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 المقدمه:

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، ورضى الله عن 

  .الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 وبعد:

كان  ،ةيالوضع القوانين إنفاذ قبلو ،اقرن   يقرب مامنذ  أفغانستان في ةالوضعي قوانينال نفاذ بدأت عملية

كانت كتب المذهب و ،المذهب الحنفي مصادر هو في شتى المجاالت المرجع في اإلدارات الحكومية

في  العالقات تنظيم في ألفغانستان، السارية ةيالوضع قوانينمن ال کثير أساس تشكل التيالحنفي هي 

  .جميع مجاالت الحياة

 شير" في زمن الملک األفغاني الدستور مسودة وضع تم مرة، ألولفي البلد وو في التاريخ التقنيني 

 مبدأ تضمني كان الذي الدستور وصاغ األفغاني، الدين جمال سيد اإلسالمي المفكر من جانب "علي

 صحوة فيه نشطت الذي الوقت في يعيش ألن السيد كان الدستورية، الملكية ومبدأ السلطات فصل

 األمير الملک األفغاني ونفى يع العالم اإلسالمي.مفي ج البريطاني االستعمار ضد اإلسالمية األمة

مع أن األمير أبعده و نفاه لكن السيد قدم توصياته  و تركيا، في به المقام استقرإلى أن  سيدال ،شيرعلی

في البلد كانت غير مهية  کإال أن األضاع آنذ ،األفغانيدستورالمسودة  کذل في بما كتابة، ميرإلى األ

 ا لقبول مثل هذه األفكار و االقتراحات. لتطبيق الدستور كما أن األمير لم يكن على استعداد نفسي  

 كان ،"بن الملک عبد الرحمن الله حبيب" ميرالملک األ زمن في الدستورية الحركة ظهور وبعد

 قمعها تم قد الخطوة هذه أن من الرغم وعلى ،للبلددستور وضع هو هدفهم تحقيق أن يرون الوطنيون

البالط الملكي،  في ستوريةکة الدالحر إلى انجذبوا تهأسر أفراد أن إال الوقت، کذل في األمير قبل من

 الملک يتولو  الله، حبيب األميرالملک  قتل فبعد الدستورية، الحركة في اعضو   هبنا الله أمان كانو

 کذل في بما ،وضع الدستور أمور إنجاز وتم الدستورية الحركة انتشرت السلطة،الحكم  الله أمان

 . األولى الدستورا صياغة

 ،للبلد دستور أولوهو  (فغانستانأل ِعلية الملکيةالدولة لل األساسي النظام) مسمى تحت صياغته تمت

 أعيدت والتي األفغاني الدين جمال السيد صاغها التي المسودة نفس هو هذا أن إلى اإلشارة وتجدر

 امجلس العلي على هذا الستور عرض تم مرة ألول . وش هـ 1031 عام طفيفة تعديالت مع كتابتها

 وغيرها القانون كلمة على االعتراضات رفض تم حيث باد،آ جالل مدينة في انعقد الذي ،(لويه جرگه)

 في( جرگه لويه) الثانية العليا المجلس إنشاء تم عام، بعد أي ،1031 عام في ،کذل بعد ،األمور من

ِعلية الدولة للالنظام األساسي )سم إب التشريعية الوثيقة هذه سن وتم من مدينة کابول بغمان منطقة

 (. فغانستانأل الملکية

 الفقه لقواعد وفق ا األخری القوانين المسلمون علماءال سن الله أمان األمير ملکال عهد في هذا و وبعد

 .ةاإلسالمي الشريعة في الحنفي

و في هذه الكتابة الموجزة سنتطرق إلى موضوع بالغ األهمية و هو تطبيق القواعد األصولية و 

أهميتها في تفسير القوانين، من حيث وضع اللفظ و استعمال اللفظ في المعنى المراد. و تشمل الكتابة 

 و عدة مطالب. ثالثة مباحث

 

 

 

www.allstudyjournal.com


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 537 ~ 

 المبحث األول: تعریف القانون:

 1في اللغة بمعنی مقياس کل شيء و طريقه.القانون 

 الموضوع، حيث من بطريقتين القانون وفي االصطالح: سنعّرف

 أوالشكل:

  اوال : من حيث الموضوع:

العامة الملزمة لألفراد في المجتمع،  يةقواعد السلوکالهي مجموعة 

 والتي تنظم العالقات، والروابط، ويناط

الذي توقعه السلطة العامة من حترامها من خالل الجزاء اکفالة 

 2يخالفها.

 ثانيا : من حيث الشکل:

القانون هو عبارة من : (49في المادة ) عرف الدستور األفغاني

مصوبة مجلسي الشورى الوطني بعد أن تم التوقيع عليها من قبل 

 رئيس الجمهورية، إال إذا صرح في هذا القانون على شكل آخر.

 التفسير القانون:المبحث الثاني:انواع 

 حيث التفسير، أو منب م التفسير حسب الجهة التي تقومنقسي

 التفسير القضائي، إلی ثالثة انواع: التفسير التشريعي، المراجع

تفسير القانون حسب ينقسم  ." الشخصي" التفسير الفقهي

 المنطقي. اللفظي، والتفسيرتفسير الالموضوع إلی 

 المراجع:أوال :تفسير القانون حسب 

التفسير التشريعي،  أنواع: نقسم التفسير حسب المراجع إلی ثالثةي

 من نوع كل التفسير القضائي، التفسير الفقهي " الشخصي" سنحدد

 يلي: مافي المذكورة األنواع

 

 التفسير التشريعي: -1

ات السلطة التي أصدرت ذتقوم به  التشريعي هو ما فالتفسير

التفسير جزءا  هذا النوع من لهذا يعتبر  و التشريع المراد تفسيره،

ملزما  للقاضي يتقيد به عند التطبيق، بل  نمکمال  للتشريع و يکو

ل أو يالفرصة لتعدهذه ن السلطة المفسرة تستطيع أن تنتهز إ

دون  في التشريع الذي ربما يکون قد المواضيع بعضإضافة 

 ،التطبيقعند  ظهر نقصه وتبين نقصه، أو القانون على العجالة

وهذا جائز ألن السلطة التي تقوم بالتفسير هي التي أنشأت التشريع 

 3وتختص به.

 

 التفسير القضائي: -2

 يقوم القاضي بتفسير القانون حتی يتمکن من تطبيقه علی

عليه، فالنصوص تعتبر عامة مجردة  المخاصمة المعروضة

ماثلة معمالها واستخراج الحلول منها للمشاکل الإويتولی القاضي 

قواعد سن أمامه ويقوم القضاء، أحيانا  تحت شعار التفسير ب

َ من تفسير بعض القواعد  ئقضائية، إلی الکثير من المباد انطالقا

 4التشريعية.

 لكن القانون، تفسيرصالحية  قاض   كل يمتلک ال أفغانستان، فيو 

 المادة في محدد هو كما العليا، بالمحكمة المهمة هذه ينيط الدستور

 ( من الدستور وتنص:111)

 والمعاهدات التشريعية والمراسيم القوانين مطابقة فحص يعتبر

 طلب على بناء   وتفسيرها الدستور مع الدولية والمعاهدات الدولية،

 المحكمة اختصاص من القانون ألحكام وفق ا المحاكم أو الحكومة

 .العليا

 

                                                            
 المعاني./  معجم اللغة العربية المعاصرة -1 

 1ص الدکتورمنصور حسين محمد، المدخل إلی القانون، القاعدة القانونية  -2 

 ط منشورات الحلبي الحقوقية.

 162المدخل إلی القانون، القاعدة القانونية ص  -3 

 162المرجع السابق ص  -4 

 تفسير الفقهي " الشخصی" -3

ويقوم به الفقهاء ورجال القانون من خالل ما يعدون من مؤلفات 

مناسبات معينة معروضة في وأبحاث، أو في صورة فتاوي تصدر 

في جملته لذا يتسم  ةبل هو تفسير عام يتناول القانون بصفة عام

 5بالطباع النظري.

"  رسميينال مصدرينال لكن رسمي، غير التفسير من النوع هذا

 .التفسير هذا يستخدمان" والقضائي التشريعي

 ثانيا : التفسير من حيث الموضوع:

ينقسم تفسير القانون من حيث الموضوع إلی التفسير اللفظي، و 

 .التفسير المنطقي

روح لفاظه، کلماته، و أالتفسير اللفظی يتم فهم النص من عباراته، 

  معاني الحروف وفحواه.و 

 

 مثل المنطق قواعد يدور علی الذي التفسير هو المنطقي التفسير

 .األخرى قواعد أو ،ةالقياسي قواعد

في  قواعد األصوليةالمن  المبحث الثالث: انواع التفسير اللفظي

  األفغاني القانون

سواء کانت ، تصدر عن الجهة المختصة ةالتشريعي وصالنص

في خالل عطلة مجلس  الحکومة من جانبتصدر 

، 6دستور األفغانيمن ( 24المادة ) حکم حسب "بارلمان"الوطني

حسب حکم  ،"بارلمان" لوطنيتصويب مجلس ا بعد تصدر منأو 

 .7دستور األفغانيمن ( 49المادة )

 بشكل يةالقانونالمصطلحات  إدخال باستمرار المشرع يحاول

النقص  أوجه عن الكشف يتم الحاالت بعض وفي ، دقيقصحيح و 

 في سنشرح القانون، تفسير من بد ال الحالة هذه وفي القانون، في

استعمال اللفظ في  حسب اللفظي التفسير انواع المبحث هذا

المعنی، أو باعتبار داللة اللفظ علی المعنی بحسب ظهور المعنی 

 .صولاأل علم قواعدطبق ا لوخفائه 

إلى أربعة استعمال اللفظ في المعنی  عتباربا التفسير اللفظيينقسم 

 الحقيقة، والمجاز، والصريح، والکناية. انواع:

وينقسم باعتبار داللة اللفظ علی المعنی بحسب ظهور المعنی 

ثمانية أنواع، أربعة هي إلى وخفائه ومراتب هذا الظهور والخفاء، 

مراتب الظهور وهي الظاهر، والنص، والمفسر، والمحکم، 

، والمجملالخفي، والمشکل،  وأربعة أخری مراتب الخفاء وهي

  8.والمتشابه

 

 لمعنی:في الفظ لاستعمال ا اعتبارالمطلب األول: 

صول الفقه أهذا الموضوع من المواضيع اللغوية التي دخلت في 

 9لما له من عالقة في استنباط األحکام.

إن األلفاظ المرکبة من حروف لها دالالت، ولکن تتنوع کيفية 

أن يدل اللفظ علی  داللة اللفظ علی المعنی في اللغة، فاألصل

المعنی بحسب الحقيقة، ويقابلها المجاز، وقد يدل اللفظ علی 

ولذلک تنقسم داللة اللفظ ، المعنی بأسلوب صريح، يقابله الکناية

الحقيقة، والمجاز،  :باعتبار استعماله في المعنی إلی أربعة أنواع

 10والصريح، والکناية.

ا وسنذكر صلمف بشكل المذكورة األنواع من نوع كل سنحدد  أيض 

                                                            
 162المدخل إلی القانون، القاعدة القانونية ص  -5 

 ( 24المادة )الدستور األفغاني،  -6 

 ( 49المادة ) الدستور األفغاني،  -7 

 ط دارالفکر. 133ص  1الفقه اإلسالمي ج الدکتور الزحيلي وهبة، اصول  -8 

الدکتور حوی أحمد سعيد، المدخل إلی مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان ص  -9 

159 

 11ص  1الدکتور الزحيلي مصطفی، الوجيز في اصول الفقة اإلسالمي ج  -10 
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 .األفغاني للقانون مثاال  نوعه  كل في

 

 الحقیقة: -1

الحقيقة في اللغة من الحق وهو ضد الباطل، واألمر المقتضي، 

 11والموجود الثابت.

 12اللفظ الذي أريد به ما وضع له. وفي األصطالح: هو

 لقانون:ل تطبيقي مثال
 الوارد قرارإلل االصطالحي المعنى مثال: الحقيقة في القانون لفظ
 :أن على تنص والتي األفغاني، الدستور من( 03) المادة في
ا برضائه جريمة بارتكاب المتهم اعتراف هو قراراإل  وبحالة تام 

 .مختصة محكمة حضور في ،الصحيح يالعقل دراکاإل الصحة و
 في الحقيقي المعنى على الحصول يمكن أعاله، المثال في

 استخدامه يمكن ألنه قرار،اإل للكلمة االصطالحي االستخدام
ا  والتجارية، المدنية، القضايا في االقرار القضايا، عدة في معجم 

)  كلمة المقنن يستخدم الهدف قانون نص في لذلک ، والجنائية
 التعريف يستعمل ال لذلک الجنائية، القضايا في فقط( االقرار
 والتجارية. المدنية القضايا في أعاله المادة بنص االقرار

وضع في  ألفغاني في اللفظ االقرار حقيقة  ألن إرادة الدستور ا
في نفس المادة المذکورة في القضايا الجنائية. ويصح االقرار 

 الحکم المادة المذکورة.
 
 المجاز: -2

 13المجاز في اللغة من جاز إذا قطع الطريق و خلّفه.
وضع له جاز في اإلصطالح: هو اللفظ الذي أريد به غير ما موال

لعالقة بينهما، أی أنه اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له 
لعالقة بين المعنی األول والمعني الجديد الذي أريد من هذا 

 14اللفظ.
 

 لقانون:من مواد ا مثال تطبیقي
 في بها المصرح الكلمة على الحصول يمكن القانون، نصوص في

 المعنى عن للتعبير الكلمة هذه تستخدم". شخصية" كلمة استخدام
 أنها كما الحقيقية، الشخصية يسمى ما وهو لإلنسان، الحقيقي
 .قانونيةال للشخصية جازيمال المعنى في تستخدم
 الخاصية على تقوم والمجازي الحقيقی المعنى بين العالقة

 المنطقية القاعدة على يقوم وأساسها الشخصية، على طبقةنالم
 .لإلنسان
ا القانونية الشخصية تتمتع  التي واإللتزامات الحقوق بنفس أيض 
 كلمة استخدام إلى القياس هذا ويؤدي اإلنسان، بها يتمتع

ا "القانونية الشخصية"  والشركات، الحكومية، للمكاتب مجاز 
 في يضع األساس هذا وعلى. والسياسية االجتماعية، والمنظمات

يمکن أن  األشخاص من كال   الدستوراألفغاني من( 113) المادة
 .المحکمة أمام عليه مدعیالو مدعيال يکون

 تنص المادة المذکورة من الدستور:
 أمام ترفع التي القضايا جميع في النظر القضاء صالحية شملت)

 يشمل كماقانونيين حقيقيين أو أشخاص  أشخاص قبل من المحكمة
 وفقا   المحکمة أمام مدعية أو المدعى عليها کونت حينما الدولة
 .(القانون ألحكام

 مطلقة، أنها على القانون في" شخصية" كلمة استخدام تم لذلک إذا
و هذا " اإلنسان" حقيقيةال شخصيةال الشخصيتين، کال تشمل فإنها

وهذا ، أوالشرکة" اإلدارة" القانونية و الشخصية ،حقيقیالمعنی الب

                                                            
 القاموس المحيط. -11 

 155المدخل إلی مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان ص  -12 

 موس المحيط.القا -13 

 156المدخل إلی مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان ص  -14 

 القانون نص من الجملة على واالستدالل ،المعنی المجازیب
 معنی على يعتمد كان إذا النوعين، كال في يكون العام بالمعنى
شخصية ال ،اإلضافةصفة  ذکر مع شخصية القانون يذکر واحد

" اإلدارة  شخصية القانونية بمعنیال أو ،"اإلنسان" بمعنی الحقيقة
 .أو الشرکة"

 

 الصریح: -3
 15ظهره و بينه.أوالصريح في اللغة الخالص، وصرح بالشيء إذا 

ا بيّن ا حقيقة والصريح  في االصطالح: ما ظهر به المراد ظهور 
ا.  16کان أو مجاز 

 لقانون:ا مواد من تطبيقي مثال

 إذا صريحة، كلمات استخدام سن القوانين يحاول المشرع في

 قبال ، هاذکرنا التي الدستور من( 113) المادة نص في نظرنا

ذلک  في وبما والقانوني، الحقيقي الشخص صراحة يعّرف

 الشخصية بصفة شخصية الحقيقية والدولةالاإلنسان بصفة 

 هذا في القضاء، أمام عليه والمدعى المدعي مجازا  يکون القانونية

 نصوص في غموض أي ويزيل الكلمات استخدام من النوع

 .القانون

 

 الکنایة: -4

 17والکناية في اللغة أن تتکلم بالشيء وتريد به غيره.

استتر المراد به وال يفهم إال بقرينة  والکناية في االصطالح: ما

ا.  18حقيقة کان أو مجاز 

 

 : القاضي من الخصوماتفیما یعرض على  تطبیقي مثال

 ولكن القانون، في مذكور غير الکنائية والجمل الكلمات استخدام

 إخفاءه القاضي يفسر أن أحيان ا يحدث القانون، بتطبيق يتعلق فيما

 أخذ أجل من أخرى حاالت أو العرف في التناسق أساس على

 کنائية، بكلمة زوجته الشخص يطلق ما مثل. منه المرجوة الوجهة

 القانون في المحدد الطالق مرسوم تطبيق يتم الحالة، هذه في

 بمعنی العرف في کان اذا بالطالق الكلمة هذه القاضي يفسر عندما

 الطالق.

 :القانون تفسير في السابقة األنواع أهمية

 استخدام شرح على بناء   القانون تفسير في أعاله ورد ما شرح تم

 إذا الغرض، لهذا القانونية واألمثلة األنواع في المعنى مع الكلمة

 إلی الذهاب القانون،اليجوز نص في حقيقي معنى هناک كان

 كلمة کهنا كانت وإذا القانون، التفسير في المجازي المعنی

 نص من التحقق للقاضي يمكن فال القانون، نص في صريحة

 .الکناية بكلمة القانون

( من المجلة األحکام العدلية 61- 10 -11کما ورد في المواد )

 وتنص:

 )األصل في الکالم الحقيقة(.

 )ال عبرة بالداللة في مقابلة التصريح(.

 )إذا تعذرت الحقيقة يصار إلی المجاز(.

 

 المطلب الثاني: داللة اللفظ علی المعنی:

 التفسير في الكلمة معنى ألن ، اشائع   التفسير يكون التقسيم، هذا في

ال  القواعد، خالف التفسير ولوکان معينة، لقواعد وفق ا يتم أن يجب

 ،المجتمع في النظم وهو القانون، من الغرض الواقع في يحصل
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 .الهدف ضد الالسلطوية ويخلق

واضحة المعنی للسامع و القاريء القسم قد تکون  الفاظ هذا

والداللة، وقد تکون خافية المعنی، ومبهمة الداللة، وهنا يأتي دور 

ع من النص، ح الذين يسعون لمعرفة مراد المشرالمفسرين والشرا

وتحديد الحکم المطلوب تنفيذه، لذلک ينقسم اللفظ باعتبار ظهور 

ونبحث  19.معناه وخفائه إلی قسمين، واضح الداللة، ومبهم الداللة

 کل قسم فيما يلي:

 واضحة الداللة: الفاظ األول:

الظاهر، والنص، والمفسر،  :ينقسم األلفاظ الواضحة علی أربعة

 والمحکم، وسنعرض فيما يلی باختصار لتعريف کل منها:

 

 الظاهر: -1

 الظاهر في اللغة خالف الباطن، وهو الواضح المنکشف.

من غير  تهوفي االصطالح هو اللفظ الذي يدل علی معناه بصيغ

رينة خارجية، ولم يکن المراد منه هو المقصود توقف علی ق

 20أصالة من السياق ويحتمل التأويل والتخصيص والنسخ.

 لقانون:ا مواد من تطبيقي مثال

 أنه هي المشكلة لكن ،هتفسير إلى القانون نص يحتاج ال اهر،الظ

 المعنية، الكلمة سياقإذا وقع في  أو خارجي، تشبيه عند يتوقف

 المادۀ تنص ،اإلنسان حياة حفظ في القانونية القاعدة هذا، لامث

 من طبيعي وحق إلهية هبة هي الحياة:األفغاني الدستور من( 10)

المحکمة  بإذن إال الحق هذا من أحد يحرم وال ، اإلنسان حقوق

 .قانونالمختصة وال

 طبيعي وحق إلهية هبةهي  الحياة" جملة المذكور المقال نص في

 تشبيه إلى المستمع يحتاج وال ظاهر، معنى ذات جملة" لإلنسان

 القاعدة. مبدأ تعتبر وهي لفهمها، خارجي

 هذا من شخص أي حرمان يجوز ال" هي األخيرة الجملة لكن

 الجملة بسياق يرتبط". قانونالمحکمة المختصة وال إذن دون الحق

 على القانون نص ومتى الخارجي، السياق عند ويتوقف السابقة

 يجوز وال الدستور، نص ظهور مبدأ يراعي أن يجب الحق، هذا

 من( 12) المادة في الحكم،كما معارضة على التنصيص له

( من 12وتنص المادۀ ) (10) المادة نص على قرينة الدستور

 عنه، اإلمتناع أو لعملل مزاولته من شخص أي يعاقب ال الدستور:

 للقانونا مطابق   جرما   كان أو إذا المختصة، المحکمة بحکم إالّ 

 .االرتكاب وقت

في قوانين فرعية  ووفق ا لحكم المادة األخيرة، ال يجوز أن يسن

الدستور تسمح باإلعدام أو زوال خالف للقاعدة القانونية تنص في 

 .أو القانون المختصة حياة اإلنسان دون أمر من المحكمة

 

 النص: -2

 21النص في اللغة ال يحتمل التأويل.

 ما ازداد وضوحا  علی الظاهر بمعنی من المتکلم :وفي االصطالح

 22.علی الظاهر بمعنی من المتکلم ال في نفس الصيغة.

 لقانون:ا مواد منمثال تطبيقي 

 عن للتعبير تصدر الكلمة ألن الظاهر، من معناه في أوضح النص

 .الموضوع نفس

 إلهية هبة الحياة: الدستور من (10) حکم المادة المثال سبيل على

 الحق هذا من شخص أي حرمان يجوز ، اللإلنسان طبيعي وحق

 القانون. بإذن إال
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 ذاته وفي كقاعدة، وضعه تم الذي حکم هذه المادة النصی معن في

 في الالحقة القواعد تتبع أن يجب خارجي، شيء عند يتوقف ال

 وال المذكورة المادة نص معنى األخرى من والقوانين الدستور

 معنى رفض سيتم التفسير، بسبب المعارضة حالة وفي تعارضها،

 .النص

 الحياة على الحفاظ مبدأي بين المذكور نص يفصل أخرى، بعبارة

 الطبيعي والحق اإللهية نعمة الحياة اإلنسان ،قانون يعتبر .وزوالها

 حيث من لكنو احترامها، ويجب بها مسموح غير عنها االنتهاک

 .القانون بحکم اعتبره اإلنسان الحياة زوال

 المفسر: -3
 المفسر في اللغة بمعنی البيان.

وفي االصطالح هو اللفظ الذي دل علی معناه داللة أکثر وضوحا  
 23من النص والظاهر، بحيث اليحتمل التأويل والتخصيص.

 لقانون:من امثال تطبيقي 
 في الدستور أحكام اللفظ، داللةنستطيع أن نمثل لهذا النوع من 

 األساسية والواجبات الحقوق المواد التي تبينو هي  ،الثاني الفصل
 التفسير تذكر ثم أوال   القاعدة تضع األحكام هذه ألن للمواطنين،
 .والتنازل التفسير سوء احتمال لتجنب والتعبير

 بريء المتهم ( من الدستور: األصل براءة الذمة،15تنص المادة )
 محكمة المختصة. قبل من إدانته تثبت حتى
 البراءة وتعتبر كنص، الحكم مبدأ المذكورة المادة نص في ورد
 نفس في تفسيره يرد ذلک وبعد، األساسي الشرط االلتزام من

 المحكمة من النهائي الحكم صدور حتى المتهم براءة وتبقى المادة
 .المختصة

 إدانةفي  المحکمة جانب من النهائي حكمال صدور حالة وفي
 رفض حالة وفي المسؤولية، من البراءة مبدأ إلغاء سيتم الشخص،
 .الشخص ذلک مبدأ تحديد سيتم التهمة،
الغلط  التفسير يرفض أنه في القانون في التفسير جملة فائدة

 .عنها الخروج له ينبغي ال حاالت ويؤسس أوالتنازل
 
 المحکم: -4

 24المحکم في اللغة بمعني ُمتقن، دقيق، وثيق.
علی معناه داللة  هواللفظ الذي دل بصيغته وفي االصطالح:

 25نسخا .حتمل تأويال  والتخصيصا  وال واضحة ال ت
 لقانون:من امثال تطبيقي 

 أن قانون أي أفغانستان في يجوز ال: الدستور من( 0) المادة تنص
 .المقدس اإلسالمي الدين وقواعد معتقدات مع يتعارض

تأويل،  إمكانية لديها يوجد ال ألنه ُمحکمة القانون القاعدة هذه حکم
 .وال تخصيص، وال نسخ، وال الغاء

 المادة حکم ألن مردود اإلسالمية، للعقيدة مخالف ا سنه تم قانون أي
 .ُمحکم( 0)

 القاعدة لهذه فليس ،محکم كمبدأ الدستور من( 0) المادة ألن
 مخالف قانون أي صدر وإذا واإللغاء، والتنازل، التأويل، إمكانية

 .ويلغي يرفضه لها
 :القانون تفسير في السابقة األنواع أهمية

إذا كان هناك تناقض في نص القانون بين أي نوع من أنواع األدلة 
الواضحة، في مبادئ تفسير نص القانون، فيفضل توضيح أنه في 

 القانون نص حالة وجود تعارض بين الظاهر والنص في القانون،
 نص من الداللة معنى ألن القانون، ظاهر على األرجحية له

 .القانون ظاهر من أوضح القانون
 بعضهما مع القانون ومفسر القانون نص يتعارض وعندما
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 .القانون نص على األرجحية له القانون مفسر فإن البعض،
 قدمنا، و هذا ما للتفسير وقوة أرجحيةالمادة القانونية المحكمة لها و

 نصوص أمثلة من اللفظ داللة أن بمعنی، محکمةللمادة ال مثاال  
 بنص تعارض إذا شرحه سبق الذي مفسرالو ،والنص الظاهر،
 على( 0) المادة رجحفت - محکمة وهي - الدستور من( 0) المادة
 .فغانستانأ في التشريعية الوثائق سائر

 
 غیر واضح الداللة: لفاظاأل الثاني:

 السرية معنى على تدل كلمة هو واضح الداللةغير لفظ قد مر أن ال
 أمر على معناها تكون معناها واضحة بل يتوقف فهم وال خفاءوال

 .هي الخفي، والمشکل، والمجل :ينقسم إلی اربعة أنواعو خارجي،

 لذلک، معناها، تحجب بطريقة يةالقانون كلمات ترتيب يتم أحيان ا

 الحاالت إلى اإلشارة جبت القانون، من النص هذا مثل تفسير عند

 في بوضوح القانون نص شرح يمكن بحيث المذكورة والقواعد

 ونبحث کل قسم باألمثلة قانونية فيما يلي:، السر

 

 الخفي: -1

 26ستتر ولم يظهر.م بمعنی الخفي في اللغة

هو ما خفي مراده بعارض غير الصيغة الينال  وفي االصطالح:

إال بالطلب. أي إن معناه ظاهر من لفظه، ولکن وجد سبب 

عارض أدی إلی خفاء مراد المتکلم في بعض أفراده،يحتاج 

 27إدراکه إلی نظر وتأمل.

 لقانون:ا مواد مثال تطبيقي من

 السابق العقوبات قانون من( 959) المادة من( 1) الفقرة نص حدد

 :التالي النحو على السرقةتعريف 

ا يعتبر من القانون، هذا بالغرض  منقولة أمواال   يأخذ أن لص 

ا من ومضمونة  .سرا   آخر شخص 

حرف الموصول يستعمل  السرقة جريمة في" َمن" حرف

 يسرق من حتى شخص كلل ملتتش التي ظاهرلفظ لشخص، و

 ما وهو مزدحم، سوق في أو سيارة في جيبهم من الناس الفلوس

 .ا  طرار يسمى

 قانون في منفصلة جريمة عمل طرار بأن التشريع يصف ولم

. السارق مثل الشخص نفس إلى تشير الطرار ألن السابق العقوبات

 فلن كسارق، الطرار على يعاقب القاضي كان إذا أنه تدارک سيتم

 .القانون تأويل في خطأ القاضي حكم يعتبر

 في ء  خط القاضي حكم فإن کسارق، الناهب القاضي عاقب وإذا

 شمول عدم نسبة هو للخطأ القاضي وتفسير القانون، التأويل

 .السر في الناهبالسارق إلى الشخص 

 

 لفظ المشکل: -2

 28المشکل في اللغة بمعنی أمر صعب، ملتبس، غامض.

هواللفظ الذي خفي معناه المراد بسبب في نفس  وفي االصطالح:

 29.اللفظ، بحيث ال يدرک إال بالتأمل و بقرينة تبين المراد منه

 

 لقانون:ا مواد منمثال تطبیقي 

 وأخذت القانون في المستخدمة الشائعة الكلمات المشكلة أمثلة ومن

 معنی منها يأخذ أن القارئ يسطيع ال ، عديدة ومفاهيم معان   منها

 .اواحد  

 التي المدني، القانون من( 23) المادة في ذلک على قانونيال المثال
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 و سنة( 12) الذكور يبلغ عندما تكتمل الزواج أهلية أن على تنص

 .سنة( 16) األنثى تبلغ

 القمرية السنة بين شائعة المذكورة المادة نص في" سنة" كلمة

 فيف :الحالتين كلتا تستخدم أفغانستان في ألن الشمسية، والسنة

 حاالت القمري، وفي الهجري التقويم يستخدمالدينية  االحتفاالت

 تمت لذلک الشمسي، الهجري التقويم استخدام يتم أخرى، رسمية

 الهجرية السنة بين المذكورة المادة نص في السنة معنى مشاركة

 .الشمسية الهجرية والسنة قمريةال

 الدولة تقويم أصل: أن على الدستور من( 12) المادة نصت كما

 في العمل وأساس وسلم، عليه الله صلى الكريم الرسول هجرة هو

 الجمعة، أيام الشمسي، الهجري التقويم هو الحكومية المكاتب

 عطالت أيام هي الثور شهر من( 2) و من األسد شهر( 12)

 .األخرى العطل أيام القانون وينظم رسمية،

 بين المشتركة الكلمات الدستور من المذكورة المادة نص يذكر

 التقويمين كال ألن القمري، والهجري الشمسي الهجري التقويمين

 تم المذكور، النص في ، ووسلم عليه الله صلى النبي هجرة من تؤخذ

 لحکوميةا الدوائر في عملال ، و هو أنالداللة في الخفاء تحديد

 .الشمسي الهجري لتقويما سيكون على أسا

 من المذكورة المادة تفسير في مشكلة هناک الصدد، هذا في

 شمسيةال سنة بين المشترکة الكلمة حسب المدني القانون

 إال اللفظ معنی يدرک ال المشكل، تعريف في ذكرنا والقمرية،كما

 أحكام دراسة بضرورة لذلک منه، المراد تبين وقرينة بالتأمل

 ال؟ أم التقويمين بين تمييز هناک هل نجد کي القانون، من األخری

 موضوع أن إلى يعود الحكم استنتاج مسألة في الخلط و واالرتباک

 .أفغانستان في الشريعةاإلسالمية بمصادر يرتبط الزواج

 يؤدي القانون، من األخری األحکام نطالع أن يجب قبال   ذکرنا

 إلى المدني القانون من( 15) المادة تنص المشکل هذا حل وينتهي

 للتقويم وفق ا التاريخ حساب يتم) :نصت حيث المشكلة، حل

 .(الشمسي الهجري

 

 لفظ المجمل: -3

 30المجمل في اللغة اللفظ المتردد بين محتملين.

هو اللفظ الذي خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء وفي االصطالح: 

ال يدرک إال ببيان من المتکلم به؛ فال يدرک بالعقل وإنما بالنقل 

المفسر، فال يفهم المراد منه إال باستفسار عن المتکلم، وهو ضد 

 31من المجمل و بيان من جهته يعرف به المراد.

 لحل طرق توجد" المجمل"لتفسير الداللة من النوع هذا في

 .منه الغرض على بناء   القانون و بيان المشكلة

 كان الذي القانون، مسودة إلى بالمراجعة المثال، سبيل على

 مراحل بعض في تم ربما لقانون،ل األولي التسويد من الغرض

 على أثر مما الکلمات، بعضل وايزاد حذف التشريعية الوثائق

 نأ يجب جمال القانونإ حالة في التطبيق، الواجب القانون نص

 .األولى القانون مسودة إلی نراجع

 أحد المراجع أن التفسيرية المراجع في ذكرنا أن سبق لقد

 ."البارلمانوطني "المجلس  هو للقانون يةالتفسير

 :البحث نتيجة

 تم السبب، لهذا، نواقص بها الوضعية القوانين أن في شک ال

 التفسير .القوانين في القصور أوجه لمعالجة التفسير قواعد إنشاء

 عن الكشف خاللها من يتم التي القانونية التفسيرات أحد هو اللفظي

 .اغامض   القانون حکم كان إذا الموضوع

 في واإلغفاالت القصور أوجه تفسير تم مناقشتنا، في وجدنا كما
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نقسم التفسير حسب ي، لذلک التفسيرية القواعد خالل من القانون

المراجع إلی ثالثة المراجع، التفسير التشريعي، أو القضائي، أو 

نقسم التفسير القانون من حيث الموضوع يالفقهي " الشخصي" أو 

 التفسير المنطقي.إلی التفسير اللفظي، أو 

التفسير اللفظی يتم فهم النص من عباراته، أو الفاظه، أو کلماته، 

 هذه حول بحثنا يدور کما أو معاني الحروف من روحه وفحواه.

 الموضوع.

 مثل المنطق قواعد يدور علی الذي التفسير هو المنطقي التفسير

 .األخرى قواعدال أو ،ةالقياسي القواعد

 كلمات و عبارات صياغة أن تكون باستمرار المشرع يحاول

 أوجه عن الكشف يتم الحاالت بعض وفي القانون واضحة و دقيقة،

 القانون، تفسير من بد ال الحالة هذه وفي القانون، في القصور

حسب استعمال اللفظ  اللفظي التفسير انواع المبحث هذا في وذکرنا

المعنی بحسب ظهور في المعنی، أو باعتبار داللة اللفظ علی 

انون وقالصول بالمقارنة مع األ علم قواعد المعنی وخفائه حسب

 األفغانية دراسة تطبيقية تحليلية.

 وجدنا أن تفسير اللفظی ينقسم بإعتبار استعمال اللفظ في المعنی

 الحقيقة، والمجاز، والصريح، والکناية. إلى أربعة انواع:

نی بحسب ظهور المعنی وينقسم باعتبار داللة اللفظ علی المع

وخفائه ومراتب هذا الظهور والخفاء، وهو ثمانية أنواع، أربعة 

هي مراتب الظهور وهي الظاهر، والنص، والمفسر، والمحکم، 

، الخفي، والمشکل، والمجمل وأربعة أخری مراتب الخفاء وهي

 كلمات توجد ال ألنه مناقشتنا، في التشابه نوضح ولم، هوالمتشاب

 .القانون في متشابه

 القانون كلمات استخدام في للتطبيق قابلة المذكورة األنواع من كل

 من المقارنة المذكورة على شكل األمثلة في مذكور هو كما ،

 .القانون

 المذكورة القواعد استخدام يمكن القانون، غموض حالة في لذلک،

 روح على الحصول أجل من اللفظي من القانون، الغموض إلزالة

 .وهدفه القانون
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