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مرجعّيات االجتهاد البيايّن 
-االجتهاد يف النّص-

الدكتور حممد بنعمر)))

خالصة:

وعناية  بالغة،  أمّهّية  العلامء  أوالها  التي  الصناعات  أبرز  من  االجتهاد  صناعة  ُتعّد 
العلامء  أوالها  والتي  باالجتهاد،  الصلة  ذات  اجلهات  أبرز  ومن  اإلســالم.  يف  فائقة 
أمّهّية بالغة، وعناية كبرية وفائقة، فقه اخلطاب الرشعّي؛ وهو املعرّب عنه بني األصولّيني 
االجتهاد يف  اشتغلت عىل  التي  العلوم  البيايّن. ومن  االجتهاد  أو  النّص،  باالجتهاد يف 
النّص، واحتضنت هذا الشكل من االجتهاد: علم أصول الفقه، والذي بدوره يرتبط، 
من حيث كونه أداة ومرجعًا يف االجتهاد البيايّن، بعلوم اللغة العربّية ومباحثها املّتصلة 

بفهم النّص.

والناظر يف البحوث املشّيدة هلذا العلم يف مجيع حماوره، يالحظ بام ال جمال للشّك فيه، ذلك  
احلضور القوّي هلذه البحوث اللغوّية يف مؤّلفات األصولّيني، ما جيعله يستحسن أن ينعت 

علم أصول الفقه أو يسّميه بـ »علم النّص«، من حيث هو مسلك لالجتهاد البيايّن.

باحث يف الفكر اإلسالمّي، من املغرب.  (١(
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وهذا يعني أّن علامء األصول َأْوَلْوا عناية كبرية هبذا النوع من االجتهاد -من حيث 
منه،  الرشعّي  احلكم  استنباط  أجل  من  الرشعّي-  النّص  فهم  يف  أساسّية  مقّدمة  هو 

وتنزيل هذا احلكم من النّص عىل الوقائع اجلديدة التي ال حتمل نّصًا رصحيًا.

ومن هذا املنطلق، ال بّد من تنقيح املنهجّية األصولّية يف فقه النّص الرشعّي، وتقعيد 
العربّية  الثقافة  الرشعّي يف  النّص  أمّهّية  الرشعّي وضوابطه، وإدراك  النّص  فهم  أسس 
القراءة  وضوابط  جهة،  من  والضبط  والتحقيق  التوثيق  بضوابط  والعناية  اإلسالمّية، 
عن  والكشف  وتقويمها،  الفقه  أصول  علامء  عند  ثانية،  جهة  من  والفهم  والتفسري 

عالقتها بعلوم اللغة العربّية ومباحثها.

مصطلحات مفتاحّية: 

فقه  العربّية،  اللغة  علوم  الفقه،  أصول  علم  النّص،  يف  االجتهاد  البيايّن،  االجتهاد 
النّص، النّص القرآين، السنّة النبوّية، املنهجّية األصولّية، أسس فهم النّص االستنباط، 
اللفظ،  جهة  الفهم،  التفسري،  القراءة،  الضبط،  التحقيق،  التوثيق،  اجلديدة،  الوقائع 
حروف املعاين، داللة اخلطاب القرآين، عربّية اخلطاب، حّجّية ظاهر اخلطاب، املشرتك 

اللفظي، وحدة املوضوع، ...
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مقّدمة:

وعناية  بالغة،  أمّهّية  العلامء  أوالها  التي  الصناعات  أبرز  من  االجتهاد  صناعة  ُتعّد 
الرشعّي  اخلطاب  استمرار  أّن  اإلسالمّية  الرشيعة  يف  األصل  إّن  إذ  اإلسالم،  يف  فائقة 

يساير استمرار احلياة اإلنسانّية إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

وهذا الثابت واألصل هو الذي يفرّس لنا احلاجة املاّسة، والرضورّية إىل االجتهاد يف 
اليوم بشكل ملّح  مجيع األزمنة واألمكنة، وإْن كانت احلاجة إىل االجتهاد قد ازدادت 

ومثري؛ بسبب كثرة احلوادث التي تنامت بشكل كبري يف الفرتة املعارصة.

ومن أبرز اجلهات ذات الصلة باالجتهاد -والتي أوالها العلامء أمّهّية بالغة، وعناية 
يف  باالجتهاد  األصولّيني  بني  عنه  املعرّب  وهو  الرشعّي؛  اخلطاب  فقه  وفائقة-  كبرية، 

النّص، أو االجتهاد البيايّن.

ويكتيس هذا الشكل من االجتهاد أمّهّية بالغة يف صناعة االجتهاد؛ ألّن مجيع املراحل 
الصانعة لالجتهاد ترتبط هبذه املرحلة. كام إّن أّي خلل أو تقصري أو هتاون يف إعداد هذه 
املرحلة -بام تستحّق- سيؤّثر -ال حمالة- سلبًا عىل مجيع املراحل، واملحّطات األخرى 

التي تيل هذه املحّطة املتعّلقة باالجتهاد يف النّص)١).

من  الشكل  هذا  واحتضنت  النّص،  يف  االجتهاد  عىل  اشتغلت  التي  العلوم  ومن 
للرشوط،  واملجيّل  للمقتضيات،  الكاشف  العلم  فهو  الفقه،  أصول  علم  االجتهاد: 
واملبنّي لآللّيات واألصول التي تدخل يف صناعة االجتهاد، خاّصًة االجتهاد يف النّص؛ 
فهو علم مسّدد لفهم النّص الرشعّي، وهو ما جعله من مقّدمات العلوم التي عني هبا 

علامء االسالم لتكون مدخاًل إىل االجتهاد)٢).

انظر: محادي، إدريس: اخلطاب الرشعّي وطرق استثامره، املركز الثقايف العريّب، ١99٠م، ص١٧١.  (١(
الدراسات  مركز  عن  تصدر  حمّكمة،  علمّية  فصلّية  التأويل،  جملة  القرآنّية«،  املعرفة  وآفاق  »التأويل  حممد:  املنتار،  انظر:   (٢(

القرآنّية يف الرابطة املحّمدّية للعلامء، املغرب، العدد١، السنة األوىل، ذو القعدة ١٤٣5هـ.ق/ أيلول ٢٠١٤م.
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وقد ألّح علامء األصول عىل رضورة متّكن املجتهد من علم أصول الفقه. وعّدوا هذا 
التمّكن رضورة الزمة له؛ بحكم اقرتان االجتهاد بفقه النّص الرشعّي. وكان منطلقهم 
حماوره  وتتقاسم  الكربى،  مباحثه  تشرتك  العلم  هذا  أّن  واالشتغال  االختيار  هذا  يف 
املكّونة  واألشكال  عليه،  واملعينة  لالجتهاد،  الصانعة  اآللّيات  عن  البحث  األساسّية 

واخلادمة للمعنى؛ بصفتها من أبرز مكّونات العملّية االجتهادّية.

كام إّن هذا العلم حيمل كثريًا من القواعد التي هلا قرابة مبارشة بفقه النّص، وال أدّل 
عىل ذلك من هذا التعريف الذي اختاره اإلمام القرايف، والذي حيّدد  فيه علم أصول 
الفقه بأّنه عبارة عن: »قواعد األحكام الناشئة عن األلفاظ العربّية، وما يعرض لتلك 

األلفاظ من النسخ والرتجيح، نحو األمر للوجوب، والنهي للتحريم...«)١).

تعّد هذه العنارص من أبرز اجلوانب يف فقه النّص الرشعّي، وهذا الفقه هو املنعوت 
بني األصولّيني، واملشهور عندهم باالجتهاد يف النّص، أو االجتهاد البيايّن.

أوالً: املنهجّية األصولّية يف فقه النّص الرشعّي:

صارمة،  منهجّية  وفق  أصوله،  وصياغة  قواعده،  بناء  يف  األصــويّل  الفكر  انطلق 
اللغة  علامء  إليه  انتهى  ما  جمموع  من  انطالقًا  الرشعّي؛  اخلطاب  معاين  عن  للكشف 
من بحوث، وما قّدموه من دراسات، علاًم أّن مدّونات األصول وكتبه مليئة بالقواعد 

اللغوّية املخّصصة للتفسري، والبيان، واالستمداد. 

لقد كانت غاية األصويّل من وراء االشتغال باللغة هي وضع قواعد البيان وضوابط 
التفسري؛ من أجل رسم املنهج الضابط للفهم، واملسلك املعني عىل االستنباط، ولتكون 

هذه القواعد خمّصصة  للتفسري، ولالستنباط، ولتكون من مقّدمات االجتهاد. 

يتأّسس عىل جمموعة  الرشعّي  النّص  تفسري  أّن  والعلمّي يف  املنهجّي  املنطلق  وكان 
من الضوابط، واألصول، واملقتضيات، واملقّدمات التي ُتعّد رضورة منهجّية يف صناعة 

القرايف، أمحد: الفروق، بريوت، دار املعرفة، ١98٠م، ج١، ص٢.  (١(
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االجتهاد؛ ألّن هذه الضوابط موضوعة وخمّصصة يف أصلها -لبيان النّص وفهمه- من 
للنّص الرشعّي هو  السديد  الفهم  أّن  اللغوّي والرشعّي منه، علاًم  املعنى  أجل حتصيل 

أساس االستدالل، والسند يف االجتهاد، واملرجع يف اإلفتاء.

متكاملة  نظرّية  تضع  أن  استطاعت  التي  العلوم  أهّم  من  هو  الفقه  أصول  فعلم 
ومّتسقة يف تفسري النّص وتأويله، وهذا البعد هو الذي جعل كثريًا من الدارسني ينعتون 
الفهم،  من  ومرّكب  جامع  منهج  عىل  يتأّسس  علم  ألّنه  النّص؛  فقه  بعلم  العلم  هذا 
قانون  الفهم عىل  النظر يف  د  م عملّية االجتهاد، ويسدِّ يقوِّ واالستنباط، والتنزيل. وهو 
علمّي صارم، حمكم، مضبوط، ومّتسق، حيث ال يتيرّس االستنباط إال بفهم النّص وفق 
ثمرة  تظهر  ال  كام  التخاطب،  يف  ومنطقها  األداء،  يف  وأعرافها  العربّية،  اللغة  ضوابط 
اإلمام  بذلك  رّصح  كام  الرشعي،  النّص  بفهم  إال  الرشعية  األحكام  عىل  االستدالل 

الشاطبي يف املوافقات، حيث قال: »ال تظهر ثمرة الفهم إال يف االستنباط...«)١).

يشء  الرشعي،  للنّص  والبيان  والقراءة،  التفسري،  نحو  الفقه  أصول  علم  فتوّجه 
معرتف به بني الباحثني والدارسني، قدياًم وحديثًا. وهو توّجه جيد مرّبره وسنده يف توّقف 
-بقسميها  الرشعّية  ومعانيه  اللغوّية،  محولته  إدراك  وعىل  النّص،  فهم  عىل  االستدالل 
- ألّن الفهم هو الطريق والسبيل  األّول لالستنباط، واالستدالل، وفهم  اجلزئّي والكيّلّ
النّص الذي هو املرجع يف االجتهاد، حيث شّكل النّص الرشعّي منطلقًا لكّل اجلهود 
العلمّية والفكرّية يف الرتاث العريّب اإلسالمّي، وهو ما جعل اإلمام السهييّل األندليّس 

يعرتف بأّن مجيع العلوم جاءت لتكون علومًا وأدوات معينة عىل فهم النّص)٢).

ثانيًا: أسس فهم النّص الرشعّي وضوابطه:

إّن التلّقي السليم للقرآن، من حيث هو األصل يف االجتهاد)٣)، وفهم معانيه، وإدراك 

الشاطبي، أبو إسحاق: املوافقات، حتقيق: عبد اهلل دّراز، ط٤، بريوت، دار املعرفة، ١988م، ج٤، ص١١٧.  (١(
انظر: ابن جزي، حممد: التسهيل يف علوم التنزيل )تفسري ابن جزي(، حتقيق: عبد اهلل اخلالدّي، دار األرقم، ١٤١٦هـ.ق،   (٢(

ج١، املقّدمة، ص5.
من قواعد األصولّيني: أّن االجتهاد العاري عن الدليل مردود.  (٣(
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مقاصده اجلزئّية والكّلّية، والوصول إىل مقاصده العليا؛ ال يتيرّس إال باستحضار مجيع 
الرشوط، وجتميع مجيع املكّونات واملقتضيات املسامهة يف تشكيل املعنى يف هذا النّص. 
ومن ثّم، فإّن جتاهل أّي عامل من هذه العوامل السالفة الذكر، أو أّي رشط من الرشوط 
فإّنه سيؤّثر ال حمالة عىل عملّية االجتهاد،  النّص؛  له يف  املؤّسسة   أو  الداعمة للمعنى، 
التي  الترشيع  من  الغاية  متّثل  وعدم  القصد،  عن  والبعد  االجتهاد،  يف  اخلطأ  إّن  حيث 
الفهم  عدم  عن  ناجتًة  تكون  ما  أكثر  األمور  هذه  الرشعّي؛  احلكم  من  الشارع  أرادها 
السديد للنّص الرشعّي، وعن عدم متّثل القصد يف هذا املعنى، وهو ما سيؤّثر سلبًا  عىل 

مجيع  املراحل األخرى التي تيل االجتهاد)١).

وهذا ما جعل مصنّفات علم أصول الفقه ومدّوناته مثقلة باملباحث اللغوّية والبالغّية 
الداللّية واملعجمّية، وهي مباحث اهلدف والقصد منها هو تفّهم النّص القرآيّن فهاًم سلياًم 
منسجاًم مع طبيعة اللغة العربّية، ومعهودها يف التخاطب، وأصوهلا يف التفسري، ومنطقها 
وبدون  احلقيقّي،  معناه  عن  للنّص  إبعاد  أو  حتريف،  أو  حجب،  دون  من  البيان  يف 

استشكال املعنى املحمول يف  هذا النّص عن املتلّقي.

استنباط  أصول  بيان  يف  وأسهموا  تكّفلوا،  من  هم  األصولّيني  أّن  ندرك  هنا  من 
األحكام الرشعّية وتفصيلها -من أجل فهمها- ،متهيدًا الستنباط احلكم الرشعّي منها، 
واسعة  مباحث  عىل  احتوت  األصول  كتب  مقّدمات  إّن  حيث  الواقع؛  عىل  وتنزيلها 
من  ذلك  عىل  أدّل  وال  وعلومها،  باللغة  ومبارشة  وطيدة  صلة  هلا  ودراسات شاسعة، 
هذا الترصيح الذي جاء عىل لسان اإلمام أيب حامد الغزايل )ت: 5٠5هـ(، بقوله: »إّن 
. والسبب  املقّدمات اللغوّية -كعلم اللغة والنحو- هي آلة لعلم كتاب اهلل، وسنّة نبيه
يف اخلوض يف قضايا اللغة هو أّن الرشيعة جاءت بلغة العرب، وكّل رشيعة ال تظهر إال 

بلغة، فيصري تعّلم تلك اللغة من الرضورّيات«)٢).

انظر: بوقرة، نعامن: »مالمح التفكري التداويل والبياين عند األصولّيني«، جملة إسالمّية املعرفة، فصلّية فكرّية حمّكمة، تصدر   (١(
عن املعهد العاملّي للفكر اإلسالمّي، بريوت، العدد5٢، السنة األوىل، ٢٠٠8م.

انظر: الغزايل، أبو حامد: إحياء علوم الدين، بريوت، دار املعرفة، ١98م، ج١، ص٢٢.   (٢(
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مبارشة  صلة  هلا  التي  القواعد  من  كثري  عىل  اللغوّية  املقّدمات  هذه  اشتملت  كام 
بالتفسري، وهي املساّمة بالقواعد األصولّية اللغوّية؛ وهي قواعد مستمّدة ومستقرأة من 
اللغة العربّية، وهي رضورّية وملزمة لكّل مشتغل بالتفسري، ومهتّم بفهم كتاب اهلل، أو 

مارس لإلفتاء واالجتهاد.

وبموجب هذه القواعد اللغوّية األصولّية يف التفسري، فقد عملت كثري من الدراسات 
واملشتغلني  الباحثني  أيدي  يف  ووضعها  القواعد،  هذه  جتميع  عىل  اجلامعة  والبحوث 
باالجتهاد واإلفتاء، واالستدالل عىل األحكام الرشعّية)١)؛ لتكون هلم معينًا ومساعدًا 

وعونًا يف صناعة االجتهاد. 

من هنا، كان ال بّد من االعرتاف بأّن مجيع االجّتاهات الفقهّية، واللغوّية، والنحوّية 
يف التفسري، تسعى دائاًم إىل الوصول إىل معنى النّص القرآيّن واحلديثّي، بقصد استمداد 
هذا  يف  املحمولة  والتبعّية  األصلّية،  مقاصده  عىل  والوقوف  النّص،  من  املعنى  هذا 
حاولوا  األصول  علامء  لكّن  واجلديدة.  الطارئة  للنوازل  الرشعّي  احلكم  لبناء  النّص؛ 
أكثر من غريهم بناء نظرّية داللّية متامسكة ومنسجمة يف الفهم والتأويل والقراءة؛ من 
أجل أن تكون أداة معينة ملن أراد اإلفتاء وقصد االجتهاد، فكان رضورة ولزامًا التقّيد 
بمنهج الفهم والتفسري، كام أرسى دعائمه علامء األصول، وعلامء القرآن والتفسري عىل 
بام قّدموه وبذلوه  حّد سواء؛ بشكل خاّص، والوقوف خاّصة عىل جهود األصولّيني، 
التي  اجلهة  كانوا هم  فعلامء األصول  وبيانه؛  النّص  فهم  إسهامات ومشاركات يف  من 

اختّصت واشتغلت عىل فقه النّص وفهمه، وُأِخَذ عنهم مصطلح االجتهاد البيايّن)٢).

باللغة  العلم  يتطّلب  ومرجعّيته-  أساسه  -يف  األصــويّل  البناء  أّن  إىل  يعود  وهذا 
العربّية. وهو ما كان داعيًا ومرشوطًا عىل املجتهد أن يتمّثل هذا العلم يف مجيع املستويات 

انظر: اهلاليّل، عبد اهلل: التقعيد الفقهّي عند القايّض عبد الوهاب البغدادّي من خالل كتاب املعونة، ط٢، فاس - املغرب،   (١(
مطبعة انفوبرانت، ٢٠٠٦م.

قطر،  اإلسالمّية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  عن  يصدر  األّمة،  كتاب  التنزييل،  االجتهاد  بشري:  جحيش،  مولود  انظر:   (٢(
العدد9٤، ١99٤م، املقّدمة، ص٢٣.
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واملكّونات املؤّسسة لّلغة العربّية، واملكّونات الكربى املشّكلة هلا)١)، خاّصة ما تعّلق منها 
بالرتكيب، واملعجم، والسياق بقسميه احلايّل واملقايّل.

ثالثًا: أمّهّية النّص الرشعّي يف الثقافة العربّية اإلسالمّية: 
حيظى النّص بموقع خاّص يف الرتاث العريّب اإلسالمّي؛ ألّن النّص الرشعّي الذي 
األحكام  معرفة  يف  املرجعّي  اإلطار  يشّكل  النبوّية  والسنّة  الكريم  القرآن  يف  يتحّدد 

واالستدالل عليها، ومعرفة قيم اإلسالم وتعاليمه ومبادئه. 
فالنّص الرشعّي -هبذه األمّهّية- ُيعّد مرجعّية عقدّية وأخالقّية وترشيعّية عليا لألّمة 
املسلمة، ترجع إليه يف أمورها كاّفة، وحتتكم إليه يف كّل ما تنازعت فيه، أو ما وقع بينها، 

أو استحدث من قضايا ونوازل جديدة. 
الذي كان من وراء  الثقافة اإلسالمّية هو  النّص يف  الذي حيتّله  اخلاّص  املوقع  هذا 
مستوى  يف  سواء  الرشعّي،  النّص  خدمة  أجل  من  واجتامعها  العلوم  من  كثري  التحام 
الفكرّية  فاإلسهامات  والتأويل؛  والتفسري  الفهم  مستوى  يف  أم  والضبط،  التوثيق 
والعلمّية التي نشأت وتطّورت يف أحضان الرتاث العريّب اإلسالمّي تدور كّلها يف فلك 
لغاية  والوقوف عىل مقاصده؛  معانيه،  استمداد  أو  فهمه،  النّص؛ من أجل حماولة  فقه 

تنزيل هذه املعاين عىل أرض الواقع)٢).
ونظرًا إىل أمّهّية النّص الرشعّي يف بنية الثقافة العربّية اإلسالمّية؛ فإّن اهلاجس الذي 
ومتّثل  والرشعّية،  اللغوّية  داللته  وبيان  النّص،  تفسري  هاجس  هو  الثقافة  هذه  شغل 

مقاصده األصلّية والتبعّية، الكّلّية واجلزئّية.
العريّب اإلسالمّي  الرتاث  التي نشأت يف أحضان  العلوم  أّن مجيع  وهذا مؤرّش عىل 
-عىل الرغم من اختالفها من حيث املرجع- كانت وجهتها يف خدمة النّص وتأسيس 

ضوابط الفهم، ووضع قواعد التفسري)٣).

انظر: محادي، اخلطاب الرشعي وطرق استثامره، م.س، ص١٧١.  (١(
انظر: م. ن، ص٤٤٧.  (٢(

انظر: عبادي، أمحد: »العلوم اإلسالمّية أزمة منهج أم أزمة تنزيل«) أعامل ندوة علمّية دولّية، الرابطة املحّمدّية للعلامء(   (٣(
املغرب، ١٣-١٤ ربيع الثاين١٤٣١هـ.ق/ ٣٠-٣١ آذار ٢٠١٠م، ط١، الرباط، دار أيب رقراق للطباعة والنرش، املقّدمة، 

ص٤-5.
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وبمقتىض هذه املرجعّية الكربى التي ناهلا النّص يف فضاء الثقافة العربّية اإلسالمّية؛ 
فإّن كثريًا من الدارسني واملشتغلني بمناهج حتليل اخلطاب وتفسري النّص -رشعّيًا كان 
أم لغوّيًا- اختاروا وصف الثقافة اإلسالمّية بأهّنا ثقافة نّص، وهذا الوصف يعود أساسًا 
هو  الذي  املؤّسس،  النّص  األوىل عىل  قامت يف أصوهلا  قد  اإلسالمّية  الثقافة  إىل كون 

القرآن الكريم، والسنّة النبوّية.

وقد قادت حمورّية النّص يف فضاء الثقافة اإلسالمّية مجيع العلوم -خاّصة اللغوّية، 
والبيانّية، والبالغّية منها- إىل خدمة النّص يف عدد من مستوياته ومكّوناته، سواء عىل 

مستوى التوثيق والتحقيق، أم عىل مستوى البيان والتفسري والقراءة.

ل قطاعًا مشرتكًا بني كثري من النظم، واملعارف،  وإذا كنّا نقّر بأّن تفسري النّص شكَّ
لت املحاور املعرفّية الكربى يف الرتاث العريّب اإلسالمّي؛ فإّن ما قّدمه  والعلوم التي شكَّ
علم أصول الفقه -بشهادة كثري- فاق ما قّدمته النظم املعرفّية األخرى، خاّصة النظم 
التي اشتغلت عىل التفسري، والبيان، واالستمداد. فقد كان لعلامء األصول منهٌج جامٌع 

يف فقه النّص الرشعّي، مؤّسٌس ومشّيٌد عىل عدد من الضوابط العلمّية الصارمة.

ويمكن توزيع خدمات العلوم العربّية للنّص الرشعّي عىل قسمني أساسّيني: 

مستوى التوثيق والتحقيق والضبط.  -

مستوى التفسري والفهم والتأويل.  -

رابعًا: ضوابط التوثيق والتحقيق والضبط عند علامء أصول الفقه:

فيام يتعّلق هبذا املستوى، بذل علامء اإلسالم جهودًا مضنية يف خدمة النّص القرآيّن 
عىل مستوى التوثيق والتحقيق، حتى ينقل  القرآن الكريم ساملًا ومصونًا؛ من أجل صيانة 
النّص القرآيّن من كّل أشكال التبديل والتحريف، والتصحيف؛ فسالمة النّص القرآيّن 
أمر جممع عليه بني مجيع علامء اإلسالم -قدياًم وحديثًا- عىل الرغم من تعّدد مذاهبهم، 
وتنّوع نزعاهتم، واختالف منازعهم، ومدارسهم؛ إذ ال خالف -كام قال ابن حزم- »بني 
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أحد من الِفرق املنتمية إىل املسلمني من أهل السنّة واملعتزلة واخلوارج واملرجئة والزيدّية 
يف وجوب األخذ بام يف القرآن«)١).

وحتى ينقل القرآن الكريم كام أنزل إىل مجيع األجيال، فقد قّيض اهلل حفظه؛ حيث 
-كام قال أبو إسحاق الشاطبي-: »لو زيد فيه حرف واحد ألخرجه آالف من األطفال 

األصاغر، فضاًل عن القّراء األكابر، وهكذا جرى األمر يف مجلة الرشيعة«)٢).

وأّما السنّة النبوّية، فقد لقيت هي األخرى عناية كبرية واهتاممًا أوسع من لدن علامء 
اإلسالم؛ ألهّنا »راجعة يف معناها إىل الكتاب، فهي تفصيل جممله، وبيان مشكله، وبسط 
خمترصه«)٣). ولتحصني السنّة من كّل دخيل، ومحايتها من املّس، والوضع، والتحريف، 
وضع علامء اإلسالم علاًم ُيعَرف بعلم مصطلح احلديث، وهو من العلوم التي اختّصت 
السبق  احلديث  علامء  حاز  فقد  احلضارات،  من  غريها  دون  اإلسالمّية  احلضارة  هبا 
اليوم  نسّميه  ما  إنشاء  إىل  »سبقوا  فهم  وخارجّيًا-؛  -داخلّيًا  النّص  نقد  يف  والريادة 
بالنقد اخلارجّي والنقد الداخيّل للخرب، فأحكموا أسس الصنف األّول، ومّتنوا قواعده 
ودعائمه يف ما سّموه بعلم الرجال أو علم نقد السند«)٤)، فهذا العلم املهتّم بالتوثيق، 
كان من العلوم التي انفردت هبا حضارة اإلسالم عن غريها من احلضارات؛ ذلك أّن 
إسناد النّص، وضبط رجاله، وإحكام اّتصال رجاله ورواته من األوصاف التي »خّص 

اهلل تعاىل هبا املسلمني دون سائر أهل امللل كّلها«)5).

من هنا، كان علم املصطلح علاًم فريدًا ومتمّيزًا عند املسلمني؛ حيث »ال نجد له يف 
احلضارات األخرى شبيهًا له«)٦)، فهو املعيار احلاكم، والضابط الذي تقوم به الروايات، 

وامليزان الضابط للرواية الصحيحة من الرواية السقيمة. 

األندليّس، ابن حزم: اإلحكام يف أصول األحكام، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، ١98٠م، ج١، ص9٢.   (١(
الشاطبّي، املوافقات، م.س، ج٢، ص59.   (٢(

م. ن، ج٤، ص١٢.   (٣(
الرتكّي، عبد املجيد: املناظرات يف أصول الرشيعة، ترمجة: عبد الصبور شاهني، بريوت، دار الغرب اإلسالمّي، ١98٠م،   (٤(

ص١9.
األندليّس، ابن حزم: الفصل يف امللل واألهواء والنحل، ط٢، بريوت، دار اجليل، ١99٦م، ج٢، ص8٢.  (5(

سزكني، فؤاد: تاريخ الرتاث العريّب، اهليئة املرصية، ١9٠5م، ج١، ص٢٣٠.  (٦(
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إّن هذه اجلهود التي بذهلا علامء اإلسالم يف توثيق النّص، تبقى جهودًا رائدة يف جمال 
إثبات النّص وتصحيحه؛ حيث مل يرتك السابق لالحق أّي مزيد يف هذا املجال املتعّلق 

بثوتيق النص.

خامسًا: ضوابط القراءة والتفسي والفهم عند علامء أصول الفقه:

). فهم النّص: 

شّكل تفسري النّص وفهم اخلطاب الرشعّي قطاعًا مشرتكًا بني كثري من النظم البيانّية 
التي ظهرت يف الرتاث العريّب اإلسالمّي؛ فكّل االجّتاهات النحوّية واللغوّية والداللّية 
الرشعّي،  النّص  داللة  من  االقــرتاب  إىل  هتدف  كانت  اإلسالمّي،  العريّب  الرتاث  يف 
واستجالء املعنى يف هذا النّص بشكل صارم ومضبوط، لكْن تبقى مسامهة علامء أصول 

الفقه مسامهة رائدة ومتمّيزة يف باهبا)١).

وما يدّل عىل نزوع علم األصول نحو الفهم والتفسري، هو هذا الترصيح الذي جاء 
املفرّس واألصويّل يف مقّدمة تفسريه، يف سياق حديثه عن  الكلبّي  ابن جزّي  عىل لسان 
القواعد اللغوّية واألصولّية ودورها يف عملّية التفسري: »وإّنه لنعم العون عىل فهم املعنى 
وترجيح األقوال، وما أحوج املفرّس إىل معرفة النّص والظاهر واملجمل واملبني، والعاّم 
واخلاّص، واملطلق واملقّيد، وفحوى اخلطاب، وحلن اخلطاب، ودليل اخلطاب، ورشوط 

للوقوف عىل حقيقة هذا املنهج يف مكّوناته وعنارصه وأسسه، يستحسن الرجوع إىل:   (١(
العلواين، طه جابر: أصول الفقه اإلسالمي )منهج بحث ومعرفة(، منشورات املعهد العاملي، ١995م.  -

طاهري، صدر الدين: »أصول الفقه اإلسالمّي واهلرمنيوطيقا«، جملة املنهج، فصلّية فكرّية، تصدر عن مركز الدراسات   -
التخّصصّية يف فكر السيد الشهيد حممد الصدر، السنة٦، ٢٠٠٢م. 

العدد١١-١٢،  عربّية،  دراسات  جملة  األصولّية«،  املنهجّيات  تشّكل  يف  إبستمولوجّية  »قراءة  مصطفى:  سانو،   -
أكتوبر١998م. 

خبيزة، يعقويب: املنهج األصويّل يف تفسري النّص الرشعّي، أطروحة جامعّية يف ثالثة أجزاء، كّلّية اآلداب، ظهر املهراز –   -
فاس، ١999م.

حممد، حييى: »آلّيات قراءة النّص الديني«، جملة املنهاج، فصلّية حمّكمة، تصدر عن مركز الغدير، بريوت، العدد٣٠، شتاء   -
٢٠٠5م. 
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النسخ، ووجوه التعارض، وأسباب اخلالف، وغري ذلك من علم أصول الفقه«)١).

علم  »إّن  قال:  عندما  عاشور  بن  الطاهر  اإلمام  الشيخ  الترصيح  هذا  أّكد  ولقد 
األصول يضبط قواعد االستنباط ويفصح عنها، فهو آلة للمفرّس يف استنباط األحكام 

الرشعّية«)٢). 

وما يدّل عىل نزوع علم أصول إىل فقه ينحو نحو تفسري النّص والبيان، هو استحضار 
علامء األصول لكثري من املباحث ذات املنحى اللغوّي والداليّل؛ فأغلب املباحث اللغوّية 
والداللة، وهي  اللغة  إىل علم  تنتمي يف أصلها  مباحث  العلم هي  نت يف هذا  دوِّ التي 
مباحث تنزع نحو التفسري. وهذا يعود إىل أّن »احلّق -سبحانه- خاطب العرب بلساهنا، 

عىل ما تعرف من معانيها«)٣).

فعلم أصول الفقه من العلوم التي محلت يف مباحثها كثريًا من العلوم؛ خاّصة علوم 
اللغة، علوم املنطق، علم الداللة، وعلم املعجم؛ ألّن هذا العلم أراد له مؤّسسه اإلمام 
ومسّددًا  لالستدالل،  وضابطًا  للفهم،  ضابطًا  علاًم  يكون  أن  ٢٠٤هـ(  )ت:  الشافعي 
لالستنباط؛ ألّن موضوع هذا العلم هو االستدالل عىل األحكام الرشعّية، واألساس 
يف االستدالل عىل األحكام الرشعّية هو فهم النّص، وهذه القاعدة تكاد تشّكل منطلقًا 
منهجّيًا عاّمًا عند مجيع األصولّيني بمختلف مدارسهم، ومنازعهم، ومناهجهم؛ حيث 
مسلكه  الذي  الرشعّي،  النّص  بفهم  إال  الرشعّية  األحكام  عىل  االستدالل  ينضبط  ال 

التمّكن من اللغة العربّية وعلومها.

ومن ثّم، فإّن وجهة األصولّيني اجّتهت نحو البحث اللغوّي. ويعود السبب يف ذلك 
إىل أن اخلطاب  الرشعّي هو خطاب عريّب، نزل وفق مقتىض مقاصد العرب يف التخاطب 
واألداء، فكان من الرضوري أن يكون املنطلق يف الفقه، والتفسري، والفهم، هو التمّكن 

ابن جزّي، التسهيل لعلوم التنزيل، م.س، ج١، املقّدمة، ص١١.  (١(
ابن عاشور، حممد الطاهر: التحرير والتنوير: ط١، الدار التونسّية للنرش، ١9٧١م، ج١، ص٢5.   (٢(

الشاطبّي، املوافقات، م.س، ج٢، ص٦٢.   (٣(
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من اللغة العربّية؛ معجاًم، وتركيبًا، وداللة.. وهذا قيد أساس، وضابط رئيس مّتفق عليه 
بني علامء األصول، قدياًم وحديثًا)١).

من هذا املنطلق، فإّن الوجهة التي اختارها علامء األصول يف فهمهم للنّص الرشعّي، 
هو التحّقق من املعنى بناء عىل هذه القاعدة، وهي أّن إرادة املعنى آكد من إرادة األلفاظ؛ 

فإّن املعنى هو املقصود، واللفظ وسيلة فقط)٢).

لقد قّرر اللغوّيون وعلامء األصول أّن سبب اخلطأ يف العلوم الرشعّية، وعدم إدراك 
معاين الوحي، واستيعاب القصد؛ إّنام يرجع إىل ضعف االهتامم باللغة العربّية، والقصور 
اللغوي:  يف طلبها، أو يف عدم امتالك ناصيتها، والضعف يف علومها. يقول ابن جنّي 
املثىل  الطريقة  عن  وحاد  فيها،  القصد  عن  الرشيعة  أهل  من  ضّل  من  أكثر  أّن  »وذلك 

إليها؛ فإّنام استهواه، واستخّف حلمه ضعفه يف هذه اللغة الكريمة الرشيفة«)٣). 

فقد  القصد،  اخلطاب ومتّثل  وفقه  النّص  تفسري  نحو  توّجه علامء األصول  وبحكم 
قاموا بمتابعة واسعة، ورصد كبري لرتاكيب اللغة العربّية وأساليبها، واستمّدوا من هذا 
االستقراء جمموعة من القواعد والضوابط، واعتربوا التقّيد هبا رشطًا ملزمًا ورضورّيًا 
توضع  أن   - اإلسالم  رشيعة  لسان  »-والعربّية  طبيعّيًا  كان  ولذا  التفسري،  عملّية  يف 
قواعد التفسري يف ظّل هذه احلقيقة، وهكذا وضعت تلك القواعد بعد استقراء ألساليب 
العربّية، وإدراك لطبيعتها يف اخلطاب، ومعرفة ما يمكن أن تؤّديه هذه األلفاظ والرتاكيب 

من مدلوالت ومعان«)٤).

املغربّية،  األوقاف  وزارة  املغرب،منشورات  ط٢،  الشاطبي،  اإلمام  عند  الداليل  الدرس  احلميد:  عبد  العلمي،  انظر:   (١(
٢٠٠٠م، ص٤5.

انظر: ابن القيم اجلوزّية، حممد: إعالم املوقعني، بريوت، دار املعرفة، ١98٦م، ج٣، ص٦٢.  (٢(
ابن جنّي، عثامن: اخلصائص، حتقيق: حممد عيل النّجار، القاهرة، دار السالم، ١955م، ج٣، ص٣٤5.  (٣(

صالح، أديب: تفسري النصوص، ط٣، بريوت، املكتب اإلسالمّي، ١98٤م، ج١، ص9.  (٤(
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2. جهة اللفظ:
من أبرز اجلهات اللغوّية التي كانت موضوع استقراء علامء أصول الفقه، جهة األلفاظ 
الزوايا  خمتلف  من  األلفاظ  دالالت  األصول  »علامء  رصد  فلقد  باملعاين.  عالقتها  يف 
واجلهات. وحتى تتوافر هلم تلك املعرفة، رصدوها من زاوية ما وضعت له األلفاظ من 
حقائق، فوجدوها ال خترج يف داللتها عن العموم واخلصوص واالشرتاك، ورصدوها 
من زاوية ما تستعمل فيه، فوجدوها ال خترج يف داللتها عن احلقيقة واملجاز«)١)، فثنائّية 
اللفظ واملعنى شّكلت سلطة معرفّية قوّية، يف الدرس األصويّل؛ حيث اعتنى هبذه الثنائّية 

مجيع األصولّيني، عىل اختالف مدارسهم واجّتاهاهتم املذهبّية)٢). 
بناًء عىل هذا، فإّن فهم النّص الرشعّي -كام قالت بنت الشاطئ- يبتدئ من التحّقق 
من اللفظة، يف مجيع أبعادها ومستوياهتا، يف حالة اإلفراد والرتكيب، ويف حالة االستعامل 
بالداللة  املعرفة  تنكشف  النّص  أللفاظ  اللغوّية  اخلدمة  هذه  طريق  وعن  واإلمهــال، 
املعنى  لنا عن  التي تكشف  املعرفة هي  لتلك األلفاظ؛ ألّن هذه  وباملعجمّية وبالسياق 

اإلمجايّل يف النّص.
بل إّن هذا االشتغال اجّته إىل البعد املطابقّي لأللفاظ؛ وهو املنطوق، والبعد التضّمنّي؛ 

وهو املفهوم، ومل يغْب عن األصولّيني السياق، واملقتضيات املحيطة باأللفاظ)٣).
بل إّن البحث عن املعنى الذي حيمله النّص كان هو األصل والقصد عند األصولّيني، 
ح به اإلمام الشاطبي عندما قال: »إّن االعتناء باملعاين املبثوثة يف اخلطاب هو  وهذا ما رصَّ
املقصود األعظم؛ بناًء عىل أّن العرب إّنام كانت عنايتها باملعاين، وهذا األصل معلوم عند 

أهل العربّية«)٤). 

محادي، اخلطاب الرشعي وطرق استثامره، م.س، ص٤٧٦.   (١(
انظريف هذا املوضوع:   (٢(

- جفان، مليكة: من قضايا اللفظ واملعنى بني اللغويني والبالغيني، موقع »ديوان العرب« موقع عىل شبكة اإلنرتنت. 
احلادية  الرسالة  السادسة،  احلولّية  الكويت،  جامعة  اآلداب،  كّلّية  حولّيات  حتليلّية،  دراسة  املعنى  مفهوم  عزمي:  إسالم،   -

والثالثون ١٤٠5هـ.ق/ ١985م، ص٢9.
- محودة، طاهر سليامن: دراسة املعنى عند األصولّيني، اإلسكندرّية، الدار اجلامعّية للطباعة والنرش، ص88-8٧. 

انظر: محادي، اخلطاب الرشعي وطرق استثامره، م.س، ص٦٧٧.  (٣(
الشاطبّي، املوافقات، م.س، ج٤، ص١١٤.   (٤(
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ولقد أفصح إمام احلرمني اجلويني عن هذا التوّجه، فقال: »اعلم أّن معظم الكالم 
يف األصول يتعّلق باأللفاظ واملعاين. أّما املعاين، فستأيت يف كتاب القياس إْن شاء اهلل، أّما 

األلفاظ، فال بّد من االعتناء هبا؛ فإّن الرشيعة عربّية«)١).

»مّلا  قال:  عندما  األصول  لنفائس  القرايف يف رشحه  اإلمام  املعنى  هذا  يشّذ عن  ومل 
العرب ونحوهم  بلغة  القرآن واألخبار؛ ومها واردان  كان املرجع يف معرفة رشعنا إىل 

وترصيفهم؛ كان العلم برشعنا موقوفًا يف العلم هبذه األمور«)٢).

إّن أساس هذا البناء يف منهج الفهم والبيان عند األصولّيني، قائم عىل اللغة العربّية، 
وعىل العلم بعلومها، والتمّكن من مكّوناهتا. وأّول منطلق يف هذا التمّكن والبناء، هو 

مدارسة اللفظ يف مجيع املستويات واملكّونات؛ من أجل تعيني املعنى يف النص.

3. حروف املعاين:

وهذه  الفقه،  أصول  علامء  لدى  فائقة  وعناية  أوسع  اهتاممًا  لقيت  أخرى  جهة  ثّمة 
اجلهة هي جهة حروف املعاين؛ وهي املساّمة عند املناطقة بالروابط واألدوات. وتوصف 
إليها«)٣)،  احلاجة  وتشتّد  الفقهّية،  املسائل  »مدار  بأهّنا  األصولّيني  عند  احلروف  هذه 
فمعرفة هذه احلروف ُتعّد من املهاّمت املطلوبة؛ الختالف مواقعها، وهلذا خيتلف الكالم 

واالستنباط بحسبها.

وبمقتىض هذه األمّهّية التي اكتسبتها حروف املعاين يف توجيه داللة اخلطاب ومتّثله، 

اجلويني، أبو املعايل: الربهان يف علم أصول الفقه، بريوت، دار الكتب العلمّية، ١99٧م، ج١، ص١٦9.  (١(
القرايف، أمحد: نفائس األصول، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود؛ عيل حممد معوض، مّكة املكّرمة، مكتبة نزار مصطفى   (٢(

الباز، ١٤١٦هـ.ق/ ١995م، ج٢، ص5٣١. 
من أهّم املؤلفات املخّصصة للحروف: الالمات للزجاجي )ت: ٣٣٧ هـ(؛ األزهية يف علم احلروف للهروي )ت: ٤١5   (٣(
هـ(؛ رصف املباين يف رشح حروف املعاين ألمحد بن النور املالقي )ت: 8٠٢ هـ(؛ الداين يف حروف املعاين للمرادي )ت: 
9٤9 هـ(؛ اللكنوي، حممد: فواتح الرمحوت هبامش املستصفى، مؤّسسة الرسالة، ٢٠٠٣م، ج١، ص٢٢9؛ هناية السؤل، 
ج١، ص٢١٧؛ اإلهباج، ج١، ص٢١8، اللمع، ص٣٦؛ العدة، ج١، ص١9٤؛ أصول الرسخيس، ج١، ص٢٠٠؛ قواطع 

األدلة، ص8٤.
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هذه  لدراسة  كتبهم  يف  مستقّلًة  وأبحاثًا  خاّصًة  فصوالً  األصول  علامء  هلا  أفرد  فقد 
احلروف، حيث تّتفق كلمة علامء األصول عىل شّدة احلاجة إىل حروف املعاين؛ ألهّنا من 
مجلة كالم العرب، مضافًا إىل أّن األحكام ختتلف بسبب اختالف معانيها ومواقعها يف 

اخلطاب، فكانت الرضورة وحاجة الفقيه إىل معرفة أصوهلا.

وقد اعتنى علامء األصول مع علامء التفسري هبذا القسم، فتحّدثوا عن حروف املعاين؛ 
شارحني معانيها، وحمّددين مواقعها يف النصوص الرشعّية، وما تؤّديه هذه احلروف من 
املعاين؛ تبعًا الستعامالهتا يف الرتكيب، وما يمّيز حروف املعاين هو أّن بعضها حيّل حمّل 
بعضها اآلخر يف أداء املعنى، وهذا أحد أشكال تبادل الوظائف واألدوار الداللّية بني 

احلروف؛ بام يساهم يف اّتساع داللة اخلطاب يف إفادة املعاين داخل اخلطاب القرآين)١).

4. الداللة وفهم اخلطاب:

يف  الداليّل  اجلانب  األصولّيني:  دراسة  موضوع  كانت  التي  اللغوّية  اجلوانب  ومن 
والتأويل  التفسري  توّقف  هو  اجلانب  هبذا  العناية  إىل  باألصولّيني  حدا  والذي  النّص. 
واالستنباط عىل معرفة داللة اللفظ عىل املعنى من مجيع اجلهات والزوايا؛ علاًم أّن داللة 

األلفاظ عىل املعاين تأخذ عّدة أبعاد، وأقسام؛ بعضها منطوق، والبعض اآلخر مفهوم.

فالدالالت تعني الفقيه عىل استخراج األحكام واستنباطها من املنطوق، واالنتقال 
إىل املفهوم غري املرّصح به، وهي القضّية املرّصح هبا، كام تعينه عىل استنباط األحكام غري 
املرّصح هبا من النّص املرّصح به؛ أي غري املنصوص عليها، وهذا الشكل يف االستدالل 
التوليد، واالستدالل باملنطوق للمفهوم، عن طريق الفهم  املناطقة بقواعد  يعرف عند 
اللغوّي)٢). ومن هنا عّدت جهة الدالالت عمدة علم األصول. فال بّد يف التفسري من 
إدراك سليم ومعرفة عميقة بدالالت األلفاظ عىل املعاين، وبالتغرّي الذي يطرأ عىل داللة 

الكّتاب  احّتاد  عن  تصدر  حمّكمة،  فصلّية  العريب،  الثرات  جملة  املعنى«،  تعّدد  يف  املعاين  حروف  »أثر  أمحد:  عرايب،  انظر:   (١(
العرب، دمشق، السنة٢٣، مارس٢٠٠٣م.

انظر: النقاري، محو: املنهجّية األصولّية واملنطق اليونايّن، السعودّية، الشبكة العربّية للنرش، ٢٠١٣م، ص٤٢.  (٢(



ال�صنة 1 العدد 1 �صيف 2016

١٠5

دد
الع

ف 
مل

اخلطاب؛ تبعًا للسياق املحيط باخلطاب، وهلذا الغرض نظر علامء أصول الفقه يف األلفاظ 
باملقتضيات  اإلملام  إىل  عنايتهم  انرصفت  كام  أبعادها،  مجيع  يف  باملعاين،  عالقتها  ويف 
املحيطة باخلطاب؛ ألّن الكالم الواحد ختتلف داللته تبعًا للمقتضيات املحيطة به، وما 

قّرره يف هذا الباب من حاكمّية السياق.

فداللة األلفاظ تابعة لقصد املتكّلم وإرادته، ومن ثّم ال بّد من معرفة القصد واإلرادة 
بواسطة القرائن املحيطة بالنّص.

ويعّد مبحث الداللة عند األصولّيني األساس الذي يتأّسس عليه بناء علم أصول 
هذا  أّن  »اعلم  املستصفى:  يف  قال  عندما  الغزايل؛  اإلمام  هذا  عن  كشف  وقد  الفقه، 
اقتباس األحكام من  املجتهدين يف  القطب هو عمدة علم األصول؛ ألّنه ميدان سعي 

أصوهلا واجتنائها من أغصاهنا«)١).

ومّا حّفز األصولّيني عىل التوّسع يف املباحث اللغوّية والداللّية: هو درجة التفاوت 
يف  جاءت  التي  فاأللفاظ  واخلفاء؛  الوضوح  درجة  حيث  من  األلفاظ،  يف  احلاصل 
اخلطاب الرشعي ليست يف مستوى واحد، من حيث الوضوح واإلبانة واخلفاء؛ بل إّن 
أو بمعناه  أو بفحواه ومفهومه،  الواحد »قد يدّل عىل احلكم بصيغته ومنظومه،  اللفظ 

ومعقوله«)٢).

ومن ثّم، مّلا كان النّص الرشعّي يدّل عىل أكثر من داللة بطرق خمتلفة، فقد أضحى 
رضورّيًا البحث يف داللة النصوص عىل معانيها، التي تعّد قواعد أصولّية لغوّية ترسم 
أهّم  من  وهو  معانيه،  عىل  الداللة  يف  النّص  طاقات  كاّفة  استثامر  يف  االجتهاد  منهج 

البحوث التي يقوم عليها استنباط األحكام الرشعية )٣).

الغزايل، أبو حامد: املستصفى، بريوت، مؤّسسة الرسالة، ٢٠٠٣م، ج١، ص٧٢.  (١(
م.ن.  (٢(

انظر: الدريني، فتحي: املناهج األصولّية يف االجتهاد بالرأي يف الترشيع اإلسالمّي، ط٣، بريوت، دار الرسالة، ١٤٣٤هـ.ق/   (٣(
٢٠١٣م، ص٢٦8.
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وتسعى النظرة األصولّية للبحث الداليل إىل حتديد معامل البيان والتفسري والتأويل؛ 
واملتون  النصوص  هبا  توزن  التي  احلاكمة  والضوابط  املنضبطة  املعايري  بوضع  وذلك 

اللغوّية يف حالة إذا ما شاهبا لبس، أو اكتنفها غموض، أو اعرتضها إهبام. 

وعلم أصول الفقه يف جممله إّنام هو بحث يف الدالالت، لفظًا ومعنًى ونّصًا وسياقًا، 
السياق يف  اللغة يف فهم اخلطاب، وضوابط  التالزم بني قوانني  وذلك عن طريق مبدأ 

حتديد املعنى املتعّدد عىل نحو خمصوص.

الرصد  هذا  وكان  والزوايا،  اجلهات  خمتلف  يف  األلفاظ  األصول  علامء  رصد  وقد 
من أّول وضع الواضع إىل آخر فهم السامع؛ حيث إهّنم تتّبعوا اللفظ يف مجيع اجلهات 

والزوايا، وهو يؤّدي املعنى يف النّص.

فاللفظ  الرتكيب،  داخل  اللفظ  وحضور  اشتغال  مستوى  يف  الرصد  هذا  كان  لقد 
بمفرده جمّردًا عن سياقه ال فائدة منه.

5. املشرتك اللفظي:

ومن املباحث اللفظّية عند األصولّيني: مبحث املشرتك اللفظّي، وهو اللفظ الذي يدّل 
عىل أكثر من معنى وضعًا، و املشرتك املعنوي وهو الذي يصدق عىل أكثر من مصداق. 

وئ وئ   ۇئ  چ  أمثلته:  والسنّة، ومن  القرآن  الرشعّي يف  اخلطاب  ما ورد يف  الثاين  ومن 
لعود  تبعًا  الزوج؛  هو  أو  الويل،  هو  النكاح  عقدة  بيده  فالذي  چ)١)،  ۆئ  ۆئ  ۇئ  

الضمري يف قوله -تعاىل- چ    ۇئ ۇئچ إىل الويل أو إىل الزوج. لكّن األصل أْن حُيمل 
اللفظ عىل معنى واحد؛ تبعًا لقاعدة »األصل في األلفاظ االنفراد، وليس االشتراك«)٢).

بأرسها  واحلروف  بالروابط-  -املساّمة  املعاين  حروف  اللفظي  املشرتك  ومن 
چ  چ  تعاىل:چ  قوله  يف  »أو«  مثل:  احلروف،  يف  املشرتك  يف  تندرج  مشرتكة، 

سورة البقرة، اآلية ٢٣٧.  (١(
انظر: التلمساين، حممد: مفتاح الوصول، حتقيق: حممد عيل فركوس اجلزائري، بريوت، مؤّسسة الرسالة، ١99٦م، ص٤٧9.  (٢(
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ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  
وعلامء  الفقهاء  بني  الواقع  فاالختالف  چ)١)،  ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں 
األصول، يعود إىل داللة »أو« يف هذا اخلطاب القرآيّن، فهي حمتملة ألكثر من معنى: 
هل هي للتفصيل، فيكون احلكم أن يقّتلوا إذا هم قَتلوا، أو يصّلبوا إذا هم قَتلوا 
التي  العقوبة  اختيار  يف  السلطة  للقايض  فيكون  للتخيري،  هي  أم  املال،  وأخذوا 

ينفّذها عىل املحاربني؟)٢).

6. عربّية اخلطاب القرآيّن: 
من املبادئ األساسّية التي يبتني عليها تفسري اخلطاب الرشعّي وتأويله، أّن املنطلق 
هذا  هبا  ُكتَِب  التي  العربّية  اللغة  هو  يكون  أن  جيب  للخطاب  املوضوعّي  التفسري  يف 
اخلطاب، فالدراية باللغة العربّية يف مجيع مكّوناهتا وعنارصها مقتىض منهجّي يف تفسري 
وتراكيبه  ألفاظه  يف  عريّب  خطاب  القرآيّن  اخلطاب  أّن  ذلك  وقراءته؛  القرآيّن  اخلطاب 
وأساليبه. وهذا ما يلزم عىل مفرّس اخلطاب أن يكون عىل علم باللغة العربّية، وبمنطقها 

يف التخاطب، وسننها يف األداء والبيان. 
هو  القرآيّن  فالنّص  اللغة؛  علامء  نصوص  من  كثري  ده  تؤكِّ القرآيّن  اخلطاب  وعربّية 
نّص لغوّي، منسوج من جنس لسان العرب، حيكمه ما حيكم كالم العرب من ضوابط 

وقواعد ناظمة وحاكمة للتخاطب)٣).
هذه احلقيقة هي التي قّررها اإلمام الشافعي يف الرسالة، عندما قال إّن القرآن الكريم 
جاء بلغة العرب، فهو موافق للغة العربّية يف طرق البيان، ومذاهبها يف التعبري، وسننها 

يف األداء)٤).

سورة املائدة، اآلية ٣٣.  (١(
انظر: شيخ زاده، حميي الدين: حاشية  حميي الدين شيخ زاده عىل تفسري القايض البيضاوي، بريوت، دار صادر، ١98٠م،   (٢(

ج٧، ص٤٠٣. 
انظر: األوراغي، حممد: لسان حضارة القرآن، الرباط، دار اإلمان، ٢٠١٣م، مقّدمة الكتاب.  (٣(

انظر: الشافعي، حممد: الرسالة، بريوت، مؤّسسة الرسالة نارشون، ٢٠٠٠م، ص5٢.  (٤(
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العربّية،  اللغة  مقتضيات  وفق  نزوهلا  وبحكم  اإلسالمّية،  الرشيعة  عربّية  فبحكم 
وأساليبها يف التعبري؛ كان رضورة ولزامًا عىل املجتهد، أن يتمّكن من اللغة العربّية، يف 

مجيع مكّوناهتا وعنارصها)١).

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   چڳ  -تعاىل-:  قوله  من  املأخوذ  هو  الترصيح  هذا 
ے  ھ  ھ   ھ  ھ  چہ  -سبحانه-:  وقوله  ںچ)٢)،  ڱ  ڱ 

چ ڻ ۀ    ۀ ہ چ)٤)، فهذه النصوص القرآنّية تؤّكد  چ)٣)، وقوله -تعاىل-:  ے 
.(5(» عىل أّن القرآن الكريم »نزل بلسان عريب مبني، وبالعربّية خاطبنا رسول اهلل

الكريم  القرآن  بمشاركة  اعرتاف رصيح  العربّية  اللغة  الكريم عىل  القرآن  ابتناء  إّن 
القرآن  أّن  يعني  وهذا  واألسلويّب،  الرتكيبّي  الداليّل  اجلانب  يف  وتوافقهام  العربّية  لّلغة 
الكريم سار عىل سنن العرب يف خماطبتهم وحماورهتم ومعهود تعبريهم يف اللغة العربّية، 
العربّية؛ من وصل وفصل، وإجياز وإطناب، وتقديم  اللغة  فهو حيمل مجيع خصائص 

وتأخري، وهذا أمر مشهود ومعرتف به بني علامء اللغة العربّية)٦).

ومن املعرفة بالعربّية معرفة مقاصد العرب يف كالمهم وعاداهتم يف التخاطب، وال 
تعرف مقاصد العرب إال بمعرفة كالمهم وأدهبم ولغتهم، فالقرآن الكريم كالم عريّب. 
ومن ثّم كانت قواعد العربّية طريقًا إىل فهم معانيه، وبدون ذاك يقع الغلط ويسوء الفهم 

ملن ليس بعريّب.

وقد أمجع املفرّسون واألصولّيون وعلامء الدراسات القرآنّية عىل أّن الضابط اللغوّي 
أّي  يقوم  أن  يمكن  الكريم. وبصيغة أخرى: ال  القرآن  آي  فهم  األّول يف  الطريق  يعّد 

انظر: حدادي، أمحد: حاجة املفتي للغة العربّية، املغرب، دار جسور، ٢٠٠٠م، ص٢٢.  (١(
سورة إبراهيم، اآلية ٤.  (٢(
سورة يوسف، اآلية ٢.  (٣(

سورة الشعراء، اآلية ١95.  (٤(
األندليس، ابن حزم: املحىّل، بريوت، دار الكتب العلمية، ١99٤م، ج5، ص١89.  (5(

انظر: ابن املثنى، معمر )أبو عبيدة(: جماز القرآن، حتقيق: فؤاد سزكني، مرص، نرش مكتبة املعارف، ١98٠م، ج١، ص١٧.  (٦(
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تفسري -أّيًا كان نوعه، وطبيعته- إال باالعتامد عىل اللغة، »فال يمكن الوصول إىل معنى 
جزئّي يف النّص -فقهّيًا كان أم رشعّيًا أم أصولّيًا- إال باالنطالق من اللغة«)١)؛ ولذلك 
اللفظّية«)٢)؛ ألّن  العلوم  القرآن:  علوم  يشتغل  من  إليه  »وما حيتاج  ما جيب،  أّول  كان 

ألفاظ القرآن -كام قال الراغب- هي لّب كالم العرب)٣).

وُيعّد علم النحو من العلوم املعينة عىل فهم اخلطاب الرشعّي، واستجالء الداللة، 
وإظهار املعنى، ومن ثّم »ففرض عىل كّل فقيه أن يكون عاملًا بالنحو الذي هو ترتيب 
العرب لكالمهم الذي به نزل القرآن«)٤)، فهو من العلوم الرضورّية للفقيه واملجتهد؛ 

»حيث لو سقط علم النحو لسقط فهم القرآن الكريم«)5).

النحو؛  بقواعد علم  عاملًا  يكون خبريًا  أن  الرشعّي من  النّص  مع  للمتعامل  بّد  فال 
ألّن فهم النّص بشكل صحيح كامل مرتبط ارتباطًا كّلّيًا بمعرفة موقع الكلمة يف اجلملة 

العربّية، ومعرفة إعراهبا. وهذا ال يتيرّس إال ملن عنده زاد طّيب يف هذا العلم)٦).

التي حتمل خطابًا رصحيًا يف رضورة  بنا إىل تقرير هذه احلقيقة  النقول تفيض  هذه 
هذه  ومواقع  ألفاظها  ودالالت  وتراكيبها  وعلومها  العربّية،  اللغة  من  املفرّس  متّكن 
األلفاظ يف سياق اخلطاب، وأّن اجلهل هبذه املقتضيات، والقيود، والرشوط، سيجنّب 
صاحبه -خاّصة املشتغل باالجتهاد- الصواب، ويؤّدي به إىل حتريف معاين النصوص 
استخراج  يمكنه  ال  اللغة  يعرف  ال  »فمن  املــرادة،  داللتها  عن  وإخراجها  الرشعّية، 
األحكام من الكتاب والسنّة«)٧)، وهو ما يؤّدي به إىل االبتعاد عن متّثل القصد من النّص 

الرشعّي.

املالكي، حممد: دراسة الطربي للمعنى، املغرب، منشورات وزارة األوقاف املغربّية، ٢٠٠٠م، ص١٢١.   (١(
الراغب األصفهاين، حسني )الراغب(: مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق: صفوان عدنان داوودي، ط٢، قم املقّدسة، طليعة   (٢(

النور؛ مطبعة سليامنزاده، ١٤٢٧هـ.ق، ص٦. 
انظر: م.ن، ص٤.  (٣(

األندليس، ابن حزم: اإلحكام، حتقيق: أمحد حممد شاكر، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، ١98٠م، ج5، ص١٢٦.  (٤(
األندليس، ابن حزم: رسائل ابن حزم، حتقيق: إحسان عباس، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، ١98٠م، ج٣، ص١٦٢.   (5(

انظر: امليداين، عبد الرمحان حبنكة: قواعد التدّبر األمثل لكتاب اهلل، دمشق، دار القلم، ١98٧م، ص89.  (٦(
الطويف، نجم الدين: رشح خمترص الروضة، دمشق، دار القلم، ١98٠م، ج٣، ص٤٦9.   (٧(
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7. محل اخلطاب عىل الظاهر: 

من األسس والثوابت التي يبتني عليها تفسري اخلطاب: محل اخلطاب عىل الظاهر، 
اللغوّي،  الوضع  ذلك  عىل  دّل  كام  مسّمياهتا؛  عىل  األســامء  إيقاع  يف  يتحّدد  والــذي 

واصطالح التخاطب.

كثري من علامء أصول  عند  عليه  متعارف  العام، وكام هو  اخلطاب -بمعناه  وظاهر 
الفقه- هو املعنى املتبادر من تداول اخلطاب، أو هو املعنى املكتسب من النّص، كام دّل 

عىل ذلك الوضع اللغوّي، وقصد املتكّلم من اخلطاب.

والسند يف محل اخلطاب عىل الظاهر هو عربّية اخلطاب القرآين، من حيث هو خطاب 
أن  واألصــول،  التفسري  علامء  من  القاعدة  هذه  فاقتضت  العريب،  الكالم  من  منسوج 
ينّصوا رصاحة، ويف أكثر من مناسبة عىل أّن األصل يف محل اخلطاب هو األخذ بالظاهر.

وقد ترّتب عىل هذا املقتىض املنهجّي جمموعة من األمور، أبرزها: 

األداء  يف  ومنطقها  التخاطب،  يف  وسننها  اللغة  بأعراف  التقّيد  هو  الظاهر  أّن  أ. 
كان  ولو  واإلفهام،  البيان  حتّقق  هو  الكالم  وضع  من  القصد  ألّن  والتعبري؛ 
التخاطب بخالف ذلك جلرى جمرى اللغو، وهذا ما يتناىف ويتعارض مع الفائدة 
من الغاية من إرسال اخلطاب، التي هي حتقيق التفاهم؛ ألّن األصل أّن العرب 
ال تتخاطب باملهمل الذي ال فائدة فيه. ومن هنا، كان الواجب عىل مفرّس النّص 
أن يتقّيد بالداللة األصلّية للنّص ويراعيها يف استمداد املعنى من النّص. وهذه 
الداللة هي التي يراد هبا الظاهر، وتّتحد بكوهنا »املعنى املراد من اخلطاب، حسب 

ما دّلت عليه األلفاظ يف هذا اخلطاب«)١).

املتبادر بدون دليل هو تأويل فاسد ومردود  ب. أّن كّل تفسري يلغي املعنى الظاهر 
عىل صاحبه؛ فكّل َمْن اّدعى »فهم أرسار القرآن، ومل حيكم التفسري الظاهر؛ فهو 

»النّص والتأويل«، حماورة مع الدكتور أمحد الريسويّن، جملة املنطلق اجلديد، العدد9، ٢٠٠8م.  (١(
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كمن اّدعى البلوغ إىل صدر البيت قبل جتاوز الباب، فظاهر التفسري جيري جمرى 
تعّلم اللغة التي ال بّد منها للفهم«)١).

وقد شّدد األصويّل ابن حزم النكري عىل من أوقع األلفاظ عىل غري مسّمياهتا، وعىل 
غري مواقعها؛ ملا يف هذا اإليقاع من توجيه املعنى عىل غري القصد من الوضع اللغوّي، 
وإبعاد عن القصد وحتريف اخلطاب الرشعّي عن داللته احلقيقّية، حيث قال يف اإلحكام: 
»فاألصل يف كّل بالء، وعامء، وغلط، وفساد: اختالط األسامء ووقوع اسم واحد عىل 

معاين كثرية«)٢).  

جمنون  فهو  موضوعها؛  غري  عىل  )األلفاظ(  منها  شيئًا  يوقع  أن  أراد  »فمن  وعليه، 
الذهب  يسّمي  أن  وأراد  حّقًا،  والباطل  باطال  احلّق  يسّمي  أن  أٍراد  كمن  وهو  وقاح، 

خشبًا، وهذا غاية اجلهل والسخف«)٣).

ومّا ترّتب عىل هذا الضابط املتعّلق برضورة محل اخلطاب عىل الظاهر: أّن الظهور 
اللفظ عىل احلقيقة؛ ألهّنا هي األصل، وعدم املصري إىل املجاز  اللفظّي عبارة عن محل 
إال بقرينة أو سياق، ومتّثل معاين اخلطاب حسب ما هو متبادر من السياق، واملقصود 
باملتبادر هو انسياب املعنى إىل الذهن مبارشة عند قراءة اللفظ وسامعه، وما ال شّك فيه 
التحّقق من داللة األلفاظ؛ وذلك  اللفظ عىل احلقيقة، مع وجوب  املتبادر هو محل  أّن 
بحملها عىل اصطالح التخاطب ومنطق اللغة العربّية يف التخاطب؛ ألّن األلفاظ تعرّب 
»عاّم وضعت له يف اللغة، وأّن ما عدا ذلك باطل«)٤). ومن التحّقق من داللة الظاهر: 
فقد  أحاهلا،  »فمن  عليه،  ودّلت  به  الذي علقت  املعنى  لفظة عن  بكّل  التعبري  وجوب 

قصد إبطال احلقائق، وقصد اإلشكال ال اإلفهام«)5).

الزركش، بدر الدين: الربهان يف علوم القرآن، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط١، مرص، دار إحياء الكتب العربية؛   (١(
عيسى البايب احللبي ورشكاءه، ١٣٧٦هـ.ق/ ١95٧م، ج٢، ص١55. 

ابن حزم، اإلحكام يف أصول اإلحكام، م.س، ج8، ص١٠١.   (٢(
األندليس، ابن حزم: الفصل يف امللل واألهواء والنحل، بريوت، دار اجليل، ج٢، ص٢٧9.   (٣(

األندليّس، اإلحكام يف أصول األحكام، م.س، ج٣، ص٤٣.   (٤(
م.ن، ج٣، ص٣.   (5(
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ومن الظاهر حتكيم السياق يف حتصيل املعنى من النّص؛ ألّن السياق طريق راشد، 
وهاٍد يف متّثل املعاين من النصوص)١).

والتحّقق من داللة األلفاظ مقتىض منهجّي يف سالمة التفسري؛ بحكم العالقة اجلامعة 
واملتبادلة بني التحّقق من داللة األلفاظ يف اخلطاب، واملعنى الذي حتمله هذه األلفاظ، 
التي تتحّدد يف مراعاة سنن التخاطب ومنطق األداء يف اللغة العربّية. وبناًء عىل هذا، ال 
نلجأ إىل التأويل إال برشوط، أمّهها: أن ال نخرج بالتأويل عن معهود اللغة العربّية يف 
نقل املعاين، فال بّد من أن يكون النقل موافقًا ملنطق اللغة العربّية، وهي احلقيقة اللغوّية، 
وموافقتها األولية لداللة النص الرشعي؛ حيث »ال حيّل رصف لفظة معروفة املعنى يف 

ه للخطاب. اللغة عن معناها الذي وضعت له يف اللغة؛ إال بدليل؛ وهو السياق املوجِّ
ومن التمّسك بالظاهر -أيضًا-؛ التقّيد باألوضاع اللغوية، ومنطق اللغة العربّية يف 
العرب يف اخلطاب«؛ وهو  الذي يأخذ اسم »معهود  القرآيّن، وهو  متّثل داللة اخلطاب 
اللغة  معهود  عىل  القرآيّن  اخلطاب  محل  َمْن  فكّل  التفسري،  يف  األساسّية  الرشوط  من 
العربّية يف اخلطاب، وتقّيد بضوابط التفسري يكون يف منأى عن التحريف والتبديل؛ ألّن 
القرآن الكريم خاطب العرب بام يتناسب مع مستواهم اللغوّي والعلمّي؛ فاألصل يف 
التخاطب أن جيري عىل األمر املشرتك بني اجلميع؛ حيث لو مل يكن األمر كذلك لكان 
اخلطاب إىل السامع من قبيل اخلطاب بام ال يطاق، وهو غري واقع يف مقاصد الرشع التي 

منها أّن األساس يف التكليف إفهام املكلَّف ما ُكلِّف به)٢).
ويندرج يف معهود العرب من اخلطاب ما هو تارخيّي ثقايّف؛ أي كّل ما يّتصل بالبيئة 
أم معنوّية، من  ماّدّية -من تضاريس ومناخ-  بيئة  أكانت  القرآن، سواء  فيها  التي نزل 
عادات وأعراف وتقاليد؛ ذلك أّن روح القرآن الكريم روح عربّية يف اللغة واألسلوب 
واخلطاب، وال يمكن النفاذ إىل داللته إال بمعرفة تلك البيئة العربية، سواء أكانت تلك 

املعرفة ماّدّية أم معنوّية. 

انظر: صحراوي، مسعود: املنهج السياقّي ودوره يف فهم النّص، جملة الوعي اإلسالمّي، شهرّية فكرّية، تصدر عن  قطاع   (١(
الثقافة والشؤون اإلسالمّية يف وزارة األوقاف، الكويت، العدد5٤١، ٢٠١٠م.

انظر: بزا، عبد النور: مصالح اإلنسان: مقاربة مقاصدّية، ط٢، منشورات املعهد العاملّي للفكر االسالمي، ٢٠٠٦م.  (٢(
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ومن ثّم، فإّن حتّري الدّقة يف انتقاء األلفاظ املعرّبة عن املعاين، وتوظيفها فيام تقتضيه 
معانيها -تبعًا الصطالح التخاطب- جيعل املفرّس يف مأمن من حتريف اخلطاب الرشعّي 
عن داللته احلقيقّية أو إبعاده عن سياقه، وهذا هو املراد بالظاهر الذي عمل األصولّيون 
يف  وقيدًا  التفسري  يف  أصاًل  وعّده  تأصيله،  عىل  خاّصة  حزم  وابن  تقعيده،  عىل  عاّمة 
التأويل، فالظاهر »هو ما تقتضيه اللغة من معاٍن، وما حتمله ألفاظها من دالالت؛ ألّن 

القرآن نزل بلسان عريّب، وعىل هذا اللسان جرى التخاطب«)١).

وضابط ظاهر اخلطاب يقي املفرّس من اللجوء إىل التأويل إال إذا حصل عىل دليل، 
أو مقتىض لغوّي يعينه عىل رصف املعنى الظاهر؛ ألّن التأويل خالف األصل، وال ُيصار 

إليه إال بعد تعّذر محل اخلطاب عىل معناه الظاهر، وهو املعنى املتبادر من اخلطاب.

وهذا مؤرّش عىل مدى رضورة احرتام الداللة األصلّية التي حيملها النّص الرشعّي، 
وعدم جماوزهتا إال بدليل.

ولتأمني اخلطاب القرآيّن من القراءات التحريفّية التي ال هّم هلا سوى التالعب باملعنى 
احلقيقّي للنّص، ولالحرتاز من النفاذ إىل املعنى الباطن الذي ال حيتمله النّص بطبيعته 
اخلطاب؛ألّن  محل  يف  األصل  هو  الظاهر  أّن  عىل  األصوليون  نّص  والداللّية؛  اللغوّية 
الظاهر هو املعنى الذي تتحّمله طبيعة النّص يف أداء املعنى بواسطة اللغة املستخدمة يف 
التخاطب، فكان من الرضورّي التقّيد بالقواعد العاّمة لتلقي النّص، ومن هذه القواعد: 

املعنى  وهي  اللغوّي،  الوضع  يقّرها  التي  احلقيقة  هو  اللفظ  محل  يف  األصل  أّن   -
إال  احلقيقة  من  احلقيقّي  معناه  يف  اللفظ  يرصف  وال  اللفظ،  تداول  من  املتبادر 

بقرينة تأخذ من سياق اخلطاب، ويقّرها الوضع اللغوّي.

أّن الغاية من مدارسة اللفظ هو تعيني معناه؛ ألّن االعتناء باملعاين هو األصل، بناًء   -
عىل أّن العرب إّنام كانت عنايتها باملعاين، وإّنام جعلت األلفاظ أدوات مساعدة. 

للوقوف عىل حقيقة الظاهر، يستحسن الرجوع إىل: العييس، أمحد عيسى يوسف: الظاهر عند ابن حزم: دراسة أصولية   (١(
فقهّية، بريوت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٦م. 
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أّن اللفظ أداة لتحصيل املعنى.  -

أّن التأويل إذا كان يلغي ظاهر النّص، فهو مردود.  -

أّن األصل مراعاة السياق؛ ألّن السياق حاكم، ويعني عىل الفهم، ويساعد عىل   -
ترجيح األقوال)١).

باملعنى  والعبور  املرور  قبل  للخطاب  الباطن  املعنى  إىل  للوصول  مطمع  ال  أّنه   -
الظاهر.

أّن املقصود باملعنى الباطن هو املعنى التبعّي للمعنى األصيّل؛ وهو غري منطوق   -
من ألفاظ النّص؛ وإّنام يفهم انطالقًا من مفهوم اخلطاب.

فالدالالت عند األصولّيني، منها: ما هو مقصود أصالة، ومنها: ما هو مقصود تبعًا. 
والعالقة اجلامعة بينهام هي عالقة الالزم بامللزوم.    

واملعنى الباطن هو املعنى الذي يلغي ظاهر النّص، ويرفع املعنى املتبادر من الوضع 
وال  بالتبع،  وال  باألصالة  ال  اخلطاب،  تداول  من  مقصود  غري  املعنى  وهذا  اللغوّي، 
يقتضيه اصطالح التخاطب وأعراف اللغة العربّية يف أداء املعنى وحتصيل الداللة، فكّل 
من اّدعى القول بالباطن من دون أن يعمد إىل حتكيم الظاهر، أو اختار أن جيعل الباطن 

هو األصل؛ فهو كمن اّدعى دخول البيت من دون أن يمّر بالباب)٢).

8.رعاية آيات املوضوع الواحد ورواياته يف التفسي:

الفقه يف تفسريهم  التي استعان هبا علامء أصول  وهي من أهّم اآللّيات والضوابط 
معانيها  يف  متامسكة  داللّية  وحدة  الرشعّي  اخلطاب  أّن  ومفادها:  الرشعّي؛  للخطاب 
اللغوّية والرشعّية. ومن هنا، وجب عىل مفرّس اخلطاب الرشعّي أن ينطلق من وحدة 
الواحد،  التي تشرتك يف املوضوع  املوضوع يف اخلطاب؛ وذلك بجمع مجيع النصوص 

انظر: عروي، حممد إقبال: الوظيفة الرتجيحّية للسياق عند املفرّسين، جملة آفاق، فصلّية فكرّية، تصدر عن مركز اإلمارات   (١(
للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجّية، اإلمارات، العدد٣5، ٢٠٠١م.

انظر: الغزايل، إحياء علوم الدين، م.س، ج١، ص٣٧١.  (٢(
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من  جمموعة  يف  تشرتك  داللّية  وحدة  ُيعّد  نبوّيًا-  حديثًا  أو  -قرآنًا  الرشعّي  فالنّص 
املقّومات اللغوّية والداللّية، عىل الرغم من سعة فضائه وامتداد زمانه، وتنّوع مواضيعه 
وقضاياه، والدارس خلطاب األًصولّيني واملفرّسين جيد أهّنم قد اهتّموا بوحدة النّص يف 
القرآن الكريم، واعتربوها رشطًا منهجّيًا يف التفسري، وضابطًا أساسًا يف التأويل؛ وهذا 
ما يستلزم من مفرّس اخلطاب »أن يضّم كالمه -تعاىل- بعضه إىل بعض«)١)، وأن يستغّل 
مجيع النصوص ذات املوضوع الواحد، وأن ال يرتك شيئًا منها عىل حساب النصوص 

األخرى، وال يقرّص يف طلب النصوص التي جيمعها املوضوع الواحد.

التفسري، فهم مّتفقون عىل  اّتفاق بني علامء  التفسري هو حمّل  املنهجّي يف  املبدأ  وهذا 
محل النصوص بعضها عىل بعضها اآلخر يف مجيع النواحي املتعّلقة باحلكم. ومن ذلك: 
واملنسوخ،  والناسخ  واملتشابه،  واملحكم  واملبنّي،  واملجمل  واخلاّص،  العاّم  بني  الربط 
واألصيّل والتبعّي. ومّا يرتّتب عىل هذه الضابطة املنهجّية يف التفسري: اعتبار »احلديث 
والقرآن كّله كلفظة واحدة، فال حيكم بآية دون أخرى، وال بحديث دون آخر؛ بل يضّم 

بعضه عىل بعض«)٢).

ومن شأن اجلمع بني النصوص ذات املوضوع الواحد أن يزيل التعارض ويرفع 
االلتباس الذي قد يتومّهه مفرّس اخلطاب، أو يقع فيه يف بادئ أمره، وهو يتعامل مع 
أّنه ال تعارض يف النصوص الرشعّية. قال ابن حزم: »فقد  القرآن الكريم؛ فاألصل 
اآلية  التعارض بني  وإذا وقع  يتعارض«)٣)،  اهلل -تعاىل- ال  أّن كالم  علمنا رضورة 
له من  بّد  فال  النصوص،  بني  اجلمع  استشكل عليه  أو  واحلديث حسب ظّن املفرّس، 
من  أوىل  النصوص  »استعامل  األصولّية:  القاعدة  هذه  حسب  النصوص  بني  اجلمع 
يشء  ومها  مّتفقان،  الصحيح  واحلديث  الكريم  القرآن  »أّن  املعلوم  فمن  إمهاهلا«؛ 

ابن حزم، املحىّل، م.س، ج9، ص٤٤9.   (١(
ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، م.س، ج9، ص١٤. وانظر يف موضع آخر من اإلحكام: »والقرآن واخلرب الصحيح   (٢(
بعضهام مضاف إىل بعض؛ ومها يشء واحد، يف أهّنام من عند اهلل تعاىل وحكمهام حكم واحد يف باب وجوب الطاعة«. ج١، 

ص98.
ابن حزم، املحىّل، م.س، ج9، ص١٧٧.  (٣(
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واحد، ال تعارض بينهام وال اختالف«)١).

إّن األساس احلاكم عىل هذا التوّجه وهذا التصّور أّن الكّل مهيمن عىل اجلزء وموّجه 
له ومؤّثر فيه.

ومن هنا، فال حميص للمتفّهم أو املفرّس من رّد اآلية السابقة إىل اآلية الالحقة، واجلمع 
املوضوع،  يف  تشرتك  التي  النصوص  وجتميع  التفسري،  عملّية  يف  والالحق  السابق  بني 
وذلك بتجميع اآليات والنصوص، من جهة أّن بعضها متعّلق ببعضها اآلخر؛ بل عند 

التأّمل يظهر أّن القرآن كّله كالكلمة  الواحدة)٢).

الرشيعة  يأخذ  أن  املفرّس  عىل  كان  اإلسالمّية،  الرشيعة  شمولّية  مبدأ  من  وانطالقًا 
وينظر إليها مثل نظرته إىل الصورة الواحدة، حسب ما ثبت من كّلّياهتا وجزئّياهتا املرتّتبة 
عليها؛ وذلك بحمل عاّمها املرّتب عىل خاّصها، ومطلقها املحمول عىل مقّيدها، وجمملها 

املفرّس عىل بّينها؛ إىل ما سوى ذلك من مناحيها)٣).

بنّص  التمّسك  خطورة  من  سواء-  حدٍّ  -عىل  والتفسري  األصول  علامء  ر  حذَّ وقد 
واحد يف التفسري، وكان ابن حزم الظاهرّي األندليّس شديد اللهجة عىل َمْن استند إىل 
نّص واحد يف االستدالل، أو يف التفسري، وأمهل باقي النصوص، وعدَّ ذلك من سقطات 
التفسري واإلفتاء، حيث قال يف اإلحكام: »فمن أراد أن جيد مجيع األحكام كّلها يف آية 

واحدة؛ فهو عديم العقل معّلل بإفساد الرشيعة«)٤).
ومّا يرتّتب عىل هذه الضابطة: وجوب النظر إىل اخلطاب يف مستوياته الكّلّية وأبعاده 

ابن حزم، املحىّل، م.س، ج١، ص١٠٠.  (١(
انظر: الزركش، الربهان يف علوم القرآن، م.س، ج١، ص٣9.  (٢(

انظر: الشاطبي، إبراهيم: االعتصام، حتقيق: سليم اهلاليل، القاهرة، دار ابن عفان، ١99٢م، ج١، ص٢٤٤.  (٣(
اإلحكام يف أصول األحكام، م.س، ج٢، ص٢١.   (٤(

ملزيد من التفصيل يف موضوع قراءة اخلطاب عند األصولّيني، انظر:   -
رمضان، حييى: القراءة يف اخلطاب األصويّل، مرص، عامل الكتب احلديثة، ٢٠٠٧م.   -

يونس، حممد: علم التخاطب اإلسالمّي: دراسة لسانّية ملناهج علامء األصول يف فهم النّص، بريوت، دار الكتاب اجلديد   -
املّتحدة، ٢٠٠٦م.

العلمي، عبد احلميد: الدرس الداليّل عند اإلمام الشاطبّي، املغرب، منشورات وزارة األوقاف املغربّية، ٢٠٠٠م.  -
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العاّم عىل اخلاّص،  أّوله إىل آخره، واجلمع بني متقابالته، بحمل  برّد  اإلمجالّية، وذلك 
واملطلق عىل املقّيد، واملجمل عىل املبنّي، »فال حميص للمتفّهم عن رّد الكالم إىل أّوله، 
يف  النظر  فّرق  فإْن  املكّلف،  فهم  يف  الشارع  مقصود  حيّصل  ذاك  وإّن  آخره،  إىل  وأّوله 
أجزائه، فال يتوّصل به إىل مراده، فال يصّح االقتصار يف النظر عىل بعض أجزاء الكالم 

دون بعض«)١).
موضع  يكون  يكاد  جتزئة،  وبدون   ، والكيّلّ الشمويّل  بعده  يف  النّص  مع  والتعامل 
»حسن  من  الرشعّي  النّص  مع  للمتعامل  بّد  فال  بالتفسري،  املشتغلني  مجيع  بني  اّتفاق 
املوضوع  جيمعها  التي  النصوص  خمتلف  بني  والتكاملّية  الرتابطّية  العالقة  إدراك 
الواحد، والقضّية املشرتكة؛ حيث يتيرّس للمفرّس أن يعمد إىل اجلمع بني النصوص التي 
التجّرد  تستلزم  اخلاّصّية  هذه  إّن  كام  مّتزن؛  تفسري  تقديم  وحتاول  ماثلة،  قضايا  تعالج 
ألّن  الرشعّي؛  النّص  مع  التعامل  يف  املذهبّية  واالختيارات  القبلّيات  عن  واملوضوعّية 
هذه القبلّيات واالختيارات من عواقبها أهّنا تؤّثر عىل احلمولة الداللّية يف النّص، وقد 
يّتخذها بعضهم من أجل رضب النصوص بعضها ببعضها اآلخر، وذلك بتحميلها ما 
ال تطيق من املعاين البعيدة التي ال تستند وال تتناسب مع منطق اللغة العربّية يف اإلبالغ 
والداللة، وذلك باّدعاء وقوع التناقض، أو التضارب، أو التنافر بني النصوص، وبيانًا 

لألحكام التي تنتظمها هذه النصوص الرشعّية«)٢). 
چڃ  وتعاىل-:  -سبحانه  قوله  الضابطة  هلذه  دة  املجسِّ التطبيقّية  األمثلة  ومن 
ڃ    چ چ چچ)٣)، فهذه اآلية عاّمة يف كّل مطلَّقة، لكْن خّص منها اآليسة، 

ک  ک  ک  ڑ  چ  -تعاىل-:  لقوله  مصداقًا  هبا؛  ُيدَخل  مل  التي  منها  وخّص  والصغرية، 
ک گچ)٤) ، كام خّص هبا احلامل؛ لقوله -تعاىل-: چ ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئچ)5).
الشاطبي، املوافقات، م.س،  ج٣، ص١5٣.  (١(

سانو، قطب مصطفى: ضوابط منهجّية يف التعامل مع النّص الرشعّي، مرص، دار القلم، ٢٠٠٠م، ج١، ص٤.   (٢(
سورة البقرة، اآلية ٢٢8.  (٣(

سورة األحزاب، اآلية ٤٣.  (٤(
سورة الطالق، اآلية ٤.  (5(
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ولو مل يعمد إىل اجلمع، ومل يقابل املفرّس آية الطالق مع باقي اآليات املتعّلقة بالطالق؛ 
لعّمم احلكم -وهو ثالثة قروء عىل كّل مطلَّقة يف مجيع األحوال- بدون استثناء؛ سواء 

أكان متوىّف عنها زوجها أم كانت غري مدخول هبا)١).

وقد ابتنى عىل هذه الضابطة جمموعة من املعطيات والرشوط، أبرزها: 

العربّية يف األداء، وقواعدها يف اإلفهام،  اللغة  يستند إىل منطق  أّن كّل تفسري ال   -
وضوابطها يف التخاطب؛ هو تفسري غري سليم، والتامس السالمة يف التفسري يلزم 
العربّية يف تفسري اخلطاب؛ ألّن اخلطاب الرشعّي عاّمة  اللغة  عنه حتكيم معايري 
والقرآيّن خاّصة خطاب نزل بلغة عربّية، حتكمه قواعد اللغة العربّية، فكان من 
الطبيعي أن جيري عىل هذا اخلطاب ما جيري عىل اللغة العربّية، من قواعد وظواهر 
ومقتضيات لغوّية ونحوّية، من حذف وإضافة وترصيح وكتابة، وخضوع. ثّم إّن 
ما  القرآين، وهو  يمليه عربّية اخلطاب  االستنباط  العربّية يف  اللغة  قواعد  حتكيم 

أّكده صاحب كتاب جماز القرآن يف مقّدمة كتابه)٢).

من  والتمّكن  اللغة،  علوم  حتصيل  عىل  متوّقف  القرآيّن  اخلطاب  داللة  ضبط  أّن   -
قواعدها وداللتها وتراكيبها، مع ضبط املعجم الرشعّي، وهي األلفاظ املنقولة 
من احلقيقة اللغوّية إىل احلقيقة الرشعّية، مثل: الصالة، والصيام، والزكاة، والنذر.

ومن متعّلقات ضبط داللة اخلطاب القرآيّن: التحّقق من معنى األلفاظ عن طريق 
يعرتي  وما  والتبعّي،  واألصيّل  والبيايّن  املعجمّي  بعدها  يف  األلفاظ  بني  الفصل 
األلفاظ من  وأّن رصف  فيه.  الذي وردت  للسياق  تبعًا  تغرّي؛  األلفاظ من  هذه 
داللة إىل أخرى ال بّد من أن يكون قائاًم عىل أدّلة تقّرها اللغة العربّية، وتشهد هلا 
قوانينها يف األداء ومنطقها يف التخاطب، فماّم يلزم كّل مفرّس يريد معرفة احلقائق 

أو التعريف هبا أّن حيّقق املعاين التي يقع عليها االسم.

الغرب اإلسالمّي، ١99٣م،  دار  السليامين، بريوت،  الفقه، حتقيق: حممد  املقّدمة يف أصول  القصار:  ابن  املالكي،  انظر:   (١(
ص9٧.

انظر: ابن املثنى، جماز القرآن، م.س، ج١، املقّدمة، ص١٠.  (٢(
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الغرض  فإّن  التفاهم والتواصل، وبالتايل،  اللفظ هو حتقيق  أّن األصل يف وضع   -
»من وضع األلفاظ املفردة ملسّمياهتا؛ متكني اإلنسان من تفّهم ما يرتّكب من تلك 

املسّميات«)١).

ونظرًا إىل أمّهّية اللفظ يف اكتساب املعنى، فقد أواله علامء األصول عناية كبرية. كام 
اعتنوا بالسياق؛ ألّنه ُيعّد رشطًا أساسًا، ورضورّيًا يف اكتساب معنى النّص)٢).

وبناًء عليه، فاملقّرر يف أصول الفقه أّن اللفظ املتداول يف اخلطاب القرآيّن ال بّد من 
أن يكون يف إطالقه فائدة، وأن ال يكون من األلفاظ املهملة غري املستعملة التي ال معنى 
ده هذه القاعدة األصولّية التي تقول: »بعدم اشتامل  هلا، أو ال حتمل فائدة، وهذا ما تؤكِّ

القرآن عىل املهمل«، وهو اللفظ الذي ال يدّل عىل أّي معنى، ال حقيقة، وال جمازًا)٣). 

خامتة:

عناية  اإلسالم  علامء  أوالها  التي  االجتهاد  أنواع  أبرز  من  النّص  يف  االجتهاد  ُيعّد 
اللغوّية  باملرجعّيات  يّتصل  اجتهاد  فهو  اإلطــالق،  عىل  أمّهها  من  نقل  مل  إْن  خاّصة، 
الكربى التي هي مؤّسسة للنّص الرشعّي؛ ألّن االجتهاد يف النّص هو املنطلق األّول يف 
عمل املجتهد يف  بناء االجتهاد؛ انطالقًا من هذه القاعدة: »ال اجتهاد مع  وجود النّص«.

ومّا يدّل عىل اقرتان هذا النوع من االجتهاد باملرجعّيات اللغوّية هو تنصيص علامء 
اللغة، وتقرير علامء األصول -عىل حّد سواء- أّن سبب اخلطأ يف العلوم الرشعّية، وعدم 
العربّية، والقصور يف  باللغة  إّنام يعود ويرجع إىل ضعف االهتامم  الوحي  إدراك معاين 
امتالك ناصيتها، وعدم التمّكن من علومها، املتفّرعة عنها، أو املرّكبة هلا، أو القريبة منها، 

أو املّتصلة معها. 

الرازي، فخر الدين: املحصول، حتقيق: طه جابر العلوايّن، مؤّسسة الرسالة، ٢٠٠٠م، ج١، ص١99.    (١(
مركز  عن  تصدر  متخّصصة،  علمّية  فصلّية  الرتتيل،  جملة  السياق،  ومنهج  القرآيّن  النّص  الرمحن:  عبد  بودراع،  انظر:   (٢(

الدراسات القرآنية يف الرابطة املحّمدّية للعلامء، املغرب، العدد١، ٢٠١٤م.
انظر: اللكنوي، فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت، م.س، ج٢، ص٢١.   (٣(
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هذا املعطى األّويّل يفيض بنا إىل أن نقّرر بأّن أساس البناء يف هذا العلم -الذي هو 
علم أصول الفقه، من حيث كونه أداة، ومرجعًا يف االجتهاد البيايّن- هو العلم باللغة 

العربّية.

والناظر يف البحوث املشّيدة هلذا العلم يف مجيع حماوره، يالحظ بام ال جمال للشّك فيه، 
ذلك  احلضور القوّي هلذه البحوث اللغوّية يف مؤّلفات األصولّيني، ما جيعله يستحسن 
أن ينعت علم أصول الفقه أو يسّميه بـ »علم النّص«، من حيث هو مسلك لالجتهاد 

البيايّن.

وهذا يعني أّن علامء األصول أوَلْوا عناية كبرية هبذا النوع من االجتهاد -من حيث 
منه،  الرشعّي  احلكم  استنباط  أجل  من  الرشعّي-  النّص  فهم  يف  أساسّية  مقّدمة  هو 

وتنزيل هذا احلكم من النّص عىل الوقائع اجلديدة التي ال حتمل نّصًا رصحيًا.

وسوف يزداد االهتامم والعناية هبذا النوع من االجتهاد يف هذه اآلونة؛ بحكم احلاجة 
امللّحة، والطلب املتزايد عىل االجتهاد -بجميع أشكاله وفروعه- بسبب تزايد القضايا 

اجلديدة التي ال حتمل نصوصًا رصحية.


