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 يؼىن انتفسري وانغشض يُه: أوال

 للنص الدقيق والنطاق الحقيقي للمعنى للوقوف ىو التفسير من الغاية•
 الواقعة على تطبيقو المراد عنو الناجم القانوني االثر لمعرفة القانوني

 .عليو المعروضة
 من أقتضب ما وتكميل الفاظو من أُبهم ما توضيح :بأنو التفسير الفقو يُعرف•

 .أجزائو بين والتوفيق أحكامو من نقص ما وتخريج نصوصو
 للمصدر بالنسبة تظهر التفسير أىمية ان القول يُمكن اعاله التعريف ومن•

 التشريع، على إال ينطبق ال الوصف وىذا معا، واللفظ بالمعنى يأتي الذي
 رسميا مصدرا االحيان بعض في تعتبر التي الدينية الكتب بعض وعلى

 .الكريم كالقران  للقانون



 انتفسري ال حنتاجه تانُسثة نهًصادس غري ادلكتىتة: يالحظة

  تفسريها اىل حاجة ال (املدونة غري) املكتوبة غري الرمسية للمصادر بالنسبة•
 .باللفظ املرتبط املعىن اىل للوصول  االلفاظ بتفسري يرتبط التفسري الن

 .مبعانيها وامنا بألفاظها االستعانة يتم ال املكتوبة غري املصادر ان حني يف•



 !دلارا حنتاج اىل تفسري االنفاظ

 االختصاص ذوي قبل من تداولو يتم اصطالحي واخر لغوي معنا للكلمة•
 للكلمة اللغوي المعنى ينطبق ال (دائما ليس) االحيان من كثير  وفي

 ذا ما ، ىنا التساؤل فُيثار لها، االصطالحي المعنى مع قانونا الُمصاغة
 !تلك؟ أو (المصطلح أو اللفظ) الكلمة ىذه اعتماد عند الُمشرع قصد

 . الليل مثل .معنى من ألكثر لفظها ينصرف الواحدة الكلمة ان أو•
 

 االثر لتحديد ونطاقها الكلمة معنى على للوقوف التفسير دور ليأتي•
 .!عنها الناجم القانوني



 !هم تستطيغ يؼشفة يؼاَي انكهًات انتانية؟
 !!(حتذي)

 
 
 
حىاسى 
فشهىد 
شهىَك 
نتحسمهها 
نتحُثهها 
يزتش 
 
 

 

 
االختالس 
انتؼزية 
اجلُسي انتحشش 
االسشي انؼُف 
 انزَا•
 االغتصاب•

 يصطهحات لاَىَية (ػايية)يصطهحات داسجة 



 حاالت انتفسري: ثاَيا

 

انتؼاسض تني أحكاو  انُمض يف احلكى غًىض انُض
 انُصىص



 أَىاع انتفسري: ثانثا

 التفسٌر التشرٌعً -1•

 التفسٌر القضائً -2•

 التفسٌر الفقهً -3•

 التفسٌر االداري -4•

 

ضمن أي نوع من التفسريات يدخل تفسري جملس الدولة للقانون حبكم : سؤال•
 !؟االفتائياختصاصه 

هل حيق جمللس القضاء االعلى بإصدار بيانات تفسريية للقانون : سؤال أخر•
 !؟النهوةكما فعل بالنسبة لواقعة الدكة العشائرية و . يُلزم هبا احملاكم



 يزاهة انتفسري: ساتؼا

الشرح على المتون أو االلتزام )المدرسة التقلٌدٌة  -1•

 (.بالنص

االرادة . )أو االجتماعٌة التأرٌخٌةالمدرسة  -2•

 (االفتراضٌة للمشرع

 .المدرسة العلمٌة أو مدرسة البحث العلمً الحر -3•

 

 موقف المشرع العراقً من مدارس التفسٌر؟•



 لىاػذ انتفسري: خايسا
 

 طشق انتفسري اخلاسجية -1

 

 

 

 

 

 

 انتاسخييةادلصادس  انتحضرييةاالػًال  انتششيغحكًة 

انفهسفة انسياسية وااللتصادية واالجتًاػية  انؼادات
 انتي تسىد دونة يا



 انتفسري انذاخهيةطشق   -2

•  
االستُتاج تطشيك 

 انمياس
االستُتاج يٍ تاب 

 أوىل

االستُتاج يٍ 
 يفهىو ادلخانفة

تمشية انُصىص ادلتؼهمة 
 مبىضىع واحذ يٍ تؼضها



 تمشية انُصىص ادلتؼهمة مبىضىع واحذ يٍ تؼضها
 

انماَىٌ انالحك يهغي  
 انساتك

انماَىٌ اخلاص يميذ 
 انؼاو

انماَىٌ ادلستىػة يطثك دوٌ 
 انُض لصري ادلذي



 َطاق انتفسري أو يذي حشية ادلفسش يف انتفسري؟: سادسا

 


