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قاعدة أىل السنة والجماعة في فهم النصوص
المراد بأىل السنة والجماعة  :ىم سلف األمة من الصحابة والتابعني ومن هنج هنجهم فبن جاء بعدىم
والمراب بالفهم  :معرفة مراد الشارع من كالمو  ,والمراد بالنص  :ىو الدليل الشرعي سواءً كان ىذا الدليل من الكتاب
أو من السنة أو اصباعاً صرحيا أو قياساً جلياً

وباالستقراء اتفق أىل السنة والجماعة على أن ركني الشريعة في األخبار واألحكام ىما :
الركن األول  :اثبات الدليل

الركن الثاين  :فهم الدليل

ولكل واحد من الركنني أربعة شروط ال بد أن تكون ؾبتمعة لكى يستقيم الركن .
الركن األول  :اثبات الدليل وشروطو األربعة وىى :
أوالً صحة ثبوت القول إلى قائلو :فإن كان من القرآن فال نزاع وإن كان من السنة فال بد أن يغلب على الظن أن النيب
صلى ا﵁ عليو وسلم قالو  ,ومعتقد أىل السنة واعبماعة يف النصوص الثابتة عن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم بغض النظر ن
طريقة وصوؽبا إلينا أحاداً كان أو متواتراً ىو وجوب العمل هبذا النص يف اؼبعتقد وىف العبادات وىف اؼبعامالت  ,وكذلك
اإلصباع ال بد من غلبة الظن أنو قد وقع  ,وأيضاً القياس
ِ
قال شيخ اإلسالم رحمو اهلل  :إِن ِاال ْستِ ْد َال َل بِما َال تُ ْعلَم ِ
وز بِ ِاالتِّ َف ِ
صحتُوُ َال يَ ُج ُ
اق ،فَِإنوُ قَ ْو ٌل بَِال عل ٍْمَ ،و ُى َو َح َرامٌ
َ
ُ
()1
بِال ِ
ْكتَ ِ
السن ِة َو ِْ
اإل ْج َم ِاع.
اب َو ُّ
الشرط الثاني  :صحة االستدالل بالدليل فيما يستدل بو عليو
الشرط الثالث  :سالمة ىذا الدليل من النسخ  ,واؼبراد بذلك أن يكون الدليل ؿبكم واألصل يف األدلة العمل فمن ادعى
النسخ ألى دليل يلزمو الدليل
الشرط الرابع  :النظر يف سالمة الدليل من اؼبعارضة واالشتباه
ِ
ال لَيس بِ َدلِ ٍيل ِيف ْ ِ ِ
ٍِ ِِ ِ ِ
َّ
ني َم ْعنَاهُ َويَظْ َهَر الْ ُمَر ُاد
اغبَقي َقةَ ,ح ََّّت يَتَبَ َّ َ
قال الشاطبي َ :وقَ ْد َعل َم الْعُلَ َماءُ أَن ُك َّل َدليل فيو ا ْشتبَاهٌ َوإ ْش َك ٌ ْ َ
ِ
ِ
ٍ
ضوُ قَطْعِ ٌّي؛ َكظُ ُهوِر
ِمْنوَُ ,ويُ ْشتَ َر ُ
ط ِيف َذل َ
َص ٌل قَطْع ٌّي ,فَِإ َذا ََلْ يَظْ َه ْر َم ْعنَاهُ ِِإل ْصبَ ٍال أَ ِو ا ْشِ َِتاك ,أ َْو َع َار َ
ك أَ ْن َال يُ َعا ِر َ
ضوُ أ ْ
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ِ
ِ
تَ ْشبِ ٍيو؛ فَلَيس بِدلِ ٍيل؛ ِأل َّ ِ
اىرا ِيف نَ ْف ِس ِو ,ود ًاال علَى َغ ِْيهِ ,وإَِّال؛ ِ
يج إِ َل َدلِ ٍيل َعلَْي ِو ,فَِإ ْن َد َّل
ْ َ َ
ْ
احت َ
ََ َ ْ َ
َن َحقي َقةَ الدَّل ِيل أَ ْن يَ ُكو َن ظَ ً
()1
ِ
ِ ِِ
َحَرى أَ ْن َال يَ ُكو َن َدلِ ًيال.
يل َعلَى َع َدِم ص َّحتو؛ فَأ ْ
الدَّل ُ
الشروط األربع التي يجب توافرىا في الركن الثاني وىو فهم الدليل :
الشرط األول  :االعتماد على فهم الصحابة للنصوص الشرعية
قال شيخ االسالم  :من فَ َّسر الْ ُقرآ َن أَو ْ ِ
ِ
ِ
وف عن َّ ِ
ِ
ني فَ ُه َو ُم ْف ٍَِت َعلَى
اغبَد َ
الص َحابَة َوالتَّابِع َ
َْ َ ْ ْ
يث َوتَأ ََّولَوُ َعلَى َغ ِْْي التَّ ْفس ِْي الْ َم ْع ُر َ ْ
ات اللَّ ِو ُؿبِّر ٌ ِ ِ
الزنْ َدقَِة و ِْ ِ
اللَّ ِو م ْل ِح ٌد ِيف آي ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ض ِطَرا ِر ِم ْن ِدي ِن
وم الْبُطْ َال ِن بِ ِاال ْ
َ
اإل ْغبَاد َوُى َو َم ْعلُ ُ
َ
ُ
ف ل ْل َكل ِم َع ْن َم َواضعو َوَى َذا فَ ْت ٌح لبَاب َّ َ
ِ ()2
ِْ
اإل ْس َالم
احتمالية قول الصحابي في المسألة ومنها تفسيره للقرآن والحديث :
االحتمال األول  :أن يكون ظبعها من النيب 
االحتمال الثاني  :أن يكون ظبعها فبن ظبعها من النيب 
االحتمال الثالث  :أن يكون اتفقت عليها كلمتهم وَل ينقل إلينا إال قول الصحايب
االحتمال الرابع  :أن يكون قولو يف اؼبسألة ناشئ عن غزارة علمو ودقة فهمو وخفى ىذا على غْيه كما فسر ابن عباس

ص ُر اللَّ ِو َوالْ َفْت ُح﴾ [:1النصر] [أنو نعى النيب  فقال عمر ما أعلم منها إال ما ذكرت
قولو تعال﴿ إِذَا َجاءَ نَ ْ

()3

االحتمال الخامس  :أن يكون قولو يف اؼبسألة من طول مالزمتو للنيب  ومعرفتو بلغة العرب ولقواعد الشريعة
االحتمال السادس  :أن يكون أخطأ يف ىذه اؼبسألة ومعلوم لدى العقالء أن ترجيح واحد من طبسة أول بكثْي من
ترجيح واحد فقط
الشرط الثاني  :جمع النصوص الشرعية الواردة في القرآن أو السنة فى الباب الواحد
ووجو ذلك  :أن النيب  كان يتكلم دبقتضى اغبال وكان إذا تكلم ال حيضر كل الصحابة فمنهم من يبلغ ومنهم من ال
يبلغ  ,وأيضاً الشريعة مرت دبراحل فما كان مأموراً بو يف أول التشريع تغْي وما كان مباحاً حرم كنكاح اؼبتعة وكذلك شرب
 -1االعتصام للشاطيب ()204,205/1
 -2ؾبموع الفتاوى []243 /13
 -3أخرجو البخاري []4294 -4970
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اػبمر فكان لزاماً أن جيمع النصوص الواردة ويتم النظر فيها باعتبارىا كل ال يتجزأ فإن اتفقت على حكم معني فهو اؼبراد
وإن ظهرت بينهما تعارض فيجب العمل على إزالة ىذا التعارض وذلك عن طريق أربع خطوات .
المسلك األول  :اعبمع بني النصوص اليت ظاىرىا التعارض
المسلك الثاني  :إن َل نتمكن من اعبمع بأي وجو ومن أوجو اعبمع اؼبعتربة نسْي إل النسخ أي أن أحد النصني أزال
اغبكم اؼبتولد من النص األخر  ,كاألمر بالصالة إل الكعبة نسخ األمر بالصالة إل بيت اؼبقدس فإن َل تتمكن من معرفة
الناسخ واؼبنسوخ يصار إل
المسلك الثالث  :وىو الِتجيح أي أن اغبكم اؼبتولد من أجد النصني أول وأرجح من العمل اؼبتولد من النص األخر
مثال ذلك  :األذان للصلوات اػبمس بغْي ترجيع( )1وىو اؼبتولد من حديث عبد ا﵁ بن زيد أرجح من الِتجيع يف األذان
من حديث أىب ؿبظورة
وطرق الِتجيح كما ذكرىا العلماء بني النصوص ستة وطبسون ومائة طريق ذكرىا الشوكاين يف ارشاد الفحول فإن عجزنا
عن الِتجيح نأيت إل
المسلك الرابع  :وىو التوقف إل أمد حَّت نعيد النظر وأن يوكل األمر إل عاَل  ,مع األخذ باالعتبار أنو ال يوجد يف
الشريعة نصني صحيحني متعارضني من كل وجو بل التعارض ينشأ من احتمالني أو أحدمها:
 -1ضعف أحد الدليلني

 -2ضعف الدليلني

الشرط الرابع  :معرفة قواعد وأصول لغة العربية
ووجو ذلك  :أن القرآن نزل بلغة العرب وأن النيب  أفصح من تكلم بلغة العرب وخاطب القوم بلغتهم ولكى نفهم مراد
الشارع ال بد من الرجوع إل أصول لغتهم  ,وأما الفهم من غْي الرجوع إل أصول اللغة حتماً سيزل
أمثلة على ذلك  :قولو تعال﴿ بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
ان﴾ [ :64اؼبائدة] وقولو تعال ﴿ يَ ُد اللَّ ِو فَ ْو َق أَيْ ِدي ِه ْم﴾ [:10الفتح]
َ ْ َ ُ َْ ُ
ِ
ي﴾ [:75ص]
ت بِيَ َد َّ
وقولو تعال﴿ ل َما َخلَ ْق ُ
اليد يف لغة العرب تأتى وؽبا ثالث معاىن :

 -1معناه أنك بعد التكبْي يف أول األذان تقول بصوت منخفض  :أشهد أال إلو إال ا﵁ مرتني مث أشهد أن ؿبمدا رسول ا﵁ مرتني  ,مث
ذبهر بأشهد أال إلو إال ا﵁ مرتني مث ذبهر بأشهد أن ؿبمدا رسول ا﵁ مرتني  ,مث تواصل األذان جهرا
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األول  :تأتى دبعىن القدرة

الثاين :دبعىن الفضل والنعمة

الثالث اعبارحة

وإذا جاءت دبعىن الفضل والنعمة تأتى بسياق دبعىن أال تكون مثناه ومقطوعة عن االضافة  ,أما إذا جاءت مثناة أو مضافة
فليس ؽبا معىن إال اليد اغبقيقية وىى عند اؼبخلوقني ما تسمى باعبارحة  ,وعليو فكل النصوص الواردة يف القران يف اثبات
اليد ﵁ عز وجل جاءت مثناة أو مضافة فليس ؽبا إال معىن واحد وىى اليد اغبقيقة
مثال أخر  :حرف " لن " إذا دخلت على الفعل اؼبضارع تفيد النفي على التوقيت  ,أما على التأبيد ال تعرفو لغة العرب
ال لَ ْن تَ َرِاين﴾[ : 143األعراف] أي يف الدنيا أما يف األخرة فالنصوص متواترة على أن اؼبؤمنني يرون
وعليو فقولو تعال﴿ قَ َ
رهبم بأبصارىم يف اعبنة وال يلزم من ثبوت الرؤية اإلحاطة  ,فاألصل يف " لن " إذا دخلت على الفعل اؼبضارع تفيد النفي

اجتَ َمعُوا لَوُ﴾
على التوقيت وزبرج من ىذا األصل إل التأييد إذا احتفت هبا قرينة ومنو قولو تعال ﴿ لَ ْن َخيْلُ ُقوا ذُبَابًا َولَ ِو ْ
[ :73اغبج] والقرينة ىي اػبلق وضابطو  :االجياد من عدم  ,وذكر سبحانو الذباب غبقراتو وقذارتو وكثرتو
ِِ ()1
ورتِِو» عائد إل ا﵁
مثال أخر  :قول النيب َ « خلَ َق اللَّوُ َ
ورتو » فجاءت القرينة بأن عود الضمْي يف « ُ
آد َم َعلَى ُ
صَ
صَ
ال رس ُ ِ
عز وجل وليس إل آدم وىى ما رواه عبد ا﵁ ابن اإلمام أضبد وابن أىب عاصم عن ابْ ِن ُع َمَر ,قَ َ
ول اللَّو َ
صلَّى ا﵁ُ
ال :قَ َ َ ُ
()2
ِ
ِ
الر ْضبَ ِن»
ورِة َّ
وه ,فَِإ َّن ابْ َن َ
َعلَْيو َو َسلَّ َمَ« :ال تُ َقبِّ ُحوا الْ ُو ُج َ
آد َم ُخل َق َعلَى ُ
صَ

فجاءت القرينة بأن عود الضمْي يف صورتو عائد إل ا﵁  ,واالضافة ىنا من باب اضافة صفة ال موصوف وعليو نثبت
للرضبان صفة الصورة على ما يليق جباللو عز وجل
الشرط الرابع  :معرفة مقاصد الشريعة
للشريعة مقاصد أساسية وىى اغبفاظ على الضروريات اػبمس وىى [ الدين  -النفس  -العقل  -العرض  -اؼبال] فإذا
تعرض اإلنسان للضرر يف ىذه االشياء اػبمس أو لزوؽبا فجاءت الشريعة بالِتخيص
وكذلك من مقاصد الشريعة جلب اؼبصاحل وتكميلها ودفع اؼبفاسد وتقليلها  ,ومن مقاصد الشريعة أيضاً درء اؼبفسدة
مقدم على جلب اؼبصلحة  ,ومن مقاصدىا " إذ ا تعارضت اؼبصلحتان دبعىن إذا فعلت أحدىا تِتك األخرى تفعل الكربى
 ,وإذا تعارضت مفسدتان دبعىن إذا تركت إحداىا ترتكب األخرى ترتكب األدىن "
 -1أخرجو البخاري [ ]6227ومسلم [ ]2841من حديث أىب ىريرة رضى ا﵁ عنو
 -2أخرجو ابن اىب عاصم يف السنة [ ]517والسنة لعبد ا﵁ بن اإلمام أضبد [ ]1076 ,498والبيهقي يف االظباء والصفات []640
والطرباين يف الكبْي [ ]13580صححو اإلمام أضبد وإسحاق بن راىوية
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والنظر إل مقاصد الشريعة واسقاطها على الواقع يقوم بو أىل االجتهاد
دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن النصوص منها ما ىو ؿبكم ومنها ما ىو متشابو.
قال اإلمام السعدى رحمو اهلل  :القرآن كلو ؿبكم قال تعال ﴿كتاب أ ِ
ت ِمن لَّ ُد ْن َح ِكي ٍم َخبِ ٍْي﴾
ت آيَاتُوُ ُمثَّ فُ ِّ
صلَ ْ
ُحك َم ْ
ْ

[ىود ]1 :ومعىن اإلحكام ىنا أنو يف غاية الدقة واالنتظام ,فال تناقض فيها وال اختالف

اغب ِد ِ
يث كِتَاباً ُمتَ َش ِاهباً﴾ [الزمر ]23 :ومعىن متشابو أي يشبو بعضو
والقرآن كلو متشابو قال تعال﴿ :اللَّوُ نََّزَل أ ْ
َح َس َن َْ
بعضاً يف اغبسن واؼبعاين

ِ
ِ
ات ُى َّن أُم الْ ِكتَ ِ
ات﴾ [آل عمران]7 :
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
ات ُْؿب َك َم ٌ
القرآن بعضو ؿبكم وبعضو متشابو قال تعال ﴿مْنوُ آيَ ٌ
اب َوأ َ
وأن أىل العلم بالكتاب يردون اؼبتشابو منو إل ا﵀كم ,فيصْي كلو ؿبكماً ويقولونُ ﴿ :ك ٌّل ِم ْن ِعْن ِد َربِّنَا﴾ [آل عمران]7 :
()1
فما اشتبو منو يف موضع ,فسره اؼبوضع اآلخر ا﵀كم ,فحصل العلم وزال اإلشكال

اطالقات المتشابو والمحكم بالتفصيل:
اؼبتشابو

ا﵀كم

ىو اؼبنسوخ

الثابت حكمو

ترك ظاىره ؼبعارض راجح  ,ومن صبلة اؼبعارض الراجح أن ىو على ظاىره
يلزم من الظاىر لوازم فاسدة
العام

اؼبخصص

اؼبطلق

اؼبقيد

اجململ

اؼببني

للوصول ال اؼبعىن اؼبراد ربتاج إل غْيه

ال حيتاج إل غْيه للوصول إل اؼبعىن اؼبراد

ما َل يكن ألحد إل عملو سبيل
مثال  :كيفية صفات اؼبول عز وجل

فبا عرف تأويلو وعرف معناه وتفسْيه

ما حيتمل وجوه متعددة ال مرجح لبعضو على بعض

ما ال حيتمل إال وجهاً واحد فقط

كاغبالل واغبرام والفرائض

كيفية صفات اؼبول عز وجل
 -1القواعد اغبسان []60 /1
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دلت النصوص الشرعية بأن االكتفاء باؼبتشابو وعدم رده إل ا﵀كم من صفات من يف قلوهبم زيغ روى البخاري عن
ِ
ِِ
الكتَ ِ
ك ِ
عائِ َشةَ ر ِضي اللَّو عْن ها ,قَالَت :تَالَ رس ُ ِ
ات
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َىذه اآليَةَُ { :ى َو الَّذي أَنْ َزَل َعلَْي َ
اب ,مْنوُ آيَ ٌ
ْ
ول اللَّو َ
َ َ َ ََُ
َ
َُ
اب ,وأُخر متش ِاهبات} ,فَأ ََّما الَّ ِذين ِيف قُلُوهبِِم زي ٌغ فَيتَّبِعو َن ما تَشابو ِمْنو ابتِغاء ِ
ِ
الفْت نَ ِةَ ,وابْتِغَاءَ تَأْ ِويلِ ِو,
ات ُى َّن أُم الكتَ ِ َ َ ُ َُ َ َ ٌ
ُْؿب َك َم ٌ
َ
ْ َْ َ ُ َ َ ََ ُ ْ َ َ
الر ِاس ُخو َن ِيف العِْل ِم ي ُقولُو َن :آمنَّا بِِو ُكلٌّ ِمن ِعْن ِد ربِّنَا وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُو األَلْب ِ
ال
ت :قَ َ
َوَما يَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّوَُ ,و َّ
اب قَالَ ْ
َ
ْ
َ
َ
َ ََ َ ُ
()1
ِ ِ َّ ِ
ِ
ول اللَّ ِو صلَّى ا﵁ علَي ِو وسلَّم« :فَِإ َذا رأَي ِ
ت الَّ ِذ ِ
وى ْم»
َر ُس ُ
اح َذ ُر ُ
ين َظبَّى اللَّوُ فَ ْ
َْ
ين يَتَّبعُو َن َما تَ َشابََو مْنوُ فَأُولَئك الذ َ
َ
َ ُ َْ ََ َ
ودلت االدلة الشرعية كما أن يف القرآن متشابو يف السنة متشابو
وعليو فكل نص شرعي دل ظاىر لفظو على معىن غْي مراد شرعاً فهو من اؼبتشابو حيتاج أن يرد إل النصوص
ا﵀كمة ليفهم على الوجو اؼبراد  ,وكل نص دل ظاىره على معىن صحيح ولكن حيتاج إل ما يفسره ويبينو فاألخذ بو دون
الرجوع إل مبينو أخذاً باؼبتشابو
مثال ذلك  :ورود صفات ا﵁ عز وجل يف النصوص معناً صحيح ولكن حيتاج إل ما يفسره ويبينو حَّت ال تقع يف التشبيو
ِ ِِ
الس ِميع الْب ِ
ص ُْي﴾ [:11الشورى]
س َكمثْلو َش ْيءٌ َوُى َو َّ ُ َ
 ,وا﵀كم قولو تعال{ لَْي َ
وكل نص دل ظاىر لفظو على معىن مراد للشرع وبيانو فيو فهو من ا﵀كم جيب العمل بو

الفرق بين ظاىر اللفظ وبين الظاىر المراد :
فظاىر اللفظ ال يتبع إال إذا تبني أن معناه ىو اؼبراد شرعاً وؿبل النزاع بني الظاىرية اؼبذمومة (اتباع داود الظاىري) وصبهور
أىل اغبديث ىو :
ىل االعتبار بظواىر االلفاظ والعقود وإن ظهرت اؼبقاصد والنيات خبالفها أم للمقاصد والنيات تأثْياً يوجب االلتفات إليو
ومراعاة جوانبو
 فأمهل أىل الظاىر القصد والنية وَل يلتفتوا إليها . وأما أىل اغبديث قالوا إن للقصد والنية اعتبار يف االفعال وااللفاظ يف واؼبعامالت والعبادات يؤثر فيها سلياًواجياباً .
وعليو فمن أخذ بظاىر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ حبسب تفسْي السلف فهو من اتباع اؼبتشابو

 -1أخرج البخاري [ ]4547ومسلم []2665
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ِ ِ
ِ
الراكِ ِد»
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أَنَّوُ نَ َهى أَ ْن يُبَ َ
ال ِيف الْ َم ِاء َّ
مثال ذلك  :يف صحيح مسلم عن َجاب ٍرَ « :ع ْن َر ُسول ا﵁ َ

()1

فظاه اللفظ غْي مراد بل اؼبراد وصول بول اآلدمي إل اؼباء الراكد بأي وسيلة
أصبع العلماء على أنو ليس يف القرآن لفظ ال معىن لو  ,وأصبعوا أيضاً على أن صبيع ما يف القرآن من ألفاظ فبا
يفهم معناه وديكن إدراكو بتدبر وتأمل  ,والدليل على ذلك إصباع السلف ألهنم قاموا بتفسْي صبيع ما يف القرآن من ألفاظ
ِ ِِ
ِِ
ِ
اختِ َالفًا
 ,وأيضاً أمر ا﵁ عز وجل بترب القرآن بقولو تعال﴿ أَفَ َال يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن م ْن عْند َغ ِْْي اللَّو لََو َج ُدوا فيو ْ
َكثِ ًْي﴾[:82النساء]
فاألمر بتدبر القرآن جاء مطلقاً وَل يستثىن منو شيء ال يتدبر  ,وىف ىذا دليل صريح على بطالن مذىب
التفويض واؼبراد منو تفويض معاىن آيات الصفات إل ا﵁ وىذا اؼبذىب كما قال شيخ االسالم  :شر من التعطيل وشر
ومن التحريف.
واتفق السلف على أن يف القرآن ما ال يعلم تأويلو إال ا﵁ أي حقيقتو كالروح ونعيم اعبنة  ,واتفق السلف أيضاً
على أن أظباء ا﵁ وصفاتو تكون من اؼبتشابو باعتبار الكيفية ومن ا﵀كم باعتبار اؼبعىن  ,فإذا كانت اآليات معلومة اؼبعىن
معلومة الكيف فهي من ا﵀كم  ,أما إذا كان اؼبعىن معلوماً والكيف الذى دل عليو اؼبعىن ؾبهوالً كانت اآلية من اؼبتشابو
باعتبار الكيف ال باعتبار اؼبعىن .
اغب ِّق ِيف الْمتَ َشابِِو ِمن الْ ُقر ِ
آن يَ ُردونَوُ إِ َل َعالِ ِم ِوَ ,وُى َو ا﵁ُ َعَّز
قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي  :فَ َه َك َذا يَ ُكو ُن أ َْى ُل َْ
َ ْ
ُ
اب ,فَِإ ْن وج ُدوه فِيها ع ِملُوا بِِو َكما ي عملُو َن بِالْمح َكم ِ
وج َّلُ ,مثَّ ي ْلت ِمسو َن تَأْ ِويلَو ِمن الْمح َكم ِ
الالِيت ُى َّن أُم الْ ِكتَ ِ
ات َّ
ات,
ََ ُ َ َ
ََ
ُْ َ
َ َْ َ
ُ َ ُْ َ
ََ ُ
()2
ِ
ص ِْي علُ ِ
ِ ِ ِ
ك ِْ
اإلديَا َن بِِوَ ,وَرَّد َح ِقي َقتِ ِو إِ َل ا﵁ِ َعَّز َو َج َّل
وم ِه ْم َعْنوُ ََلْ يَتَ َج َاوُزوا ِيف َذل َ
َوإِ ْن ََلْ َِجي ُدوهُ ف َيها لتَ ْق ُ

أنواع المتشابو من جهة محلو وسببو :
أوالً متشابو من جهة اللفظ فقط وىو قسمان :
 -1متشابو يرجع إل االلفاظ اؼبفردة إما من جهة غرابة اللفظ أو من جهة االشِتاك أو التواطؤ

 -1أخرجو مسلم []281
 -2شرح مشكل االثار []338 /6
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أوالً االشتراك في اللفظ  :ىو أن يتعدد اؼبعىن دن اللفظ وىو يقع يف اللغة ومن أمثالو يف االظباء لفظ « القرء»
يأيت للحيض والطهر  ,ومثالو يف االفعال لفظ « عسعس » دبعىن أقبل وأدبر (من االضداد ) وكذلك لفظ « عزرا» دبعىن
عظم وعاقب ومنو قولو تعال﴿ وتُعِّزروه وتُوقِّروه وتُسبِّحوه بكْرًة وأ ِ
َص ًيال﴾ [ :9الفتح] وعند القاضي التعزير  ,وىف اغبروف
َََََُُُُ َ ُُُ َ َ
«الباء» تأتى للتبعيض ولبيان اعبنس ولاللتصاق وجيوز عند علماء االصول كما رجح ذلك أبو العباس ابن تيمية  :ضبل
اللفظ اؼبشِتك على معنيا يف سياق واحد .
مثال ذلك « :النكاح» يأيت يف القرآن ول أربع معاىن
َّ ِ
ِ ِ
ِ
وى َّن﴾
وى َّن م ْن قَ ْب ِل أَ ْن سبََس ُ
ين َآمنُوا إِذَا نَ َك ْحتُ ُم الْ ُم ْؤمنَات ُمثَّ طَلَّ ْقتُ ُم ُ
األول  :العقد ومن قول تعال﴿ يَا أَي َها الذ َ
[:49األحزاب]
الثاين  :الوطء ومنو قولو تعال ﴿ َح ََّّت تَْن ِك َح َزْو ًجا َغْي َرهُ﴾ [:230البقرة]
ِ
اح﴾ [:6النساء]
الثالث  :اغبُلم ومن قولو تعال ﴿ َوابْتَ لُوا الْيَتَ َامى َح ََّّت إذَا بَلَغُوا النِّ َك َ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
احا﴾ [:33النور]
ين َال َجي ُدو َن ن َك ً
الرابع  :اؼبهر ومنو قولو تعال﴿ َولْيَ ْستَ ْعفف الذ َ

ِ
ِِ
ني﴾
الزِاين َال يَْن ِك ُح إَِّال َزانِيَةً أ َْو ُم ْش ِرَكةً َو َّ
قولو تعال ﴿ َّ
الزانِيَةُ َال يَْن ِك ُح َها إَِّال َز ٍان أ َْو ُم ْش ِرٌك َو ُحِّرَم َذل َ
ك َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
[:3النور]
سبب نزول( )1ىذ اآلية يدل على أن معىن ينكح أي يتزوج  ,وعليو فال جيوز للعفيف أن يتزوج الزانية وتوجد يف اآلية قرينة
تدل على عدم صحة ىذا القول وىى ذكر اؼبشرك واؼبشركة يف اآلية ووجو ذلك  :يدل على أن الزاين اؼبسلم جيوز لو أن
ينكح اؼبشركة وىذا معلوم ربرديو من دين ا﵁ بالضرورة لقولو تعال﴿ وَال تَْن ِكحوا الْم ْش ِرَك ِ
ات َح ََّّت يُ ْؤِم َّن﴾ [:221البقرة]
ُ ُ
َ

 -1روى الِتمذي ( )3177وحسنو األلباين من حديث َع ْمرو بْن ُش َعْي ٍ
ال لَوَُ :م ْرثَ ُد بْ ُن أَِيب
الَ :كا َن َر ُج ٌل يُ َق ُ
بَ ,ع ْن أَبِ ِيوَ ,ع ْن َجدِّهِ ,قَ َ
ُ ُ
ِ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ت
َسَرى م ْن َمكةَ َح ََّّت يَأْيتَ هب ُم اؼبدينَةَ ,قَ َ
الَ :وَكانَ ْ
َم ْرثَد(شهد بدراً ىو وأبوه واستشهد يوم الرجيع وكان رجالً شهيداً)َ ,وَكا َن َر ُج ًال َْحيم ُل األ ْ
َ
اق وَكانَت ص ِدي َقةً لَو ,وإِنَّو َكا َن وعد رج ًال ِمن أُسارى م َّكةَ َحي ِملُو ,قَ َ ِ
ت إِ َل ِظ ِّل َحائِ ٍط
ْامَرأَةٌ بَغِ ٌّي ِدبَ َّكةَ يُ َق ُ
ت َح ََّّت انْتَ َهْي ُ
ال :فَجْئ ُ
َ ََ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
ُ َ ُ
ال َؽبَاَ :عنَ ٌ َ ْ َ
اق فَأَبصرت سواد ِظلِّي ِجبْن ِ ِ ِ
ت:
ِم ْن َح َوائِ ِط َم َّكةَ ِيف لَْي لَ ٍة ُم ْق ِمَرةٍ ,قَ َ
ت إِ ََّ
ال :فَ َجاءَ ْ
ت ,فَ َقالَ ْ
َّي َعَرفَ ْ
ب اغبَائط فَلَ َّما انْتَ َه ْ
ت َعنَ ٌ ْ َ َ ْ َ َ َ
تَ :م ْرثَ ٌدف فَ ُق ْل ُ
َ
ِ
ُسَراءَ ُك ْم,
ت ِعْن َدنَا اللَّْي لَةَ .قَ َ
اق َحَّرَم اللَّوُ ِّ
ت :يَا أ َْى َل اػبِيَ ِامَ ,ى َذا َّ
ت :يَا عَنَ ُ
الزنَا ,قَالَ ْ
تَ :م ْر َحبًا َوأ َْى ًال َىلُ َّم فَبِ ْ
َم ْرثَ ٌد .فَ َقالَ ْ
ال :قُ ْل ُ
الر ُج ُل َْحيم ُل أ َ
ِ
ت إِ َل َك ْه ٍ
ت ,فَ َجاءُوا َح ََّّت قَ ُاموا َعلَى َرأ ِْسي فَبَالُوا فَظَ َّل بَ ْوُؽبُ ْم َعلَى َرأ ِْسي
قَ َ
ف أ َْو َغا ٍر فَ َد َخ ْل ُ
ْت اػبَْن َد َمةَ فَانْتَ َهْي ُ
ال :فَتَبِ َع ِِن َشبَانيَةٌ َو َسلَك ُ
ِ
ِ
الُ :مثَّ رجعوا ورجعت إِ َل ِ
ت
ْت َعْنوُ أَ ْكبُلَوُ فَ َج َع ْل ُ
ت إِ َل ا ِإل ْذخ ِر ,فَ َف َكك ُ
صاحِيب فَ َح َملْتُوُ َوَكا َن َر ُج ًال ثَق ًيال َح ََّّت انْتَ َهْي ُ
اى ُم اللَّوُ َع ِِّن ,قَ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ
َو َع َّم ُ
َ
ِ
ِ
ك رس ُ ِ
ول اللَّ ِو صلَّى اللَّو علَي ِو وسلَّم فَ ُق ْلت :يا رس َ ِ ِ
أ ِْ
ت َر ُس َ
ت اؼبَدينَةَ ,فَأَتَْي ُ
َضبلُوُ َويُ ْعيِ ِيِن َح ََّّت قَد ْم ُ
صلَّى اللَّوُ
ول اللَّو َ
َ
ول اللَّو ,أَنْك ُح َعنَاقًاف فَأ َْم َس َ َ ُ
ُ َْ ََ َ ُ َ َُ
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ِ
القول الثاين :النكاح ىنا دبعىن الوطء وىذا ليس دبستغرب يف اللغة وال الشرع قال تعال﴿ فَِإ ْن طَلَّ َق َها فَ َال َربل لَوُ
ِم ْن بَ ْع ُد َح ََّّت تَْن ِك َح َزْو ًجا َغْي َرهُ﴾[: 230البقرة] وىذا اؼبعىن يتعارض مع سبب النزول ومعلوم عند االصوليني أن سبب
النزول قطعي الدخول يف داللة النص  ,وعليو فسبب النزول يعارض ضبل ينكح على الوطء  ,وذكر اؼبشركة يعارض ضبل
ينكح على العقد  ,وال خالص من ىذا التعارض إال حبمل ينكح على معنياه الوطء والتزويج فيكون معىن اآلية كما يلى
الزاين ال يطأ إال مشركة  ,اؼبعىن الثاين الزاين ال يتزوج إال زانية وىذا غريب
قال الشنقيطي  :وىذا غريب وفيو شيء من التعسف
القسم الثاني من المتشابو يرجع إلى جملة الكالم المركب ويتوقف المعنى فيو على ثالثة أسباب:
 -1اختصار الكالم

 -2بسط الكالم

 -3نظم الكالم باعتبار التقدًن والتأخْي

ت بِ ْ ِ
مثال ذلك :قال تعال﴿ وجاءت سكْرةُ الْمو ِ
يد﴾ [:19ق] ومثل [وجاءت سكرت اغبق
ت ِمْنوُ َِرب ُ
اغبَ ِّق ذَل َ
ك َما ُكْن َ
َ َ َ ْ َ َ َْ
باؼبوت]

ِ
ومنو على قول من أقوال اؼبفسرين يف قولو تعال﴿ إِ ْذ قَ َ َّ ِ
َّي﴾ [:55آل عمران] معناه
ك إِ ََّ
يك َوَرافعُ َ
يسى إِ ِّين ُمتَ َوفِّ َ
ال اللوُ يَا ع َ

إىن رافعك إل ومتوفيك

النوع الثاني من المتشابو من جهة المعنى أي المعنى الذى دل عليو اللفظ :
كالكيفية اليت تدل عليها أوصاف يوم القيامة وما يدور داخل القرب وكذلك ما ذكر عن اعبنة والنار
وعليو فاؼبتشابو ما أشكل معناه وَل يبني مغزاه سواء كان من اؼبتشابو يف نفسو كاجململ من اللفظ أو من اؼبتشابو الذى
حيتاج يف داللة معناه إل دليل خارجي وإن كان يف نفسو ظاىر اؼبعىن لبادئ الرأي

أنواع المتشابو من جهة العلم بو
األول  :نوع ال سبيل للوقف عليو إال حبصولو
مثال ذلك  :خروج الدابة إل الناس ووقت قيام الساعة ونزول عيسى ابن مرًن
ال رس ُ ِ
الزِاين َال ي ْن ِكح إَِّال زانِيةً أَو م ْش ِرَكةً و َّ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ت َّ
َعلَْيو َو َسلَّ َم فَلَ ْم يَُرَّد َعلَ َّي َشْيئًا َح ََّّت نََزلَ ْ
صلَّى اللَّوُ
ول اللَّو َ
الزانيَةُ َال يَْنك ُح َها إَّال َزان أ َْو ُم ْش ِرٌك ,فَ َق َ َ ُ
َ ُ ََ ْ ُ
َ
الزانِيَةُ َال يَْن ِك ُح َها إَِّال َز ٍان أ َْو ُم ْش ِرٌك ,فَ َال تَْنكِ ْح َها»
الزِاين َال يَْنكِ ُح إَِّال َزانِيَةً أ َْو ُم ْش ِرَكةً َو َّ
َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :يَا َم ْرثَ ُد َّ
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الثاني  :نوع ديكن معرفتو بالرجوع إل أصولو كاأللفاظ الغريبة وغريب ألفاظ اغبديث
الل بن الْع ِ
الَِ :ظبع ِ
ِِ
َخ َربنا َعبد اللَّ ِو بْ ُن الْ َعبَّ ِ
الء يَ ُق ُ
روى اإلمام ابن عدى اعبرجاين قال  :أ ْ
اس الطَّيَالسي ,قَ َ ْ ُ
ولَ :م َّن اللَّوُ
ت ى َ َْ َ
ِِ
ٍ
ِِ ِ
اص ِم َن الْ َع ِام
ني الْ ُم ْج َم َل ِم َن الْ ُم َف َّس ِر َو ْ
اػبَ َّ
الى ْم َؽبَلَ َ
َّاسَ ,م َّن اللَّوُ َعلَْي ِه ْم بِالشَّافع ِّي َح ََّّت بَ َّ َ
َعلَى َىذه األ َُّمة بِأ َْربَ َعةَ ,ولَ ْو ُ
ك الن ُ
والن ِ
صبَ َر ِيف الْ ِم ْحنَ ِة َوالض َّْر ِب فَنَظََر َغْي ُرهُ إِلَْي ِو
َّاس َخ ِم َن الْ َمْن ُس ِ
وم َّن اللَّوُ َعلَْي ِه ْم بِأ ْ
وخ َولَ ْوالهُ َؽبَلَ َ
َضبَ َد بْ ِن َحْنبَ ٍل َح ََّّت َ
َّاسَ ,
َ
ك الن ُ
ِ
ِ
ِ
فَصب ر وََل ي ُقولُوا ِخبَْل ِق الْ ُقر ِ
آن َولَ ْوالهُ َؽبَلَ َ
وم َّن ا﵁ عليهم بيحي بْ ِن َمعني َح ََّّت بَ َّ َ
ني الض َع َفاءَ م َن الثِّ َقات َولَ ْوالهُ
ك الناسَ ,
ََ َ َ ْ َ
ْ
()1
ِ ِ ِ ِ
َّ ِ ِ
ِ
َّاس
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َولَ ْوالهُ َؽبَلَ َ
َؽبَلَ َ
يب َحديث َر ُسول اللَّو َ
َّاسَ ,
وم َّن اللوُ َعلَْيه ْم بأَِيب عُبَيد َح ََّّت فَ َّسَر َغر َ
ك الن ُ
ك الن ُ

ِ
قال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم َ :ك َالم الْعر ِ
يض ِعْن َدنَا َغْي ُر الْ ُم ْستَ ْن َك ِر ِيف إَِزالَِة الْ َع َم ِل َع ْن َع ِاملِ ِو ,إِ َذا
ب الْ ُم ْستَف ُ
ُ ََ
ِ
َكا َن عملُو َعلَى َغ ِْْي ح ِقي َقتِ ِو أََال تَرى أَن َُّهم ي ُقولُو َن لِ َّ ِ ِ
ت َع َم ًال,
س دبحك ٍم لِ َع َملِ ِوَ :ما
صنعت َشْيئًا َوَال َعم ْل َ
َ
َْ
َ
َ
لصان ِع إ َذا َكا َن لَْي َ
ِ ِ ()2
وإََِّّنَا وقَع معناىم ىاىنا [علَى] نَ ْف ِي التَّج ِو ِ
الصْن َعة نَ ْفس َها
يدَ ,ال َعلَى َّ
َ َ َ َ َْ ُ ْ َ ُ َ َ
ْ
النوع الثالث  :نوع مِتدد بني االمرين السابقني وجيوز أن خيتص دبعرفتو بعض الراسخني يف العلم وخيفى على من دوهنم

أنواع المتشابو باعتبار الوقوف على حقيقتو ينقسم إلى قسمين :
 -1ما يدرك معناه ويفسر دون الوقوف على حقيقتو :
وىذا النوع يوكل علم حقيقتو إل ا﵁ وال ؾبال للخوض فيو بالظن أو التخمني فيقف اؼبسلم عند حد النص وال
يتجاوزه
مثالو  :وصف اعبنة والنار  ,وصفات ا﵁ عز وجل
 -2ما يدرك معناه وتفسيره ويوقف على حقيقتو ولكن بشرط إرجاعو إل ا﵀كم الذى يزيل غموضو وإهبامو فإن كان
غريب يرجع إل تفسْيه وإن كان ؾبمل يرجع إل مبينو  ,وإن كان مطلق يرجع إل مقيده  ,وإن كان عام يرجع إل
ـبصصو  ,وىف ىذه اغبالة يبقى اؼبتشابو ما َل يرجع إل ا﵀كم فإنو من الذين يتبعون اؼبتشابو وىف قلوهبم زيغ
وعليو فالمتشابو من جهة الوقوف على حقيقتو قسمان :
 -1يوقف على اؼبعىن وال يدرك حقيقتو

 -2يوقف على اؼبعىن ويدرك حقيقتو

 -1الكامل يف ضعفاء الرجال []212 /1
 -2االديان []80 /1
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وإدراك اغبقيقة قسمان :
 -1ما يرجع إل األدلة ا﵀كمة :
مثالو نص الشارع على حرمة أكل اؼبيتة وأذن يف أكل اؼبذكاة فإن اختلطت اؼبيتة باؼبذكاة حصل االشتباه يف اؼبأكول ال يف
الدليل على التحرًن أو التحليل
 -2ما يرجع إل مناط األدلة ( أي على األمر ) :
مثالو  :اتيان الزوجة يف هنار رمضان عمداً يوجب الكفارة اؼبغلظة  ,ىل اؼبناط ىنا انتهاك حرمة الشهر مطلقاً أم انتهاك
حرمة الشهر باإلتيان يف هنار رمضان
ذىب االئمة الثالثة ( أبو حنيفة  -الشافعي  -أضبد) إل وجوب الكفارة اؼبغلظة النتهاك اغبرمة بالوطء فقط
وذىب االمام مالك  :إل أن الكفارة اؼبغلظة على من انتهك حرمة الشهر دبفطر حسي.

بعض االمثلة على النصوص المتشابهة التي ينبغي أن ترد إلى المحكم
ْم َوإِلَْي ِو تُ ْر َجعُو َن﴾ [:88القصص]
ْم إَِّال لِلَّ ِو﴾ وقولو تعال﴿ أََاللَوُ ْ
قال تعال ﴿ إِ ِن ْ
اغبُك ُ
اغبُك ُ
االستدالل هبذه النصوص السابقة على أن كل من حكم بغْي شرع ا﵁ كافر كفر أكرب ىو من االستدالل باؼبتشابو ,
ْم إَِّال لِلَّ ِو﴾ فهذا حق وىو مطلق قيد بإمكانية التحاكم إل اغبكمني ليحكموا دبا دل عليو
فا﵀كم و قولو تعال﴿ إِ ِن ْ
اغبُك ُ
ِ
ِ
الشرع قال تعال﴿ ) َوإِ ْن ِخ ْفتُ ْم ِش َق َ
اق بَْينِ ِه َما فَابْ َعثُوا َح َك ًما ِم ْن أ َْىل ِو َو َح َك ًما ِم ْن أ َْىل َها إِ ْن يُِر َ
يدا إِ ْ
ص َال ًحا يُ َوفِّ ِق اللَّوُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّع ِم َْحي ُك ُم
يما َخبِ ًْي﴾ [:35النساء] وقولو تعال﴿ َوَم ْن قَتَ لَوُ مْن ُك ْم ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َجَزاءٌ مثْ ُل َما قَتَ َل م َن الن َ
بَْي نَ ُه َما إ َّن اللَّوَ َكا َن َعل ً
بِِو َذ َوا َع ْد ٍل ِمْن ُك ْم﴾ [:95اؼبائدة]
وجو االستدالل من اآلية  :أن اغبكمني ردبا يصيبا حكم الشرع وردبا ال
ك ُى ُم الْ َكافُِرو َن﴾ [:44اؼبائدة]
قال تعال ﴿ َوَم ْن ََلْ َْحي ُك ْم ِدبَا أَنْ َزَل اللَّوُ فَأُولَئِ َ
اآليات الثالث [الكافرون -الظاؼبون -الفاسقون] االستدالل هبذه اآلية على كفر كل حاكم حكم بغْي شرع ا﵁ كفر أكرب
دون تفصيل استدالل باؼبتشابو
ووجو التشابو ىو  :أن لفظة [كافر أو كفر أو يكفر أو الكافر ] ربتمل اؼبعنيني وإن كان األصل فيها الكفر األصغر
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ول ا﵁ِ صلَّى ا﵁ علَي ِو وسلَّم « :اثْنَتَ ِ
ان ِيف الن ِ
َّاس ُمهَا هبِِ ْم ُك ْفٌر :الطَّ ْع ُن ِيف
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
روى اإلمام مسلم عن أَِيب ُىَريْ َرَة ,قَ َ
َ
ُ َْ ََ َ
ِ ()1
النَّس ِ
احةُ َعلَى الْ َميِّت »
ب َوالنِّيَ َ
َ
ول اللَّ ِو صلَّى ا﵁ علَي ِو وسلَّم« :من أَتَى حائِضا ,أَو امرأًَة ِيف دب ِرىا ,أَو َك ِ
اىنًا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
روى اإلمام أضبد عن أَِيب ُىَريْ َرَة ,قَ َ
ُُ َ ْ
َ ُ َْ ََ َ َْ
َ ً ْ َْ
()2
ٍ
ِ
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم»
ص َّدقَوُ ِدبَا يَ ُق ُ
ول ,فَ َق ْد َك َفَر دبَا أَنْ َزَل اللَّوُ َعلَى ُؿبَ َّمد َ
فَ َ
ِ
ِ
ِ
اب بَ ْع ٍ
ض»
َّارا ,يَ ْ
ب بَ ْع ُ
روى البخاري عن َج ِري ٍر قال النِ َّ
َّيب َ
ض ُك ْم ِرقَ َ
ض ِر ُ
صلَّى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسلَّ َم « :الَ تَ ْرجعُوا بَ ْعدي ُكف ً

()3

وكذلك الظلم والفسق قال تعال﴿ َوالْ َكافُِرو َن ُى ُم الظَّالِ ُمو َن﴾ [ :254البقرة] فالكفر ىنا ىو األكرب للقرينة

َّ ِ
ِ
اسق بِنَبٍإ فَتَب يَّ نُوا أَ ْن تُ ِ
ِ
صيبُوا قَ ْوًما ِجبَ َهالٍَة﴾ [:6اغبجرات] فالفسق ىنا فسق
ين َآمنُوا إ ْن َجاءَ ُك ْم فَ ٌ َ َ
قال تعال﴿ يَا أَي َها الذ َ
أصغر
ك ىم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن﴾ [:4النور] فسق أصغر وقال تعال﴿ فَ َف َس َق َع ْن أ َْم ِر َربِِّو﴾
قال تعال﴿ َوَال تَ ْقبَ لُوا َؽبُ ْم َش َه َادةً أَبَ ًدا َوأُولَئ َ ُ ُ

[:50الكهف] فسق أكرب

ِ
ان فَِإمس ٌ ِ ٍ
ِ
ٍ
ِ
َّ
وى َّن َشْيئًا إَِّال أَ ْن َخيَافَا
يح بِِإ ْح َسان َوَال َحيل لَ ُك ْم أَ ْن تَأْ ُخ ُذوا فبَّا آتَْيتُ ُم ُ
اك دبَْع ُروف أ َْو تَ ْس ِر ٌ
وقال تعال ﴿ الط َال ُق َمَّرتَ ْ َ
ك ح ُد ِ
أََّال ي ِقيما ح ُدود اللَّ ِو فَِإ ْن ِخ ْفتُم أََّال ي ِقيما ح ُدود اللَّ ِو فَ َال جنَاح علَي ِهما فِيما افْ تَ َد ِ ِ
وىا َوَم ْن
ْ
ت بِو ت ْل َ ُ ُ
ْ ُ َ ُ َ
ُ َ ُ َ
ود اللَّو فَ َال تَ ْعتَ ُد َ
ُ َ َْ َ َ
ك ُى ُم الظَّالِ ُمون ﴾ [:229البقرة] فالظلم ىنا أصغر
ود اللَّ ِو فَأُولَئِ َ
يَتَ َع َّد ُح ُد َ

اعبنَّةَ ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِ ِم ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صا ٍر﴾ [:72اؼبائدة] شرك أكرب
َ
ني م ْن أَنْ َ
وقال تعال﴿ إنَّوُ َم ْن يُ ْش ِرْك باللَّو فَ َق ْد َحَّرَم اللَّوُ َعلَْيو َْ َ َ َ ُ ُ َ َ
وقال تعال﴿ فَمن َكا َن ي رجو لَِقاء ربِِّو فَ ْلي عمل عم ًال ِ
ِِ ِ ِ
َح ًدا﴾ [:110الكهف] أصغر
َْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
صاغبًا َوَال يُ ْش ِرْك بعبَ َادة َربِّو أ َ
َْ
وعليو فلفظ الكافر والظاَل والفاسق واؼبشرك واؼبنافق ربتمل األصغر واألكرب فأصبحت من اؼبتشابو الذى جيب أن يرد إل
ا﵀كم ألهنا ربتاج إل غْيىا لتحديد اؼبعىن اؼبراد
ملحوظة  :وصف الفعل بالتعريف خيتلف عن وصف الفاعلني  ,فوصف الفعل بالالم يقتضى ربقق الفعل فلما تقول كفر
فمعناه االخبار عن حدث ىو كفر دون أن تفيد نوعية الكفر فقد يكون أكرب أو أصغر وىذا على عكس قولك «الكفر»

 -1أخرجو مسلم []67
 -2أخرجو أضبد [ ]10167 ,9290وابن ماجو [ ]639وصححو األلباين يف االرواء []2006
 -3أخرجو البخاري [ ]121ومسلم []65
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فهذا يفيد ربقق الكفر الكامل وىو األكرب وكذلك وصف الذات بالكافر أو الفاسق أو الظاَل أو اؼبنافق أو اؼبشرك يقتضى
ربقق وصف الكفر أو الظلم أو الفسق دون اشعار بنوع الكفر ودرجتو ألن اؼبقصود وصف الذات ال وصف الفعل
قال شيخ االسالم  :والكفر اؼبعرف باأللف والالم إذا جاء مصدراً ينصرف إل الكفر اؼبعروف وىو اؼبخرج عن اؼبلة ومنو
ِ ()1
الصالة»
الرجل َوبَ ْني الش ِّْر ِك َوال ُكفر ْترُك َّ
قول النيب « : بَ ْني َّ
وعليو فهناك فرق كبْي بني أن يوصف الفعل وبني أن يوصف الفاعل

 -1أخرجو مسلم [ ]82من حديث جابر بن عبد ا﵁
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