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 أصول الفقه
 الُمْعَتَبر في فهم الدلیل

 
 العالم أم النصوص المؤ�دة لظاهر النص؟ هل العبرة في فهم الدلیل فهمُ  :السؤال

فإذا جاء النص مجمًال وجاء بیانه في  ،ال شك أن النصوص فیها المجمل وفیها المبیِّن :الجواب
ن حمله �ما أنه إذا جاء عام�ا وجاء تخصیصه في نص آخر تعیّ  ،ن حمله علیهنص آخر تعیّ 

فإذا وجد �الم �حتاج إلى تفسیر وشرح و��ضاح وجاء  ،وقل مثل هذا في اإلطالق والتقیید ،علیه
ثم  ،هللا �المُ  هللا فسر �ه �المُ فأولى ما �ُ  ،ن القول �هإ�ضاحه في نص آخر من �تاب أو سنة تعیّ 

ه في هذا الموضع و�ذا لم نجد من �الم هللا ما �فسر �المَ  ،-علیه الصالة والسالم-كالم نبیه 
و�ذا لم نجد من ذلك شیًئا فإننا نرجع  ،فإننا حینئٍذ نرجع إلى ما ورد في السنة مما یبینه و�وضحه

 .ن �عدهمفي ذلك إلى فهم السلف من الصحا�ة والتا�عین ومَ 

له خبرة �النصوص ودر�ة الذي  العالمُ و  ،لعالم فال بد له من مستندوأما الفهم المجرد ل
 ،عتمدهذا فهمه ال شك أنه صائب غالًبا فیُ فموارد الشر�عة ومصادرها وقواعدها العامة ومعرفة �
 ،معاناتها فمثل هذا ال یلتفت إلیه�فهم النصوص وال من یدعي الفهم ولیس له عالقة � أما �عض

ر النصوص و�تكلم فیها و�بین  �عض من یتصدى لتوجیهو  الناس في وسائل اإلعالم تجده �فسِّ
فمثل هذا ال شك أنه  ،تب حولها من سلف هذه األمة وأئمتهامعانیها ولیست له أدنى عالقة �ما �ُ 

ال الذین یتخذهم الناس في آخر الزمان فَیِضلُّون وُ�ِضلُّون  أمثلة �ثیرة  ولذلك ،من الرؤساء الجهَّ
فالكالم في القرآن �الرأي جاء  ،ال شك أن مثل هذا الكالم خطیر�سطها، لكن لیس هذا موضع 

وقل  ،]٢٩٥١[الترمذي: » من قال في القرآن برأ�ه فلیتبوأ مقعده من النار«الوعید الشدید علیه 
سلوا (قال:  الحدیث لفاظأعن �عض ئل سُ لما  اإلمام أحمد وهو اإلمام أحمدف ،مثل هذا في السنة

هذا و  )،�الظن -صلى هللا علیه وسلم-أصحاب الغر�ب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول هللا 
ما یؤهله إلى  -علیه الصالة والسالم-من ورع اإلمام أحمد و�ال فعنده من المخزون من سنته 

 -مصلى هللا علیه وسل-إن الكالم في �الم النبي  :�قول، وابن الصالح الكالم في غر�ب الحدیث
وهو �حفظ من القصائد في الشعر - واألصمعي ،و�یان معانیه جدیر �التحري حري �التوقي

الجار « في حدیث )الصقب(سئل عن �ُ  -مؤلفة و�عضها �صل أبیاتها إلى المئین االعر�ي ألوفً 
 ،-صلى هللا علیه وسلم-أنا ال أفسر حدیث رسول هللا  :فیقول ،]٦٩٧٧: البخاري [ »أحق �صقبه

وتجد �عض أنصاف المتعلمین و�عض المثقفین �جرؤ على  .لكن العرب تزعم أن الصقب اللز�ق
، فیأتي �قول وال ُ�عرِّج وال على واحد من فیها ألهل العلم أقوال متعددة قد تصل العشرةو اآل�ة 

 ،ة العربنعم القرآن والسنة بلغ .في فهم السنة هذا وقل مثل ،یبتكر شیًئا لم �سبق إلیهبل  أقوالهم،
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وأ�ًضا دخلتهم  ،ألنهم اختلطوا �غیرهم ؛غیر فطرهم وأفهامهملكن ال شك أن الناس طرأ علیهم ما �ُ 
ودخلهم �عض االصطالحات من الفنون األخرى المخالفة الصطالحات الكتاب  ،�عض األهواء

 والسنة وما علیه سلف هذه األمة.

 

 هـ٢٨/١٢/١٤٣٢نیة والستون المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثا


