


معامل منهجية

يف جتديد خطاب �لفقه و�أ�صوله

د.م�صعود �صربي

85 )فرب�ير 2014م / ربيع �أول 1435هـ(  �لإ�صد�ر: 



الإخراج الفني: حممود حممد اأبو الف�ضل



نهــــر متــعــــــدد... متــجــــــــدد

م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي 

والثقايف باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�ص.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+(  - فاك�ص: 22445465 )965+(

نقال:  99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/rawafed   :»موقع »روافد

د.م�صعود �صربي �إبر�هيم

ال�سريعة،  والدكتوراه يف  املاج�ستري    من مواليد م�سر، حا�سل على �سهادتي 

يعمل باحثا بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، ومدر�سا للعلوم ال�سرعية مبعهد  

اإعداد الداعيات  بدولة الكويت.

  له م�ساركات علمية بالعديد من املو�سوعات واملجالت واملوؤمترات، ومن اإنتاجه 

القر�ساوي  ال�سيخ  و»منهج  املعا�سرة«،  الق�سايا  الأمة يف  علماء  »فتاوى  العلمي: 

امل�سرية.. درا�سة حتليلية«،  الإفتاء  دار  فتاوى  ال�سيا�سة يف  و»اأثر  الإفتاء..«،  يف 

وغريها...
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ت�صدير

اآله  املر�سلني وعلى  وال�سالم على �سيد  العاملني، وال�سالة  احلمد هلل رب 

و�سحبه اأجمعني.

متتاز العلوم الإ�سالمية باأنها دونت وفق مناهج اقت�ستها طبيعة املراحل 

التاريخية التي ت�سكلت فيها تلك العلوم واملعارف، وكان من الطبيعي اأن تاأتي 

م�سبوغة بال�سروط املعرفية وطرائق التلقني والتدوين.

وتلقينها  الإ�سالمية  العلوم  ن�سر  وجه  يف  عائق  اأي  لي�سكل  ذلك  يكن  ومل 

للطلبة، غري اأن الإ�سكال جنم حني مل يدقق املتاأخرون يف الفرق بني املنهج 

واملحتوى، وظلوا متم�سكني بالأ�ساليب نف�سها غري ملتفتني اإىل اأن ال�سعي اإىل 

تطوير اآليات التدوين والتلقني ليكر على املحتوى بالنق�ص، بل يقويه ويقدمه 

يف اأ�سلوب مي�سر ي�سهم يف �سبط املعارف وترتيبها ترتيبا منهجيا �سليما.

لالأ�ستاذ  واأ�سوله«  الفقه  خطاب  جتديد  يف  منهجية  »معامل  كتاب  وياأتي 

التعامل  اإىل جتديد منهجية  العلمية  الباحث م�سعود �سربي ليربز احلاجة 

مع حماور الفقه والأ�سول ومباحثهما وق�ساياهما، وليقدم عنا�سر تطبيقية 

كفيلة باأن ت�سكل لبنة يف �سرح تهذيب مباحث تلك العلوم على م�ستوى املحاور 

والعالقات ولغة العر�ص واأمثلة التطبيق.

   وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 

الكويت اأن تقدم هذا الكتاب اإىل جمهور القراء الكرام واملهتمني، اإ�سهاما 

منها يف املوازنة بني القوة املعرفية لكتب الرتاث الفقهي والأ�سويل واحلاجة 

املنهجية اإىل جتديد اأدوات الفهم والعر�ص والتدوين والتلقني، �سائلة املوىل 

اأن ينفع به، واأن يجزي موؤلفه خري اجلزاء...

اإنه �سميع جميب.
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مقدمة





خا�سة،  واأ�سوله  الفقه  ويف  عامة،  الدين  يف  التجديد  ق�سية  تزال  ما 

اأهم الق�سايا التي  تنال م�ساحة من الهتمام يف طور ما يعي�سه العامل  من 

املتغريات  هذه  ظل  يف  و�سعه  يعي  اأن  عليه  توجب  اأحداث  الإ�سالمي من 

الدولية، واأن ينتبه لآثار تلك التغريات، واأن ي�سعى لالإ�سالح والتجديد من 

داخله، وقد عا�ص امل�سلمون قرونا من التبعية والتقليد اأوقفت اإبداع وعطاء 

اأواخر الأمم،  اأمة من  احل�سارة الإ�سالمية قرونا من الزمن، وجعلت خري 

اإىل  بالنظر  ينادي  من  احلديث  الع�سر  يف  بدا  وقد  ذيلها،  يف  تكن  مل  اإن 

تراث هذه  الأمة، واإعادة التفكري يف طرحه من جديد، والبعد عن التبعية 

العمياء، مع عدم طرح القدمي كلية، بل  تعتمد النظرة الفاح�سة الثاقبة، 

ينا�سب  ما  وا�ستح�سار  املتغريات،  يف  والتجديد  الثوابت،  على  واحلفاظ 

البيئة والزمان، لتكون تلك العوامل من اأهم �سوابط التجديد الديني عامة، 

والفقهي خا�سة.

وا�ستدركته  الجتهاد،  عن  بعيدة  الزمن  من  فرتة  الأمة   عا�ست  واإن 

املر�سومة  الجتهاد  م�ساحة  ب��اأن  القطع  ميكن  فال  ع��دة،  �سنوات  منذ 

كافية، بل يجب اعتماد الجتهاد منهج حياة للم�سلمني، واأن تت�سع رقعته 

اأكرث مما هي عليه، واأن يرتك التخوف من م�ص الرتاث القدمي، مادامت 

عليها   نعتمد  التي  واملرتكزات  متوافرة،  والأ�سباب  خال�سة،  هلل  النية 

اإفراط فيها ول تفريط. متوازنة، ل 

واإن من  اأهم ما نالحظه يف جمال التجديد الفقهي  الهتمام باملقا�سد 

كلها  �سوابط هامة  الفقهية، وهذه  القواعد  و  العامة،  والكليات  ال�سرعية، 

امل�سائل  العلماء على الرتجيح بني  التجديد، حتى ل يقف جهد  يف  عملية  

اجلزئية، بل الواجب الهتمام باملناهج مدخال �سروريا لتطوير اآلة الجتهاد 

الأمة  علماء  جتعل  التي  العامة   والقواعد  املقا�سد  اأهمها  ومن  واأدواته، 

خالل  من  اأح��داث  من  ي�ستجد  فيما  ال�سرعية  الروؤية  اإيجاد  على  قادرين 
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للقراآن  النا�سج  وال���س��ت��ق��راء  وال��ق��واع��د،  والأ���س��ول  املقا�سد  تطبيق 

مع  ال�سراح،  اأو  املف�سرين  اأقوال  تقدي�ص   دون   النبوية،  وال�سنة  الكرمي 

منها. ال�ستفادة 

ومن هنا، كان  لزاما اأن  يهتم الباحثون بالتجديد الفقهي  م�سدرا  ومادة  

وخطابا  ومنهجا، حتى ت�ستكمل م�سرية التجديد التي  بداأت، ع�سى اأن توؤتي 

ثمارها باإذن ربها، وما ذلك على اهلل  بعزيز.
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الف�صل الأول

جتديد اخلطاب الفقهي





املبحث الأول:مفهوم التجديد

التجديد يف اللغة:

التجديد يف اأ�سل اللغة ياأتي مبعان متعددة، منها:

اإعادة ال�سيء اإىل �سابق عهده واأ�سله، بعدما بلي. 1 -

اإ�سالحه  يعني  ال�سيء  فتجديد  الإ���س��الح،  معنى  يحمل  اأي�سا  وه��و    -	

.
)1(

وترميمه، واإكمال الناق�ص فيه، واإبدال التالف ب�سيء نافع

اإدخال ما مل يكن يف ال�سيء، فيكون التجديد  اأي�سا يحمل معنى  	-  وهو 

اإن�ساء، و لي�ص اإكمال فح�سب.

و على هذا، فاإن التجديد اإما اأن يكون اإعادة ال�سيء على ما كان عليه، 

يكون  ل  الدين  يف  التجديد  اأن  غري  موجودا.  يكن  مل  جديد  �سيء  جلب  اأو 

قال:  كما  واأكمله،  الدين  لنا  اأمت  تعاىل  اهلل  لأن  عليه،  �سيء جديد  باإدخال 

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ    }

، ولكن التجديد قد يكون يف بع�ص ال�سور والهيئات، اأو التجديد يف 
)	(

ڌ}
اأجزاء ال�سيء الكلي، من باب توليد املعاين واملفاهيم من خالل الن�ص، 

اأو فهمه على نحو جديد مل يكن معروفا يف الع�سور ال�سالفة، اأو اإ�سقاطه على 

نحو يتوافق مع الواقع مبا ل يت�سادم مع كليات الدين.

التجديد يف القراآن الكرمي وال�ضنة:

 القراآن - واإن مل يتناول لفظ »التجديد«-، فاإن مفهومه من اأهم املحاور 

اأو جتديدا لر�سالة الإ�سالح  للتوحيد،  اأكان جتديدا  التي ركز عليها، �سواء 

يف الأر�ص.

1 - راجع: الو�سيط، مادة، ج د د، و املحيط لأديب اللجمي واآخرين.

	 - املائدة: 	.
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ورد  فقد  معانيه،  اأي�سا  ور�سخت  التجديد،  لفظ  اأوردت  فقد  ال�سنة  اأما 

اللفظ يف حديث اأبي هريرة عن النبي ]:  »اإن اهلل يبعث لهذه الأمة على 

.
)1(

راأ�ص كل مائة �سنة من يجدد لها دينها«

وانطم�ص من  معامله،  اندر�ص من  ما  اإحياء  اأي  الدين  بتجديد  واملق�سود 

والتزكية  ال�سريعة  علوم  من  وخفي  ال�سنن،  من  ذهب  وما  ال�سريعة  اأحكام 

.
)	(

والأخالق 

كما بنينَّ الر�سول ] اأن الإميان يبلى يف نف�ص الإن�سان كما يبلى الثوب، 

وهو يحتاج اإىل جتديد واإعادة الروح والن�ساط اإليه؛ فقال ]:  »اإن الإميان 

يخلق يف جوف اأحدكم كما يخلق الثوب، فا�ساألوا اهلل - تعاىل - اأن يجدد 

.
)	(

الإميان يف قلوبكم« 

كما جاء التجديد مبعنى الإعادة يف قوله ]:  »ل ت�سبوا الدهر، فاإن اهلل 

عز وجل قال: اأنا الدهر، الأيام والليايل يل اأجددها واأبليها واآتي مبلوك 

.
)((

بعد ملوك«

1- �سنن اأبى داود، كتاب املالحم، باب ما يذكر يف قرن املائة رقم )70	4( راجع عون املعبود، حممد 

1995م.  �سم�ص احلق العظيم اآبادي، ج85/11	. دار الكتب العلمية - بريوت -، الطبعة: الثانية: 

العراقي: و�سنده �سحيح. راجع: في�ص القدير �سرح اجلامع ال�سغري عبد  املناوي: قال الزين  وقال 

الروؤوف املناوي، ج	/	8	، املكتبة التجارية الكربى ، م�سر، الطبعة: الأوىل 56	1ه�.

العظيم  �سم�ص احلق  داود، حممد  اأبي  �سنن  �سرح  املعبود  وعون  ج 	/	8	،  القدير  في�ص  انظر   -	

اآبادي، ج 11 / 60	، دار الن�سر: دار الكتب العلمية - بريوت -الطبعة الثانية: 1995م

	- رواه احلاكم يف امل�ستدرك، كتاب الإميان، ج 5/1). حتقيق م�سطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 

العلمية، الطبعة الأوىل: 1990م 

)- رواه اأحمد يف امل�سند، حديث رقم)6	91( ج	/95	، وحديث رقم) 706		(، ج99/5	، وم�سند 

الدهر،  اآدم  بنو  ي�سب  بلفظ:«  ال�سحيحني،  واأ�سله يف  رق��م)6066(، ج10/	45،  يعلى، حديث  اأبي 

واأنا الدهر« حديث رقم)7	58( ج86/5		، وهو يف م�سلم باخت�سار يف باب: النهي عن �سب الدهر، 

حديث رقم: )46		(، ج)/	176- 	176. 
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:
(1)

�ضور التجديد

والقراآن  وال�سطالح  اللغة  يف  التجديد  تعريف  اإىل  النظر  خالل  ومن 

وال�سنة، ميكن اأن ن�سع �سورا للتجديد، هي:

ال�سورة الأوىل:

وال�سنة،  الكتاب  من  امل�ستمدة  ال�سرعية  املفاهيم  من  اندر�ص  ما  اإحياء 

والت�سدي للبدع التي تظهر من حني لآخر، ورد النا�ص اإىل جوهر الإ�سالم 

.
)	(

ال�سحيح

هدمه،  حماولة  اأو  القدمي،  من  التخل�ص  بدا  اأ يعني  »ل  فالتجديد 

.
)	(

بل الحتفاظ به، وترميم ما بلي منه، واإدخال التح�سني عليه«

ال�سورة الثانية:

بال�سيء  وثيقة  �سلة  لها  اأمور  واإ�سافة  والتو�سع،  التنمية  مبعنى  التجديد 

املجدد، فت�سيف اإليه مابه يكتمل البنيان.

ال�سورة الثالثة:

التجديد مبعنى التمحي�ص والتحرير والرتجيح فيما فيه تنازع بني العلماء، 

.
)((

كل يف فنه

1- راجع: امل�ستجدات الفقهية لدار الإفتاء امل�سرية..درا�سة فقهية اأ�سولية من �سنة 1987 حتى 005	، 

م�سعود �سربي، ر�سالة دكتوراه بكلية دار العلوم ق�سم ال�سريعة خمطوط حتى كتابة هذه ال�سطور.

	-التجديد يف اأ�سول الفقه.. درا�سة و�سفية نقدية، الدكتور �سعبان حممد اإ�سماعيل، �ص: - 7	9	، 

مكتبة دار ال�سالم بالقاهرة، واملكتبة املكية مبكة املكرمة، الطبعة الأوىل:0	14ه�= 000	م. بت�سرف.

	- الفقه الإ�سالمي بني الأ�سالة والتجديد، الدكتور يو�سف القر�ساوي، �ص: 0	، مكتبة وهبة، الطبعة 

الثالثة:  4	14 ه� = 	00	م.

اإ�سماعيل،  حممد  �سعبان  الدكتور  نقدية،  و�سفية  درا�سة  الفقه..  اأ�سول  يف  )-التجديد 

بت�سرف. �ص:7	9	، 
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فالتجديد يقت�سي عدة اأمور، هي:

وخ�سائ�سه،  طابعه  على  والإبقاء  القدمي،  البناء  بجوهر  الحتفاظ  1 -

بل اإبرازه والعناية به.

ترميم ما بلي منه، وتقوية ما �سعف من اأركانه. 	 -

اإدخال حت�سينات عليه ل تغري من �سفته، ول تبدل من طبيعته. 	 -

التجديد يف الدين:

ومن خالل هذه التعريفات ميكن لنا اأن نفهم التجديد يف الدين على اأنه 

يناق�سه  مما  عليه  دخل  ملا  واإماتة  منه،  امل�سلمون  تركه  ملا  وبعث  اإحياء 

من البدع وامل�ستحدثات التي ل تتما�سى مع ر�سالته ومنهجه، وتطوير و�سائله 

مبا يتما�سى مع واقع النا�ص وحياتهم، ومبا ل يخل بثوابته، وي�سمل التجديد 

يف الدين كل فروعه من العقيدة والعبادة واملعامالت والأخالق وال�سلوكيات، 

ومبا يغطي عالقة الإن�سان بربه، وعالقة الإن�سان بغريه، �سواء اأكان هذا 

الغري قريبا اأو بعيدا، م�سلما اأو غري م�سلم، كائنا حيا اأو جمادا، وي�سمل اأي�سا 

نواحي احلياة كلها، مما يخ�ص �سوؤون الدين املح�سة من العبادة والعقيدة، 

وال�سيا�سة  القت�ساد  �سوؤون  يف  ديني  ارتباط  وله  النا�ص  بحياة  يتعلق  ومبا 

والثقافة والفكر والفن وغريها من جمالت احلياة.

التجديد الفقهي:

العلم  هو  الفقه  لأن  الديني،  التجديد  من  جزءا  ميثل  الفقهي  التجديد 

بالأحكام ال�سرعية العملية املكت�سبة من الأدلة التف�سيلية، وهو اأي�سا ميثل 

جزءا من خطاب اهلل تعاىل لعباده املكلفني، مبا ي�سمل ذلك اخلطاب اخلا�ص 

لالإن�سان، اأو اخلطاب العام للجماعة امل�سلمة واملجتمع.

والتجديد الفقهي عملية مت�سابكة، ت�سمل: املحتوى الفقهي، وطرق العر�ص، 
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ومنهج التناول، وهي اأي�سا ت�سمل الرتاث الفقهي بتنوعاته، كما ي�سمل اأي�سا 

املنهج الأ�سويل املتعلق به.

اخلطاب الفقهي:

ول يق�سد باخلطاب الفقهي هنا التحدث اأو الكالم الذي يخرجه الفقيه 

ملن ي�ستمع اإليه فح�سب، بل ي�سمل كل اأنواع اخلطاب، من املكتوب وامل�سموع 

واملرئي.

ولهذا يقال: األقى خطابا، اأي خطبة اأو كالما م�سموعا، و كتب خطابا، 

.
)1(

اأي ر�سالة اأو كتابا 

حني  اخلطاب  هذا  معامل  ن��درك  اأن  يف  اخلطاب  تعريف  اأهمية  وتظهر 

فاحلديث  احلديث،  حد  عند  يقف  فال  فيه،  نكتب  و  اأ عنه،  نتحدث 

فح�سب،  باأل�سنتهم  الفقهاء  يقوله  ما  عندما  يقف  ل  الفقهي  اخلطاب  عن 

نبحث  اأن  يعني  وهذا  ور�سائلهم،  وبحوثهم  كتبهم  يكتبونه يف  ما  ي�سمل  بل 

بها،  يكتبون  التي  واللغة  عر�سهم،  وطريقة  وتاآليفهم،  الفقهاء  مناهج  يف 

واملرتكزات التي يعتمدون عليها، وم�سادرهم التي يرجعون اإليها.

1 - راجع الو�سيط واملحيط، مادة: خ ط ب
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املبحث الثاين:  مالمح التجديد الفقهي

التجديد الذي نن�سده له مالمح يظهر من خاللها، ومن اأهمها:

اأ- ال�ضتقاء من امل�ضادر الأ�ضيلة:

اإن من اأهم مرتكزات التجديد الفقهي الرجوع اإىل امل�سادر الأ�سيلة التي 

امتلك  وكلما  وال�سنة،  الكتاب  الت�سريع:  م�سدرا  وهي  الفقهاء،  منها  اأخذ 

طريقا  ذلك  كان  الأ�سيلة  امل�سادر  اإىل  بها  ورجع  الجتهاد،  اأدوات  الفقيه 

لالجتهاد ال�سائب، وابتعادا عن اأ�سر التقليد، املتمثل يف اأفهام الفقهاء مع 

عدم اإغفال الإفادة منهم، وذلك اأن اأخذ الفقهاء من الكتاب وال�سنة، واأخذ 

كل  ي�سلح  الذي  الكرمي،  القراآن  اإىل  الرجوع  دون  كالمهم  من  تالهم  من 

زمان ومكان، يعني اأن املتاأخرين �سياأخذون من اجتهاد الفقهاء، واأن الفقهاء 

مل ياأخذوا فهم القراآن كامال، لأن طبيعة كالم اهلل تعاىل غري طبيعة كالم 

ال�سادق  التعبري  درجة  اإىل  يرتقي  ل  ناق�سا  منه  املاأخوذ  كان  فاإذا  خلقه، 

ب�سكل كامل من امل�سدر، فاإن الأخذ عن فهم امل�سدر يجعل الكالم املاأخوذ 

خذ منهم.
ُ
اأبعد عن امل�سدر مب�سافات اأكرب من كالم من اأ

اختاروا  الذين  على  اهلل-  رحمه   - الغزايل  حممد  ال�سيخ  يعيب  ولهذا 

الرجال  اأق��وال  وارت�سوا  وال�سنة،  الكتاب  عن  وابتعدوا  لهم،  �سنة  التقليد 

واأن  امل��راأة  من  النا�ص  بع�ص  موقف  عن  حديثه  معر�ص  يف  فيقول  وحدها، 

املهذبة  الرتبية  �سبل  ا�ستوعروا  ملا  امل�سلمني  »لكن  اأوىل:  البيت  يف  حب�سها 

للذكور والإناث -ب�سبب انحرافهم عن القراآن- جلاأوا اإىل ال�سجن والق�سر 

فكان ما كان....

وكان تطور الفكر الإ�سالمي، على هذا النحو، وباًل على الإ�سالم واأهله. 

يعلق  النا�ص زمان  ال�سحاك بن مزاحم:»ياأتي على  ابن عبد الرب عن  روى 

اأعمال  فيه امل�سحف حتى يع�س�ص عليه العنكبوت، ل ينتفع مبا فيه، وتكون 
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. و�سبيل الر�سد يف هذه العماية اأن نعود اإىل 
)1(

النا�ص بالروايات والأحاديث«

درجة  اإىل  و�سلنا  فاإذا  والروحية،  العقلية  حياتنا  دعامة  فنجعله  القراآن، 

ال�سالة  عليه  اهلل  ر�سول  بحكمة  فانتفعنا  ال�سنة  يف  نظرنا  منه،  الت�سبع 

وال�سالم و�سريته وعبادته وخلقه وحكمه، ول يجوز اأن يتكلم يف ال�سنة رجل 

قليل اخلربة بالقراآن، اأو قليل اخلربة باملرويات اأو �سعيف الب�سر مبواقعها 

.
)	(

ومنا�سباتها«

يكون  اأن  ودعوتهم  بالقراآن،  ان�سغالهم  الأول  ال�سلف  عن  ورد  ولهذا 

الزهري عن عروة  فعن  اآخر،  �سيء  اأي  من  اأكرث  بالقراآن  الإن�سان  �سغل 

فا�ستفتى  ال�سنن  يكتب  اأن  اأراد  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  اأن 

عمر  فطفق  يكتبها،  ب��اأن  عليه  فاأ�ساروا  ذل��ك،  يف   [ النبي  اأ�سحاب 

فقال:  له،  اهلل  عزم  وقد  يومًا،  اأ�سبح  ثم  �سهرا.  فيها  اهلل  ي�ستخري 

كتبًا  كتبوا  قبلكم  كانوا  قومًا  ذكرت  واإين  ال�سنن،  اأكتب  اأن  اأريد  كنت  اإين 

فاأكبوا عليها وتركوا كتاب اهلل. واإين-واهلل-ل اأ�سوب، ويف رواية: »ل اأن�سي 

.
)	(

كتاب اهلل ب�سيء اأبدا«

�سيء،  كل  يف  ال�سبيل  اإىل  الهادي  هو  القراآن  ال�سافعي  الإم��ام  جعل  وقد 

الدنيا  يف  نازلة  باأحد  تنزل  فقال:»ولي�ست  ال�سرعية،  الأحكام  ومنها 

.
)((

اإل ويف كتاب اهلل الدليل على �سبيل الهدى فيها«

اختالفا  يختلف  والأحكام  للق�سايا  الكرمي  القراآن  عر�ص  اأن  نلحظ  اإننا 

وا�سحا عن عر�ص الفقهاء له، وذلك اأن الفقهاء عر�سوا الق�سايا والأحكام 

املحظور  حد  عند  تقف  اأخ��رى،  اأحيانا  وتدري�سية  اأحيانا،  قانونية  بطريقة 

 - العلمية  الكتب  9	1،دار  �ص   	 ج  النمري،  الرب  عبد  بن  يو�سف  وف�سله،  العلم  بيان  جامع   -  1

بريوت - 98	1.

	- فقه ال�سرية، �ص:47-46 .

	- املدخل اإىل ال�سنن، ج714/1.

)- البحر املحيط للزرك�سي، ج	/177.
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واملباح، فتعريف النكاح مثال من خالل مو�سوعات ال�ستمتاع واجلماع يعد 

نظرة قا�سرة عن الزواج كما نفهمه من القراآن الكرمي، يقول ابن مفلح من 

فقهاء احلنابلة:« قال ابن خطيب ال�سالمية يف نكته على املحرر: وحيث قلنا 

بالوجوب فالواجب هو العقد، واأما نف�ص ال�ستمتاع فقال القا�سي: ل يجب، بل 

يكتفى فيه بداعية الوطء، وحيث اأوجبنا الوطء فاإمنا هو لإيفاء حق الزوجة 

الواجب  بل  العبث،  من  قريب  فقط  العقد  اإيجاب  )قلت(:  انتهى.  ل غري. 

.
)1(

العقد وال�ستمتاع يف اجلملة، لأنه مو�سوع النكاح، ل ملجرد العقد«

النكاح:»معناه  معنى  كتب احلنفية عن  الأحكام من  كتاب غرر  وجاء يف 

�سرعا )عقد مو�سوع مللك املتعة( اأي حل ا�ستمتاع الرجل من املراأة«.

وعلق منال خ�سرو يف �سرحه على هذا الن�ص قائال:»ولذا قال قا�سي خان، 

 

.
)	(

اإنه يف اللغة وال�سرع حقيقة يف الوطء، جماز يف العقد«

و ل �سك اأن ال�ستمتاع جزء هام من الزواج، غري اأننا نعترب تعريف الفقهاء 

غري جامع ول مانع، لقت�ساره على جزء من اأجزاء النكاح كما هو يف القراآن 

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    } قائال:  النكاح  عن  حتدث  ال��ذي  الكرمي، 

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
.

)	(

ڱ  ڱ    ڱ}

اأما فيما يخ�ص الزواج والعالقة بني الزوجني، فهي تظهر يف كتب الفقه 

اجتماعية   كموؤ�س�سة  الأ�سرة  فتظهر  وال�سنة،  القراآن  اأما  وواجبات،  كحقوق 

الع�سرة، ومراقبة  والتواد، وح�سن  الرتاحم  تقوم على  اأهداف متنوعة،  لها 

التي ت�ساعد  اهلل تعاىل، واملعاملة بالف�سل، وغريها من املعامل واملرتكزات 

على جناح الأ�سرة، وحني نقدم الأ�سرة على اأنها حقوق وواجبات يعني اأننا 

1- الفروع لبن مفلح، ج 147/5.

	- درر احلكام �سرح غرر الأحكام، ومعه غرر الأحكام، ج6/1		.

	- الروم: 1	.
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بني  التعامل  يف  القانوين  ال�سكل  تاأخذ  الأ�سرة  واأن  الندية،  مفهوم  نوؤ�سل 

الزوجني، وهذا بخالف ما يظهر يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية.

ول يعني هذا القول بخطاأ ما ورد يف كتب الفقه – اإطالقا – فيما يخ�ص 

العالقة بني الزوجني، ولكنها �سورة ناق�سة يجب اأن ت�ستكمل بالروؤية املتكاملة 

لالأ�سرة، مبا فيها هذا اجلزء الذي ل ميكن من خالله روؤية ال�سورة كاملة 

ب�سكل وا�سح، كما جاء يف م�سادر الوحي.

الثاقب  النظر  ي�سحبها  اأن  يجب  التجديد  اإىل  الدعوة  فاإن  هنا،  ومن 

املو�سوع حمل  ال�سحيحة يف  والأحاديث  الآيات  وال�سنة، وجمع  القراآن   يف 

البحث والنظر،واأن نخرج بنظرية الوحي يف املو�سوع ب�سكل عام، من خالل 

وا�ست�سحاب  وال�سلوك،  بالتعامل  املتعلق  بالأحكام،والإطار  اخلا�ص  الإطار 

الأخالق الفا�سلة، ومراقبة اهلل تعاىل يف كل هذا، حتى نخرج ب�سورة نح�سب 

اأنها اأقرب اإىل �سورة املو�سوع يف م�سادر الوحي.

الفقيه  ت�ساعد  والتي  لالجتهاد،  الأخرى  الأدوات  ذلك  بعد  تعترب  ثم 

فيه  مبا  الجتهاد  بها  ونق�سد  للمو�سوع،  الوحيية  للروؤية  الو�سول  يف 

العرف  ومراعاة  وال�ستح�سان  وال�ست�سحاب  والقيا�ص  الإج��م��اع  من 

والعادات ما مل ت�سادم �سيئا من ال�سرع، وغريها من اأدلة الأحكام.

ب – امتالك اأدوات فهم الن�س:

الفهم  على  فهمها  اأو  منه،  الأحكام  ل�ستنباط  كاف  غري  وحده  الن�ص 

والبحث،حتى ي�سل  الفهم  اأدوات  الإن�سان  اأن ميتلك  بل يجب  ال�سحيح، 

ال�سارع،  اأورده  الذي  احلكم  ا�ستنباط  اأو  الن�ص،  من  املراد  الفهم  اإىل 

اأدواته. وهذا هو حمل الجتهاد وامتالك 

وقد تنبه عبد العزيز البخاري احلنفي وغريه من الأ�سوليني والفقهاء 
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اأهمية الأخذ من القراآن الكرمي وال�سنة النبوية على نحو من الجتهاد  اإىل 

احلديث  فجعلوا  ال�سحيح،  للفهم  توؤهل  التي  الأدوات  وامتالك  والنظر 

اأربعة  اإىل  وق�سمت  والإجماع،  وال�سنة  الكتاب  ثالثة:  ال�سرع  اأ�سول  عن 

وجوه، هي:

وامل�سرتك  والعام  اخلا�ص  فيها:  وو�سعوا  ولغة،  �سيغة  النظم  وج��وه   -1

واملوؤول.

	- وجوه بيان النظم، وو�سعوا فيها: الظاهر والن�ص، واملف�سر، واملحكم 

واملت�سابه، واخلفي وامل�سكل.

وال�سريح  واملجاز،  احلقيقة  فيها:  وو�سعوا  النظم،  ا�ستعمال  وجوه   -	

والكناية.

)- وجوه وقوف ال�سامع على مراد املتكلم ومعاين الكالم، وو�سعوا فيها: 

بدللة  وال�ستدلل  اللفظ،  باإ�سارة  وال�ستدلل  الن�ص،  بعبارة  ال�ستدلل 

.
)1(

الن�ص، وال�ستدلل باقت�ساء الن�ص

وهناك اأدوات خا�سة بالقراآن الكرمي، من العلم باأ�سباب النا�سخ واملن�سوخ،  

واأ�سباب النزول، ومعرفة علوم القراآن، والقدرة على تف�سري الن�ص القراآين، 

ا�ستنباط  على  ي�ساعد  مما  للقراآن،  �سحبة  تولد  معاي�سة  القراآن  ومعاي�سة 

الأحكام ب�سكل �سحيح، وغري ذلك من الأدوات.

والعلم  القراآن،  وعلوم  العلم مب�سطلح احلديث  يجب  النبوية  ال�سنة  ويف 

ال�سحيح، من خالل  الوجه  على  وفهم احلديث  واأ�ساليبها،  العربية  باللغة 

الرجوع اإىل اأقوال ال�سراح، واأل يوؤخذ احلديث دائما على ظاهره، واأن نفهمه 

فهما جديدا ل يتناق�ص مع الثوابت، واأن منيز ال�سحيح من غريه، واأن نفهم 

1- راجع:  ك�سف الأ�سرار،لعبد العزيز البخاري، ج0/1	 -78 .
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الأحاديث ح�سب قواعد اللغة العربية، واأن جنمع الأحاديث يف الباب الواحد، 

واأن نلجاأ اإىل التاأويل ال�سائغ اإن كان احلديث يقبل هذا، ونحافظ على �سحة 

احلكم  يف  الجتهاد  يكون  واأن  بال�سحة،  العلماء  عليه  حكم  اإن  احلديث، 

احلديث  من  الأ�سح  يقدم  واأن  اأي�سا،  واملنت  ال�سند  م�ستمال  احلديث  على 

اأ�سباب  علم  اإىل  والتنبه  منه،  واملن�سوخ  النا�سخ  نعرف  واأن  ال�سحيح،  على 

الورود يف احلديث، لنعرف متى قال الر�سول هذا؟ وملن قاله؟ واأين قاله؟ 

اإدراك املالب�سات والظروف التي اأحاطت باحلديث ت�ساعد على فهمه  فاإن 

فهما جيدا، واأن ينتبه اإىل اأن �سحة احلديث �سرط للعمل به،غري اأنه لي�ص كل 

حديث �سحيح يعمل به، فقد يوقف العمل باحلديث لأمور معينة، واأنه لي�ص 

تلقتها  التي  ال�سعيفة  الأحاديث  فهناك من  به،  يعمل  ل  كل حديث �سعيف 

.
)1( 

الأمة بالقبول، وغري ذلك من �سوابط التعامل مع ال�سنة النبوية

ج- الأخذ من تراث الفقهاء على نحو من الختيار:

اآرائهم،  من  ن�ستفيد  ولكن  الأقدمون،  كتبه  ما  كل  نطرح  األ  يعني  وهذا 

دون  مذهب  اأو  غ��ريه،  دون  لفقيه  تع�سب  دون  لزماننا،  �ساحلة  مادامت 

الفعل،  واجب  اأمر  لالإ�سالم  خمل�ص  ذكي  فقيه  بكل  فالنتفاع  مذهب، 

يكون  قد  الفقهي  فالختالف  هائلة،  علمية  ث��روة  امل�سلمون  تركه  ما  وك��ل 

واإمنا  النا�ص،  يفهم كثري من  التناق�ص كما  يعني  اختالفا حممودا، وهو ل 

هو ثروة فقهية هائلة، املهم اأن ندرك متى نعمل هذا الراأي يف وقته وزمانه 

ومكانه واحلال املنا�سبة له، ومتى نرتك الآخر، ثم متى ناأخذ املرتوك ونرتك 

املاأخوذ به؟.

يقول  وكما  الإع��م��ال،  ممكنة  املختلفة  الآراء  نعترب  اأن  ميكن  هنا  وم��ن 

1- راجع:  جهود ال�سيخ حممد الغزايل يف احلديث والفقه، م�سعود �سربي، �ص:150-185، ر�سالة 

ماج�ستري بكلية دار العلوم، ق�سم  ال�سريعة..خمطوطة.
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بجالء  ذلك  يظهر  وقد   ،
)1 (

اإهماله من  خري  ال�سيء  اإعمال  الفقهاء: 

يف مو�سوعات تت�سل باملراأة وال�سياق الجتماعي والثقايف الذي حتيي فيه، 

من مثل النقاب وعمل املراأة والولية وغريها.

وقد تكون هذه مظلة جديدة اإن اتفق عليها، جتمع الفقهاء، وتنهي كثريا 

تكون  اأن  لنا  ر�سي  تعاىل  اهلل  لأن  امل�سائل اخلالفية،  الكالم يف  من حرب 

يقوم  اأن  اإىل  �ستبقى خالفية  اأمور خالفية،  وهناك  تتغري،  ل  ثوابت  هناك 

النا�ص لرب العاملني، فاإن اخلالف يف امل�سائل م�سهور منذ الع�سر الأول اإىل 

يومنا هذا، و�سيبقى اإىل يوم الدين، ومن احلكمة اأن ن�ستثمر الوقت واجلهد 

يف غري الرتجيح بني الختالفات، اإل يف مقام الإفتاء، اأو يف مقام التدريب 

على البحث، اأو يف املراكز الأكادميية، واملوؤ�س�سات العلمية ونحوها.

واإن كانت كل اأمة حترتم تراثها وعلماءها، فمن الواجب يف مقام التجديد 

اأن ن�ستفيد من جهد العلماء، فنقبل منهم، ونخالفهم مع احرتامنا الكامل 

تراثنا  فنتعامل مع  وامل�سلمني،  الإ�سالم  بذلوا من جهد يف خدمة  وملا  لهم، 

بالإفادة منه دون تقدي�ص، والنقد واملراجعة دون تبخي�ص.

د- مراعاة الواقع املعي�ص:

يعي�سه،  الذي  الواقع  الفقيه  يراعي  اأن  التجديد  �سوابط  اأهم  ومن 

يجعل نف�سه دائرا يف فلك الرتاث القدمي فح�سب، بل يجب اأن يراعي  واأل 

مع حقائق  تتناق�ص  ل  التي  اإىل حتقيق م�ساحلهم  ي�سعى  النا�ص،واأن  واقع 

ال�سريعة، ومراعاة واقع النا�ص، واإن كانت �سمة جتديدية، فاإنها لي�ست وليدة 

القيم  وابن  اأحمد،  كالإمام  ال�سلف،  من  الأئمة  بها  نادى  فقد  الع�سر، 

وابن تيمية والقرايف وابن عابدين وغريهم.

1- راجع: حا�سية اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني ل�سرح قرة العني مبهمات الدين، اأبو بكر 

ابن ال�سيد حممد �سطا الدمياطي، ج 	  /69	  دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع - بريوت.
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يقول ابن القيم: »ف�سل يف تغيري الفتوى، واختالفها بح�سب تغري الأزمنة 

والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

وقع  جدا  النفع  عظيم  ف�سل  هذا  العباد  م�سالح  على  مبنية  ال�سريعة   

وامل�سقة  احلرج  من  اأوجب  ال�سريعة  على  عظيم  غلط  به  اجلهل  ب�سبب 

رتب  اأعلى  التي يف  الباهرة  ال�سريعة  اأن  يعلم  ما  اإليه  �سبيل  ل  ما  وتكليف 

وم�سالح  احلكم  على  واأ�سا�سها  مبناها  ال�سريعة  فاإن  به،  تاأتي  ل  امل�سالح 

كلها،  وم�سالح  كلها،  ورحمة  كلها،  عدل  وهي  واملعاد،  املعا�ص  يف  العباد 

الرحمة  وعن  اجلور،  اإىل  العدل  عن  خرجت  م�ساألة  فكل  كلها،  وحكمة 

اإىل �سدها، وعن امل�سلحة اإىل املف�سدة، وعن احلكمة اإىل العبث، فلي�ست 

عباده،  بني  اهلل  عدل  فال�سريعة  بالتاأويل،  فيها  اأدخلت  واإن  ال�سريعة  من 

ورحمته بني خلقه، وظله يف اأر�سه، وحكمته الدالة عليه وعلى �سدق ر�سوله 

اأب�سر املب�سرون، وهداه الذي  اأمت دللة واأ�سدقها، وهي نوره الذي به   [
به اهتدى املهتدون، و�سفاوؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه امل�ستقيم 

العيون،  ال�سبيل. فهي قرة  ا�ستقام  على �سواء  ا�ستقام عليه فقد  الذي من 

وحياة القلوب، ولذة الأرواح، فهي بها احلياة والغذاء والدواء والنور وال�سفاء 

بها، وكل  الوجود فاإمنا هو م�ستفاد منها، وحا�سل  والع�سمة، وكل خري يف 

نق�ص يف الوجود ف�سببه من اإ�ساعتها، ولول ر�سوم قد بقيت خلربت الدنيا 

وطوي العامل، وهي الع�سمة للنا�ص وقوام العامل، وبها مي�سك اهلل ال�سموات 

والأر�ص اأن تزول، فاإذا اأراد اهلل �سبحانه وتعاىل خراب الدنيا وطي العامل 

رفع اإليه ما بقي من ر�سومها، فال�سريعة التي بعث اهلل بها ر�سوله هي عمود 

.
)1( 

العامل، وقطب الفالح وال�سعادة يف الدنيا والآخرة..«

هذا  يذكرون  والجتهاد  التجديد  عن  يتحدثون  ممن  كثريا  اأن  ونلحظ 

الن�ص يف معر�ص تغري الفتوى باختالف الزمان واملكان، غري اأن ن�ص الإمام 

1- اإعالم املوقعني عن رب العاملني، لبن القيم، ج	/11-	1.
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الفتوى  تغري  الفقيه  يراعي  باأن  يذكر  فهو  هذا،  يف  يح�سره  مل  القيم  ابن 

باختالف الزمان واملكان، وكذلك اأي�سا: احلال والنية والعوائد، واأل يقت�سر 

الختالف على الزمان واملكان فح�سب. 

وقوام  العباد،  على م�سالح  مبنية  ال�سريعة  اأن  اإىل  النتباه  لفت  اأنه  كما 

والتجديد،  الجتهاد  اأ�س�ص يجب مراعاتها يف  وهذه  والرحمة،  العدل  ذلك 

فكل اجتهاد اأو جتديد خرج عن امل�سلحة، اأو مل يراع العدل والرحمة، فلي�ص 

بتجديد مقبول، بل هو جتديد غري �سالح لعامل الإن�سان، لأن قوام الدين بقاء 

ال�سرع كما اأ�سار ابن القيم.

على  واجلمود  التقليد  اأن  املالكي  القرايف  لل�سهاب  نقراأ  حني  نعجب  بل 

القدمي نوع من ال�ساللة، فيقول عند احلديث عن التفرقة بني قاعدة العرف 

القويل والعرف الفعلي بعد �سرح الفرق بني القاعدتني:»وعلى هذا القانون 

تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما جتدد يف العرف اعتربه ومهما �سقط 

اإذا جاءك رجل  بل  الكتب طول عمرك  امل�سطور يف  اأ�سقطه ول جتمد على 

من غري اأهل اإقليمك ي�ستفتيك ل جتره  على عرف بلدك وا�ساأله عن عرف 

بلده واأجره عليه واأفته به دون عرف بلدك واملقرر يف كتبك فهذا هو احلق 

الوا�سح واجلمود على املنقولت اأبدا �سالل يف الدين وجهل مبقا�سد علماء 

.
)1(

امل�سلمني وال�سلف املا�سني«

وقد بني الفقيه احلنفي ابن عابدين احلكمة من مراعاة التغري يف الزمان 

عليه  بنيت  ما  يف�سد  مراعاتها  ع��دم  اأن  والعوائد  والنية  واحل��ال  واملكان 

ال�سريعة من التي�سري، فكثري من اأحكام النا�ص مبنية على العرف والعادة، 

وال�سرر،  الف�ساد  يجلب  النا�ص،  عرف  اإىل  النظر  دون  احلكم  واإبقاء 

وهما مرفوعان يف ال�سريعة، ليبقى العامل على اأمت نظام، واأح�سن الأحكام، 

1- اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق للقرايف،ج176/1-177، طبع عامل الكتب.
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ولهذا، فاإن الفقهاء القدامى مل يبقوا على ما قاله فقهاوؤهم، مراعاة لتغري 

.
)1(

زمانهم

هـ- البعد عن التع�ضب لالآراء اأو املذهب:

اقتناع،  بال  والتقليد  الأعمى  التباع  التجديد:  معوقات  اأهم  من  اإن 

�سغرية  كل  يف  كان  مهما  ما،  �سخ�سا  نف�سه  ي�سلم  اأن  لإن�سان  ميكن  ف��ال 

وكبرية، واإّن هذا يف �سئون احلياة، فكيف ب�ساأن الدين ؟!

فمن املعلوم اأن كال يوؤخذ منه ويرتك، اإل املع�سوم �سلى اهلل عليه و�سلم، 

اجتهاد  كل  بل  الدين،  تبليغ  يخ�ص  فيما  اخلطاأ  من  تعاىل حفظه  اهلل  لأن 

وغريها  الأ�سرى،  يف  كاجتهاده  له،  ي�سوب  معه  الوحي  كان   [ للر�سول 

من احلوادث.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   تعاىل:{  قال  كما  القراآن،  مذموم يف  لذاته  والتقليد 

ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ    ڀ   ڀ     پ   پ   پ     پ   ٻ  
ڄ      ڄ   ڦ    ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ     ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  

.
)	(

ڄ   ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ چ  ڇ  ڇ }

وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه اهلل: 

» ومن ن�سب �سخ�سًا كائنًا من كان فواىل وعادى على موافقته يف القول 

. واإذا تفقه الرجل وتاأدب 
)	(

والفعل فهو { ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ }

يجعل  اأن  له  فلي�ص  وامل�سايخ-  الأئمة  اأتباع  املوؤمنني -مثل  قوم من  بطريقة 

 .
)(( 

قدوته واأ�سحابه هم املعيار فيوايل من وافقهم ويعادي من خالفهم..(

1- راجع: ر�سائل ابن عابدين، ج	/5	1.

	- الزخرف: 		�5	.

	- الأنعام: 159.

)- راجع: الفتاوى لبن تيمية، ج0	/8.
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ال�ساأن  هو  كما  مو�سع،  من  اأكرث  يف  التقليد  القيم  ابن  الإمام  ذم  وقد 

، وكذلك يف كتابه » اإعالم املوقعني عن رب العاملني، 
)1(

يف مدارج ال�سالكني

يف باب: يف عقد جمل�ص مناظرة بني مقلد وبني �ساحب حجة منقاد للحق 

.
)	(

حيث كان، اإذ بلغت اأوجه اإبطال التقليد اأكرث من ثمانني وجها(

وقد وجدنا من فقهائنا القدامى من ل يتع�سب لإمام املذهب، بل يخرج 

عنه، اإذا ثبت لديه الدليل ب�سعف راأي �سيخه، فكم خالف الإمام ابن تيمية 

منه، وخالف  وهما  – رحمهما اهلل- مذهب احلنابلة،  القيم  ابن  والإم��ام 

راأي  فيها  معروف  م�سائل  وهناك  الإم��ام،  الأحناف  مذهب  يف  الأ�سحاب 

احل�سن،  بن  حممد  الثالثة:  يجتمع  وقد  الإم��ام،  راأي  خالف  ال�سيخني 

واأبو يو�سف وزفر، وقد كان الإمام الطربي �سافعي املذهب، وخالف ال�سافعي 

يف م�سائل كثرية، حتى ا�ستوى له منهج فقهي، فا�ستقل مبذهب اجلريريني، 

البخاري  الإمام  ا�سمه » حممد بن جرير الطربي«، وكذلك كان  اإىل  ن�سبة 

كان  حزم  ابن  والإم��ام  البخاريني،  مبذهب  ا�ستقل  وقد  املذهب،  �سافعي 

�سافعي املذهب، ثم اأ�سبح اإماما يف مذهب الظاهرية، بل هو يعد املوؤ�س�ص 

احلقيقي للمذهب، وللكمال بن الهمام اآراء كثرية تخالف مذهب احلنفية، 

منهم،  وهو  احلنابلة،  تخالف مذهب  اآراء  قدامة  ابن  ولالإمام  منهم،  وهو 

ولالإمام ال�سوكاين اآراء تخالف مذهب الزيدية وهو منهم، بل هناك اختالف 

يف املذهب الواحد، بخالف ما هو م�ستهر، ولكن الذي يخرج للنا�ص هو الراأي 

املعتمد يف املذهب ح�سب قواعد كل مذهب يف الراأي املعتمد، وهذا كله يدلنا 

بالرجال،  احلق  يعرف  ل  فاإنه  ل�سيخ،  اأحد  يتحيز  اأن  يجب  ما  اأنه  على 

.
)	(

واإمنا يعرف احلق بذاته

1- راجع: مدارج ال�سالكني،ج	/87	، 90	.

	- راجع: اإعالم املوقعني عن رب العاملني، ج	/01	-79	.

	- راجع: الفتاوى الكربى الفقهية، ابن حجر الهيتمي، ج 	 /5	 : دار الفكر .
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وما اأح�سن ما قاله ابن م�سعود – ر�سي اهلل عنه -: » ل يتبعن اأحدكم دينه 

.
)1(

رجال، اإن اآمن اآمن، واإن كفر كفر، فاإنه ل اأ�سوة يف ال�سر«

و هذا التقليد والتع�سب املذموم هو ما كان يف مقام العلماء املجتهدين، 

بالكلية،  راأيه  يتبع  بحيث  العامة  مقام  يف  كان  ما  اأو  الإفتاء،  مقام  ويف 

الإفتاء  ي�ساأل املفتي، فاإن عملية  امل�ستفتي هو الذي  واإن كان  دليل،  بال  ولو 

اإذا توافرت، وهي: امل�ستفتي، واملفتي،  اإل  اأطراف ل تتم ب�سكل �سحيح  لها 

وامل�ستفتى فيه، وكلما كان امل�ستفتي جمتهدا يف �سرح امل�ساألة، �سارحا اإياها 

ب�سكل تف�سيلي �سحيح، كان اجتهاد املفتي اأقرب لل�سواب.

اإنهم  واإن كان من تقليد واجب، فهو اأن نقلد الفقهاء يف منهجهم، حيث 

»عا�سوا ع�سرهم واأبدعوا، ل اأن نقلدهم يف التقييد باآرائهم والن�سراف 

اإعادة طباعتها  الرتاث عند  اإىل كتب  واأن ن�سيف  الإبداع لع�سرنا،...  عن 

هذه  فيها  اختلفت  ال��ت��ي  املوا�سيع  يف  اجل��دي��دة  ب��الج��ت��ه��ادات  ح��وا���س��ي 

.
)	(

الجتهادات عن اآراء الفقهاء الأقدمني«

و- اجلمع بني النظرة التكاملية و ال�ضمولية:

اإملام  هناك  يكون  اأن  ال�سرعية  الأحكام  يف  والتجديد  الجتهاد  ي�ستدعي 

الأ�سرة  اأحكام  عن  فاحلديث  ال�سريعة،  علوم  مع  تت�سابك  التي  بالعلوم 

تبعها من ق�سايا اخلطبة والنكاح والطالق وظواهر العنو�سة والتعدد،  وما 

يتاآزر  اأن  يجب  والظواهر  الق�سايا  من  و غريها  باملراأة،  الرجل  وعالقة 

1- جامع بيان العلم وف�سله، يو�سف بن عبد الرب النمري، ج 	 �ص )11 دار الكتب العلمية - بريوت– 

98	1، البحر املحيط يف اأ�سول الفقه بدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�سي، ج ) �ص:564، 

 - العلمية  الكتب  دار  تامر،   حممد  حممد  د.  عليه:  وعلق  اأحاديثه  وخرج  ن�سو�سه  �سبط  حتقيق: 

لبنان/ بريوت، الطبعة الأوىل: 1	14ه� - 000	م، اإر�ساد الفحول اإىل حتقيق علم الأ�سول حممد بن 

علي بن حممد ال�سوكاين، ج 1 �ص: 448، حتقيق  حممد �سعيد البدري اأبو م�سعب، دار الفكر - بريوت 

الطبعة الأوىل: 	141 - 	199.

	- جتديد الفقه الإ�سالمي، للدكتور جمال الدين عطية، �ص: 1	،طبع  دار الفكر.
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بروؤية  نخرج  واأن  الجتماع،  علماء  مع  ال�سريعة  علماء  عنها  احلديث  يف 

تنا�سب  �سورة  يقدم  لأن  كاف  غري  وحده  الفقه  بعني  النظر  لأن  تكاملية، 

النا�ص، ذلك اأن الفقهاء يرون احلدود والر�سوم املوجودة يف كتب الفقه 

–غالبا–  فيه  وحده  اجتماعي  منظور  من  الق�سايا  وعر�ص  وحدها، 

يجب  النف�سام  وهذا  ال�سرعية،  ال�سوابط  مراعاة  عن   بعيدا  يكون  ما 

األ يكون موجودا يف جمال التجديد، وعالجه يف اأمرين:

الفقه والعلوم الأخرى باجلمع  امل�سائل امل�سرتكة بني  اأن يتم بحث  الأول: 

عنده،  ما  واح��د  كل  فيعر�ص  الأخ��رى،  العلوم  وعلماء  ال�سريعة  علماء  بني 

حتى يخرجوا ب�سورة �ساملة كاملة، مع احلفاظ على الثوابت، ولكنه تف�سري 

الذي  الأح�سن،  الوجه  على  ال�سرعية  للن�سو�ص  وفهم  العلوم،  يف  للظواهر 

ينزل الن�سو�ص ال�سرعية منزلتها ال�سحيحة، ول ي�ساء فهمها.

املختلفة،  التخ�س�سات  يف  العلماء  م��ن  ع��دد  يتخ�س�ص  اأن  ال��ث��اين: 

فيتخ�س�ص البع�ص يف القت�ساد، فيدر�ص القت�ساد كعلم حم�ص، مع درا�سة 

القت�ساد الإ�سالمي، ويتخ�س�ص البع�ص يف ال�سيا�سة فقها وعلما، وبع�ص يف 

الجتماع فقها وعلما، وهكذا.

الذي  العلم  يف  البحث  اأدوات  الفقيه  ميتلك  اأن  هذا  يف  ميكن  ما  واأق��ل 

وغريهما  ال�سيا�سة  اأو  القت�ساد  يف  املتخ�س�ص  يتملك  اأو  فيه،  يتخ�س�ص 

باب  م��ن  متخ�س�سني  على  اأي�سا  يعر�ص  ث��م  ال�سرعي،  البحث  اأدوات 

الطمئنان، وقد بداأت املجامع واملوؤ�س�سات الفقهية الكربى تتبني مثل هذه 

الفكرة، حتى يعود للفقه دوره يف احلياة، والأمر يحتاج اإىل دور اأعمق.

اأن  اأنه ر�سوم وحدود، دون  األ يقدم الفقه على  اأي�سا  وقد يدخل يف هذا 

ي�ساحب معه احلكمة من احلكم، واأن ي�ساحب احلكم الدعم املعنوي الذي 

يدفع النا�ص اإىل اللتزام باأوامر اهلل تعاىل من خالل تزكية النف�ص، حتلية 
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اهلل  بخطاب  العلم  اأن  وذلك  معا،  وكعمل  كعلم  الفقه  يعر�ص  واأن  وتخلية، 

الوقوف عند حد املعرفة  به  لعباده وحده غري كاف، ولي�ص املق�سود  تعاىل 

وحدها، بل لبد اأن ي�ساحب هذا اخلطاب خطاب اآخر يدعو اإىل اللتزام 

منهج  وهذا  مبقت�ساه،  اللتزام  العلم  من  املق�سود  اإذ  تعاىل؛  اهلل  باأوامر 

القراآن يف عر�ص الأحكام.

ز - مراعاة لغة الع�ضر والبعد عن التعقيد:

يحوي  القدمية  الفقهية  الكتب  يف  موجود  هو  ما  اأن  الفقيه  اإدراك  اإن 

بالبيئة  ارتباط  له  ب�سري،  نتاج  املتغري  واأن  متغري،  هو  ثابت،وما  هو  ما 

الي�سر  من  يجعل  ع�سره،  ولغة  عر�سه،  وطريقة  الكاتب،  وثقافة  والزمان 

اأن نعيد النظر فيما كتب، واأن ن�ستفيد منه ما كان �ساحلا لنا، واأن ن�ستبعد 

ما ل فائدة منه، ولي�ص يف هذا تقليل من �ساأن العلماء، بل هو اأداء لر�سالة 

اأو غريهم  اأو ابن حزم  اأو مالكا  اأبا حنيفة  الفقه على وجه �سحيح، فاإن 

ما اأجربونا اأن جنعل كتبهم د�ستورا لزما نقتدي بها يف كل �سئون حياتنا، 

و ما طلب اأحد منهم منا ذلك، فيكون من العبث اأن نتربع مبا لو عرفوا ؛ 

فلرمبا خالفونا يف كثري مما نحن عليه اليوم.

و كما هو معلوم اإن القامو�ص اللغوي يختلف من جمتمع لآخر، ومن زمن 

لآخر، فاإن عددا من الألفاظ املبثوثة يف كتب الفقه غري موجودة يف زماننا، 

الع�سر  النا�ص مبا يفهمون وما يعرفون، ومراعاة لغة  اأن نكلم  ولهذا يجب 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    تعاىل:{ڳ   بقوله  القراآن  اإليه  اأر�سد  اأم��ر 

ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ںں   ڱ   ڱ  
، ويف حديث اأبي ذر قال: قال ر�سول اهلل ]» مل يبعث اهلل 

)1(

ھ}

1- اإبراهيم: ).
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، وميكن اأن نفهم الل�سان هنا بل�سان املقال، 
)1(

اإل بلغة قومه« عز وجل نبيا 

اأمورهم،  متفح�سا  وحالهم،  قومه  بلغة  عاملا  املبلغ  فيكون  احل��ال،  ول�سان 

ل�سان  مع  متوافقا  الفقهي  اخلطاب  فيجيء  وتقاليدهم،  باأعرافهم  عارفا 

طريق  نه  اأ كما  والإدراك،  الفهم  مفتاح  هو  هذا  لأن  وحالهم،  القوم 

اإىل الإميان والعمل.

الفقه  كتب  متالأ  التي  واملكاييل  املقادير  ترتجم  اأن  ذلك  �سبيل  ومن 

ول يفهمها النا�ص، واأن ت�ستبدل امل�سطلحات الغام�سة مب�سطلحات مفهومة 

الفقه  يكتب  واأن  مي�سورة.  �سهلة  بعبارات  امل�سطلحات  ت�سرح  واأن  للنا�ص، 

بلغة �سل�سلة، ل يهتم فيها بالنقل عن الغري، لأن هذا جماله البحث العلمي 

للنا�ص،  مي�سورة  �سهلة  اأ�سبحت  قد  العلوم  من  كثري  كانت  واإن  الأكادميي، 

مثل كثري من مبادئ ال�سيا�سة والقت�ساد والفكر، فالأن اأهلها ي�سروها على 

كبريا  جهدا  يبذلوا  اأن  ال�سريعة  علماء  على  ويبقى  العام،  اجلمهور 

يحتاج  نه  اأ ل  اإ بجهد،  فيه  قاموا  العلماء  كان  ن  واإ التي�سري،  هذا  يف 

نوع من ال�ستكمال. اإىل 

و ل باأ�ص اإن كان البع�ص يجيد البحث العلمي واخلروج بالنتائج املبنية على 

املعطيات اأن يقوم غريه بعملية التحرير واإعادة ال�سياغة ب�سكل يحافظ على 

جوهر الق�سايا، وبلغة �سل�سة مفهومة، وقد درجت ال�سحافة على تخ�سي�ص 

الفكرة   هذه  من  ي�ستفاد  باأن  باأ�ص  فال   »desk« ال�سحفي  للتحرير  ق�سم 

على اأن يقوم بالتحرير واإعادة ال�سياغة متخ�س�سون يف الفقه اأي�سا، ولكن 

عندهم القدرة على التي�سري يف العر�ص،واأن تكون لغتهم �سهلة مفهومة.

فكثري  الفتاوى،  الطريقة  هذه  اإىل  حتتاج  التي  املجالت  اأهم  ومن 

من الفتاوى اأ�سبه ببحوث فقهية، فيتناول الفقيه امل�ساألة ببيان اآراء الفقهاء، 

1- اأخرجه اأحمد يف م�سنده، ج158/5. قال ال�سيوطي: �سحيح. اجلامع ال�سغري من حديث الب�سري 

النذير، لل�سيوطي ج	 / 0		.
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ثم عر�ص الأدلة تف�سيال ومناق�ستها، ثم بيان الراأي الراجح عنده، اأو يرتك 

امل�ساألة للم�ستفتي يختار ما يريد من الآراء املختلف فيها، فهذه اأ�سبه ببحوث 

فقهية، ولي�ست فتاوى، تريد اأن تنزل الن�سو�ص الثابتة  على الواقع املتغري  

الدينية  الثقافة  ابتعدوا عن  قد  النا�ص  اأن  امل�ستفتون، وخا�سة  يفهمها  بلغة 

والفقهية ب�سكل كبري، فلي�ص من احلكمة اأن نح�سو لهم من كتب الأقدمني 

عليه  ي�ستدلون  ثم  الراأي  يكتبوا  اأن  املفتني  بع�ص  درج  يفهمون، حيث  ل  ما 

اأكرث من كتاب، فينقلون بعد تلخي�سهم احلكم ما كتبه  النقول من  ببع�ص 

ابن قدامة يف املغني، وابن حزم يف املحلى، و النووي يف املجموع، وابن ر�سد 

نهج  هناك  يكون  اأن  والأوىل  وغريها،  املقت�سد،  ونهاية  املجتهد  بداية  يف 

معا�سر يف �سياغة الفتاوى يحافظ على بنائها الأ�سويل، ويجعلها – يف ذات 

الوقت- اأقرب لفهم العوام من غري املتخ�س�سني.

و ل باأ�ص اأن ياأخذ الباحثون ال�سرعيون دورات يف جمال التحرير وال�سياغة، 

مبا يتوافق مع التي�سري والت�سهيل، واحلفاظ على املحتوى الفقهي املقدم.

ق�سطا  الفقهاء  ينال  اأن  وتطويره  الفقه  جتديد  و�سائل  اأهم  من  اإن  بل 

الآيل،  احلا�سب  وعلوم  والقت�ساد  الإدارة  يخ�ص  فيما  احلياة،  علوم  من 

عقله  الفقيه  لأن ح�سر  عليه،  التفاق  عليه، وغريها مما ميكن  والتدرب 

احلياة  علوم  على  والنفتاح  غالبا،  التقليد  طريقه  وحده  الرتاث  كتب  يف 

نافع للدنيا والدين.

ح - ح�ضن العر�س:

وح�سن العر�ص جزء منه التي�سري يف الكتابة والعر�ص، غري اأنه من املهم 

الفقهية،  امل��ادة  عر�ص  يف  احلديثة  الو�سائل  من  ن�ستفيد  اأن  ي�سا  اأ

الفقهية  امل��واد  بع�ص  وعر�ص  التو�سيحية،  والر�سوم  اخلرائط  من 

�سكل: »power point«، اأو يف �سورة »flash«،  اأو ملف م�سور،اأو  يف 
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اأو غريها من  اأو �سرائط فيديو،  اأو فيلم ت�سجيلي،  كتاب م�سحوب ب�سور، 

و�سائل التعليم احلديثة، فمثل هذه الأ�سياء ت�ساعد على ح�سن عر�ص املادة 

ينح�سر  واأل  منها،  ال�ستفادة  لهم  ميكن  للنا�ص،  �سهلة  وجتعلها  الفقهية، 

الفقه على الكتب والبحوث واملوؤمترات فح�سب.

و قد كان العلماء قدميا ينظمون الفقه والأ�سول وغريهما على هيئة اأبيات 

فيكون  زمانهم،  ينا�سب  كان  وهذا  احلفظ،  يف  اأ�سهل  تكون  حتى  �سعرية، 

اأن ننظر يف و�سائل ع�سرنا، واأن نعر�ص الفقه يف تلك القوالب  من الأوىل 

احلديثة، فل�سنا متعبدين بالو�سائل مامل ين�ص عليها ال�سارع احلكيم، ويبقى 

الكتاب ودر�ص امل�سجد وغريهما اأمورا اأ�سا�سية ل ميكن ال�ستغناء عنها، 

مع هذه القوالب احلديثة.

�س – التفرقة بني م�ضامني امل�ضطلحات ومكان عر�ضها 

ومن الأمور التي ت�ساعد على �سبط العر�ص للفقه اإدراك م�ساحات التباين 

والتقارب بني امل�سطلحات، فيفرق بني احلكم ال�سرعي والفتوى، وبني الفتوى 

والق�ساء، وبني الفقه يف درو�ص العلم املتخ�س�سة والبحث، وبني عر�سها بني 

يدي عموم النا�ص.

فال ميكن تقدمي الفقه للطالب يف اجلامعات واأماكن العلم  مبثل ما تقدم 

يف امل�ساجد وعلى الف�سائيات و�سبكة الإنرتنت، فلكل مكان جمهوره وثقافته، 

النا�ص، والتفريق  العلم وما يعر�ص على عوام  وكذلك ما يعر�ص لطالب 

بني العرب وغريهم ممن لهم ل�سان اآخر، ونحو ذلك.

الدول  من  عدد  يف  عريقة  اإ�سالمية  جامعات  هناك  اأن  على  هنا  وننبه 

واحدة  املناهج  ومازالت  العرب،  اإليها طالب علم من غري  يفد  الإ�سالمية 

اأن يخ�ص كل فريق مبنهج  اإدراك للفوارق الل�سانية واللغوية، والأجدر  دون 
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يوافق ل�سانه، ويتواءم مع قدرته على ا�ستعمال اللغة؛ حتى يكون �سفري علم 

لقومه وع�سريته.

ع - النية ال�ضادقة وال�ضتعانة باهلل:

ال�����س��ادق��ة هلل تعاىل،  ال��ن��ي��ة  ك��ل��ه،  الأه���م يف ه��ذا  ال�����س��اب��ط  وي��ب��ق��ى 

وال�ستعانة به حتى يفتح على الفقيه اآفاقا للتجديد، وذلك اأن غياب ال�سمري 

يقلب املوازين، وقد يكون من عنده علم قادرا على اأن يقدم احلالل حراما 

واحلرام حالل، واأن ي�سوق من الأدلة ما ل يفهمه غريه، بحيث يثبت �سحة 

�سئل  فاإذا  والإيهام،  الإبهام  يف  النا�ص  توقع  بطريقة  يتكلم  اأو  قاله،  ما 

الكالم،  هذا  يقل  مل  نه  باأ نف�سه  عن  دراأ  النا�ص  فهمه  ما  غالب  عن 

واإمنا هذا فهم النا�ص لكالمه عن طريق اخلطاأ، ولو اأراد اإفهامهم بطريقة 

اأي�سر لفعل.

وقد قال تعاىل:{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  

 .
)1(

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ}
وقال اأي�سا: { ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

.
)	(

ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ }

1- اآل عمران: 187.

	- النحل: 116.
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املبحث الثالث: التجديد يف التاأليف الفقهي

كان تراث الأمة على وجه العموم، والرتاث الفقهي على وجه اخل�سو�ص، 

مثار اهتمام بالغ عند علماء الأمة، لأنه يقدم اجلانب الثقايف من ح�سارة 

نبي  املنزل على  للوحي  امل�سلمني  اأنه ميثل فهم علماء  الإ�سالم، ف�سال عن 

هذه الأمة ].

وقد �ساب ثقافة الرتاث الإ�سالمي نوع من الدخل والدخن، وابتعدت 

العلماء  من  بالعديد  دفع  مما  الوحي،  ي��ام  اأ الأول  ال�سايف  النبع  عن 

�سابه. مما  الإ�سالمي  الرتاث  تنقية  اإىل  الدعوة  اإىل 

فالثقافة الإ�سالمية يف الع�سور الأخرية داخلها اأغيار �ستى، وانت�سرت بها 

ظنون واأوهام ل �سلة لها بالإ�سالم اأو هي غريبة عنه.

و الن�سرانيات  �سرائيلي���ات اأ تى به���ا ه���و م���ن الإ والطري���ق ال���ذي اأ

و الإغريقي���ات. اأ

فقال:  الق�سية،  هذه  اهلل-  – رحمه  الغزايل  حممد  ال�سيخ  تناول  وقد 

اآلت  التي  ال�سرعية  العلوم  تركة  باأن  وال�سنة جازمون  الكتاب  »والفقهاء يف 

غربلة  اإىل  ما�سة  بحاجة  واأنها  �ستى،  وا�سطرابات  بانحرافات  مثقلة  اإلينا 

�ساملة تنقيها من الدخيل ال�سار- وما اأكرثه – وتردها اإىل اأو�ساعها الأ�سيلة 

كيما تخدم احلق، وتنفع النا�ص.

الفراغ،  خلقها  – مباحث....  الكالم  بعلم  – املو�سوم  العقيدة  علم  يف 

وال�سماح لفل�سفة يونان اأن تقتحم باأو�سارها حماريب الفكر الإ�سالمي.

ويجب برت هذه الإ�سافات، ورجع العلم املظلوم اإىل مادته الأوىل، ي�سور 

جوهر الإميان، وينري القلوب اإىل كهربائه.
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ون�ستطيع القول باأن اأكرث الكتب املوؤلفة يف هذا العلم ل ت�سلح ل لع�سرها، 

ول لع�سرنا.

وهي  املتاأخرين،  اإنتاج  من  اأغلبها  وحوا�ص  و�سروح  متون  الفقه  علم  ويف 

رديئة العر�ص، �سقيمة الأ�سلوب.

عن  ف�سال  مزعجة،  بعرثة  فيها  مبعرثة  واملعامالت  العبادات  وحقائق 

املنحى املذهبي الذي جعل كل طائفة منها متثل جانبا من الفكر القانوين، 

ل يغني عن اجلوانب الأخرى.

على  تثبت  ل  التي  امل��روي��ات  من  هائل  ح�سد  والتاريخ  ال�سرية  كتب  ويف 

التمحي�ص، ومع اأن جهابذة النقاد اأبانوا عن �سعف الكثري من تلك النقول 

املريبة، فاإنها بقيت يف مكانها دون اأن حتذف وتوارى يف الرثى...

 – اخلازن  كتف�سري   - العامة  تتداوله  ما  – خ�سو�سا  التف�سري  كتب  ويف 

هراء كثري، وهذا الكتاب ل ي�سلح للقراءة اإل بعد حذف �سفحات منه.

ومنهج التف�سري نف�سه ينبغي اأن يراجع.

اإعادة تبويبها، وتهذيب �سياقاتها حتى  التي لبد من  ال�سنة  وهناك كتب 

يت�سنى للجمهور اأن ي�ستفيد من حكم النبوة امل�سجلة فيها«.

ثم ي�سيف – رحمه اهلل-: »اإن الثقافة الإ�سالمية الآن، وبعد القرون امليتة 

 – لأنها  وعر�سا،  طول  فيها  النظر  يعاد  اأن  يجب  اأخ��ريا  اجرترناها  التي 

لالأ�سف – ل تي�سر حقائق الإ�سالم، كما اأتت من عند اهلل.

ولي�ست هناك قدا�سة لإنتاج اأحد من اخللق، اإمنا القدا�سة للوحي الأعلى 

وحده.

ويف مقدورنا على �سوء كتاب ربنا و�سنة نبينا اأن نربط الأجيال احلديثة 

بالإ�سالم عن طريق كتب ت�ستقي من النبع الأول، وتتحامى تخليط املخلطني 
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.
)1(

وتنتفع بجهود ذوي الب�سائر من الأولني واملحدثني«

ومن الواجب اأن ت�ساق  املعارف الإ�سالمية �سوقا رقيقا �سائغا للمطالعني، 

واأن يكون يف اأ�سهل اأ�سلوب ومبنطق مبني.

بعيد  والغمو�ص،  اللتواء  بريء من  فهو  الدين،  يتما�سى مع طبيعة  وهذا 

عن التقعر والتكلف.

واإن كان الدين يحتاج اإىل نوع من الي�سر يف عر�ص منهجه، حتى يتبني، 

فاإن الكتابة فيه- ويف الفقه خا�سة- يجب اأن تكون كذلك، حتى يعود اإليها 

النا�ص بني احلني والآخر، خا�سة يف ع�سر ي�سعى فيه اأ�سحاب الأفكار اإىل 

عر�ص اأفكارهم بنوع من الإثارة والت�سويق.

ومن العجيب اأن تكون هناك �سروح اأ�سبه باألغاز حتتاج اإىل �سرح، والغر�ص 

منها �سرح الإ�سالم وهي تعقيد له اأو حجاب دونه.

املي�سر،  التاأليف  بدايات طيبة يف  هناك  اأن  ننكر  اأن  ن�ستطيع  ل  كنا  واإن 

يجمع فيه اأ�سحابه بني ح�سن الت�سور والت�سوير، اإ�سهاما يف خدمة الثقافة 

الإ�سالمية. 

وهذه الدعوة ترمي اإىل اأن يكتب الفقه يف كل ع�سر بلغته، حتى يكون اأي�سر 

للفهم والو�سول اإىل ذهن الدار�ص اأو القارئ.

على اأن هذا ل يعني حمو ما كتبه الأقدمون، فلي�ص كل ما كتب يف القدمي 

اأن  كما  املنال،  �سهل  وهو  ي�سرية،  �سهلة  بلغة  كتب  فهناك من  اللغة،  �سعب 

له  التعلم، حيث يجعل  تاأ�سيل  اأمر هام يف  وتراثهم  املتعلمني  التوا�سل بني 

ابن  اأو  ابن حزم يف املحلى  اأو  املغني،  ابن قدامة يف  ثقال ووزن��ا، فما كتبه 

تيمية يف الفتاوى ويف كثري من كتبه، قد ل ي�سعر الإن�سان بالفارق الزمني، 

1- اخلديعة..حقيقة القومية العربية، ال�سيخ حممد الغزايل، �ص:17	-18	

40



وخا�سة اأنه يقرر اأحكاما �سرعية، وي�سجل اآراء فقهية.

اأما الذي ي�سبه الألغاز فهو ما ُكتب من خمت�سرات و�سروح، فالكتب التي 

فلك  ال��دوران يف  عليها  يغلب  ال�سرح  اأو  الخت�سار  من  املنحى  هذا  اأخذت 

ميكن  ول  ع�سرهم،  لغة  ولكنها  غام�سة،  اللغة  يجعل  الذي  الخت�سار 

اأن نحكم عليهم يف ع�سرنا، ا�ستنادا اإىل لغة ع�سرهم، بل نحاكم كال بلغة 

منها،  القرتاب  ميكن  ل  مقد�سة  لغتهم  جنعل  األ  على  وم�سره،  ع�سره 

.
)1(

واأل نقدم الفقه اإل باللغة التي قد كتبوها

يقارب  يكاد  الفقهي،  بالتاأليف  كبريا  اهتماما  اهتمت  الأمة  اأن  ويالحظ 

ن�سف ما اأنتجته الأمة من مكتبتها، واأنها اأ�سرفت يف التاأليف يف فقه العبادات 

و�سروح  واملخت�سرات  ال�سروح  تاأليف  من  ُيرى  مما  ال�سرف،  حد  بلغ  حتى 

الجتهاد  كاد  حتى  �سورها،  باأجلى  املذهبية  فيه  وظهرت  املخت�سرات، 

اأن ميوت، ولكن قامت يف الع�سر احلديث بع�ص املحاولت التي يظن اأن الأمة 

كانت بحاجة اإليها، من التاأليف التي�سريي يف العبادات وغريها، وخا�سة اأن 

بها  الفقهاء  كتب  التي  القدمية  اللغة  هي  لي�ست  نعي�سه   الذي  الع�سر  لغة 

كتبهم، ول يعني ذلك البعد ال�سحيق بني اللغتني، بقدر ما اأن هناك كلمات 

ومرتادفات �سادت يف ع�سرهم، ولي�ص لها ا�ستعمال يف ع�سرنا، فكان من 

الواجب اأن يقوم تاأليف تي�سريي، حتى يعرف النا�ص اأمور دينهم.

وقد انت�سرت مثل هذه املحاولت اجلادة وكرثت، واأ�سبحنا يف حاجة اإىل 

التي  اجلوانب  اإىل  والنظر  فيها،  التاأليف  ووقف  وتر�سيدها،  منها  النتقاء 

نفتقر اإليها يف الرتاث الفقهي.

وحديثا  قدميا  املوؤ�س�سي  العمل  غياب  هذا  مثل  يف  ت�سبب  مما  ولعل 

ب�سكل كبري، فقد كان التاأليف وما يزال –اإىل حد بعيد – ياأخذ بالنظرة 

1- راجع: جهود ال�سيخ حممد الغزايل يف احلديث والفقه، م�سعود �سربي، �ص: 56	-57	
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التاأليف. يف  املوؤ�س�سية  ول  اجلماعية  ل  الفردية 

تقوم  اأن  ميكن  الفقهي  بالتاأليف  تعنى  وموؤ�س�سات  فقهية  جمامع  وهناك 

بدور التن�سيق، بحيث تخرج لنا موؤلفات جتمع بني الأ�سالة واملعا�سرة، كما 

يف  متخ�س�سني  باإ�سراف  ويكون  التاأليف،  يف  الأمة  حتتاجه  ما  حتدد  اأنها 

املجالت التي �سيوؤلف فيها، مع بقاء التاأليف الفردي.

وميكن لأي موؤ�س�سة اأن تعتني بالفرع العلمي الذي تهتم به، فتقوم موؤ�س�سة 

وعلوم  التف�سري  يف  وثالثة  احلديث،  يف  واأخ��رى  الفقه،  جمال  يف  بالتاأليف 

القراآن، ورابعة يف العقيدة وغري ذلك من فروع العلم ال�سرعي.

بل من الواجب اأن تكون هناك جلنة عليا تتابع �سري التاأليف ح�سب منهج 

مو�سوع ومدرو�ص.

التجريبي،  بالعلم  اخلا�ص  التاأليف  يف  �سائدة  كانت  واإن  الفكرة  وهذه 

ثمارها  �ستوؤتي  اأنها  واأح�سب   ، اأم�صُّ اإليها  ال�سرعية  العلوم  حاجة  فاإن 

باإذن ربها، اإن خل�ست النوايا، واأخذ بالأ�سباب.

على اأنه ل يفهم من هذا ذم الكتب القدمية، فاإنها يف جمملها تراث الأمة 

الباقي، واإن كانت اللغة متثل ع�سرها املكتوبة فيه، ول يزال طالب العلم، 

ي�سلكون هذه  ال�سبيل يتعلمون من هذه الكتب، ولكن املق�سود من التي�سري 

هو ما يخ�ص عوام النا�ص، اأو الثقافة العامة، حتى ت�سل للجميع.

الفقه  الكتابة يف  اأ�سر  تفيق من  ب��داأت  الأم��ة  اأن  نلحظ  اأن  اأنه يجب  غري 

اليقظة  م��ن  ب��ن��وع  يكتبون  ب���دءوا  علمائها  م��ن  بع�سا  واأن  التقليدي، 

والتجديد يف اأواخر الع�سر احلديث، وخا�سة فيما يخ�ص جمال الت�سريع.

 فقد»متت خطوة اأخرى باأن اأخذ رجال القانون الأ�سالء يعودون به اإىل 

هذا  ح�سم  ب�سرورة  الإح�سا�ص  منا  اأن  بعد  العظيم،  الإ�سالم  من  منابعه 
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)1(

ال�ستعمار الت�سريعي، والعودة باأمتنا الكربى اإىل مواريثها واأجمادها«

اأطروحة يف ت�ضنيف علوم ال�ضريعة:

ميثل الت�سنيف يف علوم ال�سريعة حلقة من حلقات الإبداع العقلي والفكري 

عند امل�سلمني، وقد اأبدع الأوائل فيما كتبوه من ت�سانيف، كما قام عدد من 

علمائنا يف ع�سرنا ببذل جهد كبري يف الت�سنيف والتاأليف ال�سرعي، وهناك 

جهود مباركة وكثرية يف هذا املقام، غري اأن هذا ل مينع اأن ننظر اإليها نظرة 

ال�سريعة  علوم  تي�سري  ت�ساهم يف  باأطروحات  نخرج  تقوميية، حتى  تقييمية 

الأطروحات يف املجالت  العلم خا�سة، وهذه بع�ص  امل�سلمني، وطالب  على 

ال�سرعية.

الفقه:

الإف��ادة من فقه املذاهب؛ لأنه طريق  تاأليف منهج قائم على  الأوىل  من 

التعلم كما يرى م�سايخنا، لكن بالبتعاد عن الأ�سلوب القدمي وعدم التقيد 

بالكلمات؛ لأن هذا يجعل الطالب مييلون اإىل احلفظ اأكرث من الفهم، فالبد 

من اإدراك املق�سود، مع مرونة يف الو�سائل.

فيمكن القيام بتاأليف منهج قائم على » تي�سري فقه املذاهب«، يكون على 

مرحلتني:

الأوىل: فقه كل مذهب يف كتاب واحد مي�سر، اأقرب اإىل البتداء يف معرفة 

الفقه املذهبي.

متخ�س�سا  الطالب  يكون  بحيث  مو�سع،  ب�سكل  املذهب  فقه  الثانية: 

يف املذهب، عاملا بغالب م�سائله.

ويقوم هذا التاأليف على ما يلي:

1- هذا ديننا لل�سيخ الغزايل، �ص: 70	-71	
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بحق  الكتاب معربا  يكون  بحيث  املذهب،  الأ�سيلة يف  امل�سادر  اعتماد  1 -

عن املذهب ل يخرج عنه.

اعتماد منهج املذهب يف ترجيح الآراء، فمن املعلوم لكل دار�ص اأن هناك  	 -

ي�سبه الختالف املذهبي بني املذاهب،  الواحد  اختالفا داخل املذهب 

ولكن هناك قواعد يف ترجيح الراأي املعتمد.

ويدعو  للفهم  امل�سائل  يقرب  ي�سري،  �سل�ص  �سلوب  باأ املادة  عر�ص  	 -

اإىل احلفظ.

التاأليف  بزمان  تليق  التي  وامل�سطلحات  الوعرة  الكلمات  اجتناب  ( -

ل زماننا.

ا�ستبدالها  اليوم، مع  لها حمل  لي�ص  التي  القدمية  الأمثلة  البتعاد عن  5 -

باأمثلة تتنا�سب مع وقتنا.

متليك الطالب منهج املذهب قبل فروعه. 6 -

تقدمي نبذة عن تاريخ املذهب والأ�سول التي بني عليها، واأهم الأعالم  7 -

فيه، واأهم امل�سنفات فيه قدميا وحديثا، تكون مبثابة التمهيد والتقدمي 

بني يدي املذهب.

املقرتح الآخر: الفقه املعا�ضر

ت�سنيف كتاب فقه معا�سر جامع، يقوم على ما يلي:

الوقوف  دون  والنتقاء،  بالختيار  القدمي  املقارن  الفقه  من  الإفادة  1 -

على ما ورد يف القدمي فح�سب.

للناظر  يبدو  ل  بحيث  بوابها،  اأ داخل  الفقهية  امل�ستجدات  اإدخال  	 -

دون  الأق��دم��ون  كتبه  مما  الإف���ادة  على  مقت�سر  الفقهي  التاأليف  اأن 
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مراعاة فقه ع�سرنا، ف�سنجد يف كل باب من الأبواب الفقهية القدمية 

م�سائل حديثة لي�ست مدونة يف كتاب فقه جامع.

والإع���الم،  الفنون،  مثل:  ع�سرنا،  ع��ن  نتجت  فقهية  اأب���واب  زي���ادة  	 -

والتكنولوجيا،  والعلوم  البنكية،  واملعامالت  والطب،  والريا�سة، 

الإفادة من بحوث املجامع الفقهية واملوؤ�س�سات الفقهية املعا�سرة،  مع 

وبحوث املوؤمترات، بحيث نخرج للنا�ص كتابا جامعا يف الفقه املعا�سر، 

ميكن ت�سميته »الفقه املعا�سر« اأو » الفقه اجلامع«، اأو » اجلامع يف الفقه« 

وغري ذلك، بحيث يكون مرجعا رئي�سا يف الفقه.

اإن ما كتبه ال�سيخ �سيد �سابق – رحمه اهلل- يف زمانه، وهو عهد قريب، 

لع�سرنا  نكتب  ول  املا�سية  حدوده  عند  نقف  فلماذا  تفردا،  يعترب  كان 

الأخرية  الوجيزة  الفرتة  يف  تغريات  من  حدث  ما  اأن  اعتبار  مع  ووقتنا، 

قذفت لنا مامل يقذف يف قرون ما�سية، ومازال البحث متناثرا غري جامع 

امل�ستجدة،  الق�سايا  يف  البحوث  كرثة  مع  واحد،  م�سنف  يف  جمموع  ول 

وهذا يي�سر العمل، حيث اإننا لن نبداأ من فراغ.

وبجوار هذا، ل مانع من مادة تعرف ب� )الرتاث(، اأو )منهج التعامل مع 

الرتاث( بحيث نعلم فيه طالب العلم كيفية الإفادة من كتب الرتاث والتعامل 

معها يف جميع �سنوف املعرفة الإ�سالمية. 

التاأليف يف اأ�ضول الفقه:

وميكن التعامل بهذا املنهج يف موؤلفات اأ�سول الفقه، مع اإدراج الزيادات 

فيه من:

قواعد الأ�سول بجوار قواعد الفقه 1 -

املقا�سد ال�سرعية 	 -
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علما اأن تي�سري  الأ�سول مبذول فيه عمل كبري جدا اأكرث من الفقه، لكنه 

يحتاج اإىل اإعادة بلورة كل املحاولت وجعلها يف ن�سق علمي متكامل.

احلديث ال�ضريف

العلوم، من املهم درا�ستها،  اإ�سافة بع�ص  لل�سنة واحلديث، نرى  بالن�سبة 

وهي:

علم اأ�سباب ورود احلديث، وهو علم ي�سبه علم اأ�سباب نزول القراآن،  1 -

وهو يحل م�سكلة كبرية من حيث معرفة املالب�سات والظروف التي اأحاطت 

باحلديث النبوي، وهو علم مهمل من الأمة، مل يكتب فيه من علماء الأمة 

، ويف ع�سرنا يعترب علما ميتا.
)1(

كلها قدميا اإل ثالثة

علم فقه احلديث: وهو علم متناثر يف بطون اأمهات ال�سروح، ول يق�سد  	 -

الأحكام  معرفة  به  يق�سد  واإمن��ا  الفقهية،  الأحكام  معرفة  احلديث  بفقه 

ناحية  من  احلديث  بفهم  تتعلق  �سواء  احلديث،  عليها  ا�ستمل  التي  العامة 

املعنى، اأو من ناحية ما ا�ستمل عليه من اأخالق واآداب وعقيدة وفقه وغريها. 

الهتمام  بجوار  اإليها،  نحتاج  نوعية  نقلة  هو  كعلم  تخ�سي�سه  اأن  واأرى 

مب�سطلح احلديث وعلم اجلرح والتعديل، لأنه ي�سد ثغرة كبرية يف ال�سبهات 

1 - ما و�سلنا من كتب املتقدمني ثالثة، واإن كان هناك غريها لكنها مفقودة، فقد كتب �سيخ الإ�سالم 

�سراج الدين البلقيني �سيئا عن اأ�سباب ورود احلديث يف كتابه ) حما�سن الإ�سالح(، ثم ال�سيوطي 

اأ�سباب احلديث(، حققه الدكتور يحيى  اأ�سباب وورد حلديث( وهو م�ستهر ب�) اللمع يف  يف كتابه ) 

اإ�سماعيل يف ر�سالته للماج�ستري، وهو مطبوع بدار الكتب العلمية، ثم ابن حمزة الدم�سقي يف كتابه: 

املجيد  عبد  ح�سني  دكتور:  حتقيق:  ال�سريف(،  احلديث  وورد  اأ�سباب  يف  والتعريف  )البيان 

ها�سم، وهو مطبوع بدار الرتاث العربي.

وهناك بع�ص الدرا�سات املعا�سرة، مثل: ) اأ�سباب ورود احلديث..حتليل وتاأ�سي�ص(، للدكتور حممد 

راأفت �سعيد، وهو عر�ص للكتب الثالثة ال�سابقة، و:) علم اأ�سباب ورود احلديث( للدكتور طارق اأ�سعد 

حلمي، وهو من اأجود ما كتب يف الكتابات املعا�سرة، و) علم اأ�سباب ورود احلديث ال�سريف( للدكتور 

املوىل  للباحث حمادة عبد  ور�سالة ماج�ستري  بدر عبد احلميد همي�سه، وهو بحث �سغري اجلجم، 

يف كلية دار العلوم عن اأ�سباب الورود.
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ومن  الإ�سالم  اأع��داء  من  ال�سريف  واحلديث  النبوية  ال�سنة  حول  تثار  التي 

بع�ص علمائه املخل�سني، الذين تغافلوا عن علم »فقه احلديث وال�سنة«، حتى 

انتهى ببع�سهم اإىل احلكم على اأحاديث �سحيحة باأنها �سعيفة مع كونها يف 

ال�سحيحني: البخاري وم�سلم ملجرد اأنهم مل يرجعوا اإىل ال�سروح.

وعلوم  امل�سطلح،  علوم  واحلديث:  ال�سنة  درا�سة  منهج  يف  جنمع  اأن  	 -

الفهم، ليكمل ال�سورة، وليكون منهجا متكامال.

علم التف�ضري:

اأما بخ�سو�ص علم التف�سري، فاأ�سيف على درا�سة كتب التف�سري ما يلي:

درا�سة مناهج التف�سري القدمية واملعا�سرة. 1 -

درا�سة علم التف�سري املو�سوعي، وفيه بحوث جامعية كثرية جدا لكنها  	 -

الرتبوي،  التف�سري  علم  اإىل  بالإ�سافة  املناهج،  اأح��دث  من  وهو  متناثرة، 

والتف�سري العلمي وغريها.

علم العقيدة:

اأرى اأننا بحاجة اإىل منهج جديد يف تناول العقيدة، يقوم على:

الإفادة مما كتبه الأقدمون، والتمر�ص على النتفاع بكتبهم. 1 -

الإفادة مما كتب متناثرا عن علم التوحيد يف كتب �سروح ال�سنة دون  	 -

التوحيد  كتاب  فهناك  ذاته،  العلم  يف  املتخ�س�سة  الكتب  على  الوقوف 

من �سحيح البخاري، و�سرح ابن حجر عليه، وكذلك يف �سحيح م�سلم و�سرح 

النووي وغريهما من كتب احلديث و�سروحها؛ فهي تعطي �سورة اأوفق واأقرب 

لروح العلم قبل اأن يتلب�ص بعلم الكالم والفل�سفة.

علم  اإىل  اأق���رب  ه��و  علما  العقيدة  علم  ك��ون  على  ال��وق��وف  ع��دم  	 -
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تقوية  يف  منه  ي�ستفاد  بحيث  العقيدة  علم  اإىل  النظر  اإع��ادة  بل  ال��ك��الم، 

ال�سعور بالقرب من اهلل تعاىل، واإح�سان ال�سلة به �سبحانه، ل اأن يتوقف على 

اأنه مباحث كالمية دون النظر اإىل مق�سوده من حتقيق توحيد اهلل تعاىل 

باهلل،  الإميان  يف  عمليا  برناجما  للنا�ص  نخرج  فيكف  له،  العمل  واإخال�ص 

املعا�سرة  واإ�سكالياته  والقدر  والق�ساء  بالر�سل  والإمي��ان  بالكتب  والإمي��ان 

وغري ذلك مما يجعل علم التوحيد علما ملت�سقا بحياة النا�ص؟.

ال�سحيح،  ال�سادق  الإمي��ان  وهو  الأول  العلم  مق�سود  على  يركز  اأن  ( -

واإدراك مقا�سد العقيدة، واأن يظهر هذا يف التاأليف ب�سكل جلي.

التجديد يف الت�سنيف الفقهي:

 من املالحظ يف كتب الفقه اأن ترتيبها مل يكن واحدا، فلكل مذهب طريقة 

يف ترتيب الأبواب  الفقهية، فكان كل مذهب يلحظ اأ�سبابا تدفعه اإىل جمع 

اأ�سبابا تدفع بني ربط  بينما يرى غريهم  بع�ص املو�سوعات يف باب واحد، 

عنهم،  وتختلف  الأ�سياء،  بع�ص  يف  الآخر  املذهب  مع  تت�سابه  مو�سوعات 

ومن هنا كان البحث عن املو�سوع الفقهي يحتاج اإىل دربة ومعرفة لطريقة 

كل مذهب حتى ميكن له الوقوف على امل�ساألة اأو املو�سوع يف كل املذاهب.

وي�ساعد  اللب�ص،  يزيل  ما  ال�ساأن  هذا  يف  املعا�سرين  بع�ص  األف  ولقد 

يف معرفة امل�سائل والأبواب وترتيبها، من ذلك ما كتبه الدكتور عبد الوهاب 

 ،
)1(

اأبو �سليمان: »ترتيب املو�سوعات الفقهية ومنا�سباته يف املذاهب الأربعة«

– رحمه  �سامل  اإ�سماعيل  الدكتور  �سيخنا  كتبه  ما  اإىل  الرجوع  ميكن  كما 

، وغريهما ممن اهتم بالت�سنيف الفقهي.
)	(

اهلل-

1- الكتاب من�سور �سمن �سل�سلة بحوث الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة اأم القرى، �سنة: 1408ه�

�سامل،  اإ�سماعيل  للدكتور  م�سادره،  اأ�سوله..  خ�سائ�سه..  طبيعته..  الفقهي:  البحث  راج��ع:   -	

�ص:95-118،طبع دار الزهراء.

48



قدميا  الفقهاء  عليه  �سار  الذي  الت�سنيف  اأن  املالحظ  من  نه  اأ غري 

ل يزال موجودا اإىل يومنا هذا، بالرغم من امل�ستجدات الفقهية التي تقذف 

جديد  ت�سنيف  اق��رتاح  �سرعة  ي�ستدعي  وه��ذا  ي��وم،  بعد  يوما  احلياة  بها 

الأقليات،  فقه  في�سمل  النا�ص،  يعي�سه  الذي  الواقع  ي�ساير  الإ�سالمي  للفقه 

والفقه  الإداري،  والفقه  احلديثة،  التقنيات  وفقه  والإع��الم،  الفنون  وفقه 

الد�ستوري، وفقه الأمة، وهي الق�سايا العامة، واإفراد فقه املراأة بباب، وفقه 

ال�سباب بباب، كما ميكن اعتماد طريقة البحث العلمي يف هذا الت�سنيف، 

من تق�سيم الفقه اإىل اأبواب، والأبواب اإىل ف�سول، والف�سول اإىل مباحث، 

واملباحث اإىل مطالب، واملطالب اإىل م�سائل، حتى تظهر ب�سكل منهجي.

ت�سنيف جديد،  اإيجاد  الدين عطية حماولة يف  للدكتور جمال  كان  وقد 

ي�سمل: 

1- ال�سريعة: التاريخ والنظرية

	-  الإميان 

	- الأخالق.

)- مقا�سد ال�سريعة وقواعدها الكلية.

5- حقوق الإن�سان وواجباته.

6- ال�سوابط ال�سرعية للعلوم.

7- ال�سعائر.

8- الأحوال ال�سخ�سية.

9- املعامالت املدنية والتجارية.

10- الت�سريع اجلنائي.
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11- نظام احلكم.

	1- الق�ساء والإجراءات والإثبات.

	1- الإدارة املالية.

)1- املالية العامة.

15- العالقات الدولية.

16- القانون الدويل اخلا�ص.

.
)1(

 وف�سل حتت كل باب ما يندرج حتته من ق�سايا وم�سائل

اإىل و�سع  ب��ادر   اأوائ��ل من  اأن��ه من  ي�سكر ل�ساحبها  وهي حماولة ج��ادة 

بع�ص  وو�سع  وا�ستكماله  فيه  النظر  ميكن  اأنه  غري  جديد،  فقهي  ت�سنيف 

الأبواب التي اأ�سرت اإليها اآنفًا.

1- راجع: جتديد الفقه الإ�سالمي، �ص:48، و140-76.
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املبحث الرابع: الثابت واملتغري يف التجديد 

1- هل هناك جمالت ل تقبل التجديد ؟

اإذا رجعنا اإىل معنى التجديد باعتباره جتديد ما بلي، واإرجاع ال�سيء اإىل 

اأ�سله، فهذا يعني اأن التجديد يدخل يف كل �سيء، اأما التجديد مبعنى اإدخال 

اجلديد، فهذا الذي يجب اأن نفرق فيه بني ما يقبل التجديد على هذا النحو 

واملعنى، وبني ما ل يقبل.

فمن الأمور التي ل تقبل التجديد العبث يف الثوابت وامل�سلمات، كمحاولة 

اإعادة التفكري يف طبيعة املواريث، واأن اأن�سبة املراأة التي تختلف عن الرجل 

املراأة  اأن وظيفة  اأو  امل��راأة،  تعي�ص فيها  التي كانت  البيئة  اإىل طبيعة  راجعة 

اختلف من زمن الوحي اإىل زماننا هذا، اأو حماولة ا�ستنطاق املفتني بجواز 

تعدد  اأن  للمراأة  يجوز  اأنه  اأو  الإنتاجية،  يقلل  كان  اإن  رم�سان  يف  الإفطار 

اإلغاء احلدود يف الإ�سالم لأنها جتعل  الأزواج كما يجوز للرجل، اأو حماولة 

غريها  اأو  اإليه،  دعوتهم  مينع  مما  امل�سلمني  غري  اأم��ام  م�سوهة  �سورته 

من الأمور التي تريد اأن تهدم الثوابت وما هو معلوم من الدين بال�سرورة  

حيث  من  هو  اإمنا  الثوابت  عن  احلديث  اأن  على  ننبه  اأن  اأنه يجب  غري 

الكلية، اأما من حيث التف�سيالت واجلزئيات التي تقبل التحليل فهي حمل 

واحلرمة  الوجوب  من  اخلم�سة  الأحكام  ياأخذ  الزوجات  فتعدد  اجتهاد، 

واجلواز والكراهة وال�ستحباب، واأن احلدود يجب مراعاة تطبيق �سروطها، 

ل اأن تطبق دون مراعاة هذه ال�سروط وغريها، لأن عدم مراعاة مثل هذه 

ال�سوابط هي خمالفة �سريحة للت�سريع، و�سوء فهم له ولتطبيقه، وهذا حمل 

�سرر على الروؤية ال�سرعية.

التي  الأر���ص  يف  القتايل  اجلهاد  على  الق�ساء  اإىل  ال�سعي  اأي�سا:  ومثاله 

نافعا،  يكون  ومتى  اجلهاد،  هذا  كيفية  يف  التفكري  يكون  قد  ولكن  احتلت، 
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وهل يحتاج النا�ص اإىل هدنة حتقق لهم م�سلحة كي ي�ستعدوا لإخراج العدو؟ 

ولكنه من غري املقبول اأن ينادى بالت�سالح مع عدو احتل اأر�سا وهتك عر�سا 

وهدم و�سعى يف الأر�ص ف�سادا، فمثل هذا يجب جهاده دفعا، والآيات التي 

غالبها  يف  وهي  الكرمي،  القراآن  يف  كثرية  اجلهاد  م�سروعية  عن  تتحدث 

وا�سحة الدللة.

فكل اأمر ورد فيه دليل قطعي الثبوت والدللة، فال جمال لالجتهاد فيه، 

– فيما جماله الجتهاد: »واملجتهد  – رحمه اهلل  وقد قال الإمام الغزايل 

فيه  باملجتهد  نعني  واإمنا  قطعي...  دليل  فيه  لي�ص  �سرعي  حكم  كل  فيه 

ما ل يكون املخطئ فيه اآثما، ووجوب ال�سلوات اخلم�ص والزكوات وما اتفقت 

فلي�ص  املخالف  فيها  ياأثم  اأدلة قطعية  فيها  ال�سرع  الأمة من جليات  عليه 

لالجتهاد  م�ساغ  قولهم:»ل  الأئمة  عن  ورد  وقد   ،
)1(

الجتهاد« ذلك حمل 

.
)	(

يف مورد الن�ص« 

و فيما �سوى هذا، فاإنه قابل لالجتهاد والتجديد، فكل م�ساألة لي�ص فيها 

لالجتهاد  قابل  فهو  الدللة،  ظني  اأو  الثبوت،  ظني  ن�ص  فيها  اأو  ن�ص، 

يف اأي باب من اأبواب الفقه، �سواء اأكان يف العبادات اأو املعامالت املالية، 

الفقه  اأو  الد�ستوري،  الفقه  اأو  الإداري،  الفقه  اأو  ال�سخ�سية،  الأحوال  اأو 

اجلنائي، اأو الفقه الدويل، اأو غري ذلك.

1 - راجع: امل�ست�سفى للغزايل، �ص: 45	، طبع دار الكتب العلمية.

	 - راجع: اإر�ساد الفحول لل�سوكاين، �ص: 			.
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املبحث اخلام�س:مرتكزات التجديد الفقهي 

 يرتكز جتديد اخلطاب الفقهي على بع�ص املحاور التي ت�سهم يف عملية 

التجديد البنائي له، بحيث ل يكون تعديال للقدمي فح�سب، بل انتقاء من 

وم�ستجد  م�ستحدث  هو  ملا  جديد  وفقه  الثوابت،  على  وحمافظة  القدمي، 

كتبه  فيما  اجلزئية  امل�سائل   يف  الغو�ص  عن  يبتعد  فقه  النا�ص،  حياة  يف 

والتحليل  وال�ستنباط  التفكري  يف  مناهجهم  من  ي�ستفيد  ولكنه  الأقدمون، 

واإبداء الراأي يف امل�سائل، ول يعني هذا اأي�سا الوقوف عند منهجهم وحده، 

لأن منهج القدماء هو اأي�سا نتاج ب�سري، ولكن ن�ستفيد من املنهج مبا يتوافق 

مع روؤية املنهج الذي نراه نحن اأوفق لزماننا وع�سرنا.

ومن اأهم مرتكزات التجديد الفقهي ما يلي:

اأول - الجتهاد:

والجتهاد هو لب التجديد، وجتديد بال اجتهاد �سورة بال حقيقة، واإن كان 

الجتهاد قد اأغلق قرونا من الزمن، ثم فتح  مرة اأخرى، ولكن اخلطوة التالية 

هي اأن يكون الجتهاد منهج حياة يف البحث الفقهي، بل ويف الفكر واحلياة 

اأي�سا، واأن يدرك اأن اأية حماولة لإغالق باب الجتهاد هو يف حقيقتها اإماتة 

حلياة الفقه،اإذ ل فقه بال اجتهاد.

ويف ظني اأن الجتهاد يجب اأن ي�سمل كل امل�سادر والأبواب الفقهية، بل كل 

ما ميت للفقه ب�سلة يجب فيه الجتهاد، مادام قابال لذلك.

والجتهاد يف الفقه يجب اأن ي�سمل: املنهج وامل�سدر وامل�سائل.

الفقهاء  منهج  لأن��ه  الفقه،  اأ�سول  في�سمل  املنهج،  يف  الجتهاد  اأم��ا   -1

التنقية،  نوع من  اإىل  الفقه حتتاج  اأ�سول  ال�ستنباط، وكثري من م�سائل  يف 
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اإليه ما يندرج حتته، وي�سبط  العلم، وي�ساف  فيحذف منه ما ل يدخل يف 

علم الأ�سول على نحو ي�ساعد على الجتهاد الأ�سلم.

لالإفادة  روؤية  هناك  تكون  اأن  يعني  فهو  امل�سدر،  يف  الجتهاد  اأما   -	

القراآن الكرمي وال�سنة النبوية على نحو ي�ساعد على الجتهاد، فالقول  من 

باأن اآيات الأحكام خم�سمائة،اأمر يحتاج اإىل اإعادة نظر، كما اأ�سار اإىل ذلك 

الأحكام  اأن  يف  ال�ساأن  وكذلك  وحديثا..  قدميا  العلماء  من  واحد  غري 

ال�سنة توؤخذ من اأحاديث الأحكام وحدها، فالإفادة من القراآن وال�سنة  من 

يجب اأن تكون مبنهج �سمويل، ل يقف عند حد الآية اأو احلديث الذي ا�ستمل 

على احلكم فح�سب، بل يجب اأن ي�سم اإليه الروؤية الكاملة للقراآن وال�سنة، 

حتى تتم ال�ستفادة  ب�سكل اأكرث عمقا.

	- والجتهاد يف امل�سائل يجب اأن ي�سمل اأمرين:

الأول: الجتهاد يف امل�سائل القدمية بروؤية معا�سرة، تتوافق مع الواقع الذي 

نعي�ص فيه، اعتبارا للتغريات احلادثة والهائلة التي نعي�سها يف ع�سرنا.

ومن الأمثلة على ذلك:

اإعادة النظر يف القول بتحرمي  بيع الذهب والف�سة امل�سنوعني، حيث  1 -

اإن وظيفة الذهب والف�سة تغريت، والقول باأنه يجب بيع الذهب قب�سا، 

ول يجوز فيه التاأجيل، ول التق�سيط، لأن الذهب كان هوالعملة ال�سائدة، 

الفقهي  التكييف  تغري  ف��اإذا  �سلعة،  الذهب  من  كبري  فجزء  الآن،  اأما 

لل�سيء، تغري معه احلكم.

الجتهاد يف حكم بع�ص اأنواع الأموال التي قال الفقهاء: اإنه لي�ص فيها  	 -

زكاة، كزكاة الزهور مثال، اإذ اإنه الزهور وغريها من الأعيان الأخرى 

اأنه مل يكن لها  اإنه لي�ص فيها زكاة، بناًء على  التي قال عنها الفقهاء: 
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ثروة  لأ�سحابها  جتلب  التي  العطور  منها  في�ستخرج  الآن،  اأما  قيمة. 

طائلة، وكيف نقول باأن من ميتلك قراريط �سغرية، يتعب يف زراعتها 

اأن عليه زكاة، اأما الذين يتاجرون يف الزروع والفواكه وغريها لي�ص 

زكاة؟! عليهم 

ومن الأمور التي حتتاج اإىل نوع من الجتهاد ا�ستثمار اأموال الزكاة،  	 -

احلاجة،  اإىل  ي��وؤدي  قد  امل��ال  كل  ودف��ع  امل��ال،  الفقري  اإعطاء  واأن 

اأموال الزكاة ميكن اأن يكون هناك وقف لهوؤلء الفقراء،  ويف ا�ستثمار 

ميكن من خالل اإقامة بع�ص امل�ساريع واملوؤ�س�سات التي تدر ربحا دائما، 

مع مراعاة اأن تكون هناك �سوابط و�سروط ملثل هذا ال�ستثمار.

احلجاج  من  عدد  وفاة  من  عنه  ينجم  وما  اجلمار،  رمي  توقيت  و  ( -

امل�ساألة،  هذه  مثل  يف  يجتهدوا  اأن  الفقهاء  على  يوجب  هذا  عام،  كل 

اأوجب احلج  ما  تعاىل  اهلل  فاإن  لل�سرر،  دفعا  الوقت،  يتو�سعوا يف  واأن 

النا�ص  اأداء منا�سك احلج الآن تخرج  اإن كثريا من  النا�ص، بل  ليموت 

عن روح احلج املق�سود، فال يدرك النا�ص احلكمة منه، فتزاحم النا�ص 

وتقاتلهم ينفي املعاين  الروحية حلج بيت اهلل احلرام، فن�سعى –عرب 

يخفف  ب�سكل  احلج  رحلة  تنظيم  اإىل  معترب–  اجتهاد جماعي  ك�سب 

 – امل�سلمني  علماء  من  كثري  اأخذ  وقد  جوهره.  للحج  ويعيد  الأ�سرار، 

ومنهم علماء باململكة العربية ال�سعودية- بتي�سري الفتوى يف هذا ال�ساأن، 

بالإ�سافة اإىل التو�سعات يف املنا�سك مما خفف حدة ال�سرر الواقع على 

احلجيج اأحيانا.

باإذن  يكون  اأن  يجب  اجلهاد  الفقهاء:اإن   قالها  التي  امل�سائل  ومن  5 -

خائنا  الإمام  كان  لو  وماذا  اإمام؟  هناك  يكن  مل  لو  فماذا  الإمام، 

املحتل؟؟ ُيعني 
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واجب  القتال  اإن جهاد  الفقهاء:  قال عنها  التي  القدمية  امل�سائل  ومن  6 -

على كل فرد عند احتالل العدو اأر�سه، فتخرج املراأة بغري اإذن زوجها، 

كلهم،  النا�ص  يخرج  اأن  يعني هذا  فهل  والده،  اإذن  بغري  الولد  ويخرج 

مع كونهم لي�ص عندهم خربة بالقتال ول فنونه، مما يوطد الحتالل، 

ويجلب الهزمية للنا�ص؟ اأم اأن الأمر يحتاج اإىل نوع  من الجتهاد يجعل 

اجلهاد يوؤتي ثمرته، ول يوقف احلياة املدنية، فماذا عن الفل�سطينيني 

ومدار�سهم وموؤ�س�ساتهم يف الدولة ؟ األ يعد خروج اإن�سان ل يجيد القتال 

ليتعلم لينفع بلده، نوعا من اجلهاد؟

7-  كما حتدث الفقهاء عن فقه الأنفال وتق�سيماته، وما للراكب واملا�سي، 

وهذه تق�سيمات قدمية، كما ميكن اإعادة النظر فيما يوزع على الأفراد 

من الأنفال بنوع من الجتهاد اجلديد، فاجلندي قدميا كان معه �سالحه 

وو�سيلة النتقال واآلة القتال، لكن الدول الآن تدرب اأبناءها على القتال، 

وتوفر لهم كل ما يحتاجونه،فهل يبقى فقه الأنفال كما هو ؟

اإىل  اأمر يحتاج  اإىل تعريف الفقهاء  للزواج، وهو  وقد �سبقت الإ�سارة  8 -

اإعادة نظر اأي�سا.

املعا�سر،  الجتهاد  نوع من  اإىل  التي حتتاج  املراأة  9-  وهناك من ق�سايا 

كعدم قبول �سهادة املراأة يف احلدود، وهو ماعليه راأي جمهور الفقهاء، 

الآن غري ما كانت  امل��راأة  لكن  املجتمع،  امل��راأة يف  وذلك راجع لطبيعة 

�سهادتها  اأن  الن�سباط  مع  �سيء،  كل  يف  ب�سهادتها  يوؤخذ  فهل  عليه، 

ن�سف �سهادة الرجل يف بع�ص اأنواع ال�سهادة، لن�ص القراآن الكرمي يف 

ذلك اأم ل؟

ابنته  اأن يزوج  للوالد  اأنه يجوز  الفقهاء  قاله  اأن نحكم مبا  وهل ي�سح  10 -

بدون ر�ساها اإن كانت �سغرية؟ وغريها من ق�سايا املراأة يف تويل بع�ص 
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املنا�سب ال�سيا�سية ككونها ع�سوا يف املجال�ص النيابية، اأو وزيرة دولة، 

اأو غريها مما يتعلق بالن�ساط ال�سيا�سي داخل املجتمعات الإ�سالمية.

11-  ومفهوم دار احلرب ودار الإ�سالم، والذي �ساد فرتة من الزمن،ومازال 

بع�ص فقهاء اجلماعات الإ�سالمية ي�ستندون اإليه، لأنه راجع اإىل اأقوال 

ب�سكل قاطع من اجتهاد  النظر فيه  اإعادة  اأئمة كبار، فمثل هذا يجب 

اآنذاك،  الدويل  الو�سع  وليدة  التق�سيمات  مثل هذه  اأن  وبيان  جماعي، 

موجودة  كانت  التي  غري  اأخرى  تق�سيمات  هناك  تكون  اأن  يجب  واأنه 

يف ع�سور �سلفنا.

الثاين:  اأما النوع الثاين من الجتهاد فهو  الجتهاد يف امل�سائل امل�ستحدثة 

املقبول  غري  من  القدمية،اإذ  راء  الآ بني  ترجيحا  ل  جديدة  ية  روؤ على 

اأن نقابل ما ي�ستجد من حوادث وظواهر مل تكن يف عهد اأ�سالفنا، فاإذا 

القدمية،  امل�سائل  بع�ص  على  نخرجها  اأن  ونحاول  اأقوالهم،  اإىل  نرجع  بنا 

التاأخر،  م��ن  ن��وع  حقيقة  يف  ه��و  ب��ل  للتجديد،  مناق�ص  العمل  وه��ذا 

يفتي  اأن  يرف�ص  بع�سهم  كان  بل  اأ�سالفنا،  عرفها  ما  الوراء  اإىل  وعودة 

يف م�ساألة مل حتدث بعد،فاإذا �سئل عن �سيء �ساأل امل�ستفتي: هل وقعت؟ 

فائتني. اأتت،  فاإذا  اذهب،  له:  فيقول  قال: ل.  فاإذا 

وهذا ن�ص �سريح يف رف�ص الأقدمني اأن نرجع اإىل اأقوالهم يف م�سائلهم 

القدمية اإن مل يكن بينها ا�سرتاك، لنقابل بها احلوادث اجلديدة.

وقد قذفت لنا احلياة املعا�سرة م�سائل كثرية، من ذلك:

وعالقتها  الأ�سهم،  وجت��ارة  البور�سة  مثل  احلديثة:  املالية  املعامالت  1 -

بالربا، وهل كل ما دخل فيه الربا حرام، اأم ميكن التغا�سي عن الن�سبة 

القليلة؟
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ومن ذلك: البيع عرب و�سائل الت�سال احلديثة، واأين حمل احتاد املجل�ص، 

والقب�ص فيه، واإمكانية الغ�ص والتزوير فيها.

والتاأمني  الجتماعي،  والتاأمني  والب�سائع،  احلياة  على  التاأمني  وم�سائل 

ال�سحي وغريها من م�سائل التاأمني.

كله؟  �سر  التقليدي  البنك  وهل  باختالفها،  البنوك  معامالت  وكذلك 

ل باأ�ص بالتعامل معه يف بع�ص املعامالت؟ وما هو التكييف الفقهي  اأنه  اأم 

املوقف  وما  بالربا وحده؟  الإقرا�ص  يقوم على  وهل هو  البنوك؟  لطبيعة 

من املعامالت املالية يف البنوك الإ�سالمية ؟ وما هي اأهم الفروق بينها ؟؟ 

اإىل غريها من امل�سائل التي ا�ستحدثت يف املعامالت املالية احلديثة.

ومن تلك امل�سائل امل�ستحدثة امل�سائل الطبية احلديثة،مثل نقل الأع�ساء  	 -

اإبقاء  اأع�سائه،  من  ب�سيء  يتربع  اأن  لالإن�سان  يجوز  وهل  وزراعتها، 

امليت ؟ وما عالقة  باأع�ساء  التربع  للورثة  اآخر؟ وهل يجوز  حياة  على 

هذا باحل�ساب واحلياة يف القرب؟

وهل يجوز  ا�ستئ�سال الرحم اإن كان على املراأة �سرر؟ وهل الرحم ملك 

للمراأة يحق لها الت�سرف فيه اأو ا�ستئ�ساله؟

وما املوقف من ال�ستن�ساخ بكل اأنواعه ؛ ال�ستن�ساخ الب�سري، وال�ستن�ساخ 

يف احليوان، وال�ستن�ساخ يف النبات وغري ذلك.

وماذا عن  احلمل خارج الرحم، وطفل الأنابيب ؟

وما املوقف من اجلينات والوراثة ؟..اإلخ

وغري ذلك مما ا�ستجد يف فقه الزواج والطالق، والعالقات الدولية، وفقه 

الأقليات، وغريها من الأبواب الفقهية امل�ستجدة.
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ثانيا – التي�ضري ورفع احلرج:

اإن الناظر يف فقه ع�سر الر�سول ] وفقه اخللفاء الرا�سدين يلحظ اأنه 

اأي�سرهما،  اإل اختار   [ كان مبنيا على التي�سري، واأنه »ما خري ر�سول اهلل 

، وقد كان هذا اأي�سا 
)1(

مامل يكن اإثما، فاإن كان اإثما، كان اأبعد النا�ص عنه« 

عن  ابتعدنا  وكلما  التابعني،  من  كثري  ومنهج  عام،  ب�سكل  ال�سحابة  منهج 

ولكن  مباحا،  ال�سيء  يكون  فقد  الذرائع،  �سد  فقه  لنا  ظهر  الأول،  ال�سدر 

يحكم عليه باأنه حرام، �سدا للذريعة، وكما قال �سفيان الثوري  رحمه اهلل: 

.
)	(

»اإمنا العلم اأن ت�سمع بالرخ�سة من ثقة واأما الت�سديد فيح�سنه كل اأحد«

اأن عددا من الفقهاء ما  ومع كون الآيات وا�سحة يف اأ�سل التي�سري، غري 

يزال يجعل �سد الذريعة، - وهو اأمر اجتهادي - مقدما على الن�ص، وحاكما 

عليه، فيحكم البع�ص بحرمة عمل املراأة على الإطالق، مع كونها كانت تعمل 

يف عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ويحكم بحرمة الختالط لذاته، 

مع كونه كان ملمحا من مالمح املجتمع امل�سلم يف ال�سدر الأول، ويرى حرمة 

الكالم بني اجلن�سني، مع اأنه كان يحدث يف م�سجد الر�سول ] وبح�سرته، 

اأن ح�سن  النية، غري  الأحكام �سادرة عن ح�سن  اأن مثل هذه  ندرك  ونحن 

النية وحده غري كاف، لأن الفقه بالدليل، ولي�ص بح�سن النية، ول الت�سييق 

على خلق اهلل، وذلك اأن مثل هذا الت�سييق يجعل النا�ص تلجاأ للحرام، ونحن 

الإباحة،  الأ�سياء  الأ�سل يف  اأن  اأ�سا�ص  الفقه على  نعيد  اأن  اإىل  يف حاجة 

1 - حديث متفق عليه.

اأبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري  	 - ال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�سار، 

القرطبي، حتقيق: �سامل حممد عطا-حممد علي معو�ص، ج 8   �ص 75	  دار الكتب العلمية - بريوت 

اأبو عمرو،  ال�سهرزوي  الرحمن بن عثمان  وامل�ستفتي، عثمان بن عبد  املفتي  اأدب  و  الأوىل،  الطبعة: 

حتقيق: د. موفق عبد اهلل عبد القادر ج 1  /	11،  مكتبة العلوم واحلكم ، عامل الكتب - بريوت - 

1407، الطبعة: الأوىل، و اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي يحيى بن �سرف النووي اأبو زكريا دار الفكر 

-، حتقيق: ب�سام عبد الوهاب اجلابي، ج 1  /8	. الطبعة: الأوىل:  دم�سق - 1408 ه�  - 000	م. 
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هيبته  للحرام  يعيد  �سيق، مما  التحرمي  واأن  وا�سعة،  م�ساحة احلالل  واأن 

وخ�سية النا�ص من اقرتافه، وهذا نوع من اأنواع التجديد، لأن هذا هو منهج 

الر�سول ] و�سحابته الكرام.

الأمة،   ورفع احلرج عن  التي�سري  اإىل  تدعو  التي  الآيات  وهناك عدد من 

ۇ  ۇ  ۆ   من ذلك قوله تعاىل بعد احلديث عن ت�سريع ال�سيام: { 

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      } للزواج:  اليمني  ُملك  اإباحة  بعد  قال  و  ؛ 

)1(

ې   ې}
قال  الطه�����ارة  اأحك����ام  وبعد   ،

)	 (

{ ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ
ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   تع���اىل:{ڍ  

عذر  عن  احلديث  ويف   ،
)	(

{ ک  ک   ک   ڑ   ڑ  
گ   گ   گ   گ   ک   ک    } ق��ال:  اجلهاد  يف  واملر�سى  ال�سعفاء 

ۀ   ڻ   ڻڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ     ڳ      ڳ   ڳ    

الأمر باجلهاد قال: {ہ  ہ  ھ   ، وبعد 
)((

{ ۀ  ہ  ہ 

، ورفع عن الأعمى واملري�ص والأعرج احلرج 
)5(

ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ}
ڇ  ڍ    } فقال:  اأ�سدقائه،  اأو  اأقاربه  اأو  اأمه  اأو  اأبيه  بيت  من  ياأكل  اأن  يف 

ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑ   ک  ک  ک  
، وقال اأي�سا: {ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    

)6(

ک     گ  گ}
جح�ص  بنت  زينب   [  � ر�سوَله  اهلل  ج  زونَّ وملا   ،

)7(

چ} چ      ڃ   ڃ    ڃ  

1- البقرة: 185.

	- الن�ساء: 8	.

	- املائدة: 6.

)- التوبة: 91.

5- احلج: 78.

6- النور: 61.

7- الفتح: 17.
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ژ  ڑ  ڑ   قال: {  التبني،  لعادة  اإلغاء  بن حارثة،  زيد  بعد طالقها من 

هذه  كل  ومع   ،
)1(

{ ڳ  ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک  
الآيات، وغريها من الأحاديث فمازال عدد من الفقهاء يتبنى فقه التع�سري 

و�سد الذرائع، وهو مقدم عندهم على التي�سري يف الفتوى.

ثالثا - مراعاة املقا�ضد ال�ضرعية:

وذلك  ال�سرعية،  املقا�سد  مراعاة  الفقهي  التجديد  مرتكزات  اأهم  ومن 

مقا�سد  تدرك  ومبعرفته  ي�سبطها  تعليال  الأحكام  لكل  جعل  تعاىل  اهلل  اأن 

الجتهاد  على  القدرة  الفقيه  عند  تولد  املقا�سد  هذه  واكت�ساب  الت�سريع، 

وحفظها،  امل�سائل  يف  الأحكام  معرفة  على  القت�سار  اأم��ا  والتجديد، 

الروؤية  يحجب  الذي  التقليد  من  نوع  فهو  مقا�سدها،  يف  الغو�ص  دون 

لع�سرنا،  اأن�سب  لتكون  القدمية  لالأمور  النظر  اإعادة  يف  التجديد  عن 

والتجديد  الجتهاد  عن  الفقيه  حتجب   – اأوىل  ب��اب  –من  اأنها  كما 

امل�سائل. من  م�ستحدث  هو  فيما 

بل اإن حديث القراآن الكرمي عن الق�سايا والأحكام جاء معلال يف كثري من 

املواطن، ملعرفة املق�سد منه، فمن ذلك اأن ال�سالة {ې  ې  ې     

، واأن ال�سيام مق�سوده 
)	(

، واأن الزكاة { ں  ں  ڻ }
)	(

ى}
، واأن احلج لذكر اهلل تعاىل ولتحقيق منافع النا�ص:  

)((

التقوى {   ڦ  ڦ} 

،  وغري ذلك من الأحكام املعللة.
)5(

 {ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ } 

اإدراك الفقيه ملق�سد احلكم يولد عنده قدرة على التجديد، فاإن  واإن كان 

1- الأحزاب: 7	.

	- العنكبوت: 5).

	- التوبة: 	10.

)- البقرة: 	18.

5- احلج: 8	.
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اهلل  اأوام��ر  بطاعة  لاللتزام  تدفعهم  النا�ص  عند  الأحكام  مقا�سد  معرفة 

تعاىل، واجتناب نواهيه.

ومن املالحظ اأن الدرا�سات احلديثة اهتمت كثريا بفقه املقا�سد، واأنتجت 

:
)1(

فيه م�سنفات كبرية، يح�سن النتفاع بها

بها  يتعلق  ما  ب��واب  الأ اأو  بامل�سائل  يلحق  اأن  التجديد  من  اأنه  ونرى 

ال�سرعية،  الأحكام  خالل  من  مب�سائله  الباب  يظهر  مقا�سد،بحيث  من 

َع. ُو�سِ اأجلها  من  التي  املقا�سد  خالل  ومن 

وميكن اأي�سا ت�سنيف املقا�سد ثم تو�سع حتتها الأبواب وامل�سائل الفقهية.

1- مقا�سد ال�سريعة: الت�سريع الإ�سالمي املعا�سر بني طموح املجتهد، وق�سور الجتهاد..نور الدين 

عبد  بن  عبدالعزيز  الإ�سالمية..  ال�سريعة  يف  املقا�سد  واعتبار  – ب��ريوت،  الطليعة  – دار  بوثوري 

الرحمن ال�سعيد..ر�سالة ماج�ستري بجامعة الإمام حممد بن �سعود، والجتهاد املقا�سدي.. حجيته..

�سوابطه.. دللته..نور الدين خادمي..كتاب الأمة – الدوحة 1998، مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية.. 

حممد الطاهر بن عا�سور، ومقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية.. عالل الفا�سي، واملقا�سد العامة لل�سريعة 

املقا�سد عند  نظرية  و  الإ�سالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  العامل..  يو�سف حامد  الدكتور  الإ�سالمية.. 

ومقا�سد  وال�ساطبي  الإ�سالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  الري�سوين..  اأحمد  الدكتور  ال�ساطبي..  الإمام 

املعهد  اإ�سماعيل احل�سني..  عا�سور..  ابن  املقا�سد عند  نظرية  العبيدي،  للدكتور حمادي  ال�سريعة. 

العاملي للفكر الإ�سالمي، مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمي.. الدكتور اأني�ص عبادة..دار الطباعة..القاهرة 

1967، ومقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية وعالقتها بالأدلة ال�سرعية، لليوبي.
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رابعا – مراعاة الأ�ضول والقواعد:

الغو�ص  وراء  النزلق  من  للفقيه  حام  والقواعد  بالأ�سول  والن�سباط 

يف امل�سائل اجلزئية دون الإدراك للروؤية الكلية، كما اأنه يعد من اأهم اآليات 

التجديد، وهو حافظ له من الهوى، لأنه ينظم العقل الفقهي، ويجعله ي�سري 

يف اأطر من القواعد والأ�سول، تلك التي متثل الآليات احلاكمة، وال�سوابط 

.
)1(

احلامية لنجاح عملية الجتهاد والتجديد 

1- ومن ذلك اإعادة ال�ستفادة من علم قواعد الفقه، والذي يجمع امل�سائل الكثرية حتت قاعدة 

لعمل  بجدة  الفقه  جممع  به  قام  ما  الهدف  هذا  تخدم  التي  امل�ساريع  اأه��م  من  ولعل  واح��دة، 

الدكتور  يراأ�سها  التي  الفقهية،  القواعد  معلمة  جلنة  باإ�سراف  الفقهية،  القواعد  ت�سمل  مو�سوعة 

الآونة الأخرية. الدين عطية، وقد طبعت و�سدرت يف  جمال 

اأي�سا م�سروع املو�سوعة الأ�سولية، والتي تقوم عليها وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية   وكذلك 

الفقهية. املو�سوعة  الأول:  مل�سروعها  ا�ستكمال  الكويتية، 

والفكر،  الفقه  يف  والتجديد  الجتهاد  عملية  تطوير  يف  فعال  ب�سكل  ت�سهم  جيدة،  م�ساريع  وهي 

ب�سكل عام. بل ويف احلياة 
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الف�صل الثاين

معامل يف جتديد اأ�صول الفقه





متهيد

خا�سة،  واأ�سوله  الفقه  وجتديد  عامة،  الدين  جتديد  اإىل  الدعوة  تعد 

من الظواهر ال�سحية يف بنية التفكري الإ�سالمي، اإذ الإ�سالم دين التجديد 

والتجدد، مبا يعني التجديد ب�سقيه، الأول: اإعادة الدين على ما هو عليه، 

وفق م�سادره ال�سافية من الكتاب وال�سنة، واجتهاد العلماء مبا مت التفاق 

مبا  اجلديدة  والهياكل  ال�سور  بع�ص  باإدخال  التجديد  وبني  بينهم،  عليه 

اأي�سا  وكذلك  الثوابت،  على  احلفاظ  مع  املتجددة،  الع�سور  وروح  يتوافق 

وغريهما،  والفقه  الدعوة  مقام  يف  امل�ستجدات  يف  الجتهاد  اآل��ة  باإعمال 

ولهذا، فاإن كل دعوة اإىل ترك التجديد هي �سدام مع طبيعة هذا الدين، 

نداء  ويبقى  �ستزول،  فاإنها  الزمن،  لو لقت قبول يف حقبة من  وهي دعوة 

للزمان  اإ�سالحها  ويظهر  مرونتها،  لل�سريعة  يحفظ  ال��ذي  هو  التجديد 

واملكان قبل احلديث عن �سالحيتها لهما.

عن  احلديث  يف  منه  اأي�سر  الفقه  يف  التجديد  عن  احلديث  كان  ورمب��ا 

التجديد يف اأ�سول الفقه، اإذ جتديد الأ�سول واملناهج اأ�سعب من التجديد 

يف الفروع والنتاج، ولهذا، فاإننا يف حاجة اإىل انفتاح فكر يف عملية التجديد 

مرحلة  تاأتي  ثم  والدر�ص،  البحث  قاعات  يف  وذلك  الأ�سولية  املناهج  يف 

التنقية والختيار مبا ميكن التفاق عليه، فيقر من قبل العلماء املخت�سني، 

وليبقى  فيه،  املناق�سة  لتتم  الختبار،  مقام  يف  الآخر  البع�ص  ويبقى 

�سحته،  اإىل  نطمئن  حتى  التجريب  مراحل  وليدخل  الظن،  مرحلة  يف 

اإىل مقام العتماد وال�ستفادة منه، و�سيظل الجتهاد  يدخل بعد ذلك  ثم 

هو ع�سب املنهج الأ�سويل، والعا�سم له من فقدان احليوية واحلياة..

وهذه حماولة اأح�سبها متوا�سعة، يف اإعادة التفكري يف هيكلة علم اأ�سول 

الفقه، كاإطار عام، وداخل هذا املقرتح كانت هناك اأفكار للثوابت واملتغريات 
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وبني  الأ�سول  املجددون يف  قاله  ما  املطروح، وهي مزيج بني  الهيكل  داخل 

اأفكار هي وليدة الباحث، رجاء النتفاع بها، اإن كان بها نفع، اأو ت�سويبها، 

اأو اأن يتولد عنها اأفكار اأخرى، فتكون حمركة لعملية الجتهاد املنهجي..

منه،  والهدف  ون�ساأته  الأ�سول  لبيان علم  ال�سطور يف مقدمة  وتاأتي هذه 

كمدخل للتدليل على الهيكلة املطروحة، والتي ت�سمنت اأربعة حماور 

الت�سريع  م�سادر  درا�سة  وي�سمل  الأ�سول،  م�سطلح  علم  الأول:  املحور 

والأدلة، ومباحث احلكم، ويف كل مو�سوع طرحت بع�ص الأفكار التجديدية، 

والثاين: املقا�سد، وحاولت فيه لفت النتباه اإىل تو�سيع م�سادر املقا�سد، 

واأن تكون هناك مقا�سد جماعية، واأن ت�ستنبط املقا�سد من القراآن وال�سنة 

مبا�سرة، واأن ت�سمل املقا�سد جميع العلوم ال�سرعية والعقدية.

والثالث: القواعد الفقهية، وكيفية الإفادة منها يف عملية الجتهاد، وال�سعي 

لتقليل اخلالف يف القواعد لكونها �سابطة، وتو�سيع م�سادرها اأي�سا.

واملحور الرابع: احلديث عن القواعد الأ�سولية والفارق بينها وبني القواعد 

الفقهية.

هو  كما  العلوم  من  علما  حمور  كل  يكون  اأن  التق�سيم  هذا  يف  يهمني  ول 

مب�سوط يف البحث، بقدر ما يهمني اأن تتناول الأ�سول هذه الأركان كلها.

ن�ضاأة علم اأ�ضول الفقه: 

وا�سع علم  ال�سافعي هو  الإمام  اأن  الأ�سول على  العرف بني علماء  جرى 

الأ�سول، غري اإن هذا ل يعني اأنه ولد على يديه، اأو اأن�ساأه اإن�ساًء، بل التحقيق اأن 

علم الأ�سول كان موجودا يف عهد الر�سول ]، وعمل به اأ�سحابه والتابعون، 

فقال:»وقد  العلم،  لهذا   [ الر�سول  اإ�سارة  اإىل  الزرك�سي  الإمام  اأملح  وقد 

اأ�سار امل�سطفى ] يف جوامع كلمه اإليه، ونبه اأرباب الل�سان عليه، ف�سدر يف 
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، كاإقراره لالجتهاد عند عدم 
)1(

ال�سدر الأول منه جملة �سنية، ورموز خفية«

وجود ن�ص كما حدث مع عمرو بن العا�ص، وحديث معاذ بن جبل وغريهما، 

اأو اإ�سارته ]  اإىل القيا�ص يف بع�ص الأمور وغري ذلك.

وميكن القول: اإن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، كان ممن لهم باع يف 

تطوير علم اأ�سول الفقه، وكل من ي�سري اإىل فقه عمر [ مل ي�سلط ال�سوء 

ب�سكل كبري على الأ�سول الفقهية له [، بل نرى اأن الزدهار الأ�سويل على 

حقيقة  عودة  هو  ال�ساطبي  به  قام  ما  وخا�سة  الأ�سول  يف  املجددين  يد 

ملا بداأه عمر، ففقه امل�سلحة واملقا�سد من اأهم ما مييز املنهج الفقهي لعمر 

[، كما اأنه جدد يف منهج تف�سري الن�سو�ص، ليكون عمر - بحق - جمددا 
يف اأ�سول الفقه، واإن كان كثري من النا�ص يعيب على تدوين الأ�سول ون�ساأته 

كعلم م�ستقل اأنه كان ن�ساأة فردية، فاإن اأ�سول الفقه عند عمر [ كان ميثل 

اأن نعيد النظر اإىل  النظرة اجلماعية لالأ�سول، ولعلنا يف حاجة ما�سة اإىل 

�سنكت�سف  اأننا  واأظن  بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه،  لعمر  الأ�سويل  املنهج 

مبا ل يدع جمال لل�سك اأن علم الأ�سول كان متطورا منذ فرتة مبكرة على 

يد فقهاء  ال�سحابة، وخا�سة عمر وعلي -ر�سي اهلل عنهما – مما يجعلنا 

نوؤكد على اأن ما كتبه ال�سافعي – رحمه اهلل– يف الر�سالة وغريها من الكتب 

مل يكن اإل اإبرازا جلهود ال�سحابة – ر�سوان اهلل عليهم- فيما نقل عنهم 

من احلديث عن امل�سلحة واملقا�سد والوقوف على اأ�سرار الت�سريع والجتهاد 

والهتمام  الإبراز  من  كبريا  حيزا  اأخذت  اأ�سولية  مباحث  من  وغريها 

بعد. فيما 

عن  املبا�سر  احلديث  يف  ال�سافعي  الإم��ام  �سبق  من  اإىل  اإ�سارات  وهناك 

علم الأ�سول، فعلماء ال�سيعة يرون اأن الإمام حممد الباقر بن زين العابدين 

املتوفى ))11ه�( كان له باع كبري يف الأ�سول، وكذلك ابنه الإمام اأبو عبد 

1 - البحر املحيط لالإمام الزرك�سي،ج 1-�ص:).
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من  اأك��رث  ذلك  اإىل  اأ�سار  وقد  )148ه���(  �سنة  املتوفى  ال�سادق  جعفر  اهلل 

.
) )1((

موؤلف، كال�سيد ح�سن ال�سدر، وال�سيخ اأبو زهرة وغريهما

احل�سن  بن  حممد  و  يو�سف  اأب��ا  الإمامني  اأن  اإىل  الندمي  ابن  اأ�سار  كما 

ال�سيباين كان لهما باع كبري يف تاأ�سي�ص علم الأ�سول.

على اأنه مما ل ينازع فيه اأن الإمام ال�سافعي هو اأول من كتب كتابا مدونا 

يف العلم، وهو الذي ترتب اأبوابه ب�سكل منهجي، وكما قيل:»اإن بع�ص من تقدم 

الفروع،  بع�ص  اأثناء كالمه على  م�سائله يف  ببع�ص  اإملام  نقل عنه  ال�سافعي 

وجواب عن �سوؤال ال�سائل ل ي�سمن ول يغني من جوع، وهل يعار�ص مقالة قيل 

.
)	(

يف بع�ص امل�سائل ت�سنيف  كتاب موجود م�سموع م�ستوعب لأبواب العلم«

والذي يهمنا هنا اأمران:

الأول: ما نقل من اإ�سارة النبي ] اإىل هذا العلم.

الثاين: التطور املبكر لعلم الأ�سول وخا�سة يف عهد عمر، وما ميكن تلم�سه 

وعائ�سة وغريهم  وابن عبا�ص  م�سعود  وابن  اأبي طالب  بن  من طريقة علي 

ر�سي اهلل عنهم، بل قد يفتح هذا املعطى بابا لدرا�سة منهج ال�سحابة يف 

الأ�سول، ومقارنة الأ�سول بني ع�سر ال�سحابة وع�سر الفقهاء املجتهدين.

تعريف علم اأ�ضول الفقه:

ذكر العلماء تعريفات عدة لأ�سول الفقه، منها: 

  
)	(

اأنه:»العلم بالقواعد التي يتو�سل بها اإليه على وجه التحقيق«. 

1 - راجع: ال�سيعة وفنون الإ�سالم، �ص: 56، وال�سافعي لل�سيخ اأبو زهرة، �ص: 179، واملدخل للدكتور 

�سعبان اإ�سماعيل، ج	، �ص: 11).

	 - التمهيد لبن عبد الرب، �ص: 	-).

	 - �سرح التلويح على التو�سيح - م�سعود بن عمر التفتازاين، ج4/1	.
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وقال الإمام ال�سريازي - رحمه اهلل -:»و اأما اأ�سول الفقه فهي الأدلة التي 

  .
)1(

يبنى عليها الفقه، وما يتو�سل بها اإىل الأدلة على �سبيل الإجمال«

وقيل: جمموع طرق الفقه اإجمال اأو معرفة دلئله، وكيفية ال�ستفادة منها، 

وحال امل�ستفيد.

   .
)	(

وقيل: هي اأدلته الكلية التي تفيده بالنظر على وجه كلي

وعرف علم الأ�سول باأنه:»علم يعرف به اأحوال الأدلة ال�سرعية،من حيث 

 .
)	(

اإثباتها لالأحكام، واأحوال الأحكام ال�سرعية من حيث ثبوتها بالأدلة«

على  متنوعة،  عنا�سر  على  ركزت  اأنها  ال�سالفة  التعريفات  يف  ويالحظ 

النحو التايل:

فبع�سها يجعل العلم قواعد، وهذه القواعد اإما يتو�سل بها اإىل الأحكام،  1  -

اأو قواعد ي�ستنبط  منها الأحكام.

ومنها ما عرفه بالأدلة، وهذه الأدلة اإما هي اأدلة الفقه اإجمال، اأو الأدلة  	  -

التي ينبني عليها الفقه.

و البع�ص ي�سيف ما يتو�سل به اإىل الأدلة. 	  -

واآخرون يجعله علما يعرف به اأحوال الأدلة. (  -

وغريهم يجعله طرق الفقه بوجه عام وكيفية ال�ستفادة منها. 5  -

املجتهد،  به هنا هو  واملق�سود  امل�ستفيد.  والبع�ص ي�سيف معرفة حال  6  -

للدليل  الطالب  كان  واإن  الدليل.  خالل  من  احلكم  طالب  هو  لأنه 

قد يطلق على امل�ستفيد اأي�سا، غري اأن معرفة حاله هو عمل الفقيه ولي�ص 

1 - اللمع: �ص:8، مكتبة الكليات الأزهرية العلمية  .

	 - �سرح الكوكب املنري، �ص: 	1 مطبعة ال�سنة املحمدية.

	 - تنقيح الأ�سول ج1، �ص: 9.
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ولي�ص  املجتهد  هو  امل�ستفيد  حال  يكون  اأن  هنا  فرجح  الأ�سويل،  عمل 

ال�سائل.

الكلية  والأدل��ة  القواعد  جمموع  باأنه:  الفقه  اأ�سول  علم  تعريف  ميكن  و 

واملقا�سد التي يبنى عليها الفقه اأو يتو�سل بها اإليه معرفة، اأو ا�ستنباطا عن 

طريق الجتهاد.

و ذلك اأن الفقه نوعان:

النوع الأول: هو نوع �سابق على الأ�سول، ول يحتاج اإىل الأ�سول ملعرفته، 

الفقهية  القواعد  من  جمموعة  تكوين  ومت  منه،  الأ�سول  ا�ستفادت  بل 

الأحكام  فكانت  احلكم،  على  ا�ستملت  التي  التف�سيلية  الأدلة  خالل  من 

والنهي  لالإيجاب  الأم��ر  مثل:  الأ�سولية،  القواعد  بع�ص  لبناء  �سابقة 

منها  وخرجت  الفقهية،  الأحكام  من  ا�ستفيدت  فهذه  وخالفه،  للتحرمي 

قواعد ميكن تطبيقها على ما ورد مما هو من�سو�ص عليه، اأو معرفة بع�ص 

الأحكام ال�سرعية يف غري املن�سو�ص عليه.

النوع الثاين: هو ما كان �سبيله الجتهاد، مما مل ين�ص عليه، وهذا طريقه 

نوعان:

الأول: تلك القواعد التي مت ا�ستخراجها من خالل الأدلة التف�سيلية التي 

اأ�سري اإليها.

الثاين: الأدلة الكلية والقواعد واملقا�سد التي ن�ساأت يف اأح�سان علم اأ�سول 

الفقه بدءا.

ويعرف العلم باأنه علم اأ�سول الفقه ولي�ص اأ�سل الفقه، لأنه ي�ستمل على 

اإىل الدليل، وال�ستفادة من ذلك مبعرفة وعمل بالأحكام،  ما يتو�سل به 
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  .
)1(

ثم البحث يف حال املجتهد، وكل هذه اأ�سول ولي�ست اأ�سال واحدا

اأما مو�ضوع علم الأ�ضول: 

فقد اختلف العلماء يف مو�سوع علم اأ�سول الفقه على ثالثة اآراء:

اأن  له  وي�سهد  كليا،  حكما  يثبت  اإنه  حيث  من  الكلي،  ال�سرعي  الدليل  1  -

الأحكام  اإىل  املو�سلة  الأدل��ة  اأح��وال  عن  تخرج  ل  الأ�سوليني  مباحث 

ا�ستفادة  وكيفية  مراتبها  واختالف  واأق�سامها  فيها  املبحوث  ال�سرعية 

.
)	(

الأحكام منها

بها  ويق�سد  ب��الأدل��ة،  ثبوتها  حيث  من  ال�سرعية  الأح��ك��ام  مو�سوعه  	  -

والإباحة،  والكراهة  والندب واحلرمة  الوجوب  التكليفية، من  الأحكام 

وكذلك  الأحكام الو�سعية، وهو مذهب بع�ص الأحناف.

مو�سوع الأ�سول الأدلة والأحكام ال�سرعية، واإليه ذهب �سدر ال�سريعة  	  -

عن  فيه  يبحث  اإذ  والأح��ك��ام  ال�سرعية  الأدل���ة  العلم  ه��ذا  »فمو�سوع 

العوار�ص  اإثباتها احلكم وعن  ال�سرعية وهي  الذاتية لالأدلة  العوار�ص 

.
)	(

الذاتية لالأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة«

بع�ص  مذهب  وهو  والجتهاد،  والرتجيح  الأ�سول:الأدلة  علم  مو�سوع  (  -

.
)((

ال�سافعية كابن قا�سم العبادي

اإ�سماعيل،  1 - راجع: املدخل لدرا�سة القراآن وال�سنة والعلوم الإ�سالمية، للدكتور �سعبان حممد 

ج	، �ص: 95	 .

	 - الأحكام لالآمدي ج1، �ص: 8.

	 - �سرح التلويح على التو�سيح - م�سعود بن عمر التفتازاين، ج8/1	.

اإ�سماعيل،  للدكتور �سعبان حممد  الإ�سالمية،  والعلوم  وال�سنة  القراآن  ) - انظر: املدخل لدرا�سة 

ج	، �ص: 96	 .
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واخلالف البارز هو: هل مو�سوع الأ�سول الأدلة اأم الأحكام، والذي يرتجح 

اأن مو�سوع الأ�سول هو الأدلة، وكل ما يتو�سل به اإىل معرفة الأحكام، وذلك 

لأن ما يعرف به احلكم لي�ص الدليل وحده، واإن كان الدليل هو �سيد و�سائل 

ي�سح  فال  الأ�سول؛  مو�سوع  الأحكام  اأن  اعتبار  اأما  الأحكام.  معرفة 

لأن معرفة الأحكام ثمرة علم الأ�سول، وهو عمل الفقيه.

فائدة علم الأ�ضول:

و اأوىل فوائده كما هو يف تعريفه: التو�سل اإىل معرفة وا�ستنباط الأحكام 

ت�ستخدم  حيث  الدين  حلفظ  و�سيلة  وهو  التف�سيلية،  الأدل��ة  من  ال�سرعية 

فهم  على  يعني  اأنه  كما  الدين،  يف  والطاعنني  ال�سبهات  على  للرد  قواعده 

�سائر العلوم كاحلديث والتف�سري والفقه وغريها، اإذ بالأ�سول تدرك مقا�سد 

الأمور، و تعرف طرق ال�ستنباط ب�سكل عام، كما ي�ستفاد منه اكت�ساب النظر 

.
)1(

والتحليل والتق�سيم، وكلها اأدوات نافعة لإدراك مغازي العلوم ومرادها

ولذا، ذكر �ساحب �سرح الكوكب املنري اأن من اأهم غايات معرفة اأ�سول 

والعمل  اأدلتها  من  الفرعية  ال�سرعية  الأحكام  ا�ستنباط  على  القدرة  الفقه 

الفقه فر�ص كفاية كالفقه،  اأ�سول  اأن معرفة  اإىل  البع�ص  بها، ولهذا ذهب 

اأبلغ  العكربي:  البقاء  اأبو  ولذا قال  الفقهاء، وقيل: فر�ص عني،  اأكرث  وعليه 

اأ�سول  من  وطرف  الفقه،  اأ�سول  اإتقان  الأحكام:  اإحكام  اإىل  به  يتو�سل  ما 

.
)	(

الدين

1 - انظر: الأحكام لالآمدي، ج1، �ص: 9، و�سرح الع�سد على خمت�سر ابن احلاجب، ج1/ �ص:		، 

الإ�سالمية،  والعلوم  القراآن وال�سنة  لل�سيخ اخل�سري، �ص:19-0	، واملدخل لدرا�سة  الفقه  واأ�سول 

�ص: 401-400 .

	 - راجع: �سرح الكوكب املنري،ج1 �ص: )1.
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وعلى هذا، فاإن مو�سوع اأ�سول الفقه لي�ص الدليل وحده، ولكنه الدليل 

وكذلك  ال�سريازي،  الإم��ام  ذلك  اإىل  اأ�سار  كما  الدليل  اإىل  به  يتو�سل  وما 

�سواء  ال�سارع،  و�سعها  التي  واملقا�سد  العلم،  تعريف  من  كجزء  القواعد 

واملقا�سد  والقواعد  الأدلة  لأن  جزئية،  مقا�سد  اأم  كلية  مقا�سد  اأكانت 

يتو�سل بها  اإىل معرفة احلكم ال�سرعي.
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(1)
املبحث الأول: علم م�ضطلح الأ�ضول

ل �سك اأن كل علم يتطور ول يقف عند حدود الر�سوم التي و�سعت له يف 

بداية ن�ساأته، وخا�سة اأن و�سع الت�سور والهيكل والبنيان لأي علم له ارتباط 

واإن كان  العلوم،  تاريخي وزماين وفكري، وعلم الأ�سول هو واحد من هذه 

واأنه  جامد،  علم  هو  ب�سورته  الأ�سول  علم  اأن  يرى  العلماء  من  كثري 

املتتبع  واإن  واح��رتق،  اكتمل  علم  اأنه  يرون  من  مقابل  يف  يتجدد،  مل   علم 

الع�سور  عرب  وتطوير  جتديد  مبراحل  مر  اأنه  يجد  الأ�سول  علم  لتاريخ 

اليوم،  وليدة  فكرة  لي�ست  الأ�سول  علم  بتجديد  املناداة  واأن  التاريخية، 

فهذا  عام،  بوجه  الإ�سالم  يف  التجديد  لذاتية  ا�ستمرار  اأو  اإحياء  ولكنها 

الدين بطبعه متجدد، وكل ما يتعلق بالإ�سالم لي�ص قابال للتجديد فقط، 

بل يتجدد دائما، و اإن كانت درا�سة ما يتعلق بالقراآن اأ�سحت علوما، تعرف 

ب�»علوم  تعرف  علوما  اأ�سحت  احلديث  درا�سة  كانت  واإن  القراآن«،  ب�»علوم 

احلديث«، فاإن الفقه �سالح لأن يتكون من عدة علوم، فتكون »علوم الفقه«، 

بل اأرى اأنه كان اأوىل من غريه بهذا، واأن التاأخر فيه لبث دهرا كبريا، وكذلك 

اأ�سول الفقه ميكن اأن ت�سبح علوما لأ�سول الفقه، واأول هذه العلوم هو »علم 

م�سطلح الأ�سول«.

ويقرتح اأن يقت�سر هذا العلم على الأبواب التالية:

الق�سم الأول: الأدلة ال�سرعية، وت�سمل:

1- القراآن الكرمي 

	- ال�سنة النبوية 

	- الإجماع

1 - اأ�سميت هذا الف�سل بهذا العنوان قيا�سا على علم م�سطلح احلديث، ول اأق�سد به م�سطلح علم 

الأ�سول، ولكن علم امل�سطلح.
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)- القيا�ص

5- ال�ستح�سان 

6- امل�سلحة املر�سلة

7- العرف

8- ال�ست�سحاب

9- �سرع من قبلنا

10- قول ال�سحابي

الق�سم الثاين: احلكم، وي�ستمل على:

1- تعريف احلكم واأنواعه

	- اأق�سام احلكم التكليفي: وت�سمل:

اأ- الواجب 

ب-  احلرام

ج- املندوب

د- املكروه

ه� - املباح

و- ال�سحيح

ز- الباطل 

	- اأق�سام احلكم الو�سعي: وت�سمل:

اأ- ال�سبب

ب- ال�سرط 

ج- املانع
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د- الرخ�سة والعزمية

)- املحكوم فيه 

5- املحكوم عليه، وتدر�ص فيه اأهلية الوجوب واأهلية الأداء، وعوار�ص الأدلة.

و قد و�سعت ال�سحيح والباطل �سمن الأحكام ال�سرعية، لأنه يحكم على 

كثري من الأفعال والعقود بال�سحة والف�ساد اأو البطالن، فال�سحة والف�ساد 

لي�ست  والعزمية  والرخ�سة  واملانع  وال�سرط  ال�سبب  اأما  �سرعيان،  حكمان 

باأحكام �سرعية، ولكنها و�سعية.

علم م�سطلح   « اأ�سميته  ما  اأو  الأ�سول،  علم  يخ�ص  فيما  التق�سيم  وهذا 

الأ�سول« ذكر قدميا،  فقد جعل التفتازاين علم الأ�سول على ق�سمني:

 الأول: الأدلة الأربعة: الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�ص.

 والثاين: احلكم. وناق�ص فيه ثالثة مباحث: احلكم، �سواء اأكان حكما يتعلق 

مبحثان:  وفيه  عليه،  واملحكوم  به،  واملحكوم  ل،  اأم  اآخر،  ب�سيء  �سيء  فيه 

�سماوية  الأهلية  على  املعرت�سة  الأم��ور  والثاين:  اأداء،  واأهلية  وجوب  اأهلية 

    
)1(

كانت اأم مكت�سب«. 

وهذه ف�سول اأ�سولية ثابتة من حيث عناوينها، فهي ثابتة من حيث الأ�سل، 

ولكن قد يدخل يف مبناها وبع�ص مباحثها التف�سيلية ما هو متغري.

لي�ست  وهي  اجلانب  هذا  يف  تدر�ص  التي  املباحث  من  هناك  اأن  كما 

من اأ�سول الفقه، ويجب اإخراجها منه.

و من ذلك:

درا�سة بع�ص املقدمات، مثل تعريف احلد والعلم والظن وال�سك والنظر 

والدليل وما يتبعه من درا�سة الدال وامل�ستدل عليه وامل�ستِدل وامل�ستدل له. 

1 - راجع:�سرح التلويح على التو�سيح للتفتازاين. 

78



و كذلك درا�سة اأق�سام الكالم، وبيان ما توؤخذ منه الأ�سماء واللغات. 

اأما فيما يخ�ص الأدلة ال�سرعية، فيمكن النظر فيها على النحو التايل:

اأول - القراآن الكرمي:

القراآن،  » عن حجية  الأ�سول  »علم م�سطلح  فيقرتح حذف احلديث يف 

ونواحي اإعجاز القراآن، واإعجازه لغري العرب، واحلديث عن ثبوته، واحلديث 

عن الظاهر والباطن يف القراآن، واقت�سار احلديث عن الغر�ص يف البحث 

منه على ما يدخل يف �سلب تعريف الأ�سول، مما يتعلق بالأدلة والأحكام، 

عالقة  لها  م�سائل  من  يدخل  وما  للت�سريع،  كم�سدر  القراآن  على  ويركز 

با�ستنباط الأحكام.

 ويقرتح اإ�سافة احلديث عن م�سلك ومنهج القراآن يف تقرير الأحكام، وهذا 

لالأحكام  الكرمي  القراآن  عر�ص  اأن  يلحظ  حيث  مبكان،  الأهمية  من  الأمر 

القراآن  من  الفقيه  اقرتب  وكلما  الأحكام،  عن  الفقهاء  حديث  عن  يختلف 

وت�سرب منه ا�ستطاع اأن يكت�سب مهارة اأو ملكة ا�ستنباط احلكم ال�سرعي، 

اإذ القراآن حوى كل �سيء على �سبيل الإجمال.

و ميكن ا�ستنباط قواعد القراآن العامة التي لها عالقة بعلم الأ�سول.

كما يجب التنبيه على اأن اآيات الأحكام التي عدها العلماء كالإمام الغزايل 

ا�ستنباط  يف  القراآنية  الأدل��ة  كل  متثل  ل  اآي��ة،   )500( نحو  وجعلوها 

اآيات ظاهرة الدللة على الأحكام،  اإذا كانت هذه  و  تقريرها،  اأو  الأحكام 

ا�ستنباط  العدد بكثري مما ميكن اعتماده يف  اأكرث من هذا  القراآن  فاإن يف 

.
)1(

الأحكام ال�سرعية، وهو كما جاء يف الأثر:»ول يخلق من كرثة الرد«

1 - �سنن الرتمذي- اأبواب ف�سائل القراآن عن ر�سول اهلل – باب ما جاء يف ف�سل القراآن، وهو عند 

الطرباين يف الكبري واحلاكم يف امل�ستدرك. وقد قال عنه الإمام ابن كثري يف »ف�سائل القراآن«: اإنه من 

كالم علي بن اأبي طالب [.
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ثانيا: ال�ضنة النبوية:

يكاد يغلب على املباحث الأ�سولية يف ال�سنة النبوية اأنها �سمن العلم ب�سكل 

مبا�سر، واأن امل�ساحة التي ميكن احلديث عنها لإخراجها من علم الأ�سول 

قليلة، فاحلديث عن تعريف ال�سنة ومنزلتها من القراآن الكرمي، واأق�سامها: 

واأفعال  الواحد،  حديث  ومباحث  وامل�ستفي�ص،  والآح��اد  وامل�سهور  املتواتر 

الأ�سول،  ال�سنة هو مما يدخل يف �سميم  وغريها من مباحث   [ الر�سول 

وفتاوى  ال�سابقة،  وال�سرائع  القد�سي،  اإليها:احلديث  البع�ص  اأ�ساف  قد  و 

، فهذه ل تدر�ص �سمن دليل ال�سنة.  اإل ما ميكن اأن ي�ستنبط من 
)1(

ال�سحابة

بع�ص الأحاديث القد�سية، وهي قليلة جدا.

ونرى اأنه يجب اإ�سافة بع�ص الأبواب التي تدر�ص يف ق�سم ال�سنة من علم 

الأ�سول، وهي:

1- اأ�سباب ورود احلديث من حيث كيفية الإفادة منه يف ا�ستنباط الأحكام 

التي ا�ستملت عليها ال�سنة كدليل �سرعي، وذلك اأن اجلهل بهذا العلم اأدى 

نفي�ص،  علم  وهو  النبوية،   ال�سنة  من  الأحكام  ا�ستنباط  يف  كبري  خلل  اإىل 

مل يكتب فيه اإل نزر قليل من العلماء قدميا، كالإمام البلقيني وابن حمزة 

احل�سيني وال�سيوطي، ومل يول اهتماما كبريا يف ع�سرنا، اإل كتابا للدكتور 

 ،
)	(

حممد راأفت �سعيد رحمه اهلل ) اأ�سباب ورود احلديث.. حتليل وتاأ�سي�ص( 

وكان كتابه عر�سا ملا كتب قدميا، واأ�سار اإىل اأهمية العلم بع�ص املعا�سرين 

كال�سيخ الغزايل – رحمه اهلل - يف كيفية التعامل مع ال�سنة، وكذلك ال�سيخ 

القر�ساوي يف كتاباته عن ال�سنة النبوية.

على  تقت�سر  ل  بحيث  ال�سنة،  من  الأحكام  ا�ستنباط  دائ��رة  تو�سيع   -	

1 - انظر: اأ�سول الت�سريع الإ�سالمي لل�سيخ على ح�سب اهلل، �ص:86-79

	 - الكتاب مطبوع �سمن كتاب الأمة،العدد )7	( جمادى الأوىل )1)1ه�
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بها  ال�ست�سهاد  كان  ما  ال�سنة،  جمموع  اإىل  تتعداها  بل  الأحكام،  اأحاديث 

القراآن  على  قيا�سا  وذل��ك  املجتهدين،  عمل  هو  وه��ذا  وج��ه،  من  �سحيحا 

الكرمي، كما �سبقت الإ�سارة اإىل هذا.

ال�سوابط  اإذ درا�سة هذه  النبوية،  ال�سنة  التعامل مع  	- درا�سة �سوابط 

ت�ساعد يف كيفية الإفادة من ال�سنة النبوية ل�ستنباط الأحكام، على اأن تقت�سر 

هذه الدرا�سة تطبيقا على كيفية تفعيل دليل ال�سنة ل�ستنباط الأحكام، و هذا 

 .
)1(

كله يدخل فيما اأ�سماه الإمام ال�سريازي »ما يتو�سل به اإىل الأدلة«

علم  يف  يدر�ص  ما  بني  ال�سنة  يف  الفا�سلة  احل��دود  على  ال��وق��وف   -(  

الأ�سول، وما يدر�ص يف علوم القراآن،ولي�ص بالزم اأن تكون حدودا فا�سلة 

بحيث ل تدرج املباحث اإل هنا اأو هناك، و اإمنا ميكن اأن تدر�ص تلك املباحث 

وتدر�ص يف علم  بعلوم احلديث،  يليق  الذي  الوجه  يف »علوم احلديث« على 

الأ�سول، على الوجه الالئق بعلم الأ�سول، والفرق بينهما وا�سح.

ثالثا: الإجماع: 

 ويالحظ اأن علماء الأ�سول اأو املهتمني به  ممن ل يعد خمت�سا فيه ب�سكل 

دقيق خطوا خطوات وا�سعة يف احلديث عن الإجماع، وحماولة فهمه ب�سورة 

اأقرب للواقع، واإن كان ما زال تعريف الأ�سوليني له هو ال�سائد، مع كون هذا 

جميع  اتفاق  هو  الإجماع  باأن  فالقول  اأ�سا�سه،  من  الإجماع  يلغي  التعريف 

الأحكام  من  حكم  على  الع�سور  من  ع�سر  يف  حممد  اأمة  من  املجتهدين 

اأو م�ساألة من امل�سائل، يجعل ال�سعي اإىل هدم الإجماع مقبول، واإن كان هذا 

ل ينفي وجوده، وخا�سة يف ال�سدر الأول يف عهد اأبي بكر عمر بن اخلطاب  

هذا  وحتى  املدينة،  يف  ال�سحابة  غالب  ك��ان  حني  عنهما،  اهلل  ر�سي 

عند  به  والعمل  احلديث  قبول  ب��اب:  والفقه،  احلديث  يف  الغزايل  حممد  ال�سيخ  جهود  راج��ع:   -  1

الغزايل، �ص: 97-7	1، ر�سالة ماج�ستري،  م�سعود �سربي، بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة.
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اهلل  ر�سي  وعمر  بكر  اأبي  ع�سر  يف  لأنه  املجتهدين،  كل  ي�سمل  مل  الو�سع 

انتقال  يعد  ولكنه  املدينة،  ال�سحابة يف  املجتهدين من  يكن كل  عنهما  مل 

اإىل النوع الثاين من الإجماع الذي رف�سه اجلمهور، وهو الإجماع ال�سكوتي، 

والعقل يرى اأن  الإجماع ال�سكوتي هو الذي مت، اأما ما يقال من كون الإجماع 

يجب اأن يعود لدليل من الكتاب وال�سنة، فهنا تكون وظيفة الإجماع توكيدية، 

بال�سرورة  الدين  من  معلوم  هو  مما  وغريها  ال�سالة  وجوب  باأن  فالقول 

ثابت بالكتاب وال�سنة والإجماع، مما درج عليه التاأليف والت�سنيف يف كتب  

الفقهاء يجعل الإجماع �سيئا ثانويا، فاإذا ثبت ال�سيء بالكتاب، فتكون وظيفة 

للكتاب،  بالن�سبة  ال�سنة  وظائف  اإح��دى  وهي  هنا،  توكيدية  ال�سنة 

به  فتلحق  ال�سنة،  يف  جاء  مما  والهيئة  الكيفية  تبني  ال�سنة  كانت  واإن 

للتبيني، فاإنه ل معنى لأن يكون من الأمور املجمع عليها، لأن الأ�سل فيها 

الإجماع. ولي�ص  وال�سنة  الكتاب 

يجمعون  كانوا  اأنهم  يالحظ  الأم��ة،  يف  الإجماع  ن�سوء  اإىل  النظر  وحني 

العاملني فيما لي�ص فيه ن�ص من كتاب و�سنة، وهذا يعني اأن الإجماع هو نوع 

من الجتهاد فيما ل ن�ص فيه، وبهذا املعنى يكون لالإجماع فائدة، ويدخل 

رافدا من روافد الت�سريع، و ميكن من خالله ا�ستنباط اأحكام جديدة لي�ست 

موجودة يف امل�سدرين الأ�سا�سيني للت�سريع، ول يعني هذا ا�ستقالل الإجماع 

عن الكتاب وال�سنة، لأن الإجماع يكون يف �سيء غري من�سو�ص عليه يف الكتاب 

وال�سنة، لكنه لن يخالف ما �سرعه الكتاب وال�سنة، بل اإنه يدور يف فلكهما، 

و قد يذكر اجتهادات مبنية على املنهج الت�سريعي والقواعد العامة للكتاب 

اأفهام  الأول  املقام  هو يف  بل  اأحدهما،  اإىل  ن�سبتها  ل ميكن  ولكن  وال�سنة، 

العلماء املجتهدين، حتى لو مت ال�ستئنا�ص يف احلكم املجتهد فيه، واملجمع 

النهاية  يف  لكنه  ال�سنة،  من  اأحاديث  اأو  القراآن  من  باآيات  بعد  فيما  عليه 

هو نوع من اجتهاد الفقهاء املعترب، وهو يعطي ثراًءا كبرًيا لالأمة، ويحفظها 

من الوقوع يف الزلل.
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حكم  على  كلهم  املجتهدون  يجتمع  كيف  قائمة،  تبقى  الإ�سكالية  اأن  غري 

واحد يف ع�سر من الع�سور؟  واأول ما يقابلنا هو ح�سر املجتهدين، وعر�ص 

امل�ساألة عليهم، واإبداء الراأي يف امل�ساألة، ثم التفاق على احلكم، ويالحظ 

هنا اأمور عدة:

1- حني نعر�ص مفهوم الإجماع على ما مت من ال�سحابة كاأبي بكر وعمر، 

لي�ص هو مفهوم الإجماع كما عند الأ�سوليني، بل كان اخللفاء ي�ست�سريون من 

ح�سر يف عا�سمة الدولة، ومي�سون الراأي، فال هم جمعوا كل املجتهدين، 

ول اأبدى كل املجتهدين اآراءهم.

 - احلكم  فيخرج  اجلماعية،  ال�سورى  من  نوع  هو  يتم  كان  ما  اإن   -	

اأن يطلق عليه الإجماع، ولكن ميكن  الفتوى- ب�سكل جماعي، ل ميكن  و  اأ

ال�سورى، مبا ميثل  الفتوى عن طريق  اأو  ال�سورية،  الأحكام  نطلق عليها  اأن 

معظم اأو غالبية املجتهدين، ولي�ص كل املجتهدين.

	- اأن من ينادون باأخذ راأي الأغلبية، كما ذهب لذلك »كل من د. ح�سن 

اأ�سا�ص  على  قائم   الإجماع  مبداأ  اأن  راأيا  حيث  ال�ساوي  توفيق  ود.  الرتابي 

اأن الإجماع ينعقد بالأكرثية وهو قول الطربي واجل�سا�ص واخلياط وبع�ص 

، عليهم اأن يحذروا من اأن يكون 
)1(

املعتزلة وابن حنبل يف اإحدى روايتني عنه«

�سي راأي الأغلبية، ونراه  هذا  املفهوم - يف ظني -  يهدم الإجماع، وقد مُنْ

الراأي الراجح، غري اأن هذا ل يطلق عليه اإجماعا.

علماء  من  اإجماع  حمل  تكون  اأن  ميكن  التي  امل�سائل  من  هناك  اإن   -(

والتفاق  التداول  يتم  اأن  يجب  اأن��ه  على  واملناق�سة،  الدرا�سة  بعد  الأم��ة 

حرمة  مثال:  احلديثة  امل�سائل  تلك  من  احلكم،  هذا  على  الختالف  بعد 

ال�ستن�ساخ الب�سري، فهذه م�ساألة اأرى اأنها �ساحلة لأن تكون حمل اإجماع، 

1 - راجع: عطية، جمال الدين جتديد الفكر الجتهادي، �ص: 171-	17 بحث من�سور مبجلة » ق�سايا 

اإ�سالمية معا�سرة، ع	1/1	000-14	.
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تاأجري  حرمة  ان��ع��ق��اده،و  بعد  اإج��م��اع  حم��ل  تكون  ق��د  التدخني،  وح��رم��ة 

احلي�ص  لتاأخري  حبوب  واأخذ  ل�سرورة،  اإل  الرحم  وا�ستئ�سال  الأرح��ام، 

للرجل يف �سالة اجلمعة،  املراأة  اإمامة  ال�سيام، وحرمة  اأو  لأجل احلج 

الفكرية  احل��ق��وق  وحفظ  ال��زك��اة،وح��م��اي��ة  ع��ن  تغني  ل  ال�سرائب  واأن 

واأنواع  اجلن�ص،  وحتويل  الرحيم،  والقتل  الأنابيب،  واأطفال  لأ�سحابها، 

الزواج احلديثة كامل�سيار وزواج فريند وغريها، واإثبات الن�سب بالتحاليل 

الوراثية، وغريها من امل�سائل امل�ستجدة التي ميكن اأن تكون حمال لالإجماع 

بعد درا�سات متنوعة لها، وبعد مناق�سات و مداولت، ويفرق يف هذا املقام 

الختالف  ما  اأ له،  اعتبار  ل  فال�ساذ  ال�سذوذ،  وبني  الختالف  بني 

الراأي بالدليل، واإن كان هناك ما هو اأرجح منه. فهو 

براأي  اأ�سبه  كان  ال�سحابة،  ع�سر  يف  وجد  كما  الإجماع،  مفهوم  5-اإن 

الأغلبية، ولكنه غلب عليه تبني ويل الأمر له، ما دام راأى يف ذلك م�سلحة  

بعد م�ساورة اأهل احلل والعقد، وحني يكون ويل الأمر ممن يعتمد الإ�سالم 

م�سدرا للت�سريع، وميتلك املوؤهالت لأن ي�ستحق الرتجيح ب�سفته ويل الأمر، 

الرتجيح  لهم يف  املوؤهالت، فال حق  تلك  الذين ل ميلكون  الأم��ور  ولة  اأما 

يعرف عنه احلجة  ينيبه هذا احلاكم، ممن  ترجيح من  يكون  اأن  اإل  هنا، 

ياأخذ قوته من  اأن الإجماع هنا مل  ال�سرعية، واخل�سية القلبية، وهذا يعني 

اجتماع كل املجتهدين، ولكنه من راأي الأغلبية وتبني الدولة الإ�سالمية له.

6-اإن  تبني الدولة لراأي من الآراء لي�ص من قبيل الإجماع، لأن الإجماع 

يجب اأن يكون لكل امل�سلمني، ل يف دولة دون اأخرى.

هناك  كانت  فاإذا  موؤ�س�سة،  اإىل  وحتويله  الإجماع  تطوير  اإىل  ال�سعي   -7

جمامع وموؤ�س�سات وجمال�ص فقهية فال يوجد اإىل الآن اأن يكون لهذه املجامع 

النتائج،  نف�ص  موؤ�س�سة  كل  تناق�ص  بل  يجمعها،  واحد  رابط  واملوؤ�س�سات 

رمبا اختلفوا ورمبا اتفقوا، غري اأن حتويل هذه املوؤ�س�سات اإىل رابطة واحدة 

84



�سيكون خطوة نحو ما ي�سلح اأن يكون اإجماعا.

8- اإننا ل�سنا بحاجة اأن جنعل كل م�سائلنا اإجماعية، ا�ستنادا اإىل مرونة 

ال�سريعة يف امل�سائل املختلف فيها -وما اأكرثها- ما دامت مبنية على الدليل، 

بخطاأ  نقول  ل  فاإنا  وطنا،  اأو  �سعبا  اأو  حالة  ينا�سب  راأي��ا  نرجح  حني  واأننا 

الراأي الآخر، وهذا ما يجب اأن ي�ستقر يف اأذهان الفقهاء والعلماء واإن كانوا 

يحفظونه، ولكن كثريا منهم يت�سددون لراأيهم، و مل تكن فل�سفة الختالف 

�سواب،  كلها  اأنها  فيها  الغالب  بل  واخلطاأ،  ال�سواب  على  قائمة  الفقهي 

ولكن متى نختار هذا الراأي ومتى نرتك الآخر، ومتى ناأخذ باملرتوك ونرتك 

بالغالب  الأخذ  هو  املق�سود  هنا  ويكون  املجتهدين.  عمل  هذا  ؟  املعمول 

على الظن، فقول الأكرث لي�ص باإجماع ولكنه حجة ظنية، واتباع الأكرث اأوىل.

راأي  ب��اأن  القول  من  ب��دءا  الإجماع  يف  امل�سائل  بع�ص  مراجعة  يتعني   -9

اإجماعا، مرورا  راأيهم  يعترب  البيت  اآل  قليل من  نفر  اأو  اإجماع،  ال�ساحبني 

من  ن��وع  اإىل  ي��وؤدي  ه��ذا  لأن  اآخ��ر،  اإجماع  ينق�سه  ل  الإج��م��اع  اإن  بالقول: 

عملية  على  مبني  اأ�سله  يف  الإجماع  اأن  اإىل  انتهينا  اإذا  اجلمود،وخا�سة 

الجتهاد للواقع املعي�ص، واأن الرجوع اإىل الكتاب وال�سنة يعني عدم املخالفة، 

مع ما قد يكون من ال�سئنا�ص بهما، ولكن الإجماع يف النهاية جهد ب�سري غري 

مع�سوم على الدوام، هو �سالح لزمانه ومكانه، ول يجوز جتاوزه،لأن الأمة 

يف جمموعها مع�سومة، ولكن ل يعني اأن يتعدى ذلك كل الأزمنة، اإل اإذا اأقر 

املجتهدون يف الع�سور التالية هذا احلكم، ولهذا قد يكون احلكم اإجماعا 

يف ع�سر دون ع�سر. وهذا يجعل الإجماع يتخطى اجلمود يف الهيكل، ليكون 

اأداة �ساحلة لالجتهاد يف الق�سايا امل�ستجدة.

10- بل اإن يف حتقيق مفهوم الإجماع، ولو يف اآحاد من امل�سائل متيز لهذه 

اعتبار  مع  الأم��ة،  اإل يف هذه  للت�سريع  الإجماع كم�سدر  يعرف  فما  الأم��ة، 

اإجماع، فيبقى الإجماع  اأنه ل يطلق عليه  الأغلبية، غري  �سحة الأخذ براأي 
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كم�سدر ودليل، غري اأنا ل ندخله يف كل �سغرية وكبرية، رمبا يعطل يف بع�ص 

امل�سائل ول ي�سح اأن يكون فيها، ورمبا ي�سلح يف عدد من امل�سائل.

11- اإنه  ميكن حتول امل�ساألة من م�ساألة فيها اإجماع يف ع�سر  من الع�سور 

اأو اأن  اإىل اإجماع اآخر، بنق�ص الأول، بناء على اختالف الأحوال والأزمان، 

تتحول امل�ساألة من اإجماعية  اإىل م�ساألة خمتلف فيها، وذلك بناء على اجتهاد 

جديد ينتهي اإىل الختالف يف امل�ساألة.

رابعا: القيا�س:

اأن  كما  الفقهي،  الجتهاد  اإحياء  يف  الأب���واب  اأو�سع  من  القيا�ص  يعد  و 

القيا�ص  اأن  غري  العلة،  مبحث  يف  وخا�سة  والفقه  الأ�سول  اأث��رى  القيا�ص 

بتعريفه ل ميكن اعتباره مغنيا اأو اأ�سال يف امل�ستجدات الفقهية، رمبا يكون 

عرفه  كما  فهو  امل�سائل،  م�ستجدات  يف  لي�ص  ولكن  ال�سور،  م�ستجدات  يف 

بها،  منطوق  م�ساألة  بحكم  عنها  م�سكوت  م�ساألة  يف  حكم  اإحلاق  الفقهاء: 

ملا بينهما من الت�سابه يف العلة، وبهذا يتكون القيا�ص من اأربعة اأركان: املقي�ص 

اإحلاقه  يراد  املقي�ص: وهو ما  و  الأ�سل،  الن�ص يف احلكم وميثل  عليه، وهو 

بالأ�سل يف احلكم، وميثل الفرع، و احلكم، والعلة التي بني عليها احلكم يف 

، وهذا يعني اأن فائدة القيا�ص ح�سرت يف اإحلاق 
)1(

الأ�سل وحتقق يف الفرع

حكم من�سو�ص عليه يف م�ساألة غري من�سو�ص عليها بجامع العلة، يعني اأنه 

لبد من الجرتار من الرتاث القدمي، ومينع من اأن تكون هناك اجتهادات 

معا�سرة، واإمنا هو انتقاء واختيار، كما يرى البع�ص ذلك.

و اإذا كان هذا القيا�ص من اأنفع اأدوات الجتهاد يف ا�ستكمال ال�سور التي 

واأبواب موجودة كالنكاح مثال وغريها، مما هو جماله  ت�ستجد من م�سائل 

اجلزئيات، فاإن الدعوة التي اأطلقها الدكتور الرتابي يف تو�سيع مفهوم القيا�ص 

1 - راجع: اأ�سول الت�سريع الإ�سالمي لل�سيخ ح�سب اهلل،�ص: 		1، وغريه.
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قد تكون جمدية بعد الدرا�سة، وفيها يقول:« ولرمبا يجدينا اأي�سا اأن نت�سع يف 

القيا�ص على اجلزئيات لنعترب الطائفة من الن�سو�ص ون�ستنبط من جملتها 

مق�سدا معينا من مقا�سد الدين اأو م�سلحة معينة من م�ساحله ثم نتوخى 

ذلك املق�سد حيثما كان يف الظروف واحلادثات اجلديدة وهذا فقه يقربنا 

جدا من فقه عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه لأنه فقه م�سالح عامة وا�سعة 

ل يلتم�ص تكييف الواقعات اجلزئية تف�سيال فيحكم على الواقعة قيا�سا على 

ما ي�سابهها من واقعة �سالفة بل يركب مغزى اجتاهات �سرية ال�سريعة الأوىل 

ويحاول يف �سوء ذلك توجيه احلياة احلا�سرة. وكل القيا�ص ي�ستلزم �سيئا 

.
)1(

من جتريد من الظروف املحدودة التي جاءت �سباقا ظرفيا«

البحث عن احلكمة:

احلكمة  عن  بالبحث  البع�ص  ينادي  القيا�ص،  عن  الكالم  جمال  ويف 

من الت�سريع لتفتح اآفاقا اأرحب ل�ستنباط الأحكام وتكون تو�سيعا اأكرب ملدلول 

الفرع  يف  لتطبيقه  الأ�سل  حكم  من  »احلكمة  معرفة  اإىل  فيلجاأ  القيا�ص، 

جمرد  هي  العلة  اأن  املعلوم  من  اإذ  املق�سودة،  احلكمة  العلة  حتقق  مل  اإذا 

حكم  من  ال�سارع  مق�سد  وحتقيق  القيا�ص  عملية  لإج��راء  من�سبطة  و�سيلة 

الأ�سل يف الفرع، وقد ذهب اإىل جواز ذلك بع�ص الأ�سوليني ومنهم الرازي 

.
)	(

يف املح�سول 

وهذه امل�ساألة مل تكن ظاهرة الفائدة يف البداية اإذ كانت ظروف احلياة 

قريبة من ظروف ع�سر الر�سالة بحيث ي�سهل وجود ن�ص تقا�ص عليه الوقائع 

اجلديدة، ولكن مع تطور احلياة وجدت وقائع بعيدة كل البعد عن ال�سرتاك 

يف علة حكم الأ�سل، ومن هنا بداأ التفكري يف �سورة جديدة من القيا�ص اأطلق 

1 - جتديد اأ�سول الفقه، للدكتور ح�سن الرتابي – نحو وعي اإ�سالمي معا�سر نقال عن:

.http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=37322&postcount=13 

	 - املح�سول للرازي،  ج	/ �ص89	 � 400.
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املر�سل،  القيا�ص  اأو  امل�سلحي،  القيا�ص  اأو  الكلي،  القيا�ص  اأ�سحابها  عليها 

اأو القيا�ص الوا�سع،اأو القيا�ص الإجمايل،اأو قيا�ص امل�سالح املر�سلة اإىل غري 

التقليدية  ال�سروط  من  التحرر  حماولة  جميعًا  يجمعها  التي  الأ�سماء  هذه 

دائمًا  ولكن  باحلكمة،  عنها  ي�ستعا�ص  واأن  العلة  مو�سوع  خا�سة  للقيا�ص 

.
)1(

مع البقاء يف اإطار نقل حكم الأ�سل اجلزئي اإىل الفرع اجلزئي

امل�ضالح املر�ضلة وال�ضت�ضحاب:

التي ميكن  الأبواب  املر�سلة من  اأ�سل ال�ست�سحاب ومعه امل�سالح  و يعد 

اأن  ي��درك  املجتهد  فكون  كبرية،  ب�سورة  املعا�سر  الجتهاد  يف  اعتمادها 

ال�سرع مبني على حتقيق امل�سالح ودرء املفا�سد، واأن كل م�ساألة خرجت من 

العدل اإىل الظلم، ومن الرحمة اإىل الق�سوة، فلي�ست من ال�سريعة يف �سيء، 

واإن اأدخلت فيها بوجه، كما اأ�سار الإمام ابن القيم، فاإن ذلك يجعل عملية 

الجتهاد من�سبطة، ويرد الأمور اإىل اأ�سول عامة ل ميكن جتاوزها، بل ميكن 

عن  وي��دراأ  امل�سالح،  تلك  يحقق  مبا  وتاأويلها  الن�سو�ص  فهم  �سوئها  على 

النا�ص املفا�سد، فتن�سبط العملية الجتهادية.

كما اأن اعتبار »ال�ست�سحاب« ي�ساعد اأي�سا يف �سبط الجتهاد املعا�سر، 

لأنه ل ي�سعى اإىل هدم واقع النا�ص، بل تكون وظيفته الت�سويب والت�سحيح، 

مما يي�سر على النا�ص معي�ستهم، ويفتح اآفاقا كبرية للتي�سري خا�سة يف جمال 

الأفعال  ويف  احلل  الأ�سياء  يف  الأ�سل  اأن  الأ�سوليون  يرى  فكما  املعامالت، 

الإباحة ويف الذمم الرباءة من التكليف، وكل ما تطوقه املوؤمن يق�سد به وجه 

اهلل عبادة مقبولة، وكل ما اأخذ ملتاع احلياة الدنيا عفو مرتوك ل له ول عليه 

الإباحة عن فعل معني. كل ذلك  اأو  الإعفاء  الن�ص فينفي �سفة  اأن يرد  اإل 

يهيئ  للنا�ص اأ�سول وا�سعة لفقه احلياة العامة يف الإ�سالم…

1 - جتديد الفكر الجتهادي للدكتور جمال الدين عطية، �ص	18.
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وحني يجمع بني قواعد تف�سري الن�سو�ص، وبني اأ�سول امل�سالح، فقد اجتمع 

يف  املعا�سر  الجتهاد  على  ت�ساعدهم  وا�سعة  اأ�سول  للفقهاء  حينئذ-   –
النوازل وامل�ستجدات، ف�سال عن القدرة على احلكم يف امل�سائل التي لها اأ�سول 

قدمية، » والرتتيب النظري هو اأن يبداأ املجتهد بالن�سو�ص م�ستعماًل القواعد 

الفقهية التف�سريية ثم يت�سع يف النظر با�ستعمال هذه الأ�سول الوا�سعة من 

م�سلحة وا�ست�سحاب. وهذا ترتيب نظري ل بد من تقريره لت�ستقيم اأولويات 

النظر والتقدير، ولكن عملية الجتهاد يف الواقع عملية مركبة، اإذ ل ينفك 

يعي�سه مب�ساحله  الذي  بالواقع  تاأثر  الن�سو�ص من  املجتهد وهو يقبل على 

واأ�سبابه وتاأثر بالثقافة الفقهية التي اأخذها نقال عن ال�سالفني ول ينبغي له 

الن�سو�ص ومعايريها حتى  بتقديرات  اإل منفعال  امل�سالح  يقدر  اأن  كذلك 

ل يغني اأ�سل عن اأ�سل ول ينف�سم النقل عن العقل ول ال�سرع عن الواقع، 

وما يكاد يكون من حكم يتلقاه املجتهد مبا�سرة من معنى قراآين اإل احتاج 

بعده يف كل حال اأن يرجع اإىل واقع ال�سنة التي مثلت تطبيقا واقعيا لهدى 

الفهم  لأن  التطبيق  واقع  اإىل  النظر  يلزم  ثم  بيانا.  احلكم  فيزيد  القراآن 

الذي يتبادر اإليك من الن�سو�ص نظرا قد تلفيه عند التطبيق موؤديا اإىل حرج 

اأو م�سلحة اأخرى مقدرة يف  اأو حمدثا من الآثار ما ياأباه ن�ص اآخر  عظيم 

الدين، فال بد من النظر يف الأ�سباب والعواقب وامل�سالح ل �سيما يف جمال 

الأحكام املتعلقة باحلياة العامة حيث ل يغني املنهج التف�سريي وحده وحيث 

.
)1(

التطبيق وما يوؤدي اإليه ت�سور اأكمل للم�سالح واملقا�سد اأمر لزم

1 - جتديد اأ�سول الفقه، للدكتور ح�سن الرتابي – نحو وعي اإ�سالمي معا�سر، نقال عن

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=37322&postcount=13 
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الجتهاد والتقليد:

من  هي  كانت  اإغ��الق��ه  بعد  الجتهاد  ب��اب  فتح  اإىل  حديثا  ال��دع��وة  لعل 

النطالقات الأوىل نحو التجديد، ويف ظني اأنه مل ينل بابا من اأبواب اأ�سول 

لب  اإذ هو  الجتهاد،  باب  اأخذ  ما  مثل  التجديد  نحو  و�سعيا  اهتماما  الفقه 

الأ�سول وجوهرها، ومنه تاأتي ثمرة التجديد، ولأنه يدخل يف جميع اأبوابه، 

فكاأن احلديث عن الجتهاد هو حديث عن غالب الأ�سول واأبوابه.

وقبل البدء يف الكالم عن بع�ص امل�سائل املتعلقة بالجتهاد، فاإنه يح�سن 

التنبيه على حترير امل�سطلح، فقد عرفه الإمام ال�سوكاين بقوله: »بذل الو�سع 

. واأ�سار العالمة القر�ساوي 
)1(

يف نيل حكم �سرعي عملي بطريق ال�ستنباط«

اإىل اأن عملية الجتهاد يجب اأن تكون من فقيه، يف عملية ا�ستنباط للحكم، 

ولي�ص حفظا وا�ستظهارا لالأحكام، واأن يرد هذا املورد اإىل اأهل التخ�س�ص 

  .
)	(

من علماء ال�سريعة

جتزئة الجتهاد: 

 ويف مقام الجتهاد، دعا ال�سيخ القر�ساوي  اإىل: 

1- حماولة التخفيف من ال�سروط التعجيزية التي و�سعها الفقهاء، والبعد 

عن املجتهد املطلق الذي يجتهد يف كل �سغرية وكبرية، وقبول التجزئة يف 

و�سرح    .
)	(

امل�ست�سفى« يف  الغزايل  الإم��ام  ذلك  اإىل  اأ�سار  وقد  الجتهاد، 

– حني قال: »الجتهاد حالة تقبل  – رحمه اهلل  بذلك العالمة ابن القيم 

يف  مقلدا  العلم  من  ن��وع  يف  جمتهدا  الرجل  فيكون  والنق�سام،  التجزوؤ 

غريه، اأو من باب من اأبوابه، كمن ا�ستفرغ و�سعه يف نوع من العلم بالفرائ�ص 

1 - اإر�ساد الفحول لل�سوكاين، �ص: 50	

	 - الجتهاد يف ال�سريعة الإ�سالمية لل�سيخ القر�ساوي، �ص: 1	

	 - راجع: امل�ست�سفى، �ص: 44	-45	، طبعة دار الكتب العلمية
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اأو يف باب  العلوم،  الكتاب وال�سنة دون غريها من  واأدلتها وا�ستنباطها من 

الفتوى فيما مل يجتهد فيه،  اأو غري ذلك، فهذا لي�ص له  اأو احلج،  اجلهاد 

ول تكون معرفته مبا اجتهد فيه م�سوغة له الإفتاء مبا ل يعلم يف غريه، وهل 

اأ�سحها اجلواز،  اأوجه:  فيه ثالثة  فيه؟  اجتهد  الذي  النوع  يفتي يف  اأن  له 

بل هو ال�سواب املقطوع به. والثاين: املنع. والثالث: اجلواز يف الفرائ�ص دون 

 .
)1(

غريها«

وا�سرتط ال�سيخ القر�ساوي لهذا الأمرين �سرطني:

وال�ستنباط،  للفهم  العامة  العلمية  الأهلية  لديه  تكون  اأن  الأول: 

مبعنى اأن عنده اإملاما منا�سبا بال�سروط التي �سبق ذكرها بالن�سبة للمجتهد 

املطلق.

الثاين: اأن يدر�ص مو�سوعه اأو م�ساألته درا�سة م�ستوعبة، بحيث يحيط بها 

.
)	(

من جميع جوانبها، حتى يتمكن من الجتهاد فيها

	- وال�سعي اإىل  اأن يكون الجتهاد خارجا من موؤ�س�سات جماعية، حتى 

ل يكون فرديا.

	- الجتهاد يف امل�سدر، فهو يعني اأن تكون هناك روؤية لال�ستفادة من 

القراآن الكرمي وال�سنة النبوية على نحو ي�ساعد على الجتهاد، فالقول اأن 

اآيات الأحكام خم�سمائة،اأمر يحتاج اإىل اإعادة نظر، اأو اأن الأحكام من ال�سنة 

توؤخذ من اأحاديث الأحكام وحدها، ميكن اإعادة النظر فيه، واأن ال�ستفادة 

الآية  تكون مبنهج �سمويل، ل يقف عند حد  اأن  وال�سنة يجب  القراآن  من 

اأو احلديث الذي ا�ستمل على احلكم فح�سب، بل يجب اأن ميتد نظر املجتهد 

اإىل الروؤية الكاملة للقراآن وال�سنة، حتى تتم ال�ستفادة ب�سكل اأو�سع واأ�سمل.

1 - اأعالم املوقعني عن رب العاملني ج ) �ص: 1	

	 - الجتهاد يف ال�سريعة الإ�سالمية، �ص:   5	
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يجب  امل�سائل  يف  والجتهاد  املعا�سرة،  الق�سايا  يف  الجتهاد  �سرورة 

اأمرين: ي�سمل  اأن 

الأول: الجتهاد يف امل�سائل القدمية بروؤية معا�سرة، تتوافق مع الواقع الذي 

نعي�ص فيه، اعتبارا للتغريات احلادثة والهائلة التي نعي�سها يف ع�سرنا.

ومن الأمثلة على ذلك:

والتماثل،  القب�ص  من  فيه  ي�سرتط  وما  والف�سة  الذهب  بيع  يف  احلكم  اأ- 

والإفتاء بحرمة بيع حلي الذهب بالتق�سيط.

النقدية  الأوراق  يف  ربا  ل  واأنه  النقدية،  بالأوراق  املتعلقة  ب- الأحكام 

على ما قاله ال�سافعية.

ج- اإعادة النظر يف القول بعدم وجوب الزكاة يف اأ�سناف معينة، هي تدر 

املن�سو�ص  بالأ�سناف  مقارنة  ن�ص،  فيها  يكن  مل  واإن  طائلة،  اأرباحا 

عليها، والتي قد تدر ربحا قليال مقارنة بغري املن�سو�ص عليها.

د- ا�ستثمار اأموال الزكاة.

ه- امل�سائل املتعلقة باجلهاد وربطه بالإمام، وكذلك اجلهاد اللكرتوين.

و- مفهوم اجلهاد املعا�سر، وربطه مبقا�سده، وال�ستعداد له.

ز-  اجلهاد يف ظل اجلي�ص النظامي وما يرتتب عليه من اآثار واأحكام.

املراأة ل يجب على زوجها،  تداوي  باأن  ال��زواج، كاحلكم  اأحكام  ح- بع�ص 

بل هو من باب ال�ستحباب، واأن ا�ستجابة املراأة حلاجته زوجها واجب، 

وا�ستجابته حلاجتها م�ستحبة.

ط-  اإعادة الجتهاد يف عدد من ق�سايا املراأة على �سوء املتغريات الع�سرية 

يف الق�سايا الظنية.
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ال�سرطة  يف  وعملها  كالق�ساء  ال��ك��ربى  املنا�سب  بع�ص  امل���راأة  ي- ت��ويل 

وغريها.

الدول  امل�سلمة بغريها من  والدولة  امل�سلم،  امل�سلم بغري  بيان عالقة  ك-  

يف ظل التحالفات الدولية املعا�سرة.

الثاين:  الجتهاد يف الق�سايا احلادثة بناء على الن�سو�ص والقواعد الكلية 

دون لزوم تخريجها على اأحكام قدمية.

والنوازل املعا�سرة اأ�سبحت من الكرثة الكاثرة ما ل يخفى على عاقل، 

يف كل جمالت احلياة من الفنون والقت�ساد والإعالم والجتماع، بل حتى 

يف جمال العبادات التي يظن اأن لي�ص فيها جتديد.

الإمام  بالواقع ب�سورة متفاعلة، وهو ما عرب عنه  )- يتعني ربط الجتهاد 

ال�ساطبي بقوله: »كل م�ساألة مر�سومة يف اأ�سول الفقه ل ينبني عليها فروع 

اأو اآداب �سرعية، اأو ل تكون عونًا يف ذلك، فو�سعها يف اأ�سول الفقه  فقهية 

الفقه  اإىل  باإ�سافته  العلم مل يخت�ص  اأن هذا  يو�سح ذلك  والذي  عارية، 

لكونه مفيدًا له، وحمققًا لالجتهاد فيه، فاإذا مل يفد ذلك فلي�ص باأ�سل  اإل 

له، ول يلزم على هذا اأن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة اأ�سول 

الفقه، واإل اأدى ذلك اإىل اأن يكون �سائر العلوم من اأ�سول الفقه، كعلم النحو 

واحلديث،  وامل�ساحة  والعدد  والبيان  واملعاين  والت�سريف  وال�ستقاق  واللغة 

عليها  وينبني  الفقه  حتقيق  عليها  يتوقف  التي  العلوم  من  ذلك  وغري 

اأ�سوله،  يعد من  الفقه  اإليه  يفتقر  فلي�ص كل ما  ولي�ص كذلك،  م�سائله،  من 

  .
)1(

واإمنا الالزم اأن كل اأ�سل ي�ساف اإىل الفقه ل ينبني عليه فلي�ص باأ�سل له«

اللتحام  اأول  يجب  �سيا�سية  ق�سية  يف  الجتهاد  عند  اأنه  بذلك  واأعني 

مع علماء ال�سيا�سة حتى يعلم الفقيه امل�ساألة الفقهية ب�سكل واقع، واأن يحيط 

1 - املوافقات لل�ساطبي، ج1/	4
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اإىل  ي�سل  حتى  ال�سيا�سة  علماء  مع  يت�ساور  واأن  اأغوارها،  وي�سرب  باأبعادها 

اجتهاد اأقرب لل�سواب، فاإنه كما يقول علماء املنطق: »احلكم على ال�سيء 

اأولية  مادة  يكون  اأن  يجب  التخ�س�سي  الت�سور  فهذا  ت�سوره«،  عن  فرع 

وغري  والثقافية  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية  امل�سائل  يخ�ص  فيما 

ذلك من املجالت،  فيكون املجتهد على دراية بالتخ�س�ص مع ال�سريعة، 

وال�سريعة  الو�سعي  القت�ساد  بني  مقارنة  ب�سورة   « الدرا�سة  تتم  واأن 

املادتني  تدري�ص  يتم  ول  تدر�ص  التي  املادة  ذات  يف  التفاعل  يتم  بحيث 

الطالب،  عقل  داخل  ثقايف  ازدواج  قيام  اإىل  يوؤدي  ذلك  لأن  منف�سلتني 

.
)1(

مع اأن الهدف هو اإزالة هذا الزدواج«

الإ�سالمية  الكتابات  »ب��داأت  فقد  الن�سو�ص،  من  املبا�سر  الجتهاد   -5

الراأي  اإىل مرحلة فقه  اأقرب ما يكون  املعا�سرة جتتهد اجتهادًا مطلقًا هو 

اجتاهًا  الكتابات  هذه  اجتهت  وقد  املختلفة.  املذاهب  ن�سوء  �سبقت  التي 

�سعيًا  والنبوية  القراآنية  الن�سو�ص  من  املبا�سر  ال�ستنباط  هو  اأ�سا�سيًا 

اإىل  كذلك  متتد  معا�سرة  اإ�سالمية  نظريات  اأو  جديد  فقه  تكوين  اإىل 

حتت  يدخل  اأن  وميكن  وغ��ريه��ا.  وال�سيا�سة  والقت�ساد  الجتماع  علوم 

قطب  و�سيد  ع��ودة  ال��ق��ادر  وعبد  امل���ودودي  الأ���س��ات��ذة  كتابات  النوع  ه��ذا 

كتبت  ل��ت��ي  ا ل��الح��ق��ة  ا ج���ي���ال  لأ ا م��ن  وغ��ريه��م  ل��غ��زايل  ا وحم��م��د 

اإ�سالمية. اأمور احلياة بنظريات  اإىل تغطية كافة  ال�ساعي  هذا الجتاه   يف 

وقد �سمل هذا الجتاه اأ�سلوبني:

العدل  قررت  التي  العامة  الن�سو�ص  من  املبا�سر  ال�ستنباط  اأ�سلوب   �  1

والإح�سان والرحمة والرب والإ�سالح... الخ.

1 -  جتديد الفكر الجتهادي، للدكتور جمال الدين عطية، �ص: 	18،مبجلة ق�سايا اإ�سالمية معا�سرة، 

ع	1/1	14-000	م،
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	 � واأ�سلوب اإقامة نظريات من اأحكام الفروع.

اإ�سالمية  نظرية  اأق��ام  حيث  ع��ودة  القادر  عبد  الأ�سلوبني  بني  جمع  وقد 

كاملة يف الت�سريع اجلنائي من اأحكام الفروع، كما دعا يف املقدمة اإىل اإقامة 

.
)1(

نظريات من الن�سو�ص العامة كالعدل وامل�ساواة وغريهما« 

تقدمية  تخطو خطوات  املجتهدين  التي طرقها عدد من  املباحث  ولعل 

يف الجتهاد، مثل قبول الجتهاد النتقائي وال�سعي نحو الجتهاد الإن�سائي، 

وارتباط الجتهاد بالن�سو�ص وعدم اإغفالها، وال�سعي نحو منهج قومي لفهم 

وعدم  املتيقن  الإجماع  واعتبار  موا�سعها،  الن�سو�ص حتى ل حترف عن 

امل�سلحة  واعتبار  فح�سب،  مو�سعه  يف  القيا�ص  واإعمال  عنه،  اخل��روج 

وعدم الغلو فيها. 

1 - جتديد الفكر الجتهادي، للدكتور جمال الدين عطية،  مقال مبجلة: ق�سايا اإ�سالمية معا�سرة، 

�ص: 175-176، ع	1/1	14-000	م.
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املبحث الثاين: مقا�ضد ال�ضريعة

يتاألف هذا التعبري من كلمتني: »مقا�سد« و »ال�سريعة«.

فاملقا�سد هي الغايات التي تهدف اإليها الن�سو�ص من الأوامر والنواهي 

والإباحات، وت�سعى الأحكام اجلزئية اإىل حتقيقها يف حياة املكلفني، اأفرادا 

 .
)1(

واأ�سرا وجماعات واأمة

و« ال�سريعة » يف اللغة هي املو�سع الذي يو�سل منه اإىل ماء معني ل انقطاع 

. ونقل عن بع�ص العلماء اأن ال�سريعة �سميت 
)	(

له، ول يحتاج وارده اإىل اآلة

�سريعة، ت�سبيها لها ب�سريعة املاء، من حيث اإن من �سرع فيها على احلقيقة 

.
)	(

امل�سدوقة روي وتطهر

جمال  يخ�ص  فيما  الدين،  من  الت�سريعي  اجلانب  بال�سريعة  يق�سد  وقد 

ن�سان  الإ عالقة  يخ�ص  فيما  و  اأ احل��ي��اة  ق�سايا  يف  وال��ف��ت��وى  الفقه 

اأحوال  اأكانت  اأو فيما يخ�ص عالقاته مع غريه، �سواء  العبادات،  من  بربه 

عالقة  يخ�ص  فيما  اأو  وجنايات،  حدودا  اأو  مالية،  معامالت  اأو  �سخ�سية، 

ونظم  ال�سرعية  ال�سيا�سية  من  بينها  فيما  ال�سعوب  اأو  بينه،  فيما  املجتمع 

احلكم داخل القطر الواحد، اأو الأمة الواحدة، اأو الأمم فيما بينها. 

وت�سريعاته  واآدابه  و�سعائره  بعقائده  كله،  الدين  ال�سريعة على  وقد تطلق 

ومعامالته. 

الغايات الكربى، والعلل  ال�سريعة، نق�سد بها  وحني نتحدث عن مقا�سد 

العظمى، واحلكم املنوطة بالأحكام ال�سرعية فيما يتعلق بالعقيدة والعبادات 

مقا�سد  ندوة  القر�ساوي،  اهلل  عبد  ليو�سف  ال�سريعة،  مقا�سد  لندوة  الفتتاحية  اجلل�سة  كلمة   -  1

موؤ�س�سة  005	م،  مار�ص   (-1/ 6	14ه���  حمرم   	4-	0 لندن  الإ�سالمية،  املذاهب  عند  ال�سريعة 

الفرقان للرتاث الإ�سالمي، �ص: 9.

	 - راجع: مادة �سرع، معجم األفاظ القراآن الكرمي،ج	/	1،  اإ�سدار جممع اللغة العربية

	 - راجع: مفردات القراآن للراغب الأ�سفهاين، �ص: 51-450).
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غري  القر�ساوي،  ال�سيخ  رجحه  ما  وه��ذا  والآداب،  والأخ��الق  واملعامالت 

والعلل  الغايات  ت�سمل  املقا�سد  اأن  وهو  �سابطا،  عليه  اأ�سيف  اأين 

واحلكم من حيث التكليف ال�سرعي.

ويف ح�سبي اأن هناك اأمورا يجب التنبيه عليها يف مقام درا�سة املقا�سد، 

وهي:

غالبها  اأن  العلماء  عنها  حتدث  التي  ال�سريعة  مقا�سد  على  املالحظ  1 -

يجتهد  اأن  اإىل  بحاجة  اأن��ن��ا  ه��ذا  ويعني  ال��ف��ردي،  اجل��ان��ب  على  يركز 

العلماء يف النظر اإىل املقا�سد مبنظور جماعي اأممي، وكما اجتهد العلماء 

بال�ساطبي، وحلوقا  الإمام اجلويني والغزايل، ومرورا  ال�سابقون بداية من 

بال�سيخ الطاهر بن عا�سور، ومن تخ�س�سوا يف املقا�سد حديثا، فاإن اخلروج 

الجتهاد  غالب  فاإن  غالبا،  يزال  ل  للمقا�سد  للنظر  الفردي  الإطار  عن 

هي حماولة اخلروج من عنق املقا�سد الفردية، مبحاولة اإيجاد مناذج غري 

ميكن  اأو  خم�سة  املقا�سد  كون  يف  التفكري  حماولة  اأو  كتبهم،  يف  مذكورة 

الزيادة عليها، بل رد حماولت اخلروج عن اخلم�سة اإىل ت�سمنها يف الكليات 

اخلم�سة، ولكن املنهج الغالب يف ح�سبي واحد، وحني يفكر العلماء املجتهدون 

يف النظر اإىل املقا�سد بنظرة كلية �ساملة، ميكن توليد مقا�سد على منهج 

خمتلف، مكمل ملا بداأه علماء املقا�سد.

اإن النظرة اإىل املقا�سد املوجودة ماأخوذة من جانب واحد من الت�سريع،  	 -

و �سروريته.  الدين  اأهمية  منه  اأخذ  الردة:  »فحد  العقوبات،  وهو جانب 

وحد الق�سا�ص: اأخذ منه اأهمية النف�ص و�سروريتها. وحد الزنى: اأخذ منه 

اأهمية الن�سل و�سروريته. وحد ال�سرقة اأخذ منه اأهمية املال و�سروريته. 

.
)1(

وحد ال�سكر: اأخذ منه اأهمية العقل و�سروريته«

مقا�سد  ندوة  القر�ساوي،  اهلل  عبد  ليو�سف  ال�سريعة،  مقا�سد  لندوة  الفتتاحية  اجلل�سة  كلمة   -  1

موؤ�س�سة  005	م،  مار�ص   (-1/ 6	14ه���  حمرم   	4-	0 لندن  الإ�سالمية،  املذاهب  عند  ال�سريعة 

الفرقان للرتاث الإ�سالمي، �ص: )15-1.
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واإن اعترب اأن هذا  ق�سوٌر يف النظرة اإىل املقا�سد، فاإنه يجب عند اعتماد 

اإىل  ل  كله،  الت�سريع  جوانب  اإىل  ينظر  اأن  للمقا�سد  النظر  يف  التجديد 

اأقرب  هو  ب�سكل  املقا�سد  دائرة  تو�سيع  لنا  يت�سنى  حتى  وحدها،  العقوبات 

لطبيعة املقا�سد واأهميتها ومكانتها من الت�سريع.

جزء  على  ت�ستمل  ل  بحيث  املقا�سد،  اإىل  النظر  تو�سيع  اإىل  يدعو  وهذا 

اأن  التنظري  مقام  يف  املقا�سد  طبيعة  من  بل  باب،  دون  باب  اأو  جزء،  دون 

تكون م�ستملة على اأبواب الفقه كله، وهذا ل ينفي اخل�سو�سية، فتكون هناك 

مقا�سد كلية، كما ميكن اأن تكون هناك مقا�سد جزئية.

من املفيد الإبقاء على مراتب وم�ستويات املقا�سد، و اأن تبقى كما هي:  	 -

مرتبة ال�سروريات، ومرتبة احلاجيات ومرتبة التح�سينات، واأن تعتمد تلك 

املراتب فيما يجد من مقا�سد، بناء على النظرة الكلية، اأو بناء على ا�ستمال 

النظرة املقا�سدية جلوانب الت�سريع كله.

يجب التنبيه يف مقام الجتهاد املقا�سدي، اأن ال�سيء الواحد قد يكون  ( -

التح�سيني،  فيه  يكون  وقد  احلاجي،  فيه  يكون  وقد  ال�سروري،  فيه 

نه مما ي�ساعد على هذا اعتماد التحليل اأ�سا�سا للنظر والجتهاد. واأ

املقا�سد  طبيعة  لفهم  القدمية،  املقا�سدية  الجتهادات  ر�سد  يتعني    -5

تاأ�سي�سا وتنظريا، وعدم القت�سار على اأعالم املقا�سد كاجلويني والغزايل 

و�سيخ املقا�سد الإمام اأبي اإ�سحاق ال�ساطبي، بل يجب اأن تر�سد كل حماولت 

التجديد يف املقا�سد،مثل: املقا�سد  عند الإمام احلكيم الرتمذي فيما كتبه 

كتبه  وما  واأ�سراره«،  و »احلج  العلل«،  »اإثبات  و  »ال�سالة ومقا�سدها«،  يف 

اأبو بكر القفال ال�سا�سي، املعروف بالقفال الكبري )ت64	 ه�( وخا�سة كتابه: 

»حما�سن ال�سريعة«، وما كتبه العالمة ابن بابوية القمي، املعروف ب�»ال�سيخ 

ال�سدوق« ) ت: 81	ه�(، وخا�سة يف كتابه »علل ال�سرايع«، وكذلك ما كتبه 

اأوائل من  يعد من  اإنه  العامري )ت: 81	(،حيث  اأبو احل�سن  ال�سيخ  اأي�سا 
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نظر للمقا�سد ب�سكل كلي، ومن �سبقه كان جل اعتماده على النظرة اجلزئية 

»الإعالم  كتابه  من  ال�ساد�ص  الف�سل  ذلك  يف  كتب  ما  واأه��م  املقا�سد،  يف 

مبناقب الإ�سالم«، وهو اأول من تنبه للكليات اخلم�ص، والتي ا�ستوت على يد 

الغزايل فيما بعد.

 كما يجب ا�ستخال�ص النظرة املقا�سدية بني فرتة اجلويني و ال�ساطبي، 

طوىل  يد  وله  الغزايل،  الإم��ام  اأهمهم  من  العلماء،  من  كبري  عدد  وميثلها 

يف املقا�سد، والإمام ابن ر�سد، والإمام اأبو بكر بن العربي املالكي، والإمام 

فخر الدين الرازي، والإمام �سيف الدين الآمدي، والإمام عز الدين بن عبد 

والإمام  الطويف،  الدين  جنم  والإمام  القرايف،  الإمام  وتلميذه  ال�سالم، 

ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم.

الطاهر  م��ام  الإ كتبه  مما  املعا�سرة،  الجتهادات  ر�سد  يتعني  6 -

عا�سور، وقد كتب اهلل تعاىل له ال�سهرة يف املقا�سد، حتى لقب باملعلم  ابن 

ال�سيخ ر�سيد ر�سا،  اإىل ما كتبه  النتباه  ال�ساطبي، كما يجب  بعد  الثاين 

منهج  تبني  من  احلديث  الع�سر  علماء  من  عدد  منهج  من  معلوم  هو  وما 

حممد  وال�سيخ  �سلتوت،  حممود  ال�سيخ  مثل:  تطبيقة،  كناحية  املقا�سد 

عبد اهلل دراز، وال�سيخ حممد يو�سف مو�سى، وال�سيخ حممد املدين، وال�سيخ 

حممد اأبو زهرة، وال�سيخ عبد الوهاب خالف، وال�سيخ علي اخلفيف، وال�سيخ 

حممد م�سطفى �سلبي، وال�سيخ على ح�سب اهلل، وال�سيخ الدكتور م�سطفى 

زيد، وال�سيخ الدكتور م�سطفى الزرقا، وال�سيخ الدكتور م�سطفى ال�سباعي، 

وال�سيخ الدكتور البهي اخلويل، وال�سيخ �سيد �سابق، وال�سيخ حممد الغزايل، 

وال�سيخ عالل الفا�سي املغربي، كما يجب الرتكيز على ما كتبه العالمة ال�سيخ 

يو�سف القر�ساوي يف كثري من كتبه، وحماولت كل من الدكتور جمال الدين 

الذين  املعا�سرين  الباحثني  اأهم  ومن  جمعة.  علي  الدكتور  وال�سيخ  عطية، 

اهتموا باملقا�سد بنظرة جديدة، الدكتور �سيف الدين عبد الفتاح، وقد عكف 
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على درا�سة نظرية املقا�سد منذ اأكرث من ع�سرين �سنة، وهو ما يزال يطور 

يف نظرية املقا�سد ب�سكل تطبيقي معا�سر، يجعل النتفاع مبقا�سد ال�سريعة 

يدخل غالب العلوم املعا�سرة،اإن مل تكن كلها.

اإن من اأهم جمالت التجديد طرق معرفة ا�ستنباط املقا�سد، و�سواء  7 -

اأكان عن طريق ا�ستقراء الأحكام اجلزئية للو�سول اإىل مقا�سد كلية، وهذا 

ما فعله اجلويني والغزايل وال�ساطبي  وغريهم.اأو حماولة ا�ستنباط املقا�سد 

من خالل ن�سو�ص الكتاب وال�سنة مبا�سرة، وهذا ما دعا اإليه بع�ص املهتمني 

باملقا�سد حديثا. ويف احلقيقة فاإن هذا عندي كان اأوىل من الطريقة الأوىل، 

اإذ حوى القراآن وال�سنة مقا�سد عديدة، وكل الجتهادات الأخرى حتوم حول 

الكتاب وال�سنة، فكان الأوىل هو الأخذ منهما مبا�سرة، مع عدم اإغالق الباب 

من اأن تكون هناك م�سادر اأخرى غريهما.

املقا�سد، فقد  واملعا�سرة يف حتديد عدد  القدمية  الجتهادات  ر�سد  8 -

والن�سل والعقل  والنف�ص  الدين  اأنها خم�سة، هي:»حفظ  اإىل  القدامى  ذهب 

واملال«، واأ�ساف البع�ص العر�ص �سمن املقا�سد، واأ�ساف املحدثون مقا�سد 

الب�سرية  اإ���س��الح  مقا�سد  ر�سا  ر�سيد  ال�سيخ  العالمة  ذك��ر  فقد  اأخ���رى، 

النبوة  وبيان وظيفة  الثالث،  الدين  اأركان  »اإ�سالح  ومن كونها ع�سرة هي: 

واحلرية  والعلم  واحلكمة  العقل  دين  الإ�سالم  اأن  بيان  و  للب�سر،  والر�سالة 

يف  الإ�سالم  مزايا  وتقرير  وال�سيا�سي،  الجتماعي  والإ�سالح  وال�ستقالل، 

العالقات  اأ�سول  وبيان  واملحظورات،  العبادات  من  ال�سخ�سية  التكاليف 

اإ�سالح  اإىل الإ�سالح القت�سادي واملايل، و  الدولية يف الإ�سالم، والإر�ساد 

نظام احلرب ودفع مفا�سدها وح�سرها على ما فيه اخلري للب�سر،  واإعطاء 

.
)1(

الن�ساء حقوقهن الإن�سانية والدينية واملدنية، و حترير الرقاب من الرق 

الواحد،  اهلل  ه��ي:  خم�سة،  ال��ق��راآن  حم��اور  ال��غ��زايل  ال�سيخ  جعل  وق��د 

1 - ذكر ال�سيخ حممد ر�سيد ر�سا ذلك يف كتابه:« الوحي املحمدي«.
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وميدان  القراآين،  والق�س�ص  بالبعث،  والإميان  الدال على اخلالق،  والكون 

مع  نتعامل  »كيف  كتابه  يف  القر�ساوي  ال�سيخ  اأم��ا   ،
)1(

والت�سريع« الرتبية 

القراآن«، فجعل مقا�سد القراآن �سبعة، هي: ت�سحيح العقائد يف الت�سورات 

وخ�سو�سا  وحقوقه  الإن�سان  كرامة  وتقرير  واجل��زاء،  والر�سالة  لالألوهية 

وتقومي  الب�سرية  النف�ص  وتزكية  وتقواه،  اهلل  عبادة  اإىل  والدعوة  ال�سعفاء، 

ال�سهيدة  الأمة  وبناء  املراأة،  واإن�ساف  ال�ساحلة  الأ�سرة  وتكوين  الأخالق، 

على الب�سرية، والدعوة اإىل عامل اإن�ساين متعاون«. ويف كتابه »مدخل ملعرفة 

الإ�سالم، جعلها خم�سا، مكررا بع�سا من ال�سبع، وهي عنده »تكوين الإن�سان 

ال�سالح، و الأ�سرة ال�ساحلة، و املجتمع ال�سالح، و الأمة ال�ساحلة، والدعوة 

اإىل اإن�سانية متعاونة«.

ومن اأهم ما يجب اللتفات اإليه يف بناء املقا�سد ما دعا اإليه الدكتور  9 -

اأحمد الري�سوين من الهتمام مبقا�سد العقائد فلي�ست �سرائع الإ�سالم اأوىل 

العقائد  »فمجال  الإ�سالم،  عقائد  من  مقا�سدها  من  وبالبحث  بالعناية 

قد خال تقريبا من النظر املقا�سدي، وكاأن عقائد الإ�سالم لي�ص لها مق�سد 

ول غر�ص ول ثمرة ترجى، اأو اأن على املكلف اأن يعتقدها ويعقد عليها قلبه 

لي�ص اإل. وليت الأمر وقف عند هذا احلد، فاإنه قد يهون، ولكن الذي ح�سل 

تنفيذها  اتخاذ غري مقا�سدهم، مت  العقائد هو  تغييب مقا�سد  ونتج عن 

العقائد  واأدخ��ل��ت  ي�سادها،  مبا  عليها  وال��رد  املناوئني  اخل�سوم  م��ن 

اأفقدتها  خيالية  ذهنية  متاهات  يف  الربيئة-  الب�سيطة  -تلك  الإ�سالمية 

   
)	(

قيمتها، و�سرفتها عن مقا�سدها وعن بعدها العملي«

1 - يراجع كتاب: املحاور اخلم�سة للقراآن الكرمي، ال�سيخ حممد الغزايل، وهذه املحاور اخلم�سة هي 

جل الكتاب ومو�سوع مادته.

	 - الري�سوين، اأحمد، ندوة مقا�سد ال�سريعة عند املذاهب الإ�سالمية، لندن 0	-4	 حمرم 6	14ه� 

ن�ساأته  ال�سريعة..  مقا�سد  يف  البحث  الإ�سالمي..  للرتاث  الفرقان  موؤ�س�سة  005	م،  مار�ص   (-1/

وتطوره وم�ستقبله، للدكتور اأحمد الري�سوين، �ص:		-4	.
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و اأ�سيف اإىل هذا، اأن العقائد حينما اأ�سحت علما له اأطره، لغر�ص الدفاع 

امل�سلمني،  لغري  موجها  اأ�سحى  الكالم  اأن  يعني  الإ�سالم،  حمى  عن 

فاإن هذا عمل جليل، ولكن اجلمهور امل�ستهدف من هذا العلم بهذا ال�سكل لي�ص 

امل�سلمني، و بالتايل جاء كثري من علم العقيدة ب�سكله املو�سوع لغري امل�سلمني، 

واملو�سوع  علما.  وتنظريه  تاأطريه  بعد  ب��دوره  يقم  فلم  للم�سلمني،  ولي�ص 

�سبحانه  بربهم  النا�ص  عالقة  ي�سحح  حيا  علما  يكون  اأن  العقيدة  علم  يف 

وتعاىل وي�سبط �سلوكهم من خالل الإميان بالغيب، ومع كرثة املوؤلفات فيه، 

فاإننا يف حاجة اإىل اأن نكتبه مبنهج جديد، يقرب من منهج تلقي ال�سحابة 

والتابعني العقيدة دافعا لل�سلوك احل�سن، فتخرج لنا برامج عملية، وخطوات 

الإميان  وامل�ستفاد من  به،  ال�سلة  تعاىل، وح�سن  الإميان باهلل  تنفيذية، يف 

باملالئكة وعالقة امل�سلم بهم، وعالقته بالكتب ال�سماوية والر�سل والأنبياء، 

وت�سحيح طبيعة القدر والإن�سان م�سري اأم خمري، واأن للجنة اأنا�سا يدخلونها 

جربا وكذلك النار، واأثر ذلك يف �سلوكهم، والإميان باليوم الآخر وعالقته 

بال�سلوك، كل م�ساحات الغيب الأخرى.

تقت�سر  واأل  املتنوعة،  املقا�سد يف جمالت احلياة  ال�ستفادة من  10 -

الإفادة من املقا�سد يف جمال الت�سريع، بل ميكن ال�ستفادة منها يف احلياة 

الفكرية والثقافية والجتماعية، وغريها.

ال�سعي نحو جعل املقا�سد علما م�ستقال، مبا فيه من م�سطلحات  11 -

وقواعد ومنهج، ومن خالل النظر اإىل اأ�س�ص تكوين العلم الثالثة، فاإنا نلحظ 

اأن امل�سطلحات لها نوع من ال�ستواء يف املقا�سد، وكذلك املنهج فيه خطوات 

ل باأ�ص بها، اأما عن قواعد املقا�سد فاأح�سب اأن هذا باب يحتاج اإىل توليد. 

اأما احلديث عمن اأول من �سنف فيه، واأهم امل�سنفات واملقا�سد ذاتها ففيها 

كالم كثري موجود.
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املبحث الثالث: القواعد الفقهية والأ�ضولية

والقواعد هي الإ�سا�ص جمع اأ�ص، وهو ما يرفع ال�سيء عليه، ويكون اعتماده 

.
)1(

عليه

اأنها: ق�سية  وقد عرفها الأ�سوليون بتعريفات متعددة متقاربة، من ذلك 

.
)	(

كلية تنطبق حتتها جميع جزئياتها، واإليه ذهب اجلرجاين والتفتازاين

عندهم  فهي  الكلية،  دون  والأكرثية  الأغلبية  تعريفها  يف  البع�ص  وراعى 

حكم اأكرثي ينطبق على غالب جزئياته للتعرف على اأحكامها، وممن ذهب 

.
)	(

لذلك تاج الدين ال�سبكي  واحلموي وابن جنيم وغريهم

ن�سو�ص  يف  كلية  فقهية  اأ�سول  هي  بقوله:«  الزرقا  الدكتور  عرفها  كما 

تدخل  التي  احل��وادث  يف  عامة  ت�سريعية  اأحكاما  تت�سمن  د�ستورية  موجزة 

.
)((

حتت مو�سوعها«

فوائد القواعد الفقهية:

و للقواعد الفقهية فوائد مهمة، اأهمها:

الفقيه  ت�سوق  ال�سابط  الكثرية، فمعرفة  الفروع  1- ال�ستغناء عن حفظ 

اإىل احلكم دون حفظه، اإذ اإنها تاأ�سيل جامع للفروع اجلزئية، وفائدة ذلك 

كما قال القرايف: »ومن جعل يخرج الفروع باملنا�سبات اجلزئية دون القواعد 

الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها وا�سطربت،  تناق�ست عليه  الكلية 

و�ساقت نف�سه لذلك وقنطت، واحتاج اإىل حفظ اجلزئيات التي ل تتناهى 

1 - راجع: ل�سان العرب مادة: اأ�سا�ص.

	 - راجع: كتاب التعريفات للجرجاين، �ص:171، دار الكتب العلمية 	140ه�، و التلويح على التو�سيح، 

ج0/1	، طبعة حممد على �سبيح. القاهرة.

الأ�سباه  �سرح  الأب�سار  عيون  غمز  و   ،(1 �ص:  الندوي،  اأحمد  لل�سيخ  الفقهية  القواعد  راج��ع:   -  	

والنظائر للحموي، ج1/		.

) - املدخل الفقهي العام للدكتور م�سطفى الزرقا، ج	/974.
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بقواعده  الفقه  �سبط  ومن  مناها  نف�سه من طلب  تق�ص  ومل  العمر  وانتهى 

  
)1(

ا�ستغنى عن حفظ اأكرث اجلزئيات لندراجها يف الكليات«.

يقع  واأل  الجتهاد،  يف  لل�سواب  اأق��رب  يكون  اأن  على  الفقيه  اإعانة   -	

امل�سائل  بني  اجلامع  الرابط  فمعرفة  ال�ستنباط،  يف  املنهجي  اخلطاأ  يف 

اجلزئية يولد ات�ساقا يف احلكم وجعله اأقرب لل�سواب.

	- توليد امللكة الفقهية، والقدرة على الجتهاد وال�ستنباط، مما ي�ساعد 

الأزمان  املتولدة عرب  وامل�ستجدات  الأمور احلادثة  الفقيه على احلكم على 

واختالف الأماكن والأحوال، قال ال��س�ي�وط�ي: »اعلم اأن فن الأ�سباه والنظائر، 

ح�ق�ائ�ق  ع�ل�ى  يطلع  به  عظيم،  فن  الفقهية،  القواعد  فيه  تدخل  ال��ذي 

ويقتدر  وا�ستح�ساره،  فهمه  يف  ويتمهر  واأ�سراره،  وماآخذه  ومداركه،  الفقه 

مب�سطورة،  لي�ست  التي  امل�سائل  اأحكام  ومعرفة  وال�ت�خ�ري��ج،  الإحلاق  على 

 
)	(

واحلوادث والوقائع التي ل تنق�سي على مر الزمان«.

)- امل�ساعدة على ن�سج املناهج الفقهية وا�ستوائها، وجعلها اأقدر ا�ستجابة 

ملتطلبات الع�سر، كما يقول القرايف: »وهذه القواعد مهمة يف الفقه عظيمة 

الفقه  رونق  ويظهر  وي�سرف  الفقيه،  قدر  يعظم  بها  الإحاطة  وبقدر  النفع 

وتفا�سل  العلماء  تناف�ص  فيها  وتك�سف،  الفتاوى  مناهج  وتت�سح  ويعرف 

.
)	(

الف�سالء، وبرز القارح على اجلذع وحاز ق�سب ال�سبق من فيها برع«

5- كما اأن معرفة القواعد توقف املرء على �سيء كثري من مقا�سد ال�سرع، 

بها  كما  الأحكام،  علل  وتنك�سف  واحلكم،  الأ�سرار  تعرف  القواعد  من  اإذ 

يتولد ميزان الأولويات و املاآلت واملوازنات.

فقهية  نظريات  الفقهية  القواعد  طريق  عن  يتولد  اأن  ميكن  اأنه  كما   -6

1 - اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق، للقرايف، ج1/	،طبعة عامل الكتب.

	 - الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، �ص:6.

	 - اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق، للقرايف، ج1/	.
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ح�سبي  ويف  الباب،  يف  وال�سابط  القاعدة  من  نظرا  اأكرب  تكون  جامعة، 

والقواعد،  الأ�سول  من  ا�ستواء  واأقل  نا�سئا  مازال  بالنظريات  الهتمام  اأن 

ولكنه يخرج الفقيه من النظر اجلزئي اإىل النظر الكلي من خالل الإحاطة 

مبو�سوع النظرية، وما يتولد عن هذا من الجتهاد داخل امل�سائل املتفرعة 

يف النظرية الواحدة.

وكل هذه الفوائد وغريها ت�ساعد الفقيه على ن�سج عملية الجتهاد الفقهي، 

مما يجعل علم الأ�سول قادرا على ا�ستيعاب ما ي�ستجد من م�سائل حادثة 

يف جمالت احلياة.

التجديد يف القواعد الفقهية 

وبالنظر للقواعد الفقهية املوجودة، فاإن هناك قواعد كلية، وقواعد متفق 

النظر  واإن  خا�سة،  وقواعد  عامة،  وقواعد  فيها،  خمتلف  وقواعد  عليها، 

واإن كانت  القواعد،  واأن  القواعد م�ستنبط غالبه من خالل اجلزئيات.  يف 

اإىل ا�ستكمال م�سرية التجديد  اأننا يف حاجة  اأكرث ا�ستواء من غريها، غري 

فيها من خالل:

الجتهاد يف ا�ستنباط قواعد فقهية من خالل ن�سو�ص الكتاب وال�سنة،  1 -

اأكرث  القواعد  يجعل  الأحكام  م�سدر  من  القواعد  ا�ستنباط  اأن  وذلك 

ان�سباطا و اأقرب لل�سواب.

حترير حمل النزاع يف القواعد املختلف فيها، حتى ترتقي من قواعد  	 -

يف  الأ�سل  اأن  وذل��ك  ال�ستطاعة،  قدر  عليها  متفق  اإىل  فيها  خمتلف 

القواعد اأنها �سابطة، والأ�سل يف ال�سابط األ يكون خمتلفا فيه، اإذ اإنه  

مبثابة اجلامع ل املفرق.

اأبواب الفقه على حدة، فتكون  اأن تتم درا�سة القواعد يف كل باب من  	 -
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يف  الفقه  وق��واع��د  الأ���س��رة،  اأح��ك��ام  يف  الفقه  لقواعد  درا���س��ة  هناك 

العبادات، وقواعد الفقه يف املعامالت املالية، وقواعد الفقه يف ال�سيا�سة 

ال�سرعية، وقواعد الفقه يف املجال القت�سادي وغريها، والأمل معقود 

على اأن تتبنى اأق�سام ال�سريعة بالكليات ال�سرعية مثل هذه املو�سوعات 

لتكون اأ�سبه مبو�سوعة علمية، لي�ست يف ح�سر القواعد، ولكن حماولت 

املو�سوعية، مبعنى  الناحية  القواعد من  اإىل  بالنظر  نتائج  ا�ستخراج 

وغريها  الأ�سرة  اأحكام  قواعد  يف  النظر  خالل  من  بنتائج  نخرج  اأن 

من الأبواب واملو�سوعات.

يف  الأحناف  فمنهج  منهجية،  روؤي��ة  على  بناء  القواعد  درا�سة  تتم  اأن  ( -

القواعد غري منهج احلنابلة اأو املالكية اأو ال�سافعية اأو غريهم، كما اأن 

روؤية الفقهاء املعا�سرين تختلف من مدر�سة لأخرى، ومن اجتاه لآخر.

للخروج  التجديد  جهود  ا�ستكمال  بعد  القواعد  من  ال�ستفادة  تتم  اأن  5 -

بخطوات م�ساعدة لعلوم الفقه، كالفقه الجتماعي، والفقه ال�سيا�سي، 

ميكن  ل  التي  العلم  اأرك��ان  اأه��م  من  القواعد  اإذ  القت�سادي،  والفقه 

ال�ستغناء عنها.

	-  القواعد الأ�ضولية:

 ل �سك اأن القواعد الأ�سولية هي لب اأ�سول الفقه وجوهره، وهي الرتجمة 

ال�سرعية اجلزئية،  اإىل معرفة الأحكام  الو�سول  العملية لالأ�سول يف �سبيل 

و من خالل البحث، -وبخالف القاعدة الفقهية- مل جند تعريفات كثرية 

للقاعدة الأ�سولية، ومن اأهم ما ورد يف تعريفها اأنها » حكم كلي تنبني عليه 

.
)1(

الفروع الفقهية، م�سوغ �سياغة عامة، وجمردة، وحمكمة«

1 - القواعد الأ�سولية عند الإمام ال�ساطبي، للدكتور اجليالين املريني، �ص: 55،طبع دار ابن عفان، 

القاهرة.
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الفقهية،  القواعد  تعريف  عن  كثريا  يختلف  ل  التعريف  ه��ذا  اأن  غري 

الت�سريع  م�سادر  من  امل�ستنبطة  الكلية  الأحكام  باأنها:  نعرفها  اأن  وميكن 

الأدلة  ال�سرعية من  الأحكام  ا�ستنباط  اإىل  بها  يتو�سل  التي  الأحكام  واأدلة 

التف�سيلية.

مثال ذلك: القاعدة الأ�سولية »النهي يقت�سي الفور والدوام«، فهي حكم 

كلي يتخرج عليه الأحكام اجلزئية للعديد من الن�سو�ص التي وردت ب�سيغة 

النهي مثل قوله تعاىل {ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ} )البقرة: 		1(، 

فالنهي عن نكاح امل�سركات يف هذه الآية يفيد الفورية يف ترك هذا الفعل، 

و�سرورة الدوام وال�ستمرار يف البعد عنه، اإذ ل يتحقق المتثال اإل بالدميومة 

وال�ستمرار يف البتعاد عن املنهي عنه.

ومنه اأي�سا قوله تعاىل: {ژ  ژ  ڑ} )الإ�سراء: 		( فتفريعا على 

ولزوم  فورا  الزنى  ترك  �سرورة  هنا  النهي  من  ي�ستفاد  ال�سابقة  القاعدة 

ال�ستمرار يف تركه واجتنابه والبعد عن كل و�سيلة تف�سي اإليه.

تف�سريا  ال�سرعية  الن�سو�ص  تف�سري  يف  وظيفتها  تكمن  القواعد  وه��ذه 

ي�ستنبط  اأن  بها  ي�ستطيع  التي  والو�سائل  بالأدوات  الفقيه  وتزويد  �سحيحا، 

.
)1(

الأحكام ال�سرعية من مواردها املختلفة

يخ�س�سه«،  دليل  يرد  مامل  عمومه  على  يجري  »العام  اأي�سا:  ذلك  ومن 

امل�ستندة  و»امل�سالح  فيه جائز«،  فالقيا�ص  تعليله،  اأمكن  و»كل حكم �سرعي 

اإىل كلي ال�سرع معتربة«، و»الإجماع حجة«، و»املقا�سد ال�سرورية يف ال�سريعة 

اأ�سل للحاجية والتح�سينية«. وغري ذلك.

ال�سريعة  مبقا�سد  وعالقتها  والفقهية  الأ�سولية  الرحمن..القواعد  عبد  الكيالين،  راج��ع:    -  1

الإ�سالمية.، �ص: 6. بحث بندوة مقا�سد ال�سريعة عند املذاهب الإ�سالمية بلندن.
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اأنواع القواعد الأ�ضولية:

والقواعد الأ�سولية ثالثة اأنواع: 

يتم  ل  مثل:»ما  ال�سرعية،  بالأحكام  متعلقة  اأ�سولية  قواعد  الأول:  النوع 

اإل به فهو واجب«، و »التخيري ينفي الوجوب«، و »الوجوب يت�سمن  الواجب 

حترمي الرتك«،»املباح من حيث هو مباح ل يكون مطلوب الفعل ول مطلوب 

و»الواجب  احلرج«،  رفع  معناها  الرخ�سة  اإىل  املن�سوبة  و»الإباحة  الرتك«، 

الفعل  ك��ان  »اإذا  و  للواجب«،  خ��ادم  و»امل��ن��دوب  ب��اجل��زء«،  اأو  بالكل  واج��ب 

مكروها باجلزء كان ممنوعا بالكل«، و»اإيقاع ال�سبب مبنزلة اإيقاع امل�سبب«، 

و»اأ�سباب الرخ�ص لي�ست مبق�سودة التح�سيل لل�سارع، ول مق�سودة للرفع«، 

لي�ست مق�سودة  و»املوانع  املو�سوف«،  مع  كال�سفة  امل�سروط  مع  »ال�سرط  و 

لل�سارع«، و»الرخ�ص اإ�سافية  ل اأ�سلية«، و»طلب التخفيف بوجه غري �سرعي 

باطل« وغري ذلك من القواعد يف هذا النوع.

النوع الثاين: القواعد اللغوية الأ�سولية، وهي القواعد امل�ستمدة من اللغة، 

لفاظ،  الأ خالل  من  ال�سرعية  الأحكام  ا�ستنباط  على  ت�ساعد  وهي 

»الأمر  قاعدة:  مثل  والنبوي،  القراآين  الن�ص  تف�سري  على  ت�ساعد  فهي 

وال�ستقراء«،  بال�سيغ  ثابت  و»العموم  باملقيد«،  الأم��ر  ي�ستلزم  ل  باملطلق 

يدل  املطلق  م��ر  و»الأ قليل«،  ن��ه  اأ ل  اإ ال�سرعيات  يف  واق��ع  و»الت�سابه 

الوجوب«، و»النهي عن ال�سيء يقت�سي الف�ساد«، و»دليل العبارة مقدم  على 

على مفهوم املخالفة عند التعار�ص«.

 ويالحظ يف هذا النوع اأنه ينبني على اللغة بناء كليا، ولكن الإفادة منه 

هي اإفادة �سرعية، ويف التعر�ص ملباحث اللغة يجب اأن نفرق بني ال�ستغراق 

القواعد  اإث��راء  �سبيل  ا�ستثماره  يف  ما ميكن  وبني  بحتة،  لغوية  مباحث  يف 

الأ�سولية وعلم الأ�سول.
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النوع الثالث: هو القواعد املتعلقة بالأدلة وامل�سادر ال�سرعية، �سواء اأكانت 

هذه امل�سادر اأ�سلية اأم تبعية، مثل:»قول ال�سحابي« ال�سنة »يفيد اأنها �سنة 

دليل  دل  ما  اإل  الأحكام  يف   [ للر�سول  م�ساواتنا  »والأ�سل   ،»[ الر�سول 

على اأنه خا�ص به ]«، و »كل دليل �سرعي قطعي فال اإ�سكال يف اعتباره«، 

حجة  ال�سحابة  »بيان  و  ب�سارع«،  لي�ص  و»العقل  لل�سرع«،  تابع  و»العقل 

و»ال�سريعة  الفعل«،  مرجوحية  على  دال   [ و»تركه  عليه«،  اأجمعوا  فيما 

بح�سب املكلفني كلية عامة«، و»من اخلالف ما ل يعتد به يف اخلالف«، وغري 

ذلك من القواعد.

مب�سادر  يتعلق  مم��ا  م�ستنبطة  اأدل��ة  اأن��ه��ا  الأدل���ة  ه��ذه  على  وي��الح��ظ 

والإجماع  وال�سنة  بالقراآن  تتعلق  قواعد  اأنها  يعني  والأدل���ة،  الت�سريع 

ال�سرعية،  الأدل��ة  من  ذلك  وغري  وال�ست�سحاب  وال�ستح�سان  والقيا�ص 

مو�سوعها  لأن  وال�سنة،  الكتاب  من  م�ستنبطة  قواعد  اأنها  تعني  ل  ولكنها 

م�سادر واأدلة الت�سريع، بخالف القواعد امل�ستنبطة من امل�سادر والأدلة، 

فمو�سوعها هو مو�سوع القاعدة ذاتها. وهذا النوع الأخري يظهر يف القواعد 

جمموعة  كل  من  واخل��روج  لالأدلة،  ا�ستقراء  وهو  بالأحكام،  تتعلق  التي 

والف�ساد  والنهي  كالأمر  اأ�سويل،  مبو�سوع  تتعلق  بقاعدة  منها  مو�سوعية 

والبطالن وغري ذلك.

حديث  اأن  اهلل  رحمه  عا�سور  ب��ن  الطاهر  حممد  ال�سيخ  لح��ظ  وق��د 

من  الأح��ك��ام  ا�ستنباط  يف  جله  ك��ان  الأ�سولية  القواعد  عن  الأ�سوليني 

انتزاع  م��ن  ب��ه��ا  ال��ع��ارف  مت��ك��ن  ق��واع��د  ب��وا���س��ط��ة  األ��ف��اظ ال�����س��ارع 

كانت  الفقه  اأ�سول  كتب  فيها  فا�ست  التي  املباحث  ن  واأ منها،  الفروع 

قا�سرة، لأن الأ�سوليني ق�سروا مباحثهم فيها على القواعد التي تبحث يف 

التاأويل  وم�سائل  والظاهر  الن�ص،  الإطالق،  العموم،  مثل  ال�سريعة  األفاظ 
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)1(

والرتجيح والن�سخ دون العناية الكافية مبقا�سد الت�سريع العامة 

الفرق بني القواعد الأ�ضولية و القواعد الفقهية 

وقد حتدث العلماء والباحثون عن الفرق بني القواعد الأ�سولية والقواعد 

الفقهية، من ذلك:

اخلطاأ،  من  ليحفظه  الفقيه،  ي�سلكه  منهاج  الأ�سولية  القواعد  اأن  1 -

اأما القواعد الفقهية، فهي جمموعة اأحكام مت�سابهة، توؤول اإىل قيا�ص واحد.

اأن القواعد الفقهية قد ت�ستنبط من القواعد الأ�سولية ولي�ص العك�ص. 	 -

مو�سوع  اأما  الكلية،   ال�سرعية  الأدل��ة  الأ�سولية  القواعد  مو�سوع  اأن  	 -

القواعد الفقهية فهي فعل املكلفني.

اأن جمال القواعد الأ�سولية الدليل الكلي، اأما القواعد الفقهية، فهي  ( -

تهتم بالدليل اجلزئي.

ا�ستنباط  اإىل  به  يتو�سل  ا�ستدليل  كلي  حكم  الأ�سولية  القواعد  اأن  5 -

الأحكام ال�سرعية العملية من اأدلتها التف�سيلية، اأما القواعد الفقهية فهي 

حكم �سرعي عملي تتفرع منه العديد من الأحكام اجلزئية.

والوقائع،  اجلزئيات  جميع  على  مطردة  كلية  الأ�سولية  القاعدة  اأن  6 -

اأما القاعدة الفقهية، فهي متثل اأغلبية.

ال�ستدلل،  يف  الفقهية  القاعدة   على  مقدمة  الأ�سولية  القاعدة  اأن  7 -

ولي�ص  لال�ستئنا�ص  الفقهية  القاعدة  اإن  ق��ال:  من  راأي  نرف�ص  وب��دورن��ا 

الفتوى  يجوز  ق��ال:»ل  حني  احلموي  الإم��ام  اإليه  ذهب  كما  لال�ستدلل، 

نرى  بل   ،
)	(

اأغلبية«  بل  كلية  لي�ست  لأنها  وال�سوابط  القواعد  تقت�سيه  مبا 

1 - انظر: مقا�سد ال�سريعة للطاهر ابن عا�سور، حتقيق حممد الطاهر املي�ساوي  �ص: 168-167، 

الطبعة الأوىل 1418-1998، طبع الب�سائر لالإنتاج العلمي.

	 - غمز عيون الأب�سار للحموي، 7/1	.
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منها،  اأقوى  هو  ما  هناك  يكن  مامل  بها،  ي�ستدل  قد  الفقهية  القاعدة  اأن 

واأنها توؤخر على القاعدة الأ�سولية.

اأ�سولية،  تكون  اأن  ت�سلح  م�سرتكة،  قواعد  هناك  اأن  على  التنبيه  مع 

التي تتحد  اأن تكون فقهية، وهذا ظاهر يف عدد من القواعد  كما ت�سلح 

.
)1(

الو�سف يف 

اقرتاحات اإ�ضافية:

�سابقا  امل�سرية  الديار  مفتي  جمعة  علي  الدكتور  بروؤية  هنا  اأختتم  و 

يف نظرته لتجديد اأ�سول الفقه، وهو ي�سع خطة لذلك، فيقول:»وميكن ت�سور 

خطة لتجديد اأ�سول الفقه: 

من حيث ال�ضكل وال�ضياغة: 1 -

اأ- اإدخال علوم املقا�سد والقواعد والفروق والتخريج يف علم اأ�سول الفقه 

لإ�سفاء جانب التطبيق عليه.

والعربية  كالكالم  اأخ���رى،  علوم  اإىل  لنتمائه  منه،  الدخيل  ب- ح��ذف 

واملنطق..اإلخ، وميكن اأن جتمع يف �سورة مقدمة اأو مدخل لذلك العلم.

ج- ترتيب مادة اأ�سول الفقه بعد هذه الإ�سافة واحلذف مع حترير املذاهب 

وحل النزاع وبيان الراجح ودليله.

ذلك  يف  مبا  الأ�سول  مادة  مع  التعامل  لتي�سري  الفنية  الفهار�ص  د- عمل 

من ح�سر امل�سطلحات.

ه- اخلدمة التحقيقية ب�سروطها.

1 - راج���ع: القواع���د الأ�سولية عن���د الإمام ال�ساطبي، ����ص: 	6-64، واأ�سول الفق���ه، اأبو زهرة، 

����ص: 9-10، والقواع���د الأ�سولي���ة والفقهي���ة وعالقته���ا مبقا�س���د ال�سريع���ة الإ�سالمي���ة. د. عبد 

الرحم���ن الكي���الين، ����ص: 10-8 .
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تطوير امل�ضمون:  2 -

اأ- بيان اآلية تخريج الفروع على الأ�سول واإحلاقها بالقواعد الفقهية مع بيان 

كيفية ال�ستفادة من الفروق.

ب- جعل املقا�سد ال�سرعية مظلة لالإفتاء يرجع اإليها لتكون �سابطة وحاكمة 

ومعدلة لعملية الإفتاء كجزء من اآليات التخريج والإحلاق و�سروطه.

ج- تطوير ت�سنيف م�سادر الأدلة اإىل: م�سادر و مناهج و اأدوات.

د- حتويل الإجماع والجتهاد اإىل موؤ�س�سات.

ه- اإثارة م�سائل جديدة منها:

- ا�ستخدام منهج اأ�سول الفقه يف العلوم الجتماعية.

- ا�ستخدام مناهج العلوم الجتماعية يف اأ�سول الفقه.

.  -
)1(

ا�ستخدام ما ي�ستجد

لإحداث  املنهجي  ال�ساأن  بهذا  العلمية  املوؤ�س�سات  تنتهي  اأن  يف  والأم��ل 

التجديد الفعال يف البحث الفقهي والأ�سويل على حد �سواء.

واهلل املوفق لكل خري، وهو الهادي اإىل ال�سراط امل�ستقيم.

الغر  و�سحبته  بيته  اآل  وعلى  والآخ��ري��ن،  الأول��ني  �سيد  على  اهلل  و�سلى 

امليامني.

1 - جمعة، علي، حول ق�سية جتديد اأ�سول الفقه، حولية كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية، العدد 

العا�سر، �سنة 	141ه�، �ص: 	8	-84	.
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اأهم مراجع البحث

الجتهاد يف ال�سريعة الإ�سالمية لل�سيخ الدكتور يو�سف القر�ساوي  -  1  -

دار القلم - الكويت.

 – العربي -  	 الكتاب  – دار  الأحكام لالآمدي )علي بن حممد(  اإحكام 

بريوت ط 1، )1)1ه�/1984م.

زكريا  اأبو  النووي  �سرف  بن  يحيى  وامل�ستفتي  واملفتي  الفتوى  اآداب  	  -

دار الفكر -، حتقيق: ب�سام عبد الوهاب اجلابي، الطبعة: الأوىل:  

دم�سق - 1408.

اأدب املفتي وامل�ستفتي، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان ال�سهرزوي  (  -

اأبو عمرو، حتقيق: د. موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة العلوم واحلكم، 

عامل الكتب - بريوت - 1407، الطبعة: الأوىل.

حممد  بن  علي  بن  حممد  الأ�سول  علم  حتقيق  اإىل  الفحول  اإر�ساد  5  -

 - الفكر  دار  م�سعب،  اأبو  البدري  �سعيد  حممد  حتقيق:  ال�سوكاين،  

بريوت الطبعة: الأوىل: 	141 - 	199م،

اأبو عمر يو�سف بن عبد  ال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�سار،  6  -

اهلل بن عبد الرب النمري القرطبي، حتقيق: �سامل حممد عطا-حممد 

علي معو�ص، دار الكتب العلمية - بريوت الطبعة: الأوىل.

الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي- طبع املكتبة التوفيقية مب�سر. 7  -

اأ�سول الت�سريع الإ�سالمي لل�سيخ على ح�سب اهلل- دار الفكر العربي. 8  -

الطبعة  مب�سر،  ال�ستقامة  مطبعة  9  -– اخل�سري  لل�سيخ  الفقه  اأ�سول 

الثالثة.
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اإعالم املوقعني عن رب العاملني  لبن قيم اجلوزية  )اأبي عبد اهلل حممد  10  -

بن اأبي بكر بن اأيوب  احلنبلي ( – دار الكتب العلمية- بريوت.

اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق، للقرايف- طبعة عامل الكتب. 11  -

-  	1 البحث يف مقا�سد ال�سريعة.. ن�ساأته وتطوره وم�ستقبله، للدكتور اأحمد 

الري�سوين ندوة مقا�سد ال�سريعة عند املذاهب الإ�سالمية، لندن 0	-

للرتاث  الفرقان  موؤ�س�سة  005	م،  مار�ص   (-1/ 6	14ه���  حمرم   	4

الإ�سالمي.

عبد  بن  بهادر  بن  حممد  الدين  بدر  الفقه  اأ�سول  يف  املحيط  البحر  1	  -

عليه:  وعلق  اأحاديثه  وخرج  ن�سو�سه  �سبط  حتقيق:  الزرك�سي،  اهلل 

د. حممد حممد تامر،  دار الكتب العلمية - لبنان/ بريوت، الطبعة: 

الأوىل :- 1	14ه� - 000	م، وطبعة اأخرى دار الكتبي.

جتديد الفقه الإ�سالمي، للدكتور جمال الدين عطية،،طبع دار الفكر. 1(  -

جتديد الفكر الجتهادي، للدكتور جمال الدين عطية،  بحث من�سور  15  -

مبجلة » ق�سايا اإ�سالمية معا�سرة، ع	1/1	14-000	م.

التلويح على التو�سيح، طبعة حممد على �سبيح. القاهرة. 16  -

م. التمهيد لبن عبد الرب- دار الفكر العربي – م�سر 000	-  17

تنقيح الأ�سول للقا�سي �سدر ال�سريعة عبيد اهلل بن م�سعود املحبوبي  18  -

البخاري احلنفي، مطبوع على هام�ص �سرح التلويح على التنقيح، طبع 

مكتبة �سبيح مب�سر، بدون تاريخ.

الكتب  دار  النمري،  الرب  عبد  بن  يو�سف  وف�سله،  العلم  بيان  جامع  19  -

العلمية - بريوت – 98	1.

114



�سربي..  والفقه..م�سعود  احلديث  يف  الغزايل  حممد  ال�سيخ  جهود  	0  -

ر�سالة ماج�ستري بق�سم ال�سريعة، كلية دار العلوم.

العني  قرة  ل�سرح  املعني  فتح  األفاظ  حل  على  الطالبني  اإعانة  حا�سية  	1  -

مبهمات الدين، اأبو بكر ابن ال�سيد حممد �سطا الدمياطي، دار الفكر 

للطباعة والن�سر والتوزيع - بريوت.

كلية  حولية  		  - – جمعة  علي  دكتور  الفقه،  اأ�سول  جتديد  ق�سية  حول 

الدرا�سات الإ�سالمية والعربية، العدد العا�سر، 1	14ه�- 	199م.

ال�سيخ  العربي(  البعث  واأ�سطورة  العربية  القومية  )حقيقة  اخلديعة  		  -

تاريخ. – بدون  حممد الغزايل – دار الرو�سة للن�سر – القاهرة 

درر احلكام يف �سرح غرر الأحكام ملنال خ�سرو )القا�سي حممد بن  	4  -

فراموز احلنفي ( – دار اإحياء الكتب العربية .

ر�سائل ابن عابدين لبن عابدين احلنفي. 	5  -

بريوت-  	6  - – الفكر  دار  القزويني(  يزيد  بن  )حممد  ماجة  ابن  �سنن 

حتقيق حممد فوؤاد عبدالباقي.

 – الفكر -  7	 –دار   ) ال�سج�ستاين  الأ�سعث  بن  )�سليمان  داود  اأبي  �سنن 

بريوت - حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد.

الرتاث  اإحياء  دار  	8  - – الرتمذي(  عي�سى  بن  )حممد  الرتمذي  �سنن 

العربي - بريوت – بريوت- دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.

طبع دار الفكر العربي مب�سر. ال�سافعي لل�سيخ اأبو زهرة – -  9	

�سرح التلويح على التو�سيح، مل�سعود بن عمر التفتازاين ال�سافعي، طبع  	0  -

مكتبة �سبيح، بدون تاريخ.
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�سرح الع�سد على خمت�سر ابن احلاجب »ع�سد امللة والدين الإيجي »  	1  -

مكتبة الكليات الأزهرية- م�سر – بدون تاريخ.

ال�سنة  الفتوحي  مطبعة  البقاء  اأبي  �سرح الكوكب املنري، لتقي الدين  		  -

املحمدية.

ال�سيعة وفنون الإ�سالم لل�سيد ح�سن ال�سدر، طبعة م�سر. 		  -

كثري  ابن  دار  	4  - –  ) اجلعفي  اإ�سماعيل  بن  )حممد  البخاري  �سحيح 

اليمامة-1407ه�، حتقيق  د.م�سطفى ديب البغا.

دار اإحياء الرتاث  �سحيح م�سلم )م�سلم بن احلجاج الني�سابوري( – -  5	

العربي - بريوت- حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي.

عون املعبود، حممد �سم�ص احلق العظيم اآبادي، دار الكتب العلمية -  	6  -

بريوت -، الطبعة: الثانية: 1995م. 

اأحمد  �سرح  للحموي  والنظائر  الأ�سباه  �سرح  الأب�سار  عيون  غمز  	7  -

احلنفي احلموي. - ط.1. 1985- بريوت، لبنان: دار الكتب العلمية.

ابن  احلليم  عبد  بن  اأحمد  الدين  )تقي  تيمية  لبن  الكربى  الفتاوى  	8  -

تيميةاحلنبلي( - دار الكتب العلمية – بريوت.

الفروع لبن مفلح ) �سم�ص الدين اأبو عبد اهلل حممد بن مفلح املقد�سي  	9  -

احلنبلي ( – عامل الكتب، وطبعة دار الكتب العلمية، بريوت 1418ه�.

الفقه الإ�سالمي بني الأ�سالة والتجديد، الدكتور يو�سف القر�ساوي،  40  -

مكتبة وهبة، الطبعة الثالثة:  4	14 ه� = 	00	م.

ه�. فقه ال�سرية للغزايل – دار الريان للرتاث – القاهرة 1407-  1)

– التجارية-  	4 –املكتبة  املناوي(  )عبدالروؤوف  للمناوي  القدير  في�ص 

م�سر، 56	1ه�
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القراآن الكرمي. 4	  -

القواعد الأ�سولية عند الإمام ال�ساطبي، للدكتور اجليالين املريني -  ((  -

طبع دار ابن عفان، القاهرة.

الإ�سالمية.  ال�سريعة  مبقا�سد  وعالقتها  والفقهية  الأ�سولية  القواعد  (5  -

د. عبد الرحمن الكيالين بحث بندوة مقا�سد ال�سريعة عند املذاهب 

الإ�سالمية بلندن.

ه�. كتاب التعريفات للجرجاين، دار الكتب العلمية 	140-  46

الدين عبد  البزدوي )عالء  الإ�سالم  اأ�سول فخر  الأ�سرار عن  ك�سف  47  -

العزيز بن اأحمد البخاري(، حتقيق حممد املعت�سم باهلل البغدادي، 

دار الكتاب العربي –بريوت )1)1ه� -1988م.

ندوة مقا�سد ال�سريعة عند املذاهب الإ�سالمية، لندن 0	-4	-  48 حمرم 

6	14ه� /1-) مار�ص 005	م، موؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي..

يو�سف  للدكتور  ال�سريعة،  مقا�سد  لندوة  الفتتاحية  اجلل�سة  كلمة 

القر�ساوي.

الأزهرية  الكليات  مكتبة  ال�����س��ريازي-   اإ�سحاق  اأب��ي  لالإمام  اللمع،  (9  -

العلمية.

حتقيق د. طه جابر  املح�سول  للرازي )حممد بن عمر بن احل�سني( –-  50

العلواين – جامعة -الإمام حممد بن �سعود- الريا�ص 1400ه�

املحيط لأديب اللجمي واآخرين. 51  -

املدخل الفقهي العام للدكتور م�سطفى الزرقا، دار القلم - دم�سق-  5	  -

1418ه� - 1998م.
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�سعبان  للدكتور  الإ�سالمية،  والعلوم  وال�سنة  القراآن  لدرا�سة  املدخل  5	  -

حممد اإ�سماعيل- دار الأن�سار بالقاهرة – بدون تاريخ.

امل�ستجدات الفقهية لدار الإفتاء امل�سرية..درا�سة فقهية اأ�سولية من  5(  -

دار  بكلية  دكتوراه  ر�سالة  �سربي،  م�سعود   ،	005 حتى   1987 �سنة 

العلوم ق�سم ال�سريعة طبع �سوت القلم م�سر.

امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم الني�سابوري )حممد بن عبد اهلل(  55  -

القادر عطا- دار الكتب العلمية – بريوت  عبد  م�سطفى  – حتقيق 
–11)1ه�.

حتقيق حممد  امل�ست�سفى للغزايل )اأبي حامد حممد بن حممد ( – -  56

	141ه�،  – بريوت  العلمية  الكتب  – دار  ال�سايف  عبد  ال�سالم  عبد 

وكذلك الطبعة الأمريية.

م�سر  م�سند اأحمد )اأحمد بن حنبل ال�سيباين( – موؤ�س�سة قرطبة – -  57

– بدون.
دار  العربية-  اللغة  جممع  اإ�سدار    - الكرمي  القراآن  األفاظ  معجم  58  -

ال�سروق القاهرة.

مفردات القراآن للراغب الأ�سفهاين، مكتبة اأولد ال�سيخ مب�سر. 59  -

مقا�سد ال�سريعة للطاهر ابن عا�سور، حتقيق ودرا�سة حممد الطاهر  60  -

املي�ساوي- الطبعة الأوىل 1418-1998، الب�سائر لالإنتاج العلمي.

بدون تاريخ. هذا ديننا للغزايل- دار الثقافة – الدوحة قطر – -  61

118







1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د.  �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء.

�أ. طالل �لعامر      

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

�أ. حميي �لدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. �أحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد �لهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد �حلميد �صامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمر�ن      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

�أ.د. مو�صى �لعرباين      

د.نا�صر يو�صف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      



81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــافـة.

اأ. د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      

83- اأ�ص�ش النظام الجتماعي يف الإ�صلم.

د. عبد احلميد عيد عو�ش      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      

85- معامل منهجية يف جتديد خطاب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      






