أمهية أصول الفقه يف تقرير مسائل االعتقاد  -دالالت األلفاظ منوذجا
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،وعلى آله وصحبه
أمجعني.
وبعد :فإن حتديد منهجية االستدالل يعد من أهم الوسائل إلنتاج املعرفة اليقينية الصحيحة،
كما أن ضبط هذه املنهجية وبناء مرجعية موحدة هلا جيعلها ذاتية ،وحيافظ على خصوصيتها
يف التصورات واألفكار ،ويضع حدا للتأويالت املمكنة للنصوص الشرعية حمل التطبيق أو
اإلشكال.
وال شك أن أي فكر له مبادئ ومنطلقات ال ميكن أن يكون فكرا حىت ميتلك القدرة
العلمية والعقلية الكافيتني لتحديد مبادئه ومنطلقاته؛ لينتقل من اهلالمية والسيولة إىل الوضوح
والتأسيس ،ومن هنا تظهر أمهية أصول الفقه كأداة لضبط االستنباط وحصر األقوال اليت ميكن
القول هبا يف تفسري الوحي ،كما تظهر أمهيته يف توفريه لآلليات العلمية املنضبطة ،واليت ميكن
من خالل إعماهلا أن يدرك املختص احلصيف خطأ أي جمتهد ،وذلك من خالل حماكمته إىل
هذا العلم اجلليل ،وفحص مدى متسكه بقواعده وضوابطه؛ ألن علم أصول الفقه علم متعال
على األشخاص ،حياكمون إليه وال حياكم إليهم ،وميكن دخول اخلطأ على اخلائض يف علم
الشريعة من نواح متعددة:
الناحية األوىل :الدليل:
فاخلائض يف فهم النص يعرض له اخلطأ يف الدليل من جهة اعتقاد ثبوته ،فيكون غري اثبت
كما هو الشأن يف احلديث الضعيف الواهي الذي ال يتقوى بغريه واحلديث املرتوك واملوضوع،
ويقع اخلطأ له أيضا يف نفي الدليل واعتقاد عدم ثبوته واألمر خبالفه ،والتمسك مبا يقابل من
أصل كالعموم واحلقيقة وغريمها يف ابب الظاهر ،أو االستصحاب األصلي عند انعدام الدليل
مطلقا.
الناحية الثانية :االستدالل:

فقد يقع اإلنسان يف اخلطأ يف الشرع ال من انحية متسكه ابلدليل ،وإمنا من جهة إعماله
له إعماال خاطئا ،فريد عليه ويبطل قوله.
الناحية الثالثة :اخلطأ يف ترتيب الدليل:
فيقدم من األدلة ما حقه التأخري شرعا ،فيوقعه ذلك يف فوضى منهجية ،وقد يتفرع على
هذا مسائل كثرية تؤدي إىل االبتداع.
ونظرا ألن األخطاء الواقعة للناس يف التعامل مع الشرع ال خترج عن هذه النواحي
فإهنا ليست خمصوصة بباب دون ابب ،فقد تشمل مسائل االعتقاد كما تشمل املسائل العملية،
ومن هنا تدعو احلاجة إىل التنبيه على أمهية هذا العلم عموما ،ويف ضبط مسائل االعتقاد
خصوصا ،وهذا ما سوف نتناوله يف هذه الورقة العلمية بشيء من التفصيل إن شاء هللا.
أمهية أصول الفقه:
أصول الفقه هي اليت تبين عليها الشريعة ،فهي قطعية بقطعيتها؛ ألن األصل ال يكون
أصال حىت تشهد له كليات الشريعة ،وما كان كذلك فهو قطعي ،وقطعيتها من كوهنا إما راجعة
إىل أصول عقلية قطعية ،وإما إىل االستقراء الكلي للشريعة وهو قطعي أيضا ،وال يضر ختلف
اجلزئي أحياان( )1كما قال صاحب املرتقى:
ون وع االستقراء يف الت فسري

ت ت بع

ف يحصل الظن ِبن احلكم قد

عم من األف راد كل ما وجد

احلكم

مب لغ أن يفيد حال العلم

كعلمنا يف النحو أن الرف عا

قطعا

ورمبا

ي ب لغ

يف

ذا

للحكم

ي ع م كل

يف

الفاعلني
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( )1خالفا ملا ذهب إليه الطاهر ابن عاشور -رمحه هللا -من أن أصول الفقه مظنونة ،وتعقب الشاطيب يف
املعىن الذي أكدان عليه .واعرتاض ابن عاشور ال يسلم؛ ألن ختلف اجلزئي ال يضر يف هذا الباب.
ولالطالع على كالم الطاهر ابن عاشور ينظر كتابه :مقاصد الشريعة (ص.)6 :

وال

يزيل

القطع

ابلكليه

()2

ختلف إن كان من جزئيه

فحاصل األمر أن ختلف اجلزئي من الكلي ال ينقض قطعيته يف الشرعيات وال يف العادايت
وال يف العقليات؛ ألن الكلي الغالب منزل منزلة املقطوع به ،وقد فصل الشاطيب -رمحه هللا-
هذا االمر تفصيال فقال" :إن املقدمات املستعملة يف هذا العلم واألدلة املعتمدة فيه ال تكون
إال قطعية؛ ألهنا لو كانت ظنية مل تفد القطع يف املطالب املختصة به ،وهذا بني ،وهي:
 إما عقلية؛ كالراجعة إىل أحكام العقل الثالثة :الوجوب ،واجلواز ،واالستحالة. وإما عادية ،وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا؛ إذ من العادي ما هو واجب يف العادةأو جائز أو مستحيل.
 وإما مسعية ،وجلها املستفاد من األخبار املتواترة يف اللفظ ،بشرط أن تكون قطعيةالداللة ،أو من األخبار املتواترة يف املعىن ،أو املستفاد من االستقراء يف موارد الشريعة.
فإذا األحكام املتصرفة يف هذا العلم ال تعدو الثالثة :الوجوب ،واجلواز ،واالستحالة ،ويلحق
هبا الوقوع أو عدم الوقوع ،فأما كون الشيء حجة أو ليس حبجة؛ فراجع إىل وقوعه كذلك ،أو
عدم وقوعه كذلك ،وكونه صحيحا أو غري صحيح راجع إىل الثالثة األول ،وأما كونه فرضا أو
مندواب أو مباحا أو مكروها أو حراما فال مدخل له يف مسائل األصول من حيث هي أصول،
فمن أدخلها فيها فمن ابب خلط بعض العلوم ببعض"(.)3
ولذا جتد العلماء يؤكدون على أمهية أصول الفقه ومعرفة مباحثه عموما ،وأنه ال حيق لباحث
يف الشرع أو متصدر للفتيا أن يكون جاهال ِبصول الفقه ،يقول الشافعي رمحه هللا" :ال حيل
ألحد أن يفيت يف دين اّلل إال رجال عارفا بكتاب اّلل ،بناسخه ومنسوخه ،ومبحكمه ومتشاهبه،
وأتويله وتنزيله ،ومكيه ومدنيه ،وما أريد به ،وفيما أنزل ،مث يكون بعد ذلك بصريا حبديث
رسول اّلل صلى هللا عليه وسلم ،وابلناسخ واملنسوخ ،ويعرف من احلديث مثل ما عرف من
القرآن ،ويكون بصريا ابللغة ،بصريا ابلشعر وما حيتاج إليه للسنة والقرآن ،ويستعمل هذا مع
اإلنصاف ،وقلة الكالم ،ويكون بعد هذا مشرفا على اختالف أهل األمصار ،وتكون له قرحية
( )2مرتقى الوصول ،لإلمام ابن عاصم (ص ،)7 :حتقيق :الشيخ أمحد مزيد البوين.
( )3املوفقات (.)80-79 /1

بعد هذا ،فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفيت يف احلالل واحلرام ،وإذا مل يكن هكذا فليس
له أن يفيت"(.)4
فهذه اإلشادة هبذا الفن من الشافعي -وهو إمام من أئمة السلف -أدل دليل على أمهية
هذا الفن ،وقيمته بني العلوم اإلسالمية؛ إذ هو أداة التعامل مع الكتاب والسنة ،وقد كان حمل
إجالل وتقدير من مجيع األمة ،ال أحد يدعي جتاوزه وال إمكانية إغفاله يف التعامل مع النصوص
الشرعية ،يقول الزركشي رمحه هللا" :فإن أوىل ما صرفت اهلمم إىل متهيده وأحرى ما عنيت
بتسديد قواعده وتشييده العلم الذي هو قوام الدين ،والمرقي إىل درجات املتقني ،وكان علم
أصول الفقه جواده الذي ال يلحق ،وحبله املتني الذي هو أقوى وأوثق ،فإنه قاعدة الشرع،
وأصل ي رد إليه كل فرع .وقد أشار املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف جوامع كلمه إليه ،ونبه
أرابب اللسان عليه ،فصدر يف الصدر األول منه مجلة سنية ورموز خفية"(.)5
ويقول السبكي مبينا أمهيته يف االجتهاد وضرورته" :وكل العلماء يف حضيض عنه [أي:
االجتهاد] إال من تغلغل ِبصل الفقه ،وكرع من مناهله الصافية بكل املوارد ،وسبح يف حبره،
وتروى من زالله ،وابت يعل به وطرفه ساهد"(.)6
وهذا الشاطيب -رمحه هللا -بعد أن قرر أمهية أصول الفقه وميزته العلمية يف علوم املسلمني
ختم حديثه بقوله" :فإذا تقرر هذا فال يؤخذ (العلم) إال ممن حتقق به ،وهذا أيضا واضح يف
نفسه ،وهو أيضا متفق عليه بني العقالء؛ إذ من شروطهم يف العامل ِبي علم اتفق أن يكون
عارفا ِبصوله ،وما ينبين عليه ذلك العلم ،قادرا على التعبري عن مقصوده فيه ،عارفا مبا يلزم
عنه ،قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه"(.)7
فإذا تبني للقارئ الكرمي أمهية علم أصول الفقه يف االستدالل بقي لنا أن أنخذ له مباحث
منه يعرف هبا احلق من الباطل ،ويعرف كيف يدير العلماء خالفاهتم من خالهلا ،وهي مباحث
( )4ينظر :إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)50 /1
( )5البحر احمليط يف أصول الفقه (.)5-4 /1
( )6اإلهباج يف شرح املنهاج (.)6 /1
( )7املوافقات (.)146 /1

األلفاظ والدالالت ،فإن اجملتهد واملتدبر للقرآن الكرمي ال يهتدي سبيال فيه ما مل يكن له علم
ومعرفة مبباحث األلفاظ والدالالت حىت يتنسى له معرفة مراد هللا عز وجل ومراد رسوله صلى
هللا عليه وسلم ،وسوف نبني أمهية معرفة األلفاظ والدالالت.
أمهية معرفة األلفاظ والدالالت:
القرآن نزل بلسان عريب مبني ،ففيه ما يف اللسان العريب من األساليب ولو مل يستوعبها
لعلوه عن بعضها ،لكن كل ما يعد من قبيل الفصاحة والتفنن يف املعاين فإن القرآن قد أتى
ابملنتهى فيه ،وكذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فإنه أويت جوامع الكلم ،وتكلم مبا عهدته
العرب من كالمها على مستوى األساليب ،وإن جهل بعض املستمعني بعض مفرداته كما هو
احلال يف لفظ الرويبضة واهلرج وغريها من األلفاظ اليت استشكلها الصحابة ،واستشكال املفرد
ال ينفي أن الرتكيب معهود عند املتكلم وإن استوحش بعض العبارات ،ومن هنا كانت احلاجة
ماسة إىل معرفة األلفاظ يف القرآن وداللتها ،يقول ابن عاصم رمحه هللا:
أصل األدلة القران :ما كتب

يف المصحف الذي اتباعه جيب

أن زله سبحانه على النيب

وقال فيه« :بلسان عريب»

ففيه ما يف ذلك اللسان

من الداللة على المعاين

من جهة األلفاظ والمفهوم

وَترة

المعلوم

أو جهة الداللة األصليه

أو

ولغة

اليت

تكون

َتبعيه

امتياز

ببدئها ،والمن ت هى اإلعجاز

كذاك ما للعرب من مقاصد

موجودة فيه لدى الموارد

مثل :الكناايت عن األشياء

والنص ،واإلمجال ،واإلمياء

واألخذ ابلم فه وم ،أو ت عطيله

والرتك للمنطوق مع أتصيله

والقصد

العرب

هلا

ابالقتضا

واإلهبام

واحلذف ،واإلضمار ،واإلفحام

للمجاز،

والسوق للمعلوم كالمجهول

للتأويل

لنكتة،

واللحظ

والقصد للتخصيص يف الت عميم

أو عكسه ،وقس على المرسوم

ف هو على هنج لسان العرب

فاسلك به سبيل ذاك تصب

ومن ي رم ف هم كالم هللا

()8

بغريه اعتد ِبصل واهي

مراده من كالمه أن القرآن تكلم مبا تكلمت به العرب ،وجرى على أساليبها يف اخلطاب،
وذلك أن العرب قد تتكلم ابلشيء فال يكون على ظاهره ،فال بد له من تقدير؛ إما عقلي أو
شرعي ،مثل قوله سبحانه{ :حرمت عليكم المي تة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اّلل به
والمنخنقة والموقوذة والمرتدية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكي تم وما ذبح على النصب
وأن تست قسموا ابألزالم ذلكم فسق} [املائدة .]3 :فال بد يف كل هذا من تقدير يدل عليه
السياق ،ففي هذا يكون التقدير :حرم عليكم أكل امليتة...
كما أن يف القرآن األخذ ابملفهوم ،سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم خمالفة ،وميكن
تعطيل مفهوم املخالفة من كونه خرج خمرج الغالب أو سيق لالمتنان وغري ذلك مما هو مبثوث
يف كتب أصول الفقه ،وأصل كالم ابن عاصم هو نثر نثره الشاطيب يف املوافقات حيث قال:
"للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان نظران:
أحدمها :من جهة كوهنا ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة ،وهي الداللة
األصلية.
والثاين :من جهة كوهنا ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة ،وهي الداللة التابعة.
فاجلهة األوىل :هي اليت يشرتك فيها مجيع األلسنة ،وإليها تنتهي مقاصد املتكلمني ،وال
ختتص ِبمة دون أخرى ،فإنه إذا حصل يف الوجود فعل لزيد مثال كالقيام ،مث أراد كل صاحب
لسان اإلخبار عن زيد ابلقيام ،أتتى له ما أراد من غري كلفة ،ومن هذه اجلهة ميكن يف لسان
العرب اإلخبار عن أقوال األولني -ممن ليسوا من أهل اللغة العربية -وحكاية كالمهم ،ويتأتى
يف لسان العجم حكاية أقوال العرب واإلخبار عنها ،وهذا ال إشكال فيه.

( )8مرتقى الوصول (ص.)24 :

وأما اجلهة الثانية :فهي اليت خيتص هبا لسان العرب يف تلك احلكاية وذلك اإلخبار ،فإن
كل خرب يقتضي يف هذه اجلهة أمورا خادمة لذلك اإلخبار ،حبسب اخلرب واملخرب واملخرب عنه
واملخرب به ،ونفس اإلخبار يف احلال واملساق ،ونوع األسلوب :من اإليضاح ،واإلخفاء،
واإلجياز ،واإلطناب ،وغري ذلك.
وذلك أنك تقول يف ابتداء اإلخبار( :قام زيد) إن مل تكن مث عناية ابملخرب عنه ،بل ابخلرب،
فإن كانت العناية ابملخرب عنه قلت( :زيد قام) ،ويف جواب السؤال أو ما هو منزل تلك املنزلة:
(إن زيدا قام) ،ويف جواب املنكر لقيامه( :وهللا ،إن زيدا قام) ،ويف إخبار من يتوقع قيامه أو
اإلخبار بقيامه( :قد قام زيد) ،أو( :زيد قد قام) ،ويف [التبكيت] على من ينكر( :إمنا قام
زيد).
مث يتنوع أيضا حبسب تعظيمه أو حتقريه -أعين :املخرب عنه ،-وحبسب الكناية عنه
والتصريح به ،وحبسب ما يقصد يف مساق اإلخبار ،وما يعطيه مقتضى احلال ،إىل غري ذلك
من األمور اليت ال ميكن حصرها ،ومجيع ذلك دائر حول اإلخبار ابلقيام عن زيد.
فمثل هذه التصرفات اليت خيتلف معىن الكالم الواحد حبسبها ليست هي املقصود األصلي،
ولكنها من مكمالته ومتمماته ،وبطول الباع يف هذا النوع حيسن مساق الكالم إذا مل يكن فيه
منكر ،وهبذا النوع الثاين اختلفت العبارات وكثري من أقاصيص القرآن؛ ألنه أييت مساق القصة
يف بعض السور على وجه ،ويف بعضها على وجه آخر ،ويف اثلث على وجه اثلث ،وهكذا ما
تقرر فيه من اإلخبارات ال حبسب النوع األول ،إال إذا سكت عن بعض التفاصيل يف بعض،
ونص عليه يف بعض ،وذلك أيضا لوجه اقتضاه احلال والوقت"(.)9
فلزم مراعاة هذا املعىن يف فهم الشريعة عموما؛ ولذا عد العلماء من املزالق جتاوز هذا املعىن
والعدول عنه إىل غريه ،فمن رام فهم كالم هللا ابلعدول ابأللفاظ عن مساقاهتا املفهومة من
الرتكيب فإنه يكون قد عدل ابلقرآن عن معناه األصلي إىل معان يعطيها هو من عند نفسه،
وقد نبه اإلمام الشافعي -رمحه هللا -إىل أمهية معرفة األلفاظ وأساليبها يف فهم الوحي حيث
يقول" :ال يعلم من إيضاح مجل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه ومجاع
( )9املوافقات (.)65-64 /2

معانيه وتفرقها ،ومن علمه انتفت عنه الشبه اليت دخلت على من جهل لساهنا"( ،)10وقال
أيضا" :فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حىت يشهد أن ال إله إال هللا
وأن حممدا عبده ورسوله ،ويتلو به كتاب هللا"( ،)11وقال ابن تيمية" :فمعرفة العربية اليت خوطبنا
هبا مما يعني على أن نفقه مراد هللا ورسوله بكالمه"(.)12

وها هنا مسألة هي من متممات هذا الباب ،وهي :معرفة وضع الكلمة اللغوي؛ إذ القرآن
قد يستخدم اللفظ على أصله ،وقد يستخدمه يف بعض جمازاته ،وقد جيعل له وضعا خاصا،
فتكون له حقيقة أخرى كما هو شأن احلقائق الشرعية عند من ال يراها جمازا ،وهنا يلزم على
اإلنسان أن يعترب ألفاظ الشارع ،ويقف عندها ،ويعلم أن بيان الشارع مقدم على كل بيان،
ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا" :واالسم إذا بني النيب صلى هللا عليه وسلم
حد مسماه مل يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه ،بل املقصود أنه عرف مراده بتعريفه
هو صلى هللا عليه وسلم كيفما كان األمر؛ فإن هذا هو املقصود ،وهذا كاسم اخلمر؛ فإنه قد
بني 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 االسم ،وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وِبن اخلمر يف لغة
املخاطبني ابلقرآن كانت تتناول نبيذ 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 ورسوله"(.)13

وهنا أييت دور األلفاظ وأمهيتها يف الوقوف عند مراد الشارع ،فما تنازع الناس فيه من
مسمى اإلميان والكفر والفسوق والعصيان كلها أمور راجعة إىل التحري يف األلفاظ والنظر فيها
نظرا شرعيا ،فحني قصر املرجئة مسمى اإلميان على التصديق -وهو معناه لغة -أدى ذلك هبم
إىل الدخول يف مضايق شرعية بسبب إغفاهلم للنصوص الشرعية ،وقصرهم اللفظ على معناه
( )10الرسالة (ص.)50 :
( )11املرجع نفسه (ص.)40 :
( )12جمموع الفتاوى (.)116 /7
( )13الفتاوى (.)236 /19

اللغوي ،وإغفاهلم للمعىن الشرعي ،وإعراضهم عن بيان هللا وبيان رسوله صلى هللا عليهم وسلم،
فتأولوا كل ما خيالف هواهم وتقريرهم؛ وذلك أن اللغة والعقل ليسا كافيني يف فهم الوحي دون
الرجوع إىل اصطالح الشارع(.)14
ومن مث كان معرفة حدود ما أنزل هللا على رسوله متوقفة على معرفة معاين األلفاظ والوقوف
عندها حسب ما حدده الشارع ،يقول ابن القيم رمحه هللا" :ومعلوم أن اّلل سبحانه حد لعباده
حدود احلالل واحلرام بكالمه ،وذم من مل يعلم حدود ما أنزل اّلل على رسوله صلى اّلل عليه
وسلم ،والذي أنزله هو كالمه؛ فحدود ما أنزله اّلل هو الوقوف عند حد االسم الذي علق عليه
احلل واحلرمة ،فإنه هو املنزل على رسوله وحده مبا وضع له لغة أو شرعا ،حبيث ال يدخل فيه
غري موضوعه ،وال خيرج منه شيء من موضوعه ،ومن املعلوم أن حد الرب ال يتناول اخلردل،
وحد التمر ال يدخل فيه البلوط ،وحد الذهب ال يتناول القطن؛ وال خيتلف الناس أن حد
الشيء ما مينع دخول غريه فيه ،ومينع خروج بعضه منه"(.)15
وهذا الكالم من ابن القيم -رمحه هللا -يضبط مسألة اللفظ وعالقته ابملعىن؛ إذ اللفظ هو
الذي علق به احلكم ،وكيف يسلم اإلنسان بوقوفه عند اللفظ وااللتزام حبدوده ما مل يضبط
معناه ،وإن هذا التمسك ابللفظ وبتمام معناه هو احلد الشرعي الذي حده هللا عز وجل لعباده
يف احلالل واحلرام والكفر واإلميان؛ فإن لكل لفظ معىن خيتص به عن سائر األلفاظ ،قد خيصصه
الشارع به ،وقد ينقله عنه ،وقد يستخدمه يف جمازه القريب أو الغالب .وهنا ال يسلم الشخص
يف تعامله مع ألفاظ الوحي وصرفها عن ظاهرها إال ابلتمسك ابآلليات العلمية املتعبة عند
العلماء يف التعامل مع األلفاظ ،وقد ذكر الشاطيب -رمحه هللا -ضابطا للتفسري ال ِبس بذكره
قبل التمثيل حيث يقول" :إذا كان الدليل على حقيقته يف اللفظ مل يستدل به على املعىن
اجملازي إال على القول بتعميم اللفظ املشرتك ،بشرط أن يكون ذلك املعىن مستعمال عند العرب
يف مثل ذلك اللفظ ،وإال فال.

( )14ينظر :الفتاوى (.)116 /7
( )15إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)452 /2

فمثال ذلك مع وجود الشرط :قوله تعاىل{ :خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي}
[يونس ]31 :؛ فذهب مجاعة إىل أن املراد ابحلياة واملوت ما هو حقيقي؛ كإخراج اإلنسان احلي
من النطفة امليتة وابلعكس ،وأشباه ذلك مما يرجع إىل معناه ،وذهب قوم إىل تفسري اآلية ابملوت
واحلياة اجملازيني املستعملني يف مثل قوله تعاىل{ :أومن كان ميتا فأحي ي ناه} اآلية [األنعام،]122 :
ورمبا ادعى قوم أن اجلميع مراد بناء على القول بتعميم اللفظ املشرتك واستعمال اللفظ يف
حقيقته وجمازه؛ وهلذا األصل أمثلة كثرية.
ومثال ما ختلف فيه الشرط :قوله تعاىل{ :اي أي ها الذين آمنوا ال ت قربوا الصالة وأنتم
سكارى حىت ت علموا ما ت قولون وال جن با إال عابري سبيل حىت ت غتسلوا} [النساء.]43 :
فاملفسرون هنا على أن املراد ابلسكر ما هو احلقيقة ،أو سكر النوم وهو جماز فيه مستعمل،
وأن اجلنابة والغسل منها على حقيقته ،فلو فسر على أن السكر هو سكر الغفلة والشهوة
وحب الدنيا املانع من قبول العبادة يف اعتبار التقوى كما منع سكر الشراب من اجلواز يف
صلب الفقه ،وأن اجلنابة املراد هبا التضمخ بدنس الذنوب ،واالغتسال هو التوبة؛ لكان هذا
التفسري غري معترب؛ ألن العرب مل تستعمل مثله يف مثل هذا املوضع ،وال عهد هلا به؛ ألهنا ال
تفهم من اجلنابة واالغتسال إال احلقيقة ،ومثله قول من زعم أن النعلني يف قوله تعاىل{ :فاخلع
ن عليك} [طه ]12 :إشارة إىل خلق الكونني؛ فهذا على ظاهره ال تعرفه العرب ،ال يف حقائقها

املستعملة وال يف جمازاهتا ،ورمبا نقل يف معىن قوله صلى هللا عليه وسلم« :تداووا؛ فإن الذي
أنزل الداء أنزل الدواء» أن فيه إشارة إىل التداوي ابلتوبة من أمراض الذنوب ،وكل ذلك غري
معترب؛ فال يصح استعمال األدلة الشرعية يف مثله ،وأول قاطع فيه أن القرآن أنزل عربيا وبلسان
العرب ،وكذلك السنة إمنا جاءت على ما هو معهود هلم ،وهذا االستعمال خارج عنه"(.)16
فمن التمسك ابأللفاظ وداللتها أن ال حتمل على غري املعهود عند العرب ،وخصوصا عند
املخاطبني ابلوحي ابتداء ،فالعرف املعترب واللغة املعتربة يف خطاب القرآين ال خيرجان عما كان
سائدا يف عصر نزول الوحي ،فال عربة ابلعرف الطارئ ،وال ابملعىن المولد ،وهذا هو سر إنكار
السلف على املتكلمني أتويل الوحي وصرفه عن ظاهره من أجل معان مولدة أو حادثة بعد
( )16املوافقات (.)58 /3

السلف ،أو قرائن عقلية لكنها ليست بدهية وال معلومة للمخاطب وقت نزول اخلطاب،
فحملوا كالم هللا على اجلوهر والعرض ،وصرفوا األلفاظ عن معانيها حبجة معارضتها للقواطع
العقلية ،ومعلوم كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمة رمحه هللا" :أنه ال جيوز أن حيمل كالم هللا على
عادات حدثت بعده يف اخلطاب مل تكن معروفة يف خطابه وخطاب أصحابه ،كما يفعله كثري
من الناس وقد ال يعرفون انتفاء ذلك يف زمانه؛ وهلذا كان استعمال القياس يف اللغة وإن جاز
يف االستعمال فإنه ال جيوز يف االستدالل ،فإنه قد جيوز لإلنسان أن يستعمل هو اللفظ يف
نظري املعىن الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع ،لكن ال جيوز أن يعمد إىل
ألفاظ قد عرف استعماهلا يف معان ،فيحملها على غري تلك املعاين ويقول :إهنم أرادوا تلك
ابلقياس على تلك ،بل هذا تبديل وحتريف"( ،)17وقال أيضا" :فبتلك اللغة والعادة والعرف
خاطبهم هللا ورسوله ،ال مبا حدث بعد ذلك"(.)18

وال شك أن التمسك ابأللفاظ وبداللتها هو األصل يف التعامل مع النصوص الشرعية،
ومن هنا عصم به السلف من الزلل يف مجيع األلفاظ؛ سواء يف حد اإلميان والكفر واملعصية
وغريها من األمور اليت تنازع الناس فيها ،وكذلك يف األمور العملية.
وكما أنه ال بد من التمسك ابللفظ وبداللته فإنه ال بد أيضا من مجع النصوص بعضها
إىل بعض ،والنظر يف السياق ،فوضع الكلمة كما مر ليس كافيا يف معرفة معناها وال مدلوهلا،
بل ال بد من النظر يف القرائن واألحوال احمليطة ابلكلمة ،واليت جتعل مدلوهلا قطعيا أو مبنيا
على غلبة الظن ،وإن كان اللفظ يف نفسه حمتمال ،فال ميكن املعارضة بني أجزاء الكالم؛ إذ
الكالم يف الرتكيب هو مبثابة االسم املركب ،ال يكون امسا داال على املراد إال برتكيبه ،يقول
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا" :والفرق بني القرينة اللفظية املتصلة ابللفظ الدالة ابلوضع...
وبني األلفاظ املنفصلة معلوم يقينا من لغة العرب والعجم .ومع هذا فال ريب عند أحد من
العقالء أن الكالم إمنا يتم آبخره ،وأن داللته إمنا تستفاد بعد متامه وكماله ،وأنه ال جيوز أن
يكون أوله داال دون آخره ،سواء مسي أوله حقيقة أو جمازا ،وال أن يقال :إن أوله يعارض آخره؛

( )17الفتاوى ( )117 /7بتصرف يسري.
( )18املرجع نفسه (.)106 /7

فإن التعارض إمنا يكون بني دليلني مستقلني ،والكالم املتصل كله دليل واحد ،فاملعارضة بني
أبعاضه كاملعارضة بني أبعاض األمساء املركبة"(.)19
وأهم شيء يف هذا الباب أن يعلم أن األلفاظ مل تقصد لذواهتا ،وإمنا لتبيني مراد املتكلم،
فإذا تبني فال عربة ابللفظ أصالة؛ ألن مراد املتكلم قد يتبني بغري الكالم ،ومن هنا كانت ضرورة
مراعاة الرتكيب أهم من مراعاة اللفظ ،وقد فصل ابن القيم يف هذه املسألة وبني أمهيتها فقال:
"واأللفاظ مل تقصد لذواهتا ،وإمنا هي أدلة يستدل هبا على مراد املتكلم ،فإذا ظهر مراده ووضح
ِبي طريق كان عمل مبقتضاه؛ سواء كان إبشارة ،أو كتابة ،أو إبمياءة ،أو داللة عقلية ،أو قرينة
حالية ،أو عادة له مطردة ال خيل هبا ،أو من مقتضى كماله وكمال أمسائه وصفاته ،وأنه ميتنع
منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته ،وأنه يستدل على إرادته للنظري
إبرادة نظريه ومثله وشبهه ،وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظريه ومشبهه ،فيقطع العارف به
وحبكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ،ويكره هذا ،وحيب هذا ويبغض هذا .وأنت جتد من له
اعتناء شديد مبذهب رجل وأقواله كيف يفهم مراده من تصرفه ومذاهبه ،وخيرب عنه ِبنه يفيت
بكذا ويقوله ،وأنه ال يقول بكذا وال يذهب إليه ،ملا ال يوجد يف كالمه صرحيا"(.)20

فاللفظ العام ال بد أن ينظر يف خمصصه ،واملطلق ال بد أن ينظر يف مقيده؛ إذ قد يكون
كال املعنيني غري مراد ،فالعجلة يف تبين معاين النصوص قبل التأين يف مقيداهتا هي اليت توقع
يف البدع واملخالفة ،ومجيع خمالفات أهل البدع ألهل السنة يف ابب االعتقاد راجعة إىل اخلطأ
يف التعامل مع اللفظ وداللته ،ودونك أمثلة من ذلك:
 -1زعم بعضهم أن آايت الصفات وأحاديثها ال يعقل منها إال التشبيه ،ومن مث لزم
أتويلها ،وحنن نذكر هذا التأويل ونرده ،وإن كنا نعلم أنه قد وقع فيه بعض األفاضل ممن ال
يشرتكون مع أهل البدع يف أصل النحلة ،فمن املعلوم أتويل املتكلمني لصفة اليد هلل عز وجل،
ودعواهم أهنا القدرة والنعمة؛ بدليل أن هذا االستعمال موجود عند العرب ،وقد تنبه ابن بطال
رمحه هللا -خلطأ هذا التأويل ،وجتاوزه للمعىن الذي يدل عليه السياق ،فقد قال يف قوله تعاىل:( )19الفتاوى الكربى ( )302 /4بتصرف.
( )20إعالم املوقعني (.)212 /1

{قال اي إبليس ما من عك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكربت أم كنت من العالني}
" :]75استدالله [أي :البخاري] من قوله تعاىل{ :لما خلقت بيدي} وسائر أحاديث الباب
على إثبات يدين هلل مها صفتان من صفات ذاته ،ليستا جبارحتني؛ خبالف قول اجملسمة املثبتة
أهنما جارحتان ،وخالف قول القدرية النفاة لصفات ذاته .مث إذا مل جيز أن يقال :إهنما
جارحتان؛ مل جيز أن يقال :إهنما قدرَتن ،وال إهنما نعمتان؛ ألهنما لو كانتا قدرتني لفسد ذلك
من وجهني:
[ص:

أحدمها :أن األمة أمجعت من بني انف لصفات ذاته وبني مثبت هلا أن هللا تعاىل ليس له
قدرَتن ،بل له قدرة واحدة فيب قول املثبتة ،وال قدرة له يف قول النافية لصفاته؛ ألهنم يعتقدون
كونه قادرا لنفسه ال بقدرة.
والوجه اآلخر :أن هللا تعاىل قال إلبليس{ :ما من عك أن تسجد لما خلقت بيدي
أستكربت أم كنت من العالني} ،قال إبليس جميبا له{ :أان خري منه} ،فأخرب ابلعلة اليت من
أجلها مل يسجد ،وأخربه تعاىل ابلعلة اليت هلا أوجب عليه السجود ،وهو أن خلقه بيديه ،فلو
كانت اليد القدرة اليت خلق آدم هبا وهبا خلق إبليس مل يكن الحتجاجه تعاىل عليه ِبن خلقه
مبا يوجب عليه السجود معىن؛ إذ إبليس مشارك آلدم فيما خلقه به تعاىل من قدرته ،ومل يعجز
إبليس ِبن يقول له :أي رب ،وأي فضل له علي وأان خلقتين بقدرتك كما خلقته؟! ومل يعدل
إبليس عن هذا اجلواب إىل أن يقول :أان خري منه؛ ألنه خلقه من انر وخلق آدم من طني،
فعدول إبليس عن هذا االحتجاج مع وضوحه دليل على أن آدم خصه هللا تعاىل من خلقه
بيديه مبا مل خيص به إبليس.
وكيف يسوغ للقدرية القول ِبن اليد هنا القدرة مع نفيهم للقدرة؟! وظاهر اآلية مع هذا
يقتضي يدين ،فينبغي على الظاهر إثبات قدرتني ،وذلك خالف األمة .وال جيوز أن يكون
املراد ابليدين نعمتني الستحالة خلق املخلوق مبخلوق مثله؛ ألن النعم خملوقة كلها ،وإذا
استحال كوهنما جارحتني وكوهنما نعمتني وكوهنما قدرتني ثبت أهنما يدان صفتان ال كاأليدي
واجلوارح املعروفة عندان ،اختص آدم ِبن خلقه هبما من بني سائر خلقه تكرميا له وتشريفا"(.)21
( )21شرح صحيح البخاري (.)437-436 /10

وقال ابن التني" :قوله« :وبيده األخرى امليزان» يدفع أتويل اليد هنا ابلقدرة ،وكذا قوله
يف حديث ابن عباس رفعه« :أول ما خلق هللا القلم ،فأخذه بيمينه ،وكلتا يديه ميني»
احلديث"(.)22

وقال ابن حجر" :واليد يف اللغة تطلق ملعان كثرية ،اجتمع لنا منها مخسة وعشرون معىن
ما بني حقيقة وجماز"( .)23مث أتى بتلك املعاين اليت استعملتها العرب لكلمة اليد ،وواحد منها
هو املراد؛ ألنه هو الذي يسمح به السياق ،وال يتعارض مع النصوص األخرى.
 -2ومن أمثلة التأويل كذلك استدالل بعضهم للتأويل حبديث« :إن هللا عز وجل يقول
يوم القيامة :اي ابن آدم ،مرضت فلم تعدين ،قال :اي رب ،كيف أعودك وأنت رب العاملني؟!
قال :أما علمت أن عبدي فالن مرض فلم تعده؟! أما علمت أنك لو عدته لوجدتين
عنده؟! اي ابن آدم ،استطعمتك فلم تطعمين ،قال :اي رب ،وكيف أطعمك وأنت رب
العاملني؟! قال :أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه؟! أما علمت أنك لو
أطعمته لوجدت ذلك عندي؟! اي ابن آدم ،استسقيتك فلم تسقين ،قال :اي رب ،كيف
أسقيك وأنت رب العاملني؟! قال :استسقاك عبدي فالن فلم تسقه ،أما إنك لو سقيته
وجدت ذلك عندي»(.)24
فادعى أن النيب صلى هللا عليه وسلم أول يف هذا احلديث ،وقال :إن التأويل هو األصل

يف هذا الباب(.)25

وإذا حاكمنا هذا القول إىل األصول املعتربة يف االستدالل -ومنها السياق -لوجدان أنه
غري مقبول علميا ،وذلك أن ما ادعى أنه ظاهر موهم ال يسلم له؛ ألن اللفظ إذا قرن مبا ي بني
معناه كان ذلك هو ظاهره ،والذي أوقع يف هذا الغلط هو برت العبارة من سياقها ،وهو أهنا
فسرت يف نفس النص كما يف احلديث ،وهذا كثري يف القرآن والسنة ،ومنه قوله تعاىل{ :ولقد
( )22ينظر :فتح الباري ،البن حجر (.)394-393 /13
( )23املرجع نفسه (.)394 /13
( )24أخرجه مسلم (.)2569
( )25ينظر :كتاب منصة احلسني (ص )1 :وما بعدها.

أرسلنا نوحا إىل ق ومه ف لبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون}
[العنكبوت .]14 :فهل يقال :إن ظاهره أنه عاش فيهم ألف سنة مث أول هذا الظاهر إىل تسعمائة
ومخسني سنة؟! وهل قوله تعاىل{ :ف ويل للمصلني ( )4الذين هم عن صالهتم ساهون} [املاعون:
 ]5 ،4ظاهره العذاب للمصلني مث صرف إىل الساهني؟!
إذا فالكالم ينبغي أن يكون عن ظاهر احلديث ال ظاهر اللفظة؛ ألن اللفظة يعلم املراد
منها ابلسياق ،والسياق يبني أن املرض واقع على العبد ال على الرب ،تعاىل هللا عن ذلك علوا
كبريا(.)26
فبهذا يتضح للقارئ الكرمي أمهية أصول الفقه ،وأمهية معرفة األلفاظ ودالالهتا ومواردها اليت
ينبغي أن حتمل عليها ،وهذا ال يتحقق إال ابلرسوخ يف هذا الفن ،مع التوفيق من هللا عز وجل.
وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.

( )26ينظر تفصيل ذلك يف :خالصة الوحيني يف نقض منصة احلسني ،طبع مع كتاب :تنبيه اخللف
احلاضر (ص.)146 :

