31  - 
 

قـد  ف هـم على يد أهل االختصاص والف العلوم، تلكجرى يف سائر التقرير للقواعد  وهذا
بعث اهللا من هؤالء سادة فهموا عن اهللا وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاستنبطوا أحكاما "

فهموا معانيها من أغراض الشريعة يف الكتاب والسنة، تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة 
ء بعـدهم طريـق   من علة احلكم، حىت نزلوا الوقائع اليت مل تذكر على ما ذكر، وسهلوا ملن جـا 

 .1"ذلك
علوم اللغة وما يتعلق ا هو الباب األول يف فقه الشريعة، وهو مما يتوقف  ومن هنا يتبني أن      

كما أن أئمة علوم اللغة قد قرروا القواعـد الـيت   . عليه فهم الشريعة، ومما حيتاج إليه يف إيضاحها
وفق ما قرره أئمة اللغـة مـن هـذه    وبالتايل يكون فهم الشريعة . ضبطت قوانني الكالم العريب

  .القواعد
  :قة القرآن باتساع اللسان العريبعال -2

كل لسان يفهم من جهتـه، وإذا   باعتبار اختالف األوضاع واألساليب لكل لسان، فإن 
كان القرآن نزل بلسان العرب فإن فهمه يتم من جهة لسان العرب، ومن مث فإن مما يعترب من معاين 

   -اتساع اللسـان -لديها اتساع اللسان، وهذا يقتضي فهم القرآن من هذه احليثيةالعرب املعروفة 
فإمنا خاطب اهللا بكتابه العرب بلساا، على ما تعرف من :" بقوله ذلك ومثل له الشافعي قد قررو

 :معانيها، و كان مما تعرف من معانيها اتساع لساا، وأن فطرته أن خياطب بالشيء منه
  .د به العام الظاهر،  يستغين بأول هذا منه عن آخرهعاما ظاهرا يرا

  .وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله اخلاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه
  .وعاما ظاهرا يراد به اخلاص، وظاهرا يعرف يف سياقه أنه يراد به غريه ظاهره

  .فكل هذا موجود علمه يف أول الكالم أو وسطه أو آخره
شيء من كالمها يبني أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبني آخر لفظها وتبتدئ ال

  .منه عن أوله
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وتكلَّم بالشيء تعرفه باملعىن دون اإليضاح باللفظ، كما تعرف اإلشارة، مث يكون هذا عندها مـن  
  .أعلى كالمها النفراد أهل علمها به، دون أهل جهالتها

  1."ة، وتسمي باالسم الواحد املعاين الكثريةوتسمي الشيء الواحد باألمساء الكثري
وكل هذا معـروف  : "وقد أورد الشاطيب من مثل ما أورده الشافعي ونبه على ذلك بقوله

عندها ال ترتاب يف شيء منه هي وال من تعلق بعلم كالمها، فإذا كان كذلك فالقرآن يف معانيـه  
 ميكن أن يفهم مـن جهـة لسـان    وأساليبه على هذا الترتيب، فكما أن لسان بعض األعاجم ال

العرب، كذلك ال ميكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم الخـتالف األوضـاع   
  .                                                     2"واألساليب

وتأسيسا على هذا؛ فكل التصرفات الثابتة للعرب فالقرآن ال يفهم إال عليها، فإذا كان 
هللا عز وجل نزل بلسان العرب، فإن فهمه يكون وفق ما تعرفه العرب من ألفاظها، خطاب ا

  . ومعانيها، وحبسب ما قرره أهل اللسان بسطا وحفظا وتقريرا وتقعيدا
           :أمهية معرفة اتساع لسان العرب يف فهم املراد: ثالثا

اللغة : الشريعة أربعة وهيأركان علوم اللسان العريب اليت تعترب معرفتها ضرورية على أهل 
إذ مأخذ األحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب، "والنحو والبيان واألدب 

ونقلتها من الصحابة والتابعني عرب، وشرح مشكالا من لغام، فالبد من معرفة العلوم املتعلقة 
اوت مراتبها يف التوفية مبقصود ذا اللسان ملن أراد علم الشريعة، وتتفاوت يف التأكيد بتف

  3".الكالم
فابن خلدون ذا يقرر أمهية العلوم املتعلقة بأركان اللسان العريب األربعة يف فهم الشريعة، 
ذلك أن استنباط األحكام يف الشريعة من الكتاب والسنة، وهي بلسان العرب، ومن مث  فإن 

  . فات العربية، واتساع لسان العرب يف معانيهالقرآن والسنة ال يفهمان إال على فهم أنواع التصر
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طريـق   باعتبارهااملتعلقة بأركان اللسان العريب  وتأسيسا على هذا فال بد من معرفة العلوم   
وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم ملن ليس بعريب بالسـليقة، ونعـين   "فهم الشريعة،  من طرق

منت اللغة، والتصريف، والنحو، واملعاين، والبيان، : بقواعد العربية جمموع علوم اللسان العريب وهي
ومن وراء ذلك استعمال العرب املتبع من أساليبهم يف خطبهم وأشعارهم وتراكيـب بلغـائهم،   
ويدخل يف ذلك ما جيري جمرى التمثيل واالستئناس للتفسري من أفهام أهل اللسان أنفسهم ملعـاين  

  1."آيات غري واضحة الداللة عند املولدين
  :2الناظر يف الشريعة واملتكلم فيها أصوال وفروعا أمران من هذا يتقرر أن علىو
أن ال يتكلم يف شيء من ذلك حىت يكون عربيا أو كالعريب يف كونه عارفا بلسان  :أحدمها

العرب، بالغا فيه مبالغ العرب، أو مبالغ األئمة املتقدمني كاخلليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن 
وليس املراد أن يكون حافظا كحفظهم وجامعا كجمعهم، وإمنا املراد أن يصري . ناهمأشبههم ودا

  .فهمه عربيا يف اجلملة
أنه إذا أشكل عليه يف الكتاب أو يف السنة لفظ أو معىن فال يقدم على القول فيه : واألمر الثاين

فى عليه األمر يف بعض دون أن يستظهر بغريه ممن له علم بالعربية، فقد يكون إماما فيها، ولكنه خي
األوقات، فاألوىل يف حقه االحتياط، إذ قد يذهب على العريب احملض بعض املعاين اخلاصة حىت 

  .فكيف بغريهم - وهم العرب–وقد نقل شيء من هذا عن الصحابة . يسأل عنها
فَاطر السماوات كنت ال أدري ما ﴿: فقد نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال

ضِوا: فقال أحدمها. حىت أتاين أعرابيان خيتصمان يف بئر 3﴾اَألرا. أنا فطرأي أنا ابتدأ .                      
، وبفهم يكون أوال العلم باتساع لسان العرب يه،فهم الشريعة علفإن مما يتوقف  عليه،و         

عىن فال يقدم عليه إال بعد االستعانة ، وعند اإلشكال يف فهم لفظ أو مثانيا كفهم العريب يف اجلملة
 .بغريه ممن له علم بالعربية، خاصة وقد ثبت اتساع لسان العرب
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من أهم الوسائل اخلادمة لعلم الشريعة؛ وفهم الشريعة أو إيضاحها يتوقـف  أيضا العلم بالعربية و  
  .سيتبني يف املبحث الثالث من هذا الفصل على ذلك كما

عرب خص الشاطيب النوع الثاين من كتاب املقاصد باحلديث عـن  وألمهية العلم بلسان ال
ة ومـا ينـبين   قصد الشارع من وضع الشريعة لإلفهام يف مخس مسائل تكلم فيه عن عربية الشريع

أكد على أنه ال ميكن ملن جهل سعة لسان العرب من فهم أو إيضاح ما نزل به  على ذلك، حيث
ة لسان العرب وال سبيل إىل تطلب فهمه من غري هـذه  فمن أراد تفهمه فمن جه: "القرآن بقوله

  . 1"اجلهة
ولعل هذا أيضا ما دفع الشافعي ألن يؤكد على أمهية العلم بسعة لسان العـرب يف فهـم   

وإمنا بدأت مبا وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غريه، ألنه ال يعلـم  : "الشريعة بقوله
ة لسان العرب، وكثرة وجوهـه، ومجـاع معانيـه    من إيضاح مجل علم الكتاب أحد جهل سع

  .2"وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه اليت دخلت على من جهل لساا
. وبالتايل فالعلم بلسان العرب ينفي الشبه، كما أن اجلهل بسعة لسان العرب يوقع فيهـا 

تأول فـاحنرف  ومن تعرض لبيان مراد الشارع وهو مفلس يف معرفة اللغة العربية هلك فأهلك و"
  .3"وفسر فأخطأ

وكذلك من يتعرض لبيان مراد الشارع بغري ما جرى على مذاهب العرب، وهذا ما حذر  
فليس جبائز أن يضاف إىل القرآن ما ال يقتضيه، كما أنه ال يصح أن ينكر منه : "منه الشاطيب بقوله

علمـه إىل العـرب    على كل ما يضاف -يف االستعانة على فهمه  -وجيب االقتصار. ما يقتضيه
فمن طلبه بغري ما هو أداة له ضل عـن  . خاصة، فبه يوصل إىل علم ما أودع من األحكام الشرعية

          4".وتقول على اهللا ورسوله فيه. فهمه
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من طلب فهم مراد الشارع بغري األداة اليت تنضاف إىل مذاهب لسان العـرب،  فوبالتايل 
ليس من السـائغ قانونـا وال   "اة له، هدي إىل فهمه، إذضل عن فهمه، ومن طلب فهمه مبا هو أد

عقال أن يسن الشارع قانونا من القوانني بلغة ويتطلب من األمة أن تفهم ألفاظ مواده وعباراـا  
على مقتضى أساليب وأوضاع لغة أخرى، ألن شرط صحة التكليف بالقانون قدرة املكلفني بـه  

بلساا، وبلغة مجهور أفرادها، ليكون يف استطاعتهم فهم على فهمه، وهلذا يوضع القانون يف األمة 
وال يكون القانون حجة على األمة إذا وضع بغري لغتـها أو  . األحكام منه بأساليب الفهم يف لغتهم

وما أَرسلْنا مـن رسـولٍ إِالَّ   ﴿: قال تعاىل. كان طريق فهمه غري طريق فهم اللغة اليت وضع ا
همقَو انسبِل ملَه نيبي2."1﴾ل   
طريق فهم مراد الشارع هو طريق فهم اللغة اليت وضع ا، ومبا أن القرآن نزل بلسان فإذن 

ومن مث فال يصح فهم وتفسري القرآن الكرمي إال  .العرب، فطريق فهمه هو طريق فهم اللغة العربية
من أهم األدوات لفهم ومعرفة مـراد  بطريق فهم اللسان الذي نزل به، وبالتايل فمعرفة لغة القرآن 

                           . اهللا تعاىل، فوجب بذلك معرفة قواعد اللغة العربية وأصوهلا ودالالا
تقرر إذن أن لسان العرب أوسع األلسنة، وأكثرها ألفاظا، وأن القرآن نزل بلسان العرب، 

لسان العرب، وأن اهللا عز وجل قـيض  لذلك ففهم الشريعة وإيضاحها يتوقف على العلم باتساع 
لذلك رجاال كان حفظ هذا اللسان على أيديهم من الضياع والتبديل، بسطا، وحفظـا وتقريـرا   
وتقعيدا، وأن فهم الشريعة يكون وفق ما قرره أئمة اللغة من هذه القواعد اليت ضـبطت قـوانني   

إال عليها، وفهمه يكون وفـق مـا   فكل التصرفات الثابتة للعرب فالقرآن ال يفهم . الكالم العريب
   .تعرفه العرب من ألفاظها ومعانيها وأساليبها

من أهم الوسائل اخلادمة لعلم الشريعة، لذلك فمـن   العربية يعترببالقواعد العلم وعليه ف  
طلب فهم مراد الشارع بغري األداة اليت تنضاف إىل مذاهب لسان العرب، ضل عن فهمه، ومـن  

  . اة له، هدي إىل فهمهطلب فهمه مبا هو أد

                                                
  .04: اآلية -إبراهيم : سورة - 1
  .141:، ص)م1993(، الزهراء للنشر والتوزيع، اجلزائر، 02:علم أصول الفقه، ط: عبد الوهاب خالف -2
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وإذا كانت القواعد العربية من أدوات فهم النصوص، والقرآن ال يفهم إال عليها، فإىل أي 
  مدى ميكن هلذه القواعد أن حتدد املفهوم العريب ارد؟وما أثرها ودرجة أمهيتها يف ضبط املراد؟

  .وهذا ما سيتبني حبول اهللا يف املطلب التايل
 :مراد الشارع وضبط قواعد اللغة العربية يف بيان أثر: رابعاملطلب ال

  :أمهية تعلم اللسان العريب والقواعد العربية:أوال
القرآن والسنة، ومأخذ  الدين والشريعة، ولغةشرف اهللا عز وجل اللغة العربية فجعلها لغة 

قـدر  األحكام الشرعية، وطريق فهم املراد وبيان مقصد الشارع، حىت أصبحت معرفتها ضرورية 
فعلى كل : "اإلمكان، وقد قرر الشافعي حكم ذلك، والغاية املقصودة من تعلم لسان العرب بقوله

مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حىت يشهد به أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا عبـده  
من التسـبيح  ورسوله، ويتلو به كتاب اهللا، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبري، وأمر به 

  1."والتشهد وغري ذلك
وإذا كان هذا حكم تعلم لسان العرب، وهذه غاية تعلمه، فإن تعلم لسان العـرب هلـذه   
الغاية ال يكون إال وفق ما قرره أئمة اللغة من القواعد اليت ضبطت قوانني الكالم العريب، إذ فهـم  

  .الشريعة وإيضاحها يتوقف على ذلك
القواعد اليت استمدها علماء األصول مما قرره أئمة اللغـة  "ية هي وباعتبار أن القواعد اللغو

العربية يف داللة األلفاظ واألساليب على املعاين، بعد استقراء ذلك فيما أثر عن العرب من منثـور  
معرفة مقاصد العرب من كالمهم، " واليت يراد اهذه القواعد تدخل يف العربية، فإن  2."ومنظوم

حصلت تلك املعرفة بالسجية والسليقة، كاملعرفة احلاصلة للعرب الذين نـزل   وأدب لغتهم، سواء
القرآن بني ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم كاملعرفة احلاصلة للمولدين الذين شافهوا بقيـة  

   3."العرب ومارسوهم، واملولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها

                                                
  .64: الرسالة، ص: الشافعي1- 

  .176:أصول التشريع اإلسالمي، ص: حسب اهللا  علي - 2
 .18:، ص01:، ج01:التحرير والتنوير، مج: ابن عاشور - 3
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ى مقاصد جليلة، ومعاين غالية، فإنه ال حيصل اإلطالع وملا كان كالم اهللا احلكيم حيتوي عل   
  1.على مجيعها أو معظمها إال بعد التمرس بقواعد بالغة الكالم املفرغة فيه

وبالتايل فإذا كانت هذه القواعد طريق ملعرفة مقاصد العرب من كالمهم، فإا أيضا طريق 
  .ملعرفة مقاصد الشارع، حبكم أنه أنزل كتابه بلسان العرب

  :فهم النصوص على مقتضى لسان العرب  :ثانيا
ملا نزل القرآن بلسان عريب مبني اقتضى خضوع ألفاظه ومعانيه وأساليبه للسـان العـرب           

 وضـلّ خطـأ  أفقد العلم بلسان العرب، والعلم باملقاصد  ومعهود األميني، وكل من يركب غري
  .الطريق والوسيلة

    2:وهي ث يف الشريعة ألربعة أنواعاإلحداالشاطيب  من هنا فقد أرجعو
  .اجلهل بأدوات الفهم -1
  .اجلهل باملقاصد -2 

   .حتسني الظن بالعقل -3
  .إتباع اهلوى -4

واعترب أن اجلهل بسعة لسان العرب جهل بأدوات الفهم، حيث ذكر يف النوع األول وهو 
إن : "ى لسان العرب حيث قالاجلهل بأدوات الفهم بأن القرآن جار يف ألفاظه وأساليبه ومعانيه عل

اهللا عزوجل أنزل القرآن عربيا ال عجمة فيه، مبعىن أنه جار يف ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان 
قُرآناً عربِياً غَير ﴿: ، قال تعاىل3﴾إِنا جعلْناه قُرآناً عربِياً لَّعلَّكُم تعقلُونَ﴿: العرب، قال اهللا تعاىل

نزلَ بِه الروح الْأَمني علَى قَلْبِك لتكُونَ من الْمنذرِين ﴿: ، قال تعاىل4﴾لَّعلَّهم يتقُونَ  ذي عوجٍ
  .5﴾بِلسان عربِي مبِنيٍ

                                                
  .19:، ص01:، ج01:ابن عاشور، املصدر السابق، مج: ينظر - 1
  .470: ، ص02:الشاطيب، اإلعتصام، ج: ينظر - 2
  .03: اآلية -الزخرف : سورة - 3
 .28: اآلية -الزمر: سورة - 4
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صـلى اهللا عليـه   -وكان املرتل عليه القرآن عربيا أفصح من نطق بالضاد وهو حممد بن عبـد اهللا 
فجرى اخلطاب به على معتادهم يف لسام، فليس فيه . فيهم عربا أيضاوكان الذين بعث . -وسلم

  1."شيء من األلفاظ واملعاين إال وهو جار على ما اعتادوه، ومل يداخله شيء
مث قرر أن مجيع األلسنة تبع للسان العرب وأن مراد اهللا يفهم من هذا الطريق، فإذا كـان  

بعث للنـاس  : "ومعانيه على ما اعتاده العرب، وأنه القرآن نزل بلسان عريب، وأنه جار يف ألفاظه
وإذا كان كـذلك  . كافة فإن اهللا جعل مجيع األمم وعامة األلسنة يف هذا األمر تبعا للسان العرب

  2."فال يفهم كتاب اهللا تعاىل إال من الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها
     :ة يف فهم النصوصأمهية القواعد العربي: ثانيا

اعتىن  -وهو اعتبار فهم ألفاظ ومعاين وأساليب على مقتضى لسان العرب -وهلذا االعتبار
باسـتقراء األسـاليب   "علماء الشريعة بوجه عام، وعلماء أصول الفقه بوجه خاصعلماء اللغة و

اللغة قواعد وضوابط  العربية وعباراا ومفرداا، واستمدوا من هذا االستقراء ومما قرره علماء هذه
يتوصل مبراعاا إىل فهم األحكام من النصوص الشرعية فهما صحيحا يطابق ما يفهمه منها العريب 
الذي وردت هذه النصوص بلغته، ويتوصل ا أيضا إىل إيضاح ما فيه خفاء من النصوص، ورفـع  

ممـا يتعلـق باسـتفادة    ما قد يظهر بينها من تعارض، وتأويل ما دل دليل على تأويله، وغري هذا 
    3."األحكام من نصوصها

وبالتايل فباعتبار أن نصوص القرآن والسنة باللغة العربية، وفهم األحكـام يكـون علـى    
  وبالقواعد اليت تضبط اتساعه مقتضى األلفاظ واملعاين واألساليب العربية، فإن العلم بلسان العرب

  . جهل باألداة واملراد معا عدهوبقوا واجلهل به. له أثر يف معرفة مراد الشارع
اجلهل مبعرفة العربية سبب ضالل عامة أهل البدع أن وهذا ما قرره ابن تيمية أيضا، واعترب 

والبد يف تفسري القرآن واحلديث من أن يعرف ما يدل على مراد اهللا ورسوله من األلفاظ، : "بقوله
عني على أن نفقـه مـراد اهللا ورسـوله    وكيف يفهم كالمه، فمعرفة العربية اليت خوطبنا ا مما ي

                                                
 .61:ص :الشافعي، الرسالة: ؛ ينظر 470: ، ص02:اإلعتصام، ج: الشاطيب1- 
 . 471:، ص02:نفس املصدر، ج: الشاطيب -2
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بكالمه، وكذلك معرفة داللة األلفاظ على املعاين، فإن عامة ضالل أهل البدع كان ذا السبب، 
  1."فإم صاروا حيملون كالم اهللا ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، وال يكون األمر كذلك

قواعد اليت استمدها علمـاء  فالفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة يتوقف على فهم ال
األصول مما قرره أئمة اللغة العربية يف داللة األلفاظ واألساليب على املعاين بعد استقراء ذلك فيما 

هذه القواعد والضوابط لغوية مستمدة من استقراء األساليب "إذ. أثر عن العرب من منثور ومنظوم
غة دينية، فهي قواعد لفهم العبارات فهما صحيحا العربية ومما قرره أئمة اللغة العربية، وليس هلا صب

وهلذا يتوصل ا أيضا إىل فهم مواد أي قانون وضع باللغة العربية، ألن مواد القـوانني الوضـعية   
املصوغة باللغة العربية هي مثل النصوص الشرعية يف أا مجيعا عبارات عربية مكونة من مفـردات  

هم املعاين واألحكام منها جيب أن يسلك فيه السبيل العريب عربية ومصوغة يف األسلوب العريب، فف
   2."يف فهم العبارات واملفردات واألساليب

وهذه القواعد اللغوية كما تستخدم يف فهم النصوص الشرعية واللغوية تستخدم يف فهـم  
لـة  فالقواعد والضوابط اليت قررها علماء أصول الفقه اإلسالمي يف طرق دال"النصوص القانونية، 

األلفاظ على املعاين، وفيما يفيد العموم من الصيغ، وفيما يدل عليه العام واملطلق واملشترك، وفيما 
حيتمل التأويل وما ال حيتمل التأويل، ويف أن العربة بعموم اللفظ ال خبصـوص السـبب، ويف أن   

م النصـوص  العطف يقتضي املغايرة، وأن األمر املطلق يقتضي اإلجياب، وغري ذلك من ضوابط فه
واستثمار األحكام منها، كما تراعي يف فهم النصوص الشرعية تراعي يف فهم نصـوص القـانون   

  3."وقانون املرافعات والعقوبات وغريها من قوانني الدولة املوضوعة باللغة العربية. املدين والتجاري
  
  
  

                                                
جمموع الفتاوى، مجع وترتيب، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم مبساعدة ابنه حممد، مكتبة الرباط، : عبد احلليم بن تيمية -1 
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  :أمهية مراعاة معهود العرب يف فهم النصوص: ثالثا
القواعد يف فهم النصوص الشرعية واللغوية فال بد مـن  مراعـاة    إضافة إىل استخدام هذه

من تكلف ما جهل وما مل تثبته معرفته، كانت موافقته "معهود األميني يف ذلك دون تكلف، لذلك
غري حممودة، واهللا أعلم، وكان خبطئه غري معذور، إذا مـا   -إن وافقه من حيث ال يعرفه-للصواب

  . 1"ق بني اخلطأ والصواب فيهنطق فيما ال حييط علمه بالفر
 -ذلك أنه ملا أنزلت الشريعة بلسان عريب مبني تعني على الناظر مراعاة معهود األمـيني،  

فيأخذ ما ألفه العرب يف جماري خطاا، فال يتكلف يف فهمهـا أو جيعـل    -وهم العرب الفصحاء
طلب السابق، فإنه من الالزم فهم وكما تقرر يف امل. داللتها ما ال حتتمله ألفاظها أو تقتضيه أعرافها

ذلك أن تواضع أصحاب . كل لغة على وفق معهود أصحاا، بل ال يتأتى ذلك إال من هذا الطريق
فكل يستعمل ألفاظ خمصوصة يف معاين خمصوصة ويعـرب عنـها   . اللغة خيتلف من لغة إىل أخرى

  .بتراكيب خمصوصة
بعة من بيان قصد الشارع يف وضع الشريعة لإلفهـام  وهذا ما قرره الشاطيب يف املسألة الرا        

البد يف فهم الشريعة من إتباع معهود األميني، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسام، فإن : "بقوله
كان للعرب يف لسام عرف مستمر، فال يصح العدول عنه يف فهم الشريعة، وإن مل يكن مث عرف 

   2."وهذا جار يف املعاين واأللفاظ واألساليب. تعرفه فال يصح أن جيري يف فهمها على ما ال
يتقرر من هذا أنه مبقدار استخدام هذه القواعد وإتباع معهود األميني، يكون فهم مـراد    

الشارع، ومبقدار تكلف استخدام هذه القواعد أو اجلهل ا، واخلروج عن معهود األميني مبقـدار  
  .الضالل والبدع البعد عن فهم مراد الشارع، والوقوع يف
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     :  أمهية النحو واإلعراب كنماذج يف فهم النصوص: رابعا
  :أمهية النحو -1

 ،من إعراب وغريه هانتحاء مست كالم العرب يف تصرف"هو بأنه  النحو عرف ابن جين    
  1".، وغري ذلكركيب واإلضافة، والنسب والتسريكالتثنية واجلمع والتحقري والتك

فينطق ا  ،من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة"يف إحلاق  حومث بني أثر الن    
  2".وإن مل يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها

واعلم : "يف نظم الكالم بقوله وقيمته األساسية وأكد عبد القاهر اجلرجاين على أمهية النحو        
قتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله، أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي ي

3".وتعرف مناهجه اليت جت، فال تزيغ عنها وحتفظ الرسوم اليت رمست لك فال ختل بشيء منها

   :اإلعراب أمهية -2
وهذه اإلبانة أساسها ضبط األلفاظ ومقصدها .4"اإلبانة عن املعاين باأللفاظ" :هواإلعراب     

، وسيلة للتفريق بني الكالمني املتكافئني واملعنيني املختلفنيعراب ضبط املعاين، لذلك كان اإل
: أال ترى أنك إذا مسعت" إال من طريقه، إيضاح ما استبهم من الكالم إضافة إىل  أنه ال ميكن

ولو  ،الفاعل من املفعول ،أكرم سعيد أباه، وشكر سعيد أبوه، علمت برفع أحدمها ونصب اآلخر
 6."ستبهم أحدمها من صاحبهالواحدا 5كان الكالم شرجا

                                                
 ،)م1952 -ه1371(، دار الكتب املصرية، 02:حممد علي النجار، ط: اخلصائص، حتقيق: أبو الفتح عثمان بن جين - 1
 . 34: ، ص01: ج 
  . 34: ، ص01: ، جنفس املصدر: ابن جين  - 2
، املكتبة العصرية، )م 2002-ه1422:(ياسني األيويب: دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، قدم له: عبد القاهر اجلرجاين - 3

 .127: صيدا بريوت، ص
 .35: ، ص01: املصدر نفسه، ج: ابن جين  - 4
، 02لسان العرب، ج: ابن منظور. مها شرج واحد، وعلى شرج واحد، أي ضرب واحد: الضرب، يقال: الشرج - 5
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اإلبانة عن املعاين باأللفاظ؛ كانت له قيمة أساسية يف التفريق بـني   وملا كان اإلعراب هو
، وتكلم عن حـال  هذه الوسيلةوقد بني ابن قتيبة أمهية  النصوص، مواعترب من أدوات فه املعاين،

وشيا لكالمها، وحيلـة لنظامهـا،   وهلا األعراب الذي جعله اهللا : "العرب وما هلا من بيان بقوله
كالفاعل واملفعول ال يفـرق  . وفارقا يف بعض األحوال بني الكالمني املتكافئني واملعنيني املختلفني

  1."بينهما إذا تساوت حاالمها يف إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إال باإلعراب
  :   وميكن التمثيل ألمهية اإلعراب مبا يلي

وتـرك   2﴾فَلَا يحزنك قَولُهم إِنا نعلَم ما يِسرونَ وما يعلنونَ﴿ :قوله تعاىل ا قرألو أن قارئ -1
لَ القول فيها بالنصب على مذهباَطريق االبتداء بأنمبالقول كما ينصـبها  " أَنَّ" من ينصب ، وأَع

اهللا  إنَّ: السالم حمزونا لقـوهلم  لقلب املعىن عن جهته، وأزاله عن طريقته، وجعل النيب عليه ،بالظن
وهذا كفر ممن تعمده، وضرب من اللحن ال جتوز الصـالة بـه، وال    يعلم ما يسرون وما يعلنون،

  .3"جيوز للمأمومني أن يتجوزوا فيه
  :التفريق بني معىن اجلزم ومعىن الرفع -2
    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَ« : وقد قال رسول اهللا ـ ص موي  ـدعا بربص يشلُ قُرقْتكَّةَ لَا يحِ مت

ةاميمِ الْقومِ إِلَى يوذَا الْيأوجب ظاهر الكالم للقرشي أال يقتل إن ارتد، وال " جزما"فمن رواه 4»ه
انصرف التأويل إىل اخلرب عن قريش أنه ال يرتد منها أحد " رفعا"تل، ومن رواهقَوال يقتص منه إنَ 

  5."أفما ترى األعراب كيف فرق بني هذين املعنيني. ستحق القتلعن اإلسالم في
، إذا كان يلعنه )رجل لُعنةٌ: (فيقولون: التفريق حبركة البناء يف احلرف الواحد بني املعنيني -3

  .، فحركوا العني بالفتح)رجل لُعنةٌ:(الناس، فإن كان هو الذي يلعن الناس، قالوا
                                                

 .14:تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة - 1
 .76: اآلية -يس : سورة - 2
 .15-14:تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة - 3
، مؤسسة 01: مد فؤاد عبد الباقي، طحم: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، احملقق - 4

، 1782: ال يقتل قرشي صربا بعد الفتح، رقمه: اجلهاد والسري، باب: ، كتاب)م2005 -ه1426(القاهرة، : املختار
  .770:ص

 .15-14:تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة - 5



 .مقاصد ترتيل القرآن بلسان العرب     :                                       تمهيديالفصل ال

- 43  - 
 

) ضحكَةٌ، وضحكَةٌ(و) سخرةٌ وسخرةٌ(و) هزأَةٌ وهزأَةٌ(و) ، وسببةٌسبةٌ:( وعلى مثل هذا يقاس
         . 1)خدعةٌ، وخدعةٌ(و

           .مدى أمهية قواعد اللغة العربية يف حتصيل وضبط املراد: خامسا
يف اللغة  إمنا يكون فهما صحيحا إذا روعي فيه مقتضى األساليب الشرعية فهم األحكام  

العربية، وطريق الداللة فيها، وما تدل عليه ألفاظها مفردة ومركبة على حسب ما تقرر من قواعد 
  . يف علوم اللسان العريب

ـ   د ومن ههنا تتبني أمهية قواعد اللغة العربية، إىل درجة اعتبارها أا حجة قائمـة يف حتدي
  .مقصود الشارع ومراده الذي قصده

 بعد أن أثىن على علماء العربية، حبيث اعترب أن ما قعـدوه مـن   وقد قرر ذلك ابن جين 
قواعد هو عون لفهم ما أمر اهللا به، وما ى عنه، إذ إمجاع أهل العربية املنتزع من استقراء هـذه  

ال نسمح له باإلقدام على خمالفتـه  "لذلك قال عن املخالف هلم  اللغة يعترب حجة ال جيوز خمالفته؛
حبثها، وتقدم نظرها، وتتالت أواخر على أوائل، وأعجازا على كالكل، والقوم  اجلماعة اليت طال

قد هداهم هلذا العلم الكرمي، وأراهم وجـه   -سبحانه تقدست أمساؤه-الذين ال نشك يف أن اهللا 
احلكمة يف الترجيب له والتعظيم، وجعله بربكام، وعلى أيدي طاعتهم، خادما للكتاب املـرتل،  

رسل، وعونا على فهمها، ومعرفة ما أمر به، أو ي عنه الثقالن منهما، إال بعـد أن  وكالم نبيه امل
  2."يناهضه إتقانا ويثابته عرفانا، وال خيلد إىل سانح خاطره، وال إىل نزوة من نزوات تفكره

على أن معرفة األوامر والنواهي، وطريق فهم  نصوص الكتاب والسنة ،هو ابن جين وأكد 
فإذا هو .  " علماء العربية من قواعد، وأن من أراد السداد حذا حذو علماء العربيةبإتباع ما قرره 

 3حذا على هذا املثال، وباشر بإنعام تصفحه أحناء احلال، أمضي الرأي فيما يريه اهللا منه، غري معاز

                                                
 .16-15:تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة - 1
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يف شيء منه فإنه إذا فعل ذلك سدد رأيه، وشيع خاطره،  -رمحهم اهللا-به، وال غاض من السلف 
   1."ان بالصواب مئنة، ومن التوفيق مظنةوك

وقد أكد الشاطيب أيضا على أمهية احترام والتزام حدود وقواعد اللغـة العربيـة يف فهـم    
ال يفهمها حق الفهم إال من فهم اللغة العربية حق الفهم، :" مقاصد النصوص حىت قرر أن الشريعة

ا مبتدئا يف فهم العربية فهو مبتدئ يف فهم ألما سيان يف النمط ما عدا وجوه اإلعجاز، فإذا فرضن
   2."الشريعة أو متوسطا فمتوسط يف فهم الشريعة

يتقرر إذن أنه مبقدار التمكن من اللغة العربية وقواعدها مبقدار القدرة على إدراك ومعرفـة         
ة وقواعدها، مقاصد الشريعة إدراكا سليما يالمس العريب بالسليقة، ومبقدار الضعف يف اللغة العربي

  .مبقدار ما يقع الغلط وسوء الفهم واالضطراب يف إدراك مقاصد الشريعة
فإذا تقرر أن القرآن نزل بلسان عريب، وأنه جار يف ألفاظه ومعانيه على ما اعتاده العرب،          

وأن فهم األحكام ومراد الشارع إمنا يكون على مقتضى قواعد داللة األلفاظ واألسـاليب علـى   
باعتباره أداة  -عاين، اليت قررها أئمة اللغة يف ضبط قوانني الكالم العريب، وأن العلم بلسان العربامل

فإنه مبقدار العلم بلسان   ل به جهل باألداة واملراد معا،واجله. له أثر يف معرفة مراد الشارع -الفهم
شارع، ومبقدار تكلـف  العرب، واستخدام هذه القواعد وإتباع معهود األميني، يكون فهم مراد ال

استخدام هذه القواعد أو اجلهل ا، واخلروج عن معهود األميني مبقدار البعد عـن فهـم مـراد    
  .الشارع، والوقوع يف الضالل والبدع
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  : ومجلة النتائج اليت ميكن استخالصها من هذا املبحث ما يلي
لعنصر اجلوهري يف النطق، أو وسيلة التأكيد على أن اللسان العريب ليس فقط جارحة تعترب ا: أوال

  .لبيان وتفسري معاين األلفاظ؛ وإمنا هو الترمجان عن مقاصد ومراد الشارع
  .للبيئة واالستعمال وطريقة االستعمال، أثر يف حتصيل أو فساد امللكة اللغوية :ثانيا
  .غري نيبلسان العرب أوسع األلسنة، وأكثرها ألفاظا، وال حييط جبميع علمه إنسان  :ثالثا
حفظ اللسان العريب من الضياع والتبديل على يد رجال من أهله حفظا وتقريرا وتقعيدا،  :رابعا

  .وحبفظ اهللا تعاىل للقرآن الكرمي، فحفظ القرآن حفظ للسان العريب
وهو مما يتوقف عليه فهم  علوم اللغة وما يتعلق ا، هو الباب األول يف فقه الشريعة، :خامسا

مها إمنا يكون وفق ما تعرفه العرب من ألفاظها ومعانيها، وحبسب ما قرره أهل وفه الشريعة،
  .اللسان
التأكيد على أن من طلب فهم مراد الشارع بغري األداة اليت تنضاف إىل مذاهب لسان : سادسا

  .العرب، ضل عن فهمه، ومن طلب فهمه مبا هو أداة له هدي إىل فهمه
بأدوات الفهم، وهو سبب ضالل عامة أهل البدع، والعلم  اجلهل بسعة لسان العرب جهل :سابعا

التأكيد على أنه مل يعرف املراد ولن يعرفه، من مل ومن مث ال بد من .م بأدوات الفهمبسعته عل
  .يعرف اللسان العريب وحقيقته

يكون  البد من معرفة العلوم املتعلقة باللسان العريب ملن أراد علم الشريعة، ففهم املراد إمنا: ثامنا
فهما صحيحا إذا روعي فيه مقتضى األساليب يف اللغة العربية، وطريق الداللة فيها، وما تدل عليه 

  .ألفاظها مفردة ومركبة
. اهتمام العرب بألفاظها إمنا هو خدمة للمعاين، ألجل التوصل إىل مقاصدها بأقرب وسيلة: تاسعا

  .فاللفظ خادم ووسيلة، واملعىن خمدوم وغاية
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بعد التعرض لسعة لسان العرب يف ألفاظه ومعانيه وأساليبه، وتقرير أن العلم بسعة لسـان     
فـإن   .العرب من أهم الوسائل اخلادمة للشريعة، بل ال سبيل إىل تطلب فهمه من غري هذه اجلهة

ة هذه السعة تعترب مقصدا كليا من مقاصد ترتيل القرآن بلسان العرب، ومع أمهية هذا املقصد البالغ
بل والضرورية، فإن هناك مقاصد جزئية أيضا تضاهي هذه األمهية البالغـة والضـرورية، وهـي    

وبيـان  . الفصاحة والبالغة والبيان واإلجياز، ذلك أا  مبثابة امليزان الذي توزن به األلفاظ واملعاين
  . حقيقة هذا األمر يأيت حبول اهللا يف املبحث التايل

 :يف بيان وضبط املراد حةالفصا أثر: الثاين بحثامل  
  .حقيقة الفصاحة: املطلب األول   
  .منهج حتصيل وإتقان ملكة اللغة: أوال  

اللغة ملكة من امللكات، أشبه ما تكون بصناعة من الصناعات، والصناعة تقتضي التركيب 
صل بني أجزاء املصنوع، وإذا كانت كذلك، فما هو منهج التركيب بني األلفاظ واملعاين الذي حي

الفصاحة والبالغة يف اللسان العريب؟ فيتعني أوال بيان معىن امللكة وعالقتها بالفصاحة، مث ضبط 
  .         منهج حتقيق الفصاحة، وأثر ذلك يف حتصيل املعاين

اثبت ابن خلدون أن اللغة ملكة شبيهة بالصناعة يرتل عليها ما يرتل على الصناعة، حيث لقد       
بالصناعة إذ هي ملكات يف اللسان للعبارة عن املعاين وجودا  ةا ملكات شبيهواللغات كله: "قال

وقصورها حبسب متام امللكة أو نقصاا وليس ذلك بالنظر إىل املفردات وإمنا هو بالنظر إىل 
التراكيب فإذا حصلت امللكة التامة يف تركيب األلفاظ املفردة للتعبري ا عن املعاين املقصودة، 

 هالتأليف الذي يطبق الكالم على مقتضى احلال بلغ املتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصودومراعاة 
          .1"للسامع، وهذا هو معىن البالغة

أن اللغة ملكة تكون يف اللسان، وترمجة هذه امللكة ومتامها إمنا هي  قرر ابن خلدون عليه،و        
  .سهيف العبارة عن املعاين وجودا، والعكس بعك
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والعبارة عن املعاين باجلودة أو القصور، ملحظه يف البالغة ليس يف املفردات، وإمنا هو يف 
  :أمرين

  .تركيب األلفاظ املفردة للتعبري ا عن املعاين املقصودة-1
  .مراعاة التأليف على مقتضى احلال-2
  . للسامع هالغاية من إفادة مقصود يبلغ املتكلم حينئذف

كلم بالبالغة وامللكة إال بتكرار األفعال وبلوغه الصفة الراسخة بعد مروره وال يتحقق املت  
بالتكرار األول الذي تعود منه للذات صفة، مث التكرار الثاين الذي يكون حاال أو صفة غري 

أوال وتعود منه للذات  ن الفعل يقعامللكات ال حتصل إال بتكرار األفعال، أل"راسخة، ذلك أن 
كون حاال ومعىن احلال أا صفة غري راسخة، مث يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة مث تتكرر فت

  1."صفة راسخة
مث بني ابن خلدون أمهية البيئة واستعمال املفردات يف تكوين امللكة اللغوية ومنهج احلصول       

يسمع فاملتكلم من العرب حني كانت ملكته اللغة العربية موجودة فيهم :"بقوله على ملكة اللغة
كالم أهل جيله وأساليبهم يف خماطبام وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم كما يسمع الصيب استعمال 
املفردات يف معانيها فليقننها أوال، مث يسمع التراكيب بعدها فليقننها كذلك مث ال يزال مساعهم 

ة يصري ذلك ملكة وصف أن لذلك يتجدد يف كل حلظة ومن كل متكلم واستعماله يتكرر إىل
راسخة ويكون كأحدهم، هكذا  تصريت األلسن واللغات من جيل إىل جيل وتعلمها العجم 

 2."واألطفال
الناشئ من اجليل صار "سبب فساد هذه امللكة ألن  ،خمالفة هذانبه ابن خلدون إىل أن و    

كانت للعرب، فيعرب ا عن  يسمح يف العبارة عن املقاصد كيفيات أخرى غري الكيفيات اليت
العرب أيضا فاختلط عليه األمر وأخذ  اتلكثرة املخالطني للعرب من غريهم ويسمع كيفي صودهمق

   3."من هذا وهذه فاستحدث ملكة وكانت ناقصة عن األوىل وهذا معىن فساد اللسان العريب
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وطريقة التعبري عن املقاصد بالكيفيات اليت  تبني أمهية البيئة، واستعمال املفردات، ومن مثَّ
  .وأن خمالفة ذلك سبب فساد اللسان العريب للعرب يف تكوين امللكة اللغوية،كانت 

وال بد من حتقيق امللكة يف الفصاحة بوجه خاص  يق امللكة يف اللغة بوجه عام،فهذا منهج حتق
  .ألمهية هذا املقصد وأثره البالغ يف بيان مراد املتكلم ومقصود الشارع

  .احةمنهج حتصيل وإتقان ملكة الفص: ثانيا
ال يتأتى  إتقان أي صناعة من الصناعات تأسيسا على أن امللكة شبيهة بالصناعة، فإن كيفية

حىت تكون ممن يعرف اخلطأ من الصواب، ويفضل بني اإلساءة واإلحسان، بل حىت تفاضل بني "
  1."وتعرف طبقات احملسنني ،اإلحسان واإلحسان

ين علم دقيق املعىن يستلزم التفصيل الفصاحة كما يبني عبد القاهر اجلرجاعلى هذا فو  
عبد  يقررمن هنا والتحصيل لكل اخلصائص اليت تعرض يف نظم الكلم، ال اإلمجال واإلرسال، و

أنه ال يكفي يف علم الفصاحة أن تنصب هلا قياسا ما، وأن تصفها وصفا جممال، "هر اجلرجاين االق
 حىت تفصل القول وحتصل وتضع اليد وتقول فيها قوال مرسال، بل ال تكون من معرفتها يف شيء

على اخلصائص اليت تعرض يف نظم الكلم، وتعدها واحدة واحدة، وتسميها شيئا شيئا، وتكون 
 الديباج وكل قطعة معرفتك معرفة الصنع احلاذق الذي يعلم علم كل خيط من اإلبرسيم الذي يف

  2."يف البناء البديعاآلجر الذي  وكل آجرة منجورة يف الباب املقطع ، من القطع املن

هو ة الدقيقة؛ النظر هذ يهاالنظر إلواملعرفة بالفصاحة كمعرفة الصانع احلاذق يف صنعته، و       
أضوء طريق  اعتربه بل من كالمه، ملعرفة مراد اهللا تعاىل الذي انتخبه عبد القاهر اجلرجاين طريقال
 ف ا قاصد هذه الغاية، ذلك أنه  حيتاج ذلك إىل شروط متنوعة يتص لكنصل إىل اليقني، ووي
إذا نظرت إىل الفصاحة هذا النظر وطلبتها هذا الطلب احتجت إىل صرب على التأمل،ومواظبة على "

التدبر، وإىل مهة تأىب لك أن تقنع إال بالتمام، وأن تربع إال بعد بلوغ الغاية، ومىت جثمت ذلك، 
مي، وتعرضت ألمر جسيم وأثرت اليت هي وأبيت إال إن تكون هنالكـ، فقد أممت إىل غرض كر
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أمت لدينك وفضلك وأنبل عند ذي العقول الراجحة لك، وذلك أن تعرف حجة  اهللا تعاىل  من 
الوجه الذي  هو أضوأ هلا وأنوه هلا، وأخلق بأن يزداد نورها سطوعا، وكوكبها طلوعا، وأن 

وأصح لليقني، وأحرى بأن تسلك إليها الطريق الذي هو آمن لك من الشك، وأبعد من الريب 
  1."يبلغك خاصية التبيني

ملعرفة وحتصيل اليقني من مراد اهللا تعاىل، وهي  - من الطرق-الفصاحة إذن طريقومن مث ف
  .أنبل وسيلة لذوي العقول الراجحة

التأكيد يتقرر من بيان أن الفصاحة والبالغة ملكة شبيهة باكتساب صناعة من الصناعات، و     
بيئة، واستعمال اللغة بالكيفية اليت كانت تستعملها العرب، وأثر خمالفة ذلك يف فساد على أمهية ال

االهتمام بوسائل فهم املراد، حفظا كما يتأكد  يف حتصيل املراد؛ اأثر لسان العرب، وأن لذلك
                                               .واستعماال، وتدبرا، وتدقيقا، ومداومة دون انقطاع
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 .يف اللسان العريبوالبالغة والبيان حقيقة الفصاحة : الثثا
 ومبينا إىل أي مدى ميكن للسان العريب أن يكون مفصحا: ههنا ال بد من التساؤل    

عن مراد املتكلم، وحمصال ملقصود الشارع؟ وما أوجه هذا اإلفصاح؟ وهل هناك تفاوت بني 
    كان كذلك ما أسباب ذلك؟ وهل يعود ذلك إىل اللفظ أم إىل املعىن؟   املتكلمني يف اإلفصاح؟ وإذا

حقق عبد القهار اجلرجاين يف البالغة والفصاحة والبيان والرباعة يف كتابه دالئل     
اإلعجاز يف علم املعاين، حبيث اعترب أن حقيقة الفصاحة تتجلى يف اإلخبار عن الغرض واملقصد 

، إذ الفصاحة وكل ما شاكلها، ثانيا ما يستكن يف النفس والقلب أوال، مث يف القدرة على كشف
مما يعرب به عن فضل بعض القائلني على بعض، من حيث نطقوا وتكلموا، وأخربوا السامعني عن "

فكل  1".األغراض واملقاصد، وراموا أن يعلموهم ما يف نفوسهم، ويكشفوا هلم عن ضمائر قلوم
كون معلما عما يف النفس، وكاشفا عما يف القلب، فهو عني إخبار عن األغراض واملقاصد، ي

  . البالغة والفصاحة والبيان
إضافة إىل أن الفصاحة اليت هي اإلخبار عن األغراض واملقاصد إمنا تكون باللفظ الذي يدل 
على املعىن، دون مزية للفظ على املعىن، وهذا ما لفت إليه عبد القاهر اجلرجاين، حبيث اعترب أنه، 

وصف الكالم حبسن الداللة، ومتامها  غري" معىن هلذه العبارات إن كانت املزية للفظ دون املعىن ال
فيما له كانت داللة، مث تربجها يف صورة هي أى وأزين، وآنق وأعجب، وأحق بأن تستويل على 
هوى النفس، وتنال احلظ األوفر من ميل القلوب، وأوىل بأن تطلق لسان احلامد، وتطيل 

احلاسد، وال جهة الستعمال هذه اخلصال غري أن يؤتى املعىن من اجلهة اليت هي أصح لتأديته، 2رغم
وخيتار له اللفظ الذي هو أخص به، وأكشف عنه وأمت له، وأحرى بأن يكسبه نبال ويظهر فيه 

  3. "مزية
؛ وهي وصف الكالم حبسن الداللة، -خصال الفصاحة - إذن فتحقيق هذه اخلصال؛

   :مير عرب خطوتني تزينه يف أى صورة، وحتقيقه ألغراضه ومقاصده، ومتامها، مث
                                                

  .97:املصدر السابق، ص:  عبد القاهر اجلرجاين - 1
 . 245:، ص12:بن منظور، لسان العرب،مجا: ؛ ينظر والذلةالكره واهلوان : الرغم  - 2
 .97: نفس املصدر، ص: عبد القاهر اجلرجاين - 3



 .مقاصد ترتيل القرآن بلسان العرب     :                                       تمهيديالفصل ال

- 51  - 
 

  . أن يؤتى املعىن من اجلهة اليت هي أصح لتأديته: اخلطوة األوىل
حبيث يكون أخص باملعىن املراد، وأكشف  :أن خيتار للمعىن اللفظ املتناسب معه: اخلطوة الثانية
  .   نبال، ويظهر فيه مزية عن غريه ، وأحرى يف تزينه حىت يكسبهله عنه وأمت  داللة

وقد أوضح عبد القهار اجلرجاين كيف يؤتى املعىن من اجلهة اليت هي أصح لتأديته، وكيف 
فينبغي أن ينظر إىل الكلمة قبل دخوهلا يف التأليف، : "خيتار للمعىن اللفظ الذي هو أخص به بقوله

لكلم إخبارا، وأمرا،  ويا، واستخبارا، وتعجبا، وتؤدي وقبل أن تصري إىل الصورة اليت ا يكون ا
يف اجلملة معىن من املعاين اليت ال سبيل إىل إفادا إال بضم كلمة إىل كلمة، وبناء لفظة على لفظة، 
هل يتصور أن يكون بني اللفظتني تفاضل يف الداللة، حىت تكون هذه أدل على معناها الذي 

  .1"ي موسومة بهوضعت له من صاحبتها على ما ه
وبالتايل وحىت يؤتى املعىن من اجلهة اليت هي أصح لتأديته، ال بد أن خيتار له اللفظ الذي 
يتناسب معه مضمونا وشكال، ويكون ذلك بالنظر إىل الكلمة قبل دخوهلا يف التأليف أوال، مث بعد 

بينهما يف الداللة على دخوهلا يف التأليف ثانيا، بالنظر هل هناك تفاضل بني اللفظتني أم تناسب 
  .  املعىن

تأسيسا على هذا فإن حقيقة الفصاحة تكمن يف اإلخبار عن أغراض ومقاصد املتكلم و
 . باللفظ واملعىن من اجلهة اليت هي أصح لتأديتهما

على أن ال تكون مزية للفظ على . ركنا الفصاحة مها اللفظ واملعىن وإذا كان كذلك فإن
األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ : "ما قرر عبد القاهر اجلرجاين أناملعىن، فال جمال للشك ك

جمردة، وال من حيث هي كلم مفردة، وأن األلفاظ تثبت هلا الفضيلة وخالفها، يف مالءمة معىن 
ومما يشهد لذلك أنك ترى ذلك مما ال تعلق له بصريح اللفظ،  اللفظة ملعىن اليت تليها، أو ما أشبه

  . 2"تؤنسك يف موضع، مث تراها بعينها تثقل عليك، وتوحشك يف موضع آخرالكلمة تروقك و
إذن ال مزية وال فضيلة لأللفاظ جمردة، وإمنا مزية اللفظ وفضيلته من خالفها تكمن يف 

  . مالءمته ملعىن اللفظة اليت تليه من عدمها
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علم البيان،  وهذا ما أطلق عليه عبد القاهر اجلرجاين يف مقدمة كتابه أسرار البالغة يف
على طريقة معلومة،  - بيت شعر أو فصل خطاب–، وهو ترتيب الكالم "باالختصاص يف الترتيب"

وإمنا يقع ذلك يف األلفاظ مرتبا على املعاين املرتبة يف . وحصوهلا على صورة من التأليف خمصوصة
  .النفس، املنتظمة فيها على قضية العقل

ا خاصا من التأليف، ويعمد ا إىل وجه دون ذلك أن األلفاظ ال تفيد حىت تؤلف ضرب
الذي خبصوصية  -وجه من الترتيب والتركيب، فلو أبطل ترتيب ونظام بيت من الشعر أو فصل نثر

وغري وأفرغ من معناه، كان ذلك إخراج له من  -ترتيبه أفاد معناه، وبنسقه املخصوص أبان املراد 
      1.ه من صاحبهنسبت وإسقاطال اهلذيان،  جمكمال البيان، إىل

يتقرر إذن أن الفصاحة تكون يف اللفظة باعتبار مكاا من النظم ومالئمة معناها ملعاين 
ال باعتبار نفسها،  وقد قرر هذا  -من النظم واملالءمة-جارا، فتثبت هلا الفصاحة باعتبار غريها

وهو يعترب مكاا من  وهل جتد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة إال: "عبد القادر اجلرجاين بقوله
النظم وحسن مالئمة معناها ملعاين جاراا وفضل مؤانستها ألخواا وهل قالوا لفظة متمكنة 
ومقبولة ويف خالفه قلقة ونابية ومستكرهة إال وغرضهم أن يعربوا بالتمكن عن حسن االتفاق بني 

   .2هذه وتلك من جهة معنامها وبالقلق والنبو عن سوء التالزم
على اللفظة باعتبار وجود اتفاق بينها وبني جاراا السابقة  تطلق الفصاحة ذا فإنوعلى ه

باعتبار سوء التالزم بينها وبني -غري فصيحة-ويطلق النبو والقلق على اللفظة. أو الالحقة يف املعىن
  . جاراا السابقة أو الالحقة يف املعىن
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وهل تشك إذا فكرت يف قوله : "ولهوضح عبد القاهر اجلرجاين ذلك مبثال بققد و
وقيلَ يأَرض ابلَعي مآَءك ويسمآُء أَقْلعي وغيض الْمآُء وقُضي األمر واستوت علَى ﴿:تعاىل

نيممِ الظّالداً لّلْقَوعيلَ بقو يودرك الذي ترى وتسمع إنك 1﴾الْجفتجلى لك منها اإلعجاز و ،
وجدت من املزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إال األمر برجع إىل ارتباط هذه الكلمة  مل جتد ما

بعضها ببعض وأن مل يعرض هلا احلسن والشرف إال من حيث القت األوىل بالثانية والثالثة بالرابعة  
  . 2"وهكذا إىل أن تستقر ا إىل آخرها وأن الفضل تناتج ما بينها وحصل من جمموعها

كيف أمر وى، وأخرب ونادى، ونعت "آلية من بديع اإلجياز والبيان والبالغة؛ فجمع يف ا
ومسى، وأهلك وأبقى، وأسعد وأشقى، قص من األنباء ما لو شرح ما اندرج يف هذه اجلملة من 

  3".بديع اللفظ والبالغة واإلجياز والبيان جلفت األقالم واحنسرت األيدي
بينهما، حبيث إذا وجدت  وطيدة لفظ واملعىن، وأن هناك عالقةاالقتران بني ال وعليه، يتقرر      

وهنا ال بد من التساؤل   .هذه العالقة وصف الكالم بالبيان، وإذا انعدمت خرج الكالم عن البيان
  .        أساس هذه العالقة؟ وما أثرها يف بيان مراد املتكلم؟  عن

  .وهذا ما سيتبني يف املطلب التايل
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 :)عالقة اللفظ باملعىن(نظم الكالم حبسب املعاين : ينثااملطلب ال
ضبط أثر وعالقة الفصاحة بتحديد مراد الشارع إمنا يتحقق ببيان حقيقة العالقة اليت تربط         

  .اللفظ باملعىن
  :منهج نظم الكالم حبسب املعاين: أوال 

قيمتها يف التعبري عن اللغة أصوات ومعاين يقترن بعضها ببعض لتحصيل غرض خمصوص، و     
إا : "وقد عرفها ابن جين تعريفا دقيقا بقوله -األلفاظ-الغرض واملقصد واملراد من األصوات
وملا كانت كذلك، كان اللفظ خمتلفا من لغة ألخرى،   1".أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم

هناك عالقة بني اللفظ من  واملعىن مشتركا بني اللغات، حبكم االشتراك يف األغراض واملقاصد، إذن
حيث هو أصوات تلفظ، واملعىن من حيث هو أغراض تقصد، وال تتم هذه العالقة اعتباطا، بل ال 

  . بد أن تكون منظومة بطريقة يقترن فيها اللفظ باملعىن املترتب يف العقل والنفس
فقط، هو تواليها يف النطق " هناك حروف منظومة وكلم منظومة، فنظم احلروفف وعليه،

وليس نظمها مبقتضى عن معىن وال الناظم هلا مبقتف يف ذلك رمسا من العقل، اقتضى أن يتحرى يف 
، ملا كان يف ذلك ما )ضرب(مكان) ربض(فلو أن واضع اللغة، كان قد قال. نظمه هلا ما حتراه
  . لذلك فنظم احلروف ليس واجبا ملعىن اقتضاه 2."يؤدي على فساد

يف نظمها آثار املعاين وترتبها على حسب ترتيب املعاين يف "ي وأما نظم الكلم فتقتض 
النفس، فهو إذن نظم يعترب فيه حال املنظوم بعضه مع بعض، وليس هو النظم الذي معناه ضم 

  .3"الشيء إىل الشيء كيف جاء واتفق
ا، ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها يف النطق، بل أن تناسقت داللته"هنا يتبني أنه و

 .4"وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل
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 : نتأساسي خطوتنيمع بني جينظم املعاين  منهجوتأسيسا على هذا فإن       

  .أن تتناسق داللة ألفاظها : اخلطوة األوىل       

  . لعقل وترتب يف النفسوأن تتالقى معانيها على الوجه الذي اقتضاه ا: اخلطوة الثانية       
إصالح اللفظ إمنا فيكون نظم الكالم يف اللغة حبسب املعاين وألجلها،  طوتنيوذين اخل       

هو ألجل املعىن، وألجل حتصيل املراد، فاهتمام العرب بتناسق األلفاظ، اهتمام باملعاين اليت 
 ،وإليها موصلة كانت األلفاظ للمعاين أزمة، وعليها أدلة،"تقصدها، كما قرر ابن جين، ألنه ملا 

  1."وعلى املراد منها حمصلة، عنيت العرب ا، فأولتها صدرا صاحلا من تثقيفها وإصالحها

وال يكون ذلك إال بإعمال الفكر، وختري اللفظ املناسب الذي حيصل الغرض بأقرب وسيلة،         
، النظم الذي يتواضعه البلغاء"وألجله يتفاضل البلغاء، لذلك اعترب عبد القاهر اجلرجاين أن 

وتتفاضل مراتب البالغة من أجله، صنعة يستعان عليها بالفكرة ال حمالة، وإذا كانت مما يستعان 
أباملعاين؟ أم باأللفاظ؟ فأي : عليها بالفكرة،ويستخرج بالروية، فينبغي أن ينظر يف الفكر مباذا تلبس

فيه  يصنعتك وتع فيه شيء وجدته الذي تلبس به فكرك من بني املعاين واأللفاظ، فهو الذي حتدث
صياغتك ونظمك وتصويرك، فمحال أن تفكر يف شيء وأنت ال تصنع فيه شيئا وإمنا تصنع يف 

  .2"غريه

فاللغة ختضع بألفاظها ومعانيها للفكر الذي تعرب عنه، وتتشكل مبعاين ووجدان  ومن مثَّ    
  .أصحاا
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، ولكن املزية يف -ملرادهو طريق فهم ا- االعتناء باللفظ واملعىن وعلى هذا فال بد من       
من حيز املعاين دون األلفاظ، وأا ليست لك حيث تسمع بأذنك، بل حيث تنظر "الكالم إمنا هي 

  1."بقلبك، وتستعني بذكرك، وتعمل رؤيتك وتراجع عقلك، وتستنجد يف اجلملة فهمك

ق األلفاظ، من تناسوهي أنه ال بد وههنا يتعني تقرير نتيجة مهمة تتعلق بتحصيل املعاين       
تتبع  من ال حمالةفومن أن تالقي املعاين خيضع ملقتضى العقل، وأن األلفاظ أوعية للمعاين، وبالتايل 

 .2املعاين يف مواقعها

ال يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غري "إذا علمنا هذا األصل علمنا ما يبىن عليه وهو أنه        
حيث هي ألفاظ، ترتيبا ونظما وأنك تتوىف الترتيب أن تعرف معناه، وال أن تتوخى يف األلفاظ من 

لك ذلك أتبعته األلفاظ وقفت ا آثاره وأنك إذا فرغت من  يف املعاين وتعمل الفكر هناك، فإذا متَّ
ترتيب املعاين يف نفسك، لن حتتج إىل أن تستأنف فكرا يف ترتيب األلفاظ بل جتدها تترتب لك 

ا والحقة ا، وأن العلم مبواقع املعاين يف النفس، علم مبواقع حبكم أا خدم للمعاين، وتابعة هل
 .ر اجلرجاين وال ينبئك مثل خبريهوهذا ما أخرب به  عبد القا 3".األلفاظ الدالة عليه يف النطق
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      :أمهية نظم الكالم حبسب املعاين: ثانيا 

بني تناسق داللة األلفاظ، تأسيسا على أن منهج نظم الكالم حبسب املعاين يقتضي اجلمع       
العناية باللفظ واملعىن من أشرف فصول العربية وأكرمها والتالقي بني معاين هذه الدالالت فإن 

وهذا ما قرره ابن جين يف باب الرد على من ادعى على العرب عنايتها باأللفاظ . وأعالها وأنزهها
ها فتصلحها وذا وتراعيها، وتالحظ وذلك أن العرب كما تعىن بألفاظ: "وإغفاهلا املعاين بقوله

مها بالشعر تارة، وباخلطب أخرى، وباألسجاع اليت تلتزمها وتتكلف استمرارها، فإن املعاين اأحك
  1."أقوى عندها، وأكرم عليها وأفخم قدرا يف نفوسها

 وهذا كما هو ثابت يف املنثور، ثابت يف املنظوم فإمنا هو خلدمة املعىن، فالعرب تعتين       
باأللفاظ دون إغفال املعاين، بل تعين باأللفاظ فتصلحها ولكن املعاين أقوى عندها، وهذا ما دلل 

فأول ذلك عنايتها بألفاظها، فإا ملا كانت عنوان معانيها، وطريقا إىل : "عليه ابن جين بقوله
لك أوقع هلا يف وحتسينها، ليكون ذ هاإظهار أغراضها ومراميها، أصلحوها ورتبوها وبالغوا يف حتبري

لسماعه فحفظه،  السمع، وأذهب ا يف الداللة على القصد، أال ترى أن املثل إذا كان مسجوعا لذَّ
فإذا هو حفظه كان جديرا باستعماله، ولو مل يكن مسجوعا مل تأنس النفس به وال أنقت ملستمعه، 

وضع له، وجيء به من  وإذا كان كذلك مل حتفظه وإذا مل حتفظه مل تطالب أنفسها باستعمال ما
  2."أجله

فتحسني األلفاظ وذيبها واالعتناء ا، إمنا هو خدمة للمعاين، فبمقدار االعتناء باللفظ 
فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها ومحوا : "مبقدار الزيادة يف االعتناء باملعىن والعكس بعكسه

لعناية إذ ذاك إمنا هي باأللفاظ، بل هي حواشيها وهذبوها وصقلوا غروا وأرهفوها، فال ترين أن ا
ونظري ذلك إصالح الوعاء وحتصينه وتزكيته،  .عندنا خدمة منهم للمعاين وتنويه ا وتشريف منها
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وتقديسه وإمنا املبغي بذلك منه االحتياط للموعى عليه، وجواره مبا يعطر بشره وال يعر جوهره، 
 1."هجنه، ويغض منه كدرة لفظه، وسوء العبارة عنهكما قد جند من املعاين الفاخرة السامية ما ي

غلبة املعىن للفظ، وكون اللفظ خادما له، مشيدا به، وأنه إمنا جيء به "ومن هنا يتقرر 
  2".له

، جعل العرب تتفنن يف كالمها من كل أفانني بنظم الكالم حبسب املعاينوهذا االهتمام 
ختصيص أو صلح أو  نكاح أوحمالَة، أوما يف اخلطيب من العرب، إذا إرجتل كال" الكالم إذ كان

ما أشبه ذلك مل يأت به من واد واحد، بل يفنت، فيختصر تارة إرادة التخفيف، ويطيل تارة إرادة 
اإلفهام، ويكرر تارة إرادة التوكيد، وخيفي بعض معانيه حىت يغمض على أكثر السامعني، 

الشيء ويكىن عن الشيء، وتكون عنايته  ويكشف بعضها حىت يفهمه بعض األعجمني، ويشري إىل
بالكالم على حسب احلال، وقدر احلفل، وكثرة احلشد، وجاللة املقام، مث ال يأيت بالكالم كله 
مهذبا كل التهذيب، ومصفى كل التصفية، بل جتده ميزج ويشوب، ليدل بالناقص على الوافر، 

  ".4اءه، وسلبه ماءهلبخسه  واحدا 3كله نجراوبالغث على السمني، ولو جعله 

نعم، هكذا كانت تتفنن العرب يف كالمها، وكل ذلك وهي تقصد يف كالمها سواء يف 
  .اإلجياز، أو اإلطالة، أو التكرار،  أو اإلخفاء،  أو اإلظهار، مع مراعاة احلال واملقام

فقد أسست هذا من الناحية العملية يف التفنن يف كالمها، أما من الناحية النظرية التأصيلية، 
علوما خاصة تعتين فيها بكالمها، منها التفنن  يف علم فنون البالغة، واخلوض يف وجوه الفصاحة، 

فجاءهم القرآن الكرمي، وهو من  م، حىت كان ذلك أعظم منتحالم،والتصرف يف أساليب الكال
 جنس كالمهم، فأعجزهم بلفظه ومعناه، وحتداهم ودعاهم للتظاهر يف رفع التحدي، قال
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ـَذَا الْقُرآن الَ يأْتونَ بِمثْله ولَو ﴿:تعاىل ثْلِ هواْ بِمأْتأَن ي لَىع الْجِنو ساِإلن تعمتنِ اجقُل لّئ
  1.2﴾ كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِرياً

من  ويف اآلية تنبيه على شرف هذا القرآن العظيم، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال      
أنه لو اجتمعت اإلنس واجلن كلهم واتفقوا على أن يأتوا مبثل ما أنزله على :" خلفه، فأخرب سبحانه

رسوله، ملا أطاقوا ذلك وملا استطاعوه، ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا فإن هذا أمر ال يستطاع، 
   3.عديل لهوكيف يشبه كالم اخلالق كالم املخلوقني الذي ال نظري له، وال مثال له، وال 

فالقرآن ذا كما قال الزخمشري، أنزل كالما مؤلفا منظما معجزا، صفاته من صفات اهللا      
كتابا ساطعا تبيانه، قاطعا برهانه، وحيا ناطقا ببينات وحجج، قرآنا عربيا غري " املبدع، لذلك كان
ب السماوية، معجزا باقيا قا ملا بني يديه من الكتللمنافع الدينية والدنيوية، مصد ذي عوج، مفتاحا

دون كل معجز على وجه كل زمان، دائر من بني سائر الكتب على كل لسان يف كل مكان، 
أفحم به من طولب مبعارضته من العرب العرباء، وأبكم به من حتدى به من مصاقع اخلطباء، فلم 

سورة منه ناهض  يتصد لإلتيان مبا يوازيه أو يدانيه واحد من فصحائهم، ومل ينهض ملقدار أقصر
       4".من بلغائهم على أم كانوا أكثر من حصى البطحاء، وأوفر عددا من رمال الدهناء

كان هذا التحدي فيما برعوا فيه خاصة، كما قال مصطفى صادق الرافعي، بعد أن      
لغوا منها، كان أكرب األمر بينهم للفصاحة وأساليبها؛ مبا استقام هلم من شأن الفطرة اللغوية، وما ب

حىت صارت هذه األساليب كأا أعصاب نفسية يف أذهام، تنبعث فيها اإلرادة بأخالق من معاين 
بلغ العرب يف عقد القرآن مبلغا من الفصاحة مل يعرف يف "الكالم الذي جيري فيها، وبعد أن 
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قيحها واطرادها تارخيهم من قبل، فإن كل ما وراءه إمنا كان أدوارا من نشوء اللغة وذيبها وتن
على سنن االجتماع، فكانوا قد أطالوا الشعر وافتنوا فيه، وتواىف عليه من شعرائهم أفراد معدودون 

وما . كان كل واحد منهم كأنه عصر يف تارخيه، مبا زاد من حماسنه وابتدع من أغراضه ومعانيه
لى منط من القرشية نفض عليه من الصبغ والرونق؛ مث كان هلم من ذيب اللغة، واجتماعهم ع

يرونه مثاال لكمال الفطرة املمكن أن يكون، وأخذهم يف هذا السمت، ما جعل الكلمة نافذة يف 
أكثرها ال يصدها اختالف من اللسان، وال يعترضها تناكر يف اللغة؛ فقامت فيهم بذلك دولة 

  .1"الكالم؛ ولكنها بقيت بال ملك، حىت جاءهم القرآن
يف اللفظ ويف املعىن، وأن اللفظ إمنا هي اللسان العريب، يف فصاحة ن الأتقرر إذن ومن هذا ي   

تقصد يف كالمها، وأا تم بألفاظها ألجل  اية، وأن العربخادم ووسيلة واملعىن خمدوم وغ
إىل أن . التوصل إىل مقاصدها وأغراضها بأقرب وسيلة، وقد برعت وتفننت يف ذلك أميا تفنن

  .ة يف اللفظ واملعىن ما أعجزهم؛ أال وهو القرآن العظيمجاءهم من البيان والفصاح
  .التايلوهذا ما سيتبني يف املطلب   
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 :مراد الشارعيف بيان  اإلعجازأثر الفصاحة و :املطلب الثالث
يتوجب حتقيق عالقة الفصاحة من جهة اللفظ واملعىن باإلعجاز يف القرآن الكرمي،          

ن بيان أوال حقيقة اإلعجاز، وهل اإلعجاز يف اللفظ أم يف املعىن أم يف سر ولتحقيق ذلك البد م
  ؟ آخر 

  :حقيقة اإلعجاز: أوال
عجزوا عن معان يف دقة معانيه وحسنها وصحتها يف العقول أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟  هل

أعجزم مزايا ظهرت هلم يف نظمه، وخصائص : "أجاب عبد القاهر اجلرجاين عن ذلك بقوله
صادفوها يف سياق لفظه وبدائع راعتهم من مبادئ أية ومقاطعها، وجماري ألفاظها ومواقعها، ويف 
مضرب كل مثل، ومساق كل خرب، وصورة كل عظة وتنبيه وإعالم، وتذكري وترغيب وترهيب، 
ومع كل حجة وبرهان، وصفة وتبيان ورهم أم تأملوه سورة سورة، وعشرا عشرا، وآية آية، 

ها أصلح هناك أو يف اجلميع كلمة يبنوا ا مكاا ولفظة يذكر شأا أو يرى إن غري فلم جيدوا
خلق، بل وجدوا اتساعا ر العقول، واعجز اجلمهور،ونظاما والتئاما، وإتقانا أشبه أو أحرى وأ

موضع طمع حىت خرست  -ولوحل بيافوخه السماء - وإحكاما، مل يدع يف نفس بليغ منهم
  .1"ي وتقول، وخلدت القروم فلم متلك أن تصولاأللسن عن أن تدع

الغاية يف النظم وااللتئام واإلتقان واإلحكام يف اللفظ ويف  ملبني قد بلغالقرآن ا ومنه فإن       
إيصال املعىن والغرض من غري إخالل، وال اختالف، وال معارضة، دون أن يدانيه أحد، دليل قاطع 

وأن حقيقة اإلعجاز يف كل ذلك . التايل من جهة اللفظ أيضاوب. على الفصاحة فيه من جهة املعىن
  .والبيان من أسرار الفصاحة والبالغة

رد وجوه البالغة إىل أسرار الوضع اللغوي اليت مرجعها إىل " هذا اإلعجاز تعرب عنوترمجة      
كام الوضع اإلبانة عن حياة املعىن بتركيب حي من األلفاظ يطابق سنن احلياة يف دقة التأليف وإح

        2".ومجال التصوير وشدة املالءمة
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  :هة اللفظ واملعىن يف كالم اخلالقحقيقة الفصاحة من ج: اثاني
تقتضي اإلخبار عن أغراض ومقاصد املتكلم باللفظ يف اللسان العريب الفصاحة  إذا تقرر أن

فإن الفصاحة يف لعرب، القرآن الكرمي نزل بلسان ا، وأن واملعىن من اجلهة اليت هي أصح لتأديتهما
تقتضي اإلخبار عن أغراض ومقاصد املتكلم باللفظ واملعىن من اجلهة اليت هي أصح  القرآن الكرمي؛

مربأ عن االختالف والتضاد، ليحصل فيه " :هذا القرآنأنزل الباري عز وجل  ، ذلك أنلتأديتهما
ونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه أَفَالَ يتدبر﴿: كمال التدبر واالعتبار فقال سبحانه وتعاىل

فدل معىن اآلية على أنه بريء من االختالف، فهو يصدق بعضه  ،1﴾لَوجدواْ فيه اختالَفاً كَثرياً
   2.بعضا، ويعضد بعضه بعضا، من جهة اللفظ ومن جهة املعىن

لتعارض دليل على أنه ترتيل من حكيم كون القرآن مرتها عن االختالف واالضطراب واو         
محيد، فهو حق من حق؛ لذلك أمرهم الباري عز وجل بتدبر القرآن، واهم عن اإلعراض عنه، 

  3.وعن تفهم معانيه احملكمة وألفاظه البليغة
فتفهم معانيه احملكمة وألفاظه البليغة امتثال للباري عز وجل، واإلعراض عن معانيه   

فال بد إذن من التعرض حلقيقة الفصاحة من جهة اللفظ واملعىن . هللا عز وجلوألفاظه إعراض عن ا
يف القرآن الكرمي، ذلك أن الفصاحة يف اللسان العريب كما تقرر سابقا يف حقيقة الفصاحة تقتضي 

فكيف إذن . اإلخبار عن أغراض ومقاصد املتكلم باللفظ واملعىن من اجلهة اليت هي أصح لتأديتهما
يف بيان مراد الفصاحة من جهة اللفظ ومن جهة املعىن  وما أثر  القرآن الكرمي؟ بالفصاحة يف

  الشارع؟ 
  : الفصاحة من جهة اللفظ-1 

ليس كمثل كالم اخلالق من كالم املخلوق شيء، وإن ثبتت الفصاحة لكالم املخلوق؛ فإنه 
الفصاحة فيه  فمن جهة اللفظ فإن"يعتريها النقص، بعكس الفصاحة يف كالم اخلالق عز وجل 

متواترة مطردة، خبالف كالم املخلوق فإنك تراه إىل االختالف ما هو، فيأيت بالفصل من الكالم 
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اجلزل الفصيح فال يكاد خيتمه إال وقد عرض له يف أثنائه ما نقص من منصب فصاحته، وهكذا جتد 
  .1"كذلك القصيدة الواحدة،منها ما يكون على نسق الفصاحة الالئقة، ومنها ما ال يكون

ومنه فإن القرآن املبني أفصح الكالم على اإلطالق، والفصاحة فيه مطردة متواترة، وهو    
  .األبلغ على اإلطالق من حيث اللفظ واألسلوب واملعىن

   :الفصاحة من جهة املعىن - 2 
لفاظ اللفظ إمنا تثبت له الفصاحة ببلوغ الغاية يف إيصال املعىن، فال مزية وال فضيلة لأل        

جمردة دون اقتراا مبعانيها، وقد اقترن اللفظ باملعىن يف القرآن الكرمي، حىت بلغ كل غاية يقصدها 
معاين القرآن على كثرا أو "الفصاحة من جهة املعىن، ذلك أن  له الشارع عز وجل، فثبتت بذلك

تها من غري على تكرارها حبسب مقتضيات األحوال على حفظ وبلوغ غاية يف إيصاهلا إىل غاي
  .2"إخالل بشيء منها، وال تضاد وال تعارض على وجه ال سبيل إىل البشر أن يدانوه

وبني قول  3﴾ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ﴿: لفصاحة والبالغة بني قوله تعاىللالزكشي  مثلوقد  
قرر ن مث وم -من عشرين وجها- وجوه الفصاحة يف اآليةأن ، حبيث بني "القتل أنفى للقتل" العرب

أنه ال يقترن بفصاحتها شيء من الكالم، بل وتعجب كيف يقابل املعجز بغريه مفاضلة، وهو منه 
       .         4يف مرتبة العجز عن إدراكه

وبالتايل فعلو الشأن يف الفصاحة من جهة املعىن يف القرآن العظيم، ال تدانيه فصاحة أفصح 
مل  -وهم العرب-عته أهل البالغة األوىل والفصاحة األصلية ولذلك ملا مس"الفصحاء، وأبلغ البلغاء، 

ما كانوا على  يعارضوه، ومل يغريوا يف وجه إعجازه بشيء مما نفى اهللا تعاىل عنه، وهم أحرص
االعتراض فيه، والغض من جانبه، مث ملا اسلموا وعاينوا معانيه وتفكروا يف غرائبه، مل يزدهم 

                                                
 .479: ص،  02:اإلعتصام، ج: الشاطيب - 1
 .479:ص،  02: نفس املصدر، ج: الشاطيب - 2
 . 179:اآلية -البقرة : سورة  - 3
 .225 -222:، ص03:الربهان يف علوم القرآن، ج: الزركشي: ينظر - 4



 .مقاصد ترتيل القرآن بلسان العرب     :                                       تمهيديالفصل ال

- 64  - 
 

الف فيه وال تعارض، والذي نقل من ذلك يسري توقفوا فيه توقف البحث إال بصرية يف أنه ال اخت
 1."املسترشد حىت يرشدوا إىل وجه الصواب، أو توقف املتثبت يف الطريق

  .مقتضيات اإلعجاز والفصاحة يف بيان املراد: لثاثا 
  :األمد األقصى من البيان -1

رمي ذا الوصف وهذا إذا ثبتت الفصاحة من جهة اللفظ ومن جهة املعىن يف القرآن الك
فإنه ليس يف املمكن عبارة أوضح وال أنص من كالم اهللا ورسوله، وأن كالم اهللا ورسوله  ،التقرير

  2.مستول على األمد األقصى من البيان
   :الترته عن النقص واالختالف يف معانيه -2 

مسائله ال  يف نفسه ال اختالف فيه، واالختالف بني املكلفني يف بعض معانيه أو فالقرآن
يكون حكما بني مجيع املختلفني، ألنه إمنا  يستلزم أن يكون فيه نفسه اختالف، وتأسيسا على هذا

 يقرر معىن هو احلق، واحلق ال خيتلف يف نفسه، فكل اختالف صدر من مكلف، فالقرآن هو
ونَ للّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنفَإِن تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى ا﴿: قال اهللا تعاىل. املهيمن عليه

لذلك كل شيء تنازع الناس فيه من أصول  3.﴾خرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالًبِاللّه والْيومِ اآل
الدين وفروعه، وجب أن يرد التنازع يف ذلك إىل كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فما 

  4.وشهدا له بالصحة فهو احلقحكم به الكتاب والسنة 
بأا تقتضي اإلخبار عن أغراض ومقاصد املتكلم - وبالتايل يتقرر من ثبوت حقيقة الفصاحة      

ومن أن  القرآن الكرمي بلغ من ذلك الغاية يف  -باللفظ واملعىن من اجلهة اليت هي أصح لتأديتهما
ختالف، وال معارضة، دون أن يدانيه إيصال املعىن والغرض من غري إخالل، وال اضطراب،  وال ا
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أحد، ومن أنه يصدق بعضه بعضا، ويعضد بعضه بعضا، من جهة اللفظ، ومن جهة املعىن، ومن 
  .أن الشريعة يف أصوهلا وفروعها مبنية على ذلك

أن العالقة بني الفصاحة والعكس بعكسه ذلك  :التمكن من الفصاحة متكن من الشريعة -3
تكامل، فبمقدار التمكن والتبحر من الفصاحة والبالغة والبيان،   القةومراد ومقصود الشارع ع

مبقدار التمكن من فهم الشريعة وبيان مراد وقصد الشارع، ومبقدار الضعف يف الفصاحة مبقدار ما 
  . يكون الضعف يف فهم الشريعة وحتديد مراد الشارع

  :فعلى الناظر يف الشريعة حبسب هذا أمرانومن مث 
ن ينظر إليها بعني الكمال ال بعني النقصان ويعتربها اعتبارا كليا يف العبادات أ" :أحدمها

والعادات ، وال خيرج عنها البتة ألن اخلروج عنها تيه وضاللة ورمي يف عماية، كيف وقد ثبت 
كماهلا ومتامها؟ فالزائد واملنقص يف جهتها هو املبتدع بإطالق واملنحرف عن اجلادة، إىل بنيات 

  .1الطرق
أن يوقن أنه ال تضاد بني آيات القرآن وال بني األخبار النبوية وال بني أحدمها مع " :والثاين

مهيع واحد، ومنتظم إىل معىن واحد، فإذا أداه بادئ الرأي إىل ظاهر  األخر، بل اجلميع جار على
ه، فليقف  اختالف فواجب عليه أن يعتقد انتقاء االختالف، ألن اهللا  قد شهد له أن ال اختالف في

وقوف املضطر السائل عن وجه اجلمع أو املسلم من غري اعتراض فإن كان املوضع مما يتعلق به 
حكم عملي فليلتمس املخرج حىت يقف على احلق اليقني، أو ليبق باحثا إىل املوت وال عليه من 

يعرض له  ذلك فإذا اتضح املغزى وتبنيت له الواضحة، فال بد له من أن جيعلها حاكمة يف كل ما
من النظر فيها، ويضعها نصب عينيه يف كل مطلب ديين كما فعل من تقدمنا ممن أثىن اهللا 

  2".عليهم
، وأنه ال اختالف فيها وال تضاد، استلزم أن يكون كل فإذا ثبت كمال الشريعة ومتامها

 أنه ضاللة وابتداع، وكل ظاهر اختالف يف الشريعة أن ال - بزيادة أو نقصان-خروج عنها 
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اختالف يف حقيقته وجوهره، والباحث عن حقيقة ظاهر االختالف، عليه إما أن يبحث عن وجه 
 .    اجلمع بني ذلك، وإما أن يسلم من غري اعتراض حىت يتبني له احلق

  : رفع اخلالف برد الفروع إىل أصوهلا واجلزئيات إىل الكليات -4
أسباب  عز وجل، بعد أن أوردوقد نقض ابن قتيبة ما عابه الطاعنون على كتاب اهللا 

وقد اعترض كتاب اهللا بالطعن ملحدون، : "وقوعهم يف هذا الطعن، ومزاعم تأوهلم حيث قال
بأفهام كليلة، وأبصار   1﴾ما تشابه منه ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله﴿ ولغوا فيه وهجروا واتبعوا

م عن مواضعه، وعدلوه عن سبله، مث قضوا عليه بالتناقض عليلة، ونظر مدخول، فحرفوا الكال
   2.واالستحالة واللحن، وفساد النظم واالختالف

وطعنهم هذا إمنا هو أخذ وإتباع للمتشابه؛ الذي ميكنهم أن حيرفوه إىل مقاصدهم الفاسدة، 
 القرآن آيات ويرتلوه عليها الحتمال لفظه ملا يصرفونه، فأما احملكم فال نصيب هلم فيه، ذلك أن يف

حمكمات، هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الداللة ال التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر 
فيها اشتباه يف الداللة على كثري من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إىل الواضح منه وحكم 

 3الْكتابِ﴾ أُم ﴿هن:حمكمه على متشاه عنده، فقد اهتدى؛ ومن عكس انعكس، وهلذا قال تعاىل
أي حتتمل داللتها موافقة احملكم، وقد ) وأخر متشاات(أي أصله الذي يرجع إليه عند االشتباه،

  .4حتتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب، ال من حيث املراد
وتأسيسا على هذا يتقرر رد الفروع إىل أصوهلا، واملتشاات إىل احملكمات، واجلزئيات إىل 

  .ت عند ظاهر االختالف واالشتباهالكليا
وأن االحتجاج بظاهر االختالف والتشابه على اختالف الشريعة إمنا هو إنزال الحتمال         

  .      اللفظ أو التركيب وصرفه على مقصد غري مراد اهللا
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به؛ وبالتايل فمراد اهللا واحد، فهو بالنسبة للمحكم واضح الداللة، وأيضا بالنسبة للمتشا       
 الذي حتتمل داللته موافقة احملكم، وأما ما حتتمل داللته شيئا آخر، فهو من حيث اللفظ أو

فاملراد إذن واحد يف احملكم واملتشابه، وإمنا التعدد يف احتمال اللفظ . التركيب ال من حيث املراد
  .  والتركيب يف املتشابه

يف كتاب اهللا عز وجل يكون عن الطعن  املتحقق بالفصاحة أبعد ماهذا يتقرر أن  وعلى         
لو كان ما حنلوا إليه على تقريرهم، : "بدليل أنه  ،إتباع ما تشابه منه من االحتماالت الضعاف يفو

وتأوهلم، لسبق إىل الطعن من مل يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيتج عليه القرآن، وجيعله 
يف موطن بعد موطن، على أن يأيت بسورة من مثله، العلم لنبوته،  والدليل على صدقه، ويتحداه 

، وهم الفصحاء والبلغاء واخلطباء والشعراء واملخصوصون من بني مجيع األنام باأللسنة احلداد
يف اخلصام مع اللب والنهى، وأصالة الرأي، وقد وصفهم اهللا بذلك يف غري موضع من  1واللُّدد

هو قول الكهنة، ومرة أساطري األولني، ومل : يقولون هو سحر، ومرة: الكتاب، وكانوا مرة يقولون
منها  عنهم، وال بلغنا يف شيء من الروايات أم جدبوه من اجلهة اليت جدبه  حيك اهللا تعاىل

                                      2.الطاعنون
لفظ أو ما حيتمله ال - كل دعوى تبىن على أساس إتباع ما تشابه من القرآنف وبالتايل

فهي حمتملة، وما بين على حمتمل فهو حمتمل، حىت يتبني وجه الرجحان فيه؛ ويقوم  -التركيب
  .وأمهيتها يف بيان املراد الدليل؛ خاصة وقد تبينت حقيقة الفصاحة

  
  
  

                                                
فأنا :  قول عمر رضي اهللا عنه ألم سلمة: اجلدل الشحيح الذي ال يزيغ إىل احلق، ومجعه لد، ولداد، ومنه: األلد  اخلصم - 1
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تبينت حقيقة اإلعجاز وعالقته بالفصاحة وأثر ذلك يف اعتبار املراد واحد وليس متعدد، 
وأن القرآن والسنة مها األمد األقصى يف البيان، مع تقرير عدم االختالف يف وإذا كان املراد واحد 

والعكس بعكسه، فما طرق الفصاحة  املعاين، وأن التمكن من الفصاحة متكن من الشريعة
 والبالغة؟ 

 .طرق الفصاحة والبالغة ومراد الشارع :املطلب الرابع 
يف كتاب اهللا، وعن االحتماالت  إذا كان املتحقق بالفصاحة أبعد ما يكون عن الطعن

الضعاف فإن على املتكلم يف كتاب اهللا أن يعرف طرق الفصاحة والبالغة، حىت يبين فهمه ملراد اهللا 
  . من علوم البيان واملعاين والبديع. ومقصوده على أساس قاطع وركن متني

  : سبب سكوت الصحابة والتابعني عن طرق الفصاحة والبالغة:أوال
طرق الفصاحة  أن سلف املفسرين من الصحابة والتابعني مل خيوضوا يفبالرغم من 

، إال أن املتأخرين أحدثوا هذه الطرق بالبيان والتفصيل ، ومل ينقل عنهم شيء من ذلكوالبالغة
والتأصيل والتقعيد ألسباب أخذت أمهيتها البالغة من أمهية التعرف على فهم نصوص ومراد 

ن عنه ألن القصد من إنزال القرآن تعليم احلالل واحلرام، وتعريف سكت األولو"  الشارع، وإمنا
شرائع اإلسالم وقواعد اإلميان، ومل يقصد منه تعليم طرق الفصاحة، وإمنا جاءت لتكون معجزة، 
وما قصد به اإلعجاز ال سبيل إىل معرفة طريقه، فلم يكن اخلوض فيه مسوغا، إذ البالغة ليست 

جود يف الصحف األوىل، ال مع هذه البالغة املعينة، وإمنا كان بليغا مقصودة فيه أصال، ألنه مو
حبسب كمال املتكلم، فلهذا مل يتكلم السلف يف ذلك، وكان معرفتهم بأساليب البالغة مما ال 

  1.حيتاج فيه إىل بيان، خبالف استنباط األحكام، فلهذا تكلموا يف الثاين دون األول
رق البالغة والفصاحة ملعرفتهم بأساليب ذلك بالسليقة، إذا كان السلف مل يتكلموا يف طو

فإن استنباطهم لألحكام، وفهمهم للنصوص، وتعرفهم على مقاصد الشارع ومراده كان على 
أن يقعدوا  -مبا حتتويه هذه الكلمة من علوم- وهذا ما اقتضى من علماء اللغة .أساس من ذلك 

  .ينالقواعد والقوانني مبا يتعلق باأللفاظ واملعا
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  :أمهية طرق الفصاحة والبالغة يف فهم النصوص وبيان املراد: ثانيا
    :طرق الفصاحة والبالغة عمدة التفسري -1

: قد بني الزركشي أمهية معرفة أساليب البالغة، وطرق الفصاحة يف علم التفسري بقولهل
م اهللا، وهي واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسري، املطلع على عجائب كال"

ـَن علّم : قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البالغة، ولو مل حيبب الفصاحة إال قول اهللا تعاىل محالر﴿
لكفى، واملعلومات كثرية، ومنن اهللا تعاىل مجة، ومل  .1الْقُرآنَ خلَق اِإلنسانَ  علّمه البيانَ﴾

 2".خيصص اهللا من نعمة على العبد إال تعليم البيان
وخص العرب بالتفنن يف ذلك، وهذا ما  3فالباري عز وجل خلق اإلنسان، وعلمه البيان،

: قطع به ابن قتيبة يف باب ذكر العرب وما خصهم اهللا به من العارضة والبيان واتساع ااز، بقوله
وإمنا يعرف فضل القرآن من كثر نظره، واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتناا يف "

وما خص اهللا به لغتها دون مجيع اللغات، فإنه ليس يف مجيع األمم أمة أوتيت من  األساليب،
اهللا، ملا أرهصه يف الرسول، وأراده  خصيصي من، والبيان واتساع ااز، ما أوتيته العرب 4العارضة

وته بالكتاب فجعله علمه،كما جعل علم كل نيب من املرسلني من أشبه نبمن إقامة الدليل على 
  5".مور مبا يف زمانه املبعوث فيهاأل

إذن ال يعرف فضل القرآن وحقيقة الفصاحة والبيان فيه، إال من كثر نظره، واتسع علمه، 
  .وفهم مذاهب العرب وافتناا يف األساليب

  
      

  
                                                

 .04إىل  01: اآليات -الرمحن : سورة - 1
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  :قوة الفهم واإلفهام -2
ذه وال شك أن ه: "الفصاحة تفيد قوة الفهم واإلفهام، وهذا ما قرره الزركشي بقوله

التصديق به،  إتباعالصناعة تفيد قوة اإلفهام على ما يريد اإلنسان ويراد منه، ليتمكن ا من 
  1".وإذعان النفس له

  :إال من طريقني متالزمني وال يتم حق الفهم واإلفهام
   .كثرة النظر، واتساع العلم، وفهم مذاهب العرب وافتناا يف األساليب:األول 
  .علم املعاين وعلم البيان: مني خمتصني بالقرآن؛ ومهايف عل الرباعة: الثاين 

وهذا ما قرره الزخمشري يف مقدمة تفسريه الكشاف، مع بيان صفات املتعرض لكتاب اهللا،       
حبيث أنه  ال يكفي أن يكون املفسر من أئمة الفقه، أو النحو، أو اللغة، أو علم الكالم، أو 

علم املعاين : قد برع يف علمني خمتصني بالقرآن، ومها" نالقصص واألخبار، وإمنا ال بد أن يكو
وعلم البيان، ومتهل يف ارتيادمها آونة، وتعب يف التنقري عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مظاما مهة 
يف معرفة لطائف حجة اهللا، وحرص على استيضاح معجزة رسول اهللا، بعد أن يكون آخذا من 

حتقيق وحفظ، كثري املطالعات، طويل املراجعات، قد رجع : رينسائر العلوم حبظ، جامعا بني أم
زمانا ورجع إليه، ورد ورد عليه، فارسا يف علم اإلعراب، مقدما يف محلة الكتاب، وكان مع ذلك 

  .  2"مسترسل الطبيعة منقادها
على كما اشترط أن يكون ذا دربة وجتربة بأساليب وفنون الكالم من النظم والنثر، مرتاضا        
  3.ترتيبه
تقرر إذن أن علم املعاين وعلم البيان صناعة تفيد قوة الفهم واإلفهام، وأنه ال ميكن للمفسر ي      

   .أن يتعاطى علم التفسري، وبيان مراد الشارع إال على دراية ما

                                                
 .312:، ص01:الربهان يف علوم القرآن، ج: الزركشي  - 1

 .17-15: ، ص01: الكشاف، مج: الزخمشري - 2
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البد من الرباعة يف طرق الفصاحة والبالغة، وفهم مذاهب العرب وافتناا يف كما أنه 
  . لفهم مراد الشارع، إضافة إىل الرباعة يف علم املعاين وعلم البيان األساليب

    .وأثرها يف بيان املراد اإلجياز حقيقة الفصاحة يف :املطلب اخلامس
من مقاصد ترتيل القرآن بلسان العرب البالغة األمهية بل والضرورية يف تكثري املعاين، حتمله 

ألمهية وأثر الفصاحة من جهة اللفظ واملعىن، ال بد من للمعاين الكثرية مع إجياز لفظه، وكنموذج 
        .بيان حقيقة اإلجياز بنوعيه، وعالقته باملراد

       :حقيقة اإلجياز: أوال  
من فصاحة اللفظ واملعىن يف القرآن الكرمي اإلجياز، حبيث تندرج املعاين املتكاثرة حتت اللفظ 

عبارة عن اللفظ القليل اجلامع للمعاين اجلمة : "هوالقليل، وقد عرفه الزركشي بقوله اإلجياز 
   1".بنفسه

وهذا يكون بالتعبري عن املقصود بلفظ أقل من املتعارف، واف باملراد لفائدة، وهي كون املأيت     
  2.به هو املطابق للحال، وال مقتضى للعدول عنه

   :اإلجيازأقسام : ثانيا
  :إىل قسمنياإلجياز  ينقسم 

  .)وجيز باللفظال(:صرقالجياز إ :القسم األول
وهذا القسم تزيد فيه املعاين على األلفاظ الدالة عليها بال حذف، حبيث يكون اللفظ  

  .بالنسبة على املعىن أقل من القدر املعهود عادة؛ وسبب حسنه أنه يدل على التمكن يف الفصاحة
  3.فهو املقصورفإن كان اللفظ مساويا ملعناه فهو املقدر، وإن كان أقل من معناه  
  

                                                
 .102:، ص03:الربهان يف علوم القرآن، ج: الزركشي - 1
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 .182: ، ص)م2007
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حتمل القرآن للمعاين الكثرية مع "تأويل مشكل القرآن : "وقد بني ابن قتيبة يف مقدمة كتابه
إجياز اللفظ، حيث مجع الكثري من معانيه يف القليل من لفظه، وذلك معىن قول رسول اهللا صلى اهللا 

  .1»وأُوتيت جوامع الْكَلمِ«: عليه وسلم
   2 :منها لتحمل القرآن للمعاين الكثرية مع إجياز لفظه بأمثلة بةابن قتي ومثل        

   :اإلجياز الذي يدل على مجيع أصول األخالق -1
خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ ﴿:وتعاىل قوله سبحانه الدعوة للتدبر يف    

نيلاهذا الكالم كل خلق عظيم .3﴾الْج صلة القاطعني) أخذ العفو( ألن يف ؛كيف مجع له 
  .عن الظاملني وإعطاء املانعني الصفحو

وغض  ،تقوى اهللا، وصلة األرحام، وصون اللسان عن الكذب) األمر بالعرف(ويف      
ألن كل نفس تعرفه، وكل " معروفا"و" عرفا"أشبهه  وإمنا مسي هذا وما ،الطرف عن احلرمات

  .قلب يطمئن إليه
الصرب واحللم، وترتيه النفس عن مماراة السفية، ومنازعة " نياإلعراض عن اجلاهل"ويف     

  .اللجوج
  
  
  
  
  

                                                
رةَ ونص احلديث كامال الذي رواه أبو هري. 207: ، ص523: املسجد ومواضع الصالة، الرقم: كتاب صحيح مسلم، - 1

نصرت بِالرعبِ علَى الْعدو وأُوتيت جوامع الْكَلمِ وبينما أَنا نائم أُتيت بِمفَاتيحِ «: عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ
يدي يف تعضضِ فَونِ الْأَرائزخ«. 

 .226:، ص03:الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج: ينظر. 05 -03: تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة :ينظر - 2

 .199: اآلية -األعراف : سورة - 3
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  :اإلجياز الذي يدل على مجيع ما أخرجه اهللا من األرض -2
 كيف دل،1﴾أَخرج منها مآَءها ومرعاها﴿ :يف قوله تعاىل إذ ذكر األرض فقالالتدبر     

تاعا لألنام من العشب والشجر واحلب والثمر على مجيع ما أخرجه من األرض قوتا وم بشيئني
وينبئك أنه أراد . والعصف واللباس والنار وامللح ألن النار من العيدان، وامللح من املاء واحلطب،
  .2﴾متاعاً لّكُم وألنعامكُم﴿ :ذلك قوله

  :االجياز الذي يدل على صنوف االختالف -3
ق السماوات واألرضِ واختالَف أَلِْسنتكُم وأَلْوانِكُم إِنّ ومن آياته خلْ﴿: تعاىل وحنو قوله

نيالَملّلْع اتالَي كي ذَليريد اختالف اللغات واملناظر واهليئات .3﴾ف.  
  :االجياز الذي يدل على مفاسد اخلمر-4

كيف  4﴾ال يرتفُونَال يصدعونَ عنها و﴿: يتبني من قوله تعاىل يف وصف مخر أهل اجلنة
عدم العقل، وذهاب املال، " وال يرتفون"نفى عنها ذين اللفظني مجيع عيوب اخلمر، ومجع بقوله

        .ونفاد الشراب
فهذه األمثلة تدل على أمهية اإلجياز يف تكثري املعاين بأوجز لفظ وأغزر معىن، وأن حتمل 

  .       نقضي عجائبه، ومفيدا ال تنقطع فوائدهالقرآن للمعاين الكثرية مع إجياز لفظه جيعله ال ت
 5﴾يا أَيها النملُ ادخلُوا مساكنكُم﴿: يف قوله تعاىل عن النملة ذكر ومن بديع اإلجياز ما - 5 

عت، وأمرت، ت، ونبهت، ومسننادت، وكَ :فجمع يف هذه اللفظة أحد عشر جنسا من الكالم
، "أي"، والكناية"يا"رت؛ فالنداءدارت، وغَرت، وخصت، وعمت، وأشوقضت، وحذّ

، "ال حيطمنكم"، والتحذير"مساكنكم"، والقصص"ادخلوا"، والتسمية النمل، واألمر"ها"والتنبيه
: فأدت مخس حقوق. ، والغدر ال يشعرون"وهم"والتخصيص سليمان، والتعميم جنوده، واإلشارة

                                                
 .31: اآلية -النازعات : سورة - 1
 .33: اآلية -النازعات : سورة - 2
 .22: اآلية -الروم : سورة - 3
 .19:اآلية - الواقعة: سورة - 4
 .18:آليةا -سورة النمل - 5
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فحق اهللا أا استرعيت على . ليمانس حق اهللا، وحق رسوله، وحقها، وحق رعيتها، وحق جنود
النمل فقامت حبقهم، وحق سليمان أا نبهته على النمل، وحقها إسقاطها حق اهللا عن اجلنود يف 
نصحهم، وحق اجلنود بنصحها هلم ليدخلوا مساكنهم، وحق اجلنود إعالمها إياهم ومجيع اخللق أن 

كُلُّكُم راعٍ «اخل يف اخلرب املشهورمن استرعاه رعية، فوجب عليه حفظها والذب عنها، وهو د
هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُم1.2»و  

  ):الوجيز حبذف(إجياز حذف  -2
  . 3"إسقاط جزء الكالم أو كله لدليل"هو إجياز احلذف  
حذف مفرد أو حذف مجلة أو حذف مجل، فإنه من دقيق اللغة، وعجيب سرها، وسواء كان  

  . وبديع أساليبها
 : 4بأمثلة منها كن التمثيل لهومي   

 معناه 5﴾الناقَةَ مبصرةً فَظَلَمواْ بِها ثَمود وآتينا﴿ :كقوله تعاىل:واإلضمار باحلذفاإلجياز   
مبصرة  كانتمبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها، فالناظر إىل العربية يظن أن املراد به أن الناقة  آية معناه

  .اذا ظلموا غريهم أو أنفسهمومل تكن عمياء، ومل يدر أم مب
      

  
  
  

                                                
: ، دار ابن كثري03:مصطفى ديب البغا، ط: البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا اجلعفي، صحيح البخاري، احملقق - 1

: ، ص01:، ج893: اجلمعة يف القرى واملدن، رقم: اجلمعة، باب: ، كتاب)م1987هـ، 1407(اليمامة، بريوت، 
فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية، والنهي : باإلمارة، با: ؛ ورواه مسلم يف صحيحه، كتاب217
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 .102: ، ص03:نفس املصدر، ج: الزركشي - 3
  .292 -291: ، ص01:، جإحياء علوم الدين: أبو حامد الغزايل - 4
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  .العجل، فحذف احلب حب أي 1﴾ الْعجلَ بِكُفْرِهم قُلُوبِهِمفي  وأُشرِبواْ﴿ :تعاىل وقوله
   2﴾لَّأَذَقْناك ضعف الْحياة وضعف الْممات إِذاً﴿ :وجلعز  وقوله

وأبدل األحياء واملوتى بـذكر   عذاب األحياء وضعف عذاب املوتى، فحذف العذاب، ضعف يأ
  .واملوت، وكل ذلك جائز يف فصيح اللغة احلياة

باب دقيق املسلك، " بأنه" دالئل اإلعجاز" يف االجياز عبد القاهر اجلرجاين  وقد وصف           
، أفصح من الذكر، ه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكرلطيف املأخذ، عجيب األمر، شبي

أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق ، وأمت ما تكون بيانا إذا مل والصمت عن اإلفادة، 
  3.تنب، وهذه مجلة قد تنكرها حىت خترب، وتدفعها حىت تنظر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .93: اآلية – البقرة: سورة - 1
  .75: اآلية –اإلسراء : سورة - 2
 .89:مصطفى املراغي، علوم البالغة، ص: ينظر . 177:دالئل اإلعجاز، ص: عبد القاهر اجلرجاين -3
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ويف خامتة هذا املبحث الذي مت من خالله بيان أثر الفصاحة يف بيان مراد الشارع ميكن 
  :استخالص النتائج التالية

الفصاحة تتجلى يف اإلخبار عن الغرض واملقصد أوال، مث يف القدرة على الكشف مبا حقيقة  :أوال
يستكن يف النفس والقلب ثانيا، مع حسن الداللة ومتامها، وتزينها يف أى صورة، وأوىف غرض 

  .ومقصد
ه حقيقة نظم املعاين أن تتناسق داللة األلفاظ، وأن تتالقى املعاين على الوجه الذي يقتضي :ثانيا

  .العقل ويترتب يف النفس
الفصاحة يف كالم اهللا تعاىل؛ إمنا هي من جهة اللفظ ومن جهة املعىن، واإلجياز من الفصاحة : ثالثا

  .يف لسان العرب، حبيث تندرج املعاين الكثرية حتت اللفظ القليل
ملعىن من باعتبار أن حقيقة الفصاحة تقتضي اإلخبار عن أغراض ومقاصد املتكلم باللفظ وا :رابعا

اجلهة اليت هي أصح لتأديتهما، فإن القرآن الكرمي قد بلغ من ذلك الغاية يف إيصال املعىن والغرض، 
من غري إخالل وال اضطراب وال اختالف وال معارضة، وأنه يصدق بعضه بعضا، ويعضد بعضه 

  .بعضا، وأن الشريعة يف أصوهلا وفروعها مبنية على ذلك
د الشارع ومقصوده عالقة تكامل، فبمقدار التمكن و التبحر من عالقة الفصاحة مبرا :خامسا

الفصاحة والبالغة والبيان، مبقدار التمكن من فهم الشريعة وبيان مراد وقصد الشارع، ومبقدار 
  .الضعف يف الفصاحة مبقدار ما يكون الضعف يف فهم الشريعة وحتديد مراد الشارع

ا، وأنه ال الشارع تقتضي ثبوت كمال الشريعة ومتامه العالقة القوية بني الفصاحة ومراد :سادسا
وكل ظاهر اختالف يف الشريعة ليس باختالف يف حقيقته وجوهره،  اختالف فيها وال تضاد،

  .لذلك وجب البحث عن وجه اجلمع بني ذلك، أو التسليم حىت يتبني وجه احلق
أصوهلا، واملتشاات إىل  إذا وجد ظاهر اختالف أو اشتباه، فالبد من رد الفروع إىل :سابعا

  .احملكمات، واجلزئيات إىل الكليات
البد من الرباعة يف طرق الفصاحة والبالغة، وفهم مذاهب العرب وافتناا يف األساليب، : ثامنا

وإتقان علم املعاين وعلم البيان لفهم مراد الشارع، فال يتم حق الفهم واإلفهام إال بذلك، وألجل 
عريب الترمجان عن مقاصد ومراد الشارع، ووصفه بالفصاحة حيقق للشريعة هذا أعترب اللسان ال
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أن  - مع وصفه بالفصاحة–ولكن إىل أي مدى ميكن للسان العريب . كماهلا يف أصوهلا وفروعها
حيقق الفهم واإلفهام عن مراد اهللا تعاىل؟ وهل ميكن اإلحاطة بفنون أساليب العرب؟ وما أثر فنون 

  بالغة يف حتديد املقاصد واألغراض من اخلطاب ؟الكالم والفصاحة وال
  .فصل التايلوهذا ما سيتبني يف ال
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  :خالصة الفصل التمهيدي                              
ومجلة النتائج اليت ميكن استخالصها يف هذا الفصل التمهيدي من خالل بيان مقاصد ترتيل         

  :يالقرآن بلسان العرب ه
اللسان العريب هو الترمجان عن مراد ومقاصد الشارع، وحتصيل امللكة اللغوية فيه إمنا خيضع : أوال

  .للبيئة وكيفية االستعمال
الفصاحة يف القرآن الكرمي إمنا هي من جهة اللفظ ومن جهة املعىن، وحقيقتها تقتضي : ثانيا 

  .هة اليت هي أصح لتأديتهمااإلخبار عن أغراض ومقاصد املتكلم باللفظ واملعىن من اجل
 اضطراب بلغ القرآن الكرمي من الفصاحة الغاية يف إيصال املعىن والغرض من غري إخالل وال: ثالثا

وعليه ثبت كماهلا  والشريعة يف أصوهلا وفروعها مبنية على ذلك،وال اختالف وال معارضة، 
احملكمات، واجلزئيات إىل الكليات رد الفروع إىل أصوهلا واملتشاات إىل  هذا يقتضيو ومتامها،

  . عند وجود ظاهر اختالف أو اشتباه
لسان العرب أوسع األلسنة وأكثرها ألفاظا، وأنه حفظ من الضياع والتبديل حلفظ اهللا  :رابعا

لكتابه، فكان بذلك الركن األول يف فقه الشريعة، وفقه الشريعة فهما وإفهاما إمنا يكون وفق ما 
  .فاظها ومعانيها، وحبسب ما قرره أهل اللسان بسطا وحفظا وتقريرا وتقعيداتعرفه العرب من أل

البد ملن طلب فهم مراد الشارع من أداة الفهم، والعلم بسعة لسان العرب علم ذه : خامسا 
  .األداة، واجلهل به جهل باألداة وباملراد

الفصاحة والبالغة  ثرأه، فما سعته تأتت من فصاحته وبالغت ثبتت سعة اللسان العريب وأن إذاف     
وإذا ثبت أيضا أنه البد من فهم سعة اللسان العريب وفق ما تعرف  يف معرفة مقتضيات األحوال؟

العرب من ألفاظها ومعانيها، ووفق مقتضى األساليب يف اللغة العربية وطرق الداللة فيها، ووفق 
ناهج معرفة مقصود الشارع، مقتضيات األحوال، فما ضوابط العملية التخاطبية؟ وما هي م

وحقيقة املقاصد عند مدارس املقاصد؟ وهل ميكن حصر أسباب اختالف اللغويني واألصوليني 
والفقهاء؟ وإذا ثبت كمال الشريعة ومتامها، فكيف ميكن رد الفروع إىل أصوهلا واجلزئيات إىل 

رفع اخلالف الواقع  الكليات وما هو منهج وضوابط حتقيق ذلك وحتصيل مراد الشارع؟ وهل ميكن
  .ل رد اجلزئيات إىل الكلياتمن خال أو املتوقع
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  :ولاألالفصل 
  الضوابط املنهجية للخطاب واملقاصد 

  .وأثرها يف بيان املراد
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  :الضوابط املنهجية للخطاب واملقاصد وأثرها يف بيان املراد :ولاألالفصل 
وركن املقاصد، وبالرغم من أن  ،ركن اللسان العريب تقوم الشريعة على ركنني عظيمني؛

ويف بيان مقصود الشارع ثانيا، إال  أما يشتركان  ،لكل منهما منهج خاص يف فهم النصوص أوال
ومن هنا وحىت ميكن حتصيل املراد ال بد من وضع  وهدف واحد وهو فهم املراد وفقهه، يف غاية

يقة واحدة ال اختالف فيها ضوابط منهجية يكون إتباع خطواا بشكل متوازي موصال إىل حق
فما هي الضوابط املنهجية للسان واملراد؟ وما أثر هذه . وال تعارض، بل كل ركن يعضد اآلخر

         الضوابط يف حتصيل املراد وبيانه؟ وإىل أي مدى ميكن رفع اخلالف من طريقهما؟  
  :مبحثنيالفصل إىل  اوقد قسمت هذ

  .     املراد بيان يف وأمهيتها التخاطب ألركان املنهجية الضوابط: األول املبحث
  :وقسمته إىل مخسة مطالب    

   .اخلطاب أركان: األول املطلب       
   .اخلطاب حال ضوابط :الثاين املطلب       
  .)املتكلم: (ضوابط املخاطب: املطلب الثالث       
  ).السامع:(ضوابط املخاطَب: املطلب الرابع       
  ).ما حييط باخلطاب. (ضوابط سياق اخلطاب :املطلب اخلامس       

  .مناهج مداس املقاصد وأثرها يف بيان املراد: يناملبحث الثا
  :وقسمته إىل مخسة مطالب   

  .الظاهريةحقيقة املقاصد عند : املطلب األول      
  .مدرسة الباطنية: املطلب الثاين      
  .املدرسة اجلامعة: الثالث املطلب      

  .لعلم الباطن عند املدرسة اجلامعةضوابط العلم الظاهر وا: املطلب الرابع      
 .كليات الشريعة والنصوص اجلزئية :اخلامساملطلب      
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 تبني يف الفصل التمهيدي حقيقة ترتيل القرآن بلسان العرب ومقتضيات ذلك، إذ أن    
إمنا يتم بطريق اللسان العريب ومقتضياته من  اإلفصاح عن مراد املتكلم، وعن مقصود الشارع،

حيث االتساع، ومن حيث القواعد العربية، ومن حيث الفصاحة ومتعلقاا، ومبا أن مرجعية مراد 
مقتضيات أحوال اخلطاب، حال لغة  الشارع إمنا تتأسس من اخلطاب وعلى اخلطاب، يتعني ضبط

مث إن معرفة مقاصد كالم العرب إمنا مداره . اخلطاب، واملخاطب، واملخاطَب، وما حييط باخلطاب
وما أثرها  على معرفة مقتضيات هذه األحوال، وبالتايل فما هي أسس وضوابط العملية التخاطبية؟

ن وضع منهج فاصل بني املتنازعني، وأمهيتها يف ضبط املراد وحتصيل مقصود الشارع؟ وهل ميك
  وقاض بني املختلفني عند وجود الغلط أو اخلطأ يف فهم مراد الشارع؟  

 .     وهذا ما سيتبني حبول اهللا يف هذا املبحث    
  .الضوابط املنهجية ألركان التخاطب وأمهيتها يف بيان املراد: املبحث األول

ك أمور خادمة لإلخبار واخلطاب أوال، مث ضبط حتديد املراد من كالم املتكلم، يقتضي إدرا
فما هي أركان اخلطاب أو اإلخبار؟ وما هو املنهج املتبع يف . املنهج املتبع يف اإلنباء عن املراد ثانيا

  حتصيل املراد من كل ركن من األركان؟
  : بأركان اخلطا: املطلب األول

اخلطاب، املخاطب،  واملخاطَب، : بعة وهيأركان اخلطاب اليت تتحكم يف حتديد املراد أر          
  . وما حييط باخلطاب

علم املعاين والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن، فضال عن "وإمنا اعتربت أركانا ألن   
معرفة مقاصد كالم العرب، إمنا مداره على معرفة مقتضيات األحوال، حال اخلطاب من جهة 

خاطَب، أو اجلميع؛ إذ الكالم الواحد خيتلف فهمه حبسب نفس اخلطاب، أو املخاطب، أو امل
 1."حالني، وحبسب خماطبني، وحبسب غري ذلك

وتأسيسا على هذا، فإن معرفة مقتضيات األحوال، بالنسبة حلال اخلطاب من جهة نفس    
 اخلطاب، أو املخاطب، أو املخاطَب، أو اجلميع، يعترب من املهمات يف فهم املراد من النصوص، بل

  . 2عليه االعتماد يف ما ال يدل على معناه املراد إال األمور اخلارجة
                                                

  .277:، ص03:املوافقات، ج: الشاطيب - 1
 . 277:،ص03:نفس املصدر، ج: الشاطيب: ينظر - 2
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ذلك أن الداللة التابعة هي مما خيتص به لسان العرب عن بقية األلسنة، والداللة األصلية هي 
  . 1اليت يشترك فيها مجيع األلسنة

ذلك اإلخبار، حبسب أمورا خادمة ل"لذلك فكل خرب يقتضي يف اجلهة ذات الداللة التابعة          
املخبِر، واملخبر عنه، واملخبر به، ونفس اإلخبار، يف احلال واملساق، ونوع األسلوب، من اإليضاح 

  .2"واإلخفاء، واإلجياز، واإلطناب، وغري ذلك
  . فهذه هي أركان اخلطاب من حيث اإلمجال   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
من كوا ألفاظا وعبارات مطلقة، دالة على : أحدمها: نظران -من حيث هي ألفاظ دالة على معان -للغة العربية " إذ أن  - 1

  .معان مطلقة، وهي الداللة األصلية
 ،02:املوافقات، ج: الشاطيب". من جهة كوا ألفاظا وعبارات مقيدة، دالة على معان خادمة، وهي الداللة التابعة: والثاين

 .  56 :ص
 .57 -56: ، ص02: نفس املصدر، ج: الشاطيب - 2
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أركان اخلطاب من حيث التفصيل الذي له عالقة ببيان وضبط منهج معرفة املراد وحتصيله  أما     
  :فكاآليت

  ). لغة اخلطاب: (ضوابط حال اخلطاب :املطلب الثاين
الركن األول يف معرفة مقاصد كالم العرب، واملراد من اخلطاب، هو حال اخلطاب من جهة 

فنوع اللغة باعتبارها ألفاظا دالة على . ا اخلطاب وطبيعة اللغة اليت متَّ ،نفس اخلطاب وموضوعه
  . ، هو مما حيدد مقدار االستفادة من املراد1معان، واختالفها يف احلال واملساق واألسلوب

  2 :فإن لغة اخلطاب هلا أثر يف التحكم يف بيان املراد من جهة نفس اخلطاب من جانبني ومن مث،
داللة اللفظ وما يشتمل عليه من ألفاظ وأساليب، باعتبار أن  :يتعلق بنوع الكالم وداللته: األول
  . 3"م كمال املسمى أو جزأه، أو الزمهفهم السامع من كالم املتكل"هي 

حبسب تنوع الكالم واختالف أساليب اللغة وألفاظها، تتنوع وختتلف الداللة، فإنه  بالتايل،و
  .واملقصود من غريهوحبسب الوضوح أو اخلفاء يف ذلك، يكون وضوح املراد 

   4:فإن داللة اللفظ من حيث كمال املسمى أو جزئه أو الزمه على ثالثة أنواع وعليه،
كفهم جمموع اخلمستني  ؛وهي فهم السامع من كالم املتكلم كمال املسمى: داللة املطابقة  -1

  . من لفظ العشرة
اخلمسة كفهم  ؛وهي فهم السامع من كالم املتكلم جزء املسمى: داللة التضمن  -2

 .وحدها من اللفظ
وهي فهم السامع من كالم املتكلم الزم املسمى البني، وهو الالزم له يف : داللة االلتزام -3

  . كفهم الزوجية من اللفظ ؛الذهن
   

  

                                                
 .56:، ص02: الشاطيب، املصدر السابق، ج: ينظر - 1
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  :يتعلق بدرجة تطرق االحتمال إىل املراد من غريه: الثاين
ولدرجة تطرق  ،وفيما يلي ضبط لكيفية داللة األلفاظ واألساليب على املعاين أوال

  .ثانيا االحتمال إىل املراد من غريه
  :كيفية ضبط داللة األلفاظ واألساليب على املعاين: أوال

أوسع األلسنة  جهة اللسان العريب من كونه؛ تأسيسا على ما تقرر يف الفصل التمهيدي من
يد والتأصيل بالتقع - باملنثور واملأثور–، وأن هذه السعة حمفوظة عند أئمة اللغة اإلطالقعلى 

قصد الشارع يف ومن جهة الشريعة من كون  لقوانني الكالم العريب، وأنه موصوف بالفصاحة؛
على معهود األميني من تبىن هذه الشريعة عربية، وأن تكون أن يقتضي ، وضع الشريعة لإلفهام

ال بد لفهم الشريعة ومقاصدها، وأسلوب العرب،  مقتضى على يكون اإلفهام والفهمفإن  العرب،
يكون على  أن ، أو فهم مراد الشارع،أو تفسري األلفاظ ،أو استنباط األحكام ،سواء ببيان املعىن

  . مقتضى ذلك
على األلفاظ واملعاين فرادية، وأن تطبق على األلفاظ واملعاين اإلوهذه املقتضيات ال بد 

كما سيتبني ، املعىن التركييب أثر يف بيان مراد الشارعفرادي والتركيبية، ذلك أن لكل من  املعىن اإل
  :فيما يلي

  :حتقيق األلفاظ حبسب األلفاظ وحبسب التراكيب -1
مث مبعرفة مقتضيات  ،أوال بالتركيب املتناسب بني األلفاظ إمنا تكون داللة على املعاينال

 .    اليت تركب إىل املعىناألصلية لذلك كان اللفظ هو الوسيلة  األحوال ثانيا،
كانت العلوم اللفظية  ف على إدراك العلوم اللفظية، ومن مثإدراك املعاين يتوق عليه فإنو

وأول ما جيب " :وبني الزركشي منهج ذلك بقوله. جيب على املفسر البداءة به هي  أول ما 
من أوائل املعادن  فاظ القرآنالبداءة به منها حتقيق األلفاظ املفردة، فتحصيل معاين املفردات من أل

 .1"وهو كتحصيل اللنب من أوائل املعادن يف بناء ما يريد أن يبنيه ملن يريد أن يدرك معانيه،
حبسب  يكون إدراك املعاينيث حبتراكيبها املفردة على  حتقيق األلفاظ الزركشي مث علق

   .2اأفراد األلفاظ وتراكيبه
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  :ومنهج حتقيق ذلك كما يلي  
  :منهج حتقيق األلفاظ حبسب األفراد/ أ 

  1:هي كاآليت من وجوه ثالثةيكون  حبسب األفراد حتقيق األلفاظ
  .من جهة املعاين اليت وضعت األلفاظ املفردة بإزائها، وهو يتعلق بعلم اللغة -1
من جهة اهليئات والصيغ الواردة على املفردات الدالة على املعاين املختلفة، وهو من علم  -2

  .التصريف
  .من جهة رد الفروع املأخوذة من األصول إليها، وهو من علم االشتقاق -3
  : منهج حتقيق األلفاظ حبسب التركيب/ ب

                            2:هي كاآليت من وجوه أربعةيكون حبسب التركيب فحتقيق األلفاظ  وأما
حيث إا مؤدية أصل املعىن، وهو ما  باعتبار كيفية التراكيب حبسب اإلعراب ومقابله من: األول

 .دل عليه املركب حبسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو
باعتبار كيفية التركيب من جهة إفادته معىن املعىن، أعين الزم أصل املعىن الذي خيتلف : الثاين

 .باختالف مقتضى احلال يف تراكيب البلغاء، وهو الذي يتكفل بإبراز حماسنه علم املعاين
باعتبار طرق تأدية املقصود حبسب وضوح الداللة وحقائقها ومراتبها، وباعتبار احلقيقة : ثالثال

  .وااز، واالستعارة والكناية والتشبيه، وهو يتعلق بعلم البيان
  .باعتبار الفصاحة اللفظية واملعنوية واالستحسان ومقابله، وهو يتعلق بعلم البديع :الرابع

العناية الفائقة اليت  تتبني ،ضبط منهج حتقيق األلفاظ حبسب األفراد وحبسب التركيب وبعد
أعطاها علماء اللغة لبيان ومعرفة داللة األلفاظ واألساليب على املعاين، فما من علم من علوم 

األلفاظ وتراكيبها إال  حتقق به ،أو اعتبار من االعتبارات ،أو وجه من الوجوه ،اللسان العريب
  . سلكوه

العلوم املتعلقة  وسواء العلوم املتعلقة باأللفاظ، أ تتأكد أمهية علوم اللسان العريب ومن هنا   
  . ، يف إدراك معاين النصوص واستنباط األحكام الشرعية منهابالتراكيب
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باالستنباط من  األمر إن تعلق من شروط االجتهاد اليت تلزم اتهد ه العلوم تعتربوهذ   
ال بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلق باملعاين من املصاحل واملفاسد جمردة " حيثالنصوص، 

فال يلزم يف ذلك العلم  ،يف النصوص هادتاالجأو مسلمة من صاحب  ،عن اقتضاء النصوص هلا
 1"بالعربية، وإمنا يلزم العلم مبقاصد الشرع من الشريعة مجلة وتفصيال خاصة

وعدم لزوم العلم بالعربية ال يعين عدم توظيفها يف استخالص املقاصد بل هناك قدر مشترك 
  .بني اللسان العريب ومقاصد الشرع كما سيتبني يف الفصل الثاين

  .ضابط االعتناء باملعاين التركيبية كمقصود وباملعاين اإلفرادية كتبع للمقصود -2 
  فرادية؟عاين التركيبية، أم باملعاين اإلهل األصل عند العرب هو االعتناء بامل  
: أصل معلوم عند أهل العربية بقوله ، وقرر بأنهاعترب الشاطيب أن األلفاظ خدم للمعاين   
االعتناء باملعاين املبثوثة يف اخلطاب هو املقصود األعظم، بناء على أن العرب إمنا كانت عنايتها "

فاللفظ إمنا هو  ،باملعاين، وإمنا أصلحت األلفاظ من أجلها، وهذا األصل معلوم عند أهل العربية
و املقصود، وال أيضا كل املعاين، فإن املعىن اإلفرادي قد ال واملعىن ه ،وسيلة إىل حتصيل املعىن املراد

   2."يعبأ به، إذا كان املعىن التركييب مفهوما دونه
تعتين باملعاين اإلفرادية كما االعتناء باملعاين التركيبية عند العرب هو األصل، من هنا كان و

 .إذا كان املعىن التركييب يتوقف على املعىن اإلفرادي
ن فالفهم واإلفهام بني املتخاطبني ال حيصل بسرد األلفاظ على شكل وضعها يف ومن مث فإ
ال تفيد حىت تؤلف ضربا خاصا من التأليف، ويعمد ا إىل وجه دون وجه من "املعجم، بل هي

  3."التركيب والترتيب
فطريق فهم معىن اخلطاب إمنا يؤخذ من التراكيب، وذلك هو املقصود واملراد، أما املعىن  

  .        إلفرادي فقد ال يعبأ به إذا  تبني املقصود وكان حاصل املعىن مفهوما من املعىن التركييبا
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  :وميكن التمثيل هلذين املعنيني مبا يلي
د من اخلطاب، ولذلك مثل الشاطيب فقد حتقق املقصود واملرا:إذا كان املعىن التركييب معلوما -1

: ما األب؟ فقال عمر 1﴾وفَاكهةً وأَباً﴿: اخلطاب عن قولهعن أنس أن رجال سأل عمر بن : مبثال
  .2ينا التعمق والتكلف

ظاهر هذا كله أنه إمنا ى عنه ألن املعىن التركييب معلوم وعلق الشاطيب على هذا املثال بأن 
 فرأى أن ،حكم تكليفي ا املعىن اإلفراديوال ينبين على فهم هذوهو املقصد األهم،  على اجلملة

وهلذا أصل يف الشريعة صحيح نبه عليه قوله . تكلف -مما هو أهم منه-االشتغال به عن غريه 
ومنه كان املعىن التركييب  هو  .3﴾لَّيس الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ﴿: تعاىل

  . 4الوجهة واملقصد
التركييب مل يكن تكلفا، بل هو املعىن ليه فهم فهم اللفظ اإلفرادي يتوقف عإذا كان  -2

  :مضطر إليه
، 5﴾أَو يأْخذَهم علَى تخوف﴿: ا روي عن عمر نفسه يف قوله تعاىلمب وقد مثل الشاطيب لذلك

  : التخوف عندنا التنقص مث أنشده: فإنه سئل عنه على املنرب فقال له رجل من هذيل
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  .1تامكًا قردا       كما تخوف عود النبعة السفَنتخوف الرجلُ منها 
فليس بني . أيها الناس متسكوا بديوان شعركم يف جاهليتكم فإن فيه تفسري كتابكم: فقال عمر 

   2."تعارض، ألن هذا قد توقف فهم معىن اآلية عليه خبالف األول اخلربين
ما  هو ؛ذا الضابطفهذا االقتران الوثيق بني اللفظ واملعىن، وبني املعىن التركييب واإلفرادي    

 ؛ ذلك أنوسيلة، وأن املعىن خمدوم وغايةوقرر أن اللفظ خادم حبيث  أيضا، أكد عليه ابن جين
فكأن  ألجل التوصل إىل مقاصدها بأقرب وسيلة،واهتمام العرب بألفاظها إمنا هو خدمة للمعاين، 

شيها، وتزخرفها، عناية باملعاين اليت وراءها، وتوصال ا إمنا حتلي ألفاظها وتدجبها وت" العرب بذلك
 من وإِنَّ لَِسحرا، الْبيان من إِنَّ« :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَإىل إدراك مطالبها، وقدَ 

فإذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم يعتقد هذا  يف ألفاظ هؤالء القوم، اليت  3.»لَحكَما الشعرِ
جعلت مصايد وأشلما إىل حتصيل املطلوب، عرف بذلك أن األلفاظ خدم راكا للقلوب، وسببا وس
  . 4"أشرف من اخلادم  -ال شك-للمعاين، واملخدوم 

                                                
 وجل عز اهللا قول يف تقولون ما الناس يأيها :قال املنرب على عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر بينما :املسيب بن سعيد قال - 1

 رجل فخرج ،صقُنالت التخوف املؤمنني؛ يا أمري لغتنا هي هذيل بين من شيخ فقال الناس ﴿أَو يأْخذَهم علَى تخوف﴾، فسكت
 .نعم :قال أشعارهم؟ يف ذلك العرب أتعرف :فقال عمر فأخرب ،فرجع ،تنقصته أي ختوفته :قال .ينكد فعل ما يافالن :فقال
  :واكتنازه متكه بعد سنامها السري ناقة يصف اهلذيل كبري أبو شاعرنا قال

 فيه فإن اجلاهلية شعر بديوانكم عليكم الناس يأيها عمر قال. السفن النبعة عود ختوف كما - قردا تامكا منها الرحل ختوف 
  .كالمكم ومعاين كتابكم تفسري

 :سعد بن الليث وقال ،اخلشب به ينجر ما واملسفن والسفن .تامك فهو ،وارتفع طال أي متكا يتمك السنام متكو   
 أن ختوف على :قتادة وقال ،أيضا عباس ابن عن مروي وهذا ،ذنوم من قدموه مبا تقريع على وقيل ،عجل على ختوف على

حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو : ينظر. ميهل بل يعاجل ال أي ؛رحيم لرءوف ربكم فإن ؛يتجاوز أو ،يعاقب
 .111-110:، ص10:ج ،)هـ1405(جعفر، تفسري الطربي، دار الفكر، بريوت، 
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االعتناء ، وباعتباره املخدوم والغاية يتعني االعتناء باملعىن التركييب كأصل ،من مثَّو      
املعىن التركييب، ويتأكد أن إذا كان يتوقف عليه فهم  باعتباره اخلادم والوسيلة، باملعىن اإلفرادي

االعتناء بفهم معىن اخلطاب، ألنه املقصود واملراد، وعليه ينبين اخلطاب ابتداء، وكثريا " هو الالزم
والسنة، فتلتمس غرائبه ومعانيه على غري الوجه الذي ينبغي  ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب

فتستبهم على امللتمفيكون عمله يف غري معمل، . م على من مل يفهم مقاصد العربعجِس، وتست
   1."ي برمحتهقغري طريق واهللا الوا علىومشيه 

ملقصود ألنه هو ا ؛االعتناء بفهم معىن اخلطاب كأساسهو الالزم وعلى هذا يتقرر أن 
  .واملراد الذي ينبين عليه اخلطاب ابتداء

من فهم النصوص الشرعية على معهود العرب يف لغتها، سواء فيما يتعلق مع ذلك وال بد 
معرفة ما تواضعت عليه العرب من معاين األلفاظ يعني "باأللفاظ أو فيما يتعلق باألساليب ذلك أن 

لأللفاظ، ومعرفة ما تواضعت عليه العرب من أساليب يف اخلطاب  يف الوصول إىل املعىن اإلفرادي
  2."يعني على حتديد املعىن التركييب لنصوص القرآن الكرمي والسنة املطهرة

أن معرفة  ،يتقرر من هذه العالقة الوثيقة بني اللفظ واملعىن، وبني املعىن التركييب واإلفرادي         
أللفاظ إمنا هو وسيلة خادمة يف حتصيل املعىن اإلفرادي، وأن ما تواضعت عليه العرب من معاين ا

معرفة ما تواضعت عليه العرب من أساليب يف اخلطاب ، إمنا هو وسيلة خادمة يف حتصيل املعىن  
  .، ومن مث تظهر أمهية العالقة بني املعىن اإلفرادي واملعىن التركييب يف فهم معىن اخلطابالتركييب

   :اللفظية ال تستغين عن معرفة املقاصد الكلية ضابط أدلة الشريعة -3
ألسباب  أدلة الشريعة اللفظية ال تستغين عن معرفة املقاصد الكليةقرر الطاهر بن عاشور أن    

منها ما يتعلق بالكالم وأنواعه، ومنها ما يتعلق باملتكلم، ومنها ما يتعلق بالسامع، وبيان ذلك 
  :  كاآليت

الكالم مل يكن يف " أن وذلك عند تطرق االحتمال إىل املراد، إذ: وأنواعهما يتعلق بالكالم   -أ
بالذي يكفى يف الداللة  ،لغة من لغات البشر وال كان نوع من أنواعه وأساليبه يف اللغة الواحدة

على مراد الالفظ داللة ال حتتمل شكا يف مقصده من لفظه، أعين الداللة املعرب عنه بالنص الذي 
                                                

  .73: ، ص02:املصدر السابق،ج: الشاطيب - 1
  .84: طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص: نعمان جغيم -2 
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 حيتمل غريه، ولكن تتفاوت داللة ألفاظ اللغات، وداللة أنواع كالم اللغة الواحدة يفيد معىن ال
تفاوتا يف تطرق االحتمال إىل املراد بذلك الكالم، فبعض أنواع الكالم يتطرقه احتمال أكثر مما 

   .1"يتطرق إىل بعض آخر
وبعض "على املراد، فاملتكلمون يتفاوتون يف الداللة :  ما يتعلق باملتكلم أو املخاطب -ب 

املتكلمني أقدر على نصب العالمات يف كالمه على مراده منه من بعض آخر، ومن هنا وصف 
  2."بعض املتكلمني بالفصاحة والبالغة

 فاملخاطبون أيضا يتفاوتون يف مقدار استفادة املراد من : ما يتعلق بالسامع أو املخاطَب - ج
ألساليب لغة ذلك الكالم، وألساليب صنف املتكلم حبسب تفاوت أذهام وممارستهم "الكالم 

  3."بذلك الكالم
  :   ومن ضوابط اخلطاب اليت تتعلق بداللة األلفاظ واألساليب على املعاين يتقرر ما يلي

  .ال بد من حتقيق األلفاظ حبسب األفراد وحبسب التراكيب - 1 
  .واملراد املقصود ألنه هواالعتناء بفهم معىن اخلطاب يلزم  - 2 

البد من االعتناء باملعىن التركييب كأصل، وباملعىن اإلفرادي إذا كان يتوقف عليه فهم املعىن  -3
  .التركييب

ما يتعلق بالكالم : ، ألسباب منهاأدلة الشريعة اللفظية ال تستغين عن معرفة املقاصد الكلية - 4 
  .ع أو املخاطَبوأنواعه، ومنها ما يتعلق باملتكلم، ومنها ما يتعلق بالسام

  
  
  
  
  

                                                
، )م2007_هـ1428(، دار سحنون، تونس، 02:مقاصد الشريعة اإلسالمية، ط: حممد الطاهر بن عاشور - 1

  .24_23:ص
  .24:نفس املرجع، ص: ابن عاشور - 2
 .24:املرجع نفسه، ص: ابن عاشور- 3
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  .كيفية ضبط تطرق االحتمال إىل املراد من نفس اخلطاب: ثانيا 
طرق بيان املراد من نفس اخلطاب وموضوعه، تنقسم حبسب أوجه االستقالل يف اإلنباء عن 

  :  املراد، إىل قسمني
ويشمل النص والظاهر، فالنص ال يتطرق إليه : ما يستقل بنفسه يف اإلنباء عن املراد -1

االحتمال أصال، والظاهر يتطرق إليه االحتمال ولكنه مرجوح، وكل من النص والظاهر ال يتوقف 
  .فهم املراد من كل منهما على أمر خارجي 

ويستقل باإلفادة بإطالق، والداللة على معىن واحد فقط، حبيث ال حيتمل غريه  :النص -أ     
األعيان اليت يتعلق ا احلكم، إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معىن واحد فقط، وهو "ذلك أن 

وإما أن يدل على . 1"الذي يعرف يف صناعة أصول الفقه بالنص، وال خالف يف وجوب العمل به
  . ويشمل الظاهر وامل. علق ا احلكم، بلفظ يدل على أكثر من معىن واحداألعيان اليت يت

أي أن كفة احتمال  .2"املتردد بني احتمالني فأكثر هو يف أحدمها أرجح" وهو :الظاهر -ب    
وهو أيضا يستقل باإلفادة والداللة على معناه  ،الظاهر راجحة، واحتمال الكفة األخرى مرجوح

للفظ الظاهر ال يتوقف فهم املراد منه على قرينة خارجية، وإمنا يتضح مدلوله الراجح، ذلك أن ا
   .3املراد منه من الصيغة نفسها

تكون داللته على بعض تلك املعاين أكثر من بعض، وهذا يسمى باإلضافة " وعلى هذا           
اليت داللته عليها أقل حمتمال، إىل املعاين اليت داللته عليها أكثر ظاهرا، ويسمى باإلضافة إىل املعاين 

وإذا ورد مطلقا محل على تلك املعاين اليت هو أظهر فيها حىت يقوم الدليل على محله على احملتمل، 
  :فيعرض اخلالف للفقهاء يف أقاويل الشارع، لكن ذلك من قبل ثالثة معان

  .من قبل االشتراك يف لفظ العني الذي علق به احلكم -1
 ك يف األلف والالم املقرونة جبنس تلك العني، هل أريد ا الكل أو البعض؟ومن قبل االشترا -2

                                                
بداية اتهد واية املقتصد، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، : أبو الوليد القرطيب األندلسي الشهري بابن رشد احلفيد - 1
 .28:، ص01:، ج)م2004 -ه1424(
 .37:شرح تنقيح الفصول، ص: القرايف - 2
، املكتب اإلسالمي، )م1984 -ه1404(، 03:تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، ط: صاحل حممد أديب: ينظر - 3

 .143:، ص01:بريوت، دمشق، ج
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 .1"ومن قبل االشتراك الذي يف ألفاظ األوامر والنواهي -3
ومع أن كال من النص والظاهر، واضح الداللة على معناه، ويستقل يف اإلنباء عن املراد، 
إال أن النص يستقل بإطالق، والظاهر يستقل بشرط عدم ثبوت ما يصرفه عن ظاهره، وإال صار 

  .        2مؤوال
ن األصل أ"ومن املقرر عند األصوليني  ،3"صرف اللفظ عن ظاهره بدليل: "والتأويل هو        

عدم صرف اللفظ عن ظاهره، وأن تأويله، أي صرفه عن ظاهره، ال يكون صحيحا إال إذا بين 
وإذا مل ينب التأويل على . على دليل شرعي من نص أو قياس، أو روح التشريع، أو مبادئه العامة

 دليل شرعي صحيح، بل بين على األهواء واألغراض واالنتصار لبعض اآلراء، كان تأويال غري
صحيح، وكان عبثيا بالقانون ونصوصه، وكذلك إذا عارض التأويل نصا صرحيا، أو كان تأويال 

  .   4"إىل ما ال حيتمله اللفظ
حكم النص والظاهر يتقرر إذن مما ذكر يف طرق اإلنباء عن املراد من حال اخلطاب أن    

مبا هو واضح الداللة عليه، ومبا باعتبار أما يستقالن باإلفادة واإلنباء عن املراد، هو وجوب العمل 
شرعي من نص أو إال بدليل  5وضع له اللفظ يف األصل، وأنه ال يصح تأويل ما حيتمل التأويل

  .قياس، أو روح التشريع، أو مبادئه العامة
  .  6وأن املنهج املتبع يف املستقل بنفسه يف اإلنباء عن املراد، أن حيمل على ما يقتضيه الظاهر   

                                                
 . 28: ، ص01:املصدر السابق، ج: ابن رشد احلفيد - 1
 .60:طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص: نعمان جغيم: ينظر  - 2
 .164:الفقه، صعلم أصول : عبد الوهاب خالف - 3
أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر، الربامكة، : وهبة الزحيلي: ينظر ؛164:نفس املرجع، ص: عبد الوهاب خالف - 4

 .   316-315:، ص01:، ج)م1996 -ه1416(دمشق، 
يقسمون اللفظ أما اجلمهور ف .يقسم األحناف اللفظ إىل ظاهر ونص، يقبالن التأويل، ومفسر وحمكم ال يقبالن التأويل  - 5

حممد بن علي بن حممد الشوكاين، إرشاد الفحول : ينظر. إىل ظاهر ونص، فالظاهر ما يقبل التأويل، والنص ما ال يقبل التأويل
عبد الوهاب : ؛ ينظر177 -176:، ص)م1979 -ه1399(إىل حتقيق احلق من علم األصول، دار املعرفة، بريوت، لبنان، 

، )م2001-ه1421(حممد اخلضري، أصول الفقه، دار الفكر، بريوت،  لبنان، : ينظر ؛170: خالف،  املرجع نفسه، ص
 .   312:، ص01:وهبة الزحيلي، نفس املرجع،ج: ينظر؛ 130 -129:ص

 .69: املنهج األصويل يف فقه اخلطاب، ص: إدريس محادي: ينظر - 6
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إىل  لذلك فهو حيتاج ،وهذا يتطرق إليه االحتمال :ستقل بنفسه يف اإلنباء عن املرادما ال ي -2
  .-كما سيتبني عند الكالم على القرائن-قرائن خارجية ملعرفة املراد

  .امل واملشترك : ويندرج حتته
الكفة، حبيث ال راجح  أي تعادل. 1"املتردد بني احتمالني فأكثر على السواء"وهو : امل -أ     

  .2"تكون داللته على تلك املعاين بالسواء ، وال خالف يف أنه ال يوجب حكما"إذ  .وال مرجوح
فهذا ال يستقل باإلنباء . 3"اللفظ املوضوع لكل واحد من معنيني فأكثر"وهو  :املشترك - ب     

نباء عن املراد، هو النظر فيما جيب واملنهج املتبع يف ما ال يستقل بنفسه يف اإل. عن املراد إال بقرينة
  .  4أن حيمل عليه بتطلب القرائن على الوجه الصحيح واملنضبط

  :يتقرر من بيان أوجه االستقالل يف اإلنباء عن املراد ما يلي
يتم  -النص والظاهر- منهج بيان املراد من النصوص الشرعية اليت تستقل بنفسها يف اإلنباء  -1

  .   من ظواهر النصوص
أو من وجه  -كاملشترك-أما النصوص الشرعية اليت ال تستقل يف اإلنباء عن املراد متاما - 2    

  . فإن منهج بيان املراد منها هو االستعانة بالقرائن مبا تتضمنه من سياق ومقام -كامل- دون وجه
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .37:شرح تنقيح الفصول، ص: القرايف - 1
 .28:، ص01:واية املقتصد، جبداية اتهد : ابن رشد - 2
 .30:نفس املصدر ، ص: القرايف - 3
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  )املتكلم: (ضوابط املخاطب: املطلب الثالث
يدل على املعىن املراد يف خطاب املخاطب، املخاطب نفسه، فهو الركن الثاين الذي  مما   

يتحكم يف مدى وضوح املراد من غريه، ومرد مدى وضوح املراد من غريه، واملتعلق بأثر املخاطب 
  :     يف بيان املراد يعود إىل أربعة ضوابط هي كاآليت

  . وبيان املعىنقدرة املخاطب على الداللة : الضابط األول
قدرة املخاطب على الداللة، وإفادة السامع من كالمه عما يريد تبليغه للمخاطبني، يتوقف 
على مدى متكنه من علوم اللسان العريب، فعلى قدر متكن املخاطب من ذلك يكون بيانه وداللته 

هذا التفاوت تظهر وحقيقة . على مراده، ومن هنا وقع التفاوت يف درجة البيان والفصاحة والبالغة
بوضوح يف علم البيان، باعتبار أنه متعلق باأللفاظ وما تفيده، وما تدل عليه من املعاين أوال، 

   .1وببحثه يف الداللة اليت للهيئات واألحوال واملقامات يف األلفاظ ثانيا 
لة وأصناف علم البيان هي مبثابة امليزان الذي حيكم على مستوى قدرة املخاطب على الدال

  .   والبيان من غريه
  : 2وأصناف علم البيان ثالثة وهي 

يبحث فيه عن هذه اهليئات واألحوال اليت تطابق باللفظ مجيع مقتضيات احلال، : الصنف األول
  .ويسمى علم البالغة

وهي االستعارة والكناية،  ؛يبحث فيه عن الداللة على التالزم اللفظي وملزومه: الصنف الثاين
  .بيانويسمى علم ال
أحلق بالصنفني األولني، وهو النظر يف تزيني الكالم وحتسينه بنوع من التنميق، إما : الصنف الثالث

بسجع يفصله، أو جتنيس يشابه بني ألفاظه، أو ترصيع يقطع، أو تورية عن املعىن املقصود بإيهام 
  .   معىن أخفى منه الشتراك اللفظ بينهما، وأمثال ذلك، ويسمى عندهم علم البديع

فأثر أصناف علم البيان هذه بالنسبة لفهم كالم اهللا عز وجل وصل إىل ذروته، وهو درجة 
وفاء الداللة منه جبميع مقتضيات األحوال، "اإلعجاز، وحقيقة اإلعجاز عند ابن خلدون تكمن يف 

                                                
 .89: طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص: نعمان جغيم: ؛ ينظر339: املقدمة، ص: ابن خلدون - 1
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ومفهومه، وهي أعلى مراتب الكالم مع الكمال فيما خيتص باأللفاظ يف انتقائها وجودة  منطوقه
  .      1"رصفها وتركيبها
القرآن معجزا أفحم الفصحاء، وأعجز البلغاء أن يأتوا مبثله، ال خيرجه عن كونه "وكون 

  .2"عربيا جاريا على أساليب كالم العرب، ميسرا للفهم فيه عن اهللا ما أمر به وى
قُرآنا عربِيا لِّقَومٍ ﴿:وقوله .3﴾ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ﴿: وقد قال اهللا تعاىل

4َ﴾يعلَمون
  

وإذا كان كال م الشارع عربيا، جاريا على أساليب كالم العرب، ميسرا للفهم فيه عن اهللا 
مبا أمر وى، فإن وصف اإلعجاز إذن مل خيرجه عن إدراك العقول ملعانيه، وأنه مفهوم معقول، 

  .5"خطام به من تكليف ما ال يطاق، وذلك مرفوع عن األمة"وإال كان 
لقدرة على اإلفهام، وبيان املراد يف كالم اهللا عز وجل بأن ويؤكد الشاطيب على ضابط ا

ذلك مقرر على أي وجه من وجوه اإلعجاز الكثرية، إذ أا ال متنع من الوصول إىل فهمه وتعقل 
     . 6﴾وا الْأَلْبابِكتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُ﴿ :معانيه، بدليل قوله تعاىل

  .7وبالتايل يستلزم إمكان الوصول إىل التدبر والتفهم يف كالم الشارع عز وجل
فإذا تقرر ضابط القدرة على إيصال املعىن واملراد يف كالم اهللا عز وجل، وأنه وصل إىل 
 درجة اإلعجاز واليسر يف الفهم مع كونه جار على أساليب العرب، فإن أثر ذلك يعود على

يكون اليسر يف الفهم عن اهللا " الدربة يف اللسان العريب" املخاطَب وطرق وصوله للمراد، فبمقدار
الذي جعله اهللا  - ازداد املخاطَب من العلم باللسان"وكلما . مراده مما أمر به وى والعكس بعكسه

  .  8"كان خريا له -لسان من ختم به نبوته، وأنزل به آخر كتبه

                                                
 .343 -342:السابق، ص املصدر: ابن خلدون - 1
 .277 -276: ، ص03:املوافقات، ج: الشاطيب - 2
 . 17:اآلية -القمر: سورة - 3
 . 03:اآلية –فصلت : سورة - 4
 .277: ، ص03:نفس املصدر ج: الشاطيب - 5
 .29:اآلية –ص : سورة - 6
 .277: ، ص03:املصدر نفسه، ج: الشاطيب: ينظر - 7
 . 277:، ص03:الشاطيب، املصدر نفسه، ج: ينظر؛ 64:الرسالة، ص: الشافعي - 8
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  .نوع األلفاظ اليت خيتارها املخاطب: الضابط الثاين
فإن حتري ) النص، الظاهر(؛ باعتبار أن األلفاظ تتفاوت يف مدى وضوحها من غريه 

املخاطب للهيئة املفيدة لأللفاظ على مقتضى أساليب العرب، هو مما خيدم إدراك املراد واملقصود 
  . من خطابه بشكل مؤثر على نفس اخلطاب وعلى املخاطَب إىل درجة البيان والبالغة مث اإلعجاز

. ان العريب هذه احلقيقةوقد قرر ابن خلدون يف الفصل السادس والثالثون يف علوم اللس
فبالنسبة لعلم البيان باعتبار أنه متعلق باأللفاظ وما تفيده، وما تدل عليه  ،وبني منهج حتقق ذلك

         1:من معاين، قسمه إىل ثالثة أقسام، إذا حصلت للمخاطب فقد بلغ غاية اإلفادة يف كالمه وهي
بعض والداللة على هذه املفردات من ويفضي بعضها إىل : تصور مفردات تسند ويسند إليها -1

  .األمساء واألفعال واحلروف
ويدل عليها بتغري احلركات من اإلعراب وأبنية : متييز املسندات من املسند إليها واألزمنة -2

  .الكلمات، وهذه كلها هي صناعة النحو
  :أحوال املتخاطبني -3

اطب هو غاية مطابقة الكالم للمعىن، أما بالنسبة لبالغة املخاطب، فإن وصف الذوق للمخ       
مطابقة الكالم للمعىن "، والبالغة هي  2"حصول ملكة البالغة للسان"تأسيسا على أن الذوق هو 

  .  3"من مجيع وجوهه خبواص تقع للتراكيب يف إفادة ذلك
املتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى اهليئة املفيدة لذلك على "ومن هنا يتقرر أن 

يب العرب وأحناء خماطبتهم، وينظم الكالم على ذلك الوجه جهده، فإذا اتصلت مقاماته أسال
مبخالطة كالم العرب حصلت له امللكة يف نظم الكالم على ذلك الوجه، وسهل عليه أمر التركيب 

  .           4"حىت ال يكاد ينحو فيه غري منحى البالغة اليت للعرب
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  .حال املخاطب: الضابط الثالث
حال املخاطب وما يقتضيه حال الفعل، مما حيتاج إىل بيان وداللة، يعترب ضابطا مهما يف    

فهم املقصود من بعض النصوص، بل إن فهم متام املراد من بعض النصوص يتوقف على احلال 
املصاحبة لتلك الواقعة والفعل، خاصة إذا صاحب املخاطب خطابه بعالمات وإشارات وهيئات 

األمور املكتنفة بالواقعات احملتاجة للداللة أحوال "وهلذا كانت من  لمخاطَبني،هة لمعينة موج
. املتخاطبني أو الفاعلني، وما يقتضيه حال الفعل، وهو حمتاج إىل الداللة عليه ألنه من متام الفائدة

على شيء منها فليس من  وإذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية اإلفادة يف كالمه، وإذا مل يشتمل
جنس كالم العرب، فإن كالمهم واسع، ولكل مقام عندهم مقال خيتص به بعد كمال اإلعراب 

  .1"واإلبانة
فإذا تبينت أمهية وضرورة حتصيل أحوال املتخاطبني يف إدراك املقصود من كالم املتكلم، 

السنة النبوية، حيث اعتىن الرواة  قد وردت إشارات كثرية إىل ذلك يف"فإنه ال بد من التنبيه إىل أنه 
أما بالنسبة للقرآن الكرمي فإن هذا العنصر غري متوفر . بنقلها إدراكا منهم ألمهيتها يف فهم اخلطاب

لترته الذات اإلهلية عن ذلك، ولعدم صدور الوحي يف شكل خطاب مباشر بني اهللا تعاىل 
  . 2"وعباده

  :عليه وسلم أثناء صدور اخلطاب ما يلي ومن األمثلة اليت تبني حال النيب صلى اهللا
قَسم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوما قسمةً فَقَالَ رجلٌ من « :عن عبد اللَّه قَالَروى البخاري -2

ه لَآتين النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَتيته الْأَنصارِ إِنَّ هذه لَقسمةٌ ما أُرِيد بِها وجه اللَّه قُلْت أَما واللَّ
بِأَكْثَر يى أُوذوسلَى مع ةُ اللَّهمحقَالَ ر ثُم ههجو رمى احتح بضفَغ هترارلَإٍ فَسي مف وهو نم 

ربذَا فَص3»ه.  

                                                
 .91:مقاصد الشارع، صنعمان جغيم، طرق الكشف عن :ينظر.  342 -341:املصدر السابق، ص: ابن خلدون - 1
 .91:نفس املرجع، ص: نعمان جغيم  - 2
، دار ابن كثري، 03:مصطفى ديب البغا، ط: حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا اجلعفي، صحيح البخاري، احملقق: البخاري - 3
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عظم حرمة التشكيك يف عدل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فالغضب وامحرار الوجه عالمة على "
حكمه، وتأذيه صلى اهللا عليه وسلم من ذلك، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يغضب 

  .1"لنفسه، فإذا غضب فإمنا ذلك النتهاك حرمات اهللا تعاىل
عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ عن أَبِيه رضي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه روى البخاري  -2

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُ«  :صعو بِاللَّه اكرقَالَ الْإِش ولَ اللَّهسا رلَى يا برِ قُلْنائرِ الْكَببِأَكْب ئُكُمبأَلَا أُن وق
هشورِ ولُ الزقَوورِ أَلَا وةُ الزادهشورِ ولُ الزقَوفَقَالَ أَلَا و لَسئًا فَجكتكَانَ منِ ويدالا الْوورِ فَمةُ الزاد

كُتسلَا ي ى قُلْتتا حقُولُهالَ ي2»ز.  
، وأن خطورته تستدعي فتغيري اجللسة تنبيه للسامعني أن ما سيقوله بعد ذلك أمر جلل

االستواء له جالسا، ويأيت بعد ذلك تكرار الكبائر عالمة أخرى لتأكيد عظم حرمتها وحتذير 
  .3"املسلمني من مغبة الوقوع فيها

خرجت مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه  :أَنس بن مالك رضي اللَّه عنه يقُولُما أخرجه البخاري عن  -3
هذَا «: ه أُحد قَالَعلَيه وسلَّم إِلَى خيبر أَخدمه فَلَما قَدم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم راجِعا وبدا لَ

مدينة قَالَ اللَّهم إِني أُحرم ما بين لَابتيها كَتحرِميِ إِبراهيم مكَّةَ جبلٌ يحبنا ونحبه ثُم أَشار بِيده إِلَى الْ
  . 4»اللَّهم بارِك لَنا في صاعنا ومدنا

فلوال ما ذكره الراوي من إشارته صلى اهللا عليه وسلم بيده إىل املدينة لتعذر علينا معرفة 
  .5"ري الغائب يف لفظ ال بتيهاعلى ماذا يعود ضم
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  .إرادة املخاطب: الضابط الرابع
أن املراد يتعلق بإرادة املتكلم، وأن  -يف الفصل التمهيدي-تبني عند التكلم يف حقيقة املراد   

إرادة املتكلم هي الضابط الذي يضبط ألفاظ املتكلم من جهة، ويضبط أيضا املراد الذي أراده 
اللفظ اخلاص قد ينتقل إىل "ية، ذلك أن العربة باإلرادة ال باللفظ، بدليل أن املتكلم من جهة ثان

وذلك حلكمة يقصدها املتكلم، . 1"معىن العموم باإلرادة، والعام قد ينتقل إىل اخلصوص باإلرادة
األصل يف املخاطب أن يسعى قدر اإلمكان إىل إفهام املخاطَبني بأن يكون معىن كالمه " ذلك أن
ال أنه قد يقصد أحيانا إىل استعمال بعض األلفاظ املبهمة اليت يتعذر إدراك حقيقة معناها، حمددا، إ

  .2"أو بعض األلفاظ احملتملة ألكثر من معىن حلكمة يريدها الشارع
  :ومنه يتقرر ما يلي      

 إن فهم وفقه مراد املتكلم من كالمه يتوقف على املعرفة بإرادته وقصده وحكمته، وأن هذا - 1 
قدر زائد على جمرد وضع اللفظ يف اللغة، وحبسب ذلك تتفاوت مراتب الفقه والفهم عن الشارع 

  .  عز وجل
  . كما يتقرر من هذا أن فهم املراد، مرتبة أعلى شأنا من فهم وضع اللفظ يف اللغة -2
 أن التعرف -يف املبحث األول من الفصل التمهيدي-تأسيسا على ما ذكر يف حقيقة املراد  -3

على املتكلم وعلى كماله وترتهه عن النقص يف أمسائه وصفاته وأفعاله، إمنا هو النهج القومي 
  .والصراط املستقيم يف معرفة حقيقة املراد من كالم الشارع سبحانه وتعاىل
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  ).السامع:(ضوابط املخاطَب: املطلب الرابع
مبقتضى أن املخاطبون يتفاوتون يف مدى البيان والوضوح من غريه، فإن املخاطَبون أيضا 

فهم "يتفاوتون وخيتلفون يف مقدار إدراك مراد املتكلم من كالمه، وباعتبار أن داللة اللفظ هي 
 م فإن فهم السامع أو املخاطَب لكال.1"السامع من كالم املتكلم كمال املسمى أو جزأه، أو الزمه

داللة - ، أو الزمه- داللة التضمن - ، أو جزئه-داللة املطابقة-املتكلم؛ من حيث كمال املسمى
ومن مث فإنه حبسب تفاوت املخاطَبني، وتنوع الكالم واختالف . ، على ثالثة أنواع-التالزم

أساليب اللغة وألفاظها، تتنوع وختتلف الداللة، وحبسب الوضوح أو اخلفاء يف ذلك، يكون 
  .املراد واملقصود من غريهوضوح 

  : 2وميكن تصنيف مدى إدراك املخاطَبني على فهم النصوص الشرعية إىل مستويني
  . يتمكن من فهمه كل من عرف اللغة العربية، ففهمه متيسر لعامة الناس: مستوى عام - أ

حيتاج إىل أهل االختصاص إلدراك مراميه واإلحاطة مبعانيه، وهم أهل  :مستوى خاص -ب
  .  االجتهاد
امتاز الصحابة عن غريهم يف "ويف هذا املستوى اخلاص أيضا يتفاوت أهل االجتهاد، فقد         

القدرة على فهم النصوص الشرعية، وإدراك مقاصد الشارع منها، كما جند الصحابة أنفسهم 
يف فهم النصوص ) الفقهاء(ومن هذا التفاوت وقع االختالف بني املخاطَبني. 3"كيتفاوتون يف ذل
فما حقيقة هذا التفاوت؟ وإذا كان هذا التفاوت هو من أسباب االختالف، فما . ومراد الشارع

  ضوابط هذا االختالف؟ وكيف ميكن تضييق دائرة االختالف يف بيان مراد الشارع؟   
  :أسباب االختالف: أوال 
التفاوت بني املخاطَبني يكون حبسب درجة فهم النصوص، وإدراك مقاصد الشارع ومراده    

من كالمه، وهلذا التفاوت بني املخاطَبني، سواء فيما يتعلق بالقدرات العقلية، أو يف أدوات الفهم، 
فهم أو يف الدربة يف اللسان العريب، أو مبقدار املعرفة باملتكلم وإرادته، أثر يف االختالف يف 

 ،وال بد من حصر أسباب االختالف أوال. النصوص، وأيضا يف حتديد مراد ومقاصد الشارع
                                                

 .  25:شرح تنقيح الفصول، ص: القرايف - 1
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هل هو  -حىت ميكن الوقوف على حقيقة االختالف بني الفقهاء ،وبياا ثانيا على وجه اإلمجال
، ومن مث وضع ضوابط منهجية هلذا االختالف، ميكن التحاكم -، أم اختالف تنوعاختالف تضاد

  .        ترجيح ما أمكن ترجيحهلديها و
  : مرجع هذا االختالف من حيث اإلمجال يعود إىل األسباب التالية 

  :االختالف يف القدرات العقلية والبيئات -1

ومن آياته ﴿ :فالبشر خمتلفون يف أشكاهلم وصورهم وألوام وألسنتهم، بدليل قوله تعاىل   
وهذا االختالف ال يقف عند حد . 1﴾ واختلَاف أَلِْسنتكُم وأَلْوانِكُمخلْق السماوات والْأَرضِ 

الصورة والشكل واللسان، بل يتجاوزه إىل اختالف املواهب واالستعدادات وامليول واالجتاهات 
يترتب على هذه االختالفات بني البشر  والعقول والذكاء واملدارك والطبائع والغرائز، فكيف ال

2. اآلراء والتصورات واالعتقاداتاختالف يف
  

إضافة إىل ذلك اختالف البيئات والعصور، فذلك كله له أثر يف االختالف بني الفقهاء يف 
األحكام الفرعية، فقد كان اإلمام الواحد يغري من اجتهاده يف املسألة الواحدة إذا تغريت الظروف 

قدمي بين على بيئة وحال وواقع أهل  فقه -رضي اهللا عنه-مكانا وزمانا، كما حصل مع الشافعي 
-بغداد، وفقه جديد بناه على بيئة وحال وواقع أهل مصر، وكما حصل مع صاحيب أيب حنيفة

وكما حيصل يف األمور االجتهادية الفرعية بني املتقدمني واملتأخرين يف . بعد وفاته - رضي اهللا عنه
       3.املذهب الواحد
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  :االختالف يف مصادر املبادئ واألحكام  -2
  :1مصادر املبادئ واألحكام اإلسالمية كلها تنقسم من حيث قوة داللتها إىل قسمني    
مل يقع اخلالف بني األئمة يف املبادئ واألحكام واملسائل اليت كانت أدلتها قطعية : 2أدلة قطعية -أ

ام اليت دلت عليها أدلة قطعية، فهي قطعية، ذلك أن املبادئ واألحك. ال احتمال فيها وال خفاء
  . 3وصفة القطع فيها مكتسبة من أدلتها

ومن مث يترتب على املبادئ واألحكام اليت أدلتها قطعية كما بني ذلك رمضان البوطي كما 
  :4يلي

فكان اإلميان .ال يسع املسلم املؤمن بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله أن جيحدها أو يشك فيها  -  1 
 ا واجبا وكان إنكارها دائرا بني الكفر إن كانت مما هو معروف من الدين بالضرورة، والفسق

  .    إن مل تكن مما هو معروف من الدين بالضرورة
ما اختلف املسلمون فيه من بعض مسائل االعتقاد، فذلك ألن أدلته مل ترق إىل درجة القطع،  - 2 

  .دلوالافطاف ا االحتمال، فوقع اخلالف يف فهم م
مثل هذه األمور ال يستوجب اخلطأ يف اعتقادها كفر أو ردة، ألن سبيل القطع واليقني فيها  -3

  .مفقود
ومن هنا أيضا مل يصح القول باالجتهاد يف مسائل االعتقاد القطعية كما مل يصح فيها القول  -4

  . بالتقليد
  

                                                
 .16:، ص03:املوافقات،ج: الشاطيب". كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيا، أو ظنيا" - 1
تلك اليت وصلت إلينا عن طريق قطعي، وحتمل يف نفس الوقت داللة قطعية على مضموا، أي فهي قطعية الثبوت "وهي  - 2

  .ر ملضموابالنظر ملنشئها، وقطعية الداللة بالنظ
وينطبق هذا الوصف على النصوص اليت وصلت إلينا بشكل متواتر، وال حتتمل يف داللتها أكثر من معىن واحد،  

، دار الفكر، دمشق،               11:حماضرات يف الفقه املقارن، ط: حممد سعيد رمضان البوطي".كاألمر بالصالة
 .  10:، ص)م2009 -ه1430(
 .10:نفس املرجع، ص رمضان البوطي،: ؛ ينظر16:، ص03:نفس املصدر، ج: الشاطيب: ينظر - 3
  .12-11:املرجع نفسه، ص :رمضان البوطي - 4
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ية، فهي ظنية، وصفة الظن فيها فاملبادئ واألحكام اليت دلت عليها أدلة ظن: 1أدلة ظنية-ب
  .مكتسبة من أدلتها

ومن هنا وقع اخلالف يف هذه املسائل واألحكام، فرقعة اخلالف تتسع أو تضيق يف هذه 
  .األحكام واملسائل حسب قوة االحتمال أو ضعفه يف األدلة

      2:ويترتب على ذلك كما بني ذلك رمضان البوطي ما يلي 
سبيل االعتماد على هذه األدلة إمنا هو االجتهاد، إذ ال يكون الدليل ظنيا إال ألنه  إن  -1

حيتمل أكثر من معىن واحد دون أن يكون مثة ما يقطع بصحة معىن واحد منها دون املعاين 
  .  األخرى

 أكثر األحاديث الواردة يف الصحاح ذات داللة ظنية، إما ألا أحاديث آحاد مل تصل إىل -2   
     3.درجة التواتر، أو ألن االحتمال يتطرق على املعاين املتضمنة هلا

إذا كانت األدلة الظنية هي مستند هذه األحكام، فقد كان اخلالف يف الوصول إىل نتائجها  -3   
  .أمرا طبيعيا بل أمرا حتميا

لى أي وعليه فإن اختالف املذاهب الفقهية عن بعضها، اختالف ال يقوم يف جوهره ع -4   
  .وإمنا اقتضته ضرورة النظر واالجتهاد والبحث. عصبية أو تباعد أو حمض هوى أو جهل

أن الشارع جل جالله قد تعبدنا يف األحكام العملية باألدلة الظنية، فحيثما قام الظن  -5   
  .   مستندا إىل األدلة الشرعية الصحيحة، أن احلكم كذا وجب العمل مبوجب ذلك الظن

  
  
  
  

                                                
تلك اليت مل يتوفر القطع يف طريق وصوهلا إلينا، كأخبار اآلحاد على اختالف أنواعها مما يسمى بالغريب أو العزيز أو "فهي - 1

حماضرات : حممد سعيد رمضان البوطي".: ها، كأن تدل على معىن مع احتماهلا ملعىن آخرأو مل يتوفر القطع يف داللت.. املشهور
  .11 -10:يف الفقه املقارن، ص

  .15 -12من: نفس املرجع، ص :رمضان البوطي: ينظر - 2
 .35 -34:إبراهيم سلقيين، املرجع السابق، ص: ينظر - 3
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  :  ختالف يف توظيف الوسائل اللغويةاال – 3
ميكن حصر أسباب االختالف يف توظيف الوسائل اللغوية من حيث اإلمجال باجلنس يف  

  1:ستة أسباب
يراد به اخلاص، أو خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به  2عاما :تردد اللفظ بني أن يكون -1 

  .اخلاص، أو يكون له دليل خطاب، أو ال يكون له العام، أو خاصا يراد به
  :وينقسم إىل قسمني :الذي يف األلفاظ3االشتراك -2 

كلفظ القرء الذي ينطلق على األطهار وعلى احليض، وكذلك : االشتراك يف اللفظ املفرد -أ     
لفظ األمر هل حيمل على الوجوب أو الندب، ولفظ النهي هل حيمل على التحرمي أو على 

  . الكراهية
فإنه حيتمل أن يعود ، 4﴿ إِلَّا الَّذين تابوا﴾: مثل قوله تعاىل: االشتراك يف اللفظ املركب-ب   

على الفاسق فقط، وحيتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق وجميزة 
  . شهادة القاذف

  :اختالف اإلعراب -3
   :قة أو محله على نوع من أنواع اازتردد اللفظ بني محله على احلقي -4

إما احلذف، وإما الزيادة، وإما التقدمي، وإما التأخري، وإما تردده على :وأنواع ااز هي
  . احلقيقة أو االستعارة

                                                
 .30: ، ص01:ج بداية اتهد واية املقتصد،: ابن رشد: ينظر - 1
لسان العرب،  : ابن منظور." عمهم األمر، يعمهم عموما أي مشلهم، والعامة خالف اخلاصة: لغة-أ:   تعريف العام - 2
  .426:، ص12:ج
  .38:شرح تنقيح الفصول، ص: القرايف -"املوضوع ملعىن كلي بقيد تتبعه يف حماله" العام هو: اصطالحا-ب 

  :عشرين صيغة حنو: وأدوات العموم
كل، ومجيع، ومن، وما، واملعرف بالالم مجعا ومفردا، والذي واليت وتثنيتهما ومجعهما، وأي، ومىت يف : فمنها

: القرايف: ينظر .الزمان، وأين وحيث يف املكان، قاله القاضي عبد الوهاب، واسم اجلنس إذا أضيف، والنكرة يف سياق النفي
أمحد بن إدريس القرايف، العقد املنظوم يف اخلصوص  أبو العباسشهاب الدين : ؛ ينظر157 -141: نفس املصدر، ص

 .351: ، ص)م1999-ه1420(، املكتبة املكية، 01:والعموم، حتقيق أمحد اخلتم عبد اهللا، ط
 .30:شرح تنقيح الفصول، ص: القرايف ".اللفظ املوضوع لكل واحد من معنيني فأكثر: "املشترك هو - 3
 .05: اآلية -النور: سورة - 4
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  :1إطالق اللفظ تارة وتقييده تارة -5 
  .مثل إطالق الرقبة يف العتق تارة، وتقييدها باإلميان تارة  
اليت يتلقى منها الشرع األحكام بعضها مع : الشيئني يف مجيع أصناف األلفاظالتعارض يف  -6

بعض وكذلك التعارض الذي يأيت يف األفعال أو يف اإلقرارات، أو تعارض القياسات أنفسها، أو 
أعين معارضة القول للفعل أو لإلقرار أو للقياس، : التعارض الذي يتركب من هذه األصناف الثالثة

  .2ل لإلقرار أو للقياس، ومعارضة اإلقرار للقياسومعارضة الفع
وعند وجود هذا التعارض ال بد من البحث عن دليل مرجح، وهذا ما فعله القرايف    

والعموم  حيمل اللفظ على احلقيقة دون ااز،"كنموذج  يف تعارض مقتضيات األلفاظ، حيث 
مار، وعلى اإلطالق دون التقييد، واالستقالل دون اإلض دون التخصيص، واإلفراد دون اإلشراك،

وعلى التأصيل دون الزيادة، وعلى الترتيب دون التقدمي والتأخري، وعلى التأسيس دون التأكيد، 
وعلى البقاء دون النسخ، وعلى الشرعي دون العقلي، وعلى العريف دون اللغوي، إال أن يدل دليل 

عقل احتمال وقوعه على ما يقابله على خالف ذلك، ألن مجيع ما أدعينا تقدميه ترجح عند ال
   3.والعمل بالراجح متعني

من عرض أسباب االختالف يف توظيف الوسائل اللغوية أن اللغة اليت نزل ا  ويتضح
القرآن واسعة، فيها املشترك واملترادف واحلقيقة وااز والعام واخلاص وغري ذلك، وأن هذا ما 

وهذا يقضي أن الدربة . ويف استنباط األحكام الشرعية أدى إىل االختالف يف فهم النص وداللته،
يف اللسان العريب هي الركن األول يف فهم النصوص الشرعية أوال، ويف حتديد املراد من كالم 

  . الشارع وضبطه ثانيا
طول "وضابط هذه الدربة يكون حبسب ممارسة أساليب اللغة وكالم املخاطب، ذلك أن 

  .4"سب صاحبها دربة بأساليبه يف اخلطاب ومقاصده فيهاملمارسة لكالم متكلم ما تك

                                                
القرايف، املصدر : ينظر. املطلق هو اللفظ املوضوع ملعىن كلي، واملقيد هو اللفظ الذي أضيف إىل مسماه معىن زائد عليه - 1

  .39: السابق، ص
 .30:، ص01:املصدر السابق، ج: ابن رشد - 2
 .93: نفس املصدر،  ص: القرايف - 3
 .95:الشارع، صطرق الكشف عن مقاصد : نعمان جغيم - 4
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األدوات الالزمة حلسن فهم النص "ومن مث فإنه ال بد ألهل االجتهاد بصفة خاصة من 
واستثمار األحكام الشرعية منه، من متكن من ناصية اللغة العربية، ومترس على التعامل مع 

الشارع يف اخلطاب ومقاصده العامة من النصوص الشرعية، مبا يكسب صاحبه دربة بأساليب 
التشريع، وعلم بقواعد األحكام وأصوهلا، وإطالع على الالزم معرفته من أسباب الرتول وأسباب 
ورود احلديث الشريف، فال ميكن ملن مل يستجمع شروط النظر الصحيح يف النصوص الشرعية أن 

  .  1"يدعي قدرته على إدراك مقاصد الشارع من تشريعاته وأحكامه
  2:بعد عرض أسباب االختالف بإجياز ميكن استخالص ما يليو       
إن اختالف الفقهاء إمنا هو اختالف يف الفروع، ال يضر األمة وال يفرق مشلها، بل هو  -1

  .رمحة وتيسري على الناس
ما نراه من التعصب املذهيب واالنقسام املفرق يف الواقع، إمنا سببه اجلهل بالشريعة أوال،  -2

  .رية األئمة وأقواهلم وعلو شأم ثانيا، وبأسباب االختالف ثالثاوبس
الوقوف من االختالفات الفقهية موقف املستنكر أو املتشكك يف الشريعة وعلمائها، نظرة  -3

سطحية سببها االعتقاد أن سبب اختالف الفقهاء هو فقط حمصور يف ثبوت النص أو 
سنة ومتيز صحيحها من ضعيفها كان عدم ثبوته،  فإذا توفرت النصوص بعد تدوين ال

ولكن حقيقة األمر أن هذا ليس السبب الوحيد لالختالف، بل . الزما زوال االختالف
 .       هناك أسباب متعددة أدت إىل تنوع اآلراء واختالفها

  
  

  
       

  
  
  

                                                
 .95:املرجع السابق، ص: نعمان جغيم - 1
 . 37 -36:إبراهيم سلقيين، املرجع السابق، ص: ينظر - 2
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  ).ما حييط باخلطاب. (ضوابط سياق اخلطاب :املطلب اخلامس
. اللغوي واالجتماعي ؛هو سياق اخلطاب بنوعيه ،الركن الرابع من أركان العملية التخاطبية   

وسبب اعتبار السياق ركنا من األركان، يظهر جليا عند بيان معىن السياق، ومنهج توظيفه، 
  . وباألخص أثر السياق يف فهم املراد من النصوص

اجلمل املكونة والسابقة والالحقة لنص اخلطاب "املقصود بالسياق اللغوي : السياق اللغوي: أوال
  . 1"املراد تفسريه واستخالص املقصود منه

  2:منهج توظيف السياق يف استخالص املقصود واملراد من النص مير عرب خطوتني 
بالسياق  وهذه خطوة تتعلق. النظر يف اجلمل املكونة والسابقة والالحقة للنص :اخلطوة األوىل

  .اللغوي مبعناه اخلاص
وإن كانت ختتلف من . لنظر يف النصوص األخرى اليت هلا عالقة ما ذا النص :اخلطوة الثانية

حيث املواضع واألزمنة عما ورد فيه هذا النص، وهذه اخلطوة الثانية تتعلق بالسياق اللغوي 
  .مبعناه العام

استحضار ما حييط بالنص من "وكلتا اخلطوتني هلما أثر يف فهم املراد من النص، ذلك أن      
نصوص سابقة والحقة، ونصوص أخرى متعلقة به وخادمة لفهمه، هو ما جيعلها إما مبينة له، أو 

  .3"مكملة ملعناه، أو خمصصة لعمومه، أو مقيدة إلطالقه
  4:اه مبثالنيقد مثل الشافعي للصنف الذي يبني سياقه معنو

واَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ في ﴿: قوله تعاىل: األول
لُوهبن ككَذَل يهِمأْتونَ الَ تبِتسالَ ي مويعاً ورش هِمتبس موي مهانيتح يهِمأْتإِذْ ت تبا كَالسوا م بِمان

  .5﴾يفْسقُونَ

                                                
 .97:طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص: نعمان جغيم - 1
 .97:نفس املرجع، ص: نعمان جغيم:ينظر - 2
 .97:املرجع نفسه، ص: نعمان جغيم: ينظر - 3
  .74-73:الرسالة، ص: الشافعي - 4
 .163: اآلية -األعراف : سورة - 5



 .الضوابط املنهجية للخطاب واملقاصد وأثرها يف بيان املراد:                        الفصل األول

- 108  - 
 

إِذْ يعدونَ في  ﴿ :فابتدأ جل ثناؤه ذكر األمر مبسألتهم عن القرية احلاضرة البحر، فلما قال
تبدل على أنه إمنا أراد أهل القرية، ألن القرية ال تكون عادية وال فاسقة بالعدوان يف ﴾الس ،

   .الذين بالهم مبا كانوا يفسقونالسبت وال غريه، وأنه إمنا أراد بالعدوان أهل القرية 
وكَم قَصمنا من قَرية كَانت ظَالمةً وأَنشأْنا بعدها قَوما آخرِين، فَلَما ﴿قوله تعاىل: والثاين

وهذه اآلية يف مثل معىن اآلية قبلها، فذكر قصم القرية،  1 ﴾أَحسوا بأْسنا إِذَا هم منها يركُضونَ
فلما ذكر أا ظاملة بان للسامع أن الظامل إمنا هم أهلها، دون منازهلا اليت ال تظلم، وملا ذكر القوم 
املنشئني بعدها، وذكر إحساسهم البأس عند القصم، أحاط العلم أنه إمنا أحس البأس من يعرف 

  .البأس من اآلدميني
النص، ال بد من حتديد وظيفة  ولضبط أثر ودور السياق اللغوي يف حتديد املقصود واملراد من

  . القرائن املقالية أوال، مث بيان مدى أمهيتها يف فهم املراد
  : وظيفة القرائن املقالية -1

اليت يتضمنها الكالم، أي تؤخذ من مبىن اخلطاب والعالقات بني " هي القرائن املقالية
أو تكون خارجية، أي ألفاظه، وميكن أن تكون قرائن داخلية، أي متضمنة يف نفس اخلطاب، 

  .  2"واردة يف نص آخر مستقل
  3.معنوية ولفظية: والقرائن اليت يتضمنها مبىن النص نفسه على نوعني

وهي العالقات السياقية بني كلمات اجلملة سواء منها اجلملة : القرائن املعنوية  -  أ
االمسية أو اجلملة الفعلية، مثل اإلسناد، والتخصيص، والنسبة، والتبعية، 

  .خالفةوامل
العالمة اإلعرابية، والرتبة، : وهي املتعلقة حبالة اللفظ نفسه، مثل: القرائن اللفظية  - ب

  .   والصيغة، واملطابقة، والربط

                                                
 .12-11:اآلية -األنبياء: سورة - 1
 .98 -97:املرجع السابق، ص: نعمان جغيم - 2
 .98 -97:نفس املرجع، ص: نعمان جغيم  -3
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ومنه فإن العالقات السياقية بني كلمات اجلملة سواء منها اجلملة االمسية أو اجلملة الفعلية،    
ن خطوتني يوصل إىل حتديد وظيفة القرائن والعالقات املتعلقة حبالة اللفظ نفسه، هو منهج م

، وهي حتديد املعىن النحوي للكلمات، ذلك أا - اليت هي مبثابة املقدمات بالنسبة للنتائج-املقالية، 
املسؤولة عن وضوح املعىن، وأمن اللبس الذي قد ينتج عن تعدد املعىن الوظيفي للكلمات، وحتديد "

  . 1"املقال، أي املعىن اللغوي ارد للنصاملعىن النحوي ينتج عنه حتديد معىن 
وامتزاج النحو باملعاين يؤدي إىل شدة االرتباط مبعاين اجلمل ومواطن استعماهلا وما يناط 

           2.بكل مجلة منها من معىن
وهنا تظهر أمهية هذه اخلطوة كمقدمة صحيحة يف بيان املراد من النص، ومع ذلك فإن هذا 
املعىن اللغوي الذي حددته القرائن املقالية قد يصلح ألكثر من معىن، وبالتايل يأيت دور القرائن 

ين احلالية لتحديد وضبط املراد من النص، هل يصلح لكل تلك املعاين؟ أم أنه خيص معىن من املعا
  اليت حيددها املقام فقط؟ 

فهذه املرحلة املتعلقة باملقال واليت تنتج املعىن اللغوي ارد للنص، ال بد إذن أن تتبعها           
هو املقصود، أم أن ) ظاهر النص(مرحلة ثانية تتعلق باملقام، واليت تضبط كون هذا املعىن اللغوي 

  . ن احلالية والسياق العام للنص يف حتديد املقصود منهوبالتايل تظهر وظيفة القرائ. املقصود غريه
ال يكتفي بتحليل تركيب املقال، وال مبعىن كلماته "املعىن الداليل أو املعىن املقامي من مث فإن و

  . 3"املفردة، وإمنا يراه فوق ذلك يف ضوء املقام
    
  
  
  
  

                                                
علماء دراسة لسانية ملناهج (حممد يونس علي، علم التخاطب اإلسالمي:  ؛ ينظر99:املرجع السابق، ص: نعمان جغيم - 1

 .89:، ص)م2006(، 01:، دار املدار اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط)األصول يف فهم النص
 .337، ص)م2004-هـ1425( ، عامل الكتب، القاهرة، 04: متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ط: ينظر - 2
 .39:نفس املرجع، ص: متام حسان - 3
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   :عالقة القرائن املقالية باملعىن الداليل-2
 1:فاملعىن الداليل يعتمد على دعامتني مها وعليه

 :وهو مكون من معنيني: املعىن املقايل/ 1
 -الصويت والصريف والنحوي-  وهو املتكون من األنظمة الثالثة: املعىن الوظيفي -أ        

وهي يف حقيقتها وظائف تؤديها املباين اليت تشتمل عليها وتنبين منها هذه األنظمة، ككون 
  .2ة السكون، وككون الفاعلية وظيفة االسم املرفوعالوقف وظيف

  . 3"الذي تدل عليه الكلمة املفردة كما يف املعاجم"املعىن املعجمي وهو -ب      
  .واملعىن املقايل يشمل القرائن املقالية كلما وجدت

   4.وهو مكون من ظروف أداء املقال، وهي اليت تشتمل على القرائن احلالية: املعىن املقامي/ 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .352:اللغة العربية معناها ومبناها، ص: حسان متام: ينظر - 1
 . 39:نفس املرجع، ص: متام حسان: ينظر - 2
 .39:املرجع نفسه، ص: متام حسان:  - 3
 .90-89:علم التخاطب اإلسالمي، ص: حممد حممد يونس علي: ينظر - 4
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  ).املقام: (السياق االجتماعي: ثانيا
واملقصود بالسياق االجتماعي املقام الذي صدر فيه اخلطاب، وهذا املقام هو حصيلة الظروف      

االجتماعية والطبيعية والنفسية السائدة وقت صدور اخلطاب، وتدخل فيه أسباب الرتول، وأسباب 
   .    1ورود احلديث

  :االجتماعي وظيفة السياق-1
وللسياق االجتماعي أثر يف صيغة اخلطاب ويف توجيهه ويف فهمه، ومن مث فإن نقل القرائن   

وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة، فات فهم الكالم مجلة "الدالة على املعىن له أثر يف فهم الكالم 
  .  2"أو شيء منه

الكالم والداللة على املعىن، ومبقدار فبمقدار نقل القرائن الدالة يكون الوضوح يف فهم   
  .النقص يف نقلها يكون اخلفاء يف الداللة، إىل درجة فوات فهم الكالم مجلة أو شيء منه

وتأسيسا على هذا فإن اللغة ظاهرة اجتماعية وأا شديدة االرتباط بثقافة الشعب الذي       
طة حصر أنواع املواقف االجتماعية املختلفة يتكلمها، وأن هذه الثقافة يف مجلتها ميكن حتليلها بواس

اليت يسمون كال منها مقاما، فمقام الفخر غري مقام املدح ومها خيتلفان عن مقام الدعاء أو 
  .  3"االستعطاف أو التمين أو اهلجاء وهلم جرا، وكان من رأي البالغيني أن لكل مقام مقاال

واملقالية يف توجيه وإزالة االحتماالت اليت تعرض  وههنا تظهر أمهية وفائدة القرائن احلالية      
للسامع يف مقصود املخاطب من خطابه أوال، مث يف حتديد املراد من كالم املتكلم ثانيا، فكلما 

كان استحضار القرائن اليت حفت بالكالم أمشل، كان فهم مراد املتكلم من كالمه أدق، "
ضح داللة على مراد املتحدث من الكالم الذي بلغه وبالعكس، ولذلك جند أن الكالم املشافه به أو

عنه مبلغ، أو نقل كتابة بسبب ما يفتقده من قرائن حالية تعني على دفع االحتماالت اليت تتطرق 
  .4"إىل الكالم وال يقصدها املتكلم

                                                
 .351:متام حسان، املرجع نفسه، ص: ؛ ينظر97:املرجع السابق، ص: نعمان جغيم  -1
 .277:، ص03:املوافقات، ج: الشاطيب - 2
 . 337:اللغة العربية معناها ومبناها، ص: متام حسان - 3
 .102:نفس املرجع، ص: نعمان جغيم - 4
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ومع تقرير أمهية استحضار القرائن اليت حتف صدور الكالم، فإنه يتعني التنبيه إىل أنه ليس    
  .كالم حيتاج إىل قرائن حالية، وحىت يتضح ذلك ال بد من بيان ضوابط املقام كل
  : ضوابط املقام -2

  .مقام خاص، ومقام عام: املقام يتنوع إىل نوعني     
القرائن احلالية والظروف اليت حتف بصدور خطاب ما، واليت صاحبته "هو : املقام اخلاص - أ

  .1"وصبغته بصيغتها
احلالة العامة أو اهلدف العام الذي اقتضى جميء اخلطاب، ككون القرآن : "ام فهوأما املقام الع -ب

  . 2"الكرمي نزل هلداية الناس وإرشادهم إىل طريق احلق
فالكالم الوارد يف مقام خاص هو الذي حيتاج إىل قرائن حالية لفهم معناه ، أما الكالم         

ى سبيل التوجيه واإلرشاد العامني، فإنه ميكن أن يفهم املفيد التام املعىن الوارد يف مقام عام، عل
معناه من غري حاجة إىل قرائن حالية، كما هو احلال فيما نزل من القرآن الكرمي من غري سبب 

  .3خاص، وما ورد يف السنة كذلك
ومن هذا التنبيه ميكن استخراج ضابط يتعلق بعالقة النصوص الشرعية باملقام، وهو أن     
الشارع متيل إىل التجرد عن املقام اخلاص، واالعتماد على املقام العام، وإن كان  أغلب نصوص"

  .4"وال بد من مقام خاص فغالبا ما يكون مما ميكن أن يتكرر يف خمتلف الظروف واألزمان
فمثال فيما يتعلق بتجرد نصوص القرآن عن املقام اخلاص، واالعتماد يف الغالب على تعميم          

اخلطاب، بالرغم من احلالة اخلاصة اليت استدعت تشريع احلكم، تشريع حكم السرقة يف قوله 
من اللّه واللّه عزِيز  والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما جزاء بِما كَسبا نكَاالً﴿: تعاىل

يمك5﴾ح .  

                                                
 .103:املرجع السابق، ص: نعمان جغيم - 1
  .103:نفس املرجع ، ص: نعمان جغيم  - 2
 .102:املرجع نفسه، ص: نعمان جغيم: ينظر - 3
 .103:املرجع نفسه ، ص: جغيمنعمان  - 4
 .38:اآلية –املائدة : سورة - 5
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 1﴾فَمن تاب من بعد ظُلْمه وأَصلَح فَإِنَّ اللّه يتوب علَيه﴿:وتشريع التوبة بعدها يف قوله تعاىل
، ولكن اآليات ال تلتفت إىل خصوص هذه احلادثة،  2فإن هذه اآليات نزلت يف حادثتني خمتلفتني

وإمنا وردت بصيغة عامة ومطلقة جتنبا لتأثريات املقام اليت قد تؤدي إىل حصر النص يف شخص 
  3.معني أو تقييده مبقام معني

ونصوص السنة أيضا متيل إىل التجرد عن املقام اخلاص، وتعتمد يف الغالب على تعميم        
من الواقعة أو احلالة اخلاصة اليت دعت إىل ذلك اخلطاب أو احلكم، حبيث يعمم  اخلطاب، بالرغم

  :ومن أمثلة ذلك) أيها الناس(أو ) ما بال أقوام: (احلكم مثال بصيغة 
إِذَا بلَغه كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم «:عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَتأخرج أبو داود  -1

   4.»عن الرجلِ الشيُء لَم يقُلْ ما بالُ فُلَان يقُولُ ولَكن يقُولُ ما بالُ أَقْوامٍ يقُولُونَ كَذَا وكَذَا
لَاةَ مما يا رسولَ اللَّه لَا أَكَاد أُدرِك الص :قَالَ رجلٌ :عن أَبِي مسعود الْأَنصارِي قَالَأخرج  -2

موي نا مبغَض دأَش ظَةعوي مف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تأَيا را فُلَانٌ فَملُ بِنطَوفَقَالَي ذئ: 
يض والضعيف وذَا أَيها الناس إِنكُم منفِّرونَ فَمن صلَّى بِالناسِ فَلْيخفِّف فَإِنَّ فيهِم الْمرِ«

ةاج5»الْح    
 :قَتادةُ أَنَّ أَنس بن مالك حدثَهم قَالَ قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمأخرج البخاري عن  -3
ولُه في ذَلك حتى قَالَ لَينتهن ما بالُ أَقْوامٍ يرفَعونَ أَبصارهم إِلَى السماِء في صلَاتهِم فَاشتد قَ«

مهارصأَب طَفَنخلَت أَو كذَل ن6» .ع  
                                                

 . 39:اآلية –املائدة : سورة - 1
أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري، : ينظر. فآية حكم السرقة، نزلت يف طعمة بن أبريق، سارق الدرع - 2

وأما آية تشرع التوبة فرتلت يف . 116:، ص)م2004-ه1425(، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، 01:أسباب الرتول، ط
هل يل من توبة يا رسول؟ فأنزل اهللا يف : امرأة سرقت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقطعت يدها اليمىن فقالت

لرمحن بن أيب بكر جالل الدين حممد بن امحد احمللي، وجالل الدين عبد ا. ﴿ فَمن تاب من بعد ظُلْمه وأَصلَح﴾ :سورة املائدة 
  .292:تفسري اجلاللني، دار املعرفة، بريوت لبنان، ص: السيوطي

 .103:املرجع السابق، ص: نعمان جغيم: ينظر - 3
حممد حمي الدين عبد احلميد، دار : سنن أيب داود، احملقق: أبو داود  سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي - 4

 .250:، ص04، ج4156: يف حسن العشرة، رقم: باب كتاب األدب، الفكر، بريوت،
 .46: ، ص01:، ج88: الغضب يف املوعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، رقم: العلم، باب: كتاب: صحيح البخاري - 5
 .261:،ص01:، ج708: رفع البصر إىل السماء يف الصالة، رقم: كتاب األذان، باب: صحيح البخاري - 6
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فبمقدار نقل القرائن الدالة يكون الوضوح يف فهم الكالم والداللة على املعىن ، ومبقدار       
  .شيء منهالنقص يف نقلها يكون اخلفاء يف الداللة، إىل درجة فوات فهم الكالم مجلة أو 

يف توجيه وإزالة االحتماالت اليت تعرض  إذا تبينت أمهية وفائدة القرائن احلالية واملقالية        
للمخاطب يف مقصود املخاطب من خطابه، وأنه مبقدار ما يكون استحضار القرائن اليت حتف 

، -كما مت ضبط أنواع القرائن املقالية- بالكالم أمشل، يكون فهم مراد املتكلم من كالمه أدق، فإنه 
تراا بالنص، حىت ال يفوت فهم الكالم مجلة أو ينبغي أيضا ضبط أنواع القرائن احلالية من حيث اق

شيء منه، وذا يتم حشد كل ما حييط باخلطاب، والذي له عالقة بفهم النص وحتديد املراد من 
  . كالم املتكلم

  :أنواع القرائن احلالية من حيث اقتراا بالنص -3
الم أو نقل مستقل عن باعتبار أن القرائن احلالية ال تكون متضمنة يف اخلطاب، بل تكون بك

  . اخلطاب، فإن هذا الكالم أو النقل املستقل، إما أن يكون مقارنا لنفس اخلطاب، أو غري مقترن
  : القرائن احلالية املقترنة باخلطاب  -أ  
الكالم أو النقل املستقل يذكره الراوي مقترنا ومتصال بروايته، حبيث يذكر بعض القرائن  

  . 1ب، واليت يراها مهمة يف حتديد املقصود منهاحلالية اليت صاحبت اخلطا
هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه  يأَبفمثال ما ورد يف تفسري اهلرج، فيما رواه البخاري عن 

ولَ اللَّه وما الْهرج يقْبض الْعلْم ويظْهر الْجهلُ والْفتن ويكْثُر الْهرج قيلَ يا رس« :وسلَّم قَالَ
   2».فَقَالَ هكَذَا بِيده فَحرفَها كَأَنه يرِيد الْقَتلَ

نقل من الراوي للقرينة احلالية اليت  »فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل« :فعبارة    
، وأبانت صاحبت كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فهذه العبارة مقترنة بنص احلديث أوال

  3.عن مقصوده باهلرج ثانيا
  
  

                                                
 .105:املرجع السابق، ص :نعمان جغيم:ينظر  - 1
 .44:، ص01:، ج83: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، رقم: كتاب العلم، باب: صحيح البخاري- 2
 .105:نفس املرجع، ص: نعمان جغيم - 3
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  :القرائن احلالية املنفصلة عن اخلطاب -ب
فالكالم أو النقل املستقل يرد ذكره يف نصوص أخرى غري مقترنة بالنص، ويكون هذا عادة يف 

  . 1أسباب الرتول، وأحيانا يف أسباب الورود
 : أسباب الرتول وأمهيته يف فهم النصوص /1
الرتول هو بيان احلادثة أو الواقعة اليت وقعت يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم،  سبب      

 2.وكانت سببا يف نزول اآلية،  وعلم األسباب من العلوم اليت يكون العامل ا عاملا بالقرآن
ا إِلَه غَيره ما أُنزِلَت واللَّه الَّذي لَ« :بقولهرضي اللَّه عنه بن مسعود عبد اللَّه وهذا ما يشري إليه 

أَعلَم فيم  سورةٌ من كتابِ اللَّه إِلَّا أَنا أَعلَم أَين أُنزِلَت ولَا أُنزِلَت آيةٌ من كتابِ اللَّه إِلَّا أَنا
 هلِّغبت ابِ اللَّهتي بِكنم لَما أَعدأَح لَمأَع لَوو زِلَتهأُنإِلَي تبك3ِ »الْإِبِلُ لَر  .  

، ومنه فإن معرفة أسباب الرتول من املهمات يف فهم النصوص بال بد كما قرر الشاطيب     
بل واعترب معرفة أسباب الترتيل الزمة ملن أراد علم القرآن، خاصة يف الكالم الذي ال يدل على 

و تظهر أمهية معرفة أسباب . معناه املراد إال األمور اخلارجة، كالقرائن املنفصلة عن اخلطاب
ة موقع يف الشبه واإلشكاالت، ومورد للنصوص الظاهر"الترتيل بنقيضها وهو أن اجلهل ا 

الغفلة عن أسباب "،كما أن 4"مورد اإلمجال حىت يقع اإلختالف، وذلك مظنة وقوع الرتاع
  . 5"الرتول تؤدي إىل اخلروج عن املقصود باآليات

      
  
  

                                                
 .106:املرجع السابق، ص: نعمان جغيم: ينظر - 1
 .109:نفس املرجع ، ص: نعمان جغيم: ؛ ينظر446-445:، ص01:جأصول الفقه اإلسالمي، : وهبة الزحيلي: ينظر - 2
، 04:، ج4618: ، رقم-صلى اهللا عليه وسلم-القراء من أصحاب النيب: فضائل القرآن، باب: كتاب: صحيح البخاري -  3
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   1:ومن فوائد معرفة سبب الرتول ما يلي
  .معرفة وجه احلكمة الباعثة على التشريع -1
  .عند من يرى أن العربة خبصوص السبب ختصيص احلكم به -2
أن اللفظ قد يكون عاما، ويقوم الدليل على ختصيصه، فإذا عرف سبب الرتول قصر  -3

 .التخصيص على ما عدا صورته
 .   حبيث يعني على فهم اآلية. الوقوف على املعىن وإزالة اإلشكال -4

لوقوف على قصتها وبيان ال ميكن تفسري اآلية دون ا"وقد ذكر السيوطي قول الواحدي أنه    
  .2"نزوهلا 

  :وحقيقة قول الواحدي تتضح باالستدالل بالنماذج التالية
وللّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّواْ فَثَم وجه ﴿:يوضح هذا املعىن املثال الذي يف قوله تعاىل  -1

صلي ال جيب عليه استقبال القبلة سفرا وال فإنا لو تركنا مدلول اللفظ القتضى أن امل". 3﴾اللّه
حضرا، وهو خالف اإلمجاع، فال يفهم مراد اآلية حىت يعلم سببها، وذلك أا نزلت ملا صلى النيب 
صلى اهللا عليه وسلم على راحلته، وهو مستقبل من مكة إىل املدينة، حيث توجهت به، فعلم أن 

  .4"هذا هو املراد
الَ تحسبن الَّذين ﴿: أشكل على مروان بن احلكم معىن قوله تعاىلما روي يف الصحيحني أنه  -2

ابِ ولَهم يفْرحونَ بِما أَتواْ ويحبونَ أَن يحمدواْ بِما لَم يفْعلُواْ فَالَ تحسبنهم بِمفَازة من الْعذَ
يمأَل ذَابمبا مل يفعل :قالف.  5﴾ ع دمحأن ي بأَحو يمبا أُوت رِئٍ فَرِحا  لئن كان كل امذَّبعم

نذَّبعيب :فقال .أمجعون لَنما دعا النعباس وما لكم وهلذه إن نفسأهلم  ودهالي لَّى اللَّه عليه وسلَّمص اب

                                                
: اإلتقان يف علوم القرآن، حتقيق: جالل الدين عبد الرمحن السيوطي. 23-22: الربهان يف علوم القرآن، ص: كشيالزر  - 1

  . 108:، ص01:، ج)م2006 -ه1427(أمحد بن علي ، دار احلديث ، القاهرة، 
 .108: ، ص01:نفس املصدر، ج: السيوطي - 2
 .115:اآلية -البقرة: سورة - 3
 .29:، ص01:در، جنفس املص: الزركشي - 4
 .188: اآلية -آل عمران :سورة - 5
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 يما سأَهلمبروه عنه فا أَخقَد استحمدوا إليه مبنْ فَأَروه أَ ياه وأَخبروه بغريهفَكَتموه إِ عن شيء
   .1 ما مبا أُوتوا من كتماوفَرِحو

  2.عن مروان بن احلكم، وفهم مراد اهللا من كالمه هذا ووعيده اإلشكالوهنالك زال 
واللَّائي يئسن من الْمحيضِ من نسائكُم إِن ارتبتم فَعدتهن  ﴿:ومن ذلك أيضا قوله تعاىل -3

فقد أشكل معىن هذا الشرط على بعض األئمة، حىت قال الظاهرية بأن اآليسة ال .3﴾ثَلَاثَةُ أَشهرٍ
 سورة البقرة وقد بني ذلك سبب الرتول، وهو أنه ملا نزلت اآلية اليت يف. عدة عليها، إذا مل ترتب

     4.الصغار والكبار، فرتلت: قد بقي عدد من النساء مل يذكرن: يف عدد النساء، قالوا
هل عليهن عدة أو : فعلم بذلك أن اآلية خطاب ملن مل يعلم ما حكمهن يف العدة وارتاب       

يكم حكمهن إن أشكل عل ﴾إِن ارتبتم﴿ال؟ وهل عدن كالاليت يف سورة البقرة أوال؟ فمعىن
   5.وجهلتم كيف يعتددن، فهذا حكمهن

فإن ظاهر لفظها ال يقتضي . 6﴾الصفَا والْمروةَ من شعآئرِ اللّهإِنَّ ﴿: ومن ذلك قوله تعاىل -4
أن السعي فرض، وقد ردت عائشة على عروة يف فهمه ذلك بسبب نزوهلا، وهو أن الصحابة تأمثوا 

  . 7اجلاهلية، فرتلت من السعي بينهما، ألنه من عمل
    
  

                                                
؛ 1665: ، ص04، ج4202:رقم ال حتسنب الذين يفرحون مبا أَتواْ،: كتاب تفسري القرآن، باب: صحيح البخاري - 1

 .2143، ص04، ج4982: صفات املنافقني وأحكامهم، رقم: كتاب: صحيح مسلم
: ، ص01:،ج)م1996(دار الفكر، بريوت  01:العرفان يف علوم القرآن، ط مناهل: الزرقاين حممد عبد العظيم:ينظر - 2

 .446:، ص01:جاملرجع السابق، : وهبة الزحيلي: ينظر. 79
 .04: اآلية -الطالق : سورة - 3
أبو بكر ؛ 534: ، ص02:، ج3821:تفسري سورة الطالق، رقم: التفسري، باب: رواه احلاكم النيسابوري، كتاب - 4

 ،)م1994هـ، 1414(حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، : ، سنن البيهقي الكربى، احملققالبيهقي
 .420:، ص07:، ج15193: عدة اليت يئست من احمليض،  رقم: العدد، باب: كتاب

 .109:، ص01:املصدر السابق، ج: السيوطي. 29 -28: ، ص01:املصدر السابق، ج: الزركشي - 5
 .158: اآلية -البقرة: ةسور - 6
 .110:، ص01:السيوطي، نفس املصدر، ج: ينظر - 7
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ففي هذه األمثلة بيان أنه ال ميكن تفسري اآلية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوهلا، ومن        
وأن هذا ، مث كانت أسباب الرتول مما يعني على فهم املراد، وتصحيح الفهم اخلارج عن املقصود

فقد ذكر السبب مل يعرف من املرتل شأن أسباب الرتول يف التعريف مبعاين املرتّل، حبيث لو "هو 
  .1"معناه على اخلصوص، دون تطرق االحتماالت وتوجه اإلشكاالت

  .أسباب ورود احلديث وأمهيتها يف فهم النصوص  /2
أحاديث قيلت لسبب خاص، : األحاديث النبوية من حيث أسباب الورود على نوعني

  .وأخرى ليس هلا سبب خاص
ورود لفهمها وحتديد اص حتتاج إىل معرفة سبب الفاألحاديث اليت وردت يف سبب خ

أما األحاديث اليت جاءت من غري سبب خاص فإا تكون عامة جلميع األمة، وال املقصود منها،
تكون يف حاجة إىل معرفة سبب الورود لفهم املقصود منها، ولكنها مع ذلك قد حتتاج إىل معرفة 

درت فيه، أي بأي وصف صدرت عن النيب نوع آخر من أسباب الورود، وهو املقام الذي ص
صلى اهللا عليه وسلم، هل بوصفه مبلغا، أم بوصفه إماما مدبرا لشؤون األمة، أم بوصفه بشرا عاديا 

   2 جيتهد يف أمور الدنيا كما جيتهد غريه؟
تشترك السنة مع القرآن يف أن كثريا من األحاديث وقعت على أسباب، وال حيصل فهمها إال       
  3.ة ذلكمبعرف
وقد يكون اجلهل بسبب ورود احلديث مورثا للغلط يف حتديد معناه، لذلك جند الرواة      

وقد يغيب . بنقل سبب ورود احلديث، خاصة إذا رأوا فيه أمهية ملعرفة املقصود منه -عادة-يهتمون
ا الذي يكون خمصصا لعموم احلديث، أو مقيدا إلطالقه، أو صارف-أحيانا سبب ورود احلديث 

عن البعض فيؤدي ذلك إىل التحري يف فهم - لألمر فيه عن الوجوب إىل الندب أو غري ذلك 
احلديث أو إىل سوء فهمه، ورمبا يطلع بعض العلماء على السبب وخيفى ذلك على البعض اآلخر 

   4"فيؤدي إىل االختالف بينهم
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 .122:طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص: نعمان جغيم - 2
 . 281:، ص03:نفس املصدر، ج: الشاطيب:ينظر - 3
 . 122:نفس املرجع، ص: نعمان جغيم - 4



 .الضوابط املنهجية للخطاب واملقاصد وأثرها يف بيان املراد:                        الفصل األول

- 119  - 
 

هنا يتقرر ضابط فهم النصوص يف ضوء أسباب الرتول بالنسبة للقرآن وأسباب الورود  ومن
بالنسبة للحديث النبوي، ذلك أن الكثري من النصوص يف الكتاب والسنة أحاطت ا ظروف 

  .وأحوال ومناسبات، ال بد من إدراكها أثناء عملية الترتيل للنص على الواقع
الرتول والورود يعترب من األمهية البالغة يف توجيه فهم النصوص،  معرفة سبب وعليه يتبني أن      

إذ جتعل الفقيه يدرك حقيقة معىن النص وأبعاده، ويدرك وجه االرتباط بني النص واحلكم واحلكمة 
اليت تكون يف هذا االرتباط، وتزيل اإلشكال عند الوقوف أمام املعاين يف بعض النصوص، فهي تبني 

ولذلك كانت معرفة سبب . 1، وتزيل االختالف والتعارض من جهة أخرىمدلول النص من جهة
  .الرتول وسبب الورود من أهم األمور املطلوبة لفهم النصوص الشرعية، ومعرفة مراد الشارع

عالقة أمر " والعالقة بني سبب نزول اآلية، أو سبب ورود احلديث وبني النص الشرعي        
 معظم األحيان، يعين أن النص الشرعي كلي يف مضامينه، يف) سبب(بأمر آخر جزئي) نص(كلي

ولكن نزوله ووروده ارتبط بأمر جزئي يف مضامينه، فلئن نزلت آية أو ورد حديث بسبب حادثة 
أو نازلة، فإن األصل أن اآلية أو احلديث ال يقصدان توجيه هذه احلادثة بعينها وحدها، ولكنهما 

  .   2"د اهللا يف هذه احلادثة ويف مثيالا القادمةيقصدان يف اية املطاف توضيح مرا
وبالتايل فأسباب الرتول والورود ال تعترب قيودا للنص جتمده يف زمان أو مكان أو يف نطاق 
مناسبة، بل تكشف معىن النص ومراد الشارع ومقاصده، وهو فقه للترتيل على الواقع يف كل 

  .ضمون النصزمان ومكان ويف كل قضية مستجدة هلا عالقة مب
  
  
  

                           
  
  

                                                
هـ، 1424ربيع الثاين(، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 19:جملة الشريعة والقانون، العدد: وسيحسن مقبل الد: ينظر - 1
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  :خالصة املبحث األول                              
  :ومجلة النتائج اليت ميكن استخالصها من هذا املبحث ما يلي

إن معرفة مقتضيات األحوال، بالنسبة حلال اخلطاب من جهة نفس اخلطاب، أو املخاطب،  :أوال 
يعترب من املهمات يف فهم املراد من النصوص، بل عليه االعتماد يف ما ال  أو املخاطَب، أو اجلميع،

  .يدل على معناه املراد إال األمور اخلارجة
لغة اخلطاب هلا أثر يف التحكم يف بيان املراد، فبحسب تنوع الكالم واختالف أساليب اللغة : ثانيا

يف ذلك، يكون وضوح املراد وألفاظها، تتنوع وختتلف الداللة، وحبسب الوضوح أو اخلفاء 
  .واملقصود من غريه

، املتعلقة بالتراكيب وسواء املتعلقة باأللفاظ، أ أمهية علوم اللسان العريب املختلفةلتأكيد على ا :ثالثا 
 ؛االستنباط من النصوصاالجتهاد و ويف،يف إدراك معاين النصوص واستنباط األحكام الشرعية منها

علم و  علم التصريفوعلم اللغة  :وهي ثالثة يتعلق بعلوم ادحبسب األفر فتحقيق األلفاظ
 علم املعاينو علم النحو :لوم أربعة وهييتعلق بعحبسب التركيب فحتقيق األلفاظ  أمااالشتقاق، 

  .علم البديعو علم البيانو
أن  ذلك. ال بد من االعتناء باملعاين التركيبية كمقصود وباملعاين اإلفرادية كتبع للمقصود: رابعا

الالزم هو االعتناء بفهم معىن اخلطاب كأساس ألنه هو املقصود واملراد الذي ينبين عليه اخلطاب 
  .ابتداء

ألسباب منها ما يتعلق بالكالم  أدلة الشريعة اللفظية ال تستغين عن معرفة املقاصد الكلية: خامسا
  .اطَبوأنواعه، ومنها ما يتعلق باملتكلم، ومنها ما يتعلق بالسامع أو املخ

يتم  -النص والظاهر-منهج بيان املراد من النصوص الشرعية اليت تستقل بنفسها يف اإلنباء:  سادسا
أو  -كاملشترك-من ظواهر النصوص، أما النصوص الشرعية اليت ال تستقل يف اإلنباء عن املراد متاما

ن مبا تتضمنه من فإن منهج بيان املراد منها هو االستعانة بالقرائ -كامل-من وجه دون وجه
  . سياق ومقام

حبسب قدرة املخاطب على الداللة وبيان املعىن، ونوع األلفاظ اليت خيتارها املخاطب،  :سابعا
وحبسب تفاوت املخاطَبني، وتنوع الكالم واختالف أساليب  ،وحال املخاطب، إرادة املخاطب

  . اللغة وألفاظها، تتنوع وختتلف الداللة، ويكون الوضوح أو اخلفاء يف املراد واملقصود من غريه
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وهلذا التفاوت بني املخاطبني واملخاطَبني، سواء فيما يتعلق بالقدرات العقلية، أو يف أدوات      
يف اللسان العريب، أو مبقدار املعرفة باملتكلم وإرادته، أثر يف االختالف يف فهم الفهم، أو يف الدربة 

  .النصوص، وأيضا يف حتديد مراد ومقاصد الشارع
  :مصادر املبادئ واألحكام اإلسالمية كلها تنقسم من حيث قوة داللتها إىل قسمني: ثامنا   

ا األحكام واملسائل اليت كانت أدلتهمل يقع اخلالف بني األئمة يف املبادئ و :أدلة قطعية -أ
قطعية ال احتمال فيها وال خفاء؛ ومن مث  فما اختلف املسلمون فيه من بعض مسائل 
االعتقاد، فذلك ألن أدلته مل ترق إىل درجة القطع، فطاف ا االحتمال، فوقع اخلالف يف 

    .فهم مدلوالا
عليها أدلة ظنية، فهي ظنية، وصفة الظن فيها فاملبادئ واألحكام اليت دلت : أدلة ظنية-ب        

ومن هنا وقع اخلالف يف هذه املسائل واألحكام، فرقعة اخلالف تتسع أو  ،مكتسبة من أدلتها
   .تضيق يف هذه األحكام واملسائل حسب قوة االحتمال أو ضعفه يف األدلة

  .  عيه اللغوي واالجتماعيالركن الرابع من أركان العملية التخاطبية هو سياق اخلطاب بنو: تاسعا
ال بد من استحضار ما حييط  -القرائن املقالية املعنوية واللفظية-النسبة للسياق اللغويبف -أ    

بالنص من نصوص سابقة والحقة، ونصوص أخرى متعلقة به وخادمة لفهمه،وهذا ما جيعلها إما 
  .همبينة له، أو مكملة ملعناه، أو خمصصة لعمومه، أو مقيدة إلطالق

فهذه املرحلة املتعلقة باملقال واليت تنتج املعىن اللغوي ارد للنص، ال بد إذن أن تتبعها مرحلة       
هو ) ظاهر النص(، واليت تضبط كون هذا املعىن اللغوي - السياق االجتماعي-ثانية تتعلق باملقام

  . املقصود، أم أن املقصود غريه
وإما منفصلة عن ، بالنص، إما تكون مقترنة باخلطابالقرائن احلالية من حيث اقتراا  -ب

اخلطاب، وكالمها بالغ األمهية يف توجيه النصوص وفهمها؛ فمعرفة سبب الرتول والورود جتعل 
الفقيه يدرك حقيقة معىن النص وأبعاده، ويدرك وجه االرتباط بني النص واحلكم واحلكمة اليت 

الشبه واإلشكاالت واالختالف، واخلروج عن  تكون يف هذا االرتباط، واجلهل ا موقع يف
  . املقصود باآليات
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أثارت طرق الكشف عن املقاصد مشكالت كثرية أدت إىل نتائج خطرية يف االستنباط        
فما هي مدارس املقاصد، وما حقيقة املقاصد عند كل مدرسة؟ وما .الفقهي يف القدمي واحلديث

   ذلك يف بيان مراد الشارع؟ وما هو املنهج املنتخب من بينها لبيان مراد الشارع؟ أثر
    .مناهج مداس املقاصد وأثرها يف بيان املراد :لثاملبحث الثا
يف درك مراد الشارع إال ببيان وإحاطة النظر يف املدارس  حقيقة املقاصدال ميكن بيان    

ا هي مناهج هذه املدارس يف معرفة ما هو مقصود فم.اليت جاءت كمناهج لبيان مراد الشارع
  للشارع مما ليس مقصودا له؟

  .الظاهريةحقيقة املقاصد عند : املطلب األول
يف الفصل التمهيدي أن املراد يعرف من طريقني، طريق األلفاظ وطريق املعاين، ومن  تبني

هنا فإن بيان حقيقة املقاصد أو معرفة املراد عند الظاهرية تقتضي بيان ضابط طريق األلفاظ 
  .وضابط طريق املعاين

  .احلمل على الظاهر مطلقا: ضابط طريق األلفاظ :أوال
منحصر يف ظواهر النصوص، إذ ال ميكن أن  سة الظاهريةاملدر استكشاف املقاصد عند

إن مقصد الشارع غائب عنا ، حىت يأتينا :"، فهم يقولونيلتمس مقصد الشارع إال من ظاهر النص
ما يعرفنا به، وليس ذلك إال بالتصريح الكالمي، جمردا عن تتبع املعاين اليت يقتضيها االستقراء وال 

وي؛ إما مع القول بأن التكاليف مل يراع فيها مصاحل العباد على تقتضيها األلفاظ بوضعها اللغ
حال، وإما مع القول مبنع وجوب مراعاة املصاحل، وإن وقعت يف بعض فوجهها غري معروف لنا 
على التمام، أو غري معروف البتة، ويبالغ يف هذا حىت مينع القول بالقياس، ويؤكده ما جاء يف ذم 

   1"الرأي والقياس
بأن التكاليف مل يراع فيها مصاحل العباد على حال، أو القول مبنع وجوب مراعاة والقول 

املصاحل، وإن وقعت يف بعض فوجهها غري معروف لنا على التمام، أو غري معروف البتة؛ فإن هذا 
الشريعة مبناها وأساسها على "ينتفي مع بناء الشريعة على مصاحل العباد يف املعاش واملعاد، ألن

مصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة احلكم و
كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل 

                                                
  .316:، ص02:ج املوافقات،: الشاطيب - 1
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املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل 
ورمحته بني خلقه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله صلى  اهللا بني عباده،

   1."اهللا عليه وسلم أمت داللة وأصدقها
  .إبطال القياس وإنكار التعليل: ضابط طريق املعاين :ثانيا 
وأما بالنسبة لرأي الظاهرية يف ذم الرأي والقياس، فقد وصل إىل درجة إبطال القياس    

إلنكار  ومجيع أصحابه 2لظاهرية أبو سليمان داود بن عليذهب اإلمام األول لوإنكار التعليل؛ فقد 
فإذا  ال يفعل اهللا شيئا من األحكام وغريها لعلة أصال بوجه من الوجوه،: "التعليل يف األحكام بقوله
على أن أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا،  -صلى اهللا عليه وسلم–نص اهللا تعاىل أو رسوله 

وألن كان كذا أو لكذا، فإن ذلك كله ندري أنه جعله اهللا أسبابا لتلك األشياء يف تلك املواضع 
  .اليت جاء النص ا فيها

: قال أبو حممد. واضع البتةوال توجب تلك األسباب شيئا من تلك األحكام يف غري تلك امل
  .         3"وهذا هو ديننا الذي ندين به، وندعو عباد اهللا تعاىل إليه، ونقطع على أنه احلق عند اهللا تعاىل

  .4بل وقد عقد ابن حزم يف الباب الثامن والثالثون يف إحكامه إلبطال القياس       
يقة املقاصد هو احلمل على إذن حاصل رأي مدرسة الظاهرية يف استنباط األحكام وحق

الظاهر مطلقا، وبذلك فهم حيصرون مظان العلم مبقاصد الشارع يف الظواهر والنصوص، ويبالغون 
   5.يف ذلك لدرجة إبطال القياس وإنكار التعليل

، بل وأوسع "أعالم املوقعني عن رب العاملني"وقد رد ابن قيم اجلوزية على ذلك يف كتابه
كل ما يف الشريعة يوافق "دافعا عن القياس أميا دفاع،ومما أوضحه يف فصلفيه البيان والتفصيل،م

ليس يف الشريعة شيء خيالف القياس،وال يف املنقول عن الصحابة الذي ال يعلم هلم فيه "أنه"العقل
خمالف،وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودا وعدما،كما أن املعقول الصحيح 

                                                
 .03:،ص03:العاملني، جأعالم املوقعني عن رب : ابن قيم اجلوزية - 1
) هـ270 –ه 202ه وقيل 200(داود بن علي الظاهري اإلمام األول للظاهرية : هو أبو سليمان البغدادي األصبهاين - 2

 .370، ص08:تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج: ولقد خترج على تالميذ الشافعي؛ ينظر
  .546:، ص08:، ج)م1984 - ه1404(، ، دار احلديث01:اإلحكام يف أصول األحكام، ط: ابن حزم- 3
  .487:، ص08:نفس املصدر، ج: ابن حزم- 4
  .20_ 19:ص مقاصد الشريعة اإلسالمية،: ابن عاشور: ؛ ينظر317-316:،ص02:ج الشاطيب، املوافقات،: ينظر  - 5
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فلم خيرب اهللا رسوله مبا يناقض صريح العقل،ومل يشرع ما يناقض  جودا وعدما،دائر مع أخبارها و
  1."امليزان والعدل

وال بد إما أن يكون القياس فاسدا، أو  وأن ما يظن خمالفته للقياس فأحد األمرين الزم فيه،"
  2."يكون ذلك احلكم مل يثبت بالنص كونه من الشرع

عقد الباب التاسع والثالثون  وحجته؛ خاصة وأنهوال بد ههنا من التعرض لرأي ابن حزم 
  .3يف إبطال القول بالعلل يف مجيع أحكام الدين
  :قد قال اهللا تعاىل واصفا لنفسه:"واحلجة اليت ساقها إلبطال التعليل هي قوله 

أفعاله ال جيري فيها  وأن. فأخرب تعاىل بالفرق بيننا وبينه. 4﴾لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ﴿
فقد بطلت ) مل كان هذا؟(وإذا مل حيل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعاىل وأفعاله ). مل؟(

وهذا . األسباب مجلة، وسقطت العلل البتة، إال ما نص اهللا تعاىل عليه أنه فعل أمرا كذا ألجل كذا
. بب هلذا احلكم، ومل يكن لغريه؟مل كان هذا الس: فال حيل ألحد أن يقول. أيضا مما ال يسأل عنه

ألن من فعل هذا السؤال . مل جعل هذا الشيء سببا دون أن يكون غريه سبب أيضا؟: وال أن يقول
فمن سأل  5﴾لَا يسأَلُ عما يفْعلُ ﴿: وأحلد يف الدين وخالف قوله تعاىل. فقد عصى اهللا عز وجل

  .6"فية عن اهللا تعاىل ضرورةفوجب أن تكون العلة كلها من. عما يفعل فهو فاسق
ومنه فهو يفسق كل باحث عن حكم الشريعة وعلل أحكامها، ويعتربه عاص هللا تعاىل،    

   7﴾فَعالٌ لِّما يرِيد ﴿: فيقول بعد استدالله أيضا بقوله تعاىل
  
  

                                                
 .71:،ص02:املصدر السابق،ج: ابن قيم اجلوزية - 1
 . 03:،ص02:نفس املصدر، ج: ابن قيم اجلوزية - 2
 .546: ، ص08:املصدر السابق، ج: ابن حزم:ينظر  - 3
 .23:اآلية -األنبياء: سورة  - 4
 .23: اآلية - سورة األنبياء - 5
 .566-565 :، ص08:، جنفس املصدر: ابن حزم - 6
 .16: اآلية -الربوج: سورة - 7



 .الضوابط املنهجية للخطاب واملقاصد وأثرها يف بيان املراد:                        الفصل األول

- 125  - 
 

ن فاملعلل بعد هذا عاص هللا عز وجل وباهللا نعوذ م. وهذه كافية يف النهي عن التعليل مجلة    
   .1اخلذالن
  .ويتعني ههنا بيان حقيقة رأي ابن حزم، وحقيقة احلجة اليت ساقها        

  نسلم أن هناك يا عن السؤال ولكن هل هو ي عن السؤال مطلقا؟   
إن يف هذا الكالم نظرا، ذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل ال يسأل عن أفعاله وال يسأل عن "

فليس ألحد أن . ار سلطانه، إنه مالك امللك ذو اجلالل واإلكرامألنه ليس ألحد سلطان جبو. أقواله
ولكن هل يقتضي هذا النهي عن أن يبحث . يستطيل فيسأل عن علة أفعاله تعاىل ألنه احلكيم اخلبري

إين أرى أن الفارق كبري بني علة النصوص الشرعية وعلة أفعال اهللا . علة النصوص يف الشريعة
  . 2"النصوص يف الشريعة تعرف للمراد منها واملطلوب فيهاألن البحث عن علة . تعاىل

. 3سؤال يفسق صاحبه كما ذكر ابن حزم. بني سؤال وسؤال وبالتايل ال بد من التفريق
  .وبني سؤال عن علل النصوص وطلب فهمها

  . 4﴾ لَا يسأَلُ عما يفْعلُ﴿ : ويف توضيح معىن السؤال يف قوله تعاىل        
وطلب بيان سبب الفعل، وإبداء املعذرة عن فعل . والسؤال هنا مبعىن احملاسبة:"عاشور يقول ابن 

كُلُّكُم «: وهو مثل السؤال يف احلديث. بعض ما يفعل، وختلص من مالم أو عتاب على ما يفعل
هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ وم يسألون كناية عن العبودية، ألن العبد مب ،5»رظنة املؤاخذة فكو

  . 6"على ما يفعل وما ال يفعل ومبظنة للخطأ يف بعض ما يفعل
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: ليس املقصود هنا نفي سؤال االستشارة أو تطلب العلم كما يف قوله تعاىل"مث بني أنه 
 ، وال سؤال االستفادة واالستنباط مثل أسئلة املتفقهني أو1﴾قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها﴿

املتكلمني عن احلكم املبثوثة يف األحكام الشرعية، أو يف النظم الكونية ألن ذلك استنباط وتتبع 
  .وليس مباشرة بسؤال اهللا تعاىل، وال لتطلب خملص من مالم

ويف هذا إبطال إلهلية املقربني اليت زعمها املشركون الذين عبدوا املالئكة وزعموهم بنات اهللا 
  .اصية اإلله احلق عنهم إذ هم يسألون عما يفعلون، وشأن اإلله أن ال يسألتعاىل، بطريقة انتقاء خ

كناية عن جريان أفعال اهللا تعاىل على مقتضى ﴾لَا يسأَلُ عما يفْعلُ﴿ وتستخرج من مجلة
احلكمة حبيث إا ال جمال فيها النتقاد منتقد إذا أتقن الناظر التدبر فيها أو كشف له عما خفي 

  2."منها
الباري عز وجل ال حقيقة احلجة اليت ساقها ابن حزم ، وحقيقة السؤال؛ ف إذن يتضح جليا 

يسأل عما يفعل سؤال حماسبة أو اعتراض أو انتقاد أو طلب بيان عن سبب الفعل، ألن شأن اإلله 
  .أن ال يسأل، فأفعاله كلها على مقتضى احلكمة

لب العلم أو االستفادة واالستنباط أما السؤال عن أسرار وحكم أفعاله تعاىل بنية تط"
وذلك يف حدود املمكن ويف حدود . بل سؤال حممود غري مذموم. فسؤال مشروع ال غبار عليه

  .  3"األدب الالزم
  :يتقرر من بيان حقيقة املقاصد عند الظاهرية الضوابط املنهجية التالية

له ؛ باحلمل على الظاهر مدرسة الظاهرية تعرف ما هو مقصود للشارع مما ليس مقصودا  -1
  .مطلقا، فالعلم مبقاصد الشارع حمصور عندهم  يف الظواهر والنصوص، فرتعتهم نزعة نصية

والقول حبصر معرفة مقاصد الشارع يف الظواهر والنصوص، يقتضي إما القول بأن التكاليف  -2
، وإن وقعت يف بعض مل يراع فيها مصاحل العباد على حال، وإما القول مبنع وجوب مراعاة املصاحل
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فوجهها غري معروف لنا على التمام، أو غري معروف البتة؛ وهذا يتناىف مع بناء الشريعة على 
  .مصاحل العباد يف املعاش واملعاد

وأما الغلو واملبالغة على درجة إبطال القياس؛ فإنه ليس يف الشريعة شيء خيالف القياس  -3
ر الشريعة ونواهيها وجودا وعدما، كما أنه ال يناقض الصحيح، إذ القياس الصحيح يدور مع أوام

  .صريح العقل
وأما إنكار التعليل حبجة أن اهللا ال يسأل عما يفعل؛ فإن حقيقة النهي عن السؤال كما تبني  -4

إمنا هو ي عن سؤال احملاسبة أو االعتراض، أما السؤال عن أسرار وحكم وعلل الشرع فمطلوب 
  .    وحممود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .الضوابط املنهجية للخطاب واملقاصد وأثرها يف بيان املراد:                        الفصل األول

- 128  - 
 

 :1مدرسة الباطنية: املطلب الثاين
املراد يعرف من طريقني، طريق األلفاظ وطريق املعاين، ومن هنا فإن بيان حقيقة املقاصد   

  .أو معرفة املراد عند الباطنية تقتضي أيضا بيان ضابط طريق األلفاظ وطريق املعاين
  .ن باطنةمحل مجيع األلفاظ على معا: ضابط طريق األلفاظ واملعاين: أوال
؛ حبيث ليس يف الظواهر وإمنا هو قائم يف معان باطنة املدرسة الباطنية مقصد الشارع عند    

مقصد الشارع ليس يف هذه الظواهر وال ما يفهم منها، وإمنا املقصود أمر آخر وراءه، " يعتربون أن
منه معرفة مقاصد ويطرد هذا يف مجيع الشريعة، حىت ال يبقى يف ظاهرها متمسك ميكن أن يلتمس 

    2 ."الشارع
يدعون أن للقرآن باطنا، وأن لذلك الباطن باطنا إىل سبعة أبطن، ويروون يف ذلك "فهم 

، 3»للقرآن باطن، وللباطن باطن إىل سبعة أبطن« :قال -صلى اهللا عليه وسلم–حديثا أن النيب 
  . 4"قهاءويفسرون القرآن بغري املعروف عن الصحابة والتابعني واألئمة من الف

   5"ارتقى إىل علم الباطن احنط عن التكليف واستراح من أعبائه"ويعتربون أن من 
يف الرد  -فضائح الباطنية-  ، خيصص كتاباما جعل أبو حامد الغزايلهو ولعل هذا الرأي 

مذهب ظاهره "، بل وقد وصف مذهبهم بأنه 6على الباطنية والكشف عن بدعهم وضالهلم
  .7"احملض، ومفتتحه حصر مدارك العلوم يف اإلمام املعصومالرفض، وباطنه الكفر 

   8.ملا قالوا باإلمام املعصوم، مل ميكنهم ذلك إال بالقدح يف النصوص والظواهر الشرعيةو    
                                                

إن للنصوص ظاهرا وباطنا، ولكل : نحل الفاسدة، ومسوا بذلك ألم يقولوناسم موعة من الفرق الضالة وال: الباطنية - 1
، دار املعرفة، 03: أمري علي مهنا، علي حسن فاعور، ط: حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين، امللل والنحل، احملقق. ترتيل تأويل

  . 228:، ص01:، ج)م1993هـ، 1414(
  .20_19:مقاصد الشريعة، ص:ابن عاشور :ينظر. 317:، ص02:املوافقات، ج: الشاطيب - 2
 . 230:، ص13جمموع الفتاوى، مج: ابن تيمية: احلديث مل أجد له أصال، ينظر - 3
 .230:، ص13نفس املصدر، مج: ابن تيمية- 4

حممد علي القطب، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت،             : فضائح الباطنية، راجعه: أبو حامد الغزايل  - 5
  .21: ، ص)م2001-هـ1422(
 .13: نفس املصدر، ص: أبو حامد الغزايل  - 6
 43: املصدر نفسه، ص:  أبو حامد الغزايل - 7
  .317:،ص02:نفس املصدر، ج: الشاطيب: ينظر - 8
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وقد نبه الطاهر بن عاشور إىل أن دعوى صرف مجيع القرآن عن ظاهره إمنا هو تفسري 
حال طائفة التزمت تفسري القرآن مبا يوافق هواها وصرفوا ألفاظ القرآن عن "للقرآن باهلوى، وهو 

ظواهرها مبا مسوه الباطن، وزعموا أن القرآن إمنا نزل متضمنا الكنايات ورموز عن أغراض، وأصل 
   1".ء طائفة من غالة الشيعة عرفوا عند أهل العلم بالباطنية فلقبوهم بالوصف الذي عرفوهم بههؤال

، ومآل هذا الرأي فالباطنية بذلك يصرفون كل ألفاظ القرآن عن ظواهرها إىل ما يسمونه الباطن
األوىل كما قال الشاطيب إىل الكفر والعياذ باهللا، ذلك أنه رأي كل قاصد إلبطال الشريعة، لذلك ف

    2.أن ال يلتفت إىل قوهلم
الذين يلتفتون إىل املتعمقني يف القياس، وهم  -بعد عرض رأي الباطنية- الشاطيبذكروقد 

حبيث ال تعترب الظواهر والنصوص إال ا على اإلطالق، فإن خالف النص املعىن "معاين األلفاظ 
تابعة للمعاين، وهو رأي املتعمقني  النظري طرح وقدم املعىن النظري، حىت تكون األلفاظ الشرعية

   3".يف القياس املقدمني له على النصوص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                
 .21:املصدر نفسه، ص: أبو حامد الغزايل: ينظر. 33:، ص01:التحرير والتنوير، مج: حممد الطاهر بن عاشور - 1
  .317:،ص02:املصدر السابق،ج: الشاطيب: ينظر - 2
 . 317:، ص2، جنفس املصدر: الشاطيب- 3
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  : حقيقة الباطن وضوابطه: ثانيا
بعد بيان ضابط طريق األلفاظ واملعاين عند الباطنية وأنه ينحصر يف محل النصوص على 

املراد  "الباطنية، والباطن الذي هو معان باطنة، ينبغي توضيح ما قد يشتبه بني الباطن الذي تقصده 
  .  وال تتضح حقيقة املعنيني إال ببيان أنواع الباطن، 1"من اخلطاب

وبالتايل فالباطن على .من الباطن ما خيالف العلم الظاهر ومنه ما ال خيالفه: أنواع الباطن -1
  :نوعني

فمن ادعى علما باطنا أو علما  ،باطل" حكمه أنهف: الباطن الذي خيالف العلم الظاهر  -  أ
مثل " وهذا  ،2"بباطن، وذلك خيالف العلم الظاهر كان خمطئا، إما ملحدا زنديقا وإما جاهال ضاال

ما يدعيه الباطنية القرامطة من اإلمساعيلية والنصريية وأمثاهلم ممن وافقهم من الفالسفة وغالة 
  .3"املتصوفة واملتكلمني

الباطن الذي خيالف العلم الظاهر، وهو من تفسري الباطنية، حبيث  وقد أورد الشاطيب أمثلة عن
املفهوم "ال يعترب من علم الباطن الذي هو املراد من اخلطاب، وليس من علم الظاهر الذي هو 

  . 4"العريب جمردا
إنه اإلمام ورث النيب  5﴾ وورِثَ سلَيمانُ داوود ﴿:قوهلم يف قوله تعاىل: ومن هذه األمثلة

معىن الطهور هو التربي والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة : وقالوا. علمه
هو النيب، " الصفا"علي، و"الباب"النيب، و" الكعبة"اإلمساك عن كشف السر، و" الصيام"و.اإلمام

الصالة والسالم هو الطواف مبحمد عليه " الطواف سبعا"إجابة الداعي، و" التلبية"علي، و"املروة"و
عصا "أدلة على األصول األربعة وعلى اإلمام، و" الصلوات اخلمس"إىل متام األئمة السبعة، و

 6.حجته اليت تلقفت شبه السحرة" موسى

                                                
 .314:،ص03:املصدر السابق،ج: الشاطيب - 1
 .235:، ص13:جمموع الفتاوى، مج: ابن تيمية - 2
  .236-235:، ص13:نفس املصدر، مج: ابن تيمية - 3
 . 312:،ص03:نفس املصدر،ج: الشاطيب - 4
 .16:ية اآل -النمل: سورة - 5
 .60:فضائح الباطنية، ص: أبو حامد الغزايل: ينظر.316 -315:،ص03:املصدر نفسه،ج: الشاطيب: ينظر - 6
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وقد علق الشاطيب على هذه األمثلة مبا يناسبها وهو مبثابة ضابط ملثلها مما خيالف العلم الظاهر 
  1."نعوذ باهللا من اخلذالنعني اخلبال وضحكة السامع : "بأا

هذا من هذيام يف "وهذا ما أكده أبو حامد الغزايل بعد عرض مناذج من تفسريام بقوله
   2."التأويالت حكيناها ليضحك منها، ونعوذ باهللا من صرعة الغافل وكبوة اجلاهل

الباطن قد يكون حقا وقد يكون باطال، فإن "وهذا : الباطن الذي ال خيالف العلم الظاهر  - ب
إذا مل خيالف الظاهر مل يعلم بطالنه من جهة خمالفته للظاهر املعلوم، فإن علم أنه حق قبل، 

  3".وإن علم أنه باطل رد وإال أمسك عنه
فمن الباطن الذي ال خيالف العلم الظاهر ما يكون يف نفسه حقا لكن يتم االستدالل عليه من 

قد بني و".حقائق التفسري"و  " إشارات"هو ما يسمى و. القرآن واحلديث بألفاظ مل يرد ا ذلك
الذي يشتبه كثريا على بعض الناس، فإن املعىن يكون صحيحا "شيخ اإلسالم ابن تيمية أن هذا 

 :لداللة الكتاب والسنة عليه، ولكن الشأن يف كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه، وهذا قسمان
ظ فهذا افتراء على اهللا، فمن  قال املراد بقوله أن يقال أن ذلك املعىن مراد باللف: أحدمها

، هو القلب  5﴾اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى﴿  :هي النفس، وبقوله. 4﴾أَنْ تذْبحواْ بقَرةً﴿ :
  .فقد كذب على اهللا إما متعمدا وإما خمطئا...

داللة اللفظ فهذا من أن جيعل ذلك من باب االعتبار والقياس ال من باب : القسم الثاين  
وهذا ينقسم إىل صحيح وباطل كانقسام القياس إىل . نوع القياس الذي تسميه الصوفية إشارة

   6".ذلك
          

  
  

                                                
 .316:، ص03:ج:نفس املصدر: الشاطيب - 1

  .61:نفس املصدر، ص: أبو حامد الغزايل - 2
 .236:، ص13:املصدر السابق، مج: ابن تيمية - 3
 .67:اآلية -البقرة: سورة - 4
 .24: اآلية  -طه: سورة - 5
 .242-241:، ص13: جمموع الفتاوى، مج: ابن تيمية - 6
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يتقرر إذن من بيان حقيقة املقاصد عند الباطنية، وحقيقة أنواع الباطن الضوابط املنهجية    
  :التالية

رع مما ليس مقصودا له، باحلمل على الباطن املدرسة الباطنية تعرف ما هو مقصود للشا -1
  .مطلقا

حىت ال يبقى يف  - الرتعة التأويلية-العلم مبقاصد الشارع عندهم حمصور يف بواطن النصوص -2
  .ظاهرها متمسك ميكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع

آن والقول حبصر معرفة مقاصد الشارع يف بواطن النصوص، يقتضي صرف كل ألفاظ القر -3
فال يلتفت هلذا الرأي؛ ألنه رأي كل قاصد  -وهذا يعين تفسري القرآن باهلوى -عن ظواهرها

  . إلبطال الشريعة 
  :صرف ألفاظ النصوص عن ظواهرها إىل ما يسمى بالباطن له حكمان -4

  .فإن خالف الباطن العلم الظاهر فهو باطل، وذاك هو عني اخلبال وضحكة السامع     
  .عنه وإال أمسكف الباطن العلم الظاهر فإن كان حقا قبل، وإن كان باطال رد وإن مل خيال    
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 :املدرسة اجلامعة: املطلب الثالث
بيان وضبط حقيقة املقاصد عند كل من الظاهرية والباطنية، ولكن أمهية  -حبول اهللا-قد مت    

حقيقة املقاصد عند املدرسة اجلامعة، حىت الشيء ال تعرف إال ببيان نقيضه، ومن مث فإنه يتعني بيان 
يتبني الطريق املنتخب لبيان املراد واملقاصد، مث وضع ضوابط منهجية وموضوعية يف حتصيل مراد 

  .الشارع ومقصوده، جامعة بني أركان التخاطب األربعة، وبني مقاصد الشريعة
علق بطريق األلفاظ، أو ال بد من بيان حقيقة املقاصد عند املدرسة اجلامعة، سواء فيما يت

فيما يتعلق بطريق املعاين، على اعتبار أن املراد ال يعرف إال من طريقهما، كما قد تقرر يف الفصل 
  .التمهيدي

  . اعتبار ظواهر األلفاظ والنظر يف املعاين والعلل :ضابط األلفاظ واملعاين:أوال
طريق األلفاظ وبني طريق حقيقة املقاصد عند املدرسة اجلامعة، يضبط بضابط اجلمع بني    

احلمل على الظاهر والباطن مجعا بني اعتبار النصوص وظواهرها، وبني حبيث تقابل بني  املعاين؛
 باعتبار األمرين مجيعا على وجه ال خيل فيه املعىن بالنص"يقضي  وذلك ،النظر إىل معانيها وعللها

الذي أمه أكثر  ووه ،لتجري الشريعة على نظام واحد ال اختالف فيه وال تناقض. وال العكس
  1".الراسخني العلماء

حبيث ال خيل أو يهدر أو يطغى  ،مع بني اعتبار اللفظ واملعىن معان املدرسة اجلامعة جتإذ  
نواهي، حيث انتهى إىل ، وهذا ما قرره الشاطيب وأكد عليه يف باب األوامر والأحدمها على اآلخر

ضرورة احترام ظواهر النصوص وعدم تعطيلها، لكن من غري مغاالة ومجود، ومن غري تنكر للعلل 
على تتبع وتغال، بعيد عن مقصود الشارع، كما أن "واملصاحل الثابتة، ذلك أن العمل بالظواهر

علة األمر والنهي، فهو  فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى املفهوم من...إمهاهلا إسراف أيضا
  2."جار على السنن القومي، موافق لقصد الشارع يف ورده وصدره

مراد الشارع وقصد الشارع ضالة املتقدمني ومن تبعهم من العلماء "ومن مث كان   
  3."الراسخني، ومل تكن األلفاظ لتأسرهم إذا ظهر ما وراءها من حكمة وقصد

                                                
  .20: مقاصد الشريعة، ص ،ابن عاشور:ينظر؛ 317:، ص02:املوافقات، ج: الشاطيب - 1
 .  125:، ص03:نفس املصدر،ج: الشاطيب - 2
 .124:، ص)م2001-ه1461(، دار اهلادي، 01:مقاصد الشريعة، ط: طه جابر العلواين - 3
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  .       لفاظ واملعاينالضوابط املنهجية العتبار األ: ثانيا
  :     أثر اختالف منهج أرباب األلفاظ عن أرباب املعاين-1 
-أو املعىن دون اللفظ،يوقع يف أغالط يف معرفة مراد املتكلم،  اعتبار اللفظ دون املعىن،    

وتارة من  العلم مبراد املتكلم يعرف تارة من عموم لفظه،"ذلك أن -كما تبني يف الفصل التمهيدي
وعلى الثاين أوضح ألرباب املعاين والفهم  واحلوالة على األول أوضح ألرباب األلفاظ، علته، عموم

   1."والتدبر
ومن هنا اختلف منهج أرباب األلفاظ عن منهج أرباب املعاين بالرغم من أن املقصد الذي   

 خطوات يطلبونه واحد، وهو العلم مبراد املتكلم، واالختالف يف املنهج أدى إىل االختالف يف
  .من جهة ثانية -إما لأللفاظ وإما للمعاين-الوصول إىل املراد من جهة، وإىل النظرة األحادية 

يعرض لكل من الفريقني ما خيل مبعرفة مراد "وهذا الذي يوقع الفريقني يف أغالط، فقد          
ها فوق ما أريد املتكلم، فيعرض ألرباب األلفاظ التقصري ا عن عمومها، وهضمها تارة، وحتميل

ا تارة، ويعرض ألرباب املعاين فيها نظري ما يعرض ألرباب األلفاظ، فهذه أربع آفات هي منشأ 
    2."غلط الفريقني

وأصحاب  فأصحاب الرأي والقياس محلوا معاين النصوص فوق ما محلها الشارع،"وبالتايل        
  3".األلفاظ والظواهر قصروا مبعانيها عن مراده

أي األسرار واحلكم واملصاحل واملفاسد اليت -وهذا يعين أن أصحاب الرأي جردوا املعاين           
وا حرفنظروا يف الشريعة ا واطَّ -فهموها مقصدا للشارع من استقرائهم ملوارد الشريعة

مل يلتفتوا إىل احلكم واألسرار -خصوصيات األلفاظ، وأما الظاهرية فجردوا مقتضيات األلفاظ
خصوصيات واطَّرحوا فنظروا يف الشريعة ا،  -والتفتوا إىل مدلوالت التراكيب ووقفوا عندها

  4.املعاين القياسية
     

                                                
 .  220-219: ، ص01:ج أعالم املوقعني،:ن  قيم اجلوزيةاب - 1
  .220: ، ص01:نفس املصدر، ج: ابن قيم اجلوزية - 2
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يف ظواهر  حصر مقاصد الشرعيف  - مبعزل أحدمها عن األخرى–وكال الطريقتني   
من اعتصار األلفاظ دون االستعانة بوسائل استنباط األحكام وحتصيل املراد؛ يوقع يف أو  ،النصوص

ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل يف ": األغالط، وهذا ما نبه عليه ابن عاشور بقوله
 حيث يقتصر يف استنباط أحكام الشريعة على اعتصار األلفاظ، ويوجه ،األغالط خضخاض من

  .1"فال يزال يقلبه وحيلله ويأمل أن يستخرج لبه ،رأيه إىل اللفظ مقتنعا به
             :اجلمع بني اعتبار األلفاظ واملعاين ومقتضيات األحوال – 2

االقتصار يف استنباط أحكام الشريعة على اعتصار األلفاظ ذه الطريقة جيعل صاحبه   
 "من األغالط، لذلك فضابط عدم التوحل يف األغالط هو أن ال يهمل يتوحل يف خضخاض

االستعانة مبا حيف بالكالم من حافات القرائن واالصطالحات والسياق، وإن أدق مقام يف الداللة 
         .2"وأحوجه إىل االستعانة عليها مقام التشريع

فة ضابط أسباب الترتيل الزمة ملن وهذا ما أكد عليه الشاطيب عندما استدل على أن معر          
علم " أراد علم القرآن، بل واعترب مقتضيات األحوال، من املهمات يف فهم الكتاب؛ ذلك أن

املعاين والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن، فضال عن معرفة مقاصد كالم العرب، إمنا مداره 
طاب، أو املخاطب، أو املخاطب، على معرفة مقتضيات األحوال، حال اخلطاب من جهة نفس اخل

  3."أو اجلميع؛ إذ الكالم الواحد خيتلف فهمه حبسب حالني، وحبسب خماطبني، وحبسب غري ذلك
ومعرفة ضابط مقتضيات األحوال تعترب من أركان فهم وحتديد املعىن املراد، وقد مثل الشاطيب      

لفظه واحد، ويدخله "، فاالستفهام ألمهية مقتضيات األحوال يف فهم الكالم باالستفهام واألمر
معان أخر، من تقرير وتوبيخ وغري ذلك، وكاألمر يدخله معىن اإلباحة والتهديد والتعجيز 
وأشباهها، وال يدل على معناها املراد إال األمور اخلارجة، وعمدا مقتضيات األحوال، وليس كل 

فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم  حال ينقل، وال كل قرينة تقترن بنفس الكالم املنقول، وإذا
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الكالم مجلة، أو فهم شيء منه، ومعرفة األسباب رافعة لكل مشكل يف هذا النمط، فهي من 
  1."املهمات يف فهم الكتاب بال بد، ومعىن معرفة السبب، هو معرفة مقتضى احلال

الكالم، فإن فإذا كانت معرفة أسباب الترتيل، ومقتضيات األحوال من املهمات يف فهم   
اجلهل بأسباب الترتيل موقع يف الشبه واإلشكاالت ومورد للنصوص الظاهرة مورد اإلمجال حىت "

  2."يقع االختالف، وذلك مظنة وقوع الرتاع
حصر مسالك الكشف عن مقاصد الشارع على ما وتأسيسا على هذه الضوابط فإن       

واملقامات اليت  قتضيات األحوال،وم دون اعتبار علل األحكام ،صرحت به ظواهر النصوص
أو إهدار ظواهر النصوص واالعتماد يف  ،والظروف واملالبسات اليت صاحبتها ،صدرت فيها

، يوقع يف األغالط ويف الشبه اكتشاف مقاصد الشارع على معان باطنية ال أساس هلا وال مستند
  .وموقع يف االختالف والرتاع

اعتبار ظواهر النصوص "وهو  وبيان مراد الشارع ومقصودهمعرفة منهج  وعلى هذا يتقرر        
ومعانيها يف مسلك توافقي ال يسمح بإهدار أحد اجلانبني على حساب اجلانب اآلخر، وال بطغيان 
أحدمها على اآلخر، فيعطي للنص حقه وأبعاده اليت يكون قد قصدها الشارع، وذلك من خالل 

النص وتطبيقه من علل، وقرائن، ومقامات وعقل ومجع عدم إمهال األدوات املعينة على حسن فهم 
        3."النصوص اجلزئية بعضها على بعض لتتضح الصورة الكلية

جيمع بني " - للسان العريب ومقاصد الشارع-إن هذا املنهج ذه النظرة اجلامعة والشاملة       
إتباع النصوص ورعاية مقاصد الشريعة، فال يعارض الكلي باجلزئي، وال القطعي بالظين، ويراعي 
مصاحل البشر، بشرط أال تعارض نصا صحيح الثبوت، صريح الداللة، وال قاعدة شرعية جممعا 

     4."ليها، فهو جيمع بني حمكمات الشرع ومقتضيات العصرع
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اليت حشدت لغاية واحدة  - وما تستلزمه من وسائل متنوعة- وهذا املنهج ذه اخلطوات    
وهي التعرف على مراد الشارع يكون منتخبا ألهل السنة واجلماعة، كما سيتبني يف الفصل الثاين 

  . ماعةيف مسالك بيان املراد عند أهل السنة واجل
  .أثر النظرة الظاهرية والباطنية يف بيان املراد من القضايا املستجدة :ثالثا

مما يتحتم التنبيه عليه أن الظاهرية والباطنية ليستا نزعتني تارخييتني آلتا إىل االنقراض، بل مها         
خاصة فيما  متجددتان يف أثواب خمتلفة عرب العصور، ويف عصرنا هذا بعض التحققات هلما تظهر

نشاهده عند بعضهم من مجود على ظواهر النصوص عند معاجلة النوازل املستجدة الستنباط حكم 
وعلى النقيض من هذا املنهج نرى أصحاب الفكر الباطين الذين يتومهون . فقهي ينطبق عليها

لوم من مقاصد تشتق من معان ال صلة هلا بالنصوص، فتبىن عليها أحكام تؤول إىل إهدار ما هو مع
وليست الدعوة املبدئية . الدين بالضرورة، وتعود بالبطالن على ما دلت عليه النصوص بوجه القطع

إىل تعديل احلدود وإباحة الربا، واملساواة يف املرياث بني الرجل واملرأة، وغري ذلك مما هو يف 
لباطنية يف الكشف إال حتقيقات للرتعة ا -روح العصر-ومساوقة -التقدمية–مقامها اعتبارا ملقصد 

    1.عن مقاصد الشارع
ومن مسات الظاهرية احلديثة أو املدرسة النصية احلرفية أو كما يطلق عليهم بالظاهرية   

جلهم ممن اشتغلوا باحلديث، ومل يتمرسوا بالفقه وأصوله، ومل يطلعوا على اختالف "اجلدد أن
د الشريعة وتعليل األحكام ورعاية الفقهاء ومداركهم يف االستنباط، وال يكادون يهتمون مبقاص

      2."املصاحل وتغري الفتوى بتغري الزمان واملكان واحلال
وهلذا جند هؤالء حيرمون كل أنواع التصوير مثال، حىت الفوتوغرايف والسينمائي   

والتليفزيوين، أخذا بظاهر األحاديث اليت وردت يف لعن املصورين، وتكليفهم يوم القيامة أن 
ينفخوا فيها الروح، وإن مل يكن يف هذا التصوير مضاهاة خللق اهللا الذي علل به التحرمي يف بعض 

   3.إذ هو خلق اهللا نفسه األحاديث،

                                                
، )م1992( ،دار الغرب اإلسالمي، 01:ط  فصول من الفكر اإلسالمي باملغرب،: النجار عمر عبد ايد: ينظر - 1
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فاألخذ بقول الظاهرية على إطالقه له آثار وخيمة على االستنباط الفقهي واالجتهاد   
وأنت إذا نظرت إىل أصول الظاهرية جتدهم يوشكون أن ينفوا عن : "املقاصدي قال ابن عاشور

عند الظواهر فلم  الشريعة نوط أحكامها باحلكمة ألم نفوا القياس واالعتبار باملعاين، ووقفوا
جيتازوها، ولذلك ترى حجاجهم وجدهلم ال يعدو االحتجاج بألفاظ اآلثار وأفعال الرسول 

  . 1"وأصحابه
عن اآلثار الوخيمة بل اخلطرية اليت ميكن أن تترتب على األخذ بقول  وال بد من التساؤل  

  :الظاهرية على إطالقه كما يلي
    إن تعليل األحكام هو مثار "ار من دون تعليل؟ فهل تقوم الشريعة ويكتب هلا االستمر

الرتاع بني الفقهاء وعلماء الكالم، وحجر األساس يف صرح االختالف، ونقطة االرتكاز 
يف حمور دائرة االجتهاد واالستنباط، وعلى فهمه يتوقف معرفة أسرار الشريعة وحكمها، 

اء الشريعة، ويسهل وبالوقوف على حقيقته وسرب غوره تتجلى مدارك األئمة، ويظهر 
دفع شبه الطاعنني عليها باجلمود، وعدم مسايرا للزمن، ومنها يبتدئ طريق اإلصالح 

  .2"وعلى ضوئه يسري املصلحون
     وهل تبقى الشريعة صاحلة جلميع العصور واألقطار إذا حصرنا مراد الشارع يف ظاهر

اهر يقعون بذلك يف ورطة أهل الظ: "النص؟ وبذلك يكون األمر كما قال ابن عاشور أن
التوقف عن إثبات األحكام فيما مل يروا فيه عن الشارع حكم حوادث الزمان، وهو 
موقف خطري خيشى على التردد فيه أن يكون نافيا عن شريعة اإلسالم وصالحها جلميع 

 .3"العصور واألقطار
    صوص املتناهية كيف تعاجل النوازل املستجدة وكيف تعاجل مشاكل الناس وهل ميكن للنو

 أن حتيط بالالمتناهي من أقضية الناس؟ 
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وال شك أن الفقه اإلسالمي :"قال أبو زهرة بعد أن عرض تعليل بني اجلمهور والظاهرية   
ما كان ليتسع أفقه، وليعاجل مشاكل الناس، وخيرج بتلك القواعد الفقهية اليت جتمع متفرق املسائل 

ع املختلفة بروابط جامعة من علل مستنبطة من النصوص لوال تعليل النصوص والربط بني الفرو
عامة، أو بعلة خاصة من نص خاص، فإن التعليل هو الذي فتح عني الفقه، بل إن التعليل هو 
الفقه، أو هو لباب الفقه، فالذين يغلقون باب التعليل يغلقون باب الفقه نفسه وإم إذ يغلقون 

أساليب االستنباط، أو يغين غناءهم بل يتركون األمر  باب التعليل ال يوجدون ما حيل حمله من
 . 1"لالستصحاب

وإن التعليل كما قلت ليس الغرض منه إال تعرف مقاصد الشارع : "مث قال أبو زهرة  
احلكيم من النصوص، ومن يفعل ذلك فإمنا يضيق واسعا، وحيجر على العقول أن تفكر يف شرع 

 2."حداث مع احترام كل نصاهللا تعاىل لتطبقه على كل ما جيد من أ
. وهذه اآلثار الوخيمة واخلطرية ميكن أيضا بل وأكثر أن تترتب على األخذ بقول الباطنية  

 وال بد هنا من ،لذلك أم العلماء الرأي الثالث، وهو املدرسة اجلامعة اليت جتمع بني الظاهر والباطن
وأمهية اجلمع بني الظاهر والباطن يف حتصيل مراد الشارع، وضوابط  ،بيان مفهوم الظاهر والباطن
  .العلم الظاهر والعلم الباطن
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  :ضوابط العلم الظاهر والعلم الباطن عند املدرسة اجلامعة: املطلب الرابع
يف احلمل على الظاهر - بعد بيان ضابط كل من طريق األلفاظ وطريق املعاين عند الظاهرية  

، ينبغي توضيح وضبط ما قد يشتبه - يف محل النصوص على معان باطنة - وعند الباطنية  -مطلقا
  . 1"املفهوم العريب جمردا"بني الظاهر الذي تقصده الظاهرية، والعلم الظاهر الذي هو

كما ينبغي أيضا توضيح وضبط ما قد يشتبه بني الباطن الذي تقصده الباطنية، والعلم   
  .  وال تتضح حقيقة املعنيني إال ببيان . 2"من اخلطاب املراد"الباطن الذي هو 

  :ضوابط العلم الظاهر: أوال   
 ،4"املراد من اخلطاب"الباطن هو العلم و.3"جمردا املفهوم العريب"الظاهر هو العلم إذا كان    

والوقوف عند إحكام الظاهر، العلم  ينبغي أن ال يتوقف عندالباطن إىل العلم فإن طريق الوصول 
اهللا تعاىل إذا نفى الفقه أو العلم عن "املفهوم العريب ارد ال يعين العلم والفقه باملراد، بدليل أن 

قوم، فذلك لوقوفهم مع ظاهر األمر، وعدم اعتبارهم للمراد منه، وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم 
  5."مراد اهللا من خطابه وهو باطنه

إحكام املفهوم  ضابط توقف علىيمه وخطابه معرفة مراد اهللا من كالضابط  فإن ،ومن مثَّ
  .تتبنامها املدرسة اجلامعة -العلم الظاهر والعلم الباطن- ارد، وكال الضابطني العريب
  :نسبة لضوابط العلم الظاهر الذي هو املفهوم العريب ارد فهي كاآليتفبال       

فكل معىن مستنبط " لذلك: ان العريبأن يكون املعىن املستنبط من القرآن العريب جار على اللس /1
من القرآن غري جار على اللسان العريب، فليس من علوم القرآن يف شيء، ال مما يستفاد منه، وال مما 

    6."يستفاد به، ومن ادعى فيه ذلك فهو يف دعواه مبطل
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أحكام -واألخذ بالظاهر على إطالقه هدم للشريعة،  وهذا ما قرره ابن العريب يف كتابه 
؛ 1﴾ولَا تقْربا هذه الشجرةَ فَتكُونا من الظَّالمني﴿ :، حيث قال عند تفسري قوله تعاىل- القرآن

فإنَّ ; اللَّه ا على هذا القول فاجتنبوه  ى، وهي أول معصية عص اهرالظَّإبليس غَره باألخذ ب نَّكأ"
وشدد ابن العريب على  .2"عيناه يف غري ما موضا بيعة حسبمه هدم الشرهاتباع الظَّاهر على وج يف

: لقوله تعاىلباهللا من ذلك عند تفسريه واستعاذ إمنا هو هدم للشريعة، بل أن األخذ مبطلق الظاهر 
تأْتيهِم حيتانهم يوم واَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ في السبت إِذْ ﴿

  .3﴾سبتهِم شرعاً ويوم الَ يسبِتونَ الَ تأْتيهِم كَذَلك نبلُوهم بِما كَانوا يفْسقُونَ
الظاهر، ألن الصيد حرم عليهم،  بإتباعإمنا هلكوا "حيث قال يف املسألة الثامنة أن اليهود     

بسبب الصيد، وليس سبب الشيء نفس الشيء، فنحن ال نرتكب عني ال نصيد، بل نأيت  :فقالوا 
     4."ما ينا عنه، فنعوذ باهللا من األخذ بالظاهر املطلق يف الشريعة

وقد اشترط أبو حامد الغزايل إلحكام املفهوم العريب االستظهار :االستظهار بالسماع والنقل/ 2 
تفسري القرآن بظاهر العربية من غري استظهار "بالسماع والنقل، حبيث أدخل يف التفسري بالرأي

بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من األلفاظ املبهمة واملبدلة وما فيه من 
فمن مل حيكم بظاهر التفسري وبادر إىل استنباط . والتقدمي والتأخري االختصار واحلذف واإلضمار

  5".املعاين مبجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل يف زمرة من يفسر بالرأي
وأكد أبو حامد الغزايل على أن النقل والسماع ال بد منه يف ظاهر التفسري التقاء مواضع    

ال جيوز التهاون حبفظ التفسري الظاهري أوال، "ذلك الغلط مث يتسع بعد ذلك التفهم واالستنباط، ل
وال مطمع يف الوصول إىل الباطن قبل إحكام الظاهر، ومن ادعى فهم أسرار القرآن، ومل حيكم 
التفسري الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ إىل صدر البيت قبل جماوزة الباب، أو يدعي فهم مقاصد 
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، فإن ظاهر التفسري جيري جمرى تعليم اللغة اليت البد األتراك من كالمهم وهو ال يفهم لغة الترك
  .أن وسيلة الوصول إىل الباطن هي إحكام الظاهريؤكد على  وبذلك فهو، 1"منها للفهم

  : 2وقد مثل أبو حامد الغزايل لظاهر التفسري الذي ال بد فيه من السماع بأمثلة منها  
أَذَقْناك ضعف الْحياة وضعف إِذاً لَّ﴿:كقوله عز وجل:اإلجياز باحلذف واإلضمار-1

اتم3﴾الْم .  
أي ضعف عذاب األحياء وضعف عذاب املوتى، فحذف العذاب، وأبدل األحياء واملوتى بذكر 

  .احلياة واملوت، وكل ذلك جائز يف فصيح اللغة
. 4﴾ لَكَانَ لزاما وأَجلٌ مسمىولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ربك ﴿:كقوله تعاىل: التقدمي والتأخري-2

  .معناه لوال الكلمة وأجل مسمى لكان لزاما ، ولواله لكان نصبا كاللزام
  .أي يسألونك عنها كأنك حفي ا 5﴾يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها ﴿:وقوله تعاىل

إذ مل يظهر به  6﴾ لَ فيه الْقُرآنُشهر رمضانَ الَّذي أُنزِ ﴿كقوله عز وجل:التدريج يف البيان-3
ومل يظهر به أي ليلة  ،7﴾إِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة  ﴿:أنه ليل أو ار، وبان بقوله عز وجل

  .8﴾إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ﴿:فظهر بقوله تعاىل
فهذا وأمثاله مما ال يغين فيه إال النقل " قال أبو حامد الغزايل بعد عرضه هلذه األمثلة        

ألنه أنزل بلغة العرب فكان  فالقرآن من أوله إىل آخره غري خال عن هذا اجلنس، والسماع،
مشتمال على أصناف كالمهم من إجياز وتطويل وإضمار وحذف وإبدال وتقدمي وتأخري، ليكون 
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فكل من اكتفى بفهم ظاهر العربية وبادر على تفسري القرآن .مفحما هلم ومعجزا يف حقهم ذلك
   1".ومل يستظهر بالسماع والنقل يف هذه األمور فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه

: كل ما كان من املعاين العربية اليت ال ينبين فهم القرآن إال عليها فهو داخل حتت الظاهر /3
البيانية واملنازع البالغية، فال معدل ا عن ظاهر "الشاطيب، ومثل له باملسائل وذلك ما قرره 

القرآن، وال بد من التفريق بينها، وفهمها على ترتيبها يف اللسان العريب، حىت حيصل فهم ظاهر 
   2."القرآن

أن وسيلة الوصول إىل الباطن الذي هو مراد اهللا من كالمه وخطابه  وعلى هذا يتقرر   
يتوقف على إحكام الظاهر الذي هو املفهوم العريب، وإحكام الظاهر يتوقف على االستظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من األلفاظ املبهمة واملبدلة وما فيه من 

  .التقدمي والتأخرياالختصار واحلذف واإلضمار و
وبالتايل فمن مل حيكم الظاهر وأراد الوصول إىل الباطن الذي هو مراد اهللا من كالمه         

  .وخطابه مبجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل فيمن يفسر القرآن بالرأي
 ومنه تظهر أمهية اجلمع بني الظاهر والباطن يف حتصيل مراد الشارع، شرط أن ال خيل فيه املعىن 

  .بالنص وال العكس
  :ضوابط العلم الباطن: ثانيا
  :3أساسيني بشرطنيهو املراد من اخلطاب الذي  ضبط الشاطيب العلم الباطن     
وأسس : أن يصح على مقتضى الظاهر املقرر يف لسان العرب، وجيري على املقاصد العربية -1

فإنه لو كان له فهم ال يقتضيه  ؛امن قاعدة كون القرآن عربي" ودلل الشاطيب هذا الشرط مما يظهر
كالم العرب، مل يوصف بكونه عربيا بإطالق، وألنه مفهوم يلتصق بالقرآن ليس يف ألفاظه وال يف 

وما كان كذلك فال يصح أن ينسب إليه أصال إذ ليست نسبته إليه على أن ، معانيه ما يدل عليه
فإثبات أحدمها حتكّم وتقول على . امدلوله أوىل من نسبة ضده إليه، وال مرجح يدل على أحدمه
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القرآن ظاهر، وعند ذلك يدخل قائله حتت إمث من قال يف كتاب اهللا بغري علم، واألدلة املذكورة يف 
  .1"أن القرآن عريب جارية هنا

إن "أنه ذلك : أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا يف حمل آخر يشهد لصحته من غري معارض - 2
آخر، أو كان له معارض صار من مجلة الدعاوى اليت تدعى على القرآن، مل يكن له شاهد يف حمل 

  .2"والدعوى اردة غري مقبولة باتفاق العلماء
وذين الشرطني يتبني صحة ما تقدم أنه الباطن، ألما موفران فيه، خبالف ما فسر به   

   3."الباطنية، فإنه ليس من علم الباطن، كما أنه ليس من  علم الظاهر
: يصح بتوفر شرطنيالباطن الذي هو مراد اهللا من كالمه وخطابه  ضابط العلم يتقرر أن وعليه،   
  .أن يصح على مقتضى الظاهر املقرر يف لسان العرب، وجيري على املقاصد العربية -1
  .أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا يف حمل آخر يشهد لصحته من غري معارض - 2 
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 ).اعتبار اجلزئيات بالكليات: (كليات الشريعة والنصوص اجلزئية :اخلامساملطلب 
مبا يتعلق باللغة العربية إمنا يقرر األمهية  -متكلمني وفقهاء-إفراد املباحث املطولة لألصوليني   

البالغة ملعرفة معاين وأسرار وقواعد لسان العرب يف استنباط األحكام الشرعية ومعرفة مراد 
إن أكثر الشارع، حىت غدا ركن اللغة العربية من أهم األركان اليت يقوم عليها علم األصول، بل 

القواعد األصولية هي قواعد لغوية، وهذا ما جعل القرايف يكاد حيصر القواعد األصولية يف القواعد 
هو يف غالب أمره ليس فيه إال قواعد "بأن أصول الفقه " الفروق"كتابه  اللغوية، حيث قال يف

والترجيح، وحنو األحكام الناشئة عن األلفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ 
األمر للوجوب، والنهي للتحرمي، والصيغة اخلاصة للعموم وحنو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إال 

       1."كون القياس حجة، وخرب الواحد وصفات اتهدين
وبالتايل ال بد من استفراغ الوسع يف تتبع مفاهيم اللغة ومعرفة مدلوالا، وإن التقصري يف        

ة إخالل بأول فروض االجتهاد، ذلك أن اللغة أصل هام يف إدراك النصوص الشرعية، علم اللغ
ولكن أمهية اللغة العربية البالغة بالنسبة لقواعد . واإلحاطة مبقاصدها وحسن استفادة األحكام منها

إذ أن الشريعة " الفروق"أصول الفقه ال تكفي دون القواعد الكلية، كما قرر القرايف يف كتابه 
أحدمها املسمى بأصول الفقه، والقسم الثاين : تملة على أصول وفروع، وأن أصوهلا قسمانمش

قواعد كلية فقهية جليلة، كثرية العدد، عظيمة املدد، مشتملة على أسرار الشرع، وهذه القواعد 
من جعل خيرج الفروع باملناسبات اجلزئية دون القواعد الكلية، "الكلية أيضا أمهيتها بالغة بل

اقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك تن
وقنطت، واحتاج إىل حفظ اجلزئيات اليت ال تتناهى، وانتهى العمر ومل تقص نفسه من طلب 

     2."مناها
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من ضبط الفقه بقواعده استغىن عن "هنا قرر القرايف قاعدة بالغة األمهية والنفع وهي أن و   
  1."اجلزئيات الندراجها يف الكليات، واحتد عنده ما تناقض عند غريه وتناسب حفظ أكثر

اعتماد الكليات التشريعية وحتكيمها يف فهم النصوص اجلزئية، هو طريق حتديد مراد ف ،وعليه      
: اهللا تعاىل من خطابه، وهو عني املقاصد ومنهجه؛ ذلك أن فقه املقاصد كما قال طه جابر العلواين

س على مبدأ اعتماد الكليات التشريعية، وحتكيمها يف فهم النصوص اجلزئية وتوجيهها، فهو يتأس"
  2."نوع من رد املتشاات إىل احملكمات، والفروع إىل األصول

فاستقراء األحكام اجلزئية والربط بينها، مث صياغتها يف قانون كلي عنوانه مقصد وبالتايل           
عند حدود التعليل اللفظي "قة فقه املقاصد، ففقه املقاصد ال يقف من مقاصد الشريعة هي حقي

والقياس اجلزئي، بل ينطلق من منهج استقرائي شامل، حياول الربط بني األحكام اجلزئية، 
وصياغتها يف قانون عام دلت على اعتبار الشرع له الكثري من األدلة، وتظافرت عليه العديد من 

  3."قانون الكلي مقصدا من مقاصد الشريعةالشواهد، وبذلك يعترب هذا ال
وهذا القانون الكلي هو املرجع واحلاكم على اجلزئيات اليت تشبهها واليت مل يشملها 

يتحول إىل حاكم على اجلزئيات، قاض عليها بعد أن كان يستمد وجوده منها، "االستقراء؛ إذ 
ستقراء ناقص لبعض اجلزئيات، مث فهو يشبه القانون العلمي التجرييب الذي يستخلصه الباحث من ا

           4."على كل متشابه هلا مل يشمله االستقراء، بعد التأكد من صالحيته للتعميم -فيما بعد-حيكم به 
وال بد عند استقراء األدلة اجلزئية لتحصيل القانون الكلي، من النظر يف كليات الشريعة؛ 

ون النظر إىل كليات الشريعة، وإال لتضاربت بني ال يكفي النظر يف هذه األدلة اجلزئية، د"ألنه 
يديه اجلزئيات، وعارض بعضها يف ظاهر األمر، إذا مل يكن يف يده ميزان مقاصد الشارع ليعرف 
به ما يأخذ منها وما يدع؛ فالواجب إذا اعتبار اجلزئيات بالكليات، شأن اجلزئيات مع كلياا يف 

  5."كل نوع من أنواع املوجودات
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وال بد لكليات، شأن اجلزئيات مع كلياا، ثبوت اعتبار اجلزئيات با هذا يتقرروعلى 
أحدمها علم لسان العرب، وثانيهما علم أسرار : الستنباط أحكام الشريعة ذا االعتبار من ركنني

   1.الشريعة ومقاصدها
فالنظر يف األدلة اجلزئية يدخل حتته الركن األول، وهو لسان العرب؛ إذ ال بد لطالب 

ملا كان الكتاب والسنة، واردين بلغة العرب، "الشريعة أن يكون على علم بلسان العرب، ذلك أنه 
وكانت هلم عادات يف االستعمال، ا يتميز صريح الكالم وظاهره وجممله، وحقيقته وجمازه، 

لطالب الشريعة من - وخاصه، وحمكمه ومتشاه، ونصه وفحواه، إىل غري ذلك، كان ال بد وعامه 
أن يكون على علم بلسان العرب يف مناحي خطاا، وما تنساق إليه أفها مها يف  -هذين األصلني

     2."كالمها، فكان حذق اللغة العربية ذه الدرجة ركنا من أركان االجتهاد
بلسان العرب هو الركن األول من أركان استنباط أحكام الشريعة وبيان مراد العلم وعليه، ف      

  .اهللا تعاىل، وهو يدخل يف النظر يف األدلة اجلزئية، بل ويعترب من أركان االجتهاد
هذا بالنسبة للركن األول، أما بالنسبة للركن الثاين وهو علم أسرار الشريعة ومقاصدها، فإنه       

  .لكلياتيدخل يف اعتبار ا
وبيان علل األحكام وغايات اإلسالم ومقاصد الشريعة، يعترب من أهم وسائل علماء املسلمني    

ظاهرة أو -لكل حكم وظيفة يؤديها، وغاية حيققها، وعلة"لبيان مراد اهللا تعاىل، حيث بينوا أن 
فع يعمل إلجيادها، ومقصدا يستهدفه، كل ذلك من أجل جلب مصلحة لإلنسان، أو د -كامنة

كما أوضحوا أن املقاصد واحلكم والغايات والعلل قد تصرح ا نصوص الكتاب . مضرة عنه
والسنة، وقد يصل إليها أهل العلم بالنظر والتدبر فيهما، فيتم حتقيق مناط احلكم وتنقيحه، وتتضح 

شف املصاحل اليت تتحقق من كل حكم، واملفاسد اليت تدرأ به، وحددوا املسالك املوصلة إىل الك
       3."عن تلك املقاصد، وفهم املصاحل وحتديد العلل
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وكون الشريعة مبنية على اعتبار مصاحل العباد يف املعاش واملعاد، يقتضي النظر يف كلياا، 
الناس حتت  إدخالهذه الشريعة املعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق، رد "ذلك أن 

د الشارع يف قيام مصاحلهم يف الدين والدنيا معا، وروعي سلطة الدين، بل وضعت لتحقيق مقاص
) الدين والنفس والعقل والنسل واملال(إما حفظ شيء من الضروريات اخلمسة: يف كل حكم منها

اليت هي أسس العمران املرعية يف كل ملة، واليت لوالها مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة، ولفاتت 
يء من احلاجيات، كأنواع املعامالت اليت لوال ورودها على النجاة يف اآلخرة، وإما حفظ ش

الضروريات لوقع الناس يف الضيق واحلرج، وإما حفظ شيء من التحسينيات، اليت ترجع إىل 
مكارم األخالق، وحماسن العادات، وإما تكميل نوع من األنواع الثالثة مبا يعني على حتققه، وال 

من رعاية هذه املصاحل، وحتقيق  - عامالت وجنايات وغريهاعبادات وم-خيلو باب من أبواب الفقه
  1."هذه املقاصد اليت مل توضع األحكام إال لتحقيقها

يتقرر إذن أن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وأن          
  .األحكام ما وضعت إال رعاية للمصاحل، وحتقيقا هلذه املقاصد

الستنباط  - لسان العرب-حكام ال بد من النظر يف جزئياا باعتماد الركن األولوهذه األ
  .أي حكم منها

مث ال بد بعد ذلك وقبله وأثناءه من النظر يف كليات الشريعة، باعتبار أن األحكام مل توضع 
  .إال لرعاية املصاحل وحتقيق املقاصد الضرورية واحلاجية والتحسينية

اجلمع بني النصوص اجلزئية، واعتبار الكليات التشريعية هو الذي أمه  وهذا املنهج يف      
فما هي مسالك بيان املراد عند .   الراسخون يف العلم من علماء مذهب أهل السنة واجلماعة

مذهب أهل السنة واجلماعة؟ وما هي طريقة استنباط وبيان مراد الشارع بني اجلزئيات والكليات؟ 
اللسان العريب من جهة، ومقاصد وكليات الشريعة من جهة ثانية يف وما مدى االعتماد على 

حتصيل مراد الشارع؟ وما أثر اجلمع بني اجلزئيات والكليات يف رفع اخلالف الواقع أو املتوقع؟ 
  .وهذا ما سيتبني يف الفصل التايل
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  :خالصة املبحث الثاين                                        
حاصل رأي مدرسة الظاهرية يف استنباط األحكام وحقيقة املقاصد؛ هو احلمل على الظاهر : أوال

مطلقا، وبذلك فهم حيصرون مظان العلم مبقاصد الشارع يف الظواهر والنصوص، ويبالغون يف 
  .ذلك لدرجة إبطال القياس وإنكار التعليل

ىف مع بناء الشريعة على والقول حبصر معرفة مقاصد الشارع يف الظواهر والنصوص، يتنا
  .مصاحل العباد يف املعاش واملعاد

وأما الغلو واملبالغة على درجة إبطال القياس؛ فإنه ليس يف الشريعة شيء خيالف القياس       
الصحيح، إذ القياس الصحيح يدور مع أوامر الشريعة ونواهيها وجودا وعدما، كما أنه ال يناقض 

  .صريح العقل
لباطنية تعرف ما هو مقصود للشارع مما ليس مقصودا له، باحلمل على الباطن املدرسة ا  :ثانيا

  .مطلقا
والقول حبصر معرفة مقاصد الشارع يف بواطن النصوص، يقتضي صرف كل ألفاظ القرآن   

فال يلتفت هلذا الرأي؛ ألنه رأي كل قاصد  -وهذا يعين تفسري القرآن باهلوى -عن ظواهرها
  . إلبطال الشريعة 

  :القول بصرف ألفاظ النصوص عن ظواهرها إىل ما يسمى بالباطن له حكمانأما   
  .فإن خالف الباطن العلم الظاهر فهو باطل، وذاك هو عني اخلبال وضحكة السامع -1     

وإن مل خيالف الباطن العلم الظاهر فإن كان حقا قبل، وإن كان باطال رد وإال أمسك  -2     
  .عنه
حقيقة املقاصد عند املدرسة اجلامعة، يضبط بضابط اجلمع بني طريق األلفاظ وبني طريق  :ثالثا

احلمل على الظاهر والباطن مجعا بني اعتبار النصوص وظواهرها، وبني املعاين، حبيث تقابل بني 
  .الراسخني الذي أمه أكثر العلماء ذاوه ،النظر إىل معانيها وعللها

الباطن الذي هو مراد اهللا من كالمه وخطابه يتوقف على إحكام الظاهر وسيلة الوصول إىل  :رابعا
من مل حيكم الظاهر وأراد الوصول إىل الباطن الذي هو مراد اهللا من  ومنه الذي هو املفهوم العريب،

  .كالمه وخطابه مبجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل فيمن يفسر القرآن بالرأي
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  : يصح بتوفر شرطنيي هو مراد اهللا من كالمه وخطابه الباطن الذ ضابط العلم :خامسا
  .أن يصح على مقتضى الظاهر املقرر يف لسان العرب، وجيري على املقاصد العربية -1
  .أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا يف حمل آخر يشهد لصحته من غري معارض - 2 

أغالط يف معرفة مراد املتكلم؛ ذلك اعتبار اللفظ دون املعىن ،أو املعىن دون اللفظ،يوقع يف  :سادسا
أرباب -،وتارة من عموم علته- أرباب األلفاظ-أن العلم مبراد املتكلم يعرف تارة من عموم لفظه

، ومن هنا اختلف منهج أرباب األلفاظ عن منهج أرباب املعاين بالرغم من أن املقصد -املعاين
  .الذي يطلبونه واحد، وهو العلم مبراد املتكلم

األسرار - محلوا معاين النصوصو خصوصيات األلفاظ واطَّرحوا الرأي والقياس فأصحاب   
 واطَّرحوا وأصحاب األلفاظ والظواهر فوق ما محلها الشارع، -واحلكم واملصاحل واملفاسد

 -مل يلتفتوا إىل احلكم واألسرار والتفتوا إىل مدلوالت التراكيب- خصوصيات املعاين القياسية 
  .الشارع عانيها عن مرادقصروا مبوبذلك و
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  :خالصة الفصل األول
ومجلة النتائج اليت ميكن استخالصها من هذا الفصل اليت تعلق بالضوابط املنهجية للخطاب 

   :ثرها يف بيان املراد ما يليواملقاصد، وأ
من علل، وقرائن،  ؛وتطبيقهألدوات املعينة على حسن فهم النص ل التأكيد على األمهية البالغة :أوال

، واإلمهال يف ذلك ومجع النصوص اجلزئية بعضها على بعض لتتضح الصورة الكلية ،ومقامات
باالقتصار يف استنباط أحكام الشريعة على اعتصار األلفاظ أو املعاين يوقع يف األغالط ويسبب 

  .االختالف والرتاع
اليت حشدت لغاية واحدة  - ن وسائل متنوعةوما تستلزمه م-وهذا املنهج ذه اخلطوات : ثانيا

  .وهي التعرف على مراد الشارع هو املنهج املنتخب ألهل السنة واجلماعة يف بيان مراد الشارع
مما يتحتم التنبيه عليه أن الظاهرية والباطنية ليستا نزعتني تارخييتني آلتا إىل االنقراض، بل مها  :ثالثا

عصور، فاجلمود على ظواهر النصوص عند معاجلة النوازل متجددتان يف أثواب خمتلفة عرب ال
املستجدة الستنباط حكم فقهي يف عصرنا هذا ينطبق على الظاهرية، وتوهم مقاصد تشتق من 

  .  معان ال صلة هلا بالنصوص،هو مما ينطبق على الباطنية
التقصري يف علم اللغة ال بد من استفراغ الوسع يف تتبع مفاهيم اللغة ومعرفة مدلوالا، وإن  :رابعا

إخالل بأول فروض االجتهاد، ذلك أن اللغة أصل هام يف إدراك النصوص الشرعية، واإلحاطة 
ولكن أمهية اللغة العربية البالغة بالنسبة لقواعد أصول . مبقاصدها وحسن استفادة األحكام منها

  .الفقه ال تكفي دون القواعد الكلية
فالواجب  اعتبار اجلزئيات بالكليات، شأن اجلزئيات مع كلياا؛ ذلك أن اعتماد الكليات  :خامسا

التشريعية وحتكيمها يف فهم النصوص اجلزئية، هو طريق حتديد مراد اهللا تعاىل من خطابه، وهو عني 
ه مقصد املقاصد ومنهجه؛ فاستقراء األحكام اجلزئية والربط بينها، مث صياغتها يف قانون كلي عنوان

  .  من مقاصد الشريعة هي حقيقة فقه املقاصد
وال بد عند استقراء األدلة اجلزئية لتحصيل القانون الكلي، من النظر يف كليات الشريعة؛ : سادسا

  . وإال تضاربت بني يديه اجلزئيات، وعارض بعضها يف ظاهر األمر
تشبهها واليت مل يشملها االستقراء؛ وهذا القانون الكلي هو املرجع واحلاكم على اجلزئيات اليت     

  .           إذ يتحول إىل حاكم على اجلزئيات، قاض عليها بعد أن كان يستمد وجوده منها
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ال بد الستنباط أحكام الشريعة ذا االعتبار من ركنني؛ كالمها من أركان االجتهاد : سابعا
  : واستنباط أحكام الشريعة وبيان مراد اهللا تعاىل ومها

  . العلم بلسان العرب، و يدخل يف النظر يف األدلة اجلزئية: كن األولالر -1
 .ويدخل يف اعتبار الكليات. علم أسرار الشريعة ومقاصدها:  الركن الثاين  -2
الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وأن األحكام ما : ثامنا

  .ذه املقاصدوضعت إال رعاية للمصاحل، وحتقيقا هل
الستنباط أي  - لسان العرب- وهذه األحكام ال بد من النظر يف جزئياا باعتماد الركن األول

حكم منها، مث ال بد بعد ذلك وقبله وأثناءه من النظر يف كليات الشريعة، باعتبار أن األحكام مل 
  .توضع إال لرعاية املصاحل وحتقيق املقاصد الضرورية واحلاجية والتحسينية

وهذا املنهج يف اجلمع بني النصوص اجلزئية، واعتبار الكليات التشريعية هو الذي أمه  :اسعات
  .  الراسخون يف العلم من علماء مذهب أهل السنة واجلماعة

ريقة استنباط وبيان مراد ذهب أهل السنة واجلماعة؟ وما هي طفما حقيقة مسالك بيان املراد عند م
ت؟ وما مدى االعتماد على اللسان العريب من جهة، ومقاصد الشارع بني اجلزئيات والكليا

وكليات الشريعة من جهة ثانية يف حتصيل مراد الشارع؟ وما أثر اجلمع بني اجلزئيات والكليات يف 
  .رفع اخلالف الواقع أو املتوقع؟ وهذا ما سيتبني يف الفصل التايل
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  الشارعراد ممسالك بيان 
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  .أهل السنة واجلماعة
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  .عند أهل السنة واجلماعةالشارع راد ممسالك بيان  :ثاينالفصل ال
  :وفيه ثالثة مباحث

  .مسلك بيان املراد عند العز بن عبد السالم: األول املبحث
  .بناء الشريعة على جلب املصاحل ودرء املفاسد : املطلب األول    
  .حقيقة املصلحة وضوابطها: الثاين املطلب    
  .اندراج املصلحة يف مقاصد الشارع: املطلب الثالث    
  .سالمعز بن عبد الاملقاصد عند القواعد : املطلب الرابع    
  .ار اللسان العريب يف بيان املراداعتب: املطلب اخلامس   
  .داللة اللفظ بني الظاهر والباطن: املطلب السادس    

  .مسلك الشاطيب يف بيان مراد الشارع: املبحث الثاين
  .أثر منهج الشاطيب يف بيان مراد الشارع: املطلب األول    
  .بتدائي التصرحيياألمر والنهي االجمرد  :املطلب الثاين    
   .اعتبار علل األمر والنهي :املطلب الثالث   
  .ملقاصد األصلية واملقاصد التابعةا :املطلب الرابع   
   .السكوت مع قيام املقتضى له :املطلب اخلامس   

 .مسلك بيان مراد الشارع عند الطاهر بن عاشور :املبحث الثالث
  .منهج ابن عاشور يف بيان مراد الشارع أثر: املطلب األول    
  .أمهية معرفة مقاصد الشريعة: يناملطلب الثا    
  .طرق إثبات املقاصد الشرعية: املطلب الثالث    
  .ام التشريع يف بيان مراد الشارع مقأمهية : املطلب الرابع    
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   .عند أهل السنة واجلماعةالشارع راد ممسالك بيان  :الفصل الثاين
وحقيقة ذلك تظهر يف إن من أرقى املباحث األصولية واملقاصدية هو مسالك بيان املراد،     

باملنهج األصويل الذي يعتمد على أحادية من حيث  ؛حتصيل املراد الغاية املتشوف إليها وهي
ث إىل القطعية، من حي الظنيةمن االرتقاء باألدلة واألحكام الدليل، وأحادية من حيث التعليل، مث 

   .اجتماعها، وذلك باملنهج املقاصدي
الضوابط املنهجية للسان العريب واملقاصد من الناحية النظرية أكثر،  ،تبني يف الفصل األولوقد   

هذه تطبيق وحىت تتبني أمهية هذه الضوابط وأثرها يف بيان املراد من الناحية التطبيقية ال بد من 
مناذج ملسالك بيان املراد عند أهل السنة واجلماعة،  لىواملراد ع الضوابط املنهجية للسان العريب

أوهلا العز بن عبد السالم باعتباره أول من خص علم  ثالثة يف هذا الفصل؛املختارة وهذه النماذج 
املوافقات  :، والثاين الشاطيب يف كتابهيف كتابه قواعد األحكام يف إصالح األنام املقاصد بالتأليف

 ، والثالث هو الطاهر بن عاشور منللسان العريب واملقاصد معاواملميزة  لبالغةباعتباره أوىل األمهية ا
 واألدوات، ، باعتباره حشد لبيان مراد الشارع كل الوسائلاإلسالميةه مقاصد الشريعة بخالل كتا

مراد وتضبط ذه املسالك أن تبني ، فإىل أي مدى ميكن هلاملتعلقة بعلوم اللسان العريب وعلم املقاصد
   .؟  وهذا ما سيتبني يف هذا الفصل حبول اهللا، وأن حتصل القطع يف املقاصد الشارع

  .مسلك بيان املراد عند العز بن عبد السالم :املبحث األول
   .قاعدة جلب املصاحل ودفع املفاسد منهج اعتبار: املطلب األول

قواعد األحكام يف إصالح "خص العز بن عبد السالم املقاصد بالتأليف يف كتابه  لقد
الغرض " ذلك أن. ؛ إذ يعترب كتابه هذا رائدا يف علم املقاصد، ومصدرا أساسيا من مصادره"األنام

بوضع هذا الكتاب بيان مصاحل الطاعات واملعامالت وسائر التصرفات، ليسعى العباد يف كسبها، 
صد املخالفات، ليسعى العباد يف درئها، وبيان مصاحل املباحات، ليكون العباد على خرية وبيان مقا
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منها، وبيان ما يقدم من بعض املصاحل على بعض، وما يؤخر من بعض املفاسد عن بعض، مما 
  1."يدخل حتت أكساب العباد، دون ما ال قدرة هلم عليه، وال سبيل هلم إليه

سائر التصرفات هلا مصاحل، ال بد من معرفتها، ألجل السعي ومنه فالطاعات واملعامالت و
يف جلبها وكسبها، واملخالفات هلا مقاصد يتعني معرفتها ألجل السعي يف درئها، كما أن املباحات 
هلا مصاحل يتخري منها، وال بد أيضا من معرفة ما يقدم من املصاحل بعضها على بعض، وما يؤخر 

  . من بعض املفاسد عن بعض
أرجع العز بن عبد السالم الشريعة كلها إىل اعتبار املصاحل  وذه النظرة الشاملة،      

هذا يعين أن أحكام الشريعة اإلسالمية كلها جاءت لتحقيق مصاحل العباد ودرء وودرء املفاسد، 
املفاسد عنهم يف العاجل واآلجل، يف الدنيا واآلخرة، وأن مقاصد الشريعة ليست سوى حتقيق 
السعادة احلقيقية هلم، واستدل على ذلك بدليل االستقراء؛ حيث أن التأمل يف أحكام كتاب اهللا عز 

ا على مفاسد حيثك على اجتناا، وإما على مصاحل حيثك على إتياا، وإما مجعا وجل، يدلك إم
بني احلث والزجر، وعليه قرر العز بن عبد السالم، القاعدة الكربى عند بيان مقاصد كتابه واملنهج 

والشريعة كلها نصائح؛ إما بدرء مفاسد، أو جبلب مصاحل، فإذا مسعت اهللا " :الذي سار عليه بقوله
﴾ فتأمل وصيته بعد ندائه، فال جتد إال خريا حيثك عليه، أو شرا أيها الذين آمنوا يا﴿: وليق

وقد أبان يف كتابه ما يف بعض األحكام من املفاسد، حثا . يزجرك عنه، أو مجعا بني احلث والزجر
  2."على اجتناب املفاسد، وما يف بعض األحكام من املصاحل، حثا على إتيان املصاحل

فإن العز بن عبد السالم ينهج جا قانونه؛ بناء الشريعة على جلب  ،على هذاوتقريرا 
ا القانون الكلي وامليزان املصاحل ودرء املفاسد، وكل حكم من األحكام الشرعية إال وخيضع هلذ

وهذا القانون الكلي يف وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معا قرره  الدقيق،

                                                
، دار ابن 01:قواعد األحكام يف إصالح األنام، ط: املوسوم بـ: القواعد الكربى: عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم - 1

، مؤسسة 01:زياد حممد أمحيدان، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ط: ينظر ؛14: ، ص)م2003 -ه1424(حزم، بريوت، 
  .44: ، ص)م2008-ه1429(الرسالة ناشرون، 

  .14: املصدر السابق، ص: العز بن عبد السالم - 2
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قطع أن مراعاة األحكام ملصاحل العباد أمر ل عليه بدليل االستقراء، ومن مث أيضا، واستدالشاطيب 
  1.مستمر يف مجيع تفاصيل الشريعة

  :       2منها ة إمنا وضعت ملصاحل العباد كثريةأن الشريع اليت تدل على مثلةألوا
 ،3﴾للْعالَمني رحمةً إِلَّا أَرسلْناك وما﴿ قال تعاىل يف تعليل رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم -  1

   4.والرمحة تتضمن رعاية مصاحل العباد ودرء املفاسد عنهم
املكلفني أن حتقيق املصاحل هو مقصود الشارع، وأن  إلعالمتعليل األحكام جبلب املصلحة   -2

  :األحكام ما شرعت إال هلذا الغرض، واألمثلة أكثر من أن حتصى يف ذلك منها
ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم ﴿ :قوله تعاىل بعد آية الوضوء

 .5﴾نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من ا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم ي﴿: وقال أيضا يف الصيام
 .6﴾ قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

 .7ِ﴾إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَر ﴿ :ويف الصالة
  .8﴾أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا ﴿:ويف اجلهاد 
  

                                                
ضوابط املصلحة يف  الشريعة : حممد سعيد رمضان البوطي: ؛ ينظر08:، ص02:ج: الشاطيب ، املوافقات: ينظر - 1

 . 124: ، دار الفكر، الربامكة، دمشق، ص)م2009-ه1430(، 07: ط اإلسالمية،
، 01:املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، ط: عبد الكرمي زيدان: ؛ ينظر08:،ص02:الشاطيب، املوافقات، ج: ينظر -  2

 .45: ، ص)م2010 – ه1431(مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، سوريا، 
  .107: األنبياء ـ اآلية: سورة - 3
تدل اآلية على أنه جاء بالرمحة للخلق فيما تضمنه هذا القرآن العظيم، من حيث جاءهم مبا يسعدهم وينالون به كل خري،  - 4

: ينظر. من خري الدنيا واآلخرة إن اتبعوه، ومن خالف ومل يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرمحة العظمى
  .168: ، ص03:أضواء البيان، ج: الشنقيطي

  .06:املائدة ـ اآلية: سورة - 5
  .183:البقرة ـ اآلية: سورة  - 6
  .45:العنكبوت ـ اآلية: سورة - 7
  .39:احلج ـ اآلية: سورة - 8
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  1.﴾الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِولَكُم في ﴿ :ويف القصاص
 فاستقراء النصوص من مثل هذه األمثلة يدل على أن الشريعة مبناها على جلب املصلحة

إن الشريعة مبناها وأساسها :"وهذا ما أكد عليه ابن القيم وقرره بقولهللعباد يف املعاش واملعاد، 
واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها،  على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش

وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة 
إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة 

ه يف أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله عدل اهللا بني عباده، ورمحته بني خلقه، وظل
    2."صلى اهللا عليه وسلم أمت داللة وأصدقها

جللب املصاحل ودرء املفاسد، وأن ذلك قاعدة وأكد  ابن عاشور على كون الشريعة متطلبة 
، وذلك املقصد األعظم من الشريعة هو جلب الصالح ودرء الفساد"مث قرر أن  .كلية يف الشريعة

بإصالح حال اإلنسان، ودفع فساده، فإنه ملا كان هو املهيمن على هذا العامل كان يف  حيصل
  3".صالحه صالح العامل وأحواله

عاجل صالح "منهج اإلسالم يف عالج صالح اإلنسان، حبيث  خطوات ابن عاشور وعليه رتب     
ومراحل .4"اإلنسان بصالح أفراده الذين هم أجزاء نوعه، وبصالح جمموعه وهو النوع كله

  5:وخطوات هذا العالج حنو الصالح تترتب كما يلي
بإصالح الدعوة اإلسالم ابتدأ وهي اخلطوة األوىل يف إصالح اإلنسان لذلك : إصالح االعتقاد -1

، الذي يسوقه إىل التفكري احلق يف أحوال هذا اإلنساينالذي هو إصالح مبدأ التفكري  االعتقاد
  .العامل

اإلنسان بتزكية اإلسالم  عاجل وهي اخلطوة الثانية يف صالح اإلنسان، لذلك: تزكية النفس -2
  .نفسه وتصفية باطنه؛ ألن الباطن حمرك اإلنسان إىل األعمال الصاحلة

                                                
  .179: البقرة ـ اآلية:سورة - 1
 .03: ،ص03:أعالم املوقعني، ج: ابن قيم اجلوزية - 2
 . 62: مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص: ابن عاشور - 3
  . 62: نفس املرجع، ص: عاشورابن  - 4
 .62: ابن عاشور، املرجع نفسه، ص: ينظر - 5
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إصالح العمل، وذلك بتفنن التشريعات كلها، فاستعداد  هي  اخلطوة الثالثة :الح العملإص -3
          .  اإلنسان للكمال وسعيه إليه حيصل بالتدريج يف مدارج تزكية النفس

  .حقيقة املصلحة وضوابطها :املطلب الثاين
  :حقيقة املصلحة: أوال 
أربعة " إىل لمصاحله لميسعند العز بن عبد السالم يظهر يف تق حقيقة املصاحل واملفاسد بيان   

اآلالم وأسباا، والغموم : واملفاسد أربعة أنواع .اللذات وأسباا، واألفراح وأسباا :أنواع
  .1"وأسباا، وهي منقسمة إىل دنيوية وأخروية

ا، وغمومها وأسباا، لذات الدنيا وأسباا، وأفراحها وأسباا، وآالمها وأسبا مث بني أن 
  .معلومة بالعاداتبأا 

وأما لذات اآلخرة وأسباا، وأفراحها وأسباا، وآالمها وأسباا، وغمومها وأسباا، فقد 
  .   2دل عليها الوعد والوعيد، والزجر والتهديد

وهذا التقسيم للمصاحل واملفاسد يقتضي إما جلب منفعة أو دفع مضرة، وقد بني أبو حامد 
، مث بني حقيقة املصلحة 3"عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة"الغزايل أن املصلحة هي 

مقاصد اخللق، وصالح اخللق  ولسنا نعين به ذلك، فإن جلب املنفعة ودفع املضرة" :يف الشرع فقال
 حتصيل مقاصدهم، لكنا نعين باملصلحة؛ احملافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من يف

اخللق مخسة، وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ 
    4."هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

 ة اإلسالمية ميكن أن تعرف بأالحة فيما اصطلح عليه علماء الشريعاملصفإن  ،وعليه
املنفعة اليت قصدها الشارع احلكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقوهلم، ونسلهم، "

   5."وأمواهلم، طبق ترتيب معني فيما بينها
                                                

  .15: قواعد األحكام، ص: العز بن عبد السالم  - 1
 .15: العز بن عبد السالم، نفس املصدر، ص: ينظر - 2
  .286: ، ص01:ج) م1983 -ه1403(، دار الكتب العلمية، بريوت، 02:املستصفى، ط: الغزايل - 3
  . 286: ، ص01:ج: الغزايل، نفس املصدر  - 4
 . 37:ضوابط املصلحة، ص: رمضان البوطي  - 5
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هلذه  ضوابطد من وضع فال ب ذا الوصف، وإذا كانت الشريعة كلها مبنية على املصلحة
  .املصلحة الشرعية

  :ضوابط املصلحة :ثانيا   
بني العز بن عبد السالم يف الفصل الثالث فيما تعرف به املصاحل واملفاسد ويف تفاوما أن 
معظم مصاحل الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل، وأما مصاحل اآلخرة ومفاسدها فال تعرف إال 

وهذا التفاوت بني املصاحل واملفاسد يف  رتب متفاوتة،لدارين ومفاسدمها يف بالنقل، ومصاحل ا
يقتضي وضع ضوابط لتحصيل أعظم املصاحل، واألعلى رتبة على ما دوا، واجتناب  درجاا

     .1األفسد فاألفسد
ضوابط املصلحة واملفسدة فيما يتعلق بالدارين عند العز بن عبد السالم، حمكومة بضابط ف

  :يليدلته كما الشرع من خالل أ
مصاحل اآلخرة وأسباا، ومفاسدها، فال تعرف إال "فأما :فيما يتعلق مبصاحل اآلخرة ومفاسدها  -1

الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس : خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع، وهيبالشرع، فإن 
  .2"املعترب، واالستدالل الصحيح

حل الدنيا وأسباا، ومفاسدها وأسباا، مصا"وأما  :فيما يتعلق مبصاحل الدنيا ومفاسدها  -2
فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون املعتربات، فإن خفي شيء من ذلك طلب من 

  .3"أدلته
ومن أراد أن يعرف املناسبات واملصاحل واملفاسد، " :فيما يتعلق بالترجيح بني املصاحل واملفاسد -3

، فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع مل يرد به، مث يبين عليه األحكام، راجحها ومرجوحها
  .4"فال يكاد حكم خيرج عن ذلك إال ما تعبد اهللا به عباده، ومل يقفْهم على مصلحته أو مفسدته

   

                                                
  . 11 -09:العز بن عبد السالم، قواعد األحكام، ص: ينظر - 1
 .13: نفس املصدر، ص: العز بن عبد السالم - 2
 .13: املصدر نفسه، ص: العز بن عبد السالم - 3
  . 13: املصدر نفسه، ص: بن عبد السالم العز - 4
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  1:يف مخسة ضوابط ضوابط املصلحة البوطيرمضان  وقد حصر
  .اندراجها يف مقاصد الشارع: الضابط األول
  .عدم معارضتها للكتاب: الضابط الثاين

  .عدم معارضتها للسنة: الضابط الثالث
  .عدم معارضتها للقياس: الضابط الرابع

  .عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية هلا: الضابط اخلامس
من أهم ما ينبغي أن يهتم به اتهد أو الباحث يف الشريعة " هووالبحث يف هذه الضوابط 

إذ هو لن يهتدي إىل احلق فيما جيد بالبحث فيه، إال إذا اختذ من ضوابط املصلحة منارا  اإلسالمية،
يف طرق حبثه، وال يزيغ إىل باطل إال عندما يتهاون يف التقيد ذه الضوابط أو ال يدقق النظر يف 

يف تتبع  حقيقتها، كما أن هذه الضوابط تعترب حمكا ملدى براعة اتهد وفقهه، ملا تكلفه من اجلهد
جزئيات النصوص واألحكام، والوقوف على خمتلف األدلة الكلية واجلزئية، وما يتهاون أكثر الذين 
يكتفون باسم املصلحة فيما يرونه من أحكام، إال هربا من جهد مل يأخذوا أنفسهم به، ومل 

       2."يتمرسوا عليه
بصفة خاصة وللباحث يف  إذا تبينت أمهية ضوابط املصلحة الشرعية بالنسبة للمجتهدو   

الشريعة اإلسالمية بصفة عامة، فإنه يتعني التنبيه على أن الضابط األول وهو اندراجها يف مقاصد 
الشارع يتعلق بكشف املعىن الكلي للمصلحة، واألربعة األخرى تضبطها من حيث ربطها باألدلة 

  .كامالتفصيلية لألح
  
  
  

         
  

                                                
 .125: ضوابط املصلحة، ص: رمضان البوطي - 1
 .127: نفس املرجع، ص: رمضان البوطي - 2
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  .اندراج املصلحة يف مقاصد الشارع :املطلب الثالث
  :مقاصد الشارع يف خلقه :أوال

مقاصد الشارع يف خلقه تنحصر يف حفظ مخسة يستخرج من بيان حقيقة املصلحة أن 
ما يتضمن حفظ هذه  فكل .الدين، النفس، العقل، النسل، املال: وهي ؛1أمور بدليل االستقراء

  2.األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول أو بعضها فهو مفسدة
مث إن وسيلة حفظ هذه األمور اخلمسة، تتدرج يف ثالث مراحل حسب أمهيتها، وهي ما          

    3.الضروريات واحلاجيات والتحسينيات: أطلق عليه علماء األصول اسم
ا أا ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيث إذا فقدت مل جتر فمعناه: "الضروريات -1

مصاحل الدنيا على استقامة، بل على فساد وارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم، 
  .4"والرجوع باخلسران املبني

قع أو أركاا وتثبيت قواعدها، وبدرء الفساد الوا بإقامةويكون حفظ الكليات اخلمس    
  5.املتوقع عليها

مفتقر "فهي تلك اليت قد تتحقق من دوا األمور اخلمسة ولكن مع الضيق، فهي  :احلاجيات -2
إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت 

 .6"املطلوب
  

                                                
حفظ العرض داخل يف احلقيقة ضمن "على هذه الكليات اخلمس بأن " العرض"علَّل رمضان البوطي االستغناء عن زيادة  - 1

انفكاكهما يف بعض اجلزئيات ال خيدش عموم التالزم، كما أن انفكاك السكر عن اخلمر أحد الكليات اخلمسة عند التحقيق، و
 .133:ضوابط املصلحة، ص: البوطي". لدى بعض الناس ال خيدش عموم احلكم املعلل بالسكر

رمضان البوطي، : ينظر. 11:، ص02:الشاطيب، املوافقات، ج: ينظر. 286:، ص01:الغزايل، املستصفى، ج: ينظر - 2
 . 133: نفس املرجع، ص

 .  131:البوطي، املصدر نفسه، ص: ؛ ينظر11ـ 10: ، ص02: الشاطيب، نفس املصدر، ج: ينظر - 3
 .09: ، ص02: املصدر نفسه، ج: الشاطيب - 4
 .  09: ، ص02: الشاطيب، املصدر نفسه، ج: ينظر - 5
 .132: املصدر نفسه، صرمضان البوطي، : ؛ ينظر11: ، ص02: املصدر نفسه،ج: الشاطيب - 6



 .ماعةمسالك بيان مراد الشارع عند أهل السنة واجل:                               الفصل الثاين
 

- 163  - 
 

جتنب األحوال املدنسات، اليت فمعناها األخذ مبا يليق من حماسن العادات، و" :التحسينيات -3
  .1"تأنفها العقول الراجحات، وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق

سواء " اإلسالميةفال بد لفهم النصوص الشرعية من ضرورة االهتداء مبقاصد الشريعة    
كانت تلك املقاصد عامة، روعيت وعمل على حتقيقها يف كل باب من أبواب الدين، أو خاصة 

، أو إجيابروعي حتقيقها يف باب معني، أو جزئية قصدها الشارع عند كل حكم شرعي، من 
، أو شرط، أو سبب، أو مانع، وسواء كانت منصوصا عليها، إباحةحترمي، أو ندب، أو كراهة، أو 

  .2"را إليها، أو مستنبطةأو مشا
  :ليات الشريعة بني األصول والفروعك: ثانيا

النظر يف النصوص  لة فهمها يقتضي اجلمع بني نظرتني؛النظر يف النصوص قصد حماو
اجلزئية، والنظر يف املقاصد العامة والقواعد الكلية للشريعة يف آن واحد، فيكون احلكم مبنيا على 

والنصوص اجلزئية، ألنه ال يصح فصل  - صية والكليات االستقرائيةالكليات الن-الكليات العامة
اجلزئي عن كليه، باعتبار أن اجلزئيات حمكومة بالكليات، وال الكلي عن جزئيه، كما قرر ذلك 

فمن الواجب اعتبار تلك اجلزئيات ذه الكليات عند إجراء األدلة اخلاصة من : "الشاطيب بقوله
لقياس، إذ حمال أن تكون اجلزئيات مستغنية عن كلياا، فمن أخذ الكتاب والسنة واإلمجاع وا

بنص مثال يف جزئي معرضا عن كلية فقد أخطأ، وكما أن من أخذ باجلزئي معرضا عن كلية فهو 
  .    4"فال بد من اعتبارمها معا يف كل مسألة. "3"خمطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه

ألة تعرض عليه أن ينظر يف حكمها من خالل داللة فينبغي إذن للمجتهد يف كل مس
النظرة املقاصدية للشريعة  والقواعد والضوابط الفقهية، مث 5القواعد األصولية النصوص مستصحبا

معىن عام مستفاد من أدلة الشريعة "واليت أساسها القواعد املقاصدية اليت جتمع  وكلياا العامة،
                                                

 .12: ، ص02:املوافقات،ج: الشاطيب  - 1
 .109: ، ص19: جملة الشريعة والقانون، العدد: حسن مقبل الدوسي - 2
 .10 -09: ، ص03:نفس املصدر، ج: الشاطيب - 3
 .11:، ص03:املصدر نفسه،ج: الشاطيب - 4
أثر القواعد : عبد الكرمي حامدي". ري الستنباط األحكامقضايا كلية تستخدم كمناهج ومعاي: "القواعد األصولية هي - 5

 .25: ، ص)م2008ه ـ 1429(، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، 01:األصولية اللغوية يف استنباط أحكام القرآن، ط
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وإال كانت أحكامه  ،1"من خالل ما بين عليه من أحكام إقامتهالشارع إىل  إرادةاملختلفة، اجتهت 
  .ومراد الشارع جمافية حلكمة الشريعة وروح التشريع

ميكن استخالص أن البناء التشريعي يقوم على  ،ومما تبني من مقاصد الشارع من خلقه
  .2أو يف الفروع ،ولالكليات اليت تتناول األهداف العامة للشريعة، سواء كان ذلك يف األص

 وهو رعاية املصاحل ؛ففي األصول جند أن الشريعة قائمة على كلي عام: كليات األصول -1
كما تبني وقد أرجع العز بن عبد السالم الفقه كله إىل اعتبار املصاحل ودرء املفاسد،، ودرء املفاسد

  .يف املطلب األول
وأن وحتسينية،  ،وحاجية ،ينقسم إىل كليات ضرورية -وهو رعاية املصاحل-وهذا الكلي

 3.املقاصد الضرورية يف الشريعة أصل للحاجية والتحسينية، وهي أعلى رتبة يف االعتبار
  .الدين والنفس والعقل والنسل واملال: وهي ؛الضرورية تنقسم إىل الكليات اخلمسالكليات و
كاألمور مبقاصدها، واليقني ال يزول : 4كليةقواعد  أيضا ويف الفروع هناك :كليات الفروع -2

بالشك، واملشقة جتلب التيسري، والضرر يزال، والعادة حمكمة، وغريها من القواعد، وكل قاعدة 
  .  منها يندرج حتتها قواعد فرعية، تضبط ما دوا من مسائل فقهية

إىل أخواا وهلذا اعترب السيوطي أن معرفة  نظائر الفروع وأشباهها، وضم املفردات 
ذلك أن  5.وأشكاهلا، مث حتصيل القواعد الكلية يف الفروع؛ هي من أجل أنواع الفقه وفنونه

القاعدة الفقهية اليت هي مثرة ألحكام فقهية؛ تعترب ضابط كلي جيمع بني أحكام متماثلة ومتشاة، 
  6.ويربطها برباط واحد وثيق

                                                
-ه1430(، دار الفكر، دمشق، سوريا، 04: قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب، ط: عبد الرمحن إبراهيم الكيالين - 1

  .55: ، ص)م2009
  .273: زياد حممد أمحيدان، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص: ينظر - 2
 .15: ، ص02: الشاطيب، نفس املصدر،ج: ينظر - 3
، دار الكتب العلمية، 01:جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعي، ط: ـ  ينظر 4

 .08ـ 07: ، ص)م1983 هـ،1403(بريوت ، لبنان، 
 .04: السيوطي، نفس املصدر، ص: ينظر - 5
 . 32: أثر القواعد األصولية اللغوية يف استنباط أحكام القرآن، ص: عبد الكرمي حامدي: ينظر - 6
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يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه  فن األشباه والنظائر فن عظيم؛ به" ومن مث فإن
والتخريج، ومعرفة أحكام املسائل  اإلحلاقوأسراره، ويتمهر يف فهمه واستحضاره، ويقتدر على 

  1".اليت ليست مبسطورة، واحلوادث والوقائع اليت ال تنقضي على ممر الزمان
مبا كتب عمر  مبنقوللألمر بتتبع النظائر وحفظها، ليقاس عليها ما ليس ل السيوطي وأص

فإن القضاء فريضة حمكمة، وسنة متبعة، : أما بعد: "بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري بقوله
حبق ال نفاذ له، ال مينعك قضاء قضيته، راجعت فيه فافهم إذا أدى إليك؛ فإنه ال ينفع تكلم 

 من التمادي يف نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع احلق، فإن احلق قدمي، ومراجعة احلق خري
الباطل، الفهم الفهم فيما خيتلج يف صدرك، مما مل يبلغك يف الكتاب والسنة، اعرف األمثال 

     2."واألشباه، مث قس األمور عندك، فاعمد إىل أحبها إىل اهللا وأشبهها باحلق فيما ترى
 وأنه ال بد ، مراد الشارعومن هذا يتبني أمهية كليات الشريعة يف النظر يف النصوص وحتديد 

  :متبعا خطوتنيظر يف حكمها للمجتهد يف كل مسألة تعرض عليه أن ين
وضع علماء األصول قواعد "وهلذا  :القواعد األصوليةالنظر يف احلكم أو النص باستخدام  -1

وضوابط هي يف احلقيقة مستمدة من طبيعة اللغة العربية واستعماالا يف املعاين حسبما قرر أئمة 
ا لتتبع واستقراء األساليب العربية، فهي ليست قواعد شرعية أو دينية خاصة، وإمنا هي اللغة ووفق

  3."عربية شكال وموضوعا، نصا وروحا
القواعد والضوابط الفقهية، مث النظرة املقاصدية للشريعة وكلياا النظر يف احلكم باستخدام  -2

  .العامة
  
  
  
  

                                                
 .06: املصدر السابق، ص: السيوطي - 1
 .07 -06:املصدر نفسه، ص: السيوطي - 2
  .198: ، ص01:اإلسالمي، جأصول الفقه : وهبة الزحيلي - 3
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  .عند العز بن عبد السالم املقاصدقواعد  :املطلب الرابع
يف بناء الشريعة وأحكامها على ميزان املصاحل  الدقيق العز بن عبد السالم منهجأنتج  

فصوال وفوائد، تعترب من القواعد الكربى يف علم املقاصد، واليت ال يبىن بناء إال عليها أو  واملفاسد؛
  .ما مياثلها من حيث التأصيل والتحصيل للمراد

  :هذه القواعد فيما يليوميكن إمجال 
  :أكساب العباد ضربان: أوال
    1:العز بن عبد السالم أكساب العباد إىل ضربني قسم
ما هو سبب : الثاين. ما هو سبب ملصاحل دنيوية ؛وهو أنواع :ما هو سبب للمصاحل: أحدها

 .ما هو سبب ملصاحل دنيوية وأخروية: الثالث. ملصاحل أخروية
ومن . مأمور ا، ويتأكد األمر ا على قدر مراتبها يف احلسن والرشاد وكل هذه األسباب

وقد يكون الثواب خريا من األكساب . هذه األكساب ما هو خري من الثواب، كاملعرفة واإلميان
  .كالنظر إىل وجه اهللا الكرمي، ورضاه الذي هو أفضل من كل نعيم، سوى النظر إىل وجهه الكرمي

ما هو سبب ملفاسد : أحدها: وهو أنواع :ما هو سبب للمفاسد ؛كسابالضرب الثاين من األ
  .ما هو سبب ملفاسد دنيوية وأخروية: الثالث. ما هو سبب ملفاسد أخروية: الثاين. دنيوية

  . وكل هذه األسباب منهي عنها ويتأكد النهي عنها على قدر مراتبها يف القبح والفساد
  :مل تعرف حكمته والتعبد مامعقول املعىن ما عرفت حكمته، : ثانيا

     2:إىل ضربني الشرعية قسم العز بن عبد السالم يف هذه القاعدة األحكام 
  .ما ظهر لنا أنه جالب ملصلحة أو دارئ ملفسدة، أو جالب دارئ، ويعرب عنه مبعقول املعىن: أحدمها

  ".التعبد" ما مل يظهر لنا جلبه ملصلحة، أو درؤه ملفسدة، ويعرب عنه بـ :الضرب الثاين
  
  

                                                
  .15-14: قواعد األحكام، ص: العز بن عبد السالم - 1
 .25-24: نفس املصدر، ص: العز بن عبد السالم - 2
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ولكن ذكر ابن عاشور تقسيم الفقهاء معلل وتعبدي، : فكانت األحكام بذلك قسمان   
الذين خاضوا يف التعليل والقياس بإضافتهم لقسم ثالث، إذ كان تقسيمهم ألحكام الشريعة حبسب 

   1:تعليلها إىل ثالثة أقسام
  .، أو حنو ذلكإليها وهو ما كانت علته منصوصة أو مومأ :حمالةقسم معلل ال  -1
  . وهو ما ال يهتدى إىل حكمته :وقسم تعبدي حمض -2
وهو ما كانت علته خفية واستنبط له الفقهاء علة، واختلفوا فيه : وقسم متوسط بني القسمني -3

  .كتحرمي ربا الفضل يف األصناف الستة
على التفقه يف  خطر" واعترب ابن عاشور أن يف إثبات هذا النوع من العلل من القسم الثالث

الدين، فمن أجل إلغائه وتوقيه مالت الظاهرية إىل األخذ بالظواهر ونفوا القياس، ومن االهتمام به 
  .  2"تفننت أساليب اخلالف بني الفقهاء، وأنكر فريق منهم صحة أسانيد كثري من اآلثار

  :انقسام املصاحل واملفاسد إىل العاجل واآلجل: ثالثا 
   3:ثالثة أقسام -حكمها الشرعي-باعتبار فاملصاحل 

  .واجب التحصيل فإن عظمت املصلحة وجبت يف كل شريعة: أحدها
  .  مندوبة التحصيل: القسم الثاين

  .مباحة التحصيل: القسم الثالث
وهي متوقعة : أخروية: أحدها: ثالثة أضربف أما املصاحل من حيث العاجل واآلجل

  .احلصول
كمصاحل املآكل واملشارب واملالبس . ناجز احلصول: دمهاأح: مصاحل دنيوية: الضرب الثاين

  ...واملناكح
  ...كاالجتار لتحصيل الربح،متوقع احلصول: والثاين

                                                
 .42: مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص: ابن عاشور - 1
  .42: نفس املرجع، ص: ابن عاشور - 2
 .47-46: املصدر السابق، ص: العز بن عبد السالم: ينظر - 3
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كالزكوات  إحدامها عاجلة، واألخرى آجلة؛: انما يكون له مصلحت: الضرب الثالث
  .فإن مصاحلها العاجلة لقابليها واآلجلة لباذليها ، واملاليات؛والعبادات ،والكفارات

  :انقسام املفاسد إىل العاجل واآلجل: رابعا
  1:ثالثة أقسام قسم العز بن عبد السالم املفاسد حبسب نظر الشرائع إىل

وذلك كالكفر والقتل . ما جيب درؤه، فإن عظمت مفسدته وجب درؤه يف كل شريعة: أحدها
  .قولوالزنا والغصب وإفساد الع

ما ختتلف فيه الشرائع، فيحظر يف شرع ويباح يف آخر، تشديدا على من حرم عليه : القسم الثاين
  .وختفيفا على من أبيح له

  . ما يدرؤه الشرع كراهة له: القسم الثالث
  : ثالثة أضرب من حيث العاجل واآلجل إىل  املفاسدقسم مث 
بتحققها، ألا قد تسقط بالتوبة، أو العفو أو أخروية وهي متوقعة احلصول، ال يقطع : أحدها

  .الشفاعة أو املوازنة
ا من كقتال من يقصدن. أحدمها ناجز احلصول، كالكفر، ومتوقع احلصول: دنيوية: الضرب الثاين
  .الكفار والبغاة

 عاجلة، واألخرى آجلة كالكفر، فالعاجلة ناجزة: إحدامها: ما يكون له مفسدتان: الضرب الثالث
  .احلصول، واآلجلة متوقعة احلصول

  :املوازنة بني املصاحل واملفاسد: خامسا
يف  قررالعز بن عبد السالم  أن قبل التطرق للموازنة بني املصاحل واملفاسد ال بد من بيان

املصاحل اخلالصة عزيزة الوجود، فإن املآكل " قواعد األحكام، أن:الفصل الثالث من كتابه
ملناكح واملساكن ال حتصل إال بنصب مقترن ا أو سابق أو الحق، وأن واملشارب واملالبس وا

السعي يف حتصيل هذه األشياء كلها شاق على معظم اخللق، ال تنال إال بكدر وتعب ونصب، فإذا 
  . 2"حصلت اقترن ا من اآلفات ما ينكدها وينغصها

                                                
 .48 -47:قواعد األحكام، ص: العز بن عبد السالم: ينظر - 1
 .10:نفس املصدر، ص: العز بن عبد السالم - 2
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ال يتخلص حل الدنيوية من جهة مواقع الوجود وهذا ما ذهب إليه الشاطيب أيضا يف أن املصا
، تقترن ا، أو تلك املصاحل مشوبة بتكاليف ومشاق، قلت أو كثرت" نكوا مصاحل حمضة، أل

تسبقها، أو تلحقها، كاألكل، والشرب، واللبس، والسكىن، والركوب، والنكاح، وغري ذلك، فإن 
لدنيوية ليست مبفاسد حمضة من حيث مواقع املفاسد ا كما أن.هذه األمور ال تنال إال بكد وتعب

الوجود؛ إذ ما من مفسدة تفرض يف العادة اجلارية، إال ويقترن ا أو يسبقها أو يتبعها من الرفق 
  .1"واللطف ونيل اللذات كثري

  .2"خالية من شركة اجلهة األخرى مل خيلص يف الدنيا ألحد جهة"يتقرر  أنه وعليه 
تشريع  "ابط حتقق وصف املصلحة أو املفسدة إىل أنوذهب ابن عاشور بعد عرض ضو

جلب املصاحل ليس فيه حتصيل مفسدة، وأن تشريع درء املفاسد ليس فيه إضاعة مصلحة، بل 
التشريع كله جلب مصاحل؛ ألن طرف املفسدة املغمور يف جانب املصلحة الغامرة أو طرف 

ام العامل شيئا، وإذا تعطل حصول األثر املصلحة املغمور يف جانب املفسدة الغامرة ال يؤثر يف نظ
  .3"بوجود مانع من تأثري املؤثر مل يبق عربة بوجود املؤثر

أن ليست املصلحة هي مطلق املالئم وال " فوجه العالقة بني املصلحة واملفسدة يقتضيومنه 
واملشقة، فإن بني املصلحة واملفسدة وبني ما ذكرناه عموما وخصوصا  املفسدة هي مطلق املنافر

   .  4"وجيها
بيان أن العز بن عبد ال بد من  وبعد تقرير أن املصلحة اخلالصة أو احملضة عزيزة الوجود فإنه

وأنه  ،5"مركوز يف طباع العباد ؛تقدمي األصلح فاألصلح، ودرء األفسد فاألفسد"أن  السالم اعترب
ال يقدم الصاحل على األصلح إال جاهل بفضل األصلح، أو شقي متجاهل ال ينظر إىل ما بني "

   6"الرتبتني من التفاوت
                                                

  .23: ، ص02:املوافقات، ج: الشاطيب - 1
  .23: ، ص02:نفس املصدر، ج: الشاطيب - 2
 .70-69: مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص: ابن عاشور - 3
 .70: نفس املرجع، ص: ابن عاشور - 4
  .10: املصدر السابق، ص: العز بن عبد السالم - 5
  .10: نفس املصدر، ص: العز بن عبد السالم - 6
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إذا  بني املصاحل واملفاسد عز بن عبد السالم ميزانا للتفاضلوضع الوذه االعتبارات 
  :اجتمعت،كما يلي

  :عند تعارض املصاحل  -1
طريق النظر يف املصاحل املتعددة إذا مل ميكن حتصيل مجيعها ، ويف  بني العز بن عبد السالم أن

تقدمي أرجح املصلحتني هو الطريق الشرعي، وأن درء  املفاسد املتعددة إذا مل ميكن درء مجيعها أن
إذا ":، وهذا بقولهأرجح املفسدتني كذلك، فإذا حصل التساوي من مجيع الوجوه فاحلكم التخيري

عذر مجعهما، فإن علم رجحان إحدامها قدمت، وإن مل يعلم الرجحان، تعارضت مصلحتان، وت
فإن علم التساوي خترينا، وإن مل يعلم التساوي فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحدامها فيقدمها، 

  .1"ويظن آخر رجحان مقابلها فيقدمه
ن مىت تعارضت املصلحتا"بقوله هذا عند متثيله لتعارض املصلحتني ابن عاشور أكدو 

وهلذا قدم القصاص على احترام نفس املقتص منه؛ ألن مصلحة  رجحت املصلحة العظمى،
القصاص عظيمة يف تسكني ثائرة أولياء القتيل لتقع السالمة من الثأرات، ويف انزجار اجلناة عن 

  .2"القتل، ويف إزالة نفس شريرة من اتمع
تساوت املصاحل وتعذر اجلمع، خترينا يف التقدمي والتأخري وقد "فإذا  :عند تساوي املصاحل -2

  .3"نقرع بني املتساويني
إذا اجتمعت املفاسد احملضة، فإن أمكن درؤها درأناها، وإن تعذر "أما  :عند اجتماع املفاسد -3

وقد  فإن تساوت، فقد نتوقف، وقد نتخري،درء اجلميع درأنا األفسد فاألفسد، واألرذل فاألرذل، 
  .4"يختلف يف التساوي والتفاوت، وال فرق يف ذلك بني مفاسد احملرمات واملكروهات

  
  

                                                
 .74: ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص: ؛ ينظر65: قواعد األحكام، ص: العز بن عبد السالم  - 1
 .74: نفس املرجع، ص: ابن عاشور - 2
 .90 :نفس املصدر، ص: العز بن عبد السالم - 3
 .94: املصدر نفسه، ص: العز بن عبد السالم - 4
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  1:ومثل العز بن عبد السالم الجتماع املفاسد بأمثلة منها
بالصرب على فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل أن يكره على قتل مسلم، حبيث إنه لو امتنع منه قُتل،  - أ

  .أقل مفسدة من إقدامه عليه القتل، ألن صربه على القتل
إذا اضطر إىل أكل مال الغري أكله، ألن حرمة مال الغري أخف من حرمة النفس، وفوات  -ب

     .  النفس أعظم من إتالف مال الغري ببدل
  :عند اجتماع املصاحل مع املفاسد -4

ميزان التفاضل بني املصاحل واملفاسد إذا اجتمعت عند العز بن عبد السالم كما  وحمصلة
  :يلي

إذا اجتمعت مصاحل ومفاسد، فإن أمكن حتصيل املصاحل ودرء  :إمكان التحصيل والدرء -أ
   2.3﴾ فَاتقُواْ اللّه ما استطَعتم﴿ :املفاسد فعلنا ذلك، امتثاال ألمر اهللا فيهما، لقوله سبحانه

وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت املفسدة أعظم من املصلحة " :تعذر الدرء والتحصيل -ب
يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ ﴿ :درأنا املفسدة، وال نبايل بفوت املصلحة، قال اهللا تعاىل

حرمهما ألن مفسدما أكرب من  ،4﴾أَكْبر من نفْعهِما فيهِمآ إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهمآ
  .منفعتهما
أما منفعة اخلمر فبالتجارة وحنوها، وأما منفعة امليسر فبما يأخذه القامر من املقمور، وأما   

. مفسدة اخلمر فبإزالتها العقول، وما حتدثه من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر اهللا، وعن الصالة
وهذه مفاسد . والبغضاء والصد عن ذكر اهللا وعن الصالة ةمفسدة القمار فبإيقاع العداو وأما

  .5"عظيمة ال نسبة للمنافع املذكورة إليها

                                                
 .94: املصدر السابق، ص: العز بن عبد السالم - 1
  .16: اآلية -التغابن : سورة - 2
  .98: نفس املصدر، ص: العز بن عبد السالم - 3
  .219: اآلية -البقرة : سورة - 4
 .98: املصدر نفسه، ص: العز بن عبد السالم - 5
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صلنا املصلحة مع وإن كانت املصلحة أعظم من املفسدة ح" :غلبة املصلحة على املفسدة - ج
   .1"التزام املفسدة

ت املصاحل واملفاسد فقد يتخري بينهما، وقد يتوقف وإن استو" :تساوي املصاحل واملفاسد -د
  .2"فيهما، وقد يقع االختالف يف تفاوت املفاسد

في ف فجعله على مقتضى ما غلب منها، الشاطيبفهم املصاحل واملفاسد عند وأما ميزان 
املصاحل واملفاسد الراجعة إىل الدنيا إمنا  "أنقرر املسألة اخلامسة من كتاب املقاصد من املوافقات 

تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة املصلحة، فهي املصلحة املفهومة عرفا، وإذا 
غلبت اجلهة األخرى فهي املفسدة املفهومة عرفا، ولذلك كان الفعل ذو الوجهني منسوبا إىل اجلهة 

إنه مصلحة، وإذا غلبت جهة املفسدة : يهالراجحة، فإن رجحت املصلحة فمطلوب، ويقال ف
         3."إنه مفسدة على ما جرت به العادات يف مثله: فمهروب عنه، ويقال

  :ووسائل املفاسد املصاحلوسائل  :سادسا
، مث استفاض يف ذكر التفاوت بني وأحكامها حتدث العز بن عبد السالم عن وسائل املصاحل

خيتلف أجر وسائل الطاعات باختالف فضائل املقاصد "حيث قرر أنه . الوسائل وفضلها
      4".ومصاحلها، فالوسيلة إىل أفضل املقاصد أفضل من سائر الوسائل

خيتلف وزر وسائل املخالفات باختالف رذائل : "مث حتدث عن وسائل املفاسد أيضا وقرر أنه      
  5".لوسائلاملقاصد ومفاسدها، فالوسيلة إىل أرذل املقاصد أرذل من سائر ا

حدود يتبني أن  اإلمجالوبعد عرض قواعد املقاصد عند العز بن عبد السالم من حيث 
 ووسائله ،املصلحة عند العز بن عبد السالم هومنهج النظر يف احلكم وبيان مراد الشارع وضوابط 

قاصدية القواعد والضوابط الفقهية، مث النظرة امل، واستخدام اللغة والقواعد األصوليةهي  وأدواته
  .صاحل واملفاسداملوازنة والترجيح عند تعارض امل ، مث للشريعة وكلياا العامة

                                                
  .98: قواعد األحكام، ص: العز بن عبد السالم - 1
 . 98: نفس املصدر، ص: العز بن عبد السالم - 2
 .24: ، ص02:املوافقات، ج: الشاطيب - 3
 .118: املصدر نفسه، ص: العز بن عبد السالم - 4
 .124: املصدر نفسه، ص: العز بن عبد السالم - 5
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  .اعتبار اللسان العريب يف بيان املراد :املطلب اخلامس
  :اللسان العريب يف إثبات املصاحلأمهية علوم : أوال

أعظم مسلك لبيان املراد عند العز بن عبد السالم هو مسلك اعتبار جلب املصاحل ودرء 
املفاسد كما تبني يف املطالب األربعة من هذا الفصل، ولعل العالقة بني هذا املسلك ومسلك 

لب املصلحة ودرء الشريعة مبنية على ج اللسان العريب تبدأ عند إثبات العز بن عبد السالم بأن 
لو تتبعنا مقاصد ما يف الكتاب والسنة لعلمنا أن اهللا أمر بكل خري، دقه " أنه بنية، فبعدما املفسد

وجله، وزجر عن كل شر، دقه وجله، فإن اخلري يعرب به عن جلب املصاحل ودرء املفاسد، والشر 
ومن  خيراً يرهفَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة ﴿: يعرب به عن جلب املفاسد ودرء املصاحل، وقد قال تعاىل

هراً يرش ةثْقَالَ ذَرلْ مـمعوهذا ظاهر يف اخلري اخلالص والشر احملض، وإمنا اإلشكال إذا مل .1﴾ي
نفهم خري اخلريين، وشر الشرين، أو مل نعرف ترجح املصلحة على املفسدة، أو ترجح املفسدة على 

  .2"املصلحة أو جهلنا املصلحة واملفسدة
أمجع آية يف القرآن للحث " الالم اليت للعموم واالستغراق إذ أنى ذلك باأللف واستدل عل

إِنّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واإلحسان ﴿: على املصاحل كلها، وللزجر عن املفاسد بأسرها قوله تعاىل
فإن األلف  ،3﴾يعظُكُم لَعلّكُم تذَكّرونَ وإِيتآِء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ

للعموم واالستغراق، فال يبقى من دق العدل وجله شيء إال  ﴾بِالْعدلِ واإلحسان ﴿والالم يف 
وال يبقى من دق اإلحسان وجله شيء إال اندرج يف  ﴾إِنّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ ﴿: اندرج يف قوله

  .ل هو التسوية واإلنصاف واإلحسان إما جبلب مصلحة أو درء مفسدةأمره باإلحسان، والعد
عامة مستغرقة ألنواع الفواحش، وملا  ﴾الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ ﴿وكذلك األلف والالم يف 
بالذكر مع اندراجه يف الفحشاء  - وهو ظلم الناس–البغي  ردفْوأُ، ينكر من األقوال واألعمال

                                                
 .08-07: اآلية -الزلزلة : سورة - 1
 .463: املصدر السابق ، ص: العز بن عبد السالم- - 2
  .90: اآلية -النحل : سورة - 3
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واملنكر، لالهتمام به، فإن العرب إذا اهتموا ببعض مسميات العام خصوه بالذكر كيال يتوهم 
    1."متوهم أنه غري مراد باللفظ العام

فاالعتماد على اللغة يف إثبات أعظم مقاصد الشريعة يدل على األمهية البالغة للسان العريب 
العز بن  وقد أكد  -أنه وجه لعملة واحدةوك- وعلى العالقة الوثيقة اليت تربطه بعلوم الشريعة، 

حفظ للشريعة، وال  -حفظ املصاحل ودرء املفاسد –أن حفظ هذا األصل العظيم  على  عبد السالم
إىل  ذلك عند تقسيمه للبدعة،يتأتى حفظ ذلك إال على أساس قواعد اللغة العربية، وقد ذكر 

 صلى اهللا عليه عهد يف عصر رسول اهللالبدعة فعل ما مل ي": مخسة أقسام بعد أن عرفها بقوله
بدعة مكروهة، وبدعة قسمة إىل بدعة واجبة، وبدعة حمرمة، وبدعة مندوبة، ونوهي م وسلم؛
  .2مباحة

تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت يف قواعد "مث بني الطريق يف معرفة ذلك بأن 
مة، وإن دخلت يف قواعد املندوب اإلجياب فهي واجبة، وإن دخلت يف قواعد التحرمي فهي حمر

فهي مندوبة، وإن دخلت يف قواعد املكروه فهي مكروهة، وإن دخلت يف قواعد املباح فهي 
  3."مباحة

، وأنه قد من البدع الواجبة اليت ال يتأتى حفظ الشريعة إال ااعترب علوم اللغة على هذا، و   
دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر املتعني، وال يتأتى 

  4:بالبدع الواجبة التاليةحفظ الشريعة إال 
االشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وذلك  -1

حفظها إال مبعرفة ذلك، وماال يتم الواجب إال به  واجب، ألن حفظ الشريعة واجب، وال يتأتى
  .فهو واجب

  .حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة -2

                                                
 .464-463: قواعد األحكام، ص: العز بن عبد السالم - 1
 .477: نفس املصدر، ص: العز بن عبد السالم - 2
 .477: املصدر نفسه، ص :العز بن عبد السالم- 3
 .478-477: صاملصدر نفسه،  :العز بن عبد السالم: ينظر - 4
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  .تدوين أصول الفقه -3
  . الكالم يف اجلرح والتعديل، لتمييز الصحيح من السقيم -4

  :ترتيل داللة العادات وقرائن األحوال  مرتلة صريح املقال: ثانيا
ترتيل داللة العادات وقرائن األحوال مرتلة صريح املقال "فصال يف عقد العز بن عبد السالم 

  .1"يف ختصيص العموم، وتقييد املطلق وغريمها 
ولعل ترتيله لداللة العادات وقرائن األحوال مرتلة صريح املقال يدل على األمهية البالغة اليت 
أوالها هلذا الطريق، مث جعله طريقا لتخصيص العموم وتقييد املطلق وغريمها، بل ومثل له بثالث 

  . مثاال) 23(وعشرين 
فإنه يتقيد بثمن املثل وغالب نقد  كالتوكيل يف البيع املطلق،: "ترتيل الغلبة مرتلة صريح اللفظ-1

بع هذا بثمن مثله من نقد هذا البلد، : بلد البيع ترتيال للغلبة مرتلة صريح اللفظ فكأنه قال للوكيل
  2."إن كان له نقد واحد، أو من غالب نقد هذا البلد إن كان له نقود

على الكفء ومهر املثل  اإلذن يف النكاح"فمثال حيمل : محل اللفظ على املتبادر إىل األفهام -2
: من هو أشرف الناس وأفضلهم و أغناهم لوكيله: بدليل أنه لو قال ؛وهو املتبادر إىل األفهام

وكلتك يف تزويج ابنيت، فزوجها بعبد فاسق مشوه اخللق على نصف درهم، فان أهل العرف 
هر املثل، وال شك يقطعون بأن هذا غري مراد باللفظ، ألن اللفظ قد صار عندهم مقيدا بالكفء وم

  . 3"أن هذا طارئ على أصل الوضع
  :اعتبار العرف و ترتيل الداللة العرفية مرتلة الداللة اللفظية -3

إن شئت فأنت طالق، فإن املشيئة تتقيد : "ومثل العز بن عبد السالم لذلك مبن قال المرأته
ظي، والعرف يف هذين دون بالفور للعرف يف ذلك، ترتيال لالقتضاء العريف مرتلة االقتضاء اللف

  4."العرف يف التقييد بالقيمة ونقد البلد يف البيع واإلجارة

                                                
 .407:قواعد األحكام، ص: العز بن عبد السالم - 1
 .407:نفس املصدر، ص :العز بن عبد السالم - 2
 .407:، صاملصدر نفسه: العز بن عبد السالم -3
  .408:، صاملصدر نفسه: العز بن عبد السالم - 4
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 والتمكني من  دادها،وكذا إذا باع مثرة قد بدا صالحها فإنه جيب إبقاؤها إىل أوان ج
  .سقيها مبائها، ألن هذين مشروطان بالعرف، فصار كما لو شرطهما بلفظه

  1.على حرز املثل، ومحل الصناعات على صناعة املثل يف حملهاوكحمل ألفاظ الودائع واألمانات 
   :أحوال النهي بني اقتضاء الفساد وعدمه :ثالثا

حدد العز بن عبد السالم أحوال  ،"فيما يقتضيه النهي من الفساد وما ال يقتضيه"يف فصل 
  2:النهي يف مخس حاالت

فهذا كله حممول : النهي عن الشيء الختالل ركن من أركانه أو شرط من شرائطه: احلال األول
كالنهي عن الصالة يف املزبلة وازرة، وكالنهي عن صوم يومي العيدين، : "على فساد املنهي عنه

وكنهي احملرم عن الزكاة واإلنكاح، وكذلك النهي عن بيع الغرر، وعن بيع ما مل يقبض، وربح ما 
فهذا كله . "وبيع الثمار حني تزهي، وكالنهي عن بيع احلر، وعن بيع املالقيح واملضامني مل يضمن،

  3."حممول على فساد املنهي عنه
  4:مثل له العز بن عبد السالم بأمثلة منهاو :النهي عن الشيء القتران مفسدة به: احلال الثانية

   .هي عنه الستمرار غصبهليس النهي عنه لعينه، وإمنا الن: التطهر باملاء املغصوب -1
الصالة يف الدار املغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، ألا مصلحة عظيمة ال يصح النهي عن  -2

. قترن بالصالة من الغصبملصاحل، وإمنا املراد بالنهي ما اعينها، بل ال يصح النهي عما دوا من ا
   .ااز العريف ، وهو منفالنهي متعلق بالصالة من جهة اللفظ، وبالغضب من جهة املعىن

    5﴾يأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالّ وأَنتم مسلمونَ﴿:وكقوله تعاىل
  . النهي عن املوت يف اللفظ، وعما يقترن به من الكفر يف املعىن

  

                                                
 .408: قواعد األحكام، ص: العز بن عبد السالم: ينظر - 1
  . 274 -273: نفس املصدر، ص: بن عبد السالم العز: ينظر - 2
 .273: ، صاملصدر نفسه: العز بن عبد السالم - 3
 .274- 273: املصدر نفسه، ص: العز بن عبد السالم - 4
 .102: اآلية -آل عمران : سورة - 5
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النهي عن الصد  ،1﴾الشيطَانُ إِنه لَكُم عدو مبِنيوالَ يصدنكُم ﴿: ومثله قوله تعاىل
  .للشيطان يف اللفظ، وللمكلفني يف املعىن

النهي عن البيع وقت النداء مع توفر أركانه وشرائطه، ليس يا عنه يف نفسه، وإمنا هو ي عن  -3
  .التقاعد والتشاغل عن اجلمعة

كصوم يوم الشك وأيام التشريق، والصلوات يف : ما يتردد بني هذين النوعني: "احلال الثالثة
  .2"األوقات املكروهات وفيه خالف مأخذه أن النهي عنه هل هو لعينه أو ألمر يقترن به؟ 

فهذا أيضا : ركان أو ألمر جماورأن ينهي عما ال يعلم أنه الختالل الشرائط واأل: "احلال الرابعة
نهى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه «: عن جابِرٍ قَالَ: للفظ على احلقيقة، ومثاله مقتض للفساد، محال

اناعالص يهف رِيجى يتامِ حعِ الطَّعيب نع لَّمس4"3»و.  
فال يقتضي الفساد، كالنهي عن  عن الشيء لفوات فضيلة يف العبادة،أن ينهى ": احلال اخلامسة

ة مع مرافقة األخبثني، فإنه ي عن ذلك ملا فيه من تشويش اخلشوع، ولو ترك اخلشوع الصال
النهي بني اقتضاء الفساد حال وذا فالعز بن عبد السالم يضبط  ،5."عمدا لصحت الصالة

   . ، مبعيارين؛ أوهلما اختالل الركن أو الشرط، والثاين هو اقتران املفسدة بهوعدمه
هو عندنا يقتضي الفساد، خالفا ألكثر الشافعية والقاضي أيب بكر من، : "وقال القرايف

النهي لنا أن . بني املعامالت فيقتضي، وبني العبادات فال يقتضي واإلماموفرق أبو احلسني البصري 
إمنا يكون لدرء املفسدة الكائنة يف املنهي عنه، واملتضمن للمفسدة فاسد، ومعىن الفساد يف 

ويف املعامالت عدم ترتب  ،عها على نوع من اخللل يوجب بقاء الذمة مشغولة االعبادات؛ وقو

                                                
 .62: اآلية -الزخرف : سورة - 1
 .274: املصدر السابق، ص: العز بن عبد السالم - 2
: ، كتاببريوت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر: حممد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويين، سنن ابن ماجه، احملقق  - 3

 . 228: ، ص05: ، ج2228: النهي عن بيع الطعام ما مل يقبض، الرقم: التجارات، باب
 .274: نفس املصدر، ص: العز بن عبد السالم - 4
 .274: فسه، صاملصدر ن :العز بن عبد السالم - 5



 .ماعةمسالك بيان مراد الشارع عند أهل السنة واجل:                               الفصل الثاين
 

- 178  - 
 

آثارها عليها، إال يتصل ا ما يقرر آثارها على أصولنا يف البيع وغريه، وقال أبو حنيفة وحممد بن 
  1."ال يدل على الفساد مطلقا ويدل على الصحة الستحالة النهي عن املستحيل: احلسن

ضبط حال النهي بني اقتضاء الفساد وعدمه، بني معيار الشكل؛ وهو اختالل يف هذا االختالف و 
العلل ومعيار  الركن أو الشرط، ومعيار املعىن وهو االقتران باملفسدة، يقتضي االستعانة بضابط

  . ، كما سيتبني ذلك يف مسلك الشاطيب وابن عاشور يف بيان املراد من هذا الفصلواملقاصد
  : والباطنداللة اللفظ بني الظاهر : املطلب السادس

  :داللة اللفظ بني الوضع واالستعمال واحلمل: أوال
، لتتبني أمهية هذه احللقات، يف ال بد من التفريق بني الوضع، واالستعمال، واحلمل، أوال    

   .الوصول إىل مراد املتكلم
  2 :يقال باالشتراك على معنيني :الوضع-1

  . كتسمية الولد زيدا، وهذا هو الوضع اللغوي: جعل اللفظ دليال على املعىن - أ
وهذا هو وضع  3:غلبة استعمال اللفظ يف املعىن حىت يصري أشهر فيه من غريه -ب

اجلوهر : والعريف اخلاص حنو. الدابة: والعريف العام حنو. الصالة: املنقوالت الثالثة؛ الشرعي حنو
 .والعرض عند املتكلمني

البحث "وقد بني  الشوكاين أمهية اللغة العربية يف بيان الطريق اليت يعرف ا الوضع، ذلك أن       
إما أن يقع عن ماهية الكالم أو عن كيفية داللته ،مث ملا كانت داللته وضعية فالبحث عن هذه 

رف ا الوضع الكيفية إما أن يقع عن الوضع أو املوضوع، أو املوضوع له ، أو عن الطريق اليت يع
 4."فهذه أحباث مخسة.

                                                
 .138: شرح تنقيح الفصول، ص: القرايف - 1
  .24: نفس املصدر، ص: القرايف - 2
أريد بصريورة شهرته على غريه، أن يصري هو املتبادر إىل الذهن وال حيمل على غريه إال بقرينة ؛ كحال : "قال القرايف - 3

شرعية، ولكنها جمازات لغوية؛ فالدابة منقولة عن مطلق ما دب، احلقيقة اللغوية مع ااز، ولذلك أن املنقوالت حقائق عرفية و
إىل احلمار خبصوصه مبصر، وإىل الفرس خبصوصه بالعراق، فال يفهم غري هذين إال بقرينة صارفة عنهما، وتسمية العرف خاصا 

 .25-24:ص شرح تنقيح الفصول،: القرايف." الختصاصه ببعض الفرق كاملتكلمني، أو النحاة يف الفعل والفاعل
  .  15: إرشاد الفحول، ص: الشوكاين   - 4
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ملا كان : "مث أكد  الشوكاين يف البحث اخلامس منها عن الطريق اليت يعرف ا الوضع، أنه
الكتاب والسنة واردين بلغة العرب وكان العلم ما متوقفا على العلم ا كان العلم ا من أهم 

  .      1" ذه اللغة العربية ا إليناالواجبات والبد يف ذلك من معرفة الطريقة اليت نقلت ه
غري مسماه لعالقة  أو إطالق اللفظ وإرادة مسماه باحلكم، وهو احلقيقة،" وهو: االستعمال -2

  .2"ااز بينهما وهو
  .اعتقادالسامع مراد املتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده: "وهو: احلمل -3

الطهر، واحلنفي أن اهللا تعاىل :كاعتقاد املالكي أن اهللا تبارك وتعاىل أراد بلفظ القرء فاملراد؛
اللفظ املشترك على مجلة معانيه عند  -رضي اهللا عنه–أراد احليض، واملشتمل حنو محل الشافعي 

  .3"جترده عن القرائن الشتماله على مراد املتكلم احتياطا
أن الوضع : " ق فيه بني الوضع واالستعمال واحلملواستخلص القرايف يف الفصل الذي فر  

  .4"سابق، واحلمل الحق، واالستعمال متوسط، وهذا فرق جلي بينهما
  .محل اللفظ على ظاهره يف اللغة أو عرف الشرع أو عرف االستعمال :ثانيا

دليل حيث  ال حيمل اللفظ على االحتمال عند العز بن عبد السالم ما مل يقصد أو يقترن به
اللفظ حممول على ما يدل عليه ظاهره يف اللغة أو عرف الشرع أو عرف : "قعد لذلك بقوله

  .5"االستعمال، وال حيمل على االحتمال اخلفي ما مل يقصد أو يقترن به دليل
والقرآن على ظاهره حىت تأيت داللة منه أو سنة أو إمجاع بأنه على :" وهذا ما قرره الشافعي بقوله

       6."دون ظاهرباطن 

                                                
 . 15املصدر السابق ، ص : الشوكاين  - 1
 .24: شرح تنقيح الفصول، ص: القرايف - 2
 .24: نفس املصدر، ص: القرايف - 3
 ..25: املصدر نفسه، ص: القرايف - 4
 .403: املصدر السابق، ص: العز بن عبد السالم- 5
 .361:ص: الرسالة: الشافعي - 6
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فإذا شاهدت ظاهرا يكون مثله "والوصية به  إذن فاحلمل على الظاهر هو الذي عليه العمل،
 1."وإن أمكن أن تكون احلال يف باطنه خبالفه أصال أمضيت احلكم على ما شاهدته من حاله،

  2."مل مينع منه مانع قوة اعتقاد العرب يف احلمل على الظاهر ما"ولكن 
، االستعمالر أن األصل محل اللفظ على ظاهره يف اللغة أو عرف الشرع أو عرف فباعتبا   

محل األلفاظ احلقيقية العربية على جمازها إذا غلب يف استعمال "فإن العز بن عبد السالم قرر 
كلفظ الصالة والزكاة والصيام واحلج والعمرة، ومحل لفظ األخبار على . الشرع أو العرف

كبعت، وأجرت، وضمنت، ووكلت، ووهبت، : املاضي يف ألفاظ املعامالتواستعمال   اإلنشاء،
وكذلك  ،كأشهد بكذا: وأقرضت، ووقفت، وتصدقت، ومحل املستقبل على إنشاء الشهادات

أدعي عليه بكذا، ألن قوله أشهد مردد بني احلال واالستقبال، وهو منصرف إىل : الدعوى يف قوله
  3."احلال بعرف االستعمال

  .      حتمل األلفاظ احلقيقية العربية على جمازها إذا غلب يف استعمال الشرع أو العرف مث،ومن     
األصل يف اإلبانة عن مقاصد املتكلم إمنا هو ظاهر اخلطاب، فيحمل اللفظ وعلى هذا فإن         

ل على ما يدل عليه ظاهره يف اللغة أو عرف الشرع أو عرف االستعمال، وال حيمل على االحتما
اللغة إمنا وضعت للتفاهم بني البشر، وملا كان "اخلفي ما مل يقصد أو يقترن به دليل؛ ذلك أن 

الكالم يقصد به تيسري التفاهم بني الناس فإن األصل فيه أن حيمل على ما يتبادر إىل األذهان من 
قصود يف هذا معانيه، وهو الظاهر، إال إذا دلت قرائن لغوية أو حالية على أن الظاهر ليس هو امل

ومن هنا تقررت القاعدة القائلة بأن األصل يف الكالم احلقيقة، . املقام فنلجأ عند ذلك إىل التأويل
  4."ألن احلقيقة ثابتة وااز طارئ

وإذا كان األصل يف الكالم احلقيقة فإن األلفاظ توضع للداللة على ما يف النفس حقيقة،     
األلفاظ بني عباده تعريفا و داللة على ما يف نفوسهم، فإذا  وضع"وتعريفا باملراد، فاهللا عز وجل

                                                
 251:، ص01:اخلصائص، ج: ابن جين - 1
  .255: ، ص01:نفس املصدر، ج: ابن جين - 2
 .413: قواعد األحكام،  ص: العز بن عبد السالم - 3
 .63: السيوطي، األشباه والنظائر، ص: ؛ ينظر62: طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص: نعمان جغيم - 4
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وما يف نفسه بلفظه،ورتب على تلك اإلرادات واملقاصد . أراد أحدهم من األخر شيئا عرفه مبراده
أحكامها بواسطة األلفاظ، ومل يرتب تلك األحكام على جمرد ما يف النفوس من غري داللة فعل أو 

مع العلم بأن املتكلم ا مل يرد معانيها ومل حيط ا علما، بل جتاوز قول، وال على  جمرد ألفاظ 
لألمة عما حدثت به أنفسها ما مل تعمل به أو تكلم به، وجتاوز هلا عما تكلمت به خمطئة أو ناسية 
أو مكرهة أو غري عاملة به إذا مل تكن مريدة ملعىن ما تكلمت به أو قاصدة إليه، فإذا اجتمع القصد 

وهي من مقتضيات عدل اهللا . هذه قاعدة الشريعة. ة القولية أو الفعلية ترتب احلكموالدالل
  1."وحكمته ورمحته

ضروري لضمان انضباط التفاهم بني الناس، إذ "وتقرير قاعدة األصل يف الكالم احلقيقة     
الباب لكل إمهاهلا يؤدي إىل تعذر التفاهم بينهم ، وعدم انضباط معامالم، بل وفسادها، إذ يفتح 

عابث ألن يتنكر لكل االلتزامات اليت تفهم من ظاهر كالمه حبجة أنه مل يقصد ظاهرها، وإمنا قصد 
 أمرا آخر، فال تنضبط بعد ذلك عقود، وال تثبت التزامات، ودر احلقوق، وتشيع الفوضى، وال

شريعة، بأن كما أن ذلك يكون طريقا لكل قاصد إىل هدم ال ميكننا إلزام أحد مبا يصدر منه،
  . 2"ينسب إليها كل ما يهواه ويسقط منها كل ما خيالف هواه

إذا ظهر قصد املتكلم ملعىن الكالم، أو مل يظهر قصد خيالف كالمه، "أنه  ومن هنا يتقرر    
   3."وجب محل كالمه على ظاهره

األحكام جتري على الظاهر فيما يعسر، أو يتعذر "ومن مث تقررت القاعدة الفقهية بأن 
  5".البناء على الظاهر واجب فيما ال ميكن الوقوف على حقيقته"وأن ، 4"الوقوف على حقيقته

  
  

                                                
 .105: ، ص03: وقعني عن رب العاملني، جأعالم امل: ابن قيم اجلوزية - 1
  .62: املرجع السابق، ص: نعمان جغيم - 2
        . 108: ، ص03:نفس املصدر، ج: ابن قيم اجلوزية - 3
، دار عامل املعرفة، )احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي(موسوعة القواعد والضوابط الفقهية : علي أمحد الندوي - 4
  .658: ، ص03:، ج)م1999 -ه1419(
 . 658: ، ص03:نفس املرجع، ج: علي أمحد الندوي - 5
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  :محل اللفظ على غري ظاهره:ثالثا
تقرر أن األصل يف اإلبانة عن مقاصد املتكلم إمنا هو ظاهر اخلطاب، فإذا وجدت قرائن     

، وإن مل يوجد شيء من ذلك فاللفظ باق تصرف النص عن ظاهره إىل معىن آخر حيتمله صرف به
    . على ظاهره، ويكون ظاهره هو املعىن املقصود للشارع

املكلف على ظاهره الذي هو  ومحل كالم محل كالم اهللا تعاىل ورسوله،"لذلك فال نزاع يف        
 1."وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، وال يتم التفهيم والفهم إال بذلك ،ظاهره

املتكلم والفاعل خبالف ما  الرتاع يف احلمل على الظاهر حكما بعد ظهور مراد"وإمنا 
بظواهر األلفاظ والعقود وإن ظهرت  االعتبارهل  هذا هو الذي وقع فيه الرتاع، وهوف ،أظهره

أم للقصود والنيات تأثري يوجب االلتفات إليها ومراعاة جانبها؟وقد  ؟املقاصد والنيات خبالفها
أدلة الشرع وقواعده على أن القصود يف العقود معتربة وأا تؤثر يف صحة العقد وفساده،  تظاهرت

ويف حله وحرمته،بل أبلغ من ذلك، وهي أا تؤثر يف الفعل الذي ليس بعقد حتليال وحترميا، فيصري 
 حالال تارة، وحراما تارة أخرى، باختالف النية والقصد، كما يصري صحيحا تارة وفاسدا تارة

  2."وهذا كالذبح، فإن احليوان حيل إذا ذبح ألجل األكل وحيرم إذا ذبح لغري اهللا. باختالفها
القربات كلها مبناها "ذلك أن  ؛ 3ري النيات يف صحتها وفسادها أظهرفتأث ؛أما العبادات

مل ولبه فالنية روح الع"والعمل تابع للنية  4."وال يكون الفعل عبادة إال بالنية والقصد على النيات،
والنيب صلى اهللا عليه وسلم قد قال كلمتني  يصح بصحتها ويفسد بفسادها، ،ع هلاوهو تاب وقوامه،

                                                
 .109-108: ، ص03:املصدر نفسه ،ج: ابن قيم اجلوزية  - 1
 .10 -09:السيوطي، األشباه والنظائر، ص: ؛ ينظر109: ، ص03:املصدر السابق، ج: ابن قيم اجلوزية - 2
متييز العبادات من العادات، ومتييز رتب العبادات بعضها من بعض، كالوضوء "هو املقصود األهم فيما شرعت النية ألجله  - 3

". والغسل، يتردد بني التنظف والتربد والعبادة، واإلمساك عن املفطرات قد يكون للحمية والتداوي، أو لعدم احلاجة إليه
 .12:نفس املصدر، ص: السيوطي

  .109: ص، 03:نفس املصدر، ج: ابن قيم اجلوزية: ينظر - 4
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ما لكُلِّ امرِئٍ ما نما الْأَعمالُ بِالنيات وإِنإِ«: كفتا وشفتا وحتتهما كنوز العلم ومها قوله
  1.»..نوى

مث بني يف  يف اجلملة األوىل أن العمل ال يقع إال بالنية، وهلذا ال يكون عمل إال بنية، فبني
اجلملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إال ما نواه، وهذا يعم العبادات واملعامالت واألميان 

ربا، وال وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له ال. والنذور وسائر العقود واألفعال
   2."يعصمه من ذلك صورة البيع

ويف خامتة هذا املبحث الذي مت من خالله بيان مسلك العز بن عبد السالم يف بيان مراد     
  :الشارع ميكن استخالص النتائج التالية

القانون الكلي وامليزان الدقيق الذي ختضع له تكاليف  جلب املصاحل ودرء املفاسد هو: أوال
  .الشريعة وأحكام الفقه

بد من معرفة مصاحل الطاعات واملعامالت وسائر التصرفات، ألجل السعي يف جلبها، وال ال: ثانيا  
بد أيضا من معرفة مقاصد املخالفات، ألجل السعي يف درئها، ومعرفة مصاحل املباحات، ألجل 

  .ا، كما يتحتم معرفة ما يقدم وما يؤخر من املصاحل واملفاسد بعضها على بعضالتخري بينه
ال على أساس قواعد اللغة العربية، واألصل الكلي حفظ املصاحل ودرء املفاسد إمعرفة ال يتأتى : ثالثا

  .     حيمل اللفظ على ظاهره يف اللغة أو عرف الشرع أو عرف االستعمال يف ذلك أن
  :لمجتهد يف كل مسألة تعرض عليه أن ينظر يف حكمها متبعا خطوتنيال بد  ل :رابعا

باعتبارها قواعد لغوية وعربية شكال : باستخدام القواعد األصولية أو احلكم النصالنظر يف  -1
  . وموضوعا، نصا وروحا

                                                
: ، ص01: ، رقمإىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم بدء الوحيكيف كان : بدء الوحي، باب: كتاب: صحيح البخاري - 1

: ، ص1907: قوله إمنا األعمال بالنية وأنه خيل فيه الغزو وغريه، رقم: اإلمارة، باب: كتاب: واللفظ له؛ صحيح مسلم. 07
سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  :عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه علَى الْمنبرِ قَالَالذي رواه  ؛ ونص احلديث كامال825

يبها أَو إِلَى امرأَة ينكحها فَهِجرته نما الْأَعمالُ بِالنيات وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى فَمن كَانت هجرته إِلَى دنيا يصإِ«: وسلَّم يقُولُ
هإِلَي راجا هإِلَى م« .  

 . 111:، ص03: املصدر نفسه،ج: ابن قيم اجلوزية - 2
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2- ا النظر يف احلكم باستخدام القواعد والضوابط الفقهية، مث النظرة املقاصدية للشريعة وكليا
  .، مث القدرة على املوازنة والترجيح عند تعارض املصاحل واملفاسد، وعند تعارض األدلةالعامة

  .بيان مراد الشارع عند الشاطيبمسلك : املبحث الثاين
  .أثر منهج الشاطيب يف بيان مراد الشارع: املطلب األول

من أهل التميز من علماء الشريعة، ذلك أنه ميثل قمة نضوج املقاصد، تأصيال  يعد الشاطيب
؛ إذ املتأمل فيهما "االعتصام"، مث "املوافقات"وتفريعا وتطبيقا من خالل كتابه الفريد باألخص، 

يكتشف مدرسة فكرية وتربوية، غايتها إخراج املكلف عن داعية هواه، إىل عبودية اهللا عز وجل، 
عامله مع أحكام الشريعة، وفق منهج علمي دقيق، ونظرة عميقة ألسرار الشريعة وذلك يف ت
  .  ومقاصدها

مباحث أصولية، ومسائل فقهية، وقضايا لغوية، " املوافقات" ن الشاطيب كتابهوقد ضم
  :ولعل متيز الشاطيب ازداد جالء يف علم املقاصد يف أمرين تربوية،وقواعد 

  .املباحث األصولية عنايته باملقاصد يف: أحدمها
  .تقسيمه الفريد للمقاصد: واألمر الثاين

   1:إىل مخسة أقسام" املوافقات"كتابه الشاطيب قسم :كيفية تقسيم كتاب املوافقات: أوال
 .املقدمات -1
 .األحكام  -2
 .املقاصد  -3
 .األدلة  -4
 .االجتهاد  -5

مشتملة على املقدمات  -وفيه ثالث عشرة مقدمة -املقدمات: تضمن القسم األول منها
 . العلمية احملتاج إليها يف متهيد املقصود، من املباديء العامة الضرورية لفهم مباحث الكتاب

فقد تطرق فيه إىل األحكام اخلمسة التكليفية، واألحكام اخلمسة الوضعية؛ وما : أما القسم الثاين
 .مبينا ارتباطها بتحقيق املصاحل، ودرئها للمفاسد ،لق ا من حيث تصورها واحلكم ا أو عليهايتع

                                                
 .20: ، ص01:الشاطيب، املوافقات، ج: ينظر  - 1
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وهذا . للمقاصد الشرعية يف الشريعة، وما يتعلق ا من األحكام: وخصص القسم الثالث
 .القسم ميثل اجلهد األبرز واجللي للشاطيب يف التأصيل للمقاصد

ألدلة الشرعية، وبيان ما ينضاف إىل ذلك فيها على اجلملة فهو يف حصر ا: أما القسم الرابع
 .وعلى التفصيل، وذكر مآخذها وعلى أي وجه حيكم ا على أفعال املكلفني

الذي هو مبثابة خامتة، فتحدث فيه عن أحكام االجتهاد والتقليد : أما القسم اخلامس
 .أحكام السؤال واجلوابوالفتوى واالستفتاء، ولواحق االجتهاد من التعارض والترجيح، و

ويف كل قسم من هذه األقسام، مسائل ومتهيدات، وأطراف وتفصيالت، يتقرر ا الغرض 
 .  املطلوب، ويقرب بسببها حتصيله للقلوب

وتأسيسا على هذا ميكن بيان عالقة أركان نظرية املقاصد عند الشاطيب باللسان العريب،    
أركان نظرية املقاصد سالك، ويظهر هذا جليا عند عرض فاللسان العريب قدر مشترك  بني مجيع امل

وحىت يتبني ذلك ال بد من بيان هذه األركان، وكيف أن اللسان العريب أصل أصيل  عند الشاطيب؛
يف بيان مراد الشارع، وركن شديد يف حتصيل مقصود الشرع، إىل درجة االرتقاء بالشريعة من 

  .الظنية إىل القطعية
 1:قد قسم الشاطيب املقاصد إىل قسمنيل :تقسيم املقاصد كيفية: ثانيا

 .يرجع إىل قصد الشارع: القسم األول
 .يرجع إىل قصد املكلف: القسم الثاين

 :إىل أربعة أنواع - قصد الشارع - وقسم األول 
ويشمل هذا القسم، تقسيم املقاصد إىل  2:قصد الشارع يف وضع الشريعة ابتداء: النوع األول

: اجية، وحتسينية، وحفظ كل منها من جهة الوجود والعدم، حيث بدأها بقولهضرورية، وح
: أحدها: تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق، وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام"

 3."أن تكون حتسينية: والثالث. أن تكون حاجية: والثاين. أن تكون ضرورية

                                                
 .07:، ص02:املوافقات، ج: الشاطيب - 1
 .07: ، ص02:الشاطيب، نفس املصدر، ج :ينظر -2
 .09:، ص02:املصدر نفسه، ج: الشاطيب - 3
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املقاصد الثالثة، مع التمثيل لكل منها، وشروط  وأيضا اشتمل هذا القسم على مكمالت
 .اعتبار التكملة، وترتيب املقاصد

 1.قصد الشارع يف وضع الشريعة لإلفهام: النوع الثاين
وبني أن هذه الشريعة عربية، وأا على أسلوب العرب تفهم، وأا بنيت على معهود 

 .هذين األساسني األميني من العرب، لذلك ال بد لفهم الشريعة ومقاصدها من
 .كما بني اشتمال القرآن الكرمي على العلوم الكونية، ودالالت األلفاظ األصلية والتبعية

 2.قصد الشارع يف وضع الشريعة للتكليف مبقتضاها: النوع الثالث
ويشمل شروط التكليف، وما يطلب من املكلف وما ال يطلب منه، فبني قدرة املكلف 

وقسم األوصاف اجلبلية، ومسائل .  الشريعة تكليف مبا ال يطاقعلى ما كلف به، وأنه ليس يف
 .التكليف باملشاق

 3.قصد الشارع يف دخول املكلف حتت أحكام الشريعة: النوع الرابع
وهنا بني أن املقصد الشرعي من وضع الشريعة؛ إخراج املكلف عن داعية هواه، حىت 

 .يكون عبدا هللا اختيارا، كما هو عبد هللا اضطرارا
 .أصلية وتابعة: وقسم املقاصد الشرعية إىل ضربني

واشتمل أيضا على النيابة يف األعمال، وأن األصل يف الطاعات التعبد، ويف العادات 
 . التعليل، وتقسيم احلقوق إىل ما هو حق هللا، وما كان حقا للعبد

 4:إىل مسائل - مقاصد املكلف يف التكليف-: وقسم الثاين
األعمال بالنيات، وأن املقاصد معتربة يف التصرفات من العبادات والعادات، وأن قصد 

 .املكلف موافقة قصده لقصد الشرع، واشتمل أيضا على احليل والبدع
  

                                                
 . 58 -54: ، ص02:املوافقات، ج: الشاطيب :ينظر -1
 .137 -89: ، ص02:نفس املصدر ، ج: الشاطيب :ينظر - 2
 .260-138: ، ص02:املصدر نفسه، ج: الشاطيب :ينظر -3
 .330 -262:، ص02:املصدر نفسه، ج: الشاطيب -4
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ج الشاطيب هذا القسم من حديثه عن املقاصد خبامتة، وتو"تكعلى كتاب املقاصد بالبيان،  ر
؛ فهي تعد مسلكا نظريا ومثرة علم املقاصد املنهجية؛ 1"اهللا وتعرف بتمام املقصود فيه حبول

  . إلسقاطها على النماذج التطبيقية، عن كيفية معرفة ما هو مقصود للشارع مما ليس مقصودا
، قدم الشاطيب مواقف ما هو مقصود للشارع مما ليس مقصوداوقبل بيان كيفية معرفة 

  .فصل األولالعلماء من املقاصد، كما مت بيان ذلك يف ال
فموقف الظاهرية أن مقصد الشرع غائب عنا حىت يأتينا ما يعرفنا به، وليس ذلك إال 
بالتصريح الكالمي، جمردا عن تتبع املعاين اليت يقتضيها االستقراء وال تقتضيها األلفاظ بوضعها 

  .اللغوي
شارع وحاصل هذا الوجه احلمل على الظاهر مطلقا، فهم حيصرون مظان العلم مبقاصد ال

  .يف الظواهر والنصوص
أما موقف الباطنية فهو أن مقصد الشارع ليس يف هذه الظواهر وال ما يفهم منها، وإمنا 

  . وهذا لرأي كل قاصد إلبطال الشريعة. املقصود أمر آخر وراءه
وأما املتعمقني يف استخدام القياس، فهم يعتربون أن مقصود الشارع االلتفات إىل معاين 

ث ال تعترب الظواهر والنصوص إال ا على اإلطالق، فإن خالف النص املعىن النظري األلفاظ، حبي
  .   اطرح وقدم املعىن النظري

 أما املوقف اجلامع، فهو مراعاة ظواهر النصوص، وعدم إغفال املعاين والعلل، وذلك باعتبار
ام ري الشريعة على نظلتج.الظاهر والباطن مجيعا على وجه ال خيل فيه املعىن بالنص وال بالعكس 

   2.وهو الذي أمه أكثر العلماء الراسخني واحد ال اختالف فيه وال تناقض،
هذا هو ما اعتمد عليه يف الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع، و -الرأي األخري– هذاو 

 أثرويف ولوج عامل املقاصد مسلك الشاطيب  أمهية مدى بيانمن خالل ، ما سيتبني يف املطلب التايل
  .ذلك يف عملية فهم النصوص، وحتديد مقصد الشارع ومراده
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  :وهي يف أربع جهات يعرف مقصد الشارع به والضابط الذي حدد الشاطيب اجلهات لقد
   .التصرحيي االبتدائي والنهي األمر جمرد - أ

  .علل األمر والنهي -ب

  .ؤكدة للمقاصد األصليةاملقاصد التابعة امل -ج
  .سكوت الشارع:املقتضىعدم الفعل مع وجود  -د

  .بتدائي التصرحييجمرد األمر والنهي اال :املطلب الثاين
وهو يتكون من  ،بتدائي التصرحييالشارع؛ هو جمرد األمر والنهي اال الضابط األول ملعرفة مقصد

  فما حمترزات هذا الضابط؟قيود ثالثة، 
  :كما يلي أوضح الشاطيب حمترزات هذا القيود الثالثة 

   1:جمرد األمر والنهي :األول القيد
فوقوع  الفعل، القتضائهاألمر معلوم أنه إمنا كان أمرا " :والنهي ألن األمرفإمنا اعترب جمرد 

وكذلك النهي معلوم أنه مقتضى لنفي الفعل أو الكف  ،الفعل عند وجود األمر به مقصود الشارع
وإيقاعه خمالف ملقصوده كما أن عدم إيقاع املأمور به خمالف  ،فعدم وقوعه مقصود له ،عنه

العلل  اعتربوملن ، علة إىلجمرد األمر والنهي من غري نظر  اعتربفهذا وجه ظاهر عام ملن  ،ملقصوده
  .2"واملصاحل وهو األصل الشرعي

  : االبتدائي :القيد الثاين
حترزا من األمر أو النهي " باالبتداءأو النهي الذي يستفاد منه قصد الشارع  وإمنا قيد األمر

الذي قصد الشارع األمر به أو النهي عنه ابتداء وأصالة ومل يؤت "ومعناه  ،3"الذي قصد به غريه

                                                
هو اللفظ املوضوع لطلب الترك طلبا  :والنهيهو اللفظ املوضوع لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل االستعالء، : األمر - 1

 .39: شرح تنقيح الفصول، ص: القرايف. جازما
 . 317: ص، 02: ج ،املوافقات :الشاطيب - 2
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بالقصد " اعنه مقصد املنهييكون املأمور به أو  أخرىوبعبارة  .ي آخر أوبه تعضيدا ألمر 
  .1"بالقصد الثاين"ال " األول

   2.﴾فَاسعواْ إِلَى ذكْرِ اللّه وذَرواْ الْبيع﴿ :مثال ذلك قوله تعاىلو
بل هو تأكيد لألمر بالسعي فهو من النهي املقصود  ،فإن النهي عند البيع ليس يا مبتدأ

بل ألجل تعطيل  ،مثال اصد األول كما ى عن الربا والزنبالقصد الثاين فالبيع ليس منهيا عنه بالق
  .3"به االشتغالالسعي عند 

أمر ابتدائي مقصود بالقصد األول فهو دال " 4.﴾فَاسعواْ إِلَى ذكْرِ اللّه﴿: فاألمر األول
بينما األمر الثاين وهو ي يف نفس ، محل الناس على حتقيق املأمور به إىلعلى قصد الشارع 

تعضيد األمر األول فهو  بل هو أمر تبعي قصد به، ليس أمرا ابتدائيا 5.﴾الْبيع وذَرواْ﴿ الوقت
منع البيع خبالف األمر  إىلفال يصح أن يستدل به على قصد الشارع ، مقصود بالقصد الثاين

  .6."األول فيعرب عن قصد الشارع  ويدل عليه
 وإمنا قيد األمر أو النهي الذي يستفاد منه قصد الشارع بالتصرحيي :التصرحيي :القيد الثالث

الضمين الذي ليس مبصرح به كالنهي عن أضداد املأمور به الذي  النهي أو حترزا من األمر"
فإن النهي واألمر ههنا إن قيل ما فهما  ،واألمر الذي تضمنه النهي عن الشيء ،تضمنه األمر

إن جمرامها عند القائل ما جمرى التأكيد لألمر أو النهي املصرح . بالقصد الثاين ال بالقصد األول
 ،به إاليتم املأمور  وكذلك األمر مبا ال ،نفي فاألمر أوضح يف عدم القصدفأما إن قيل بال .به

فداللة األمر والنهي يف هذا على مقصود الشارع " بهإال ماال يتم الواجب "املذكور يف مسألة 
  7."ولذلك قيد األمر والنهي بالتصرحيي ،متنازع فيه فليس داخال فيما حنن فيه

                                                
 .298: ص، عند اإلمام الشاطيب نظرية املقاصد :سوينيالرأمحد - 1
 .09: اآلية -اجلمعة : سورة - 2
 .318: ص ،02: املوافقات ج :الشاطيب - 3
 .09: اآلية -اجلمعة : سورة - 4
 .09: اآلية -اجلمعة : سورة - 5
 .298: صفس املرجع، ن :سوينيأمحد الر - 6
 .318: ص، 02: ج ،نفس املصدر: الشاطيب- 7
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  :1أمرينومن مث فقيد التصرحيي حترز من 
بالقصد الثاين على سبيل  إالالنهي الذي يكون ضمنيا ألنه ال يكون مقصودا  إخراج لألمر أو - 1 

  .التعضيد والتأكيد لألمر أو النهي الصريح
 ،هذا القبيل منفما كان  ؛"بهإال ماال يتم الواجب " إخراج كل ما يكون مطلوبا من باب -2

، مع ما يستلزمه كاألمر باحلج ،أو هو من املقصود الثاين التبعي ،فهو من الوسائل ال من املقاصد
ول فاألمر باحلج صريح واألمر بأخذ مستلزماته والقيام ا أمر ضمين، فاألول مقصود بالقصد األ

  .والثاين مقصود القصد التبعي
بالقصد األول ال بالقصد  ،تصرحييا ابتدائياإذا جاء  ؛النهي جمرد األمر أو ومن هذا يتقرر أن

حصول املأمورات والنواهي  إىلفاألوامر تدل على القصد ، دل على مقصود الشارع ومراده ،الثاين
  .منع حصول املنهيات إىلأيضا تدل على القصد 

، يسع الظاهري واملعلل"جمرد األمر والنهي ضابطا يعرف به مقصد الشارع  فاعتباروبذلك 
علل األحكام ومصاحلها فإن عللها  إىلوالثاين وإن كان ينظر  ال،إشكفاألول هذا شأنه فال 

  .2."ومصاحلها منوطة باألمر والنهي فالوقوف عندها حمقق هلا
ضبطها وتأسيسا على هذا فإن طريق حتصيل املقاصد الظاهرة، إمنا هو اللسان العريب، و

ضابط دقيق، حيصل املقاصد القطعية من ظواهر      بطريق جمرد األمر والنهي االبتدائي التصرحيي
  .النصوص  -جمرد-

الطريق الثاين الذي سلكه ، فهو العلل، وهذا هو حتصيل املقاصد الباطنةوأما طريق 
  . الشاطيب
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   :اعتبار علل األمر والنهي :املطلب الثالث
األوامر أو اإلباحة،واملفاسد اليت  احلكم واملصاحل اليت تعلقت ا": املراد بالعلة عند الشاطيب

 .تعلقت ا النواهي
فاملشقة علة يف إباحة القصر والفطر يف السفر،والسفر هو السبب املوضوع سببا لإلباحة 
فعلى اجلملة،العلة هي املصلحة نفسها أو املفسدة،ال مظنتها؛ كانت ظاهرة أو غري ظاهرة، منضبطة 

 ،1"ال يقضي القاضي وهو غضبان" :عليه الصالة والسالمأو غري منضبطة، وكذلك نقول يف قوله 
على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب  وتشويش اخلاطر عن استيفاء احلجج هو العلة، ،فالغضب سبب

  .االصطالحعلى نفس العلة الرتباط بينهما، وال مشاحة يف 
تكليفي، وظاهر كالمه قصرها على ما تعلق به حكم  :وعلق عبد اهللا دراز على ذلك فقال

  .2مع أن الواقع أن العلة أعم، فدفع حاجة املتعاقدين يف البيوع مثال حكمة تعلق ا انتقال امللك
ميز بني العلل  ، حيثترب ضابطا يعرف به مقصد الشارعضبط الشاطيب العلل اليت تعو

فحيث وجدت وجد مقتضى األمر والنهي من  ،فإن كانت معلومة اتبعت"املعلومة وغري املعلومة 
واحلدود  ،باملعقود عليه االنتفاعوالبيع ملصلحة  ،كالنكاح ملصلحة التناسل، القصد أو عدمه

فإذا تعينت علم أن مقصود ، وتعرف العلة هنا مبسالكها املعلومة يف أصول الفقه ،االزدجارملصلحة 
  .3"ومن التسبب أو عدمه ،الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه

  .4"كذا وكذاوإن كانت غري معلومة فال بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد "
فالشاطيب ينظر للعلل بنظرين؛ أحدمها أصويل بالتعرف على مسالك العلة، والثاين وذا 

  .مقاصدي، وهو مثرة هذه العلل يف حتصيل مقصود الشارع

                                                
أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث : حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي، احملقق  - 1

: ما جاء ال يقضي القاضي وهو غضبان، رقمه: باب -صلى اهللا عليه وسلم–األحكام عن رسول اهللا : كتاب: .بريوت: العريب
، 2316: ال حيكم احلاكم وهو غضبان، رقمه: كتاب األحكام، باب: ؛ سنن ابن ماجه620: ، ص03:، ج1334
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كذا ال بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد  معلومة على هذا فإن العلل الغريو 
  :من النظر نلكن هذا التوقف له وجهاوكذا،  و

وإن التعدي مع  ،أن ال نتعدى املنصوص عليه يف ذلك احلكم املعني أو السبب املعني :أحدمها
 على الدليلوعلل هذا التوقف لعدم ، 1"اجلهل بالعلة حتكم من غري دليل وضالل على غري سبيل 

ن التعدي املفروض غري أيقتضي التوقف من غري حزم ب" ذلك، واعترب الشاطيب هذا الوجه أنه
إذ ميكن أن يكون ، فيبقى الناظر باحثا حىت جيد خملصا ،ويقتضي هذا إمكان أنه مراد ،مراد

  .2"له مقصود الشارع وميكن أن ال يكون مقصودا
على عدم التعدي، وهذا يقتضي جزم القضية بأنه غري  عدم نصب دليل على التعدي دليل :والثاين

األصل يف األحكام املوضوعة شرعا أن ال يتعدى ا حماهلا حىت يعرف قصد الشارع " مراد ألن
ألن عدم نصبه دليال على التعدي دليل على عدم التعدي، إذ لو كان عند الشارع ، لذلك التعدي

ومسالك العلة معروفة وقد خرب ا حمل احلكم فلم ، ووضع له مسلكا، متعديا لنصب عليه دليال
التعدي لغري املنصوص عليه غري مقصود  أنفصح ، توجد له علة يشهد هلا مسلك من املسالك

  .3"الشارع
، مقصود له نفي التعدي من غري توقف وحيكم به علما أو ظنا بأنه غري"وينبىن على ذلك 

فإن أتى ما ، جند ذلك دل على أنه غري مقصود وملا مل ،إذ لو كان مقصودا لنصب عليه دليال
كاتهد جيزم القضية يف احلكم مث يطلع بعد على دليل ينسخ جزمه  إليهيوضح خالف املعتقد رجع 

  .4"خالفه إال
مث أوضح الشاطيب أن ال تعارض على اإلطالق بني مسلك التوقف يف مسألة ومسلك النفي 

وقد ، العبادات ومسلك التوقف متمكن يف العاداتفمسلك النفي متمكن يف  .يف مسألة أخرى
  .والتعبدات يف باب العادات، ميكن أن تراعى املعاين يف باب العبادات

                                                
 .319: ص، 02:ج املصدر السابق،: الشاطيب - 1
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وأنه غلب يف باب العبادات جهة ، مقصد الشارع التفرقة بني العبادات والعادات" فمن
  .1."لاملعاين والعكس يف البابني قلي إىل االلتفاتويف باب العادات جهة ، التعبد

مل يلتفت مالك يف إزالة األجناس ورفع " ومثل الشاطيب لذلك عند مالك رمحه اهللا حيث
ويف رفع األحداث النية وإن حصلت النظافة ، جمرد النظافة حىت اشترط املاء املطلق إىلاألحداث 
 ،وامتنع من إقامة غري التكبري والتسليم مقامهما ومنع من إخراج القيم يف الزكاة، دون ذلك

على عني  االقتصارإىل غري ذلك من املسائل اليت تقتضي ، واقتصر على جمرد العدد يف الكفارات
فقال فيها بقاعدة املصاحل املرسلة أو ، وغلب يف باب العادات املعىن. املنصوص عليه أو ما ماثله

  .2"الذي قال فيه إنه تسعة أعشار العلم االستحسان
الطريق السليم لفهم املقصود حدد الشاطيب  ان أن بعد عرض هذين  املسلكني، يتعني بي

  :الشرعي من األوامر والنواهي بالنظر يف أمور ثالثة
النواهي يف خصوص هذه املأمورات أو  الكتاب والسنة من األوامر أو ما ورد يف استقراء - أ

  3:املنهيات
يفهم من األوامر والنواهي قصد " إذ :النظر يف القرائن احلالية واملقالية املصاحبة لألمر والنهي -ب

أو املقالية الدالة على أعيان املصاحل يف  وما يقترن ا من القرائن احلالية، شرعي حبسب االستقراء
 4.﴾وأَقيمواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ﴿: فإن املفهوم من قوله .واملفاسد يف املنهيات ،املأمورات

األوامر الواردة  بعتتوهذا فهم ب" :بقوله على ذلك عبد اهللا دراز علقو 5."واإلدامة ا احملافظة عليها
وسلم وفعل  ومن القرائن احملتفة ذه األوامر وهي فعله صلى اهللا عليه يف احملافظة على الصالة،
  .7" 6.﴾حافظُواْ علَى الصلَوات﴿ :املقالية كقوله تعاىل مع القرائن، صحابته يف إقامة الصالة
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ومن هنا يتبني لنا تأكيد الشاطيب على عدم األخذ مبقتضى الصدفة جمردة عن القرائن اليت 
فقد قام الدليل على " :حتدد معناها فذلك قد حيصل املخالفة من حيث قصدنا املوافقة حيث قال

نا على اإلطالق لك اعتبارهافلو تركنا  وأن األوامر والنواهي مشتملة عليها، ،املصاحل شرعا اعتبار
  .1"قد خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته

  :مقتضى املفهوم من علة األمر والنهي اعتبار - ج
النواهي يف خصوص هذه املأمورات  ما ورد يف الكتاب والسنة من األوامر أو استقراءبعد 
للشارع  املقصود املصلحة على أعيان املقالية اليت تدل للقرائن احلالية أو االلتفاتمع ، أو املنهيات

تعني العمل على مقتضى املفهوم من علة األمر  ،واملفاسد يف املنهيات ،يف املأمورات حتصيلها
 االستقراءحيث قال الشاطيب بعد ذكر  ،والنهي وبذلك فقط تكون املوافقة لقصد الشارع

هو فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتنضى املفهوم من علة األمر والنهي ف" للقرائن وااللتفات
  2"جار على السنن القومي موافق لقصد الشارع يف ورده وصدره

  :يف مسلك العلل جيمع بني منهجنيومن هذا يتبني أن الشاطيب 
وهي نظرة أحادية من ، تعرف العلة مبسالكها املعلومة يف أصول الفقهحيث : املنهج األصويل-1

   .حيث الدليل، ومن حيث التعليل
فكما أن جمرد األمر والنهي االبتدائي التصرحيي تظهر املقاصد عندها،  :ينهج املقاصدامل -2

فحيث  ،فإن كانت معلومة اتبعت وسيلة إلخراج املقصود، -يف األوامر والنواهي-فكذلك العلة 
العلل املعلومة هي الطريق الثاين يف  وأن ،وجدت وجد مقتضى األمر والنهي من القصد أو عدمه

ومن  ،نت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمهفإذا تعي حتصيل املقاصد
  3.التسبب أو عدمه

  
  

                                                
 .122:ص،  03:ج صدر السابق،امل: الشاطيب - 1
 .125 :ص،  03:ج صدر،املنفس  :الشاطيب - 2
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  :املقاصد األصلية واملقاصد التابعة :املطلب الرابع
املقاصد التابعة املؤكدة  عند الشاطيب، هو يعرف به مقصد الشارعالطريق الثالث الذي 

للشارع يف شرع األحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية "من حيث أن  ،للمقاصد األصلية
 ،لألحكام الشرعية مقاصد أساسية تعترب الغاية األوىل والعليا للحكم  ، ومن مث فإن1"ومقاصد تابعة

أو ما يعرب عنه بالقصد األول والقصد الثاين  ،تابعة لألوىل ومكملة ومؤكدة هلا وهلا مقاصد ثانوية
  2.ألحكام العادية والعبادية شرع ايف

  : مقاصد النكاح بني األصلية والتابعة: أوال
مشروع للتناسل "فإنه  ؛بالنكاحللمقاصد التابعة املؤكدة للمقاصد األصلية ومثل الشاطيب 

من  ،والتعاون على املصاحل الدنيوية واألخرويةواالزدواج، ويليه طلب السكن  ،على القصد األول
والتجمل مبال املرأة أو قيامها  ،والنظر إىل ما خلق اهللا من احملاسن يف النساء ،باحلالل االستمتاع

من شهوة  ،والتحفظ من الوقوع يف احملظور، أو من غريها أو إخوته ،عليه وعلى أوالده منها
فجميع  ،وما أشبه ذلك ،من الشكر مبزيد النعم من اهللا على العبد واالزدياد ،ونظر العني ،الفرج

ومنه ما علم بدليل  ،أو مشار إليه ،فمنه منصوص عليه ،هذا مقصود للشارع من شرع النكاح
  3".من ذلك النصوص استقرىءومسلك  ،آخر

هو مثبت للمقصد األصلي ومقو  ،ما نص عليه من هذه املقاصد التوابع"وعليه فإن 
والتعاطف الذي حيصل به  ،اصلوالتو ،ومستجلب لتوايل التراحم، ومستدع لطلبه وإدامته، حلكمته

فاستدللنا بذلك على أن كل ما مل ينص عليه مما شأنه ذلك  ،مقصد الشارع األصلي من التناسل
من بإطالق، فنواقض هذه األمور مضادة ملقاصد الشارع " ومن مث،، 4."مقصود للشارع أيضا

  .5"حيث كان مآهلا إىل ضد املواصلة والسكن واملوافقة
                                                

 .320: ص، 02:ج، املوافقات: الشاطيب - 1
: الشاطيب." ات إىل املعايناألصل يف العبادات بالنسبة إىل املكلف التعبد، دون االلتفات إىل املعاين، وأصل العادات االلتف" - 2

 .244، 02: نفس املصدر، ج
 .320: ص، 02:جاملصدر نفسه ،: الشاطيب - 3
 .321-320: ص، 02:جاملصدر نفسه ،: الشاطيب - 4
 .321: ص، 02:ج صدر نفسه،امل: الشاطيب - 5
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فإنه عند ، إذا أنكحها ليحلها ملن طلقها ثالثا" حيثبنكاح احمللل،  لذلك ومثل الشاطيب
، احلياة من غري شرط انقطاعالقائل مبنعه مضاد لقصد املواصلة اليت جعلها الشارع مستدامة إىل 

  1."وكذلك نكاح املتعة وكل نكاح على هذا السبيل، إذا كان املقصود منه املقاطعة بالطالق
للعبادات أيضا مقاصد أصلية ومقاصد تابعة فما  :بادات بني األصلية والتابعةمقاصد الع  :ثانيا

  التوابع للمقصود األول؟ اعتبارضابط 
 فاعترب ما هو معترب  حدد الشاطيب املقاصد األصلية للعبادات وضبط املقاصد التابعة هلا،

فإن املقصد األصلي وهكذا العبادات " هو غري معترب بضابطني أيضا بقولهوألغى ما  ،بطنيبضا
ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل ، وإفراده بالقصد إليه على كل حال ،فيها التوجه إىل الواحد املعبود

فإن هذه التوابع مؤكدة  ،أو ليكون من أولياء اهللا تعاىل وما أشبه ذلك ،الدرجات يف اآلخرة
ما إذا كان القصد إىل  خبالف، ومقتضية للدوام فيه سرا وجهرا ،وباعثة عليه ،للمقصود األول

  2."التابع ال يقتضي دوام املتبوع وال تأكيده
   .وتأكيده ثانيا ،وام املتبوع أوالأن يقتضي د ، هوالتابع اعتبار ضابط ومن هذا فإن

كالتعبد " ؛ا كان ال يقتضي دوام املتبوع وال تأكيدهإذ ،ويعترب التابع مضادا لقصد الشارع
فإن  ،كفعل املنافقني واملرائني، ل من أوساخ الناس أو من تعظيمهمأو لني، بقصد حفظ املال والدم

، بل هو مقو للترك ومكسل عن الفعل، القصد إىل هذه األمور ليس مبؤكد وال باعث على الدوام
ومن ﴿: فإن بعد عليه تركه قال اهللا تعاىل، ريثما يترصد به مطلوبه إالولذلك ال يدوم عليه صاحبه 

فمثل هذا املقصد مضاد لقصد الشارع إذا قصد العمل ، 3﴾يعبد اللّه علَى حرفالناسِ من 
  4".وإن كان مقتضاه حاصال بالتبعية من غري قصد، ألجله

 أن قاصد"املقصد املؤكد املضاد لقصد الشارع إن حصل بالتبعية من غري قصد  ويتميز
  .5"باالنقطاع حرالتابع املؤكد حر بالدوام وقاصد التابع غري املؤكد 

                                                
 .321: ص، 02:ج صدر السابق،امل: الشاطيب - 1
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وختم الشاطيب الكالم عن املقاصد األصلية واملقاصد التابعة ببيان أن املقاصد التابعة 
  1:ثالثة أقسام على للمقاصد األصلية

فال شك ، وحصول الرغبة فيها، والوثوق ا، وربطها، يقتضي تأكيد املقاصد األصليةا م :أحدها
  .إليه بالسبب املشروع موافق لقصد الشارع فيصحفالقصد إىل التسبب ، أنه مقصود للشارع

 ،ملقصد الشارع عينا فال إشكال أيضا يف أن املقصد إليها خمالف، ما يقتضي زواهلا عينا :والثاين
  .فال يصح التسبب بإطالق

فيصح يف ، ما ال يقتضي تأكيدا وال ربطا ولكنه ال يقتضي رفع املقاصد األصلية عينا :والثالث
  .لعباداتالعادات دون ا

املقاصد التابعة  ، هويعرف به مقصد الشارعالطريق الثالث الذي قرر أن توعلى هذا ي
، وأن املقاصد األصلية أو والعباديةأاألحكام العادية ب سواء فيما يتعلق ،املؤكدة للمقاصد األصلية

   .القصد األول، هو ما يتشوف إليه الشارع
الذي  ،املقاصد التوابع ما نص عليه من نالعادات االلتفات إىل املعاين، وأ وباعتبار أن أصل

  فإنمقصود الشارع، ؛ هو ومستدع لطلبه وإدامته، ومقو حلكمته ، هو مثبت للمقصد األصلي
  .امقصود للشارع أيضهو  ،كل ما مل ينص عليه مما شأنه ذلك

 لتعبد، دون االلتفات إىل املعاين، فإنوباعتبار أن األصل يف العبادات بالنسبة إىل املكلف ا
  . وتأكيده ثانيا ،أن يقتضي دوام املتبوع أوال هو يف العبادات التابع اعتبارضابط 

وال  - االنقطاع-إذا كان ال يقتضي دوام املتبوع ،مضادا لقصد الشارع يعترب التابع أنو
  .تأكيده

  
  
  
  
  

                                                
 .329: ص، 02:ج ، صدر السابقامل: الشاطيب: ينظر - 1



 .ماعةمسالك بيان مراد الشارع عند أهل السنة واجل:                               الفصل الثاين
 

- 198  - 
 

  :السكوت مع قيام املقتضى له :املطلب اخلامس
الشاطيب اجلهات اليت اليت يعرف ا مقصد الشارع جبهة رابعة أطلق عليها السكوت ختم  

  .عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام املعىن املقتضى له
  :وبني أن سكوت الشارع عن احلكم على ضربني

  : السكوت لعدم وجود دعوى تقتضيه -1
، ألنه ال داعية له تقتضيه" السكوتفهذا جتري فروعه على أصوله املقررة شرعا فإذا كان 

فإا مل تكن  ،وال موجب يقدر ألجله كالنوازل اليت حدثت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
النظر فيها  إىلأهل الشريعة  فاحتاج ،وإمنا حدثت بعد ذلك، موجودة مث سكت عنها مع وجودها
كجمع ، هذا القسم إىلحل راجع وما أحدثه السلف الصا ،وإجرائها على ما تقرر يف كلياا

وتضمني الصناع وما أشبه ذلك مما مل جير له ذكر يف زمن رسول اهللا  ،وتدوين العلم، املصحف
وال عرض للعمل ا موجب يقتضيها فهذا  ،ومل تكن من نوازل زمانه، صلى اهللا عليه وسلم

ي فيها معروف من فالقصد الشرع، القسم جارية فروعه على أصوله املقررة شرعا بال إشكال
  .1"اجلهات املذكورة قبل

   :له السكوت مع قيام موجبه املقتضى -2
فهذا الضرب ، مل يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان يف ذلك الزمان" حبيث

ألنه ملا كان هذا املعىن ، السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن ال يزاد فيه وال ينقص
كان ذلك صرحيا يف أن ، مث مل يشرع احلكم داللة عليه ،احلكم العملي موجودااملوجب لشرع 

إذ فهم من قصده الوقوف ، وخمالفة ملا قصده الشارع، الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة
  .2"ال الزيادة عليه وال النقصان منه، عندما حد هنالك

 شاطيب؛ هو ما قننته القاعدةفاعتبار السكوت مع قيام موجبه املقتضى له كالنص عند ال
ال ينسب إىل "، وهي أنه املنصوص عليها يف جملة األحكام العدلية -السابعة والستون- الفقهية 

                                                
 .331-330:ص ،02:ج ،املوافقات :الشاطيب - 1
 .331:ص ،02:ج نفس املصدر، :الشاطيب - 2
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إنه قال كذا، : يعين أنه ال يقال لساكت: ساكت قول، لكن السكوت يف معرض احلاجة بيان
  1."لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان

  :أمرين وهذه القاعدة تتضمن
  .ت قولال ينسب إىل ساك   -  أ

  .السكوت يف معرض احلاجة بيان   - ب
األصل هو أن ال ينسب إىل ساكت قول؛ ألن املعامالت والعقود "وعلى هذا يتقرر أن 

مبنية على الرضا الذي يتحقق غالبا باإلجياب والقبول القويل، أو الفعلي، أما جمرد السكوت فهو 
 فيما يلزم به النطق، فحينئذ يكتسب السكوت مسة اإلقرار ال ميثل حقيقة القول، أو الفعل إال

   2."والبيان
وأا بدعة  3حترمي نكاح احمللل"بقصة  مع قيام موجبه املقتضى له للسكوتومثل الشاطيب 

من حيث وجد يف زمانه عليه الصالة والسالم املعىن املقتضي للتخفيف والترخيص  ،منكرة
وأنه ملا مل يشرع ذلك مع حرص امرأة ، ا كما كان أول مرةبإجازة التحليل لرياجع، للزوجني

                                                
السيوطي، األشباه والنظائر،      : ؛ ينظر548: ، ص01:موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، ج: علي أمحد الندوي - 1

 .142: ص
  .548:، ص01:نفس املرجع، ج: علي أمحد الندوي - 2
اللَّه صلَّى اللَّه لَعن رسولُ «عن عبد اللَّه بنِ مسعود قَالَ وقد ورد النهي عن نكاح احمللل يف حديث الذي رواه الترمذي،  - 3

لَّمسو هلَيع لَّلَ لَهحالْملَّ وحى »الْميسو عقَالَ أَب: يححص نسيثٌ حدذَا حانَ .هوثَر ننِ بمحالر دبع هماس يدسٍ الْأَوو قَيأَبو، 
لَّى اللَّهص بِيالن نيثُ عدذَا الْحه وِير قَدو هجرِ وغَي نم لَّمسو هلَيابِ ، عحأَص نلْمِ ملِ الْعأَه دنع يثدذَا الْحلَى هلُ عمالْعو

نب اللَّه دبعفَّانَ وع نانُ بثْمعطَّابِ والْخ نب رمع مهنم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رغَيرٍو ومعمه،  ناِء ملُ الْفُقَهقَو وهو
الشو كاربالْم نابو رِيانُ الثَّوفْيقُولُ سي بِهو نيابِعالتقحإِسو دمأَحو يعا  ،افدب ا ثُملِّلَهحيأَةَ لرلُ الْمجالر جوزانُ إِذَا تفْيقَالَ سو

يددا بِنِكَاحٍ جهجوزتى يتا حِسكَهمأَنْ ي لُّ لَهحا فَلَا يِسكَهمأَنْ ي ما : النكاح عن رسول اهللا، باب: كتاب: سنن الترمذي .لَه
يف التحليل، : النكاح، باب: كتاب: ورواه أبو داود يف سننه ؛428 : ، ص03: ، ج1120: رقمه جاء يف احمللل واحمللل له،

: إحالل املطلقة ثالثا وما فيه من التغليظ، رقمه: الطالق، باب: كتاب: ؛ ؛ سنن النسائي227: ، ص02: ، ج276: رقمه
: ، ص01: ، ج1936: لل له، رقمهاحمللل واحمل: النكاح،  باب: كتاب: ؛ سنن ابن ماجه325: ، ص03: ، ج5536

، 02: ، ج4283: ومن مسند علي بن أيب طالب، رقمه: مسند العشرة املبشرين باجلنة، باب: كتاب: ؛ مسند أمحد623
   .323: ص
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إذا  ،وهو أصل صحيح، رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس مبشروع هلا وال لغريها
  .1."عترب وضح به الفرق بني ما هو من البدع وما ليس منهاأُ

إن هذا املال وديعة : من ترك ماال عند آخر قائال له"ومثال ذلك يف املعامالت والعقود أن 
عند استئذاا من قبل وليها يف عندك، وسكت املستودع انعقدت الوديعة، وسكوت البنت البكر 

   .2"الزواج يعترب هذا السكوت رضا منها بالزواج
مع  وجود املعىن املقتضى" ويقنن الشاطيب قاعدة السكوت مع قيام موجبه املقتضى له بقوله

قصد الشارع إىل عدم الزيادة على ما كان موجودا قبل فإذا زاد الزائد  عدم التشريع دليل على
  .3."ظهر أنه خمالف لقصد الشارع فبطل

السكوت مع قيام موجبه املقتضى له، ويف معرض احلاجة الذي يلزم به وبالتايل يتقرر أن 
  .مبثابة النصوق به، و، يكتسب مسة اإلقرار والبيان، وأنه يف حكم املنطالنطق

،  فيما سكت عنه - يف عدم الزيادة أو املخالفة -كما يتحدد قصد الشارع ومراده،   
  .الشارع مع قيام موجبه املقتضي له

  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
 .331:ص ،02:ج املصدر السابق،: الشاطيب - 1
 .90: املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، ص: عبد الكرمي زيدان - 2
 .334:ص ،02:ج صدر،املنفس  :الشاطيب - 3



 .ماعةمسالك بيان مراد الشارع عند أهل السنة واجل:                               الفصل الثاين
 

- 201  - 
 

ويف خامتة هذا املبحث الذي مت من خالله بيان مسلك الشاطيب يف بيان مراد الشارع، ميكن 
  :استخالص النتائج التالية

مبباحث أصولية، ومسائل فقهية، وقضايا لغوية، أعطت " املوافقات" تضمني الشاطيب كتابه: أوال
  .للسان العريب األمهية البالغة يف بيان مراد الشارع، إىل درجة اعتباره الركن األول يف فقه الشريعة

  :متيز الشاطيب ازداد جالء يف علم املقاصد يف أمرين :ثانيا
  .قاصد يف املباحث األصوليةعنايته بامل: أحدمها     
  .تقسيمه الفريد للمقاصد: األمر الثاين     
  :يف أربع جهات عند الشاطيب تتحدد ومراده يعرف مقصد الشارع ا وابط اليتالض :ثالثا

طريق حتصيل املقاصد الظاهرة، إمنا هو اللسان العريب،  :األمر والنهي االبتدائي التصرحييجمرد  -1
وضبطها بطريق جمرد األمر والنهي االبتدائي التصرحيي ضابط دقيق، حيصل املقاصد القطعية من 

  .النصوص  - جمرد-ظواهر
 دمجيف مسلك العلل هذا ، و- علل األمر والنهي -طريق حتصيل املقاصد الباطنة هو العلل -2

ثمرة ينظر لمقاصدي،  نظر للعلل وفق مسالك العلة، ومنهجيني؛ منهج أصويل الشاطيب بني منهج
  .هذه العلل يف حتصيل مقصود الشارع

، سواء فيما يتعلق املقاصد التابعة املؤكدة للمقاصد األصلية هو يعرف به مقصد الشارع مما -3
، هو مقصود الشارع، ما نص عليه من املقاصد التوابع العبادية، وعليه فكل باألحكام العادية أو

  .امقصود للشارع أيضهو  ،كل ما مل ينص عليه مما شأنه ذلكو
والتصريح  مسة اإلقرار والبيان هسبيكيف معرض احلاجة و ،له السكوت مع قيام موجبه املقتضى -4

ذا الوصف السكوت مبثابة النص، وعليه يكون يف حكم املنطوق به، و ، ومن مث فهووالتشريع
   .ومراده قصد الشارعمل صالحم
  
  
  
  



 .ماعةمسالك بيان مراد الشارع عند أهل السنة واجل:                               الفصل الثاين
 

- 202  - 
 

 .الطاهر بن عاشوربيان مراد الشارع عند مسلك  :املبحث الثالث
  .ج ابن عاشور يف بيان مراد الشارعمنهأثر : املطلب األول

يعترب الطاهر بن عاشور من رواد الفكر التجديدي يف العصر احلديث، ومن أهل التميز من 
العلماء؛ إلحيائه الكتابة والبحث املنهجي يف مقاصد الشريعة، فهو يدعو إىل جتديد الفهم 

معظم "واألسلوب واالستثمار يف املقاصد خاصة، مع انتقاده منهج األصوليني يف تناول املقاصد؛ إذ 
ئل أصول الفقه، ال ترجع إىل خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور حول حمور مسا

استنباط األحكام من ألفاظ الشارع، بواسطة قواعد متكن العارف ا من انتزاع الفروع منها، أو 
من انتزاع أوصاف تؤذن ا تلك األلفاظ، ميكن أن جتعل تلك األوصاف باعثا على التشريع، 

كثرية على مورد لفظ منها، باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي فتقاس فروع 
  1." اعتقدوا أنه مراد من لفظ الشارع ؛ وهو الوصف املسمى بالعلة

أا تؤول إىل حمامل ألفاظ الشارع يف "وقصارى ما متكن تلك القواعد املتضلع فيها 
ضلع فيها من أفهام أصحاب اللسان العريب القح، انفرادها واجتماعها وافتراقها؛ حىت تقرب فهم املت

، ونص، وظهور، وحقيقة، وأضداد وإطالق، مقتضيات األلفاظ وفروقها من عمومكمسائل 
. وكمسائل تعارض األدلة الشرعية من ختصيص وتقييد وتأويل ومجع وترجيح وحنو ذلك.. ذلك

ومقاصدها العامة واخلاصة يف  ،وتلك كلها يف تصاريف مباحثها مبعزل عن بيان حكمة الشريعة
وعلى املعاين اليت أنبأت عليها األلفاظ، وهي  ،أحكامها، فهم قصروا مباحثهم على ألفاظ الشريعة

  2."علل األحكام القياسية
جيد منه  بل رمبا جيد املطلع على كتب الفقه من ذكر مهمات القواعد يف مقاصد الشريعة، ال       

ما ما ترسب يف أواخر كتب األصول من مقاصد فال يصل إليها أ شيئا يف علم أصول الفقه،
املؤلفون إال عن سآمة، وال املتعلمون إال الذين رزقوا الصرب على اإلدامة، فبقيت ضئيلة ومنسية، 

                                                
 .50 - 49:زياد حممد أمحيدان، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص: ينظر ؛04: مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص: ابن عاشور -1
 .04: نفس املرجع، ص: ابن عاشور -2
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خالة يف مسالك العلة، ومبحث ية، كمباحث املناسبة، واإلوهي بأن تعد يف علم املقاصد حر
  1.املصاحل املرسلة

ما ": إذ أن املناسبة هي، حقيقة املناسبةعند بيان القرايف  ل لذلك مبا رتبهميكن التمثيو
سكار كاإل: كالغىن علة لوجوب الزكاة، والثاين: تضمن حتصيل مصلحة أو درء مفسدة، فاألول

  2".علة لتحرمي اخلمر
املناسب ينقسم إىل ما هو يف "مث بني أقسام املناسب، وترتيبها عند التعارض، من حيث أن  

حمل الضرورات، وإىل ما هو يف حمل احلاجات، وإىل ما هو يف حمل التتمات، فيقدم األول على 
حفظ النفوس، : الثاين، والثاين على الثالث عند التعارض، فاألول حنو الكليات اخلمس وهي

ثل تزويج الويل الصغرية، فإن واألديان، واألنساب، والعقول، واألموال، وقيل واألعراض، والثاين م
النكاح غري ضروري، لكن احلاجة تدعو إليه يف حتصيل الكفء، لئال يفوت، والثالث ما كان حثا 

  3".ونفقات القرابات... على مكارم األخالق، كتحرمي تناول القذورات
مقاصد الشريعة " ابن عاشور كتابا يف علم املقاصد مساه على هذا الترتيب صنفو      

  . ، غدا مرجعا ال يستغين عنه أي باحث يف املقاصد"سالميةاإل
  : مقدمة، وثالثة أقسام: وقد قسمه إىل      
كانت يف احلاجة إىل معرفة مقاصد الشريعة، وأن علم أصول الفقه ال يغين عن معرفة : املقدمة

  .املقاصد الشرعية، ويف أن املقاصد قطعية، وأحوال الفقه ظنية
يف إثبات مقاصد الشريعة، واحتياج الفقيه إىل معرفتها، ويف طرق إثباا، ويف : وكان القسم األول

  . مراتبها، ويف اخلطر العارض من إمهال النظر إليها
  .ففي مقاصد التشريع العامة: أما القسم الثاين

  .مبقاصد التشريع اخلاصة بأنواع املعامالت بني الناس: وختم يف القسم الثالث

                                                
 .04:ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص: ينظر - 1
 .303: شرح تنقيح الفصول، ص: القرايف - 2
 .304- 303: نفس املصدر، ص: القرايف - 3
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شور تفسري جليل القدر عكس منهجه الرزين اجلامع بني اللغة،  وأصول الفقه، والبن عا        
املنهج الذي اختطه ابن عاشور لنفسه كان " واحلديث، وعلم املقاصد، وغريها من العلوم، ذلك أن

منهجا شامال، بإحاطته بأدوات البحث، إذ جعل من التفسري علما شامال، حيشد ألجله كل 
ما تصفحنا رأيا البن عاشور يف تفسري أي آية، وجدناه حيشد علوم اللغة فإنا نرى كل ..العلوم

واألسلوبية، وميسك باحلديث النبوي ويدرس سنده ومتنه،  ،والصرفية ،والنحوية ،بتفرعاا البالغية
مث يعمد إىل حتليل النص، ويذكر النصوص املعينة يت ترتلت عليها اآلية الكرمية،  ويدرس الظروف ال

   1."وتفسريه، وصوال إىل املراد بعد أن يسرد األقوال اليت قيلت فيه على فهمه
فللوصول إىل املراد، يتخذ ابن عاشور منهجا مشوليا، راسخا يف تربة العلم، جيمع فيه بني 
حتقيق اجلزئيات يف مظاا، وحتصيل الكليات من جمموع هذه اجلزئيات، بنظر دقيق يف آن، وبنظر 

، منتقال بذلك من أحوال الفقه الظنية، إىل املقاصد القطعية، ومراد واسع ومشويل يف آن آخر
  .الشارع الذي أراده يقينا، دون شك وال ريب

لذا ال بد من بيان هذا املسلك الذي سلكه ابن عاشور يف بيان مراد الشارع، وأثر اللسان      
لسان العريب، ومقاصد العريب يف حتصيل املراد الذي أراده قطعا، وما أمهية معرفة كل من ال

  الشريعة؟
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، )م2003-ه1424(، دار املعرفة، بريوت، 01:التفسري واملفسرون يف العصر احلديث، ط: عبد القادر حممد صاحل - 1

 .133:ص
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قبل أن يتعرض الطاهر بن عاشور إىل طرق إثبات املقاصد الشرعية وكيف نصل إىل 
االستدالل على تعيني مقصد ما من تلك املقاصد يكون حمصال للوفاق بني اتهدين ورافعا 

احتياج الفقيه إىل "فصل مساه لالختالف بني املقلدين، بني أمهية املقاصد يف االجتهاد الفقهي حتت 
  ".معرفة مقاصد الشريعة

    :أمهية معرفة مقاصد الشريعة: املطلب الثاين
ثبت يف املبحث األول عند بيان حقيقة املصلحة أن الشريعة مبنية على جلب املصاحل ودرء 

ها ال ميتري أحد يف أن كل شريعة شرعت للناس أن أحكام"، ويؤكد ابن عاشور على أنه املفاسد
ترمي إىل مقاصد مرادة ملشرعها احلكيم تعاىل، إذ قد ثبت باألدلة القطعية أن اهللا ال يفعل األشياء 

  1".عبثا
جاءت ملا فيه صالح البشر يف العاجل  اإلسالمفالشرائع كلها وخباصة شريعة "ومن مث، 

  2".واآلجل؛ أي يف حاضر األمور وعواقبها
بدليل االستقراء،  -على نوط الشريعة حبكم وعلل راجعة للصالح- واستدل ابن عاشور

والسنة الصحيحة، يوجب لنا اليقني بأن أحكام الشريعة واستقراء أدلة كثرية من القرآن : "بقوله
      3."منوطة حبكم وعلل راجعة للصالح العام للمجتمع واألفراد اإلسالمية
التشريع، حدد مواقع احتياج الفقيه إىل ابن عاشور أن للشريعة مقاصد من  إثباتوبعد  

على مخسة أحناء هي  يف الشريعة متصرف اتهدين بفقههمعرفة مقاصد الشريعة، حيث حصر 
  : كاآليت

فهم أقواهلا "إذ يكون : الشرعي حفهم أقواهلا ونصوصها مبقتضى اللغة واالصطال :النحو األول
واستفادة مدلوالت تلك األقوال حبسب االستعمال اللغوي وحبسب النقل الشرعي بالقواعد 

                                                
 .11:مقاصد الشريعة، ص: ابن عاشور - 1
 .11:نفس املرجع، ص: ابن عاشور - 2
 .12: املرجع نفسه، ص: ابن عاشور - 3
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ومقدار ما حيتاجه  1".وقد تكفل مبعظمه علم أصول الفقه. اللفظية اليت ا عمل االستدالل الفقهي
  2.عا مثالاحتياج ما ليجزم بكون اللفظ منقوال شر"الفقيه يف هذا النحو 

يف فهم أقوال  والشاطيب، العز بن عبد السالم ابن عاشور يقتفي منهجمث، فإن ومن 
، وعليه يتقرر الشرعي حاالصطالووحبسب النقل  مبقتضى االستعمال اللغوي، الشريعة،  ونصوص

اللفظ حممول على ما يدل عليه ظاهره يف اللغة أو عرف الشرع أو عرف االستعمال، وال : "أن
  .3"على االحتمال اخلفي ما مل يقصد أو يقترن به دليلحيمل 

وهذا : النظر فيما قد يعارض النص من نسخ أو تقييد أو ختصيص أو نص راجح: النحو الثاين
البحث عما يعارض األدلة اليت الحت للمجتهد واليت استكمل أعمال نظره يف استفادة مدلوالا "

ليستيقن أن تلك األدلة ساملة مما يبطل داللتها ويقضي عليها باإللغاء والتنقيح، فإذا استيقن، الدليل 
وإذا ألفى له معارضا نظر يف كيفية العمل بالدليلني معا أو رجحان . عن املعارض أعمله سامل

  4."أحدمها على اآلخر
قياس ما مل يرد حكمه يف " ويكون ذلك بـ: األحكام مث القياس عليها معرفة علل :النحو الثالث

بطريق من طرق  ةأقوال الشارع على حكم ما ورد حكمه فيه بعد أن يعرف علل التشريعات الثابت
العلة مثانية؛ النص، واإلمياء، واملناسبة، "، والطرق الدالة على 5"مسالك العلة املبينة يف أصول الفقه

    6."والشبه، والدوران، والسرب، والطرد، وتنقيح املناط
إمنا معرفة مقاصد الشريعة اإلسالمية بني بط العالقة بني هذا النحو وومنهج الفقيه يف ض    

   .، كما سيتبني عند بيان طرق إثبات املقاصد الشرعيةاستقراء الشريعة يف تصرفااب يكون
  

  
                                                

 .13:مقاصد الشريعة، ص: ابن عاشور - 1
 .14:نفس املرجع، ص: ابن عاشور - 2
 .403: املصدر السابق، ص: العز بن عبد السالم - 3
 .13:بن عاشور، املرجع نفسه، ص ا - 4
 .13:املرجع نفسه، ص: بن عاشور ا - 5
 .302: شرح تنقيح الفصول، ص: القرايف - 6
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إعطاء حكم لفعل أو حادث "فله : احلكم فيما ال يشمله نص خاص وال قياس :النحو الرابع
  .1"حدث للناس ال يعرف حكمه فيما الح للمجتهدين من أدلة الشريعة وال له نظري يقاس عليه

تلقي بعض أحكام الشريعة "حبيث يكون : قرير األحكام التعبدية على ما هي عليهت: النحو اخلامس
الثابتة عنده تلقي من مل يعرف علل أحكامها وال حكمة الشريعة يف تشريعها، فهو يتهم نفسه 
بالقصور عن إدراك حكمة الشارع منها ويستضعف علمه يف جنب سعة الشريعة فيسمي هذا 

  2".النوع بالتعبدي
الفقيه حباجة إىل معرفة مقاصد الشريعة يف هذه "سة جماالت االجتهاد الفقهية إذ فهذه مخ

  .3"األحناء كلها
نوع دقيق من أنواع العلم فحق العامي "وال تتعني معرفة مقاصد الشريعة على مكلف ألا       

اس يف تعريفهم أن يتلقى الشريعة بدون معرفة املقصد، ألن ال حيسن ضبطه وال ترتيله، مث يتوسع للن
املقاصد مبقدار ازدياد حظهم من العلوم الشرعية لئال يضعوا ما يلقنون من املقاصد يف غري مواضعه 
فيعود بعكس املراد، وحق العامل فهم املقاصد، والعلماء كما يف ذلك متفاوتون على قدر القرائح 

  4".والفهوم
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .13:املرجع السابق، ص: بن عاشور ا - 1
 .13:نفس املرجع، ص: بن عاشور ا - 2
 .13:املرجع نفسه، ص: ا بن عاشور - 3
 .16: املرجع نفسه، ص :ابن عاشور - 4
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  :طرق إثبات املقاصد الشرعية  :املطلب الثالث
ما بلغنا إليه "رسم الطاهر بن عاشور طرائق االستدالل على مقاصد الشريعة كما قال  

أن يكون الرائد األعظم للفقيه يف " وهذا يوجب 1."بالتأمل وبالرجوع إىل كالم أساطني العلماء
هذا املسلك هو اإلنصاف ونبذ التعصب لبادئ الرأي، أو لسابق االجتهاد، أو لقول إمام، أو لقول 

  .2"ذأستا
فعنوان طرق إثبات املقاصد الشرعية عند ابن عاشور إذن اإلنصاف، ونبذ التعصب        

  . واالحتماالت الضعاف
  :            وحدد الطاهر بن عاشور الضابط الذي به يعرف مقاصد الشارع يف ثالث طرق

  : استقراء الشريعة يف تصرفاا: الطريق األول
  : أعظمها أعظم الطرق وجعله نوعني؛ شور بأنهواعتربه الطاهر بن عا

ن فإ. علل املثبتة بطرق مسالك العلةاأليل إىل استقراء تلك ال: استقراء األحكام املعروفة عللها - أ
باستقراء العلل حصول العلم مبقاصد الشريعة بسهولة، ألننا إذا استقرينا علالً كثرية متماثلة يف 

منها حكمة واحدة فنجزم بأا مقصد شرعي  كوا ضابطا حلكمة متحدة أمكن أن نستخلص
  3."كما يستنتج من استقراء اجلزئيات حتصيل مفهوم كلي حسب قواعد املنطق

بأن تلك العلة مقصد مراد  استقراء أدلة أحكام اشتركت يف علة حبيث حيصل لنا اليقني -ب
   .للشارع

راد الشارع؛  وهو م بيانمن  أيضا يف املسلك الثاين سلكه الشاطيب الطريق هو ماوهذا 
 ما ورد يف الكتاب والسنة من األوامر أو استقراءبعد ، مقتضى املفهوم من علة األمر والنهي اعتبار

   ،وبذلك فقط تكون املوافقة لقصد الشارع ،النواهي يف خصوص هذه املأمورات أو املنهيات

                                                
 .16: مقاصد الشريعة، ص: بن عاشور ا - 1
 .17: نفس املرجع، ص: بن عاشور ا - 2
 .17: املرجع نفسه، ص: ابن عاشور - 3
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األمر والنهي فهو جار على ضى املفهوم من علة إذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتف" ،ومن مث
  1".السنن القومي موافق لقصد الشارع يف ورده وصدره

، حيث فاستقراء العلل كما هو ثابت عند ابن عاشور، فإنه قد ثبت عند الشاطيبوعليه، 
 ، وبدوره أمجل ابن عاشور لتحصيل مقصد الشارع الشاطيب علل األوامر والنواهي خصقد 

  . يف علة هي مقصد مراد للشارعاستقراء أدلة أحكام اشتركت و عللها، حكام املعروفةاستقراء  األ
، واحدة وهي مقصد مراد الشارع القطعيينشدان غاية فالشاطيب وابن عاشور  وبالتايل

 ومنه ولكي تتحقق هذه الغاية ال بد من اجلمع بني هذين الطريقني وذلك باستقراء األحكام
األوامر والنواهي بوجه خاص، مث ال بد أيضا من استقراء أدلة املعروفة عللها، بوجه عام ، وعلل 

  . مقصد مراد للشارع أحكام اشتركت يف علة هي
ابن عاشور األحكام من حيث التعليل قسم  من اعتبار أمهية معرفة علل األحكام وأدلتها؛و

  2:ثالثة أقسام إىل
  .أو حنو ذلك إليها، قسم معلل ال حمالة وهو ما كانت علته منصوصة أو مومئا -1
  .وقسم تعبدي حمض وهو ما ال يهتدي إىل حكمته -2
وقسم متوسط بني القسمني وهو ما كانت علته خفية واستنبط له الفقهاء علة واختلفوا فيه  -3

منع األرض على اإلطالق عند القائلني باملنع على وك كتحرمي ربا الفضل يف األصناف الستة،
  .بعنياإلطالق من الصحابة والتا

فمن أجل  وبني ابن عاشور أن يف إثبات هذا النوع من العلل خطر على التفقه يف الدين،
ومن االهتمام به تفننت أساليب  ،إلغائه وتوقيه مالت الظاهرية إىل األخذ بالظواهر ونفوا القياس
   3.ارثاخلالف بني الفقهاء وأنكر فريق منهم صحة أساسية كثري من اآل

اشور األحكام من حيث التعليل بني طريقة الفقهاء يف االستدالل يف قبل أن يقسم ابن ع
 اعترباألحكام الكلية واجلزئية، وبني ظهور األوصاف وخفائها، حيث  يفوأثر ذلك  الفقه وأصوله،

                                                
 .125 :ص، 03:ج املوافقات، :الشاطيب - 1
 .42: ص ،مقاصد الشريعة :عاشورابن   -2
 .42: ص نفس املرجع، :ابن عاشور - 3
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الطريقة اليت رمسها الفقهاء ألنفسهم يف االستدالل يف الفقه وأصوله أجلأم بغري اختيار إىل "ن أ
الستدالل بألفاظ الكتاب والسنة وأفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم وسكوته على ا االقتصار

  .وباإلمجاع
 :وقوله .1﴾ أَوفُواْ بِالْعقُود ﴿:على أن تلك األقوال قد تفيد أحكاما كلية مثل قوله تعاىل 

﴿ رسالْي بِكُم اللّه رِيدوقول الرسول عليه الصالة والسالم ،2﴾ي: »م كَرا أَسيلُهفَقَل هريكَث 
امروقوله 3.»ح : »اررلَا ضو رر4»لَا ض.  

مث  ،غ املاء اجلدرأمسك يا زبري حىت يبل«: كقوله وهو الغالب ،وقد تفيد أحكاما جزئية
  6".5»أرسل إىل جارك

مث حدد ابن عاشور منهج انتزاع الفروع يف كل من األحكام الكلية، ومن األحكام اجلزئية 
األحكام الكلية ألن  يفوالفقهاء ينتزعون من كل ذلك فروعا إما بطريق حتقيق املناط " :بقوله

أو بطريق القياس يف األحكام اجلزئية ألن املنتزعات  املنتزعات جزئيات لتلك القضايا الكلية،

                                                
 .01: اآلية –املائدة : سورة - 1
 .185: البقرة ـ اآلية: سورة - 2
: م، كتاب1990هـ، 1411، دار الكتب العلمية، بريوت، 01:احلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني، ط - 3

؛ سنن أيب 466:، ص03:، ج5748: رقم -رضي اهللا عنه-خوات بن جبري األنصاريذكر مناقب : معرفة الصحابة، باب
  .327: ، ص3:، ج3681: النهي عن املسكر، رقم: شربة، باباأل: كتاب: داود

بن حنبل، أبو عبد اهللا الشيباين، أمحد . »لَا ضرر ولَا ضرار  «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: نِ ابنِ عباسٍ قَالَع -4
: بداية مسند عبد اهللا بن العباس، رقم: من مسند بين هاشم، باب: مسند أمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة مصر ، كتاب

، 2340: من بىن يف حقه ما يضر جباره، رقم: األحكام، باب: سنن ابن ماجه، كتاب ؛251: ، ص06 :، ج2719
املكاتب، : م، كتاب1992لبنان، سنة: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت: املوطأ، احملقق؛ مالك بن أنس، 784: ، ص02:ج

بداية مسند عبد : من مسند بين هاشم، باب: ؛ كتاب804: ، ص2:، ج1492: ما ال جيوز من عتق املكاتب، رقم: باب
  .251: ، ص06:، ج2719: اهللا بن العباس، رقم

يا " :خاصم الزبير رجلٌ من الْأَنصارِ فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :روةَ قَالَعن عونص احلديث كما روى البخاري  - 5
ارِيصلْ فَقَالَ الْأَنسأَر قِ ثُماس ريبلَام :زالس هلَيفَقَالَ ع كتمع ناب هلُ :إِنبي ثُم ريبا زقِ ياسِسكأَم ثُم رداُء الْجغُ الْم. ريبفَقَالَ الز: 

 كي ذَلف لَتزةَ نالْآي هذه ِسبفَأَح﴿مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبر65: اآلية –النساء : ﴾، سورةفَلَا و .
 .568: ، ص2361: ب األعلى قبل األسفل، رقمشر: املساقاة، بابالشرب و: كتاب: رواه البخاري

 .      41: ص املرجع السابق، :ابن عاشور  - 6
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مشاة لتلك اجلزئيات يف وصف آذنت به أحكامها على تفاوت بني امللحقات بسبب ظهور 
مث عمدوا إىل أحكام ثبت صدورها من  ،ئها لتفاوت مسالك العلةا الشبه وخفا األوصاف اليت

الشارع يف علم اتهد وخفي عنه مراد الشارع منها، فام علمه وبذل جهده يف جنب سعة 
الشريعة فسموه بالتعبدي أي أن الشريعة تعبدتنا بذلك احلكم ومل تشرح مرادها منه يف نظر ذلك 

   1".اتهد
اليت يضعف احتمال أن يكون املراد منها غري ما هو  :أدلة القرآن الواضحة الداللة: يق الثاينالطر

ظاهرها حبسب االستعمال العريب حبيث ال يشك يف املراد منها إال من شاء أن يدخل على نفسه 
  2."شكا ال يعتد به

القرآن ذات الداللة الواضحة اليت يضعف تطرق احتمال معىن ثان إليها إذا  فنصوص 
  3."تسىن لنا أخذ مقصد شرعي منه يرفع اخلالف عند اجلدل يف الفقه"انضمت إىل قطعية املنت 

   .مثل الطاهر بن عاشور هلذا الطريق بأدلة واضحة على مقصدها الشرعي
يا أَيها الّذين آمنواْ الَ تأْكُلُواْ ﴿ :وقوله 4.﴾الَ يحب الفَساد واللّه﴿: كقوله تعاىل  

إِنما يرِيد الشيطَانُ ﴿: وقوله 6﴾والَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى﴿ :وقوله ،5﴾أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ
يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ﴿:وقوله 7﴾في الْخمرِ والْميِسرِ الشيطَانُ أَن يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضآَء

رسالْع بِكُم رِيدالَ يو رسجٍ﴿: وقوله 8﴾الْيرح نينِ مي الدف كملَيلَ ععا جممث قال بعد 9﴾و ،
  10."ففي كل آية من هذه اآليات تصريح مبقصد شرعي أو تنبيه على مقصد: هذا التمثيل

                                                
 .      41: ص املرجع السابق، :ابن عاشور - 1
 .18: نفس املرجع ، ص: ابن عاشور- 2
 .18: املرجع نفسه ،  ص: ابن عاشور- 3
 .205: اآلية -البقرة : سورة  - 4
 .29: اآلية -النساء : سورة - 5
 164: اآلية -األنعام : سورة - 6
 91: اآلية -املائدة : سورة - 7
 185: اآلية -البقرة : سورة - 8
 .78: اآلية -احلج : سورة - 9

 .18: املرجع نفسه ، ص: ابن عاشور- 10
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   1:السنة املتواترة: لثالثالطريق ا
، أما من حيث معناها 2وضع الشاطيب السنة يف رتبة التأخر عن الكتاب يف االعتبار     

  3."راجعة يف معناها إىل الكتاب؛ فهي تفصيل جممله، وبيان مشكله، وبسط خمتصره"فهي 
جلبا هلا، ومبفاسدمها دفعا هلا، وباملصاحل الثالثة؛  وأما من حيث عالقتها مبصاحل الدارين

ال تزيد على تقرير هذه األمور، "الضرورية، واحلاجية، والتحسينية؛ ومبكمالا، فإن السنة 
فالكتاب أتى ا أصوال يرجع إليها، والسنة أتت ا تفريعا على الكتاب وبيانا ملا فيه منها، فال جتد 

   4."إىل تلك األقساميف السنة إال ما هو راجع 
طريق يثبت به مقصد الشارع، وحصر  ؛ بأاالسنة املتواترةفخص الطاهر بن عاشور أما 

  :مثاله يف حالني
احلاصل من مشاهدة عموم الصحابة عمال من النيب صلى اهللا عليه : "املتواتر املعنوي :احلال األول

   5".وسلم، فيحصل هلم علم بتشريع يف ذلك يستوي فيه مجيع املشاهدين
وأرجع إىل هذا احلال كال من قسم املعلوم من الدين بالضرورة، وقسم العمل الشرعي 

ري مبشروعية الصدقة اجلارية وكون خطبة العيدين بعد القريب من املعلوم ضرورة، ومثل هلذا األخ
كون املخرب : "وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن الطرق احملصلة للعلم غري التواتر سبعة وهي 6.الصالة

عنه معلوما بالضرورة أو االستدالل، وخرب اهللا تعايل، وخرب الرسول، وخرب جمموع األمة أو اجلمع 
  7."فوسهم، أو القرائن عند إمام احلرمني والغزايل والنظام خالفا للباقنيالعظيم عن الوجدانيات يف ن

  7."للباقني
                                                

هو خرب أقوام عن أمر حمسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وأكثر العقالء على أنه مفيد للعلم يف : املتواتر - 1
هو وقوع : واملعنويوهو أن تقع الشركة بني العدد يف اللفظ املروي، : اللفظي: املاضيات واحلاضرات، وهو ينقسم إىل قسمني

  . 276-273: القرايف، شرح تنقيح الفصول، ص: ينظر. اء حامتاالشتراك يف معىن عام، كشجاعة علي رضي اهللا عنه وسخ
 .08:، ص04: الشاطيب، املوافقات، ج:   ينظر - 2
 .12: ، ص04: نفس املصدر، ج: الشاطيب - 3
  .23: ، ص04: املصدر نفسه، ج: الشاطيب - 4
 . 19:مقاصد الشريعة ، ص: ابن عاشور- 5
 .19: نفس املرجع، ص :ابن عاشور: ينظر- 6
 .276: نفس املصدر، ص: القرايف - 7
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حيصل آلحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال رسول اهللا "الذي : التواتر العملي :احلال الثاين
  1".صلى اهللا عليه وسلم حبيث يستخلص من جمموعها مقصدا  شرعيا

، وهذا حتصيل القطع النصوص يف يتبني أمهية التواتر يف -السنة املتواترة -هذا الطريق ومن
  . قاصدألجل حتصيل القطع يف امل

ذكر طريقة السلف يف رجوعهم إىل مقاصد  ،ذه الطرق الثالثةهلوبعد عرض ابن عاشور 
، ولكنه مل يعده شرعيةالشريعة، واعترب أن هذا املبحث يترتل مرتلة طريق من طرق إثبات املقاصد ال

: يف عدادها من حيث أنه مل جيد حجة يف كل قول من أقوال السلف، واستدرك عقب ذلك بقوله
ولكن مناط احلجة لنا بأقواهلم أا دالة على أن مقاصد الشريعة على اجلملة واجبة االعتبار، وأن "

    2."اء مقاصد الشريعة من التشريعأقواهلم أيضا ملا تكاثرت قد أنبأتنا بأم كانوا يتقصون باالستقر
باملقابلة بني طرق الشاطيب وابن عاشور يف حتصيل مقصود الشارع ومراده ميكن و

  :استخالص ما يلي
كوسيلة لتحصيل مقاصد الستقراء احلاجة الضرورية ليؤكد على  الشاطيب وابن عاشور منكل -1

أقوال السلف، وأن منهج االستقراء قدر  ، أو العلل، أو األدلة، أولألحكام سواء بالنسبةالشريعة 
يف املنهج األصويل، أو فيما يتعلق باملنهج  سواء فيما يتعلق بتوظيفه مشترك بني املسالك مجيعها،

  .املقاصدي
  .املنهج األصويل واملنهج املقاصدي يف حتصيل مقاصد الشارع ومرادهجيمع بني  كل منهما -2
ل ، فُصاألول ق اجلانبيف طر تداخل، فما أُجملر بني مسلك الشاطيب، ومسلك ابن عاشو -3

  .يف اجلانب اآلخر أُجمل فُصل يف اجلانب األول، ق اجلانب اآلخر، ومايف طر
   

  
  
  

                                                
 .19: املرجع السابق، ص :ابن عاشور- 1
 .21-20: نفس املرجع ، ص :ابن عاشور - 2
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  : أمهية  مقام التشريع يف بيان مراد الشارع: املطلب الرابع
بعد أن عرض الطاهر بن عاشور طرق إثبات املقاصد، وطريقة السلف يف رجوعهم إىل و

، "أدلة الشريعة اللفظية ال تستغين عن معرفة املقاصد الشرعية"مقاصد الشريعة؛ عقد فصال مساه 
يف كونه وسيلة تعني على استنباط  -كما تبني يف الفصل السابق-وألمهية هذا الفصل البالغة ودقته 

وأثر ذلك يف بيان الشريعة وفهم مراد الشارع ال بد من التعرض إىل مدى احلاجة إىل املقام  أحكام
  .املعىن الداليل

  :مدى احلاجة إىل املقام: أوال
يتكون املقام من جمموع األشخاص املشاركني يف املقال إجيابا وسلبا، مث العالقات 

واملكان، ومن مث فاملقام يضم املتكلم والسامع أو االجتماعية والظروف املختلفة يف نطاق الزمان 
السامعني، والظروف االجتماعية واألحداث الواردة يف املاضي واحلاضر، مث التراث والعادات 
والتقاليد واملعتقدات، واملقام ذا املعىن الشامل له أثر يف الداللة على املعىن املراد، وقد أكد على 

وإن أدق مقام يف الداللة وأحوجه إىل االستعانة عليها مقام : "بقولهأمهية وضرورة ذلك ابن عاشور 
   1."التشريع

وقد فطن البالغيون واملفسرون إىل احلاجة إىل معرفة املقام، عند تفريقهم بني ظاهر القرآن 
فكانوا بذلك .وباطنه، فكان فهمهم هلذا الفرق تفريقا منهم بني املعىن املقايل واملعىن املقامي

ني ألف سنة تقريبا على زمام؛ ألن االعتراف بفكريت املقام واملقال باعتبارمها أساسني متقدم"
متميزين من أسس حتليل املعىن يعترب اآلن يف الغرب من الكشوف اليت جاءت نتيجة ملغامرات العقل 

  .   2"املعاصر يف دراسة اللغة
  
  
  

                                                
 .352 -351:متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص:ينظر. 24: املرجع السابق، ص :ابن عاشور- 1
 .337:متام حسان، نفس املرجع، ص  -2
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منها ما يتعلق بالكالم نفسه ومنها ما وتعود احلاجة إىل االستعانة مبقام التشريع إىل عوامل 
  :يتعلق بالسامع ومنها ما يتعلق بالقرائن وبيان ذلك كما يلي

   :تفاوت املراد من الكالم-1
الكالم مل يكن يف لغة من لغات البشر وال كان نوع من أنواعه وأساليبه يف : "وذلك ألن

ة ال حتتمل شكا يف مقصده من لفظه، اللغة الواحدة بالذي يكفي يف الداللة على مراد الالفظ دالل
أعين الداللة املعرب عنها بالنص الذي يفيد معىن ال حيتمل غريه، ولكن تتفاوت داللة ألفاظ اللغات، 
وداللة أنواع كالم اللغة الواحدة تفاوتا يف تطرق االحتمال إىل املراد بذلك الكالم، فبعض أنواع 

بعض آخر، وبعض املتكلمني أقدر على نصب العالمات  الكالم يتطرقه احتمال أكثر مما يتطرق إىل
  .1"يف كالمه على مراده منه من بعض آخر، ومن هنا وصف بعض املتكلمني بالفصاحة والبالغة

  : تفاوت االستفادة من الكالم -2
أن حظ السامعني للكالم يف مقدار االستفادة منه متفاوت أيضا حسب تفاوت أذهام "إذ 

  2."لغة ذلك الكالم، وألساليب صنف املتكلم بذلك الكالم وممارستهم ألساليب
ووسيلة فهم قصود العرب االستعانة برواة اللغة إذ أن العرب قد أرادت من العلل 

فليت شعري إذا شاهد ": واألغراض ما نسبناه إليها ومحلناه عليها، وهذا ما قرره ابن جين بقوله
عمر، واخلليل، وسيبوبه، وأبو احلسن، وأبو زيد، أبو عمرو وابن أيب إسحاق، ويونس، وعيسى بن 

وخلف األمحر، واألصمعي، ومن يف الطبقة والوقت من علماء البلدين وجوه العرب فيما تتعاطاه 
من كالمها، وتقصد له من أغراضها، أال تستفيد بتلك املشاهدة وذلك احلضور ما ال تؤيه 

لعرب، وغوامض ما يف أنفسها حىت لو حلف احلكايات، وال تضبطه الروايات، فتضطر إىل قصود ا
ال عبارة لكان عند نفسه وعند مجيع من حيضر حاله صادقا فيه غري . على غرض دلته عليه إشارة

                                                
 .27: السابق، صاملرجع  :ابن عاشور - 1
 .24: نفس املرجع، ص :ابن عاشور - 2
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والعقل، فهذا حديث ما غاب عنا فلم ينقل إلينا وكأنه حاضر معنا، مناج  1متهم الرأي والنحيزة
  3.جدا لفهم املعىن الداليل ومن مث فالعنصر االجتماعي أو املقام ضروري 2."لنا
وبذلك مل يستغن املتكلمون والسامعون عن أن حتف بالكالم " :ما حيف الكالم من قرائن -3

مالمح من سياق الكالم، ومقام اخلطاب، ومبينات البساط، لتتظاهر تلك األشياء احلافة بالكالم 
  4".على إزالة احتماالت كانت تعرض للسامع يف مراد املتكلم من كالمه

كل ما حيف و السنة وهلذا كان منهج الصحابة يف التعامل مع السنة، باحلرص على نقل   
قرائن، خاصة وأن مرحلة النبوة وعصر الصحابة مرحلة تعتمد على االتصال املباشر  ه منبالكالم من

الرسول صلى اهللا عليه وسلم " ، ومتابعته والتأسي به، ذلك أنبرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كان جيسد القرآن يف الواقع، فال تبدو هناك أية مشكلة يف التطبيق وترتيل القرآن على الواقع؛ 
فالتطبيق النبوي والبيان الرسويل كانا يضيقان الشقة متاما بني مكنونات املنهج اإلهلي القرآين، وبني 

م الفكرية واملعرفية، وبشروط ذلك الواقع الواقع العريب واإلسالمي، بعقليات أهله وقدرا
   5.االجتماعية والفكرية، والسقف املعريف السائد فيه

 -منطوقا كان أم مكتوبا-"املقال"وحبسب هذا الفهم الشامل لفكرة املقام، يعترب النص "
ا إياه غري منبت عمن ساقه، ومن سيق إليه، ولو أننا حاولنا فهم املقال منفصال عن املقام جلاء فهمن

  6".قاصرا مبتورا وخاطئا
  
   

                                                
، الطريقة املستدقة  النحيزة أصل :قال األزهري ،حنيزة الرجل طبيعته وجتمع على النحائز، والطبيعة النحاز األصل والنحيزة - 1

العصرية، بريوت، ، املكتبة 01:خمتار الصحاح،ط: ؛ أبو بكر الرازي415: ص ،05:لسان العرب ج: ابن منظور: ينظر
   .272:، ص01:، ج)م1996هـ،1416(لبنان، 

 .248: ، ص 01:اخلصائص، ج: ابن جين - 2
 .342: اللغة العربية معناها ومبناها، ص: متام حسان - 3
  .24: املرجع السابق، ص: ابن عاشور - 4
 .111:، ص)م2009 -ه1430(دمشق،، دار الفكر، الربامكة، 01:حنو منهجية معرفية قرآنية، ط: طه جابر العلواين  5- 
 .351:املرجع السابق، ص: متام حسان - 6
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وحرص الرواة من الصحابة كان شامال ودقيقا؛ حىت ال تفوم أية جزئية تتعلق حبياة 
الكم اهلائل من "وتصديق ذلك ما اشتملت عليه السنة من ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

ا كل تلك التفاصيل اليت جتعلنا أقوال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأفعاله وتقريراته، وتلقين
قادرين على أن نتابع حركته اليومية صلى اهللا عليه وسلم؛ يف غدوه ورواحه، وسلمه وحربه 
وتعليمه وقضائه، وقيادته وفتواه، وممارسته اإلنسانية، بطريقة تكشف عن أسلوبه أو سنته عليه 

ن خصائص الواقع الذي كان ع -إضافة لذلك-الصالة والسالم، يف التعامل مع الواقع، وتكشف
  .1"يتعامل معه ويتحرك فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :     أثر املقام يف بيان املعىن الداليل: ثانيا  
اعترب الطاهر بن عاشور االقتصار يف استنباط أحكام الشريعة على اعتصار األلفاظ وإمهال    

يقصر بعض العلماء "ما حيف الكالم من حافات القرائن واالصطالحات والسياق السبب يف أن
  . 2"ويتحول يف خضخاض من األغالط

وصفية يف الوقت املركز الذي يدور حول علم الداللة ال"كانت فكرة املقام هي  ومن مث
احلاضر، وهو األساس الذي ينبين عليه الشق أو الوجه االجتماعي من وجوه املعىن الثالثة، وهو 

. الوجه الذي تتمثل فيه العالقات واألحداث والظروف االجتماعية اليت تسود ساعة أداء املقال
وعلى املستوى ) حويالصويت والصريف والن(ومن املعروف أن إجالء املعىن على املستوى الوظيفي 

املعجمي فوق ذلك ال يعطينا إال معىن املقال أو املعىن احلريف كما يسميه النقاد، أو معىن ظاهر 
معىن فارغ متاما من حمتواه  -مع االعتذار الشديد للظاهرية–النص كما يسميه األصوليون، وهو 

    3"ن احلاليةاالجتماعي والتارخيي، منعزل متاما عن كل ما حييط بالنص من القرائ
  
  
  

                                                
 .111:نفس املرجع، ص: طه جابر العلواين - 1
 .24: املرجع السابق ، ص: ابن عاشور - 2
 .338 -337: املرجع السابق، ص: متام حسان - 3
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  1:مهاوحتديد املعىن الداليل يتأسس على ركنني 
املعىن املعجمي وهو يشمل القرائن املقالية + وهو مكون من املعىن الوظيفي: املعىن املقايل -1

  .كلما وجدت
  . وهو مكون من ظروف أداء املقال، وهي اليت تشتمل على القرائن احلالية: املعىن املقامي -2

وصف املقام أكثر تفصيال كان املعىن الداليل الذي نريد الوصول إليه أكثر "وكلما كان 
وضوحا يف النهاية، حني تصبح كل عبارة من عبارات النص واضحة مبا جيليها من القرائن احلالية 

  .2"التارخيية، والقرائن املقالية اليت يف وصف املقام
قالية واحلالية وربطها بالواقع التارخيي، مث توقيعها وال بد من التأكيد على أمهية القرائن امل

قد تتناسى األمة خصوصياا املعرفية وختلط بني ما هو مشترك إنساين، "على الواقع املعيش، ألنه
والتجريبيات، وما هو من اخلصوصيات امللية، فتتساهل باستعارة املفاهيم كالعقليات والطبيعيات 

ا، فتدخل مفاهيمها دائرة من غريها حىت تفقد خصوصيا ة والشرعية واملنهاجية املتعلقةا امللي
الغموض واالرتباك فتتعدد الكلمات اليت تستعمل للتعبري عن مضامني ومعان واحدة يف ظاهر 

    . 3"األمر، وما هي بواحدة يف احلقيقة والواقع
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .352: نفس املرجع، ص: متام حسان: ينظر - 1
 .346: صاملرجع نفسه، : متام حسان - 2
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ن عاشور يف بيان مراد يف خامتة هذا املبحث الذي مت من خالله بيان مسلك الطاهر بو
    :الشارع، ميكن استخالص النتائج التالية

يعترب الطاهر بن عاشور من رواد الفكر التجديدي يف العصر احلديث، فهو يدعو إىل جتديد  :أوال
  .الفهم واألسلوب واالستثمار يف املقاصد

ل الكليات من ، وحتصيمنهج ابن عاشور منهج مشويل جيمع فيه بني حتقيق اجلزئيات يف مظاا :ثانيا
  . جمموع هذه اجلزئيات، وبذلك فهو يقتفي منهج الشاطيب يف حتصيله للمقاصد

اإلنصاف من إتباع  -كما قال ابن عاشور-ال بد يف طرائق االستدالل على مقاصد الشريعة :ثالثا
  . ونبذ التعصب

    : طرق إثبات مقصد الشارع عند ابن عاشور ثالثة وهي :ارابع
  :وذلك على نوعني هو طريق معرفة مقصد الشارع، الشريعة يف تصرفاااستقراء -1
وذلك ألجل حتصيل حكمة واحدة، وهذه احلكمة هي مقصد : استقراء األحكام املعروفة عللها - أ

   .شرعي قطعي
  .مقصد مراد للشارع استقراء أدلة أحكام اشتركت يف علة هي-ب
يضعف تطرق احتمال معىن ثان  ذلك أنه الداللة، حتصل مقصودا شرعيا، أدلة القرآن الواضحة- 2 
  . ليهاإ
سواء التواتر املعنوي، أو التواتر العملي، يبني أمهية التواتر يف النصوص  - السنة املتواترة -طريق- 3 

  . يف حتصيل القطع يف مقصد الشارع ومراده
الشريعة، يرتل مرتلة طريق من طرق  تتبع أقوال وطريقة السلف يف رجوعهم إىل مقاصد :خامسا

  .إثبات املقاصد
  .أدق مقام يف الداللة، ومما يستعان به عليها؛ مقام التشريع :سادسا
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  :خالصة الفصل الثاين
ينهج العز بن عبد السالم جا قاعدته الكلية؛ بناء الشريعة على جلب املصاحل ودرء املفاسد،  :أوال

وتكاليف الشريعة  .وكل حكم من األحكام الشرعية إال وخيضع هلذا القانون الكلي وامليزان الدقيق
 تقسم إىل العدم وهذه املقاصدومن جهة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق، من جهة الوجود 

 .وحتسينية ،حاجية، وضرورية :ثالثة أقسام
حفظ للشريعة، وال يتأتى حفظ  - حفظ املصاحل ودرء املفاسد –حفظ هذا األصل العظيم  :ثانيا
إال على أساس قواعد اللغة العربية، اليت تعد من البدع  - عند العز بن عبد السالم-ذلك

كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم،  الواجبة؛كاالشتغال بعلم النحو الذي يفهم به
العريب قدر مشترك  وبذلك فاللسان حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة، وتدوين أصول الفقه،و

   . بني مجيع املسالك
حيمل اللفظ على ظاهره يف اللغة أو عرف الشرع أو عرف االستعمال، وال حيمل على  :ثالثا

إذا ظهر قصد املتكلم ملعىن الكالم، أو مل ف يقترن به دليل، ومنه االحتمال اخلفي ما مل يقصد أو
   .يظهر قصد خيالف كالمه، فإنه جيب محل كالمه على ظاهره

األصل يف اإلبانة عن مقاصد املتكلم إمنا هو ظاهر اخلطاب، فإذا وجدت قرائن تصرف  :رابعا
من ذلك فاللفظ باق على النص عن ظاهره إىل معىن آخر حيتمله صرف به، وإن مل يوجد شيء 

          . ظاهره، ويكون ظاهره هو املعىن املقصود للشارع
 جرد، فيما يتعلق مبكيفية معرفة ما هو مقصود للشارع مما ليس مقصودامنهج الشاطيب يف  :خامسا

   .يسع الظاهري واملعلل ، مسلكالتصرحيي االبتدائي والنهي األمر

 استقراءب يكون -عند الشاطيب-السليم لفهم املقصود الشرعي من األوامر والنواهي نهجامل :سادسا
مع ، النواهي يف خصوص هذه املأمورات أو املنهيات ما ورد يف الكتاب والسنة من األوامر أو

يف  للشارع حتصيلها املقصود املصلحة على أعيان املقالية اليت تدل للقرائن احلالية أو االلتفات
وبذلك فقط  .تعني مقتضى املفهوم من علة األمر والنهي مث اعتبار ،واملفاسد يف املنهيات .اتاملأمور

  .تكون املوافقة لقصد الشارع
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للمجتهد وللباحث يف كل مسألة تعرض عليه أن ينظر يف حكمها من خالل داللة  ينبغي :سابعا
النصوص مستصحبا القواعد األصولية والقواعد والضوابط الفقهية، مث النظرة املقاصدية للشريعة 
وكلياا العامة، واليت أساسها القواعد املقاصدية، وإال كانت أحكامه جمانبة حلكمة الشريعة وروح 

  .ومراد الشارع وقصده التشريع
منهج ابن عاشور منهج شامل ودقيق حيشد فيه كل العلوم ألجل الوصول إىل معرفة املراد،  :ثامنا

حيث جيمع بني علوم اللغة،  وأصول الفقه، واحلديث، وعلم املقاصد، وغريها من العلوم،       
العلم، جيمع فيه بني حتقيق  فللوصول إىل املراد، يتخذ ابن عاشور منهجا مشوليا، راسخا يف تربة

اجلزئيات يف مظاا، وحتصيل الكليات من جمموع هذه اجلزئيات ، بنظر دقيق يف آن، وبنظر واسع 
ومشويل يف آن آخر، منتقال بذلك من أحوال الفقه الظنية، إىل املقاصد القطعية، إىل حتصيل مراد 

 .الشارع الذي أراده
،   املراد وضبط معرفة مقصد الشارع عند أهل السنة واجلماعةتقرير املنهج املنتخب لبيان  :تاسعا

يكون باالعتماد على  - من خالل النماذج الثالثة؛ العز بن عبد السالم، والشاطيب، وابن عاشور-
وباالعتماد على املنهج األصويل واملنهج  ركن اللسان العريب وركن املقاصد جنبا جلنب،

  :، وفق اخلطوات أو املراحل التاليةال غىن ألحدمها عن اآلخر املقاصدي،
  :ستنتاجية لفهم النصوصاالاملرحلة األولية و  . أ
  .  تقرير األحكام التعبدية على ما هي عليه -1
  .محل اللفظ على ظاهره يف اللغة، أو عرف الشرع، أو عرف االستعمال ما مل مينع منه مانع -2
  .نسخ أو تقييد أو ختصيص أو نص راجح النظر فيما قد يعارض النص من -3
مراعاة مقام التشريع والقرائن احلالية واملقالية، وهذا لتحديد املعىن الداليل الذي يتأسس على  -4

  :ركنني ومها
 وهو يشمل القرائن املقالية كلما  ،املعىن املعجمي+ وهو مكون من املعىن الوظيفي: املعىن املقايل

 .وجدت
 املقترنة  مكون من ظروف أداء املقال، وهي اليت تشتمل على القرائن احلالية وهو: املعىن املقامي

  ).أسباب الرتول وأسباب الورود( والقرائن احلالية املنفصلة عن اخلطابباخلطاب، 
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لتحصيل مقصد  :املرحلة االستقرائية والتأصيلية والتقريرية ملقصد الشارع ومراده   . ب
 :التالية العشرت الشارع القطعي البد من إتباع اخلطوا

التقيد بضوابط املصلحة اخلمسة بعد تتبع جزئيات النصوص واألحكام، والوقوف على خمتلف  -1
عدم معارضتها و يف مقاصد الشارع،اندراجها  :؛ وهذه الضوابط هياألدلة الكلية واجلزئية

  .أو السنة، أو القياس، وعدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية هلا ،للكتاب
طريق حتصيل املقاصد الظاهرة، إمنا هو اللسان العريب، وضبطها بطريق جمرد األمر والنهي  -2

  .النصوص  - جمرد-االبتدائي التصرحيي ضابط دقيق، حيصل املقاصد القطعية من ظواهر
هذا  دمج  اعتبار علل األوامر والنواهيطريق حتصيل املقاصد الباطنة هو العلل، ويف مسلك  -3

نهجني؛ منهج أصويل ينظر للعلل وفق مسالك العلة، ومنهج مقاصدي، ينظر لثمرة الشاطيب بني م
 .هذه العلل يف حتصيل مقصود الشارع

استقراء األحكام املعروفة عللها، وذلك ألجل حتصيل حكمة واحدة، وهذه احلكمة هي  -4
  . مقصد شرعي قطعي

  .مقصد مراد للشارع استقراء أدلة أحكام اشتركت يف علة هي -5
  . ضعف تطرق احتمال معىن ثان إليهالأدلة القرآن الواضحة الداللة، حتصل مقصودا شرعيا،  -6
القطع يف مقصد  حيصل سواء التواتر املعنوي، أو التواتر العملي -السنة املتواترة- طريق -7

  . الشارع ومراده
العبادية، وعليه  العادية أو، سواء فيما يتعلق باألحكام املقاصد التابعة املؤكدة للمقاصد األصلية -8

 ،كل ما مل ينص عليه مما شأنه ذلك، هو مقصود الشارع، وما نص عليه من املقاصد التوابع فكل
  .امقصود للشارع أيضهو 
ويف معرض احلاجة يكسبه مسة اإلقرار والبيان والتصريح ، له السكوت مع قيام موجبه املقتضى -9

به، ومبثابة النص، وعليه يكون السكوت ذا الوصف  والتشريع، ومن مث فهو يف حكم املنطوق
  . حمصال ملقصد الشارع ومراده

رتلة طريق من طرق تتبع أقوال وطريقة السلف يف رجوعهم إىل مقاصد الشريعة، يرتل م -10 
  .إثبات املقاصد
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  :اخلامتة
إن طبيعة البحث العلمي تقتضي بأن كل ما خيوض فيه الباحث يدعو إىل مزيد من البحث    

وحسب اخلامتة أن تنبه على بعض كربيات القضايا اليت أنتجها ...والتحرير والتقرير والدراسة،
  .ومن جهة ثانية اإلشارة إىل بعض التوصيات اليت يفرضها املقام هنا البحث من جهة،

  :لنتائج اليت ميكن استخالصها من خالل هذه الدراسة فهيأما ا
، ما يتحدث كتاب اهللا عز وجل عن القرآن إال ويربطه باللسان العريب الذي ترتل به: أوال

، وال تكاد هذه العالقة تنفصل يف وقت ما، واحلكمة من ذلك أن ندرك قيمة وبفصاحته وببيانه
وحيدة اليت تصلح أن تكون ترمجانا خلطاب اهللا سبحانه وتعاىل اللغة العربية وأمهيتها، وأا اللغة ال

األزمنة، وجتدد القضايا واألحوال، مستمدة حفظها من حفظ اهللا عز وجل ومراده، على مر 
من الفصاحة الغاية يف إيصال املعىن والغرض من غري إخالل وال قد بلغ القرآن الكرمي وأن  للقرآن،

مبنية على أا لشريعة يف أصوهلا وفروعها من مث ثبت لو. اضطراب وال اختالف وال معارضة
واملتشاات إىل احملكمات،  ،رد الفروع إىل أصوهلا هذا يقتضيو، فثبت كماهلا ومتامها ذلك،

  .عند وجود ظاهر اختالف أو اشتباه ،واجلزئيات إىل الكليات
من غري  بيل لفهم املراداصد الشارع ومراده، وال ساللسان العريب هو الترمجان عن مق :ثانيا
من جهل لسان العرب عجز عن فهم مراد الشارع سبحانه وتعاىل، وكثر وعليه؛  هذه اجلهة،

 واللغة العربية، الكرمي  التفاعل الساري ما بني القرآنولعل  زللــه، وتاه يف أودية الضالل،
أسلوبه ل، والتفقه يف معرفة كتاب اهللا عز وج عمقا يفعلما والباحث  ازداديلفت إىل أنه كلما 
معرفة بلغة اللسان  ازداددراية وعلما ذا اللسان العريب وبلغته، وكلما  ازدادوخصائصه ومنهجه 

وجل ومبعانيه العميقة، وتبصر  دراية وعلما بكتاب اهللا عز ازداد العريب وبقواعدها وتعمق فيها،
ملفضية للمراد، واجلهل به جهل العلم باللسان علم بأدوات البحث اف ومن مث .مبراده ومقصوده

  .باألداة وباملراد معا
وفهم ، وجل معرفة أساليب البالغة وطرق الفصاحة مفتاح الولوج لكتاب اهللا عز: ثالثا

ال حيصل املراد واملعىن بغري اللفظ وما سبقه، وما حلقه، وما حييط به من قرائن حالية ، ومراده
ألدوات املعينة على حسن فهم ل تأكيد على األمهية البالغةالفال بد من  .ومقالية، ومقامات لألحوال
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ومجع النصوص اجلزئية بعضها على بعض لتتضح  ،من علل، وقرائن، ومقامات ؛النص وتطبيقه
، واإلمهال يف ذلك باالقتصار يف استنباط أحكام الشريعة على اعتصار األلفاظ أو الصورة الكلية

  .الف والرتاعاملعاين يوقع يف األغالط ويسبب االخت
الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، إمنا يكون بإتباع ما قرره علماء األصول : رابعا

ما أثر عن العرب من منثور  استقراءوعلماء اللغة يف داللة األلفاظ واألساليب على املعاين بعد 
مبفرداا -  واالستفادة إمنا تتفاوت بتفاوت األذهان وممارسة واستعمال أساليب اللغة ،ومنظوم

فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، : "وأساليب املتكلم ومنه -وتراكيبها
  1".حىت يشهد أال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله

وأصحاب الرأي  ،أصحاب األلفاظ والظواهر قصروا مبعانيها عن مراد الشارع :خامسا
فاألخذ بقول الظاهرية على إطالقه له آثار لها الشارع؛ مح اين النصوص فوق ماوالقياس محلوا مع

وخيمة على االستنباط الفقهي، واالجتهاد املقاصدي، والقائل بذلك يتردد يف أن يكون نافيا على 
واجب  فال .الشريعة صالحها جلميع األزمنة واألمكنة، وموقع لنفسه يف خضخاض من األغالط

زئيات مع كلياا؛ ذلك أن اعتماد الكليات التشريعية شأن اجلاعتبار اجلزئيات بالكليات، 
وحتكيمها يف فهم النصوص اجلزئية، هو طريق حتديد مراد اهللا تعاىل من خطابه، وهو عني املقاصد 
ومنهجه؛ فاستقراء األحكام اجلزئية والربط بينها، مث صياغتها يف قانون كلي عنوانه مقصد من 

  .صدمقاصد الشريعة هي حقيقة فقه املقا
عند أهل السنة  بط معرفة مقصد الشارعوض ،تقرير املنهج املنتخب لبيان املراد: سادسا         

باالعتماد  -من خالل النماذج الثالثة؛ العز بن عبد السالم، والشاطيب، وابن عاشور-  واجلماعة
الذي و– ، وركن املقاصد-يدخل يف النظر يف األدلة اجلزئيةالذي  - على ركن اللسان العريب
د فيه حشت ،للمجتهد والباحثودقيق منهج شامل  هو ، جنبا جلنب،- يدخل يف اعتبار الكليات

حىت  ،الشارع ومقصوده رادوهي معرفة م ؛غاية واحدةألجل الوصول إىل  املمكنة كل العلوم
قواعد لل وهذا احلشد  ،يكون قصد املكلف يف العمل موافقا ومتطابقا مع قصد الشارع يف التشريع

حتقيق اجلزئيات يف مظاا،  ن الباحث منمكِّي قاصديةاملفقهية والصولية واأللغوية وال ضوابطالو

                                                
 .51:الرسالة،  ص: الشافعي - 1
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 ، بنظر دقيق يف آن، وبنظر واسع ومشويل يف آن آخر،ل الكليات من جمموع هذه اجلزئياتوحتصي
قدر املستطاع من  من أحوال الفقه الظنية، إىل املقاصد القطعية،وتنقال   ،سريا مع الواقع من جهة

 .جهة ثانية
  :أما التوصيات فيقال  كانت هذه مجلة النتائج املتوصل إليها،   

التراث  تقليب النظر يف -يف هذا العصر- إن الدراسة العلمية تفرض على الباحثني  :أوال
العلمي الذي ورثه لنا الراسخون من أسالفنا، وإعادة صياغته صياغة تتوافق ومقتضيات العصر، من 

تربز الكليات اليت يقوم عليها فقه الشريعة، وترتيل هذه الكليات  –أي هذه الدراسات–حيث إا 
على اجلزئيات، حىت تكون الدراسة ثابتة األركان، ومؤصلة تأصيال علميا تواكب القضايا 

  .املستجدة 
، إن هذا العصر بتطوراته السريعة ومشاكله املختلفة اليت مل تكن حتصل من قبل: ثانيا

يف ضوء القواعد األصولية - يفرض على الدارسني يف اال الشرعي االهتمام باملقاصد الشرعية،
باعتبارها اإلطار العام واملسلك الشمويل لبيان أحكام تلك  -والقواعد والضوابط الفقهية

كان املشكالت والنوازل، ألن اإلبقاء على بعض األحكام الفقهية ثابتة زمنا طويال مع اختالف امل
لذلك كان البد من  ،ر بقصور اجتاه كل مستجدات احلياة، جيعل البعض يشعلةوالزمان والوسي

مع خراج أحكام مالئمة ر يف مقاصد الشارع والشريعة إلحترير األحكام الفقهية من مجودها، والنظ
 إىل أن تتجه مهة الدارسني ؛احلياة، مستخلصة من الدليل والنص الشرعي، فكان البد إذ ذاك ورتط

كتشريع مساوي غايته ومقصده األمسى  -مبقوماته وكلياته- ولغته إبراز فلسفة التشريع اإلسالمي
كما  –رفع الظلم واجلور وحتقيق العدل واإلنصاف على أن يكون الرائد األعظم يف هذا املسلك 

       2."إمام أو لسابق االجتهاد أو لقول اإلنصاف ونبذ التعصب لبادئ الرأي" هو  –يقول ابن عاشور
وسنة نبييه صلى اهللا عليه  ،وجل من شاء أن يزداد معرفة بأسرار كتاب اهللا عز: ثالثا

فما عليه إال أن يزداد معرفة ذه اللغة العظيمة املباركة اليت هي الترمجان عن مراد اهللا  ،وسلم
ة فما عليه إال أن يزداد ويف املقابل من شاء أن يزداد معرفة بأسرار وقواعد هذه اللغة العربي. تعاىل

  . وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم  معرفة ودراية ودراسة لكتاب اهللا سبحانه وتعاىل

                                                
  .19: مقاصد الشريعة اإلسالمية،  ص: ابن عاشور - 2
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عرفة تكوين معاهد متخصصة لتدريس اللغة العربية مع توفري امليزانية الالزمة، كفيل مب: رابعا
فال يفهم . اىل من كالمهكالم اهللا سبحانه وتعاىل، وتصحيح املفاهيم اخلاطئة يف فهم مراد اهللا تع

فهم اللغة العربية حق الفهم، فكلما كان االهتمام باللغة العربية أكثر من الشريعة حق الفهم إال 
كان اخلطأ واالختالف أقل، وكلما كان االهتمام ا أقل كان االختالف والفرقة والقول على اهللا 

  .بغري علم أكثر 
 بكتاب اهللا عزأئمة اللغة  وكان ذلك الهتمام ،بتةقواعد اللغة العربية مبسوطة وثا: خامسا

وجل، فاالهتمام بكتاب اهللا اهتمام باللغة العربية، والعكس لذلك فالتالعب بقواعد اللغة العربية 
حتت غطاء التبسيط والتيسري لتعلمها إمنا هو تالعب بكتاب اهللا، وحماولة لفصل أو إبعاد املسلم عن 

  .يعته فهم مراد اهللا تعاىل وعن شر
وهي اللغة  ،حماولة صياغة القرآن مبعان دون ارتباط بقوالب املعاين اليت ترتل ا :سادسا

  .-كما يف العصر احلايل- إمنا هو حتريف لكالم اهللا، عواقبه وخيمة على وحدة املسلمني ؛العربية
يكتب  مبقدار ما  –هذا املوروث احلضاري الراقي–مبقدار االعتزاز باللغة العربية : سابعا

مبقدار ما يلحق من الذلة  ،هاوالتفريط فياهللا لنا العزة والرقي والشخصية القوية، ومبقدار التربم 
وال هي بلغة  ال هي بلغتها، اليت ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء؛واالحنطاط والشخصية املتذبذبة 

  .غريها
مة والباحثني املتخصصني، إن حركة االجتهاد الفقهي املعاصر اليت يقوم ا علماء األ: سابعا
ما أمكن  وحبشد، ال بد أن تؤسس على منهج اجلمع بني األثر والنظر، اإلسالميوجمامع الفقه 

املختلفة؛ املقاصدية واللغوية واألصولية القواعد والضوابط الكلية واجلزئية  حشده وفق أولويات
   .والفقهية وغريها

    .تم الصاحلاتمد هللا الذي بنعمته تواهللا تعاىل أعلم واحل
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  فهرس اآليات
الصفحة                                                                                                        

ن يا ميهلُ فعجا﴾ سورة البقرة، اآلية﴿قَالُواْ أَتيهف 126.....................................30: فِْسد.  
﴿نيمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هذا هبقْرلَا ت141........................35: اآلية –البقرة : ﴾ سورةو.  
  .193.........................................43:يةاآل ،سورة البقرة﴾ وأَقيمواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ﴿

  .130..................................................67:سورة البقرة، اآلية. ﴿ أَنْ تذْبحواْ بقَرةً﴾
 ﴾ملَ بِكُفْرِهجالْع ي قُلُوبِهِمواْ فرِبأُش75..................................93: البقرة، اآليةسورة ﴿ و.  

 ﴾اللّه هجو لُّواْ فَثَموا تمنفَأَي رِبغالْمو رِقشالْم لّهل116...................115:سورة البقرة، اآلية﴿ و.  
﴾ رِ اللّهآئعن شةَ مورالْمفَا و117................................158: سورة البقرة، اآلية ﴿ إنّ الص.  

  .87.................177: ﴿ لَّيس الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ﴾ سورة البقرة، اآلية
  .157، 63......................................179:﴿ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ﴾ سورة البقرة،اآلية

﴿ ينا الَّذها أَيي اميالص كُملَيع بوا كُتن157.........................183:البقرة ـ اآلية: سورة﴾ َآم. 
 ﴿رسالْع بِكُم رِيدالَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيد212، 210..................185: اآلية ،سورة البقرة﴾ ي. 
  .142.............................185: اآلية البقرة،سورة  قُرآنُ ﴾ شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْ﴿ 
﴿ادالفَس بحالَ ي اللّه212............................................205: اآلية ،سورة البقرة﴾ و.  
  .171...................................219: اآلية  ،سورة البقرة ﴾يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ ﴿
﴿اتلَولَى الصظُواْ عاف193..........................................238: اآلية ،سورة البقرة. ﴾ح.  

نه﴿ ابِ﴾ سورة أُمت66..................................................07: عمران، اآلية آل الْك.  
اب هنم هابشا تسورة آل عمران، اآلية﴿ م ﴾هأْوِيلاَء تغتابو ةنتاَء الْفغ66...........................07: ت.  

﴿ َهقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الّذهأَي176.........................102: اآلية ،سورة آل عمران ﴾ي.  
  .116............................188: سورة آل عمران، اآلية نَ بِما أَتواْ ﴾﴿الَ تحسبن الَّذين يفْرحو

 .212..................29: ، اآليةسورة النساء ﴾يا أَيها الّذين آمنواْ الَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ﴿
  .64.........................59: اللّه والرسولِ﴾ سورة النساء، اآلية ﴿فَإِن تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى

 .210...............65: سورة النساء، اآلية ﴾ْ فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم﴿
  .62................................................82: ﴿أَفَالَ يتدبرونَ الْقُرآنًَ﴾ سورة النساء،  اآلية

  .210.................................................. .01: ﴿ أَوفُواْ بِالْعقُود ﴾ سورة املائدة، اآلية
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  .157.............................06:املائدة ـ اآلية: سورة﴾ يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ  ما﴿

 .112.................................38:سورة املائدة، اآلية ﴿والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما ﴾
﴾هلَيع وبتي فَإِنَّ اللّه لَحأَصو هظُلْم دعن بم ابن ت113................ 39:سورة املائدة،  اآلية ﴿ فَم.  

.212.... ............91: اآلية ،سورة املائدة﴾  إِنما يرِيد الشيطَانُ أَن يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضآَء﴿   
﴿ىرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرالَ ت212.......................................164: اآلية ،األنعام سورة ﴾و.  

  .141، 107............163: الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ﴾ سورة األعراف، اآلية ﴿واَسأَلْهم عنِ
  .142.................................187: اآلية األعراف،سورة  ﴿ يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها ﴾ 

 .72....................199: الْجاهلني﴾ سورة األعراف، اآلية ﴿خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ
  .28......................58: ﴿وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواء﴾ سورة األنفال، اآلية

  .53................................44: ، اآليةسورة هود ﴿وقيلَ يأَرض ابلَعي مآَءك ويسمآُء أَقْلعي﴾ 
 .33.........................................101: ﴿فَاطر السماوات واَألرضِ﴾ سورة يوسف، اآلية

  .35......................04: ﴿وما أَرسلْنا من رسولٍ إِالَّ بِلسان قَومه ليبين لَهم﴾ سورة إبراهيم، اآلية
 .87.............................................47: ﴿أَو يأْخذَهم علَى تخوف﴾ سورة النحل، اآلية

﴿انساإلحلِ ودبِالْع رأْمي 173.....................................90: ، اآليةسورة النحل﴾ إِنّ اللّه.  
 .74................................59: سورة اإلسراء، اآلية﴿وآتينا ثَمود الناقَةَ مبصرةً فَظَلَمواْ بِها ﴾ 

 .142، 75....................75: ﴿إِذاً لَّأَذَقْناك ضعف الْحياة وضعف الْممات﴾ سورة اإلسراء، اآلية
تعمتنِ اجسورة اإلسراء، اآلية ﴿قُل لّئ  ﴾آنـَذَا الْقُر ثْلِ هواْ بِمأْتأَن ي لَىع الْجِنو س59......88: اِإلن.  

  .131.........................................24: ﴿ اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى﴾  سورة طه، اآلية
  .142...............129: اآلية ،طه سورة كَانَ لزاما وأَجلٌ مسمى ﴾﴿ ولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ربك لَ

 .108............................12- 11:سورة األنبياء، اآلية ﴿وكَم قَصمنا من قَرية كَانت ظَالمةً﴾
  .126، 125، 124.....................23:﴿لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ﴾  سورة األنبياء، اآلية

  .157، 35.........................107: سورة األنبياء ـ اآلية ﴾ للْعالَمني رحمةً إِلَّا أَرسلْناك وما ﴿
﴿فرح لَىع اللّه دبعن ياسِ مالن نم196.................................11 :اآلية ،سورة احلج ﴾و.  
  .157...................................39:احلج ـ اآلية: سورة﴾ أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا﴿
 .212.................................78: اآلية ،سورة احلج ﴾وما جعلَ علَيكم في الدينِ من حرجٍ﴿
  .104.....................................................05: سورة النور، اآلية ﴾إِلَّا الَّذين تابوا ﴿

  .37.............................193/195:﴿نزلَ بِه الروح الْأَمني علَى قَلْبِك ﴾ سورة الشعراء، اآلية
﴾ وداوانُ دملَيرِثَ سو130............................................16:سورة النمل، اآلية  ﴿ و.  
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﴿كُمناكسلُوا مخلُ ادما النها أَي73........................................18:سورة النمل، اآلية﴾ ي.  
  .157........................45:العنكبوت ـ اآلية: سورة﴾ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ ﴿

  .101، 73..........22.:اآلية الروم، سورة ﴿ومن آياته خلْق السماوات والْأَرضِ واختلَاف أَلِْسنتكُم﴾
 .42........................76: ﴿فَلَا يحزنك قَولُهم إِنا نعلَم ما يِسرونَ وما يعلنونَ﴾ سورة يس، اآلية

تابِ﴾﴿كلُوا الْأَلْبأُو ذَكَّرتيلو هاتوا آيربدلِّي كاربم كإِلَي اهلْنأَنز 95..............29:سورة ص، اآلية اب.  
.37.................................28:﴿قُرآناً عربِياً غَير ذي عوجٍ لَّعلَّهم يتقُونَ ﴾ سورة الزمر، اآلية  

.95.............................................03:سورة فصلت، اآلية قُرآنا عربِيا لِّقَومٍ يعلَمونَ﴾﴿  
 .37...............................03: ﴿إِنا جعلْناه قُرآناً عربِياً لَّعلَّكُم تعقلُونَ﴾ سورة الزخرف، اآلية

.177.........................62: اآلية ،سورة الزخرف﴾ شيطَانُ إِنه لَكُم عدو مبِنيوالَ يصدنكُم ال﴿  
 ﴾كَةاربم لَةي لَيف اهلْنا أَنز142........................................03: اآلية الدخان،سورة ﴿ إِن.  

  .95.............................. 17:سورة القمر، اآلية من مدكرٍ﴾ ﴿ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ
ـَن علّم الْقُرآنَ خلَق اِإلنسانَ  علّمه البيانَ﴾ سورة الرمحن، اآلية مح69................04/ 01: ﴿الر. 

  .73.........................................19:، اآليةالواقعةسورة ﴾ ال يصدعونَ عنها وال يرتفُونَ﴿
﴿عيواْ الْبذَرو كْرِ اللّهذ اْ إِلَىوع189...................................09: اآلية ،سورة اجلمعة﴾ فَاس. 
﴿متطَعتا اسم قُواْ اللّه171............................................16: اآلية ،سورة التغابن ﴾ فَات.  

  .117......................................04: سورة الطالق، اآلية ﴿ واللَّائي يئسن من الْمحيضِ ﴾
  .73.......................................31: ﴿أَخرج منها مآَءها ومرعاها﴾ سورة النازعات، اآلية

امعألنو اعاً لّكُمتسورة النازعات، اآلية﴿م ﴾73............................................33: كُم. 
.87.........................................................31: ﴿وفَاكهةً وأَباً﴾ سورة عبس، اآلية  

  .124..................................................16: ﴿فَعالٌ لِّما يرِيد ﴾  سورة الربوج، اآلية
  .142............................................01: اآلية القدر،سورة  ﴿إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ﴾

﴿هرراً ييخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن ي173...................................7/8: اآلية ،سورة الزلزلة ﴾ فَم.  
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 فهرس األحاديث

  الصفحة                                                                                                         

»ِسكأَم ثُم رداُء الْجلُغُ الْمبي ثُم ريبا زقِ ي210.....................................................»اس. 
» ولَ اللَّهسا رلَى يا برِ قُلْنائرِ الْكَببِأَكْب ئُكُمب98....................................................»أَلَا أُن.  
 .88.....................................................» إِنَّ من الْبيان لَِسحرا، وإِنَّ من الشعرِ لَحكَما«

»إِنو اتيالُ بِالنما الْأَعمىإِنوا نرِئٍ مكُلِّ اما ل182................................................»...م.  
»ففخاس فَلْيون فمن صلَّى بالنفرنكُم مإن اسا النه113..............................................»أي.  
  .117...................................... »والكبار، فرتلتالصغار : قي عدد من النساء مل يذكرنقد ب«
  .97...................................................»..قَسم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوما قسمةً « 
»ع لَّى اللَّهص بِيكَانَ النالُ فُلَانا بقُلْ مي ُء لَميلِ الشجالر نع هلَغإِذَا ب لَّمسو ه113.....................»لَي.  
»هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور 125، 73....................................................» كُلُّكُم.  
 .117...............................»..ئٍ فَرِح بِما أُوتي وأَحب أَنْ يحمد بِما لَم يفْعلْ لَئن كَانَ كُلُّ امرِ«
»اررلَا ضو رر210.............................................................................»لَا ض.  

 .191.................................................................»ال يقضي القاضي وهو غضبان«
» لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر نلَعلَّلَ لَهحالْملَّ وح200........................................».الْم.  
  .128.....................................................»للقرآن باطن، وللباطن باطن إىل سبعة أبطن«
»امرح يلُهفَقَل هريكَث كَرا أَس210..................................................................». م.  
 » هِملَاتي صاِء فمإِلَى الس مهارصونَ أَبفَعرامٍ يالُ أَقْوا ب113..........................................»م.  
»اناعالص يهف رِيجى يتامِ حعِ الطَّعيب نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسى ره177.....................»ن.  
» ةيندإِلَى الْم هدبِي ارأَش ثُم هبحنا ونبحلٌ يبذَا ج98...............................................».. ه.  
» نأَي لَما أَعإِلَّا أَن ابِ اللَّهتك نةٌ مورس زِلَتا أُنم هرغَي ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه115..........................».. و.  
»مِوالْكَل عاموج يت72...........................................................................»أُوت.  
»جرالْه كْثُريو نتالْفلُ وهالْج رظْهيو لْمالْع ضقْب114.................................................»ي.  
»مِ إِلَى يوذَا الْيه دعا بربص يشلُ قُرقْتكَّةَ لَا يحِ مفَت ميوةاميمِ الْق42.....................................»و.  
  
 



                                                                       .أثر اللسان العريب يف بيان مراد الشارع                        الفهارس                 
 
 

- 232  - 
 

  .فهرس املصــادر واملـراجـع
  

   :علوم القرآن: أوال
قيق حممد أبو الفضل حت  الربهان يف علوم القرآن،: بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي. 1

  .)م  1972  -ه  1391( ،بريوت دار املعرفة، ،02: ط ،إبراهيم
، ، دار احلديثأمحد بن علي :حتقيق، يف علوم القرآن اإلتقان: جالل الدين عبد الرمحن السيوطي. 2

  . )م2006 -ه1427(، القاهرة
تفسري : محد احمللي، وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطيأجالل الدين حممد بن . 3
 .، دار املعرفة، بريوت لبناناللنياجل
، دار ابن حزم، بريوت، 01:ط سباب الرتول،أ :علي بن أمحد الواحدي النيسابوري احلسنأبو . 4

  .)م2004- ه1425(، لبنان
، ، دار الفكر، بريوت01:، طمناهل العرفان يف علوم القرآن: الزرقاين حممد عبد العظيم. 5
  ).م1996(
 -ه1430( دمشق، .الربامكة ، دار الفكر،01:، طحنو منهجية معرفية قرآنية :طه جابر العلواين. 6

  ).م2009
، دار املعرفة، بريوت، 01:ط التفسري واملفسرون يف العصر احلديث،: صاحل عبد القادر حممد .7
  .)م2003-ه1424(
الشهري بتفسري (تفسري القرآن العظيم : عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي. 8

  ).م1981- ه1401(، 03:، دار األندلس، ط)ابن كثري
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