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 الفروق الفقهية في القرآن والسنة وعالقتها باإلعجاز التشريعي
 

 1مصطفى بن محمد جبري شمس الديند. 
 ملخص البحث:

وقد ذكر الشارع أحكامه يف نصوصه وهي متَّفقٌة مع ما يدركه العقل اإلنساين من أن املتشبهات تأخذ حكًما فقهًيا واحًدا، 
ة ما يالحظه  وأن التشابه الذي يراه العقل يف تصوُّره لألشياء مناٌط للتساوي يف احلكم بينها عند الشارع. وعلى عكس هذا، فثمَّ

لم املكلَّف من أن الشارع فرَّق يف نصوصه بني األشياء املتشاهبة يف أحكامها الفقهية إذ إن التشابه هنا مل يُ َعدَّ مناطًا للتشريع. وع
بني األشياء ال يبنيان على إدراك العقل احملض وإمنا تشريٌع من اهلل ورسوله.  املكلف حقَّ العلم بأن التسوية والتفريق يف احلكم

ُُيَصُّ الكالم عن تسوية املتشاهبات يف أحكامها الفقهية يف كثرٍي من األبواب األصولية وأظهرها باب القياس، وأما الكالم عن 
ًة من النصوص التشريعية تفريق املتشاهبات يف أحكامها الفقهية فُيَخصُّ يف فنِّ الفروق الفق هية. وكون هذه الفروق الفقهية مستمدَّ

ته من ناحية بلوغه من الشارع، وذلك  ة حاجٌة إىل توظيفها برهانًا على صدق الوحي من ناحية إسناده إىل الشارع وصحَّ فثمَّ
مٍة وثالثة مباحث وخامتٍة، بالنظر يف عالقة هذه الفروق الفقهية باإلعجاز. ويتمُّ تناول هذا املوضوع بتقسيم دراسته  إىل مقدِّ

ل للفروق الفقهية يف القرآن والسنة، ويتطرَّق املبحث الثَّاين إىل مفهوم اإلعجاز التشريعي يف القرآن  حيث يتعرَّض املبحث األوَّ
 والسنة، ويعكف املبحث الثالث على العالقة بني الفروق الفقهية باإلعجاز التشريعي.

__________________________ 
 مقدمة البحث:

ًة لكلِّ مؤمٍن وعلى كلِّ  احلمد هلل والّصالة والّسالم على من ال نيبَّ بعده. سبحان الذي أنزل كتابه تبيانًا لكلِّ شيٍء، وحجَّ
ساًسا جاحٍد، ونورًا لكلِّ سالٍك وبرهانًا لكلِّ طالٍب. ومن حكمة الشارع أن ُيلق العقل ليكون أداًة إلدراك مراده من الكالم وأ

للتكليف مبقتضى هذا املراد من األحكام املرتتبة عليها الثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة. وهبذا العقل يدرك اإلنسان املتشاهبات 
 واملختلفات يف الكون واحلكم إذ إن املدركات تتَّفق يف أبعاٍد جلامٍع بينها وختتلف يف أبعاٍد أخرى لفارٍق بينها.

د والتنوُّع وقبل هذا اإلدراك، يس بق العقَل إدراٌك آخر وهو أن املعلومات ال تكون متشاهبٌة تشاهبًا كلًِّيا ملا يف هذا إبطال التعدُّ
ة. يف هذه املعلومات املختلفة كما أهنا ال تكون خمتلفٌة ختالًفا كلًِّيا ملا يف هذا إبطال التقسيم والتصنيف يف هذا املعلومات املتشاهب

التفرقة اللتني يدركهما العقُل بني هذه املدركات باالتكال على ترجيح اجلامع على الفارق أو الفارق على وعليه، فإن التسوية و 
اجلامع يف تأثريه يف ترتيب احلكم على احملكوم فيه. وبيان هذا كأن يدرك العقل تشاهبًا بني شيئني ليس ألهنما متشاهبان يف مجيع 
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