
  2021/  6/  10-8: املوافق                          املرقب جامعة -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                        sunnaconf.elmergib.edu.ly  

 األحاديث النبوية وأثر القواعد اللغوية يف اختالف فهوم اجملتهدين

 حممد سيدي الزروق األنصاري
 جامعة سبها ـ كلية الرتبية أوابري
hamedalansary@gmail.com 

 
 املقدمة

بسم هللا الرمحن الرحيم، واحلمد هلل القائل يف حمكم كتابه }َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه{، وَصلَّى 
َع َمَقاَلِِت، َفَحِفَظَها، َوَوَعاَها، َوأَدَّاَها، فَ ُربَّ َحا ِمِل ِفْقٍه اَّللَُّ َوَسلََّم على الذي قال: "َنضََّر اَّللَُّ َعْبًدا َسَِ

ُر َفِقيٍه،   .َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإََل َمْن ُهَو أَفْ َقُه ِمْنُه"، وعلى آله وصحبه وَتبعيه إَل يوم الدينَغي ْ
أما بعد فيطيب يل أن أشارك يف مؤمتركم اهلادف، املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم 
الشريعة، فقه التعامل مع السنة النبوية، من خالل احملور الثاين: الضوابط العلمية لفهم نصوص السنة 

: قواعد اللغة؛ بني الرعاية واإلمهال، الضابط الثاين: رعاية املساقات احلاكمة لفهم النص من خالل
ملا للعربية وأصوهلا من أثر ال خيفى على ذي لب على استنباط األحكام الشرعية من نصوص 
الوحيني؛ ولذا جعل فحول علوم الشريعة قواعد العربية من أكثر األسباب املوجبة للخالف بني 

سي: "اْْلالف عرض اجملتهدين، واملانعة لالتفاق على قول واحٍد يف فروع علوم الشريعة، قال البطليو 
َها اْشِتَاك اأْلَْلَفاظ واملعاين، َوالثَّاين: احْلَِقيَقة َواْلمَجاز، َوالثَّالِ  ث: ألهل ملتنا من ََثَانَِية أوجه: األول: ِمن ْ

أي يف -اإلفراد والِتكيب، َوالرَّاِبع: اْْلُُصوص والعموم..."، وقال الشاطيب: "َوُوُجوُد اْلَقْطِع ِفيَها 
معدوم، أو يف غاية الندور؛ فَِإن ََّها تَ تَ َوقَُّف َعَلى نَ ْقِل اللَُّغاِت َوآرَاِء النَّْحِو، َوَعَدِم  -حينينصوص الو 

ْضَماِر، َوالتَّْخِصيِص لِْلُعُموِم، وَ  ، َواإْلِ الت َّْقِييِد ااِلْشِتَاِك، َوَعَدِم اْلَمَجاِز، َوالن َّْقِل الشَّْرِعيِ  أَِو اْلَعاِديِ 
، َوِإفَاَدُة اْلَقْطِع َمَع اْعِتَباِر َهِذِه الِْلُمْطلَ  عارض اْلَعْقِليِ 

ُ
أْلُُموِر ِق، َوَعَدِم النَّاِسِخ، َوالت َّْقِدمِي َوالتَّْأِخرِي وامل

ٌر"، والظاهر من كالم اإلمامني أن نصف اختالف العلماء أو جله راجع لنظرهم يف قواعد  ُمتَ َعذِ 
النافية لوجود القطع الذي يتمناه كثرٌي من اجلاهلني أبسباب اْلالف العربية املقتضيِة عدَم االتفاق، 

بني العلماء يف فروع علوم الشريعة؛ ألن طبيعة اللغة العربية أتىب ذلك؛ ولذا بدا يل أن أشارككم 
ببحث أَسيته: "األحاديث النبوية وأثر القواعد اللغوية يف اختالف فهوم اجملتهدين" حيوي فصلني، 

ني إمجاال أهم أسباب اختالف العلماء يف فهم اآلاثر النبوية، وتفصيال القواعد اللغوية فصل نظري يب
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املقتضية لالختالف غالبا، مث فصل تطبيقي آخر ُتذكر فيه مناذج من أحاديث املصطفى صلى هللا 
عليه وسلم، واختالف العلماء يف فهم ما تفرع عنها؛ لعلل لغوية، تليه خامتة فتوصيات وثبٌت 

 .صادر، واملوضوعاتللم
إذا ُعلم هذا فأين انتهجت يف كتابة هذا البحث الوجيز اإلجياز واالختصار واالقتصار، فأشرت 
يف املبحث األول إَل أشهر أصول أسباب اْلالف بني اجملتهدين عامة، مث أردفته مببحث آخر يلم 

يث من إيرادها يف شتات أصول املباحث اللفظية الِت أكثر األصوليون والفقهاء وشراح احلد
دواوينهم؛ ألهنا تشغل حيزا كبريا من أسباب اْلالف يف الفروع املستنبطة من السنة النبوية، بل 
يعدها بعضهم كاجلويين معظم علم األصول، وجعلها الشاطيب معيار احلكم على املشتغل بنصوص 

ف، دقيقة املسالك   واحلال الشريعة، ومبا أن هذه املباحث كثرية العدد، متشعبة الفروع، غزيرة اْلال
أن مساحة البحث ضيقة   اقتصرت على ذكر حدود األلفاظ وأحواهلا وتقسيماهتا، منوها أبصول 
أشهر خمتَلفاهتا الِت تفر ع عنها كثري من خالف اجملتهدين، مث أردفت الفصل النظري آبخر تطبيقي 

خفاء واستعماال، مكتفيا   غالبا   على نسق تقسيم االختالف يف األلفاظ وضعا، وداللة، ووضوحا و 
بشاهد حديثي واحد لكل تقسيم، مقتصرا على التنبيه على ذكر املختلفني وسبب خالفهم، خمر جا 
أحاديث الصحيحني واملوطأ، دون غريها؛ ألن جل األحاديث املستشَهد هبا من مشاهري شواهد 

شواهد، فاقتصرت على ختريج األلباين يف العلماء، وهي دائرة بني الصحة واحلسن غالبا ابملتابعات وال
 اجلامع الصغري، وهللا أسأل أن يعينين على إكماله.

 الفصل األول، أسباب اختالف اجملتهدين يف فهم اآلاثر النبوية
وفيه مبحثان، املبحث األول: أهم أسباب اختالف اجملتهدين يف فهم اآلاثر النبوية عامة، 

 للغوية املقتضية لالختالف خاصةواملبحث الثاين: إمجال القواعد ا
 

 املبحث األول: أهم أسباب اختالف اجملتهدين يف فهم اآلاثر النبوية
 أسباب االختالف بني اجملتهدين كثرية، وفروعها عديدة، بيد أنه ميكن مجعها يف أسباٍب رئيسة:

 أوهلا: االختالف يف ثبوت النص:
يصح هبا؛ جلهالة يف السند،  له من طرق الفقد يصل احلديث أحد اجملتهدين دون آخرين، وقد يص

خيتلف يف ضبط الراوي ملنت احلديث،  يصل منقطعا، أو اهتام أحد رواته بسوء احلفظ وحنوه، أو أو
وقد يصل احلديث صحيحا املختلفني مجيعا فيأخذ به مجٌع، ويرده مجٌع؛ الشِتاطه أمورا خاصة يف 

كونه  يعمل راويه خبالفه، أو ِفيَما تَ ُعمُّ ِبِه اْلبَ ْلَوى، أوكونه  االحتجاج به، ككونه ليس زايدة ثقة، أو
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يف  كان زائدا على ما خالف عمل أهل املدينة، أو خالَف قياس األصول، أو فيما يُوِجب احلد، أو
 .(1)كونه من مفردات غري احلجازيني نسيه راويه، أو كان مضطراب، أو القرآن، أو

 منها: (2)فهم النص بعد ثبوته؛ ألمور اثنيها: االختالف يف
 االختالف يف فهم داللة األلفاظ، وهو أقسام:

 يف: اْلفي ، واملشكل، واجململ، واملتشابه القسم األول: االختالف؛ خلفاء اللفظ
يف: املشِتك اللفظي، ودوران اللفظ بني احلقيقة الختالف؛ خلفاء اللفظ العارض االقسم الثاين: 

 إلطالق والتقييد، واحتمال صيغ األمر والنهي، ومفاهيم املوافقة واملخالفةواجملاز، وبني ا
 القسم الثالث: االختالف يف داللة حروف املعاين

 فإن إدراك الكالم وفهم وجوهه حبسب منح هللا سبحانه. االختالف يف تفاوت املدارك العلمية، 
 اثلثا: االختالف بسبب تعارض األدلة

 ، مثل:(3)فإذا وقع تعارض بني مدلويل دليلني اختلفوا يف اجلمع بينها؛ الختالف طرق مجعهم
 التعارض بني نصني من الكتاب .1
 التعارض بني الكتاب والسنة .2
 التعارض بني الكتاب واإلمجاع .3
 التعارض بني منقول ومعقول .4
 التعارض بني حديث وآخر .5
 التعارض بني حديث وإمجاع .6
 وآخرالتعارض بني إمجاع  .7
 التعارض بني معقولني .8

 (4)رابعا: االختالف يف القواعد األصولية
                                                           

(، واإلنصاف يف بيان 9(، ورفع املالم عن األئمة األعالم )ص: 9/ 1  ينظر: بداية اجملتهد وهناية املقتصد )( 1)
 (.44أسباب االختالف للدهلوي )ص: 

 (.102  ينظر: أسباب اختالف الفقهاء)ص: (2)
 (91(، واختالف الصحابة أسبابه وآاثره يف الفقه)ص199  ينظر: تقريب الوصول إيل علم األصول )ص:  (3)
 (121  أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء )ص: (4)
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 كاالختالف يف خمصصات العام، ومقيدات املطلق، ودعوى النسخ، ونسخ بعض املنقوالت 
 ، ويشمل:(5)نص فيه خامسا: االختالف فيما ال

 االختالف يف بعض أنواع اإلمجاع، ومراتبه .1
 يف القياس من حيث شروطه وأركانه، ومسالك علله االختالف .2
االختالف بسبب أدلة اختلفوا يف صحة اعتمادها، كاالستحسان، واالستصحاب،  .3

 قيل، وسد الذرائع، وقول الصحايب، والعرف. واملصاحل املرسلة، واألخذ أبقل ما
 سادسا: االختالف يف تطبيق القواعد والنظائر الفقهية.

 حتقيق املناط يف النوازل والتخرجيات.سابعا: االختالف يف 
 

 املبحث الثاين: القواعد اللغوية املقتضية لالختالف
 :االختالف يف األحكام الشرعية يرجع يف طبيعته إىل أصلني أساسني

 .: اختالف املدارك واألفهامواثنيهما: احتمال النصوص الشرعية، أوالمها 
يكون كثري من نصوص القرآن والسنة حمتملًة فلقد اقتضت حكمة هللا عز وجل يف شرعه، أن 

ألكثر من معىن واحد، إذ أنزل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني، واحتمال األلفاظ يف اللغة العربية 
أمر مسلم مما متتاز به لغتنا عن اللغات األخرى، كما اقتضت حكمته يف خلقه، أن جيعلهم متفاوتني 

وال يشك ... يربز ميدان التفاضل والتمايز ابلعلم والعقليف عقوهلم ومداركهم، ليكمل الكون، و 
 عاقل أبن هذين األصلني إمنا يؤداين إَل نتيجة حتمية بدهية وهي االختالف يف اآلراء واألحكام

 :ولننظر هذا يف معادلة رايضية واضحة
 .نصوص حمتملة + عقول وأفهام متفاوتة =آراء خمتلفة-)أ( 

 .ام واحدة =آراء واحدةنصوص قطعية + عقول وأفه-)ب( 
ولعله من الغفلة عن هذين األصلني، وهاتني البديهتني نشأت فكرة الدعوة إَل توحيد املذاهب 
واآلراء، واختذت سبيلها إَل بعض النفوس، ملا حتمله بني ثناايها يف الظاهر من معاين الوحدة احملببة 

 !!!.. ولكن هيهات وهيهاتإَل النفوس، ومن مظاهر االتفاق وااللتقاء على رأي واحد .
لقد خفيت عن هؤالء حكمة هللا عز وجل يف هذا اْللق، الذي لو شاء جلعل الناس أمة واحدة 

 ... يف تفكريها وأفهامها، وألنزل عليهم الكتاب مبيناً مفسراً ال إمجال فيه وال احتمال
                                                           

 (.102  ينظر: أسباب اختالف الفقهاء)ص: (5)
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لغري طبيعة النصوص ولو شاء أن تتوحد اآلراء واألفهام يف أحكام دينه الذي تعبد به عباده، 
 .(6)الشرعية، ووحد األفهام البشرية لتتفق على أمر وحكم واحد

نْ َيا َواأْلُْخَرى  َوُهَو اْلُمَسّمى قال اإلسنوي: "َوبعد فَِإن علم احلَْاَلل َواحْلرَام الَِّذي بِِه َصاَلح الدُّ
ما استمداده من علم اأْلُُصول فَ َواِضح ، َفأَ بِعلم اْلِفْقه مستمد من علم أُصول اْلِفْقه َوعلم اْلَعَربيَّة

 ...، َوأما اْلَعَربيَّة َفِِلَن أدلته من اْلكتاب َوالس نة َعَربِيَّة َوِحيَنِئٍذ فَيتَ َوقَّف فهم تِْلَك اأْلَِدلَّة على فهمها
يع رِوَ  ااَيهتَا( من غري َواْلعلم مبدلوهلا على علمَها، َوأما احْلَاِفظ لِلحاديث اْلَعامل بسندها وطرقها )َومجَِ

أَن يقوى اَبعه يف العلمني اْلَمْذُكورين َفحكمه حكم من اعتىن اِبْلكتاب اْلَعزِيز فحفظه وأتقن رواايته 
َها َوأحكم َسَنده َواَل خيفى بعد من ذَكْرََنُه َعن ااِلْجِتَهاد واستنباط اأْلَْحَكام"  (7)السَّبع َوأْكثر ِمن ْ

الس نة لكوهنما عربيني يتوقف على معرفة أقسام اللغة   سنشرع يف وملا كاَن االستدالل ابلقرآن وَ 
 أنه ينقسم أربعة أقسام: (8)، ذاك أن حاصل أقسام الكالمسردها، وهي تنقسم ابعتبارات

 األول ابعتبار وضع اللفظ للمعىن فينقسم إىل أربعة أقسام:
وإن كان لواحد مشِتك اخلاص،  فهو اللفظ إن كان موضوعا لواحد حقيقي أو اعتباريألن 

وإن كان املشرتك، وإن كان موضوعا لكثري بوضع كثري فهو العام، بني أفراد غري حمصورة فهو 
 اجلمع املنكر)املطلق(.موضوعا لكثري غري حمصور بوضع واحد بال استغراق فهو 

ضوح وأربعة وينقسم إَل َثانية أقسام أربعة ابعتبار الو والثاين ابعتبار داللته عليه وضوحا وخفاء 
لنص، وإال فهو االظاهر، مبجرد صيغته واحتمل غريه فهو  اللفظ إن ظهر معناه ابعتبار اْلفاء؛ ألن

فإما أن يكون خفاؤه لغري احملكم، وإن خفي معناه وإن مل يقبله فهو املفسر، فإن قبل النسخ فهو 
وإال فإن كان بيانه مرجو ا املشكل، وإما لنفسها فإن أمكن إدراكه ابلتأمل فهو اخلفي، الصيغة فهو 

 .املتشابهوإال فهو اجململ، فهو 
؛ ألن اللفظ إن استعمل فيما وضع له أربعة أقسامفيه وينقسم إَل  والثالث ابعتبار استعماله

 فالكناية.وإن استِت الصريح، وكل منهما إن ظهر مراده فهو اجملاز، وإال فهو احلقيقة، فهو 

                                                           

 (14  ينظر: دراسات يف االختالفات العلمية )ص:  (6)
 (185الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية )ص:  الكوكب (7)
 (67(، وحاشية النفحات على شرح الورقات )ص: 328/ 1ينظر: تشنيف املسامع جبمع اجلوامع ) (8)
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أيضا؛ ألن اللفظ إن دل أربعة أقسام وينقسم إَل  املعىن املراد والرابع ابعتبار الوقوف به على
فإن مل يدل إبشارته، وإال فهو الدال  بعبارته،فإن كان مسوقا له فهو الدال ابملنطوق، على املعىن 

 ابقتضائه.وإال فهو الدال بداللته، لغة فهو الدال ابملفهوم فإن دل عليه مبنطوقه، عليه 
 ث األدلة اللغوية: وعلى سُنسمي مسائل مبح

 االختالف يف األلفاظ وضعا، وداللة، ووضوحا أوخفاء، واستعماال
 اللفظ ابعتبار داللته على املعىن وضعاً: خاٌص، وعاٌم، ومشِتك .1
 اللفظ ابعتبار كيفية داللته على املعىن:منطوق ومفهوم .2
 اللفظ ابعتبار وضوح داللته وخفائها: واضح الداللة، وخفي  الداللة .3
 اللفظ ابعتبار استعماله يف املعىن املوضوع له: حقيقة وجماز وكناية .4

 
 أوال: اللفظ ابعتبار داللته على املعىن وضعًا: خاٌص، وعاٌم، ومشرتك

 .(9)لفظ خْيَتص بِبَ ْعض اأْلَفْ رَاد الصَّاحِلَة َلُه":” أوال: اخلاص: اصطالحا
ٌ يف نفسه، ال أنه يدل على معناه املوضوع له داللةحكمه:  داللته أو إمجال فيه  قطعية؛ ألنه بَ نيِ 

اَلَلِة، ” وال إشكال، بيد أنه جاء يف البحر احمليط: اَلَلِة، َواْْلَاصُّ َمْقطُوُع الدَّ تَ ْنِبيٌه: قَ ْوهُلُْم اْلَعامُّ َظينِ ُّ الدَّ
. (10)حَيَْتِمُلُه" حَيَْتِمُل التَّْخِصيَص، َواْْلَاصَّ ال يُرِيُدوَن بِِه َأنَّ َداَلَلَة اللَّْفِظ ِفيِه َقْطِعيٌَّة، َبْل إنَّ اْلَعامَّ  ال

ذاك أن اللفظ اْلاص قد حيتمل اجملاز استعماال، وقد خيتلف يف أصل وضعه هل هو خاص، 
 غري ذلك، وقد خيتلف فيما يُقيده فال يدل على القطع. عام، أو أو

 أنواع اخلاص:
.، ويف كل منها مسائل (11)فمطلق، ومقيد أمر، وهني إن كان طلبا، وإاليتنوع إَل  اخلاص

 لغوية أوجبت اْلالف بني اجملتهدين.
 .األمر: اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة االستعالء

: فعل األمر، واملضارع املقرون بالم األمر، واسم فعل األمر، واملصدر النائب عن فعله، وصيغه
 . (12)اْلرب كاألمر بلفظ الطلبوالتصريح بلفظ األمر وما يف معناه، واألمر بلفظ 

                                                           

 (82احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة )ص:  (9)
 (38/ 4البحر احمليط يف أصول الفقه ) (10)
 (84الفقهاء يف األحكام الشرعية)ص:أسباب اختالف  (11)
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 من أوجه استعمال األمر يف العربية:
اإلجياب، والندب، واإلرشاد، واإلابحة، والتهديد، واالمتنان، واإلكرام، والتسخري، واإلهانة، 
والتسوية، والدعاء، واالحتقار، والتكوين، واْلرب، والتأديب، والتفويض، واملشورة، والتعجب، 

 .(13)والتقريع، والوعيد، وغريها
لعلماء يف تنزيلها على تلكم الشواهد ولكل منها شواهد من القرآن والسنة والعربية، واختلف ا

 فتفر ع عن ذلك اْلالف يف نصوص الوحيني.
اْلَمْسأََلِة  أو اْلَوِعيدِ  َعَلى َوْجِه التـَّْقرِيِع أوَكاَن ِمْن َذِلَك  َأنَّ ما َأْهُل اللَُّغِة َوَأْهُل اْلِعْلمِ َواَل خَيَْتِلُف 

 .(14)ورََة اأْلَْمرِ ُيَسمَّى أَْمًرا َوِإْن َكاَنْت ُصوَرتُُه صُ  ال
 منها: ؛ الحتمال اللغة(15)مسائل تتعلق ابألمركذلك اختلف العلماء يف 

 .الِت اسُتعملت فيه صيغة األمر كالوجوب والندب واإلرشاد يف عدد الوجوه املسألة األوىل:
 .يف أي معاين األمر حيمل على احلقيقة، وأيها على اجملاز املسألة الثانية:
 .: يف حكم األمر الوارد عقيب احلظر واالستئذاناملسألة الثالثة

 يف حكم األمر املطلق هل يفيد التكرار أم املرة؟ املسألة الرابعة:
 صفة هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم ال؟ حكم األمر املعلق بشرط أو املسألة اخلامسة:

 يف أن مطلق األمر هل يفيد الفور أم ال؟ املسألة السادسة:
 يف أن األمر املعلق على شيء إن عدم فما حكمه؟ ة:املسألة السابع

 .يف حكم األمر املقيد بعدد املسألة الثامنة:
 .د ابالسم والصفة: يف حكم األمر املقياملسألة التاسعة

ولكل قوٍل أدلة تُنظر يف املطوالت واملمهدات فتفر ع عن ذلك اْلالف يف فهم نصوص الوحيني، 
 والفروع املستنبطة منها.

 
                                                                                                                                                                  

 (274/ 3  ينظر: البحر احمليط يف أصول الفقه ) (12)
 (274/ 3  ينظر: البحر احمليط يف أصول الفقه ) (13)
 (80/ 2  ينظر: الفصول يف األصول ) (14)
 (39/ 2  ينظر: احملصول للرازي ) (15)
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 .النهي: اللفظ الدال على طلب الرتك على جهة االستعالء
الوعيد  النهي، أو : املضارع املقرون بال الناهية، وقد يستفاد من التصريح بلفظ التحرمي أووصيغه

 القبول، والنهي بلفظ اْلرب. ذم الفاعل، ومن ذلك نفي اإلجزاء أو على الفعل، أو
التحرمي، والكراهة، وبيان العاقبة، واليأس، واإلرشاد، من أوجه استعمال النهي يف العربية: 

على  (17)لكل منها شواهد اختلف العلماء يف تنزيلها، (16)والدعاء، والشفقة، والتسلية، وغريها
 نصوص الوحيني.

، قال ابن رشد" "وينبغي أن تعلم أن القول يف صيغ النهى  والقول يف النهي كالقول يف األمر
مسائله معادلة لتلك، فمن حيمل صيغة األمر على اإلجياب حيمل صيغة  كالقول يف األمر، وأن

النهى على احلظر، والتحرمي على فساد املنهى، وسواء كان النهى يف الشيء مطلقا أو مقيدا بصفة 
 (18)أو شرط، فإنه يعود النهي بفساد األصل من جهة ما قيد به واشِتط."

 يف ابب النهي كلها لغوية... (19)ولذا اختلف اجملتهدون يف مسائل
 هل ظاهر النهي التحرمي؟ املسألة األوىل:
 النهي هل يفيد التكرار أم ال؟ املسألة الثانية:
 : هل جيوز ورود األمر والنهي على شيء واحد معا؟املسألة الثالثة

 هل يفيد النهي الفساد؟ املسألة الرابعة:
 ي عنه؟هل يدل النهي على صحة املنه املسألة اخلامسة:

 هل يُنهى عن أشياء متعددة؟ املسألة السادسة:
 هل األمر ابلشيء هني عن ضده وابلعكس؟ املسألة السابعة:

 
 

                                                           

 (22/ 2فصول البدائع يف أصول الشرائع ) (16)
(: "أصل النهي من رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أن كل ما هنى عنه 58فعي يف مجاع العلم )ص:   قال الشا (17)

فهو حمرم حىت أتيت عنه داللة تدل على أنه إمنا هنى عنه ملعىن غري التحرمي إما أراد به هنيا عن بعض األمور 
 واالختيار...."دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن املنهي واألدب 

 (123الضروري يف أصول الفقه )ص:  (18)
 (279/ 2ينظر: احملصول للرازي ) (19)

https://ketabonline.com/ar/books/6077/read?page=419
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 املطلق واملقيد
فإنه يطلق  املقيدفعبارة عن النكرة يف سياق اإلثبات.... وأما  املطلق: أما حدمها

ما كان من األلفاظ الدالة على مدلول معني، كزيد وعمرو، وهذا الرجل  ابعتبارين:األول:
الثاين: ما كان من األلفاظ داال على وصف مدلوله املطلق بصفة زائدة عليه كقولك: " دينار .وحنوه

 .(20)مصري، ودرهم مكي "
 :مسائل.؛ ألمور لغوية يف (21)واختلف العلماء يف مباحثهما

 يف داللة املطلق واملقيد هل هي قطعية أو ظنية؟ املسألة األوىل:
 الفرق بني املطلق، والنكرة، والعام، واسم اجلنس، والعلم اجلنسي.يف  املسألة الثانية:
: اْلالف يف محل املطلق على املقيد يف: مقصوده، وحكمه، وشروطه، وأحواله، املسالة الثالثة

 وأسباب اختالف العلماء يف محل املطلق على املقيد.وحمال االتفاق واالختالف، 
: أثر اْلالف يف محل املطلق على املقيد يف العبادات واملعامالت واحلدود املسألة الرابعة

 والكفارات.
قول أبهنا أربعة:  :: اْلالف يف مقيدات املطلق املتصلة اللغوية، على ثالثة أقوالاملسألة اخلامسة

وصفة، وقول أبهنا األربعة السابقة مع البدل، وقول أبهنا اْلمسة السابقة مع  استثناء، وشرط، وغاية،
 احلال، وظريف الزمان واملكان، واجلار واجملرور، والتمييز، واملفعول معه، واملفعول ألجله.

 : العامنيااث
 .(22): هو اللفظة املستغرقة جلميع ما يصلح له حبسب وضع واحدحد العام

 .(23)، وهو عام بنفسه ثالثة أقسام، وعام بغريه، وعموم عقلي، وعموم عريفلغوي: أنواع العموم
 ا:لغوية منه (24)مسائلواختلف العلماء يف 

 .ألفاظ العموم اللغوي، وخالف العلماء يف أيها يقدم على اآلخر املسالة األوىل:
                                                           

 (3/ 3  ينظر: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) (20)
 (6/ 2(، وإرشاد الفحول)266  ينظر: شرح تنقيح الفصول )ص:  (21)
 (166 /1) العقد املنظوم يف اْلصوص والعموم (22)
 ( 487  ينظر: مفتاح الوصول إَل بناء الفروع على األصول )ص:  (23)
 (139/ 1  ينظر: العقد املنظوم يف اْلصوص والعموم ) (24)

https://ketabonline.com/ar/books/6077/read?page=419
https://ketabonline.com/ar/books/6077/read?page=419
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 .داللة العام بني القطعي والظين املسألة الثانية:
 .العام والنكرة، واملطلق، واسم اجلنس، وعلم اجلنس الفرق بني املسألة الثالثة:
 .الفرق بني املخصص، واملقيد املسألة الرابعة:

ما يصري به العام خمصوصا على احلقيقة وعلى اجملاز، وما هو األصل يف ذلك،  املسألة اخلامسة:
 وما هو الفرع فيه؟

 .: إطالق العام إلرادة اْلاصاملسألة السادسة
 : العام الذي دخله التخصيص هل هو جماز أم ال؟املسألة السابعة
 .ما جيوز ختصيصه من اللفظ وما ال جيوز املسألة الثامنة:

املخصصات املتصلة عند األصوليني وهي: االستثناء، والشرط،  اْلالف يف املسألة التاسعة:
 .والتقييد بظرف املكان، واجملرور، والتمييز الظروف من الزمان،و والغاية، والصفة، 

 اثلثا: املشرتك
 .للباصرة واجلارية وغريمها (25)اللفظ املوضوع لكل واحد من معنيني فأكثر كالعنيحده: 

أقوال: الوجوب عقال، حمال عقال، جائز عقال ال لغة،  (26)على مخسةاالختالف يف وجوده 
 .جائز لغة وعقال ال شرعا، جائز لغة وعقال وشرعا

أقوال: يصح استعماله يف  (27)على أربعةمذاهب العلماء يف استعمال املشرتك يف مجيع معانيه 
مجيع معانيه مفردا أو غريه، مثبتا كان أو منفيا، وبه قال اجلمهور، وقيل: ال يصح ذلك مطلقا، 

ن وقيل: جيوز يف النفي دون اإلثبات، قاله بعض احلنفية، وقيل: يصح إذا كان املشِتك مجعا؛ أل
 اجلمع كأنه تكرار، فكل مفرد يراد به أحد معاين املشِتك.

 :(28)أسباب وقوع االشرتاك
 .: اْشِتَاك يف َمْوُضوع اللَّْفظَة املفردةَأحدَها
 .: اْشِتَاك يف أحواهلا الَِِّت تعرض هَلَا من إعراب َوَغريهَوالثَّاين 

 .بَِناء بَ ْعضَها على بعض: اْشِتَاك يُوِجبُه تركيب اأْلَْلَفاظ وَ َوالثَّاِلث

                                                           

 (29  شرح تنقيح الفصول )ص:  (25)
 (57 /1)   إرشاد الفحول إَل حتقيق احلق من علم األصول (26)
 (57 /1)   إرشاد الفحول إَل حتقيق احلق من علم األصول (27)
 (37  اإلنصاف يف التنبيه على األسباب الِت أوجبت االختالف بني املسلمني )ص:  (28)
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 .حروف املعاين بني االشرتاك واجملاز
ذهب بعض العلماء إَل أن كل حرف من حروف املعاين قد وضع ملعىن حقيقي، وهو يف 

 .(29)استعماالته األخرى جماز، وذهب آخرون إَل أهنا ألفاظ مشِتكة بني معانيها حقيقة
ينقسم إىل منطوق ومفهوم، ويف كل منهما أقسام  املعىناثنيا: اللفظ ابعتبار كيفية داللته على 

 .اختلف على إثرها العلماء
صريح وغري صريح، إَل  منطوق ومفهوم، واملنطوققسم اجلمهور اللفظ ابعتبار داللته إَل 

 .مفهوم موافقة ومفهوم خمالفةإَل  املفهوموقسموا مقصود وغري مقصود، وغري الصريح إَل 
عبارة عن داللة اللفظ على حكم يف حمل النطق، كقوله صلى هللا عليه وسلم:  داللة املنطوق:

 "يف الغنم السائمة زكاة" فالنص يدل مبنطوقه على وجوب الزكاة يف الغنم السائمة.
املنطوق وإن كان املطابقة أو التضمن، دل اللفظ على احلكم بطريقة  صرحيافإن كان املنطوق 

 مقصود وغري مقصود م بطريق االلتزام، وهو قسماندل اللفظ على احلك غري صريح
: داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق للمسكوت عنه، كقوله تعاَل: }َفاَل تَ ُقْل داللة املفهوم

{ ]اإلسراء:  [، الدل منطوقه على حترمي التأفف، ومفهومه على حترمي مجيع األذى.23هَلَُما ُأفٍ 
وإما لفظ على ثبوت حكم املنطوق للمسكوت عنه، ، وهو داللة المفهوم موافقةوهي إما 
 ، وهو داللة اللفظ على ثبوت نقيض حكم املنطوق للمسكوت عنه.مفهوم خمالفة

قال به اجلمهور، وأنكره متقدمو احلنفية يف نصوص الشارع وكالم الناس، وأثبته مفهوم املخالفة، 
طهم وسائر عباراهتم، وقال بعكس متأخروهم يف املصنفات الفقهية وكالم الناس يف عقودهم وشرو 

 وللقائلني به أدلة، وشروط لألخذ به.قوهلم بعض متأخري الشافعية، 
شروط  وللقائلني هبامن أشهر أنواعه: مفهوم الصفة، والشرط، والعدد، واحلصر، واالستثناء، 

 يف تطبيقها على نصوص الوحيني. (30)واختالفات
 

                                                           

 (96  البحث البالغي عند األصوليني. )ص:  (29)
يف هذه احلدود والتقسيمات والشروط (36 /2)   ينظر: إرشاد الفحول إَل حتقيق احلق من علم األصول (30)

 .واالختالفات
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 .وخفائهااثلثا: اللفظ ابعتبار وضوح الداللة 
 ، وفيهما أقسام اختلف على إثرها العلماء.إىل واضح الداللة، وخفي الداللة على معناهينقسم 

، وروي عن الشافعي أنه مل ظاهر، ونص  عند اجلمهور خالفا للحنفية ينقسم إَل  واضح الداللة
على أن النص هو  يفرق بينهما؛ ألنه الَحَظ املعىن اللغوي فالنص لغة معناه الظهور، بيد أن اجلمهور

الذي تكون داللته قطعية، والظاهر هو ما تكون داللته ظنية، فإن ُصرف عن ظاهره لدليل فهو 
 اختلفوا فيها كاختالفهم يف تطبيقها على نصوص الوحيني. (31)املؤول، وهلم شروط لتأويله

 من الظاهر املّطرد:
الندب واإلابحة وغريمها مما تستعمل صيغة األمر املطلق، فتكون ظاهرة يف الوجوب، مؤولة يف "

فيه، ومنه صيغة النهي املطلق، فهي ظاهرة يف التحرمي مؤولة يف غريه، ومنه صيغ العموم، فهي ظاهرة 
 .(32)يف استغراق ما تصلح له، مؤولة يف محلها على وجه من أوجه اْلصوص"

 وأما خفي الداللة على معناه فينقسم إىل جممل ومتشابه
دائر بني احتمالني فصاعدا إما بسبب الوضع كاملشِتك، أو من جهة العقل  هو الاجململ: 

 .(33)كاملتواطئ ابلنسبة إَل جزئياته
 إىل: (34)وينقسم ابعتبار أسبابه

اجململ الناشئ عن اشِتاك اللفظ عند القائلني بعدم عموم املشِتك سواء كان اللفظ مفردا   .1
املختار الَسي الفاعل واملفعول، أو كان مركبا كقوله تعاَل: كالعني للذهب واجلارية والباصرة، وكلفظ 

 [ املِتدد بني الزوج والويل، والذي يسميه احلنفية املشكل.237}بَِيِدِه ُعْقَدُة النِ َكاِح{ ]البقرة: 
 اجململ الناشئ؛ بسبب نقل اللفظ من معناه اللغوي إَل الشرعي كألفاظ العبادات. .2
 أمرين، كالِتدد بني إحلاق الفم واألنف بظاهر البدن أو بباطنه اجململ الناشئ عن الِتدد بني .3

 يف وجوب الغسل.

                                                           

 (550  ينظر: مفتاح الوصول إَل بناء الفروع على األصول )ص:  (31)
 (280/ 1الديب ) -  الربهان يف أصول الفقه. ط الوفاء (32)
 (274  شرح تنقيح الفصول )ص:  (33)
 (245  ينظر: أسباب اختالف الفقهاء يف األحكام الشرعية)ص: (34)
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الذي يعرف مراده ابلظهور والتأويل؛ ولذا قيل: هو ما استأثر هللا احملكم فيقابل وأما املتشابه 
 (35)بعلمه، وهو على هذا احلد ليس يف األحكام التكليفية، وقيل هو اجململ، وقيل إنه أعم منه

 فتدخل فيه األحكام التكليفية.
ينقسم إىل حقيقة وجماز وكناية، ولكل منها  رابعا: اللفظ ابعتبار استعماله يف املعىن املوضوع له

 أنواع، وأحكام اختلف بسببها العلماء.
 .احلقيقة واجملاز
 ”لفظ مستعمل فيما وضع له أوال، يف اصطالح به التخاطب” احلقيقة:

والوضع إما لغوي كاإلنسان واألسد، أو شرعي كالصالة والصيام، أو عريف عام كالدابة للخيل أو 
وهلا ، تنقسم احلقيقة إىل أربعة أقساماحلمار، أو عرف خاص كاْلرب عند أرابب العلوم، وعلى هذا 

ا عما ثبوت ما ُوضعت له مطلقا، عاما كان أو خاصا، أمرا أو هنيا، وامتناع نفيهأحكام منها: 
ُوضعت له، ورجحاهنا على اجملاز؛ الستغنائها عن القرينة، ورجحاهنا على املشِتك، ويتفرع عن هذا 
اْلالف يف اللفظ إذا دار معناه بني الشرعي واللغوي فقدم اجلمهور الشرعي، واحلنفية اللغوي يف 

 مسائل.
اًل، يف اصطالح به وضع له أو  هو استعمال يف غري ماإما لفظي أو عقلي، فاللفظي  اجملاز:

هو إسناد الفعل أو معناه إَل غري ما هو له ملالبسة مع قرينة ، والعقلي التخاطب؛ لعالقة بينهما
 .[2{ ]الزلزلة: ا}َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثْ َقاهلََ  مانعة من إرادة اإلسناد إَل ما هو له ك 

كرأيت إىل ثالثة أقسام:  لغوي ينقسم ابعتبار االصطالح الذي به التخاطب واجملاز اللفظي 
كاستعمال الصالة للثناء والدعاء ، وشرعي كاستعمال الدابة لِلبلهوعريف  أسدا يقود السيارة،

 .(36)واالستغفار
 مصدر كنيت عن كذا إذا تركت التصريح به.الكناية: 

معا، ويقابلها ما أطلق وأريد به الزم معناه احلقيقي مع جواز إرادهتما وهي يف اصطالح البيانيني 
 احلقيقة واجملاز قسيما هلما.

                                                           

 (40لعلوم يف احلدود والرسوم )ص: (، ومعجم مقاليد ا108  ينظر: احلدود يف األصول )ص:  (35)
 (245  ينظر: أسباب اختالف الفقهاء يف األحكام الشرعية)ص: (36)
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ما استِت املراد منه يف نفسه سواء كان املعىن حقيقيا أو جمازاي، ويقابلها ويف اصطالح األصوليني 
الصريح، وهو ما انكشف املراد منه يف نفسه؛ لذا عد األصوليون احملكم واملبني من الصريح، واجململ 

 واملتشابه من الكناية.
 . (37)تقابل الصريح دون احلقيقة واجملاز إذ قد جتتمع معهماح الفقهاء ويف اصطال

وهي داخلة يف ألفاظ العقود يف أبواب املعامالت، واختلف الفقهاء يف تطبيقاهتا؛ الختالف يف 
 (38)عد األلفاظ من الصريح أو الكناية

 خالفية: (39)ويف احلقيقة واجملاز مسائل
 .الوحيني أو فيها مجيعااْلالف يف ثبوته يف العربية دون  .1
 .يف جواز اجلمع بني احلقيقة واجملاز .2
 .اْلالف يف جواز عموم اجملاز .3
 .اْلالف يف ختصيصه بغريه .4
 .الفرق بني النقل واجملاز الراجح .5
 .يف دواعي اجملاز .6
 .التعارض بني احلقائق الشرعية واللغوية والعرفية .7

كإطالق األسد، واحلمار على الشجاع والراجح أنه وقع يف العربية، للقطع ابالستقراء، 
 والبليد، وشابت ُلمة الفيل وقامت احلرب على ساق ودارت رحاها.

 يف التعارض احلاصل بني أحوال األلفاظ
 - 40):)االحتماالت املخلة ابلفهم عشرة

                                                           

 (138 /3)   ينظر: البحر احمليط يف أصول الفقه (37)
َقِسُم إََل (: "اْعَلْم أَنَّ أَْلَفاَظ اْلُعُقوِد َواْلُفُسوِخ َوَما َجَرى جَمْرَاهَ 306/ 2جاء يف املنثور يف القواعد الفقهية ) (38) ا تَ ن ْ

َماُم إنَّ َما َوَرَد يف الشَّرِْع إمَّا أَْن يَ َتَكرََّر أَْو اَل، فَِإْن َتَكرََّر َحىتَّ  .َصرِيٍح وَِكَنايَةٍ  اُْشُتِهَر   َوالضَّاِبُط، َكَما قَاَلُه اإْلِ
َعاَدِة، فَِإنَّ ُعْرَف الشَّرِْع " ُهَو " اْلُمت ََّبُع، َوَعَلْيِه "بَ ي َّنَّا". َكاْلبَ ْيِع َواْلِعْتِق َوالطَّاَلِق فَ ُهَو َصرِيٌح، َوِإْن ملَْ َيِشْع يف الْ 

ْيِه َأحْلَْقَنا اْلِفرَاَق َوالسَّرَاَح مَحَْل الدَّرَاِهِم يِف اأْلَقَارِيِر َعَلى الن َّْقرَِة اْْلَاِلَصِة َقْطًعا، َوِإْن َغَلَب اْلُعْرُف " خِبِاَلِفَها "، َوَعلَ 
 الطَّاَلِق لَِتَكرُّرَِها َشْرًعا." ِبَصرِيحِ 

 (383/ 1  ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ) (39)
( فقد عر فها مجيعا، وذكر 17(، والقرايف يف االحتماالت املرجوحة )ص: 390/ 1  ينظر: احملصول للرازي ) (40)

 أوجه احتماالهتا وتعارضاهتا، ومقد مها، وأوجه االعِتاض عليها.
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واإلضمار، والتخصيص، والنسخ، والتقدمي والتأخري، واملعارض  االشرتاك، والنقل، واجملاز،
 .(41)العقلي، وتغيري اإلعراب، والتصريف

معدوم، أو يف غاية  -أي يف نصوص الوحيني-"َوُوُجوُد اْلَقْطِع ِفيَها وهي معىن كالم الشاطيب: 
، َوَعَدِم ااِلْشِتَاِك، َوَعَدِم اْلَمَجاِز، َوالن َّْقِل الندور؛ فَِإن ََّها تَ تَ َوقَُّف َعَلى نَ ْقِل اللَُّغاِت َوآرَاِء النَّْحوِ 

ْضَماِر، َوالتَّْخِصيِص لِْلُعُموِم، َوالت َّْقِييِد لِْلُمْطَلِق، َوَعَدِم النَّاِسِخ،  ، َواإْلِ َوالت َّْقِدمِي الشَّْرِعيِ  َأِو اْلَعاِديِ 
عارض اْلَعْقِليِ  "

ُ
 (42)َوالتَّْأِخرِي وامل

ولذا جاء يف ، أن كل نصوص الوحيني ظنية، بل بعضها قطعية بقرائن أخرىوليس معىن هذا 
التحصيل من احملصول: "واإِلنصاف إفادة اليقني تتوقف على القرائن مشاهدة كانت أو معلومة 

ِسَها، َلِكْن ِإَذا ، وقال الشاطيب نفسه:"َوَقِد اْعَتَصَم َمْن قَاَل ِبُوُجوِدَها أِبَن ََّها ظَنِ يٌَّة يف أَنْ فُ (43)ابلتواتر."
ٌر" ُقوَلٌة؛ فَ َقْد تُِفيُد اْلَيِقني، َوَهَذا ُكلُُّه َندٌر َأْو ُمتَ َعذِ  ، قال يف نشر (44)اقْ تَ َرَنْت هِبَا قَ رَاِئُن ُمَشاَهَدٌة أَْو َمن ْ

 البنود:"
 (45)والنقل ابملنضم قد يفيد ... للقطع والعكس له بعيد"

من الطواغيت الِت هدم هبا أصحاب التأويل الباطل  وأما وصف هذه االحتماالت أبهنا "طاغوت
فقول عجب عجاب أتابه طبيعة اللغة العربية مح الة األوجه، وأتابه هذه  (46)معاقل الدين..."

املسميات واالصطالحات يف علوم العربية، واختالف األصوليني يف تقعيدها واجلمع بينها، واختالف 
 شروح السنة.اجملتهدين املنقول يف دواوين الفقه و 

 .اجلمع بني تعارض االحتماالت العشرة، وغريها
النقل أوَل من االشِتاك، واجملاز أوَل من االشِتاك، واإلضمار أوَل ومجعوا بني تعارضها فقالوا: 

من االشِتاك، والتخصيص أوَل من االشِتاك، واجملاز أوَل من النقل، واإلضمار أوَل من النقل، 

                                                           

 (17(، واالحتماالت املرجوحة )ص: 39/ 3تيسري الوصول إَل منهاج األصول )ينظر:  (41)
 (.28/ 1  املوافقات ) (42)
 (256/ 1  التحصيل من احملصول ) (43)
 (.28/ 1  املوافقات ) (44)
 (87/ 1  نشر البنود على مراقي السعود ) (45)
 (84  معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة )ص:  (46)
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واجملاز أوَل من اإلضمار، واالشِتاك أوَل من النسخ، والتواطؤ أوَل من  والتخصيص أوَل من النقل،
االشِتاك، واالشِتاك بني علمني أوَل، مث بني علم ومعىن، مث بني معنيني، والتواطؤ أوَل من املشكك، 

 وهو أوَل من املشِتك.
 يف التقعيد حينا، ويف مسائَل حينا آخر. (47)وقيل يف ُكلٍ  ابلعكس

 .عارض العموم البديل والشمويلاجلمع بني ت
العام املخصوص أوَل من اْلاص والعام املؤولني؛ لكثرة التخصيص، وقلة التأويل، والكثرة تدل 
على قلة املفسدة، واْلاص املؤول أوَل من العام املؤول، واملقيد أوَل من املطلق، واملطلق أوَل من 

فيه جهتا العموم واْلصوص هو أوَل من العام  العام، والعام املخصوص أوَل من املطلق املؤول، وما
املخصوص، وما فيه جهة اإلطالق والتقييد فهو أوَل مما فيه اإلطالق فقط، واملقيد راجح على 
املطلق وعلى املقيد من وجه دون وجه، والنكرة املنفية من جهة العموم أوَل من مجيع أنواع العموم 

والالم، والثاين أوَل من الثالث وهو أوَل من بقية أنواع من الشرط واجلزاء واجلمع احمللى ابأللف 
العموم حنو اسم اجلنس، واملفرد املعرف، واجلمع املنكر عند القائلني به، وما فيه عموم البدلية أوَل مما 
فيه عموم الشمول؛ ألنه أقرب إَل اْلصوص، واسم اجلنس احمللى ابأللف والالم أوَل من املفرد احمللى 

 .(48)المابأللف وال
 وهلم فيما تقد م أقاويل أخر اقتضتها اللغة وسياقات نصوص الوحيني.

ُب مَحُْل اللَّْفِظ َعَلى َحِقيَقِتِه َوُعُموِمِه َوإفْ رَاِدِه  وأما ما جاء يف خمتصر التحرير يف أصول الفقه: "َوجيَِ
َوتَ َبايُِنِه ُدوَن جَمَازِِه، َوخَتِْصيِصِه، َواْشِتَاِكِه، َوإْضَمارِِه،  َواْسِتْقاَللِِه َوإْطاَلِقِه َوأَتِْصيِلِه َوتَ ْقِدمِيِه َوأَتِْسيِسهِ 

اِجٍح، َوحُيَْمُل َعَلى َوتَ ْقِييِدِه، َوزاَِيَدتِِه، َوأَتِْخريِِه، َوتَ وِْكيِدِه َوتَ رَاُدِفِه، َوَعَلى بَ َقائِِه ُدوَن َنْسِخِه، إالَّ ِلَدلِيٍل رَ 
د يتبادر إىل الذهن من إطالق يف أوله يقيده آخره الذي عليه مجاهري فما ق (49)ُعْرِف ُمَتَكلِ ٍم."

 إالَّ ِلَدلِيٍل رَاِجٍح، َوحُيَْمُل َعَلى ُعْرِف ُمَتَكلِ ٍم." العلماء: "
 
 

                                                           

 (17  ينظر: االحتماالت املرجوحة )ص:  (47)
 (3714/ 8هناية الوصول يف دراية األصول ) (48)
 (61  60  خمتصر التحرير يف أصول الفقه )ص (49)



  2021/  6/  10-8: املوافق                          املرقب جامعة -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                        sunnaconf.elmergib.edu.ly  

الفصل الثاين: مناذج من أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم، واختالف العلماء يف 
 فهم ما تفرع عنها؛ لعلل لغوية

أحاديث اختلف اجملتهدون يف فهمهما واستنباط الفروع الفقهية؛ الختالفهم يف  وسأتناول فيه
املعاين اللغوية، وسأوردها على حسب ترتيب قواعد االختالف يف األلفاظ وضعا، وداللة، ووضوح 

 داللتها وخفائها، واستعماهلا، وسأقتصر على مثال واحد لكل مسألة لغوية؛ لضيق ورقات البحث.
 أقسام اللفظ ابعتبار داللته على املعىن وضعاً: اخلاص، والعام، واملشرتكأوال: أمثلة 

 من أمثلة اختالف اجملتهدين يف فهم احلديث املرتتب على اخلالف يف معىن )اخلاص(
َمْضَمَض  أو - أَنَُّه أَفْ رََغ ِمَن اإِلََنِء َعَلى يََدْيِه فَ َغَسَلُهَما، مُثَّ َغَسلَ ”،بن زَْيد   اّللَِّ  حديث عبد

رَْأِسِه، ِمْن َكفٍَّة َواِحَدٍة، فَ َفَعَل َذِلَك َثاَلاًث، فَ َغَسَل يََدْيِه ِإََل املِْرفَ َقنْيِ َمرَّتَ نْيِ َمرَّتَ نْيِ، َوَمَسَح بِ  - َواْستَ ْنَشقَ 
، مُثَّ قَاَل: أَقْ َبَل وَ  ما َهَكَذا ُوُضوُء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه »َما أَْدبَ َر، َوَغَسَل رِْجَلْيِه ِإََل الَكْعبَ نْيِ

 .(50)«َوَسلَّمَ 
بعد اتفاقهم على اشِتاط  حيث اختلف علماء األمصار، هل النية شرط يف صحة الوضوء أم ال

يَن.{، فذهب الشافعي، النية يف العبادات لقوله تعاَل: }َوَما  أُِمُروا ِإال لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِ 
ومالك، وأمحد، وأيب ثور، وداود وذهب فريق آخر إَل أهنا ليست بشرط، وهو مذهب أيب حنيفة، 

 .(51)والثوري
ومن أسباب اختالفهم أن الوضوء غسٌل ومسٌح، ومها لفظان خاصان ملعىن معلوٍم يف أصل 

ٌ ِلَما ُوِضَع َلُه"” ع،الوض فلم تشِتط  (52)َفاَل َيُكوُن َشْرُط النِ يَِّة يف َذِلَك َعَماًل بِِه َواَل بَ َياًَن َلُه، َوُهَو بَ نيِ 
َا اأْلَْعَماُل اِبلنِ يَّاتِ ” احلنفية النية لذلك، واشِتطها اجلمهور حلديث:  املشهور. ”ِإمنَّ

 ديث املرتتب على اخلالف يف معىن )األمر(ـ من أمثلة اختالف اجملتهدين يف فهم احل
َشرِيَك َلَك لَب َّْيَك، ِإنَّ احلَْْمَد َوالنِ ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك،  لَب َّْيَك اللَُّهمَّ لَب َّْيَك، لَب َّْيَك ال: »حديث

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ  - ُعَمَر َعِن النَّيب ِ  ِمْن رَِوايَِة َماِلٍك َعْن ََنِفٍع َعِن ابن«. َشرِيَك َلكَ  ال  . (53)ى اَّللَّ
                                                           

 (49/ 1صحيح البخاري ) (50)
 (15/ 1بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) (51)
 (83/ 1كشف األسرار شرح أصول البزدوي )( 52)
 (331/ 1  موطأ مالك ت عبد الباقي ) (53)
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هِبََذا اللَّْفِظ، َواَل  ؟ فـََقاَل َأْهُل الظَّاِهِر: ِهَي َواِجَبةٌ َواْختَ َلُفوا يف َهْل ِهَي َواِجَبٌة هِبََذا اللَّْفِظ؟ أَْم اَل 
َا اْختَ َلُفوا يف  يف تَ ْبِديِلِه، كما   الز اَِيَدِة َعَلْيِه أوِخاَلَف ِعْنَد اجْلُْمُهوِر يف اْسِتْحَباِب َهَذا اللَّْفِظ، َوِإمنَّ

َأنَّ »ِلَما َرَواُه َماِلٌك  ؛(54)َأْوَجَب َأْهُل الظَّاِهِر رَْفَع الصَّْوِت اِبلتـَّْلِبَيِة، َوُهَو ُمْسَتَحبٌّ ِعْنَد اجْلُْمُهور
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  - َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل: أَََتين ِجرْبِيُل، فََأَمَرين َأْن آُمَر َأْصَحايب َوَمْن َمِعي َأْن يَ ْرفَ ُعوا  - َصلَّى اَّللَّ

ْهاَللِ   . (55«)َأْصَواتَ ُهْم اِبلت َّْلِبَيِة أو اِبإْلِ
فهم احلديث املرتتب على اخلالف يف هل يفيد النهي الفساد،  من أمثلة اختالف اجملتهدين يف

 وهل حُيمل على التحرمي أو الكراهة؟

اَل خَيُْطُب َأَحدُُكْم َعَلى ِخْطَبِة »َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: حديث 
هل الركون الرضا ابلزوج أو تسمية الصداق؟، وقال الشافعي: إمنا اخُتلف يف املنهي عنه  (56)«َأِخيهِ 

النهي إذا أذنت لويل العقد أن يعقد لرجل معني وال خالف أن اْلاطب بعد الركون عاص، واخُتلف 
إذا وقع العقد يف صورة النهي هل يفسد العقد أم ال؟ قال الشافعي والكوفيون: ميضي العقد ألن 

أي للكراهة أو احلظر والقوالن ملالك، وله اثلث يفسخ قبل البناء،  النهي ليس عندهم للوجوب
 . (57)حكاها أبو عمر، قال: واملشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده.

 من أمثلة اختالف اجملتهدين يف فهم احلديث املرتتب على اخلالف يف اإلطالق والتقييد

َمَع حديث: "اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبَويلّ  ُمْرِشد  َوَشاِهَدْي حديث: "اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبَويلّ  َوُشُهود " 
" فاألول مطلق يف الويل، ابلنسبة إَل الرشد والغي، ويف الشهود، ابلنسبة إَل العدالة  (58)َعْدل 

والفسق، والثاين مقيد ابلرشد يف الويل، والعدالة يف الشهود، ومها متحدان سببا وحكما؛ ألن سببهما 
مهما نفيه إال بويل وشهود ; فيحمل املطلق على املقيد هاهنا، ويعترب رشد الويل النكاح، وحك

الذي ذهب إَل أن املطلق واملقيد إذا وردا يف حادثة  (59)وعدالة الشهود، خالفا أليب حنيفة يف ذلك

                                                           

 (102/ 2بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) (54)
 (334/ 1  موطأ مالك ت عبد الباقي ) (55)
 (523/ 2موطأ مالك ت عبد الباقي ) (56)
 (189/ 3شرح الزرقاين على املوطأ ) (57)
 وعائشة.( : )صحيح( ]هق[ عن عمران 1254/ 2  صحيح اجلامع الصغري وزايدته ) (58)
 (636/ 2شرح خمتصر الروضة ) (59)
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واحدة ال حيمل كمطلق على املقيد؛ ألن كالم احلكيم حممول على مقتضاه ومقتضى املطلق 
 .(60)قيد التقييداإلطالق وامل

 من أمثلة اختالف اجملتهدين يف فهم احلديث املرتتب على اخلالف يف العام وختصيصه

، قال بعضهم عام؛ ألن لفظ (61)"كل صالة مل يقرأ فيها أبم القرآن فهي خداج"  حديث:
: إن "كل" إذا أضيف إَل النكرة يقتضي عموم األفراد، فيتناول بعمومه صالة املأموم، وقال اجلمهور

الوارد  وكل بدعة ضاللة"... ومن ذلك حديث: " (62)هذا عام خمصوص، فخرج منه حكم املأموم
يف غري ما حديث، عده بعضهم عاما؛ ألن لفظ "كل" إذا أضيف إَل النكرة يقتضي عموم األفراد، 

َشْيٍء أِبَْمِر  فجعل كل احملداثت ضاللة، وقال بعضهم هذا عام خمصوص َكَقْولِه تَ َعاََل: }ُتَدمِ ُر ُكلَّ 
َا{ ]األحقاف:  [، َواْلمرَاد هبَا َغالب 23[، َوَقوله تعاَل:  }َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِ  َشْيٍء { ]النمل: 25َرهبِ 

فجعل احملداثت أنواعا، جاء يف االقتضاب: "ما وافق أصل السنة بقياس عليها فهو  (63)اْلبدع
 .(64)ل السنن فهو ضاللة"حممود، كقول عمر: نعمت البدعة هذه، وما خالف أصو 

 من أمثلة اختالف اجملتهدين يف فهم احلديث املرتتب على اخلالف يف تعيني أحد معاين املشرتك
 َأوهلَا: اْشرِتَاك يف َمْوُضوع اللَّْفظَة املفردة

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا مثاله حديث  انْ َهُكوا »َعَلْيِه َوَسلََّم: اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
قَاَل قوم َمْعَناُه: وفروا وكثروا، َوقَاَل آَخُروَن: قصِ روا وانقصوا، وكال ، 65«الشََّواِرَب، َوأَْعُفوا اللِ َحى

و"عفا" حرف من اأَلضداد. يقال: عفا الشيُء "  قال ابن األنباري:، (66)اْلَقْوَلنْيِ َلُه َشاهد من اللَُّغة
 :َرس، وعفا ِإذا زاد؛ فمن الد ُروس قول امرئ الَقْيسِإذا نقص ودَ 

 فُتوِضَح فاملِْقراِة مل يَ ْعُف َرَْسُها ... ِلما َنَسَجْتها ِمْن َجُنوٍب وََشَْألِ 
                                                           

 (َ 262ختريج الفروع على األصول )ص:  (60)
 (296/ 1  صحيح مسلم ) (61)
 (216/ 1  ينظر: شرح معاين اآلاثر ) (62)
 (605/ 2  ينظر: شرح املشكاة للطييب الكاشف عن حقائق السنن ) (63)
 (383/ 1  االقتضاب يف غريب املوطأ وإعرابه على األبواب ) (64)

 (160/ 7صحيح البخاري )   (65)
 (47  اإلنصاف يف التنبيه على األسباب الِت أوجبت االختالف بني املسلمني )ص:  (66)
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فمعناه: مل يدرس رَسها لنسج هاتني الرحيني فقط، بل َدَرس لتتابع الرايح وكثرِة اأَلمطار، ويقال: 
 (67)…"هللا عز  وجل : )حىتَّ َعَفْوا(، فمعناه حىتَّ كثروا قد عفا الشَّعر ِإذا كثر، قال

 َوالثَّاين: اْشرِتَاك يف أحواهلا الَِِّت تعرض هَلَا من إعراب َوَغريه
هِ حديث النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " مثاله برفع الذكاة فقد ُروي   (68)"ذََكاُة اجلَِننِي ذََكاُة أُمِّ
متسك املالكية والشافعية برواية الرفع، فمعناه: ذكاة اجلنني هي بنفسها ذكاة أمه،  .ونصبهاالثانية، 

 .(69)ومتسك احلنفية برواية النصب، فمعىن احلديث عندهم: أن يذكى اجلنني كما تذكى أمه
 َوالثَّاِلث: اْشرِتَاك يُوِجبُه تركيب اأْلَْلَفاظ َوبَِناء بـَْعضَها على بعض

أو َمْضَمَض  -أَنَُّه أَفْ رََغ ِمَن اإِلََنِء َعَلى يََدْيِه فَ َغَسَلُهَما، مُثَّ َغَسَل ”،اّللَِّ بن زَْيد   مثاله حديث عبد
ِه، رَْأسِ ِمْن َكفٍَّة َواِحَدٍة، فَ َفَعَل َذِلَك َثاَلاًث، فَ َغَسَل يََدْيِه ِإََل املِْرفَ َقنْيِ َمرَّتَ نْيِ َمرَّتَ نْيِ، َوَمَسَح بِ  -َواْستَ ْنَشَق 

، مُثَّ قَاَل:  َهَكَذا ُوُضوُء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه »ما أَقْ َبَل َوَما أَْدبَ َر، َوَغَسَل رِْجَلْيِه ِإََل الَكْعبَ نْيِ
حيث اختلف العلماء يف وجوب ترتيب الوضوء؛ الختالفهم يف املعىن املراد من )الواو(    (70)َوَسلََّم"

ويف القدر الواجب مسحه من الرأس؛ الختالفهم يف املعىن املراد من )الباء( هل الِتتيب أو اجلمع؟، 
، وجل حروف املعاين يعِتيها هذا اْلالف؛ ألن تعدد (71) هل التبعيض أو اإللصاق أو الزايدة؟

 معانيها من ابب املشِتك على أحد القولني، وألن غالب اْلالف فيها إمنا يظهره الِتكيب والسياق.
 ة أقسام اللفظ ابعتبار كيفية داللته على املعىن منطوقه ومفهومهاثنيا: أمثل

 من أمثلة اختالف اجملتهدين يف فهم احلديث الختالفهم يف املنطوق ومفهوم املوافقة

فمنطوقه يُوجب قضاء الصالة  (72)"َمْن ََنَم َعْن َصاَلٍة َأْو َنِسيَ َها فَ ْلُيَصلِ َها ِإَذا ذََكَرَها" حديث
على النائم والناسي إمجاعا، واتفق اجلمهور على أن يقضيها العامد أوَل، وخالف يف ذلك أهل 

 . (73)الظاهر فقالوا: ليس على املتعمد لِتك الصالة يف وقتها قضاء؛ ألنه غري َنئم وال َنس

                                                           

 (86  األضداد البن األنباري )ص:  (67)
 (: )صحيح( ]د ك[ عن جابر.645/ 1  صحيح اجلامع الصغري وزايدته ) (68)
 ( 553/ 1  رفع النقاب عن تنقيح الشهاب) (69)
 (49/ 1  صحيح البخاري ) (70)
 (216، 162/ 1  عيون األدلة يف مسائل اْلالف بني فقهاء األمصار ) (71)
 (471/ 1  صحيح مسلم )( 72)
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 ق ومفهوم املخالفةمن أمثلة اختالف اجملتهدين يف فهم احلديث الختالفهم يف املنطو 
 للقائلني مبفهوم املخالفة والنافني لهاملثال األول 

َتاُع" حديث: ، فمنطوقه أهنا إذا (74)"َمْن اَبَع ََنْاًل َقْد أُبِ َرْت فَ َثَمَرتُ َها لِْلَبائِِع إالَّ َأْن َيْشَِتَِطَها اْلُمب ْ
إمنا  -عليه السالم  -بتاع؛ ألنه أُبرت النخل فثمرها للبائع، ومفهومه يقتضي أهنا إذا مل تؤبر للم

جعلها للبائع بشرط اإلابر فإذا انتفى الشرط انتفى املشروط، فاألول مفهوم الصفة، والثاين مفهوم 
 . (75)الشرط، وهذا ضعيف عند احلنفية؛ ألهنم ال يرون املفهوم حجة فال حيتج عليهم به

 للخالف بني القائلني مبفهوم اْلالفاملثال الثاين 
استدل مبفهومه الشافعية ومجاعة ابنتفاء وجوب الزكاة يف  (76)"يف اْلَغَنِم السَّائَِمِة الزََّكاُة": حديث

حديث: "يف ُكلِ  أَْربَِعنَي  (77)املعلوفة، ورده املالكية أبنه خرج خمرج الغالب، وأبنه معارض مبنطوق
 َشاًة َشاٌة".

 ، واضح الداللة، وخفّي الداللة.اثلثا: من أمثلة اللفظ ابعتبار وضوح داللته وخفائها
 من أمثلة اختالف اجملتهدين يف فهم احلديث الختالفهم يف فهم واضح الداللة، الظاهر

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإَذا قَاَم َأَحدُُكْم ُيَصلِ ي، فَِإنَُّه َيْستُ رُُه حديث َأِب َذرّ  
َتُه نْيَ يََدْيِه ِمْثُل آِخرَِة الرَّْحِل، فَِإَذا ملَْ َيُكْن بَ نْيَ َيَدْيِه ِمْثُل آِخرَِة الرَّْحِل، فَِإنَُّه يَ ْقَطُع َصاَل ِإَذا َكاَن ب َ 

ختلف العلماء يف قطع الصالة ابملذكورين، فقال مجاعة . ا(78)احلَِْماُر، َواْلَمْرأَُة، َواْلَكْلُب اأْلَْسَوُد"
قطع، ونُقل عن أمحد أنه قال: يقطع الصالة الكلب األسود، ويف النفس من بظاهر ما ورد يف ال

املرأة واحلمار شيء. واجلمهور على أنه ال يقطع الصالة شيء، وأن أحاديث القطع مؤوَّلة بشغل 
 .(79)القلب وقطع اْلشوع 

                                                                                                                                                                  

 (554(، ومفتاح الوصول إَل بناء الفروع على األصول )ص: 78/ 1  ينظر: االستذكار ) (73)
 (78/ 3  صحيح البخاري ) (74)
 (285/ 3الفروق )   ينظر: أنوار الربوق يف أنواء( 75)
 (118/ 2أصله يف صحيح البخاري ) (76)
 (40/ 2  أنوار الربوق يف أنواء الفروق ) (77)
 (.365/ 1  صحيح مسلم ) (78)
 (424/ 2  ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم ) (79)
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 من أمثلة اختالف اجملتهدين يف فهم احلديث الختالفهم يف فهم خفي الداللة، اجململ
 (81)َوحَنُْوُه "ال َصالَة إالَّ بَِفاحِتَِة اْلِكَتاِب" و"ال ِنَكاَح إالَّ ِبَويلٍ " (80)"ال َصالَة إالَّ ِبطُُهوٍر"حديث 

املراد هنا من هذه األحاديث وحنوها مما فيه نفي ، (82)و"ال ِصَياَم ِلَمْن ملَْ يُ بَ يِ ْت الصِ َياَم ِمْن اللَّْيِل"
فيها على إضمار شيء، فاجلمهور على أهنا ليست جمملة؛ بناء على  ذوات واقعة: تتوقف الصحة

ألن الفعل املنفي  ؛(83)القول بثبوت احلقائق الشرعية، وأصحاب أيب حنيفة يقولون: ذلك من اجململ
موجود، فالنفي يرجع إَل حكم من أحكامه، وليس حكم أبوَل من حكم )آخر( ويتناقض محله 

؛ ألن يف ضمن نفي الكمال إثبات اإلجزاء، فيثبت أنه حيتاج إَل على نفي الكمال ونفي اإلجزاء
 بيان املراد.

 رابعا: من أمثلة اللفظ ابعتبار استعماله يف املعىن املوضوع له يف احلقيقة واجملاز
 من أمثلة اختالف اجملتهدين يف فهم احلديث لرتدده بني احلقيقة اللغوية والشرعية

نَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أَأَتَ َوضَُّأ ِمْن حُلُوِم اْلَغَنِم؟ ، أَ حديث َجاِبِر ْبِن ََسَُرةَ 
ِبِل؟ قَاَل: « قَاَل: "ِإْن ِشْئَت فَ تَ َوضَّْأ، َوِإْن ِشْئَت َفاَل تَ َوضَّأْ  نَ َعْم فَ تَ َوضَّْأ ِمْن »قَاَل أَتَ َوضَُّأ ِمْن حُلُوِم اإْلِ

بِ  حيث ذهب عامة أصحاب احلديث إَل إجياب الوضوء من أكل حلوم اإلبل قوال ،  (84)ِل"حُلُوِم اإْلِ
بظاهر هذا احلديث، وإليه ذهب أمحد بن حنبل، وأما عامة الفقهاء فمعىن الوضوء عندهم متأول 

 . (85)على الوضوء الذي هو النظافة ونفى الزهومة كماُ روي توضؤوا من اللنب فان له دَساً 
الفقهاء األمر يف حديث ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، وعكس عامة 

فذهبوا إَل محل النكاح يف احلديث على العقد  (86)قَاَل: "اَل يَ ْنِكُح اْلُمْحرُِم، َواَل يُ ْنَكُح، َواَل خَيُْطُب"
كالم املشرع على املعىن الشرعي أظهر، وذهب الشرعي؛ وهلذا ذهبوا إَل حترمي العقد؛ ألن محل  

                                                           

 (204/ 1  صحيح مسلم ) (80)
   هذا احلديث والذي قبله سبق خترجيهما. (81)
 [ عن حفصة.3(: )صحيح( ]حم 1114/ 2  صحيح اجلامع الصغري وزايدته ) (82)
 (381/ 1  ينظر: التقريب واإلرشاد )الصغري( ) (83)
 (275/ 1  صحيح مسلم ) (84)
أَنَّ النَّيِبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َشِرَب »(َعِن اْبِن َعبَّاٍس: 274/ 1(، ويف صحيح مسلم )67/ 1السنن )   معامل (85)

 «.ِإنَّ َلُه َدََسًا»، َوقَاَل: «لَبَ ًنا، مُثَّ َدَعا مبَاٍء فَ َتَمْضَمضَ 
 (1031/ 2  صحيح مسلم ) (86)
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مع أن القاعدة املشهورة عند   (87)أصحاب أيب حنيفة إَل أن املراد به املعىن اللغوي، وهو الوطء.
اجلمهور أنه إذا دار اللفظ بني معناه الشرعي ومعناه اللغوي ترجح محله على املعىن الشرعي، وذهب 

،  (88)على املوضوع اللغوي، إَل أن يدل الدليل على اجملاز أصحاب أيب حنيفة إَل أنه يِتجح محله
 بيد أن الغالب أن تلك املرجحات يعِتيها التغيري؛ لسياقات وأدلة.

 من أمثلة اختالف اجملتهدين يف فهم احلديث لرتدده بني احلقيقة واجملاز
َماُم »رضي هللا عنه، أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل:  حديث َأِب ُهَريـَْرةَ  ِإَذا أَمََّن اإْلِ

َم ِمْن َذنِْبهِ  فذهب اجلمهور إَل أن  (89)«فََأمِ ُنوا، فَِإنَُّه َمْن َواَفَق أَتِْميُنُه أَتِْمنَي اْلَماَلِئَكِة ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ
، فحمل عبارة "إذا أمن اإلمام" على (90)عة فقال: ال يؤمن اإلماماإلمام يؤمن، وتفر د مالك يف مجا

اجملاز، فقال: "أم ن، إذا بلغ موضع التأمني، كأجند إذا بلغ جندا، وأهتم إذا بلغ هتامة"؛ كما أن اإلمام 
ْن َخْلَفُه يسمى مؤم نا؛ لتأمني من خلفه، ففي تفسري املوطأ: "وُيَسمَّى اإلماُم ُمَؤمِ ًنا ِلَسبِب أَتِْمنِي مَ 

َُؤمِ ُن َداِعًيا ِمْن ِجَهِة أَتِْميُنه على 
َُصلِ نَي؛ الْشِتَاِكِهم يف الدَُّعاِء والتَّأِمنِي، َكَما ُيَسمَّى امل

ُدَعاِء ِمَن امل
اِعي، قاَل هللُا تعاَل: }قَاَل َقْد أُِجيَبْت َدْعَوُتُكَما{ َفَسمَّى ُموَسى وَهاُروَن َداِعيَ نْيِ، فإمنََّ  ا َكاَن الدَّ

 .(91) ُموَسى يَْدُعو وَهاُروُن يُ َؤمِ ُن."
اعلم أن معظم الكالم يف األصول يتعلق ابأللفاظ واملعاين أما املعاين وأختم البحث بقول اجلويين: "

فستأيت يف كتاب القياس إن شاء هللا تعاَل وأما األلفاظ فال بد من االعتناء هبا فإن الشريعة عربية ولن 
وقول  ،(92)الل االستقالل ابلنظر يف الشرع ما مل يكن رايَن من النحو واللغة ..."يستكمل املرء خ

: "الشريعة عربيٌة، وإذا كانت عربيًة؛ فال يفهمها حق الفهم إال من فهم اللغة العربية حق الشاطيب
الفهم؛ ألهنما سيان يف النمط ما عدا وجوه اإلعجاز، فإذا فرضنا مبتدائ يف فهم العربية فهو مبتدئ يف 

ية، فإن انتهى إَل فهم الشريعة، أو متوسطا؛ فهو متوسط يف فهم الشريعة واملتوسط مل يبلغ درجة النها

                                                           

 (134/ 1  ينظر: التقريب واإلرشاد )الصغري( ) (87)
 (272  ختريج الفروع على األصول )ص:  (88)
 (87/ص 1  موطأ مالك، ت عبدالباقي، ) (89)
 (155/ص1  ينظر: بداية اجملتهد ) (90)
 (156/ص 1  تفسري املوطأ للقنازعي ) (91)
 (43/ 1  الربهان يف أصول الفقه ) (92)
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درجة الغاية يف العربية كان كذلك يف الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغريهم 
من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن مل يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة مبقدار 

 (93)وال."التقصري عنهم، وكل من قصر فهمه مل يعد حجة، وال كان قوله فيها مقب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (53/ 5  املوافقات ) (93)
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 خـــــــــــامتــــة
 مما سبق، أن اختالف اجملتهدين يف االستنباط وتعدد أقواهلم يف جل املسائل أمر  تبني يل

بعضهم يتعج ب من  تجدو  االختالف؛ إال أنينبدهي، تبعًا لِلسباب املقتضية لذلك 
ذلك؛ لتومههم أن توافر النصوص ميحو ذلكم االختالف؛ ألن االختالف عندهم مقصور 
على ثبوت النص من عدمه، فإذا ثبت كان لزاما أن يزول اْلالف الذي فاضت به دواوين 
اإلسالم من لدن الصحابة رضي هللا عنهم إَل يومنا الناس هذا!!!، بيد أن هذا السبب 

فيه علل اْلالف بني العلماء ما هو إال سبب واحد تعِتيه أحوال جيهلها أكثر  الذي حصروا
 احملتفني به من بني أسباب كثرية .

  يتبني من األمثلة املذكورة أنه ميكن االستدالل لفروع الفقه أبدلة لغوية حبتة، أو أصولية
وية أو أصولية تبني خالصة، أو مبزيٍج بييٍن؛ ولذا ينبغي شحذ مهم املختصني إلفراد حبوث لغ

 رجاحة املذاهب.
  ،يظهر مما تقدم من األمثلة أن وهم فقدان الدليل الذي انقدح يف أذهان كثري من املعاصرين

إمنا هو َنشئ من نشأهتم نشأة ظاهرية حمضة، ال ترى من األدلة سواه، فطفقوا يتهمون 
 .الفقهاء مبخالفة دليلهم األوحد، وهللا املستعان

 تهدين يف األمثلة السابقة إمنا هي أبعاض وأمثلة من أنواع خيتلف العلماء أسباب خالف اجمل
يف إيرادها تعليال للخالف تبعا الختالف آالهتم ومداركهم، بل جند العامل يُورد ملسألة ما 
دليال لغواي، ويُورد هلا يف موضع آخر دليال أصوليا، ويف موضع اثلث مزجيا بني أدلة حديثية 

ن كتابتها، أو وأصولية ولغوية ، فكأنه يذكر من أدلة اْلالف يف املسألة ما انقدح يف ذهنه إاب 
ما يناسب الباب الذي ُيسط ره، وليس هذا من ابب التعارض والتناقض، بل هو من ابب 

 التعاضد واإلثراء.
  اقتضت طبيعة البحث أن أُورد أصول مسائل مباحث األلفاظ، وأنبه عليها إمجاال، وإال فكل

 .فيها طويلة الذيل متشعبة اْلالف كثرية الفروعمسألة 
   املباحث اللفظية يف الدراسات األصولية حتتل املساحة األوسع فيها؛ ملا تضطلع به من أمهية

كربى يف حتديد وضبط املراد من ألفاظ نصوص الوحيني، وعليه فال غرو أن يكون اْلالف 
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اْلالف بني اجملتهدين الذي يغفل  يف مباحث األلفاظ الذي اقتضته اللغة أحد أهم أسباب
 عنه كثريون.

  ،الشاهد الواحد قد يصلح أن يكون دليال ألكثر من قاعدة لغوية؛ ألن األلفاظ حمتملة
 واملصطلحات متداخلة متقاربة، والعلماء متفاوتون يف فهومهم ووسائلهم وأغراضهم.

 م؛ لقلة اعتنائهم ابألصول ادعاء وجود التعارض بني الفقه واحلديث هو جمرد وهم تومهه أقوا
 والعربية.

 .جل القواعد املشهور اطرادها يقيدها السياق، وتصرفها األدلة 
 التوصيات
 .أوصي الباحثني ابالهتمام ابجلانب التأصيلي للفروع نفيا للقطيعة املزعومة بني السنة والفقه 
 طرق  ينبغي للجامعات ودور البحوث العلمية تكوين جلان علمية تعمل على تقريب

 االستنباط من نصوص الوحيني.
  ،العمل على تقوية طالب العلم يف علوم العربية واألصول؛ ألهنما آلة الفهم مع علوم احلديث

 وابقِتاهنا تكو ن نواة جيل علمي حيذو حذو األولني يف الطلب والفهم.
  اء لصد على الباحثني أن خُيرجوا للناس تراث األمة الذي يُبني أصول وقواعد السنة الغر

 التيارات الوافدة الِت ال غرَض هلا غري اهلدم.
 واحلمد هلل أوال وآخرا، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
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