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 مقدمة
إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،      

شريك له، فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال  من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل
 ، أما بعد: وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

)هتذيب التسليم للنص الشرعي واملعارضات الفكرية املعاصرة( هو  بـ املوسوم عملفأصل هذه ال     
صاحل العجالن, فهد بن لشيخ , ل)التسليم للنص الشرعي واملعارضات الفكرية املعاصرة :كتاب

املؤلف من . م(2015-ه1436مركز التأصيل للدراسات والبحوث, جدة, الطبعة الثانية, 
سواء كان من الكتاب أو من السنة،  ،ابتباعه قضية التسليم للنص الشرعي فيه تناول( صفحة، 281)

يتفاوت و ن اهلدى. ؛ ألنه الضمان من أي احنراف أو زيغ أو بعد عبوته أم ظنيًّاقطعيًّا يف ثوسواء كان 
  املسلمون هبذا األصل، وإن كانوا يتفقون على أصل اإلميان ابهلل ورسوله؛ فكلما زاد اليقني بقلب املسلم

كلما و إن مل خيرج عن أصل التسليم. وكلما ضعف ضعف تسليمه و ، كمل تسليمه وانقياده هلل ورسوله
 الذي ميحص هللا به املؤمنني.  ت عليه املعارضات وهي من االبتالءن النص كثر بعد االنسان ع

اليت  ( أثر عميق يف ختفيف أثر الشبهاتإلشاعة هذا األصل الشرعي )التسليم هلل ورسوله و      
تتقبله نفس رها؛ ألنه مفهوم سريع التأثري و وتقليص ضر  أنتجت العديد من االحنرافات يف الوقت املعاصر،

فع به مجيع املسلمني ابختالفهم وتنوعهم، وأتثريه عميق يتجه املسلم وتنقاد إليه. كما إنه عام التأثري ينت
 إىل إصالح رؤية اإلنسان، وعقله. وألجل ضبط الرؤية حنو هذا األصل ال بد من االلتزام أبمرين:

 العلم حبدود هذا التسليم وأحكامه. األول:
به مبخالفة قاعدة العدل واإلنصاف: فال يكون كل خطأ يف اجتهاد ما سببًا ألن يتهم صاح الثاين:

 التسليم.
 : ، مهان التسليم واإلذعان للنصوص الشرعية والعناية به يتطلب أمرين مهمنيكما إ     
 .لعقلية والنقلية اليت يقوم عليهابيان معناه، وأتصيله، وشرح أدلته، والكشف عن مستنداته ا أواًل:
 .جابة عليها إمجااًل وتفصيالً واإلالعناية ابملعارضات اليت ترد على النص الشرعي  اثنيًا:
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 ل، وهي: وقد أتلف هذا الكتاب من مخسة فصو      

 الفصل األول: التسليم للنص الشرعي واملعارضة ابلعقل.

وظيفة العقل ومكانته من النص الشرعي، وبنين معاين العقل، وذكر جمموعة الشيخ املؤلف تناول فيه      
مكانة عالية يف الشريعة منها كونه دلياًل موصاًل إىل هللا، ويقبل  من املقومات اليت جعلت العقل يتبوأ

بصاحبه إىل اإلميان به، وأن احملافظة عليه تعترب من الضرورات الشرعية، وأن إعماله جزء من أحكام 
مث أردف املؤلف بذكر اجملاالت اليت ُيسل ِّم فيها العقل للنص الشرعي،   الشريعة، وغريها من املقومات.

ليم للمغيبات، والتسليم لألخبار الشرعية، واألوامر والنواهي الشرعية، واألحكام التعبدية، إىل غري كالتس
ومن مث عدند أشكال االحنرافات ابلعقل عن التسليم للنص، كتقدميه عليه، واستقاللية العقل،  ذلك.

رائق اليت تنحرف ابلعقل وتقديسه، واالعتماد عليه، وإنكار ما كان خارجاً عن احملسوس، وغريها من الط
 عن مساره الصحيح يف التسليم واإلذعان للنص الشرعي.

 الفصل الثاين: التسليم للنص الشرعي واملعارضة بفهم النص.
ابحلديث عن املعامل  األساسية يف داللة النصوص الشرعية، كأوصاف القرآن يف القرآن، الشيخ بدأ      

الة يف القرآن، وكذلك ما يتناول القرآن من ذم الشك والريب وكذلك من الدالئل أوصاف الرسول والرس
والتلبيس، والذم لإلعراض وغريها من الدالئل، واليت نتوصل من خالهلا إىل معامل أربعة مهمة وهي: أن 
آايت القرآن واضحة جلية، بينة، يعرف مراد هللا منها، وأن فهمها يكون عن طريق فهم اللغة اليت محلت 

، وسار عليه صحابته الكرام ومن وأن املنهج الواضح القطعي اجللي هو ما بيننه النيب هذه اآلايت، 
تناول مث  ينة واضحة قد فصلها هللا وبينها.بعدهم، وأن دالئل القرآن تؤخذ من ظاهره، فهي دالئل ب

ويل االحنراف بفهم النص عن التسليم للنص الشرعي، وذكر عدة مظاهر هلذا االحنراف؛ كالتأ موضوع
 املذموم، والقراءة اجلديدة للنصوص الشرعية، والقول بظنية الداللة الشرعية، وغريها من صور االحنراف.

 الفصل الثالث: التسليم للنص الشرعي واملعارضة ابلواقع.
احلديث فيه عن املعامل األساسية ملراعاة الشريعة للواقع، كبناء الشريعة على ما حيقق مصاحل تناول      
ليتكلم بعد ذلك عن االحنراف عن التسليم للنص  ، ومراعاة متغريات الواقع، وضرورة فهمه.الناس
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الشرعي بدعوى الواقع، فذكر من ذلك تقدمي املصلحة على النص، وحتريف األحكام لتغري الزمان 
 واملكان، وربط األحكام الشرعية بظروف خاصة، وإغالق ابب االجتهاد وغريها من مظاهر االحنراف.

 لفصل الرابع: التسليم للنص الشرعي واملعارضة ابملقاصد.ا
بتعريف علم املقاصد، وبيان حجيته، وأنواعه، مث ذكر معامل التسليم للنصوص يف الشيخ مهد      

املقاصد، فعرف املقاصد الشرعية، وبنين طرق معرفتها، وتكلنم عن مثراهتا، وعن جماالت عملها، وضوابط 
مث أردف ابلكالم عن االحنراف ابملقاصد عن التسليم للنص الشرعي، فذكر من  .ذلك العمل، وغري ذلك

ذلك تعليق تطبيق األحكام الشرعية على أوصاف غري شرعية، وإنكار األحكام الشرعية بدعوى خمالفة 
 املقاصد، وترك النظر يف الدليل واألخذ أبي قول فقهي وغريها من مظاهر هذا االحنراف.

 تسليم للنص الشرعي واملعارضة ابخلالف الفقهي:الفصل اخلامس: ال
ابلكالم على نشأة اخلالف الفقهي ودوافعه، مث أردف مبعامل التسليم للنص الشرعي يف الشيخ مهد      

 اخلالف الفقهي، فتحدث عن تعظيم أمر الفتيا يف الدين، وعدم تقدمي شيء على كالم هللا وكالم رسوله
 ابحلديث عن االحنراف  مث ختم شرعية، والتحذير من اتباع اهلوى.، وبيان أن اخلالف ليس حجة

ابخلالف الفقهي عن التسليم للنص الشرعي، وذكر من مظاهر ذلك التعصب الفقهي، واالختالف 
 والتفرق، واالكتفاء ابجملمع عليه، وترك املختلف فيه، والرتخص ابتباع اهلوى، وغريها.

 له.  اً لكتاب القيِّم، واختصار هتذيب هلذا ا صفحاتت هذه الفكان     

فما كان من صواب فبتوفيق من هللا وحده، وما كان من خطأ وتقصري فمن نفسي، وأستغفر هللا      
على ذلك. سائلة املوىل عز وجل أن جيعلين وإايكم ممن قال القول واتبع أحسنه وعمل عماًل فأتقنه، 

 حبه أمجعني، ومن تبعهم م ننا إىل يوم الدين.وأصلي وأسلم على نبينا وهادينا حممد، وعلى آله، وص
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 الفصل األول

 ملعارضة ابلعقلالتسليم للنص الشرعي وا

 

 :وفيه

 املبحث األول: وظيفة العقل ومكانته يف النص الشرعي.

 املبحث الثاين: جماالت تسليم العقل للنص الشرعي.

 املبحث الثالث: االحنراف ابلعقل عن التسليم للنص الشرعي.
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 املبحث األول
 وظيفة العقل ومكانته يف النص الشرعي

 يراد ابلعقل معان عدة ترجع إىل أربعة معاٍن:     

 الغريزة اليت خلقها هللا تعاىل يف اإلنسان واختصه هبا عن سائر املخلوقات. .1
 عاقل. العلوم الضرورية اليت ال خيلو منها .2
 العلوم املكتسبة املستفادة من التجارب. .3
 العمل ابلعلم. .4

ومل يكن للعقل أي وكمال التسليم من كمال العقل، وللعقل مكانة جليلة يف الشريعة اإلسالمية،      
إشكالية العقل والنقل عندما جاء من إشكال مع النص الشرعي، ال معارضاً وال مناقضاً له، إمنا أحدثت 

  ؛ فحرِّف وردِّ الشرع.هلوىالعقل وأدخل  فيه اأساء إعمال 

 ما أييت:  من املقومات اليت جعلت العقل يتبوأ مكانة عالية يف الشريعة    

طاعة  االميان به واخلضوع حتت حكمه و ومقبل بصاحبه إىل :أن العقل دليل موصل إىل هللا .1
داالً يف احلقيقة إىل خمالفة فهو خملوق يهدي إىل خالقه، وال ميكن هلذا املخلوق أن يكون رسله. 

 ما أنزل هللا. 
 اليت جاءت الشريعة ابلعناية هبا: الشرعية اخلمس أن احملافظة على العقل من الضرورات .2

فيكون حفظه من جهة الوجود ابلسعي إىل ما يقيم أركانه وحيفظ وجوده بنشر العل.، وحفظه 
كرات واخلرافات واجلهل واالعتداء من جهة العدم مبنع األسباب اليت تؤدي إىل إفساده كاملس

 عليه، وكل ما يضره.  
  وتعطيله تعطيل جلزء من أحكام الشريعة. :عمال العقل جزء من أحكام الشريعةن إإ .3
وقد توسط أهل احلق )أهل السنة واجلماعة( بني األشاعرة الذين  :معرفة قبح األشياء وحسنها .4

وقبحها، وبني املعتزلة الذين غلوا يف إثباته  غلوا يف نفي العقل فجعلوه ال يدرك حسن األشياء
 فجعلت إدراك الشيء ومعرفة ثوابه وعقابه مستنداً إىل العقل.

 وفهم النص يتجلى يف أمور: :الشريعةنصوص أن العقل هو أداة فهم  .5
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: ووظيفة العقل يف فهم النص ليست مطلقة، بل مقيدة بقيود تضمن دقة فهم النص ابتداءً  -
  لنتيجة، وجيب فهم النص من خالل اللغة اليت جاء هبا.  وصول العقل إىل ا

: وهذه معرفة العلل واملصاحل و احلكم واملقاصد اليت جاءت هبا النصوص و الدالئل الشرعية -
 جلهد وعمل عقلي ظاهر.حتتاج 

: من خالل منهجية عقلية قررها العلماء وبينوا مراتبها، دفع ما يظهر من تعارض بني النصوص -
اجلمع أو النسخ والرتجيح، والنظر يف داللة النصوص من عموم وخصوص وتقييد من تقدمي 

 وإطالق، وغري ذلك.  
: وهذا حيتاج جلهد عقلي حىت يستطيع اإلنسان معرفة دخول هذه تنزيل النص على الواقع -

الواقعة يف حكم النص، وفحص الواقع ليتحقق من خلوه من األوصاف اليت قد يرتتب عليها 
  كم.اختالف احل

 : ملنع وقوع ما خيالف مقصد الشارع من جلب املصاحل ودفع املفاسد.النظر يف مآالت األحكام -
: من حيث كونه قطعيًا أو ظنياً، متفقًا عليه أم مثة خالف يف معرفة درجة احلكم الشرعي -

 داللته. 
ال  والبحث عن احلكم والعلل والغاايت:  البحث و السؤال عن احلكمة والغاية من التشريع -

 .يقوي اإلميان هبا ينايف التسليم واالنقياد للشرع، وإمنا معرفة حكمتها وغايتها
، ويكشف ه ابلوحي الذي يرشده ويهديهمفأكر  ونقصه فقد علم هللا حاجته :رمحة هللا ابلعقل. 6     

له ما خفي من علوم الغيب كي ال يتيه يف الضالالت. كما جتاوزت الشريعة عن خطأ العقل الذي 
صدر من املسلم املنقاد هلل ولرسوله بعد اجتهاده وبذل وسعه، فإن أخطأ فهو معفو عنه وله اجر وإن ي

 أصاب فله أجرين.
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  الثاين املبحث
 الشرعي للنص العقل تسليم جماالت

 من اجملاالت اليت يسلم فيها العقل للنص الشرعي ما أييت:      
 هي:والغيب ثالثة انواع  :التسليم للمغيبات .1

إضايف نسيب مثل ما يغيب عن احلواس؛ لكن يدركه الغري، مثل: ما غاب عن اجلميع يف  األول:
 احلياة الدنيا لكنه يدركه يف حال الربزخ.

ما ميكن قياسه وجتربته؛ ألنه يف متناول العقل، مثل العلم مبنازل الشمس والقمر، ومعرفة  الثاين:
 حال اجلنني بقياس حركته. 

 قيقي استأثر هللا بعلمه مثل موعد قيام الساعة.غيب ح الثالث:
فالعقل الصحيح من يعرف وجود الشيء لوجود الدالئل عليه، وال جيعل اإلدراك احلسي املادي 

 هو الدليل الوحيد ملعرفة األشياء.  
فكل ما جاء من األخبار يف كالم هللا تعاىل، أو كالم نبيه فهو حق  :التسليم لألخبار الشرعية .2

سواًء كانت قصصاً، أو أخباراً ماضية، أو تنبؤات للمستقبل، أو أحوال يوم القيامة، أو وصدق، 
 صفات هللا تعاىل، وغري ذلك.  

وتصديقها واالجتهاد يف القيام هبا؛ حفظاً ملصاحل اإلنسان  :النواهي الشرعيةالتسليم لألوامر و  .3
 الدنيوية واألخروية. 

لشرعية هلا حاالن، األول ما كان معقواًل يرجع ملصاحل : فاألحكام احكام التعبديةالتسليم لأل .4
معلومة، والثاين ما مل يدرك معناه وهو التعبدي، واملؤمن يتبع الشريعة ويسلم هلا يف كال 
احلكمني. فالعقل قاصر عن الداللة هلذه العبادات، ولوال الوحي ملا عرف بعقله كيف يعبد هللا 

 تعاىل.
فكما ان العقل يهدي إىل هللا؛ فهو يرفض أن يكون مث أحد  :رفض التسليم ألحد سوى هللا .5

 يف االتباع والتشريع والعصمة.  له ما هلل من حقوق، وال ينزل أحداً منزلة رسول هللا 
فاملؤمن يسلم ألحكام الشريعة  :احلكم الشرعيةيم للمصاحل واملفاسد واملعاين و التسل .6

 من عند هللا سبحانه.وحكمها، ملا عقل معناه وملا ال يعقل ؛ ألهنا 
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 الثالث املبحث
 الشرع للنص التسليم عن ابلعقل االحنراف 

، بعد ظهور فرق اخلوارج بعد عصر الصحابة وكبار التابعني نشأت معارضة النصوص ابلعقل     
 الصحيح.راف به عن طريقه ابالحنوالشيعة؛ فكان أكرب ظلم للعقل 

بزعم  الشرعي للنص واإلذعان التسليم ه الصحيح يفمسار  ابلعقل عن من أشكال االحنرافاتو      
  :يتما أي ،الصعود والرتقي به

   :أواًل: تقدمي العقل على النقل
وكلما  ،والقاعدة اليت جتري على لسان كل من يف قلبه شك من أي نص شرعي ،م الشبهات هناأوهي 

 ضعف التسليم واالنقياد هلل ورسوله عظمت هذه القاعدة. 
دفعت  ،تقدمي العقل على النقل يف حقيقته دليل مركب مبين على أصول ومقدمات فاسدةودليل      

وقرر  -رمحه هللا-قائلها إىل تبين هذا اخليار يف التعامل مع النص. وقد أصِّل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 اآلتية: واملوقف الصحيح من املعارضات اليت توجه إليه يف العناصر  ،منهجية التعامل مع النص الشرعي

فالنظر ال يكون لنوع الدليل هل هو عقلي أم نقلي، وإمنا  :النظر يكون لقوة الدليل ال لنوعه .1
الدليل القطعي على الدليل الظين، سواء كان الدليل القطعي عقلياً ينظر يف ذات الدليل فيقدم 

 .أم نقلياً 
خيالف العقل أهنم خلعوا هن وحقيقة أهنم يقبلون ابلنقل مامل  :الدالئل النقلية ليست كلها ظنية .2

 النقل أن يكون قطعياً أبداً.
 فما ،عرضوا عن دالئل الشريعةأهنم أل؟ ملاذا يقطعون يف العقليات و يظنون يف النقليات .3

 .عادت تفيد يف قلوهبم اليقني اليت تفيده الدالئل العقلية
 وقوهلم هذا فيه مغالطة من جهتني: هل العقل أصل النقل؟ .4

يقع به  بل لدليل حمدد وهو ما حيصل به االميان ابهلل وما ،صل لكل النقلأعقل ال ليس كل األوىل:
 .  التصديق لنبوة حممد

أنه هو الذي أوجد النص واظهره، وإمنا هو  -كما يقولون  -ليس معىن أن العقل أصل النقل  الثانية:
  طريق الوصول إليه.

 



11 
 

كما جعلتم الدليل يقال هلم:   :النصنه من أ معارضة النص ومعارضة ما يتوهم التفريق بني .5
يمكن أن يكون دليلكم العقلي أيضًا هو عبارة عن النقلي متعلقًا أبمر ضعيف وفهم خاطئ؛ ف

؛ لذا وجب العودة إىل تقدمي القطعي منهما على الظين سواء كان نقاًل أو خاطئفهم وتفسري 
  عقاًل.

يكن أحد من الكفار يعارض كالم فلم  :غياب شبهة معارضة الوحي ابلعقل حىت عند الكفار .6
الرسول أبنه خيالف صريح املعقول، فهذا دليل على أن النص الشرعي ال ميكن أن خيالف 

  العقل.
  :أن النقل أوىل ابلتقدمي من العقل .7
 العقل مصدق للشرع يف كل ما اخرب به و ليس النقل مصدقًا للعقل يف كل ما اخرب به. ف -
 .واضطراب طريق املعقوالت انضباط الطريق ملعرفة املنقول -
 .تقدمي الدليل العقلي يبطل النقل و تقدمي النقل ال يضر ابلعقل -

 ومن تلك املفاسد ما أييت: :مفاسد القول بتقدمي العقل على النقل. 8     
 .العبث واحلرية وتكليف ما ال يطاق -
  .ابلنقل ةفقدان الثق -
 .الطعن يف الرسالة -
فليس له اال طريق الفالسفة العقلية او الصوفية ابلوجد  : هللاق اهلداية و الوصول اىلانقطاع طر  -

 ابن تيميه، ابلرأي ال يستقر يف قلبه إميان وهلذا جتد من تعود معارضة الشرع، والكشف

   :اثنًيا: استقالل العقل
حقيقة الروح  :مثل فهو جيهل أشد الشروط الضرورية له ،فالعقل عاجز عن االستقالل يف التشريع     

؛ اليت نفسه، والعلم مبا ستكون عليه حال البشرية يف املستقبل، والعلم حبقيقة اخلري والشر على التفصيل
فاستقالل العقل قائم على وهم كبري مفاده أن العقل يعمل بشكل آيل تقين منضبط، ويكفي قراءة 

  أحوال الفالسفة املتفقني على تقديس العقل والنظر يف حجم اختالفهم يف كل شيء.
بل  ،الشهوةين متبع للهوى و إقطًعا لن يقول: مع انه  ،فمن يرتك احلق واالسالم و اهلدى فهو متبع هلواه

هنا أل لكنها يف احلقيقة أهواء وليست أدلة عقلية صحيحة؛ ،وحجج وبراهني ،سيتحدث عن دالئل عقلية
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 وألنقذته ؛شاء على عينهلو كانت أدلة صحيحة ملا حجبت عنه نور هللا وال وضعت قفاًل على قلبه و غ
 عن الرتدي يف دركات اهلالك. 

     َّ  ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ٹ ٹ ُّ  ،فالقرآن جتده يسمي دالئل الكفار ابألهواء     

فهم ، (1)
 .حججون فيما يظهر للناس مبنطق وعقل و إن كانوا يتكلمو  ،متبعون ألهوائهم

اليت تصد الكفار  تالشهواواالهواء و مراض ني جتد حديث القران الواسع عن األوستصاب ابلذهول ح
فية مسترتة حتت وقطًعا أن هذه االهواء ستكون خم ،ه رسولد هلل و وجتعلهم أيبون االنقيا ،عن دين هللا

القلب، وحتريف كالم هللا، وأكل  كتمان احلق، وقسوة  :، مثلاحلجج اليت يسترتون هباو  ،املنطقو  ،العقل
 .سد، والتفريط، واإلعراض، والغفلة، وغريها الكثري من هذه األهواءموال الناس ابلباطل، والكرب، واحلأ

ؤثر حتول دون فهم األدلة العقلية، وت اليتو  ،ابإلضافة إىل القناعات والتصورات املسبقة لدى اإلنسانهذا 
  .يف تشكيل أدلة عقلية منحرفة

  :اً عن احلسإنكار ما كان خارجاالعتماد على العقل و اثلثًا: 
أو االحتكاك ابلثقافات املختلفة اليت ابتلعتها احلضارة  ،كانت بسبب التأثر ابلوافد اليوانين  هذه     

، الكرامات اليت جاءت هبا الشريعةشكالية يف التعامل مع املعجزات و وبسبب ذلك وقعت اال ؛االسالمية
يل يف سورة الفيل أبهنا ومل تسلم من التأويل الذي ينزع عنها جانب املعجزة، كما يف أتويلهم لطري األابب

 . جنس من البعوض أو الذابب الذي حيمل اجلراثيم وامليكروابت

  :رابًعا: سلوك التقليد املذموم
 ومن صور التقليد: ،فالتقليد بال بينة وال برهان مناٍف لنعمة العقل     

 .ملذاهبلألقوال والرجال واالتعصب  -
 ادعاء الشيعة يف أئمتهم. مثل ،من الناس غري النيب  ادعاء العصمة ألحد -
 فيهم.لوهية ، وادعاء حق االشفعاء يف احلياةاخلرافة واختاذ الوسطاء الوقوع يف الشرك و  -

  :: القول بنسبية احلقيقةخامًسا
 . ن احلق معه، وكل لديه أدلة وحجج لنصرة مذهبهأكل يعتقد الف     

 بل يعرف أن  ،الوحيد الذي يبحث عن احلقنه يعتقد أنه الشخص سلم حني جيزم ابحلق ال جيزم به ألوامل

                                                             
 (.29سورة الروم، اآلية )     ((1
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  وهو يؤمن أن هذا نعمة من هللا ،كثريا من الناس يبحثون عنه، وإمنا جزم به للدالئل والرباهني اليت لديه
 . والتسوية بني احلق والباطل يف صحة الوصول إىل احلق هو ختل عن اإلميان ابحلق. من يشاءهبا يهدي 

 : ة النبويةسنلسادًسا: تضييق االستدالل اب
من  فأول ضعف يبدأ يف قلب املسلم يف التسليم للنص الشرعي سيكون من خالل التهاون يف شيء     

 منها:  ،مسالك تضييق السنةوللناس يف  ،سنة النيب 
 .أن يشرع وحيلل أو حيرم بدعوى التمسك ابلقرآن وال حق للنيب  :نكار السنة مطلًقاإ .1
نكار سنة اآلحاد يف وإ .وعدم اإلميان إال ابملتواتر من سنة النيب  مطلقًا: حادنكار سنة اآلإ .2

 بعض األبواب الشرعية مثل االعتقاد، أو ابب السياسة.
فيجعلها سنة تشريعية، وسنة غري تشريعية، وتفسري ما هو  :نفي التشريع عن بعض السنة .3

 .تشريعي من غري ما هو تشريعي مفتوح لالجتهادات والتأويالت
  .وتضييق االستدالل ابلسنة القولية :على السنة العملية االعتماد .4
مثل من ال جيعل للنيب احلق ابلتنبؤ مبا يف املستقبل؛ فينفون من  نفي بعض جماالت السنة: .5

 السنة ما جاء يف القدر.
كمن يرد احلديث بدعوى خمالفة القرآن، أو ألهنا يف   وضع شروط مسبقة على السنة: .6

 العامة. املعامالت، أو القواعد 
غري تشريعية بتقسيم تقسيم السنة إىل تشريعية و االستدالل بومن االخطاء املنهجية اليت تكثر هنا:      

ت ملزمة أو فهم بعض الناس أن االحكام السياسية ليس؛ ف"حكاماإل"القرايف الشهري الذي ذكره يف كتابه 
صد ن القرايف يقأل ؛و فهم خاطئوه ،مامةابإل ت الرسول هنا من تصرفاأل ؛ال تدخل يف التشريع

  ، وال يتحدث عن كافة أحكام السياسة.ابعتباره إماماً   تصرف النيب
مامة ابإل ت الرسول ومن مث فإن القول أبن االحكام الشرعية املتعقلة ابلسياسة كلها من تصرفا     

 ،اخلالفات الواردة فيهو وتعطيل كافة النصوص واألحكام  ،يعين إقصاء هذا ابلباب ابلكامل من التشريع
 وهذا تعٍد نتج من سوء فهم من مل يتأن يف قراءة كالم أهل العلم. 

مامل يدل دليل  ،مامة أهنا للتشريع كالفتيايف اإل عاشور أن األصل يف تصرفات النيب لذا قرر ابن      
 .على خالف ذلك
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 الثاين  الفصل
  النص بفهم واملعارضة الشرعي للنص التسليم

 
 وفيه:

 عامل األساسية يف داللة النصوص الشرعية.املبحث األول: امل
 املبحث الثاين: االحنراف بفهم النص عن التسليم للنص الشرعي.
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  األول املبحث
 رعيةالش النصوص داللة يف األساسية املعامل

 ،فاالتباع احلقيقي للدليل الشرعي يكون ابتباع مدلوله ،الغاية من النصوص هو العلم و العمل هبا     
 املستفاد من هذا النص.  وتطبيق مراد هللا ،والعمل مبعناه

وال بد لإلميان ابلقرآن والسنة من اإلميان مبعانيهما وحقائقهما، وما يدالن عليه من اخلري واهلدى،      
 إمكانية للفصل بني اللفظ واملعىن، أو النص والتأويل، أو الشريعة والفقه؛ فمقصود النصوص هو فال

  معانيها، وحني تكون حمتملة أو مستحيلة أو نسبية فليس مثة إميان يف احلقيقة. 
 عز وجل يعرف مراد هللايفهمها االنسان و  هذا األمر، ليةيف جتايت القران واضحة بينة آودالئل      
 ، من هذه الدالئل:منها

أوصاف القرآن، فهو كالم احلق وابحلق نزل بيااًن للناس وهدى وموعظة للمتقني من  الداللة األوىل:
  الذي خيرج الناس من الظلمات، ورمحة وشفاء وبرهان، وهو حمكم مفصل.الناس، وهو النور املبني

لعدد من صفات الرسول، فهو شاهد ومبشر ويف القرآن ذكر  :وصاف الرسول والرسالة، الداللة الثانية:
ونذير ومبني ومطاع ومعلم ومزكي، ورسالته هتدي لصراط مستقيم، وتبني للناس اهلدى وما خفي عليهم، 

 وهي نور سيظهره هللا سبحانه.
والكثري من املعاين الناشئة عن اجلهل واإلعراض  ،ذم الظن والشك والريب والتلبيس الداللة الثالثة:

 واهلوى.
ئل، وإمنا من ذم اإلعراض؛ ألنه يدل على أن إشكالية الكفار مل تكن مع خفاء الدال الداللة الرابعة:

 قبلوا ملا وقع منهم ما وقع.اإلعراض عنها، ولو أ
 ،والتذكر ،واليقني ،التفكر معاينمنها  ليتحقق للناس أوصاف املؤمنني ابلكتاب؛ الداللة اخلامسة:

 والفقه، واحلماية من الضالل، والرجوع إىل هللا تعاىل.  ،والعلم ،والشكر ،واهلداية ،والتقوى ،والتعقل
ذم التحريف، فلوضوح هذه الدالئل كان التحريف والعبث هبا مذمومًا ومن صفات  الداللة السادسة:

 اليهود املناوئني للرسالة.
فصلة هلا حدود واضحة التأكيد على التزام حدود هللا، فهي دالئل واضحة وأحكام م الداللة السابعة:

 بينة. 
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األمر ابلتحاكم  إىل النص الشرعي، ولوال وضوحها وقطعيتها وجالؤها ملا كانت حكماً  الداللة الثامنة:
 بني الناس، وملا طلب من الناس أن يرجعوا إليها عند التنازع.

رسل وأنزل معهم  وألجل ذلك أرسل هللا ال ة الشريعة ابإلعذار وإقامة احلجة،عناي الداللة التاسعة:
 الكتب ليقيموا على الناس احلجة، ولن يتم هذا إال ابلتوضيح والبيان.

ميسراً يشرتك يف فهمه األمر ابلتدبر ملا حيمل معىن واضحاً واحداً بيناً، وخطابه سبحانه  الداللة العاشرة:
   عموم الناس ويدركون معانيه ومقاصده.

املنهج الواضح القطعي اجللي و . ايتغة اليت محلت هذه اآلعرب فهم الل ايت يكونوفهم هذه اآل     
فاختاذ فهم الصحابة  .وضحه علماء االسالمو  ، وسار عليه صحابته ،ذي بينه النيب الظاهر هو ال

ودالئل ، ومراد رسوله  ،تعاىل من سار على هنجهم معيارًا لضبط املفاهيم ضمان للوصول إىل مراد هللاو 
وحني يبدو يف النص شيء مشتبه؛ فال بد قبل أتويله، وخمالفة ظاهره من حتقق  .هالقرآن تؤخذ من ظاهر 

 ثالثة شروط:
 وجود الدليل الصارف للمعىن عن ظاهره. .1
 أن يرجع التأويل ملعىن صحيح يف االعتبار، وأن يكون متفقاً عليه يف اجلملة. .2
ه على هذا املعىن الذي خيالف أن يكون اللفظ املؤول قاباًل هلذا التأويل يف سياقه، ومتعينًا محل .3

 ظاهره.
ؤخذ ت، ةوظاهر  ةقطعي ة، وهيحمدد ةواضح اينوهذا يثبت أن آايت القرآن ونصوص الشريعة هلا مع     

. وأن النص حمدد ال يقبل كل التفسريات، وهو حاكم والزم لكل الناس يف كل زمان من اآلايت مباشرة
   ومكان. 
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  الثاين املبحث
  الشرعي للنص التسليم عن النص بفهم االحنراف

االختالف يف فهم النص قد يكون خالفًا سائغًا مندرجًا يف قاعدة التسليم للنص الشرعي، وقد      
املنافية  من مظاهر االحنرافو عن النص وضعف التسليم واالنقياد. يكون مظهرًا من مظاهر االحنراف 

 :ما أييت ألصل التسليم

  :وماملذم التأويل: أوال
وهذا ينطبق على كافة  .إىل معىن مرجوح لدليل راجح يوهو صرف اللفظ عن معناه احلقيق     

التأويالت اليت عرفها الفكر اإلسالمي قدمياً، كالتأويل الباطين، والتأويل الفلسفي، والتأويل الكالمي، 
هنا خمالفة ملدلول النص أل ياد لكالم هللا وكالم رسوله؛والتأويل الصويف؛ فلم تستقم مع وجوب االنق

 الشرعي، واملتكلم ال جيوز أن يعين بكالمه خالف ظاهره مطلقاً، فاألصل هو اتباع ظاهر الكالم. 
وإذا كان التأويل مذمومًا لكونه حيرف الكالم عن حقيقته ويبحث عن مقصود املتأول ال مقصود      

ل يف مقاصد وحكم التشريع ويكون النص، فكذلك اجلمود الظاهري الذي ال ينظر للعلل وال يتأم
عللها  وال ،مقاصد الشريعة فالظاهرية مثاًل ال تستحضر على اللفظ فقط قصور يف التسليم.مقتصرًا 

مما  ؛يؤدي إىل خطأ يف تنزيل أحكام الشريعة على الواقع ؛فيعرتيها نقص يف فهم مراد الشارع ؛حكمهاو 
  الواقع ال يكون حسب مراد هللا.جيعل احلكم يف

  :الشرعية للنصوص اجلديدة القراءة: اثنيا
 .فحقيقة هذه القراءة أهنا أتويل ابطين حديث ،ديد الرتاث أو القراءة احلداثيةأو جتديد الدين أو جت     

ال تريد االقتداء ابلنص بل و  ،إمنا تريد البحث من خالل النصاءة ال تريد البحث عن النص و فهي قر 
العبث يف أتويل وحتريف فيها هو حجم االحنراف والغلو و  واجلديد ،ةوهذه ظاهرة قدمي .التخلص منه

 النصوص الشرعية. 
 :معطيات تنطلق منها هذه القراءة هناك عدة   

 بل هو فضاء لكل التأويالت. للنص، فليس مث معىن حمدد  ،أن النص مفتوح التأويل ألي معىن .1
هم اخلطاب الديين، والنصوص حبد كما يتو   أن النصوص ال ميكن أن يؤخذ منها معاٍن حمددة .2

  .ذاهتا ال تؤدي إىل معىن حمدد
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، فإن أول شروط البحث العلمي املوضوعي هو دراسة النص عدم مراعاة قيمة النص الشرعي .3
 بال عواطف من شأهنا أن توقع الدارس يف الوهم. 

التمسك  ، فيمكن جتاوز احلكم الشرعي من خالل االنتقال ابلقراءة عنجتاوز ظواهر النصوص .4
 .حبرفية النص إىل أي فضاء أعلى ميكن من خالله أن يتخلص من احلكم

 ، بل عند القار  نفسه حبسب أحواله وأطواره.ا ختتلف حبسب كل قار هنإ .5
، وابلدرجة نفسها من الوضوح يبدو إهدار البعد ن النصوص حمصورة يف زماهنا )اترخيية النص(إ .6

وبني مشكالت املاضي ومهومه،  ،احلاضر ومهومهالتارخيي يف تصور التطابق بني مشكالت 
 وافرتاض إمكانية صالحية حلول املاضي للتطبيق على احلاضر. 

 ، وليست وحياً متعالياً يرشد الواقع ويهديه.لنصوص منتج للواقع الذي خرجت منهن اإ .7
 يت:مبا أي إمجاالً فيما يتعلق أبصل التسليم للنصوص الشرعية وميكن مناقشتهم     

البحث عن مراد هللا تعاىل الشرعي، يف  ن هذه القراءة ختتلف عن قراءة عموم املسلمني للنصإ :والً أ
 ألجل االنقياد والعمل.

 عن طريق استخراج املعاين الباطلة من النصوص ،قائم على أتويل النصوص املنحرف ن هذا املنهجإ اثنيًا:
 . الصرحية

وال طريقة موضوعية يف تعاطيها مع النصوص  ،ية علميةعلى أي منهجهذه القراءات  قومال ت اثلثًا:
 الشرعية.

 الشرعي. ضابط التأويل يف هذه القراءات يقوم على هوى من يفسر النص رابًعا:
 .بل حبسب مراد ومقصد قائله ،ليس لكل أحد أن حيمل كالم القائل كيفما اتفق خامًسا:
، بل يوضع هلا ما يراد من املعاين، وهذا هلا ن النصوص الشرعية حسب هذه القراءة ال معىنإ :سادًسا

 ينايف كونه نصاً شرعياً.
ليتخلص من النصوص اليت ال تتوافق مع أهواء الثقافة  ؛حقيقة هذا التأويل أنه يبحث يف الرتاث سابًعا:

 .القوية املتغلبة )الثقافة الغربية(
فقيمة النص يف  ؛قة ليس احرتاًما لشيءحترتم الفهم فإن هذا يف احلقي حني حترتم ذات النص وال اثمًنا:

 ومدلوله. معناه ومفهومه
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ترف وهذا هوس و  ،جيعل كل قراءة حباجة إىل قراءة ،أن فتح النص للمعاين والقراءات املختلفة اتسًعا:
 .ميكن أن يكون يف النصوص الشرعيةوال أديب فارغ 

ويته، ة التجديد الذي يعيد للفقه حييتحدث دائًما أصحاب هذه القراءات عن االجتهاد و أمهي عاشًرا:
والقضية سهلة ال حتتاج كل هذا  ،ةويساعد يف مسايرة ركب احلضار  ،التخلفوينشل اجملتمع من الركود و 

 .فاملطلوب أن يفيت الشخص إبابحة كل امللفات املعلقة وأن جييز كل ما منعه أهل العلم ،تهادجاال
لكن مع  ،هو النص الديين مع النص االديب ،ه هذه الفوضويةفالنص الوحيد الذي ميارس علي :أخريًا     

 ،له اً إىل ماضيه معظم أن يكون منجذابً  املسلم ال بدو ، القانونية مثاًل هذا ال ميكن أن يتم مع النصوص 
الدليل الشرعي فحني أييت من يعريك بذلك فهو يف احلقيقة يكشف هذه هي خاصية النص و و  ،له اً متبع
 اإلميان يف نفسه. إشكالية حقيقة عن

  :الشرعية الداللة ظنية: اثلثا
مناقشة منهجية  ميكن أن يناقشو يشيع عند املتكلمني القول أبن دالئل الشريعة ال تفيد إال الظن.      

 :أتصيلية للتعامل مع أحد أصول املعارضات الفكرية يف العناصر اآلتية
 .جة هللا اليت أقامها على الناسن هذا خمالف حلإ .1
اللفظ مًعا  املعىن و نقطع أبنه بنيِّ  انإ، و مر رسوله ابلبيانأبحانه بني لعباده غاية البيان و ه سنإ .2

 .؛ ألن املعىن هو املقصود وأما اللفظ فوسيلة إليهبل عنايته ابملعىن أشد
 .عرف الناس أمور االخرة وتفاصيلهاتدل إال على الظن فكيف  ن النصوص لو كانت الإ .3
 . ومراده بلغته اليت يتكلم هبا املتكلم اليت يقصدها أبلفاظه دةعاها على ن داللة اللفظ مبناإ .4
 للفظ خالف ظاهره فهو مدلس ملبس. ن من يقصد ابإ .5
 . ال فرق يف ذلك كله، وكله متواتر معانيهرابه كما نقلت الفاظه و القرآن نقل اعإن  .6
 .صل لليقنيوتو  ن الداللية اليت أتيت يف السياقن داللة اللفظ تؤخذ من القرائإ .7
 .ن هذا القول ال يعرف قائلهإ .8
ليس و  ،تدلو القطعية أمر نسيب خيتلف ابختالف املدرك املسأن كون الدليل من األمور الظنية إ .9

 هو صفة للدليل يف نفسه. 
واحلرص عليه وتتبعه ، اء به الرسول : اصرف عنايتك إىل طلب ما جهل لاقي .11

 .عما سواه اعرضو  مسريهتو  نقلته ومعرفة أحوال ،ومجعه
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  :والظين القطعي مفهوم تصور يف اخللل: رابعا
القطع والظن مصطلحات حمددة يقصد هبا حتديد درجة اجلزم واليقني ابحلكم الشرعي. غري أن مثة      

إشكاالت يف فهم هذه القضية تسببت يف عدد من االحنرافات املخالفة يف أصل التسليم للنص الشرعي، 
 ومن ذلك: 

 .هنا ظنيةالنبوية أل رد االحاديث .1
فيتخذ البعض من تقسيم القطعي والظين ليبين ، تسويغ اخلالف يف الظنيات دون القطعيات .2

فمصطلح عليه أن القطع ليس حمل خالف، وأما الظين فخالفه سائغ مما يتغري ابلزمان واملكان. 
 .و يرتكهأ هاح يسع االنسان أن يفعلالظنيات ال يعين أنه حكم مب

ي اثبتة ال فالظنيات مندرجة ضمن الثوابت فه، املتغريات ابلقطعيات والظنياتبت و تفسري الثوا .3
فمحل السعة فيها هو أن  ،اخلالف فيها راجع إىل تقدير النصوصو  ،تتغري بتغري الزمان واملكان

 ال أن تكون حمل تغري مطلًقا.  ،خيتار اجملتهد أرجح ما يراه صواابً 
عين يال ظين فالتقسيم إىل قطعي و ، الداللةا كان قطعي الثبوت و ة امللزمة مبتقييد االحكام الشرعي .4

وقد يكون  ،ي واردأحيتمله  فقد يكون قطعًيا ال ،خارج عنها أن أحدمها من الشريعة واالخر
 .نه على املسائل فيزداد عند أانس ويقل عند اخريعتظنًيا خيتلف حبسب علم الشخص وطل

   :األصولية القواعد جتديد: خامسا
إمنا حيدد و  ،ينطلق من القواعد إىل النتائج فاملسلم ال ،فالعربة من تغيري القواعد هو تغري النتائج     

ومشكلة  يستدل مبا يناسب.هلذه النتائج و النتائج اليت يريدها من قبل مث حيرك القواعد اليت ال توصل 
، ومل  مراد هللا ورسولهدعوات التجديد أهنا ال تستحضر خاصية القواعد األصولية اليت تبحث عن 

 توضع ألجل أن تقرر نتائج حمددة سلفاً، فهذه منهجية مقلوبة ال ميكن أن تفهم يف علم أصول الفقه.

  :الشرعية األحكام حتريف: سادسا
تبدأ األحكام الشرعية ابلتهاوي  ؛وتسلل املناهج املنحرفة ،نتيجة لالحنراف يف فهم النص الشرعي     

أساليب التأويل والتقييم واحلصر اليت خترجه وتبدأ  ،وألقل سبب يرد يف الذهن ،رضالسقوط أبدىن عاو 
ومل تسلم قطعيات الشريعة وال ظنياهتا وال أصوهلا وال فروعها من النفي أو التأويل مقصوده. عن ظاهره و 

ار تعدد الفاسد، ومن تلك األحكام: إنكار احلدود مطلقاً، وإنكار حد الرجم، وإنكار حد الردة، وإنك
 الزوجات ، ونفي احلجاب وغريها الكثري.
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 الفصل الثالث
 التسليم للنص الشرعي واملعارضة ابلواقع

 
 وفيه:

  للواقع الشريعة ملراعاة األساسية املعاملاملبحث األول: 
عي بدعوى املبحث الثاين: االحنراف عن التسليم للنص الشر 

 الواقع.
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  األول املبحث
  للواقع الشريعة ملراعاة األساسية املعامل

الشريعة اإلسالمية ليست حلظة اترخيية حققت مصاحل الناس مث انتهت، وال هي شريعة تراعي      
نة وأمكنة اخرى أن يتقبلوها مصاحل الناس يف ظرف زماين ومكاين معني، ويتعسر على الناس يف أزم

األصول والكليات  وبني ،الواقع ومتغرياته جتمع بني مراعاةالختالف املصاحل واألحوال. وإمنا هي 
 ،القيم الشرعيةالناس ال تلغي اعتبار الثوابت واألصول و  فالتغريات اليت تطرأ على واقع ،األحكام الشرعيةو 

 مث ثبات ظاهر أيًضا. ظاهر يف االنسان و فثم تغري  ،تغريفليس كل شيء يف االنسان ي
جاءت أبحكام وأصول شرعية حمكمة، تضمن حتقيق  الشريعة للواقع الذي ستنزل عليه وملراعاة     

 الشريعة لكل ما يصلح شؤون الناس يف كل زمان ومكان، وذلك يف معامل أساسية ثالثة، وهي
  : بناء الشريعة على ما حيقق مصاحل الناس :لو املعلم األ

فهي مرشدة  ،فاملصلحة يف الشريعة تنطلق من اعتبار الشريعة هي األصل الذي تدور حوله املصاحل     
، وهذه املصاحل تتحقق يف كل زمان للمصاحل وهي يف نفس الوقت ضمان ألي جتاوز أو تعد عليها

 ثالثة أقسام: ومكان، وقد اتفق العلماء على تقسيم املصاحل من حيث قبول الشارع أو رفضه هلا إىل
وهي املصلحة اليت جاءت هبا الشريعة ابعتبارها وإقرارها واحلث عليها، كالقيام  املصلحة املعتربة:. 1

ابلعبادات، واإلحسان إىل الناس، ومكارم األخالق، وغريها. وهي ليست على درجة واحدة، فهي على 
 ثالث درجات:

 لدنيا.ال بد منها يف قيام مصاحل الدين وا :مصاحل ضرورية -
مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة  :مصاحل حاجية -

 الالحقة بفوت املطلوب.
مصاحل حتسينية: وهي األخذ مبا يليق من حماسن العادات وجتنب املدنسات اليت أتنفها العقول  -

 الراجحات. 
حترميها، مثل شرب اخلمر وبيع شريعة إببطاهلا و وهي املصلحة اليت جاءت ال املصلحة امللغاة:. 2 

 احملرمات والتعامل ابلراب وغريها.
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وهي املصلحة اليت مل أتت الشريعة ابعتبارها، ومل أتت إبلغائها، بل سكتت عنها. املصلحة املرسلة: . 3
املرسلة، قصود ابملصلحة وقد اختلف العلماء يف قبوهلا أو رفضها، وهو راجع إىل خالفهم يف حتديد امل

 أم اتبع ألصول متفق عليها. لكنهم متفقون على العمل هبا ومشروعيتها. ،صل بذاتهوهل هو أ
ال بد من ضوابط منهجية تضمن  ،وحىت تكون قاعدة املصاحل واملفاسد سائرة على املنهج الصحيح     

 وصول االجتهاد إىل املصاحل احلقيقية، ومن هذه الضوابط:
 لكتاب أو السنة. أن ال تعارض نصاً من ا -
 أن ال تعارض إمجاع. -
 مندرجة يف مقاصد الشريعة. أن تكون -
 أن ال تدخل يف جوهر العبادات. -
 أن ال يرتتب عليها مفسدة أعظم أو تفويت مصلحة أكرب.  -

  مراعاة متغريات الواقع عن طريق منهجية منها: :ثايناملعلم ال
هلا اعتبار يف الشريعة  ،عرب اختالف الزمان واملكان فاملتغريات والظروف اليت تطرأ على واقع الناس     

 وفق منهجية منضبطة حتفظ األصول وتراعي املتغريات، ومن هذه املنهجية ما أييت:
فمن رمحة هللا تعاىل أن األصل يف األشياء والعادات واألعراف احلل : توسيع دائرة االابحة .1

 .واإلابحة، مامل يرد نص حيرمها
ديد األحكام الشرعية وحت .النصاعتباره يف فهم يف الشريعة:   أوجه اعتبارهومن  :مراعاة العرف .2

 .واالحكام الشرعية املعلقة ابلعرف .املطلقة
وألن قاعدة الشريعة يسر ومساحة فقد خففت على اإلنسان حني يكون يف  :مراعاة الضرورة .3

شقة جتلب التيسري. حال الضرورة، ومن القواعد الفقهية املنطلقة من هذا األصل: قاعدة امل
 والضرورات تبيح احملرمات.

 :وتنقسم إىل نوعنيوهي من األحوال القريبة من الضرورة اليت تراعيها الشريعة  مراعاة احلاجة: .4
حاجة عامة للناس مجيعاً، وال ختص فرد بعينه، ويطلق عليها املصلحة العامة أو  -

 الرخصة العامة. 
 من الناس، كأهل مدينة ما أو حرفة معينة. حاجة خاصة، وهي اليت حيتاج إليها فئة  -
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واملقصود به اعتبار ما يصري إليه الفعل أثناء تنزيل األحكام الشرعية على  :ت الفعلاعتبار مآال .5
حماهلا. وهو معترب شرعاً، سواء كانت األفعال موافقة أو خمالفة؛ ألن اجملتهد ال حيكم على فعل 

 ذلك الفعل، ملصلحة تستجلب، أم ملفسدة تدرأ.   املكلف إال بعد النظر إىل ما يؤول إليه
 واعتبار املآالت يكون عرب مناظر شرعية عدة، وهي:     

 .الذرائع فتًحا ومنًعا -
 احليل. -
 .مراعاة اخلالف -
 .االستحسان -
 .االقدام على املصاحل الضرورية واحلاجية -

ل بتطبيق بعض األحكام ما إذ قد حيص فاعتبار املآالت يراعي النتائج اليت توجد على األرض،     
يه خفية ال ميكن أن كما هو يف احليل إذ هي مقاصد قلب  ،إما فعال أو نية ،حييلها عن مقصدها الشرعي

 .، لكنها مراعاة يف الشريعة لكوهنا عبادة هلليكتشفها أحد

  :واقعضرورة فهم ال :ثالثاملعلم ال
قاعدة الشرعية أنه لن ع عن تصوره، والاحلكم على الشيء فر ، ففهو مهم لفهم احلكم الشرعي     

 يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم ابحلق إال بنوعني من الفهم:
حىت  ،واستنباط علم حقيقة ما وقع ابلقرائن واألمارات والعالمات ،فهم الواقع والفقه فيه النوع األول:

 حييط به علماً.
أو على لسان رسوله يف  ،كم هللا الذي حكم به يف كتابهوهو ح ،فهم الواجب يف الواقع النوع الثاين:

 مث يطبق أحدمها على اآلخر.  ،هذا الواقع
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  الثاين املبحث
 الواقع بدعوى الشرعي للنص التسليم عن االحنراف

 :النص على املصلحة تقدمي: أوالً 
لمًا عليه، هو العامل أصبحت عو  ، وأول من صاغهاوهو من أكرب الشبهات اليت يعارض هبا النص      

، وأصبحت ، وقد زاد حضور هذه العبارة وعظم أثرها يف الكتاابت املعاصرة-رمحه هللا- الطويف األصويل
هبذه القاعدة على خالف ما يتوهم   وقد وضح الطويف مقصوده. قاعدة تعتمد يف بناء األحكام الشرعية

 كثري من املعاصرين، وذلك من أوجه عدة:
أنه يستثين العبادات واملقدرات من القاعدة، فال جمال لتقدمي املصلحة على النص يف جمال  األول:

 وغريها. ،أو أحكام النكاح ،أو املواريث ،أو احلدود ،العبادات
 أنه يطلب اجلمع بني املصاحل واألدلة، فال يلجأ إىل تقدمي املصلحة مع إمكانية اجلمع. الثاين:

 صلحة ابلنص القطعي.أنه ال يعارض امل الثالث:
 أنه خيصص النص ابملصلحة وال يلغيه. الرابع:

 أنه يتحدث عن املصلحة الشرعية ال مطلق املصلحة.   اخلامس:
القول بتقدمي املصلحة على النص يف فقه الطويف خيتلف متاًما عن تقدمي املصلحة على النص يف ف     

وعمليًا  ،ويف ختتلف عن املصلحة حسب معايريهمفقه هؤالء املعاصرين؛ ألن املصلحة حسب معايري الط
مما يعين أنه رمبا يقصد تقدمي املصلحة  ؛مل يذكر الطويف أي مثال هلذه القاعدة حىت تتضح حقيقة املقال

  الضرورية أو احلاجية على نص ظين حيتمل دالالت عدة. 

  :واملكان الزمان لتغري األحكام حتريف: اثنياً 
معرفته جيب أن تكون على شرط حتقيق تنزيل فأمهية الواقع و  ،قد أسيء فهمهاة وهي قاعدة فقهي     

 ؛فمثل هذا ال جيعل لفقه األحكام من فائدة ،وليس أبن يفصِّل احلكم على مقاس الواقع ،احلكم الشرعي
 ام االجتهادية من قياسيةفالتغري مرتبط ابألحك لى الناس فال حاجة لالجتهاد إذن.ألن الواقع ال خيفى ع

 واألحكام نوعان: ومصلحية.
مكنة وال اجتهاد األئمة،  ال حبسب األزمنة وال األ ،ال يتغري عن حالة واحدة هو عليها النوع األول:

 واحلدود املقدرة ابلشرع. ،وحترمي احملرمات ،كوجوب الواجبات

 



26 
 

عزيرات وأجناسها ما يتغري حبسب اقتضاء املصلحة له زمااًن ومكااًن وحااًل، كمقادير الت النوع الثاين:
 وصفاهتا، فإن الشارع ينوع فيها حبسب املصلحة.

 :خاصة بظروف الشرعية األحكام ربط :اثلثاً 
بدعوى أهنا   ،من اإلشكاالت اليت تنايف التسليم للنص الشرعي التفريط يف بعض األحكام الشرعية     

 ت بسبب هذا اخللل:كانت مرتبطة بظرف وقيت معني وقد زال، ومن األحكام الشرعية اليت حرف
 .لكفار على املسلمنيحترمي والية ا -
: فقطع يد السارق تدبري مربر ومعقول داخل تلك الوضعية، فقد كان معمواًل به قبل حد السرقة -

 اإلسالم. أن اجملتمع كان بدوايً متنقاًل ال ميكن عقاب السارق ابلسجن.
 جل الدعوة وإبالغ الرسالة.: كان لظرف تكوين احلكومة وليس ألاجلهاد يف سبيل هللاو   -
 : إمنا هو تعامل مع واقع معني لظرف معني. سنة النيب   -
 كانت من الضرورات االجتماعية.: الرسول  ةسياس -
 : كان حني ينتقل عن اإلسالم ويلحق أبقوام ليظهرهم على املسلمني.حد الردة -
 .األول كافة هي خاضعة للمتغرياتومفاهيم العصر   -
 كانت رابطة دينية وتغريت اآلن فقامت على اعتبار الرابطة القومية.  السالميةة ارابطة الدولو   -
كان انجتًا عن ظرف الزمان الذي كان الدين فيه متصاًل   الذميني و نيمالتفريق بني املسلو   -

 وقد زالت حكمته اآلن بعد أن صارت الدولة ال تنظر إىل الدين يف عالقتها مبواطنيها. ،ابلدولة
اذج من حركة حتريف ال تتوقف تنفي االحكام الشرعية بربطها بواقع معني وكل إنسان وهذه من      

  .علل منضبطة حيدد هذا الظرف مبا يشاء من دون منهج حمدد و ال

 : االجتهاد ابب إغالق: رابعاً 
ة جلأ بعض الفقهاء إىل القول إبغالق ابب االجتهاد ومنع اخلروج عن مذاهب أو أقوال معينة، صيان     

للدين من العبث والتشهي. وهذا احنراف عن النص الشرعي يف مقابل احنراف آخر، فاالجتهاد عمل 
 عبادي ال بد للمسلم منه ما دام حياً.

سلم املو  ،فاالجتهاد حبسب الطاقة ،مطلًقا فليس من شرط معرفة الدليل أن يكون املسلم جمتهًدا      
بني و  ،بطالهإنفاهتم مجعوا بني فساد التقليد و جتد العلماء يف مص وكثريًا ما. يتعبد هللا مبا يغلب على ظنه

وال بد إذ ليس مبعصوم، كما أن هذا االصل  ،أن العامل قد يزلليبينوا بذلك فساد التقليد و  ؛زلة العامل
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ينشغل بكالم الرجال ويعتين بتحريره وفهمه و  ،الفاسد سريسخ يف نفس املتلقي على املدى البعيد
هذا االمر سيهون يف نفسه شعر أم مل و  ،ف ما يفعل مثله مع كالم هللا وكالم رسوله عاأض ،هشرحو 

ليت ألزم نفسه بعدم اخلروج او  ،قيم مع األقوال اليت يتعصب هلايشعر من أمر أتويل النصوص اليت ال تست
 عنها.

 : الشرعي احلكم على ابلواقع االستدالل: خامساً 
 ونتج عن ذلك إشكاليتان:

فيحكم مبشروعية  :االستدالل ابألحداث التارخيية على األحكام الشرعيةاألوىل:  االشكالية .1
كمثل من يستدل ملشروعية تويل املرأة   ،عمل ما اعتماًدا على أنه وقع يف التاريخ اإلسالمي

 ،للخالفة أو الرائسة العظمى بعدة وقائع يف التاريخ اإلسالمي تولت فيها املرأة الوالية العامة
الشركيات فهل تتحول هذه احملرمات و  فقد وقع يف التاريخ الكثري من املظامل و بنيِّ  وهذا خطأ

 األمور لقضااي شرعية؟!
فيخطئ البعض حني  :االستدالل ابإلرادة القدرية على اإلرادة الشرعيةاالشكالية الثانية:  .2

هذا فآرائهم  دام أن الناس خيتلفون يففما  ،يظن أن وجود اآلراء يف الواقع جيعل هلا مشروعية
 التعددية قدرًا ال تعين التعددية شرًعا. و  ،ليل على مشروعية تقبل هذه اآلراءد
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  الرابع الفصل

  ابملقاصد واملعارضة الشرعي للنص التسليم
 

 وفيه:
 ,وحجيته ,املقاصد بعلم التعريف يف متهيد: األول املبحث
 .وأنواعه

 املبحث الثاين: معامل التسليم للنص الشرعي يف املقاصد.
املبحث الثالث: االحنراف ابملقاصد عن التسليم للنص 

 الشرعي.
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  األول املبحث
 :وأنواعه وحجيته املقاصد بعلم التعريف يف متهيد

 اتريخ املقاصد: أواًل:  
، وعلى املستوى املقاصد متأصلة يف الفكر الفقهي واألصويل، حاضرة على املستوى النظري     

مدرسة املقاصد هي املدرسة الفقهية السائدة اليت درج عليها إن ف على املستوى التطبيقي،التطبيقي. و 
، حيث كانوا جيتهدون يف فهم النصوص من خالل الفاظها مجهور الفقهاء من عصر الصحابة 
  ومعانيها وعللها ومقاصدها وسياقاهتا.

لمقاصد، وبناء عليه فالنظر الفقهي للمقاصد يفرتق عن نظرين هلما ل التعليل هو اجلذع األساسف     
 :، مهاموقف يف التعليل

ممن ينفون عن أحكام هللا احلكم والعلل بناًء على عقيدهتم الكالمية، وإذا سقط  :نفاة التعليل .1
 التعليل سقط علم املقاصد برمته.

بعًا لذلك تعدية هذه العلل إىل حيث ينكرون القول ابلتعليل، وينكرون ت :املدرسة الظاهرية .2
أحكام جديدة، وإعطاء الفروع الفقهية أحكام الصول اليت ثبت النص فيها، وهو القياس الذي 

 يعارضه الظاهرية.
املقاصد ليست علمًا جديدًا وال أمرًا خمرتعًا يف الفقه اإلسالمي، وهي اجلادة اليت سار عليها إن      

مؤلفاهتم وأن مل يفردوا فيها أتليفًا أو يعتنوا أبمر التعريف والتقسيم له،  مجهور الفقهاء، وكانت حاضرة يف
مث ابو حامد (، غياث األمم يف التياث الظلمكتابه )  ملعايل اجلويين يفأول من دون يف املقاصد أيب او 

 ،لبيضاويوا ،ابن احلاجبو  ،الطويفو  ،ابن القيمو  ،فابن تيمية ،مث القرايف ،مديفاآل ،مث الرازي ،الغزايل
الفذة فنقل علم  األصوليةأعمل فيها عبقريته اء الشاطيب فجمع كل هذه اجلهود و مث ج .وابن السبكي

 املقاصد نقلة نوعية ابرزة يف أتليفه لـ)املوافقات(. 

 حجية العمل ابملقاصد:اثنياً: 
تنوع األدلة تضد و تعات ،املعاين أمر ميسورالعلل فإن شرعية األخذ ابلعلل و  هنا تعتمد علىأمبا      

 . الشرعية على مشروعية هذا األمر
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 :مثاله :فمن القرآن
 مح جح مج حج مث هت ٹ ٹ ُّ ، ما جاء من النصوص الدالة على غاايت الدين والقرآن . 1

   َّ مخ  جخ

(2). 
  خض حض جض مص خص ٹ ٹ ُّ ، حكام اجلزئية، كمقصد الصالةما جاء من مقاصد األ. 2

 َّ مضحط
 ييجئ ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٹ ٹ ُّ ، ومقصد الزكاة .(3)

 .(4)  َّ هئ مئ خئ حئ
 ٰى ٰر ٰذ يي ٹ ٹ ُّ ما جاء من النصوص من أخبار هللا أبنه فعل كذا لكذا، . 3 

 َّ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
(5). 

 مثاله: ومن السنة:
 ار(.رَ ض   اَلَ وَ  رَ رَ ضَ  اَلَ ):  قوله. 1
 .(ر  صَ بَ لا   ل  ج  أَ  ن  م   ن  اَ ذَ ئ  ت  س  ال  اَ  لَ ع  ج   اّنََ )إ   :قوله  .2

 أنواع املقاصد:اثلثاً: 
  نظر إىل املقاصد من خالهلا: اليت ن ألنواع عديدة حسب اجلهةاملقاصد تنقسم      

 املقاصد من جهة حمل صدورها إىل:. 1
 مقاصد للشارع: وقصدها إبنزال الوحي وبيان األحكام. -
 مقاصد للمكلف: وهي النيات اليت يقصدها املكلف يف أقواله وأعماله. -

 املقاصد من جهة مرتبتها ومنزلتها يف الشريعة إىل:. 2
 .مقاصد ضرورية: وهي ما البد منها لقيام مصاحل الدين والدنيا -
 مقاصد حاجية: وهي ما حيصل هبا توسعة على املكلفني وال يؤدي تركها حلرج ومشقة. -
 مقاصد حتسينية: وهو األخذ مبا يليق من حماسن العادات. -

 

                                                             
 (.185سورة البقرة، اآلية )      ((2
 (.45ية )سورة العنكبوت، اآل      ((3

 (.113ية )التوبة، اآلسورة       (4)
 (.143سورة البقرة، اآلية )      ((5
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 ار الشارع هلا:املقاصد حبسب اعتب. 3
 مقاصد معتربة: شهد الشارع ابعتبارها. -
 مقاصد ملغاة: شهد الشارع ببطالهنا. -
 مقاصد مرسلة: مل يشهد الشارع هلا ابعتبار وال ببطالن.  -

 قاصد حبسب قوة ببوهتا:امل. 4
 مقاصد قطعية: اتفق عليها الفقهاء. -
 . مقاصد ظنية: تباينت حوهلا أنظار الفقهاء أو ثبتت أبدلة ظنية -
 مقاصد موهومة: وهي اليت يتخيلها الناس صالحاً وخرياً وهي على خالف ذلك. -

 املقاصد حبسب مشوهلا:. 5
 مقاصد عامة: وهي املعاين واحلكم امللحوظة من الشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها. -
 مقاصد خاصة: معرفة املقاصد الشرعية اخلاصة يف أبواب املعامالت.  -
 ي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مسألة خاصة أو يف دليل خاص.مقاصد جزئية: وه -
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  الثاين املبحث
 املقاصد يف الشرعي للنص التسليم معامل

تتضح العالقة بني مبدأ التسليم للنص الشرعي، وبني املقاصد الشرعية من خالل عرض جممل ألبرز      
 من خالل العناوين اآلتية:  املوضوعات واجملاالت، وجتلية ذلك تظهر

 تعريف املقاصد الشرعية: أواًل: 
 .هي الغاايت اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد     

 كيف تعرف املقاصد: اثنياً:  
  ذكر علماء املقاصد والباحثون فيه عدداً من الطرق اليت يعرف من خالهلا مقاصد التشريع، وهي:     
منهج علمي رصني يسلكه احملققون لتحرير كثري من املسائل وهو  :االستقراءل: الطريق األو      

حكام الشرعية يف تصرفاهتا وفروعها؛ األأبن يستقر  اجملتهد الفقهية؛ ألنه ذو داللة قاطعة للحكم. 
 .ليستخرج منها حكماً ومقاصد يعرف هبا أهنا مرادة للشارع

فوقوع الفعل عند وجود األمر، وترك الفعل عند  :اهي الشرعيةتتبع األوامر والنو الطريق الثاين:       
 وجود النهي، أمر مقصود للشارع، وترك املأمور وفعل املنهي خمالف ملقصوده. 

فمن خالل النظر يف النصوص،  :استخراج علل األوامر و النواهي من النصوصالطريق الثالث:      
فيدرك من خالل هذه العلل مقاصد الشارع من  ؛ألحكاميعرف املسلم العلل واحلكم اليت بنيت عليها ا

 هذا التشريع.
 :و توافر الشروط وانتفاء املوانعسكوت الشارع عن احلكم مع قيام املقتضى الطريق الرابع:      

 ألن سكوت الشارع عن احلكم له حالتان:
واحلوادث اليت حصلت بعد السكوت عنه ألنه ال داعية له تقتضيه وال موجب له، كالنوازل  األوىل:     

 .وفاة النيب 
أن يسكت عنه مع قيام املوجب واملقتضي للبيان، فلم يقرر فيه حكم عند نزوله، فهذا  الثانية:     

 السكوت كالنص على أن الشارع قصد أن ال يزاد فيه وال ينقص.
ركوا بقرائن األحوال ما ألهنم شاهدوا التنزيل وأد : دراسة واستقراء فقه الصحابةالطريق اخلامس:    

 غاب عن غريهم.
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أدوم نظرًا يف  ر ذكرًا و وكلما كان املسلم أقرب هلل وأكثالطرق مرتبطة ابلنص ومنطلقة منه،  وكل هذه     
 كان أقرب إلدراك هذه املقاصد. و ذكر هللا يعطي اإلميان وهو أصل االميان.  ؛كالم رسوله كالمه و 

  مثرات املقاصد:اثلثاً: 
   ومن الثمرات اليت جينيها املسلم اجملتهد وغري اجملتهد من خالل معرفته ملقاصد الشريعة ما أييت:     

 حتقيق العبودية هلل تعاىل. -
 زايدة االقتناع ابلشريعة وما يتبع ذلك من زايدة اإلميان هبا والوالء هلا والدعوة إليها. -
 على أحسن وجه.إعانة املكلف على القيام ابلتكاليف الشرعية وامتثاهلا  -
 حتقيق التوازن يف األحكام و عدم االضطراب.  -

  جماالت عمل املقاصد:: رابعاً 
 إن الدائرة اليت تعمل فيها املقاصد وتؤثر فيها تتسع جملاالت عدة، من أشهر تلك اجملاالت ما أييت:      
 .تفسريها ومعرفة داللتهافهم النصوص و  األول:     
، ودفع التعارض الذي قد يظهر بني النصوص التوفيق بينهااألدلة املتعارضة و  الرتجيح بني الثاين:     

 الشرعية.
  ، إما ابلقياس أو مبعرفة حكمها فيما ال نظري له.معرفة أحكام الواقع اليت مل ينص عليها :الثالث     
 م الشرعية على الظروف املكانية والزمانية. تنزيل األحكا الرابع:     
 .االرتباط ابلنص الشرعي من خالل التحاكم إىل املقاصد الشرعيةتقوية  اخلامس:     
 إذن فمبدأ املقاصد قائم على تسليم اتم للنص. النظر يف مآالت األفعال.  السادس:     

 : ضوابط العمل ابملقاصد الشرعيةخامساً: 
حىت تكون  ؛اصد الشرعيةاعتىن املقاصديون بتحديد الضوابط اليت جيب املسري عليها للعمل ابملق     

ومراد رسوله  ،موصل إىل فهم مراد هللا سبحانه وتعاىل ،دراسة املقاصد قائمة على منهج علمي صحيح
:ومن هذه الضوابط ، 

: فمن املقاصد الشرعية املعتربة األحكام الشرعيةكون املقاصد مستقرأة من النصوص و أن ت. 1     
حل الشرعية:اليت جيب تصورها عند أي نظر يف املصا
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ا يف الدار أن املصلحة واملفسدة شاملة ملصاحل ومفاسد الدنيا واآلخرة،  -
ً
"كل لذة أعقبت أمل

.اآلخرة أو منعت لذة اآلخرة فهي حمرمة"
إن املصاحل واملفاسد الدنيوية اتبعة للمصاحل واملفاسد األخروية. -

  النظر إىل املصاحل واملفاسد.إن مراعاة املصاحل األخروية ودرء املفاسد األخروية هو األصل يف -
 فال يصح أن أتيت مقاصد ترجح على النص الشرعي ابإلبطال.  :عدم معارضة النص الشرعي. 2
                      وإبدراك لغة العرب وفهمها يستطيع املسلم فهم املعاين واحلكم الشرعية.  :اعتبار اللسان العريب. 3

الفاسدة للقرآن والسنة نبتت بسبب جهل اإلنسان بلغة العرب، وال يتم وكثري من االحنرافات والتأويالت 
 فهمها إال ابلسري على فهم السلف الصاحل، حيث مجع هلم فهم كالم العرب مع فهم كالم الشرع.  

فاستخراج املقاصد من مظان اخلطأ واالحنراف، فقد يظن اإلنسان ما  :العلم ابألحكام الشرعية. 4
  للشرع، أو ان املقصد الذي ينهى عنه الشرع هو من مقاصده اليت يريد.ليس مبقصد مقصداً 

 :عالقة املقاصد ابألدلة الشرعيةسادساً: 
وهو ارتباط فرع أبصل؛ والقرآن الكرمي هو األصل األول يف معرفة مراد عالقة املقاصد ابلقرآن: . 1

خالص العبادة هلل، وغريها من الشارع ومقصوده، كمقصد رفع احلرج، والعدل، والنهي عن الفساد، وإ
 املقاصد واملعاين والعلل املستفادة من كتاب هللا تعاىل.

فإهنا أتيت بتشريع جديد يتطلب وبكوهنا املصدر الثاين للتشريع، عالقة املقاصد ابلسنة النبوية: . 2
قاصد التشريع ، وأفعاله وتقريراته؛ الستخراج ممن معرفة أقوال الرسول فال بد معرفة مقاصده وعلله، 

 وعلله ومعانيه.
فاإلمجاع مصدر من مصادر التعرف إىل املقاصد، وطريق من طرق معرفة  عالقة املقاصد ابإلمجاع:. 3

  علل األمر والنهي. 
يعتمد القياس بشكل رئيس على العلة ألجل تعدية حكم األصل  عالقة املقاصد ابلقياس:. 4

 ، كما إن املقاصد الشرعية تعترب ضابطاً للقياس. املنصوص عليه إىل الفرع غري املنصوص عليه

 عالقة املقاصد ابألدلة املختلف فيها: 
 املصاحل من موضوعات املقاصد األساسية، ومتثل أساس املقاصد. عالقة املقاصد ابملصاحل املرسلة:. 1
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لقاعدة  إن االستحسان ترك للنص لدليل آخر أقوى منه، فهو إعمال عالقة املقاصد ابالستحسان:. 2
 الرتجيح بني النصوص الشرعية، وهو من جماالت املقاصد.

إن سد الذرائع مقصد من مقاصد التشريع ومحاية له، وجمال من  عالقة املقاصد بسد الذرائع:. 3
 جماالت عملها، وله عالقة مبآالت األفعال اليت هي من جماالت عمل املقاصد.

قوال الصحابة طريق إلدراك مقاصد الشريعة وعللها؛ إن دراسة أ عالقة املقاصد بقول الصحايب:. 4
 ألهنم أعلم الناس ابلشرع وأفقههم أبحكامه.

إن الشريعة علقت بعض األحكام على العرف، فمعرفة أعراف الناس  عالقة املقاصد ابلعرف:. 5
 ري األعراف. مقصد شرعي ومؤثر يف كثري من األحكام، وبناء عليه تتغري الفتاوى بتغري الزمان واملكان لتغ

 ال يتصور حصول تعارض حقيقي بني أي من األدلة ومقاصد الشريعة 
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  الثالث املبحث
 الشرعي للنص التسليم عن ابملقاصد االحنراف

 ؛بل احنراف وابتعاد عنها ،للشريعةتكون مقاصد  علله فإهنا الحني تبتعد املقاصد عن النص و      
 .ط الطريق الذي تسري عليه املقاصدامليزان الدقيق لضبفاتباع النص الشرعي هو 

  :بيق وفهم املقاصد الشرعيةاملعاصر يف تط رافجماالت االحن
  :شرعية غري أوصاف على الشرعية األحكام تطبيق أواًل: تعليق

ليس يف خلقه وال صفاته أي  نه ال بد لتطبيق الشريعة من وجود جمتمع مثايلأب فبعضهم يشرتط     
من صفات البشر الطبيعية. فأحكام الشريعة ال تطبق إال إذا صلحت النفوس، وليست هي وسيلة  صفة

 إىل إصالح النفوس.  
  :املقاصد خمالفة بدعوى الشرعية األحكام نكاراثنيًا: إ

؛ ألن الثقافة الغربية الرابيها االحنراف حد الردة و ومن أظهر احلدود اليت جرى عل ،كاحلدود الشرعية     
املهيمنة ال تستسيغ وجود رجم وجلد وقطع يد، فهو يف نظرهم من خملفات العصور املظلمة ومل تعد 

 مقبولة والئقة يف عصر احلضارة املتقدم على صعيد احلرايت واحلقوق.
ووجوده يثري إشكااًل عميقاً لدى كثري من املعاصرين، ألنه ينتهك حق احلرية اليت تدعيها  :حد الردة. 1

َّممجن خم حم جم ُّ  لعلمانية السائدة، فجاءت التأويالت لنفي هذا احلد بعموم قوله تعاىل:الثقافة ا
(6) ،

 لنفي احلكم غري صحيح لوجوه:فدعوى األخذ ابلعموم يف اآلية 
هو إكراه  ال يسلِّم أبن عموم اآلية يشمل منع وجود أي إكراه يف الدين مطلقاً؛ ألن وجود ما األول:    

 تصور أن يوجد خالف فيه.يف الدين حمل قطع ال ي
ال يسلِّم أيضًا أبن املرتد يكره على دينه، إمنا يكره على أن يلتزم أبن ال يظهر خمالفة دين  الثاين:     

 اإلسالم.
على التسليم أبن اآلية عامة، فعموم الداللة ال يكون سببًا إلزالة حكم شرعي ثبت يف  الثالث:     

 بينهما يف حال وجود التعارض هو املنهج الصحيح.السنة النبوية الصحيحة، بل اجلمع 

                                                             
 (.156سورة البقرة، اآلية )      ((6
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إشكااًل كبريًا يف العصر احلاضر لقيام عصب االقتصاد فيه على وقد أوجد حكم حترمي الراب  الراب:. 2
 الفوائد املصرفية.

وقد أزعج االختالف بني الرجل واملرأة يف احكام معينة الكثري من املعاصرين،  مساواة املرأة ابلرجل:. 3
 لوا الكثري من اجلهد للتخلص من هذا احلكم، ألنه ال يتوافق مع الثقافة العلمانية املعاصرة.وبذ

فالدين ال يتعارض مع مفهوم الدولة احلديثة، وطاملا أن وظيفة الدين تتمحور أساساً  نظام احلكم:. 4
ا تطبيق األحكام حول اهلداية واالستقامة وهذه ال تتعارض مع إعطاء املواطنني حقوقًا متساوية. وأم

  لعقوابت والنظم الشرعية فهو غائب. وا
  :فقهي قول أبي واألخذ الدليل يف النظر ترك اثلثًا:
، ولو بطريقة األخذ بكل ما قيل يف أي مدرسة فقهية على اختالفها احتجاًجا مبقصد يسر الشريعة     

  النظر عن القائل أو الدليل.  حىت الضعيف منها؛ فيرتك التسليم للشريعة ألجل وجود قول فقهي بغض
  :الشرعية املقاصد جتديد اىل الدعوة رابعًا:
فهو حسن ومطلوب، وهذه القاعدة تسري على  يتناىف مع أحكام الشريعةال إن كان التجديد ف     

جتديد املقاصد الشرعية، فقد كتب الكثري عن احلاجة إىل كتابة مقاصد جديدة تناسب عصران وحنتاج 
مقصد السماحة، واملساواة، واحلرية، وسلطة الدولة، وحرية االنتماء السياسي وغري ذلك. فتقدم إليها، ك

 للناس على أهنا من أصول الدين.  
  :الفروع دون املقاصد على الفقه بناءخامسًا: 

وهذا خطأ ألن املقاصد منتزعة من الفروع و  ،فيظن الكثري أن املقاصد يف الكليات دون اجلزئيات     
وليست مالًذا  ،فاملقاصد هي خالصة الفروع الفقهية ،ليست شيًئا آخر خارج عن املنظومة الفقهية

 .ن ضيق األحكام الفقهية التفصيليةللهروب م
  :للنص ال للواقع املقاصد إخضاعسًا: ساد
كون مبا ال خيالف أحكامها، أما أن يو  ،غ واقعه مبا يتوافق مع الشريعةفاملسلم يصو  ،وهذا خطأ     

ب يف الرؤية تغدو فيه نقالافهذا  ،وحيدد األحكام املناسبة هلا ،الواقع هو الذي يوجه النصوص الشرعية
وحني يكون يف الواقع حاجة أو  ،يسرتشد به ودليالً  ،ال نورًا يهتدى به ،د منهاملا يرا اً عكاسانالشريعة 

 ارًجا عنه. فهذه أمور مراعاة يف التشريع وليست شيًئا خ ،ضرورة أو متغريات
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 اخلامس لفصلا
 الفقهي ابخلالف واملعارضة الشرعي للنص التسليم 

 
 وفيه: 

 املبحث األول: متهيد يف نشأة اخلالف الفقهي ودوافعه.
املبحث الثاين: معامل التسليم للنص الشرعي يف اخلالف 

 الفقهي.
املبحث الثالث: االحنراف ابخلالف الفقهي عن التسليم للنص 

 الشرعي.
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 األول املبحث
 ودوافعه الفقهي اخلالف نشأة يف متهيد

النقياد  ؛خالف وال اختالف، ال يف أصول الدين وال فروعه الرسول حياة مل يكن يف زمن      
مل  جدِّت وقائع مصار؛، وابتساع الدولة اإلسالمية، وتفرق الصحابة يف األاملسلمني ألمر الرسول 

د النيب، فبدا اخلالف بني الصحابة؛ لكنه بقي حمصورًا يف الفروع الفقهية واألحكام تكن على عه
اختالف الفقهاء من وكان  قطعياته أو االنقياد للنص الشرعي.التفصيلية، ومل يصل إىل أصول الدين أو 

 له أسباب عدة، ومنها: عهد الصحابة 
 حيفظونه فال خيفى عليهم.عدم بلوغ النص من السنة النبوية له، أما القرآن فهم  -
 أن يبلغه احلديث، لكنه غري اثبت عنده. -
اشرتاط بعضهم للحديث الصحيح أن يعرض على الكتاب والسنة، فهم متبعون للدليل لكنه مل  -

 يثبت لديهم بناء على مرجحات معينة.
 عدم معرفة داللة احلديث أو ظنه عدم وجود داللة يف احلديث. -
 مبا هو أقوى منه. أن يعتقد أن للحديث معارضاً  -
هل يكون على القربة واالقتداء، أم على اإلابحة وعدم  االختالف يف تفسري فعل النيب  -

 التشريع.
 .اختالفهم يف اجلمع بني النصوص املتعارضة -

غ النص، أو عدم معرفة لكنهم اختلفوا إما لعدم بلو  ،يقييناع النص الشرعي حمل اتفاق قطعي و اتبف     
متفقون إىل األخذ  ، جيدهمملنهج االستقرائي املتتبع الجتهاداهتم وآرائهم الفقهية املختلفةوإن ا .الداللة

، وال يعارضونه ابلقرآن وال ابإلمجاع، ومل أيت حبديث بعده ينسخه ،إذا صح حبديث رسول هللا 
  ويعلمون أن هذه املعارضة من أبطل الباطل. 
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  الثاين املبحث
 الفقهي اخلالف يف رعيالش للنص التسليم معامل

يدور خالف الفقهاء حول النص الشرعي، واملالحظ أن قاعدة التسليم للنص الشرعي حاضرة      
 وابرزة يف كل اجتاه:

 :تعظيم الفتياأواًل: 
الفتيا هي اإلخبار عن احلكم الشرعي، واملظهر الذي يربز من خالله اخلالف الفقهي إىل اخلارج.      

الشريعة اإلسالمية مبراد هللا تعاىل للناس أمجعني، ولعظمة هذا املقام، وما ورد فيه من ومقام اإلفتاء يف 
الوعيد الشديد؛ هتيب العلماء من اإلفتاء يف دين هللا، وتدافعوها وفروا منها، وخافوا على أنفسهم من 

مع ما يف هذا   أدري"آاثرها، وعودوا أنفسهم على التأين يف اإلفتاء واالبتعاد عنه، واإلكثار من قول: "ال
وما يظن من نقصان قدره عند الناس؛ وهذا من مظاهر تعظيم النص الشرعي من نسبة النفس إىل اجلهل 

وانقياد النفوس املسلمة له. ابإلضافة إىل ذلك فقد حدد الفقهاء الشروط اليت جيب توفرها يف الشخص 
  هلم، ومنها: حىت يكون مفتياً للناس، وقادراً على إبالغ دين هللا تعاىل

 النية الصاحلة والتسليم اجملرد. -
 مسلماً، ابلغاً، عاقاًل، صادقاً. -
ويله وتنزيله، ه ومنسوخه، ومبحكمه ومتشاهبه، وأتعاملًا ابألحكام الشرعية. وبكتاب هللا انسخ -

 ومكيه ومدنيه، وما أريد به وفيما أنزل. 
 حلديث مثل ما عرف من القرآن. ، وابلناسخ واملنسوخ، ويعرف اببصرياً حبديث رسول هللا  -
 صحيح الذهن واالستنباط. -
  ذا مروءة، عداًل، مرضي السرية.   -

 وبتأمل هذه الشروط جندها ترجع إىل أمور, منها:
 الثقة بدين املفيت.  األول:
 الثقة بعقله وفكره وشخصه. الثاين:

 الثقة بعلمه. الثالث:
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كون قد استجمع األسباب واكتملت لديه األهلية فحني ينال الشخص الثقة يف دينه وعقله وعلمه؛ ي
 اليت جتعله قادراً على إصابة احلكم الشرعي.

 : وكالم رسوله عدم تقدمي شيء على كالم هللااثنياً: 
العلماء أشد خشية هلل تعاىل واكثر انقيادًا وتسليمًا له، واألصل الشرعي األول الذي اجتمعوا عليه      

يبادرون يف الرجوع عن آرائهم  ،مع حضور النص الشرعي. وكان الصحابة هو: أن اخلالف ال يكون 
. وعلى هذا سار فقهاء اإلسالم وأئمة املذاهب. وأمجعوا على رفض حني يلوح هلم نص عن النيب 

تقدمي أي رأي، أو اجتهاد، أو عقل، أو مصلحة على النص الشرعي. وقالوا: "اخلرب يقدم على االجتهاد 
  ط االجتهاد عند ظهور النص إمجاعاً".إمجاعاً. ويسق

  :اخلالف ليس حبجة شرعيةاثلثاً: 
مع اختالف الفقهاء يف كثري من املسائل، إال أهنم متفقون على أن خالفهم هذا ليس حبجة شرعية.            

ا شاء حد أن أيخذ مبأن لكل أو  ،وا فمعناه أن املسألة فيها سعة ورمحةفهم البعض أن الفقهاء اذا اختلفو 
الفقهاء فإذا اختلف  ،عليه اً هذا التفكري أن يكون احلكم جممع كأن من شرط التحرمي علىو  ،من األقوال

"وقد زاد هذا األمر على قدر الكفاية حىت صار اخلالف يف  قال الشاطيب:. فهذا يعين أن احلكم مباح
عتماد يف جواز الفعل على كونه أتخر من الزمان االملسائل معدوًدا من حجج االابحة ووقع فيما تقدم وا

 خمتلًفا فيه بني أهل العلم". 
ال اجمليز فهو آمث ألنه جيب عليه أن يقدم عليه على قول غري عامل بقول املانع و  وهلذا قيل: من أقدم     

  .قبل أن يعرف حكم هللا فيه
 ها خلق كثري"قال عبد هللا بن املعتز:" زلة العامل كانكسار السفينة تغرق و يغرق مع     

فالعربة ابتباع ، يف الفتوى واستفتاء من عرف بذلك وهناك قاعدة قررها العلماء وهي انه حيرم التساهل
وال أن  ،وحينها فال يسع االنسان أن يتخري من األقوال ما يشاء ،الدليل و ليس جمرد وجود اخلالف

 .هوىخيتار االابحة من أي مسألة يرى فيها خالًفا؛ ألن هذا اتباع لل

 :التحذير من اتباع اهلوىرابعاً: 
حني يدخل اهلوى والتشهي والرتخص خيتلف املقصود، فبداًل من ان تبحث النفوس عن مراد هللا       

  ولذلك: تعاىل تبحث عن هوى النفس وغاايهتا وإن ضلت احلق، 
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شرتط ابن السمعاين يف : مما متيل إليه النفس حبثًا عن األيسر. وهلذا اهنى العلماء عن تتبع الرخص -
 املفتني ثالث صفات: االجتهاد، والعدالة، والكف عن الرتخيص والتساهل.

ال جيوز للمفيت وال املستفيت وال للقاضي أن حيكم أو يفيت يف أحكام الشريعة ابهلوى، والشهوة،  -
 واالختيار املبين على رغبات النفس.

يت ما يشاء من األقوال الفقهية من غري اجتهاد وال سبياًل ألن يتخري املستفليس اء هاختالف الفق -
فاختيار أحد املذهبني ابهلوى والشهوة مضاد للرجوع إىل هللا والرسول. فال جيوز اإلفتاء أو تقليد مباح. 

 الرتجيح بني األقوال ابلتشهي إمجاعاً. 
التكليف فإن  ألن هذا مؤد إىل إجياب إسقاط ؛وال جيوز للسائل أن خيتار أخف القولني عليه -

  .التكاليف كالها شاقة ثقيلة ولذلك مسيت تكليًفا من الكلفة و هي املشقة
، وهذا شرط يف مجيع التكاليف وهو أن ال يقدم وال يعمل السائل ابلفتوى مامل يطمئن قلبه هلا -

  اإلنسان على ما يعتقده خمالفاً ألمر هللا.
 .اهلوى وال جييب املفيت ساًئال عرف من حاله أن يريد -
 .احليل يف الدين من تطبيقات أصل ذم اهلوى جاء تقرير حترميو  -
فال جيوز له ترك االفتاء إن كان مث نص يف املسألة بسبب أنه خمالف  ،واذا ثبت يف املسألة نص واضح -

 .لغرض السائل
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 الثالث املبحث
 الشرعي للنص التسليم عن الفقهي ابخلالف االحنراف

شرعي، لكن مما جر لذلك يف اخلالف أن ال يكون سببا ألي احنراف عن التسليم للنص ال األصل     
 :، ومنهامورعدد من األ

  :الفقهي التعصب: أوالً 
التعصب إلمام أو مذهب أو قول أو ترجيح معني، يدفع إىل التهاون يف اتباع الدليل، ويضعف من       

ظاهرًا لدى اإلنسان، يدركه كل من يعرفه. وقد يكون كمال التسليم يف قلبه. وقد يكون هذا التعصب 
خفيًا ال يبصره اإلنسان. مما يؤكد ضرورة مراجعة النفس والتأكيد على مبدأ التسليم؛ ألن مثة عوارض 

تعصب ابلنص الشرعي. وللتضعف التسليم من حيث ال يشعر املسلم، ومن حيث ال يتأثر أصل إميانه 
  دور سليب عميق يتجلى يف اآليت:

  .إىل جتاوز أحكام شرعية عديدة يف حقوق األخوة اإلسالمية يؤدي التعصب -
  ه من مثرات وفوائد اخلالف الفقهي.حيرم املتعصب نفس -
 مسالك األقوال ومستنداهتا مينع التعصب من إدراك -
 من اليسر على الناس ما ال يفهمه املتعصب. هإن اخلالف في -
واألخوة ووحدة  ،إلسالم يف احلث على الرمحةالتعصب دافع مهم لتضييع كثري من حقوق ا -

 الكلمة.
 الوقوع يف الفرقة والبغي والكذب والبهتان على الناس بدافع اهلوى والتعصب. -
أو تقدمي  ،بصاحبه إىل القدح يف بعض النصوص املعارضة للرأي املتعصب لهالتعصب يدفع  -

 وترجيح الدالئل لكوهنا متوافقة مع رأيه الذي يريد. 

 :والتفرق االختالف :اثنياً 
 مب زب رب  ُّ  ا للتفرق واالختالففالواجب أن ال تكون سبب ،مسائل الفقه من مسائل االسالم     

، قد اختلفوا يف أحكام الدين ومل يتفرقوا وال صاروا وكان الصحابة بعد رسول هللا ، َّ  ىب نب
اد الرأي واالستنباط من الكتاب والسنة شيعاً؛ ألهنم مل يفارقوا الدين، وإمنا اختلفوا فيما أذن هلم من اجته

 فيما مل جيدوا فيه نصاً.
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 : فيه املختلف وترك عليه ابجملمع االكتفاء: اثلثاً 
من اخللل يف تصور اخلالف الفقهي جعل مناط الوجوب والتحرمي الشرعي مرتبطاً ابإلمجاع، فيعتقد      

 ختلف فيه. البعض أن املسلم يكفيه أن يعمل ابملتفق عليه، ويرتك امل
والسنة حتمًا يف كثري من القضااي؛ إذن ومن يقتصر على اجملمع عليه ال بد أن خيالف الكتاب      

فاإلمجاع منعقد على عدم االكتفاء مبسائل اإلمجاع. واملتفق عليه حقاً هو العمل بنصوص القرآن والسنة 
ستهانة أبمر اخلالف الفقهي تؤدي إىل فاالمطلقاً، قطعية كانت أم ظنية، اتفق عليها الناس أم اختلفوا. 

نتائج و لوازم شنيعة حىت يغيب الدليل الشرعي عن نظر املسلم و يكون حبثه عن اخلالف بل رمبا يبحث 
 .عن خالف حىت يتجاوز الدليل

  :اهلوى واتباع الرتخص: رابعاً 
شرعي يف اخلالف وقد سبق احلديث عن ذم اهلوى واتباع الرخص كأحد معامل التسليم للنص ال     

نه يف سعة ما دام يف املسألة خالف أومن يرى  ،د سؤال من عرف بتساهله وتساحمهفمن يتعمالفقهي، 
. والقرائن يف هذا كثرية يعرفها كل إنسان من نفسه وممن حوله، تكشف عن كون االختيار فهو متبع هلواه

 قاً من املوازنة بني النصوص.  متأثراً هبوى وميل نفسي، وليس ترجيحاً واختياراً شرعياً منطل

 : الفقهي واخلالف البدعي اخلالف بني التسوية: خامساً 
يسريون على بينة و  ،ويعظمون الدليل ،اخلالف الفقهي خالف علماء وأئمة ينطلقون من النص     

 ف واتباع اهلوى.االستخفاف ابلسلالبدع القائمة على تعظيم العقل و مناهج  فخبال ،ومنهج معتدل
نطلق منها ألن اخلالف الفقهي ي ميكن أن تتسع للخالف البدعي؛ الألدلة تتسع للخالف الفقهي و وا
فهو خالف يف أصوهلا  خبالف اخلالف البدعي ،خالف بعض األدلة فهو خالف قريب منه لوو 

 وقطعياهتا. 

  :واالجتهاد االفتاء ابب يف التهاون: سادساً 
 :وهذا التهاون له مظاهر عديدة منها     

 مراعاة أحوال بعض الكرباء من حيث شدة احلكام، خبالف العامة. -
 تشريع احليل للناس ليتخلصوا من احلقوق الالزمة. -
 مراعاة األعراف والعادات املخالفة. -
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 التشديد على الناس إلظهار التقوى والورع والتمسك ابألحكام. -
ثريًا ما يسأل الناس أي شخص وك ،أو غري املشهور بعلمه وتقواه ،استفتاء املتهاون يف الفتيا -

 .يرونه جملرد هيئته
 العجلة يف اإلفتاء من دون إدراك لكافة التفاصيل اليت حتتاجها الفتوى. -

  :مطلقا اخلالف مسائل يف نكاراإل نفي: سابعاً 
 اإلنكار يف مسائل اخلالف إىل اجتاهات أربعة: ثني اجتاهات الفقهاء يف مسألةحصر بعض الباح     

 نكار على حسب مذهب احملتسب عليه.اإل األول:
 اإلنكار يف األقوال الضعيفة اليت تؤدي إىل مفسدة. الثاين:

 اإلنكار يف القوال ذات املأخذ الضعيف. الثالث:
 اإلنكار يف كل ما خيالف النص.  الرابع:

الرابع؛ إن ، واأللصق بقاعدة التسليم للنص الشرعي واالنقياد حلكمه هو االجتاه واألقرب للصواب      
 العربة ابلنص الشرعي، فما ثبت فيه نص شرعي ظاهر ومل يكن معارض له، فينكر ولو كان فيه خالف. 

تهادية، ال اخلالفية والفرق جار يف مسائل اخلالف( املسائل االومراد من ذهب إىل قاعدة )ال إنك     
أو ما ليس فيه دليل جيب العمل  جتاذبه أصالن شرعيان صحيحان بينهما: أن املسائل االجتهادية هي ما

والفهم اخلاطئ هلذه القاعدة صار النص ليس حمل اتفاق يف داللته.  به ظاهرًا أو تعارض نصان أو كان
ففرق بني أن يكون معيار اإلنكار هو النص . مر ابملعروف و النهي عن املنكرذريعة كبرية لسد ابب األ

 إشهاره وتعريف الناس به. كما أن هذا كفيل إبظهار النص و ،  االمجاعبني أن يكون املعيار هو اخلالف و و 
ا كان خالفهم يف فهم إمنو  ،والصواب معه وقد يطرح سؤال وهو أن كل شخص يدعي أن احلق     

 النص فالكل ينكر على االخر ما يراه هو نًصا ؟
 اجلواب عليه من وجهني:

تعتمد  كثر اخلالفات الفقهية البل أ ،ليس كل من خيتار قواًل يكون معه نص صريح ظاهر فيه .1
 على نصوص قاطعة. 

فال ميكن أن  ،النصوص القطعية ال تتعارضو  ،منا يكون ملن خالف النص القطعينكار إن اإلإ .2
 .يكون مث دليالن قطعيان يف املسألة متعارضان
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 البحث خامتة
 أما بعد:

الشرعي، تتمثل يف قواعد التسليم فمن خالل ما سبق ميكن أن نضع صورة كلية ملعامل التسليم للنص      
 اآلتية: 
العقل طريق موصل إىل هللا تعاىل، وأداة لفهم الشريعة، ومناط حلكم التكليف، وإعماله واحملافظة  -

 عليه جزء من أحكام الشريعة.
ال ميكن للعقل أن يعارض الشرع، وإن وقع فهو راجع إما لسوء فهم الدليل السمعي، أو سوء  -

 ي.تصور للدليل العقل
ويهون من شأن إنكارها أو  ،ضغط املفاهيم الوافدة يؤثر على تسليم املؤمن لألحكام والنصوص -

حسب ظروف كل  ،وهو ما جيعل حركة التأويل تنشط يف بعض األحكام دون بعض ،أتويلها
 عصر. 

الذي يؤدي إىل إعادة بناء األدلة  ،وعظ القلوب وتذكريها ابهلل له أثر عميق يف إصالح النفوس -
 لتبدو يف االجتاه الصحيح اجتاه التسليم للنص.  لعقليةا

وتطهريه ابخلضوع  ،الدليل العقلي سبب لدخول االنسان يف االسالم الذي يؤدي إىل تزكيته -
 وهي مقامات أعظم من جمرد فهم الدليل.  ،العبادةواالنقياد و 

رادة تستلزم اإل نية الفاإلرادة القدرية الكو  اً،الفات قدرًا ال جيعلها سائغة شرعوجود االخت -
 الرضا. الشرعية املتعلقة ابحملبة و 

تؤدي إىل إضعاف التسليم للنص  ؛تفسري أحكامهاشريعة و القواعد اجململة اليت توضع يف فهم ال -
 الشرعي وتتسب يف دخول كثري من االحنرافات من خالهلا. 

اليت تريد البحث عن  وليست ،القراءة الشرعية للنصوص هي القراءة اليت تبحث عن مراد النص -
 .أمور أخرى من خالل النص

أخطر منه ملا فيه من التدليس بل هو  ،خيتلف عن إنكار النص التأويل العبثي للنص ال -
 التلبيس. و 

 عملهم ذريعة إلضعاف العلم الذي نقلوه. االنتقاص من فقه السلف و  -
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قوة الدليل فال يسوغ ردِّ الظين كالمها من األحكام الشرعية واختالفهما راجع لدرجة القطعي و  -
 وال جعل القضااي الظنية حمل اجتهاد مطلًقا.  ،شيء من السنة النبوية بدعوى الظن

 فبعض القطعيات وقع فيها خالف.  ،ليس من شرط األحكام القطعية أن يكون مث إمجاع عليها -
األصل أي قراءة ال تستحضر هذا و  ،لفقهية وضعت بناًء على استخراج وفهم الدليلاألصول ا -

 قراءة خارجة عن النص. 
فالعبارات اخلاطئة يف تقدمي شيء على  ،ضرورة مراعاة الصياغات يف توضيح األحكام الشرعية -

تؤدي إىل إضعاف التسليم يف نفوس الناس ولو كان الشخص يقصد معىن  ؛النص الشرعي
 حسنا. 

العادات واملصاحل عراف و األحكام اليت بنيت على األتغري األحكام بتغري األزمان إمنا يكون يف  -
 السنة. حكام املستندة إىل نصوص الكتاب و املتغرية وال يكون يف األ

 ليس مبقاصد الشريعة. و  ،ئياهتا فهو يعمل مبقاصد النفوس واألهواءمن أيخذ ابملقاصد بدون جز  -
ضع شروط لتطبيق بعض أحكام الشريعة حىت يكون التطبيق بسببه مستحياًل يقوم التشديد يف و  -

 ذات الدور الذي يقوم به من ينفي احلكم الشرعي. ب
التجديد الذي يراد به إضافة مقاصد جديدة لتكون كاملقاصد الشرعية السابقة حيتاج ألن تكون  -

 يوجد يف هذه املقاصد.  مقاصد اثبتة منضبطة مطردة مستقرأة من نصوص الشريعة وهو ما ال
 فوس وضمان لقطع الوسائل اليت تضعفه. تعظيم الفتيا سبيل عظيم لتعزيز التسليم يف الن -
 ال إنكار يف مسائل اخلالف االجتهادية اليت مل يرد فيها نص صحيح ظاهر. -

 
هذا ما مت اختصاره وإعداده؛ فما كان من صواب فبتوفيق من هللا وحده، وما كان من خطأ        

فيق والسداد وأن يهيئ لنا من أمران وأسأل هللا لنا مجيعاً التو وتقصري فمن نفسي وأستغفر هللا على ذلك. 
  .رشدا

 جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل  

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد, وعلى آله, وصحبه, والتابعني, ومن تبعهم مّنا إىل يوم الدين

 


