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 القواعد املرعية يف تفسري األلفاظ الشرعية وتطبيقاهتا لفهم السنة النبوية
 

 حممد عزالدين الشيباين د.
 جامعة طرابلس

Shebani6@hotmail.com 

 املقدمة
الكتاب فأابنه وأحكمه، وأوىف فيه خربه وأمره احلمد هلل محدًا يوايف من احلمد أعظمه، أنزل 

فأمجعه، وابتعث رسوله فأعلى مقامه وأرفعه، وأجزل به النعمة فأعزه وأكرمه، فاللهم إان نصلي عليه 
 صالة نرجو هبا أن حنشر معه، وبعد:

فإهنا لفرصة ساحنة أن أشارك يف املؤمتر الدويل الثاين الذي تقيمه وتنظمه كلية علوم الشريعة 
جبامعة املرقب، وهو الوقت املناسب لعرض مثل هذه املواضيع اليت هتم األمة يف وقت كثر فيه من 

، وإنه لشرف للجنة املنظمة والقائمني على هذا املؤمتر أن يعتدي على السنة املشرفة وصاحبها 
 يكتب هلم سبق املبادرة، وأسأل هللا لنا وهلم القبول والتوفيق.

م الكتاب والسنة عند أهل السنة من أصول العلم ابلشريعة، وليست من تعترب أصول وضوابط فه
فروعه، بل قد جتدهم ينصون على بعضها يف كتب االعتقاد، ملا أتصل عندهم أهنا من مهمات ما 
جيب تعلمه، وهذه الضوابط والقواعد وإن كانت متفرقة يف كتب املتقدمني، إال أهنا تدور على قواعد 

ى يف فلكها، وقد أُفردت يف فصول من كتب احلديث واألصول وغريها، أصلية، وتدور األخر 
وأُفردت يف بعض املؤلفات من كتب املتقدمني، وجاء املتأخر فزادها بيااًن وإيضاحاً، فاكتمل العقد 
وزان. وقد ضل من ضل من الطوائف من هذا الباب أكثر من غريه، وهو الباب الذي يدخل منه 

صوص الشرعية فيفسدوا معانيها، فيتسلل اخللل للمراد منها، وابللزوم العمل أهل األهواء والزيغ للن
 هبا.

فاأللفاظ الشرعية توزن مبيزان له كفتان، كفة يوضع فيها النص الشرعي، واألخرى توضع فيها 
القواعد احلاكمة لفهم النص، وإميا خلل يف إحدى الكفتني ال يتوصل للحكم املراد منه، وهذا امليزان 

موضوع الورقة، واخرتته لدقته وأمهيته، وسأتبع املنهج التحليلي يف سرد مفرداهتا، واليت انتظمت هو 
 حمطاهتا يف متهيد ومبحثني على النحو التايل:
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 املبحث األول: ضوابط تفسري األلفاظ الشرعية وتطبيقاهتا: 
 املطلب األول: القاعدة يف تفسري األلفاظ الشرعية.        
 لب الثاين: أمهية هذه القاعدة وشيء من تطبيقاهتا.املط        

 املبحث الثاين: ضوابط فهم السنة النبوية وتطبيقاهتا:
 املطلب األول: القاعدة يف تفسري السنة النبوية.        
 املطلب الثاين: تطبيقات لقاعدة تفسري السنة النبوية.         

 
 متهيد: األلفاظ الشرعية وحقيقتها:

يبني ما  (، وكان الرسول 195)الشعراء: ﴾ بِِلَساٍن َعَرِبٍي ُمِبيٍ ﴿تبارك وتعاىل القرآن  أنزل هللا
َ ََلُْم فَ ُيِضلُّ اَّللاُ َمْن ﴿نزل إليه من ربه، قال تعاىل: َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإَّلا بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُ بَ يِي

(، فالعربية هي لسان الكتاب العزيز 4)إبراهيم: ﴾ اْلَعزِيُز اْْلَِكيمُ َيَشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو 
  ومن مجاع علم كتاب هللا: العلم أبن مجيع: "-رمحه هللا  –اإلمام الشافعي  والسنة املطهرة، يقول

وهلذا   .( 1) "وبلساهنا نزل الكتاب وجاءت السنة: ""، وقال أيًضاكتاب هللا إمنا نزل بلسان العرب
 .( 2) متوقف على فهم لغة العرب ومعرفة علومها م مراد هللا سبحانه ورسوله كان فه

ومن املعلوم أن األمساء يف اللغة تنقسم إىل أقسام أربعة: وضعية: أي الثابتة ابلوضع، وهي اللفظ 
: وهي ما ثبتت ابلعرف، فيخصص عرف االستعمال من املستعمل يف موضوعه األصلي. وعرفية

أهل اللغة االسم ببعض مسمياته الوضعية. وشرعية: وهي األمساء املنقولة من اللغة إىل الشرع. 
 .( 3) وجماز: وهو استعمال اللفظ يف غري ما وضع له

ي ووجه احلصر يف هذه األقسام األربعة: أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه: فهذه ه
احلقيقة الوضعية، أو يغرير عنه وال بد أن يكون هذا التغيري من قبل الشرع، أو من قبل عرف 
االستعمال، أو من قبل استعمال اللفظ يف غري موضعه لعالقة بقرينة. فإن كان تغيريه من قبل الشرع 

من قبل  فهو احلقيقة الشرعية، وإن كان من قبل عرف االستعمال فهو احلقيقة العرفية، وإن كان

                                                           

 (. 50،  34الرسالة، ص )  - 1
(، واحلقيقة الشرعية، ابزمول، ص  370، ص ) ينظر: معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، اجليزاين - 2

 (13 .) 
 (. 1/492(، وروضة الناظر وجنة املناظر، ابن قدامة )  4/25املوافقات، الشاطيب )  - 3
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استعمال اللفظ يف غري موضعه لداللة القرينة فهو اجملاز. فمثال احلقيقة الشرعية: لفظ الصالة 
والصيام واحلج، فإهنا تطلق ويراد هبا تلك العبادات املعروفة، مع أن هلذه األلفاظ معاين أخرى يف 

 .أصل وضعها اللغوي، فالصالة: الدعاء، والصيام: اإلمساك، واحلج: القصد
احلقيقة لغة: فعيلة من حق الشيء، مبعىن ُأحِكم وثبت، والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إىل و 

االمسية الصِررفة، وهي: ما أُِقرَّ يف االستعمال على أصل وْضعه. وتطلق احلقيقة ويراد هبا ذات الشيء 
التخاطب،  ابتداء يف اصطالح وماهيته. ويقال يف حدها اصطالحاً: اللفظ املستعمل فيما وضع له

 واجملاز: ما كان بضد ذلك.
لغوية، وعرفية، وشرعية. فاحلقيقة اللغوية: هي اللفظ املستعمل  وتنقسم احلقيقة إىل ثالثة أقسام:

فيما وضع له أوال يف اللغة، كأسد يف احليوان املفرتس. واحلقيقة العرفية: فهي على نوعني: عرفية 
بغلبة استعمال اللفظ يف بعض مدلوله، أو بتغليب اجملاز عامة وهي: ما تعارف عليه عامة أهل اللغة 

على احلقيقة. وعرفية خاصة وهي: ما تعارف عليه بعض الطوائف من األلفاظ اليت وضعها ملعىن 
عندهم. أما احلقيقة الشرعية فهي: اللفظ املستعمل فيما وضع له أواًل يف الشرع، كالصالة للعبادة 

 .( 4) ختتمة ابلتسليم، وكاإلميان لالعتقاد والقول والعملاملخصوصة املفتتحة ابلتكبري امل
فاللفظ الشرعي له معىن يراد منه وهذا املعىن هو حقيقته، وعلى هذا فاحلقيقة الشرعية هي 
استعمال اللفظ فيما وضع له بوضع الشارع، واجلدير ابلذكر أن العلماء اختلفوا يف األمساء الشرعية 

ا عن مسماها يف اللغة. أو أهنا ابقية على ما كانت عليه يف اللغة إال أن على أقوال: أن الشارع نقله
الشارع زاد يف أحكامها. أو أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف، فهي ابلنسبة إىل اللغة 
جماز، وابلنسبة إىل عرف الشارع حقيقة. وهذا اخلالف يعود إىل اللفظ إذا حصل االتفاق على 

 .( 5) ن الشارع هلذه األمساء وتفسريه هلاوجوب الرجوع إىل بيا
واألمساء اليت علق هللا هبا األحكام يف الكتاب والسنة، منها ما يعرف حده ومسماه ابلشرع وهذا 

، كاسم الصالة والزكاة والصيام واحلج. ومنه ما يعرف حده ابللغة، كالشمس بينه هللا ورسوله 

                                                           

والبحر احمليط (، 89والتعريفات، اجلرجاين، ص )(، مادة )حقق(، 2/15ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ) - 4
(، ومعامل أصول الفقه عند أهل 1/62(، وإرشاد الفحول، الشوكاين، ) 3/5يف أصول الفقه، الزركشي ) 

 .(372السنة واجلماعة، اجليزاين، ص )
 (.1/62(، وإرشاد الفحول، الشوكاين، ) 3/5ينظر: البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي )  - 5
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والقمر، ومنه ما يرجع حده إىل عادة الناس وعرفهم فيتنوع حبسب عادهتم، كاسم البيع والنكاح 
والقبض. فالنوع األول بينه هللا ورسوله، وما عداه فالصحابة والتابعون املخاطبون ابلكتاب والسنة 

هتم من غري حد عرفوا املراد به؛ ملعرفتهم مبسماه احملدود يف اللغة، أو املطلق يف عرف الناس وعاد
:      –رمحه هللا  –شرعي وال لغوي، وهبذا حيصل التفقه يف الكتاب والسنة. يقول ابن تيمية 

حد مسماه مل يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل املقصود أنه  االسم إذا بنير النيب "
كاسم اخلمر؛ فإنه قد بني   كيفما كان األمر، فإن هذا هو املقصود وهذا  عرف مراده بتعريفه هو 

أن كل مسكر مخر فعرف املراد ابلقرآن، وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ اخلمر على كل 
مسكر، أو ختص به عصري العنب، ال حيتاج إىل ذلك؛ إذ املطلوب معرفة ما أراد هللا ورسوله هبذا 

ني ابلقرآن كانت تتناول نبيذ وأبن اخلمر يف لغة املخاطب ،االسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول 
التمر وغريه، ومل يكن عندهم ابملدينة مخر غريها، وإذا كان األمر كذلك فما أطلقه هللا من األمساء 
وعلق به األحكام من األمر والنهي والتحليل والتحرمي مل يكن ألحد أن يقيده إال بداللة من هللا 

 .( 6) ورسوله"
ر أهل اإلسالم أن بيان الشارع أللفاظه وتفسريه هلا مقدم على ومن املتقرر املعمول به عند مجهو 

وأما احلقيقة الشرعية : "-رمحه هللا  –أي بيان، عدا من شطط به الطريق فزاغ وضل، يقول اآلمدي 
فهي استعمال االسم الشرعي فيما كان موضوعًا له أواًل يف الشرع، وسواء كان االسم الشرعي 

غة أو مها معروفان هلم غري أهنم مل يضعوا ذلك االسم لذلك املعىن،     أو ومسماه ال يعرفهما أهل الل
 . ( 7) "عرفوا املعىن ومل يعرفوا االسم، أو عرفوا االسم ومل يعرفوا ذلك املعىن

ومما ينبغي أن يعلم أن األلفاظ املوجودة يف القرآن واحلديث إذا : "-رمحه هللا  –ويقول ابن تيمية 
مل حيتج يف ذلك إىل االستدالل أبقوال أهل اللغة وال  عرف تفسريها وما أريد هبا من جهة النيب 

  .( 8) غريهم"
أخرب أبن التبديل والتغيري حاصل يف األمة، وليس هو تبديل مباشر، بل هو  ومن نبوءته 

الشرعي عن املعىن املقصود من النص، الذي حيصل به احنراف احلكم، كما يف حديث  تبديل للفظ
هُ : "عبادة بن الصرامت، قال: قال رسول اّللر  "، َيْشَرُب ََنٌس ِمْن أُماِِت اْْلَْمَر، ِِبْسٍم ُيَسمُّونَ َها ِإَّيا

                                                           

 .( 19/235جمموع الفتاوى )  - 6
 (. 1/28اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي )  - 7
 (. 7/286جمموع الفتاوى )  - 8
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هُ  لََيْسَتِحلاني طَائَِفٌة ِمْن أُماِِت اْْلَْمَر ِِبْسمٍ : "ويف لفظ . وهذا على سبيل الذم؛ فهم ( 9) "ُيَسمُّونَ َها ِإَّيا
يبدلون امسها ليبدلوا بعد ذلك حكمها، فيتوصلون إىل شرهبا أبمساء األنبذة املباحة، كماء العسل 
وماء الذرة، ويزعمون أنه غري حمرم ألنه ليس من العنب والتمر، فالتسمية واحليلة ال جتعالن احلرام 

 . ( 10) حالالً 
ذكر هللا سبحانه التحريف وذمه، حيث ذكره وذكر التفسري : "هللا ابن قيم اجلوزية إذ يقول ورحم

 َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  وذكر التأويل، فالتفسري هو: إابنة املعىن وإيضاحه.

(33)الفرقان:  

(. وهذا غاية الكمال أن يكون املعىن يف نفسه حقاً، والتعبري عنه أفصح تعبري وأحسنه، وهذا 3 
. والتحريف: العدول ابلكالم عن وجهه وصوابه إىل غريه. وهو شأن القرآن وكالم الرسول 

نوعان: حتريف لفظه، وحتريف معناه، والنوعان مأخوذان من األصل عن اليهود، فهم الراسخون 
، وهم شيوخ احملرفني وسلفهم؛ فإهنم حرفوا كثريًا من ألفاظ التوراة، وما غلبوا عن حتريف لفظه فيهما

 . ( 11) حرفوا معناه؛ وهلذا وصفوا ابلتحريف يف القرآن دون غريهم من األمم"
 

 املبحث األول: ضوابط تفسري األلفاظ الشرعية وتطبيقاهتا:
األلفاظ الشرعية من األمور اهلامة اليت يرتتب على العلم هبا معرفة األحكام املتعبد هبا من  حقيقة

 النص الشرعي، وهي منضبطة بقواعد معتربة، وهي موضوع املطلب التايل. 
 املطلب األول: القاعدة يف تفسري األلفاظ الشرعية:

ه، فإذا وجد القلب ال نظر إىل املعىن، واملعىن قلب اللفظ وروح من املعلوم أن اللفظ قالب
القالب، واملناسبة احلقيقية معتربة بني اللفظ واملعىن، فاللفظ الشرعي ال يكون إال تبعًا للمعىن، وإذا  

                                                           

(، والنسائي يف السنن، كتاب األشربة، منزلة  37/382( )  22709أخرجه أمحد يف السنن، رقم )  - 9
(، وابن ماجه يف السنن، كتاب األشربة، ابب اخلمر يسموهنا، بغري 8/312( ) 5658اخلمر، رقم ) 

 (. 1/182(. صحح. سلسة األحاديث الصحيحة، األلباين، )  2/1123( )  3385ها، رقم ) امس
(، واحلقيقة الشرعية، 10/110(، وعون املعبود، آابدي )2/331ينظر: حاشية السندي على ابن ماجه ) - 10

 (.10ابزمول، ص )
 (. 1/215الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، ابن قيم اجلوزية )  - 11
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كانت ألفاظ الشريعة عربية، فإن اللسان العريب حمكم فيها، وكان الرسول يبني ما نزرِل إليه من ربه، 
: النحل) َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  ُّ  بلسان عريب مبني، قال تعاىل:

فاللغة العربية لسان الشرع، وقد وسعت للمعاين الشرعية، اليت أراد الشارع احلكيم إبالغها  ،(44
للناس، مث وجدانه بعد ذلك استعمل ألفاظاً عربية يف معان مل يعرفها العرب من قبل، فخصص بعض 

ظ هلا األمساء ببعض مسمياهتا، وأطلق بعض األمساء على ما له صلة مبعناها، فوجد يف الواقع ألفا
  . ( 12) معىن يف لسان العرب، وهلا معىن يف الشرع، وهلا معىن يف عرف الناس

املقصود من األلفاظ الشرعية هو احلقيقة الشرعية، ويتوصل إليها إبحدى طريقتني:  واملعىن
األوىل: استقراء النصوص الشرعية، وتتبع استعمال اللفظ املراد. والثانية: استعمال الصحابة وعرفهم 

 .( 13) لفاظ؛ إذ الشرع نزل بلغتهم وبعرفهم يف األصل، وهو ما اصطلح عليه بعرف زمن التشريعلأل
واللفظ الشرعي حيمل على احلقيقة الشرعية يف تفسريه، ما مل أيت ما يدل على تقدمي احلقيقة 

راد منه، اللغوية أو العرفية. فإن مل يكن للفظ معىن شرعي، قدمت احلقيقة العرفية يف تفسريه وبيان امل
ر حبسب  ما مل أيت ما يدل على تقدمي احلقيقة اللغوية. فإن مل يكن للفظ معىن شرعي وال عريف، فسِر

 .( 14) اللغة، وال ينتقل عنه إىل اجملاز إال بقرينة
وال شك أن اإلخالل هبذه القاعدة يفضي إىل االحنراف عن املعاين املرادة من النصوص الشرعية، 
فإذا تبني بعد النظر أن اللفظ الوارد يف النص الشرعي حقيقة شرعية، فإنه يتعني بعد ذلك النظر يف 

فإذا مل جيد ما مينع هذه احلقيقة الشرعية، هل هي احلقيقة املرادة يف النص؟ أم هناك ما مينع إرادهتا، 
وينص العلماء من احلقيقة الشرعية فسره هبا، وإال صار حبسب القرينة إىل املعىن العريف أو اللغوي. 

على أن شرط التفسري الصحيح أن يكون مطابقًا للفظ من حيث االستعمال، سليمًا من التكلف، 
 ستطيعه الكثري من العلماء، فضالً ما جيعل االشتغال هبذه العلوم أمرًا الي وهذا عراًي من التعسف.

                                                           

(، وإرشاد الفحول، 1/108(، وبدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية ) 14/93ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي )  - 12
 (.63الشوكاين، ص )

 (. 14(، واحلقيقة الشرعية، ابزمول، ص )  9/353ينظر: فتح الباري )  - 13
(، واإلحكام يف أصول 1/503(، وروضة الناظر، ابن قدامة، ) 1/291ينظر: احملصول، الرازي )  - 14

 (.   3/275(، واملوافقات، الشاطيب )  3/17( ) 1/27األحكام، اآلمدي، )
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عمن هو دوهنم، وإمنا يكمل للقيام به األئمة اجلامعون بني صناعيت احلديث والفقه، الَغوَّاصون على 
 .( 15) املعاين الدقيقة

 وينبين على هذه القاعدة أمور منها:
والتابعني، الصحابة و  ال جيوز تفسري القرآن العظيم والسنة النبوية على غري تفسري النيب   .1

 بل وخمالفة ذلك إحداث يف الدين، كما قرره العلماء. 
 تفهم نصوص الشرع على الظاهر، ما مل يرد الدليل املعترب بصرفه عن ظاهره.   .2
البد من اعتبار عرف الشارع، وما عهد من معانيه، فاأللفاظ املوجودة يف القرآن واحلديث  .3

، مل حيتج يف ذلك إىل االستدالل أبقوال أهل النيب إذا عرف تفسريها، وما أريد هبا من جهة 
 اللغة وال غريهم. 

التأويالت والتفسريات اليت حتمل عليها نصوص الشرع على خالف القاعدة السابقة تكون  .4
 :( 16) ابطلة، وهي على نوعني

 األول: أن يكون التأويل والتفسري يف نفسه ابطاًل؛ فهذا ال يكون الدليل عليه إال ابطاًل. النوع
النوع الثاين: أن يكون التأويل والتفسري يف نفسه صحيحاً، لكن يستدلون عليه من القرآن والسنة 

 أبلفاظ مل يُ َرد هبا ذلك املعىن، وهذا على قسمني:
، إما متعمداً، وإما اد ابللفظ، فهذا افرتاء على هللا أن يقال: إن ذلك املعىن مر  -األول 

 خمطئاً.
أن جيعل ذلك من ابب االعتبار والقياس، ال من ابب داللة اللفظ، فهذا نوع من  -الثاين 

 .( 17) القياس، وهو إما صحيح، وإما فاسد

                                                           

(، 1/27(، واإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي ) 4/440ينظر: علوم احلديث، ابن الصالح )  - 15
 (.  1/58، حممد ابزمول، ص ) فهم أحاديث الرسول (، واملطالع واألصول يف1/29والتحرير والتنوير )

(، وروضة  1/215(، والصواعق املرسلة، ابن قيم اجلوزية )  7/286ينظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية )  - 16
 (. 1/63(، وإرشاد الفحول، الشوكاين ) 1/497الناظر، ابن قدامة )

(، واحلقيقة 2/117اب الشرعية، ابن مفلح )(، واآلد13/240ينظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية ) - 17
 (. 32الشرعية، ابزمول، ص)
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غري إن األلفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها ب أاب حامد الغزايل حيث يقول: "ورحم هللا
اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع، ومن غري ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك 

؛ فإن ما يسبق منه إىل بطالن الثقة ابأللفاظ، وسقط به منفعة كالم هللا تعاىل، وكالم رسوله 
، الفهم ال يوثق به، والباطن ال ضبط له، بل تتعارض فيه اخلواطر، وميكن تنزيله على وجوه شىت

وهذا أيضًا من البدع الشائعة العظيمة الضرر، وإمنا قصد أصحاهبا اإلغراب؛ ألن النفوس مائلة إىل 
ويل ظواهرها، وتنزيلها الغريب، ومستلذة له، وهبذا الطريق توصل الباطنية إىل هدم مجيع الشريعة بتأ

 .( 18) "على رأيهم
وحده  -ومن اجلدير ابلذكر أن اعتبار هذه القاعدة العامة يف تفسري نصوص الشريعة ال يكفي 

للوصول إىل احلقيقة الشرعية، إذا مل ينضم إليها أمور ينبغي التنبيه عليها، وهي يف احلقيقة أمور  -
لنظر يف قرائن دقيقة، منها: ما يتعلق ابملقاصد العامة واخلاصة، ومراعاة السياق ومقتضى احلال، وا

الكالم؛ ذلك أن داللة األلفاظ ختتلف حسب اإلطالق والتقييد، واالقرتان والتجريد. وكذلك ال بد 
وقد أشار إىل  من التفريق بني الكالم الذي اتصل به ما يقيده وبني الكالم العام املطلق، وهكذا.

خطاء البعض ممن جانبوا الفهم عندما جاء يف معرض الرد على أ –رمحه هللا  –هذا املعىن ابن القيم 
اخلطأ الثاين: تقصريهم يف فهم النصوص، فكم من حكم دل عليه : "الصحيح للنصوص، فقال

النص ومل يفهموا داللته عليه، وسبب هذا اخلطأ حصرهم الداللة يف جمرد ظاهر اللفظ، دون إميائه 
ّي َفَل وتنبيهه وإشارته وعرفه عند املخاطبني، فلم يفهموا من قوله: َُما  ُأ ( 23)اإلسراء:    تَ ُقل َلا

 .( 19) ضرابً وال سباً وال إهانة غري لفظة أف، فقصروا يف فهم الكتاب، كما قصروا يف اعتبار امليزان"
إن الفهم يف عموم االستعمال متوقف على فهم املقاصد فيه، : "-رمحه هللا  –يقول الشاطيب 

وللشريعة هبذا النظر مقصدان: أحدمها: املقصد يف االستعمال العريب الذي أنزل القرآن حبسبه، وقد 
تقدم القول فيه. والثاين: املقصد يف االستعمال الشرعي الذي تقرر يف سور القرآن حبسب تقرير 

سبة الوضع الشرعي إىل مطلق الوضع االستعمايل العريب كنسبة الوضع يف قواعد الشريعة، وذلك أن ن
الصناعات اخلاصة إىل الوضع اجلمهوري؛ كما نقول يف الصالة: إن أصلها الدعاء لغة، مث خصت 
يف الشرع بدعاء خمصوص على وجه خمصوص، وهي فيه حقيقة ال جماز؛ فكذلك نقول يف ألفاظ 

: إهنا إمنا تعم الذكر حبسب مقصد الشارع فيها، والدليل على العموم حبسب االستعمال الشرعي

                                                           

 (. 1/37إحياء علوم الدين )  - 18
 (. 1/255إعالم املوقعني )  - 19
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ذلك مثل الدليل على الوضع االستعمايل املتقدم الذكر، واستقراء مقاصد الشارع يبني ذلك، مع ما 
 .( 20) "ينضاف إليه يف مسألة إثبات احلقيقة الشرعية

 املطلب الثاين: أمهية هذه القاعدة وشيء من تطبيقاهتا:
رمحه  –يقول ابن خلدون  على من يتصدر لتفسري األلفاظ الشرعية أن يكون عاملاً بلغتها. جيب

فاعلم أنر القرآن نزرل بلغة العرب وعلى أساليب بالغتهم، فكانوا كلرهم يفهمونه ويعلمون : "-هللا 
ينيرة معانيه يف مفرداته وتراكيبه، وكان ينزل مجاًل مجاًل، وآايت آايت لبيان التروحيد والفر  وض الدر

م  حبسب الوقائع، ومنها ما هو يف العقائد اإلميانيرة، ومنها ما هو يف أحكام اجلوارح، ومنها ما يتقدر
ر ويكون انسخا له. وكان النيب   يي ىي مي ُّ  هو املبنير لذلك كما قال تعاىل ومنها ما يتأخر

يبنير اجململ ومييرز النراسخ من  فكان النيب (،  44) النحل:  ( 44النحل:  ) َّٰر ٰذ
 .( 21) "ت ومقتضى احلال منها منقواًل عنهاملنسوخ ويعررفه أصحابه، فعرفوه وعرفوا سبب نزول اآلاي

ولكن العربية والعلم هبا علم رفيع، وليس كل من حيسن العربية فهو ملم بدقائقها وأسرارها، ويف 
إن : "يف معرف ذكر مذاهب التفسري وأغراضه – رمحه هللا –هذا السياق يقول الطاهر ابن عاشور 

القرآن كالم عريب فكانت قواعد العربية طريقًا لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم ملن 
ليس بعريب ابلسليقة، ويعين بقواعد العربية جمموع علوم اللسان العريب، وهي: منت اللغة، والتصريف، 

ن وراء ذلك استعمال العرب املتبع من أساليبهم يف خطبهم وأشعارهم والنحو، واملعاين، والبيان. وم
وتراكيب بلغائهم، ويدخل يف ذلك ما جيري جمرى التمثيل واالستئناس للتفسري من أفهام أهل 

أما العربية فاملراد منها معرفة : "، وقال"اللسان أنفسهم ملعاين آايت غري واضحة الداللة عند املولدين
كالمهم وأدب لغتهم، سواء حصلت تلك املعرفة ابلسجية والسليقة، كاملعرفة   مقاصد العرب من

احلاصلة للعرب الذين نزل القرآن بني ظهرانيهم، أم حصلت ابلتلقي والتعلم، كاملعرفة احلاصلة 
 .( 22) "للمولدين الذين شافهوا بقية العرب ومارسوهم، واملولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها

فتفسري األلفاظ الشرعية يدور حول البحث عن معانيها وما يستنبط منها، والبد له من العلم 
رمحه  -ابلعربية، وعلم اآلاثر، وكل ما يتعلق ابكتمال آلة املتعامل مع هذه األلفاظ، يقول ابن حزم 

                                                           

 (. 4/25املوافقات )  - 20
 (. 1/553  اتريخ ابن خلدون )   21
 (. 18 - 1/12  التحرير والتنوير، ابن عاشور )   22
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ر كالم رسول هللا : "-هللا  ، هللا  يقتضيه لفظه، فهو كاذب على رسولمن عقله، مبا ال من فسر
فاستمداد علم التفسري : "–رمحه هللا  –. ويقول الطاهر ابن عاشور ( 23) "مقول له ما مل يقل

للمفسر العريب، واملولد، من اجملموع امللتئم من علم العربية وعلم اآلاثر، ومن أخبار العرب وأصول 
 .( 24) "الفقه قيل: وعلم الكالم وعلم القراءات

لفة الضوابط السابقة يف تفسري النصوص الشرعية، وافتتح ابب وقد حصل شرخ يف األمة مبخا
االبتداع يف الدين، فقد كانت طريقة أهل البدع إمنا هي تفسري ألفاظ الكتاب والسنة برأيهم ومبا 

، فهم يعتمدون على العقل واللغة وكتب فهموه وأتولوه من اللغة، واإلعراض عن بيان هللا ورسوله 
قد بني املراد هبذه األلفاظ بيااًن ال حيتاج معه إىل  النيب : "-رمحه هللا–تيمية ابن  يقول األدب.

االستدالل على ذلك ابالشتقاق، وشواهد استعمال العرب، وحنو ذلك. فلهذا جيب الرجوع يف 
 .( 25) "مسميات هذه األمساء إىل بيان هللا ورسوله فإنه شاٍف كافٍ 

وف عند هذا احلد؛ حبيث ال يدخل فيه غري موضوعه، وجيب معرفة حدود هذه األلفاظ، والوق
معلوم أن هللا سبحانه حد لعباده : "-رمحه هللا  –وال خيرج منه شيء من موضوعه. يقول ابن القيم 

حدود احلالل واحلرام بكالمه، وذم من مل يعلم حدود ما أنزل هللا على رسوله، والذي أنزله هو  
قوف عند حد االسم الذي علق عليه احلل واحلرمة، فإنه هو كالمه، فحدود ما أنزله هللا هو الو 

املنزل على رسوله وحده مبا وضع له لغة أو شرعاً، حبيث ال يدخل فيه غري موضوعه، وال خيرج منه 
 .( 26) "شيء من موضوعه

كما ينبغي األخذ بنص اللفظ الشرعي يف الفتوى، وأنه يصار للفظ النص ما أمكن، فهو أدب 
عليه حىت ال يفهم أن النص شيء، وحقيقته شيء آخر، فإمنا احلقيقة مدلول النص وال لزم التنبيه 

إذا سئلوا عن مسألة يقولون: قال هللا كذا، قال  تنفك عنه حبال، وقد كان أصحاب رسول هللا 
كذا، أو فعل رسول هللا كذا، وال يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبياًل قط، فمن   رسول هللا 

بتهم وجدها شفاء ملا يف الصدور، فلما طال العهد وبعد الناس من نور النبوة صار هذا أتمل أجو 
 –عيبًا عند املتأخرين أن يذكروا يف أصول دينهم وفروعه قال هللا، وقال رسول هللا. يقول ابن القيم 

                                                           

 (. 8/34احمللى )  - 23
 (. 1/18لتحرير والتنوير، ابن عاشور )   ا  24

 (. 376معامل أصول الفقه، اجليزاين، ص ) (. وينظر:  7/287ابن تيمية ) جمموع الفتاوى،  - 25
 (.  1/202إعالم املوقعني )  - 26
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ع البيان ينبغي للمفيت أن يفيت بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن احلكم والدليل م: "-رمحه هللا 
التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه يف أحسن بيان، وقول الفقيه املعني ليس  

كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون واألئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية 
التحري، حىت خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص، واشتقوا هلم ألفاظًا غري ألفاظ 

نصوص، فأوجب ذلك هجر النصوص، ... فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من اخلطأ ال
والتناقض والتعقيد واالضطراب، وملا كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصوهلم اليت إليها يرجعون  

كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم، ... وملا استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل 
 .( 27) "مهم يف مسائلهم وأدلتهم يف غاية الفساد واالضطراب والتناقضاألهواء والبدع كانت علو 

ومن هذا الباب مراعاة السياق ومقتضى احلال، والنظر يف قرائن الكالم عند تفسري ألفاظ 
قال  الكتاب والسنة؛ ذلك أن داللة األلفاظ ختتلف حسب اإلطالق والتقييد، واالقرتان والتجريد.

، ما ال يُوصل إىل علم أتويله إال إن مما أنزل هللا من القرآن على نبيه : "-رمحه هللا  -الطربي 
. وذلك أتويل مجيع ما فيه من وجوه أمره، واجبه، ونَْدبه، وإرشاده، وصنوف هنيه، ببيان الرسول 

ووظائف حقوقه وحدوده، ومبالغ فرائضه، ومقادير الالزم بعض َخْلقه لبعض، وما أشبه ذلك من 
ألمته. وهذا وجه ال جيوز ألحد القول فيه  ليت مل يُدَرك علمها إال ببيان رسول هللا أحكام آية، ا

 . ( 28) "له أتويله بنصر منه عليه، أو بداللة قد نَصبها، دالَّة أمته على أتويله إال ببيان رسول هللا 
قرآن واحلديث إذا ومما ينبغي أن يعلم أن األلفاظ املوجودة يف ال: "-رمحه هللا  –ويقول ابن تيمية 

مل حيتج يف ذلك إىل االستدالل أبقوال أهل اللغة وال  عرف تفسريها وما أريد هبا من جهة النيب 
تفسري القرآن على أربعة أوجه: تفسري " غريهم؛ ... وروي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال:

مه العلماء، وتفسري ال يعلمه إال تعرفه العرب من كالمها، وتفسري ال يعذر أحد جبهالته، وتفسري يعل
 .( 30) "( 29) "هللا من ادعى علمه فهو كاذب
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إن السنة كما تبنيَّ توضح اجململ، وتقيد : "إذ قال -رمحه هللا  –وما أحسن كالم الشاطيب 
املطلق، وختصص العموم؛ فتخرج كثريًا من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها يف أصل اللغة، وتعلم 
بذلك أن بيان السنة هو مراد هللا تعاىل من تلك الصيغ، فإذا طرحت واتبع ظاهر الصيغ مبجرد 

هاًل ابلكتاب، خابطًا يف عمياء ال يهتدي إىل اهلوى، صار صاحب هذا النظر ضااًل يف نظره، جا
الصواب فيها؛ إذ ليس للعقول من إدراك املنافع واملضار يف التصرفات الدنيوية إال النزر اليسري، وهي 

 .  ( 31) "األخروية أبعد على اجلملة والتفصيل
فاألمة ومن التطبيقات قاعدة: العربة بعموم اللفظ، ال خبصوص السبب: وهو مذهب اجلمهور، 

جممعة على أن آية اللعان والظهار والسرقة وغريها إمنا نزلت يف أقوام معينني، مع أن األمة عمموا 
حكمها، ومل يقل أحد أن ذلك التعميم خالف األصل، وهلذا ضل كثري من املتأخرين بسبب 

 .( 32) االلتباس الواقع بعدم األخذ هبا
ابتداء من الشرع، وما حصل دون ذلك فهو  ومن التطبيقات أن مفهوم النصوص الشرعية يؤخذ

رمحه  –حمض تلفيق حيصل به اخلروج عن النص غالباً، إما بتحريف للنص أو ملعناه، وبنير ابن تيمية 
ومثل هذه البدع كثري جدًا يعرب أبلفاظ الكتاب والسنة عن معان : "هذا املأخذ الدقيق فقال –هللا 

لفاظ، وال يكون أصحاب تلك األقوال تلقوها ابتداء عن هللا عز خمالفة ملا أراده هللا ورسوله بتلك األ
بل عن شبه حصلت هلم وأئمة هلم، وجعلوا التعبري عنها أبلفاظ الكتاب والسنة ، وجل ورسوله 

ال خمالفون له، وكثري منهم ال يعرفون  حجة هلم وعمدة هلم؛ ليظهر بذلك أهنم متابعون للرسول 
، بل يظن أن هذا املعىن الذي أراده هو املعىن الذي أراده الرسول أن ما ذكروه خمالف للرسول 

 معرفة ما أراد هللا ورسوله فلهذا حيتاج املسلمون إىل شيئني: أحدمها ؛وأصحابه :  أبلفاظ
نزل، وما قاله الصحابة والتابعون هلم إبحسان، وسائر  الكتاب والسنة، أبن يعرفوا لغة القرآن اليت هبا

علماء املسلمني يف معاين تلك األلفاظ، فإن الرسول ملا خاطبهم ابلكتاب والسنة عرفهم ما أراد 
بتلك األلفاظ، وكانت معرفة الصحابة ملعاين القرآن أكمل من حفظهم حلروفه، وقد بلغوا تلك 

العامة اليت حيتاج إليها عموم املسلمني مثل  وا حروفه، فإن املعايناملعاين إىل التابعني أعظم مما بلغ
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معىن التوحيد، ومعىن الواحد واألحد واإلميان واإلسالم وحنو ذلك، كان مجيع الصحابة يعرفون ما 
 .( 33) "معرفته، وال حيفظ القرآن كله إال القليل منهم أحب هللا ورسوله 

ومن التطبيقات أن مرد كل معاين النصوص الشرعية إىل أصل واحد، وهو موافقة السنة، وما 
، مث يتفرع عنه فروع تستقى منه، وتُرد إليه، وقد تنبه العلماء هلذا املسلك العزيز، جاء به النيب 

جاء به  املقصود أن معرفة ما: "-رمحه هللا  –وبينوا طرائقه ووسائله، ومن ذلك يقول ابن تيمية 
الرسول، وما أراده أبلفاظ القرآن واحلديث هو أصل العلم واإلميان والسعادة والنجاة، مث معرفة ما 

واملعاين املخالفة هلا. فاأللفاظ نوعان:  قال الناس يف هذا الباب؛ لينظر املعاين املوافقة للرسول 
. فيعرف معىن األول، وله ، ونوع ال يوجد يف كالم هللا ورسنوع يوجد يف كالم هللا ورسوله 

وجيعل ذلك املعىن هو األصل، ويعرف ما يعنيه الناس ابلثاين ويرد إىل األول. فهذا طريق أهل اهلدى 
والسنة، وطريق أهل الضالل والبدع ابلعكس، جيعلون األلفاظ اليت أحدثوها ومعانيها هي األصل، 

تأويل والتحريف إىل معانيهم، ويقولون: حنن تبعًا هلم فريدوهنا ابل وجيعلون ما قاله هللا ورسوله 
نفسر القرآن ابلعقل واللغة، يعنون أهنم يعتقدون معىن بعقلهم ورأيهم مث يتأولون القرآن عليه مبا 
ميكنهم من التأويالت والتفسريات املتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه وهلذا قال اإلمام أمحد: أكثر 

قياس. وقال: جيتنب املتكلم يف الفقه هذين األصلني اجململ ما خيطئ الناس من جهة التأويل وال
 . ( 34) "والقياس وهذه الطريق يشرتك فيها مجيع أهل البدع الكبار والصغار

 
 املبحث الثاين: ضوابط فهم السنة النبوية وتطبيقاهتا:

 املطلب األول: القاعدة يف تفسري السنة النبوية وأمهيتها:
مع النصوص الشرعية لفهمها ومعرفة مدلوالهتا هي قواعد عامة، ما تقدم من ضوابط للتعامل 

تشمل النصوص عموماً، والذي جيمعها مجيعًا أهنا ضوابط كلية يف التعامل مع نصوص الشرع، من  
كتاب وسنة، وختتص السنة النبوية منها مبا يناسبها من قواعد خاصة، سأتناوهلا إبجياز إبذن هللا 

 تعاىل يف هذا املبحث.
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ري احلديث نوع من علوم احلديث، بل هو من أعظمها وأجلها، وال شك أن العلم به حيتاج تفس
، قال أبو عبد هللا إىل مراحل من التمكن يف علوم شىت، خيتصرها البعض، ويفصلها البعض اآلخر

النوع العشرون من علم احلديث: معرفة فقه احلديث؛ إذ هو مثرة هذه : "-رمحه هللا  –احلاكم 
، وبه قوام الشريعة، فأما فقهاء اإلسالم أصحاب القياس والرأي واالستنباط واجلدل والنظر العلوم

فمعروفون يف كل عصر وأهل كل بلد، وحنن ذاكرون مبشيئة هللا يف هذا املوضع فقه احلديث، عن 
أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها ال جيهل فقه احلديث؛ إذ هو نوع من 

 .( 35) "واع هذا العلمأن
وقد أشاد العلماء بعلو هذا العلم وأمهيته؛ وقدموا تفسري احلديث على مساعه، وهذا مشتهر 

تفسري احلديث خري من احلديث"، وقال : "-رمحه هللا–معروف، من ذلك: يقول سفيان بن عيينة 
 .(36)يف معاين احلديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم" التفقه: "-رمحه هللا–ابن املديين 

أن من أخطأه وجافاه ضل من حيث ال حيتسب، قال اإلمام هذا العلم بل إهنم رأوا من بركة 
، يقول "مازلنا نلعن أهل الرأي، ويلعنوننا، حىت جاء الشافعي فمزج بيننا: "-رمحه هللا  –أمحد 

يريد أنه متسك بصحيح اآلاثر واستعملها، : "قًا على هذا الكالممعل -رمحه هللا  –القاضي عياض 
مث أراهم أن من الرأي ما حيتاج إليه، وتَنبين أحكام الشرع عليه، وأنه قياس على أصوهلا ومنتزع منها، 
وأراهم كيفية انتزاعها، والتعلق بعللها وتنبيهاهتا، فَعِلَم أصحاب احلديث أن صحيح الرأي فرع 

َم أصحاب الرأي أنه ال فرع إال بعد األصل، وأنه ال غىن عن تقدمي السنن وصحيح األصل، وَعلِ 
 ، وايله من عظيم توفيق، وفهم دقيق ذاك الذي قال، فنعم ما قال. ( 37) "اآلاثر أوالً 

وأصل الباب أن نصوص السنة النبوية تفهم على ظاهرها، مقيَّدًا بفهم الصحابة ومن تبعهم، 
راد، أو مجع املقصود من لفظ احلديث ليس هو ابلضرورة معىن لفظه؛ وذلك أن ولكن بيان املعىن امل

بيان معىن اللفظ يراد به بيانه حبسب اللغة، وذلك ابلرجوع إىل كتب اللغة، أو كتب غريب احلديث. 
أما املراد من اللفظ فهو ما يظهر أنه املقصود من اللفظ حبسب السياق، وذلك يعرف ابلرجوع إىل  
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) احلديث. وال يلزم أن يكون املعىن اللغوي هو املعىن املراد من اللفظ الوارد يف احلديثكتب شروح 

38 ) . 
: ومن هنا ظهرت احلاجة لكتب شروح احلديث، فصنفت يف ذلك املصنفات، يقول ابن حجر

إن فقه احلديث وغريبه ال حيصى كم ُصنف يف ذلك، بل لو ادعى ُمدرٍع أن التصانيف اليت مجعت "
، أمجع من التصانيف اليت مجعت يف متييز الرجال، وكذا يف متييز الصحيح من السقيم، ملا يف ذلك

 .( 39) "أبعد، بل ذلك هو الواقع
ومن نظر يف الواقع وأحاط به علماً فهم مراد الرسول : "-رمحه هللا  –وما أمجل ما قال ابن القيم 

  من كالمه، ونزَّله عليه، وعلم أنه كالم َمْن مُجعت له احلكمة، وأويت جوامع الكلم، فصلوات هللا
وسالمه عليه، وجزاه أفضل ما جزى نبيًّا عن أمته. وقد قال بعض السلف: اطلبوا الكنوز حتت  

فكان  . وهذه الكنوز البد هلا من يد خترج مكنوهنا، وتبدي نفاستها،" (40 )كلمات رسول هللا 
ثني َمْن جتشم صعابه، وركب أمواجه، فصنفت يف ذلك املصنفات، أوضح العلماء  اق ِمَن احملدِر احلُذَّ

 :( 41) من خالهلا طرائق شرحهم للحديث، أمهها أربع هي
ر يف رواية  الطريقة األوىل: ل يف رواية، أو اْخُتِصر يف رواية، ُفسِر شرح احلديث ابحلديث، فما ُأمجِْ

ر احلديث حبديث آخر يف الباب، وهذه أعلى طرق شرح احلديث، وأفضلها على أخرى، أو يفس
وأقوى ما يعتمد عليه يف تفسري غريب : "اإلطالق، وأسلمها من الوقوع يف اخلطأ. يقول ابن الصالح

 .( 42) "احلديث، أن يُْظَفَر به ُمفسراً يف بعض رواايت احلديث
: -رمحه هللا –إىل بعض، يقول اإلمام أمحد  بعضه بل اخلطأ يقع من عدم ضم كالم الرسول 

ر بعضه بعضاً " : -رمحه هللا–. ويقول ابن حزم "احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه، واحلديث يفسر
. ويقول "وضم بعضه إىل بعض، واألخذ جبميعه، فرض ال حيل سواه ،أتليف كالم رسول هللا "

                                                           

 (. 1/78(، والنكت على مقدمة ابن الصالح، الزركشي )  4/408ينظر: مقدمة ابن الصالح )  - 38
 (. 1/45النكت على ابن الصالح )  - 39
 (.  9/296هتذيب سنن أيب داود )  - 40

هيأ يف كشف أسرار شراح وراايت املوطأ، حممد الشيباين، ص ) ي  - 41
ُ

 (. 32نظر: امل
(، وعلم شرح احلديث، ابزمول،  185(. وينظر: معرفة علوم احلديث، احلاكم، ص )  4/410املقدمة )  - 42
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ر بعض: "-رمحه هللا  –القاضي عياض  ه بعضاً، ويرفع مفسره اإلشكال عن جممله احلديث يفسر
 .( 43) "ومتشاهبه

رمحه  -وقد بسط العلماء شروط تفسري احلديث ابحلديث، ومن ذلك ما قاله احلافظ ابن حجر 
إن املتعني على من يتكلم على األحاديث أن جيمع طرقها، مث جيمع ألفاظ املتون، إذا : "-هللا 

 . ( 44) واحد، فإن احلديث أوىل ما فسر ابحلديث"صحت الطرق، ويشرحها على أنه حديث 
شرح احلديث وتفسريه بكالم الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم، وخاصة راوي  الطريقة الثانية:

احلديث؛ فراوي احلديث أدرى مبرويه، والصحابة رضوان هللا عليهم اطلعوا على قرائن األحوال، يف 
م على نزول الوحي والتشريع، مع كوهنم أتقى هلل  قلوابً، وأهدى للسنة واالتباع، وفهمهم مقدر

 .(45)فهمنا
: -رمحه هللا– فاخلروج عن تفسريهم للحديث بُ ْعٌد عن احلق، وجمانبة للصواب، يقول ابن تيمية

ر القرآن أو احلديث وأتوله على غري التفسري املعروف عن الصحابة والتابعني فهو مفرت " إن من فسر
ت هللا، حمرِرٌف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة واإلحلاد، وهو على هللا، ملحد يف آاي

 .( 46) "معلوم البطالن ابالضطرار من دين اإلسالم
؛ فال -رمحه هللا  –ومن أهم الكتب اليت اعتمدت هذه الطريقة: املوطأ لإلمام مالك بن أنس 

لديه ما يفسر به احلديث، قال اإلمام خيرج رمحه هللا عن احلديث إىل قول الصحابة إال إذا مل يثبت 
وقول الصحابة  حديث رسول هللا  -يعين املوطأ  –فيه : "-وقد ذُكر له املوطأ  -مالك 

والتابعني ورأيهم، وقد تكلمت برأيي على االجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدان، ومل 
 . ( 47) "أخرج عن مجلتهم إىل غريه

اجململ من األخبار، هو اخلرب الذي يرويه صحايب عن رسول : "–هللا  رمحه –يقول ابن حبان 
ر: هو رواية صحايب آخر ذلك  هللا  بلفظة مستقلة يتهيأ استعماهلا على عموم اخلطاب. واملفسر

                                                           

اضي (،ومنهجية فقه احلديث عند الق2/270(، واحمللى)2/212اجلامع ألخالق الراوي، اخلطيب) - 43
 (.193عياض، الشواط، ص)

 (. 6/475فتح الباري البن حجر )  - 44
(، وقواعد التحديث، 122(، وتدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، ص)1/74ينظر: ترتيب املدارك ) - 45

 (.  313القامسي، ص)
 (. 13/243جمموع الفتاوى، ابن تيمية )  - 46
 (. 1/193ترتيب املدارك )  - 47
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بزايدة بيان ليس يف خرب ذلك الصحايب األول ذلك البيان، حىت ال  اخلرب بعينه عن رسول هللا 
يتهيأ استعمال تلك اللفظة اجململة اليت هي مستقلة بنفسها إال ابستعمال هذه الزايدة اليت هي البيان 

لتلك اللفظة اليت ليست يف خرب ذلك الصحايب، قد ذكران كل خرب جممل ومفسر له يف السنن يف  
فأغىن ذلك عن االستقصاء يف هذا النوع من هذا الكتاب؛ ألن فيما أومأان  "فصول السنن" كتاب

 .( 48) "إليه منه ُغنية ملن وفرقه هللا وتدبره
وقد اشرتط العلماء العتماد تفسري الصحايب للحديث شروطًا ثالثة: األول: أن يتحرر أن هذا 

يكون ساملًا من املعارض، فإن خولف قوله. الثاين: أالَّ يكون تفسريه خمالفًا ملرويه. الثالث: أن 
فاملقدم تفسري راوي اخلرب؛ ألن الراوي أدرى مبرويه، وال خيرج عن أقواهلم، ويُ َرجح بينهما، ويتخريَّ ما 

 .( 49) هو أوفق لألدلة
شرح احلديث بكالم التابعني؛ فإن هلم من اخلصوصية ما ليس لغريهم؛ فقد قرب  الطريقة الثالثة:

وقتهم من زمن التشريع، وتلقوا مباشرة عن الصحابة رضوان هللا عليهم أمور الدين، وقد كان العلم 
عني، والدين يتلقاه التابع عن املتبوع مساعًا وتعلماً، وأتداًب واقتداء؛ وهلذا اهتم العلماء آباثر التاب

فأوردوها يف مصنفاهتم، مع آاثر الصحابة 
 (50 ). 

شرح احلديث حبسب االجتهاد واللغة، مع االستهداء أبقاويل أئمة الدين، اليت  الطريقة الرابعة:
 . ( 51) تنقلها عادة كتب الشروح، أو ابلرجوع إىل مظاهنا من كتب الفقه، واآلداب، والعقائد

فكل هذه الطرق تدور على ضبط ما أثر عن الصحابة، والتابعني واتبعيهم، واألئمة من بعدهم، 
مع تفهمه، وتعقله، والتفقه فيه؛ ملا يوجد يف كالمهم من املعاين البديعة، واملآخذ الدقيقة، ما ال 

كله، مع ما يقع   يهتدي إليه َمْن بعدهم وال يُِلمر به، ومن مل أيخذ العلم من كالمهم فاته ذلك اخلري
 . ( 52) يف كثري من الباطل متابعة ملن أتخر عنهم

 

                                                           

 (. 12/121صحيحه ) نقله يف صول السنن له. من كتاب ف -  48
 (. 36(، وعلم شرح احلديث، ابزمول، ص )  4/149ينظر: اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي )  -  49
 (. 176(، واملسوردة يف أصول الفقه، آل تيمية، ص )  1/397ينظر: روضة الناظر، ابن قدامة )  -  50
 (. 38(، وعلم شرح احلديث، ابزمول، ص )  6/33ينظر: إعالم املوقعني، ابن القيم )  -  51
لف على علم اخللف، ابن رجب احلنبلي، ص)  -  52  (.  51ينظر: فضل علم السَّ
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 قاعدة تفسري السنة النبوية:املطلب الثاين: تطبيقات ل
يف الصحيحني، ولفظه  من تطبيقات تفسري احلديث ابحلديث: حديث عبادة بن الصامت 

ََّل َشرِيَك َلُه، َوَأنا حُمَماًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوَأنا َمْن َشِهَد َأْن ََّل ِإَلَه ِإَّلا اَّللاُ َوْحَدُه : "عند البخاري
ُ ِعيَسى َعْبُد اَّللِا َوَرُسولُُه، وََكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإىَل َمْرََيَ َوُروٌح ِمْنُه، َواجلَناُة َحقٌّ، َوالنااُر َحقٌّ  ، َأْدَخَلُه اَّللا

. ويف (53) "ِمْن َأبْ َواِب اجلَناِة الثاَمانَِيِة َأي اَها َشاءَ : "، َعْن ُجَناَدَة َوزَادَ "...اجلَناَة َعَلى َما َكاَن ِمَن الَعَملِ 
َمْن قَاَل: َأْشَهُد َأْن ََّل ِإَلَه ِإَّلا هللُا َوْحَدُه ََّل َشرِيَك َلُه، َوَأنا حُمَماًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، : "رواية مسلم

ُن َأَمِتِه، وََكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإىَل َمْرََيَ َوُروٌح ِمْنُه، َوَأنا اجْلَناَة َحقٌّ، َوَأنا النااَر َوَأنا ِعيَسى َعْبُد هللِا، َوابْ 
َأْدَخَلُه هللاُ اجْلَناَة َعَلى : ". ويف رواية أخرى عنده"َحقٌّ، َأْدَخَلُه هللاُ ِمْن َأيِي َأبْ َواِب اجْلَناِة الثاَمانَِيِة َشاءَ 

َمْن َشِهَد َأْن ََّل ِإَلَه ِإَّلا هللاُ، َوَأنا حُمَماًدا َرُسوُل هللِا، : "ويف رواية أخرى عنده ،"ِمْن َعَملٍ  َما َكانَ 
وهو : "يف شرحه هلذا احلديث –رمحه هللا  –. يقول احلافظ ابن حجر ( 54) "َحراَم هللُا َعَلْيِه الناارَ 

وأن املتعني على من يتكلم على األحاديث حلديث يؤيد ما سيأيت ذكره ... أن بعض الرواة خيتصر ا
، ويشرحها على أنه حديث واحد؛ فإن جيمع ألفاظ املتون إذا صحت الطرقأن جيمع طرقها، مث 

 .( 55) "احلديث أوىل ما فسر ابحلديث
َما َيُسرُّين َأنا ِعْنِدي ِمْثَل ُأُحٍد َهَذا َذَهًبا، : "-أيضًا  –يف الصحيحني  وحديث أيب ذر 

ًئا َأْرُصُدُه ِلَدْيٍن، ِإَّلا َأْن َأُقوَل ِبِه يف ِعَبادِ  اَّللِا َهَكَذا  متَِْضي َعَليا ََثلَِثٌة َوِعْنِدي ِمْنُه ِديَناٌر، ِإَّلا َشي ْ
ِإنا اأَلْكَثرِيَن ُهُم اأَلقَ لُّوَن : "مُثَّ َمَشى فَ َقالَ  َوِمْن َخْلِفِه،َعْن مَيِيِنِه، َوَعْن ِِشَالِِه، . "َوَهَكَذا َوَهَكَذا

َعْن ََيِيِنِه َوَعْن ِِشَاِلِه َوِمْن َخْلِفِه َوَقِليٌل َما ُهْم"،  -يَ ْوَم الِقَياَمِة، ِإَّلا َمْن قَاَل َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا
ًئا َدَخَل اجلَناَة، َذاَك ِجْْبِيُل َأََتين، : "إىل أن قال...  فَ َقاَل: َمْن َماَت ِمْن أُماِتَك ََّل ُيْشِرُك ِِبَّللِا َشي ْ

                                                           

ۡهَل ٱۡلِكتَِٓب ََّل تَ ۡغُلوْا يف ِديِنكُ ﴿أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب أحاديث األنبياء، ابب قوله: - 53 ، ﴾مۡ َيََٓ 
 (.4/165()3435برقم )

(، ومسلم يف  37/385( )  22711( و)  37/349( )  22675أخرجه أمحد يف املسند، برقم )  - 54
(. والرتمذي  1/57( )  46الصحيح، كتاب اإلميان، ابب من لقي هللا ابإلميان وهو غري شاك فيه، برقم ) 

( ) 2638هد أن ال إله إال هللا، برقم )يف السنن، كتاب اإلميان، ابب ما جاء فيمن ميوت وهو يش
4/320 .) 

 (.  6/475فتح الباري )  - 55
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 وفيه. ( 56) "َوِإْن َشِرَب اْْلَْمرَ : ". ويف رواية"قُ ْلُت: َوِإْن َزََن َوِإْن َسَرَق؟ قَاَل: َوِإْن َزََن، َوِإْن َسَرقَ 
مسألة ضل فيها طوائف بني اإلفراط والتفريط، وهي هل يضري العبد معصيته بعد شهادته؟، وحال 

بعد أن ذكر املتون يف ذلك واالختالف يف  -رمحه هللا  –أهل الذنوب من املسلمني، يقول النووي 
مذهب أهل السنة أبمجعهم أن أهل الذنوب يف املشيئة، وأن من مات موقناً : "هذا احلكم

شهادتني يدخل اجلنة، فإن كان اتئباً أو سليماً من املعاصي دخل اجلنة برمحة هللا وحرم على النار، ابل
وإن كان من املخلطني بتضييع األوامر أو بعضها، وارتكاب النواهي أو بعضها ومات عن غري توبة 

ه، فإن شاء أن فهو يف خطر املشيئة، وهو بصدد أن ميضي عليه الوعيد إال أن يشاء هللا أن يعفو عن
 . ( 57) "يعذبه فمصريه إىل اجلنة ابلشفاعة

قال الطييب: قال بعض احملققني: قد يتخذ من : "يقول ابن حجر معقباً على كالم النووي السابق
أمثال هذه األحاديث املبطلة ذريعة إىل طرح التكاليف، وإبطال العمل ظنًا أن ترك الشرك كاف، 

وإبطال احلدود، وأن الرتغيب يف الطاعة والتحذير عن املعصية ال وهذا يستلزم طي بساط الشريعة، 
أتثري له، بل يقتضي االخنالع عن الدين، واالحنالل عن قيد الشريعة، واخلروج عن الضبط، والولوج 
يف اخلبط، وترك الناس سدى مهملني، وذلك يفضي إىل خراب الدنيا، بعد أن يفضي إىل خراب 

طرق احلديث:)أن يعبدوه( يتضمن مجيع أنواع التكاليف الشرعية،  األخرى، مع أن قوله يف بعض
وقوله:) وال يشركوا به شيئاً( يشمل مسمى الشرك اجللي واخلفي، فال راحة للتمسك به يف ترك 

إذا ثبتت وجب ضم بعضها إىل بعض فإهنا يف حكم احلديث الواحد،  ؛ ألن األحاديثالعمل
. وهنا ( 58) وابهلل التوفيق" ل جبميع ما يف مضموهنا،فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العم

قاعدة أخرى وهي أن األخذ مبجمل رواايت احلديث يشرتط له الصحة والثبوت، وإن نزلت الرواية 
 عن هذا فللعلماء كالم يف درجة الضعف املعترب يف األخذ هبا.

                                                           

(، والبخاري يف الصحيح، كتاب الرقاق، ابب: 35/368( )21464أخرجه أمحد يف املسند، برقم ) - 56
(، ومسلم يف الصحيح، كتاب الزكاة، ابب الرتغيب 8/94( )6444، 6443املكثرون هم املقلرون، برقم )

 (.  2/688( )94دقة، برقم )يف الص
 (.  6/475فتح الباري )  - 57
 (.  11/270املصدر نفسه )  - 58
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ُر : "وحديث حكيم بن حزام  ٌر ِمَن الَيِد السُّْفَلى، َواْبَدْأ ِبَْن تَ ُعوُل، َوَخي ْ الَيُد الُعْلَيا َخي ْ
ُ، َوَمْن َيْستَ ْغِن يُ ْغِنِه اَّللاُ  . فاليد العليا ُفسرت ( 59) "الصاَدَقِة َعْن َظْهِر ِغًًن، َوَمْن َيْستَ ْعِفْف يُِعفاُه اَّللا

 د هللا بن عمر رضي هللا عنهما: َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ بعدة تفاسري، أقواها ما جاء فيها من حديث عب
ْسأََلةَ 

َ
َف، َوامل َعفُّ ، َوذََكَر الصََّدَقَة، َوالت َّ رَبِ ٌر ِمَن الَيِد السُّْفَلى، فَالَيُد : "قَاَل َوُهَو َعَلى املِن ْ الَيُد الُعْلَيا َخي ْ

 .( 60) "ةُ الُعْلَيا: ِهَي املُْنِفَقُة، َوالسُّْفَلى: ِهَي الساائِلَ 
ََّل : "عن رسول هللا  للحديث: حديث أيب هريرة  ومن تطبيقات تفسري الصحابة 

، قَاَل َرُجٌل ِمْن َحْضَرَمْوَت: َما احلََدُث اَي أاََب ُهَريْ رََة؟، قَاَل: "تُ ْقَبُل َصَلُة َمْن َأْحَدَث َحَّتا يَ تَ َوضاأَ 
الراوي أدرى مبعىن ما روى كيف وقد صرح برفعه إىل الشارع : ". قال يف الفتح( 61) "ُفَساٌء أَْو ُضرَاطٌ 

" (62 ). 
. ويف موطأ مالك ( 63) "ِإنا اْلَميِيَت لَيُ َعذاُب بُِبَكاِء اْْلَييِ : "وحديث ابن عمر رضي هللا عنهما 

َعْت َعاِئَشَة َرِضَي َعْن َعْمرََة ابْ َنِة َعْبِد الرَّمْحَِن أَن ََّها َأْخبَ َرْتهُ : "رواية حممد بن احلسن الشيباين ، أَن ََّها مسَِ
ُها َزْوَج النَّيبِر  ، اّللَُّ َعن ْ ُب بُِبَكاِء احلَْيِر ، َوذُِكَر هَلَا َأنَّ َعْبَد اّللَِّ ْبَن ُعَمَر، يَ ُقوُل: أَنَّ اْلَميِرَت يُ َعذَّ

ُ الْبِن ُعَمَر، أََما ِإنَُّه ملَْ َيكْ  َا َمرَّ َرُسوُل اّللَِّ فَ َقاَلْت َعاِئَشُة: يَ ْغِفُر اّللَّ ِذْب، َوَلِكنَُّه َقْد َنِسَي، أَْو َأْخطََأ، ِإمنَّ
  ََها، فَ َقال َها، َوِإن اَها لَتُ َعذاُب يف قَ ْْبَِها: "َعَلى ِجَناَزٍة يُ ْبَكى َعَلي ْ ٌد: "ِإن اُهْم لَيَ ْبُكوَن َعَلي ْ ، قَاَل حُمَمَّ

                                                           

(= 2/112()1427أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب الزكاة، ابب ال صدقة إال عن ظهر غىن، رقم ) 59-
 (1034= ومسلم يف الصحيح، كتاب الزكاة، ابب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى، رقم )

(2/717.) 
(، 2/112( )1429أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب الزكاة، ابب ال صدقة إال عن ظهر غىن، رقم ) - 60

( 1033ومسلم يف الصحيح، كتاب الزكاة، ابب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى، رقم )
(2/717.) 

(، 1/39( ) 135 طهور، رقم ) أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب الوضوء، ابب ال تقبل صالة بغري - 61
 (. 1/204( )  225ومسلم يف الصحيح، كتاب الطهارة، ابب وجوب الطهارة للصالة، رقم )

 (.  1/237فتح الباري )  - 62
يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه، رقم :أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب اجلنائز، ابب قول النيب  - 63

(، ومسلم يف الصحيح، كتاب اجلنائز، ابب امليت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم 2/80( )1290)
(927 ( )2/639   .) 
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ُها . وروي أن ذلك قيل يف قرب ( 64) "ََنُْخُذ َوُهَو قَ ْوُل َأيب َحِنيَفَة َرمِحَُه اّللَُّ  َوبَِقْوِل َعاِئَشَة َرِضَي اّللَُّ َعن ْ
حيتمل أن يكون األمر يف هذا على ما ذهبت إليه عائشة، ألهنا : "يهودي، ذكر ذلك اخلطايب فقال

ية، وقد قد روت أن ذلك إمنا كان يف شأن يهودي، واخلرب املفسر أوىل من اجململ مث احتجت له ابآل
 .( 65) "حيتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحاً 

هذا ما تيسر يل مجعه يف هذه العجالة من كالم أهل الصنعة العلماء، والسادة النبالء، ولعل هللا 
 تعاىل يعفو عين وعنهم وعن املسلمني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 113  ص )   64
 .( 1/303 سنن )  معامل ال  65
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   اْلامتة
 أوًَّل: النتائج

تفسريها على حقيقتها الشرعية، ما مل أيت ما حتمل األلفاظ الشرعية من كتاب وسنة يف  .1
يدل على تقدمي احلقيقة العرفية أو اللغوية، فإن مل يكن للفظ معىن شرعي، قدمت احلقيقة 

 العرفية مث احلقيقة اللغوية، وال ينتقل عنه إىل اجملاز إال بقرينة.
الصحابة والتابعني، و  ال جيوز تفسري القرآن العظيم والسنة النبوية على غري تفسري النيب  .2

 بل وخمالفة ذلك إحداث يف الدين، كما قرره العلماء. 
أن حيمل كالم الرسول  ، وليس ألحدأقوال العلماء يف تفسري السنة اتبعة حلديث النيب  .3

 .على غري املراد منه 
 تفهم نصوص الشرع على الظاهر، ما مل يرد الدليل املعترب بصرفه عن ظاهره. .4
 السنة النبوية يقصد للعمل هبا، ال جملرد املعرفة. معرفة املراد من  .5
التأويالت والتفسريات الباطلة للنصوص الشرعية أتيت من جانب جهة االستدالل، أو وجه  .6

 االستدالل.
مفهوم النصوص الشرعية يؤخذ ابتداء من الشرع، وما حصل دون ذلك فهو حمض تلفيق  .7

 نص أو ملعناه.حيصل به اخلروج عن النص غالباً، إما بتحريف لل
 تفسر النصوص الشرعية حسب مقاصدها الشرعية. .8
 طرائق تفسري احلديث الشريف تدور على أربع. .9

 َثنياً: التوصيات:

تطوير املناهج التعليمية يف املعاهد واجلامعات لتخدم أهداف التعامل الصحيح مع فهم  .1
 النصوص الشرعية.

 والوسائل يف تعليم السنة النبوية.العناية جبانب الرتبية على حتسني األهداف  .2
 إنشاء مركز خلدمة السنة النبوية، يهدف الحتضان كل ما يهم املتخصص. .3
 الرتكيز على خدمة الرتاث احلديثي يف ليبيا، والعمل على حتقيقه وإبرازه. .4
 متابعة الندوات وحلقات النقاش وتوسيع دائرة املهتمني بعلوم السنة. .5

 م                         د هلل رب الع                                   املنيوآخر دعوان        ا أن احل
 والصالة والسالم على نبيه األمني وآله وصحبه
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 قائمة أبهم املصادر واملراجع:

اإلحكام يف أصول األحكام، علي بن أيب علي بن حممد الثعليب اآلمدي، حتقيق: عبد الرزاق  .1
 .بريوت، دمشق عفيفي، املكتب اإلسالمي،

إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن علي بن حممد الشوكاين، حتقيق:  .2
 م.1999ه، 1419، 1أمحد عزو عناية، دمشق، دار الكتاب العريب، ط: 

إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد  .3
 م.1991ه، 1411، 1م، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: السالم إبراهي

تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن السيوطي، حتقيق:  .4
ونة، دار الفكر، بريوت، ط: دون،  ا حسُّ  م. 2006ه،  1427عرفات الَعشر

أبو الفضل عياض ابن  ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، القاضي .5
موسى بن عياض اليحصيب السبيت، حتقيق: أمحد بكري حممود، دار احلياة، بريوت، ودار مكتبة 

 الفكر، طرابلس، ليبيا.
احلقيقة الشرعية يف تفسري القرآن العظيم والسنة النبوية، حممد بن عمر بن سامل ابزمول، دار  .6

 م.2004ه، 1425، 1اهلجرة، السعودية، ودار ابن عفان، مصر، ط:
روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، موفق الدين  .7

ن، ط:   م.2002ه، 1423، 2عبد هللا بن أمحد ابن حممد بن قدامة املقدسي، مؤسسة الراير
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، دار املعرفة، بريوت،  .8

 .ه1379
قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث، حممد مجال الدين القامسي، دار الكتب العلمية،  .9

 بريوت.
جمموع الفتاوى، أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن  .10

 م.1995ه ، 1416قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، 
 اثر، أبو حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي القرطيب، دار الفكر.احمللى ابآل .11
مذكرة يف أصول الفقه، حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي، مكتبة العلوم  .12

 م. 2001، 5واحلكم، املدينة املنورة، ط: 
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النبوي، ، حممد عمر ابزمول، دار املرياث املطالع واألصول يف فهم أحاديث الرسول  .13
 م.2017ه، 1483، 1اجلزائر، ط: 

معرفة أنواع علوم احلديث، مقدمة ابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو ابن  .14
 م.1986ه، 1406الصالح، حتقيق: نور الدين عرت، دار الفكر، سوراي، ط: دون، 

خلوجة، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد الطاهر ابن عاشور، حتقيق: حممد احلبيب ابن ا .15
 م.2004ه،  1425وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، ط: دون، 

منهجية فقه احلديث عند القاضي عياض يف إكمال املعلم بفوائد مسلم، الشواط، دار ابن  .16
 م. 1993ه، 1414، 1عفان، ط:

املهيأ يف كشف أسرار مناهج شراح املوطأ يف ابب املعامالت املالية، حممد عزالدين  .17
 م.2020، 1ين، مؤسسة الرسالة انشرون، بريوت، ط: الشيبا

املوافقات، أيب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب، حتقيق: مشهور بن  .18
ه،  1430، 3حسن آل سلمان، دار ابن القيم، السعودية، ودار ابن عفان، مصر، ط:

 م.2009
ليق املمجد على موطأ حممد، موطأ اإلمام مالك رواية حممد بن احلسن الشيباين، مع التع .19

 م.2011ه، 1432عبد احلي اللكنوي، حتقيق: تقي الدين الندوي، دار القلم، دمشق، 
 

 
 
 
 


