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 (088) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

  أثر القواعد األصولية في داللة النص القرآني

 عند علماء الترا 
 أ.د عرابـي أحمد         

 د.بن شريـف محمـد                                                      

 جامعـة تيارت         
S 

لقد اهتم العلماء سواء كانوا مفسرين أو علماء أصول أو علماء كالم بداللة 

االلفاظ على املعاني ويعترب اللفظ أداة لتلك الداللة، وهلذا فهو يرتبط يف مفهومهم 

ظ دالة الرتباطها بالفكر اإلنساني ارتباطا بها، فنجدهم يعرفون اللغة على أنها ألفا

وثيقا وتعترب واسطة يف توصيل هذا الفكر، فالداللة اليت ليس هلا لفظ ال وجود هلا.

RESUME: 
Les savants, interprètes, linguistes et les spécialistes en «ilme elkalam » 
s’intéressaient à la signification des mots, la lexie est considérée comme 
l’instrument de sens, selon eux, elles sont liées. Ils définissent la langue 
comme étant un ensemble de mots signifiants car elle est relative à la 
pensée humaine et sert mieux à sa communication, une signification 
sans  signe linguistique n’a point d’existence.   

 

إن البحث اللغوي لدى علماء الرتاث وغريهم من الفرق 

 اإلسالمية، كانت غايته مركزة على نقطتني أساسيتني هما:

الدفاع عن العقيدة اإلسالمية، وما أثري حوهلا من شبهات -

امللحدين الطاعنني يف اإلسالم، عقيدة وشريعة ، فكما وظف األعداء 

املدافعون السالح نفسه لرد هذه الداللة اللغوية لعضرب اإلسالم، استعمل 

األطروحات اليت كان هدفها تقويض العقائد اإلسالمية األمر الذي جعل 

 علماء اإلسالم يهتمون بالدرس اللغوي من حيث التأصيل  والداللة.

إن اللغة آلية أساسية يف فهم اخلطاب القرآني، واستنباط -

رفة مقاصد أحكامه وشرائعه من النصوص القرآنية، وكل ذلك ملع

الشارع احلكيم من اخلطاب. وذلك على مستوى الداللة اللفظية أو داللة 

 الرتكيب أو السياق.



(087) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

وما دام النص القرآني حيتمل تعدد املعنى كالظاهر والباطن 

واحلقيقي واجملازي وغري ذلك، فقد وضعوا قواعد استنبطوها من القرآن 

طاب ومسوها القواعد نفسه لتكون بأيديهم كآلية من آليات حتليل اخل

األصولية.
(1)

            

لقد اهتم العلماء سواء كانوا مفسرين أو علماء أصول أو علماء 

كالم بداللة االلفاظ على املعاني، "ويعترب اللفظ أداة لتلك الداللة، وهلذا 

فهو يرتبط يف مفهومهم بها، فنجدهم يعرفون اللغة على أنها ألفاظ دالة 

اإلنساني ارتباطا وثيقا وتعترب واسطة يف توصيل هذا الرتباطها بالفكر 

الفكر، فالداللة اليت ليس هلا لفظ ال وجود هلا".
(2)

 

وقد ارتبطت هذه الداللة مبجموعة من القواعد ونقتصر على 

 البعض منها وذلك على سبيل املثال منها: 

  قاعدة خماطبة الكفار بفروع الشريعة: - أ

َما عاىل يف شأن املشركني:وهذه القاعدة مأخوذة من قوله ت

َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنَي  َوَلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكنَي َوُكنَّا 

.َنُخوُض َمَ  اْلَخاِئعِضنَي َوُكنَّا ُنَكذُِّب ِبَيْوِم الدِّيِن َحتَّى َأَتاَنا اْلَيِقنُي
(3)

 

اآلية على مستوى داللة اللفظ  ة الداللية اليت تطرحهايشكالواإل

هي لفظة "املصلني". فاآليات تدل من حيث الظاهر على تكليف الكفار 

وهددتهم بالعقاب على تركها، ، بفرع من فروع الشريعة وهو الصالة

وبينت اآلية بأنهم سيدخلون النار لألسباب املذكورة ومنها ترك الصالة. 

على أن الكفار يعذبون برتك قال الرازي: "واحتج أصحابنا بهذه اآلية 

فروع الشرائ ".
(4)

 

وبذلك أصبحت هذه القاعدة موجهة لداللة لفظ املصلني ليكون 

معناها اإلصطالحي هو املراد ألن املصلي هو الذي يؤدي الصالة 

املعروفة فقها، أما إذا محل هذا اللفظ على معنى املسلم أو املؤمن فال 

صولية وقد يدعم ذلك بنصوص األ ل يف الداللة وال أثر للقاعدةإشكا

نهيت عن قتل املصلني". -عليه الصالة والسالم–أخرى كقوله 
(5)

قال  

"املراد املسلمني". السرخسي:
(6)

وهناك من العلماء من حياول التوفيق  
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وبني القاعدة اليت أراد  بني داللة اللفظ األصلية أو اإلصطالحية،

ذلك، و هلذا أولت املصلني تقريرها فيتعسف يف التأويل اللفظي ألجل 

 باملعتقدين للصالة.

يَن َلا ُيْؤُتوَن ...َوَوْيٌل ِلْلُمْشِرِكنَي الَِّذويشبه هذا أيعضا قوله تعاىل:

الزََّكاَة..
(7)

فهذه اآلية يظهر فيها الوعيد الشديد للمشركني لشركهم  

 "فوصفهم بأنهم ال يؤتون الزكاة يدل على أنه، وكونهم ال يؤتون الزكاة

سبب لذلك الوعيد، و إال ملا كان إليراده فائدة ،فهذا تنبيه على عاقبة 

ستدالل بهذه اآلية من ا توعدهم به، ومهما أورد على االاستخفافهم مل

اعرتاضات، فإن داللتها على أن عدم إيتاء الزكاة من أسباب ذمهم يبقى 

 ظاهرا لكل منصف ينظر إىل اآلية متجردا عن أي اعتقاد سابق ألحد

األقوال املتعضادة يف املسألة".
(8)

 

"هي زكاة املال، وإمنا خصها بالذكر لصعوبتها على  وقال الكليب:

الناس وألنها من أركان اإلسالم، وقيل يعين بالزكاة، التوحيد، وهذا بعيد، 

وإمنا محله على ذلك ألن اآليات مكية، ومل تفرض الزكاة إال باملدينة، 

يف طاعة اهلل مطلقا وقد كانت مأمورا بها واجلواب، أن املراد النفقة 

مبكة".
(9)

 

ففي تأويله الزكاة بالتوحيد هدما للقاعدة، ثم دعم ذلك بكون 

اآلية مكية والزكاة فرضت يف املدينة، وهذا يعين أن اللفظ مبعناه اللغوي 

وهو التطهري من الشرك، ألنه كان ما زال مل يتطور إىل معناه 

يه استدالل بالقرينة التارخيية اليت تتحكم اإلصطالحي الشرعي، وهذا ف

يف داللة األلفاظ على "املعاني" وبهذا يصبح النص القرآني السابق غري 

 قابل للربهان على تثبيت قاعدة: خماطبة الكفار بفروع الشريعة.

وقال الرازي: "احتج أصحابنا يف إثبات أن الكفار خماطبون بفروع 

 تعاىل احلق الوعيد الشديد بناء على أمرين اإلسالم بهذه اآلية فقالوا: إنه

"أحدهما" كونه مشركا "والثاني" أنه اليؤتي الزكاة فوجب أن يكون 

لكل واحد من هذين األمرين تأثري يف حصول ذلك الوعيد وذلك يدل 

على أن لعدم إيتاء الزكاة من املشرك تأثريا عظيما يف زيادة 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ن إيتاء الزكاة يوجب الكفر الوعيد...واحتج بععضهم على أن االمتناع ع

إنه تعاىل ملا ذكر الصفة ذكر قبلها ما يوجب الكفر وهو قوله:  :فقال

فويل للمشركني وذكر أيعضا بعدها ما يوجب الكفر وهو قوله )و هم 

باآلخرة هم الكافرون(، فلو مل يكن عدم إيتاء الزكاة كفرا لكان ذكره 

الكالم إمنا يكون فصيحا  فيما بني الصفتني املوجبتني للكفر قبيحا ألن

إذا كانت املناسبة مرعية بني أجزائه...".
(10)

 

استدل الرازي بهذا الشرح على داللة النظم وأثرها يف ضبط 

داللة اللفظ وهو حتديد مكانة اللفظة بالرتتيب حيث ذكر لفظ 

")املشركني(" ثم جاء لفظ ")ال يؤتون الزكاة(" وجاء بعدها )"وهم 

 ن("، فيكون الرتتيب هكذا:باآلخرة هم الكافرو

 هم كافرون  ال يؤتون الزكاة    فويل للمشركني 

 وإذا اختزلنا األلفاظ يصبح الرتتيب كما يلي:

 كفر  من  الزكاة                                     شرك

وإذا حاولنا حتديد الداللة االصطالحية هلذه االلفاظ نالحظ ما 

الشرك إقرار بالربوبية وجحود باأللوهية،  بينها من فروق فيكون معنى

أي أن املشرك يعرتف بوجود اهلل كما ورد ذلك يف كثري من نصوص 

القرآن ولكن يتخذ الواسطة بينه وبني اهلل. وهذا هو مفهوم الشرك 

 صطالحا وشرعا.ا

أما الكفر فهو جحود باأللوهية والربوبية معا. وملا جاءت لفظة 

ت درجة منعها إىل رتبة الكفر والشرك. الزكاة بني اللفظتني وصل

واستدل الرازي على قاعدة أخرى من القواعد األصولية يف تدعيم ما 

ذهب إليه من داللة لفظ الزكاة مبعناها االطالحي وهذه القاعدة هي 

رضي اهلل  –"ثم أكدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق  حجية اإلمجاع فقال:

حكم بكفر مانعي الزكاة". -عنه
(11)

  

ملا تعارضت داللة هذا اإلمجاع م  أصل من أصول األشاعرة و

وهو مفهومهم لإلميان حيث يرون أن اإلميان تصديق بالقلب وإقرار 

باللسان والغوا العمل فقال: "واجلواب ملا ثبت بالدليل أن اإلميان عبارة عن 
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التصديق بالقلب واإلقرار باللسان وهما حاصالن عند عدم إيتاء الزكاة 

زم حصول الكفر بسبب عدم إيتاء الزكاة واهلل أعلم".ومل يل
(12)

 

نالحظ هنا أنه وق  تعارض بني قاعدتني األوىل خماطبة الكفار 

بفروع الشريعة والثانية مفهوم اإلميان احملصور يف التصديق بالقلب، 

والنطق باللسان فاألوىل قرينة توجب كفر من من  الزكاة والثانية ال 

ن الرتجيح باألدلة اللغوية والقرائن الشرعية. وما توجب كفره. فال بد م

دام اخلالف بني اللفظني يف القاعدتني؛ اقتعضى ذلك أن حيتالوا يف لفظ 

الزكاة على احتمال معنيني وهما املعنى االصطالحي واملعنى اللغوي. 

وهلذا قال الرازي يف موض  آخر ودفعا هلذه االحتجاجات :"...إنه جيب على 

ألفاظ القرآن على املعاني اليت هي موضوعة هلا حبسب اللغة  املكلف تنزيل

العربية، فأما محلها على معان أخر ال بهذه الطريقة فهذا باطل 

قطعا...".
(13)

 

ومن األقوال والتأويالت اليت محلت معنى لفظ الزكاة على معناه 

غري الشرعي قوهلم: "إن املراد بالزكاة ليس معناها الشرعي وهو املال 

صوص الذي يدف  ألصناف خمصوصة يف زمن خمصوص، وإمنا املراد املخ

بها أنهم ال يزكون أنفسهم عن الشرك حتى ال يطهرونها من دونه".
(14)

                                    

ويؤدي بنا هذا القول إىل طرح السؤال: هل األلفاظ يف النص 

حتمال فأيهما ق  االمبعناها الشرعي، وإذا و تفهم مبعناها االصطالحي أم

فإننا نقول إن اللفظ إذا تطورت داللته وأصبح له داللة ؛ يرجح؟ وعليه

جديدة فيجب األخذ مبعناه اجلديد وال يصرف إىل ماكان عليه إال بقرينة 

صارفة وأدلة قوية. وقد استعمل القرآن لفظ الصالة مبفهومها الشرعي 

املعنى وهذا يرجح القول  ألول مرة وفهمها املخاطبون يف ذلك الوقت بهذا

 بأن النص القرآني جيب أن تفهم ألفاظه طبقا للمصطلحات الشرعية.

"الوضوء والصالة والزكاة واحلج أمساء منقولة  وقال الشريازي:

من اللغة إىل معان وأحكام شرعية، إذا أطلقت محلت على تلك األحكام 

واملعاني".
(15)
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ظ إىل معناها الشرعي أما األشاعرة فريون عدم نقل هذه األلفا

قال الباقالني:" إنه مل ينقل شيء من ذلك عما وض  له اللفظ يف اللغة 

حكام معضافة إىل ما وض  اللفظ له يف أوإمنا ورد الشرع بشرائ  و

اللغة...".
(16)

 

ورد الشريازي هذا القول على الباقالني فقال:" لنا هو أن هذه 

لعبادات يف الشرع...".األمساء إذا أطلقت مل يعقل منها إال هذه ا
(17)

واحتج  

أيعضا بقوله: "هو أنه ملا حدث بالشرع عبادات وهيئات وأفعال ومل يكن هلا 

اسم يف اللغة، دعت احلاجة... إىل أن وض  هلا اسم يف الشرع، كما وض  

أهل الصنائ  لكل ما استحدثوه من أدوات امسا يعرفونها به عند احلاجة 

إىل ذكرها".
(18)

  

عرة على أن هذه األلفاظ باقية عما وضعت له أصال واحتج األشا

ِإنَّا َجَعْلَناُه ُقْرَآًنا َعَرِبيًّابقوله تعاىل: 
(19)

َوَما َأْرَسْلَنا  وبقوله سبحانه: 

ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ِبِلَساِن َقْوِمِه
(20)

، والصالة بلسان العرب هي الدعاء 

ها الشرع، وجب أن القصد، فإذا ورد ب والصوم هو اإلمساك واحلج هو

حتمل على ما يقتعضيه لسان العرب".
(21)

 

ورد الشريازي أيعضا هذا القول: "واجلواب هو أن هذه اآليات 

تقتعضي أنه خاطبها بلسان العرب، وحنن نقول بذلك، ألن هذه االمساء كلها 

عربية، واخلطاب بها خطاب بلغة العرب، وليس إذا استعمل ذلك يف غري 

ج أن يكون خطابا بلسان العرب أال ترى أن احلمار ما وضعته العرب، خير

وضعته العرب وهو الرجل البليد، والبحر يف غري  قد استعمل يف غري ما

ما وضعته العرب وهو الرجل اجلواد وال خيرج اخلطاب بذلك عن أن يكون 

خطابا بلسان العرب فكذلك ههنا".
(22)

 

ظ احلمار إال أن يف هذا اجلواب مغالطة، وهو أنه قد اعترب لف

والبحر من باب االصطالحات وهذا غري صحيح وإمنا ذلك على سبيل 

التشبيه وهذا خلط بني األمرين.

وكثريا ما جند علماء األصول يوجهون الداللة اللغوية اعتمادا 

على اجلدل الفكري وهو ما ميكن تسميته بتوسي  الداللة السياقية 



 د.عرابي ود.بن شريف أ                  أثر القواعد األصولية في داللة النص القرآني 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (073) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

م يف دراسة النصوص منهج مهم وقوي والتبعية عن طريق القياس وهو

مل جنده إال عندهم ويدل على سعة األفق يف العلوم الدينية واللغوية. 

–ونذكر واحدا من هؤالء العلماء لتجسيد ما ذهبنا إليه وهو الشريازي 

يف كتابه التبصرة يف أصول الفقه، ففي مسألة خماطبة الكفار  -مثال

وكل ذلك يدور بالشرعيات، يذكر حجة اخلصم ثم يرد عليها ويفندها 

حول املنطلق األساسي أال وهو النص، فقال: "واحتجوا بأنه لو كان 

الكافر خماطبا بالشرعيات لوجب أن يصح ذلك منه يف حال الكفر، ولوجب 

عليه القعضاء يف حال اإلسالم، وملا مل صح يف احلال ومل جيب القعضاء يف ثاني 

احلال، دل على أنه غري خماطب بها...".
(23)

    

جاب عن هذه احلجة مفندا هلا، "واجلواب: أنه إمنا مل يصح ثم أ

منه لعدم الشرط، وهو اإلسالم، وهذا ال ينفي توجه اخلطاب، على أنه 

غري خماطب بها، وإمنا القعضاء فإمنا جيب بدليل غري األمر، وذلك مل يوجد، 

فسقط. وهذا ال ينفي اخلطاب يف اإلبتداء، كما قلنا يف قعضاء اجلمعة. 

ن املسافر لعدم الدليل، ثم ال يدل على أن األمر بها مل يتوجه تسقط ع

إليه".
(24)

   

ويدل عليه أمر آخر وهو خماطبة الناس مجيعا بالدخول يف اإلميان 

واملخاطبة به تستلزم اخلطاب بالشرعيات، فهو خطاب بالكليات اليت 

 تكون اجلزئيات تبعا هلا.

ات خطاب مبا ال "واحتجوا أيعضا: بأن خطابه بالعباد ثم قال:

منفعة له فيه والتكليف ال يتوجه مبا ال ينف  به املكلف".
(25)

 

وهذا ألن اإلسالم واإلميان شرطان يف صحة أداء هذه العبادات، وال 

يتحقق الشرط إال إذا حتقق املشروط وهذه قاعدة لغوية شرعية مقبولة 

عقال، وهناك دليل آخر شرعي لتدعيم عدم خماطبة الكفار بفروع 

ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر َلُهْم َما َقْد  لشريعة وهو قوله تعاىل:ا

 َسَلَف
(26)

                

وأن اإلسالم جيب ما قبله كما ورد يف احلديث يف قوله عليه الصالة 

والسالم: "اإلسالم جيب قبله". فإذا دخل الكافر اإلسالم ال يطالب بالفعضاء 



(070) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ن خماطبا لوجب عليه القعضاء كاملفطر يف رمعضان برخصة فإنه ولو كا

 يقعضى الصوم بعد زوال العذر.

وهناك دليل آخر هو أنه جيوز خماطبة املكلف باجلزء والقصد 

خماطبته بالكل. فاخلطاب بإتيان العبادات خطاب يف الدخول يف اإلميان. وهو 

 من باب تسمية الشيء جبزئه وهو كثري يف لغة العرب.  

 وقوع اجملاز يف القرآن الكريم -ب

إن االهتمام بدراسة القرآن الكريم باعتباره نصا لغويا، وتفسريه 

وتأويله وحماولة فهم مقاصده. كل ذلك كان داعيا ملحا نتجت عنه 

املناقشات الكثرية عرب عصور طويلة وإىل يومنا هذا ومن املفاهيم 

داللة األلفاظ هي قعضية  اللغوية اليت تتعلق بالبحث عن املعنى من خالل

اجملاز. حيث أصبح عند علماء األصول قاعدة من القواعد اليت تساعد 

على تأويل النص، والذين أثبتوا هذه القاعدة انطلقوا من النص 

القرآني نفسه دفاعا عن وجود اجملاز يف القرآن الكريم "فحني يلتقي 

ِليًماَوَكلََّم اللَُّه ُموَسى َتْكاملفسرون بقوله تعاىل:
(27)

فمنهم من يقول  

بالكالم على وجه احلقيقة ال على سبيل اجملاز بدليل توكيد الفعل باملصدر 

تكليما، ومنهم من يقول بالكالم على وجه               اجملاز".
 (28)

 

فهناك خالف بني اعتبارين يف وقوع اجملاز يف القرآن إال أن الرأي 

هـ(: "...وقد تبني ملن عرف  به )ت الراجح  القول باجملاز. قال ابن قتي

اللغة، أن القول يق  فيه اجملاز...".
(29)

       

ومعنى هذا أن القول قد يكون على احلقيقة أو اجملاز حسب ما 

يقتعضيه سياق الكالم. وهل حيتمل السياق داللة األلفاظ على احلقيقة 

 )ت واجملاز معا أي أن يكونا مرادين يف آن واحد؟ ويتحدث الشاطيب

"إذا كان الدليل  هـ( عن املعاني اجملازية حمددا شروطا للمجاز فقال:

على حقيقته يف اللفظ مل يستدل به على املعنى اجملازي...".
(30)

  

وعكس ذلك إذا ورد اللفظ على املعنى اجملازي وال حيتمل منه غري 

ذلك فال ميكن أن حيمل على احلقيقة ومن هذه النصوص اليت تدل على 

َفَوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا ُيِريُد َأْن وع اجملاز يف القرآن الكريم قوله تعاىل:وق



 د.عرابي ود.بن شريف أ                  أثر القواعد األصولية في داللة النص القرآني 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (071) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

َيْنَقضَّ َفَأَقاَمُه
(31)

"ووجه االستدالل ظاهر حيث إن إسناد اإلرادة إىل  

اجلدار، وهو ال يعقل ال يكون إال من باب اجملاز فيكون معنى اآلية أن 

ل قوي...".اجلدار مائل مشرف على السقوط وهذا استدال
 (32)

 

قال الشريف الرضى:" وهذه استعارة، ألن اإلرادة على حقيقتها 

ال تصح على اجلماد. واملعنى: يكاد أن ينقض أي يقارب أن ينقض، على 

التشبيه حبال من يريد أن يفعل يف الباني، ألنه ملا ظهرت فيه أمارات 

من ميل بعد اإلنتصاب واضطراب بعد ثبات حسن أن  اإلنقعضاض،

لق عليه إرادة الوقوع على طريقة اإلتساع".يط
(33)

            

ولكن القول باجملاز يف القرآن الكريم ال يكون إال بشرط وهو: "أن 

يكون املعنى مستعمال عند العرب يف مثل ذلك اللفظ وإال فال".
(34)

وذكر  

الشاطيب مثال ما ختلف فيه هذا الشرط فقال:"...ومن زعم أن النعلني يف 

...َفاْخَلْ  َنْعَلْيَك ...اىل:قوله تع
(35)

إشارة إىل خل  الكونني، فهذا على  

ظاهره ال تعرفه العرب ال يف حقائقها املستعملة و ال يف جمازاتها...". 
(36)

  

ثم ذكر ما جيـوز فيه الشرط بقوله: "فمثـال ذلك م  وجود 

اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ.. ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُيْخِرُجالشرط قوله تعاىل:

.
(37)

فذهب مجاعة إىل أن املراد باحلياة واملوت ما هو حقيقي، كإخراج  

اإلنسان احلي من النطفة امليتة والعكس وأشباه ذلك مما يرج  إىل معناه، 

وذهب قوم إىل تفسري اآلية باملوت واحلياة اجملازيني املستعملني يف مثل 

اُه ..َمْيًتا َفَأْحَيْيَن َأَوَمْن َكاَنقوله تعاىل 
(38)

 ."
(39)

 

وهذان املثاالن األخريان ال حيققان ثبات قاعدة وقوع اجملاز يف 

ن اجملاز موجود يف القرآن الكريم ولكن إالقرآن الكريم. وخالصة القول 

على شروط تطابق استعماالت العرب يف لغتهم. ألن القول باجملاز على 

م داللة النصوص الشرعية وخاصة إطالقه، قد يكون ذريعة لتهدي

العملية منها واليت تتعلق باألوامر والنواهي اخلاصة بالعبادات واملعامالت 

اللهم إال إذا كان املعنى اجملازي يف بعض النصوص معنى زائدا على املعنى 

واإلشاري. األصلي كما هو شأن التفسري الباطين
(40)

وقد مثل الشاطيب  

َيا له: "ومثال ما ختلف فيه الشرط قوله تعاىل: هلذا النوع من اجملاز بقو



(075) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا َتْقَرُبوا الصََّلاَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن 

َوَلا ُجُنًبا ِإلَّا َعاِبِري َسِبيٍل َحتَّى َتْغَتِسُلوا ...
(41)

فاملفسرون هنا على أن  

ا هواحلقيقة أو سكر النوم وهو جماز فيه مستعمل وأن املراد بالسكر م

اجلنابة والغسل منها احلقيقة فلو فسر على أن السكر هو سكر الغفلة 

والشهوة وحب الدنيا املان  من قبول العبادة يف اعتبار التقوى كما من  

سكر الشراب من اجلواز يف صلب الفقه، وأن اجلنابة املراد بها التعضمخ 

واالغتسال هو التوبة لكان هذا التفسري غري معترب، ألن  بدنس الذنوب،

العرب مل تستعمل مثله يف مثل هذا املوض  وال عهد هلا به. ألنها ال تفهم 

من اجلنابة واإلغتسال إال احلقيقة ".
(42)

  

وقد يكون اللفظ الواحد مبعناه اجملازي واحلقيقي وذلك حسب ما 

َمْن َكاَن ِفي َهِذِه َأْعَمى...َويقتعضيه السياق ومن ذلك قوله تعاىل:
(43)

 

"...أطلق وصف العمى مرة يف معناه احلقيقي، وهو ذهاب البصر ومرة 

يف معناه اجملازي وهو الغفلة عن أوامر اهلل وشرعه، وهي صرحية يف الداللة 

على وجود اجملاز يف القرآن، ألنه لفظ واحد أطلق مرتني، على معنيني 

أحدهما وجمازا يف اآلخر، وإال كان مشرتكا، خمتلفني، فكان حقيقة يف 

أوىل من احلمل على اإلشرتاك...".واحلمل على اجملاز 
(44)

 

ونلخص يف هذا البحث إىل أن يف القرآن الكريم جمازا، "هذا هو 

رأي مجاهري العلماء سلفا و خلفا". 
(45)

 

 داللة الرتكيب اللغوي  -

ن ال نظم يف هـ( فقال:" أعرفه عبد القادر اجلرجاني )ت

الكالم وال ترتيب حتى يعلق بععضها ببعض، ويبين بععضها على بعض و 

جتعل هذه بسبب من تلك هذا ما ال جيهله عاقل وال خيفى على أحد من 

الناس...".
(46)

  

هـ( بأنه:"مج  احلروف وعرفه اجلرجاني الشريف )ت

البسيطة ونظمها لتكون كلمة".
(47)

  

ف اهلجائية لتصن  منها وهذا التعريف خاص بنظم احلرو

الكلمات، وهذا املعنى ال يتعارض م  نظم الكلمات، وال يبتعد عن 



 د.عرابي ود.بن شريف أ                  أثر القواعد األصولية في داللة النص القرآني 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (078) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

شياء بععضها إىل ضم األنه :"أوعرف ب املفهوم االصطالحي لكلمة تركيب.

 بعض، يف حنو اجلملة ..". 

ويقصد به الرتكيب يف الكلمات اليت ختعض  إىل نظام معني متعارف 

 ما يطلق عليه الرتكيب التعبريي، وهو: عليه لدى أهل تلك اللغة، أو

"جمموعة منسقة من الكلمات تؤدي معنى مفيدا كاجلملة اإلمسية أو 

الفعلية أو اجلزء من اجلملة الذي يؤدي داللة ما".
(48)

  

هـ( أهمية معرفة الرتكيب بالنسبة وذكر الزركشي )ت

به، وهو للمتعامل م  النص القرآني، وهو من األمور اليت جيب البداءة 

"باعتبار كيفية الرتاكيب حبسب اإلعراب  معرفة معاني املفردات فقال:

ومقابله من حيث إنها مؤدية أصل املعنى، وهو ما دل املركب حبسب 

الوض  وذلك متعلق بعلم النحو".
(49)

               

"ومن شواهد اإلعراب قوله  ومن األمثلة اليت ذكرها قوله:

.ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت... َفَتَلقَّى َآَدُمتعاىل:
(50)

ولوال اإلعراب ملا عرف الفاعل  

من املفعول به".
(51)

   

وقد تثري الظاهرة الرتكيبية بعض اإلشكاالت فيما يتعلق يف فهم 

بعض النصوص وتعرض الشاطيب هلذه القعضية وذلك يف ربطه بني اخلرب 

ما استدل به يف أي النص وبني مقررات الدين الواردة يف خرب اهلل تعاىل، و

ََلْن َيْجَعَل اللَُّه ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِبيًلاو هذا املكان قوله تعاىل:
 (52)

 

"إن محل على أنه إخبار، مل يستمر خمربه، لوقوع سبيل  فقال الشاطيب:

فال ميكن أن يكون املعنى إال على ، الكافر على املؤمن كثريا بأسره وإذالله

الواق  ويطرد عليه، وهو تقرير احلكم الشرعي فعليه جيب أن  ما يصدقه

حيمل".
(53)

     

لقد صرح النص بأن املؤمن ال يغلبه الكافرأبدا، ولكن ربط 

ظاهر النص بواق  املسلمني فإننا جندهم مغلوبني مهزومني من الناحية 

الواقعية، فوق  تعارض بني ما قرره النص و بني ما هو مشاهد يف 

 الواق .



(077) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

تكفي  هذا يبني لنا أن داللة الرتكيب اللغوي يف السياق قد الو

لعضبط املعنى وعليه يقام بعملية تأويلية اهلدف منها املوافقة بني النص 

والواق  لذي يتحدث عنه فإذا وعد اهلل املؤمنني بالنصر الدائم على 

الكافرين إىل يوم القيامة وهو وعد من اهلل فإذا ختلف معنى النص عن 

نه يف الواق  فال بد من البحث يف داللة النص على الرغم من جريا

وضوحه من الناحية الرتكيبية، وهلذا كتب يف التعليق على هذه اآلية 

"جيوز بقاء اآلية على معنى  كحل لإلشكالية الداللية اليت أثارها بأنه:

اخلرب، ويكون املراد من املؤمنني مجاعة املسلمني العاملني مبا يقتعضيه 

 ميان الراسخ من اإلستعداد واإلحتاد والثبات"، واملسلمني ال يغلبون مااإل

داموا كذلك".
(54)

        

 -رضي اهلل عنه–"قال اإلمام علي بن أبي طالب  قال الكليب:

وغريه:" ذلك يف اآلخرة، وقيل السبيل هنا احلجة البالغة".
(55)

اف ضوأ 

فاهلل  ف على قوله:الرازي مدعما هذا التأويل قائال: "والدليل أنه عط

حيكم بينكم يوم القيامة، الثاني: أن املراد به يف الدنيا ولكنه خمصوص 

باحلجة واملعنى أن حجة املسلمني غالبة على حجة الكل وليس ألحد أن 

يغلبهم باحلجة".
(56)

   

وأردت أن أبني من خالل عرض هذه التأويالت أن داللة الرتكيب 

املعنى وحدها إال إذا أضيفت ضمائم  قد التكفي وغري قادرة على حتديد

أخرى وهذه العضمائم قد تكون نصا أو واق  مشاهد وهوهنا مبثابة املقام. 

قال: "قالوا: واإلعراب يبني املعنى؛  -مثال-وعلى الرغم من أن الزركشي

وهو الذي مييز املعاني، ويوقف على أغراض املتكلمني".
(57)

إال أن النظم  

جنده يقول يف موض  آخر مبينا أهمية معرفة قد ال يكون كافيا وهلذا 

داللة الرتكيب بالنسبة للناظر يف كتاب اهلل حيث قال:" وعلى الناظر يف 

كتاب اهلل، الكاشف عن أسراره، النظر يف هيئة الكلمة وصيغتها وحملها، 

كونها مبتدأ أو خربا، أو فاعلة أو مفعولة، أو يف مبادئ الكالم أو يف 

من تعريف أو تنكري أو مج  قلة أو كثرة إىل غري  جواب، إىل غري ذلك

ذلك".
(58)
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وهلذا كان األصولييون يستدلون على القواعد األصولية باحلجة 

ستدالل على هذه خالل النص القرآني نفسه، وقام االاللغوية من 

القواعد من حيث املعاملة م  اخلطاب القرآني هو املقصود األعظم 

ال يعبأ به إذا فهم املعنى الرتكييب بدون التشبث  وتبني أن املعنى اإلفرادي

حبرفه".
(59)

         

إال أن هذا املعنى الرتكييب ال ميكن اإلعتماد عليه منعزال عن غريه 

من النصوص األخرى اليت بينه و بينها مناسبة ما. وتلك املناسبة قد 

تكون على مستوى املبنى واملعنى أو املوضوع. ولقد اخرتت بعض 

عد األصولية واللغوية على سبيل املثال ال احلصر ودرستها من القوا

الناحية الداللية وذلك من خالل بعض النصوص القرآنية املتعلقة بكل 

قاعدة كداللة األمر على الوجوب. وداللة األمر وإرادة األمر وداللة الواو 

فة على الرتتيب أو غريه،  وأخريا داللة عود اإلستثناء على اجلمل املتعاط

 قبل إال.        

 داللة األمر وعالقتها بإرادة األمر -أ

إن صيغة األمر صيغة لغوية ترتبط أساسا باآلمر واملأمور من 

حيث الطلب واإلرادة بالنسبة لآلمر ومن حيث التكليف بالنسبة للمأمور 

ولكن األوامر يف القرآن ختتلف عنها من حيث الداللة يف غريه، ألن األوامر 

 من اخلالق وقد عرف الشاطيب هذه املصطلحات بقوله: هي صادرة

"األمر والنهي يستلزم طلبا وإرادة من اآلمر فاألمر يتعضمن طلب 

املأمور به وإرادة إيقاعه".
(60)

 

"األمر استدعاء الفعل بالقول مما هو  وعرفه الشريازي بقوله:

يف  دونه". وهذا الكالم فيه فرق بني القول واألمر؛ "فاألمر معنى قائم

النفس يعرب عنه بالقول.
(61)

 

وصيغته من أهم القعضايا اللغوية من حيث الداللة على املعاني، 

وخاصة بالنسبة للقرآن الكريم والسنة النبوية سواء على مستوى 

العبادات واملعامالت أو على مستوى تبليغ العقائد وبه حيدد املكلف عالقته 

لة األمر وتعريفاته بربه عقيدة وشريعة، ويعضاف إليه النهي. ودال
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اختلفت باختالف العقائد واملذاهب وهلذا جند املعتزلة يعرفون األمر 

"هو إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه". بقوهلم:
(62)

  

ويعين هذا التعريف عندهم أن اهلل إذا أمر بشيء أراده. وإذا مل 

ن حيدث ما أمر به، فإن اإلنسان هو الذي مل يرد الفعل وهو قادر على أ

أما األشاعرة فإن األمر عندهم مرتبط بتصورهم  يفعل ما أمره ربه به.

حول اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية. قال الشاطيب: "و بيان ذلك أن 

اإلرادة جاءت يف الشريعة على معنيني أحدهما: اإلرادة اخللقية القدرية 

ون فال سبيل إىل املتعلقة بكل مراد فما أراد اهلل كونه كان، وما أراد أال يك

كونه...".
(63)

 

وقد اشتهر عند علماء األصول تعقيد القواعد الشرعية أن 

تدعم بنصوص من القرآن الكريم ثم حتلل تلك النصوص حتليال لغويا 

دالليا إلثبات الربهان على ما يذهبون إليه، فال يقتصرون على الكالم 

 –الشريازي النظري كشأن غريهم من الدارسني اللغويني و هلذا جند 

َيا َأَبِت يرد على املعتزلة قوهلم إرادة الفعل بالقول بقوله تعاىل:  -مثال

اْفَعْل َما ُتْؤَمُر
(64)

عليه  -"لنا: هو أن اهلل تعاىل أمر إبراهيم فقال: 

وهلذا قال يف احلكاية عن إمساعيل... يا أبت ، بذبح ابنه إمساعيل -السالم

لوق  منه على ، ألنه لو أراد منه ذلك ،أفعل ما تؤمر" ومل يرد منه ذلك

ألنه ال جيوز أن يريد أمرا وال يوجد"، أصلهم
(65)

وقد سار على منهج  .

احملاورة للخصم اليت تتمثل يف ذكر حجة اخلصم ثم نقعضها باألدلة 

اكرا حلجة ذاللغوية نذكر منها ما يتعلق بإرادة املأمور به ومنها قوله 

قدمات الذبح من اإلضجاع. وتله اخلصم. "فإن قيل الذي أمر به م

"قلنا: هذا خالف  للجبني وقد فعل ذلك" ثم رد هذه احلجة بقوله:

ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَكالظاهر الذي يف القرآن: 
(66)

وألنه لو  

قد و حتاج فيه إىل صرب. مل يكن يف ذلك بالء مبني الكان به هو املقدمات

.َهَذا َلُهَو اْلَبَلاُء اْلُمِبنُي ِإنَّقال عز وجل: 
(67)

َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء  وقال: 

اللَُّه ِمَن الصَّاِبِريَن
(68)

فدل على أن األمر تناول مجي  ذلك وألنه لوكان  

 املأمور به مقدمات الذبح ملا احتاج فيه إىل الفداء ألنه قد فعل ذلك.
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.َعِظيٍم َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍحوقد قال اهلل تعاىل: 
(69)

فبطل ما  

قالوه
(70)

استدل الشريازي على داللة السياق يف رد حجة املعتزلة ومن  

، والذبح العظيم، هذه احلجج اللغوية اليت استدل عليها لفظ الصرب

وداللة هذه األلفاظ تنايف أن يكون املقصود بالذبح مقدماته  والبالء املبني،

ل اهلراسي: "ظاهره أنه كان وقا ألنها ال تقتعضي معاني هذه الكلمات.

مأمورا بذبح الولد."
(71)

  

ويبدو أن داللة األمر على فعل املأمور ال تتعلق بإرادة اآلمر وال 

تفهم من خالل صيغة األمر هلذا قيل:" فإن السيد من العرب إذا قال 

ولو كان شرط األمر ، وإن مل يعلم مراده، فعل كذا مسوا ذلك آمرا، العبده

أطلقوا عليه هذا اإلسم قبل أن يعلم إرادته".اإلرادة. ملا 
(72)

وداللة األمر  

َوَناَدْيَناُه َأْن َيا ِإْبَراِهيُم َقْد َصدَّْقَت  على اإلرادة يدل عليه قوله تعاىل:

.الرُّْؤَيا
(73)

                               

وذكر الرازي  أدلة األشاعرة على أن األمر ال يقتعضي موافقة 

لنا ، فقال:" قال أصحابنا الطاعة موافقة األمر ال موافقة اإلرادةاإلرادة 

أنه ال نزاع يف أن موافقة األمر طاعة إمنا النزاع أن املأمور به هل جيب أن 

يكون مرادا أم ال فإذا دللنا على أن املأمور به قد ال يكون مرادا ثبت 

إن اهلل قد  حينئذ أن الطاعة ليست عبارة عن موافقة اإلرادة وإمنا قلنا

يأمر مبا ال يريد ألن علم اهلل وخربه قد تعلقا بأن اإلميان ال يوجد من أبي 

وهذا العلم وهذا اخلرب ميتن  زواهلما وانقالبهما جهال ووجود ، هلب البتة

اإلميان معضاد ومناف هلذا العلم وهلذا اخلرب واجلم  ين العضدين حمااًل فكان 

هلل تعاىل عامل بكل هذه األحوال فيكون صدور اإلميان من أبي هلب حماال وا

عاملا بكونه حمال والعامل بكون الشيء حماال ال يكون مريدا له فثبت أنه تعاىل 

وقد أمره باإلميان قثبت أن األمر قد يوجد ، غري مريد لإلميان من أبي هلب

وإذا ثبت هذا وجب القط  بأن طاعة اهلل عبارة عن موافقة ، بدون اإلرادة

ن موافقة إرادته".أمره  الع
(74)

 

إرادة شرعية دينية وإرادة ؛ "اإلرادة نوعان وقال الشنقيطي:

كونية قدرية، واألمر الشرعي إمنا تالزمه اإلرادة الشرعية الدينية وال 
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 -مثال –تالزم بينه وبني اإلرادة الكونية القدرية، فاهلل أمر أبا جهل 

كونا وقدرا إذ لو أراده كونا باإلميان وأراده منه شرعا ودينا، ومل يرده منه 

َوَلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشَرُكوالوق  :
 (75)

َوَلْو ِشْئَنا َلَآَتْيَنا ُكلَّ َنْفٍس  وقوله: 

ُهَداَها
(76)

َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى وقوله: 
(77)

، فإن قيل ما 

 فاجلواب:، كونا وقدرا احلكمة يف أمره بشيء وهو يعلم أنه ال يريد وقوعه

إن احلكمة يف ذلك ابتالء اخللق ومتييز املطي  من غري الطي ...فظهر 

عتزلة أن ال يكون أمرا إال بإرادة وقوعه، وقد جرهم بطالن قول امل

ظالهلم هذا إىل قوهلم إن معصية العاصي ليست مبشيئة اهلل ألنه أمر 

األمر ال يكون أمرا إال باإلرادة ومل يرد إال اإللتزام الذي أمر به ألن ، برتكها

فنسبوا إليه تعاىل العجز واستقالل احلادث بالفعل دونه".
(78)

  

وهلذا األصل العقائدي أثر يف داللة األمر الوارد يف النص القرآني، 

وهو يتعلق بأفعال اإلنسان وحرية االختيار وغريهما مما كان مسرحا 

، واحلقيقة لفرق االسالميةللجدل بني األشعرية واملعتزلة وغريهم من ا

مر ال دخل للمأمور فيها سواء أكان مطبقا إلثبات اللغوية: أن إرادة اآل

الفعل أم ال؟ فهي باقية يف نية املتكلم اليت ال نستطي  االطالع عليها أما 

بالنسبة للخالق سبحانه فإنها ضمن ما أخفاه اهلل عنا وهو الغيب، ولكن 

موا هذه الدائرة ألنهم رأوا حالة املأمورين علماء األصول واملؤولون اقتح

أي آمن.  -مثال–ن بععضهم طبق األمر وهو اإلميان إبعد وقوع األمر حبيث 

وبععضهم مل يؤمن على الرغم من التساوي احلاصل من اجلمي  على 

قدرة الفعل من حيث الظاهر وهذه ظاهرة واقعية انطلق منها 

مر وقدرة املأمور على التمثيل أو األصوليون بربط داللة األمر بإرادة اآل

ومل جيدوا خمرجا من هذا اإلشكال غري أن يقولوا إن اآلمر قد  عدم قدرته،

يأمر بالفعل وال يريد وقوعه وهذه قاعدة أصولية هامة اعتمد عليها 

 األشاعرة يف تأويل بعض النصوص اليت جاءت بصيغة األمر.

قد صدقت الرؤيا، قال أبو زكريا األنصاري: "إن قلت كيف، قال: 

م  أن تصديقها إمنا يكون بالذبح ومل يوجد"؟
(79)

"قلت: معناها "قد  

فعلت ما يف غاية وسعك، مما يفعله الذابح من إلقاء ولدك، وإمرار املدية 
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أن الذي رآه يف النوم معاجلة  على حلقه، ولكن اهلل منعها أن تقط ، أو

فكان مصدقا  الذبح فقط ال إرقة الدم وقد فعل ذلك يف اليقظة

للرؤيا".
(80)

  

إال أن النص مل يذكر مسألة اإللتحام وهي قول بععضهم: ولكن 

كلما قط  جزء التحم، أو من  املدية أن تقط  فكل هذا ال يوجد عليه 

دليل بالنسبة لداللة النص ظاهرا أو مؤوال. وهلذا قيل: "ولو كان هذا 

من املعجزات  صحيحا لكان قد ذكره اهلل سبحانه وأخرب عنه ألن ذلك

واآليات الباهرة الظاهرة".
(81)

          

 داللة األمر على الوجوب-ب

إذا جتردت صيغة األمر عن القرينة اقتعضت الوجوب ولكن 

األشعرية قالوا: "إذا ثبت كون الصيغة اإلستدعاء، وجب التوقف فيها وال 

حتمل على الوجوب وال على غريه إال بدليل"
(82)

. 

هذه الصيغة ترج  يف الغالب إىل غرض  وهذا صحيح ألن داللة

املتكلم ومقام احلال الذي حتدث أثناءه عملية الكالم، واحتج األشاعرة 

على التوقف. "بأن هذه الصيغة ترد واملراد بها اإلجياب، وترد واملراد بها 

اإلستحباب، وترد واملراد بها اإلباحة وليس محلها على أحد هذه الوجوه 

الوجه اآلخر. فوجب التوقف فيها".بأوىل من محلها على 
(83)

  

ولكن ما تفيده األوامر من هذه املعاني السابقة بداللة السياق 

هلذا جند والقرائن اللغوية والشرعية فالتوقف ال يكون على اإلطالق، و

شاعرة وعلى رأسهم الفخر الرازي ال يقولون بوجوب األمر حتى ولو األ

ظاهر، ومثال ذلك قوله كان النص يدل على الوجوب من حيث ال

. َِأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمريا تعاىل:
(84)

  

"زعم الكثري من الفقهاء أن قوله تعاىل: أطيعوا اهلل  قال الرازي:

وأطيعوا الرسول" يدل على أن ظاهر األمر للوجوب، واعرتض 

"فهذا ال يدل على اإلجياب إال إذا  فقال: قوله: أطيعوا اهللاملتكلمون عليه 

ثبت أن األمر للوجوب، وهذا يقتعضي افتقار الدليل إىل املدلول وهو 

باطل".
(85)

 



(060) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ثم ذكر أدلة الفقهاء على أن داللة األمر يف هذه اآلية أنه يقتعضي 

ر )األول(: إن األوام الوجوب فقال: "وللفقهاء أن جييبوا عنه من وجهني:

الواردة يف الوقائ  املخصوصة دالة على الندبية فقوله:"أطيعوا" لو كان 

معناه أن اإلتيان باملأمورات مندوب فحينئذ ال يبقى هلذه اآلية فائدة ألن 

جمرد الندبية كان معلوما من تلك األوامر فوجب محلها على إفادة 

ركها الوجوب حتى يقال إن األوامر على أن فعل املأمورات أوىل من ت

 وهذه اآلية دلت على املن  من تركها فحينئذ يبقى هلذه اآلية فائدة".

ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم )الثاني(: أنه تعاىل ختم اآلية بقوله:

اْلَآِخر
 (86)

وهو وعيد، فكما أن احتمال اختصاصه بقوله فردوه إىل اهلل  

 اجلملتني..."والرسول قائم فكذلك احتمال عوده إىل
(87)

. 

شاعرة يف داللة األمر على إن هذين القولني يردان حجة األ

التوقف ألن عدم الطاعة جاء التهديد بقعضية اإلميان وهي من القعضايا 

الكربى يف اإلسالم. وهذه قرينة لفظية شرعية دلت على ضبط داللة 

 األمر يف هذه اآلية باخلصوص على الوجوب ألنها لو كانت للندب فال

 يقتعضي ذلك التهديد والوعيد.

 وإذا أضفنا إليها نصوصا أخرى كعضمائم مثل قوله تعاىل:

 َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب

َأِليٌم
(88)

صلى -"أن اهلل توعد الذين خيالفون أمر الرسول  ومعنى اآلية: 

بأن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم" وال يتوعدهم  -عليه وسلم اهلل

بالفتنة والعذاب إال على ترك واجب فثبت أن امتثال أمره واجب".
(89)

 

ولكن العبارة هنا ال تقتعضي الوجوب يف لفظ "أمره" ألن األمر 

هنا املقصود به ما جاءنا به من فرائض وأوامر ونواه فهو يتعلق بكلمة 

بصيغة األمر اليت مبعنى "افعل" أو ما يقوم مقامها وهلذا األمر وليس 

صلى اهلل -قيل: "هذا يدل على وجوب أوامر اهلل تعاىل وأوامر الرسول 

وكالمنا يف مقتعضى اللغة". -عليه وسلم
(90)

 

يدخل -صالة والسالمعليه ال-ولكن أوامر اهلل وأوامر الرسول

لوجوب حاصل يف فعل" وما دام اامر اليت مبعنى "ضمنها صيغة األ



 د.عرابي ود.بن شريف أ                  أثر القواعد األصولية في داللة النص القرآني 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (061) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

فعل" حيثما وجدت. وإذا كانت داللة اق بصيغة "قاألوامر فال بد أن يتح

األمر خترج عما وضعت يف البالغة إىل معان تستفاد من السياقات 

والقرائن واألحوال فإننا جند هذه الصيغة قد ال تقتعضي الوجوب يف بعض 

غري  النصوص نظرا للقرائن الصارفة إال أن ذلك ال يدل على أنه

موضوع للوجوب أصال. وهذا قياسا على اجملاز واالستعارة، ألن يف هذه 

د تعلقت داللة وق األساليب خترج األلفاظ اللغوية عما وضعت له أصال.

حكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وكانت اآللية األمر باستنباط األ

 األساسية يف ذلك هي الداللة اللغوية. 

هـ(: "أحق ما يبدأ به يف البيان األمر )ت وهلذا قال السرخسي

والنهي ألن معظم اإلبتالء بهما ومعرفتهما تتم معرفة األحكام، ويتميز 

احلالل من  احلرام".
(91)

 

وَبّيَن السرخسي أن داللة األمر ترتبط باملقام واألحوال اليت حتيط 

باملخاطب فقال:"فإن كان املخاطب ممن جيوز أن يكون مأمور املخاطب 

ن أمرا، وإن كان ممن ال جيوز أن يكون مأموره ال يكون أمرا كقول كا

الداعي: "اللهم اغفر لي وارمحين يكون سؤاال ودعاء ال أمرا".
(92)

 

وهذا الشرط هو نفسه عند البالغيني ويسمى أوجه استعمال 

صيغة األمر واليت حيددها السياق. وهناك أوامر دل فيها فعل األمر على 

ن بالقرائن اللغوية، اللهم إال إذا كانت هذه القرائن الوجوب دون اقرتا

استقاها من أدلة أخرى منفصلة عن النص أوهي عبارة عن قواعد 

وعقائد وأصول ثابتة لدى املؤول فيسقطها على النص، فيكون النص 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن عندئذ داال على الوجوب بدون قرينة ومن ذلك قوله تعاىل :

يُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَلَآَمُنوا َأِط
(93)

، فهذا فعل ال ميكن إخراجه عن 

الوجوب وإال فال فائدة من االحتكام إىل الداللة اللغوية وما دام هذا 

الوجوب ثابتا لغة وشرعا، فإّن السام  هلذه الصيغة لدى أهل العربية 

عا فألن وقبل ورود الشرع ال يفهم إال هذا املعنى وهو الوجوب وأما شر

 معصية اهلل والرسول منهي عنهما بنصوص أخرى ومنها قوله تعاىل:

َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَلاًلا ُمِبيًنا،
(94)

وال يوصف  



(065) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

بالعضالل إال من كان تاركا للواجب وهو األصل عند أهل اللغة وأهل 

الشرع".
(95)

القرينة ألنه متبادر وبذلك علم أن فهم الوجوب ال حيتاج إىل  
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