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  إعداد 
  د حممد بن عمر بازمول .أ

  )عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة(



  

 

  

إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستهديه، ونعوذ باهللا؛ من شرور أنفـسنا،            
  . فال مضل له، ومن يضلل فال هادي لهومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا

  .وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
   .�وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

  .متوتن إال وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته و ال
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجهـا   

رجاال كثرياً ونساء، واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحـام، إن اهللا        وبث منهما   
  .كان عليكم رقيباً

يصلح لكم أعمالكم ويغفـر     . يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوالً سديداً        
  .لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً

  : أما بعد
دي هدي حممد، وشر األمور حمدثاا،      فإن أصدق الكالم كالم اهللا، وخري اهل      

  .وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
  : أما بعد 

، أردت فيها بيان تنوع وختصص كل علم يف         )خصوصية التناول يف علوم   (فهذه رسالة   
ويستقيم . حبث املسائل املشتركة بني العلوم، فتفهم اخلصوصية، وتراعى يف التعليم والدرس   

  .هم املسائل على وجههاف
  .واهللا أسأل أن يتقبل عملي خالصاً لوجهه الكرمي وداعياً إىل سنة نبيه الرؤوف الرحيم

  
   
  



  
األصل أن موضوعات العلوم وتسمياا ختتلف من علم وآخر، وعلى خالف األصـل             
يقف  الناظر يف العلوم على تشابه يف بعض املوضوعات بني العلوم، وأحياناً يقف علـى                

  .سمياتدون املاملوضوعات شابه يف ت
  :أنواع العالقات بني العلوم 

  :عالقة موضوع العلوم فيما بينها ال خترج عن أن تكون على القسمة التاليةو
   .التباين فيما بينها، فعلم احلساب يباين علم النحو: األوىل 
بقيـد  هو عني موضوع آخر، لكن مقيد يف كل علم          موضوع العلم   أن يكون   : الثانية  
فإنك إذا حبثته من جهة علم      ،  الناسخ واملنسوخ كاآليات واألحاديث، يف علم     . غري اآلخر 

يف علـوم   اختلـف عنـه       و يف علوم القرآن  ختلف عنه من جهة حبثك له       اأصول الفقه   
فإنه مقيد يف كل جهة من هذه اجلهات، حبيثية التناول والتعلق، فحيثية التنـاول              . احلديث

 يف أصول الفقه غريها يف علوم القرآن غريها يف علوم احلديث، مـن           عن الناسخ واملنسوخ  
  !جهة دليلها وصورها ومثاهلا، بل ومسائل العلم نفسه

كعلم املواريث واحلـساب بينـهما      . بينهما عموم وخصوص مطلق   أن يكون   : الثالثة  
كاجلسم اإلنـساين فإنـه      و .عموم وخصوص مطلق، فكل مواريث حساب، وال عكس       

  .  موضوع الفيزياء) األجسام(الطب، واجلسم املطلق موضوع علم 
حتت علم ثالث، فالبالغة والنحو علمـان       التباين بني العلمني لكن يندرجان      : الرابعة  

  .متباينان ولكن يندرجان حتت علم ثالث وهو اللغة
باين، لكن يشتركان بوجه، كالطب النبوي والطـب  أن يكون بني العلمني ت    : اخلامس  
كتداخل اللغة العربية مع الصرف من      ينان، ويشتركان يف حفظ قوى اإلنسان، و      فإما متبا 

  .)١(جهة بنية الكلمة ووزا، واختالف مقصود كل علم عن اآلخر
  :وإدراك نسبة العلم إىل غريه، من مبادئ العلوم العشرة

                                      

:  وفيهما أن األقسام ستة).٤٧-١/٤٥(، وأجبد العلوم    )١/٨(انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون        ) ١(
 .وجعلتهما قسماً واحداً . حيث جعال القسم الثالث اثنني، فأحدمها خاص واألخر عام، والثاين عكسه



ــشرة  ــن ع ــل ف ــادئ ك   إن مب
  االسم االستمداد حكـم الـشارع     

 اكتفى  ائل والبعض بالبعض ــمس

ــوع   ــد واملوض ــماحل ــرةثُ    الثم
ــع  ــسبة الواضـ ــضله نـ   فـ

 الشرفا  از ــومن درى اجلميع ح

ومالحظة هذه النسبة مهمة جداً يف فهم مقاصد العلم، عند تناوله ملسألة بعينـها؛ إذ               
  .لكل علم خصوصيته يف تناول املسائل

  :أصول الفقهوبني علوم احلديث خصوصية التناول 
ائل الـسنة، وهـي املتعلقـة بثبوـا          وأصول احلديث مس   فمثالً جتد يف أصول الفقه    

ختتلف عن احملدثني، حيث    ائل  لألصوليني خصوصية يف تناول هذه املس     وأقسامها، وجتد أن    
يتفق الفقهاء مع احملدثني يف أوصاف قبول اخلرب على اجلملة، وبالتايل يتفقون مع احملـدثني             

  :ويل، لكن خيالفوم يف أمرين مها، وتعداد ذلك تط)١(يف احلديث الضعيف بصفة عامة
العلة على الوجـه    الشذوذ و   انتفاء  الصحيح  أن الفقهاء ال يشترطون يف      : األمر األول   

  .الذي عند احملدثني
الصحيح ومداره مبقتضى أصول الفقهاء     : "رمحه اهللا   ) هـ٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد     

العدالة املشترطة يف    -  مع التيقظ  واألصوليني على صفة عدالة الراوي يف األفعال واألقوال       
فمن مل يقبل املرسل منهم زاد يف ذلك أن يكـون            - قبول الشهادة، على ما قرر يف الفقه      

وزاد بعض أصحاب احلديث أن ال يكون شاذا و ال معلالً، ويف هذين الـشرطني               . مسنداً
  .)٢(اهـ"نظر على مقتضى مذهب الفقهاء

 تأويالت يدفعون بذلك الكثري من علل احملدثني، وسبب ذلك أن الفقهاء يفتحون باب ال      
  .)٣(]ولو فتحنا باب التأويالت الندفع كثري من علل احملدثني[

 .أن غاية نظر الفقيه إىل جمرد  سالمة املعىن وموافقته لظاهر الشرع: األمر الثاين 
ينبغي أن يعلم أن جهات الـضعف متباينـة         : "رمحه اهللا ) هـ٥٨٤ت(قال احلازمي   

، وأهل العلم خمتلفون يف أسبابه، أما الفقهاء فأسباب الضعف عنـدهم حمـصورة،      متعددة
                                      

وتعداد ذلك تكرار ملا تقدم، وسأقتصر على حمل االختالف بني الفقهاء واحملدثني فيما يشترط يف قبول اخلرب،                  )١(
  .وبالتايل ما يرد اخلرب من أجله

شرح تنقيح الفصول : وهذا الذي ذكره رمحه اهللا يعرف بأدىن مراجعة لكتب األصول، انظر. ١٨٦االقتراح ص) ٢(
 ).٤٣٢-٤/٢٦٧(ركشي ، البحر احمليط للز٣٨٢-٣٥٦ص

  .١٠٠٤ـ١٠٠٣املستدرك ص/ حماسن االصطالح من كالم البلْقيين يف كتابه ) ٣(



وجلّها منوط مبراعاة ظاهر الشرع، وعند أئمة النقل أسباب أخر مرعية عندهم، وهي عند              
  .)١(اهـ"الفقهاء غري معتربة

فبالنظر إىل األمر األول ال يرد الفقهاء احلديث بتفرد الراوي من جهـة روايتـه عـن             
شيخ، و ال برفع املوقوف، و ال بغريه من أمر العلة عند احملدثني، وقد يردون احلـديث                 ال

  .بأمور ليست بعلة عند احملدثني، كتفرد الراوي مبا جيب على الكافة علمه
وبالنظر إىل األمر الثاين فإن احلديث يرد بأدىن خمالفة لظاهر الشرع، عند الفقهاء، بينما              

  .الفة تقتضي الرد، ويف األمر عندهم تفصيلعند احملدثني ليست كل خم
الـشافعية يف   رمحه اهللا وهو من كبار علماء       ) هـ٤٧٦ت(قال أبو إسحاق الشريازي     

  :إذا روى اخلرب ثقة، رد بأمور: "األصولالفقه و 
أن خيالف موجبات العقول، فيعلم بطالنه؛ ألن الشرع إمنا يـرد مبجـوزات             : أحدها  

  . فالالعقول، وأما خبالف العقول
  .أن خيالف نص كتاب أو سنة متواترة، فيعلم أنه ال أصل له، أو منسوخ: والثاين

 له، ألنه ال جيوز  أصلأن خيالف اإلمجاع، فيستدل به على أنه منسوخ، أو ال           : والثالث  
  .أن يكون صحيحاً غري منسوخ وجتتمع األمة على خالفه

كافة علمه، فيدل ذلك علـى أنـه ال   أن ينفرد الواحد برواية ما جيب على ال      : والرابع  
  .صل له، ألنه ال جيوز أن يكون له أصل، وينفرد هو بعلمه من بني اخللق العظيمأ

أن ينفرد برواية ما جرت به العادة أن ينقله أهل التواتر، فال يقبل ألنـه ال                : واخلامس  
رد الواحد مبا يعم به     فأما إذا ورد خمالفاً للقياس أو انف      . جيوز أن ينفرد يف مثل هذا بالرواية      

  .فأغىن عن اإلعادة)٢(البلوى مل يرد، وقد حكينا اخلالف يف ذلك
  .فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد ال يرويه غريه مل يرد خربه: فصل 

  .وكذلك لو انفرد بإسناد ما أرسله غريه
  .أو برفع ما وقفه غريه

  .أو بزيادة ال ينقلها غريه

                                      

  .١٧٣ص) ضمن ثالث رسائل يف علم مصطلح احلديث(شروط األئمة اخلمسة ) ١(
  ).١٥٨-١٥٧يشري إىل كالمه يف اللمع ص) ٢(



  .يرد: وقال بعض أصحاب احلديث
  .إذا مل تنقل الزيادة نقل األصل مل يقبل: وقال بعض أصحاب أيب حنيفة

وهذا خطأ؛ ألنه جيوز أن يكون أحدهم مسع احلديث كله، واآلخر مسـع بعـضه، أو                
أحدمها مسعه مسنداً أو مرفوعاً، واآلخر مسعه مرسالً أو موقوفاً، فال تترك روايـة الثقـة                

  .)١(اهـ"لذلك
الذي تقتضيه قواعد األصوليني والفقهاء     : "رمحه اهللا ) هـ٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد     

  .أن العمدة يف تصحيح احلديث على عدالة الراوي وجزمه بالرواية
ونظرهم مييل إىل اعتبار التجويز الذي ميكن معه صدق الراوي، وعدم غلطه، فمىت 

ه من حصل ذلك وجاز أال يكون غلطاً، وأمكن اجلمع بني روايته ورواية من خالفه بوج
  .الوجوه اجلائزة؛ مل يترك حديثه

وأما أهل احلديث فإم يروون احلديث من رواية الثقات العدول، مث تقوم هلم علل فيه               
متنعهم من احلكم بصحته، كمخالفة مجع كثري له، أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينـة                 

ل يف مجيـع   تؤثر يف أنفسهم غلبة الظن بغلطه، ومل جير ذلك على قانون واحـد يـستعم              
إن من حكى عن أهل احلديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض روايـة             : األحاديث؛ وهلذا أقول  

مرسل ومسند، أو واقف ورافع، أو ناقص وزائد أن احلكم للزائد، فلـم جنـد هـذا يف                  
اإلطالق؛ فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً، ومبراجعة أحكامهم اجلزئية يعرف صـواب مـا              

  . )٢(اهـ"اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهرنقول، وأقرب الناس إىل 
اعلـم أن   : "وهو فقيـه أصـويل    رمحه اهللا،   ) هـ٧٩٤ت(قال بدر الدين الزركشي     

للمحدثني أغراضاً يف صناعتهم احتاطوا فيها ال يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلـك؛ فمنـه               
 الراوي إذا انفرد    وطعنهم يف . تعليلهم احلديث املرفوع بأنه روي تارة موقوفاً وتارة مرسالً        

برفع احلديث أو بزيادة فيه، ملخالفته من هو أحفظ منه، فال يلزم ذلك يف كل موطن؛ ألن                 
املعترب يف الراوي العدالة، وأن يكون عارفاً ضابطاً متقناً ملا يرويه، نعم إذا خالف الـراوي                

ـ               اً يف  من هو أحفظ وأعظم خمالفة معارضة، فال ميكن اجلمع بينهما، ويكون ذلـك قادح

                                      

 .١٧٣-١٧٢اللمع للشريازي ص) ١(
 .، من شرح اإلملام البن دقيق رمحهم اهللا)١/١٠٦(الصالح نقله الزركشي يف النكت على ابن ) ٢(



ومن عارضت روايته روايـة     . وكقوهلم من مل يرو عنه إال راو واحد فهو جمهول          .روايته
   .الثقات فهو متهم

كل ذلك فيه تفصيل، وإمنا احتاطوا يف صناعتهم كما كان بعض الصحابة حيلِّف مـن               
  .حدثه، أو يطلب شاهداً أو غريه

ألن األصل هي العدالة    ) قهاءعند الف : يعين(وكل ذلك غري الزم يف قبول أخبار اآلحاد         
  .والضبط

والفقهاء ال يعللون احلديث و يطرحونه إال إذا تبني اجلرح وعلم االتفاق علـى تـرك                
، وهذا إمنا يكون علة إذا كان املرسل حيدث عن          "مرسل"و  " منقطع: "الراوي، ومنه قوهلم  

 الثقات، وقلنا إن    الثقات وغريهم، و ال يكون علة معتربة إذا كان املرسل ال يروي إال عن             
روايته عند تعديل، وعلى هذا درج السلف، فأما إذا عارضه مسند عدل كان أوىل منـه                

، و ال يثبتون وجه الضعف، فهو جرح مطلق، ويف          "فالن ضعيف : "قطعاً، وكذلك قوهلم  
  .قبوله خالف؛ نعم ، ورمبا يتوقف الفقهاء يف ذلك  وإن مل يتبني السبب

قد علل قوم أحاديث بأن رواها عن رجـل         : "رمحه اهللا ) هـ٤٥٦ت (وقال ابن حزم  
مرة وعن آخر أخرى، وهذا قوة للحديث وزيادة يف دالئل صحته، ومن املمكن أن يكون               

  . )٢(اهـ. " )١("مسعه منهما
  .البد من التفريق بني قبول املعىن وثبوت النسبة: أقول

مجاع أو للقياس، أو قول     فإن صحة معىن احلديث الضعيف مبوافقته للقرآن الكرمي أو اإل         
الصحايب، غايته ثبوت هذا املعىن شرعاً؛ وال تالزم بينه وبني ثبوت نسبة هذا اللفـظ إىل                

 صلى اهللا عليه وسلم   ، إذ ثبوت نسبة هذا اللفظ إىل الرسول         صلى اهللا عليه وسلم   الرسول  
 املعـىن  فغاية نظر احملدث النظر يف األمـرين ثبـوت   . قضية أخرى غري قضية ثبوت املعىن     

  .وثبوت النسبة، وغاية نظر الفقيه ثبوت املعىن
وبناء على هذا االختالف بني احملدثني والفقهاء فإن تقوية احلديث الضعيف املقتـضية             

  .تصحيح معناه ونسبته، ختتلف بني احملدثني والفقهاء

                                      

 ا.العبارة بنحو ما نقلها الزركشي رمحه)  ١/١٣٣(اإلحكام يف أصول األحكام ) ١(
 ).٢١١-٢/٢٠٩(النكت على مقدمة ابن الصالح ) ٢(



إن للمحدثني أغراضـاً    : "رمحه اهللا ) هـ٦١١ت(قال أبو احلسن بن احلصار األندلسي       
   على ذلك؛تباعهماطريقهم احتاطوا فيها وبالغوا يف االحتياط، و ال يلزم الفقهاء يف 

  .كتعليلهم احلديث املرفوع بأنه قد روي موقوفاً أو مرسالً
  .وكطعنهم يف الراوي إذا انفرد باحلديث أو بزيادة فيه

  .أو ملخالفة من هو أعدل منه وأحفظ
ألصول، أو آية من كتـاب اهللا تعـاىل،         وقد يعلم الفقيه صحة احلديث مبوافقة ا      : قال

  .فيحمله ذلك على قبول احلديث والعمل به واعتقاد صحته
وإذا مل يكن يف سنده كذاب فال بأس بإطالق القول بصحته، إذا وافـق كتـاب اهللا                 

  . )١(اهـ"تعاىل، وسائر أصول الشرع
  :خصوصية التناول بني اللغة وتفسري القرآن الكرمي 

ذهـب إىل   من  اللغة ملطلق اجلمع، ال تفيد الترتيب، وجتد        هور أهل   عند مج ومثالً الواو   
، فيما جاء يف القـرآن الكـرمي، وذلـك          يرتب أن شأنه من فيما شرعا الترتيبأا تفيد   

 طـاف  ملا: " يف قوله  �شار إليها الرسول    أمالحظة منه خلصوصية القرآن الكرمي، واليت       
 �إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّـه      � : اىلتع قوله يتلو وهو الصفا باب من خرج بالبيت

:  )٣(النـسائي  ولفظ،   )٢(مسلم لفظ "به اهللا بدأ مبا أبدأ: "قال مث )١٥٨من اآلية : البقرة(
  . )٤("به اهللا بدأ مبا ابدؤوا"

وهذا ينبئك بأم كانوا يراعون خصوصية التناول، فاللفظ يف القـرآن العظـيم لـه               
  ؛خصوصية

                                      

 ).١٠٧-١/١٠٦(نقله الزركشي يف النكت على مقدمة ابن الصالح ) ١(
 ).١٢١٨(، حتت رقم �ج، باب حجة النيب أخرجه مسلم يف كتاب احل) ٢(
: ولفظـه ). ٢٩٦٢(أخرجه النسائي يف كتاب مناسك احلج، باب القول بعد ركعيت الطواف، حديث رقـم          ) ٣(

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى    أَخبرنا علي بن حجرٍ قَالَ حدثَنا إِسمعيلُ قَالَ حدثَنا جعفَر بن محمد عن أَبِيه عن جابِرٍ                 "
اللَّه علَيه وسلَّم طَاف سبعا رملَ ثَلَاثًا ومشى أَربعا ثُم قَرأَ واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى فَصلَّى سـجدتينِ                   

الر لَمتاس ثُم ةبالْكَع نيبو هنيب قَاملَ الْمعجأَ ودا بُءوا بِمدفَاب رِ اللَّهائعش نةَ مورالْمفَا وفَقَالَ إِنَّ الص جرخ ثُم كْن
بِه وحكم ابن كثري بصحة إسناده". اللَّه. 

تم إِلَى الصالة   يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُم     �: عند تفسري قوله تعاىل   ) تفسري القرآن العظيم  (انظر تفسري ابن كثري     ) ٤(
  .)٦من اآلية: املائدة(�فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وامسحوا بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ

إىل أن من نسب    ) ١/٣٦٤(يف كتابه الغيث املسجم يف شرح المية العجم         ) هـ٧٦٤ت(نبه الصفدي   : فائدة  
شافعي إىل أنه فهم الترتيب يف الوضوء من الواو فقد غلط، وإمنا أخذ الترتيب من السنة، ومن سياق الـنظم        ال

 .وتأليفه



، فقد جاء يف املأثور ما يدل على مراعاة خـصوصية           )عسى(و  ) لعل(كلمة  من ذلك   
  : تناوهلا يف القرآن العظيم، بالنسبة إىل قائلها سبحانه وتعاىل

 فهـي  القرآن يف عسى كل: "قال عباس ابن عن وغريمها والبيهقي حامت أيب ابن أخرج
  .)١(اهـ"واجبة

 .)٢("واجبة اهللا من عسى :اليق: "رمحه اهللا) هـ٢٠٤ت (الشافعي وقال
 وإن واجبتـان  اهللا مـن  )لعل (و )عسى: "(رمحه اهللا ) هـ٧٩٤ت(قال الزركشي   و
 والظنـون  الشكوك هلم يعرض الذين هم اخللق ألن املخلوقني كالم يف وطمعا رجاء كانتا

  .)٣(اهـ"ذلك عن مرته والبارئ
دون مراعاة معـىن اآليـة      أوجه األعراب اليت حتتملها اآلية، فإن إيرادها        : ومن ذلك   

وتفسريها ال يسوغ، وقد نبه ابن هشام النحوي إىل أنه قد تأيت أوجه من اإلعراب لأللفاظ    
 يف الباب   ،"مغين اللبيب : "تسوغ لغة وحنوا؛ ولكن ال تسوغ تفسريا؛ حيث ذكر يف كتابه          

  :اجلهات اليت يدخل االعتراض على املعرب من جهتها، وهي عشرة: اخلامس 
أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة، وال يراعي املعىن، وكثريا مـا            :  منها    األوىل اجلهة

  .)٤(اهـ"تزل األقدام بسبب ذلك
وينبغي أن يتفطن هاهنا ألمر البد منه،       : "رمحه اهللا ) هـ٧٥١ت(اجلوزية  وقال ابن قيم    

عرايب الذي  ويفسر مبجرد االحتمال النحوي اإل     تعاىل   وهو أنه ال جيوز أن حيمل كالم اهللا       
  .حيتمله تركيب الكالم، ويكون الكالم به له معنى ما

فإن هذا مقام غلط فيه أكثر املعربني للقرآن، فإم يفسرون اآلية ويعربوا مبا حيتملـه               
تركيب تلك اجلملة، ويفهم من ذلك التركيب أي معىن اتفق، وهذا غلط عظيم يقطـع               

لك التركيب هذا املعىن يف سياق آخر، وكالم        السامع بأن مراد القرآن غريه؛ وإن احتمل ذ       
  .آخر، فإنه ال يلزم أن حيتمله القرآن

                                      

وقد عزاه إليه الـسيوطي يف      . ومل أجده يف املطبوع من تفسري ابن أيب حامت        ). ٩/١٣(السنن الكربى للبيهقي    ) ١(
 ).١/٤٨٠(االتقان 

 ).٢/١٧(يهقي أحكام القرآن للشافعي مجع الب) ٢(
 ).٤/١٥٨( الربهان يف علوم القرآن )٣(
 .٦٨٤مغين اللبيب ص) ٤(



. )١:النساء (﴾واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا     ﴿: مثل قول بعضهم يف قراءة من قرأ      
  .إنه قسم: باجلر

 الْحـرامِ﴾  ﴿وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه والْمسجِد: ومثل قول بعضهم يف قوله تعاىل 
  .إن املسجد جمرور بالعطف على الضمري ارور يف به. )٢١٧:البقرة(

﴿لَكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ       : ومثل قول بعضهم يف قوله تعاىل     
إن املقيمني جمرور   . )١٦٢:النساء(بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك والْمقيمني الصالََةَ﴾          

  .بواو القسم
  .ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وأوهى بكثري

، وال جيوز تفسريه  خاص، ومعان معهودة ال يناسبه تفسريه بغريهابل للقرآن عرف
بغري عرفه واملعهود من معانيه، فإن نسبة معانيه إىل املعاين كنسبة ألفاظه إىل األلفاظ بل 
أعظم، فكما أن ألفاظه ملوك األلفاظ وأجلها، وأفصحها، وهلا من الفصاحة أعلى مراتبها، 

؛ فكذلك معانيه أجل املعاين، وأعظمها وأفخمها فال جيوز اليت يعجز عنها قدر العاملني
  .تفسريه بغريها من املعاين اليت ال تليق به؛ بل غريها أعظم منها وأجل وأفخم

فال جيوز محله على املعاين القاصرة مبجرد االحتمال النحوي اإلعرايب، فتـدبر هـذه              
 كثري من أقوال املفـسرين      القاعدة؛ ولتكن منك على بال فإنك تنتفع ا يف معرفة ضعف          

 -إن شاء اهللا تعـاىل    -وزيفها وتقطع أا ليست مراد املتكلم تعاىل بكالمه، وسرتيد هذا           
بيانا وبسطًا يف الكالم على أصول التفسري فهذا أصل مـن أصـوله؛ بـل هـو أهـم                   

  .)١(اهـ"أصوله
  :املسميات واملصطلحات يف العلوم 

ي املسميات يف كل علم، فال يعرب عن املوضـوع          األمور اليت تتعلق ذا، أن يراع     ومن  
  .خصوصية يف التناولعلم الواحد باسم واحد يف كل العلوم، ألن لكل 

  : من ذلك 
 خـرباً،  يقتضي الذي وهو املبتدأ،: النحويون يسميه الذي هو: املناطقة عند املوضوع

رسـول اهللا    واملوضوع عند احملدثني هو احلديث املكذوب املنحول على          .املوصوف وهو
                                      

 ).٢٨-٣/٢٧( بدائع الفوائد )١(



�.  
: كقولك الصفة، وهو املبتدأ، خرب: النحويونيه  يسم الذي هو: عند املناطقة  واحملمول

  . )١(اخلرب مبعىن احملمول، هو وكاتب املوضوع، هو فزيد كاتب، زيد
رمحه اهللا، يف كتابه املوسوم     ) هـ٥٢١ت(حممد عبداهللا بن السيد البطليوسي       وقال أبو 

وقع البحث بيين وبني رجل من أهـل األدب يف  " : " يف النحوكتاب املسائل املنثورة  "بـ  
صناعة : مسائل حنوية، فجعل يكثر من ذكر احملمول واملوضوع واأللفاظ املنطقية؛ فقلت له        

  .النحو يستعمل فيها جمازات ومساحمات ، ال يستعملها أهل املنطق
بني أهلها، وكانوا   جيب محل كل صناعة على القوانني املتعارفة        : وقد قال أهل الفلسفة   

يرون أن إدخال صناعة يف أخرى  إمنا يكون جلهل املتكلم أو لقصد املغالطة واالسـتراحة           
  .)٢(اهـ"باالنتقال من صناعة إىل أخرى عند ضيق الكالم عليهم

وقد خيل الباحث ذه اخلصوصية فيقع يف اخلطأ، من ذلك نقل الدماميين عـن بعـض     
 صفات اهللا كـ غفور، وغفار، من ااز؛ وعلل ذلك بأن           أن صيغ املبالغة يف   : املتأخرين  

أن تثبت للشيء أكثر مما له، وبأن املبالغة إمنا تكون يف صفات تقبـل الزيـادة                : املبالغة  
  !والنقص، وصفات اهللا مرتهة عن ذلك، وادعى أا فائدة حسنة

 أهـل البيـان   ويشبه أن تكون غلطاً من اشتباه املبالغة عنـد : قال الشيخ يس العليمي   
  .)٣(اهـ"باملبالغة النحوية املذكورة يف صيغ املبالغة، فتدبر

  ولكل علم اصطالحه؛ 
: واملصطلحات مجع مصطلح، من باب االفتعال، قلبت تاؤها طاءاً، وأريد ا  ههنـا               

ألفاظ خمصوصة موضوعة ملعان ميتاز بعضها عن بعض باعتبار قيد يميزه عنـه، وسـبب               
التفاق على وضعها لتلك املعاين لتحصل عند استعماهلا مـع أداـا            إطالقها عليها هو ا   

  .)٤(إصالح املعاين ودفع فساد التباسها بعضها ببعض
وهذه املصطلحات من املواضعة يف العلوم، وهي تيسر التعبري عن املراد وفهمـه ملـن               

                                      

 .٢٦انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي ص) ١(
 .٢٠٠بواسطة صون املنطق والكالم ص) ٢(
 ).١/٨(حاشية العليمي على شرح األزهري التصريح على التوضيح ) ٣(
 .١١٢يف املختصر يف علم األثر صمن كالم الكافيجي ) ٤(



راد فهـم   وهي من أسباب عسر فهم العلم بالنسبة ملن ال يعلم ا، مما يدعو من أ              . عرفها
  . )١(علم من العلوم إىل طلب مصطلحاته والوقوف على معانيها

االصطالح األمر فيه قريب؛ فـإن      : "رمحه اهللا ) هـ٧٠٢ت(وقد قال ابن دقيق العيد      
  . )٢(اهـ"لكل أحد أن يصطلح يف التسميات على وضع يراه

فإن إن األصل هو خماطبة كل أهل اصطالح باصطالحهم،         : لكن ينبغي أن يقال   : قلت
كثرة إحداث املصطلحات اخلاصة مما يصعب أو مينع التواصل والفهم املتبـادل، فيكـون             

  .لذلك أثر عكسي
كما ينبغي أن يقيد جواز خماطبة أهل االصطالح باصطالحهم مبا إذا مل يترتب عليهـا               
حمظور شرعي، واحتيج إليه؛ و إال فإنه ينبه على املعاين الصحيحة، باأللفاظ الدالة عليهـا               

  .ن الشرعم
أما خماطبة أهل االصـطالح باصـطالحهم       : "رمحه اهللا ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    

من : ولغتهم فليس مبكروه إذا احتيج إىل ذلك وكانت املعاين صحيحة، كمخاطبة العجم           
  . الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة

  .وإمنا كرهه األئمة إذا مل حيتج إليه
ف واألئمة مل يكرهوا الكالم رد ما فيه من االصـطالحات املولـدة كلفـظ               والسل

وغري ذلك؛ بل ألن املعاين اليت يعـربون عنـها ـذه            ) اجلسم(و  ) العرض(و  ) اجلوهر(
العبارات فيها من الباطل املذموم يف األدلة واألحكام ما جيب النهي عنه الشـتمال هـذه                

واإلثبات، فإذا عرفت املعاين اليت يقصدوا بأمثال هذه        األلفاظ على معاين جمملة يف النفي       
العبارات، ووزنت بالكتاب والسنة حبيث يثبت احلق الذي أثبته الكتاب والسنة، وينفـى             
الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة كان ذلك هو احلق؛ خبالف ما سلكه أهل األهواء مـن                

 واملسائل، من غري بيان التفصيل والتقـسيم        نفياً وإثباتاً، يف الوسائل   : التكلم ذه األلفاظ    
  .الذي هو الصراط املستقيم

                                      

" مفاتيح العلوم "وقد اهتم العلماء ببيان هذه املواضعات، إذ هي مفاتيح العلوم، وقد صنف اخلوارزمي كتاب               ) ١(
من عوائـق   ) ١/٢٣٧" (أجبد العلوم "وقد عد يف    ". كشاف اصطالحات الفنون  "فيها، كما للتهانوي كتاب     

 .تالف االصطالحات يف التعليمالتحصيل كثرة املصنفات يف العلوم واخ
  ).١/١٧٤(إحكام األحكام ) ٢(



فأما إذا عرف املعاين الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعرب عنها ذه األلفاظ ليتـبني              
احلق من معاين هؤالء، وما خالفه، فهذا عظيم املنفعة، وهو من احلكم بالكتاب بني الناس               

كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِـيني مبـشرِين          ﴿: تعاىلفيما اختلفوا فيه، كما قال      
مـن  : البقرة(﴾  ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَفُوا فيه          

ا اختلفوا فيه من املعـاين الـيت        ، وهو مثل احلكم بني سائر األمم بالكتاب فيم        )٢١٣اآلية
يعربون عنها بوضعهم وعرفهم، وذلك حيتاج إىل معرفة معاين الكتاب والسنة، ومعرفـة             

  .)١(اهـ"معاين هؤالء بألفاظهم مث اعتبار هذه املعاين ذه املعاين ليظهر املوافق واملخالف
ه، ال يف مقام    ال مشاحة يف االصطالح ملن يصطلح ملعىن مبسمى عند نفس         : وحمل قوهلم   

  .تقرير العلوم
ذكر احملققون أنه ينبغي ملن تكلـم يف        : "رمحه اهللا ) هـ١٣٣٨ت(قال طاهر اجلزائري    

  . فن من الفنون، أن يورد األلفاظ املتعارفة فيه، مستعمالً هلا يف معانيها املعروفة عند أربابه
  .موخمالف ذلك إما جاهل مبقتضى املقام أو قاصداً لإلام أو اإليها

ال مشاحة يف االصطالح، فهو من قبيل متحل العذر، وقائل ذلـك            : وأما قوهلم : مث قال 
  .)٢(اهـ"عاذل يف صورة عاذر

  : جهات خصوصية التناول 
  :واجلهات اليت تظهر فيها خصوصية التناول هي التالية

ويدخل يف ذلك   .خصوصية التناول من جهة مراعاة نظرة العلم ومقصده       : اجلهة األوىل   
ر الراجح يف املسألة يف كل فن حبسبه، فال يصلح أن تذكر الراجح يف املـسألة عنـد                  ذك

  .األصوليني على طريقة غريهم، وهكذا
خصوصية التناول من جهة استعمال مصطلحات العلم يف العبارة عـن           : اجلهة الثانية   

  .املعاين، فإن لكل علم مصطلحاته اخلاصة
جهة الرجوع إىل الكتب األصـيلة املعتمـدة يف         خصوصية التناول من    :  اجلهة الثالثة   

  .وهذه من منهجية البحث العلمي. الفن

                                      

 .باختصار) ٣٠٨-٣/٣٠٦(جمموع الفتاوى ) ١(
 ).١/٧٨(توجيه النظر ) ٢(



وجعلها ) خصوصية التناول (وقد ذكر الفريوز آبادي هذه األمور دون أن يسميها بـ           
أن يعلم أوالً مرتبة العلم الذي أزمع عليه، وما         : الثالث: "من شروط التعلم والتعليم، فقال    

  . ليكون على بينة من أمرهغايته، واملقصود منه،
أن يأيت على ذلك مستوعباً ملسائله من مبادئه إىل غايته سالكاً فيه الطريق األليق              : الرابع

  .به، من تصور وتفهم واستثبات باحلجج
  .أن يقصد فيه الكتب املنتقاة املختارة: اخلامس 
ال يف منـاظرة،    أال يدخل علماً يف علم، ال يف تعليم و          : الشرط احلادي عشر  : مث قال   

  .)١(اهـ"فإن ذلك مشوش
  !خصوصية التناول: وهو رمحه اهللا ذه الشروط يف التعلم والتعليم، قد أحاط مبا مسيته 

  :فوائد التنبيه على خصوصية التناول 
  :ومن فوائد التنبه خلصوصية التناول األمور التالية 

  .أن تتميز مقاصد العلوم فال خيلط بينها -
 .ن ينسب إىل كل علم دون غريهأن يعلم ما يصح أ -
يف درسه على متييز مقاصد كل علم عن اآلخر، فال يـتكلم يف             أن حيرص املدرس     -

حينمـا  مـثال   فيشوش على الطالب، ف   املسألة املوجودة يف علمني بطريقة واحدة،       
يدرسه مباحث السنة عند األصوليني يلتزم مبا عليه أهل األصول، ألن هلـم مـن               

هم، فال يصح أن يدرسهم هذه املباحث على طريقـة أهـل            املقاصد ما ليس لغري   
احلديث، زاعماً أم هم املرجع يف ذلك؛ ألن لكل أهل فن مقاصد ختتلف عما عند           

 !غريهم
أن يفهم الطالب هذه العالقات بني العلوم فال يدفع يف كالم األصويل إذا خـالف                -

ة ما ال يراه املفسر مناسباً      مل املفسر من معاين اللغة يف اللفظ      كالم احملدث، و ال حي    
 .لداللة لفظ معني يف سياقه

 .أن ميايز الطالب بني حقائق العلوم، فال تشتبه عليه -
 .أن يظهر بذلك جهد أهل كل فن يف خدمة الشرع -

                                      

 ).١/٤٩(بصائر ذوي التمييز ) ١(



أن يتخري اتهد من هذه االجتهادات املبنية على نظرة كل أهل فن ما يساعده يف                -
   .الوصول إىل احلق

، فال خيرج عنها إىل غريها، وميايز       وتسميات أصحاب الفن  أن يراعي مصطلحات     -
 .بني املسميات وإن تشات بعض موضوعاا

أن يراعى حال الكالم والتصنيف طريقة أصحاب الفن الذي يتكلم فيه أو يصنف              -
يف خطبة خترجيه الكبري ) هـ٨٠٦ت(ويف هذا السياق ما ذكره احلافظ العراقي        . فيه

تقدمني السكوت عما أوردوا من األحاديث يف تصانيفهم،        عادة امل ): "اإلحياء(لـ  
وعدم بيان من خرجه، وبيان الصحيح من الضعيف، إال نادراً، وإن كانوا من أئمة              

  .احلديث حىت جاء النووي فبني
ومقصد األولني أن ال يغفل الناس النظر يف كل علم يف مظنته، وهلذا مشى الرافعي               

  .)١(اهـ"علم باحلديث من النوويعلى طريقة الفقهاء، مع كونه أ
قد كان الرافعي من كبار أئمة احلـديث        : "رمحه اهللا ) هـ٩١١ت(قال السيوطي   

الناس يظنون أن النووي    : أن احلافظ ابن حجر قال    : وحفاظه، وأخربين من أثق به    
أعلم باحلديث من الرافعي، وليس كذلك، بل الرافعي أفقه يف احلديث من النووي،             

  .يه وتارخيه وشرح املسند له تبني له ذلكومن طالع أمال
  .)٢(اهـ"واألمر كما قال

� 
 

                                      

 ).١/٢١(بواسطة فيض القدير شرح اجلامع الصغري للمناوي ) ١(
 الدين مستو، مكتبة دار التراث، املدينة املنورة، الطبعة ، حتقيق حمي٤٣حتفة األبرار بنكت األذكار للسيوطي ص) ٢(

 .هـ١٤٠٧األوىل 


