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 / أخرى  وعلومه القرآن
 العمل �اللطائف المستنبطة من آ�ات القرآن الكر�م

 
الفوائد واللطائف غیر المقصودة �النص المستنبطة من آ�ات القرآن الكر�م ما حكم العمل  :السؤال

استنباًطا من قوله  )اإل�مان في أطراف المدن( :وهل ُینكر على من �عمل بها �مثل قولهم ؟بها
یتعمد السكن في طرف شرع لإلنسان أن فهل �ُ }، اْلَمِدیَنِة َرُجٌل َ�ْسَعى اَوَجاء ِمْن َأْقَص { تعالى:

 بهذه الفائدة؟  المدینة عمًال 

الداللة ، فوما هو داللة فرعیة ،العلماء یذ�رون في الدالالت النصیة ما هو داللة أصلیة :الجواب
 ،وما قرب من ذلك ،النص من أجلها وسیقتي هي نص في الباب أو في المسألة، األصلیة ال

 األمثلة على ذلك ومن ،المراد عنعدها ستنبط من النص مع �ُ الفرعیة التي �مكن أن تُ  ةوالدالل
وأنه �متد إلى أن �صیر ظل  ،استدالل الحنفیة على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر

-أجیًرا إلى منتصف النهار إنما مثلكم ومثل من قبلكم �مثل رجل استأجر «الشيء مثلیه �حدیث 
ثم استأجر إلى غروب ، قیراط�استأجر آخر إلى وقت العصر ثم  قیراط� -�عني إلى الزوال

ر �أن  -الذین مثلهم في األجیر األول والثاني-احتج أهل الكتاب ف» ینقیراط�الشمس  على المؤجِّ
األولى التي عملت إلى الزوال ال الطائفة ، ف]٢٢٦٨[البخاري:  )وأقل أجًرا : (نحن أكثر عمًال قالوا

: (نحن وقت الظهر إلى وقت العصر قالوا منالطائفة الثانیة التي عملت و  ،شك أنها أكثر عمًال 
فیمتد  ،مفهومه أن وقت الظهر أطول من وقت العصر ،)وأقل أجًرا من وقت العصر أكثر عمًال 

سق لبیان ه األمة ولم �ُ الحدیث للداللة على فضل هذ :! نقولإلى مصیر ظل �ل شيء مثلیه
ستدل بهذا الحدیث على استمرار وقت الظهر إلى مصیر وال �مكن أن �ُ  ،فالداللة �عیدة ،األوقات

ل و�ال فوقت الظهر أطول من وقت العصر حتى على وهذا على سبیل التنزُّ  ،ظل �ل شيء مثلیه
 داللةفال ،بیان األوقاتل ُ�سق لمالحدیث ف ،القول الصحیح أنه �متد إلى مصیر ظل �ل شيء مثله

لیست داللتها على المراد من المستدل بها  ، ومع ذلكتبعیة ولیست داللة أصلیةداللة  علیها
حتى على القول �أنه ینتهي �مصیر ظل �ل  من وقت العصر وقت الظهر أطولصحیحة، ف
هذه من الدالالت التبعیة  ،والمسألة ظاهرة ،والتقو�م شاهد بذلك في �ل زمان ومكان ،شيء مثله

و�قابلون �ه  ،التي �ستدل بها الحنفیة على أن وقت الظهر �متد إلى مصیر ظل �ل شيء مثلیه
ج المخرَّ  -رضي هللا عنهما– حدیث عبد هللا بن عمرو بن العاص وهو النص الصحیح الصر�ح

�حضر وقت الظهر إذا زالت الشمس و�ان ظل الرجل �طوله، ما لم « )مسلم(صحیح في 
الحدیث من أجل  ُ�سق ، فلمداللة تبعیةوهي  ،لتفت إلیهافمثل هذه الداللة ال یُ  ،]٦١٢[ »العصر

 .بیان األوقات



٢ 
 

 -علیه الصالة والسالم-وقل مثل هذا فیمن �ستدل على أن الحائض تقرأ القرآن �قوله 
هذه داللة  !قرآنالوالحاج �قرأ  ،]٣٠٥[البخاري:  »افعلي ما �فعل الحاج غیر أال تطوفي �البیت«

 ، ومثل هذا �ثیر.فاالستدالل بها في غا�ة البعد ،سق الحدیث من أجلهاتبعیة لم �ُ 

طالب علم �ستدل على أنه �جوز أن �كون بین المصلي أني سمعت مرًة من الغرائب و 
 استدل �حدیث األطیطفقلت ما الدلیل على ذلك؟  ،والذي �جانبه في الصف قدر أر�عة أصا�ع

هل  ،]٢٣١٢[الترمذي:  »هلل ساجدا جبهته واضع وملك إال أصا�ع أر�ع موضع فیها ما« وفیه
وال تبعیة، بل وال داللته على ما ُذكر ال قر�بة  ثانًیا: ،حدیث األطیط ضعیف :هذا فیه دلیل؟! أوًال 

یوقع بل  و�شكاالت، ال شك أنه یوقع في مخالفات تفاالسترسال في مثل هذه االستدالال �عیدة،
ستدالل ، مع أن االما قلنا في حدیث المواقیتا مثلعاِرض نص� أشكل من ذلك إذا �ان �ُ فیما هو 

فكیف �من  ،�ه على الوقت و�ن �ان له حظ من النظر إال أنه معاَرض بنص صحیح صر�ح
�سترسل �عض الناس في مثل هذه األمور و�ضیعون  ؟!�ستدل �حدیث ضعیف وال داللة فیه

 .ة التي داللتها أصلیة وسیق من أجلها الخبر �مثل هذااألدلة األصلی

) استنباًطا اإل�مان في أطراف المدن( :كقولهم( :�قول ،نعود إلى المثال الذي ذ�ره السائل
علیه -أین منزل النبي  ])،٢٠�س: [ }اْلَمِدیَنِة َرُجٌل َ�ْسَعى اَوَجاء ِمْن َأْقَص {من قوله تعالى: 

-علیه الصالة والسالم-وسطها عند مسجده و في مر�زها ألم �كن في المدینة؟!  -الصالة والسالم
 ؟على أن اإل�مان في األطراف }اْلَمِدیَنِة َرُجٌل َ�ْسَعى اَوَجاء ِمْن َأْقَص {قوله تعالى:  وما داللة ؟!

شرع فهل �ُ ( . �قول السائل:اتفاًقاهذا وقد وقع له  ،هذا مسكن هذا الرجل في أقصى المدینة
 ،استناًدا إلى هذه اآل�ة ذلك �قصد أنشرع له ال �ُ  )،لإلنسان أن یتعمد السكن في طرف المدینة؟

عن المسجد وأراد أن  مثًال_– ا�سكن حیث ما تیسر له واستطاع. نعم إذا �ان سكنه �عیدً  بل
و�ذا �ان عنده  ،هذا مقصد حسنفتیسر له الصالة مع الناس في �ل وقت تل ؛�قرب من المسجد

د�ار�م تكتب «د فكما في الحدیث عُ من اإل�مان والیقین ما �جعله �حافظ على الصلوات ولو �َ 
 فال أثر لهذا الذي ذ�ره السائل من جهة أن السكن في أقصى المدینة ،]٦٦٥[مسلم:  »آثار�م
الة علیه الص-ف �سكنه وأ�ًضا هو مخالَ  ،اآل�ة ال تدل على ذلكف ،أخًذا من هذه اآل�ة أفضل

 وسطها.في مر�ز المدینة و  -والسالم
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