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(  دددص  ال  دددي انممدددصال د صددددو محمددد   الحمددد  ب ال المدددولمصال  اللددد ع  ال ددد     ددد       

  وت  الد صصال      ال  صته الطص صال الطوهاصال      لح ه انممصال.

 امو  م  ...

ال دد  لدددو  دحددال د طدد   ط اتدددو ال صدداع جددع الحصددوع النوممصدد  مددال    دد  دمدد    لدد    دد ا       

لصال  دددقل   ضدددصدوهو جدددع احدددول النوممددد  مدددا   دددوتقتدو النددداا  الدددقصال  ددد م ا لددددو الن صدددا  دددوق

نهدد  ا ن صدداع جددع  دددوغ نصددل الألدد  لت مدد  المدد  مددال ن صدد     ددل  ال دمضددع د دد     ددم   صددو  

الشدددنا  االمتددددوال  الت ددد صا  المح ددد   لددد  الدددقصال حم ددد ا   ددد ى ا دددول  جدددع الحصدددوع ...  لددد  

 القصال مه  ا لدو طاصي الم    المماج  ...  ل  نمصا   وتقتدو الجوضل .

جضدد ه  اح ددوده    دد     تدده لددع جددع ا دد ا  هددقا ال حدد  الم مددع الحمدد  ب  شددناى   دد      

 اال دددتوق المددد اى الددد نت ا    ددد   ددد دوال   ددد  هالت ددد صا الددد   ولشدددنا  المت اضدددا    ددد  

صدد  الم ددو  ع  لددعالمدد ال  مدد   لددع  دد   تمددو  هددقا ال حدد    دد   نددوال لدده ال ضددل الن صددا  الددق 

دددد اا صضدددم الل مددد  التدددع ت ددد   علددد جندددوال  ولمم  مدددو  ال زمددد  هتمدددو  هدددقا ال حددد  ددددع ز  

الم ددددو  ا   الت ددددهص    لددددع  دددد       ددددعمددددال زات الت ددددو ل جددددع   هدددد عاحصودددددو جددددع طاص دددد

 نل الشنا  االمتدوال . عمد له  االجنوا

ت دددد   ال وحدددد   دددد اجا الشددددنا  الت دددد صا الدددد  ص اددددده لمددددال  انددددل االمتدددددوال  الماجددددوال  ال      

  ددد  ال دددود ال هتدددوحته  ال الددد  ل  وحددد   – ال صو دددص نوممددد   صدددول    ن صددد  ال دددود ال  الم ددد   

 . ههتمو   ح 
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 المقدمة

 مسيييتلتما  مييي  فهييي  إل ييي   الحاجييي  التفسييي ة بضييية ة   لسييي  لييي  مييي  الفقييي  مييي  لييي         

 ةأمييي مةام ييي   حق قييي    تييي   اسيييتب ا  المشييية  مقاصييي  فاسيييتجا   يييت  أ  عيييا  إ  القيييا   

  شييية  ال فيييال   عل ييي  التميييا  تقيييا   أ  اقتضييياب  أ  الييي   غمييي   بفعييي  أميييا الت  أضيييح 

ا إال محيي   لتمييا   ظيية   أ    ق  ييا   محيي   غ يية  ألجيي أحكاميي  سيية ا  ف يي   األصيي  اسييتا ا  

  التمسيييي   مسييييتلتما  ظيييية   تمييييا   فلكيييي ال فيييياذ ظيييية   ذاتهييييا تكيييي   ال قيييي  التشيييية  

  تعييياة   حييية م تطب ييي  إلييي    تهييي  ميييا اغالبييي ح لييي  ميييا  تجاهييي   إهميييا  الييي   بحةف ييي 

 . القا    ة ش أجل  م  الذي  األص 

 اليييييي ظ  ذا  اليييييي    فيييييي  تبييييييةت م يييييي  ال سييييييت ةي ا تح  يييييي  للتفسيييييي ة  الحاجيييييي      

 التفسيييي ة  عميييي  ال  مقةاط يييي  اليييي ظ  ففيييي  الطة يييي  هييييذا فيييي  تيييي ا   السييييا ة  أ  ال  مقةاط يييي 

  بغ يييية  اليييي   السييييتب ا  الحاجيييي      ا مع يييي امفه ميييي ال صيييي   تطيييي  ة عليييي  القضييييا  

 االسيييتب ا   حييي    ال  العقييي   السييي    تمضييي  فقييي   ا ميييا بالمت يييا   لييي   االسيييتب ا  فتحق ييي 

 التع   يي  اليي ظ  فيي  الصييع ب  فيي  غا يي   كيي   قيي  ةأميي ال سييت ةي اليي   فصيي اع  ال سييت ةي

    . ال  مقةاط  

 اهمية البحث

فيييي  طة قهييييا تبييييةت أهم يييي   ا فيييي  الييييبا  ح  ايييي  العهيييي  بال  مقةاط يييي  أ  السييييا ة  تيييي      

التفسييي ة  السييي ما ال سيييت ةي فح ااييي  العهييي   ع ييي  ح ااييي  عهييي  ال سيييت ة التعييي  ي فضيييا  عييي  

اييياة  ت جيي  ح ااييي  فهييي  ال  مقةاط يي   التع   ييي   الح يييا  الحتب يي  فكا يييةا  ميييا تاإلشييكال ا  التييي  

 ت شييييخ التافييييا  ذا  الطيييياب  الس اسيييي  بفعيييي  هييييامً الحة يييي  غ يييية المعتييييا  فضييييا  عيييي 

 . اآلةا  المستح ا  غ ة المب    عل  أسا  قا     سل    إ  ا ع  األسا 

 اشكالية البحث 

 ال سييي ة مييي  لييي   إذ التفسييي ة تتييي ل  التييي  الجهييي  فييي   كمييي  األكبييية اإلشيييكا  كيييا   ةبميييا    

 فب يييا  غاليييخ بييي  مت قييي  أمييية فت تلييي  القيييةاة مةاكيييت تيييرا ة مييي  الجهيييا  هيييذ  تتحيييةة أ 

 إذ التجةبييي  لتةصييي   كيييا    تمييي  تقتضييي   التحييي  ا  الضيييغ ط م اجهييي  علييي  قيييا ة  تجةبييي 

 تتييي ل  التييي  المؤسسييي  أ  عييي  فضيييا   التسيييلط  المييي ة   مييي  اليييتتل  ال سييي ة مييي  لييي  

 . األتةى حساخ عل  لغ ةها تح تا   أ  ل فسها ا تصاةا   أح ا ا   تستب  ق  التفس ة
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  احيييي  شييييت  فيييي  تتييييت    القييييةاة مةكييييت  تمحيييي ة ح يييي  ال اح  يييي  اليييي ظ   فيييي  

 ف جيييي     ييييذكة   ة للتفسيييي ة  بيييي   ال الس اسيييي    األحييييتاخ ال سييييت ة   المؤسسيييي   تغ ييييخ

 الفيية  الحيياك    بتغ يي   ييةا  مييا تيياة   شيياطها مماةسيي  التفسيي ة لجهيي  ليي   إذ سيي ا   ع ميي 

  ال افييذ اليي   بتحة يي   كيي  ليي  إ  قييا   البيي    الحيي  أ  بلحيياظ إل يي  الحاجيي  اسييتج   مييا إذا

 المطيييية   لإلشييييكا  الحيييي  معيييي   جيييي   حيييي  عليييي  لّيييي ج تعيييي    أ  كليييي  التشيييية   فباسييييتب ا 

 قييي  فهييي  المهمييي  بهيييذ  تضيييطل  التييي  الجهييي  غ ييياخ بالضييية ة   قتضييي  ال التفسييي ة  غ ييياخ

 ال اسيي  الحة يي   هييامً تعيياة  ذليي   فيي  الفة  يي  اإلةا   أسيي ة  تبقيي  لك هييا قا ميي  تكيي  

     . فسةمال ب   تمت  أ   جخ الذي

 البحث منهجية

 ظييييةا لطب عيييي  الم ضيييي   الييييذي اسييييتلت   المقيييياة   تحل ليييي الميييي ه  ال الباحيييي  اسييييتت         

عل  يييا ذلييي  فميييا ك يييا  سيييتط   ال قييي    متابعييي  التطييي ةا  التييي  لحقييي  بالم ضييي   لييي ال 

 .االستعا   بهذا الم ه  

 هيكلية البحث 

بمق ميييييي    فيييييي  اييييييا  مباحيييييي  مسييييييب قا   تفسيييييي ة ال سييييييت ة  سيييييي ت ا   م ضيييييي        

   سييييي ت  تقسيييييي     للتفسييييي ة  االصيييييطاح  اللغييييي ي المع ييييي  س تصييييي  المبحييييي  األ  

 المع ييي    المطليييخ الايييا   للتفسييي ة اللغييي ي المع ييي  المبحييي  الييي  مطلبييي     المطليييخ اال  

 .     للتفس ة االصطاح 

 مطالييييخ   المطلييييخ اال   اةبيييي  مقسيييي  اليييي   التـفسييييـ ة تـلفييييـ  امييييا المبحيييي  الاييييا        

   الـ يييـ  غـميييـ    المطليييخ الاالييي  ال يييـ  قـصيييـ ة   المطليييخ الايييا   ال يييـ  عمـ ميييـ  

 . ال   ص اغ  ف  االضطةاخالمطلخ الةاب   

 تيييي  تقسيييي م  اليييي  اييييا  مطالييييخ    لل سييييت ة القضييييا   التفسيييي ةامييييا المبحيييي  الااليييي       

 ال سيييت ةي الت ظييي    المطليييخ الايييا    القضيييا   التفسييي ة بشييير  اليييةأي ت يييات المطليييخ اال   

ايي  فيي   ها يي  البحيي   القييا     الفقيي  فيي  التفسيي ة ميي اة   المطلييخ الااليي   القضييا   للتفسيي ة

 التاتم   المصا ة
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 المبحث االول

 المعنى اللغوي واالصطالحي للتفسير
لل قييي   علييي  حق قييي  العلييي   حييي       ظا فييي  البييي  مييي  اسيييتجا  مع يييا   السييي ما  

المع يييي   تحيييي   ال طييييا   ال ظ فيييي   األ  ا     تيييياة  حيييي    االصييييطاح    ففيييي  حيييي    

هييذا المع يي  قيي  تبيي أ حيي    عليي   يتيية الييذي قيي   ميي  ليي  بصييل  أ  قيي   كيي   مبتيي   الصييل  بيي  

  ال  جم  ب  هما س ى االقتةاخ بالمصطلح .

عطييييي  كميييييا اإلصييييياح  حق قييييي  الشييييي     جييييي  ة ذكييييية  أ  المع ييييي  اللغييييي ي ال  

ة  لغيي   كمييا  ة   فيي  القييام   أ   اقليي  ميي  األايية   بتييا   مك   يي    فهيي   فسيية الظيياه

المع يي  االصييطاح  المسييت ح  ميي  مك يي   العليي   حق قتيي    لكيي  ذليي  ال  ع يي  بحييا  ميي  

األحييييي ا   كيييييةا  أهم ييييي  الترصييييي   اللغييييي ي   فهييييي  الم بييييي  اليييييذي قييييي   ؤسييييي  للمع ييييي  

إ  ليييي   كيييي   فييييالمع   االصييييطاح  ال   قطيييي  البتيييي  عيييي  المع يييي  اللغيييي ي ح االصييييطا

ؤَسسييا  عل يي      مكيي  تما يي  المع  يي   بييالم ب   الفيية     فالتفسيي ة ميياا  فيي  هييذا الم ضيي   ما

مييي  البحييي  قييي    صييية  إلييي  ب يييا  حق قييي  الظييي اهة برسيييةها  قييي   تيييت  بظييياهة  أ  علييي   

معييي     فال صييي   إلييي  تفسييي ة الظييياهة  المع  ييي   سيييتلت  بالضييية ة  ال قييي   علييي  المع ييي  

 . اللغ ي للتفس ة

 إجميييياال  ال  تيييية  مع يييي  التفسيييي ة عيييي  اللغيييي  أ  االصييييطا     هييييذا مييييا سيييي بحا   

 تباعا .

 المطلب األول
 المعنى اللغوي للتفسير

 تمحيييي ة المع يييي  اللغيييي ي للتفسيييي ة بتليييي  التيييي  تسيييي قها المعيييياج  اللغ  يييي     هيييي   

ييَة  أ يي  ب ييا   تفصيي   للكتيياخع  يي     فقيي  ق يي   ييةا   فاس  يية  فس  تفسيي ةا     َفّسييية ا   َفَسييَة   ُفسا

 ق يي  ا يي  اصييطا   (1). ة فسييتال    مع ييا  فهيي  شييال  ةبيي  تفسيي   عيية     شيي  .  كيي أبا يي ا 

 ال  رت  ييي   "ميييرت ذ مييي  الفسييية  هييي  الب يييا   الكشييي   اال ضيييا    مييي  ذلييي  ق لييي  تعيييال  

 (2). " بما  إال ج  ا  بالح   أحس  تفس ةا
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 المطلب الثاني

 المعنى االصطالحي للتفسير

طيية  الفقييي  عييي   تعة فييا  للتفسييي ة    ا طلييي  كيي  تعة ييي  مييي   جهيي   ظييية متتلفييي   

االسيييت ال  علييي  ميييا تتضيييم   الق اعييي   "ة  التفسييي ة عيييم هيييا مييي  أتيييذ بيييالمع   الضييي     ف

القا    يييي  ميييي  حكيييي   تح  يييي  المعييييا   التيييي  تتضييييم   حتيييي   مكيييي  تطب قهييييا فيييي  الظيييية   

  (1)." ال اقع  

ت ضييي ح ميييا  " مييي  الفقييي  مييي  طييية  فييي  تعة فييي  المع ييي  ال اسييي  للتفسييي ة   فعةفييي    

 تكم يييي  مييييا اقتضييييخ ميييي   ص صيييي   تتيييية   مييييا  قيييي  ميييي  أحكاميييي   أبهيييي  ميييي  ألفاظيييي 

عمل ييي  سيييابق  إل جيييا  الحكييي   ضييية ة    "أ  هييي   (2)." الت ف ييي  بييي   أجتا ييي  المت اقضييي  

عليييي  ذليييي  أ  التعة يييي   (3). " للحصيييي   عل يييي     كيييي  تطب يييي  للقييييا     سييييتلت  تفسيييي ة 

فسييية علييي  اسيييتظهاة معيييا   ال صييي       التييي    الضييي   للتفسييي ة    قصييية مهمييي  الما

 ف  التعاة   أسباب  أ  القص ة  تلف ات  .

فسييية تبقييي  قاصييية  عييياجت  عييي  إ جيييات ميييا مأميييا التعة ييي  ال اسييي  ف يييةى أ  مهمييي  ال 

طيييا  المصيييطلحا    قلهيييا فسييية  ييي  ة فييي   م عيييا إلييي  ابتكاةهيييا  ظ فييي   مهمييي  إذا ظييي  ال

إلييي  ح يييت التطب ييي    فالمهمييي  الحق ق ييي  إ ميييا تكمييي  فييي  إتالييي  التعييياة   ةفييي  الت ييياق  

 إكميييا  الييي ق   اسيييتجا  الغا يييا   ميييا قصييي   المشييية  فييي  ظييي  الظييية   التييي  ةافقييي  

 التشة    أعقبت  .

ذكيييية  أ  ةأي الفقييي  أ قسيييي  إليييي  اتجييياه   فيييي  تح  يييي  ميييا  مكيييي  تفسيييي ة     ة جييي   

خ اليييةأي اال   إلييي  أ  التفسييي ة  مكييي  أ   متييي  إلييي  أي قاعييي   قا    ييي  بقطييي  ال ظييية فيييذه

. فح ييي  أ  القاعييي   مصييي ة "شييية ع  إسيييام    –قضيييا   –عييية   -تشييية   " عييي  مصييي ةها

 قصييية اليييةأي الايييا    طيييا  التفسييي ة علييي  تفسييي ة أ   متييي  إل هيييا ةسيييم  للقيييا       مكييي  لل

ا ة األتيييييةى   بلحييييياظ أ  التفسييييي ة إ ميييييا  عتمييييي  التشييييية   أ  القاعييييي   المق  ييييي      المصييييي

األلفييياظ  المعيييا   ال المقاصييي   المبيييا     فتفسييي ة القيييا    هييي  اسيييتب ا  مع يييا  مييي  تيييا  

  ص ص  فإذا أة   معةف  المع   الب  م  اللج   إل  ألفاظ  تفس ةا  .
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فسيييية  هيييي  م  بيييي   أ  االتجييييا  الاييييا   هيييي  األكايييية ا سييييجاما  م طيييي  التفسيييي ة   فال 

مييياة  عملييي  إ ميييا  عتمييي  أساسيييا  األلفييياظ أ ا    سييي ل    فالقصييي ة  الت ييياق   التعييياة   

عييي  تلهيييا  بييي   فييي  صييي اغ  الييي    ا تقيييا  عباةاتييي   المصيييطلحا  المسيييتت م    مييي  ه يييا ج

 فييي     إ ميييا تعتمييي  الشييية حا  الفقه ييي  للتشييية عا   ال صييي     العبييياةا    الصييي اغ  علييي

فييي  ال قييي  اليييذي تقتصييية ف ييي  مهمييي  الفقييي  فييي   طيييا    فييي  عملهيييا  ا المصيييطلحا  أساسييي

العييية   المصيييا ة األتيييةى علييي   قلهيييا  التييي ل   عل هيييا بيييالح ا    األسيييباخ التييي   قفييي  

 إليييتا  القاضييي  بالفصييي  فييي  ال اقعييي     ةا  تب  هيييا  اسيييتقةاةها مصييي ةا  للقيييا    المع ييي  

 ع ييي  إ جيييا   المعة ضييي  عل ييي   عييي   جييي ات اإلعيييةا  بذة عييي  غ ييياخ الييي   فيييإ  ذلييي  ال

الحكييي  مييي  تيييا  التفسييي ة تح  ييي اَ  لكييي  مييي  أي مصييي ة للقاعييي    إ  كيييا  اسيييت حا   مييي  

مبيييا ل الع الييي  فالقاضييي  مليييت  بالقضيييا   إال أتهييي  بإ كييياة الع الييي    فهييي  لييي   قيييا   لك  ييي  

  فص  ف  التص م  حسخ   لك   كذل  أل   ملت  بالقضا   است باط األحكا  .

ال سيييت ةي    تييييت  هيييذا الم ضييي   بج بيييي  مييي  األهم يييي  ال  فييي  حييي    التفسيييي ة  

 حملهيييا أي  ييي  قيييا     يتييية   بلحييياظ المصييي ة    األسيييا    فشيييةع   القيييا    األ  يييي  

مسيييت حا  مييي  ال ا قييي  السيييام     ميييا  ع ييي  أ  تفسييي ة الييي   ال سيييت ةي  سيييةي فييي  الجسييي  

   ال سيييت ةي علييي  القيييا     عم ميييا      كييي   ملتميييا  للقضيييا    مييي  ه يييا  تةبييي  تفسييي ة الييي

ضيييطل  بهيييذ  المهمييي  مييي  أي مفسييية     هييي  ميييا  قتضييي  تحصييي   المعيييةً ال صييي   ال

تيييرا ة   فل سييي  القييي ة  العلم ييي   حييي ها كاف ييي  لحمييي  هيييذ  األما ييي    لكييي   تييي ف ة الحصيييا   

تاضييييي  ل هييييي ا   االتجاهيييييا   ةفتفسييييي    االسيييييتقا  أميييييةا  ال   فكيييييا  ل جيييييا  المهمييييي  

م حييية  ال  يييرت  علييي  ال ا قييي  السيييام   حسيييخ  لكييي  علييي   ةسييي السيييلط     الحتب ييي    تف

 (1).مجم  الب ا  القا      الحق    ال اجبا  ال اش   ع   

عيي  مجيي  ا  الحيي    عيي  التفسيي ة  أهم تيي  فيي  اسييتجا  مك يي   اليي    غا ييا   ميي  ه ييا ال  

 قيييي  المشيييية  إ  ليييي   جييييُة التفسيييي ة فيييي  أجيييي ا  تال يييي  ميييي  التجاذبييييا   الت يييياحةا    فال ا

السيييام   ج بتهيييا الس اسييي   غالبيييا  هييي  الطاغ ييي    لكييي  طغ يييا  هيييذ  الج بييي  ال  ع ييي  األتيييذ 

ب ظيييية االعتبيييياة الت افقييييا   التجاذبييييا    فاالسييييتقا   الح ا  يييي  شييييةطا  ال غ يييي  ع همييييا 

 (2)إل جات المهم  عل  ال ح  األما  .

                                                           

 .202 مرجع ساب  ، ص ، ستيت أبو حشمت أحمد. ود السنهور  الرزا  عبد. د 1-

 .293 ص مرجع ساب  ، ، فر  حسن توفي . د 2-



(6( 
 

سيييييت ة     مكيييي  تعة يييي  التفسيييي ة ال سييييت ةي أ ييييي    اسييييتجا  مع يييي  القاعيييي   ال  

الم   يييي   بةفيييي  الغميييي   ع هييييا    إتاليييي  الت يييياق  ف هييييا    الت ف يييي  فيييي  مصييييطلحاتها 

.        (1)المتعاةض   استكما  ال ق  الذي ق   ش بها معا    مبا  
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 المبحث الثاني

  ـلفـية التـفسـير

الع  ييي  مييي  التحييي  ا   اهييي   اجهالتفسييي ة عمل ييي  عقل ييي   شييي بها الكا ييية مييي  المحييياذ ة  

عيييي  عميييي  تيييياة  المييييرل   أ  جهيييي   سييييتح  اإلشييييا    التكيييية   بلحيييياظ    ال جييييا  ف هييييا ال 

 ت ليي  فيي  صييم   عميي  ميي   ضييطل  بهييذ  المهميي  لكيي  اإلتفييا  ف هييا قيي    تهيي  إليي  التر  ييخ 

المتصييي ي لهيييذ  المهمييي    اجييي      اللييي      ةبميييا  هييي ة حقييي      تهييي  إلييي  تعم ييي  األتمييي 

 ا    سيييتلت  تلف ييي  علم ييي   قييي ة  فكة ييي   فط ييي  ذه  ييي   إمكا  ييي  فهم ييي  علييي  عمييي  اسيييتا

تحل يييي  اليييي    إ ةا  تلف اتيييي   اإلحاطيييي  بمابسييييات    فتفسيييي ة اليييي   البيييي  أ   كيييي   فيييي  

 ف   فال    ل   الظة   كذا تفس ة  . فسة شة  ظ  الظة   الذي 

 ضيييييييي ع    التجيييييييية  الم   االسييييييييتقا   الح ا  يييييييي اإلة  القييييييييا      ال سييييييييت ةي     

مسيييتلتما  ال غ ييي  ع هيييا للحييي    عييي  تفسييي ة علمييي   سيييته   الحق قييي  ال غ ةهيييا  هيييذا ميييا 

 فسييية اعتميييا  بعييي  التفسييي ةا  إ م ذجيييا  للتفسييي ة التشييية ع   القضيييا    حتييي  الفقهييي    

فيييا تفسييي ة م طقييي  فييي  ظييي  أ ظمييي  ال تيييةى فييي  المؤسسييي  ال سيييت ة   سييي ى أج حييي   أذة  

هييييذا التفسيييي ة أكايييية ميييي  ع ا يييي     ة  مفسيييي ت  أ ليييي  ميييي  جلييييخ للحيييياك  الفيييية    فم تييييذ 

  .م فعت 

لقييي  تمكييي  التفسييي ة الم ضييي ع  فييي  الع  ييي  مييي  الييي    مييي  الحلييي   محييي  المشييية   

فييي  معالجييي  عم م يييي  الييي   أ  قصييي ة صيييي اغت    حتييي  أضيييح  ظيييي  المشييية  الييييذي ال 

تعيي    القييا   . عيي  العيي   لتشيية   قييا    ج  يي  أ    غ ييخ   بيي  أصييبح مةجيي  المشيية   هيي  

اخ للسييلط  ة   ف يي  المضييطل  بهييذ  المهميي  فيي  اليي ظ  الفة  يي  إليي  عييحييفيي  ال قيي  الييذي ت

 ة اليي    أتةجيي  حييميي  اجيي  تحة يي  اليي   عليي   حيي    ةضيي  ةغبييا  الحيياك  الفيية    ف

  بيييذل   كييي   قييي  اتييية  التفسييي ة عييي   ظ فتييي  طاقييي  التشييية ع  لغا يييا  فة  ييي  ضييي ق عييي   

 تفسيييي ة بهيييذا المع ييي  إهييي اة  أ لييي  مييي  اعتمييييا       باييي  م ييي األصيييل    األسيييا  اليييذي ا

 (1).ة  مح  فال   القا   بمضم     قص ة  أ ل  م   

 - عا   ما تستج  الحاج  للتفس ة ف  إح ى الحاال  اآلت   :      
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 المطلب األول

 عمـومـية النـص

ميييي  تصييييا   القاعيييي   القا    يييي  العم م يييي   التجيييية    فليييي   قييييا    ميييي   عييييال   

شييية  إجمييياال  لمعالجييي  م ضييي   أ  م ضييي عا  مع  ييي  فييي   الحييياال  الفة  ييي    فالقيييا    

صييييياص الييييي   إجمييييياال   حقييييي  االتتصيييييا     العم م ييييي  بطب عتهيييييا تسيييييتلت  التفسييييي ة إذ 

  إذ مييي  المسيييتح   علييي   ا  الم ضييي  قيييبشييية ط  محييي  ا  عامييي      التييي   فييي   ق 

ة  اإلحاطييي  بالتفاصييي      اقتحيييا  هيييذا الم ييي ا   ع ييي  الحكييي  علييي  الييي   أ  عمييي   شيييالم

مييي  القصييي ة المحقييي  ابتييي  ا  فضيييا  عييي  أ   ةالقيييا    بالقصييي ة     ق  يييا  أ  العم م ييي  ت ييي

 أي م     ال  مك  أ  تح ي ب   ج باتها ك  الجت  ا  .

بالضييية ة  معالجييي  الحييياال   تييي  ابتييي  ا  تسيييتلت   عم م ييي  الييي   المتفييي  علييي  م طق 

أ  تفك ييي  الييي   إلييي  جت  يييا   عبييياةا   فقيييةا   هيييذ  المعالجييي  قييي  تكييي   فييي   الفة  ييي 

التفسيي ة  لمييا  ييت  عليي   قيي   عميي فقيي  ال ظييا   الا حيي   التعل مييا   قيي  تكميي  فيي  التفسيي ة 

 ظة ييي  ال صييي   مييي  ح ييي  هييي  كا  ييي  إلييي  ميييا  جيييخ أ  تكييي     فح لتهيييا مييي   صييي   

إلييي  تطب قيييا  عمل ييي  فالتفسييي ة لييي   كميييا  عتقييي  اليييبع  ا ييي   ييي ه  مييي  غمييي   الييي   أ  

قصيييي ة  لك يييي   يييي ه  أ ضييييا  ميييي  عم م تيييي  فهيييي  أ ا  للت ف ييييذ   سيييي ل  لبيييي  اليييية   فيييي  

  (1). ال ص   المجة  

جييي  عليي  ذليي  أ  التفسييي ة بهييذا المع ييي   يي ت  فيي  صيييم   عميي  القاضييي  بلحيياظ أ   

  ال يييتا  المعييية   عل ييي     هيييذا الفصييي   قتضييي  فهييي  صيييح ح   الفصييي  فييي كلييي عملييي  ال 

ق امييي  ألفييياظ الييي    عباةاتييي  فييي  ظييي  الظييية   التييي  أ تجييي  ف هيييا  فضيييا  عييي   ضييية ة  

فهييييي  مابسيييييا  ال اقعييييي    فحصييييي ل  جمييييي  الا ابييييي   المتغ يييييةا   تحل لهيييييا علييييي  ال حييييي  

 (2). الصح ح ت ت  تطب   أفض  للقا    مست ح  م  فهم   ة ح   مابسات 
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 المطلب الثاني

 قـصـور النـص

فييي  البشييية  لييي   لقاصييية بطبعييي  إ جيييات    القصييي ة طبييي أاللييي الكميييا  مييي  صيييفا   

عمييي  تشييية ع  متكامييي  ال  رت ييي  القصييي ة مييي  تلفييي  أ  مييي  بييي      ييي   ال اقييي  أَ  قطع يييا 

قصيييي ة اليييي     بقصيييي ة اليييي   ال ضييييع  إ مييييا  اشيييية عيييي  ق اعيييي  ذات يييي  تاصيييي  إذ شييييغ

ال ضييع   كماليي  الفقيي  القييا       اة بشيير   جيي   فقهيي  تيي ت  بيي   ميي  قييا  بكمييا  اليي   

فر صيييياة الم ةسيييي  التقل   يييي   ق ليييي   أ  ميييي   (1). " بكاة ييييا "هييييذا االتجييييا    ال ضييييع   قييييا

    بكمالييي  صيييفا  الييي   ال ضيييع  الكميييا    فصييي  ة التشييية   عييي  الجهييي  المتتصييي  كف ييي

كييي   صييي  القيييا    بالقصييي ة سييي ا  بتشييية ع  أ  بمييية ة اليييتم   علييي  حسيييخ ةأ هييي  ال  م

 .  تعاقخ الح ا  

  تةتييييخ عليييي  كمييييا  التشيييية   أ  ال مجييييا  للحيييي    عيييي  التفسيييي ة ب صييييف   سيييي ل   

  إلتاليييي  الغميييي   أ  إكمييييا  القصيييي ة أ  ةفيييي  التعيييياة  ف ضيييي   اليييي    كماليييي  كف يييي

 تحيييي     ة القاضيييي  بفيييي  بتقيييي    الحليييي   الجيييياهت      ع ييييا      فقييييا  لهييييذ  الم ةسيييي  

 . الم اتعا    ق  ال   م  مت  القا    إل  ح   ال تا 

ميييييا قيييييا  بييييي  أ صييييياة الم ةسييييي  ا  ييييياق  تماميييييت طييييية  الفقييييي  الحييييي     ظة ييييي   

الكاسييي ك     فالفقييي  الحييي     قييي   ب ظة ييي  قصييي ة التشييية   فالتشييية   علييي   فييي  ال ظة ييي  

ةع    فالمشييية  مهميييا كيييا  شيييمبطبعييي   قصييي ة  هيييذا مسيييتم  مييي  قصييي ة  ةالح  اييي  قاصييي

عيي  اسييت عاخ الحيي ا   كلهييا  ةااقييخ البصيية  اسيي  الت ييا    محيي ط بييالح ا      بقيي  قاصيي

مييي  أبيييةت أسيييباخ اسيييتب ا      فضيييا   عييي  تلييي  التييي  تسيييتج  فييي  أعقييياخ التشييية     ف احييي 

هيييذا إضييياف  إلييي  أ   عييي  ا  عييي  ماحقتهييياالتشييية   بغ ييية  كاييية  الحييي ا   التييي  تعجيييت الت

  فييي  معالجتييي  مت ييياه  تح طييي  الحييي    فييي  حييي   أ  الحييي ا    المسيييتج ا  غ ييية التشييية 

الت  ة عييي  التفسييي ة أمييي مت اه ييي   لييي   لمت ييياه  أ   حييي ط بالامت ييياه  أ   حكمييي  مييي  ه يييا 

للتشييية   كميييا التعييي     القييي   بغ ييية ذلييي   ع ييي  متالفييي  الطييياب  البشيييةي  سيييما  القيييا    

    (2)ال ضع  .
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 المطلب الثالث

 الـنـص غـمـوض

الغميي   صييف  ماتميي  لليي   التشيية ع  إ  عييا أ   ييت  بفعيي  عيي   ع اميي   يييرت   

فييي  قييي متها أصييي  الييي   اليييذي قييي   كييي   غامضيييا  بال سيييب  للجم ييي    فقييي   سيييتت   المشييية  

عبيييياةا   مصييييطلحا  غ يييية  اضييييح  أ  أ  الغميييي    ليييي    يييي  المشيييية   غا اتيييي  كييييا  

 اتييي  أ  أ  المشييية   بييي أ الييي   بفكييية  تكييي   مق مييي  الييي   غ ييية مت افقييي   فحييي ا  أ   ها

للتفسيييي ة    اضييييح    تتميييي  ب ها ييييا  سييييا ب  مسييييته فا  تيييية  األميييية م ضيييي   قيييياً أ  قابيييي

فييي  ذلييي  مييي  أهييي ا  حتب ييي  أ  م طلقيييا  ق م ييي  أ  غا يييا  س اسييي    قييي   ا التر  ييي  م طلقييي

 .   ك   الظة  السا   حاك  لتة  ال ها ا  مفت ح 

فييي   م سيييةا سيييهاا حييي   تشييية ع  كيييا   اضيييحفيييال     قييي   كييي   الغمييي    سيييب  

التطب يييي  لكيييي  الغميييي    كت فيييي  الحقييييا  بفعيييي  تغ يييية الظيييية   التشيييية ع   أ  الس اسيييي   أ  

عميييي   الحاكميييي  فيييي  البليييي    كتغ يييية القيييياب  عليييي  السييييلط  أ  اتييييتا  م ييييتا  القيييي ى أ  

 .طب ع  العاق  ب   السلطا   ت ج  ص  ة تع    الح  لل ست ة أ  القا    التا  

ع قيييي  أ   كت يييي   ص صيييي     للييييبع  ال غميييي    ح ةبمييييا  كيييي   اليييي    اضيييي 

لآلتييية   فالتلف ييي  القا    ييي   التييياة ل الييي ظ ف   الاقافييي  اللغ  ييي   سيييع  االطيييا    غيييام

 اال فتيييا  علييي  بييياق  فييية   القيييا     المةاجعييي  القضيييا    .......كلهيييا ع امييي  تسيييه  فييي  

 (1)ج    التا  .إتال  الغم    تحق   ال ض   أ  تعم   الف

 األصيييييي  فيييييي  صيييييي اغ  ال صيييييي     تج ييييييخ اسييييييتت ا  المصييييييطلحا  اللغ  يييييي   

الغامضييي  أ  التييي  تعطييي  أكاييية مييي  مع ييي   االبتعيييا  عييي  اسيييتت ا  المصيييطلحا  العا مييي  

  غ يييية المحيييي      لكيييي  المصييييطلح بطب عتيييي  قيييي   كيييي   م يييي اةا  أ  غ يييية متيييي ا   بعيييي  حيييي   

  قيييي  تجييييا ت عيييي   قيييية   أ  مضيييي  عليييي  بلحيييياظ أ  عميييية بعيييي  ال سييييات ة  التشيييية عا

حا  المت ا ليييي  أ  مع اهييييا تشيييية ع  عقيييي   ميييي  الييييتم    تغ يييية  تالهييييا مةتبيييي  المصييييطل

 ييياق   إذ قييي   حمييي  ذا  المصيييطلح أكاييية مييي  مع ييي    بييي  أ  هيييذ  المعيييا   قييي   المعتيييا 

بعضيييييها اليييييبع  فبيييييالع    مييييياا  إلييييي  المصيييييطلحا  التييييي  اسيييييتت مها القيييييا    األساسييييي  

ابتيي  ا   2005 جيي  أ هييا تتتليي  عيي  تليي  المت ا ليي  فيي   سييت ة سيي     1925العةاقيي  لسيي   

فمصييييطلح القييييا     "ال سييييت ة  –القييييا    األساسيييي   "ميييي  الع يييي ا  العييييا  لل ا قيييي  السييييام   
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مع ييي  غ ييية ذلييي     هييي   حمييي   2005كييية فييي   سيييت ة سييي   األساسييي  مييياا  لييي   ييية  لييي  ذ

 .   1949 إ  كا  ل  المع   ذات  ف  ال ا ق  األلما    لس    المستت   ف  فة سا

ه ييييا  الع  يييي  ميييي  ال صيييي   التيييي  جييييا   عاميييي  فيييي   2005 فيييي   سييييت ة سيييي    

 ا ييية الع  ييي  مييي تأاييياة    مكييي  أ    ها اتهيييا غ ييية محييي   صييي اغتها   غامضييي  فييي  غا اتهيييا 

أ  بيييي   المةكييييت  المحافظييييا  أ  بيييي   المحافظييييا  ذاتهييييا  قليييي  التافييييا  بيييي   المةكييييت  اإل

.(1)  

كيييي  مييييا ليييي   يييي   عل يييي  فيييي   "( الييييذي أشيييياة إليييي  أ  115ميييي  ذليييي   يييي  المييييا   )       

المحافظيييا  االتتصاصيييا  الحصييية   للسيييلطا  االتحا  ييي     كييي   مييي  صييياح   األقيييال    

ح ا  األتيييييةى المشيييييتةك  بييييي   الحك مييييي  االتحا  ييييي   الصيييييا غ ييييية الم تظمييييي  فييييي  إقلييييي  

 األقيييال     تكييي   األ ل  ييي  ف هيييا لقيييا    األقيييال    المحافظيييا  غ ييية الم تظمييي  فييي  إقلييي   فييي  

 بيييالقط  أ  مييي ح األ ل  ييي  لقيييا    األقيييال   علييي  القيييا    االتحيييا ي  " حالييي  التيييا  ب  هميييا

قضييا    متعييي    متتلفييي  متبا  ييي  إذا فيي  حيييا  التيييا  ب  هميييا   تهيي  إلييي  تطب قيييا  قا    ييي   

ميييا تشيييك  أكاييية مييي  إقلييي    اتتلييي  قيييا    كييي   م هيييا مييي  قيييا    االتحيييا   اتتلفييي  أحكامهيييا 

 (2)الب     كذل  .

  لمجليييي  االتحيييا  فييي  ايييا  م اضيييي     2005  ة   اإلشييياة  فييي   سيييت ة سييي     

  " مجل  االتحا تتك   السلط  التشة ع   االتحا    م  مجل  ال  اخ " ( 48الما   )

 ع  بمجليييي  االتحييييا   ضيييي  مماليييي    ييي ييييت  إ شييييا  مجليييي  تشيييية ع   "( 65 الميييا   )       

عييي  األقيييال    المحافظيييا  غ ييية الم تظمييي  فييي  إقلييي     ييي ظ  تك   ييي   شييية ط العضييي    ف ييي  

 (3). "الا  أعضا  مجل  ال  اخ  برغلب  س    اتتصاصات   ك  ما  تعل  ب  بقا    

 ؤجيييي  العميييي  برحكييييا  الميييي ا  التاصيييي  بمجليييي  االتحييييا  أ  مييييا  "( 137  ) المييييا         

 ة   فييي  هيييذا ال سيييت ة إلييي  حييي   صييي  ة قيييةاة مييي  مجلييي  ال ييي اخ برغلب ييي  الالاييي   بعييي  

 (4)."  ةت  اال تتاب   األ ل  الت   عق ها بع   فاذ هذا ال ست ة 

ا يييية السييييؤا  عيييي  ماه يييي  االتتصاصيييييا  ت( 137   65   48 هييييذ  ال صيييي   )         

مييي ح لمجلييي  االتحيييا  باعتبييياة  الغةفييي  الاا  ييي  للبةلميييا  إذ اسيييتح ذ مجلييي  تالتييي   مكييي  أ  

لهييييا فييييري اتتصييييا  جال يييي اخ عليييي  كيييي  الصيييياح ا  التشيييية ع    الةقاب يييي   المال يييي  ال 
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  ميي ح لمجليي  االتحييا  أ   شييتة  ف يي  المجلسيي    قتضيي  تعيي    تييت  ميي  مجليي  ال يي اخ   

 عييي ال سيييت ة أ ال  بلحييياظ أ  صييياح ا  مجلييي  ال ييي اخ  ة   فييي  ال سيييت ة حصيييةاَ  إال 

 القا    غ ة  ست ةي لمتالفت  ال ست ة.

شييي ة إلييي  ترج ييي  العمييي  باألحكيييا  التاصييي  لمجلييي  االتحيييا  ت( 137اييي  أ  الميييا   ) 

طيييية  ميييياذا  لحيييي   صيييي  ة قييييةاة عيييي  مجليييي  ال يييي اخ برغلب يييي  الالايييي    السييييؤا  الييييذي 

  هييييذا القييييةاة غ فييييال   غ يييية  اضييييح    ميييياذا ليييي  ليييي   صيييي ة القييييةاة باألغلب يييي   تضييييم

عطيييا  غ  هييي  إ  يييا بحاجييي  أصيييا  لمجلييي  االتحيييا  أ  ال غ مالمطل بييي  غ هييي   بقييي  المجلييي  

 ظ  ال سيييت ة أحكامييي   علييي  حييي  سييي ا  مييي   يييفيييإذا ك يييا بحاجييي  للمجلييي  الايييا   فلمييياذا لييي  

غ هيي  هيي  مجليي  ال يي اخ غ  إذا ك ييا لسيي ا بحاجيي  إل يي   لميياذا  يي  ال سييت ة عل يي  مجلسييا  اييا  

أ  المجليييي  الاييييا   ليييي   ميييي  مقتضيييي ا  ال ظييييا  ا ترك يييي  لتب يييي  ال ظييييا  الف يييي ةال غ   ق  يييي

 (1)الف  ةال    فالباكستا  ماا    ل  ف  ةال     ترل  بةلما ها م  مجل   اح  .

  بييييالقط   أ  غميييي   اليييي   غ يييية مقصيييي   بذاتيييي  فمييييا ميييي  مشيييية   سييييت ةي أ  

عييييا ي  سييييع  ال   كيييي   م ضيييي   قيييي  أ   تجيييي  لتليييي  حاليييي  ميييي  اإلةبييييا  القضييييا   لكيييي  

الظيييية  السييييا    الم ييييال الس اسيييي   التجيييياذخ القيييي م   الت افيييي  الطييييا ف  كلهييييا ع اميييي  

فضيييا  عييي  طب عييي  المصيييطلح اليييذي  جيييخ ا تقا ييي    فاللج ييي   مسييياع   لتلييي  حالييي  الغمييي  

عبييياة  عييي    " لك هيييا "  محييي   بذاتييي  لك ييي  القا    ييي  أ  ال سيييت ة    البةلميييا  لييي   شيييت

 فييي  األتة يييا  اقافيييا   ت جهيييا    جهيييا   ظييية كييي  عضييي   يييةى فييي  مصيييطلح  ال قييي  

أ  ةأي األغلب ييي  هييي  السيييا   لك ييي  لييي   بالضييية ة  األصيييح  ا أك ييي  العم م ييي  أ  الغمييي  

       (2)أ  األكاة  ض حا.
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 المطلب الرابع

 اال طراب في صياغة النص

كاتييييخ ال ا قيييي  السييييام   ب ةجيييي   احيييي   ميييي  التبيييية  فتبةتيييي  تتييييراة بيييياإلة  ليييي    

 الاقافييييي  ال سيييييت ة    التييييياة ل الس اسييييي   الحة ييييي  الفكة ييييي   التع   ييييي  الحتب ييييي    فهيييييذ  

المييييؤاةا   أتييييةى غ ةهييييا تييييؤاة فيييي  تلف يييي  كاتييييخ اليييي    قيييي  تكيييي   ال ها ييييا  العا ميييي  

فييياه  الس اسييي   يييؤاة سيييلبا  أ  إ جابيييا  فييي  التبييية    فيييالتا   الت  مقصييي    بيييذاتها ال  قييي

محييي     فييي   قييي  صييي اغ  الييي    ال  تييية  الييي   فييي  صييي اغت  عييي  أحييي   مييي ذج      ق ييي

 التتاميييا   فييي   ا شت صيييا حكمييي  فييي  أحكامييي   شت صييي   تةت بييي  االلتتاميييا    أ  عيييا 

فسييية   إذ   حسييية  طيييا  التفسييي ة محييي    هيييذ   ال مييي ذج    تحييي    طيييا  التفسييي ة    ة ال

  تةاجييي    ة القيييا   عل ييي  فييي  ال مييي ذ  اال       تسييي    ة    تعييياظ  فييي  ال مييي ذ  الايييا   

  ال بفعيي  هييامً الحة يي   ال  مقةاط ييي   ا مييا   لكيي  لسيي  الييي ق   القصيي ة فيي  الصييي اغ  . 

 قييي   تيييتام  اضيييطةاخ الييي   مييي  تق  ييي  الحة ييي  ف صيييبح ال سيييت ة  جييي  ا   عييي ما  سييي ا  إذ 

مييي   تتحييي  شتصييي   الحييياك   القييياب  علييي  السيييلط  بلحييياظ أ  تحييي  إةا   الحييياك  محييي  األ

 (1). اجتما  اضطةاخ ال    تق    الحة   غ ة متص ة إال ف  ال ظ  الفة   

 فييييي  الييييي    ح  اييييي  العهييييي  بال  مقةاط ييييي  التييييي  تتاقفهيييييا االتجاهيييييا  الس اسييييي    

 يييية غ ةأميييي ا عيييي  اضييييطةاخ اليييي   صيييي اغ    مفه ميييي   الق م يييي   المذهب يييي  المتعاةضيييي  

بتجيييا ت   مسييتبع  عييي  قصييي  أ  ت افقييا  لتجيييا ت مةحلييي  مع  يي  مؤسسييي   علييي  أ  القييا   كف ييي

القصييي ة تعييي  ا  أ  تفسييي ةا    فمييي   تييي ل  التفسييي ة ال  ضيييطل  بهيييذ  المهمييي  معتمييي ا  حةف ييي  

  فييي  ب يييا  ةأ ييي  الفاصييي   االييي    لكييي  متتيييذا  مييي  الظييية    التلف يييا   المسيييتج ا  أساسييي

 صييي اغ    حكميييا    تلييي    ت ة   التييي  سيييا ها االضيييطةاخ فكييية مييي  بييي   ال صييي   ال سييي

( 102فقيييي   صيييي  المييييا   ) 2005الم ّظميييي  لله  ييييا  المسييييتقل  فيييي   سييييت ة العييييةا  لسيييي   

عييي  المف ضييي   العل يييا لحقييي   اإل سيييا   المف ضييي   العل يييا المسيييتقل  لا تتابيييا  ت "علييي  أ  

. " ظ  أعمالهيييا بقيييا   تيييخ   ه  ييي  ال تاهييي    ه  يييا  مسيييتقل  تتضييي  لةقابييي  مجلييي  ال ييي ا

 الماحيييظ أ  هيييذا الييي   لييي   شييية لاةتبييياط  اإلشيييةا   المسيييؤ ل   لك ييي  أشييياة للةقابييي    

 (2)متتل  .    ق  ا  أ  لك  مصطلح مفه 

                                                           

، والنشررر للطباعررة الثقافررة دار،  العرررا ،  1ط ، السياسررية األنظمررة ، العرراني غالررب علرري د و كرراظم جررواد صررال . د 1-
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عييييي  كييييي  مييييي  الب ييييي  المةكيييييتي العةاقييييي    -أ ال   "( علييييي  أ  103  صييييي  الميييييا   )     

     ا  يييي  األ قييييا    ه  ييييا  مال يييي     يييي ا  الةقابيييي  المال يييي   ه  يييي  اإلعييييا   االتصيييياال

 كيييي   الب يييي  المةكييييتي  -اا  ييييا   –مسييييتقل  مال ييييا   إ اة ييييا    يييي ظ  القييييا    عميييي  كيييي  ه  يييي  

تيييةتبط   ا  ييي  األ قيييا  بمجلييي  الييي تةا   -االايييا   –العةاقييي  مسيييؤ ال  أميييا  مجلييي  ال ييي اخ 

لةقابييي  ( أشييياة للمسيييؤ ل    االةتبييياط  لييي   ل102.  هيييذا الييي    علييي  تيييا  الميييا   )"

 (1). اإلشةا  

 ؤسيييي  مجليييي   سييييم  مجليييي  الت ميييي  العاميييي   "( عليييي  أ  107  صيييي  المييييا   )      

االتحييييا ي  تيييي ل  ت ظيييي   شييييؤ   ال ظ فيييي  العاميييي  االتحا  يييي    بمييييا ف هييييا التع يييي    التةق يييي  

 هييييذا اليييي   تيييية  األميييية عا مييييا      اإلشيييياة   "  يييي ظ  تك   يييي   اتتصاصييييات  بقييييا    

  (2) اإلشةا   المسؤ ل   . لاةتباط  الةقاب 

ت اصييييي  اله  ييييي  ال ط  ييييي  العل يييييا الجتايييييا   "/ أ ال ( علييييي  أ  135  صييييي  الميييييا   )      

البعييي  أعمالهيييا ب صيييفها ه  ييي  مسيييتقل  بالت سييي   مييي  السيييلط  القضيييا     األجهيييت  الت ف ذ ييي  

 (3)."ف  إطاة الق ا    الم ّظم  لعملها  تةتبط بمجل  ال  اخ 

ت اصييييي  ه  ييييي   عيييييا ى الملك ييييي  أعمالهيييييا  "/ أ ال ( علييييي  أ  136الميييييا   )   صييييي       

بالت سييي   مييي  السيييلط  القضيييا     األجهيييت  الت ف ذ ييي   فقيييا  للقيييا     صيييفها ه  ييي  مسيييتقل ب 

 (4). "  تةتبط بمجل  ال  اخ
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 المبحث الثالث                           

 الق ائي للدستور التفسير                              

ميييذ ظهييية  ال سيييات ة الم   ييي   تييي اتة العمييي  بهيييا بييي  ا  عييي  ال سيييات ة غ ييية الم   ييي  

مييييياة    ةا  مح ة يييييا  فييييي  تفسييييي ة  ص صيييييها   بييييي  أ  كبة يييييا  المبيييييا ل   القضيييييا  

 الترس سييا  تةجيي  ليي     ميي  ب  هييا الةقابيي  القضييا    عليي   سييت ة   القيي ا      هييذا المبيي أ 

  لمبيييي أ األعليييي   األ  ييي     كييييا  ت يييية  سيييي ل  لحما يييي  أعل  يييي  ة  طيييي ة  أسيييي يييياليييذي غ

 (1)ال ا ق  السام     الذي ل   ك  لها مع   حق ق   اقع  ل ال هذ  الةقاب  .

 ليييي   ألحيييي  أ   ا كيييية   ة ال سييييت ة األمة كييييي  فيييي  تجسيييي   مبيييي أ الفصيييي  بييييي   

السيييلطا   اقعيييا    ح ييي   قييي  هيييذا ال سيييت ة المبييي أ الفلسيييف  إلييي  ال اقييي  العملييي  التطب قييي  

فكيييا  إ م ذجيييا  لل سيييات ة التييي  أعقبتييي    بييي  ذهيييخ مييياا  لهيييا . لكييي  القيييا م   علييي  تطب ييي  

 تييية   ا فييي  ابتكييياة  ظيييا  الةقابييي  القضيييا    ح  ميييا ال سيييت ة  حما ييي  أعل  تييي   مبا  ييي  لييي  

يييي   عليييي ه  ميييي  الجييييا ب     عيييي  الحاجيييي   الضيييية ة  لييييذل  متجيييياهل   الهجميييي  التيييي  شا

الةسيييم   الشيييعب    فالمبييي أ  الترسييي   فييي   الم ييي    االتجاهيييا     مضييي ا فييي  إقيييةاة هيييذا 

ق  ييا  أ  االبتكييياة المبيي أ بييالةغ  مييي  كيي  الضيييغ ط  الته  يي ا    بييي   العييت   المقاطعييي      

ي يييذا  لييي   كييي  بقصييي  العييي  ا   تييية  المبييي أ    لكييي  ب  ييي  التكامييي   سييي  الاغيييةا   ة   

  (2)اله   .

 المطلب األول

 تنازع الرأ  بشأن التفسير الق ائي

كيييا   ال  يييتا  التفسييي ة القضيييا   لل سيييت ة محييي   قييياً فقهييي  بييي   مؤ ييي    معييياة  

اتتصييا  القضييا    فالقاضيي   هيي   فصيي  فيي    فالقييا ل   بيي   يية   أ يي   يي ت  فيي  صييم   

ال ييييييتا    تقيييييي  القييييييا    ال اجييييييخ التطب يييييي     ا تقا يييييي  هييييييذا مب يييييي  عليييييي  االعتبيييييياةا  

جييي هةي فييي  االتت ييياة بلحييياظ أ    الم ضييي ع   ال الشتصييي      بيييالقط  أ  التفسييي ة عامييي

الم ظ ميييي  القا    يييي  مك  يييي  مييييي  مجم عيييي  ميييي  التشييييية عا   ةبمييييا األعييييةا   مبيييييا ل 

 (3).   أح ا ا  الس اب  القضا     مبا ل الع    اإل صا  الشة ع
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 اال تقيييا  مييي  بييي   هييييذ  المجم عييي  المتشيييعب  ل سييي  مهميييي   سييي ة    بييي  أ   قيييي   

 إذا كيييا  الفصييي  فييي  ال يييتا    مييي  أبةتهيييا التفسييي ة االتت ييياة تسيييتلت  االسيييتعا   بعييي    سيييا 

 يييي  المشيييية ع   إجميييياال     قتضيييي  غالبييييا  التفسيييي ة   فييييإ  األميييية  متيييي  إليييي  مقتضيييي ا  حما

فةقابيي  األ  يي  ل عليي  تسييتلت  بييا تييا  اللجيي   إليي  التفسيي ة بلحيياظ أ  المتالفيي  غالبييا  مييا 

ال تكييي   صييياةت  أ   اضيييح  للع يييا   إال أتهييي  المشييية  بيييالتمة  أ  التييية   ع ييي   علييي  

ق اعييي  المشييية ع     ق  يييا  أ  لييي   ذلييي   هييي   المشييية  فالمشييية  حيييام  المشييية ع   ال 

تيياة  ع هييا   إ مييا قيي  تقيي  المتالفيي  عيي  غ يية قصيي    أ  بسييبخ تييا  الفهيي  أ  االعتقييا  ال

 (1)بالمتالف  .

 إذا كيييا  القاضييي  حيييةا  فييي  تكييي    ق اعتييي  مييي  تيييا  الت قييي  بييي   مصيييا ة القيييا    

الستشيييييةا  الحكييييي  فيييييإ  هيييييذ  الق اعييييي  البييييي  أ  تتييييية  عييييي  اإلطييييياة الم ضييييي ع    

بهيييييا  تاعييييي  مييييي  مقتضييييي ا  اليييييبطا  فالح ا  ييييي   فاالعتبييييياةا  الشتصييييي   غ ييييية مسيييييم  

 الم ضييي ع   ال محييي   ع هيييا لب يييا  الحكييي  الصيييح ح المقتضييي  ل ةجييي  البتيييا   إال كيييا  

الحكيي  مهييي  ا  بيييالبطا    ق  ييا  أ  ذلييي  مييي  أبييةت مبيييةةا  ةقابييي  المحكميي  األعلييي   ةجييي    

ل يييتا    لك ييي  فاالسيييت  ا   الييي ق   اإلبيييةا  لييي   تييية  قضيييا   أ  ةغبييي  فييي  إطالييي  أمييي  ا

مييي  مقتضييي ا  التةصييي    مسيييتلتما   قييي  الحكييي  المب ييي  علييي  أسييي  م ضييي ع      بغ ييية 

 اقييي   ةبميييا  يييةى اليييبع  فييي  التفسييي ة القضيييا   قفيييت علييي  مبييي أ  ةعييي  اال حيييةا  أمييي ذلييي  

الفصيييي  بيييي   السييييلطا   تشيييي   ميييي  ه م يييي  القضييييا   اسييييتب ا    حل ليييي  محيييي  السييييلط  

   عييي   التضييي   إال للقيييا    فيييإ  هيييذ  التشييي   أ لييي  الترس سييي   األصيييل   بلحييياظ االسيييتقا

ال  ذليييي   ع يييي  جميييي  صييييف  للسييييلط  التشيييية ع   أ  الت ف ذ يييي   فيييي  ميييي ح هييييذ  الصيييياح  

التصيييي م   القضييييا  فيييي  ذا  السييييلط    فالمشيييية    اضيييي  الا حيييي  سيييي ج  متسييييعا  ميييي  

لعملييي  غ ييية المسييياح  للتشييية    التغة ييي  تييياة  المسييياح  المم  حييي  لييي   ال طيييا  المتصييي  

يبيييي  بمتالفيييي  األعليييي  متتييييذا  ميييي  صيييياح ت  فيييي  التفسيييي ة  سيييي ل  للتبة يييية  القطيييي  بعيييي   

المتالفيي  فهيي  المتييال   القاضيي  فيي  ذا  ال قيي   هيي  مييا  تقيياط   الم طيي     فيي  الحاجيي  

 (2)للفص   التم  ت ب   السلط  الترس س   األصل    السلطا  األتةى .
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حظييية صيييةاح     ح يي  أ  ال سيييت ة ال  م ييي  تليي   األصيي  فييي  األشيي ا  اإلباحييي  ميييا 

القضييييا  األعلييييي  مييييي  ال لييييي   فييييي  م يييي ا  التفسييييي ة   فلييييي  االضيييييطا  بيييييذل  فال سيييييات ة 

    غ ييية  بمهمييي   "مجلييي  السييي ف   األعلييي   " السييي ف ت   كا ييي  تتييي  السيييلط  التشييية ع  

  التفسيييي ة    كييييا  هييييذا اإلفييييةا   ع يييي  ا تييييتا  صيييياح   التفسيييي ة ميييي  القضييييا  ب ةجاتيييي

 1971لغييييي  لسييييي   م( مييييي  ال سيييييت ة المصيييييةي ال175 قصييييية  الميييييا   ) (1)المتتلفييييي  .

صيييياح   المحكميييي  ال سييييت ة   العل ييييا عليييي  تفسيييي ة القيييي ا        اليييي   صييييةاح  عليييي  

تتييييي ل  المحكميييي  ال سيييييت ة   العل يييييا ......  تتيييي ل  تفسييييي ة ال صييييي    "تفسيييي ة ال سيييييت ة 

 2012 تب ييي   سيييت ة سييي    (2)."......... التشييية ع    ذلييي  علييي  ال جييي  المبييي   فييي  القيييا   

تتييييي ل  المحكمييييي   "( م ييييي  علييييي  أ  192المعييييي   االتجيييييا  ذاتييييي    فقييييي   صييييي  الميييييا   )

ال سيييت ة   العل يييا     غ ةهيييا الةقابييي  القضيييا    علييي   سيييت ة   القييي ا     اللييي ا ح  تفسييي ة 

  ييي ظ   عييي   القيييا    االتتصاصيييا  األتيييةى للمحكمييي  ال صييي   التشييية ع   ...........  

 (3)." تب  أمامهاتاإلجةا ا  الت  

اييي  أ  القاضييي   هييي   حكييي  فييي  ال يييتا   فييي  الييي   عل ييي  مةاعيييا  الع الييي   إحقيييا  

الحيي   بييالقط  أ  تحق ييي  ذليي   قتضيي  األتيييذ ب ظيية االعتبيياة التميييا   المكييا   المسيييتج    

الظييية  طبييي  ف ييي   اتيييتا   ليييذل  اليييذي  اغيييا ة تماميييمفالقيييا    قييي    لييي  فييي  ظييي  ظييية  

 قتضييي  بالضييية ة  مييي ح القاضييي  هيييامً مييي  الحة ييي  فييي  تفسييي ة الييي    فييي  الظييية  

األت يية ال الظيية  الييذي  ليي  فيي  ظليي   إ كيياة هييذا الحيي  عليي  القاضيي   ع يي  إهيي اة الحكميي  

مييي  التشييية   أصيييا    يييت  السيييلط  التق  ة ييي  المت لييي  لقاضييي  الم ضييي     تلييي  السيييلط  

   مةاعيييا  للع الييي   إ ةاكيييا  لحق قييي  التميييا   المكيييا  التييي  لييي  تتييي   لييي  إال إحقاقيييا  لإل صيييا

 (4) المتغ ة .

 بعكيي  هييذا االتجيييا  أ كيية بعيي  الفقييي  عليي  القضييا  صييياح   التفسيي ة   إذ  جييي  ا 

فييي  ذليييي  إحيييياال  إلةا   القاضييي  محيييي  إةا   المشيييية  فالتشييية   ميييي  متتصييييا  البةلمييييا  

عيي  إةا تيي  ال عيي    عبيية ة   البيي  أ بجم يي  مةاحليي  ترصيي ا   تفسيي ةا    فالتفسيي ة كمييا التشيي

غميييي   اليييي   كلمييييا اتجهيييي   ا عييييا إةا   القاضيييي     القيييي   بغ يييية ذليييي   ع يييي  شييييةع   
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إةا   القاضييي  لمتالفييي  التشييية   بذة عييي  الغمييي   فالحاجييي  للتفسييي ة تظهييية كلميييا اسيييتج   

الحاجييي   أ لييي  م جبيييا  التفسييي ة الغمييي     مييي  ه يييا  يييةى بعييي  الفقييي  أ  إ كييياة حييي  

ةا   إال عليييي  المشيييية  ضيييية ة  البيييي  م هييييا لقطيييي  الطة يييي  عليييي  التحا يييي  عليييي  إالتفسيييي ة 

 بيييإجةا  مقاةبييي  لل تيييا   المتةتبييي  علييي  اإلقيييةاة بحييي  المشييية  التييي  جسييي ها فييي  الييي   

التفسييي ة للقضيييا   إ كييياة هيييذا الحييي  عل ييي   بييي   ةجحيييا  كفييي  اإلقيييةاة   فضيييا  عييي  االتجيييا  

القضيييا  هيييذ  المك ييي  فغمييي   الييي    االتشييية ع  الغاليييخ اليييذي  تييي   صيييةاح  أ  ضيييم 

مسيييتبع   تغ يية الظيية   الم جبيي  للتفسييي ة  ةغ يي ةال اشيية عيي  الصيي اغ  أ   قييي  التعب يية أميي

فيييال    ل ييي  التميييا   المكيييا   الظييية    ميييا  ع ييي  أ   لتطب ييي قييية بييي  الباحييي  عييي   قييي  ا 

 (1)أي تغ ة  ستلت  تفس ة متط ة  تطب   مغا ة .

صييياح   الفصييي  فييي  الم اتعيييا   إقيييةاة الحقييي     ط بهيييا ييي إذا كا ييي  الجهييي  التييي  أ

 إعيييا   األمييي ة إلييي   صيييابها مشيييك   فييي  اسيييتب ا ها  ا حةافهيييا فييي  تفسييي ة إةا   المشييية    

فهيي  سييلط  غ يية مؤتم يي  أصييا  عليي  أعييا   الحقيي   إليي  أصييحابها  األ ليي  مغا ةتهييا إليي  

سييي  لح ا  ييي   غ ةهيييا  البحييي  عييي  سيييلط  ب  لييي  قيييا ة  علييي  ال هييي   بالمهمييي   فييي  ذلييي   

 هييي   ت جييي   القضيييا   اسيييتقال   ا تما ييي  علييي  حقييي   ال  لييي   م ج  اتهيييا أفيييةا ا   ما  يييا 

غ يية م طق يي   ف هييا تلييطي للمفيياه   التيي  قاميي  عل هييا ال  ليي  الح  ايي  بيي   الم يي اة    إذ كييا  

 (2). القضا  ال  تا  الحام  لحق   األفةا  الب       ف  م اجه  السلط  المستب  

ضيييا  اليييذي  ضيييطل  بمهمييي  التفسييي ة ال سيييت ةي ال  تييية  عييي  ك  ييي  القضيييا   الق

األعليييي   ةجيييي  أ  القضييييا  ال سييييت ةي المتتصيييي   بالتييييال  هيييي  قضييييا  يتيييية  ةجيييي   ال 

تيي  بهييذ  الصيياح    ليي   ضييطل  ب الليي  أحكاميي   معقييخ عليي  أحكاميي   قةاةاتيي   هيي  ليي  

 يييي  االسييييتب ا  فهيييي  الحييييام  تشيييي  م بهييييذ  الم اصييييفا  ال   إال للاقيييي  الم  عيييي  ف يييي   قضييييا

الةق يييخ علييي  األ  ييي    الفاصييي  فييي  م اتعيييا  السيييلطا     بالتيييال  ال  الذا ييي  ع ييي لل سيييت ة 

مبييةة لهيياج  التشيي   اليييذي أبيي ا  بعيي  القييا ل   باحتمال ييي  اسييتب ا    حل ليي  محيي  السيييلط  

ال  تتصيييي  بالتشيييية     فالمسييييتق  المحا يييي  هيييي  الملجيييير  الحييييام مالترس سيييي   األصييييل   أ  ال

 (3). المستب  المعت ي
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كمييييا تتييييراة  قيييي  التفسيييي ة بعةاقيييي  القضييييا   عميييي  تجةبتيييي   تاة تيييي  الميييي ة     

  فقضيييا   سيييت ةي حييي    ال شييير  البييي  أ   تعاييية فييي  با  ييي  مشييي اة  بفعييي  الح ااييي   التشييي 

عةقيي   فيي  كيي   ته    ييهيياج     تج ييخ الصيي ا    إذ قيي   ميي  االبتكيياة  التيي   ميي  االتهييا 

عليييي  حة يييي  قضييييا   فقضييييا  بعةاقيييي  المحكميييي  االتحا  يييي  العل ييييا األمة ك يييي  ال  ذليييي  تييييرا ة

لبيييي   بغ يييي   م   عميييي  فيييي  أجيييي ا  عةشييييقيييياة  بعةاقيييي  قضييييا   سييييت ةي  ل يييي   شيييير   

فيييي  ظيييي    أ  عميييي  االسييييتقطاخ القيييي م   المييييذهب   ة  تيييياة ل مة ييييخ عيييي  سييييل   اسييييتب

  صيييةت   ألفكاةهيييا أ  قضييي  فييي  ظلهيييا   ف ظييية  االحتيييةا   التبج ييي  سيييأ ظمييي  شيييم ل   

عطييي  هامشيييا  للحةكييي   اإلبييي ا   االبتكييياة   بتيييا  االعتقيييا  اليييذي ال  سيييت   إال للظييي  ت 

 اال ح ييات  اال ق ييا    فسيي   الظيي  قيي   يي ع  إليي  التيية    التشيي   ميي  االبتكيياة تج بييا  ليي ة  

  (1). تهم  اال ح ات لهذ  السلط  أ  تل 

 فييي  كييي  األحييي ا   تيييراة هيييامً حةكييي   القضيييا  ال سيييت ةي سيييع    ضييي قا  بإ جيييات 

تييي ح ح يييتا  أكبييية لإلبييي ا   ال سيييت ة  تفصييي ل  فال سيييت ة المييي جت ك سيييت ة ال ال يييا  المتحييي   

التفسييي ةي   فقييي  ابتييي ع  المحكمييي  االتحا  ييي  العل يييا األمة ك ييي  كبة يييا  المبيييا ل ال سيييت ة   

غ ييياخ الحكييي  أ  إ جيييات   بيييا شييي  أ    ة المحكمييي  المتتصييي  مييي  تيييا  التفسييي ة    ت جييي  

 فييي     ال سيييت ةي أ  ماحقتييي  تعييي  ا  بالتفسييي ة  تةاجييي  إلييي  حييي   كب ييية مييي  تفصييي   الحكييي

ذا  السيييي ا  لعميييية ال سييييت ة   ة محيييي ةي فيييي  ةسيييي  ال طييييا  الكميييي  لعيييي   التفسيييي ةا  

ة ال سييت ة   فكلميييا الصييا ة  عيي  القضييا  المتييت    إذ  ت اسييخ هييذا العيي   طة  ييا  ميي  عميي

كييا  ال سييت ة أطيي   عمييةا   أقيي   تاة تييا  كلمييا  عيي  الحاجيي  لمت يي  ميي  التفسيي ةا  مسييا ة  

للمسيييتج ا   ة ميييا  للهييي   التم  ييي    فييي  ال قييي  اليييذي قييي  تتةاجييي  ف ييي  الحاجييي  للتفسييي ة مييي  

ح ااييي  عهييي  ال سيييت ة   إذ  عمييي  المشييية  ال سيييت ةي عيييا   علييي  محا لييي  اسيييتجما  األحكيييا  

 (2)ستح   م ها قب  ال ل   ف  طة  ال ست ة بص غت  ال ها    . الم
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 المطلب الثاني                                 

 التنظيم الدستور  للتفسير الق ائي

التفسييي ة القضيييا   حق قييي ي قا مييي    ظيييا ي ال   عييي بع ييي ا  عييي  التيييا  الفقهييي  ال ظيييةي 

متيييراةا  بال ظيييا  القضيييا   إجمييياال   ياييية   مييي ا مييي  األحييي ا   إ  تبيييا    مكييي  تجاهلييي  بحيييا  

عييييي   ففييييي  الييييي    التييييي  تب ييييي  ال ظيييييا  اإل جل سكسييييي      الت ظييييي   ال سيييييت ةي تص صيييييا  

فييي  الحيياال  الممااليي   ليي   لهيييا  التمييمالتفسيي ة القضييا   الصييا ة عييي  المحكميي  المتتصيي  

   إال كييا  التيية   عيي  حكمهييا السيياب  كمييا ليي   لهييا متالفيي  تفسيي ة المحكميي  األعليي   ةجيي

فللمحكميييي       اليييي ظ  الات   يييي أمييييا فيييي   اع  المتالفيييي  بلحيييياظ اإللتام يييي  بيييي  حكمهييييا باطيييي

تفسيييي ة اليييي   التشيييية ع   هيييي  تقضيييي  فيييي  ال ييييتا  المطيييية   أمامهييييا  إ  ليييي   ت لهييييا 

ال سيييت ة صييياح   التفسييي ة صيييةاح  فالتفسييي ة ه يييا فييي  سييي ا  تطب ييي  القيييا    علييي  ال اقعييي   

لكيي  مييا  م ييت هييذا التفسيي ة   " الفصيي  فيي  ال ييتا  "ع يي ا  يتيية  اقيي   إ  اتتييذ  ة هيي  أميي

ةجيييي   ال حتيييي  للمحكميييي  التيييي  لييييت  فيييي  الحيييياال  الممااليييي  ال لقضييييا  ذا  ال م ةأ يييي  غ يييي

غ ييية مليييت   "غ ييية القضيييا  ال سيييت ةي "بييي  أ  تفسييي ة المحكمييي  األعلييي   ةجييي   أصييي ةت 

فقضييييا  محكميييي   األ ب يييي    عل هييييا إال ميييي  ال اح يييي  ل   يييي   ةجيييي  فيييي  ال ييييتا  المعيييية

 االسييييت  ا  أ  التم  ييييت غ يييية ملييييت  قا   ييييا  فيييي  الحيييياال  الممااليييي  للقضييييا  األ  يييي   ةجيييي  

فللمحكميييي  ةسيييي  طة قهييييا التييييا  فيييي  ال ييييتا  المعيييية   عل هييييا لكيييي  حكمهييييا هييييذا  بقيييي  

مّعيية  لليي ق   ا مييا  إذ ليي   ميي  ال سيي ة أ ب ييا  عليي  األعليي   ةجيي  القبيي   بمتالفيي  األ  يي  

 ييي  حكمهيييا علييي  مسييي غا  م طق ييي  بلحييياظ أ  فييي  ببةةهيييا أ   لهيييذ  المتالفييي  ميييا  إ  كيييا  

هيييذ  المتالفييي  مسيييا  بمهابييي  قضيييا  األعلييي   ةجييي    فقضيييا  األعلييي  ف ييي  ترسييي   للمبيييا ل 

 تاةطييي  طة ييي  ل   ييي   قبييي   المتالفييي   ع ييي  فيييتح المجيييا  أميييا  األ  ييي  لب يييا  طة قييي  

 (1)األق  م  ال اح   األ ب   .التا  بالترس    ف  ذل  إضعا  ل عل  عل  

فقيييي  ت تعيييي  اليييي ظ  بيييي   اييييا  اتجاهييييا    اتجييييا  أسيييي   صييييةاح   اأمييييا  سييييت ة 

هيييذ  المهمييي   اتجيييا  سيييك  عييي  ت ظييي     "القضيييا  ال سيييت ةي "للقضيييا  األعلييي  أ  المتيييت  

المجليييي   "التفسيييي ة ال سييييت ةي   أمييييا االتجييييا  الااليييي  فرسيييي   هييييذ  المهميييي  له  يييي  س اسيييي   

 (2). "ال ست ةي
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أطلييييي  تسيييييم ا  متتلفييييي  فمييييي   " القضيييييا  المتيييييت  " مييييي  تب ييييي  االتجيييييا  اال   

 –العييييةا   –ال ال ييييا  المتحيييي    "ال سييييات ة ميييي  أطليييي  عل هييييا المحكميييي  االتحا  يييي  العل ييييا 

فضيييا  عييي  تسييييم ا   " ألما  يييا"  م هيييا مييي  أطلييي  عل هيييا المحكمييي  الف  ةال ييي   " اإلمييياةا 

 (1)أتةى متبا    .
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 المطلب الثالث

 مدارس التفسير في الفقه القانوني

ظهييييية  ايييييا  مييييي اة  متتلفييييي  فييييي  تفسييييي ة ال صييييي   القا    ييييي   تتتلييييي  هيييييذ        

المييي اة  ف ميييا ب  هيييا فييي  تفسييي ة القيييا    تبعيييا التتافهيييا فييي  اصييي   القيييا     اساسييي   هيييذ  

  -الم اة  ه  :

 ا ال / الم ةس  التقل     )م ةس  التتا  ال   ا  الشة  عل  المت  ( 

 ت طليييي  هييييذ  الم ةسيييي  ميييي  اعتبيييياة اةا   ال  ليييي  هيييي  اسييييا  القييييا     التشيييية   هيييي      

مصييي ة  ال ح ييي   تقييي   هيييذ  الم ةسييي  علييي  تقييي    ال صييي    تتبلييي ة طة قتهيييا فييي  تفسييي ة 

  لبتيييي  عبيييية ع هييييا فيييي  اليييي   ال صيييي   حيييي   البحيييي  عيييي  االةا   الحق ق يييي  للمشيييية 

القيييا     فيييا  لييي   يييتمك  المفسييية مييي  ال صييي   الييي  هيييذ  االةا   الحق ق ييي  فا ييي   بحييي  عييي  

االةا   المفتةضيييي  للمشيييية   اي االةا   التيييي  كييييا  المشيييية   سيييي عبة ع هييييا  قيييي   ضيييي  

اليييي   ف مييييا ليييي  عةضيييي  عل يييي  الحاليييي  التيييي   ييييةا  تطب يييي  اليييي   عل هييييا   قيييي   المفسيييية 

   الحق ق ييي  ا  المفتةضييي  عييي  طة ييي  االعتميييا  علييي  ال صييي   القا    ييي  بالت صييي  ليييإلةا

 التقة ييخ ب  هييا  الةجيي   للظيية   التيي   ضييع  بهييا هييذ  ال صيي    السيي اب  التاة ت يي  

 االعميييا  التحضييي ة      مميييا  ؤتيييذ علييي  هيييذ  الم ةسييي  قصيييةها مصيييا ة القيييا    علييي  

  ع ييي  ابتييي ا  اةا   مفتةضييي  التشييية    حييي    تق  سيييها لل صييي   علييي   حييي  مبيييال  ف ييي   يييت

للمشيييية    هيييي  ل سيييي  االةا   الحق ق يييي  للمشيييية   ا مييييا هيييي  محيييي  ميييي  المفسيييية إلةا   

 بغييي    ييي المشييية   ف ميييا لييي  عةضييي  عل ييي  الحالييي   قييي   ضييي  الييي    لييي    قييي  تطب ق

ال ظيييية عيييي  التطيييي ةا  االجتماع يييي   االقتصييييا    ممييييا  صيييي خ القييييا    بييييالجم    عيييي   

  (1)غ ةا  المتتلف  .ماحق  التط ةا   الت

  اا  ا / الم ةس  التاة ت   

تقييي   الم ةسييي  التاة ت ييي  علييي  فكييية  ة  سييي  تتماييي  فييي  ا  القيييا    لييي   اةا   المشييية      

بيي  هيي   ل ييي  الب  يي  االجتماع يي    شييير ميي  المجتمييي    تطيي ة بتطيي ة   العييية  هيي  المصييي ة 

لبحيييي  عيييي  االةا   الحق ق يييي  االمايييي  للقييييا     لييييذا فييييا  مييييذهبها فيييي  التفسيييي ة  قيييي   عليييي  ا

للمشيية  ميي  مةاعييا  التطيي ةا  التيي  تلحيي  بييالمجتم  فييا  ليي   ييتمك  المفسيية ميي  ال صيي   

الييي  هيييذ  االةا   الحق ق ييي  فعل ييي  البحييي  عييي  اال اة  المحتملييي  للمشييية   هييي  اال اة  التييي  

كييا  المشيية   سيي تج  ال هييا ف مييا ليي  عةضيي  عل يي  الحاليي   قيي  تطب يي  اليي    ليي    قيي  
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ع  كميييا هييي  حيييا  الم ةسييي  التقل   ييي     مميييا  ؤتيييذ علييي  هيييذ  الم ةسييي  تعاةضيييها مييي   ضييي

مبيي أ الفصيي  بيي   السييلطا  بييال ظة اليي  اليي  ة التشيية ع  الييذي  قيي   بيي  القاضيي  ع يي  تفسيي ة 

ال صيييي    ال سيييي ما ع يييي  البحيييي  عيييي  اال اة  المحتمليييي  للمشيييية    تح  يييي   لهييييذ  اال اة  

  عييي   ابيييا  الق اعييي  القا    ييي  التييي  تتغ ييية بتغ ييية باإلضييياف  الييي  ميييا  تةتيييخ علييي  ذلييي  مييي

  (1)الظة    االح ا  .

  االاا / الم ةس  العلم   

 قفييي  الم ةسييي  العلم ييي  فييي  م قييي   سيييط بييي   الم ةسيييت   السيييابقت    حا لييي  تج يييخ     

الع ييي خ  المرتيييذ التييي   سيييب  ال هيييا   قييي   ميييذهخ هيييذ  الم ةسييي  فييي  التفسييي ة علييي  اسيييا  

عييييي  اال اة  الحق ق ييييي  للمشييييية       اال اة  المفتةضييييي  ا  البحييييي  ع هيييييا فييييي  مصيييييا ة 

 ع   فعل يييي  البحيييي  ع هييييا فيييي  مصييييا ة القييييا    االتييييةى عيييي  طة يييي  القا    يييي  ميييي  التشيييية

القييا    االتييةى عيي  طة يي  مييا تسييم   هييذ  الم ةسيي  بالبحيي  العلميي  الحيية   بييالةج   اليي  

الع اميييي  المتتلفيييي  التيييي  تسيييياه  فيييي  تليييي  القييييا     التيييي  تتشييييك  ميييي  الحقييييا   الطب ع يييي  

ت  تقسييي م   سيي  (2).ف  يي   علم يي   برصيي   التاة ت يي   العقل يي   الماال يي  ميي  التق يي  فيي  ذليي  

  -ال  ما  ل  :

 قواعد التفسيرالفرع االول / 

  فييية  لييي  ج  ييي   لجة مييي  اتيييتا  ف ييي  أل ييي  التجييية    صييي   فييي  الق يييا  جييي ات عييي         

 -بييي   إال اميي  تيي اب ة  ال عق بييي   ال جة ميي  ال المبيي أ مييي  تت يياف   هيي   صيييا المشيية  لهييا

 مييي  ا ييي ا   الميييته  مصيييلح  فييي  الشييي  تفسييي ة التجييية    صييي   عييي ا ف ميييا الق يييا  جييي ات

  -ق اع  التفس ة ما  ل  :

 ه ييا فيي  ة  ال سييت ة   صيي   ميي   يي  تفسيي ة إليي   هيي   الييذي هيي  -:المفسيية العيية  - أ

 غامضييي  مع  ييي  قاعيي   تطب ييي  ك ف يي   بييي    إ ميييا  سييت ة    قاعييي   تعيي    أ  إ شيييا  ليي  

 األمالييي   مييي  اإلليييتا   صيييف  ف كتسيييخ ال سيييت ة مييي  جيييت ا  صيييبح التفسييي ة هيييذا أ  إال

 أ  1875 ل سييييت ة طبقييييا الفة سيييي   الجمه ة يييي  ليييية    أ  العيييية  جة ييييا  ذليييي  عليييي 

 ت ف يييذ  كفييي  الجمه ة ييي  ة ييي   أ  علييي  تييي   التييي  الميييا   إلييي  اسيييت ا  اللييي ا ح  صييي ة

 (3). الق ا   
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 الفيييةاص  سيي  ح يي  ال سيييت ة  ت ا لهييا ليي  م ضييي عا   يي ظ  الييذي هييي  -: المكميي  العيية  - خ

 ك  يي  فيي  المفسيية العيية  عيي   تتليي  فا يي  كييذل  لك  يي    ظييةا ال سييت ة  فيي  الم جيي  

 ميي  تم يي  فة سييا فيي  قاعيي    شيي   ذليي   مايي  ظهيي ة  فيي   سييت ةي  يي  عليي   سييت   ال

  ال سيييت ة القيييا    كيييا  إذا بيييذل   يييرذ  قيييا    صييي ة إذا إال عمييي م  قييية  عقييي  إبيييةا 

 تييي   لييي  تلتهيييا التييي  ال سيييات ة فيييإ  القاعييي   تلييي  علييي    صيييا  1815 فييي  الصيييا ةا 

 عةفييييا بييييذل  فغيييي   عةف ييييا السييييتقةاةها تطب قهييييا اسييييتمة ذليييي   ميييي  ا طاقييييا عل هييييا

 االقتيييةا  أسيييا  علييي   يييت  اال تتييياخ أ  علييي  1875  سيييت ة   ييي  مكميييا  سيييت ة ا

 .  اح    ةج  عل  جعل  بر  العة  فكمل  اال تتاخ هذا أ ضا      العا 

 أ  إضييياف  ال سيييت ة برحكيييا  تغ ييية التييي  العةف ييي  الق اعييي  تلييي  بييي   يييةا : المعييي   العييية  - 

 االتحيييا ا  فييي  العمييي  بييي  جيييةى ميييا إضييياف  شيييك  فييي  المعييي   العييية  أمالييي   مييي  حيييذفا

 (1).المحل   السلطا  حساخ عل  المةكت   الحك ما  سلطا  ف  ت ا   م  الف  ةال  

 التفسير انواعالفرع الثاني / 

 بيييياتتا  التقسيييي ما  هييييذ   تتتليييي  تقسيييي ما  عيييي   إليييي  التفسيييي ة أ يييي ا  تقسيييي    مكيييي      

 ال ت جييي  أ   سييي لت  أ  بييي  القا مييي  الجهييي  بحسيييخ أي لهيييا  فقيييا التقسييي    جيييةي التييي  التا  ييي 

 -: ( فقه  تفس ة - قضا   تفس ة - تشة ع  تفس ة)  الجه  ح   م 

 فييي  غم ضيييا  ستشيييعة ح  ميييا ذاتييي  المشييية  بييي   قييي   اليييذي هييي  -: التشييية ع  التفسييي ة (1

 العيييا  بالميييا  المقصييي   مايييا  القا    ييي  ال صييي   طة ييي  عييي  التفسييي ة هيييذا   جيييةي الييي  

 الل... بالم ص   المقص  

 فيييي  فصييييلها معيييية  فيييي  المحيييياك  بيييي  تقيييي   الييييذي التفسيييي ة هيييي  -: القضييييا   التفسيييي ة (2

 أ  الييي   تطب ييي  اجييي  مييي  المشييية  قصييي  إلييي  الت صييي  بغ ييي  عل هيييا المطة حييي  القضيييا ا

 . تطب ق  ع  

  سييييتع   مييييا  غالبييييا القييييا     شييييةا  الفقهييييا  بيييي   قيييي   الييييذي  هيييي  -: الفقهيييي  التفسيييي ة(3

 ال اقيي )   فاتيي  مييا لتيي اة  المشيية  عليي  األايية بييال  ليي   كيي   قيي  كمييا التفسيي ة بهييذا القضييا 

 مليييت  غ ييية فهييي   الفقهيي  القضيييا   التفسييي ة إميييا التشيية ع  بالتفسييي ة إال  لتيييت  ال القاضيي  أ 

 (2). ل 
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 ال اتمة

  - ف  تتا  البح  فق  ت ص  الباح  ال  االست تاجا  االت   :    

ا  الجهيييي  المتتصيييي  بتفسيييي ة احكييييا  ال سييييت ة هيييي  القضييييا  ال سييييت ةي فع يييي  االطييييا   -1

علييي  ال ايييا   ال سيييت ة   للييي     جييي  ا  ص صيييا ت ييي ط اتتصيييا  تفسييي ة ال صيييي   

ل صييي   ال سيييت ة   للقضيييا  ال سيييت ةي  ت يييا   علييي  ذلييي  فيييا  عييي    جييي   ماييي  هيييذ  ا

لييي   قييي  عا قيييا اميييا  تصييي ي القضيييا  ال سيييت ةي لتفسييي ة ال صييي   ال سيييت ة   بم اسيييب  

مماةسيييي  اتتصاصييييات  االتييييةى التيييي   ييييرت  فيييي  مقيييي متها اتتصاصيييي  بالةقابيييي  عليييي  

  ست ة   الق ا    . 

ا  تطييي ة القضيييا  ال سيييت ةي فييي  مجيييا  التفسييي ة  الةقابييي  علييي   سيييت ة   القييي ا    الييي   -2

القييي   ال سيييت ة   الم صييي   عل هيييا فييي  ال سيييت ة  فسييي   الت سييي  مةاجعييي  الكا ييية مييي  

فييي  تح  ييي  المبيييا ل  الق اعييي  ال سيييت ة   بميييا  تجيييا ت الكلميييا  الييي اة   فييي   صييي   

 ال ست ة .

القاضيي  ال  مك يي  تطب يي  اليي       الق ييا  بالتفسيي ة  لييذا ق يي  بيير  التفسيي ة ميي  صييم    -3

 عم  القاض  .

بيييية  مقييييا  ك  يييي  قاضيييي ا  تق يييي  بحيييي    مه تيييي  ا  القاضيييي   هيييي   قيييي   بالتفسيييي ة ال   -4

 يييذهخ بالتفسييي ة الييي  المييي ى اليييذي  مك ييي  مييي  حسييي  التطب ييي  االساسييي   كمطبييي  للقيييا    

 م  تال   صا ج   ا . بمع   ا    ب   بالتفس ة مع      قا    ال   شة

 تبعييا القييا    تفسيي ة فيي  ب  هييا ف مييا الميي اة  هييذ  تتتليي  القا    يي  ال صيي   تفسيي ةا   -5

 .  اساس  القا    اص   ف  تتافهاال
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