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مقاصد العرب في المصطلحات الدينية  :دراسة داللية في الخطاب النبوي
حسين بن عبد اهلل
husni@kuis.edu.my

كلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور

الملخص
إن البحث يف مشكلة داللة األلفاظ واقع حيوي يف الدرس اللغوي فقد اهتم العلماء العرب منذ القدمي مبعاين
الكلمات أميا اهتمام مما جعلهم يبذلون اجلهود املضنية وينفقون األوقات الطويلة .وكان أول ما اهتموا به ألفاظ
احلديث النبوي بعد ألفاظ القرآن الكرمي النبهارهم بقوة فصاحة وبالغة وداللة .ومبا أن احلديث الشريف ميثل
املذكرة التفسريية لألحكام الشرعية فإن تركيبات اللغة على مستوى الكلمات ومن مث املصطلحات تضمنت مفاهيم
وقيم جعلت منها حمل االهتمام يف كل من علماء اللغة وعلماء الشريعة على حد سواء .ويف إطار هذا السياق هتتم
الدراسة بداللة اخلطاب النبوي على مستوى املفردات اليت تنبين عليها األحكام الشرعية مع تطور داللتها املعجمية
على مر العصور وضرورة اإلعادة إىل داللتها اإلدراكية يف عصر النطق لتلك الكلمة.
كلمات مفتاحية  :اإلدراكية  ،وداللة  ،تركيبات  ،اخلطاب  ،املعجمية.

مقدمة
فإن من أهم ما متتاز به الشريعة اإلسالمية صالحيتها ودميومتها لكل زمان ومكان ،وهبا تعرف األحكام اليت
سنها اخلالق وشرعها لعباده .ومل تتكشف هذه املميزات إال من خالل فهم نصوص الكتاب والسنة يف ضوء مقاصدها
اللغوية اليت صدرت األلفاظ من أجل حتقيقها .فاملقاصد هي اليت تبعث الروح يف األلفاظ والنصوص من حيث املعرفة
الدقيقة والتامة لل قواعد اللغوية األصولية املتعلقة بوضع األلفاظ وبكيفية داللة هذه األلفاظ على معانيها من الكتاب
والسنة على حد سواء.
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وملا كانت معظم التكاليف الشرعية مستمدة من اخلطاب القرآين مث تفسر تفسريا جليا باألحاديث النبوية وكل
منهما لفظة واحدة تنبين على منبع لغة واحدة فكان األجدر ملن يفسر األحكام االستعانة بالقواعد اخلادمة لقضايا
املعاين واأللفاظ .وإن فهم احلديث من ضوء اخلطاب النبوي مبعزل عن مقاصد العرب يف لغتهم من ناحية ،كثريا ما
يؤدي إىل اخلطأ يف معرفة الشارع .ولذا تُعد اللغة العربية وقواعدها مدخال مهما لفهم السنة النبوية للوقوف على مقاصد
الشرع .وقد أكد علماء األصول أنه ال سبيل إلدراك املقاصد إال بفهم كالم العرب وما ال يتم إال به فهو واجب كما

أشار إىل ذلك ابن فارس (" : ) 1994إن علم اللغة كالواجب على أهل العلم لئال حييدوا يف تأليفهم أو فتياهم عن
سنن االستواء".
وهذه ال قواعد الداللية تشكل حمورا مهما ومنهجا كليا يسري عليه املفسر أو اجملتهد جتاه تفسريه للنصوص؛
لذلك اهتم األصوليون مبباحث الداللة اهتماما بالغا ،وأفردوا مسائلها بالبحث والنظر ،وأكدوا على ضرورة االعتناء هبا
ملسيس احلاجة إليها يف معرفة األحكام وبناء الفروع كما قال اجلويين يف الربهان(" :)1992اعلم أن معظم الكالم يف
األصول يتعلق باأللفاظ واملعاين ،وأما األلفاظ فال بد من االعتناء هبا؛ فإن الشريعة عربية ،ولن يستكملها املرء خالل
االستقالل بالنظر يف الشرع ،ما مل يكن ريانا من النحو واللغة"...
وقد بات من املؤكد إذن أن استخراج املسالك اللغوية يف بيان مراد الشارع وتوضيح داللتها احلقيقية يستحق
أن ينفرد له حبث علمي مستقل ،ومن خالله يتناول موضوعا فريدا الكشف على معىن املصطلحات الدينية على مستوى
الكلمات يف اخلطاب النبوي.
أسباب اختيار الموضوع :كان الختيار هذا املوضوع دوافع متعددة ،أمهها:

األول :أمهّية مقاصد العرب يف فهم النصوص.
ّ
الثاين :الكشف عن أثر املقاصد يف فهم احلديث النبوي.

الثالث :إبراز الفهم املقاصدي للحديث النبوي عند العلماء.
مشكلة البحث:

382

)e-Proceeding of The 2nd International Conference On Contemporary Issues In Al-Quran And Hadith 2020 (THIQAH 2020

21-24 FEBRUARI. HOTEL IBIS MALIOBORO,JOGJAKARTA. INDONESIA. e-ISBN e978-967-2122-86-9

كل نوع مسالك وأساليب وأدوات يف فهم احلديث واالستنباط
فقه احلديث يشمل جوانب متع ّددة وللعلماء يف ّ
منه غري أين يف هذا البحث املتواضع أعاجل قضية ما يتعلّق بلفظ احلديث وفهمه بضوابط حمددة ينبغي االلتزام هبا .تكمن
مشكلة البحث بالسؤال الرئيس ما هي الداللة احلاكمة لفهم النص؟ وما دور مقاصد العرب هبذا الشأن؟.

أهداف البحث :يهدف البحث إىل حتقيق أهداف متع ّددة ،من أمهّها:

 -1إبراز أثر املقاصد يف داللة يف فهم النصوص خاصة يف ألفاظ احلديث.
 -2توضيح املقاصد يف العمل بألفاظ احلديث يف ضوء املالبسات والظروف الزمانية واملكانية
وغريها.
 -3إبراز أثر الفهم املقاصدي للحديث النبوي عند العلماء وشراح احلديث.
مفهوم مقاصد اللغة وظواهرها
استخدام كلمة املقاصد يف كالم العرب يأيت على أوجه كثرية ومنها :االعتزام والتوجه والنهود والنهوض حنو
الشيء والقصد :االعتماد واأل َُّم واستقامة الطريق ومنه قوله تعاىل "وعلى اهلل قصد السبيل" ومن معاين القصد يف اللغة

 :استقامة الطريق والعدل وعدم اجلور والتوسط يف األمر (ابن منظور )1995 :ويستعمل فعل قصد مبعىن ضد لغا
يلغو ملا كان اللغو هو اخللو عن الفائدة أو صرف الداللة ،فإن املقصد يكون على عكس ذلك وهو حصول الفائدة
وعقد الداللة .ولعل اختيار كلمة التوجه هو املوافق مع تعريف مقاصد اللغة وهو توجه إىل النصوص ألخذ املعاين منها
وحصول الفائدة منها (طه عبد الرمحن )2003:
فاملقصد بنظر الفقهاء هو الغاية واهلدف من احلكم خبالف الوسيلة اليت هي الطريق املوصل للهدف والغاية.
ومن هنا إن املراد باملقاصد اللغوية كما يراه عبد احلميد العلمي ( )2008ما يتقوم به نشد األهداف الداللية القائمة
على األصول السماعية والقياسية القاضية بتوجيه املعاين على مستوى املفردات والرتكيب وفق ما جرى به العمل عند
العرب يف عرف لساهنا وطرق تصريف أساليبها بناء على أن القرآن والسنة ملا كانا عربيني مل يكن ينظر فيهما إال عريب.
قال الشاطيب (" : ) 2004فإن كان للعرب يف لساهنم عرف مستمر فال يصح العدول عنه يف فهم الشريعة .وإن مل
يكن مثّ عرف ،فال يصح أن جيرى يف فهمها على ما ال تعرفه....لسان العرب هو املرتجم عن مقاصد الشارع".
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عرف أمحد كروم ( )2015أن املنهج القصدي اللغوي هو منهج حتليلي للنصوص بغرض فهم خطاهبا ويعتمد
على قواعد معينة حتتاج إىل تأمل واستعمال عقلي بغية احلصول على الفهم السليم للطبيعة اليت ينجز هبا فعل الكالم.
ومن أهم مظاهر املنهاج املقاصدي أهنا تساعد على دراسة النص وحتليله وفق معطيات وغايات ومبادئ ختتلف عن
املناهج األخرى وتركز على مبدإ الفهم وحدوده وكيفياته .وهي من مطالب معاصرة يستعان هبا يف توحيد النظر لدى
اللغويني واألصوليني والبالغيني وغريهم انطالقا من قوانينيها الصوتية والنحوية والصرفية واملعجمية والداللية وغريها.
ومن مبادئ منهج مقاصد اللغة حتقيق التواصل الذي يريد املتكلم الوصول إليه عن طريق اخلطاب ومقاصده
باعتبار قصد القاصد خمتص بفعله دون غريه ألنه إرادة املتكلم الفعل أو القول يف حال إجياده .ومن هذا املنطلق كتبنا
هذا البحث للربط بني داللة األلفاظ يف اخلطاب النبوي ومقاصده عليه الصالة والسالم وإرادته له يف وقته الذي ينطق
به وفق معايري مقاصد العرب يف كالمهم ليستبني لنا املعىن املراد والفهم الصحيح ملدلول األلفاظ .وكل ما هناك من
التوضيح وعزو األمثلة نضيفها يف مطلب خاص من هذا البحث.
العالقة بين مقاصد اللغة والخطاب الشرعي:
ال شك أن فهم اللُّغة العربية له أثر كبري يف فهم اخلطاب الشرعي لذلك ُجعلَت اللغة العربية وسيلة أساسيَّة
وأداة ضرورية لفهم النصوص الشرعية؛ بل َّإهنا وعاء العلوم اإلسالمية كلِّها .ومن هنا تتبني أمهية قواعد اللغة العربية إىل
درجة اعتبارها حجة قائمة يف حتدي مقصود الشارع.
وقد قرر ذلك ابن جين (  )1982بعد أن أثىن على علماء العربية ،حبيث اعترب أن ما قعدوه من قواعد عون
لفهم ما أمر اهلل به ،وما هنى عنه ،إذ إمجاع أهل العربية املنتزع من استقراء هذه اللغة يعترب حجة ال جيوز خمالفته وأكد
كذلك أن معرفة األوامر والنواهي وطريق فهم نصوص الكتاب والسنة باتباع ما قرره علماء العربية من قواعد وأن من
أراد السداد حذا حذو علماء العربية .إذن إن العلم باللغة العربية أمر ضروري إلمكانية معرفة مقاصد النصوص ومرادها
ويف ذلك قال الشاطيب (  ) 2008االجتهاد إن تعلق باالستنباط من النصوص فال بد من اشرتاط العلم بالعربية حبيث
ال يتمكن اجملتهد من فهم النصوص إال مبعرفة اللغة العربية وقواعدها وأساليبها.
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وملا كان احلديث النبوي حيتوي على مقاصد جليلة ،وتوجيهات معتمدة يف العلوم الشرعية ،فإنه ال حيصل
اإلطالع على مجيعها أو معظمها إال بعد التمرس بقواعد داللة اللفظية ليبىن عليها األحكام حبسب ههور املعىن
الكاشف عن القصد من اللفظ .فاملعرفة واالطالع واإلدراك اليت ينبين عليها منهج كلها وسائل منهجية سليمة تتوقف
على قدر كبري من معرفة مقاصد اللغة اليت تساعد على معرفة الواقع وإدراك القرائن اليت يبحث فيها عن الصحة
والصواب .وكان دور اللغة ومقاصدها يف ضبط اجملال الداليل ملعاين النصوص اليت مجعت يف كتب شراح احلديث قصد
تدقيق املعىن املتبادر من األلفاظ واملصطلحات.
ومن ضوء ما يتعلق اخلطاب الديين عامة واحلديث خاصة فإن العناية للمقاصد اللغوية أمر بارز ليكون معيار
يربط الكالم بفاعله وحيدد املعىن املراد والغرض كون املقصد يفيد القول والفعل املتصالن باملعاين اللغوية اليت استعان هبا
العلماء يف فهم داللة اخلطاب ألن اللغة يف املتعارف هي عبارة املتكلم عن مقصوده .ولذا تفطن الفقهاء والعلماء خدام
النص الديين إىل أمهية القصد يف اخلطاب كما قال الشاطيب (  : ) 2008علوم اللسان هادية إىل الصواب يف الكتاب
والسنة فحقيقتها إذ أهنا فقه التعبد باأللفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدي.
كما أن احلديث محال للوصايا واألحكام اليت يراد إيصاهلا وتبليغها إىل الناس يف خطاب مفهوم خياطب الوعي
اإلنساين فإن حتديد ضوابط وعيه تقتضي مراعاة معهود العرب يف اخلطاب مبا يتناسب مع نصوص احلديث ببيان أنواع
املعهود وشروط مراعاته(.أمحد كروم)2015:
أثر الداللة وأهميتها في الحديث النبوي
الداللة لغة تعين التوضيح واإلفهام بقرينة موجودة يف الشيء من قوهلم دللت فالنا على الطريق والدليل األمارة
يف الشيء(.ابن فارس )1994 :ومن معانيها أيضا اهلداية  :أدللت الطريق أي اهتديت إليه والدليل ما يستدل به من
الداللة بالكسر وليس بالفتح .فالداللة لفظا تعين االهتداء إىل املعىن املراد واإلبانة عن شيء غامض والوصول إىل هدف
مأمول بأمارة .وهذه املعاين مجيعها تؤكد أصالة الكلمة ومت حتويلها يف املصطلح املعاصر مث اشتهر هبا بالسمانتيك معربا
من الفرنسية من أصل يوناين مصدره كلمة  semaأي إشارة مث حظي بإمجاع جعله متداوال اآلن (خدجية
عنيشل)2013،
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أما الداللة اصطالحا تنوع تعريفها تبعا الختالف اختصاصات العلوم العديدة مبعىن الداللة يف املنظور األصويل
خيتلف عن املنظور اللغوي و عن منظور املناطقة  .جاء يف التعريفات :الداللة هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به
العلم بشيء آخر والشيء األول الدال والثاين هو املدلول (اجلرجاين) .ومن تعريفات الداللة بواقعها املعاصر هو العلم
الذي يدرس املعىن سواء على مستوى الكلمة أم الرتكيب ،ويدرس العالقة بني الكلمة واملعىن وتبدل املعىن وأسبابه،
وحياة الكلمة يف نشأهتا حىت موتاها ،كما يدرس الشروط الواجب توفرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن.
وعرف األصوليون الداللة بأهنا  :كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر  ،أو كون الشيء حبيث يلزم من
العلم به العلم بغريه (اجلويين )1992:ويشري التعريفان إىل قضيتني هامتني مها قضية اللفظ واملعىن والعالقة بينهما وفيهما
عموم وخصوص واألصل يف اللفظ أن يدل على معىن حمدد كداللة لفظ االسم ذهب على على ذاك املعدن النفيس
وذهب على االنتقال من مكان إىل آخر حبسب ما استعمل له لفظ الفعل ذهب يف اجلملة وهكذا دواليك.
وقد أوىل علماء أصول الفقه البحث الداليل أمهية قصوى ،ألن طبيعة ختصصهم فرضت عليهم االهتمام هبذا
اجلانب  ،إذ ال سبيل إىل وضع القواعد إال مبعرفة داللة القرآن والسنة،ومها نصان عربيان يفهمان يف إطار لغة العرب
ومبنطقها ذاته .وقد فرضت عليهم مسؤولية التشريع التعمق يف داللة اللغة والتثبت يف النظر ،فإن األصوليني ّدققوا
البحث يف مسائل العربية البتناء األحكام الشرعية عليها ،فكانوا أحوط يف التحقيق والتدقيق واالستيعاب جلزئيات
املسألة ،فحصروا املسألة وضبطوها يف قاعدة كلية.
وال ميكن فصل هذه القواعد اللغوية عن القواعد الشرعية ،ألن ما مييز عمل األصويل أنه يتعامل مع النص
باعتباره وحيا .وهذا الوحي قد أنزل للبشر ليحكم حياهتم من جهة ،ومن جهة أخرى فقد جاء بلسان عريب مبني،
ولذا ينبغي أن يفهم حسب ما تقتضيه قواعد اللغة ويقبله منطقها .لقد كانت دراسة األصوليني للمعىن متميزة يف
عصرها عن دراسة البالغيني واللغويني ،ومن أهم ما مييزها أهنا كانت حتاول الوصول إىل نتائج أو قوانني عامة يعتمد
عليها يف فهم النصوص الشرعية واستنباط األحكام.

قضية داللة الكلمة ذات المصطلح الديني في الخطاب النبوي
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أجل ما يشتغل به املسلمون
ال شك أن االشتغال بالسنة النبوية ودراسة أسانيدها ومتوهنا وفقهها من أعظم و ّ

وينصرف إليه الباحثون .وألجل ذلك ينصب اهتمام العلماء قدميا وحديثا حنو احلديث النبوي على استنباط األحكام
الشرعية إذ أن القرآن الكرمي اكتفى برسم املبادئ العامة والقواعد الكلية ليرتك الباقي للسنة النبوية لتقوم بدورها يف البيان
والتفصيل.
إن االهتمام باخلطاب النبوي القويل وداللتها على األحكام تستوعب قدرا كبريا من األحكام التكليفية
والوضعية من إجياب وندب وحترمي وكراهة وإباحة وغريها اليت ذكرها علماء األصول من داللة النص وعبارته وداللة
االقتضاء وحنو ذلك ،مما يساعد اجملتهد على االستفادة من النص بعدة اعتبارات .باإلضافة إىل ذلك فإن السنة القولية
تشرتك مع القرآن الكرمي يف مجيع املباحث اللفظية اليت تزخر هبا كتب األصول ووضعوا هلا قواعد دقيقة من عموم
وخصوص وإرادة اخلاص وإطالق وتقييد وإمجال وبيان لفظي وإشكال وتفسري وتأويل وغريها (القره داغي)1989،
ومن املهم ِجدًّا لفهم خطاب النبوي فَهما ِ
يحا التأكد من مدلوالت األلفاظ اليت جاءت هبا السنة فإن
ًْ َ
صح ً
األلفاظ تتغري دالالهتا من عصر آلخر ومن بيئة ألخرى  ،وهذا أمر مسلم لدى دارسي اللغة لتطور اللغات وألفاهها
وأثر الزمان واملكان فيها .فقد يصطلح الناس على ألفاظ للداللة على معان معينة  ،وال مشاحة يف االصطالح  ،ولكن
املخوف هنا هو محل ما جاء يف السنة من ألفاظ على املصطلح احلادث وهنا حيدث اخللل والزلل (القرضاوي)2000:
عاجل العلماء خاصة األصوليون داللة اللفظ املفرد داخل الرتكيب ككل وسنحاول أن نتبني موقفهم يف
تنظريهم للداللة ونتعرف إىل مدى تابعيتها لقصد املتكلم وإرادته لتحديد املفاهيم داخل إطار الشرعي للكلمة .اإلشكال
الذي يطرح نفسه أن هناك كثريا من الكلمات اليت وردت يف خطاب النبوي أو باألحرى يف السياق الديين قد فسر
بعيدا عن املراد واملقصود كما يرى القرضاوي (" : )2000فإن هناك ألفاظ كثرية بدلت يف جماالت شىت يصعب
حصرها .مث ال يزال هذا التبدل يتسع مع تغري الزمان وتبدل املكان وتطور اإلنسان إىل أن تصبح الشقة بعيدة بني
املدلول الشرعي األصلي للفظ واملدلول العريف أو االصطالحي احلادث املتأخر .وهنا ينشأ الغلط وسوء الفهم غري
املقصودز كما ينشأ االحنراف والتحريف املتعمد .وهو ما حذر منه اجلهابذة واقحمققون من علماء األمة :أن تنزل األلفاظ
الشرعية على املصطلحات املستحدثة على مر العصور".
فموقف علماء اللغة الغاية واهلدف عندهم احلصول على املعىن ألن اللفظ ما هو إال خادم للداللة أما معاجلة
عالقة اللفظ باملعىن بطريقة مميزة حب كم ارتباطها بالنص الشرعي ال يتقنها إال علماء األصول دون العدول عن عرف
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العرب يف لساهنم .وعلى هذا الصدد يقول الشاطيب (" :)2004فإن كل العرب يف لساهنم عرف مستمر فال يصح
العدول عنه يف فهم الشريعة ،وإن مل يكن مث عرف فال يصح أن جيري يف فهمها على ماال تعرفه ،وهذا جار يف املعاين،
واأللفاظ واألساليب".
يتطلب النص الشرعي إذن معاملته معاملة خاصة من حيث كونه بلسان العرب يتطلب معرفة هذا اللسان
ومقاصدهم ،ومن حيث كونه نصا تشريعيا جاء لتحقيق مقاصد يف حياة الناس فعدم مراعاة هذين اجلانبني يوقع
الباحث يف خطأ كبري .فللمقاصد دور مهم يف حتديد مراد الشارع إذ ال يصح منهجيا التعامل مع نصوص الشارع
باملنطق اللغوي وحده،بل البد من مراعاة املنطق التشريعي الذي هو األصل األصيل يف تفسري خطاب الشارع
(الدريين.)1985:
ومما هو جدير بالذكر أن األصوليني متفقون على أن اخلطاب جيب محله على املعىن الشرعي مث العريف مث املعىن
اللغوي احلقيقي مث اجملاز مبعىن ال بد من مراعاة معهود الشرع وعرفه إال إذا صرف عنه صارف (الرازي .)2008 :وإمنا
حيفظ اللفظ أوال على احلقيقة الشرعية ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات ،فإن مل يكن له حقيقة
شرعية ،أوكان ومل ميكن احلمل عليها ،محل على احلقيقة العرفية املوجودة يف عهده عليه الصالة والسالم ،ألنه املتبادر
إىل الفهم ،فإن تعذر محل على احلقيقة اللغوية أي الوضعية.
اتضح من خالل ما قرره األصوليون أن الوصول إىل مقاصد التشريع يقتضي معرفة عادة الشارع يف تشريعه فال
ميكن يف احلديث النبوي أن يفهم خارج إطار ما قصد به الرسول ﷺ بصفته مشرعا عن اهلل عز وجل .ويتحصل من
هذا أن الكلمات اليت ورد على لسان املصطفى على قسمني  :ما له صلة مع التشريع ويرتتب عليه األحكام التكليفية
وما ليس له عالقة مع التشريع بل جرى يف عرف عادي ينسجم مع احلياة اليومية .لذا ال بد من مراعاة مقاصد اللغة
عند التلفظ هبا وينبين على ذلك قاعدة مهمة عند األصوليني بأن الكلمة إذا وردت يف أي نص ديين تفسر مبعناها
الذي كان متداوال به يف عصر النطق بتلك الكلمة .ومن خالل هذه القاعدة انبنت عليها أحكام عدة اليت جرت على
لسان املصطفى فيما يتعلق التشريع بأحكام معينة ومن مل يراع هذا الضابط يقع يف أخطاء كثرية ،كما نرى يف عصرنا
ونضرب على ذلك أمثلة مع التحليل كما يأيت.
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أوال :كلمتة التصوير في الحديث عن ابن مسعود قال :قال رسول اهلل ﷺ إن أشد الناس عذابا عند اهلل يوم القيامة

املصورون.رواه البخاري ومسلم.

كثريا من املشتغلني باحلديث والفقه يدخلون
ما املراد هبا يف األحاديث اليت توعدت املصورين بأشد العذاب؟ إن ً
حتت هذا الوعيد أولئك الذين نسميهم يف عصرنا املصورين من كل من يستخدم تلك اآللة اليت تسمى الكامريا ويلتقط
ص ِو ًيرا) تسمية
ص ِّوًرا) وتسمية عمله (تَ ْ
(م َ
هذا الشكل الذي يسمى صورة .فهل هذه التسمية تسمية صاحب الكامريا ُ

لغوية وشرعية؟

كلمة التصوير يف عصر النبوة عبارة عن فن يتقنه اإلنسان يف رسم صورة األحياء اعتمادا على مهارته الشخصية
باليد طبق األصل حبيث لو نفخ فيه الروح لعاش .ويف نظر الشريعة هذه الصناعة فيها إساءة أدب مع اخلالق متحديا
بذلك علو قدره وعظمه تعاىل كما هو شأن خلق الذباب يف القرآن الكرمي.
ال يزعم أحد أن العرب حني وضعوا الكلمة خطر بباهلم هو التصوير الشائع معناه اليوم فهي إذن ليست تسمية
لغوية منسجما مع عصر النطق وال يزعم أحد أن تلك التسمية تسمية شرعية ألن هذا اللون من الفن مل يعرف يف عصر
تصويرا إذن يف العرف
مصورا ومسى عمله
التشريع فال يتصور أن يطلق عليه لفظ مصور وهو غري موجود .فمن مساه ً
ً
احلادث ال يصرف إليه حكم التحرمي ألن العملية ال عالقة هبا مع أي مهارة إنسانية وما هنالك حسن االستخدام لآللة
فحسب .فليس هو أكثر من عكس الصورة بوسائل معينةكما تنعكس الصورة يف املرآة ( القرضاوي.)2000:
وشرعا؛ ألنه هو الذي يضاهي
بناءا على ذلك فإن هذا التصوير هو أوىل ما ينطبق عليه لفظ التصوير لغة ً
خلق اهلل وهبذا املعىن ينسجم مع القاعدة بأن الكلمة إذا وردت يف أي نص ديين تفسر مبعناها الذي كان متداوال به يف
عصر النطق بتلك الكلمة وهو الذي عناه املصطفى ﷺ.
ثانيا :كلمة الصاع في الحديث عن أيب سعيد اخلدري قال :كنا نعطيها يف زمن النيب ﷺ صاعاً من طعام أو صاعاً
من متر أو صاعاً من شعري أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب .رواه البخاري ومسلم.
كلمة الصاع يف األصل آلة يكال هبا أو مكيال اتسع ألربعة أمداد مبد النيب باعتبار أقل ما كانوا يتصدقون
به يف العادة .ويساوي تقريبا لرتان ونصف (  2.5لرت ) حسب ما ستعمله أهل املدينة املنورة قدميا ،وقد كان شائعا.
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ويف اإلسالم ارتبطت به بعض العبادات مثل زكاة الفطر والفدية والطهارة (القرضاوي .)2000 :وكان يف األصل الصاع
وحدة لقياس احلجم ولكن الفقهاء قدروه بالوزن للمحافظة عليه ونقله ويف عصرنا احلايل متكن الباحثون من حتديد سعة
الصاع بناءً على ما نقله الفقهاء األوائل من وزنه من احلنطة أو العدس.
ويف العصر احلديث كلمة الصاع طرأ عليه التوسع يف املعىن فالصاع العراقي الذي مسي بالصاع احلجاجي أو
البغدادي غري الصاع ألهل املدينة املعروف بالصاع احلجازي .فإن صاع أهل املدينة يتسع خلمسة أرطال وثلث بالرطل
العراقي وصاع أهل العراق يتسع لثمانية أرطال بالرطل العراقي .مجهور الفقهاء ذهبوا إىل أن الصاع الشرعي هو صاع
أهل املدينة استنادا إىل املعمول هبا يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم (املوسوعة الكويتية .) :وهبذا املعىن ينسجم
مع القاعدة بأن الكلمة إذا وردت يف أي نص ديين تفسر مبعناها الذي كان متداوال به يف عصر النطق بتلك الكلمة
وهو الذي عناه املصطفى ﷺ.
ثاثال:كلمة الحرير
ول اللَّ ِه ﷺ :الَ تَ ْلبَ ُسوا احلَ ِر َير ،فَ َّ
إن َم ْن لَبِسهُ يف الدُّنْيَا َملْ يَْلبَ ْسهُ يف
رس ُ
الَ :
عن عمر بن اخلطَّاب رضي اهلل عنه قَ َ
قال ُ
متفق عليه.
اآلخرِة ٌ .
ٍ
وحررت
لكل
أصل احلرير :ثياب تُصنع من نسيج دودة ِّ
خالصُ :حمَّررَّ ،
القزُ ،
ومسِّي حريراً؛ خللوصه .يُقال ِّ
الشَّيء :خلَّصته من االختالط بغريه( .ابن منظور)1995 :
أصبحت اليوم كلمة احلرير تطلق بدون قيد على احلرير النبايت وأصبحت هي املعىن املتداول عنها لشيوعها يف
الوقت املعاصر مع أن حكم التحرمي ال يعدو إليه؛ إذن فكان التفسري املناسب مع طبيعة احلكم الشرعي إستنادا إىل
احلرير الذي قصد به التحرمي هو احلرير الذي عىن به املصطفى عليه الصالة والسالم يف عصر النطق لتلك الكلمة.
خالصة
لقد حاولت هذه الدراسة عن حقيقة العالقة بني البنية اللغوية للنص النبوي وأبعاده الداللية وذلك من حيث
فقه مقاصد العرب يعد حجر الزاوية يف بناء الكفاءات اليت تستوعب النصوص وتضبط مساقاهتا املختلفة .وهذا النوع
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من العلوم يقتضي التمرس على دراسة النص من حيث االستنباط والتعامل مع قضاياه اللغوية وما يرتتب عليها من
األحكام.
ومن شأن من يشرح نَصا دينيا من خطاب النبوي ال بد له أن يتحرى ويدقق يف شرحه حىت يتبني املراد من

النص ،حبيث يعرب عن مقصود صاحبه ،وحبيث يبقى املعىن متناسبًا مع املراد الشرعي الذي قصد به إن كان ينبين عليه
مقدسا ،كالنص القرآين املعجز ،والنص النبوي املرتقى
األحكام .وهذا يكون أوجب وألزم عندما يكون النص نَصا دينيا َ
إىل ذروة البالغة البشرية والذي يدور يف فلك القرآن بيانًا وتفصيالً وما أيت به من جوامع الكلم.
تبني أن بعض الكلمات قد يكفي لبياهنا الرجوع إىل معاجم اللغة ،وكتب غريب احلديث ،مع ضرورة التدقيق
يف ذلك .وبعض ال كلمات قد جندها انتقلت من احلقيقة إىل اجملاز ،ومن الصريح إىل الكناية .وبعض الكلمات قد
معهودا قبل ورود الشرع ،مثل الطهارة والوضوء
جديدا مل يكن
أخرجها الشرع من حقيقتها اللغوية ،وأعطاها معىن
ً
ً
والتيمم والصالة وحنوها.
وبعض الكلمات ال تفهم إال يف ضوء سياقها ومقاصدها ومالبسات ورودها كما بينا ذلك يف ثنايا هذا
البحث.إذن أن مقاصد اللسان العريب هو الرتمجان عن مقاصد الشارع ومراده ،وال سبيل لفهم املراد من غري هذه
اجلهة.بناءا على ذلك من جهل لسان العرب عجز عن فهم مراد الشارع سبحانه وتعال وكثر منه الزلل وكلما ازداد
الباحث علما وعمقا يف معرفة كتاب اهلل عز وجل ،والتفقه يف أسلوبه وخصائصه ومنهجه ازداد دراية وعلما يف فهم
خطاب النبوي الشريف.وإن الفهم الصحيح لنصوص السنة ،إمنا يكون بإتباع ما قرره علماء األصول وعلماء اللغة يف
داللة األلفاظ واألساليب على املعاين بعد استقراء ما أثر عن العرب من منثور ومنظوم.
مراجع:
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