شـــعــــــبـــة العلـــــــوم اإلســـــــالمٌة
بحث مقدم لنٌل درجة الدكتوراه فً العلوم اإلسالمٌة .
تخصص  :فقه وأصوله .

إعداد الطالب :
بلخيػر عثماف

إشراؼ األستاذ :
أ.د  /سيب خير الدين

لجنة المناقشة
أسػ ػ ػ ػ ػ ػػتاذ الت لػ ػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػإب

أ.د – محمد د د د د ددد د د د د د د د
رئي ا
مشرفا
جام لم اف
أ.د -خير الدين سيب أستاذ الت لي ال إب
جام ػ ػ ػ ػ ػ ػ لم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
أ.د – محمد د د د د ددد د د د د د د س أسػ ػ ػ ػ ػ ػػتاذ الت لػ ػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػإب
عضوا
عضوا
جام ق نطين
أستاذ الت لي ال إب
أ.د نذير حم دو
عضوا
أستاذ مػحاضر(أ) جام اٛنػزائر
د -يحيى سعيدي
عضوا
د -د الق در سليم ني أستاذ مػحاضر( أ) جام وهػراف
جام ػ ػ ػ ػ ػ ػ لم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف

السية اجلامعية ٍ3653:ـٍ3654 -ـ4232/و4233 -و .
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 إهــداء 
 إلى روح سماحة الجد سٌدي عبد القادر الماهربالقرآن -رحمه هللا . -
 إلى من ربٌانً صغٌرا ونالنً عطفهما كبٌرا،وعلمانً بٌن ذلك علما غزٌرا ؛ والـــــدَ يّ حفظهما هللا
تعالى .
 إلى الصاحب بالجنب؛ زوجً وفقها هللا تعالى،وإلىاألمل المرجو :حورٌة أصلحها هللا تعالى .
 إلى من ساندنً  ،ووقف بجواري من إخوةوأ َقـــــارب وأصدقـــاء.
أُهْ دي هذا العمل المتواضع .
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أحمد هللا تعالى حمداً ٌلٌق بجالله ,وأشكره شكرا جزٌال على نعمائه  ,أن وفقنً للدراسة
والبحث فً هذا االختصاص .
 كما أثنً بالشكر الجزٌل على األستاذ المشرف علىالبحث
,السٌد الفاضل الدكتور  :خـــٌر الدٌن سٌب ؛
على تؤٌٌده لً بثاقب حكمته  ,وجمٌل صبره وأناته .
 وأشكر سلفا ً من سٌتجشم معاناة قراءة البحثوتصوٌبه  :أعضاء لجنة المناقشة المو َّقرٌن .
 -وأشكر كل من أفاد العون والدعاء بالتوفٌق .
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اٜنم ػػد ب رب ال ػػاٞنٌن  ،مله ػ ال ش ػػر الق ػراوة والبتاب ػ  ،وأش ػػهد أف ال إل ػهلل إال اب و ػػد ال
شريك لهلل  ,وأشهد أف ١نمدا ع د اب ورسولهلل  ،أرسلهلل ربهلل باٟنػد وديػا اٜنػي ليههػر علػي الػديا ػلهلل
ولو ر اٞنشر وف  ،الله صل عليهلل وعلي آلهلل وصح هلل أٗن ٌن ؛
أمػػا ب ػػد  :ف ػ ف التشػريس اإلسػػبلمه جػػاو هاديػػا ٜنيػػاة النػػاس فب ػرا وعمػػبل  ،ومرشػػدا إٔب اٝنػػًن
والصػبلح  ،فقػد شػػرع اب أ بامػهلل لتنهػي

يػػاة ال شػر وم اٛنػ واق هػ  .وٟنػاا فهػو االطبلقػػا مػا هػػاا

اٟندؼ يقوـ علي خاصيتٌن أساسيتٌن ٨نا :
 -أوّ ال  :ال مػػوـ  ,فش ػري

اإلسػػبلـ ش ػري موجه ػ ٛنميػػس النػػاس دوف قيػػد ظػػرُب بالزمػػاف

واٞنبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ،وقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد أفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاا قول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهلل
} ( ".

أب{:

}
 سورة س أ . 4: :}

وقولهلل أب أيضا{:

 س ػػورة األعػ ػراؼ 158 :وّنا س ي فخاصي ال موـ " م ىن مقطوع بهلل ".

.

1

 ثانٌا  :أهنا جاوت لتحب ال شر ُب أف اٟن وواق ه و صوره وسػلو ه  ,وال ٫نفػي أفياة ال شر شديدة الت قيد ُب أس اهبا و فاعبلهتا ومبلب اهتا .
واالطبلقػا مػا لػػك اٝناصػيتٌن فػ ف مرا ػػل قيػاـ نهػػي

يػاة النػاس  ,واصػػط امه بصػ ا الػػديا

و ا ميتهلل عليه  ,وٕنثله ٟنديهلل الاي ٓندثنا عنهلل ؛ ٬نر عرب اٞنرا ل التالي :


املسحلة األوىل  :مر ػل فه اٞنراد اإلاله ػػه  ,وفه أ باـ الشري و در ها  ,وهػػو

فه جملرد لك األ باـ  ,االطبلقا ما ضوابط وقواعد ٕنبا ما هاا الفه .
1

أبو إسحاؽ الشاط ػيب  ،اٞنوافقات ُب أص ػوؿ الشري  ،جػ  , 3ص  ، 39الػمبت التوفيقي  -القاهرة  ،الط
 :بدوف  ،سن  2003ـ ٓ ،نقيي و ليي  :ع د اب دراز .
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املسحلــة الناىيــة  :صػػيام هػػا األ بػػاـ  ,وإعػػدادها  -عػػا طريػػي قواعػػد وضػوابط

وم الك – ىت بوف قابل للتنػزؿ علي الواقس ِنصائصهلل ومبلب ا هلل .


املسحلة النالنة  :مر ل اال٤ناز الف له ُب واقس ياة الناس  ,وهو ما ي ػمي مر لػ

التنفيا.
وال بلق ػ ب ػػٌن م ػػا س ػ ي ال بلق ػ م ػػا اٞنرا ػػل عبلق ػ

ػاالد و بام ػػل ؛ فه ػػه مبمل ػ

ل ضها ال ض  ،وال ي تاىن منه عا وا دة ُنػاؿ  ،فػدرؾ األ بػاـ هػو األصػل و ال يتوقػم األمػر
عند هاا اٜند  ،وبهلل فقط ال يتحقي مراد الشارع ّ ،إال إذا هلل ط يي هػاا اٜنبػ علػي وقػائس اٜنيػاة ،
وهاا التط يي يلزمهلل صيام أ باـ وفي هاا الواقس ّنا ٪نقي مقاصد الشارع .
أم ػػا مر ل ػ اال٤ن ػػاز فناف ػػل اٜن ػػديم عنه ػػا هن ػػا ألهن ػػا مهم ػ ل ػػي لؤلص ػػوٕب وال للمف ػ
والفقيهلل منها إال م اعدة مًن  ،أما دور٨نا ُب اٜنقيق هو الفه والتنزيل .
وبالف ل اهت ال ابقوف هبما اهتماما ْنلي ُب ما يله :
 اهتمام تفريع  :ففه الػااث الفقهػه الػاي وصػل إلينػا ٣نػثبل ُب اجتهػادات اٞنػااهبالفقهي ٤ ,ند بامبل بٌن الفه والتنػزيل  ،بل هاا الااث هػو التيةػ ٟنػاا التػزاوج  ،ويبفػه أف النهػر
إٔب موطأ مالك ر٘نهلل اب أب  ،أو مدوالتهلل  ،فتةد قد بىن فقههلل علػي واقػس أجػاب علػي إشػباال هلل ،
ففه اٜنب واستن طهلل وبنا وصام ػهلل وفي شخص أ واؿ عند ،وهباا باقه اٞنااهب األخر .
 اهتماام تؤياي  :أي بػالتنهًن والتق يػد  ،والػاي اللم ػهلل هنػا والبل هػهلل هػو االهتمػػاـّنػػنها الفه ػ واال تفػػاو ب ػهلل و ق يػػد  ,رم ػ أهن ػ ملب ػوا قواعػػد وض ػوابط التن ػزيل ولب ػا مػػاب ق يػػد
واالالت ػػا ل ػهلل والتصػػدي ل ػهلل ُب اٞن ا ػػم األصػػولي  ،فأص ػ حب م ا ػػم األصػػوؿ نػ ػزع من ػػزعا الهري ػػا ،
يلم فيهلل اإلبداع ُب وسائل ديد الفه واالستن اط  ،و ػهمل وسائل ديد التنػزيل .
وهػػاا مالػػب ال ػااث  ,إال االت اهػػات قليل ػ ل ػ ض الفقهػػاو واألصػػوليٌن  ,الػػايا أدر ػوا أ٨ني ػ
اٛناالب الثاين دوف أف يبشفوا عا مناها صيامتهلل و أسي قواعد  ،وضوابط مراعاة هػاا الواقػس عنػد
;3

ػنػُّزؿ األ ػ ػػباـ  ,ومنه اإلماـ ابا اٜناجب و اإلماـ ابػا القػي  ,و ال ػز ابػا ع ػد ال ػبلـ  ،واإلمػاـ
الشاطيب  ،ومًنه ثًن .
وال ػػدارس للمػ ػ ػػدوالات األصػ ػولي واٞنقاص ػػدي _ عل ػػي م ػػنها م ػػا أص ػػر عل ػػي اس ػػتقبلٟنما _
يبل ظ االهتماـ النوعه بقضايا التنػزيل؛أقصد ١ناول ال حم عػا أفضػل سػ ل ػديد نزيػل األ بػاـ
الشرعي ّنحاول استةبلو مقاصد الشري اإلسبلمي وماياهتا ٍ ،ب النهر ُب الوقائس واأل داث وقواعد
التحقيي فيها .
هػػاا مػػا أد إٔب اعتمػػاد رؤ ٢نتلفػ لطػػرؽ ذلػػك النهػػر الشػػرعه أالػػتا رؤ ٢نتلفػ ُب ن ػزيل
األ باـ الشرعي  ،وأثػر بػالك الرصػيد اٞن ػرُب اإلسػبلمه ببػ مػا أ بػاـ النػوازؿ والفتػاو وهػو مػا
البل ههلل ُب راثػنا الفقهه  ،اقاف ذلك ػلهلل ُنر ػ ػ أليم و صنيم عهيم ُب فا الفتاو والنوازؿ .
ول ل ما أسه بق ط وافر ُب هاا ال يل ؛ علماو اٞنارب الوسيط فألفوا ٠نلدات موسػوعي
ضاع البثًن منها  ،وما أبرز ما ٗنس ُب باب الفتاو والنوازؿ تاب  ":اٞن يار اٞن رب واٛنػامس اٞناػرب
عػػا فتػػاو علمػػاو إفريقيػ واألالػػدل واٞناػػرب " أل٘نػػد بػػا ٪نػػٍن الوالشري ػػه ( اٞنتػػوَب سػػن  ;36ه ػ )
بفاس .
فهو ي د قطب الدراسػات الفق ػهي و١نورهػا  ،فقلّمػا ال ثػر علػي تػاب فقهػه ألػم ب ػد
لػػي فيػهلل القػػوؿ منػهلل أو إ ػػاالت عليػهلل  ،ال سػػيّما وأ ّف هػػاا ال ػمصنم الفقهػػه قػػد ضػ ّ الػ ػصوصا فقهيػ
أصيل ضاعب ضما ما ضاع ما تب الااث ُب القػ ػروف ال ػتاليػ .
وهػػو ٬نثػػل _ مثػػل تػػب النػوازؿ _ ُنػػي رافػػدا م رفيػػا مهمػػا ي ػػاعد علػػي ال حػػم عػػا قواعػػد
التنػ زيل اٞن تمدة عند الفقهاو  ،الايا اف ثػًن مػنه أصػوليا وهػ أ

ػا مػا ي ػتطي وف الت امػل مػس

الفروع ُب الواقس فيض طوف التنػزيل ويبتشفوف أخطاو ويتةاوزوف هفوا هلل وي ددوالهلل .
لالك االب ها الدراس ال

حم عا مفهوـ التنزيل وضوابطهلل ما خبلؿ تب ط يقي

اهتمب بتنزيل األ باـ الشػرعي  ،وبالػاات نػاوؿ ذلػك لػهلل مػا خػبلؿ تػاب اٞن يػار ٞنػا ٬نتػاز بػهلل مػا
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البثػػرة فيمػػا ا تػػو عليػهلل مػػا الن ػوازؿ وهػػه ٔنتلػػم أساسػػا عػا االفااضػػات النهري ػ الػ طاٞنػػا ش ػ ب
الفقهلل وضخمتهلل وع ّقد هلل .
اٞن يار الػم رب ٬نتاز بأالهلل ٗنػس أجوبػ اٞنتػأخريا مػا اٞنالبيػ واٞنتقػدمٌن علػي اخػتبلؼ واق هػ
واالتشاره ُب الارب اإلسبلمه  ،وفيه ما وصم باالجتهاد اٞنطلي واالجتهاد اٞناهيب .
إ ّف دراسػ تػػاب اٞن يػار ػااث فقهػػه مػا شػأالهلل أف يفػػتق أمامنػا آفاقػػا ر ػ  ،لػي فقػػط مػػا
النا ي اٞن رفي وما ٪نويهلل هػاا البتػاب الااثػه مػا مػادة منيػ ُب هػاا اجملػاؿ  ،بػل أيضػا ّنػا قػد يبشػفهلل
لنا شيوخ اٞناهب اٞنالبه ُب األقطار األرب اٞناربي ٍ ،ب هو لوفرة ماد هلل الفقهي و رص صا هلل علػي
بيػػاف طػػرؽ اسػػتن اط األ بػػاـ ؛ أص ػ ق أث ػرا أساسػػيا ظػػل ب ػػد وفػػاة الوالشري ػػه ل ػػدة قػػروف أداة عمػػل
ضروري ي وؿ عليها الفقهاو والقضاة اٞنااربيوف ُب الشاطه ال لمه والقضائه .
أوال  :موضوع الدراسة وهدفـها .
إ ّف ما وصلنا إليهلل آالفا طػرح ع ّػدة ػػاؤالت وإشػباليات ػوؿ هػاا التن ػزيل لؤل بػاـ الشػرعي
واسػػتقبلليتهلل عػػا اٞنػػنها األوؿ ومااير ػهلل ل ػهلل و ار٫ن ػهلل ٍ,ب أه ػ الض ػوابط والقواعػػد ال ػ أس ػػب لتحقيػػي
مقاصػػد الش ػري االسػػبلمي ُب األ بػػاـ ٍ .ب ومػػس مزيػػد اإلطػػبلع علػػي فتػػاو اٞن يػػار لػػورت هػػا
الت اؤالت علي شػبل فرضػيات  ,والفرضػيات هنػا لػي فروضػا بالصػورة ال ػائدة ُب ال حػوث البميػ
وال ػ

ػ ي للوصػػوؿ إٔب ٓنديػػد عبلقػػات ار اطي ػهلل بػػٌن متا ػًنات  ،لػػالك فهػػا الدراس ػ اٞنتواض ػ

ٓناوؿ ال حم ٍ ،ب اإلث ات اٞنلمػوس الحتال فكرة التنزي مكانة متميزة في فكر الفقهاا
وأهاا النااواز والفتاااو  ,انبـــااـثق عنهااا رإيااة و عماا عيااا تنـاايم التنااـزي
والسيطرة عييه بعد القدرة عيا تحدياد  ,ثام محاولاة ضابط عواعاد وأساا لها ا
التنزي  ,هاا األخًن الاي ا ضق بأالهلل:
يياغة األحكام ماع مراعااة محالهاا ,لتحقياق المقاياد العارعية لاـتي
األحكام .
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وقػػد اولػػب ُب هػػاا ال حػػم اسػػتخراج أه ػ األس ػ اٞننهةي ػ ال ػ اعتمػػدها الفقهػػاو ُب
مر ل ال صر الوسيط لت ديد نزيل أ باـ الشري علي ٢نتلم الوقػائس واٞنناطػات وهػه مر لػ منيػ
باآلراو الفقهي اٞنمثل ُب الفتاو ال عاٛنػب البثػًن مػا النػوازؿ واألقضػي اٞنوا ػ ٞنختلػم األ ػداث
واٞن ػػتةدات ال ػ ػ عاش ػ ػ ها الن ػػاس ُب منطق ػ ػ الا ػػرب االس ػػبلمه  ،مص ػػط ا بالص ػ ػ ا ا لي ػ ػ ومت ػػأثرة
باٞنؤثرات الوقتي .
وه ػػاا األم ػػر اٞن ػػا ور آالف ػػا ال ي ػػت دوف ١ناول ػ مربل ػ فت ػػاو اٞن ي ػػار س ػػليمها وس ػػقيمها ٍ ،ب
استقراوها واستةبلو األس ال ٓنب عملي التنزيل .وهو عمل ا تاج جهدا ووقػػتا واس ا .
هاا هو موضوع الدراس الاي قمب هبا .
ثانيا  :أهـــــــمية البـــحث في ه ا الموضوع .
 -1األهميددل العلميددل  :إف ال حػػم ُب هػػاا اٞنوضػػوع يبت ػػه أ٨ني ػ بالا ػ باعت ػػار أف
نػزيل األ باـ هو ماي التبليم وٖنر هلل  ،و٥نا أماـ التٌن :
 -إمػػا أف قػػي األ بػػاـ علػػي م ػػتو الن ػػهر ػ ػي

الػػاها ولػػو ُب أعلػػي صػػورة ٟنػػا مػػا

الصح  ،ف هنا ال اػ ػين شيئا ُب ميزاف اٝنًن وال ػ ادة ،وهػه ضػد ال ػنا اإلٟنيػ ُب ر يػب ال مػل علػي
ال ل .
 و ّإمػ ػا ط يقه ػػا دوف ض ػوابط منهةي ػ وقواع ػػد ػػديد ٟن ػػاا التط ي ػػي  ,فت ػػؤدي إٔب ع ػػدـٓنقيػػي مقاصػػدها الشػػرعي  ،والاايػات اٞنصػػلحي مػػا وراو ش ػري ها  ,أو يػػؤدي هػػاا األمػػر إٔب عصػػياف
األ باـ والنفور منها والتحلل ما ربق التديا ُب وقب قصًن .
فتةػاوز اال تمػالٌن إٔب أسػل منػػهما يبػوف ب ػ ياف صػيام سػليم

ػتخرج اٜنبػ وفػػي ١نلػهلل

خصػػوصا إذا االػب دراستها عند ما مارس نزيل األ باـ وبرز للتصػدي ٟنػا  ،والقصػد بػالك أعػبلـ
اٞن يار .
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 -2األهمي ددل العملي ددل  :بت ػػب ه ػػا الدراسػ ػ أ٨نيته ػػا ال مليػ ػ م ػػا ػػوف قض ػػي ن ػ ػزيل
الش ػري و ط يقهػػا ؛ قضػػي

يوي ػ ُب واق نػػا اٞن اصػػر  ،خصوصػػا مػػس نػػامه الػػدعوة ٓنبػػي الشػػرع ،

فأص ػ حب ٠ناال للػصراع الفبري  ،وموقس الهر و١نك اخت ار ٤ناح أو فشل .
فاٞنوضػ ػػوع وإف ػ ػػاف يوظػ ػػم اٞنػ ػػادة التار٫ني ػ ػ ( ال ػ ػوازؿ اٞن يػ ػػار )  ،فهػ ػػو ي ػ ػػتند إٔب األصػ ػػوؿ
الشرعي ( مصادر التشػريس ) وي تمػد علػي الدراسػ اٞن رفيػ ( االسػتقراو واالسػتنتاج )  ،الػاظرا ب ػٌن إٔب
التاريخ ما خبلؿ لك النوازؿ  ،وب ٌن أخر إٔب اٞن تق ل ؛ ل لػهلل ي ػه ُب إالضػاج مػنها ط يقػه
يرشد نزيل األ باـ و ط يي الشري .
ّ
ثالثا  :أسباب اختيار الموضوع .
 -1األس ب الع مل :
 أ٨ني اٞنوضوع  :وقد ظهرت آالفا . جػػدة اٞنوضػػوع  :يػػم أف اٞنوضػػوع مػػًن م ػ وؽ بشػػبل ملفػػب ُب الدراسػػات األص ػولياأل اد٬ني  ،ما أف تاب اٞن يار لي متنػاوال مػا هػا الزاويػ ( وقػد أ ػد األسػتاذ الصػادؽ الاريػاين
ٞنػّا ثّين علي ذلك )
 وج ػود اْنا ُب الفبر ااإلسبلمه اٜنديم ينػزع اٞننػزع التط يقه  ،ويهت بهلل ويؤس لهلل . وفر ٠نموع ما الدراسات النقدي ُب الػموضوع ال مال ا ما طه الهرة وؿ اٞنوضوع ،و قػػد ال طػػه النتػػائا ولبػػا فػػتق آفػ ػػاؽ ال حػػم للطالػػب ( ومثػػالهلل مػػا ت ػهلل األسػػتاذاف ع ػػد اجمليػػد
النةار و ١نمد فتحه الدريين ).
 -2األس ب الخ صل :
إف مػػا يػػدف ين لل حػػم ُب هػػاا اٞنوضػػوع هػػو اهتمػػامه الػػدائ بالدراسػػات ال ػ

ػػىن بتنػ ػزيل

الش ػري اإلسػػبلمي بنةػػاح علػػي واقػػس النػػاس  ،و نػػب قػػد خطػػوت خطػػوة أؤب ُب اٞنوضػػوع ُب مر ل ػ
اٞناج تًن مس األستاذ زقور أ

ا ما جام وهراف ( فههلل اب ػأب ) ٍ ،ب ٓنفيػز الػد تور اٞنشػرؼ
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علػػي دراس ػ تػػاب اٞن يػػار  ،وأخ ػًنا ن يهػػات األسػػتاذ ١نمػػد الصػػادؽ الاريػػاين الػػاي أ ػػد ٕب أف هػػاا
اٛناالب مًن م حوث وال متناوؿ .
رابع  :الدراس ت الس بقل في هذا الم ض ع :
أ اد أجزـ – ُب دود علمه – أ ّف اٞنوضوع هباا الشبل مًن م حوث  ،ولبا مس ذلػك فػ ف
ب ض ال حوث ال لميػ الػ ناولػب موضػوع التنزيػل بشػبل عػاـ  ،وموضػوع وقيػس الشػري اإلسػبلمي
ومنػها :
 فق ػهلل التػػديا فهمػػا و نػزيبل ؛ لؤلسػػتاذ ع ػػد اجمليػػد النةػػار ُ ،ب ج ػزئٌن  ،مػػا منشػػورات تػػاباألم ػ بقطػػر  .فصػػل األدل ػ والضػػرورة اٞنلح ػ لطػػرح هػػاا اٞنوضػػوع و ػػاوؿ أف يت ػػىن قضػػيتهلل ،
ويرسه م اٞنهلل  ،فةزا اب أب خًن اٛنزاو .
 مناها االجتهاد بالرأي ُب التشريس اإلسبلمه  ،لؤلستاذ ١نمد فتحه الدريين . ُب االجػػتهاد التنػزيله  ،لؤلستاذ مولود جحيش  ،ما إصدارات تاب األم بقطر . دراس ػػات اٞنلتق ػػي ال ػػدوٕب اٝن ػػام للم ػػاهب اٞن ػػالبه ػػوؿ النػ ػوازؿ ُب الا ػػرب اإلس ػػبلمه ،والاي شارؾ فيهلل ٦ن ما علماو األم ومفبريها  ،ما داخل الوطا وخارجهلل .
 ال ػػد التنزيلػػه ُب التنهػػًن األصػػوٕب عنػػد اإلمػػاـ الشػػاطيب  ،وهػػو تػػاب اسػػتفدت منػهلل ُب هػػاالرسال أيػّما استفادة  ،فقد اف جهد صادؽ ٢نلص .
خ مس  :منهج الدراسل .
إف الدراس ال بػٌن أيػدينا ٓنػاوؿ ٓنديػد فبػرة التن ػزيل مػا خػبلؿ فتػاو اٞن يػار  ,واٞنقصػود
بالتحديػػد مبلم ػ

ػػدود هػػاا اٞنوضػػوع  ,و ػػٌن م اٞنػهلل  ,لػػالك ػػاف اعتمػػادي علػػي اٞنػػنها التحليلػػه

الػػاي يتػػيق ٕب ٓنليػػل أهػ فتػػاو اٞن يػػار ُب هػػاا اٞنيػػداف ٍ .ب اعتمػػادي علػػي اٞنػػنها االسػػتقرائه وذلػػك
بتت ػػس شػ ػوارد ه ػػاا اٞنفه ػػوـ ُب ثناي ػػا البت ػػاب اٞنختلف ػ بايػ ػ لػ ػ ّػمها واٜنب ػ عل ػػي ٠نموعه ػػا ٍ .ب اٞن ػػنها
االستنػتاجه الاي يتيق التق يد والتحصيل ب د االستقراو لآل اد .
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و٩ندر يب أف أبٌن ب ض ما رجحب الت امل بهلل ما خيارات االب قائم أمامه :
 الفهارس  :وا تو علي فهرس اٞنصادر واٞنراجس  .و فهرس مفصل لل حم . التهميش  :أما اٟنوامش فقصدت أف ال ثقل ال حم  ,ودوالب فيها الضروري رصا عليما س ي .
و ػل هتمػػيش اسػػت ملب فيػهلل األرقػاـ  ,فػ ف ػػاف لفهػػا مري ػا شػػر تهلل  ,أو مباالػػا بينتػهلل  ,أو آيػ
ال تها ٞنباهنا ما الػقرآف البرًن  ،أو ديثا بينب روا هلل ورقمػهلل  ،فػ ف ػاف اٜنػديم قػد روا ال خػاري
أو م ل أو مالك  ،ما علقب  ،ف ف روا مًنه  ,ذ رت درج اٜنديم عند علماو التخريا .
وأ ياالا نب أ تػاج اٟنػامش لػا ر ب ػض الت ليقػات ,الػ أراهػا مناسػ أف ال ػا ر ُب اٞنػ .
س دس  :الص دعد ب ت .
إف ما األمور ال أبطأت ما سًن ال حم :
ػرد ذلػك إٔب عػدـ ٓنقيػي الن ػ بػٌن ب ػض
 ص وب ناوؿ اٞنادة ال لمي ُب تاب اٞن يار  ،وم ُّاألجوب وب ض اٞنفتٌن  ،وهو ما أشرت إليهلل ُب اٛنػزو اٞنخػ ػصص للحػديم عػا مشػا ل اٞن يػار اٞن ػرب
.
 -ا اع اٞن ػا

ش ػملب ػل البتػاب  ،فبػاف ُب م ػق الفتػاو

اٞندروسػ واٞن ػتقرأة والػ

و ت ها لها ما ٩ن ل عمل اٞنرو قاصرا ظاهرة ثاور .
 عدـ وفر اٞنصادر بالنط ب  ,وهه الادرة وص

لل حم وؿ ياة اإلماـ الوالشري ه  ،أو ىت ب ض ت هلل ال

النوؿ .

 ط ػػي الػموضوع ُب د ذا هلل ما وجهلل أف موضوع التنػزيل ٓب يفرد بالتػوضيق  ،وال حم .س بع  :خطل ال حث .
نق

الدراس إٔب أرب فصوؿ

قها مقدم ؛ اآلٌب :
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 مقدم ػ  :ذ ػػرت فيهػػا أس ػ اب اختيػػار اٞنوضػػوع مػػس وضػػيحهلل علػػي س ػ يل اإلٗنػػاؿ  ,وذ ػػرأ٨نيتهلل ال لمي واٞن رفي واٞننها اٞنت س فيهلل .
 الفصددا األو  :و اولػػب أف أعػػرؼ في ػهلل ببتػػاب اٞن يػػار وصػػفا وس ػربا  ،والاٗن ػ لصػػا هللاإلماـ الوالشري ه ٍ ،ب ذ ر مفهوـ النوازؿ والفتاو و ت هما  ،وأه خصػائص تػب الفتػاو بػاٞنارب
األوسط  ،مس بياف أ ػ ػ ػباـ اإلفتاو .
 الفصد ددا الث ني  :دراس ٞنفهوـ التنزيل و١ناور  ،االطبلقا ما رؤ ال لماو  ،و ناسػ ا مػس اٞن ػايناللاوي ػ ال ػ يفرزهػػا ال حػػم اٞن ةمػػه .وُب الفصػػل أيضػػا أصػػيل لفب ػرة التنزيػػل و ْن ػ ّارها ُب الفبػػر
القرآين والن وي .
 الفصا الث د لدث  :وفيػهلل ػاوؿ ال حػم رصػد اٞنفهػوـ وأهػ قواعػد مػا خػبلؿ لػك الفتػاووالن ػوازؿ واأل بػػاـ ال ػ ٗن هػػا صػػا ب البتػػاب ٍ ،ب ل ُّم ػ هػػا النزع ػ وهػػا الرم ػ ُب الػػدفاع عػػا
اٞنفهوـ ُب ثنايا البتاب.
 الفصا الد ددرابع  :وُب استخبلص أهػ األسػ اٞننهةيػ والضػوابط البيفيػ اإلجرائيػ الػ الػزؿوفقها علماو اٞن يار أ باـ الشري اإلسبلمي  ،واض ٌن الصب أينه

ا الت ديد .

وُب آخر هاا ال رض  ،ال ي ين إال أف أ٘ند اب عز وجل علي وفيقهلل ُب هاا ال مل  ،إالهلل وليهلل
.
ما أجدد الشبر إٔب ما اف لػهلل الفضػل ُب إخػراج هػاا ال مػل ومتاب تػهلل  ،األسػتاذ خػًن الػديا
سػػيب  ،وذلػػك رم ػ االشػػااال هلل البثػػًنة ُب اللةػػاف ال لمي ػ وال حػػوث األ اد٬ني ػ  ،فل ػهلل مػػين خػػالص
الشبر والتقدير .
هاا ما ي ر ٕب ر ي هلل وُنثهلل  ،عا ا علي الف ه التقصًن ١ ،ناوال ْنػاوز بفضػل اب ػأب  ,فهػو
وٕب ذلك والقادر عليهلل  .وآخر دعواالا أف اٜنمد ب رب ال اٞنٌن .
ّ
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اإلمام الونشـــرٌسً وكتابه المعٌار
وفيه ثالثة مباحث :

المبحث األول :التعرٌف باإلمام الونشرٌسً .
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المبحث الثانً  :التعرٌف بكتاب المعٌار المعرب.
المبحثثثثث الثالثثثثث  :تثثثثارٌن النثثثثوازل وخصائصثثثثها
بالمغرب اإلسالمً.



:

إف دراسػ ػ يفي ػ ػ ام ػػل علم ػػاو اٞنا ػػرب األوس ػػط وفقهائ ػ ػهلل م ػػس الن ػ ػوازؿ ُب ت ػػاب اٞن ي ػػار
بش ػػم ٕنيػ ػزا فري ػػدا خبلصػ ػتهلل التح ػػوًن عل ػػي إص ػػاب اٞنقاص ػػد الش ػػرعي لؤل ب ػػاـ بتنزيله ػػا عل ػػي
الوق ػػائس واٞنناط ػػات بش ػػبل س ػػديد .وق ػػد ع ػ ّد ال لم ػػاو م ػػا ج ػػاو ُب ه ػػا اٞن لمػ ػ الفقهي ػ ؛

ػػ ا

قيقيا ٞن ًنة ال مل التنزيله .

وأوؿ م ػػا ين ا ػػه أف ينه ػػر إليػ ػهلل ويوقػ ػػم عن ػػد ق ػػل ال ح ػػم ُب مقوم ػػات اٞننهومػ ػ التنزيليػ ػ
عموما  ،وُب تاب اٞن يار خصوصا هػو ؛ بػدو الت ريػم باإلمػاـ الوالشري ػه و لمػ جواالػب مػا
يا ػهلل  ،فقػػد نةلػػه ب ػ ب ذلػػك ثػػًن مػػا اٜنقػػائي  ،و ػػرؼ م ػواطا القػػوة ُب فبػػر و ػػأليم ،
وبالتإب ظروؼ يا هلل  ،ىت ينهر إٔب ما ر هلل ما راث وعمل الهرة موضػوعي منصػف  ،ذلػك أ ّف
رٗن ػ ال لمػػاو وال حػػم ُب ػػاريخ يػػاهت جػػزو مػػا هػػويته الفبري ػ والثقافي ػ  .ومػػس التطػػرؽ إٔب
سًن هلل – ر٘نهلل اب أب – ينهر ُب راثهلل ومؤلفا هلل وي ط اٜنديم عا اٞن يار اٞن رب الاي مشلتػهلل
ها هلل الدراس .
ومس األخا ب ٌن االعت ار صنيم البتاب الاي ي د تػاب فتػاو وأقضػي  ،فػ ف جػزوم مػا

هاا الفصل سي حم ُب اريخ النوازؿ وأ٨نيتها وخصائصها .

4:

وم ػػا ٍبم وبػػالنهر إٔب أف ه ػػاا الفصػػل م ػػس م ػػا يلحق ػهلل اٝن ػػادـ للمخ ػػدوـ  ،فل ػػا أطن ػػب في ػهلل
ػحقيقا لتوازف ال حم  ،وسيػتناوؿ ما يله :
الم حث األو  :ويتضما ريفػا ُنيا ػهلل مػا الا يػ اٞنولػد والنشػأة ٍ ،ب يتطػرؽ إٔب أعمالػهلل
ومنةزا ػهلل  ،وي ػ ّػرج علػػي ال صػػر الػػاي عػػاش فيػهلل مػػس التن يػهلل بقػػدر اإلمبػػاف علػػي اٞنبل هػػات الػ
٬نبا أف رد بناو علي ال بلق بٌن أي عآب  ،ومتاًنات عصر الهرفي يم ما االب .
الم حث الث ني  :ويتضما ريفا ببتاب اٞن يار .
الم حث الث لث  :وأقم فيهلل علي مفهوـ الفتاو والنوازؿ وخصائصها و ار٫نها .

املبِحَثُ األوّل :
وفيه ثالثة مطالب :
المطلب األول  :التعرٌف بحٌاة اإلمام الونشرٌسً .
المطلب الثانً  :التعرٌف بعصر اإلمام الونشرٌسً .
;4

المطلب الثالث  :عوامل ومحددات ظاهرة اإلبداع عند اإلمام
الونشرٌسً .


بأي عآب واال تفاو بهلل إ٧نا هو ا تفػاو بأفبػار ومؤلفا ػهلل  ،وٞنػا ػاف فبػر
إف الت ريم ّ

مر طػػا أشػػد االر ػػاط بػ ػ يئ وظػػروؼ الشػػأة صػػا هلل  ،خصػػص هػػاا اٞن حػػم للت ريػػم ُنيػػاة
الوالشري ه  ،وقد ق إٔب ثبلث مطالب :
المطلب األو  :وي حم ُب يا هلل مػا الا يػ اٞنولػد والنشػأة وطلػب ال لػوـ واٞن ػارؼ
وأه األعماؿ والتآليم .
المطلب الث ني  :ي حم ُب الهروؼ ال ط ب عصر .

المطلب الث لث  :ال وامل ال سا٨نب ُب إالضاج فبر اإلماـ الوالشري ه .
والػ ػػاي ٬نبػ ػػا مبل هت ػ ػهلل أ ّف ال ػ ػػادة اقتضػ ػػب أف ي ػ ػػدأ ال ػ ػػا ثوف اٜنػ ػػديم عػ ػػا عصػ ػػر
صا ب الاٗن  ،ولبا هاا ال حم ينحػو منحػا ٢نالفػا  ،ألف ال بلقػ اٛندليػ بػٌن ال ا ػم
وعصر فرض التطرؽ ُب مطلب ال صر إٔب عبلق التأثر والتأثًن بينهما  ،وهاا ال يبوف إال
ب د االط ػبلع علي ياة اإلماـ الوالشري ه  ،ولو فرض التقدًن ما ًب ص ُّور اٞن ىن اٞنراد .
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المطلب األول  :التعرٌف بحٌاة اإلمام الونشرٌسً .

1

 - 3اسم اإلم م ال نشريسي ونس ه :
هو أبو ال اس أ٘ند با ٪نٍن با ١نمد با ع د الوا د با عله الوالشري ه .
ولقب بالوالشري ه " ال

2

إٔب ج ل والشري "  . 3واٜنػي أف والشػري منطقػ واسػ

قس ضما الطاقها ج اؿ الوالشري . 4
مػػًن أالػهلل ٩نػػب أف القػػم هنػػا عنػد مػػا وقػػس فيػهلل الدارسػػوف ُب ها ػهلل الت ػػمي  ،ف ضػػه
يقػػوؿ  :الواالشري ػػه  ،بزيػػادة ألػػم ب ػػد واو  ، 5وب ضػػه يػػا ر " النػػوف وشػػينٌن م ةمتػػٌن
وراو بينهما ٍب ياو "  6و ردد ب ضه .
 1أصل راج االماـ الوالشري ه ؛ تاب فهرس أ٘ند اٞننةور ٓ ،نقيي الد تور أ٘ند ةه  ،وعنهلل ينقل م ه
اٞنؤرخٌن  ،ويرجس ال ب ُب ذلك إٔب أف أ٘ند اٞننةور ما بلميا ابنهلل ع د الوا د ومصا يهلل فأخا ما يبفه
ي البفاي للاٗن لهلل .
 2أ٘ند بابا التن ب  ،اليل االبتهاج بتطريز الدي اج  ،منشورات لي الدعوة اإلسبلمي  ،طرابل – لي يا  ،ط 3
 ،سن النشر  ، 3;:; :ص . 357 :
 3وداد قاضه  ،ال اة عا اٞندرس ُب اٞنارب ىت أواخر القرف التاسس اٟنةري ُب ضوو تاب اٞن يار للوالشري ه
٠ ،نل الفبر ال ريب  ،م هد اإل٧ناو ال ريب – بًنوت  ،ل ناف  ، 3;:3 ،ال دد  ، 43ص . 83 :
 4وهو ما وقفب عليهلل ُب اٞنلتقي الدوٕب وؿ االماـ الوالشري ه الاي الهمتهلل والي م يلب باٛنزائر خريم
; ، 422يم نقل الوفد ُب هناي اٞنلتقي إٔب هضاب وج اؿ و وهاد لها يطلي عليها الوالشري وهه
شمل عدة واليات .
 5وهو ما ٤ند مثاال لهلل عند الناصري ُب تابهلل " االستقصا ألخ ار دوؿ اٞنارب األقصي " دار البتاب  ،الدار
ال يضاو – اٞنارب  ،سن النشر  ، 3;77 :جػ  ، 6ص . 387 :
 6وداد قاضه  ،مرجس سابي  ،ص  ، 83وال تهلل لياقوت اٜنموي ُب م ة ال لداف .
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وذ ػرت األسػتاذة لطيفػ اٜن ػين إٔب أ ّف اٞني ػل إٔب ٓنريػم الن ػ وزيػادة الػواو أو الشػٌن
وقػػس في ػهلل مػػا ػػرج ل ػهلل مػػا اٞنشػػارق  ،مثػػل يػػاقوت اٜنمػػوي ُب م ة ػ ال لػػداف  ،والق ػراُب ُب
وشيق الدي اج .

1

واٜن ػ ػ ػي أ ّف " اٞنص ػ ػػادر اٞناربيػ ػ ػ له ػ ػػا تم ػ ػػد الن ػ ػ ػ – الوالشري ػ ػػه – دوف ألػ ػػم "
وينتهض للدفاع عا ذلك صريق صا ب الاٗن بن هلل ُب تابهلل اٞننها الفائي .

2

3

 -2أصا اإلم م ال نشريسي ووالدته :
يبػاد ٩نمػػس الدارسػوف علػػي أف أصػل اإلمػػاـ الوالشري ػه هػػو الوالشػري  ،وأ ّف لم ػػاف
دار إقام ػ ووالدة ال مػ ػًن ، 4ويؤّ ػد ػػبلـ الوالشري ػػه ُب تاب ػهلل اٞنػػنها الفػػائي

5

إ د فتاو اٞن يار  ":وسئل بلدينا أبو عله اٜن ا با عطي الوالشري ه ".

6

و قول ػهلل ُب

أمػػا والد ػهلل فنبػػاد ال ٤نػػد الصػػا مػػا اإلمػػاـ صػػا ب الاٗن ػ يؤ ػػد فيػهلل مبػػاف والد ػهلل ،
ولبننا ٤ند لهلل الصا يو ه بػأف لم ػاف االػب دارة النشػأة  ،وْننمػب فيػهلل اٜنػديم عػا والد ػهلل
 ،يػػم جػػاو ُب رٗنت ػهلل لنف ػهلل ُب مقدم ػ تاب ػهلل اٞنػػنهق الفػػائي  ":يقػػوؿ أض ػ م ع يػػد اب
 1لطيف اٜن ين  ،مقدم ٓنقيي تاب اٞننها الفائي  ،أليب ال اس الوالشري ه  ،منشورات وزارة األوقاؼ
والشؤوف اإلسبلمي – اٞنارب  3;;9 .ـ  ،ص . 73 :
 2وداد قاضه  ،مرجس سابي  ،ص . :2 :
 3الوالشري ه أبو ال اس  ،اٞننها الفائي واٞننهل الرائي واٞن ىن البلئي بآداب اٞنوثي وأ باـ الوثائي  ،منشورات
وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمي – اٞنارب  3;;9 .ـ  ،ص . 3;5 :
 4وإف اف ب ضه شا ما ف ل رضا حال ُب م ة اٞنؤلفٌن  ،والناصري ُب االستقصا  ،وأ٘ند ةه ُب
ٌن ذ روا أف
ألم سن ما الوفيات  ،و راجس عنهلل ُب ٓنقيي تاب اٞن يار  ،وشا ال ادادي م ه
الوالشري ه لم اين األصل والوفاة .
 5أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،ص . 3;5 :
 6الوالشري ه  ،اٞن يار اٞن رب واٛنامس اٞنارب عا فتاو علماو إفريقي واألالدل واٞنارب  ،دار الارب اإلسبلمه
– بًنوت  ،ل ناف  ،سن النشر  . 3;:3 :جػ  ، 6ص 47 :
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 ...أ٘ند با ٪نٍن با ١نمد با ع د الوا د با عله  ،الوالشري ه األصل  ،التلم ػاين اٞننشػأ
"..

1

وإٔب ذلػػك ذهػػب ثػػًن مػػا الدارسػػٌن ومػػنه ١نقػػي تػػاب اٞن يػػار فقػػد أ ػػد بػػأ ّف والد ػهلل
االب " َن اؿ الوالشري ال

د أ ثر البتل اٛن لي ار فاعا ُب مرب اٛنزائر ".

2

ول ػػل االخػػتبلؼ ُب مبػػاف والد ػهلل ػػاف س ػ هلل الػػادد ُب زمػػاف االتقػػاؿ أجػػداد و أسػػر هلل
إٔب لم ػػاف  ،فالاال ػػب أ ّف أس ػػر هلل س ػػبنب الوالشػ ػري " وب ػػد والد ػ ػهلل بقلي ػػل  ،نق ػػل وال ػػد
الوالشري ػػه أبػػو ز ريػػاو بأسػػر هلل إٔب لم ػػاف  3 ".وهػػه اٟنةػػرة األؤب للوالشري ػػه مػػا ؤ ػػد
الدراسات اٞنختلف والوثائي اٞنتوفرة  ،و اف أه عامل فيها ما ّل باٞنارب األوسط ما فػ

واضػػطراب  ،ف ػ"االتقػػل مػػا م ػػقط رأسػهلل والشػري – ب ػ ب الفػ ال ياسػػي – مػػس أهلػهلل ُب
م تدأ عمر ُنثا عا االستقرار النف ه واألما اٛن دي ُب مدين ال ل لم اف".

4

رجق أف يبوف اريخ ميبلد سن
ورجوعا إٔب اريخ ميبلد  ،ف ّف أملب ما رج لهلل ّ

 :56هػ  3652 -ـ .

5

واٞنبل ػػظ أف ذل ػػك راج ػػس إٔب م رفػ ػ ػػاريخ وفا ػ ػهلل – ر٘نػ ػهلل اب – وعم ػػر ال ػػاي ال ػػاهز
الثماالٌن  ،فتوصلوا إٔب التية مفادها أالهلل ولد سن  :56هػ .
 - 2نشأت ده :
1
2
3
4
5

الوالشري ه أبو ال اس  ،اٞننها الفائي  ،ص . 3;5:
أ٘ند ةه  ،مقدم ٓنقيي تاب اٞن يار اٞن رب  ،جػ  ، 3ص :أ ،وخالم ُب ذلك ب ض الدارسٌن منه
الد تورة وداد قاضه  ،ال أ دت علي أف لم اف مباف والد هلل  ،مرجس سابي  ،هامش ص . 83 :
لطيف اٜن ين  ،مرجس سابي  ،ص . 7 :
اٞنرجس الف هلل  ،ص . 74 :
و منه ابا مرًن التلم اين  ،ال تاف ُب ذ ر األولياو وال لماو بتلم اف  ،ديواف اٞنط وعات اٛنام ي ،
اٛنزائر  ،سن النشر  . 3;:8:ص . 76 :
55

وبتلم ػػاف الشػػأ الوالشري ػػه  ، 1وهبػػا لػ و أخػػا عػػا شػػيوخها اٞنػػربزيا  ،فلػ ٫نػػرج
منهػػا فيمػػا يػػا ر اٞنؤرخػػوف – علػػي األقػػل – ق ػػل هةر ػهلل الثااليػ إٔب فػػاس  ،بػػل لقػػي علومػهلل
علي يد شيوخها الوافديا إليها واٞن تقريا هبا .
وٓب ٫نرج ما لم اف إال ٞنا ارٓنل إٔب فاس مبرها  ،وهاا ِنبلؼ ما اف عليهلل اؿ
م اصريهلل  ،الايا إف ٓب يرٓنلوا لطلب ال ل والوزارة  ،ر لوا لل يا

أو للحا أو ال مرة .

واٜنقيق أف ذلك مرد إٔب االستقرار الاي عاشتهلل لم اف ُب أواسط القرف التاسس مقارال
ّنا اف عليهلل اٜناؿ ُب الضف اٞنتوسطي الشمالي  ،وأيضا االتفاو داعه ماادرة لم اف الاي
اف ١نصورا ُب طلب ال ل ما الشيوخ اٞننهريا ٍ ،ب ابت اد الن يب عا مناصب ت لي
بال فر مناصب الوالي وال فارة والوزارة والػقضاو  ،إذ ٓب ي رؼ بأالهلل اف ٣نا قرهب
ال لطاف أو قربوا إلػيهلل .
و٣نػػا يبل ػ ػظ ع ػػلي ها ػهلل الفػػاة مػػا يا ػهلل قل ػ اٞن لوم ػات ،وسػػبوت اٞناٗنػػٌن عنهػػا ،
ول ػػل ذلػػك راجػػس إٔب أف الوالشري ػػه ٓب يشػػتهر إال ب ػػد اٝنػػروج منهػػا إٔب فػػاس  ،فل ػ يؤب ػهلل
لتل ػػك الف ػػاة م ػػا يا هلل،وق ػػد ي ػػز ذل ػػك إٔب اله ػػروؼ ال ياس ػػي واالجتماعيػ ػ ال ػػائدة ُب
عصر  ،2ما اف لبثرة ال لمػاو ُب لم ػاف واالتشػار صػيته مػا ياػين عػا مػثله  ،مػا أالػهلل
ٓب يتحدث عا لك الفاة ما يا هلل،لما اف عليهلل ما واضس عرؼ ُب سلو هلل .
 – 3ل ه للعلم :
وجههلل والد للدرس منا صار علي أ ابر علماو عصر "
و بتلم اف " ّ

عا شيوخ بلد لم اف "  1وال تطيس أف الق

3

يم أخػا "

مرا ل لمهلل لل لوـ إٔب ق مٌن :

 1أ٘ند ةه  ،مرجس سابي  ،جػ  ، 3ص :أ .
 2وهو ما سوؼ يشار إليهلل ال قا .
 3وداد قاضه  ،مرجس سابي  .ص . 85 :
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 القسممه األول  :وهػػو اٞنر لػ األؤب مػػا عمػػر  ،والقصػػد سػػا الطفولػ  ،وال ٤نػػد مػػا٪ن ّدثنا عا فاصيل ذلك  ،مًن أالّنا ٤نزـ بأالهلل ل فيهػا مثػل مػا يػت ل األبنػاو ُب ذلػك الػزما
باألالػػدل واٞناػػرب  ،إذ ػػاف الهػػاـ الت لػػي وا ػػدا بالضػػف اٛننوبي ػ للمتوسػػط  ،فالطفػػل ُب
ها اٞنر ل ٫ ،نطمط لهلل وال يربما لنف هلل  ،وعادة لي الصاار ُب ذلك ال هد الػاهاب إٔب
البتّػ ػػاب ٜنف ػ ػػظ الق ػ ػػرآف ق ػ ػػل ال اش ػ ػػرة ٍ ،ب لّػ ػ ػ م ػ ػػائل اٜن ػ ػػديم  ،وم ػ ػ ػائل الفقػ ػ ػهلل م ػ ػػا
اٞنختصرات  ،وم ائل النحو .

2

 القسه الثاني  :وهو مر ل الضا وا تماؿ ٧نو  ،ومنها دأ دراسا هلل التخصصػي علػييد الشيوخ اٞنػربزيا  ،فقػد ٓنققػب أليب ال ػاس الوالشري ػه  ،اسػتفادة ػًنة مػا أعػبلـ ػاالوا
مػػا خػػًنة اٞنرا ػػز ال لمي ػ بػػاٞنارب األوسػػط ُب عصػػر  ،مػػنه ال ػػابر لتلم ػػاف ومػػنه اٞنقػػي
فيها .
وق ل التفصيل با ر شيوخهلل ٤ند إشارات ُب اٞن يار اٞن رب عا طػرؽ التػدري ُب لػك
الفاة  ،فقد االب فروع ال ل ػد ّرس ػا لفصػوؿ ال ػن  ،ففػه فصػل الشػتاو ػدرس ال لػوـ
3
الديني ما ف ًن و ديم وفقهلل وأصوؿ ألف هاا الفصل أ ثر يوي .
مػًن أ ّف خلػبل ظهػر ُب اٞننهومػ الت ليميػ بػدليل مػا ورد ُب أ ػد أسػئل اٞن يػار  ،وفيػهلل أ ّف
ب ض اٞندرسٌن ٓب ي د يلتزـ بال اـ الدراسه  ،وإ٧نا أخا يبتفه باإلقراو شهريا أو ثبلث مػا
ال ن  ،ويهل بطال بقي شهور ال اـ  ،مس أالهلل يق ض مر هلل عا سن امل .

1

 1التن ب  ،مرجس سابي  ،ص 372 :
 6ينهر ُب م أل عادة أهل األالدل ُب لي الصاار والفرؽ بينه وبٌن أهل اٞنارب  :مقدمػ ع ػد الػر٘نا بػا
خلػػدوف  ,ص  537ومػػا ب ػػدها  ,اٞنبت ػ التةاري ػ البػػرب – الق ػاهرة  /مصػػر  ,الط ػ  :بػػدوف  ,سػػن النشػػر :
بدوف .
 3أبو ال اس الوالشري ه ،اٞن يار  ،جػ  – 9ص  ، 45:وُب فصل الصيم درس ال لوـ ال قلي والل االي و هه
ال ربي وال ياف واٜن اب والفرائض واٟنندس  " .وداد قاضه  ،مرجس سابي  ،ص . 98:
57

وأما شيوخهلل فنا ر منه : 2
 اإلم م ق سم بن سعيد بن محمد العق ني  :التلم ػاين أبػو الفػ ػضل وأبػو القاسػ (ػ  :76ه ػ) شػػيخ اإلسػػبلـ ،وصػػل درجػ االجتهػػاد  ،ولػهلل اختيػػارات خارجػ عػػا اٞنػػاهب ،
وٕب القضػػاو بتلم ػػاف ُب صػػار  ،وعبػػم علػػي لػػي ال لػػوـ  ،لػهلل ليػػي علػػي ابػػا اٜناجػػب
الفرعه  ،أخا عنهلل ٗناع ومنه اإلماـ الوالشري ه  ،وأ ثر ما النقل عنهلل ُب الوازلهلل .

3

 محمد ددد بدددن الع د د س بدددن مد د دحمد بدددن يسد ددى الع د د دي  :الش ػػهًن ب ػػابا ال ػػاسالتلم ػػاين ( ػ  :93ه ػ ) شػػيخ الشػػيوخ ُب وقت ػهلل بتلم ػػاف  ،ػػاف إمام ػا الهّػػارا  ،ل ػهلل ػػآليم
شرح المي األف اؿ ُب التصريم  ،وشرح ٗنل اٝنو٤نه  ،ولػهلل عػدة فتػاو القػل الوالشري ػه
ٗنل منها  ،ووصفهلل بشي ػخ شيوخهلل  ،ال آب علي اإلطبلؽ  ،وأ

ا األدب م هلل .

4

 أب س لم إبراهيم بن الشيدخ أبدي الف دضا ق س دم بدن سدعيد العق د ني  ( :ػ ::2هػ) ال آب ال ّبل م  ،الفقيهلل الفاضل  ،القل عنهلل الوالشري ه ُب م يار وقاؿ  ":شػيخنا اإلمػاـ
القاضه الفاضل ".

5

 محمددد بددن أحمددد بددن ق سددم بددن سددعيد العق د ني الملمسد ني  ( :ػ :93ه ػ) فيػػدالشيخ أبو الفضل الفػ قيهلل ال آب اٞنتصوؼ ال ارؼ بالنوازؿ  ،وٕب قضاو اٛنماع بتلم اف .

6

 1اٞن يار اٞن رب  ،جػ  ، 9ص . 457-457 :
 2سنهمل ذ ر ب ض الشيوخ الايا ذ ر اٞنؤرخوف بأالهلل إ٧نا أخا عنه إجازة أو مبا مي ا .
 3أ٘ند بابا التن ب  ،مرجس سابي  ،ص  . 587 :و ابا مرًن التلم اين  ،مرجس سابي  ،ص 36;-36: :
.
 4فقد قاؿ الوالشري ه ُب وفيا هلل  ":وُب شيخ شيوخنا  ،شيخ اٞنف ريا والنحاة ال آب علي اإلطبلؽ  ،ثاما
عشر ذي اٜنة عاـ أ د وس ٌن  ".القبل عا اليل االبتهاج  ،ص . 769 :واالهر رٗنتهلل ُب الف الصفح ,
وُب ال تاف ،ص . 445 :
 5لطيف اٜن ين  ،مرجس سابي  ،ص . 87 :
 6ابا مرًن التلم اين  ،مرجس سابي  ،ص . 446 :
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 -محمددد بددن يسددى المييلددي الشددهير ب د ل

ب الملمس د ني  ( :ػ ػ  :97هػ ػ)

الفقيهلل ال آب اٜنافظ ٞن ائل الفقهلل  ،القل عنهلل الوالشري ه ب ػض فتاويػهلل ُب اٞن يػار  ،و ػبل ُب
وفيا هلل بقولهلل " شيخنا ا صل الػحافظ"

1

 محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيدب بدن مدرزول الع يسدي الملمسد ني :الشػػهًن بػػالبفيم ( ػ ػ  ;23هػ ػ) أخػػا عن ػهلل اإلمػػاـ الوالشري ػػه  ،ووص ػفهلل ُب وفيا ػهلل بالفقي ػهلل
اٜنافظ اٞنصقس  ،مًن أالهلل ٓب ينقل عنهلل شيئا ُب الوازلهلل .
 -أب

2

د اهلل محمد بن لدي بدن ق سدم األنص د ري :الشدهير بد لمري ( ػ  :86ه ػ

)  ،قاؿ عنهلل الوالشري ه ُب وفيا هلل  ":شيخنا ومفيدالا اٞنقدـ " .

3

 القسممه الثالممث  :وهػػه مر لػ اال تمػػاؿ والنضػا ال لمػػه  ،وهػه مر لػ – وإف ػػافقد جل فيها لل طاو ُب مياديا ال ل – مػًن أالػهلل قػد أفػاد منهػا  ،فقػد ر ػل إٔب " ال اصػم
ال لمي ػ فػػاس  ،لياػػاؼ م ػػا مناهػػل شػػيوخها ُب مقت ػػل عم ػػر  ،فبػػاف يلقػػا ال ل ػ لا ػػًن ،
ويلقنهلل ما مًن لنف هلل ".

4

و٣نا أفاد منهلل ثًنا ُب ها اٞنر ل :
 أب د اهلل محمد بن أحمد بن د اهلل اليفرني المان سي (،ػ ;3:هػ) قاضهاٛنماع ػ بفػػاس  ،الفقي ػهلل ال ػػآب ال مػػدة الفاض ػػل اٞنطلػػس ال ػػارؼ باأل ب ػػاـ والن ػوازؿ  ،ػػؤب
 1اٞنرجس الف هلل  ،ص . 458 :
 2التن ب  ،مرجس سابي  ،ص  . 797 – 796 :وال تاف  ،ص . 473 :
 3القبل عا اليل االبتهاج  ،ص . 759 :
 4لطيف اٜن ين  ،مرجس سابي  ،ص  . 74 :و ا تماؿ علوـ شخص ما  ،ال ٬نن هلل ما التحصيل واستفادة
الدرر ما أصحاهبا  ،وُب الف الوقب أخا ال ل ب د اال تماؿ ال ينقصهلل قدر  ،فاإلماـ الوالشري ه أخا ال ل
ُب فاس  ،ولبا اٜني علي خبلؼ ما يتصور ال ض أالهلل إ٧نا اماؼ علومهلل ما فاس  ،فاإلماـ الوالشري ه عندما
ل بفاس قدـ لئلقراو  ،وق لد ما طرؼ علماو اضرة فاس و ا مها اٞنباال البلئق بهلل  ،فأجل و علي أه
البراسه ال لمي .وهاا ما يدؿ أالهلل ٞنا ر ل إٔب فاس اف عاٞنا الضا علمهلل وا تمل بوينهلل .
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قضاو فاس أزيد ما ثبلثٌن سن  ،ج ػل إليهلل الشػيخ أبػو ال ػاس الوالشري ػه ب ػد لولػهلل هبػا
 ،والقل ُب م يار ثًنا ما فتاويهلل .

1

 -4ه رته إلى مدينل ف س :
يصرح اإلماـ الوالشري ه ُب بداي تابهلل اٞننها الفائي إٔب أف فاس االب موطنا وقرارا
2

 ،فاٞنصادر ؤ د علي أ ّف هةر هلل ما لم اف إٔب فاس االب فرارا فقد " صلب لهلل
وفر إلػي مدين فاس
ائن ما جه ال لطاف ُب أوؿ ١نرـ عاـ أربس وس ٌن  ،فاالته ب دار ّ

فاستوطنها  3 " .ول ل ما ذ ر فػه ها الواق ي قي – ُب مياب م طيات ماابط دقيق

وس ال ينفس شيئا ُب الاٗن والتأريخ  ،و الاي أورد هلل تب الااج أف ذلك اف
 ٠نرد ّب ب ما اصطلحب عليهلل لك البتب بػ " البائن " ْنا ال لط اٜنا م ذلك الوقب
بتلم اف ٣نث ل ُب ال لطاف  ،و ٓب يف ر أ د م ىن البائن  ،وٓب يا روا بدق اس ال لطاف
وال يفي اٝنروج .
إال أ ّف الاي ذ ر ١نقي تاب اٞن يار أف صدعهلل باٜني وعدـ مدارا هلل لل لطاف اف
ما أس اب ١ننتهلل فػ " ٞنا بلغ أش ّد وبلغ أرب ٌن سن  ،وهو يومئا قواؿ للحي ال أخا ُب
اب لوم الئ  ،مضب عليهلل ال لطاف أبو ثابب الزياين وأمر بنهللْب دار فخرج إٔب فاس ".
4

وقد بوف عوامل عدـ االستقرار ال ياسه واألمين أ د األس اب األساسي ٝنروجهلل ما

لم اف  ،فقد صرح بالك اإلماـ الوالشري ه بقولهلل " ٍب إ ّف ب ض اٟنػما ٣نا لهلل جرأة
و لط علي األمواؿ واٞنها  ،االته هلل ما ٗنل أس اب مين ".

5

 1التن ب  ،مرجس سايي  ،ص . 7:7 :
 2أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞننها الفائي  ،ص . 3;5 :
 3التن ب  ،مرجس سابي  ،ص . 357 :
 4أ٘ند ةه  ،مرجس سابي  ،ص  :جػ .
 5الوالشري ه  ،عدة الربوؽ ُب ما ُب اٞناهب ما اٛنموع والفروؽ ٓ ،نقيي ٘نزة أبو فارس  ،ص . 9; :
5:

وُب ظل عدـ وفر اٞن لومات البافي عا واق هةر هلل ا تملب وداد قاضه أف
يبوف " ٟنا عبلق بالوضس اٞنختل ل لط بين زياف بتلم اف زما سلطاهنا اٞنتو ل أيب ع د
اب ١نمد ( الرابس ) با ١نمد الثاين الاي ؤب ال لطن بٌن سن  :96هػ _ ;32هػ و اف
يطمس فيها ما ق ل ،أي منا سن  :93هػ باًن رضي سلطاف اٜنفصيٌن القوي آالااؾ
أيب عمر عثماف با ١نمد ( الرابس ) الاي ب ما بٌن سن

; :5هػ  :;5/هػ – ٣نا

أد إٔب أف يازو اٜنفصيوف لم اف مر ٌن ُب ال قد الثاما ما القرف التاسس  ،مرة سن
 :93ومرة أخر ل لها سن . :96

1

أما اس ال لطاف فقد ضاربب أقواؿ ماٗنيهلل ُب ٓنديد اس ال لطاف الاي اف
وراو ها الفاج

 ،و ذهب اٞنهدي ال وعػ دٕب إٔب رجيق أف يبوف " ملبها أبو ع د اب

١نمد با أيب ثابب اٞنتو ل علي اب  ،الاي ورم ما اشتهر بهلل ما شةي هلل لل لماو
ورعايته ّ ...إال أالهلل اوؿ إخضاع أ٘ند با ٪نٍن الوالشري ه  ،فصادر أموالهلل  ،واقتح
عليهلل دار فهدمها  ،و اف أمبنهلل الت لل منها فمر عليهلل اٝنطر ب بلـ ".

2

و رجحب األستاذة لطيف اٜن ين ُب مقدم ٓنقيي اٞننها الفائي  ،ما أث ب آالفا
وذ ر ثًن ما اٞنؤرخٌن  ،وأ دوا أ ّف فاة بمهلل ما (  :88هػ  :;2 -هػ )  .ول ل
ما أه األس اب الداعي إٔب ها اٜنادث :
_ االتقاد اإلماـ الوالشري ه ٞنوقم ال لطاف أيب ثابب ال ليب ْنا استااثات
اٞن لمٌن ُب األالدل و لهفهلل علي البرسه .

 1وداد قاضه  ،مرجس سابي  ،ص . 84 :
 2اٞنهدي ال وع دٕب  ،اٛنواالب اجملهول ما رٗن ياة اإلماـ أ٘ند با ٪نٍن الوالشري ه ٠ ،نل األصال  ،ملحي
خاص باٞنلتقي الرابس عشر للفبر االسبلمه  ،ال دد  :6_:5جويلي _أوت . 3;:2ص . 44 :
;5

_ اهتػاـ اإلماـ الوالش ػري ه بالوالو للملك اٜنفصه أيب عمرو عثماف وم ياي تهلل إيا .
1

 -5إق ممه بف د س :
ا استق اؿ

التحي اإلماـ الوالشري ه بفاس ُب بداي ١نرـ عاـ  :96هػ واستق ل أ

واال ة بأهلها يم س قب شهر هلل هةر هلل  ،فأ رمهلل الزمبلو ما ال لماو واألفاضل ما
الطل  ،وقدـ ما طرؼ ال لطاف اٞنريين لتدري اٞندوال واٞنختصر الفرعه البا اٜناجب ،
و اف يدرس أوؿ األمر ُب اٞن ةد اٞن لي بالشراطٌن َنوار دار اٜن

ال

اف ي بنها ٍ ،ب

االتقل للتدري م تلما أه البراسه الوقفي بب ار مدارس فاس وم اجدها .

2

 -6وف تده :
ػوُب اإلمػػاـ أبػػو ال ػاس الوالشري ػػه " يػػوـ الثبلثػاو ال شػريا مػػا صػفر سػػن أربػػس عشػػرة
و ػ مائ  3 ".وهػػه ال ػػن ال ػ سػػقطب فيه ػا مدين ػ وه ػراف ُب يػػد االسػػت مار االس ػ اين .
ودفا بفاس  .وقد أثر الناس عواما وخواصا بوفا هلل وأالشد ب ضه : 4
رأيب ٤نوـ الديا به ػزيػن

علي فقد رب ػاف قطب اوٕب ال ليا

فقلب :وما هػاا ؟ فػقالب٠:ني

علي الوالشري ه رئي ػ ذوي الفتيا

فصحنا وقلنا  :ويلنا ثػ ويػلػنا

علي فقد ما ماب أظػػلػمب الداليا

 1لطيف اٜن ين  ،مرجس سابي  ،ص . 78 :
 2اٞنرجس الف هلل  ،ص . 79 :
 3الناصري أبو ال اس  ،مرجس سابي  ،جػ  ، 6ص . 387 :
 4اٞنقري  ،أزهار الرياض  ،جػ  ، 5ص  ، 528 :القبل عا لطيف اٜن ين  ،مرجس سابي  ،ص . 94
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عليهلل ما الر٘نا أف ػضل ر ػم

اهػد مػثوا مػس اٛنػود وال قيا

 -7جه د اإلم م ال نشريسي العلميل :
أ -المدريس :
رم أف اإلماـ الوالشري ه اف مشار ا ُب ثًن ما ال لوـ والفنوف  ،مًن أالهلل ص ّد

الفقهلل  ،ذلك أالهلل أ اط بأصوؿ وفروع ماهب إماـ دار اٟنةرة  1.وقد ٔنرج علي

لتدري

يديهلل ٗناع ما ال لماو والفقهاو منهػ ػ :
 أب محمد د ال احد بن أحمد ال نشريسي  ،و اف يلقب بالوالشري ه الصاًن ،ولد بفاس سن  :96هػ  ،فقهلل وبرز ُب عقد الشروط والوثائي  ،مات شهيدا سن ;77
هػ .

2

 -أب

د اهلل محمد بن محمد اليرديس الميل ي ( ػ  :;9هػ )  ،وٕب القضاو

بفاس ب د أبيهلل  ،وهو صا ب اٞنبت ال ٗن ب النفائ
الوالشري ه ُب ٗنس فتاويهلل .

وال اعتمد عليها شيخهلل

3

 أب زكري يحيى بن مخل ف الس سي ( ػ  ;49هػ ) أخا عا اإلماـ الوالشري هوعا ولد ع د الوا د  ،وصم باألستاذ اٞنتفنا الر ل .

1
2
3
4

4

وداد قاضه  ،مرجس سابي  ،ص . 84 :
أ٘ند بابا التن ب  ،مرجس سابي  ،ص  . 3::وينهر ابا ٢نلوؼ  ،شةرة الػنور الز ي  ،جػ  ، 3ص 4:5
 .ولطيف اٜن ين  ،مرجس سابي  ،ص . 7: :
أ٘ند ةه  ،مقدم ٓنقيي تاب اٞن يار  ،جػ  ، 3ص  :د – هػ .
لطيف اٜن ين  ،مرجس سابي  ،ص . 8: :
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و تلما عليهلل أيضا خلي ثًن منه ؛ الفقيهلل أبو عّاد با مليق اللمطه  ،و الفقيهلل
ا دث ١نمد با ع د اٛن ار الور دمًني ( ػ  ;78هػ )  ،وأبو اٜن ا عله با موسي با
هاروف اٞنضاري ( ػ  ;73هػ )  ،وم ػًنه ثًن .

1

ب – المأليف :
إ ّف جهود اإلماـ الوالشري ه ٓب قتصر علي الت ػدري  ،وإ٧نػا ػدت ذلػك إٔب التػأليم ،
و اف أملب ت هلل مت لقا بالفقهلل والنوازؿ،وما أبرز ما ألفهلل اإلماـ الوالشري ه :
 -المعي د د ر المعد ددرب و ال د د مع الميد ددرب د ددن فم د د و

لم د د إفريقيد ددل واألند دددلس

والميرب  .والؤجل اٜنديم عنهلل إٔب م حم م تقل .
 األج ب ددل  ،و ػػرؼ باٞن ػػائل القل ي ػ  ،وٚنيػػب ب ػػالك ألهنػػا ٠نموع ػ م ػػائل وردتعلي اإلماـ الوالشري ه ما ق ل أيب ع د اب ١نمد القل ه .
 إيض ح المس لك الى ق ا د اإلم م أبدي دد اهلل م لدك .وهػو تػاب ُب القواعػدالفقهي علي ماهب اإلماـ مالك  ،وهػو تػاب " لػهلل أ٨نيػ قصػو عنػد اٞنالبيػ ولػد أئمػ
اٞناػػرب  ،إذ ٩ن لوالػهلل ضػػما البتػػب الػ ٩نػػب علػػي اٞنفػ قراو ػػها واستحضػػار قواعػػدها ق ػػل
إصدار الفتو " 2.و٣نا جاو علي ل اف مدا هلل ما الفقهاو :
عليك ب يضاح اٞن الك أوال

فقد ض ّ أالفاسا الفائ واعتبل

3

 1وداد قاضه  ،مرجس سابي  ،ص . 85-84 :
 2اٜنةػوي الث اليب  ،الفبر ال امه ُب اريخ الفقهلل اإلسبلمه  ،جػ  ، 6ص . 649 :
 3ع د الر٘نػا اٛنيبلٕب  ،اريخ اٛنزائر ال اـ  ،ديواف اٞنط وعات اٛنام ي  ،اٛنزائر  ،سن النشر  ، 3;:4 :جػ
 ، 5ص . 99 :
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 المنهج الف ئق والمنها الرائق والمعنى ال ئق بآداب الم ثق وأحا م ال ثد ئق .وهػػو تػػاب نػػاوؿ بالدراسػ علػ الوثػػائي وآداب التوثيػػي  ،وي ػػرؼ البتػػاب أ ياالػػا اختصػػارا
بالفائي ُب عل الوثائي .

1

 دددة ال ددرول فددي جمددع م د فددي المددذهب مددن ال م د ع والفددرول  .وهػػو تػػابموضوعهلل الفروؽ الفقهي وبياف اٜنب ُب اختبلؼ ما ي دو فيهلل الو دة ما األ باـ الفقهي
ُب أبواب ٢نتلف .

2

 ال الي د د د د ت  ،وه ػ ػ ػػو ت ػ ػ ػػاب يتح ػ ػ ػػدث ع ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػػض اٝنط ػ ػ ػػط الش ػ ػ ػػرعي  ، 3وع ػ ػ ػػاب ض الواليات الديني .
 الفهرس د د ددل  ،وه ػ ػ ػػو ت ػ ػ ػػاب ذ ػ ػ ػػر في ػ ػ ػهلل ش ػ ػ ػػيوخهلل  ،وش ػ ػ ػػيوخ ش ػ ػ ػػيوخهلل  ،ال ػ ػ ػ ػ هلل إليػ ػ ػ ػهللصػ ػػا ب تػ ػػاب دليػ ػػل مػ ػػؤرخه اٞناػ ػػرب  ،و تػ ػػرب هػ ػػا الفهرس ػ ػ وثيق ػ ػ مهم ػ ػ القػ ػػل عنهػ ػػا
ثًنوف منه صا ب سلوة األالفاس فيما أقرب ما ال لماو والصلحاو بفاس .

4

 القصد د ددد ال اجد د ددب فد د ددي معرفد د ددل اصد د ددط ح ابد د ددن الح جد د ددب  ،وق ػ ػػد يب ػ ػػوف ه ػ ػػواٞنقصود عند ذ ر ب ضه تاب الت ليي علي ٢نتصر ابا اٜناجب الفرعه .

5

 1البتاب منشور ما طرؼ وزارة األوقاؼ اٞناربي  ،بأمر ما اٞنلك ١نمد سادس .
 2والبتاب لي موضوعهلل مقاصد الشري اإلسبلمي  ،ما ذ رت ١نقق تاب اٞننها الفائي  ،ص . 9: :
 3الفرؽ بٌن اٝنطط واٝنطط  :هو أف اٝنطط طلي علي اٞنرا ب التنهيمي ُب الدول اإلمام  ،والقضاو ،
واٜن ،وأما اٝنطط و ف هنا ع ارة عا اٞن اين  ،وال مراف ُب اٞندين أو الدول  ،يقاؿ :خطط البوف (.
ينهر  :ابا منهور  ،ل اف ال رب  ،جػ  ، 7ص  287وما ب دها  ،و الرازي ١نمد با أيب ببر ٢ ،نتار
الصحاح  ،ص ). 76
 4ابا سودة اٞنري  ،دليل مؤرخ اٞنارب األقصي  ،دار الفبر  ،بًنوت – ل ناف  ،ط  ، 3سن النشر 3;;9 :
،ص
 5أ٘ند ةه  ،مقدم تاب اٞن يار  ،ص  :د
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 غنيد د ددل المع صد د ددر والم د د د لي فد د ددي د د ددرح وث د د د ئق الفش د د ددم لي  .وه ػ ػػو ت ػ ػػاب ض ػ ػػماشػػرح وثائي أيب ع د اب الفشتإب .

1

وهن ػ ػػاؾ البث ػ ػػًن م ػ ػػا اٞنؤلف ػ ػػات والبن ػ ػػوز ع ػ ػػارة ع ػ ػػا رس ػ ػػائل وال ػ ػوازؿ أج ػ ػػاب عنهػ ػػا  ،أو
قض ػ ػػايا خاص ػ ػ وموض ػ ػػوعات مف ػ ػػردة رّد عليه ػ ػػا ،وق ػ ػػد ض ػ ػ ّػما تاب ػ ػهلل اٞن ي ػ ػػار البث ػ ػػًن منه ػ ػػا ،
وما ذلك :
2

الدراؾ علي وجيهلل الصلق بٌن ابا ص د واٜنّاؾ .
 ن يهلل الطالب ّ أسػ ػػىن اٞنتػ ػػاجر ُب بي ػ ػػاف أ بػ ػػاـ م ػ ػػا ملػ ػػب عل ػ ػػي وطن ػ ػهلل النصػ ػػار وٓب يهػ ػػاجر  ،وم ػ ػػايا ب عليهلل ما ال واقب والزواجر .

3

المطلب الثانً  :التعرٌف بعصر اإلمام الونشرٌسً .
إف الف ػػاة الػ ػ عاش ػػها اإلم ػ ػػاـ أب ػػو ال ػػاس الوالشري ػػه عرف ػػب البث ػػًن م ػػا التقل ػػات
ال ياسي واالقتصادي واالجتماعي  ،وشهدت أيضا االتقاالت ثًنة لل لط ما ا
آخر  ،وما سلط

إٔب

ا م إٔب أخر زا فػ  ،مػا يلحػظ بشػدة بدايػ االالب ػار ُب الدولػ

اإلسػػبلمي ُب األالػػدل أو اٞناػػرب  ،مػػا خػػبلؿ اٜنمػػبلت الصػػلي ي اإلسػ االي علػػي سػوا ل

 1لطيف اٜن ين  ،مرجس سابي  ،ص . :2 :
 2الونشريسي  ،المعيار المعرب  ،جـ  ، 8ص . 5;2 :
 3المصدر نفسه  ،ص  ،جـ  ، 4ص . ;2 :
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الضف اٛننوبي للمتوسط  ،يم ال وهنالك ضارة شرؽ  ،وهنػا أخػر ٕنيػل إٔب الاػروب
.
ول ػػل ػػل ذل ػػك أثّػػر ُب اإلم ػػاـ الوالشري ػػه م ػػا ي ػػم اس ػػتقرار ال لم ػػه  ،فالت ػػأليم
والبتاب إ٧نا بثر ُب األجواو اٞن تقرة  ،وهو مػا البل هػهلل عنػد االتقالػهلل إٔب اٞناػرب واالسػتقرار
الن يب هنالك  ،ما اف للش ور بالهل ؤناذؿ اٜنبػاـ و صػ لك اجملتم ػات أثػر ُب النزعػ
اإلصبل ي والصدع باٜني  ،و اٝنوض ُب مواضيس ٢نتلف ٟنا عبلق بالك .
و٣نػػا يبل ػػظ أيضػػا أف فػػاة عمػػر ال ػ بلاػػب الثم ػاالٌن يبػػاد يت ػػاو فيهػػا مقػػدار مػػا
عاشػهلل ُب فػػاس  ،ومػػا عايشػهلل ُب لم ػػاف  ،وإف االػػب اٞنػػدينتاف ال ٔنتلفػػاف ُب قاليػػد٨نا وال
٧نطهما اٞن يشه واالجتماعه وهو ما ه ّوف عليهلل خروجهلل ما لم اف واماابهلل بفاس .
 -ال نب السي سي :

أما ُب لم اف فالاالب علي فاة مبوثهلل هبا  ،عدـ االستقرار ال ياسه و صدع اٜنب
واٞنػػودة  ،وأهػ مههػػر لػػالك هػػو ؛ نػػازع أفػراد األسػػرة الوا ػػدة ػػوؿ اإلمػػارةٍ ،ب مػػا شػػهد هلل
الدول الزياالي ما أطماع الدول اٜنفػصي الػ
.

االػب تحػالم مػس ب ػض بػين زيػاف  ،و االػب

الصػ وه
نصب منه أمراو  ،ومال ا ما يػنقض األمػراو عهػوده وينقل ػوف علػي مػا ّ
ثًنا ما ّ
1

اٞنبل ظ أيضا هو ما نامي األطماع اٝنارجي التية هاا الوضس الداخله اٞنتفبػك ،
ومػػا ٫نفي ػهلل مػػا عوامػػل التنصػػًن واالالتقػػاـ لتلػػك الوقف ػ ال هيم ػ ل ػ ض س ػوا ل اٛنزائػػر ال ػ

 1ع د الر٘نا اٛنيبلٕب  ،اريخ اٛنزائر ُب القدًن واٜنديم  ،ديواف اٞنط وعات اٛنام ي  ،اٛنزائر  ،سن النشر :
 ، 3;:4جػ  ، 5ص  47وما ب دها
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فارة ما ١نا
استق لب هةرات أالدل ي ّ

التفتيش والتنصًن ُب األالػدل

1

 ،وهػو مػا أد

ُب النهاي ػ إٔب سػػقوط ب ػػض اٞنػػدف اٛنزائري ػ مثػػل مدين ػ عناب ػ سػػن  :89ه ػ ومدين ػ وه ػراف

سن  ;37هػ .

2

أما ُب اٞنارب فالوضس ٓب يبا باأل

ا مقارال بتلم اف  ،ذلك ألف االستقرار اال ػدـ

ُب اٜنبػ  ،وال أ مدؿ علي ػهلل مػػا اقػػب عػػدد ثػػًن مػػا اٜنبػػاـ علػػي ال ػػلط ُب زمػػا ي ػػًن ،
مػا يؤ ػد أيضػا ٔنػ ط األمػراو والػوالة وفقػد الثقػ بيػنه وبػٌن فػاواهت  ،ػىت أهنػ أسػػندوا
وزارة اٞنالي ػ ليه ػػوديٌن  ،فةم ػػا الضػ ػرائب وأرهق ػا ال ػػطاو  ،فاش ػػت لب ث ػػورة القض ػػاو عل ػػي
اليهود وال لطاف ع د اٜني  ،وداف اٜنب لل لط الوطاسػي الػ مرقػب بػدورها ُب ٓنػديات
ثًنة  ،أ٨نها صد الازو اٝنارجه الاي آند ألجلهلل البل ّنا فيه رجاؿ الديا الػايا ػاالوا
أوؿ ما صد لهلل  ،وال أدؿ عليهلل ما الشػهداو الػايا قضػوا ومػنه ع ػد الوا ػد ابػا اإلمػاـ
الوالشري ه .

3

 ال نب االقمص دي :يههر ردي األوضاع االقتصادي واٞن يشي لاالب سباف لم اف و فاس ُب ها
الفاة  ،وذلك راجس إٔب عدة عوامل منها االشااؿ الط ق اٜنا م ُب الزاعاهتا الداخلي ٍ ،ب
 1للوالشري ه وقف مس لك اٟنةرات فرارا بالديا وال رض والنف  ،آخا فيها عدـ اٞنهاجريا ب د ا تبلؿ
ٌن مؤال
أوطاهن  ،وآخا عليها ب ض الدارسٌن الايا ٘نلو م ؤولي ال قوط التاـ لؤلالدل ومنه
ُب مقدم تاب أسىن اٞنتاجر  ،ينهر تاب  :أسىن اٞنتاجر فيما ملب علي وطنهلل النصار وٓب يهاجر وما
يا ب عليهلل ما ال قوبات والزواجر  ،لئلماـ أبو ال اس الوالشري ه  ،وقد ورد ُب اٞن يار اٞن رب  ،ما ط س
مفردا بتقدًن ٌن مؤال  ،صحيف م هد الدراسات اإلسبلمي  ،مدريد  ،اس االيا  ،اجمللد اٝنام ،
. 3;79
 2ع د الر٘نا اٛنيبلٕب  ،اٞنرجس ال ابي  ،جػ  ، 5ص  65 :وما ب دها .
١ 3نمد ةه  ،اٜنر الفبري باٞنارب ُب عهد ال ديٌن  ،جػ  ، 3ص  62 :وما ب دها القبل عا ؛ لطيف
اٜن ين  ،مرجس سابي  ،ص  47 :وما ب دها ( بتصرؼ ) .
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فشه الفقر واجملاع ٣ ،نا االػةر عنهلل أوبئ وأمراض
االتشار اٛنفاؼ والابلو ُب األس ار  ،و ّ
ثًنة .
إال أف اٞنبل ظ هو ازدهار ر التةارة اٝنارجي مس ال وداف الاريب وإفريقيا ،و ىت
مس ب ض اٞندف ال ا لي ُب الضف الشمالي صقلي  ،و الك االتشار اٜنرؼ وازدهار
ب ض الصناعات صناع اٛنلود والن يا  ،واٞنرا ب و صناع اٝنشب .

1

 ال نب االجمم ي :أثّرت اٛنواالب االقتصادي علي اٜنياة االجتماعي  ،وذلك بأف عرفب لم اف وفاس
٠نموع ما األزمات ٕ ،نثلب ُب األوبئ  ،وما صا ها ما القص النشاط الزراعه وقل
اٞننتوجات وما ٍب اجملاعات .
إف اٞنؤرخٌن يا روف التائا أخر للادي االقتصادي ومهاهر للف اد االجتماعه  ،ما
مثل الف اد األخبلقه واالتشار ظاهرٌب ال هر واللػواط وشرب اٞن برات  ،2ما يا ر ُب
لك الفاة ظهور األدعياو وأصحاب الش وذة ٣ ،نا أد ُب األخًن إٔب ٣نارس عملي
التنصًن بشبل عميي و٣نتد .

3

 ثد لثد  :ال نب الثق في والفاري :علػػي الػػرم مػػا ػػأثًن الوضػػس ال ياسػػه علػػي التقػػدـ الفبػػري والثقػػاُب  ,مػػًن أال ػهلل ٬نبػػا
القوؿ باطمئناف  ،أالهلل خبلؿ ها الفاة عرفب لم اف وفاس ازدهارا علميا وثقافيػا ٣نػثبل ُب

 1الناصري أبو ال اس  ،مرجس سابي  ،جػ  ، 6ص  333وما ب دها  .وع د الر٘نا اٛنيبلٕب  ،مرجس سابي  ،جػ
 ، 5ص  :8 :وما ب د .
 2لطيف اٜن ين  ،مرجس سابي  ،ص . 6:
 3الناصري  ،مرجس سابي  ،جػ ، 6ص  344 :وما ب دها ( بتصرؼ )
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ازدهػػار التػػأليم وال ػتواصل ال لمػػه  ،و لقػػات الػػدروس و ثػػرة ال لمػػاو و امػػله ال لػ  ، 1أمػػا
أس اب ذلك فيمبا صرها ُب مايله :
 –1ػين ال ػلط اٞنرينيػ والزيااليػ الصػرة مػاهب مالػك  ,علػي خػبلؼ سػلفه اٞنو ػديا
والفاطميٌن  ,فا وا بالك اٜنري للفقهاو دوف دخل ُب شؤوهن ال لمي .
 - 2أص حب لم اف مزارا لل لماو الايا ٗن وا بٌن ال ل وال فارة  ,و الك ُب إطػار
ػػادؿ الزي ػػارات  ،و م ػػرور البث ػػًن م ػػا ال لم ػػاو عل ػػي ف ػػاس ,باعت اره ػػا اٞن ػػرب ب ػػٌن الش ػػماؿ
واٛننػ ػػوب والشػ ػػرؽ والاػ ػػرب  ،وسػ ػػاعد ذلػ ػػك ُب سػ ػػهول نقػ ػػل البتػ ػػب  ,واالتشػ ػػار أسػ ػػلوب
اٞنراسبلت ال لمي .
 - 5بػػروز ظػػاهرة التنػػاف علػػي رضػػي ال لمػػاو الػػايا أص ػ حوا هػ ٗنػػاؿ الدول ػ ورمػػوز
عزها ُب دول

بين مريا وبين ع د الواد .

وما اٛندير أف الشًن إٔب أ ّف هاا اٛنػو ال لمػه مػا األسػ اب الػ دف ػ ب الوالشري ػه
–ر٘نػ ػهلل اب -إٔب االس ػػتاناو ع ػػا فب ػػرة الػ ػػهةرة إٔب م ػػًن فػ ػ ػاس ,فهاهن ػػا مت ػػاح لػ ػهلل التحص ػػيل
ال لمه والتػ لي والتػأليم  ،والشر ما ألػفهلل  ،ومراسل ال لماو  ،بل ولقاو رفػاؽ ما أقراالهلل .

المطلب الثالث  :عوامل ومحددات ظاهرة اإلبداع عند اإلمام
الونشرٌسً .
 -ظ هرة اإلبداع ند اإلم م ال نشريسي :

بلغ اإلماـ أبو ال اس الوالشري ه م لغ ال لماو الب ار  ،وعبل شأالهلل بٌن أقراالهلل  ،وال
أدؿ عليهلل ما وص فهلل بأوصاؼ اإل ار ما طرؼ الب ار،فهاا اإلماـ ابا مازي صا ب
الفهرسب والفتاو يقوؿ  ":لو أ ّف رجبل لم بطبلؽ زوجتهلل أ ّف أبا ال اس الوالشري ه

1

لطيف اٜن ين  ،مرجس سابي  ،ص  57 :وما ب دها .
6:

أ اط ّناهب مالك أصولهلل وفروعهلل  ،لباف بارا ُب ٬نينهلل وال طلي عليهلل زوجتهلل  ،لت ػحر أيب
ال اس و ثرة إطبلعهلل و فههلل وإ قاالهلل ".
لك الشهادات ال

1

ما اف يلقب ُنرب فاس و لم اف ،

2

لّه هبا استحقها  ،وألجلها قدـ لتقلد أه البراسه ال لمي

بفاس  ،ومنها رسه اٞندوال .
و ٬نبا اٜنديم عا عػدة عوامػل سػا٨نب ُب إالضػاج فبػر اإلمػاـ الوالشري ػه  ،و ػاف
ٟنػػا األثػػر ال ػػالغ ُب ٓنديػػد ظػػاهرة التةديػػد عنػػد  ،هػػاا التةديػػد الػػاي ٓب ٫نتلػػم فيػهلل اثنػػاف
,فقػػد أ ػػد م اصػػروا اإلمػػاـ الوالشري ػػه علػػي ال وم ػهلل ،وذلػػك مػػا خػػبلؿ مػػا ػػاف يػػرد مػػا
م ائل ي تفتيهلل فيها ب ض علمػاو ال صػر  ،مػا أثػر عنػهلل لقيػهلل مراسػبلت مػا علمػاو إفريقيػ
واٞنارب ،وما خبلؿ اعااؼ ب ض اٞن تفتٌن لهلل باٞنباال ال امي .
مػػا ال ػػو ب ػهلل مػػا ػػرج ل ػهلل صػػا ب ال ػػتاف ُب ذ ػػر ال لمػػاو واألولي ػػاو بتلم ػػاف،
عندما قاؿ فيهلل  " :امل لواو اٞناهب علي رأس اٞنائ التاس "

3

قلنػػا إذف قػػد ضػػافرت عوامػػل عػػدة ُب بلػػورة هػػا الشخصػػي الفػػاة منهػػا عوام ػػل ذا ي ػ
وأخر موضوعي :
 الع اما الذاتديدل : - 1صف ته النفسديل :
فقػد ٕنيػػز اإلمػػاـ الوالشري ػػه بصػػفات الف ػي أ ػ تهلل التفػػوؽ والػػن وغ ٍ ,ب الصػػبلب ُب
مواجه التحديات ٍ ,ب اٞنروالػ ُب الت امػل مػس الهػروؼ وال يئػات  ،ووصػم بأوصػاؼ ر فػس
بهلل إٔب مرا ب علي  ،وما الصفات ال أهلتهلل للن وغ ؛ اٛنرأة ُب قػ ػوؿ اٜنػي  ،ول ػل مػا وق ػس
 1أ٘ند ةه  ،مرجس سابي  ،ص جػ .
 2لطيف اٜن ين  ،مرجس سابي  ،ص . 83
 3ابا مرًن التلم اين  ،مرجس سابي  ،ص . 75 :
;6

لػ ػهلل م ػػس ب ػػض اٟنم ػػا –

ػػب وصػ ػفهلل – وإخػ ػراج سلػ ػ ػطاف لم ػػاف لػ ػهلل دلي ػػل ع ػػل ذل ػػك

،وي ػ ضد أالػهلل ٓب يبػػا ٣نػػا قػرهب ال ػػلطاف وال قربػوا لػهلل  ،يػػم؟ وهػػو الثػػائر علػػي ال وائػػد
الق يح و التشرذـ ال ايض .

1

ومػػا الصػػفات النف ػػي ال ػ ٬نبػػا ذ رهػػا هنػػا هػػو أدب ػهلل مػػس أهػػل ال ل ػ مػػا شػػيوخهلل
ومًنه  ,ذلك أالهلل اف يا ره وين ته بصفات اإلجبلؿ .
م ػػا ػػاف متخلق ػػا ِنلػ ػ ػي التواض ػػس  ،وآخ ػػاا بالزه ػػد والاف ػػس  ،ال ي ػػتنبم أف ٪نض ػػر
٠نال ال ل  ، 2مػ ػا اف يػل

٣نا يل

الناس وير ب ٣نا ي ػر وف.

3

 -2منه ه في لب العلم :
وال شك أف هاا اف لهلل بالغ األثػر ُب بوينػهلل اٛنيػد  ,وال أدؿ عليػهلل جلوسػهلل لؤلخػا عػا
ٗنيػػس ال لمػػاو والشػػيوخ ٣نػػا التقػػي هب ػ وقػػد ػػدثنا ُب تاب ػهلل اٞن يػػار عػػا الب ػ البثػػًن مػػا
ال لمػاو الػػايا ا ػم م هػ ٍ ،ب إالػهلل ٓب يقتصػػر ُب هػاا اٞنػػنها علػي علػ دوف علػ  ،فقػػد
طلب اٜنديم  ،والفقهلل  ،واألصوؿ ٍ ،ب اللا والنحو .
وال شػك أف هػاا لػهلل أ ػ هلل م ػ رف موسػوعي  1أعطتػهلل القػدرة علػي اإل يػاف باٛنديػد ،
ٍب القػػدرة علػػي عػػرض هػػاا اٛنديػػد مػػا خػػبلؿ أسػػلوبهلل ُب طػػرح موضػػوعات ت ػهلل ومػػا خػػبلؿ
اال تةاج ٟنا و إبطاؿ مًنها.
 1الوالشري ه  ،عدة الربوؽ  ،ص . 9; :
 2إذ أثر عنهلل أالهلل ٞنا قدـ فاس  ،ضػر ب ض دروس أيب ع د اب ١نمد با ع د اب اليفرين  .ينهر دو الناشر ،
البا ع بر  ،ص  69 :وما ب دها  ،القبل عا لطيف اٜن ين  ،مرجس سابي . 7; ،
 3ذ ر ابا ع بر ُب دو الناشر أالهلل اف ير ب اٜنمار ويل القشاب  ،وعلي األستاذ ع د القادر ال افي
قاؿ  ":وُب اٞنارب اٜنمار ال ير هلل إال ض اؼ الناس ألف ٘نر اٞنارب صاًنة اٜنة ال ٬نلبها ُب األملب
إال الض فاو  ... ،وها القشاب باٞنارب هه ل اس اٞنتواض ٌن والفقراو " القبل عا لطيف اٜن ين  ،مرجس
سابي  ،ص . 7; :
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 الع اما الم ض يل :لي ب ال وامل الاا ي و دها البافي لتفتيي اٞنواهب ما ٓب تفاعل مس عوامل خارجي
 ،وقػد عملػػب ب ػػض ال وامػػل ٠نػػتم  ،علػػي إبػراز ال ػػوغ اإلمػػاـ الوالشري ػػه  ،وصػػناع فػ ػبر
ومنها :
 -1بيئدل تلمسد و وفد س :ال شػػك أف هنػاؾ بيئػات خاذلػ مث طػ  ،وهنػاؾ بيئػػات
داف منشط  ،وٞنا ػاف اإلال ػاف وليػد بيئتػهلل ف هنػا ػن ب عليػهلل  ،وُب ذلػك أ ّ ػد الشػاف ه
أف الليم أفقهلل ما مالك ولبػا قومػهلل ٓب ينهضػوا بػهلل  ،2مػا هنػا فػ ف الوالشري ػه قػد وجػد ُب
ػدرس فيهػػا ػػار الشػػيوخ  ،و هبػػا
ال يئتػػٌن مر ػػس علػ ؛ يفػػد إليهػػا ال لمػػاو مػػا ػػل مبػػاف  ،ويػ ّ
يقي ل خطيب ووزير  ،وذلك شأف عهد هلل واضر ال آب اإلسبلمه  ,وُب فػاس و لم ػاف

قبلع ثًنة للتدري وال ل  ،إضاف إٔب وفر٨نا علي ذخائر ما البتب .
إف هػػاا اٛنػػو وفّ ػر فرصػ لئلمػػاـ الوالشري ػػه  ،ال ت ػػاب قػػدرة علػػي اٞننػػاظرة واٜنةػػاج
،والنقػػد واال تةػػاج ،وهػػه عوامػػل يبت ػ ها الشخػ ػص مػػا االجتمػػاع إٔب مػػًن مػػا ال لمػػاو
٣،نا ه ُب مر تهلل أو أرفس منهلل .
 -2تحدددي ت واقددعه  :فواقػػس اٜنيػػاة ُب بيئػ الوالشري ػػه قػػد ٕنيػػز بالف ػػاد علػػي أ ثػػر
ما ص يد  ،وخصوصا الػديين والفق ػػهه ٣نػثبل ُب االتشػار ال ػدع والضػبلالت  ،و طػل م ػًنة

 1قاؿ عنهلل أ٘ند اٞننةور ُب الفهرس  ":ىت اف ب ض ما ٪نضر دري هلل يقوؿ  :لو ضر سي ويهلل ألخا النحو
ما فيهلل  ".القبل عا أ٘ند ةه  ،مقدم ٓنقيي تاب اٞن يار اٞن رب  ،جػ  ، 3ص  :جػ  = = .ما يدؿ
علي لك اٞنوسوعي  ،آليفهلل اٞنختلف ُب فنوف شىت مثل الفقهلل والفروؽ والقواعد والفتاو  ،والتأريخ
للوفيات  ،وال ياس الشرعي  ،والتصوؼ والوثائي .
١ 2نمد الازإب  ,مقتطفات ما ما رات الشيخ  ,ص٠ , 170نل إسبلمي اٞن رف  ,اٞن هد ال اٞنه للفبر
اإلسبلمه  ,واشنطا  ,ال دد ال ابس  ,ال ن الثاالي 1417.هػ 1997/ـ .
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اإلجتهػاد والت ػاهل ُب الفتػو  ،وقػد قيّػد اإلمػاـ الوالشري ػه ذلػك لػهلل ُب اٛنػزو األخػًن مػا
تاب اٞن يار .

وقد اف لههور ال دع ُب ال صر اٞنا ور "،األثر ال الغ ُب اإلسهاـ ُب خدمػ اٞنقاصػد
وبنػػاو ياهنػػا  ،وذلػػك مػػا خػػبلؿ ٓنفيػػز اٟنمػ  ،وإ يػػاو إرادة ال لمػػاو واٞنفبػريا لل مػػل علػػي
نش ػػيط ر ػ ػ االجته ػػاد الش ػػرعه الص ػػحيق الق ػػائ عل ػػي االخػ ػااع واإلب ػػداع وف ػػي الضػ ػوابط
الشرعي اٞن لوم ".

1

وما الا ي أخر فقد اف اإلماـ الوالشري ه ينهر إٔب ما ٪ندث ألمتهلل  ,خصوصا مس
بالػب قػػو االسػت مار اٞن ػػيحه عليهػػا  ،فهػاهه قػػبلع اٞناػػرب اإلسػبلمه ػػقط الوا ػػدة
لو األخر .
إذف فقػػد أ ػ ب هػػا الضػػارة اإلمػػاـ الوالشري ػػه صػػبلب وقػػوة  ,مػػا يػػم أف ذلػػك
رد ف ػػل قػػويْ داف ػػس لئلصػػبلح والتوجي ػهلل والتايػػًن  ،وق ػػد الشػػأ ُب ظ ػػروؼ مش ػػاهب ،
شػػبل ّ
أملب ما الزعوا منػزع اإلصبلح والتايًن ابا خلدوف  ،وابا يمي  ،والشو اين  ،والشػاطيب
ومًنه  .والوالشري ه أيضا ولد ما ر ها هلل األزم .
 -3يعددل المددذهب المد لاي  :إف مػػا أهػ مػػا يتميػػز بػهلل اٞنػػاهب اٞنػػالبه  ,صػػلتهلل
الوثيق واٞنتميزة ّنقاصد الشري اإلسبلمي امتداد ما بيئ اٞندين  ،خبلؿ لقػات متواليػ ،
و ٬نبا اٜنديم عا ميزة ثاالي  ،وهه ثرة األدل إذ ي ترب اٞناهب اٞنالبه مشا ا مػس مػًن
ُب ثػػًن مػػا األدل ػ  ،وزائػػدا عػػنه بػػأخر  ,وهػػو مػػا ٩ن لػهلل  "،أ ثػػر مروال ػ وأقػػرب يوي ػ ،
وأدىن إٔب مص ػػاّب الن ػػاس  ،وم ػػا ٪ن ػػوف وم ػػا يشػ ػ روف  ،و ب ػػارة جام ػ ػ أق ػػرب إٔب الفط ػػرة

 1الور الديا ٢نتار اٝنادمه  ,اٞنقاصد ُب اٞناهب اٞنالبه – ،ص  , 150مبت الرشد – الرياض  ,الط
األؤب  ,سن النشر  2002 :ـ
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:

اإلال االي  ،ال يشاؾ فيها الناس  1 ".وها اٝنصائص " ْن ل منػهلل اٞندرسػ األـ واٞنػاهب
اٛنماعه ل بلسل ذه ي ما النهار واٜنااؽ ُب األثر و الرأي".

2

وأمػػا الوالشري ػػه فقػػد الشػػأ "ُب إ ػػد ال يػػئات الػ سػػاد فيهػػا اٞنػػاهب اٞنػػالبه سػػيادة
مطلقػ ػ "  3وه ػػاا م ػػا شػ ػأالهلل أف ي ػػدفس بػ ػهلل إٔب التةدي ػػد واإلب ػػداع  ،و ال ح ػػم ع ػػا الص ػػاّب
واٜن ا ما خبلؿ االسػ ػتصبلح واالستح ػاف  ،وهػاا مػا ج لػهلل ٪نمػل بػاور قػوة  ،فػرد مػا
خبلٟنا ّن ا٨نات قيم ُب الشري و وفقهها .

١ 1نمد أبو زهرة  ,مالك  ,ص  , 359دار الفبر ال ريب – القاهرة  ,الط  :بدوف  ,سن النشر  :بدوف .
 2عز الديا ٪نٍن  ,آفاؽ اٞناهب اٞنالبه ُب القرف اٛنديد ما خبلؿ أصولهلل وخصائصهلل  ,ص ٠ ,379نل
ال حوث والدراسات اإلسبلمي ٢ ,نرب ُنم الشري  -جام اٛنزائر  ,ال دد األوؿ ,ال ن األؤب  2004 ,ـ/
 1425هػ .
 3أ٘ند الري وين  ,الهري اٞنقاصد عند اإلماـ الشاطيب  ,اٞن هد ال اٞنه للفبر اإلسبلمه  ،واشنطا  ،ط ، 7 :
سن النشر  ، 3;;7 :ص . 57
75

املبِحَثُ الثاني:
وفيه مطلبان :
المطلب األول  :وصف كتاب المعٌار وبٌان أهمٌته .
المطلب الثانً  :مــــــــــصادر كــــــتاب الـــــمـــعٌار .
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إف أهػ ػ عم ػػل خلفػ ػهلل اإلم ػػاـ الوالشري ػػه  ،ه ػػو ٗن ػػس فت ػػاو اٞنت ػػأخريا م ػػا اٞنالبيػ ػ
بػػاٞنارب األوسػػط  ،فأصػ ق أ ػػد٨نا علمػػا علػػي اآلخػػر  ، 1لػػالك ي حػػم هػػاا اٛنػػزو تػػاب
اٞن يػػار وأ٨نيتػهلل  ،مػػربزا أهػ مشػػا لهلل  ،ومػػا ينتهػػر ال لمػػاو الدارسػػٌن مػػا م ػػا٨نات إلصػػبلح
الشر البتاب وٓنقيقهلل  ،وقد ق هاا اٞن حم إٔب مطل ٌن :
المطلب األو  :وي حم ُب وصم البتاب وما أشتمل عليهلل ما مواضيس ٍ ،ب ر ي هلل
الا يػػب الػػاي ػػارؼ عليػهلل أهػػل الفق ػهلل ٍ ،ب بيػػاف أ٨نيتػهلل الب ػػًنة ُب ٠نػػاالت الفقػهلل واألصػػوؿ
والنوازؿ أو ُب م تويات أخر اجتماعي و ار٫ني .
المطد دلب الث د ني  :ي حػ ػم ُب أه ػ اٞن ػػشا ل ال ػ صػػادؼ ق ػػارئ اٞن يػػار  ،وم ػػةمل

ال ق ات ال

ػاض االستفادة الػقصو ما النوازؿ والفتاو ُب فاة ما الفاات .

المطلب األول  :وصف كتاب المعٌار وبٌان أهمٌته .
 -وصف كم ب المعي ر :

 1وما أمثل ذلك ما شاهد هلل ودهشب لهلل ؛ أثناو زيارٌب للوالشري موطا أصلهلل  ،ولفاس موطا إقامتهلل  ،ما بل
بهلل ار ال ا والشيوخ  ،بقوٟن  :سيدي أ٘ند اٞن يار .
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وه ػػو أش ػػهر ت ػػب اإلم ػػاـ الوالشري ػػه عل ػػي اإلط ػػبلؽ  ،وم ػػا أجلّه ػػا فائ ػػدة وأ ثره ػػا
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لم إفريقيل واألندلس والميرب .

يق ػس تػاب اٞن يار اٞن رب بط ػ دار الاػرب اإلسػبلمه ُب ثبلثػ عشػر ٠نلػدا  ،األخػًن
منها اشتمل علػي فهػرس عامػ  ،وقد اقتػضي االػةاز إ ػد عشػرة سن ما ال مل  ،يػم
أف الوالشري ػػه اال ػتهي مػػا ػتابتهلل ف ػه ال ػػن األؤب مػػا الق ػرف ال اشػػر  ، 2وا تػػو البتػػاب
علي الوزؿ وفتاو الفقهاو ُب األالدل واٞنارب .
و ت ػ ػاب اٞن ػ ػ يار اٞن ػػرب ه ػ ػو البت ػػاب اٞنن ػػوب لئلم ػػاـ الوالشري ػػه  ،وٓب ين ػػب لػ ػهلل
م يار ميػر  ،إال ما و٨نهلل ب ض ال ػدارسٌن  ،مػا أف لهلل تاب جامس اٞن يار ومًن .

3

 أهميل كم ب المعدي ر :ي ػػد تػػاب اٞن يػػار اٞن ػػرب " قم ػ مػػا وصػػل إلي ػهلل التػػأليم ُب الن ػوازؿ "  . 4و قػػد وقػػس
االهتمػػاـ هبػػاا البتػػاب منػػا أليفػهلل  ،مػػا خػػبلؿ إشػػادة أقراالػهلل و بلميػػا ب ػهلل  ،ومػػا خػػبلؿ مػػا
ألّم ولهلل  " ،منا عصر اٞنؤلم إٔب أيامنا ها  ،ىت ال باد ْند تابػا فقهيػا ألػم ب ػد
 1وداد قاضػه  ،مرجس سابي  ،ص . 85
 2قاؿ اإلماـ الوالشري ه ُب هناي أليفهلل  ":و اف الفراغ ما قييد مس مزا٘ن األشااؿ  ،و اًن األ واؿ  ،يوـ
األ د الثاما وال شريا لشواؿ عاـ وا د و مائ  ".اٞن يار اٞن رب  ،جػ  ، 34ص . 5;7 :
 3وذلك راجس إٔب أ ّف اٛنزو اٜنادي عشر والثاين عشر خصصهما ٞن ائل متنوع جام  ،فتوه ال ض ُب ذلك
 .ينهر  :أ٘ند ةه  ،مقدم اٞن يار  ،ص  :ز  ،وينهر أيضا لطيف اٜن ين  ،مرجس سابي  ،ص ( 99
اٞن واٟنامش ) .
 4ع د الوا د ذالػوف طهلل  ،أ٨ني البتب الفقهي ُب دراس اريخ األالدل ٧ ،نوذج ط يقه عا تاب اٞن يار
اٞن رب للوالشري ه ٠ ،نل اٜنضارة األالدل ي ُب الزماف واٞنباف  – 3;;4 ،اٞنارب  .ص . 347 :
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إال وفي ػهلل القػػوؿ من ػهلل أو إ ػػاالت علي ػهلل  1 " .وأ ػػد ١ن ّق ػي اٞن يػػار اٞن ػػرب أال ػهلل ال ػػظ اهتمػػاـ
يدرسػوالهلل هبػػاا البتػػاب ػػىت أالػهلل ػػاف يتهي ػهلل  ،فيقػػدـ علػػي اٞنوافقػػات ،
الفقهػػاو الػػايا ػاالوا ّ

وعلػػي ٢نتصػػر خليػػل ،وال يقػػدـ عليػهلل .
ما أعه البتب ال

2

وذ ػػر صػػا ب فهػػرس الفهػػارس أف تػػاب اٞن يػػار

ادت ٓنيط ّناهب مالك .

3

و تاب اٞن يار – مثل تب النوازؿ – ٬نثل رافدا م رفيا مهما ي اعد علي ال حػم عػا
قواع ػػد اإلفت ػػاو والتن ػ ػزيل اٞن تم ػػدة ل ػػد الفقه ػػاو  ،ال ػػايا ػػاف ث ػػًن م ػػنه أص ػػوليا  ،وه ػ ػ
ي تطي وف الت امل مس الفروع ُب الواقس فيض طوف التنزيل .
إ ّف هػػاا البتػػاب الػػاي وسػ باٞن لمػ الفقهيػ أو اٞنوسػػوع الفقهيػ  ،4يفػػتق آفاقػػا ر ػ
م رفيا ّنا وا ما مادة ػ ػراثي مني  ،وّنا قد يبشفهلل لنا الشيوخ ُب أقطار اٞنارب
اإلسػػبلمه األرب ػ مػػا بيػػاف طػػرؽ اسػػتن اط األ بػػاـ  ،لػػالك ظػ ّػل أث ػرا أساسػػيا ب ػػد وفػػاة

الوالشري ػ ػػه ل ػ ػػدة قػ ػػروف  ،وأداة عمػ ػػل ضػ ػػروري ي ػ ػػوؿ عليهػ ػػا الفقهػ ػػاو والقضػ ػػاة اٞناارب ػ ػ ُب
الشاطه ال لمه والقضائه .
وإٔب جاالب ها هلل األ٨ني الفقهي ،هنػاؾ جواالػب بػدأ الا يػز عليهػا ػديثا  ،وهػه مػا
٪نتوي ػ ػهلل م ػػا جواالػ ػػب اجتماعي ػ ػ و ار٫ني ػ ػ وسياسػ ػػي  ،وذل ػػك باش ػػتمالهلل علػ ػػي ػػل األال ػ ػػاؽ
االجتماعيػ ػ واأل٧ن ػػاط االقتص ػػادي وال ػػادات واألل ػ ػ ومًنه ػػا  " ،األم ػػر ال ػػاي ٩ن ػػل منػ ػهلل
مصدرا وثيقا للمؤرخ واالجتماعه مثلما هو للفقيهلل ".

 1أ٘ند ةه  ،مقدم تاب اٞن يار  ،جػ  ، 3ص  :ط .
 2اٞنرجس الف هلل  ،جػ  ، 3ص  :ط .
 3وداد قاضه  ،مرجس سابي  ،ص . 85 :
 4ع د الر٘نا اٛنيبلٕب  ،مرجس سابي  ،جػ  ، 5ص . 98 :
 5أ٘ند ةه  ،مقدم ٓنقيي تاب اٞن يار  ،جػ  ، 3ص  :ح .
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5

ف لػػي س ػ يل اٞنثػػاؿ ٤نػػد ُب تػػاب اٞن يػػار ذ ػر ثػػًن مػػا علمػػاو اٞنػػاهب وآثػػاره ،
فػػاختزف – بالتػػإب –م ػػتندات ػػد فرامػػات ُب ػػاريخ اٞناػػرب الوسػػيط  ،وا ػػتفظ بأٚنػػاو
٠نموعػ مػا األعػبلـ اٞنفتػٌن ومػًنه ٣نػا ال ي ػػرؼ إال مػا خػبلؿ اٞن يػار  ،مػا اشػتمل علػػي
وثائي قضائي ي تخرج منها أٚناو القضاة وال دوؿ واألسر واٝنطط فضبل عا شػارات مػا
سةبلت اٜنباـ وسًن اٞنؤس ات االجتماعي والثقافي .

1

وبػػاف اهتمػػاـ الدارسػػٌن بتلػػك اٛنواالػػب ُب اٞن يػػار مػػا خػػبلؿ مػػا ػوأب الشػػر مػػا تػػب
ودوريات عربي وأجن ي .

2

وال الاػػادر اٜنػػديم عػػا األ٨ني ػ دوف البشػػم عػػا البثػػًن مػػا القصػػائد ال ػ الهمػػب
ٞنػػدح هػػا اٞن لم ػ ومنهػػا مػػا ذ ػػر اٞنشػػرؼ علػػي الط ػ اٜنةري ػ لبتػػاب اٞن يػػار ُب ختػػاـ
البتاب :3
جل الفتاو ّنا وفػي
هاا تاب للم ائػل جام ػس أرىب علػي ّ
قد صامهلل شيخ النوازؿ أ ػػمد والشريػ ه جامس القضايا أ ػرفا
ض ط القػواعد للقضاة مػقػربا

و ػ ا بهلل ل الػػوالة مف ّػوقا

وإذا و٨نب وأعوز ك عويصػ

فاهػ ػرع علي عةل إٔب اٞن يار

فهو ابا َندة عل شػػرع ال ينا

ػ ف ػيهلل ما ػب وما آثار

ما قاؿ آخر :

ُنر ما ال ػل النفي رمي لػنا بآللػئ التػحػقيي واألس ػرار
١ 1نمد اٞننوين  ،اٞنصادر ال ربي لتاريخ اٞنارب ما الفتق اإلسبلمه إٔب هناي ال صر اٜنديم  ،منشورات لي
اآلداب وال لوـ اإلال االي  - ،الرباط  ،سن النشر  3;:5 :ـ  ،ص . 34: :
 2ومنها تاب الد تور ماؿ أبو مصطفي  ،جواالب ما ضارة اٞنارب االسبلمه ما خبلؿ الوازؿ الوالشري ه .
ومنها ُنم األستاذة وداد قاضه  ،ال اة عا اٞندرس ما خبلؿ تاب اٞن يار  ،ومًن٨نا ثًن .
 3الوالشري ه  ،اٞن يار اٞن رب  ،جػ  ، 34ص  5;; :وما ب دها .
7:

قد ض ػ ّ ما ُب مًن وزيػادة

فاعػػةب ل حػر جػامس ل حار

 ما ال نشريسي ومنه ه في المعي ر :ن ػػوع عم ػػل اإلم ػػاـ الوالشري ػػه ُب اٞن ي ػػار اٞن ػػرب م ػػا ب ػػٌن اٛنم ػػس و الا ي ػػب والت لي ػػي
الفصػل القػػوؿ ُب ذلػػك  ،ال مػ ػس إلي ػهلل ُب مقدم ػ اٞن يػػار يػػم قػػاؿ ":
واإلضػػاف  ،وق ػ ل أف ّ

وب ػد ؛ فه ػػاا ت ػػاب ٚنيت ػهلل باٞن يػػار اٞن ػػرب  ،واٛن ػػامس اٞنا ػػرب  ،عػػا فت ػػاو علم ػػاو إفريقي ػ

واألالدل واٞنارب ٗ ،ن ب فيهلل ما أجوب متأخريه ال صريٌن ومتقدميه ما ي ر الوقوؼ
علي أ ثػر ُب أما نػهلل  ،واسػتخراجهلل مػا مبامنػهلل  ،لت ػدد و فريقػهلل  ،واال هػاـ ١نلػهلل وطريقػهلل ..
ر تػهلل علػػي األبػواب الفقهيػ لي ػهل األمػػر فيػهلل علػػي النػػاظر  ،وصػػر ب بأٚنػػاو اٞنفتػػٌن إال ُب
الي ًن النادر "...

1

وأوؿ شػػهو قػػاـ ب ػهلل اإلمػػاـ الوالشري ػػه  ،هػػو ٗنػػس ألفػػٌن ومائ ػ وٙن ػ وثبلثػػٌن فتػػو
أصدرها رج ػاؿ م اصروف لهلل وآخػروف متقدموف عليهلل ٍ ،ب رمػ ها علي األبواب الفقهي اآلٌب
:
 ال ز األو  :الػوازؿ الطهػارة – الػوازؿ الصػبلة – الػوازؿ اٛننػائز – الػوازؿ الز ػاة – الػوازؿاالعتباؼ– الوازؿ اٜنا .
 ال ددز الثد ني  :الػوازؿ الصػػيد والػػابائق و األشػرب والضػػحايا – الػوازؿ األ٬نػػاف والنػػاور –الواز ؿ الدماو واٜندود و الت زيرات .
 ال ز الث لث  :الوازؿ النباح . ال ز الرابع  :الوازؿ اٝنلس والنفقات واٜنضاال والرج – الوازؿ اإليبلو والههار والل اف– الوازؿ التمليك والطبلؽ وال دة و االسترباو .
 1أبو العباس الونشريسي  ،المصدر السابق  ،جـ  ، 3ص ، 3:
;7

 ال ز الخ مس  :الوازؿ اٞن اوضات وال يوع . ال ددز الس د دس  :ال ػوازؿ الػػرها و الصػػلق واٜنمال ػ واٜنوال ػ واٞنػػدياف والتفلػػي – ال ػوازؿالصلق .
 ال ز الس بع  :الوازؿ األ ػ ػ اس . ال ز الثد من  :م ػائل مػا اٞنيػا واٞنرافػي – الػوازؿ الشػف والق ػم – الػوازؿ اإلجػاراتواأل ري والصناع – بقي الوازؿ اٞنيا –الوازؿ ما الضرر وال نياف .
 الد ز الم سدع  :بقيػ الػوازؿ الضػرر -الػوازؿ الودي ػ وال اريػ –الػوازؿ اٟن ػات والصػدقاتوال ت ػػي – ال ػوازؿ الوص ػػايا وأ ب ػػاـ ا ػػاجًن – ال ػوازؿ الاص ػػب واإل ػرا واالس ػػتحقاؽ –
الوازؿ االستحقاؽ .
-

ال د ز الع ددر  :الػوازؿ األقضػػي والشػػهادات والػػدعاو واأل٬نػػاف – الػوازؿ الشػػهادات

– الوازؿ الدعاو واأل٬ناف – الوازؿ الو االت واإلقرار واٞندياف .
-

الد ز الح دي شر  :الوازؿ اٛنامس .

-

الد ز الث ني شر  :ابس الوازؿ اٛنامس .
وُب اٞن يػػار فتػػاو مبػػررة  ،يػػدؿ علػػي ذلػػك مػػا قػػاـ بػهلل ٢نتصػػر اٞن يػػار ، 1الػػاي ػػاؼ

اٞنبرر مػا الفتػاو فصا ػر ةػ تػاب ال ػم يار الػم ػ رب  ،لبػا اٞنوضػوعي و ػوخه ٓنقيػي
اٟن ػػدؼ م ػػا أليفػ ػهلل ه ػػو ال ػػاي أمل ػػي عل ػػي اإلم ػػاـ الوالشري ػػه أف يب ػػرر الفػ ػ الفت ػػو م ػػا
مت د مديا  .وما أمثل اٞنبرر ما ورد ُب الوازؿ النباح ما ال ؤاؿ عا اٞنرأة اجملهول اٜناؿ ال
قدمب ما ب ض اٛنهات و طلب ما القاضه زو٩نها .

2

 1أ٘ند با س يد الفاسه  ،االعبلـ ّنا ُب اٞن يار ما فتاو األعبلـ  ،ال خ ٢نطوط  ،ينهر الرابط التإب علي
ش ب اٞن لومات الدولي :
http://www.azahera.net/showthread.php?p=15005
 2الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 5يم بررت ُب الصفحات  :ص . 422 – 355 – 334
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م ػػا أ ّف الفػ ػ ال ػػدوافس تّم ػػب عليػ ػهلل أف ٩نم ػػس ل ػػنف النازلػ ػ ال دي ػػد م ػػا األجوبػ ػ
والبثػػًن مػػا اآلراو  ،وهػػو عمػػل شػػاؽ  ،ومثالػهلل مػػا أورد ُب عشػػر صػػفحات إجابػ عػػا الازلػ
ت لي ّنا زوج امرأة وب د مدة قدـ زوج ػها األوؿ .

1

ػ ػما أ ّف ع ػػرض الفت ػػاو اٞنت ػػددة للنازلػ ػ الوا ػػدة يش ػػًن إٔب اس ػػتخداـ الوالشري ػػه
أس ػ ػػلوب اٞنن ػ ػػاظرات ُب اإلفت ػ ػػاو  ،وه ػ ػػو أس ػ ػػلوب يق ػ ػػوـ عل ػ ػػي اٛن ػ ػػدؿ الفقه ػ ػػه واألص ػ ػػوٕب ،
وي تخلص منهلل عيوف األ باـ واألدل  ،و لطائم االستدالؿ والتخريا .
و مثػػاؿ لػػالك مػا أورد مؤلػػم تػػاب اٞن يػػار علػػي شػػبل منػػاظرة ػػوؿ مػػا لػػم
بػالثبلث ال زىن  ،ف الػهلل ٪ننػػم باٞنضػػاج دوف وطو  ،والصػػها  ":وسػػئل سدديدي أبد الق سددم
ال رزلي عا رجل اف ليل علػي مػًن اسػتقام مػس مػوال فنػدـ علػي ذلػك  ،فحلػم بػالطبلؽ
الثبلث ال زاليب ب د هاا  .هل ٪ننػم  ...فأجد ب  :يههػر ُب هػا اٞن ػأل أالػهلل ٪ننػم هبػا
األشياو لوجهٌن  :منها أالهلل قصد اٞن اعدة عا اٞن صػي ...وأجد ب نده اإلمد م أبد

دد اهلل

س دديدي محم ددد ب ددن م ددرزول  :اله ػػاهر اٜنن ػػم ألف ال ػػاط دؿ عل ػػي قص ػػد اجتن ػػاب ا ػػرـ
..قلت  ....ومن هن ل أف اٜننم ُب م أل ال ؤاؿ أقػو  ...وأجد ب نده مدن فقهد
ب يل أب

د اهلل محمد بن ق سم المشدالي "...

2

 1اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 5ص  . 59 :يم أورد جواب الفقيهلل الصاّب أبو سآب ابراهي با ع د اب اليزالاسه ،
وجواب الفقيهلل أبو ع د اب ١نمد با ع د البرًن  ،وجواب الفقيهلل أبو ١نمد ع د ال زيز القًنواين  ،وجواب الفقيهلل
أبو١نمد ع د اب با ٫نلم القطراين ومًنه .
 2أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر الف هلل  ، 6 ،ص  526 :و ما ب دها .
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دور اإلمػػاـ الوالشري ػػه ْنلّػي أيػ ػػضا ُب التن ػػيي بػػٌن الفتػػاو و ر ي هػػا ٍب صػػنيفها ،
ويشػػهد ل ػهلل االتهامه ػػا وخروجهػػا ال ػػدر ُب ال قػػد منػػته  ،وذل ػػك مػػا ش ػػرطهلل علػػي الف ػهلل ُب
اٞنقدم ما الا يب ب د التفريي والت دد .
واٞنبل ػػظ أيضػػا عنػػد االسػػتقراو األمػػٌن أ ّف اإلمػػاـ الوالشري ػػه ػػاف متػػدخبل ُب ب ػػض
الفتػػاو م لقػػا عليهػػا م طي ػػا ب ػػض آرائ ػهلل واختيارا ػهلل وم تش ػػهدا ب ػ ض األدل ػ واللط ػػائم،
مؤصػبل مػا ٪نتػػاج إليػهلل ومػا يقتضػيهلل اٞنقػاـ  ،مػػس اٞنيػل إٔب الاجػيق والتضػ يم والق ػوؿ والػػرد .
ومنػهلل قولػهلل  ":قلػب الهػػاهر خبلفػهلل "  1وقولػهلل  ":فػ ف قلػب  ،قلػػب "

2

مػػا ػاف يوجػهلل وين ػهلل

وي ّدد ب ض الافبلت ومنها قولهلل  ":قلب بلـ هايا الفاضلٌن ؛ يدؿ دالل واضػح علػي
أهنما ٓب يطل ا علي الص ُب اٞن أل للمتقدـ ما أصحابنا ".

3

ما أف تػاب اٞن يػار ملػهو باألسػئل الػ وجهػب للشػيخ الوالشري ػه أو الػوازؿ أجػاب
إٕب مػػا لم ػػاف ي ػػألين عػػا م ػأل مػػا
عنهػػا  ،ومنهػػا قول ػهلل ُب ال ػوازؿ األ ػػاس  ":و تػػب ّ
4
األ اس  ،الزلب بصا نا الشامه  ..الصها "...
مًن أف الاي يبل ظ أف اإلماـ الوالشري ه ٓب ٩نمػس النػوازؿ اٞنت لقػ باأل بػاـ الشػرعي
ال ملي فقط  ،وإ٧نا ٗنس ما فرؽ ما األسئل واٞن ائل اٞنشبل  ،فةمس الفتاو ُب ال قائد
واألصوؿ  ،ومشبل أقواؿ الفقهاو والبتب ومًنها .

5

وقد صدر عدد ما ال لماو للتأليم وؿ اٞن يار اٞن رب  ،مػنه مػا أهػت بتلخيصػهلل ،
و اؼ ما اف مبررا فيهلل .

1

 1اٞنصدر ال ابي ،جػ  ، 3ص 85 :
 2اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 3ص 325 :
 3اٞنصدر الف هلل ،جػ  ، 3ص . 86 :
 4اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 9ص . 576 :
 5ينهر اٛنزواف األخًناف ما اٞن يار .
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أمػا طريقػ لقػه اٞن ػأل واإلجابػ عنهػػا فالاالػب ؛ أسػلوب عػػرض ال ػؤاؿ علػي اٞنفػ
ما خبلؿ ال رض الشفهػه اٞن اشر ما ال ائل الف ػهلل ،أو مػا متخاصػمٌن ُب ٠نلػ القضػاو
 ،أو عػػا طريػػي ال ػػرض الشػػفهه بالواسػػط بػػٌن ال ػػائل واٞنف ػ  ،وأ ياالػػا يػػأٌب ال ػؤاؿ عػػا
طريي اٞنبا بٌن ال ائل واٞنف .
ومال ػػا مػػا االػػب االسػػتفتاوات ػػدأ بػػا ر اس ػ اب عػ ّػز و جػ ّػل والثنػػاو علي ػهلل والصػػبلة

علػػي ال يػهلل ٍ ،ب ذ ػػر مناقػػب اٞنف ػ أو الػػا

علي ػهلل والػػدعاو ل ػهلل  ،ومنهػػا مػػا ذ ػػر اإلمػػاـ

الوالشري ػػه ُب ال ػوازؿ اٞنيػػا واٞنرافػػي  ":م ػػأل مػػا األ ػػاس سػػئل عنهػػا الفقي ػهلل الصػػاّب أبػػو
فػارس ع ػد ال زيػز بػا ٘نػػد القػًنواين ر٘نػهلل اب  ،والػص ال ػؤاؿ ب ػد اٜنمػد ب  :سػيدي أعلػػي
اب قدر  ،وخلّد ُب الصاٜنات ذ ر  ،ع ا

صفحوا "...

2

مػ ػػا االػ ػػب األسػ ػػئل متميػ ػػزة بالطػ ػػابس ا لػ ػػه و امل ػ ػ لبثػ ػػًن مػ ػػا الص ػ ػ اات الوقتي ػ ػ
واأل ػ ػػداث ال ياس ػ ػػي واالجتماعي ػ ػ  ،فتة ػ ػػد عنػ ػػاويا مث ػ ػػًنة ومشػ ػػوق و اش ػ ػف للتح ػ ػػوالت
ال وسيولوجي  ،ومنها :
 ما أجاب بهلل الواملي ه عا عوائد فقراو الزوايا . ب فرض اٝنراج علي الرعي . مناظرة بٌن ابا رشيي وق ي . -أناذ الببلب للحراس .

3

وأسئل اٞن يار أسػئل ٓنمػل ُب صػدورها األٚنػاو واٞنقامػات واٞنهػا للم ػتفتٌن  ،1مػا
 1أ٘ند با س يد الفاسه  ،مرجس سابي  ،ال خ ٢نطوط  ،ينهر الرابط التإب علي ش ب اٞن لومات الدولي :
http://www.azahera.net/showthread.php?p=15005
 2أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، :ص . 66 :
 3يراجس ُب ذلك  ،اٞنصدر ال ابي  ،اٛنزو األخًن وما ق لهلل .
85

االػب ب ػض األسػػئل م تػورة عػػا مواضػي ها في لػػي الوالشري ػه – ر٘نػهلل اب – ليقػا يوضػػق
اإلشػػباؿ  ،والهػػًن مػػا ورد ُب ال ػوازؿ اٞن اوضػػات وال يػػوع  ،يػػم قػػاؿ  ":وسػػئل الفقي ػهلل أبػػو
ال ػػاس بػػا قنفػػا اٝنطيػػب الق ػػنطيين ر٘ن ػهلل اب عػػا م ػػأل ههػػر مػػا جواب ػهلل  ،إذ ٓب ٬نبػػا
لتشرمهلل وذهاب أ ثر ".
إث ات ال ؤاؿ ُّ

2

أمػػا األجوبػ فباالػػب ٓنػػوي االبتػػداو بال ػػمل واٜنمدلػ والصػػبلة علػػي النػػيب ٍ ،ب

اجملامل ػ والػػدعاو مػػس ب ػػط اٛن ػواب  ،وعػػرض الػػردود بصػػيا الفنقل ػ ( ف ػ ف قلػػت قلنػػا ) ، 3
ومثال ػهلل مػػا ورد عنػػد اٜنػػديم عػػا التفاضػػل ُب إقام ػ اٛنم ػ بفػػاس بػػٌن جام يهػػا األالػػدل
والقرويٌن  ،وقد أجاب فيها بنف هلل ر٘نهلل اب ػأب وٚناهػا  :ن يػهلل اٜنػاذؽ النػدس علػي خطػأ
دت وقػس ُب الػوازؿ ابػا اٜنػاج
ما سو بٌن جامس القرويٌن واألالدل  ،يم قاؿ  ":فػ ف قل َ
 ،مػػا ٫نػػالم هػػاا اٞننهػػاج  .قلددت ْ ال ػ هلل ابػػا عرف ػ إٔب القصػػور ،
اٞنا ور ".

ػ ما ضػػمنهلل جوابنػػا

4

ولا الاػادر أسػلوب ال ّػرد واٜنةػاج واالعػااض علػي اٝنصػوـ ُب النقػاش الفقهػه  ،دوف

أف الش ػػًن إٔب اس ػػت ماؿ ع ػػارة  :ال يق ػػاؿ  ...ألال ػػا الق ػػوؿ  .وه ػػو أس ػػلوب يتوق ػػس فيػ ػهلل اٞنفػ ػ

االعااضػػات فيػػدفس ب ػهلل اإلشػػباالت مػػس مػػا يت ػوارد إٔب الػػاها مػػا اللطػػائم ال ػ قػػد ي ػػر
للطالب أف ٩ندها ُب مًن ذلك إال مشتػت  ،و في ذلك فائدة جليل ٟناا األسلوب .

 1وما ذلك ذ ر ٞنهن الدالؿ جػ  ، 7ص  ، 54والوزاع ( الوزاع عند الوالشري ه االشااؾ ُب ٖنا خروؼ ٍب
اقت اـ ٜنمهلل ) ص  57والفراف ص  59ومًنها ثًن .
 2اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 7ص ;. 6
 3أسلوب الفنقل أسلوب قدًن ي تحم النف علي فرض صور جملادلٌن و١ناوريا متو٨نٌن ٍ ،ب ي تةمس جواالب
اإلشباالت  ،و٩نيب عليها بصورة يتضق م ها اٛنواب .
 4أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص . 47: :
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ومثال ػهلل مػػا ورد ُب م ػػأل إٜنػػاؽ اٝننزيػػر بالبلػػب  ،يػػم قػػاؿ القاضػػه أبػػو فػػص
عمػػر القلشػػاين  .. ":ال يق د ٦ :نتػػار القػػوؿ بالت ليػػل ٍ ،ب الػػدعه أف ال ل ػ ُب األصػػل هػػه
االسػتقاار ال النةاسػ  ...ألندّ نقد
1
يطرح "...

:لػو ػاف اٞن تػرب ُب األصػل ٠نػرد االسػتقاار الطػػرد وٓب

مػػا أثػػر ُب البتػػاب اسػػت ماؿ أسػػلوب األلاػػاز  ،الستحضػػار بديهػ اإلدراؾ واإلٞنػػاـ

باٞنوض ػػوع  ،وه ػػو أس ػػلوب ش ػػائس  ،ق ػػد اس ػػت ملهلل الن ػػيب ُ ب ػػديم  ":إف مث ػػل اٞن ػػؤما
مثل شةرة "...

وما ذلك ُب تاب اٞن يار ما أورد الوالشري ه جوابا لنازل الرجل الاي ٓب ٩نػد مػاو
وال رابػػا فػػأ رـ بالصػػبلة فخػػرج من ػهلل ريػػق ..اْب  .يػػم قػػاؿ  ":قلػػب ُ :ب ألاػػاز القاضػػه
برهػػاف ال ػ ػديا بػػا فر ػػوف مػػا الصػهلل ؛ فػ ف قلػػب  :صػػبلة ال طػػل ب ػ ي اٜنػػدث وال مل تػهلل .
قلب  :هو ما ٓب ٩ند ماو وال رابا علي القوؿ بأالهلل يصله  ،ف ف س ي اٜنػدث ال يضػر ألالػّهلل
يرفس اٜندث بطهور  ،وأما مد لالك فهو رفض للصبلة ِنبلؼ األوؿ " .

2

ومال ػػا مػػا االػػب أجوب ػ اٞنف ػ ٢نتوم ػ ب ث ػػات اٚن ػهلل وأ ياالػػا ار٫ن ػهلل وإمضػػائهلل ػػىت ال
ػ مزور عليػهلل .ومنػهلل مػا ورد ُب م ػأل

ػػدد اٛنم ػ بال لػد الوا ػػد  ،أجػاب الشػيخ ال نوسػػه ،

وُب ختػػاـ مػػا قال ػهلل أورد  ":واب اٞن ػػؤوؿ أف يػمػ ػ ّا علينػػا وعلػػيب ب صػػبلح القلػػوب واألق ػواؿ
واألف اؿ َ ،نا مصطفا مػا خلقػهلل سػيدالا وموالالػا ١نمػد  صػبلة وسػبلما دائمػه البثػرة
م ػػس اال صػ ػػاؿ  ،وال ػػبلـ علػ ػػيب ور٘ن ػ ػ اب وبر ا ػ ػهلل  ،و تػ ػػب ع ػ ػػد اب ١نمػ ػػد بػ ػػا يوس ػػم
ال نوسه لطم اب أب بهلل ".

3

 1أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص . 32: :
 2اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 3ص . 78 :
 3أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص . 473 :
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 من مش د ك د دا الدمعي ر :ل ل ال مل الضخ الاي قاـ بهلل اإلماـ الوالشري ه قػد جلػب عليػهلل ب ػض اٞنتاعػب مػا
خبلؿ ما لو ظ علي ط ا هلل أو ىت الن خ األصلي ما أخطاو و صحيفات  ،1وما أبػرز
مشا ل اٞن يار :
 نسثثبة الفتثثاوى إلثثى ال ثـمفتٌن  ،وعػػدـ م رفػ اٟنويػ اٜنقيقيػ للنػوازليٌن  ،وبيػػافالفاصل بٌن األجوب ٍ،ب التداخل بٌن أجوب الشيوخ و بٌن ليقات اإلماـ الوالشري ه .
ولػػئا ػػاف اإلمػػاـ الوالشري ػػه قػػد اجتهػػد ُب نهيمػهلل  ،واجتهػػد ١نققػهلل ُب ويػػب ط ت ػهلل
و نقيحه ػػا م ػػًن أف الن ػ ػ م ػػًن متحققػ ػ ب ػػٌن عػ ػ ّدة فت ػػاو وب ػػٌن أص ػػحاهبا  ،وال ػػاي أوج ػػد
اإلشباؿ ؛ هو االبتداو ب د خت ػ الفتاو بألفاظ  " :وسػئل " – " وقولهلل " ومًنها .
وواضق وم لوـ أف االستفادة ما النوازؿ والفتاو علميا باستابلٟنا لدراستها واستخراج
القواعػد منهػا ،أو ػػىت التخػريا عليهػػا  ،ودراسػ مرا ػػب التن ػزيل فيهػػا ال يبػوف إال ؛ بت ػػمي
صػػا ب ال ػؤاؿ ػػمي م صري ػ ػح م ػػس ذ ػر ال ػ ػةه و ػػمي ص ػػا ب اٛن ػ ػواب  ،م ػػس ذ ػػر
التاريخ  ،هاا لهلل ي طه للدارس ف الي ق ػصوي لبلستفادة ما النازل .
واألشػػد مػػا ذلػػك اإل٨نػػاؿ لتلػػك اٞن طيػػات اٟنام ػ ؛ قػػدًن م طيػػات مالوط ػ وخاطئ ػ
ما ػيم داخل الفتاو ما مفتٌن ُب قب ٢نتلف ،وال الت ٌّن بالقدر الباُب ما ي ود
إٔب ل فقيهلل منه .

2

 1ال ها األستاذ عمر با ٘نادي ،إٔب االعتماد علي الن خ اٞنط وع علي اٜنةر  ،وعدـ ال حم علي
٢نطوطات أخر للمقارال  ،ينهر إٔب مقاؿ لهلل ب نواف  :ما مشا ل تاب اٞن يار للوالشري ه؛ال =
=الفتاو إٔب أصحاهبا والهروؼ ال فب ب ٤ناز وظهور – الق األوؿ ٠ ،نل دراسات أالدل ي  ،ال دد
 ، 47جاالفه  ، 4223اٞنط اٞنااربي – وال – اٛنمهوري التوال ي  .ص . 88 :
 2اٞنرجس الف هلل  ،ص . 92
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واأل يػػد أف اإلمػػاـ الوالشري ػػه – ر٘نػهلل اب – قػػد عمػػل مػػا ُب وسػ هلل  ،يؤيػػد قولػهلل ُب
بدايػ التػػأليم " وصػ ّػر ب بأٚنػػاو اٞنفتػػٌن إال ُب الي ػػًن النػػادر  1 ".و٬نبػػا أف ين ػػب ذلػػك
ل ػهلل إٔب التصػػحيم الػػاي ٜنػػي أملػػب تػػب اٜنقػػب ال ػ شػػهدت الزاعػػات وعػػدـ اسػػتقرار
سياسه وْناذب فبري .
مًن أف عمبل عهيما ينتهر اٞنتفرمٌن لل حم ما خبلؿ مقارال ما ورد للمفتٌن مػس مػا
ٗنػ ػس ٟنػ ػ م ػػا فت ػػاو ُب ت ػػب خاصػ ػ  ،م ػػا أمث ػػاؿ ت ػػاب  :فت ػػاو اب ػػا رش ػػد – وفت ػػاو
الش ػػاطيب – وفتػ ػػاو اللخم ػػه – وفتػ ػػاو القاض ػػه عيػ ػػاض  .أو ػػىت مػ ػػا خ ػػبلؿ اجملػ ػػاميس
واٞنوسػ ػػوعات الػ ػػدرر اٞنبنوال ػ ػ ُب الػ ػوازؿ مازوال ػ ػ  ،والػ ػوازؿ الػ ػػربزٕب  ،أو ػ ػػىت اٞن ي ػػار اٛنديػ ػػد
للمهدي الوزاين .
وما بٌن الفتػاو الػ أثػارت جػدال واسػ ا مػا ذ ػر ُب اٞن يػار  ، 2مػا م ػأل التفضػيل
بػػٌن ال ػػارفٌن بػػاب وال ػػارفٌن بأ بػػاـ اب ػػأب  .والهػػاهر أف الفتػػو الػ سػػئل عنهػػا اإلمػػاـ
ابا رشد ق لها وؿ موضوع  :ال ينبػر الػدعاو إال ػافر مبػ ّاب بالقػػرآف  .هػه الػ سػم ب
اإلشػباؿ  ،يػم أالػهلل ٞنػا االتهػي مػا اإلجابػ عليهػا  ،قػاؿ الوالشري ػه  :وسػئل عػا قػػوؿ أيب
امػد الاػزإب ُب تابػهلل اإل يػػاو ٞنػاّ ذ ػر م ػ ػرف اب سػ حاالهلل و ػأب وال لػ بػهلل  ،قػاؿ  :والر ػ
ال لي ػػا ُب ذل ػػك لؤلال ي ػػاو ٍب األولي ػػاو ٍب ال ػػارفٌن ٍب ال لم ػػاو الراس ػػخٌن ٍب الص ػػاٜنٌن  ،فق ػػدـ
األولياو علي ال لماو وفضله عليه ...اْب .

 1الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص . 3 :
 2اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 34ص . 538
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ويههر اإلشباؿ ُب اٛنواب الاي ردد ثًنوف 1أف يبوف صا هلل هو اإلمػاـ ابػا رشػد
 ،فق ػػد ج ػػاو فيػ ػهلل م ػػا ي ػػدؿ عل ػػي أف م رفػ ػ األ ب ػػاـ الش ػػرعي ال مليػ ػ اٞنبت ػ ػ م ػػا أدلته ػػا
التفصيلي  ،ال ػورث شػيئا مػا األ ػواؿ الػ يصػل إليهػا ال ػارفوف بػاب  ،وذ ػرت الفتػو أف
الف ي فاش عند ثًن ما علماو األ باـ أي الفقهاو  ،وأ ّف أ ثره ال يطي وف و يم وه
مًن م تقيمٌن و٩ناال وف اٝنشي .

2

 الحدود الفاصلة بٌن متن الجواب والرأي األمٌن الواضح لصاحبهوبٌن استشهاداته واستطراداته  ،ومثالهلل ما أورد صا ب اٞن يار ما استفتاو ب ضه
اإلماـ اٞنازري

وؿ قياـ ب ض اٞنرابطٌن واٞنرابطات ب ادات مري باالجتماع وال ًن ليبل

مس الا ر  ،فأجاب م تشهدا بأقواؿ مالك وأيب ببر اٞنالبه واإلماـ أبو ببر ال اقبلين ٍب
أورد ع ارة للازإب  ،ابتدأها بقولهلل  :قاؿ الازإب .

3

 صعوبة بعض المصطلحات الخاصة  ،وقد أورد ا قي ُب مقدم ٓنقيقهللما را بص وب ب ض األلفاظ اٝناص بتلك الفاة أو الدال علي أشياو مابرة  ،أو ىت
است ماؿ ب ض األلفاظ الدارج ال ال الدري ؛ هه صحيم ما ؟ ب د اإلماـ الوالشري ه
مثل  :لم ( باطبل ) للدالل ػ علي ما اف ٠ناالا  ،و لم ( أصاب) للدالل علي وجػ ػد ،
و ع ارة ( وما ٫نصهلل ما قًناط ) للدالل علي وما ينقصهلل ما قًناط .
واٜنقيق أف ذلك لي

4

منقص  -مثلما أف برر الفتاو لي منقص ُ -ب التأليم

بل هو قم اٞنوضوعي واألماال ال لمي ال ج لب اإلماـ الوالشري ه ينقل وال يتصرؼ وال
 1ومنه األستاذ عمر با ٘نادي الاي قاؿ  ":لقد صدمنا هاا اٛنواب ثًنا  ..ودخلتنا ري ُب شأالهلل رفقها
ًنة  ".اٞنرجس ال ابي  ،ص . :5 ،
 2الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ،341ص  539 :وما ب دها .
 3اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 34ص  583وما ب دها  ،وين ػػػ هر هامش مقاؿ عمر با ٘نادي ال ابي  ،ص . 93
 4أ٘ند ةه  ،مقدم ْنقيي تاب اٞن يار  ،جػ  ، 3ص  :ز .
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يزيد وال ينقص األجوب أو األسئل ال مال ا ما يطر ها ال واـ أو ٔنص األلفاظ اٞنت ارؼ
عليها ُب األسواؽ أو بٌن الن او ومًنها .

المطلب الثانً  :مصادر كتاب المعٌار .
تح ػػدث ت ػػب ال ػااج عل ػػي أف اإلم ػػاـ الوالشري ػػه  ،اس ػػتفاد اس ػػتفادة بالاػ ػ م ػػا
ثبلث مصادر أساسي شبلب اٞنادة األولي لبتاب اٞن يار :
أ -مكتبة آل الغرد يس  :وهه مبت لميا ١نمد با ١نمد الاػػردي التالػيب  ،يػم
أف اإلماـ الوالشري ه – ر٘نهلل اب – ٞناّ هاجر إٔب فاس قيّد اب أب لهلل مبت لميػا والػ
ا توت " الفائ تب اٞنارب واألالدل "  1ففتق لميا رفوفها أماـ شػيخهلل أيب ال ػاس ،
ّنػػا و ػهلل لػػك الرفػػوؼ مػػا مطػػوالت و٢نتص ػرات الفق ػهلل اٞنػػالبه أصػ ػػولهلل وفروع ػهلل  ،وشػػرو هلل
و اليقهلل و فتاويهلل والوازلهلل  ،وقواعد ووثائقهلل .
وق ػػد اش ػػتهرت ب ػػٌن ال لم ػػاو م ػػا أقراالػ ػهلل اس ػػتفاد هلل ال الاػ ػ م ػػا ل ػػك اٞنبت ػ ػ ال ػػامرة ،
و نوزهػػا اٞنختلفػ  ،ومنهػػا مػػا أورد صػػا هلل ابػػا مػػازي ُب تابػهلل شػػفاو الاليػػل ُب ػػل مقفػػل
خليل  ،يم أورد ما يله  ":وقد اف صا نا الفقيهلل ا صل أبو ال اس أ٘نػد الوالشري ػه
– فههلل اب أب – ٞنا بلاهلل عين هاا الت قب أ اين َنزو ما وضس اإلمػاـ ال بلمػ أيب ع ػد
اب با مرزوؽ علي هاا اٞنختصر  ،استخرجهلل ما خزاال ما هو بػهلل ضػنٌن  ،وأطل ػين عليػهلل ،
فػ ذا بػهلل قػػب ػػبلـ اٞنؤلػػم بنحػػو مػػا قلنػػا  ،فقػػاؿ ٕب  :ا٘نػػد اب علػػي موافقػ الهػػرؾ لنهػػر
2
"..
و تػػرب هػػا اٞنبت ػ مصػػدر ال ػوازؿ اٞن يػػار اٝناص ػ َنه ػ اٞناػػرب األقصػػي و واضػػرها
وبواديها  ،وأيضا الوازؿ أهل األالدل .
 1اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص هػ .
١ 2نمد با أ٘ند با مازي ال ثمػاين  ،شػفاو الاليػل ُب ػل مقفػل خليػل  ،منشػورات مر ػز ٤ني ويػهلل للمخطوطػات
وخدم الااث – القاهرة  ،ط ، 3 :سن النشر  422: :ـ  ،جػ  ،3ص . 34;-34: :
;8

ويصم لنا ابا ع بر ُب الدو ؛ طريق عةي يتصرؼ هبا أبو ال اس الوالشري ه
ك البتػب ػراري وأوراقػا ٪نملهػا علػي دابػ إٔب
مس ل لك اٞنؤلفات إذ يقػوؿ  ":فبػاف يفػ ّ
جرد ثيابػهلل وبقػه ُب قشػاب صػوؼ ٪نػزـ
عرص لهلل ٬نشه إليها ُب ل يوـ  ،ف ذا دخل ال رص ّ
ّنضم جلد ويبشم رأسهلل  ،و اف أصػلس٩ ،ن ػل لػك األوراؽ علػي ػدة ُب صػفٌن
عليها ّ
 ،والػػدواة ُب زام ػهلل والقل ػ ُب يػػد والباميػػد ُب األخػػر  ،وهػػو ٬نشػػه ُب الصػػفٌن ويبتػػب
النقوؿ ما ل ورق  ،ىت إذا فرغ ما جل ها علي اٞن أل  ،قيّػد مػا عنػد ومػا يههػر لػهلل مػا

الرد والق وؿ ".

1

ب م كتاب نوازل البُرِزُلِي  :وهو اٞن مي جامس م ائل األ باـ ٞنا الزؿ ما القضايا
بػػاٞنفتٌن واٜنبػػاـ  ،وصػػاج هلل  :أبػػو القاس ػ بػػا أ٘نػػد بػػا ١نمػػد بػػا اٞن تػػل ال لػػوي القػػًنواين
الشػػهًن بػػالربزٕب – أبػػو الفضػػل – وهػػو قػًنواين النشػػأة واألصػػل  ،ولػػد سػػن  95:ه ػ و ػػوُب
سن  :63هػ  .تلما علي شيوخ ار منه اإلم ػاـ ابا عرف الورممه ( ػ  :25هػ )
اشػػتهر تابػهلل بػػٌن الفقهػػاو واٞنفتػػٌن وال ػػا ثٌن  ،وقػػد ػ ّػبل ابػػا مػػرًن التلم ػػاين بقولػهلل :
الديواف الب ًن ُب الفقهلل والفتاو .

2

جم  -الدرر املكنونة يف نوازل مازونة  :ليحػٍن بػا أيب عمػراف اٞنايلػه قاضػه بلػدة
مازوال ػ ( ػ ػ  ::5هػ ػ )  .وقػػد اسػػتفاد اإلمػػاـ الوالشري ػػه مػػا هػػاذيا الػػديواالٌن األخ ػًنيا
لتقييد الوازؿ اٞناربٌن األدىن واألوسط ( إفريقي و لم اف ) .

١ 1نمد با ع بر  ،دو الناشر  ،ص  ، 6:القبل عا ١نمد ةه  ،مرجس سابي  ،جػ  ، 3ص  :و .
١ 2نمد اٜن ػيب اٟنيل  ،مقػ دم ٓنقيي تاب فتاو الربزٕب  ،دار الارب اإلسبلمه  ،بًنوت – ل ناف  ،ط ، 3
سن النشر  ، 4224 :ص  7 :وما ب دها .
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املبِحَثُ الثالث :
وفيه ثالثة مطالب :
المطلب األول  :التعرٌف بالــنوازل .
المطلب الثانً  :تارٌن النـــــوازل .
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المطلب الثالث  :خصائص النوازل فً الغرب اإلسالمً .

المطلب األول  :التعرٌف بالــنوازل .
 - 3تعريف النوازل يف اللغمة  :جػاو ُب ٢نتػار الصػحاح  " :الن ػزؿ بػوزف القفػل مػا
يهيأ للنػزيل  ،واٛنمس األالزاؿ  ،و النزؿ أيضا الريس يقاؿ ط اـ ثًن النػزؿ  ..و التن ػزيل أيضػا
التػ ػر يب  ،و التنػزؿ النزوؿ ُب مهل  ،و النازل الشديدة ما شدائد الدهر نزؿ بالناس".

1

ويههر ما الت ريم اللاوي ال ابي م ىن مػا ين ػزؿ بالنػاس مػا أ ػواؿ قتضػه أ بامػا
شرعي ض طها  ،وٓنقي م ها مقاصد الشارع اٜنبي .
 – 4التعريممف اطال م

ي  :االتقػػل مفهػػوـ النػوازؿ مػػا اٞن ػػىن اللاػػوي إٔب اٞن ػػىن

ال ػرُب الػػاي ا فػػي عليػهلل أهػػل هػػاا الفػػا مػا الفقهػػاو والقضػػاة  .وبػات هػػاا اٞنص ػ ػطلق يػػدؿ
علػػي  :األحداث والمصرف ت ال اقعل فع ضمن محيط زم ني وماد ني معدين و والمدي
الم أ أصح به إلى المعرف لى حام الشريعل فيه .
ومال ا ما ٤ند إضاف لم " فقهلل " للنوازؿ ؛ وذلك للدالل أالهلل ال يتصدر للت امل مػس
عرف ػ ػهلل
ل ػػك اٞن ػػتةدات والوق ػػائس اٞنتش ػػابب إال الل ي ػػب ال ػػارؼ بالشػ ػ ػرع والواق ػػس  ،وق ػػد ّ
 1الػرازي ١نمد با أيب ببػر با ع د القػادر ٢ ,نتػار الصحاح  ,ص  , 273مبت ل ػناف -بػًنوت  ,الط
بدوف  ,سن النشر  1415 :هػ  1995 /ـ ٓ ,نقيي ١ :نمود خاطر .
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:

اٞنتخصػػص ُب قضػػايا الن ػوازؿ الػػد تور مصػػطفي الصػػمدي بت ريػػم أ ّ ػػد في ػهلل علػػي أ ّف فق ػهلل
النوازؿ ؛ هو لػك األسػئل الػ اسػتف فيهػا الفقهػاو فأجػابوا وهػ ي تحضػروف خصوصػي
الواقس والف ي اٞن تف .

1

وعرفهػػا األسػػتاذ ع ػػد القػػادر بػػا عػػزوز بقولػهلل  ":الوقػػائس واٞن ػػائل اٞن ػػتةدة الػ نػػزؿ
بال آب الفقيهلل  ،في تخرج ٟنا بما شرعيا ".

2

 -5المصطلحات التً تعبثر عثن فقثه النثوازل:مػا اٞنصػطلحات الشػائ
وال مال ا ما نوب عا هاا اٞنصطلق،مصطلحات:الفتو ،األ باـ،األجوب ،اٞن ائل..اْب
وسػػوؼ ٥نػػاوؿ الت ريػػم بتلػػك اٞنصػػطلحات ومبل ه ػ الفػػروؽ اٛنوهري ػ بينهػػا وبػػٌن
اٞنصطلق الاي ٥نا بصدد وضيحهلل .
 -الفم

:

 تعريفه  :عرفها ال لماو بقوٟن  :اإلخ ار باٜنب الشرعه ما مًن إلزاـ .
يم يههر الفرؽ بٌن قوؿ اٞنف وقوؿ القاضه  ،ما خبلؿ إلزاـ قوؿ األخػًن وعػدـ إلػزاـ
قػػوؿ ال ػػابي عن ػهلل  .ف ػ ذا مػػا أجػػاب مف ػب عػػا واق ػ ت لػػي بأ ػػل ٜن ػ م ػػٌن  ،ف ػ ف النػػاس
٫نتلفوف ُب األخا هبا ل دة عوامل ت لي بالتقيُّد واإلطبلؽ  ،و ت لػي أيضػا ّنت لقػات الفتػو
ٍ،ب هبػو الػػنف الػػاي يػػؤدي بصػا هلل إٔب ال ػوار  .أمػػا القاضػػه إذا أخػرب ُنبػ شػػرعه فػ ف
عموـ الناس ملزموف باألخا بهلل  ،إذا اف ما ب فيهلل ٣نا ي نيه ويهمه .

االالااليب  ،اٞنملب

 1وار ه  ،موقس الرابط ا مدي لل لماو علي ش ب
http://arrabita.ma/7iwar/7iwar.aspx
 2ع د القادر با عزوز ،النوازؿ الفقهي ُب الارب اإلسبلمه  ،منشورات وزارة الشؤوف الديني واألوقاؼ اٛنزائري
وؿ اٞنلتقي اٝنام للماهب اٞنالبه  ،واٞنن قد ّندين عٌن الدفلي  ،ينهر الرابط التإب علي ش ب
اٞن لومات ال اٞني http://www.marwakf-dz.org/cms/media/pdf-smalikia/sm5.pdf:
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اٞناربي

.

 الفددرل بددين الفم د

وبددين الن زلددل  :إف الفتػػو ؛  -إخ ػػار بػػاٜنب الشػػرعه

علي ب قد يقػس أو ال يقػس  ،مػا أالػػها  -إخ ػار ُنبػ شػرعه قػد يايػب ال ػؤاؿ عنػهلل .
وُب الف ػ الوقػػب ٬نبػػا اٜنػػديم – االطبلقػػا مػػا ذلػػك – عػػا عػػدـ شػػدهتا وي ػػر الت امػػل
م ها ل دـ ش ب واق ها أو عدـ شخصها أ ياالا ٣ ،نا ٩نن نا ال حم عا ٓنقي مقصدها
واق ا  ،فيبفينا ُب ذلك ال حم ُب مقصدها الهريا أي ُب فه اٜنب الشرعه واستخراجهلل
ال نػزيلهلل .
أم د الن زلددل  :فػػاٞنبل ظ أهنػػا ت امػػل مػػس واقػػس متشػػخص اٞن طيػػات ػػاال وزماالػػا
ومباالا وأثرام  ،وهاا يتطلب ارا ُب ين ب شرعه ٪نقي مقصد الشارع اٜنبي  ،ما
أف النازلػ ػ ع ػػارة ع ػػا واق ػػس فيػ ػهلل طل ػػب للحبػ ػ م ػػا أص ػػحابهلل  ،يتةل ػػي ذل ػػك ُب األس ػػئل
واإلشباالت ال ي رضها أصحاهبا علي أرباب ال قػوؿ واٝنػربات  .وهػا مػا ٪نيلنػا إٔب فػرؽ
ثالم يت لي باٞنت امل وهو النوازٕب  ،ولهلل قدر زائد عػا االجتهػاد  ،وصػا هلل " قػد رزؽ الػورا
ي ػرؼ بػهلل النفػػوس  ،ومراميهػػا و فػػاوت إدرا هػػا ،وقػوة ٓنملهػػا للتبػػاليم وصػػربها علػػي ٘نػػل
أع ائها أو ض فها  ،وي رؼ التفاهتا إٔب اٜنهوظ ال اجل أو عدـ التفاهتا  ،فهو ٪نمل علي
ل الف ما أ بػاـ النصػوص مػا يليػي هبػا  ،بنػاوم علػي أ ّف ذلػك هػو اٞنقصػود الشػرعه ُب

لقه التباليم ".

1

فالاي يههر محصل ٞنا س ي أف النازل وإف االب ػين -لاػ  -مػا ين ػزؿ بالنػاس
 ،إال أ ّف م ناهػػا االتقػػل ٠نػػازا للدالل ػ علػػي جواهبػػا  ،وًب اال تفػػاظ باٚنهػػا لا ػ م لئل٬نػػاو علػػي
اٞنشق وطلب الناس ب الشرع فيها .
ومػػا أشػػهر تػػب الفتػػو  :فتػػاو ابػػا أيب زيػػد القػػًنواين (ت5:8ه ػ ػ) ،وفتػػاو ابػػا
رشد (ت742ه ػ) ،وفتاو الشاطيب (ت9;2ه ػ) ،وفتاو الربزٕب (ت:63ه ػ).
 1الشاطيب  ،اٞنرجس ال ابي  ،جػ  ، 6ص . :2 :
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والػػاي يههػػر هػػو مل ػ اصػػطبلح الفتػػو علػػي تػػب اٞنشػػارق  ،واختصػػاص اٞناارب ػ
ّنصطلق النوازؿ .
 األج بل و أو األسئللو أو األسدئلل واألج بدل :ويقصػد هبػا أجوبػ اٞنفػ عػا األسػئلالػ ق ػ ّدمب إليػهلل ليف ػ فيهػػا ُب أمػػر مشػػبل .ومػػا اٞنؤلفػػات ُب ذلػػك :األجوبػ أليب اٜن ػػا
علػػه بػػا ١نمػػد القاب ػػه (ت625هػ ػ) ،واألسػػئل مػػد بػػا إبػراهي بػػا ع ػػاد (ت9;4هػ ػ)،
وأسئل وأجوب أل٘ند با قاس اٛناامه الفاسه (ت99:ه ػ).

 األحا د م :وهػػه مالمػػا مػػا ت لػػي بػػأبواب األقضػػي  ،واٞن ػػامبلت اٞن ػػتةدة.ومػػا ذلػػك:ت ػ ػ ػػاب ((األ ب ػ ػ ػػاـ)) للقاض ػ ػ ػػه أيب اٞنط ػ ػ ػػرؼ ع ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػر٘نا ب ػ ػ ػػا قاس ػ ػ ػ الشػ ػ ػ ػ يب اٞن ػ ػ ػػالقه
(ت6;9ه ػ ػ).وهػػو مػػا أوائػػل مػػا صػػنم ُب هػػاا اللػػوف مػػا الفق ػهلل اٞنػػالبه .ومنهػػا :جػػامس
م ائل األ باـ ٞنا الزؿ ما القضايا باٞنفتٌن واٜنباـ للربزٕب (ت:63ه ػ).

المطلب الثانً  :تارٌن النـــــوازل .
ال بػػد مػػا التفريػػي بػػٌن التػػأريخ للن ػوازؿ والتػػأريخ لتػػدوينها  ،ذلػػك أف ػػدويا الن ػوازؿ
الفقهي ػ ػػأخر عػػا صػػوٟنا  ،ش ػأالهلل ُب ذلػػك شػػأف بقي ػ الفنػػوف ال ػ ٓب ي ػػدأ ػػدوينها إال ُب
ال صر الاهيب لتدويا ال لوـ الشرعي  ،الاي دوف فيهلل الفقهلل واٜنديم والتف ًن ومًنها.
أما اٛنواب علي اٞن ائل ال شبل علي الناس في ػألوف عنهػا  ،فقػد ورد أوؿ مػا ورد
ُب القرآف البرًن  ،فقد االب النوازؿ قس ُب عهد الرسوؿ  في ػألهلل الصػحاب عنهػا
موضػػحا ب ػهلل مػػا أشػػبل علػػي النػػاس فيحقػػي اٞنقصػػد
؛ فينػػزؿ رب ػهلل ػػأب علي ػهلل قرآالػػا ُب ذلػػك ّ
وي ػػدد النفػػس ػػىت يرضػػي النػػاس ب ػهلل ٗني ػػا  .ومال ػػا مػػا االػػب اإلجابػػات القرآالي ػ ػػأٌب وفػػي
صيا " ي ألوالك " .
97

ما ث ب أف النػيب  أرسػل الفػرا مػا الصػحاب إٔب أمصػار عػدة ؛ لت لػي النػاس أمػور
ديػػنه  ،ودعػػوهت إٔب ديػػا اب القػػوًن  ،فباالػػب ػػرض ٟن ػ ب ػػض الوقػػائس و الن ػوازؿ؛ و ػػاف
اٞنرجس فيها إٔب اب ورسولهلل ،ف ف ٓب ٩ندوا اجتهدوا آراوه .

وٞنػػا ق ػ ض النػػيب 

1

ث ػرت اٜن ػوادث  ،فبػػاف الصػػحاب ٩نتم ػػوف للتػػدارس وٟنػػا و

ب اب أب فيها  ،وما ذلك اجتماعه للنهػر َب الازلػ

يػٌن خليفػ رسػوؿ اب ،

ما اجتم وا لبل فاؽ علي قتاؿ ماال ه الز اة.
وعندما ا

ب رق اإلسبلـ ،و ثرت الفتو ات ،واالتشر اإلسبلـ ،وزاد الداخلوف فيهلل

علي ٢نتلم أعراقه  ،وأل نته  ،وعاداهت  ،الزلب باٞن ػلمٌن الػوازؿ ثػًنة ،فرج ػوا إٔب ػ ػتاب
وجل ،ف ف ٓب ٩ندوا رج وا إٔب سن رسوؿ اب ، ف ف ٓب ٩ندوا اجتهدوا آراوه .
اب ّ
عز ّ

2

وإٔب مايػ هػا اٞنر لػ ٓب ػدوف اٞن ػػائل الفقهيػ  ،وإ٧نػا ا تفػػه بنقػل النػوازؿ مػا ط قػ
ألخر  ،وما بلد آلخر.

3

وٞنػ ػا ازده ػػرت ر ػ ػ الت ػػأليم ُب عص ػػر الت ػػدويا واألئمػ ػ اجملته ػػديا ،و دوال ػػب الفن ػػوف
 1عمر سليمػ ػاف األشقر  ،اريخ الفقهلل اإلسبلمه  ،ق ػصر البتاب  ،ال ليدة – اٛنزائر  ،سن النشر ، 3;;2 :
ص  77 :وما ب دها .
 2اٞنرجس ال ابي  ،ص  96 :وما ب دها .
 3م ارؾ جزاو اٜنريب  ،جهود فقهاو اٞنالبي اٞناارب ُب دويا النوازؿ الفقهي  ،ينهر الصفح االلباوالي التالي :
http://malikiaa.blogspot.com/2009/07/blog-post_9573.html
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اٞنتنوع  ،وما ها الفنوف علػ الفقػهلل .وقػد بػدأ صػنيم الفقػهلل ُب هػاا ال صػر ٢نتلطػام بال ػن
الن وي ػ  ،وم ػػا أثػ ػر ع ػػا الص ػػحاب والت ػػاب ٌن .وم ػػا األمثلػ ػ عل ػػي ذل ػػك :موط ػػأ اإلم ػػاـ مال ػػك،
واٛنػػامس الب ػػًن ل ػػفياف الثػػوري ،واخػػتبلؼ اٜنػػديم للشػػاف ه .ووجػػد َناالػػب الفقػهلل اٞنخػػتلط
باٜنديم تب الفقهلل اجملردة عا ال ن واآلثار ،البتػب ال ػت مػد بػا اٜن ػا الشػي اينٍ.ب
وأب التأليم ُب ذلك إٔب يومنا هاا .
 بدء حركة التؤلٌف فً النوازل فً المذهب المالكً :ل لهلل ما اآل د القوؿ بأف دويا النوازؿ قدًن وأصيل ُب اٞناهب اٞنالبه؛ بدو مْ مػا
القػرف الثػػاين ،فاٞندوالػ لئلمػػاـ سػػحنوف بػػا سػ يد التنػػوخه (ت462هػ ػ) ،أقػػدـ تػػاب وصػػلنا
ُب اٞنػػاهب ب ػػد اٞنوطػػأ؛ و ػػد تػػاب الػوازؿ بامتيػػاز ،وهػػه ع ػػارة عػػا أسػػئل سػػئل عنهػػا ع ػػد
الػر٘نا بػا القاسػ اٞنصػري (ت3;3هػ ػ)؛ فأجػاب عنهػا ّنػا ػاف ٚن ػهلل مػا شػيخهلل مالػك بػػا
أال (ت;39ه ػ) ،و اف إذا ٓب ٩ند ُب اٞن أل جوابام ٞنالك ٩نيب عنها باجتهاد .

1

مػًن أف اٞنبل ػظ أف التػػدويا مشػل النػوازؿ الواق ػ بالف ػل أو ػىت مػػًن الواق ػ  .أمػا ب ػػد
ذلػك ظهػرت تػب النػوازؿ فػرع م ػتقل مػا اٞنؤلفػات الفقهيػ  ،ال شػتمل إال علػي اٞن ػائل
ال

دثب بالف ل ،وال تناوؿ ما اٞنادة الفقهي إال ما يت لي هبا اٞن ائل ما أ باـ ،مس

ػػرؾ ه ػػامش مهػ ػ فيه ػػا الجته ػػاد اٞنفػ ػ ؛ لًناع ػػه ظ ػػروؼ النازلػ ػ واٞنبلب ػػات ا يطػ ػ هب ػػا،
 1عمر اٛنيدي  ،ميا م ُب اٞناهب اٞنالبه ُب اٞنارب  ،سن النشر  ، 3;;5 :ط  ، 3 :دوف دار الشر  ،ص
 347 :وما ب دها .
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واألع ػ ػراؼ اٝناص ػ ػ ال ػ ػ لػ ػػزـ مراعاهتػ ػػا .وبػ ػػالك ظلػ ػػب النػ ػوازؿ م ػ ػػتةي ٞنتطل ػ ػػات يػ ػػاة
اٞن لمٌن اٞنتاًنة

ب الهروؼ واألقالي  ،وبقه اٞن لموف يتحا موف إٔب شري اب آمنػٌن

علي دمائه وأمواٟن وأعراضه  ،وسائر مصاٜنه .

1

وما أبرز اٞنؤلفات النوازلي ُب ها اٞنر ل :
 اإلعبلـ بنوازؿ األ باـ البا سػهل األسػدي ،أيب األصػ غ عي ػي بػا سػهل األسػديالقرطيب (ت6:8ه ػ).
 فتاو ابا رشد ،أيب الوليد ١نمد با أ٘ند القرطيب (ت742ه ػ). -مااهب اٜنباـ ُب الوازؿ األ باـ ،للقاضه عياض با موسي ال

(ت766ه ػ).

ٍب إ ّف الػ ػ الض ػ ػ م ال ػ ػ اع ػػات اٞن ػػلمٌن ب ػػد ذل ػػك أثّػ ػرت عل ػػي ػػدويا النػ ػوازؿ
الفقهي ػ  .وظهػػر هػػاا جليمػػا ُب ال ػوازؿ األالدل ػػيٌن؛ ب ػ ب االضػػطرابات ال ياسػػي اٞنتبل ق ػ
ىت سقوط مرالاط سن (:;9ه ػ) ،واالتهب دول اإلسبلـ باألالدل .
وُب الق ػػرف ال اش ػػر ب ػػط األ ػ ػراؾ ال ثمػ ػااليوف الفػ ػوذه عل ػػي اٞناػ ػربٌن األوس ػػط واألدىن؛
فتػدالب فيهمػػا الدراسػػات ال ربيػ  ،وزو ػ اٞنػػاهب اٞنػػالبه باٞنػػاهب اٜننفػػه الرٚنػػه للحبػػاـ
األ راؾ ،وٓب ي ي عمليما الشاط لفقهلل النوازؿ إال ُب اٞنارب الػاي سػل مػا األ ػراؾ  ،وجزئيػا ُب
 1م ارؾ جزاو اٜنريب ٧ ،ناذج ما جهود فقهاو اٞنالبي اٞناارب ُب دويا النوازؿ الفقهي  ،ينهر الصفح
االلباوالي التالي :

http://malikiaa.blogspot.com/2009/07/blog-post_9573.html
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اٛنزائر ما خبلؿ قبلع وات و واضر الصحراو .
وما أبرز تب ها اٞنر ل :
 جػػامس م ػػائل األ بػػاـ ٣نػػا الػػزؿ بػػاٞنفتٌن واٜنبػػاـ ،للػػربزٕب أيب القاسػ بػػا أ٘نػػد القػػًنواين(ت:63ه ػ).
 اٞن يػػار اٞن ػػرب واٛنػػامس اٞناػػرب عػػا فتػػاو أهػػل إفريقي ػ واألالػػدل واٞناػػرب ،للوالشري ػػهأ٘ند با ٪نٍن الوالشري ه (ت;36ه ػ).
 الوازؿ ابا سودة١ ،نمد التاودي با الطالب اٞنري الفاسه (ت;342ه ػ). النػوازؿ البػػرب  ،للػػوزاين أيب عي ػػي ١نمػػد بػػا اٞنهػػدي بػػا ١نمػػد الػػوزاين ال مػراين الفاسػػه(ت3488ه ػ).

المطلب الثالث  :خصائص النوازل فً الغرب اإلسالمً .
;9

 خصائص المدونات المالكٌة فً النوازل :ال ػػتطيس ب ػػد اسػػتقراو ٠نمػػل تػػب الن ػوازؿ أف التػػأليم فيهػػا نػػوع ػػا للمػػادة ال ػ
ٗنس أصحاهبا  ،وذلك يت س هدؼ دوينها  ،فمنه :
 مػػا قصػػد ٗنػػس الن ػوازؿ ص ػرا زماالػػا ومباالػػا  ،ف ػبل ٫نػػتص فيهػػا ّن ػػائل دوف
أخػػر  ،وال ب ػػآب دوف آخػػر  .وال أد ّؿ علػػي ذلػػك مػػا تػػاب اٞن يػػار الػػاي ٥نػا بصػػدد
الت ريػ ػػم ب ػ ػهلل يػ ػػم يقػ ػػوؿ صػ ػػا هلل ُب مقدمت ػ ػهلل ٗ ":ن ػ ػػب في ػ ػهلل مػ ػػا أجوب ػ ػ متػ ػػأخريه
ال صريٌن ومتق ّدميه ما ي ر الوقوؼ علي أ ثر ُب أما نهلل ".

1

مػػا الػػا ر هبػػاا الصػػدد موسػػوع الػػربزٕب  :جػػامس م ػػائل األ بػػاـ ٞنػػا الػػزؿ مػػا
القضػػايا بػػاٞنفتٌن واٜنبػػاـ  .وقػػاؿ ُب مقدمتػهلل ":هػػاا تػػاب قصػػدت فيػهلل إٔب ٗنػػس أسػػئل
اختصرهتا ما الوازؿ ابا رشد وابا اٜناج  ،واٜنػاوي البػا ع ػد النػور  ،وأسػئل عػز الػديا
ومًنه ما فتاو اٞنتأخريا ما أئم اٞنالبيٌن ما اٞناارب اإلفريقيٌن ٣نا أدر نا وأخاالا
عنهلل  ،أو مًنه ٣نا القلوا عنه ومًن ذلك ٣نا اخاالا ووق ب بهلل فتواالػا أو اختػار ب ػض
مشا٫ننا  ،الف نا اب بالك أجػم ٌن وج لهلل خالصا لوجههلل البرًن ".

2

 أم ػػا الق ػ ػ الث ػػاين فه ػػو م ػػا ػػاف قصػ ػد أص ػػحابهلل ؛ ٗن ػػس ال ػوازؿ اختص ػػب هب ػػا
 1أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص . 3 :
 2أبو القاس با أ٘ند ال لوي التوال ه الربزٕب  ،جامس م ائل األ باـ ٞنا الزؿ ما القضايا باٞنفتٌن واٜنباـ  ،دار
الارب اإلسبلمه  ،بًنوت – ل ناف  ،ط  ، 3 :سن النشر ٓ ، 4224 :نقيي ١نمد اٜن يب اٟنيل  ،جػ ، 3
ص . 83
:2

أمصػػار م ين ػ بػػااهتا فمػػنه مػػا ٗنػػس ال ػوازؿ بػػبلد األالػػدل

ص ػرا  ،ػابا سػػهل األسػػدي

الارالػاطه ػ 6:8ه ػ ُ ،ب تابػهلل ؛اإلعػػبلـ بنػوازؿ األ بػاـ  ،يػػم يبػػاد ٫نلػو مػػا فتػػاو
مػػًن األالدل ػػيٌن  .ومػػنه مػػا ٗنػػس ال ػوازؿ مدرس ػ مازوال ػ بتػػاب الػػدرر اٞنبنوال ػ ُب ال ػوازؿ
مازوال  ،للمازوين اٞنايله ٗ ،نس فيهلل أجوب اٞنتأخريا ما علماو اٛنزائر و اضرة مازوال .
 وأما ثالم األق اـ فهو ما ٗنس لفقيهلل وا د وهو علي ثبلث أصناؼ :
 صنف جمع فيه ص ح ه م أفمى به الفقيه  ،وٓب ٪نصر عملهلل ُب موضػوع دوف آخػر ،وهو صنم زاد عدد مؤلفا هلل علي اٞنائ  ،وال زاؿ ١نققػوا اٞنخطوطػات ٫نرجػوف ػل يػوـ نػوزا
مػػا هػػاا الصػػنم  .أمػػا أمثلت ػهلل فػ ػ  :فتػػاو ابػػا رشػػد اٛنػػد (742ه ػ ػ) يػػم ٗن هػػا لميػػا
١نمػػد ابػػا أيب اٜن ػػا اب ػ ػ ػا ال ػوزاف (ت765هػ ػ) و ط تهػػا دار الاػػرب اإلسػػبلمه بتحقيػػي ؛
اٞنختار با الطاهر التليله  ،وي ػد البتػاب ضػما تػب النػوازؿ اٞن تمػدة ُب اٞنػاهب اٞنػالبه
 ،إذ ض أسئل مفيدة وأجوب فقهي دقيق ،وإف االب ها الفتاو ما ٗنس ب ض بلميا
 ،إال أف تػػب ال ػااج عػػدهتا مػػا ٗنل ػ ص ػااليفهلل  .والبتػػاب مػػا هػػو ظػػاهر ط يػػي لتقريػػر
1

األ باـ الشػرعي ُب القضػايا الػ عرضػب علػي ابػا رشػد واسػتف فيهػا  .وفتػاو القاضػه
عياض (ت766ه ػ) وهه ب نواف(( :مااهب اٜنباـ ُب الوازؿ األ باـ)) يػم ٗن هػا ابنػهلل
١نمد (ت797ه ػ) ب د أف االػب ع ػارة عػا بطػائي أو جػااذات مػا الفتػاو اٞنتفرقػ  ،وهػه
ما أقدـ مؤلفات اٞناارب ُب النوازؿ .ومنها :فتاو ابا أيب زيد القػًنواين (ت5:8هػ ػ) ،الػ
ٗن ها الد تور٘ /نيد ١نمد ٜنمر.
 وصددنف لع د لم واحددد أيض د ولاددن فددي م ض د ع واحددد ؛ وهػػاا النػػوع ثػػًن  ،ومال ػػا مػػا 1ينهر مقدم ٓنقيي البتاب  ،دار الارب اإلسبلمه  ، 3" ،سن النشر ٓ ، 3;:9 :نقيي اٞنختار با الطاهر
التليله .
:3

يب ػػوف ع ػػارة ع ػػا رس ػػائل ض ػػما ت ػػب  ،أو فق ػرات مطولػ ػ م ػػا مراس ػػبلت ػػوؿ ب ػػض
اٞن ائل  .وأما أمثل ذلك فبثًنة الورد ما اف لئلماـ الوالشري ه منها :
 -أسىن اٞنتاجر فيما ملب علي وطنهلل النصار وٓب يهاجر .

1

2

 رفس النزاع ُب ٓن ي اٛنزو اٞنشاع . إضاوة اٜنلك واٞنرجس بال ػدرؾ  ،علي ما أفىت ما فقهاو فاس بتضمٌن الراعه اٞنشتػ ػرؾ .3

و مثالهلل لاًن صا نا الوالشري ه  ،الازل

لب ُناضرة وات  ،يم استقو اليهػود ،

واستشػػر الف ػػاد مػػنه  ،فتنػػاوؿ ذلػػك علمػػاو ثػػر  ،ول ػػل أشػػده طر ػػا اإلمػػاـ ١نمػػد بػػا
ع ػد البػرًن اٞنايلػه التلم ػاين ( ػ;;2هػ ػ)ُ ،ب تابػهلل  :مصػ اح األرواح ُب أصػوؿ الفػبلح ،
فقد أجاب عا سؤاؿ يطلب منهلل وضيق ما يلزـ يهود الا ي وات  ،وأفىت ب جبلئه

.

4

 وصددنف أخيددر تن د و فيدده ص د ح ه م م د ع أسددئلل وردت علي ػهلل مػػا جه ػ وا ػػدة ،و بفػػل باإلجابػ عنهػػا  ،وال أوضػػق مثػػاؿ عليػهلل مػػا تػػاب  :األجوبػ الصػػار  ،لئلمػػاـ أيب
١نمد ع ػد القػادر بػا علػه الفاسػه  ،يػم قػاؿ ُب مقدمػ تابػهلل  ":وب ػد أ رمنػا اب وإيػاؾ
بتقػوا ووفقنػػا وإيػػاؾ ٞنػػا ٪ن ػهلل ورضػػا ف ال ػهلل قػػد ا صػػل بنػػا مػػا ق ػ لب مبتػػوب  ،يشػػتمل علػػي
الوازؿ زعمت أالهلل الت

عليب

بمها وم ائل است ه علػيب فهمهػا  ،خصصػتموين فيهػا

 1أسىن اٞنتاجر فيما ملب علي وطنهلل النصار وٓب يهاجر وما يا ب عليهلل ما ال قوبات والزواجر  ،لئلماـ أبو
ال اس الوالشري ه  ،وقد ورد ُب اٞن يار اٞن رب  ،ما ط س مفردا بتقدًن ٌن مؤال  ،صحيف م هد
الدراسات اإلسبلمي  ،مدريد  ،اس االيا  ،اجمللد اٝنام . 3;79 ،
 2أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، :ص . 75
 3اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، :ص . 336 :
 4ابا مرًن التلم اين  ،مرجس سابي  ،ص  475 :وما ب دها .
:4

باٝنطاب وعينتموين لرد اٛنواب  ،و لفتموين أف أ تب لب ما يبوف ".

1

 1أبو مػحمد عػ د القادر با عله الفاسه  ،األجوب الصار  ،آناد الناشريا اٞنوريتاين  ،ط ، 3سن النشر :
 4225ـ  .ص . 5 :
:5


التنزيل ؛ المفهوم والتأصيل



:

ال ػػاي يبل ػػظ عن ػػد الوق ػػوؼ عل ػػي ُن ػػم مفه ػػوـ التن ػ ػزيل  ،اص ػػط اغ الفب ػػر األص ػػوٕب
والفقهػػه هبػػاا اٞنفهػػوـ  ،و لػ ُّػوف مػػا ألّػػم قػػه أزمػػاف ٢نتلفػ بػهلل  ،مػػًن أالّنػػا ال ال ثػػر علػػي عقػػد
منته اٜنلقات  ,يههر فيهلل ريفهلل أو أس هلل بوضوح  ،لالك فال حم عا مفهوـ التن ػزيل ،
و ت ػػس ١نػػاور يقتضػػه الوعػػا مػػا االسػػتقراو اللاػػوي و صػػر االسػػت ماؿ  ،ػػىت ٫نػػرج الػػدارس
باستخبلص أمٌن ٪ ،ندد هاا الػمفهوـ ُب الااث الفقهه  ،و هو اٞنت س ُب هاا الفصل.
:6

و ال شػػك بداي ػ م أف اسػػتةبلو مفهػػوـ التنػ ػزيل  ،إ٧نػػا ي ػػتدر مػػا اٞن ػػاين اللاوي ػ ال ػ
ٓنمػػل اٞن ػػاين األصػػلي وال ػ مال ػػا مػػا تناسػػب مػػس اٞن ػػاين االصػػطبل ي  ،ومػػا ٍب ف ػ ف هػػاا
الفصل سيتطرؽ إٔب اٞن حثٌن التاليٌن : 1
الم ح ددث األو  :ويتض ػػما ٓندي ػػد مفه ػػوـ التنزي ػػل  ،وم رفػ ػ اٞنناسػ ػ ب ػػٌن اٞن ني ػػٌناللاوي واالصطبل ه .
الم حث الث ني  :ويتناوؿ التأصيل الشػرعه ٞنفهػوـ التنزيػل  ،للتأ يػد علػي أف مراعػاة١ناؿ األ باـ منها أصيل ُب الشري ٔ ،نلي بهلل ال لماو وأخاوا بهلل االطبلقا ما ذلك
.

املبِحَثُ األوّل :
 1خدمين ُنثه اٞنقدـ لنيل درج اٞناج تًن ما جام وهراف ُب هاا الفصل أ٬نا خدم  ،وأالا إذ أذ ر ذلك
أشبر اٞنشرؼ علي ال حم األستاذ زقور أ ا علي فضلهلل و وجيههلل .
:7

وفيه ثالثة مطالب :
المطلب األول  :التنزٌل فً لغة العرب .
المطلب الثانً  :التنزٌل فً اصطالح العلماء .
المطلب الثالث  :المناسبة بٌن المعانً اللغوٌة واالصطالحٌة .


إ ّف م ػ ػ ػ ػػاج اللػ ػ ػ ػ ػػا ال ربيػ ػ ػ ػ ػ

فػ ػ ػ ػ ػػلب ب ػ ػ ػ ػػا ر م ػ ػ ػ ػػادة  :و.ز .مػ ػ ػ ػ ػرات عدي ػ ػ ػ ػػدة ،

والسػػت ماالت م ػػختلف  ،وبال ػػنهر إٔب ٠نموعهػػا ن ػػحصر اٞن ػػاين اٞنطلوب ػ ُب هػػاا ال حػػم ،
وم ػػا ٍبّ ًب اس ػػت ماؿ أش ػػهر ت ػػب اٞن ػػاج  ،و اقت ػػب ال ػػارات بش ػػبل يلػ ػ ّ ّن ػػىن ه ػػاا
اٞنفهوـ خاليا ما أي با فاسد  .ول ل اٞن اين اللاوي هه ال ٓنمل اٞن اين االصطبل ي ،و
االػ ػػطبلقا م ػػا ذل ػػك لػ ػهلل  ،ط ػػرؽ ه ػػاا اٞن ح ػػم إٔب اس ػػت ماالت لف ػػظ التنزي ػػل عن ػػد ال لم ػػاو
:8

القػػدامي وأشػػهره اإلمػػاـ الشػػاطيب صػػا ب الفتػػاو البثػػًنة ُب اٞن يػػار وا ػػدثٌن وأشػػهره
األستاذ ع د اجمليد النةار  ،ما ٓب يافل اٞن حم ذ ر است ماؿ اٞنصطلق ُب تاب اٞن يػار
اٞن رب .

المطلب األول  :التنزٌل فً لغة العرب .
ج ػاو ُب م ػػاج وقػوامي الل ػا ف ػه شػرح مػػادة و.ز " : .النػزوؿ اٜنلػوؿ  ،قػػاؿ
سي ويهلل  :و اف أبو عمرو يفرؽ بٌن ّالزلب و أالزلب  ،وٓب يا ر وجهلل الفرؽ .قاؿ أبو اٜن ا :

ال فػػرؽ عنػػدي بػػٌن ّالزلػػب وأالزلػػب إال صػػيا التبثػػًن ُب ّالزلػػب ُب قػراوة ابػػا م ػ ود  :و أالػػزؿ
اٞنبلئب نزيبل 1.وأالزؿ نػّزؿ  ،وقوؿ ابا جين اٞنضػاؼ واٞنضػاؼ إليػهلل عنػده وُب ثػًن مػا

 1قراوة ابا م ود شاذة  ,والشاذ عند القراو ما ٓب يصق سند  ,ف ذا صق ال ند ,وخالم الرس ال ثماين  ,أو
قواعد لا ال رب فهه قراوة آ اد  (.اإل قاف ُب علوـ القرآف  ,جبلؿ الديا ال يوطه الشاف ه  ,جػ, 1
:9

نػزيبلهت االس الوا د  ،إ٧نا ٗنس نػزيبل هنا ألالهلل أراد للمضاؼ واٞنضاؼ إليهلل نػزيبلت ُب
وجو ثًنة منػزل االس الوا د  ،فبىن بالتنزيبلت عػا الوجػو اٞنختلفػ  ،و اسػتنزلهلل ّن ػىن و
ّالزل ػهلل نػ ػزيبل  ،والتّنػ ػزيل أيضػػا الا يػػب  ،و التنػػزؿ الن ػزوؿ ُب مهػ ػل و النػػزؿ و الن ػزؿ مػػا هػػٍنو
للضػػيم إذا الػػزؿ عليػهلل,وم ػػىن أق ػمب ٟنػ الػػزٟن أي أقمػػب ل ػه مػػااوه ومػػا يصػػلق م ػهلل أف
ينزل ػوا علي ػهلل ,و النازل ػ الشػػديدة نػػزؿ بػػالقوـ  ،وٗن هػػا الن ػزاؿ اٞن ػحب و الن ػازل الشػػدة مػػا
شػػدائد الػػدهر نػػزؿ بالنػػاس  ،و الن ػزؿ الريػػس والف ػضل و النػػزؿ بالتحريػػك ريػػس مػػا يػػزرع أي
ز ػػاؤ وبر تػهلل  ,ورجػػل ذو الػػزؿ  ،ثػػًن الفضػػل وال طػػاو والرب ػ ..وقػػاؿ أبػػو عمػػرو :مبػػاف الػػزؿ
واسػػس ب يػػد  ..و ر ػػب القػػوـ علػػي الػػزالهت و الػػزالهت أي علػػي اسػػتقام أ ػواٟن  ..زاد ابػػا
سيد ال يبوف إال ُب

ا اٜناؿ ".

1

وجػاو ُب ٢نتار الصحاح  " :الن ػزؿ بػوزف القفػل مػا يهيػأ للنزيػل  ،واٛنمػس األالػزاؿ ،
و النػػزؿ أيضػػا الريػػس يقػػاؿ ط ػػاـ ثػػًن النػػزؿ  ..و التنزيػػل أيضػػا الا يػػب  ،و التنػػزؿ النػػزوؿ ُب
مهل  ،و النازل الشديدة ما شدائد الدهر نزؿ بالناس".

2

وجػػاو ُب ػػاج ال ػػروس  ":النػػزوؿ بالض ػ اٜنل ػػوؿ  ,وهػ ػػو ُب األصػػل ا٥نطػػاط مػػا
عل ػػو  ...و ّالزل ػ ػهلل ن ػ ػزيبل  ،وأالزل ػ ػهلل إال ػ ػزاالم  ،ومن ػػزؿ مةم ػػل  ،واس ػػتنزلهلل ّن ػػىن وا ػػد ...ق ػػاؿ

 :األؤب  ,سن النشر  1416 :هػ  1996 /ـ  ,راج هلل

ص , 208دار الفبر – بًنوت /ل ناف  ,الط
ودققهلل  :س يد اٞنندو ).
 1ابػػا منهػػور ١نػػمد بػػا مبػػرـ  ،ل ػ اف ال ػرب ،مػػادة :الػػزؿ ,ج ػ  , 11ص  656إٔب ص  , 659دار ص ػادر -
بًنوت  ,الط  :األؤب  ,سن النشر  :بدوف .
 2الػرازي ١نمد با أيب ببػر با ع د القػادر ٢ ,نتػار الصحاح  ,ص  , 273مبت ل ػناف -بػًنوت  ,الط :
بدوف  ,سن النشر  1415 :هػ  1995 /ـ ٓ ,نقيي ١ :نمود خاطر .
::

شيخنا :وفرؽ ٗنػاع ما أرباب الػحقيي  ،فقالوا التػنزيل در٩نه  ،واإلالزاؿ دف ػه  ...و ن ػّزؿ
1
 ،الزؿ ُب مهل ".
وقػ ػػاؿ صػ ػػا ب القػ ػػاموس ا ػ ػػيط  " :النػ ػػزوؿ اٜنلػ ػػوؿ  ...و نػ ػػزؿ الػ ػػزؿ ُب مهل ػ ػ ...
و ر ته علي الزالهت – بب ر الزاي وفتحها – علي استقام أ واٟن ".

2

ػػما جػاو ُب م ة مقايي اللا  " :والتنزيل ر يب الشهو  ،ووض هلل منزلهلل ".

3

وب ػػد ذ ػػر ه ػػا الت ػػاريم اللاوي ػ له ػػا – وه ػػه ض ػػروري ٜنص ػػر م ػػاين األلف ػػاظ -
يبل ظ اٞن اين التالي :
 المعنى األو  :التمهل والتدرج . المعنى الث ني  :التبثًن و دد الوجو ُب ذلك التنزيل واختبلؼ مواطنهلل وطرقهلل. المعنددى الث لددث  :الشػػديدة مػػا شػػدائد الػػدهر  ،ال ػ ٪ن ػػا الت امػػل م هػػا ،ويق ّدر فيهػػا ما ال يق ّدر ُب مًنها .
 المعنى الرابع  :اٜنلوؿ . المعنى الخ مس  :الا يب و التهيئ  ،و إصبلح مباف النزوؿ . المعنى السد دس :الريػ ػس والفضػل  ،والرب ػ وال طػاو  ،واسػتقام اٜنػاؿ  ،و ػنهلل.
 1الزبيدي ١ ,نب الديا أيب الفيض ١نمد مر ضي اٜن يين  ,اج ال روس ما جواهر القاموس  ,فصل النوف ما
باب البلـ  ,جػ  , 8ص ,133منشورات دار مبت اٜنياة  -بًنوت  ,الط  :بدوف  ,سن النشر :
بدوف .
 2الفًنوز أبادي ٠ ,ند الديا ١نمد با ي قوب ,فصل النوف  ,باب البلـ  ,جػ  , 4ص  57و ص , 58دار
اٛنيل  -بًنوت  .الط  :بدوف  ,سن النشر  :بدوف .
 3ابػػا فػػارس  ,أيب اٜن ػػٌن أ٘نػػد  ,م ةػ مقػػايي اللاػ  ,ج ػ  , 5ص  , 417دار اٛنيػػل  -بػػًنوت  ,الط ػ :
بدوف  ,سن النشر  :بدوف ٓ ,نقيي وض ط :ع د ال بلـ ١نمد هاروف .
;:

 -المعنى الس بع  :ب د مباف النزوؿ  ،ووس هلل .

1

المطلب الثانً  :التنزٌل فً اصطالح العلماء .
ش ػاع اسػتخداـ مصػطلق التن ػزيل عنػد اٞنحػدثٌن  ،مػػًن أف هنػاؾ ب ػض االسػػتخدامات
عنػ ػػد الػ ػ ػمتقدمٌن  ،فه ػ ػ ي ػ ػػت ملوالهلل ُب م نيػ ػػٌن  ،أمػ ػػا اٞن ػ ػػىن األوؿ فهػ ػػو اٞن ػ ػرادؼ للػ ػػو ه
 ،قػوٟن  :شػهد الص ػحاب التنزيػل  .ويق ػصدوف ال ػزوؿ القػرآف ,وهػو اسػت ماؿ قػرآين ق ػل ػل
شهو و وقد جاو ُب ثًن ما آيػا هلل ،قولهلل س حاالهلل و أب :
}

{
 اسمخدام الممقدمين لهذا اللفظ : 1عثماف بلخًن  ،مرجس سابي  ،ص  48وما ب دها .
 2سورة األ قاؼ  :اآلي . 02
;2

2

وقد استخدـ لفظ التنػزيل بنف اٞن ىن اٞنقصود ُب ال حػم ب ػض اٞنتقػدمٌن ،مػنه
اإلماـ الشاطيب الاي است مل هاا اٞنصطلق ع ّدة مرات منها قولهلل  ":وبياف ذلك أف الػدليل
اٞنأخوذ بقيد الوقوع  ،م نا التنزيل علي اٞنناط اٞن ٌن ".

1

وم ػػىن ال ػػارة ال ػػابق  ،وجػػود بػ مػراع ٞننػػاط الف ػػل ا بػػوـ عليػهلل  ،ودليػػل مراعػػاة
اٞنناط  ،أو ا ل قولهلل " بقيد الوقوع ".
واسػػت ملهلل مػػرة أخػػر ُب قول ػهلل  " :ولػػو فػػرض ار فػػاع هػػاا االجتهػػاد ٓ,ب تن ػزؿ األ بػػاـ
الشرعي علي أفػ اؿ اٞنبلفٌن إال ُب الاها ".

2

وهػػا ع ػػارة بيّن ػ  ،موضػػح جليػػا للم ػراد  ،فقػػد عػػرب بلفػػظ التنػػزؿ عػػا اٞن ػػىن الػػاي
است امهلل  ،وهو اٜنب علي أف اؿ اٞنبلفٌن ٠نردة عػا التوابػس والتقييػدات  ،وّنفهػوـ ٢نػالم
فالتنزيل هو ب الشرع علي ف ل اٞنبلم ُب الواقس ١ناطا ّنبلب ا هلل وظروؼ دوثهلل.
ومػػا اٞنتقػػدمٌن الػػايا اسػػت ملوا هػػاا اٞنصػػطلق اإلمػػاـ ابػػا قػػي اٛنوزيػ ػ
والواقس شاهد هباا ,والفػقهلل نزيل اٞنشروع علي الواقس".

ػػٌن قػػاؿ" :

3

 1الشاطيب أبو اسحاؽ  ،مرجس سابي  ،جػ  , 3ص  , 63وص . 64
 2اٞنرجس الف هلل  ,جػ  , 4ص .76
 3ابػػا القػػي  ,زاد اٞن ػػاد ُب هػػدي خػػًن ال ػػاد  ,ج ػ  , 5ص , 472مؤس ػ الرسػػال -بػػًنوت  ,الط ػ ,14 :
سن النشر  1407 :هػ1986 /ـ ٓ ,نقيي  :ع د القادر األرالاؤوط و ش يب األرالاؤوط.
والػػنص البامػػل لت ػػًن اإلمػػاـ ابػػا القػػي " :لبػػا عارض ػهلل ػػوف القلػػوب ٠ن ول ػ علػػي ػػب ال نػػٌن واختيػػاره علػػي
ال نػػات فػ ذا اجتمػػس القػػص الرم ػ  ,والقػص األالوثػ و راهػ ال نػػات ُب الاالػػب  ,ضػػاعب الطفلػ وصػػارت إٔب ف ػػاد
ي ر بلفيهلل والواقس شاهد هباا والفقهلل نزيل اٞنشروع علي الواقس" .
;3

ولػهلل الفػ اٞن ػػىن ال ػابي  ،يػم أف اإلمػػاـ ابػا القػػي ػاف يتحػدث عػػا رعايػ ال نػػب
و فههػػا  ،وبػػاف مػػا خػػبلؿ مػػا ذ ػػر مػػا وقػػائس اٜنػػاؿ  ،الػػدليل علػػي ب ػ  ،فحب ػ ُب
الفقهلل ّ ،نا ٕنليهلل مصلح شهد ٟنا الواقس  ،فصاغ اٜنب وفي ذلك الواقس.
ويلح ػػظ ُب اس ػػت مالهلل ٟن ػػاا اللفػ ػػظ جلي ػػا أر ػػاف ثبلث ػ ػ  ،وهػ ػػه اٞنش ػػروع ويقص ػػد ب ػ ػهلل
األ بػاـ الشػرعي  ،والواقػس ويقصػد بػهلل ١نػاؿ األ بػاـ ومناطاهتػا  ،وف ػل التن ػزيل الػاي ػػدؿ
صػػيامتهلل علػػي إرادة وف ػػل وق تػػا علػػي م ػػىن النػػزوؿ  ،وهػػه إرادة اجملتهػػد أو مػػا يقػػوـ ب ملي ػ
التنزيل .
اسمعم ال نشريسي لمصطلح المنزيا :عن ػػد التفت ػػيش ُب ت ػػاب اٞن ي ػػار ؛ ٤ن ػػد ب ػػض االس ػػت ماالت الػ ػ في ػػد م ػػا ٥ن ػػا بص ػػدد
وضػػيحهلل  ،يػػم وأثنػػاو اٜنػػديم عػػا

ػػا ػػديد الفتػػاو لااعػػه ١ناٟنػػا ْنقيقػػا ٞنقاصػػد

الشػػارع  ،قػػاؿ اإلمػػاـ الوالشري ػػه  ":والفػػرؽ اٞنػػا ور هػػو ايضػػا الفػػرؽ بػػٌن عل ػ الفتيػػا وفق ػهلل
الفتيػػا  ،ففق ػهلل الفتيػػا هػػو ال ل ػ باأل بػػاـ البلي ػ  ،و علمهػػا هػػو ال ل ػ بتلػػك األ بػػاـ مػػس
نزيلها علي النوازؿ ".

1

ػػا

فقػػد أث ػػب اإلمػػاـ الوالشري ػػه  ،فرقػػا بػػٌن ٠نػػرد ال لػ باأل بػػاـ الشػػرعي وبػػٌن

ديدها علي الوقائس  ،وهو إذ يشًن إٔب ذلك  ،يض ّما إشار هلل ١نػاذير عػدـ التفريػي  ،ومػا

ٍب عدـ القدرة علي نزيل األ باـ ،فيؤدي األمر إٔب مفاسد ثًنة .

وٓب أجد ُب دود الها الاالب ما است ملهلل ب ػػنف اٞن ىن ما اٞنتقدمٌن مًن٨نا .
1
2

2

أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 32ص . 9:
وما بٌن ما ُنثب عنده علي هاا اللفظ باٞن ىن الاي ارفنا عليهلل آالفا ال ز با ع د ال بلـ ُب قواعد
األ باـ  ,اٛنصاص الرازي ُب الفصوؿ ُب األصوؿ  ,والشاف ه ُب الرسال  ,وابا يمي ُب الفتاو  ,واآلمدي
ُب األ باـ  ,والازإب ُب اٞن تصفي  ,وال به ُب اإلهباج ومًنها ثًن واب أعل .
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 اسمخدام الممأخرين لهذا المصطلح :إف ا ػػدثٌن م ػػا ال لم ػػاو ٓب ٪نفل ػوا هب ػػاا اللف ػػظ ث ػًنا إال ال ػػدد القلي ػػل م ػػنه  ،ولب ػػا
است ماٟن لهلل اف الاالب فيهلل إرادة الت ريم  ,أي يا ر اللفظ لت ريفػهلل .ومػنه الػد تور ع ػد
اجمليػػد النةػػار الػػاي اهػػت هبػػاا اٞنوضػػوع ث ػًنا  ،1فقػػد ٓنػػدث ع ػنهلل ُب ت ػهلل ومقاال ػهلل و ػػاوؿ
التن ػيهلل إليهلل  .فنةد ي ػت ملهلل عنػد اٜنػديم عػا مفهػوـ ط يػي الشػري اإلسػبلمي بقولػهلل " :
ػن ػزيل األ باـ الشرعي الشامل علي ياة اإلال اف".

2

وعرف ػهلل بقولػ ػهلل  " :وال ػػين بالتن ػزيل صػػًنورة اٜنقيقػ الدينيػ  ،ال ػ
وقػػد ضػ ط مفهومػهلل ّ

وقس ػمثُّلها ُب مر ل الفه إٔب ٧نط عمله ْ ،نري عليهلل ياة اإلال اف ُب الواقس".

3

و ُب إطار ض ط مفهوـ التنػزيل الشػًن إٔب أف هػاا اٞن ػىن قػد عػرب عنػهلل بلفػظ ٢نتلػم،
لالك الا ر ما اٞنصطلحات التإب :4
 لفثثظ اإلٌقثثاع  :وقػػد اسػػت مل اإلمػػاـ الشػػاطيب بب ػػثرة لم ػ اإليقػػاع  ,أي نفيػػااٜنب الشرعه ليص ق واق ا  ،مثل قولػهلل  " :ولالك يوقس اجملتهػدوف األ بػاـ الش ػرعي علػي
الوقائس القولي الىت لي ب ب ربي  ،وي تربوف األلػفاظ ُب ثًن ما النوازؿ ".

5

 1جرت مناقش مهم مس األستاذ ع د القادر جدي ما جام األمًن ع د القادر لل لوـ اإلسبلمي ُب أ د
اٞنلتقيات ُنضور أستاذ فاضل ؛ يم أالبر دخل النةار ُب لك القضايا ُنة ٔنصصهلل ال قدي  ،وهاا ال
يقدح ُب طر هلل  ،ف ف اف ٔنصصهلل الك  ،فاهتمامهلل الدائ هو التنػزيل .
 2النةار ع د اجمليد عمر ُ ,ب اٞننها التط يقه للشري اإلسبلمي نزيبل علي الواقس الراها  .ص  052مط
جام اإلمارات ال ربي اٞنتحدة  -أبو ظيب  ,الط  :بدوف  ,سن النشر  1991 :ـ.
 3النةار ع د اجمليد عمر  ,فػه فقهلل التديا فهما و نزيبل  ,جػ  , 2ص . 15سل ل تاب األم  ,مط فضال
 اٞنارب  ,الط  :األؤب  ,سن النشر  1410 :هػ . 4ينهر ٞنزيد التفصيل ؛ بلخًن عثماف  ،مرجس سابي  ،ص  49وما ب دها .
 5الشاطيب  ،مرجس سابي  ،جػ  ، 4ص . 134
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 لفثثظ التطبٌثثق  :و قػػد اسػػت مل األسػػتاذ النةػػار مصػػطلق التط يػػي قول ػهلل" :وأمػػا التط ي ػي فهػػو اإلج ػراو ال ملػ ػه ٞنػػا ًب ٓنصػػيلهلل بػػالفه مػػا األ بػػاـ الشػػرعي علػػي واقػػس
األف ػاؿ".

1

 لفظ إجراء األحكام  :فقػد اسػت مل اإلمػاـ القػراُب "اإلجػراو"ُ ،ب مثػل قولػهلل:"إج ػراو األ ب ػػاـ ال ػ م ػػدر ها ال ػ ػوائد م ػػس ا ػػًن ل ػػك ال وائ ػػد خ ػػبلؼ اإلٗن ػػاع وجهالػ ػ ُب
الديا".

2

وال ػ ػحا التح ػػدث ع ػػا ه ػػاا اللف ػػظ األخػ ػػًن يبل ػػظ وج ػػود مص ػػطلحات أخ ػػر ق ػػد
شػػاهبهلل ُب اٞن ػػىن ولبنهػػا ٔنالف ػهلل مػػا وج ػهلل مه ػ ُب اٞن ػػىن مػػا مثػػل-جريػػاف األ بػػاـ -قػػاؿ
الازإب  " :قلنا جرياف األ ػباـ عليهلل اليظ ألف ال بر متش موؼ النفوس"

3

فػ ػػاالختبلؼ الاشػ ػػئ مػ ػػا أ ّف اسػ ػػت ماؿ الا ػ ػزإب ٛنريػ ػػاف األ بػ ػػاـ  ،يافػ ػػل دور اٞننػ ػ ػزؿ
وعملي التنػزيل ُب هاا اٛنرياف ِ ،نبلؼ ما لو است مل ع ارة إجراو األ باـ .
 تحليددا المع د ريف االصددط حيل  :عنػػدما القػػوـ بتفبيػػك هػػا اإلطبلقػػات ٥ ,نصػػلعلي ثبلث أر اف رب شبل مفهوـ التنزيل :

1

2

3

النةار ع د اجمليد عمر  ,فقهلل التط يي أل باـ الشري عند اإلماـ الشاطيب ٠ ,نل اٞنوافقات ,ص. 247
اٞن هد الوطين ال إب ألصوؿ الديا  -اٛنزائر  ,ال دد  :األوؿ  ,سن النشر  1992 :ـ .
القراُب شهاب الديا  ,اإل بػاـ ُب ٕنييز الفتاو عا األ باـ و صرفات القاضه واإلماـ  ,ص , 218
مبتب اٞنط وعات اإلسبلمي  -لب /سوريا  ,الط :الثاالي  ,سن النشر  1995 :ـ ٓ .نقيي  :ع د
الفتاح أبو مدة .
الازإب أبو امد  ,اٞننخوؿ ُب ليقات األصوؿ  ,جػ ,1ص , 29دار الفبر  -دمشي  ,الط  :الثاالي ,
سن النشر  1400 :هػ ٓ ,نقيي  :د ١ .نمد ا هيتو .
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 أوال  :اٜنب الشرعه الاي وقس ػمثّلهلل واسػتن اطهلل ٠نػردا عػا أي مبلب ػات خارجيػأو إضػػافي  ،وهػػو ثابػػب ّننػػاها النهػػر الشػػرعه الػ

تمػػد أصػػوؿ الفق ػهلل وسػػيل لل حػػم ُب

النصوص الشرعي .
 ثانيا  :الواقس والقصد بهلل اٜنياة ُب سًنورهتا ١ ،نفوف ّنبلب اهتا الزماالي واٞنباالي . ثالثااا :القػػائ ّنهم ػ النهػػر التنزيلػػه  ،فوجػػود اٞن طػػي الث ػػاين  ،ج ػػل النهػػر الشػػرعه٣نػثبل ُب االجتهػػاد واإلفتػاو  ،ال يبتفػػه باسػػتخراج أ بػاـ ٠نػػردة بػػل أعطػا مهمػ جديػػدة ،
يقػوـ هبػا اجملتهػد أو اٞنفػ أو الفقيػهلل  ،الػاي عليػهلل هػا اٞنػرة أف ٩نمػس بػٌن اٞن طيػٌن ال ػابقٌن
لي ػػتخرج بمػػا لواق ػ ١نػػددة اٞن ػػآب  ،وهػػو ٪نتػ ػػاج هنػػا لوسػػائل الهػػر جديػػدة و مػػًن ال ػ
ي تخرج هبا اٜنب اجملرد اٝنإب ما التوابس واإلضػافات  ،فهػو الػر ا الثالػم مػا أر ػاف م ػىن
هاا اللفظ .

المطلب الثالث  :المناسبة بٌن المعانً اللغوٌة واالصطالحٌة

.
اٞنبل ػػظ مػػا اٞن ػػاين اللاوي ػ ال ػػابق الػػا ر أهنػػا م ػػاف ػػؤدي الف ػ مػػرض اللفػػظ ُب
است مالهلل االصطبل ه  ،وٓنقي ماػزا  ،يػم أف لػك اٞن ػاين اللاويػ ال ػ س اٞنتوصػل إليػػها
إذا جػم ب للدالل علي شهو ف هنا دور ُب فلك وا د هو  :لوؿ أمر ما ُب مبػاف ب يػد
 ،واسس اٞن ػا

مس ما ي نيهلل هاا اال اع  ،علي الوجهلل البلئي بهلل  ،ال علي أي وجػهلل  ,ألف

وجو الزولهلل مت ددة و ثػػًنة ُ ،ب اٞنوضس اٞنهيأ لهللُ ،ب ر يب ١نب  ،والهر ثاقب ،م تمد علي
ٕنهل و درج  ،بت امل ػار ال عشوائه ّ ،نا ٩نلػب البم ػاؿ واسػتقام اٜنػاؿ ،و٪نػيط األمػر
بالنػماو وال طاو والرب .
وهه اٞن اين اٞنلحوظ ُب االست ماؿ االصطبل ه  ،إذ أف مراعاة ١نل األ بػاـ عنػد
االجتهػػاد أو النهػػر الشػػرعه  ,هػػو الػػوع مػػا التقػػدير الػػاي ٪نقػػي مقاصػػد الشػػارع مػػا وراو
;7

شػريس األ بػػاـ  ,وهػػاا التقػػدير هػػو اختيػػار مػػا عػػدة ا تمػػاالت قػػد ناسػػب ا ػػل فيتحقػػي
اٞنقصػػد الشػػرعه مػػا ش ػريس األ بػػاـ أو ال  ,ودق ػ هػػاا االختيػػار ضػػابطها الفػػس ال بػػد أف
٪نصػل  ,وضػرر ال بػد أف يػزاؿ  ،أو مصػاّب ٓنصػػل  ،ومفاسػد ػدرأ ٓنقيقػا ٞنقصػد اٜنبػ ،
وللمقارب بٌن اٞن نيٌن اللاوي واالصػطبل ػه آٌب ّنثاؿ الوقس أطراؼ اٞنقارال عليهلل:
عا س د با ع يدة" قال :جاء رجل إلى ابن عباس رضً هللا عنهمثا فقثال:
ألـمن قتل مإمنثا ً متعمثداً توبثةا قثال :ال؛ إالّ النثار .قثال فلمثا ذهثب قثال لثه
جلساإه :أهكذا كنت تفتٌناا كنت تفتٌنا أنّ لمن قتل توبة مقبولثة .قثال :إنثً
ألحسثبُه رجثالً مغضثثبا ً ٌرٌثثد أن ٌقتثثل رجثالً مإمنثا ً .قثثال :فبعثثثوا فثثً أثثثره
َ
فوجـدوه كذلك".

1

 المعلي ددق ل ددى ه ددذا واقع ددل اب ددن د د س  :أدرؾ ابػػا ع ػػاس بثاقػػب بصػػًن هلل خصوص ػػيعارض الاضب علي ذلك الشخص  ،وأف الهلل يقتضه استدعاو ب آخر ,لنشوو مناط
٫نتلم عا اٞنناط ال اـ للتوب أصال ؛ لبوف ظاهرة الاضب ن ُّ عا الي اإلقػداـ علػي جر٬نػ
القتػل ا ػػرـ ،وال ػؤاؿ ٓب يبػػا مػًن التمػػاس للمػػربر الشػرعه مػا اٞنفػ ٣ ،نػػا ػػمل ابػػا ع ػػاس
علي مراعاة م ىن واق ه ُب ١نل اٜنب  ،زائدا عا ب التوب اٞن تن ط ما الدليل بػدالم
مفصل ُب اٛندوؿ التإب :2
ما اٜنب األصله للتػوب النصوح ،وهاا اٞنثاؿ ّ
املعاىي

املعاىي االصطالحية مـننلة يف تيزيل حكه التوبة على واقعة

اللغوية

ابً عباس

 1روا ابا أيب شي ُب مصنفهلل  ,تاب  :الديات  ,باب  :ما قاؿ لقا ل ال مد وب ٓ ,نب رق .27753 :
وقاؿ اٜنافظ ابا ةر ُب لخيص اٜن ًن  :رجالهلل ثقات  (.لخيص اٜن ًن ُب ٔنريا أ اديم الراف ه
الب ًن  ,جػ  , 4ص  , 344مؤس قرطػ  ,الط  :بدوف  ,سن النشر  :بدوف ).
 2بلخًن عثماف  ،مرجس سابي  ،ص  54وما ب دها .
;8

الحلول

لقد ل ب ابا ع اس علي واق هاا اٞن تف والزؿ إليهلل .

تعدد وجوه

لقد ددت ا تماالت النزوؿ عند ابا ع اس بٌن اإلفػتاو بق وؿ التوب

النزول

 ،أو عدـ ق وٟنا .

الترتٌب
والتهٌئة
ال ّ
شدٌدة

اختيار ٛنواب عدـ ق وؿ التوب  ،بنهر ثاقب ب يد عا ال شوائي .
أي عدـ ض ط للةواب و ةل  ,أو سوو
قتل اٞنؤما عمدا شديدة ّ ،
قدير و امل،يؤدي إٔب ما ؤدي إليهلل النازل الشديدة بالناس .

ورد رم دـ اٞنؤما وأ باـ التوب ُب مواض ها ،وورد هنا ادث ُب
بع ٌد َو وسعٌ

٠نل ابا ع اس ُ ،ب فاة م ين ووضس م ٌن  ،اف ٬نبا أف يبوف ُب
٠نل آخر وُب بلد آخر  ،فمباف النزوؿ واسس متش ب .

استقامة الحال
 ,البركة

ودليلها ار ياح أصحاب با ع اس ٛنوابهلل ،ب د أف أ اطوا َنواالب
اٜنب الاي ّالزلهلل علي لك الواق ،ومفهوـ اٞنخالف ما قولهلل ،يقتضه
أالهلل لو أفىت لهلل باًن ،وقد وجدو الك ٞنا استقاـ األمر .

ػدؿ علػػي االختيػػار الػػدقيي اٝناضػػس
وقػػد أصػ ق اسػػت ماؿ اٞن ػػىن اللاػػوي للفػظ التن ػزيل يػ ّ
العت ػػارات وم ػػايًن و٬نبػػا أف أذ ػػر هنػػا مثػػالٌن ٟنػػاا اللّفػػظ لا ػ  ،ولبػػا يلم ػ في ػهلل م ػػىن
االختػ ػيار :
 األو :قػػاؿ ابػػا القػػي ":هػػاا قريػػر مػػا ذ ػػر أبػػو الرب ػػات ابػػا يمي ػ ُب ١نػػرر مػػانػزيل الص أ٘ند علي ها ا امل الثبلث".

1

 1ابا القي ١ ,نمد با أيب ببر ,زاد اٞن ػاد ُب هدي خًن ال اد  ,جػ  , 5ص. 443
;9

 -الث ني :قػاؿ ابػا يميػ " وإ٧نػا ن ػّزلنا هػاا التن ػزيل ألالػهلل قػد يقػاؿ إ ّف الهػر هػاا قاصػر

 ،ولي اجتهاد قائما ُب ها اٞن أل لض م آل االجتهاد ُب قهلل".

1

وال تفيد منها أف م ىن التنزيل ُب اللا ؛ حما من ممعددد يدمحام فدي هدذا الحمدا
ال اقع أو ت ابع إض فيل .
إ ّف هػ ػػا اٞنقارال ػ بػػٌن االسػػت مالٌن اللاػػوي واالصػػطبل ه ػػٌن اٞنناس ػ بينهمػػا  ،و
ٓنمػػل ال ػوعا مػػا اٞن ػػؤولي  ،باعت ػ ار أف عمليػ التن ػزيل عمليػ ث ػػب إٗنػػاال أهنػػا دقيقػ يراعػػي
ّ
في ػػها مػ ػحل اٜنب ػ  ،ومػ ػقصد  ،وينػ ػت هلل فيهػػا إٔب

ػ ػا التقػػدير والصػػيام  ،يػػم ي ػػفر

التنزيل علي الصبلح.
بقػػه هنػػا أف ال ػػتخلص ريفػػا ٪نػػوي اٞن ػػاين ال ػػابق  ،وهػػو اٞنػراد عنػػد ػػل اسػػت ماؿ
ب د اآلف ُب هاا ال حم للفظ التنػزيل .
 المعريددف المقم ددرح وأبعد د د  :مػػا خػػبلؿ مػػا س ػ ي ٬نبػػا أف أعػػرؼ التنػ ػزيل بأال ػهلل:النظر الشر ي السمخ ص حادم در ي يحادم أفعد ال أو تصدرف ت أو قضد ي و مقمرند
بحيثي ت تلك ال ق ئع والند از .
إف مفهػػوـ التنػ ػزيل  ,ػػاف ٬نبػػا أف ال ي حػػم وال ينصػػب علي ػهلل الهػػر  ,لبػػا الشػػرع
أصل مفهومهلل  -ما سوؼ الرا – وا تل مباالا راؽ ُب اٞننهوم التشري ي لوجود م طيػٌن
هامٌن  ،ا تب إليهما ل ما أ٨نتهلل فبرة نػزيل أ باـ الشرع و٨نا :
 أف لشػ ػ ػري اإلسػ ػػبلـ مقاص ػ ػػد وماي ػ ػػات  ,وضػ ػ ػ ب ه ػ ػػا الشػ ػ ػري م ػ ػ ػػا خ ػ ػػبلؿأ ػػبامها اٞنختلف ألجل ٓنقيقها ٞنصلح ال اد .

 1ابا يمي قه الديا  ,الفتاو البرب  ,جػ  ,5ص  , 126دار البتب ال لمي  -بًنوت ,الط
سن النشر  :بدوف .
;:

 :بدوف ,

 أف األف ػ ػػاؿ والوقػ ػػائس واأل ػ ػػداث ٔنتلػ ػػم فيمػ ػػا بينهػ ػػا اختبلفػ ػػا عهي ػ ػػما  ,بػ ػػل إفاالختبلؼ سن ما سنا اب ُب اٝنلي  ,فبل باد ْند واق

ش هلل أخر .

إف اعتمػػاد رؤيػ وا ػػدة ُب النهػػر الشػػرعه قائمػ علػػي وجػػود بػ ٞن ػػمي م ػػٌن ,
اٜنػػد الشػػرعه للحرابػ  ،وعػػدـ إٜنػػاؽ ولػػد الزالػػا بن ػػب األب  ،وأف القتػػل ال مػػد ال يث ػػب
باٞنثقػػل  ..مػػس وجػػود وقػػائس ثػػًنة ٞن ػػمي وا ػػد  ،ووجػػود مقصػػد وا ػػد  ,ي ػؤدي أ ياالػػا إٔب
٢نالفػ ػ مقاص ػػد الش ػػارع م ػػا وراو شػ ػريس األ ب ػػاـ ؛ ل ػػالك ا تةن ػػا لنه ػػر زائ ػػد ع ػػا اله ػػر
االستن اط وهو الهر التنػزيل .
وإ٧نا ٚنه نػزيبل  ,ألالهلل الزوؿ ما م ػتو النهػر والتةريػد إٔب الواقػس ومف ػػردات النازلػ
 ،ألف الت ريم يا ر م تو النهر الشرعه ،وهو ال يبوف إال بال قػل م ػتندا إٔب الػ ػشرع ،
وم تو آخر وهو الواقس  ،فػػباف ذلك النهر مقاالا بتلك الواق فبأالهلل الزوؿ إليها ؛ ليػػنتا
عنهلل ب لتلك الواق بقواعد ذلك النهر .
بق ػػه أف الش ػػًن إٔب أف لف ػػظ التنزي ػػل أوع ػػب م ػػا م ػػًن ُب ٘ن ػػل اٞن ػػىن اٞنش ػػروح آالف ػػا ،
إضاف إٔب أف مصطلحات أخر مصطلق التط يي قد فه علي مًن ما نيهلل مثػل مر لػ
اال٤ناز الف له أي ط يي الشري ُب دول أو ببلد وال مل علي التمبٌن ٟنا  ،ولي هاا مػا
ال نيهلل رم أالهلل مطال مشروع .

;;

املبِحَثُ الثاني :
وفيه ثالثة مطالب :
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المطلب األول  :مالحظة َم ْل َمح التنزٌل فً أحوال التشرٌع .
المطلب الثانً  :مالحظة ملمح التنزٌل فً القرآن الكرٌم .
المطلب الثالث  :مالحظة ملمح التنزٌل فً السـنة
النبوٌة .



:

٥نػػاوؿ – بتوفيػػي اب ػػأب ُ -ب هػػاا اٞن حػػم التأصػػيل لفبػػرة التن ػزيل  ،والريػػد مػػا
ورائ ػهلل ال حػػم عػػا إعطػػاو التنزيػػل اٞنباال ػ اٜنقيقي ػ ل ػهلل ضػػما م ا ػػم الدراسػػات األصػػولي
والفقهي ػ  ،وُب قيق ػ األم ػػر ُب ج ػػزو ػػًن م ػػا ه ػػاا التأص ػػيل يق ػػوـ عل ػػي اس ػػتقراو أ ػواؿ
التش ػريس ومبل ه ػ عادا ػهلل  ،للخ ػػروج ّن ػػتندات يه ػ ّػا م ه ػػا أف الشػ ػػرع راع ػػي ُ -ب م ػػنها

التشػريس -واقػػس اٜنػػاؿ  ،و االػػب أدلّتػهلل وأ بامػهلل وفػػي مػػا اقتضػػا الواقػػس  ،علػػي سػ يل اٜنبػ
عليهلل  ،ولبا بما يؤدي مقاصد هاا التشريس  ،ما خبلؿ اعت ار أثناو التشريس .

قاؿ اإلماـ الشاطيب – ولهلل جزو ًن ما الفتػاو ُب تػاب اٞن يػار ُ -ب هػاا اٞنقػاـ":
 ..وما اعترب األقضي والفتاو اٞنوجػودة ُب القػرآف  ،وال ػن وجػدها علػي وفػي هػاا األصػل
".
1

1

إالّػهلل الن ػػي اٞنتبام ػػل أل ػواؿ الت ػػشريس الواض ػػق اٞنػ ػ آب " ذلػػك أف الش ػػارع م ػػا وض ػػس

الشاطيب  ،مرجس سابي  ،جػ  , 3ص .69
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الشػري  ،وأمػػر النػػاس با اعهػا إال إلصػػبلح م اشػػه وم ػ اده  ،وقػد سػػلك لػػالك طرقػػا ،
وبىن أ بامهلل علي قواعد  ،ف ذا عػرفب الطريػي الػ ي ػلبها واٞنصػاّب الػ اعتػ ّد هبػا  ،سػهل
عند االستن اط اقتفاو آثار  ،والنػ ا علي منوالهلل وال مل لتحقيي أمراضهلل " .

1

المطلب األول  :مالحظة َم ْل َمح التنزٌل فً أحوال التشرٌع

.

اهت الش ػارع اٜنبي ّنراعاة ١نػاؿ األ بػاـ ُب التشػريس وم ػما يػا ر ُب هػاا اٞنقػاـ
ما يله :
أوال  :مرا ة الط ع ال شري في المشريع .
فقػػد راعػػب الشػري اإلسػػبلمي ُب إث ػػات ب ػػض األ بػػاـ الشػػرعي ط ػػس االال ػػاف ،
سا األ باـ الشرعي .
فباف هاا الط س ال شري عامبل ما عوامل ٓنديد قاالوف ّ
ومنهلل ال تنتا أ ّف مػا عػادة الشػري ػوخه ضػ ط أ بامهػا مػس اعت ػار الط ػس ال شػري ،
فاٞنطلوب الشرعه ضرباف  :أ د٨نا ما اف شاهد الط ػس خادمػا لػهلل وم ينػام علػي مقتضػا ،
ُنيم يبػوف الطػ س اإلال اين باعثا علي مقتضي الػطلب  .والثاين ما ٓب يبا الك .
فالش ػ ػري اإلسػ ػػبلمي

2

تمػ ػػد ُب ب ػ ػػض اٞنطلوبػ ػػات علػ ػػي مقتضػ ػػي اٛن لّ ػ ػ الط ي ي ػ ػ ،

وال ادات اٛناري  ،وما ٍب ف هنا ال ؤ د الطلب وال ػلزمهلل  ،والػ م علػي الػوازع ال اعػم علػي
اٞنوافقػ دوف اٞنخالف ػ  ،ومثػػل هػػاا ظػػاهر ُب عػػدـ جػػزـ النصػػوص الشػػرعي ُب طلػػب األ ػػل
والشرب والل اس الاي يقه ما ر وقر  ،والنباح الاي ٪نفظ الن ل .
 1عله ب اب  ,أصوؿ التشريس اإلسبلمه  ,ص  , 03دار الفبر ال ريب – القاهرة  ,الط
سن النشر 1417 :هػ 1997 /ـ .
 2ينهر وؿ هاا اٞنفهوـ اإلماـ الشاطيب  ،مرجس سابي  ،جػ  ، 3ص  108و .109
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 :ال اب ,

ُب ٌن أف الشرع جزـ ُب األمور والنػواهه الػ ال بػوف ط ػائس النػاس خادمػ ٟنػا وال
م ين ػ عليهػػا  ،وهػػاا ظػػاهر أيضػػا ُب مػػا لّفنػػا ب ػهلل مػػا ع ػػادات الطهػػارة والصػػبلة والصػػياـ
٠نرد باليم.
واٜنا  ،فهه ّ
وهػاا ال ػي ٤نػد ُب مػاهب مالػك  ،ولػهلل شػواهد ومنهػا أف" اٞنشػهور قػوؿ ابػا الق ػاس
بػهلل  ،وروايتػهلل عػػا مالػػك  ،أف مػػا صػػلي بثػػوب ٤نػ مضػػطر مت مػػدا أو جػػاهبل أعػػاد أبػػدا،
وإف صلي الاسيا أو جاهبل بنةاسػ أو مضػطرا إٔب الصػبلة فيػهلل أعػاد ُب الوقػب  ..وقػاؿ ابػا
يوال اإلعادة ُب الوقب استح ابا ".

1

فاعتم ػػد عل ػػي الػ ػوازع الط ي ػػه وا اس ػػا ال اديػ ػ وأطل ػػي لف ػػظ االس ػػتح اب  ,ػػىت إذا
خالم الط س بت ّمد التلّ بالنةاس رجس إٔب األصل ما الطلب اٛنازـ .
ه ػػاا اٞننح ػػي ُب شػ ػريس األ ب ػػاـ وضػ ػ ط األوام ػػر والنػ ػواهه  ،اٞنراع ػػه لط ػػائس ال ش ػػر ،
شػػاهد علػػي أف الشػ ػرع راعػػي ا ػػل عن ػد التش ػريس وهػػو عػػٌن مػػا يقصػػد عنػػد إطػػبلؽ مفهػػوـ
التنػزيل .
ث ني  :الق ا د الشر يل ج ريل لى العم م الع دي .
قصػػد الشػػارع اٜنبػػي إج ػراو القواعػػد الشػػرعي علػػي ال مػػوـ ال ػػادي  ،مراعػػاة إٔب أ ّف
ال وائد ال قد جرت هبا سن اب أب ؛ أ ثري ال عام  ،ذلك أ ّف الواقس جزئيا هلل متشػ
ش ػ ا ػًنا  ،و٢نتلف ػ ظػػروؼ أف ػراد اختبلفػػا بيّنػػا  ،لومن ػهلل ال ٬نبػػا أف يشػ ّػرع اب أ بام ػهلل

ال ام وفي ظروؼ صنم  ،وال أ واؿ جػن  ،فالنػاس ُب اٞنػرض والقػدرة ،واٞنشػق ٢نتلفػوف
 ،وُب االستطاعات مت اينوف .

 1اٞنواؽ ١ ,نمد با يوسم با أيب القاس ال دري أبو ع د اب  ,التاج واإل ليل ٞنختصر خليل  ,جػ , 1ص
 , 131دار الفبر – بًنوت  /ل ناف  ,الط  :الثاالي  ,سن النشر 1398 :هػ .
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وال ريب أف أنػاذ الشػري ٟنػاا اٞن ػلك ُب التشػريس هػو مراعػاة ٟنػاا الواقػس اٞنتشػ ب
 ،اٞنختلػػم الهػػروؼ واأل ػواؿ  ،إذ لػػو ػػاف ػػاٟن وا ػػدا مػػا اقتضػػي إجػراو األ بػػاـ علػػي
ال ادي ُب األ واؿ واٞنتوسط ُب االستطاعات .وهو أيضا م لك مؤذف باعت ار ا اؿ أيضا
عند نػزيل الشري علي الواقس .
ث لث  :تشريع الرخص اسمثن ً من األصا و مرا ًة أل ذار خ صل .

فقد ُنم األصوليوف الرخص ضما م ا م األ بػاـ  ,وخصصػوا ٟنػا م ػائل ثػًنة
 ،بيّنوا ما خبلٟنا أف الرخص طلي علي ما يشاؾ فيهلل ال ام مس اٝناص .

ألهنا أ ياالػا طلػي علػي مػا اسػتثين مػا أصػل لػه
فاس الرخص لل ام الصيب منهلل ّ ،

 ،ولبا لي فيهلل م ػىن اٞنشػق  ،ػالقرض والقػراض واٞن ػاقاة  ،وضػرب الديػ علػي ال اقلػ .
و طلي الرخص أيضا علي ما وضس عا ها األم ما التباليم الاليه واألعماؿ الشاق ،
وهػػو راجػػس إٔب اللػػٌن  .مػػا طلػػي علػػي مػػا ػػاف فيػهلل م ػػىن التوسػ علػػي ال ػػاد مطلقػػا  ،ألف
رخص ٟن .
األصل فيه ال ودي  ,فمىت أباح ٟن الشرع اليل هوظه  ،فقد ّ

والواض ػػق أف الرخص ػ ه ػػه مراع ػػاة م ػػا الش ػػارع ػػل اٜنبػ ػ واعت ػػارا ٞن ػػا ػػار عليػ ػهلل

اإل يػػاف ب ز٬نػ األمػػر  ، 1فتشػريس الػػرخص لػػي ابتػػداوم  ،وإ٧نػػا عرضػام ب ػػد اسػػتقرار اٜنبػ ،

فاٞن ػػافر أجيػػز ل ػهلل القصػػر والفطػػر  ،ب ػػد اسػػتقرار ب ػ الصػػبلة والصػػوـ  ،وهػػه رخػػص ال
ت د ١نلها  ،فتقتصر علي موضس اٜناج .
وظهر لنا أف الشػرع مػا خػبلؿ ػثًن مػا م ػالبهلل قػد ب ّػٌن أالػهلل ال بػد مػا اعت ػار الواقػس

الاي ستةػري عليهلل األ باـ  ،وإمػفالهلل خروج عا م هود الشارع ُب التشريس .

 1عرؼ األصوليوف الرخص بأهنا  :األ باـ ال شرعها اب أب بناوا علي أعاار ال اد  ,ورعاي ٜناجته  ,مس
بقاو ال ب اٞنوجب للحب األصله  (.وه الز يله  ,أصوؿ الفقهلل اإلسبلمه  ,جػ , 1ص  , 110دار الفبر
– اٛنزائر  ,دار الفبر – دمشي  .الط  :األؤب  ,سن النشر 1406 :هػ1986 /ـ ).
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رابع  :من مق صد الش رع رفع الحرج ن المالفين .
فأصػػل الش ػري م ػػين علػػي رفػػس اٜنػػرج والضػػيي عػػا النػػاس  ،والتوس ػ ُب يػػاهت ،
وهػػاا اٜنػػرج إ٧نػػا رفػػس مراعػػاة ٜنػػاؿ اٞنبلفػػٌن  ،واعت ػػارا ٞنػػا يػػدخل علػػيه ب ػ هلل مػػا ال ػوارض
ال ػ ػػؤدي إٔب م ػػًن مقص ػػود الش ػػارع  ،ومنه ػػا اٝن ػوؼ م ػػا االالقط ػػاع م ػػا الطري ػػي  ،وبا ػػض
ال ادة  ,و راه التبليم  ،و خوؼ التقصًن عند مزا٘ن الوظائم اٞنت لق بال د اٞنختلف
األالواع مثل قيامهلل علي أهلهلل وولد إٔب باليم أخر .
وألجل أف ال ينقطس اإلال اف ُب الطريي  ،وينفر ما ال ادة  ،ويبر التبليم وضس اب
عػػز وجػػل الش ػري اإلسػػبلمي
أ اديم النيب



نيفي ػ ٚنح ػ سػػهل ،

هػػا ٟن ػ بػػالك  ،ويههػػر هػػاا مػػا

البثًنة ال أمر اٞن لمٌن فيها بأخا ما يطيقوالهلل ما األعماؿ .

1

المطلب الثانً  :مالحظة ملمح التنزٌل فً القرآن الكرٌم .
أ ي ال لماو علي ذ ر ثػًن مػا اٝنصػائص القرآاليػ الػ شػًن ُب ٠نملهػا إٔب أ ّف التنزيػل

مفهػػوـ أصػػيل ُب م ػػالك وأ ػواؿ القػػرآف البػػرًن وُب مػػا يلػػه استقصػػاو ٞنػػا ذ ػػرو متفرقػػا ُب
أ٥ناو راثه الاي خلفو :
أوال  :القرآو الاريم را ى معه د الن س .
فقػػد أ ػػي القػػرآف وفػػي مقتضػػي عقػػوؿ النػػاس وّنػػا ي رفوال ػهلل و٪ن ػػنوف فهم ػهلل  ،ولػػو ج ػػاو
عل ػػي م ػ ػػًن مػ ػػا اقتض ػػا م ػ ػػتو ع ػ ػػقوٟن ٓب ب ػػا أدل ػ ػ م لل ػػاد  ،وٓب يدخ ػ ػػلوا ٓن ػػب أ بػ ػػاـ
التػبليم ّنقتضاها ٍ ،ب لباف التبليم ّنقتضاها شاقا  ،وٝنرج الناس ما ربق التبليػم ،
ألف ال اقػػل إذا أ ػػا مػػا ال ٬نبػػا صػػديقهلل ب ػهلل  ،ل ػػقط عن ػهلل التبليػػم  ,مػػا سػػقط عمػػا ال
عقل لهلل ليصدؽ أو ال يصدؽ ،مثل اٞن تو والصيب والنائ ػ ػ .

2

 1ينهر مبل ه مراعاة ١نل اٜنب ُب سن النيب صلي اب عليهلل وسل ُب مطلب ال ي ما ها الرسال .
 2بلخًن عثماف  ،مرجس سابي  ،ص  333وما ب دها .
327

وقد رد ال لماو علي ما ي ّدعه أ ّف القرآف البرًن خاطب ال شر ،وفيهلل مػا ال ي قلوالػهلل مػا
اٞنتشػػاهبات  ،وف ػوا ق ال ػػور  .فػػا روا أ ّف ف ػوا ق ال ػػور ال يت لػػي هبػػا بليػػم  ،فخػػرج عػػا
والهلل دليبل ُب األعماؿ والتباليم  ،بل هو الادر ُب القرآف البرًن  ،والنادر ال ب لػهلل وال
نخرـ بهلل القاعدة ال ابق .
ػوه ذلػك
أما اٞنتشابهلل فبل ي ارض مقتضيات ال قوؿ  ،بل ذلك يتو٨نػهلل الػ ض  ،ومػا ّ
ف ناو علي ا اع هوا  ،ما الصب علي ذلك آي التشابهلل الواردة ُب سورة آؿ عمراف  ,وأما
وهنػػا ال ي لمهػػا إال اب ػػأب ؛ فؤلمػػر خػػارجه ص ػ ّدت عنػ ػهلل ال قػػوؿ  ،ال ٞنخالف ػ الشػػرع
ٞنقتضي ال قل .
وُب هػػاا قػػدر ػػاؼ يػ ػ ػ ٌّن جريػػاف األدل ػ الشػػرعي علػػي مقتضػػي عقػػوؿ النػػاس مراعػػاة

لقدرهت علي الفه وم تواه ُب اإلدراؾ .

1

ث ني  :الماي والمدني واخم ف المرحلل .
لقػػد اعتػػىن ال لمػػاو قػػد٬نا و ػػديثا ّننػػازؿ القػػرآف  ،ورا ػوا يض ػ طوالهلل آي ػ آي ػ  ،ض ػ طا
٪ن ّدد الزماف واٞنباف  ،وهاا الض ط عماد قوي ُب اريخ التشريس  ،ي ػرؼ بػهلل اػًن اٝنطػاب
والتدرج مػا ُب األ بػاـ  .و االػب عنػايته مػا من ػطلي أف ال لػ بػاٞنبه واٞنػدين يػورث ال لػ
بأسػاليب القرآف وم البهلل  ،فلبػل مقػاـ مقػاؿ  ،يراعػه مقتضػي اٜنػاؿ  ،فاٝنطػاب ٢نتلػم
باختبلؼ أالػػماط الناس وم تقداهت  ،وأ ػواؿ بيئته .
وأه ما قيل ُب ٓنديد الفرؽ بٌن اٞنبه واٞندين ؛ اعت ار زمػا النػزوؿ  ،فػالقرآف اٞنبػّه
1
ما الزؿ ق ل اٟنةرة ولو با ػًن مب  ،والقرآف اٞندين ما الػزؿ ب د اٟنةرة ولو باًن اٞندين .
 1قاؿ ال يوطه ُب اإل قاف :الراسخوف ُب ال ل ي ػلموف أويلهلل  ,واختار الضحاؾ  ,والنووي ,وابا اٜناجب ,
وقاؿ النووي  ":إالهلل األصق ,ألالهلل ي د أف ٫ناطب اب ع اد ّ ,نا ال س يل أل د ما خلقهلل  ,إال م رفتهلل ".
(اإل قاف ُب علوـ القرآف,جبلؿ الديا ال يوطه  ,جػ ,3ص).07
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ومػػا هػػاا اٞنن ػػطلي اسػػتثمر ال لمػػاو اٜنػػديم عػػا اٞنبػػه واٞندال ػػه لصػػاّب قضػػي التنزيػػل
،فبل هوا يم أف القػرآف اٞنبػه أجػر ليػات الػديا وقواعػد البػرب ٍ ،ب ُب اٞندينػ شػرع
اب أب ُب بياف أق اـ أف اؿ اٞنبلفٌن و فاصيلها  ،وأيضا ال ػػظ هػاا ُب سػائر ال ػور إذا
الهر إليها مس ب ضها ال ض ُب الا يب .
واالخػػتبلؼ بػػٌن القػػرآف اٞنبػػه والقػػرآف اٞنػػدين يشػػمل اختبلفػػا ُب اٝنطػػاب واٞنضػػموف،
وهاا االختبلؼ راعي الواقس الزماين واٞنباين الاي يوجد فيهلل اٞن لموف .
و٣نا يؤيد ما ٤ند ما االختبلؼ ُب صور التبػاليم يػم أ ّف بػاليم مبػ مطلقػ
و باليم اٞندين مض وط مقدرة  ،و يرجس ذلك إٔب االختبلؼ بٌن اٞنػر لتٌن  ،مػا يػم
قػػوة عز٬نػ الصػػحاب  ،وٓنملهػ ٞنشػػاؽ الػػديا  ،والفوسػػه الػ ال لتفػػب للحػػدود واٜنقػػوؽ
ُب مب ػ ػ  ،ومػ ػػا ي ػػم اختلػ ػػم األمػ ػػر ُب اٞندين ػ ػ ف ػ ػػدت مػ ػػا ب ض ػػه فػلتػ ػػات ُب ٢نالف ػ ػ
اٞنشروعات .
إف التأمػل ُب مبػ ّػه القػػرآف ومداليّػهلل – مػػس مػا ينتهمهمػػا مػػا و ػػدة التشػريس – يلتفػػب

إٔب مراعػػاة الشػػارع ػػل التن ػزيل  ،مػػا ي ػ ّػرب عػػا االهتمػػاـ بػػأمر ط يػػي الش ػري و نزيلهػػا مػػس

مراعػ ػ ػػاة اٜن ػ ػػاؿ  ،وض ػ ػ ػ ط األ بػ ػ ػػاـ والت ػ ػ ػزاـ آليػ ػ ػػات لت ػ ػ ػػديد التنزيػ ػ ػػل ػ ػ ػػه ٪نقػ ػ ػػي اٜنب ػ ػ ػ

مقصػػد ".فالتش ػريس اإلسػػبلمه ال يفػػرض شػػببل م ػّقام للواقػػس االجتمػػاعه لتنػ ػزيل أ بام ػهلل

عليهلل  ،وإ٧نا اإلال اف واجملتمس هو ١ن ُّل خطابهلل و بمػهلل ُب سػائر ظروفػهلل  ،واسػتطاعتهلل وأ والػهلل
 .وي دأ مس اجملتػػمس واإلال اف ما يم هو ،فينػزؿ عليػهلل األ بػاـ اٞنناسػ السػتطاعتهلل .وقػد
مػر اجملتمػػس األ٧نػػوذج أو اجملتمػػس القػػدوة ب ػػدة مرا ػل وعػػدة اسػػتطاعات ،و ػػاف لبػػل الػ أو
مر ل ػ أ بامهػػا،فهو ُب مب ػ مط ػػي أل بػػاـ اإلسػػبلـ ..وهػػو ُب طريق ػهلل إٔب اٞندين ػ مط ػػي
 1مناع القطاف  ,م ا م ُب علوـ القرآف  ,ص  51وما ب دها ( بتصرؼ )  ,مؤس
 :اٝنام عشر  ,سن النشر  1405 :هػ 1985 /ـ .
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الرسال – بًنوت  ,الط

أل باـ اإلسػبلـ ..والػايا قضػوا مػا الصػحاب ُب مبػ أو ُب الطريػي إٔب اٞندينػ فقػد ط قػوا
اإلسػػبلـ اٞنبلفػػٌن بػهلل ُب لػػك اٞنر لػ  ..والرسػػوؿُب اٞندينػ ط ػػي أ بػػاـ اإلسػػبلـ ..وُب
بدر وأ د و نٌن ..ولبل مر ل استطاعتها و بمها و بليفها".

1

ث لث  :القرآو الاريم يعممد ن ين من الخط ب .
فػالقرآف البػػرًن اعتمػد علػػي الػوعٌن مػػا طػرؽ اٝنطػػاب  ،وراعػي فيهمػػا اٞنخاطػب  ،ومػػا
يليػػي ُنال ػهلل  ،فػػالطريي األوؿ اعتم ػػد ُب ٢ناط ػ مػػا ٫نالفنػػا ال قي ػػدة  ،وأقػػاـ اب ػػأب في ػهلل
اٜنة بالربهاف ال قله  ،وما ٩نري ٠نرا  ،و أوقس بهلل االستدالؿ علي اٞنخالم .
أم ػػا الطري ػػي الث ػػاين فه ػػو م تم ػػد ٞن ػػا يوافقن ػػا ُب ال قي ػػدة  ،و خطابػ ػهلل م ػػين عل ػػي بي ػػاف
األ باـ الشرعي  ،فأدلمتهلل دال علي األ باـ الشرعي ال ملي .
واختبلؼ اٝنطابٌن الاشػئ عػا اخػتبلؼ مػا ٫ناطػب هبمػا .أمػا اٝنطػاب األوؿ طريقػهلل
} 2وقػ ػػد

الربهػ ػػاف ال قله ،قول ػ ػهلل ػ ػػأب{:

ظهػػر من ػهلل اختيػػار الشػػارع مػػا يناسػػب اٜنػػاؿ مػػا بػػٌن أال ػواع عػػدة مػػا األدل ػ  ،وم يػػار هػػاا
االختيار ػحقيي اٞنقصد مػا هػػاا اٝنطػاب ،إذ لػو فػرض ٢ناط ػ اٞنخػالم ِنػػطاب التبليػم
دالل األوامر والنواهه ٞنا ٓنقي الارض ما وجيهلل اٞنخالم ما التأمل ب قلهلل إلدراؾ صدؽ
التوجهلل  ،وهو خطاب است ملهلل األال ياو ثًنا ُب مرا ل الدعوة إٔب اب
أب  ،ومنهلل قولهلل عز وجل:
}

{

3

 1مقدم تاب (فقهلل الواقس ..أصوؿ وضوابط – أ٘ند بوعود  ) -عمر ع يد ن  ,ص  11وما ب دها ,
سل ل تاب األم  ,مر ز ال حوث والدراسات بوزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمي  -دول قطر  ,ال دد
اٝنام وال وف.الط  :األؤب  ,سن النشر  :بدوف .
 2سورة األال ياو  :اآلي . 22
 3سورة ال قرة  :اآلي . 258
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رابع  :الشرع أخرج من ا م ر م ال يليق ب ل مه ر .
فالشػ ػري اإلس ػػبلمي وأثن ػػاو بي ػػاف م االيه ػػا ،و٘ن ػػل الن ػػاس عل ػػي التبلي ػػم ّنقتض ػػاها ،
اختارت الطريي التقرييب الاي يليي باٛنمهور  ،و ر ب الطريي الثاين الاي ال يليي باٛنمهور
.
و ل ػػك ع ػػادة ال ػػرب ُب الت لي ػػغ  ،فهػ ػ

ػ ػ مودوا عل ػػي قري ػػب اٞن ػػاين بألف ػػاظ قري ػ ػ

ماادف ػ  ،أو بياالػػات سػػهل  .وال ل ػ ُب هػػاا االختيػػار هػػو مراعػػاة صػػوؿ اٞنقصػػد باإلفهػػاـ
والت ليػػغ  ،واعت ػػار ػػاٟن ُب فهػ اٞن ػػاين مػػا الطػػرؽ القري ػ  ,فيحصػػل فهػ اٝنطػػاب بػهلل ٍ ،ب
االمتثاؿ وفػقهلل .
ب ب ػ الطريػػي الثػػاين الػػاي ال يليػػي بػػاٛنمهور " ف ػػدـ مناس ػ تهلل للةمهػػور أخرج ػهلل
ما اعت ار الشمػرع  ,ألف م ػ البهلل ص ػ

اٞنػراـ  ،ومػا ج ػ ل علػيب ُب الػديا مػا ػرج ".

1

2

خ مس  :المشريع القرآني ا ممد لى م دأ المدرج في سن األحا م.
فقػػد اعتمػػد التشػريس القػػرآين  ،علػػي م ػػدأ التػػدرج ُب سػػا األ بػػاـ الشػػرع  ،وهػػو إذ
يؤس ٞننها يراعه الواقس وأب اد ُب عملي التشريس  ،والاي يتأمل الزوؿ
يف ل ذلك  ،ف الهلل ّ
القػػرآف البػػرًن يبل ػػظ عػػادة اب ُب إالزال ػهلل  ،و خطػػاب اٝنلػ ػػي ب ػهلل ،وم املت ػهلل ٟن ػ بػػالرفي
واٜن ىن ...و والهلل ػنػمزؿ ٟن بالتق ػ ػريب واٞنبلطف والت لي ُب الف اٞن امل بهلل.
وأمثل ذلك ثػًنة  ،والػاي يػا ر منهػا عػاد مة ٓنػرًن اٝنمػر  ،وقػد ن ػهلل ال ػلم ٟنػاا اٞن ػىن
ىت قالب ال يدة عائش رضي اهلل نه  " :إ٧نا الزؿ أوؿ ما الزؿ منهلل  ،سػورة مػا اٞنفصػل
 1الشاطيب  ،اٞنرجس ال ابي  ,جػ  ، 1ص . 42
 2آخر بلمهلل جزو ما آي وهه قولهلل أب  {:وما ج ل عليب ُب الديا ما رج ملم أبيب إبػراهي } سورة
اٜنا  :اآلي . 78
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فيهػػا ذ ػر اٛننػ والنػػار  ،ػػىت إذا ثػػاب النػػاس إٔب اإلسػػبلـ  ،الػػزؿ اٜنػػبلؿ واٜنػراـ  ،ولػػو الػػزؿ
أوؿ شػػهو ال شػربوا اٝنمػػر  ،لقػػالوا  :ال الػػدع اٝنمػػر أبػػدا  ،ولػػو الػػزؿ ال زالػوا لقػػالوا :ال الػدع
الزالا أبدا".

1

المطلب الثالث  :مالحظة ملمح التنزٌل فً السـنة النبوٌة .
فم ػػلك التنػ ػزيل م ػ ػلك أصػػيل ُب ال ػػن الن ويػ

 ،وذلػػك أف النػػيب 

ػػاف يصػػدر

أ باما شرعي  ،مراعاة للحاالت اٞن روضػ عليػهلل وُب سػياؽ ٪نقػي مقاصػد الشػري مػا لػك
األ

بػػاـ  .فػػالنيب 

ػػاف واعي ػام بط ي ػ االخػػتبلؼ اٞنوجػػود بػػٌن شػػخص وآخػػر  ،ومػػا

اؿ إٔب اؿ بفراستهلل  ،اف يدري أي أمر يصلق ٟناا وأي بلـ يناسب ذاؾ .
وما ي ت رض ال ًنة الن وي الشريف
 ،وي امله و٫ناط ه

٩ند النيب 

٫ناطب الناس

ػب أفهػامه

ب قدراهت ما اف يراعه أ واٟن ُب اٞننشط واٞنبر .

وسنا ر البثًن ما األمثل ال دؿ علي اعت ار اٜناؿ واٞنآؿ ُب

صرفات النيب 

وأقوال ػهلل  ،وأب ػػرز ُب مناس ػ ات شػػىت  ،والنػػاظر جملمػػوع لػػك اآلثػػار ومواقػػس ورودهػػا ُب ال ػػن
الشريف يدرؾ أهنا نته ُب الضوابط التالػي :
أوال  :مـراعاة المآالت قوال وفعال .
فنةػػد أف رسػػوؿ اب  قػػد أنػػا مػػا مراعػػاة مػػآؿ األف ػػاؿ واألق ػواؿ والتصػػرفات ،
م لبا ُب ػليغ األ باـ للناس  ،و ب د م ػبل ه أ واؿ ال ػن الن ويػ يػربز الضػابط األوؿ
ما خبلؿ قاعد ٌن مهمتػٌن :
ترك الن ي صلى اهلل ليه وسلم أل م مخ فل أو تفرض لى الند س  :وذلػك
أُ -
ٓنمل مشاقهلل  ،فقد
مراعاة ٜناٟن باعت ار ض فه  ،وعدـ استطاعته ُّ

اف النيب 

 1أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل  ,تاب :فضائل القرآف  ,باب  :أليم القرآف ٓ ,نب رق . 4707 :
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ياؾ

ال مػػل وهػػو يػ ػحب أف ي ػ ػمل ب ػهلل مػ ػخاف أف ي مػػل ب ػهلل النػػاس فيػفػػرض علػػيه  ،ومػػا أمثل ػ
القاعدة ال ابق رؾ النيب



قياـ الليل ُب رمضاف  ،و ر هلل الت يق وقب الضحي .

 -الحدديث األو  :فقػد روت ال ػيدة عائشػ رضدي اهلل نهد

" أف رسػوؿ اب 

صػػلي ُب اٞن ػػةد ذات ليل ػ  ،فصػػلي بصػػبل هلل الػػاس ٍ ،ب صػػلي مػػا القابل ػ فبث ػر النػػاسٍ ,ب
اجتم وا ما الليل الثالث أو الراب  ،فلػ ٫نرج إليه رسوؿ اب  ، فلما أص ق قاؿ:قد

رأي ددت ال ددذي ص ددنعمم  ,فل ددم يمنعن ددي م ددن الخ ددروج إل دديام إال أند دي خش دديت أو تُف ددرض
ليام.قاؿ:وذلك ُب رمضاف".

1

هػػاا وقػػد أشػػبل علػػي ب ػػض ال لمػػاو هػػاا الت ليػػل ِنوفػهلل 

مػػا االفػااض  ،مػػس أف

اب ػػأب ال يػ ػّدؿ القػػوؿ لديػهللٞ ،نػا أث ػ ب الص ػلوات اٝنمػ وهػه عنػد اب ػ أب ٙن ػ وف ،

ُب

ػػديم اإلس ػراو  ،ولبػػا قػيّ ػػد" ب ػأف خػ ػوفهلل 

ػ ػاف مػػا افتػ ػراض قيػػاـ الليػػل  ،ي نػ ػه

ج ل التهةد ُب اٞن ةد ٗناع  ،شرطا ُب صح التنػ ّفل بالليل".

2

 -الحديث الث ني  :م روت ده السيدة ئشل رضدي اهلل نهد

 ":مػػا رأيػػب رسػػوؿ اب 
٪نب أف ي ملهلل  ،خشي
اب  ليػدع ال مل وهػو ُّ

زوج النػيب 

قالػب

يصػػله سػ ح الضػػحي قػػط ،وإال ػه ألسػ حها ،وإف ػػاف رسػػوؿ
أف ي مل بهلل الناس فيفرض عليه " .

3

 1أخرجهلل م ل ُب صحيحهلل  :تاب :صبلة اٞن افريا وقصرها  ,باب  :الاميب ُب قياـ رمضاف وهو الااويق
ػحب رق  .761:وأخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل  ,تاب  :أبواب التهةد بالليل  ,بػاب ٓ :نريض النيب
صلي اب عليهلل وسل علي صبلة الليل والنوافل ٓ ,..نب رق . 1077 :
١ 2نمد با إٚناعيل الصن اين األمًن  ,س ل ال بلـ شرح بلوغ اٞنراـ ما أدل األ باـ  ,جػ , 2ص  , 09دار
إ ياو الااث ال ريب – بًنوت  ,الط  :الراب  ,سن النشر  1379:هػ ٓ ,نقيي ١ :نمد ع د ال زيز
اٝنوٕب .
 3أخرجهلل مػالك ُب اٞنوطأ  ,تاب  :قػصر الصبلة ُب ال فر  ,باب  :صبلة الضحي ٓ ,نب رق . 357:
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بد  -ترك الن ي صلى اهلل ليه وسلم لمطل ٍ
ب خ ف من حدوث مفسدة أ ظدم مدن
مصلحل ذلك المطل ب:

ومثالهلل ما روي عا النيب 

ُب شأف بناو ال يب  ،وقتل اٞننافقٌن :

 -الحددديث األو  :عػػا عائ ػػش رضددي اهلل نه د  ,قالػػب  :سػػألب النػػيب  عػػا

اٛنػػدر  ,أم ػا ال يػػب هػػو ؟ قػػاؿ :نعددم  .قلػػب  :فمػػا بػػاٟن ٓب يدخ ػلو ُب ال يػػب ؟ قػػاؿ :إ ّو
ق مددك قصددرت بهددم النفقددل  .قلػػب  :فمػ ػا شػػأف بابػ ػهلل مر ف ػػا؟ قػػاؿ :فعد دا ذلددك قد د مك
لي دددخل ا م ددن د د ؤوا ويمنعد د ا م ددن دد ؤوا  ،ل د د ال أو ق م ددك ح ددديث

د دهد ب ل هلي ددل و

فأخد ف أو تدنار قل بدهم أو أدخا ال در في ال يت وأو ألصق ب به في األرض".

1

وباف منهلل وجهلل االستشهاد هباا اٜنديم  ،إذ أالهلل ي رب عا ضابط هػاـ ُب الشػري وهػه
رؾ ب ض االختيارات ل ل

دوث اٞنفاسد  ،وي تفاد منهلل " رؾ اٞنصلح ألما الوقوع ُب

اٞنف دة  ،و رؾ إالبار اٞننبر خشػي الوق ػوع ُب أالبػر منػهلل  ،وأف اإلمػاـ ي ػوس رعي ػتهلل ّنػا فيػهلل
إصبل ه ولو اف مفضوال  ،ما ٓب يبا ١نرما".

2

وم ي ػ ػ ػػار ق ػ ػ ػ ػػدير اٞنص ػ ػ ػ ػػاّب واٞنفاس ػ ػ ػ ػػد ه ػ ػ ػ ػػو وق ػ ػ ػ ػػس الص ػ ػ ػػبلح والف ػ ػ ػ ػػاد عن ػ ػ ػ ػػد ن ػ ػ ػ ػ ػزيل
األ باـ،و فػاعلها مس الواقس  ،وما يؤدي إليهلل.

 1أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل  ,تاب :اٜنا  ,باب  :فضل مب وبنياهنا ٓ ,نب رق . 6817 :
 2مػحمد ع د الر٘نا با ع د الر ي اٞن ار فوري ٓ ,نف األ وذي بشرح جامس الاماي  ,جػ  ,3ص, 523
دار البتب ال لمي  -بًنوت  ,الط  :بدوف  ,سن النشر  :بدوف .
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أيب  :قد ف لوها واب لئا رج نػا
 -الحديث الث ني  :روي " أالهلل ٞنا قاؿ ع د اب با ّ

إٔب اٞندينػ ليخػػرجا األعػػز منهػػا األذؿ .قػػاؿ عمػػر  :دعػػين أضػػرب عنػػي هػػاا اٞننػػافي  ،فقػػاؿ
صلى اهلل ليه وسلم :د ه و ال يمحدث الن س أو مدحمدا يقما أصح به ".

1

ثانٌا :اختالف الحكم تبعا الختالف مناطات التنزل .
فقد

اف النػيب 

يا ّػًن اٜنبػ

ّنػػا ياػػاير  ،لػػالك ٤نػػد النػػيب 

ػا لتاػًن اٞنصػلح  ،فػ ذا ٓب تحقػي اٞنصػلح

بػ

يتاػػًن بم ػهلل ُب الف ػ القضػػي إذا اػػًن مناطهػػا  ،ػػا

لهروؼ ذلك اٞنناط .
والناظر إٔب أ

اديم للنيب 

٩ندها فيد هاا اٞن لك ُب ايًن اٜنب بتا ّػًن الواقػس

الػػاي يتن ػزؿ عليػهلل  ،وذلػػك ُب مناسػ ات عػػدة  ،و٬نبػػا الهػ لػػك اٞنواقػػم الن ويػ ُب ثػػبلث
١نطات رب هه :
أ -
مخملفددل :

إج بددل الن ددي صددلى اهلل لي دده وسددلم للصددح بل ددن سددبا واحددد ب ج بدد ت

يػػم أف رسػػوؿ اب 

سػػئل أسػػئل ال ٓنتمػػل إال جوابػػا وا ػػدا  ,ألهنػػا أسػػئل ٟنػػا

الف اٞنضموف  ،فباالب إجابا هلل ٢نتلف  " ،ل وا د منهػا لػو ٘نػل علػي إطبلقػهلل أو عمومػهلل
,القتضػ ػػي مػ ػػس مػ ػػًن التضػ ػػاد ُب التفصػ ػػيل 2 ".لبػ ػػا التػ ػػدقيي  ،شػ ػػم أف ال ػ ػؤاؿ ورد مػ ػػا

أش ػػخاص ٔنتلػ ػػم أ ػ ػواٟن  ،وبه ػػروؼ ٢نتلف ػ ػ  ،فباالػ ػػب إجابت ػ ػهلل  ،إمػ ػػا بػ ػػا ر أفضػ ػػل
األعماؿ علي اإلطبلؽ ،أو ُن ب الشخص واٜناؿ وواجب الوقب .

 1أخرجهلل م ل ُب صحيحهلل  ,تاب  :األدب الرب والصل  ,واآلداب  ,باب  :الصر األخ ظاٞنا أو مهلوما ,
ٓنب رق . 2584 :و أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل  ,تاب  :التف ًن  ,باب :قولهلل :سواو عليه أستافرت
ٟن أـ ٓب تافر ٟن لا يافر اب ٟن إف اب ال يهدي القوـ الفاسقٌن ٓ ,نب رق . 4622 :
 2الشاطيب  ،مرجس سابي  ،جػ  ، 4ص . 81
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 إج ب ت مخملف ت ع لمن ت مخملفل تمعلق بسبا ٍ دن أفضدا األ مد :
أي األعماؿ أفضل :
و ت س األ اديم الن وي يوضق اختبلؼ اٛنواب وؿ ّ
 -الحديث األو  :عا أيب هريرة رضي اهلل

نه أف رسوؿ اب 

سئل أي ال مػل

أفضػػل؟ فقػػاؿ :إيمد و ب د هلل ورسد له .قيػػلٍ :ب مػػاذا؟ قػػاؿ :ال هد د فددي سد يا اهلل .قيػػلٍ :ب
ماذا؟ قاؿ :حج م رور".

1

 -الحددديث الث ن ددي :عػػا ع ػػد اب بػػا م ػ ود رضددي اهلل ندده " قػػاؿ:سػػألب رسػػوؿ اب



أي ال مػل أفضػل؟ قػاؿ :الصد ة ل قمدده  ،قػاؿ قلػب ٍ:ب أي ؟ قػاؿ  :بدر ال الدددين ،

قاؿ قلب ٍ:ب أي؟ قاؿ :ال ده د في س يا اهلل  .فما ر ب أستزيد إال إرعاوم عليهلل".
 -الحديث الث د لث عا أيب س يد اٝندري رضي اهلل

نه " أف رسوؿ اب 

2

سئل:

أي ال اد أفضل درج عند اب يوـ القيام ؟ قػاؿ  :الدذاكروو اهلل كثيدرا والدذاكرات  .قلػب
:يا رسوؿ اب وما الاازي ُب س يل اب ؟ قػاؿ :لد ضدرب بسديفه فدي الافد ر والمشد دركين
حمى يناسر ويخمضب دم  ,لا و الذاكروو اهلل أفضا منه درجلً".

3

 -الحديث الدرابع  :عا أيب هريرة رضدي اهلل نده " أف رسػوؿ اب  قػاؿ :مدن قد

ال إله إال اهلل وحد ال ريك له والملك وله الحمدو وه
م ئل مرة ,ك نت له د

لى كا ي قديروفي ي م

شر رق بو وكم ت لده م ئدل حسدنل ومحيدت نده م ئدل سديئل و

 1أخرج ػهلل ال خ ػػاري ُب ص ػػحيحهلل  ,ت ػػاب اإل٬ن ػػاف ،ب ػػاب :م ػػا ق ػػاؿ :إف اإل٬ن ػػاف ه ػػو ال م ػػل ٓ ،ن ػػب رقػ ػ ،26 :
وأخرجهلل أيضػا م ػل ُب صػحيحهللُ ,ب تػاب :اإل٬نػاف ،بػاب :بيػاف ػوف اإل٬نػاف بػاب ػأب أفضػل األعمػاؿ ٓ ،نػب
رق  . 83 :ولفظ اٜنديم ٞن ل .
 2أخرجهلل م ل ُب صحيحهلل  ,تاب اإل٬ناف ،باب :بياف وف اإل٬ناف باب أب أفضل األعماؿ ٓ ،نب رق :
.85
 3أخرجهلل الاماي ُب اٛنامس  ,تاب  :الدعوات  ,باب  :باب منهلل ٓ ,نب رق  , 3376:قاؿ الاماي :
ديم مريب  ,وض فهلل الشيخ األل اين – ينهر ض يم الاميب والاهيب  ,ديم رق - :;: :
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وك نت له حرزا من الشيط و ي مه ذلدك حمدى يمسديو ولدم يدأت أحدد بأفضدا ممد جد
بهو إال أحد ما أكثر من ذلك".

1

 الحديث الخد مس :عػا عائشػ رضدي اهلل نهدالمر لنفسه".

ال ادة أفضل ؟ قاؿ :د

" قالػب:سػئل النػيب 

 :أي

2

فها األ اديم ومًنها ػدؿ ّنةموعهػا علػي أف هػاا التفضػيل لػي عامػا مطلقػا  ،بػل

يش ر بأف النيب 

قصد األفضلي بالن

للوقب أو ال ائل.

 إج ب د ت مخملددف ت ع د لمن د ت مخملفددل تمعلددق بسددبا
خير :
فقػػد وردت ٠نموع ػ مػػا أ

اديػػم النػػيب 

ددن أي المسددلمين

ال ػ ٩نيػػب فيهػػا عػػا أي اٞن ػػلمٌن

خًن  ،و االب اإلجابات قتضه مراعاة اؿ ال ائل :
 الحددديث األو  :عػػا ع ػػد اب بػػا عمػػر بػػا ال ػػاص رضػػه اب عنهمػػا  " :قػػاؿ :إفرجػبل سػػأؿ رسػوؿ اب
ويد ".



أي اٞن ػػلمٌن خػػًن ؟ قػاؿ  :مددن سددلم المسددلم و مددن لسد نه

3

 -الحددديث الث ن ددي  :عػػا ع ػػد اب بػػا عمػػرو  ":أف رجػػبل سػػأؿ رسػػوؿ اب  أي

اإلسبلـ خًن ؟ قاؿ :تطعم الطع م وتقرأ الس م لى من رفت ومن لم تعرف".

4

 1أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل  ,تاب :بدو اٝنػلي ,باب  :باب صف إبلي وجنود ٓ ,..نب رق .3119 :
 2أخرجهلل ال خاري ُب األدب اٞنفرد ٓ ,نب رق  . 715 :وض فهلل الشيخ األل اين -ينهر األدب اٞنفرد لئلماـ
١نمد با إٚناعيل ال خاري  ,جػ , 3ص ;, 46دار ال شائر اإلسبلمي – بًنوت  ,الط  :الثالث  ,سن
النشر  362; :هػ 3;:;/ـ  ,خرج أ اديثهلل  :الشيخ ١نمد الاصر الديا األل اين .
3

أخرجهلل م ل ُب صػ ػحيحهلل  ,تاب :اإليػماف ،باب:بياف فاضل اإلسػبلـ وأي أمور أفضلٓ ،نب رق . 40:

 4أخرجهلل م ػل ُب صحيحهلل  ,تاب :اإليػماف ،باب :بياف فاضل اإلسبلـ وأي أمور أفضل ٓ ,نب رق . 39:
337

 الح ددديث الث لد ددث :ع ػ ػا ع ػ ػثماف ب ػػا عػ ػ ػفاف رض ددي اهلل ن دده "ع ػػا الن ػػيب  ق ػػاؿ:خيركم من تعلم القرآو و لّمه".

1

 -الحددديث الرابددع  :عػػا أيب س ػ يد اٝنػػدري رضددي اهلل ندده ":أف الاسػػا مػػا األالصػػار

سػػألوا رسػ ػوؿ اب 

فأعطػػاه ٍ,ب سػػألو فأعطػػاه  ،ػػىت إذا الف ػا مػػا عنػػد  ،قػػاؿ :مد د

يان ندي من خير فلن أدخر نام ووم دن يسمعفف يعفه اهلل  ,ومن يسمين يينه اهلل
و ومن يص ر يص ر اهللو وم أ طي أحد من ط خير وأوسع من الص ر".

2

بد -وص ي مخملفل ب خم ف الح :
فقػػد

ػػاف النػػيب 

يتخػ ّػوؿ أصػػحابهلل بالوصػػايا  ,ومال ػػا مػػا ػػاف يأ يػهلل الوا ػػد مػػنه طال ػػا

النصػػق ُب األعمػػاؿ  ،واٞنبل ػػظ ُب ها ػهلل الوصػػايا لهػػا  -,س ػواو ّن ػػادرة من ػهلل أو بطلػػب مػػنه

– أهنا ٔنتلم ُب اٞنضموف  ،وضابط هاا االختبلؼ هو النهر ال ميي للنيب  بػػما يصػلق
الوا د منه دوف اآلخر .
أما األ اديم ال  ،ن هلل علي اعت ار الواقس فهه :

ندده "قػػاؿ :أ يػػب رسػػوؿ اب 

 الحددديث األو  :عػػا أيب أمام ػ رضددي اهلللص ْ ِم فَِ نَّدهُ ال ِمثْ َا لَهُ".
ك بِ َّ
فػقلب :مرين بأمر آخا عنك .قاؿَ :لَْي َ
 -الحديث الث ندي :عا أيب هريرة رضي اهلل

قاؿ :ال تيضب .فردد مرارا قاؿ :ال تيضب".

3

نده " :أف رجػبل قػاؿ للنػيب 

أوصػين،

1

 1أخرجػ ػهلل ال خ ػ ػ ػاري ُب ص ػػحيحهلل  ,ت ػػاب:فض ػػائل الق ػػرآف  ،ب ػػاب:خ ػػًن م ػػا لػ ػ الق ػػرآف وعلمػ ػهللٓ ،ن ػػب رقػ ػ
.5027:
 2أخرجهلل م ل ُب صحػ ػيحهلل  ,تاب  :الز اة  ,باب :فضل الت فم والصرب ٓ ,نب رق .1053 :
 3أخرجهلل ابا اف ُب صحيحهلل ٓ ,نب رقػ  . 3425:وأخرجػهلل الن ػائه ُب اٞنػػةتى ,تػاب :الصػياـ  ,بػاب
 :ذ ػػر االخ ػػتبلؼ عل ػػي ١نم ػػد ب ػػا أيب ي ق ػػوب ُب ػػديم أيب أمام ػ ُب فض ػػل الص ػػائ ٓ ,ن ػػب رقػ ػ . 2220:
وصححهلل الشيخ األل اين  –.ينهر صحيق وض يم اٛنامس الصاًن  ,ديم رق - . 6266 :
338

 الحدديث الث لددث  :عػا سػػفياف بػا ع ػػد اب الثقفػػه رضدي اهلل ندده "قػاؿ قلػػب  :يػػارسػوؿ اب ،قل ٕب قوال ال أس ػأؿ عنهلل أ ػدا ب دؾ  .قاؿ  :قا آمنت ب هلل ثم اسمقم ".

2

 الح ددديث الرابد ددع  :ع ػػا أال ػ رض ددي اهلل ن دده "قػػاؿ :لقػػه رسػػوؿ اب  أب ػػا ذر ،فقاؿ :ي أب ذر أال أدلك لى خصلمين همد أخدف لدى الظهدر وأثقدا فدي الميدزاو مدن
غيرهم ؟ قاؿ :بلػي يػا رسػوؿ اب .قػاؿ :ليدك بحسدن الخلدق و د
نفسي بيد ؛ م ت ما الخ ئق بمثلهم ".
جد -ق

الصدمتو ف الّدذي

3

العطد ي  ,ورفدضه من آخدرين .

فقػػد فػػرؽ 

ُب ق ػػوؿ الصػػدقات بػػٌن الصػػحاب رض د او اهلل لدديهم ,ػػل ُن ػػب

الهلل  ،وّنا فيهلل صبل

ما أيب ببػر رضدي اهلل نده ػل مالػهلل،وما عمػر رضدي

هلل ،فق ل 

اهلل نه شطر مالهلل  ،واعاض علي ب با مالك رضدي اهلل نده ٞنػا عػرض عليػهلل ػل مالػهلل
 ،ورد آخر جاو ّنثل ال يض ذه ا  ،و األ اديم اٞن ين ٟناا التفريي هه :
 -الحديث األو  :عا عمر با اٝنطاب رضدي اهلل

نده "قػاؿ:أمرالػا رسػوؿ اب 

أف التصدؽ ،فوافي ذلك ماال،فقلب اليوـ أس ي أبا ببر إف س قتهلل يوما،قاؿ:فةئػب بنصػم

مإب،فقاؿ رسوؿ اب 

 :م أبقيت ألهلك ؟ قلب:مثلهلل .وأ ي أبو ببر ببل ما عنػد ،

 1أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل  ,تاب :األدب  ,باب  :اٜنار ما الاضبٓ , ...نب رق .5765 :
 2أخرجهلل ابا اف ُب صحيحهلل ٓ ,نب رق  . 942 :وأخرجهلل اٜنا ُب اٞن تدرؾ ٓنب رق  7874 :وقػاؿ
الشيخ األل ػ اين  :صحيق  – .ينهر صحيق وض يم اٛنامس الصاًن  ,ديم رق - . 65;7 :
 3أخرجهلل ال يهقه ُب ش ب اإل٬ناف  ,فصل ُ:ب فضل ال بوت عا ل ما ال ي نيهلل و رؾ اٝنوض فيهلل ٓ ,نب
رق .4941:وأخرجهلل أبو ي لي ُب م ند  ,بقي م ند أال ٓ,نب رق .3298:و نهلل الشيخ األل اين– ينهر :
ال ل ل الصحيح  ,ديم رق . 3;5::و صحيق وض يم اٛنامس الصاًن ,ديم رق - . 626: :
339

فقاؿ:يا أبا ببر :م أبقيت ألهلدك ؟ قػاؿ:أبقيػب ٟنػ اب ورسػولهلل،قلب :واب ال أسػ قهلل إٔب
شهو أب ػدا " .



1

 الح دديث الث ن ددي  :عػػا جػػابر بػػا ع ػػد اب األالصػػاري " قػػاؿ :نػػا عنػػد رسػػوؿ ابإذ جػػاو رجػػل ّنثػػل بيضػ مػػا ذهػػب ،فقػػاؿ يػػا رسػػوؿ اب ،أص ػ ب هػػا مػػا م ػػدف ،

فخػػاها فهػػه صػػدق  ،مػػا أملػػك مًنهػػا ،فػػأعرض عنػهلل رسػػوؿ اب ٍ ، ب أ ػػا مػػا ق ػػل ر نػهلل
األ٬نا،فقاؿ مثػل ذلك  ،فأعػرض عنهلل ٍ ،ب أ ػا ما ق ل ر نػهلل األي ػر فػأعرض عنػهلل رسػوؿ اب

صلى اهلل ليه وسدلمٍ ,ب أ ػا مػا خلفػهلل ،فأخػاها رسػوؿ اب 
ألوج تػ ػهلل ،أو ل قر ػ ػهلل  ،فق ػػاؿ رس ػػوؿ اب  : ي ددأتي أح دددكم بمد د يمل ددك فيقد د

فحافػهلل هبػا ،لػو أصػابتهلل

صدقلو ثم يقعد يسماف الن س و خير الصدقل م ك و ن ظهر غنى".

 :ه ددذ

2

 الحددديث الث لددث  :عػػا ع ػػد اب بػػا ػػب "قػػاؿٚ:ن ػػب ػػب بػػا مالػػك رضددي اهللنه يقوؿ  :يا رسوؿ اب إف ما وب أف أ٦نلػس مػا مػإب ,صػدق إٔب اب وإٔب رسػولهلل صدلى
اهلل ليدده وسددلم ,قػاؿ :أمسددك ليددك بعد
سهمه الاي ِنيرب".

3

م لددك فهد خيد ٌدر لددك  ،قلػػب  :فػ ين أم ػػك

 1أخرجهلل أبو داود ُب سننهلل  ,تاب الز اة  ،بابُ :ب الرخص ُب ذلك ٓ ،نب رق  ,1678 :والاماي ُب
سننهلل تاب :اٞنناقب  ،بابُ:ب مناقب أيب ببر وعمر رضه اب عنهما ليهمآ ،نب رق . 3675:وقاؿ :
ديم ا صحيق  .و نهلل الشيخ األل اين  – .ينهر  :مشباة اٞنصابيق  ,ديم رق - . 8243
 2أخرج ػهلل أبو داود ُب سننهلل  ,تاب :الز اة ،باب:الرجل ٫نرج ما مالهللٓ ،نب رق  .1673:ض ّفهلل الشيخ األلػ اين
 -.ينهر  :إرواو الاليل ُب ٔنريا أ اديم منار ال يل  ,ديم رق - . :;: :
 3أخرجهلل ال خ ػاري ُب صح ػيحهلل  ,تاب  :تاب الوصايا  ,باب :إذا صدؽ أو أوقم ب ض مالهلل أو ب ض رقيقهلل
أو دوابهلل فهو جائزٓ ,نب رق . 2606 :
33:

فههػػر مػػا خػػبلؿ ذ ػػر ه ػا األ

اديػػم أف النػػيب 

ػػاف ي ػػرؼ خصػػائص أصػػحابهلل ،

و٪ندد ٟن ما يناس ه ما األ باـ  ,فلما رأ ال ز٬ن عند أيب ببر وعمػر  ،ق ػل اٞنػاؿ دوف
ا أف ٬ن ك ب ض مالهلل .

ردد  ،وٞنا رأ اختبلفا ُب األ واؿ  ،رد بيض الاهب  ،وأمر
د -األمر بم لي م اليميم  ,والنهي ن ذلك لل ع

.

إف األصل ُب األ باـ الشرعي أف والي األيتاـ ما أ

ا الطاعات  ,باعت ارها الوعػا

مػا التضػػاما  ،الػػاي ي ػػتحي صػػا هلل مرافقػ

النػػيب 

ُب اٛننػ  ,مػػا أف إمػػارة اٞن ػػلمٌن

والقػ ػياـ بشؤوهن ما أو د الواج ات  ،و بل٨نا ما أفضل األعماؿ ٞنا قاـ فيهلل ُني .
لبػػا م ػ ػ ػس هػػاا  ،فتقػػدير أ ػواؿ النػػاس  ,وم رف ػ مػػا يصػػلق لئلمػػارة ٣نػػا ال يصػػلق ,
وم ػػا ي ػػتطيس واليػ ػ اليت ػػي

٣ن ػػا ال يق ػػدر عليه ػػا  ،ج ل ػػب الن ػػيب 

٬نن هم ػػا ع ػػا ب ػػض

الصحاب :
 الحديث األو  :عػا سػهل بػا سػ د رضدي اهلل نده "عػا النػيبأن وك فا اليميم في ال نل هاذا  .وقاؿ ب ص يهلل ال اب والوسطي".





قػاؿ :

1

 الحديث الث ندي  :عا ع د اب با عمرو رضي اهلل نده " قػاؿ  :قػاؿ :رسػوؿ اب :إ ّو المقسددطين نددد اهلل و لددى من د بر مددن ن د ر ددن يمددين الددرحمن ددز وجددا و

وكلم يديه يمين و الذين يعدل و في حامهم  ,وأهليهم و وم ول ا".

2

 -الحددديث الث لددث  :عػػا أيب ذر رضددي اهلل ندده " أف رسػػوؿ اب  قػػاؿ  :يد أب د

ين
ذر إني أراك ضعيف وإني أحب لك م أحب لنفسي و ال ّ
تأمر ّو لى اثندين و وال تد لّ ّ
1
م يميمْ ".
1
2

أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل  ,تاب:األدب ,باب  :فضل ما ي وؿ يتيما ٓ .نب رق .5659 :
أخرجهلل م ل ُب صحيحهلل  ,تاب اإلمارة  ,باب  :فضيل اإلماـ ال ادؿ ,وعقوب اٛنائر  ,واٜنم علي الرفي
بالرعي ,والنهه عا إدخاؿ اٞنشق عليه ٓ ,نب رق .1827 :
;33

فالػػاي ي

ػػتنتا ٣نػػا س ػ ي أف النػػيب 

قػػد منػػس أبػػا ذر رضددي اهلل ن دده مػػا ػػوٕب

اإلمارة ٞنا ٓنتاجهلل ما جلد وقوة ,وصرب و بم  ،و ػالك ػوٕب أمػواؿ اليتػامي  ،وقػد صػرح
بتلك ال ل

قوؿ النيب 

ديم آخر :ي أب ذر إنك ضعيف و وإنه أم نل و وإنه يد م

القي مل خزي وندامل ,إال ّْ من أخذه بحقه وأد الذي ليه فيه ".

2

لالك وضس فقهاو ال ياس الشرعي شرط القوة والصبلب ُب اٜني  ،شرط ما شػروط
وٕب اإلمام البرب وما ذلك " أف يبوف ٣نا ال لحقهلل رق وال هوادة ُ ،ب إقام اٜندود ،
وال جزع لضرب الرقاب".

3

هد --د ؤ صلى اهلل ليه وسلم للصح بل بأد يل مخملفل :

فقد ث ب أالهلل 

دعا ألال با مالػك رضدي اهلل نده ببثػرة اٞنػاؿ ٞ ,نػا رأ فيػهلل متاالػ

الػػديا وقػػوة الػػنف وأال ػهلل سػػية ل اٞنػػاؿ ُب يػػد ال ُب قل ػهلل ،يتخػػا وسػػيل ٝندم ػ اإلسػػبلـ
واٞن لمٌن ال درؾ فتن ي قط فيهلل ف ورؾ لهلل فيهلل ،بينما أعرض عا الدعاو لث ل با اطػب
رضي اهلل نه ٌن سألهلل الدعاو ببثرة اٞناؿ ٞنا خشه عليهلل ما فتن الداليا  ،وقػػاؿ لهلل :قليػل
ؤدي شبر خًن ما ثًن ال طيقهلل .
 الحديث األو  :ع ػا أـ سػ ػػلي رضي اهلل نه " قاؿ :يا رسوؿ اب أال خادمػ ػك ,أدع اب لهلل ,قاؿ  :الله دم أكثر م له وولد وب رك له فيم أ طيمه" .

1

1

أخرجهلل م ل ُب صحيحهلل ,تاب :اإلمارة  ,باب :راه اإلمارة باًن ضرورة ٓ,نب رق .1826 :

 2أخرجهلل م ل ُب صحيحهلل  ,تاب :اإلمارة  ,باب :راه اإلمارة باًن ضرورة ٓ ,نب رق .1825 :
 3ال اقبلين ,أبو ببر ١نمد با الطيب ,التمهيد ُب الرد علي اٞنلحدة اٞن طل ,والروافض واٝنوارج واٞن تزل ,ص182
ٓ ,نقيي ١:نمود ١نمد اٝنضري  ,و١نمد ع د اٟنادي أبو ريدة  ,دار الفبر ال ريب -القاهرة  /مصر ,ط:
بدوف  ,سن النشر  :بدوف .
342

الحديث الث ندي  :ما روي عا ث ل با اطب أالهلل قاؿ  :يا رسػوؿ اب  ,ادع اب أفيرزقين ماال  .قاؿ  :ويد دحك ي ثعل ل قليا تبدي ار خير من كثير ال تطيقه".

2

ثالثا  :مراعاة أحوال المخاطبٌن .

إف الن ػػيب 

ػػاف يق ػ ػ ّدر ػػاالت االس ػػتطاع عن ػػد عم ػػوـ الص ػػحاب  ,ل ػػالك ػ ػػاف

يأخ ػػاه بالي ػػر والت ػػدرج ُب نفي ػػا أ ب ػػاـ الش ػري  ،و ػػاف ٫نت ػػار األي ػػر  ،وي ن ػػم م ػػا
يشدد علي ال ام  ،ىت إذا رأ ما يتحمل ال زائ  ,ف الهلل يأمره هبا .
وما اعت ار ٜناؿ الصحاب  ،أو ظروؼ اٞنر ل ال ٬نر هبا اٞن لموف ٤ ،ند أف أ بامهلل
اف الضابط فيها هو قدير اٞنصلح فيما يتناسب مس الواقس .
وها ب ض األمثل ال سن ت ٌن هبا ل ياف شرعي مراعاة مناط األ باـ و و قديرها
وفػق ػهلل ّنػػا ٩نلػػب البمػػاؿ و٪نػػيط األمػػر بالنمػػاو  ،ويػػؤدي إٔب االسػػتقام  ،وّنػػا يػػؤدي اٞن ػػىن
االصطبل ه اٞن تمد ُب ال حم :
 الحديث األو :عا أيب هريػرة رضي اهللأ ق لى أممي ألمرتهم ب لس اك".

نه " أف رسػوؿ اب 

قػاؿ:لد ال أو

3

 -الحددديث الث د ني  :عػػا ابػػا ع ػػاس رضددي اهلل نهم د " قػػاؿ  :أعػػت

رسػػوؿ اب 

ليل ػ بال شػػاو  ،ػػىت رقػ ػد النػػاس واستػ ػيقهوا  ,ورقػػدوا واسػ ػتيقهوا ,فقػػاـ عمػػر بػػا اٝنطػػاب ،
1

أخرجػهلل الاماي ُب اٛنػػامس  ,تاب اٞنناقب  ,باب  :منػاقب ألال

با مػالك رضي اهلل نهٓ .نب رق :

ا صحيق  ,وقاؿ الشيخ األل اين  :صحيق  -.ينهر  :ال ل

 .3829قاؿ الاماي  :ػديم
الصحيح  ,ديم رق -. 362 :
 2أخرجهلل اٟنيثمه ُب ٠نمس الزوائد ,وقاؿ :روا الطرباين  ,وفيهلل عله با يزيد األٟناين وهو ماوؾ ( عله با ايب ببر
اٟنيثمه ٠ ,نمس الزوائد  ,جػ  , 9ص  , 53دار الرياف للااث  /دار البتاب ال ريب  -القاهرة  /بًنوت  ,الط
 :بدوف  ,سن النشر  3629 :هػ ) .وقاؿ الشيخ األل اين عا اٜنديم  :ض يم  – .ينهر صحيق وض يم
اٛنامس الصاًن  ,ديم رق - . 6334 :
 3أخرجهلل مالك ُب اٞنوطػأ  ,تاب  :الطهارة  ,باب  :ما جاو ُب ال واؾ ٓ ,نب رق . 145 :
343

فقػػاؿ :الصػػبلة  ،قػػاؿ :عطػػاو قػػاؿ ابػػا ع ػػاس :فخػػرج الػػيب اب 

ػػأين أالهػػر إلي ػهلل اآلف،

يقطػػر رأس ػهلل مػػاو واض ػ ا يػػد علػػي رأس ػهلل  ،فقػػاؿ :ل د ال أو أ ددق لددى أممددي ألمرتد دهم أو
يصل ه هاذا".

1

 -الحددديث الث لددث  :ف ػػا جػػابر رضددي اهلل ندده " قػػاؿ :ػػاف م ػػاذ يصػػله مػػس النػػيب

ػأمه ،ففػػتق
, ث ػ يػػأٌب فيػ ّ
ػؤـ قومػهلل ،فصػػلي ليلػ مػػس النػػيب  ال شػػاو ٍ،ب أ ػػي قومػهلل فػ ّ
ب ػػورة ال قػػرة فػػا٥نرؼ رجػػل ف ػػل ٍ ،ب صػػلي و ػػد واالصػػرؼ ،فقػػالوا لػهلل :أالافػقػػب يػػا فػػبلف؟

قاؿ :ال ،واب! وآل ٌن رسوؿ اب 

فؤلخربالهلل .فأ ي رسػوؿ اب  فقػاؿ :يػا رسػػوؿ اب

 ،إالا أصػحاب الػواضق ال مل بالنهار ،وإف م ػاذا صػ ػلي م ك
ال شػػاوٍ ،ب أ ػػي فػػافتتق ب

ػػورة ال قػػرة ،فأق ػػل رسػػوؿ اب 

أفمّ و أنت؟ اقرأ باذا واقرأ باذا".

علػػي م ػػاذ فقػػاؿ :ي مع د ذ ,

2

 -الحددديث الرابددع  :عػػا أيب م ػ ود األالصػػاري رضددي اهلل ندده " قػػاؿ :جػػاو رجػػل إٔب

رسػػوؿ اب 
رأيػب النػيب  مضػب ُب موعهػ

فقػػاؿ:إين أل ػػأخر عػػا صػػبلة الص ػ ق مػػا أجػػل فػػبلف ٣،نػػا يطيػػل بنػػا ،فمػػا
ط أشػد ٣نػا مضػب يومئػا ،فقػاؿ :يد أيهد الند س إو
قػ ّ

منام من ّف ِرينو فأيام ّأم الد دن س فلي جز وف و من ورائه الا ير والضعيف وذا الح جل".
.3

 1أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل  ,تاب  :مواقيب الصبلة ,باب  :النوـ ق ل ال شاو ٞنا ملب ٓ,نب رق 545:
.
 2أخرجهلل م ل ُب صحيحهلل  ,تاب  :الصبلة  ,باب  :القراوة ُب ال شاو ٓ ,نب رق .465 :
 3أخرجهلل م ل ُب صحيحهلل  ,تاب :الصبلة  ،باب  :أمر األئم بتخفيم الصبلة ُب ٕناـ ٓ ,نب رق .466:
344

 الحديث الخ مس  :عا أال با مالك رضي اهلل نه "قاؿ :ما صليب وراو إماـقط  ،أخم صبلة وال أًب ما النيب
أف ف ّأمهلل".



 ،وإف اف لي ػمس ببػاو الصػيب  ،فيخفػم ٢نافػ

1

 1أخرجػهلل ال خػاري ُب صػحيحهلل  ,تػاب  :اٛنماعػ واإلمامػ  ,بػاب  :مػا أخػػم الصػبلة ٍب ببػاو الصػيب ٓ ,نػػب
رق . 676 :
345


أسس مفهوم التنزٌل ومظاهره فً كتاب المعٌار المعرب
وفيه مبحثان :

المبحثثثث األول :أسثثثس مفهثثثوم التنزٌثثثل مثثثن خثثثالل
نوازل المعٌار .
المبحث الثانً  :مظاهر النزعة نحثو تسثدٌد التنزٌثل
من خالل فتاوى المعٌار .
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:

٪نصػل علػي خيػوط شػ ّبل
ي تطيس الناظر ُب ٠نمػوع الػوازؿ تػاب اٞن يػار اٞن ػرب أف ّ

منهوم متبامل لتنػزيل األ باـ الشرعي  ،وهاا يدؿ علي صػور ال لمػاو واٞنفتػٌن البامػل
ٟنػػاا اٞنفهػػوـ بأال ػػاقهلل اٞنختلف ػ  ،مػػًن أهن ػ مػػا س ػ بو ُب ريػػم  ،وال ٗن ػػو ُب قػ ػ ػواعد ،
ولبننا ال تطيس اٜنصوؿ علػي أهػ أسػ ذلػك اٞنفهػوـ مػا خػبلؿ اسػتقراو النػوزاؿ واسػتنتاج
أهػ القواعػػد  ،مػػا ال يفو نػػا ُب هػػاا الفصػػل التن يػهلل علػػي مهػػاهر النزعػ التن ػ ػزيلي ُب تػػاب
اٞن يار ما خبلؿ ب ض اإلشارات القوي والدال علي اٞننزع التن ػزيله الاي هػدؼ مػا خبللػهلل
اٞنفتوف الوصوؿ إٔب أ

ا ديد لتوقيس األ باـ الشرعي .
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املبِحَثُ األوّل :
وفيه ثالثة مطالب :
المطلثثب األول  :تنزٌثثل األحكثثام الشثثرعٌة مرحلثثة مثثن مراحثثل
النظر الشرعً .
المطلثثثب الثثثثانً  :تنزٌثثثثل األحكثثثام الشثثثثرعٌة تختلثثثف نتائجثثثثه
باختالف محال األحكام.
المطلب الثالث  :القصد سالمة التنزٌل وسداد التوقٌع .
.
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المطلثثب األول  :تنزٌثثل األحكثثام الشثثرعٌة مرحلثثة مثثن مراحثثل
النظر الشرعً .
النػػاظر – ومػػا خػػبلؿ تػػاب اٞن يػػار ُ -ب إجابػػات الفقهػػاو علػػي مػػا أشػػبل علػػي
الناس  ،في حثوف لهلل عا ٢نرج يق لهلل الشرع و٪نقي مقاصد ٩،ند إشارات جليػ ؤ ػد فاو ػا
ب ػػٌن مرا ػػل النه ػػر الش ػػرعه ُب القض ػػايا  ،فية ل ػػوف أوؿ مر لػ ػ " :ب ػػاؿ اٛنه ػػد ال قل ػػه ُب
النصػػوص اسػػتثمارا لطاقػػات الػػنص ُب اف ػ دالال ػهلل علػػي م االي ػهلل وأ بام ػهلل  ،وٓنديػػدا ٞن ػراد
الشرع منهلل  ،وال سػيما إذا ػاف الػنص خفيػا باالعتمػاد علػي األدلػ والقػرائا ٍ ،ب الاجػيق ّنػا
يالب علي الها أالهلل اٞنراد ما النص " .

1

ما اللم ما خبلؿ النوازؿ ثاين اٞنرا ل وهه مر ل التنزيل علي الوقائس .
ويتضق هاا األمر جليا ما خبلؿ القواعد التاليػ  ،الػ ًب استخبلصػها واسػتنتاجها
ما فتاو اٞن يار :
الق دة األولى  :اليظـس الـــسعي لــُ مستبتـاٌ  :أ -ىظـس يف هَـه أحكـاو
الـازع  .ب -ىظس يف تيزيل الـسيعة على الواقع .

أوال  -:ددرح معنددى ال ددق دة  :فاٞنقصػػود مػػا إال ػزاؿ الش ػري  ،هػػو أف يتمثػػل النػػاس
هديها  ،وهاا التمثّل ال يبوف فقط بوقوع ف ػه ٠نػرد لؤل بػاـ الشػرعي ُب الػاها  ،بػل ال
بػ ّد ما الهر زائد ٣نثل ُب نػزيل الشري علي أف اؿ اٞنبلفٌن  ،وهػاا النهػر الزائػد ال يقػوـ إال

1

١نم ػػد فتح ػػه ال ػػدريين  ,ال ػ ػمناها األصػ ػولي ُب االجته ػػاد ب ػػالرأي ُب التشػ ػريس االس ػػبلمه  ,ص  , 16الش ػػر
اٞنتحدة للتوزيس –دمشي  ,الط :الثاالي  ,سن النشر 1405 :هػ 1985 /ـ .
349

علي قواعد منهةي  ،مثلهلل مثل النهػر األوؿ ُب فهػ أ بػاـ الشػري  ،لػالك فهمػا ق ػماف
متمايزاف و٢نتلفاف ،ولي أ د٨نا بأؤب ما اآلخر ُب منهوم التشريس .
ث ني  :تأسيس هذ الق دة :
املثال املؤسمس األول  :ورد ُب اٛنػز األوؿ مػا تػاب الوالشري ػه ال ػؤاؿ عػا البتابػ
ُب امػػد الػػروـ  ،و ا ػػم ال لمػػاو ػػوؿ قريػػر اٛن ػواب عن ػهلل  ،و االػػب ١نصػػل أق ػواٟن قراب ػ
الثبلث ػػٌن ص ػػفح  ،وه ػػه م ػػا أب ػػدع م ػػا ورد ُب البت ػػاب  ،إذ ٓن ػػوي م ػػا الفوائ ػػد التار٫نيػ ػ ،
والتخر٩نػػات الفقهيػ  ،والتوجيهػػات األصػػولي مػػا يفيػػد ال ا ػػم ويانيػهلل عػػا البثػػًن  ،وألجػػل
هػػاا فػػنا ابػػا مػػرزوؽ وٚنػػي هػػاا اٞن حػػم بػ ػ :قريػػر الػػدليل الواضػػق اٞن لػػوـ  ،علػػي ج ػواز
الن ػػخ ُب ام ػػد ال ػػروـ .1والػػص س ػؤاٟنا ٢نتص ػرا ػػاآلٌب  " :وسػػئل ر٘ن ػهلل اب  2ع ػػا البام ػػد
الرومه  ،هل ٩نوز است مالهلل والن خ فيهلل أـ ال ؟ "...

3

ما خبلؿ رد الفقهاو علي هػا الفتػو ف النػا ال ػتطيس ٕنييػز م ػتويٌن مت ػاينٌن ُب هػا
الردود واألجوب ؛
 أما أولهما  :فال حم ما الفقهاو علي اٜنب الشػرعه للنةاسػ  ،والبتابػ فيهػا ،وب ط اٜنديم عا ٤ناس البفار ومػا يل ػوف ومػا ي ملػوف  ،فقػد ث ػب ُب الفقػهلل اٞنػالبه
مػػا أ بػػاـ عام ػ ػ أ ّف " ال يتوضػػأ ب ػػؤر النص ػراين وال ّنػػا أدخػػل يػػد في ػهلل "
الف الفقهلل أف عدـ ٓنقي النةاس ال ٬ننس ما است مالهلل .

4

مػػا جػػاو ُب

5

 1أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 1ص . 57
 2يقصد اإلماـ ١نمد با مػرزوؽ  ،ألالهلل صا ب الفتو ال ابق اٞنت لق ب لخ جلد االال اف واست مالهلل .
 3اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 3ص 97
 4اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص 97
 5اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 3ص 97
34:

واٞنبل ظ أيضا أهن ٪نتاجوف أدل شرعي والصوصا ما الو ه لبلستدالؿ علي اٜنبػ
بصور هلل النهري  ،ألف اٞنر ل مر لػ ث ػوت اٜنبػ ّندر ػهلل الشػرعه ،ما قػاؿ اإلمػاـ الشػاطيب
 ،ومػػا ذلػػك اسػػتدالٟن ُنػػديم " ُب ال خػػاري  :و وضػػأ عمػػر مػػا بيػػب الصػراالي "  ،وأيضػػا

ُن ػػديم اب ػػا ع ػػاس أف الن ػػيب  ،ص ػػاّب أه ػػل ٤ن ػراف عل ػػي ألف ػػه ل ػ النص ػػم ُب ص ػػفر
والنصػ ػم ُب رج ػػب  ،يؤدوهن ػػا إٔب اٞن ػػلمٌن .وذ ػػر اب ػػا م ػػرزوؽ أف أص ػػوٟنا الش ػػرعي ث ػػًنة
وعامػ  ،مػػًن أف الشػػرع ٓب يفردهػػا بػػااهتا  ،فنقي ػػها علػػي األ بػػاـ الػ ث تػػب بأدلػ خاصػ
ب ينها فقاؿ  ":وإ٧نا هه أقي

دؿ علي ناوؿ النصوص ٟنا  ،ف هنا م أل داخلػ ُب عمػوـ

الصوصه و ليات ألفاظه  ،وإ٧نا عدمنا النص فيها ال فيما يتناوٟنا ".

1

مػا أف الفقهػػاو ر٘نهػ اب ػأب يلةػػؤوف ُب هػػاا اٛنػزو مػػا بنػػاو اٛنػواب علػػي النازلػ
إٔب تػب الفقػهلل اٞنػػالبه ومػا عليػهلل أئمػ اٞنػػاهب  ،وعمػدة أقػواٟن  ،ومػا ذلػػك قولػهلل ُب هػػا
النػػازل  :وُب ال ت ي  ،..وُب اٞنختصر قاؿ مالك  ،..قولهلل ُب تاب الطهػارة مػا اٞندوالػ ،..
والقل ب ضه أف ابا اٞناجشوف  ،..وما علل بهلل اٞنازري ...
إف هػا اٞنر لػ ُب ٕنثػػل أ بػاـ الشػري

2

ػتخدـ فيهػػا القواعػد الػ اسػتن طها ال لمػػاو

السػتخراج األ بػاـ الشػرعي مػا النصػوص  ،ويههػر جليػا  ،ومػا ط يقػات ذلػك ُب النازلػ
الػ ٥نػػا بصػػدد الت ليػػي عليهػػا قولػهلل  ":ال سػػيما علػػي قاعػػدة الشػػاف ه اٞن لومػ مػػا أ ّف تددرك
االسمفصد فددي حا يددل األحد ا مددع قيد م االحممد و يقد م مقد م العمد م فددي المقد ،
وهباا ياجق ماهب ابا ع د اٜنب ".

3

 1اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 3ص ;9
 2اٞنصدر الف هلل  ،ج ػ  ، 3ص . :4 – :3 :
 3اٞنصدر ال ابي  ،ج ػ  ، 3ص . :4 :
;34

 وأمثثا ثانٌهمثثا  :فهػػو النهػػر الزائػػد علػػي ٠نػػرد الت ػػرؼ علػػي اٜنب ػ الشػػرعه  ،بػػأفي حػػم الفقيػهلل ُب مػػبلب ات الواقػػس وظػػروؼ الزمػػاف واٞنبػػاف وٓنقػػي اٞنقصػػد ُب الواقػػس  ،من ػهلل
٤نػػد أف اإلمػػاـ ابػػا مػػرزوؽ الهػػر إٔب اجػ اٞن ػػلمٌن إٔب ذلػػك الػػورؽ مػػس عػػدـ صػػن هلل إال ُب
األالػػدل و فػػاس  ،ويػػأٌب ّنػػا يػػؤدي إٔب ٓنقيػػي مقاصػػد الش ػري والتوس ػ علػػي النػػاس ورفػػس
اٜنػػرج عػػنه  ،الػػاظرا ب ػػٌن الفقيػهلل اٞنت صػػر إٔب الواقػػس  ،فهػػو يؤ ػػد إٜنػػاح الضػػرورة بقول ػهلل " ال
ال ل عمومها ُب هاا الشاهد بل ثرهتا "  1والّهلل إٔب أالهلل قد روعه أقػل مػا هػا الضػرورات

 ،وشػػاهد مػػا ذ ػػر اسػػت ماؿ ب ػػض اٞنيػػا اٞنتاػػًنة ّنػػا ال ينفػػك عنهػػا مال ػػا ولػػو ُب ب ػػض
األوقػػات  ،وبقػػوؿ ابػػا شػػهاب ُب اٞندوال ػ  :ال بػػأس أف التوضػػأ ب ػػؤر البلػػب إذا اضػػطررت
إليهلل  .وضرورة است ماؿ الورؽ ُب أمور الديا والداليا ال ٫نفي .
إف هػػاا النهػػر الزائػػد هػػو النهػػر الػػاي ٬نتػػد إٔب مراق ػ ٓنقػػي مقاصػػد الشػػارع اٜنبػػي ،
و ط يقػام علػػي مػػا ٥نػػا فيػهلل فػ ّف اإلمػػاـ اٞنفػ ابػػا مػػرزوؽ ي حػػم  -علػػي طريقػ الفنقلػ – ُب
دت  :إالّػهلل
ٓنقػي فػػظ اٞنػاؿ بػػالتحرًن أو اإلبا ػ ُب اسػت ماؿ امػػد الػػروـ  ،فقػاؿ  ":فد و قلد َ
لػػي ّنػػاؿ للم ػػلمٌن  ،فػػبل يػػؤدي ػػرؾ الن ػػخ في ػهلل إٔب إضػػاع اٞنػػاؿ  .قلددت ْ :أرأيػػب لػػو
مػػن اٞن ػػلموف بػػبلد النصػػار  ،وظفػػروا مػػا ٗنلػ الانػػائ بػػورؽ  ،ألػػي هػػو ينئػػا مػػا مػػاؿ
اٞن لمٌن ؟" ...

2

املثال املؤسس الثانمي :و٥نا بصدد اٜنديم عا القاعدة األؤب ال ث ب مر لتٌن مػا
مرا ل النهر الشرعه  ،ههر ب ض األجوب ال تبوف ما أ باـ شرعي م لق علي واقس
م ٌن  ،والاي يلحي اٜنب بالواقس هو اٞنبلم علي

ب ما ظهػر لػهلل مػا واق ػهلل  ،فقػد "

سػػئل ابػػا صػػاّب عػػا فػػأرة وق ػػب ُب عػػٌن ر ػػا اٞنػػاو فطحنهػػا  ،أ٩نػػوز أ ػػل ذلػػك الػػدقيي ؟
 1اٞنصدر الف هلل  ،ج ػ  ، 3ص . :6 :
 2اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص . :9 :
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فأجػاب  :إف ػاف ثػًنا فليؤ ػل  ،وإف ػاف قلػيبل فػبل يؤ ػل  1 " .فيػدؿ ذلػك داللػ واضػح
علي اال ناو اٜنب علي مر لتٌن ؛ مر ل الػحب الشرعه  ،ومر ل نػزيلهلل  ،ذلك أ ّف " ػل
دليل شرعه م ين علي مقدمتٌن  -:إ دا٨نا راج إٔب ٓنقيي اٞنناط الشرعه - ،و األخػر
راج إٔب الف اٜنب الشرعه  2 ".وما أمثلتهلل ال ارزة ناوؿ اٝنمػر و بمهػا اٜنرمػ  ،فػ ذا
شرع ُب ناوٟنا قيل  :أهاا ٙنر أـ ال ؟ ف ذا وجد فيهلل أمػارة اٝنمػر أو قيقتهػا بنهػر م تػرب ،
قاؿ ال هاا ٙنر  ،فيقاؿ لهلل  :ل ٙنر راـ االست ماؿ فيةتن هلل .

3

املثمممال املؤسمممس الثالمممث :وذلػػك عنػػد النهػػر ُب الفتػػاو واألجوب ػ اٞنت لق ػ بػػالرخص
الشػػرعي  ،ف ػ ف الفقهػػاو ر٘نه ػ اب ػػأب ػػاملوا مػػس الرخص ػ بػػاٞن ىن اإلضػػاُب أي ببوهنػػا
لي ػػب أصػػلي  ،فبػػل وا ػػد مػػا اٞنبلفػػٌن ع ػػارؼ لنف ػهلل فقي ػهلل هبػػا  ،وهػػاا الهػػر زائػػد ع ػػا
مقتضي اٜنب ال اـ اجملرد .
ومنهلل ما سئل عنهلل ابا رشد ما م اٞنصحم علي مًن وضػوو  ،فأجػاب بقولػهلل -
ر٘نػ ػهلل اب ػػأب  ":-وق ػػد رخ ػػص لل ػػاي ي ػػت ل الق ػػرآف أف يقػ ػرأ ُب الل ػػوح عل ػػي م ػػًن وض ػػوو
وللمؤدب أف يشبل األلواح علي مًن وضوو "...

4

ذلك أف الرخص ثابت ُب أ باـ الشري اإلسبلمي  ،ولبا نزيلها علي مػا يطػابي
م ػػىن الرخص ػ شػػرعا هػػو النهػػر الزائػػد الػػاي ٓنػػدثنا عن ػهلل  ،و ػػاؿ هػػاا ػػاٞنريض يتحقػػي مػػا
صػػوؿ م ػػىن اٞنػػرض الػػاي ألجل ػهلل رخػػص ُب ب ػػض التخفيفػػات  ،و صػػوؿ اٞنقصػػد مػػر ط

 1اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ،ص . 34:
 2أبو إسحاؽ الشاطيب  ،اٞنوافقات  ،جػ  ، 5ص . 56-55
 3بلخًن عثماف  ،مرجس سابي  ،ص ;. 9
 4أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص ;. 4
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بتحقيي م مي الرخص ُب الواقس  ،فبثًن مػا النػاس يقػو ُب فػاة مرضػهلل مػا ال يقػو عليػهلل
مًن .
ث لث  :االسمنم ج الممرتب لى هذ الق دة :
٣نػػا سػ ي  ،يههػػر أ ّف أ ػػد الزوايػػا اٞنشب ػػل لرؤيػ فقهػػاو اٞن يػػار للتن ػزيل  ،اعت ػػار م ػ ػػر ل
ما مرا ل النهر ُب الشري  ،بل وع ػ ّد ق يما للمر لػ األؤب  ،وهػه النهػر إٔب األ بػاـ
٠نردة  ،واعت ار الثمرة اٞنرجوة ما باليم الشري ألف بهلل يتحقي إخراج اٞنبلم عا داعيػ
هوا .
الق دة الث نيل  :الري يصيع الفسق بني مسحلة هَه األحكاو وتيزيلَا على
حماهلا يف الواقع ٍ ،و جتسد األوىل ،وتـَخـّــص الناىية .

أوال  -:رح معنى الق دة  :ف لماو اٞن يار ينهروف إٔب اٜنب عندما يبػوف عاما
صػا  ،وبالتػإب
٠نردا  ،وينهروف إليهلل وقد ػ ّفتهلل مبلب ات أخرجتػهلل عػا ْنػرد  ،فأصػ ق ّ
مشخ م
ّ
فػػالنهر قػػد اختلػػم  ،ب ػ ب لػػك اٞن ػػاين الزائػػدة اٞنلحوظ ػ ُب الف ػػل اٞنشػػخص  ،بػػل إف
شخص اٜنب هو الاي اقتضي هاا النهر.
ث ني  :تأسيس هذ الق دة :
يههػػر مػػا خػػبلؿ فتػػاو ال لمػػاو ُب اٞن يػػار اٞن ػػرب أف فتػػاويه االػػب ت ػػس شػػخص
ال ػؤاؿ أو عموميت ػهلل  ،فنةػػد  :أف ال ػؤاؿ إذا ا تػػو علػػي وقػػائس ثػػًنة ف ػ ّف جواب ػهلل ٪نتػػوي
فاصػػيل أ ثػػر  ،وهػػو مػػا ينةػػر عنػهلل اختبلفػػا ُب األ بػػاـ ِ ،نػػبلؼ ال ػؤاؿ الػػاي ال ٪نػػوي
واق ػ ا متش ػ ا بل خرج ٢نرج ال موـ  ،ف ف جوابهلل عاـ ال ٫نتلم .
وال ػػآب ينه ػػر إٔب النػ ػوازؿ وه ػػه عام ػ ػ ٠ن ػػردة  ،وينه ػػر إليه ػػا وه ػػه مشخص ػ ػ

فته ػػا

مبلب ػػات أخرجتهػػا عػػا التةػػرد  ،وبالتػػإب فػػالنهر قػػد اختلػػم ب ػ ب لػػك اٞن ػػاين الزائػػدة
اٞنلحوظ .
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املثممال املؤسممس األول  :مػػا سػػئل عنػهلل ال لمػػاو ُب موضػػوع البفػػاوة ُب النبػػاح وهػػو
أمػػر م تػػرب  ،لبػػا ال ػؤاؿ األوؿ عػػاـ خػػاؿ مػػا عوامػػل التشػػخص  ،لػػالك ػػاف الهػػر عامػػا
و بمهلل أيضا  ،وال ػؤاؿ الثػاين شػخص  ،فػاختلم النهػر واختلػم اٛنػواب  ،فقػد " سػئل
ب ض ال لماو عا رجل فاسد اٜناؿ ما ال رب زوج ابنتهلل مػا مػًن ػمو  ...فأجػاب  :بأالػهلل
ينهػػر ٟنػػا ال ػػلطاف ولػػي ألبيهػػا الفاسػػد اٜنػػاؿ أف يزوجهػػا مػػًن ػػمو  ،وُب اٜنػػديم  :مػػا
زوج ريػمتػهلل ما فاسي وهو ي ل  ،فقد قطس ر٘نها  1 ".و٥نا الػر بأف اٛنواب اف ٢نتصػرا
والػػحب وا ػػد ُب الشػري اإلسػػبلمي ال اخػػتبلؼ فيػهلل  .بينمػػا ٤نػػد الفػ ال ػؤاؿ ُب واق ػ
أخػػر  ،ولبنػهلل اشػػتمل علػػي مػػا الػػتم ولػهلل وأ ػػاط بػهلل  ،فاقتضػػي الهػرا زائػػدا عػػا النهػػر ُب
٠نرد فهػ اٜنبػ الشػرعه واسػتن اطهلل  ،بػل االتقػل إٔب الػػنهر ُب الواق ػ وإٜنػاؽ اٜنبػ بػػها أو
ْنػػاوز لل حػػم عػػا ب ػ شػػرعه جديػػد ٪نقػػي اٞنقصػػد من ػهلل ُب لػػك الواق ػ  ،فقػػد " سػػئل
الفقيػهلل أبػػو ١نمػػد ع ػػد اب ال دوسػػه عػػا رجػػل ػػاجر صػػاّب اٜنػػاؿ  ،ظػػاهر النةابػ مشػػتابل
ب ػػاٞنتةر ٓ ،ب ي ػػرؼ لػ ػهلل ٔنل ػػم وال أخ ػػا فيم ػػا ال ي نيػ ػهلل  ،وه ػػو ينت ػػب قي ػػيا  ،ػػاز ذل ػػك
الن ب هو وآباؤ ما ق ل  ،خطب امرأة ما أورب ما ق ائػل الربابػر  ...فقػاـ ب ػض إخواهنػا
٣نا لي بوصه ب د رضي مػا الوصػه ب قػد النبػاح  ،وادعػي أ ّف الرجػل لػي ببػمو ٟنػا ،
واق ػػاـ ب ػػالك رٚن ػػا وأراد ف ػػخ النب ػػاح  .فأج ػػاب  :إذا ث ػػب أف ال ػػزوج اٞن ػػا ور باألوص ػػاؼ
اٞنا ورة  ،فهه فاوة صحيح م تربة  ،واالعت ار ُب البفاوة عنػد ابػا القاسػ اٜنػاؿ واٞنػاؿ
 ،وبػهلل القضػاو وعليػهلل ال مػل ..فالواجػب استف ػاره عػا وجػهلل عػدـ البفػاوة  ،فػ ف ٓب ٬نبػا
استف ػػاره ل ػػموهت  ،أو ل ػػد مي ػػته أو المتنػػاعه مػػا بيػػاف ذلػػك ردت شػػهادهت  ،وإف
ف روا " ..

2

 1اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 5ص . 336 :
 2اٞنصدر الػف هلل  ،جػ  ، 5ص . :7 :
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الممنثال املؤسممممممس الثممممانمممممي ُ :ب م ػػائل الز ػػاة وردت الازلتػػاف  ،أمػػا األؤب فمةػػردة
لػػي فيهػػا عامػػل مػػا عوامػػل التشػػخص  ،وهػػه عػػا ػػوف القمػػق والشػ ًن جن ػػاف أو جػػن
وا د عند الشاف ه  ،1فالػةواب عنها ال ٫نتلم زماالا ومباالا وال أشخاصا .
وما يم اختلػم األمػر ُب الازلػ أخػر قري ػ  ،ػاف ال ػؤاؿ فيهػا عػا مقػدار صػاع
الز اة ُب مرالاط يبل ووزالا  ،وما األرجق ُب زماهن اٜنب أو الدقيي .

2

ويههر االختبلؼ الاي ولد شخص النازل  ،ما خبلؿ مراعاة اٞنف أبػو ع ػد اب
اٜنفار للواقس الػم يش ٌن قػاؿ  ":و٩نػوز ُب أزمنتنػا أف ي طػي الضػ يم الػاي لػهلل قػوت يػوـ
ال ػػيد ٛ ،نرياف عادة الناس أف ال يب وا وال ٫ندموا إال ب د بطال ".

3

ث ني  :االسمنم ج الممرتب لى هذ الق دة :
مػػا خػػبلؿ األمثلػ ال ػػابق  ،ػػٌن اهتمػػاـ ال لمػػاو بالتن يػهلل إٔب خطػػورة عػػدـ االلتفػػات
للتنزيل  ،باعت ار أالػهلل الهػر إٔب مػا اقػاف ُب الف ػل أثنػاو وجػود ُب ا ػل ١نتفػا بػػمبلب ا هلل  ،و
لك اإلضافات هه ال شبل االختبلؼ ُب األ باـ .

المطلثثثب الثثثثانً  :تنزٌثثثل األحكثثثام الشثثثرعٌة تختلثثثف نتائجثثثه
باختالف محال األحكام
الق دة األولى  :اختالف حمال األحكاو ُمؤِذٌ باختالف األحكاو .

أوال  -:رح معنى الق دة  :رّػب فقهػاو اٞن يػار  -ر٘نهػ اب – علػي اخػتبلؼ
مػناطات األ باـ اختبلفػا ُب األ بػاـ  ،ألف األ بػاـ اب ػ ٞنقاصػد شػرعي  ،وٓنقػي لػك

اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص . 585 :

 2اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 3ص . 5;: :
 3اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 3ص . 5;: :
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1

اٞنقاصد لي

اصبل فػه ل واق  ،فيختلم اٜنػب الاي التوخي بهلل اٞنصػلح  ،فتختلػم

صورة التط يي ما ال ألخر .
ث ني  :تأسيس هذ الق دة :
املثممال املؤسممس األول  :ذ ػػر مؤلػػم اٞن يػػار س ػؤاال يت لػػي باخ ػػت ار اٞن ػرأة ُب عقيػػدهتا ،
يػػم " سػػئل الشػػيخ أبػػو ع ػػد اب سػػيدي ١نمػػد بػػا مػػرزوؽ عػػا فتػػو أفػػىت هبػػا رجػػل ٣نػػا
صػد لئلقػراو وهػه أالػهلل ٩نػب علػي ػل مػا لػهلل زوجػ أف ي ػأٟنا عػا عقيػدهتا  ،فػ ف وجػدها
م تقدة مػا ي ػتحيل ُب قػهلل ػأب اٛنهػ مػثبل  ،ف الػهلل ٩نػب عليػهلل أف يفارقهػا ...فأجػاب :
هػػا إ ػػد الطّػواـ  ،فمهمػػا فػػتق هػػاا ال ػػاب علػػي ال ػواـ  ،اختػػل النهػػاـ ف فػػبل ٓنػػرؾ علػػي
ال واـ ال قائد  ،وليبتم بالشهاد ٌن ما قػاؿ اإلمػاـ أبػو امػد  ،وهبػاا جػاوت األ اديػم
الصحاح  1 ".وقد ضػ ط ابػا مػرزوؽ القاعػدة ال ػابق ليػت االالت ػا إٔب م ػىن االخػتبلؼ ُب
األ باـ الاي ٫نتلم عا االختبلؼ ُب ا اؿ  .و ظاهر ما النازل أف اٜنب

لي بال واـ

الػػاي ٪نػػدث ن ػػيهه إٔب قض ػػايا عقدي ػ دقيق ػ فتنػػا ث ػػًنة جػػدا  ،ذ رهتػػا ال ػػن الن وي ػ ُب
مناس تٌن :


ػػديم م ػػاذ رضددي اهلل ندده "قػػاؿ :نػػب ردؼ النػػيب صدلى اهلل ليدده وسددلم

علي ٘نار يقاؿ لهلل عفًن  ،فقاؿ  :ي معد ذ هدا تددري مد حدق اهلل لدى د د و ومد حدق
الع د د لددى اهلل ؟ قلػػب :اب ورسػػولهلل أعلػ  .قػػاؿ  :فد و حددق اهلل لددى الع د د أو ي ددع دو
وال يشرك ا به يئ و وحق الع د لدى اهلل أو ال يعدذب مدن ال يشدرك بده ديئ  .فػ ػقلب
:يا رس ػوؿ اب أفبل أبشر بهلل الناس  ،قاؿ  :ال ت شرهم فيمال ا ".

2

 1أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 5ص . :9
 2أخرجهلل م ل ُب صحيحهلل ,تاب:اإل٬ناف,باب:الدليل علي أف ما مات علي التو يد دخل اٛنن قط آ,نب
رق . 30:
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 مػػا روي عػػا ع ػػد اب بػػا م ػ ود قػػاؿ  " :مد أنددت بمحدددث ق مد حددديث ال
ت ليه ق لهم و إال ك و ل عضهم فمنل ".

1

املثال املؤسس الثاني:
مػػا ذ ػػر اإلمػػاـ الوالشري ػػه  ،عنػػد ديث ػهلل عػػا إدخػػاؿ ب ػػض الن ػػاؿ إٔب اٞن ػػاجد
يم  ،سئل الفقيهلل الصاّب أبو اٜن ػا اٞننتصػر عػا إدخػاؿ األال لػ للم ػةد مػًن م ػتورة ،
فقػػاؿ يػػا سػػيدي  ":أٓب ٔنػػربين أف سػػيدي ابػػا ١نمػػد الػػزواوي رآؾ وضػ ب ال لػػك مػػًن م ػػتورة
ب زاو ساري فقاؿ لك  :إالب أيها الرهط يقتد بب فبل ف لوا ".

2

ف ػػاف مػػا خبلل ػهلل مراعػػاة ا ػػل ألال ػهلل مػػؤذف بػػاختبلؼ اٜنب ػ  ،فمحػػل إدخػػاؿ
الن اؿ إذا وقس ما الرهط اٞنقتد هب أد إٔب مفاسد ثًنة .
ث ني  :االسمنم ج الممرتب لى هذ الق دة :
يتيػػمم ٣نػػا س ػ ي أف ال لمػػاو ال ه ػوا إٔب وجػػوب إدراؾ أف التنزيػػل اآلٕب لؤل بػػاـ ال يػػؤدي
إٔب مػػا يتػ ػوخي من ػهلل  ،باعت ػػار الفػػرؽ الػػاي يصػػن هلل ١نػػل اٜنب ػ  ،لػػالك فاأل بػػاـ الشػػرعي
مهما ض طب قواعدها فهمػام  ،وم ػمياهتا الهػرام  ،مفتقػرة إٔب النهػر التنزيلػه ّنراعػاة مناطػات
األ باـ و١ناٟنا .
الق دة الث نيل  :الواقـع زــــً مـً أزــاٌ تيزيـل األحكـاو الــسعية  ،وٍـو
متـعب  ،ال بدّ مً هَنُ بدقة .

أوال -:رح معنى الق دة :
إف اٞنقصود بالواقس عاد مة األف اؿ اإلال االي ال يقصد نزيل األ باـ عليهػا و وجيههػا
ّنقتض ػػاها .ول ػػي الواق ػػس األف ػػاؿ اإلال ػ ػاالي فقػ ػػط ب ػػل " م ػػا ػ ػةري عليػ ػهلل ي ػػاة الن ػػاسُ ،ب
 1أخرجهلل م ل ُب مقدم صحيحهلل  ،باب النهه عا اٜنديم ببل ما ٚنس ٓ.نب رق . 29 :
أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص ; .
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2

٠ناالهتػػا اٞنختلفػ  ،مػػا أ٧نػػاط ُب اٞن يشػ ومػػا ػػتقر عليػهلل مػػا عػػادات و قاليػػد وأعػراؼ ،ومػػا
ي تةد فيها ما الوازؿ وأ داث".

1

فػػالواقس إذف :ػػل مػػا يبػ ّػوف يػػاة النػػاس ُب ٗنيػػس اجملػػاالت ،ببػػل مهاهرهػػا وظواهرهػػا
وأعراضػػها وطوارئهػػا .وهػػاا الواقػػس مػػال ا مػػا يبػػوف متشػ ا أي مػػختلم التفاصػػيل واٛنزئيػػات
متػػداخل األ ػػداث واٞنبلب ػػات  ،ذلػػك أ ّف األف ػػاؿ ال قػػس ُب الوجػػود مطلق ػ  ،وإ٧نػػا قػػس
مشخصػ  .لػػالك ففهمػهلل بدقػ بالاػ  ،هػػو جػػزو مػػا نزيػػل األ بػػاـ الشػػرعي بشػػبل
م ين ػ
ّ
سديد عليهلل .

المممنثال المممنؤسمممس األول :و٤ند صر٪نا لئلمػاـ الوالشري ػه ي ػٌن فيػهلل مػا ذ ػر آالفػا ،
يم ذ ر أف اٝنصوصيات ال بد أف راعي  ،وأف الواقس ر ا ما ال ملي التنػزيػػلي ال بػد أف
يفهػ ػ ػ  .قػ ػػاؿ ر٘نػ ػ ػهلل اب ػ ػػأب  ":واٞنقاي ػ ػ ػ ب ػ ػػٌن اٞن ػ ػػائل ال ب ػ ػػد فيه ػ ػػا م ػ ػػا االلتف ػ ػػات إٔب
اٝنصوصيات اٞنثًنة إٔب الفوارؽ  ،وعلي أف لو قلنا بت ػاوي اٞن ػألتٌن ن ػزال  ،فلػي ُب لػك
األقواؿ اٞنتقدم ال

باها ابا رشد ما يدؿ علي صح اإلقػرار البائا ُب م ألتنا ".

2

إف ٔنػ ػريا أ ب ػػاـ الن ػوازؿ عل ػػي أق ػواؿ اٞن ػػاهب  ،واٞن ػػائل الػ ػ سػ ػ قب ٟ ،ن ػػو م ػػنها
أصيل ُب اٞن يار ي تمد علي اٞنقاي

بٌن اٞن ائل  ،إال أف النوازؿ وإف ػاف ظاهرهػا متشػاهبا

 ،فػ ف واق هػػا و مناطهػػا ٢نتلػم ؛ ين اػػه التن ػهلل إليػهلل  .وهػػو مػػا ق ّػػد اإلمػػاـ الوالشري ػػه آالفػػا
بببلـ فيهلل أدب رفيس .
المنممممممثال المممنممؤسممممممس المممممثانمممي :
عنػػد اٜنػػديم علػػي م ػػائل اال نػػاو أ بػػاـ الطػػبلؽ علػػي اليػػات اٞنطلقػػٌن  ،بػ ّػٌن اإلمػػاـ

الوالشري ه علي أف مدار الفتو ٘نل بلـ اٞنتخاط ٌن علي مدلولهلل ال رُب  ،وما يث تهلل الواقس
 1ع د اجمليد النةار ,فقهلل التديا فهما و نزيبل  ,جػ  , 2ص .111
 2أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 8ص . 38 :
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لػهلل  ،مرجحػػا ذلػػك علػػي اٞنػػدلوؿ اللفهػػه  ،يػػم قػػاؿ ر٘نػهلل اب ػػأب ":قلػػب  :إف الفقهػػاو
بنو األ باـ علي عرؼ التخاطب سيّما ُب باب األ٬ناف  ،وهػو مقػدـ عنػده علػي اٞنػدلوؿ
اللاوي فيها  ،وعا هاا قاؿ القاضػه ابػا رشػد عنػدما بلػ علػي م ػأل مػا ٚنػاع ٪نػٍن إ ّف
أو ُب اٞناضػػه للشػػك  ،وُب اٞن ػػتق ل للتخيػػًن ،مػػا مػػًن قػػدـ صػػيا طلػػب مػػا قلنػػا  ،وٓب
٪نك ابا رشد ُب اٞن أل خبلفا ".

1

ث لث  :االسمنم ج الممرتب لى هذ الق دة :
لش ػرع وٕنثلهػػا
فقػػد ػػٌن ٣نػػا س ػ ػي أف عنصػػر الواقػػس  ،عنصػػر مه ػ ُب فه ػ أ بػػاـ ا ّ
.وذلك ال ٬نبا أف يت بصف ْنريدي مفصول عا خض الواقس اٜنياٌب  .لالك عقد ابػا
القي فصبل عا ل ػزوـ م رفػ الػ ػواقس ٞنػا يتصػد أل بػاـ الشػرع  ،يػم " ال يػتمبا اٞنفػ
وال اٜنا

ما الفتو واٜنب باٜني  ،إال بنػوعٌن مػا الفهػ أ ػد٨نا فهػ الواقػس والفقػهلل فيػهلل

،واستن اط علػ

قيقػ مػا وقػس بػالقرائا واألمػارات وال بلمػات ػىت ٪نػيط بػهلل علمػا  ،والنػوع

الثاين فه الواجب ُب الواقػس  ،وهػو فهػ

بػ اب الػاي بػ بػهلل ُب تابػهلل أو علػي ل ػاف

رسولهلل ُب هاا الواقس ٍ ،ب يط ي أ د٨نا علي اآلخر" .

2

المطلب الثالث  :القصد سالمة التنزٌل وسداد التوقٌع .
فاٜن ػػديم ع ػػا ن ػ ػزيل الشػ ػري

ػػديم اعت ػػاطه إذا ٓب يب ػػا اٞنقص ػػود ال ح ػػم ع ػػا

أفضل ال ُّ ل ٟنػاا التن ػزيل  ،وم يػار هػاا التػن ػزيل ٓنقيػي مقاصػد الشػارع مػا شػريس األ بػاـ
،وهو جلب اٞنصاّب ودرو اٞنفاسد .

 1اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 6ص . 474 :
 2ابا قي اٛنوزي  ,إعبلـ اٞنوق ٌن عا رب ال اٞنٌن  ,جػ  , 1ص , 87وص ,88دار اٛنيل -بًنوت  ,الط
بدوف  ,سن النشر  1973 :ـ ٓ ,نقيي :طػهلل ع د الرؤوؼ س د .
35:
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لػػالك ف ػ ّف ال لم ػػاو بت ػن ػػيه لقض ػػي التنزي ػػل ٨نّ ػام أج ػػادوا ال ح ػػم ُب فاص ػػيلهلل ٓ ،ب
يبوالػوا ٪نػػاولوف ال حػػم إال عػػا أفضػػل سػ ل الت ػػديد ٟنػاا التنزيػػل  .وهػػاا ظػػاهر مػػا خػػبلؿ
ها القواعد اٞن تن ط :
الق دة األولى :إٌ للـازع مكاصدَ وضعَ الـسيعة ألجل تَحكيكَا .

أوال  -:رح معنى الق دة  :ظهر أف الشارع اٜنبي ر ب علػي التبػاليم
مقاصػد شػرعي ال بػد أف ٓنصػل  ،فيبػوف واضػحا ُب األذهػاف أف لػك الوسػائل ال بػػد
أف ٓنقي ماياهتا ومقاصدها  ،فيختار منها بٌن مت ػدد األصػلق  ،أو يضػ ط مػا يصػلق
 .فالتنػزيل إذف ال يبوف علي أي وجهلل  ،بل ٓنري وجها ما ،وهو ٓنقيػي لػك اٞنقاصػد
 ،يفما االب  ،وهو عٌن النهر الاي يلتفب إليهلل اٞنفتوف  ،وهػو اٞن ػىن الػاي ًب ذ ػر
عند اٜنديم عا م اين مصطلق التنزيل ،باعت ار أالهلل ٪نصل استقام اٜناؿ .
ث ني  :تأسيس هذ الق دة :
املثال املؤسس األول :
اف ال لماو يفتػوف علػي مقتضػي جلػب اٞنصػاّب ودرو اٞنفاسػد  ،وذلػك ل لمهػ
بأف الشري اإلسبلمي إ٧نا هه مصاّب ْنلب ومفاسد درأ  ،وال يتأ ي القوؿ ُنصوؿ
ذلك الهرا فقط  ،بل ال بد ما موافق ف ل اٞنبلم ٞنقصود  ،لي الهر الفقهاو عنػد
اإلفتاو هباا القدر  ،وما ذلك :
 ال حم عا اٜنبم واٞنقصد  :وما ذلك ما أورد اإلماـ الوالشري ه ُب الوازؿالنباح  ،قػاؿ  ":سػئل شػيخ شػيوخنا اإلمػاـ أبػو ع ػد اب ١نمػد بػا ١نمػد بػا أ٘نػد بػا
مػػرزوؽ ر٘ن ػهلل اب ػػأب عػػا اٜنبم ػ ُب ػػم موالالػػا رسػػوؿ اب صػػلي اب علي ػهلل وسػػل
علػػي البػػاح األببػػار ُب ػػديم جػػابر  :هػػبل جاري ػ بلع هػػا و بلع ػػك  .فأجػػاب ..:
اجملمػ بالن ػ إٔب مػػا يلقػػي فيهػػا  ،و بثػػًن الولػػد هػػو
فالولػػد مػػس ال بػػر أرجػػي ػػاألرض ّ
;35

مقصود النػػباح األعه  :نا حوا ناسلوا اٜنديم ".

1

وراح اإلم ػ ػػاـ اب ػ ػػا م ػ ػػرزوؽ ي ػ ػػٌن م ػ ػػالك اس ػ ػػتخراج ال ل ػ ػػل ورص ػ ػػدها  ،االطبلق ػ ػػا
بالنصوص القرآالي الصػر٪ن واأل اديػم الن ويػ الصػحيح .بػل وراح يػد ض ب ػض مػا
يشت هلل علي الناس ٣نا قد ي طل هاا اٞنقصد أو قد يتناقض مس م تندات قرآالي وال وي
ػرد علػػي ش ػ ه
أخػػر  ،فػ ّ

ث ػهلل صػػلي اب عليػهلل وسػػل علػػي البػػاح األببػػار  "،وقول ػهلل :

فأيا أالب ما ال اار  ،إٔب مًن ذلك ٣نا يدؿ علي فضل البا ها علػي مػًنها  ،وٓب
يتػػزوج مػػنها رسػػوؿ اب صػػلي اب عليػهلل وسػػل مػػًن عائش ػ رضػػه اب عنهػػا  2 " .بػػأف
الولػد قػػد يبػوف فتنػ ومشػال عػػا دار اٜنػي  ،ومػػيبل إٔب دار الاػرور  ،فمػػاؿ صػػلي اب
عليػهلل وسػػل إٔب مػػا يقػػل م ػهلل ػػوف الولػػد شػػامبل  ،بػػل م ينػػا علػػي دار ال قػػاو  ،فتػػزوج
النػػيب صػػلي اب علي ػهلل وسػػل بػػالبثرة وهػػه ٣نػػا يقطػػس النػػاس عػػا االشػػتااؿ بالشػػهوة ،
واقتصػر منػهلل علػػي مػػا هػو أب ػػد مػػا ٓنصػػيل الفتنػ  ،أل ّف وجػػب للضػػرورة قػػدر بقػػدرها ،
ولاا قاؿ  :ب إٕب ما داليا

ثبلث منها الن او  ،وٓب يقل الولد .

3

ما رد عل ش ه أخر قػد تخػرج علػي جػواب الشػ ه األؤب  ،يػم قػاؿ ":
ف ف قلب  :قد يقاؿ إف فتن الن او أ ثر ما فتن الولػد  ،قلػب  :ال ػ  ،ولػاا مػاؿ إٔب
ما قػل م ػهلل وهػو الثي ػات  ،ألف ػا ر ال ػ ي ٟنػا يرمػب عػنها فيقػل ٗنػاعها الناشػئ
عنهلل الولد ".

4

فرصد اٜنبم ما شريس األ باـ ملمق ذ ه ين هلل مػا خبللػهلل ال لمػاو األعػبلـ
 1أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ،5ص . 27 :
اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 5ص 27 :

 3اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 5ص . 28 :
 4اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 5ص . 28 :
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2

علي وجوب ال حم عا اٞنقصد  ،وال فائػدة عهيم لهلل تت س ٓنققهلل ُب الواقس .
المثثثال المإسثثس الثثثانً  :والػػاي يههػػر من ػهلل االعتمػػاد علػػي أ ػػرب قواعػػد
اٞنقاصد " درو اٞنفاسد أؤب ما جلب اٞنصاّب " وال ػا ب علي قواعد الفقهلل البرب
ومنهػػا مػػا يت ل ػػي بنفػػه الضػػرر مطلق ػػا ورف ػهلل  ،ذل ػػك مػػا ي ػػتنتا م ػػا خػػبلؿ م ػػا أورد
صا ب اٞن يار ُب الفتو ال عرضب علي أ ػد الفقهاو ِنصوص طروو الف اد علػي
ال نػػب ُب االتهػػار أب سػػًنجس ليزوجهػػا  ،يػػم سػػئل " عمػػا مػػاب أبػػو هاربػػا خوفػػا
علي الف هلل ما القتل عمدا عدواالا  ،وبقيب ابنتهلل ُب قري أو مدين ال تطيس الوصوؿ
إليهلل  ،وال يقدر هو علي االجتماع هبا  ،فهل يصػق إالبا هػا إذا خيػم عليهػا الف ػاد
 ...فأجاب  :زوج علي قدر اإلمباف وال ينتهر أبوها للخوؼ الاي ذ رت ".

1

ث ني  :االسمنم ج الممرتب لى هذ الق دة :
ما خبلؿ القاعدة ال ابق يتمم أف فقهاو اٞن يػار ُنثػوا موضػوع اٞنقاصػد – وقػد
أبػػدع في ػهلل – مػػا زاوي ػ النه ػر التنػ ػزيله لؤل بػػاـ  ،بػػل قػػد أمفػػل األصػػوليوف ق ل ػهلل هػػاا
الشػػي مػػا هػػاا ال لػ  ،فتػػن هلل إٔب وجػػوب إعطػػاو اٞن ا ػػم األصػػولي دورهػػا الثػػاين وهػػو
ال حػػم عػػا قواعػػد ػػديد لتنزيػػل الش ػري  ،وهػػاا ال يػػت دوف ال ػرابط بػػٌن األ بػػاـ
ومقاصدها ُب هاا التنزيل .
الق ددة الث نيددل  :الغفلــة عــً معيــى التســديد يف التيزيــل لــُ حمــاذيس
ـنرية .

أوال  -:ددرح معنددى الق دددة  :إف الػػافل عػػا م ػػاين التن ػزيل أوال ٍ ،ب الافلػ
ع ػػا ض ػ ػ ط ق ػػوًن ٟن ػػاا التنزي ػػل  ،ق ػػد ي ػػؤدي إٔب عبػ ػ اٞنقاص ػػد الػ ػ ش ػػرعب ألجػ ػػلها
اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 32ص . 347
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1

األ ب ػػاـ  ،م ػػا أال ػ ػهلل يػ ػػؤدي إٔب ع ػػدـ ٕنث ػػل الن ػػاس ٟنػ ػػاا اٟن ػػدي اإلاله ػػه  ،وعصػ ػػياف
األ باـ ُب وقب قصًن .
ب ػػل ل ػػو مف ػػل ع ػػا ه ػػاا الت ػػديد  ،وأجي ػػز التط ي ػػي اآللػ ػػه م ػػس م ػػا آؿ إليػ ػهلل واق ػػس
اٞن ػػلمٌن مػػا قيػػد شػػديد و شػػابك ُب األسػ اب  ،فػ ف الضػػرر الػػاي سيحصػػل رّنػػا
يتةػػاوز م ػػا يلح ػػي اٞن ػػلمٌن م ػػا ػػرج إٔب أص ػػل الوض ػػس ال ق ػػدي لق ػ ػيُّومي الش ػري ،
و ينئا ف يؤوؿ األمر إٔب عب الواجب اٞنرموب.
ث ني  :تأسيس هذ الق دة :
املثمممال املؤسمممس األول  :ج ػػرت م ا ث ػػات طويلػ ػ ب ػػٌن فقه ػػاو األال ػػدل

ػػوؿ

شػػروط اٞنفػ  ،وأف قػػدرا زائػػدا مػػا اٝنػػربة بػػالواقس وٓنقيػػي مناطػػات األ بػػاـ  ،والدربػ
باٞن ائل  ،هو الاي ٬نيز األقدر علي وٕب هاا اٞننصب .
ويههر ذلك ما خبلؿ التط يقات التالي :
 الفثثرق بثثٌن الفتٌثثا وبثثٌن فقثثه الفتٌثثا  :أث ػب اإلمػػاـ الوالشري ػػه ،ػػا ػػديدها علػػي الوقػػائس  ،وهػػو إذ

فرقػػا بػػٌن ٠نػػرد ال لػ باأل بػػاـ الشػػرعي وبػػٌن

يشًن إٔب ذلك  ،يضػما إشػار هلل ١نػاذير عػدـ التفريػي  ،ومػا ٍب عػدـ القػدرة علػي نزيػل
األ باـ ،فيؤدي األمر إٔب مفاسد ثًنة  ،فقاؿ ر٘نهلل اب ػأب  ":والفػرؽ اٞنػا ور هػو
ايضػػا الفػػرؽ بػػٌن علػ الفتيػػا وفقػهلل الفتيػػا  ،ففقػهلل الفتيػػا هػػو ال لػ باأل بػػاـ البليػ  ،و
علمها هو ال ل بتلك األ باـ مس نزيلها علي الن ػوازؿ ".

1

وضػػرب لػػالك مثػػاال دقيقػػا ي ػػرب عػػا خطػػورة عػػدـ القػػدرة علػػي نزيػػل ١نبػ
يراعػه اٝنصوصػيات والفػوارؽ ّنػا ٪نقػي مقاصػد الشػري ُب اٛنزئيػات  ،فقػاؿ  ":ومػا
1

أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 32ص . 9:
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هػػاا اٞن ػػىن مػػا ذ ػػر ابػػا الرقيػػي أف أمػػًن إفريقي ػ اسػػتفىت أسػػد بػػا الف ػرات ُب دخػػوؿ
وٟنا ،فأفتا باٛنواز ألهنا ملبهلل  ،فأجاب ابا ١نػرز
اٜنماـ مس جواريهلل دوف سا ر لهلل ّ
ّننس ذلك  ،وقاؿ لهلل  :إف جاز لك الهػرها ػالك والهػرها إليػك ػالك ٓب ٩نػز الهػر
ب ضػػها ب ضػػا  .فأمفػػل أسػػد النهػػر ُب هػػا الصػػورة اٛنزئيػ فلػ ي تػػرب ػػالتها فيمػػا
بينها  ،واعترب ابا ١نرز ".

1

 المعطٌات الواقعٌة الناقصة سبب لنكسثة التطبٌثق والتنزٌثل :يم إف إمفاؿ ب ض اٜنقائي ُب الواق ػ اٞن روضػ  ،قػد يػؤدي إٔب ملػط عهػي ُب
ٌن لك التفاصيل فيلحي اٜنب الشرعه ب ض اٞنناط فبل يقس ػٌن ٓنقػي اٞنقاصػد
الشرعي لهلل  ،وما ٍبّ ف ف الفقهػاو ر٘نهػ اب من ػوا االفتػاو والقضػاو ُب النػوازؿ اٞن تػورة
والناقص ػ  ،أورد مؤلػػم اٞن يػػار م ػػأل وردت علػػي فقهػػاو قرط ػ  ،سػػئلوا فيهػػا " عػػا
خطاب ورد للقاضه ١نمد با ٘نديا ما عند القاضه ابػا منهػور ُب ديػا ،وٓب يقيػد
ابػا منهػور علػي الشػاهد أالػهلل ي لػ الػػديا ػأد وال سػقط ..فأجػاب اصػ غ بػا ١نمػػد
وابا رشد والفقهػاو بأالػهلل ؛ ال ين اػه لػك أف ٔناطػب بشػهو الػاقص ورد مػا قرط ػ إٔب
إش يلي ".

2

املثال املؤسس الثانمي :
 الدربة والصنعة فً الفتوى  :ال بد للفقيهلل اٞننزؿ ما ملبػ ٔنػرياودرايػ تةػػاوز اٜنفػػظ ال ػػقي  ،يػػم أف اٜنػػافظ للفقػهلل دوف لػػك اٞنلبػػات الػ ن ػهلل
اٝن ػػاطر إٔب ا ٞن ػػاين ُب الن ػػوزاؿ ال ٬نبنػ ػهلل ػػديد نزي ػػل ا ب ػػاـ الشػ ػري عل ػػي الوق ػػائس
اٞنتةددة  ،أو ال س ي ٟنا الهر ٔنر٩نا  ،فػ" الصور ال لي لل لمػاو فيهػا الػص؛ قليلػ
جػ  ، 32ص  . 9:اٞنصدر الف هلل ،
2

اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 32ص . 7:
365

1

 .وأ ثر الوقائس ما آخر الزماف واق فيما ق لهلل  ،بػل يفتقػر للحفػظ والفطنػ ُب ط يػي
الواق ػ علػػي مػػا ُب فهػهلل  ،و شػػبيل الصػػورة ُب خػػاطر  ،ػىت يصػػًن فبػػر إٔب مػػا ُب
١نفوظهلل فتدخل الصورة فيهلل  .وأما إذا ٓب يبػا فطنػا و ػاف افهػا مػا ال ػمس عػا ثػًن
مػا طل ػ اٞناػرب األقصػي فتضػ م ُب قػهلل هػا الطريقػ ألالػك ْنػد الصػورة النازلػ ُب
١نفوظهلل وي د فطنهلل إليهػا  ،ومػا ذلػك إال ألالػهلل اشػتال بػاٜنفظ دوف ٓنصػيل اٞن ػاين ".
1

 استجماع شروط دقٌقة للمفتً  :ال بد للفقيػهلل أف ي ػتةمس شػروطاثًنة مًن " أالهلل ي ر عليهلل أف يف النػاس  ،وي ػرفه بأ بػاـ مػا ينػزؿ هبػ ُب يػاهت
 ،ذل ػػك أ ّف الفقي ػهلل ٪ن ػػيط باأل ب ػػاـ الش ػػرعي ٍ ،ب ػػرض علي ػهلل جزئي ػػات الواق ػػس  ،ف ػػبل
٪ن ا ط يي ما يناسب ما لك األ باـ علي اٛنزئي اٞن روض أ ياالا ".

2

لالك ن هلل ال لماو إٔب لػزوـ ػدريب اٞنفػ علػي نزيػل األ بػاـ الشػرعي " ،
وهػػاا يوجػػب أف ال يبػػوف خػػوض ٠نػػاؿ االفتػػاو إال ب ػػد اسػػت داد  ،وب ػػد اجتيازمر ل ػ
مر ل درب ب ب ملب االفتاو والتصرؼ ُب الزاد الفقهه "

3

ومنػهلل قػػوؿ أبػػو ع ػػد اب ابػػا ع ػػد ال ػػبلـ ُب إ ػػد م ػػائل اٞن يػػار  .. ":وال
مرابػ ُب امتيػاز علػ القضػاو مػػا مػًن مػا أالػواع علػ الفقػهلل  ،وإ٧نػا الارابػ ُب اسػػت ماؿ
ليػػات الفقػهلل واالط اقهػػا علػػي جزئيػػات الواقػػس بػػٌن النػػاس  ،وهػػو ع ػػًن علػػي ثػػًن مػػا
الناس  ،فتةػد الرجػل ٪نفػظ ثػًنا مػا الفقػهلل ويفهمػهلل وي لّمػهلل مػا مػًن  ،فػ ذا سػئل عػا

 1اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 32ص 7:
١ 2نمد أبو األجػفاف  ،فتاو اإلماـ الشاطيب  ،الوردي – وال  ،ط  ، 4سن النشر  ، 3;:4 :ص . 95
 3اٞنرجس الف هلل  ،ص . 95
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واق ل ض ال واـ ما م ائل الصبلة أو م أل ما األعياف ال ٪ن ا اٛنواب ".

1

وقػد بػرر ُب اٞن يػار مػا يشػًن إٔب صػ وب خطػ الفتػو أهنػا صػناع دقيقػ يلزمهػػا
اٝنربة والتةرب والت ل .

2

ث الثاني
املبِحَ ُ
وفيه ثالثة مطالب :
أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 32ص ;. 9
اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 32ص ;. 9
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2

المطلب األول  :النوازل فقه تطبٌقً ال افتراضً .
المطلب الثانً  :قٌام أجوبة علمثاء النثوازل علثى تثوخً تحقٌثق
المقاصد .
المطلب الثالث  :تحرٌر البحث فً مسائل البدع والمحدثات .

المطلب األول  :النوازل فقه تطبٌقً ال افتراضً .
إف علماو أصوؿ الفقهلل – ر٘نه اب ػأب – ج لػوا أ ػد أهػ اهتمامػاهت ُب بنػاو
ػاؿ  ،وقػد
اٞن ا م األصولي متوازالػ بػٌن فهػ النصػوص الشػرعي  ،و نزيلهػا علػي الوقػائس وا ّ
أٖنػػر ذلػػك ُب تػػب الن ػوازؿ  ،إذ ٤نػػدها ػػاِب أ بػػاـ الواقػػس  ،و٤نػػد الفقهػػاو ٪نرصػػوف علػػي
االبت اد عا النوازؿ االفااضي .
أ -الملمح األو  :حجم الواعع في السإا والجواب  .وهو ما ال ين بهلل
الواق ي  ،و لك خاصي ا ت تها الػوزازؿ اٞن يػار مػا خػبلؿ لػي األجوبػ ّ ،ن ػائل وق ػب ،
و وادث شخصب زماالا ومباالػا  ،ول ػل االبت ػاد عػا النهػر إٔب ال مػل  ،والقػوؿ إٔب الف ػل
مػػنها أصػػيل ُب شػري اإلسػػبلـ  ،أس ػهلل الػػو ه و شػربهلل ال لمػػاو األعػػبلـ وسػػار علػػي ذلػػك
الفقهاو والنوازليوف باٞنارب األوسط  ،وقيد أ٘ند با ٪نٍن الوالشري ه :
أما ما القرآف فنةد  :ال ي تملق ما ال ين ين عليهلل عمل  ،رعيػا للةاالػب ال لمػه
و رجيحا لهلل علي جوالب أخر  ،وشواهد ذلك ما القرآف البرًن مت ددة قولهلل أب { :
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} ، 1فأجػػاب اب عػػز وجػ ّػل ّنػػا يت لػػي بػهلل التبليػػم ال ملػػه  ،وقصػد ُب ذلػػك اإلعػراض عػػا
قصد ال ائل عا اٟنبلؿ .

وأما ما ال ن الن وي  :ما روي عا أال با مػالك رضي اهلل نه قاؿ":
بينمػػا أالػػا والنػػيب خارجػػاف مػػا اٞن ػػةد ،فلقينػػا رجػػل عنػػد س ػدمة اٞن ػػةد ،فقػػاؿ :يػػا
رسػػوؿ اب ،مػػىت ال

ػػاع ؟ قػػاؿ النػػيب 

ت لَ د َه ؟ فب ػأف الرجػػل اسػػتبافٍ ،ب
 :م د أ ْ د َد ْد َ

قػػاؿ :يػػا رسػػوؿ اب ،مػػا أعػػددت ٟنػػا ػػًن صػػياـ وال صػػبلة وال صػػدق  ،ولبػػين أ ػػب اب و
2

رسولهلل ،قاؿ :أنت مع من أح ت".
و ػػالك شػ ّػرب الصػػحاب ذلػػك فبرهػوا ال لػ بػػما ال يفيػػد عمػػبل  ،ومن ػهلل أديػػب عم ػر
3

با اٝنطاب رضي اهلل نه لص يغ لػ ّما بلم ال ؤاؿ عا متشابهلل القرآف.
اٞندين ػ  ،فقػػد ػػاف اإلمػػاـ مالػػك ي ػػتنبم عػػا اٝنػػوض ُب الفرضػػيات.و ٞن ػا ر ػػل أسػػد بػػا
ّ
الف ػ ػرات (ت312هػ ػ ػ) إٔب اٞندينػ ػ ولق ػػه اإلم ػػاـ مال مب ػػا (ت171هػ ػ ػ) ،وس ػ ػألهلل ع ػػا ب ػػض
األسئل ال ٓب نزؿ ،فما اف ما اإلماـ مالك إال أف قاؿ لػهلل :هػا سلي ػل بنػب سلي ػل ،
ما ورثهلل عآب

4

إف أردت هاا؛ ف ليك بال راؽ .
وخاصي الواق ي تةلي ما خبلؿ :
 1سورة ال قرة  ،اآلي . 3:; :
 2أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل ,تاب:األ باـ,باب:القضاو و الفتيا ُب الطرييٓ ,نب رق . 6734 :
 3أخرجهلل مالك ُب اٞنوطأ  ,تاب  :اٛنهاد  ,باب  :ما جاو ُب ال لب ُب النفل ٓ ,نب رق  . 974 :والقص
امل رواها الدارمه عا سليماف با ي ار" أف رجبل يقاؿ لهلل ص يغ قدـ اٞندين فة ل ي أؿ عا متشابهلل
القرآف  ,فأرسل إليهلل عمر وقد أع ّد لهلل عراجٌن النخل  ,فقاؿ :ما أالب قاؿ أالا ع د اب ص يغ  ,فأخا عمر
عرجوالا ما لك ال راجٌن فضربهلل  ,وقاؿ أالا ع د اب عمر  ,فة ل لهلل ضربا ىت دمه رأسهلل  ,فقاؿ يا أمًن
ك قد ذهب الاي نب أجد ُب رأسه  – .أخرجهلل الدارمه ُب سننهلل  ,باب :التورع عا
اٞنؤمنٌن
اٛنواب فيما لي فيهلل تاب وال سن ٓ ,نب رق . 411 :
 4عمر سليماف األشقر  ،مرجس سابي  ،ص . 98 :
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الم ض ت المع ل ل  :فنةد ٟنا عبلقػ ّنػا ػاف ي يشػهلل اٞن ػلموف ُب لػكاألزمن  ،ويبشم ما ٜني باجملتم ػات اإلسػبلمي  ،إذ أ ّف مالػب األسػئل ت لػي ّنػ ػوضوعات
الفقهلل ذات الصل الوثيق بهلل  ،ع ػادة وأالبح وم امبلت .
-الحل

المطل بل  :يم اف مدار الفتو عػا لػوؿ عمليػ  ،وال يطلػب

ذلك إال مس ما أصاب اإلال اف ما عطب واقس ف بل .
ومػػا ذلػػك مػػا ورد ُب بػػاب ال ػػادات عػػا فتػػاو اٜنػػا  ،إذ ػػاف واقػػس األالػػدل
تهاو فيهلل ديار اٞن ػلمٌن ؛ الوا ػدة لػو األخػر  ،فاضػطر النػاس ػا للواقػس أف ي تشػًنوا
الفقهاو ُب أفضلي اٛنهػاد أو اٜنػا  ،فقػد " سػئل ابػا رشػد عمػا ٓب ٪نػا مػا أهػل األالػدل
ُب هػػاا الوقػػب  ،هػػل اٜنػػا أفضػػل لػهلل أو اٛنهػػاد ؟ و يػػم لػػو ػػا الفريضػ ؟ فأجػػاب فػػرض
اٜنػػا سػػاقط ُب زماالنػػا هػػاا عػػا األالػػدل ل ػػدـ االسػػتطاع  ،وهػػه القػػدرة علػػي الوصػػوؿ مػػس
األمػػا علػػي الػػنف واٞنػػاؿ  ،وإذا سػػقط الفػػرض صػػار الفػػبل مبروهػػا للضػػرر  ،ف ػػاف أف اٛنهػػاد
الاي ال ٓنصي فضائلهلل أفضل  ..وقاؿ ابا طلح ُب اٞنػدخل  :ولقػد لقيػب ُب بػبلد اٞناػرب
وأما قاصد اٜنا ما اٞنارب ما اعتقدت م هلل أف اٜنا ساقط عا أهل اٞناػرب بػل ػراـ ٞ ،نػا
ير والهلل ما اٞنخاطرات " .

1

وُب ال ادات ٤ند النػوازؿ واق يػ سػؤاال  ،مػا خػبلؿ االستف ػار عمػا وقػس ف ػبل ،و
جوابا ما خبلؿ مراعاة واقس الناس وما ي ايشوالهلل  .فقد سئل ابا رشػد ر٘نػهلل اب " عمػا الشػأ
عليهلل اٞنرابطوف ما التلثي الاي هو زيه  ،هل ٩نػب علػيه التزامػهلل أو ي ػتحب ٟنػ ذلػك ،
أو هو مبرو ٟن ..فأجاب قد خلي اب اٝنلي أٗن ػٌن وج لهػ شػ وبا وق ائػل وباعػد بيػنه
ُب ال بلد وخالم بينه ُب األزياو واٟنيئات  ،فبل ٩نب علي أ ػد مػنه الرجػوع عمػا اختػار
1

أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص . 655-654
36:

زي سػوا وهيئتػهلل  ،ألف ذلػك لػهلل مػا ق يػػل اٛنػائز اٞن ػاح لل ػاد ..والتلثػػي
مػا زيػهلل وهيئتػهلل إٔب ّ

للم ػرابطٌن هػػو زيه ػ الػػاي اخ ػػتارو ألالف ػػه والشػػأوا علي ػهلل و وارثػػو ودرج ػوا علي ػهلل سػػلفا مػػا

خلم  ،فبل راه عليه  ،بل ي تحب ٟن التزامهلل وا افه عليهلل ويبر ٟن مفارقتهلل ".

1

ب  -الملمددح الث د ني :حدددود الزم د و والما د و والم ضد ع  .يػػم ينتفػػه م هػػا
اإلطبلؽ  ،ويقاف ال ؤاؿ واٛنواب بأٚناو أطراؼ القضي اٞنطرو  ،و اريخ النازل بالتػدقيي
 ،و ػػىت اٞنواضػػيس الػ ناقشػػها علػػي م ػػتويات عػػدة سياسػػيا واقتصػػاديا وثقافيػػا واجتماعيػػا ؛
٣نػػا يػػدؿ علػػي أف ال ػػم ا لي ػ هػػه الاال ػ علػػي هػػا الن ػوازؿ ،وهػػاا ي ػػين أف الفتػػاو ال ػ
صػػدرت االػػب ػػايش أ ػواؿ النػػاس ،و بلم ػ ظػػروفه ؛ ٣نػػا ي طيهػػا مزيػػدام مػػا الق ػػوؿ  ،و
ه ػػاا م ػػا ٬نب ػػا أف يص ػػطلق عليػ ػهلل ّنحلي ػ الفت ػػو

2

خاص ػػي م ػػا خص ػػائص ال ػوازؿ اٞنا ػػرب

األوسط وما ضمنها فتاو اٞن يار .
ومػػا ذلػػك مػػا ورد ُب سػؤاؿ عػػا مشػ ّفس الػااويق ُب مرالاطػ قػرأ بػػالقراوة الشػػاذة ،
فضا اٞن ةد و دخل اإلمػاـ ابػا لػب  ، .والػص الفتػو ؛ " سػئل ابػا عرفػ ر٘نػهلل اب ػأب
ما مرالاط عػا م ػأل مػا قػراوات ال ػ س ّنػا الصػهلل  :اٜنػد ب سػيدي فػظ اب سػياد ب ،
وأداـ الفس اٛنميس ب قائب  ،جوابب ُب م أل وقػس النػزاع فيهػا بػٌن الطل ػ ُب مرالاطػ أمنهػا
اب ػػأب ػػىت آؿ األم ػػر فيه ػػا إٔب أف ف ػػر ب ض ػػه ب ض ػػا  ،وه ػػه أف ب ػػض اٞنش ػػف ٌن ُب
اٛنػامس األعهػ  ،قػرأ ليلػ قولػهلل ػػأب ُب سػػورة األال ػاـ " ومػػا النخػػل مػػا طل هػػا قنػواف دااليػ
وجنات " برفس جنات  ،فرد عليهلل اإلماـ باٞن ةد  ،وهػو الشػيخ األسػتاذ أبػو سػ يد بػا لػب
 ،و ػػاف الق ػػاري ثقي ػػل ال ػػمس  ،فص ػػار يلقن ػهلل مػػدة ب ػػد أخ ػػر جنػػات بالب ػػر والق ػػاري ال
اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص . 447
م ارؾ جزاو اٜنريب  ،جهود فقهاو اٞنالبي اٞناارب ُب دويا النوازؿ الفقهي  ،ينهر الصفح االلباوالي التالي
http://malikiaa.blogspot.com/2009/07/blog-post_9573.html :

1

2
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ي ػػمس  ،و شػػةس باألسػػتاذ مػػًن  ،فلقن ػهلل أيضػػا مثػػل ذلػػك  ،وأ ثػػروا علي ػهلل ػػىت ضػػا هب ػ
اٞن ػػةد  ،فلمػػا يئ ػوا مػػا إٚناع ػهلل قػػدـ ب ضػػه

ػػىت دخػػل علي ػهلل ا ػراب فأٚن ػهلل فأص ػ ق

الطل يتحدثوف بالك  ،فقاؿ ٟن قائل لو شاو اب لا تمو "...

1

المطلب الثانً  :قٌام أجوبة علمثاء النثوازل علثى تثوخً تحقٌثق
المقاصد
ٓب يبػػا طػػرؽ تػػاب اٞن يػػار اٞن ػػرب ٞنوضػػوع اٞنقاصػػد أم ػرا جديػػدا ُب األوسػػاط
ال لمي ػ  ،فقػػد س ػ قهلل ُب ذلػػك ب ػػض اٞنتقػػدمٌن  ،ل ػػل أبػػرزه اإلمػػاـ الشػػاطيب مػػا ْنػػاوزت
فتػاوا ُب اٞن يػار عػا اليػػم وأرب ػٌن فتػو  ،واٞنتت ػس لػ ػبيفي م اٛنػ الفتػاو والنػوازؿ ُب سػػفر
الوالشري ه ٩ ،ند النهػر متةهػا ُب اٞنقاصػد إٔب الوجهػ التط ػػيق مػا خػبلؿ اعت ػار اٞنقاصػد
الشػػرعي ليػػات قط يػ  ،فيبػػوف ال حػػم ُب النازلػ ردام للةزئيػػات إٔب البليػػات ،و وظيػػم
هاا الفه ُب استن اط األ باـ ال ملي و نزيلها .

2

وم ػػا ت ػػس م ػػا عن ػػوف بػ ػهلل الوالشري ػػه فص ػػوؿ وم ػػائل القض ػػايا اٞندرجػ ػ ُب اٞن ي ػػار
يبل ظ ما يله :
قض ي الهدي المقصدي .ذلػػك أف الشػري اإلسػػبلمي جػػاوت لتخػػرج النػػاس مػػا دواعػػه األهػواو ػػىت يبوالػوا
ع ػػادام ب اختيػػارا مػػا هػ ع ػػادام لػهلل اضػػطرار  ،وذلػػك بتمثػػل هػػديها  ،إال أهنػا اسػػت ملب ُب
بليم الناس هبا الشري ثبلث أالواع أساسػي مػا اٟنػدي  ،مػاددة ُب اإلرشػاد إٔب اٜنقيقػ
بٌن التفصيل  ،وبٌن البلي والت مي .
 1أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 34ص . 8:
 2ع د اٜنميد ال لمه  ,منها الدرس الدالٕب عنػد اإلمػ ػاـ الشػاطيب  ,ص  , 88ص  , 89ص  ( . 90بتصػرؼ
و لخيص )
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وهػا األالػواع الثبلثػ نػػته ُب دوائػػر متواسػ  ،ينػػدرج األصػػار منهػا ُب الػػاي هػػو
أ ػػرب من ػهلل  ،فهن ػػاؾ أ ب ػػاـ ش ػػرعي ال ػػزع الش ػػرع فيه ػػا إٔب التفص ػػيل ال ي ػػاف  ،والض ػ ط اٞنقي ػػد
لبيفيػ الف ػػل  ،ػػىت يبػػوف جاريػػا ُن ػػب اٟن ػدي التشػري ه  ،ػ أالنػػا ٤نػػد أ بامػػا أخػػر
ذه ػػب فيهػ ػػا الش ػػر إٔب االت ػ ػزاع من ػػزع الت مػ ػػي  ،فتناول ػػب أجنػ ػػاس األعم ػػاؿ أم ػ ػرا وهن ػ ػػيا دوف
فصػيلها  ،وهػػاا الق ػ الثػاين قريػػب مػػا الػاي ق لػهلل  ،فهػػو بصػف عامػ شػػمل النػػوع األوؿ
و نف ق لاًن ٣نا ٓب يقس فصيلهلل  ،وهناؾ الوع ثالم وصل الت مػي فيهػا ػدا بالاػا  ،يػم
ٓب تناوؿ أف اال ب ينها  ،ولو ُب م تو أجناسها  ،وإ٧نا هه ٓنػدد اٞنقاصػد ال امػ ٞنػا ٩نػب
أف بوف عليهلل أعماؿ اإلال اف عام  ،فاس النموذج اٞننشود ولبا ُنرب اٞنقاصد .

1

وٞنزيد ال ياف والشرح ها أمثل عا األالواع الثبلث وب دها التفصيل :
 مثػػاؿ النػػوع األوؿ مػػا اٟنػػدي ( اٟنػػدي التفصػػيله )  :فنةػػد أسػػلوب الضػ ػ طوالتحػ ػ ػديد جػػاو ُب ٓن ػػديد أال ػ ػص اٞن ػًناث ُب ق ػ ػولهلل ػػأب {:

}  2فقػ ػ ػد

ّبٌن اب أب فيهلل بياالا مفصبل يفي مًناث األبناو .
 مثػػاؿ النػػوع الثػػاين مػػا اٟنػػدي ( اٟنػػدي البػػله )  :فن ػ ػةد أف اب عػّػز وجػ ّػل أمػػربال دؿ ُب امل الناس ب ضػ ػه مس ب ػض فقاؿ أب :

}  3فق ػ ػ ػػد أم ػ ػ ػػر اب ع ػ ػ ػػز وج ػ ػ ػػل

{

بال دؿ علي س يل اإلٗناؿ ُنيم أف ال دؿ وصم ضابط ٛنن واسس مػا أعمػاؿ النػاس ،
فيشمل ما ث ب ما الق

األوؿ  ،م ائل اٞنًناث فهو يشملها  ،ويشمل مًنها ما سائر

األعماؿ ال يبوف فيها الت امل جاريا بٌن الناس .
1
2
3

ع د اجمليد النةار  ,فقهلل التديا فهما و نزيبل  ,جػ  , 1ص  , 53ص . 54
سورة الن او  ,اآليػ رق . 11 :
سورة النحل  ,اآلي رق . 90 :
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 -مثاؿ النوع الثالم ما اٟندي ( اٟندي اٞنقصػدي )  :فقػد قػاؿ النػيب صدلى اهلل

ضددرر وال ِ
ض دَرار  1 ".وبػ ّػٌن فيػهلل أ ػػد مقاصػػد الشػري الػ نػػدرج ثػػًن
ليدده وسددلم  " :ال َ َ َ

مػػا األف ػػاؿ ال يني ػ  ،واألال ػواع واألجنػػاس ٓنت ػهلل  ،فيشػػمل م ػًناث األبنػػاو  ،مػػا س ػ ي التن ي ػهلل
عليهلل ُب اٞنثاؿ األوؿ  ،و شمل األعماؿ ال بػوف طريقػا لل ػدؿ مػا ظهػر مػا اٞنثػاؿ الثػاين
 ،وما ٓب يتناوؿ سابقا ٣نا ٬نبا أف ي تةد ُب ياة اإلال اف .
 تعريف الهدي المقصدي :إف ابتن ػػاو أوام ػػر الشػ ػري والواهيه ػػا عل ػػي مقاص ػػد هت ػػدؼ إٔب ٓنقيقه ػػا  ،فق ػػد ال
يبوف اٟندي التشري ه متمثبل ُب إرشاد م اشر  ،يتناوؿ اٞنطلػوب بياالػا ٞنػا ين اػه أف يف ػل ،
ومػ ػػا ين اػ ػػه أف ال يف ػ ػػل مػ ػػا األف ػػاؿ اٛنزئي ػ ػ ال يني ػ ػ  ،بػ ػػل يبػ ػػوف هن ػ ػػا متمػ ػػثبل ُب اٟنػ ػػدي
اٞنقاصػػدي الػػاي ٬نبػػا ريفػهلل  :بأالػهلل إرشػػاد التشػريس اإلسػػبلمه إٔب اٞنقاصػػد لتطلػػب بػػالنهر
الاي ٪نققها ُ ،نيم ٩نتنب اإلرشاد فيهػا علػي قػدير وال هيئػات  ،وال إٔب يفيػات جريػاف
األف اؿ ُب ذاهتا .
-

قل الهدي المقصدي بفقه المندزيا:

اٜنق ػ ػػوؽ الواج ػ ػ ػ عل ػ ػػي اٞنبلػ ػػم ضػ ػ ػرباف  ،س ػ ػواو اال ػ ػػب ل ػ ػػك اٜنق ػ ػػوؽ ب ػ ػػأب
تباليم الصبلة والصياـ و اٜنا  ،أو االب قوقا لآلدميٌن أ باـ الديوف والنفقات ،
و باليم النصيح وإصبلح ذات ال ٌن ومًنها .
 -أما الق

األوؿ  :فهو اٜندود اٞنقدرة  ،أي مػا قػ ّدر فيػهلل التبليػم وأالػيط هبيئػ

مق ػػدرة  ،و يفي ػ ػ م ين ػ ػ  ،فمثل ػ ػهلل ُب ال ػػادات ف ػ ػرائض الص ػػلوات  ،ومق ػػادير الز ػ ػوات  ،وُب
 1أخرجهلل ابا ماجهلل ُب سننهلل  ,تاب  :األ باـ  ,باب  :ما بىن ُب قهلل مػا يضػر َنػار ٓ ,نػب رقػ ,2341 :
وصححهلل الشيخ األل اين  -ينهر  :إرواو الاليل ُب ٔنريا أ اديم منار ال يل  ,ديم رق – 896 :
374

قػػوؽ لػػزـ ّنوجػػب ذلػػك

اٞن ػػامبلت أٖنػػاف اٞنشػػايات  ،وقػػيّ اٞنتلفػػات  ،ومًنهػػا  ،فهػػا
التحديد والتقدير  ،ف ف هاا األخًن إضاف أش رت باقتضاو م ىن زائد عا م ىن الطلػب إٔب
ص عليهلل.
م ىن القياـ باٞنطلوب ما ال ّ

 -وأما الق ػ الثػاين  :وهػو الػاي يه ُّمنػا هنػا فهػو اٜنػدود مػًن ا ػدودة  ،وهػو مػا

الشرع عمد إٔب إخفاو هيئتهلل ومقدار  ،ولبنػهلل أالاطػهلل بتحقيػي
خوطب بهلل اٞنبلّفوف  ،مًن أف ّ
اٞنقصد منهلل  ،فت يٌن اٞنقدار يت ٌن بالنهر ال بالنص .
وعبلقت ػهلل اٟنػػدي اٞنقصػػدي بتنزيػػل أ بػػاـ الش ػري واضػػق باعت ػػار أف ػ ّػٌن اٞنقػػدار

يرجس فيهلل إٔب ت س صوؿ اٞنقصد ُب الواقس .

أمثلة عن الهدي المقصدي فً كتاب المعٌار المعرب :
المثال األول  :ما ورد استفتاو عا اٞنطال ات اٞنالي ما الدول ألجػل اٜناجػات
الطارئ ػ ال ػ أوجػػب فيهػػا اإلسػػبلـ التضػػاما علػػي اٞن ػػلمٌن فيمػػا بيػػنه  ،مػػًن أ ّف النػػاس ُب
ها ػهلل النازلػ ٓب ي رف ػوا مقػػاطس اٜنػػد ُب اقتطػػاع الاْسػػب وزماهنػػا ودوامهػػا ٍب أجػػل ار فاعهػػا
عػػنه  ،فأجػػاهب ّنػػا ي ػػٌن وجػػوب النهػػر ُب الواقػػس ٞن رف ػ اٞنقػػدار اٞنا ػػب وامتػػداد الزمػػاين ،
ألالهلل ال يتحصل إال بالنهر التنػزيله الواق ه  ،قاؿ ر٘نهلل اب ػأب  ":اٛنػواب وبػاب التوفيػي ؛
أف األصػػل أال يطالػػب اٞن ػػلموف ّناػػارـ مػػًن واج ػ ُب الشػػرع وإ٧نػػا يطػػال وف بالز ػػاة  ...فػ ذا
عةػز بيػػب اٞنػاؿ عػػا أرزاؽ اٛننػد ومػػا ٪نتػاج إليػهلل مػا آلػ

ػرب وعػػدة فيػوزع علػػي النػاس مػػا

٪نتاج إليهلل مػا ذلػك  ،لبػا ال ٩نػوز هػاا إال بشػروط  - :أف ت ػٌن اٜناجػ  – .أف يصػرفهلل
مصرفهلل ُن ب اٜناج  .أف يبوف الارـ علي ما اف قادرا ما مًن ضػرر وال إجحػاؼ – .
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أف يتفقػػد هػػاا ُب ػػل وقػػب  ،فػ ػرّنا جػػاو وقػػب ال يفتقػػر فيػهلل لزيػػادة علػػي مػػا ُب بيػػب اٞنػػاؿ ،
فبل يػوزع ".

1

شرح المثال األول :
ف ػخطاب التبليػػم بػػالتربع والتضػػاما اٞنػػإب هنػػا متوجػهلل إٔب عمػػوـ اٞن ػػلمٌن  ،فػػاب
أب أمػر ّنقتضا ب د اٝنبلت والتربع باألمواؿ  ،مًن أالهلل أب ما ّد لهلل ّدا وال ع ّػٌن لػهلل

مقدارا  ،فهو الزـ ُب ذم اٞنبلم  ،وهو مطالب بػهلل  ،مػًن أهنػا ال ا ػب ُب ذمتػهلل إال بقػدر
مػػا ير هػػا الواقػػس اٞنػراد ن ػزيل بػ التضػػاما اٞنػػإب عليػهلل  ،وهػػو واق ػ ػس مت ػػٌن مشػػخص ّفتػهلل
عػ ػوامل  ،يتحقي اٞنػقصد أو يتخلم ّنقتضاها .
المثثثثال الثثثثانً  :م ػػا أورد ص ػػا ب اٞن ي ػػار ع ػػا النازلػ ػ اٞنت لقػ ػ بالزي ػػادة ُب
أ ػػاس ب ػػض مر ػػب اٞن ػػةد  ،ي ػػم " س ػػئل األسػػتاذ أب ػػو اس ػػحاؽ الش ػػاطيب ع ػػا خل ػػط
األ ػػاس  ،والزي ػػادة منه ػػا ُب ب ػ ػػض مر ػػب اٞن ػػاجد  .فأجػ ػػاب  .. ":ف ػ ػ ف قي ػػل اخػ ػػتبلط
األ اس يصًنها يب اٞناؿ ٩ ،نوز صرفهلل ُب مصاٜنهلل ػارة قلػيبل و ػارة ثػًنا ُن ػب النهػر
اٞنصػػلحه فه ػػاا م ػا ذل ػػك  ،قيػػل األم ػػر ل ػػي
فأصلهلل عدـ الت يٌن وإذا عٌن ٓب يلزـ ".

ػػالك ؛ ألف بيػػب اٞن ػػاؿ ال يت ػػٌن ل ػهلل وج ػهلل

2

شــرح المــثال الـــثانً  :وظهر م ػنهلل أف الفقات بيب اٞناؿ مًن ١نػددة ُنػد ،
فهػػه مػػا اٜنػػدود مػػًن اٞنقػػدرة  ،ت ػػس النهػػر اٞنصػػلحه الػػاي قتضػيهلل ظػػروؼ الزمػػاف واٞنبػػاف
واألشخاص ِ ،نبلؼ األ اس  ،فاألمر فيها علي الت يػٌن  ،وال ٩نػوز التصػرؼ فيهػا بػالنهر
ولو اقتضتهلل الضرورة اٞنصلحي  ،وهو ما ٤ند لهلل أمثل ثًنة ُب الوازؿ اٞن يار .

أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 4ص . 86
 2اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 9ص . 324-323
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1

و خالصثثثة ذلثثثثك كلثثثثه  :أ ّف النه ػ ػر إٔب ل ػػك اٞنبلب ػػات اله ػػر ُب أص ػػل
الت ػبليم،وُب خطػاب الشػ ػرع  ،ومقصػد اٜن ػب  ،فػ ذا يّػنب اجػ ػٌن مقػدار مػا ٪نتػاج
إليػهلل فيهػػا بػػالنهر ال بػػالنص  ،فػ ذا ػػٌن جػػائس فهػػو مػػأمور ب ط امػهلل  ،وسػػد خلتػهلل و ّنقتضػػي
ذلػػك اإلطػػبلؽ  ،ف ػ ف أط م ػهلل مػػا ال يرفػػس عن ػهلل اٛنػػوع فالطلػػب بػػاؽ علي ػهلل  ،مػػا ٓب يف ػػل مػػا
ذلػػك مػػا هػػو ػػاؼ ورافػػس للحاج ػ ال ػ مػػا أجلهػػا أمػػر ابتػػداو  ،والػػاي هػػو ػػاؼ ٫نت ػػلم
باختبلؼ ال اعات واٜنػاالت ُب ذلػك اٞن ػٌن  ،فقػد يبػوف مػًن مفػرط اٛنػوع  ،فيحتػاج إٔب
مقدار الط اـ  ،ف ذا ر هلل ػىت أفػرط عليػهلل  ،ا تػاج إٔب أ ثػر منػهلل  ،وقػد يط مػهلل آخػر فًن فػس
عنهلل الطػلب رأسا  ،وقد يط مهلل آخر ما ال يبفيهلل  ،فيطلب هاا بأقل ٣نا اف مطػلوبا بػهلل .
وقد قرر ُب عل أصوؿ الفقهلل أف هاا النوع ما اٟندي ال ر ػب لػهلل ُب ذمػ اٞنبلػم ،
وهو اٜني إذا قصد بهلل عدـ ػر هلل ُب الامػ عنػد اٛنهػل باٞنقػدار  ،أمػا وأالػهلل قػد لػزم ػهلل أوال ٍ ،ب
ػ ن ػزيلهلل ُب الواقػػس ٞن رف ػ اٞنقػػدار واٟنيئ ػ بنهػػر مقاصػػدي  ،فقػػد ر ػػب ُب ذمت ػهلل
أعطا ذلك النهر .

ػػب مػػا

1

المطلب الثالث  :تحرٌر البحث فثً مسثائل البثدع والمحثدثات
.
إ ّف ٣نػا عايشػهلل ال لمػاو والصػلحاو مػػا فقهػاو وأصػوليٌن ُب األالػدل واٞناػرب اال٥نػراؼ
ُب الػػديا واالت ػػشار ال ػػدع واٞنحػػدثات  ،و يت ػػٌن مػػا خػػبلؿ دراس ػ

امػػل اٞنفتػػٌن مػػس لػػك

ال ػػدع بػػأف هػػاا اال٥ن ػراؼ ػػاف ير بػػب باعت ػػار مػػا صػػلب الػػديا وجػػوهر  ،ال مػػا بػػاب
اال٥نػراؼ  ،وأيضػػا مػػا جاالػػب سػػوو ن ػزيل أ بػػاـ وأدل ػ الشػػرع علػػي الواقػػس  ،فتػن ػ ّػزؿ األدل ػ
علي مًن مناطا ػها فاهتموا بال دع ُنثا وبياالا علي م تويٌن :

 1الشاطػيب  ،مرجػس سػابػي  ,جػ  , 1ص . 122
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الفددرع األو  :ال حددث فددي مس د ئا ال دددع فهم د  .وذلػػك مػػا خػػبلؿ ٓنريػػر مفهومهػػا
وأدل صنيم ال دع واعت ارها  ،والرد علي ما ابتدع ُب الديا .
وقد سلك علماو اٞن يار ُب ٓنرير القوؿ ُب ال دع وا ػدثات م ػلبا مقاصػديا  ،يػم
اعتربوا ال دع ُب ب ض الت ريفات ٣نا يرجس علي اٞنقاصد الشرعي بال طبلف  ،فاٞن تدع ُب ديا
اب عػػز وجػػل  ،يتصػػرؼ ُب الشػػرع وفػػي أمراض ػهلل  ،ف دع ػهلل وم ػػتحدثا هلل " ب ضػػها أشػػد مػػا
ب ػػض  ،ل ػػد هػػا األم ػراض عػػا مقاصػػد الش ػري اإلسػػبلمي اٞنوضػػوع م ػربأة عػػا مقاصػػد
اٞنتخرصٌن  ،مطهرة ٞنا ٕن ك هبا عا أوضاع ا اع اٟنو " .

1

الفرع الثد ني  :ال حث في مس ئا ال دع تنزي .
فقػػد ُنػػم اٞنفتػػوف ُب اٞن يػػار ال ػػدع وبين ػوا أ ّف مػػا أه ػ أس ػ اهبا اال٥ن ػراؼ ُب التنػ ػزيل ،
أ ثر ما اال٥نراؼ ُب االستن اط  ،وما هاا الوجهلل اف ُنػثه ُب م ػائل ال ػدع مههػرا مػا
مهػاهر النزعػ التن ػزيلي  ،ذلػك أ ّف مػػا أس ػػاب اٟنػو اٞنػػوقس للت ػدع ُب الػػديا ٓ،نريػم األدلػ
عا مواضػ ها وذلػك بػأف يػرد الػدليل علػي منػاط  ،فيصػرؼ عػا ذلػك اٞننػاط  ،إٔب أمػر آخػر
مو٨نام أف اٞنناطٌن وا د  ،وصرؼ الدليل عا مناط ػهلل لػهلل وجهػاف  ،ههػر صػورهتما ُب اٞنثػالٌن
التاليٌن :
 المث األو  :يم ذ ػر الوالشري ػه م ػأل االجتمػاع للػا ر ا تػم بػالرقصوالانػاو واالخػتبلط  ،يػػم " سػئل الشػػيخ الصػاّب أبػػو فػارس ع ػػد ال زيػز بػػا ١نمػد القػػًنواين
لميػا أيب اٜن ػا الصػػاًن عػا قػػوـ ػموا بػػالفقراو ٩نتم ػوف علػػي الػرقص والانػػا  ،فػ ذا فرمػوا
 1الشاطيب  ،االعتصاـ  ،الدار التوفيقي  ،القاهرة  ،سن النشر  3;;9 :ـ  ،ص . 44
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ما ذلػك أ لػوا ط امػا ػاالوا أعػدو للم يػب عليػهلل ٍ ،ب يصػلوف ذلػك بقػراوة عشػر مػا القػرآف
والا ر ٍ ،ب يانوف ويرقصوف وي بوف  ،ويزعموف ُب ذلك لهلل أهن علي قرب وطاع ويػدعوف
الناس إٔب ذلك  ...فأجاب  ..:واعلموا أف ها ال دع ُب ف ػاد عقائػد ال ػواـ  ،أسػرع مػا
سرياف ال

ُب األج اـ  ،وأهنػا أضػر ُب الػديا مػا الػزىن وال ػرق  ،وسػائر اٞن اصػه واآلثػاـ

..وصا ب ها ال دع ير أهنا أفضل الطاعات  ،وأعلي القربات "...

1

فهد ددذا وجد دده أو ؛ وه ػػو االش ػػت ا الواق ػػس ُب ن ػ ػزيل األدل ػ ػ الش ػػرعي عل ػػي وق ػػائس
األف اؿ  ،فنػػدب الشػرع ذ ػر اب ػأب  ،إذا أد إٔب التػزاـ قػوـ االجتمػاع عليػهلل علػي ل ػاف
وا د  ،وبصوت وا د أو ُب وقػب م لػوـ ٢نصػوص عػا سػائر األوقػات ٓ ،ب يبػا ُب الػدب
الػشرع ما يدؿ علي هاا التخصيص اٞنلتزـ  ،بل فيهلل ما يدؿ علي خبلفهلل .
 المث الث ندي  :وقد أجاب فيهلل اإلماـ الوالشري ه  ،علي م أل االجتماع عليالا ر ّنا ينافيهلل و قييد ب ض األ واؿ ال ٓب ينص عليها الشػرع  ،أف فأجػاب بػأف مطلػي
الػػا ر ل ػهلل مػػا يرمػػب فيػهلل ُب الش ػري  ،وسػػاؽ اآلثػػار واألخ ػػار ُب ذلػػك  ،لبػػا ف ل ػهلل بطريق ػ
يزع م ها أصةاهبا – ما خبلؿ ف له – أف قييد للمطلي  ،فبل مت لقات ٟن  ،يقيدوف
بػها لك اٞنطلقات  " .فقد قاؿ ب ض األئم  :ويػدؿ علػي جهالػ فاعلػهلل أف الشػري ٓب ػرد
بػػابك ُب تػػاب وال سػػن  ،وٓب يف لػهلل أ ػػد مػػا ال ػػلم  ...وفػػه مػػثله وق ػ ب أجوبػ مػػا
مضي باإلالبػػار ".

2

وهددذا وجد ده ث د و ؛ ظهػػر من ػهلل أف التػزاـ ال ػ ض قييػػد اٞنطلػػي باٞنقيػػدات ّنػػا لػػي ل ػهلل
دلي ػػل عل ػػي اٝنص ػػوص ا٥نػ ػراؼ ع ػػا التنزي ػػل ال ػػديد  ،إذ اٞنبل ػػم مفتق ػػر ُب أداو مقتض ػػي
اٞنطلقات علي وجػهلل وا د دوف مًن إٔب دليل .
 1أبو ال اس  ،الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 33ص . 53- 52 :
 2الػمصدر ال ابػي  ،جػ  ، 33ص . 84
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:

إف نزيل أ باـ الشري ُب واقػس أ ػداث اٜنيػاة  ،لتهتػدي هبػا ُب ٗنيػس الوا يهػا  ،ال
بفه فيهلل اإلرادة اٞنتو ل  ،بل هو عمل اجتهادي يلزمهلل البثًن ما اٞنناها والقواعد  ،و ثػًن
مػػا الدق ػ  ،ومػػا ٍب ٓب يبتػػم اٞنوق ػػوف أل ب ػػاـ اب ػػأب علػػي واقػػس يػػاة النػػاس ّنة ػػرد
التنػزيل ،بل عملوا علي أف يبوف هاا التنػزيل م دمدا .
وم ػػا ث ػ ػ ّ فػ ػ ّف ه ػػاا الفص ػػل ن ػػاوؿ اآللي ػػات  ،أو لن ػ ّػمها القواع ػػد اإلجرائيػ ػ لتن ػ ػزيل

أ باـ الشري علي الوقائس ما ًب استنتاجها باالستقراو اٜنثيم ٞنا ت هلل اٞنفتوف والفقهاو .

وُب م حػػم أوؿ ًب التمطػػرؽ للم ػػلك األوؿ اٝنػػاص ّنراق ػ الواق ػ واٞن ػػمي بتحقيػػي
اٞنشخص م رف م جيدة ٍب ط يي اٜنب النهػري عليهػا أو ال ،
اٞنناط  ،لضماف م رف الواق
ّ
أو ال حم عا ب يناس ها  ،واٞن حم الثػاين ًب التطػرؽ فيػهلل للم ػلك الثػاين وهػو التحقػي
ما صػوؿ مقصػد شػريس اٜنبػ عنػد نزيلػهلل  ،فوجػود مقصػد الشػارع ُب األ بػاـ الشػرعي
ال ي ػػين وجػػود ب ػػد التنزيػػل  ،و ثػػًن مػػا األ بػػاـ اٞننػّزل ػ علػػي اٜن ػوادث مػػاب فيهػػا اٞنقصػػد
اٞنرجو ما شريس اٜنبػ  ،وثالػم م حػم الػر فيػهلل م ػلك مراعػاة مػآؿ اٜنبػ الشػرعه لػو
طّي علي لك الواق  ،وما اٞنصاّب واٞنفاسد اٞنتوق منهلل .

37:

املبِحَثُ األوّل :
وفيه مطلبان :
المطلب األول  :مفهوم تحقٌق المناط .
المطلب الثانً  :قواعد تحقٌق المناط اإلجرائٌة .
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ما االضروري التقػدًن بػأ ّف فهػ اٜنبػ الشػرعه واسػتن اطهلل بطػرؽ االسػتن اط اٞنختلفػ
التشخػص  ،و هو ػله ال ٬نبا ط يقهلل بصورة آليػ  ،ذلػك
 ،هو فه عاـ خاؿ ما عوامل
ّ
أف وقػػائس األف ػػاؿ جزئػ ػي م يّػ ػن  ،وعلي ػهلل أوؿ مػػا ين اػػه ف ل ػهلل هػػو ال حػػم ُب لػػك الصػػور
اٛنزئي ٞن رف الوعها .
و٤ند أف ب ض علماو اٞن يػار قػد اهتمػوا ّن ػأل ٓنقيػي اٞننػاط وج لوهػا أصػبل مػا أصػوؿ
ال مل التنػزيله .

المطلب األول  :مفهوم تحقٌق المناط .
 الفددرع األو  - :تعريف تحقيق المن ط تعريف إفرادي :أوال  /تعريف المحقيق ليل واصط ح :
 تعريددف المحقيددق ليددل  :التحقيػػي ُب اللا ػ " إث ػات اٞن ػػأل بدليػػلها "  ، 1وجػػاو ُب٢نتار الصحاح  " :اقمػهلل خاصػمهلل  ،و ّادعػي ػل وا ػد منهمػا اٜنػي  ...وأ مقػهلل أي ٓنقػي منػهلل

علػػي يقػػٌن 2".وعرف ػهلل ُب ل ػػاف ال ػػرب بقول ػهلل  " :و ػ ّػي األمػػر ٪نػ ُّػي و٪نػ ُّػي قػػا و قوقػػا صػػار
قا وث ب  ..وأث تهلل وصار عند

قا ال يشك فيهلل  ،و مقهلل و مققهلل ص ّدقهلل ".

3

 تعريف المحقيق اصط ح  :ال ٬نبا اٜنديم عا م ىن اصطبل ه للفظ التحقيػيباعت ار أالهلل لقب يضاؼ إٔب اٞن اين ال يريدها ل صا ب اختصاص  ،إال أالهلل االطبلقا ما
 1اٛنػػرجاين  ,عػ ػله بػا ١نمػد بػا عػػه  ,الت ػريفات ,ص , 97دار البتػاب ال ػػريب -بػًنوت , /الط ػ  :األؤب
 ,سن النشر  1405:هػ ٓ .نقيي  :إبراهي األبياري .
 2الرازي ١نمد با أيب ببر ٢ ،نتار الصحاح  ،ص . 62
3ابا منهور  ،ل اف ال رب  ،جػ  ،10ص . 49
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اٞن اين اللاوي ٬نبا ٘نل م ىن التحقيي علي ؛ النظر الدقٌق فً إثبات أمثر متنثازع
فٌه بُغٌة التصدٌق والتؤكٌد بٌقٌن .
 ث ني  /تعريف المن ط في الليل واالصط ح : تعريف المن ط لديدل :جاو ُب ل اف ال رب " :الاط الشهو يػنوطهلل الوطما علقهلل  ،والنوط مػا علػي  ...،واالتػاط
بػهلل لػػي  .....واألالػواط اٞن ػػاليي  .....ويقػػاؿ الػػيط عليػهلل الشػػهو علػػي عليػهلل  .قػػاؿ رقػػاع بػػا
قي األسدي :

ٍ
مس جلدي ترابُده
وأو
لي تدَ َم ئمي
أرض َّ
بد ٌد به نِيطَت َّ
1
واليط بهلل الشهو وصل بهلل ...ويقاؿ االتاطب اٞناازي أي ب دت،واالتاط أي ب د".
 تعريف المن ط اصط ح :اسػػت مل ٗنهػػور األصػػوليٌن هػػاا اٞنصػػطلق للت ػػًن عػػا ال لػ الػ رّػػب الشػػارع األ بػػاـ

عرفػهلل ب ػض األصػػوليوف بأالػهلل  " :ال لػ الػ الػػيط اٜنبػ هبػػا أي علػػي".
الشػرعي عليهػػا  ،وقػد ّ

 .2و قػاؿ مػًن  ":اٞننػاط عنػد األصػوليٌن ال لػ  ،قػالوا النهػر واالجتهػاد ُب منػاط اٜنبػ أي

ُب علتػهلل 3 ".وقػػد أ ػػد هػػاا صػػا ب التقريػػر والتح ػػًن بقولػهلل  ":أي ػوف الوصػػم اٞننػػاط بػهلل
اٜنب عػل لهلل"

4

1ابا منهور  ،ل اف ال رب  ،جػ  ، 7ص  ، 417و ص .418
2الشنقيطه ع د اب با إبراهي  ،الشر ال نود علي مراقه ال ود  ،جػ ، 4ص  ، 393صندوؽ إ ياو الااث
اإلسبلمه – اٞنارب  ،الط  :بدوف  ،سن النشر  :بدوف .
١ 3نمػػد عمػػي اإل ػػاف اٞنػ ػةددي الرب ػ  ،قواعػػد الفق ػهلل  ،ص  ، 509دار الصػ ػدؼ – را شػػه /با ػػتاف ،
الط :األؤب  ،سن النشر  1407 :هػ  1986 /ـ .
١ 4نم ػػد ب ػػا ػػا ب ػػا عل ػػه ب ػػا س ػػليماف  ،التقري ػػر والتح ػػًن ُب علػ ػ األص ػػوؿ ال ػ ػةامس ب ػػٌن اص ػػطبل ه اٜننفيػ ػ
والشاف ي  ،جػ ، 3ص  ، 345دار الفبر  -بًنوت  ،الط  :األؤب  ،سن النشر  1996 :ـ .
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 الفد د د ددرع الث ني  - :المعريف اإلض في :ظل هاا اٞنصطلق م ت مبل طيلػ قػروف ماضػي  ،واٞنبل ػظ أف هػاا االسػت ماؿ ػاف
ّ

ضيّقا ٪نصر مفهوـ ٓنقيي اٞنناط فػه باب القياس  ،ب ث ات ال لػ  -الّػ وجػدت ُب األصػل
 ُب الفػرع ػػىت يػػت إٜنػاؽ بػ األصػػل بػالفرع ٍ ،ب طػػور مػػس ٠نػهو اإلمػػاـ الشػػاطيب ٍ ،بط قهلل وفي مفهومهلل اٛنديد ثًن ما علمػاو اٞن يػار  .لػالك سػيت مبل هػ طػور ػىت عصػر
اإلماـ الشاطيب ٍب الا ر ب ض األمثل عا االست ماؿ اٛنديػد ُب الػوازؿ اٞن يػار ،الػاي أصػ ق
م هلل ضابطا مه ّما وم لبام يفزع إليهلل ُب ط يي األ باـ الشرعي و نػزيلها .
 أوال :تحقيق المن ط ند األص ليين .ٕنػػب اإلشػػارة ق ػػل قليػػل إٔب صػػر مفهػػوـ ٓنقيػػي اٞننػػاط ُب بػػاب القيػػاس  ،لبػػا هػػاا
اٞنفهوـ قد طور طورا ار٫نيا وال تطيس التمييز بٌن إطبلقٌن :
أ -اإل ل األو  :لقد است مل مالب األصوليٌن مصطلق ٓنقيي اٞننػاط ُب التحقػي
اٞنشخص ػ  ،فهػػه ر ػػا مػػا أر ػػاف
مػػا وجػػود عل ػ اٜنب ػ ُب اٛنزئيػػات اٞن ين ػ  ،واٞنفػػردات ّ
القياس األصوٕب،فنةده يػ رفوف ٓنقيػي اٞننػاط بأالػهلل " النهػر ُب م رفػ ال لػ ُب آ ػاد الصػور
ب د م رفتها ُب الف ها ،وسواو االب م روف بنص أو إٗناع أو استن اط".

1

ب -اإل د د ل الثد د ني  :وذل ػػك باالت ػػا ب ػػض األص ػػوليٌن إٔب م ػػىن ن ػ ػزيل أ ب ػػاـ
الشػري  ،فأص ػ ق ٓنقيػػي اٞننػػاط ٫نػػرج مػػا دائػػرة القيػػاس إٔب دائػػرة االجتهػػاد ُب التن ػزيل ومػػا
ذلك الت ريفات التالي :
 - 3فقػ ػػد ٓنػ ػػدث عن ػ ػهلل صػ ػػا ب اٞن تصػ ػػفي – قاصػ ػػدا وسػ ػػيس م نػ ػػا – فقػ ػػاؿ  " :أمػ ػػا
االجتهػاد ُب ٓنقيػػي منػػاط اٜنبػ  ،فػػبل ال ػرؼ خبلفػا بػػٌن األمػ ُب جػواز  ،ومثالػهلل االجتهػػاد ُب
 1عله با ١نمد اآلمدي ابو اٜن ا  ،اإل باـ ُب أصوؿ األ باـ  ،جػ  ،3ص  ، 335دار البتاب ال ريب -
بًنوت  ،الط  :األؤب  ،سن النشر  1404 :هػ ٓ ،نقيي  :د .سيد اٛنميله .
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يػػٌن اإلمػػاـ باالجتهػػاد ..و ػػاا يػػٌن ال ػوالة والقضػػاة  ،و ػػالك ُب قػػدير اٞنقػػدرات  ،و قػػدير
البفايػػات ُب الفق ػ القرابػػات وإ٩نػػاب اٞنث ػل ُب ق ػي اٞنتلفػػات  ،و أروش اٛننايػػات وطلػػب اٞنثػػل
ُب ج ػزاو الصػػيد  ،ف ػ ف منػػاط اٜنب ػ ُب الفق ػ القريػػب البفاي ػ  ،وذلػػك م لػػوـ الػػنص  ،أمػػا أف
الرط ػػل فاي ػ ػ ٟنػ ػػاا الشػ ػػخص أـ ال  ،في ػ ػدرؾ باالجتهػ ػػاد والتخمػ ػػٌن  ،وينػ ػػته هػ ػػاا االجتهػ ػػاد
بأصػػلٌن  ،أ ػػد٨نا أالػهلل ال بػػد مػػا البفايػ  ،والثػػاين أف الرطػػل قػػدر البفايػ  ...ومػػا هػػاا الق يػػل
االجتهاد ُب الق ل ولي ذلك ما القياس ُب شػهو  ،بػل الواجػب اسػتق اؿ جهػ الق لػ  ،وهػو
م لوـ بالنص  ،أما أف ها جه الق لػ ف الػّهلل ي لػ باالجتهػاد واألمػارات اٞنوج ػ للهػا ...وهػاا
ال خػػبلؼ في ػهلل بػػٌن األم ػ  ،وهػػو الػػوع اجتهػػاد والقيػػاس ٢نتل ػم في ػهلل  ،فبيػػم يبػػوف هػػاا قياسػػا
و يم يبوف ٢نتلفا فيهلل وهو ضػرورة ل شري ".

1

عرب عليهلل ب طبلؽ يفيد م ىن النهر ُب نزيل األ باـ علي الوقائس ابا قدام
 -2و٣نا ّ

اٞنقدسػػه يػػم ٤نػػد يق ػ ٓنقيػػي اٞننػػاط إٔب ق ػػمٌن قػػائبل  " :أمػػا ٓنقيػػي اٞننػػاط فنوعػػاف ،
أوٟنمػ ػػا ال ال ػ ػػرؼ ُب جػ ػواز خبلف ػ ػػا ،وم نػ ػػا أف بػ ػػوف القاع ػ ػػدة البلي ػ ػ متمػفقػ ػػا عليه ػ ػػا أو
منصوصػػا عليهػػا و٩نتهػػد ُب ٓنقيقهػػا ُب الفػػرع...فلي ػ ػ ّرب عػػا هػػاا بتحقيػػي اٞننػػاط  ،إذ ػػاف

م لوما  ،لبا ُّار م رف وجود ُب آ اد الصور فاستد ّؿ عليهلل بأمارات  ،والثاين مػا عػرؼ

علّ ػ اٜنب ػ في ػهلل بػػنص أو إٗنػػاع في ػ ػ ٌّن اجملتهػػد وجودهػػا ُب الفػػرع باجتهػػاد  ...وأمػػا النػػوع
األوؿ مػا ٓنقيي اٞنناط فلي ذلك قياسا ف ّف هاا متفي عليهلل والقياس ٢نتلم فيهلل ".

2

 ث ني  :تحقيق المن ط ند اإلم م الش ي .١ 1نمد با ١نمد الازإب أبو امد  ،اٞن تصفي ُب عل األصوؿ  ،ص .281
 2ع د اب با أ٘ند با قدام اٞنقدسه أبو ١نمد  ،روض الناظر وجنم اٞنناظر  ،ص  ، 277جام اإلماـ ١نمد
با س ود -الرياض  ،الط  :الثاالي  ،سن النشر  1399 :هػ ٓ ،نقيي  :د .ع د ال زيز ع د الر٘نا
ال يد .
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لقػد اهػت اإلمػػاـ الشػاطيب اهتمامػا ػًنا بتحقيػي اٞننػػاط ،ووسػس م ػ نا لية ػػل منػهلل م ػػدأم
لّيما ُب ط يي األ باـ الشرعي وميزاالا لت ػديد هػاا التن ػزيل  ،وقػد ضػاؽ هػاا اٞنفهػوـ مػا
ٌن عند مػا ق لػهلل مػا األصػوليٌن ومػا ب ػد  ،ػىت أالػهلل ج لػهلل ق ػما مػا أق ػاـ االجتهػاد ،
فق ػػاؿ –ر٘ن ػهلل اب  ": -االجته ػػاد عل ػػي ضػ ػربٌن  ،أ ػػد٨نا ال ٬نب ػػا أف ينقط ػػس ػػىت ينقط ػػس
أصػػل التبليػػم ،وذلػػك عنػػد قيػػاـ ال ػػاع  ،والثػػاين ٬نبػػا أف ينقطػػس ق ػػل فنػػاو ال ػداليا .فأمػػا
األوؿ فه ػػو االجته ػػاد اٞنت ل ػػي بتحقي ػػي اٞنن ػػاط1 ".وه ػػاا يتطل ػػب الهػ ػرا ُب التث ػػب م ػػا ل ػػك
اٛنزئيات اٞنشخص  ،قصد اٜنبػ عليهػا شػرعا  .وقػد عػرؼ اإلمػاـ الشػاطيب ٓنقيػي الػػمناط
بقولهلل  " :وم نا أف يث ب اٜنػب ّندر هلل الشرعه  ،لبا ي قي النهر ُب يٌن ١نلهلل ".

2

وما هنا فػ ف ٓنقيػي اٞننػاط عنػد اإلمػاـ الشػاطيب عمليػ قديريػ ٓنتاجػا الهػرا وٕنييػزا ،
و رجػػس هػػا ال ملي ػ إٔب اجملتهػػد الػػاي علي ػهلل التحقػػي مػػا الصػػور اٞنختلف ػ واٞنتشػػاهب ٛنميػػس
النوازؿ " ،فبل ي قي صورة ما الصػور الوجوديػ اٞن ينػ ،إالّ ولل ػآب فيهػا الهػر سػهل أو صػ ب
ىت ٪ن ّقي ٓنب أي دليل دخل".

3

 -ث لث  :أمثلل ن ت سع المدل

في كم ب المعي ر المعرب :

 المث األو ٓ :نقيي م ىن ال دال والتز ي ُب الشهود  ،يم أجاب أبو الضياواليالصوٌب عا الازل ت لي باسػتقام الشػهود  ،ف ػأؿ عػا شػهاد هلل واق ػا  ،وٓب يشػر إٔب م ػىن

 1ع ػػد الق ػػادر ب ػػا ب ػػدراف الدمش ػػقه  ،اٞن ػػدخل إٔب م ػػاهب اإلم ػػاـ أ٘ن ػػد ب ػػا ن ػػل  ،ص  302وص ، 303
مؤس الرسال  -بًنوت  ،الط  :الثاالي  ،سن النشر 1401 :هػ ٓ ،نقيي  :د .ع د اب با ع ػد ا ػا
الا ه .
 2الشاطيب  ،اٞنوافقات  ،جػ  ،4ص  ، 73وص . 74
 3اٞنرجس الف هلل  ،جػ  ،4ص . 75
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الشهادة وأ بامها الهرا  ،فقػاؿ  ":أ ػرمب اب ػأب ؛ إذا ػاف الشػاهد الػاي سػألت عنػهلل
م روفا بالشهادة ُب ذلك ال لد  ،و بررت منهلل الوثائي واستفاض اٝنرب بالك "..

1

 2} .وث ػػب

فم ػػىن ال دالػ ػ ُب الشػ ػاهد ثاب ػػب بق ػػوؿ اب ػػأب{

ص ػػم هب ػػا الص ػػف  ،والنػ ػػاس
للمبلف ػػٌن م ػػىن ال دالػ ػ ش ػػرعا ،فا ت ػػاجوا إٔب ي ػػٌن م ػػا ػو ّ

٢نتلفوف فيها بٌن مػقل ومبثر وواسط ،فبل بد ما التحقي ما ها الصف باالجتهاد .

 الد ددمث الث ن د دي  :وٓنػػدث في ػهلل اإلمػػاـ الوالشري ػػه عػػا الازل ػ ت لػػي بالػػدره ال ػػاييوجب القصا ُب أٖناف ال لس  ،فأجاب الفقيػهلل إجابػ يتضػق مػا خبلٟنػا مقدمػ الهريػ ت لػي
بػػاٜنب ُب مر ل ػ الفه ػ  ،ومقدم ػ ثاالي ػ أوضػػق فيهػػا أهنػػا ت لػػي بتحقيػػي اٞننػػاط ب ػػمفهومهلل
الواسس يػم قاؿ  ":النهر ُب اٞن أل م ين علي مقدمتٌن :
 األؤب منهما هل هاا الػدره الػاي يػػخرجهلل التػاجر يوجػب القصػا مػا أٖنػاف ال ػل -.اٞنقدمػ الثااليػ  :إذا ث ػػب أالػهلل يػػنقص مػػا لػػك األٖنػػاف فهػػل يت لػػي لل ػػائ ٌن ػػي مػػس علمهػ
ما ق يل ال يس أف اٞنشت ػريا عامػلػػوف علػي ذلػػك أو ال ؟ أمػا اٞنقدمػ األؤب فلي ػب بفقهيػ
 ،وإ٧نػػا ه ػه مػػا وادي ٓنقيػػي اٞننػػاط  ،والتحقيػػي فيهػػا أف األمػػر ُب ذلػػك أف األمػػر ُب ذلػػك
راجػػس إٔب األشد رصا ما اٞنت اي ٌن علي ٕناـ عقدة ال يس ".

3

المطلب الثانً  :قواعد تحقٌق المناط اإلجرائٌة .
يػههر ما خػبلؿ ال ػمطلب التػإب اسػتنتاج ب ػض القواعػد الػ

ػٌن علػي

ػا نزيػل

الش ػري  ،وهػػه مر ط ػ بتحقيػػي اٞننػػاط  ،مػػا يػػم يفي ػ هػػاا التحقيػػي ومرا ػهلل  ،وأال ػواع

 1الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ،ص ;. 36
 2سورة الطبلؽ  :اآلي . 02
 3أبو ال اس الوالشػري ه  ،اٞنصدر ال ابػي  ،جػ  ،ص . 4;: :
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الػمحققٌن ،م ت ينا ُب ذلك ب ض األمثل ما اٞن يار اٞن رب ال اين عا ثػًن  ،ويتحقػي
بػها م ىن االستقراو األمليب :
 -1الق دددة األول ددى  :االجتهثثثاد فثثثً تحقٌثثثق المنثثثاط ٌحتثثثا معرفثثثة
بموضوع الواقعة معرفة جٌدة.
وذلػػك أوؿ واجػػب للفقيػهلل  ،إذ أالػهلل عنػػد ٓنقيقػهلل للمنػػاط ال يفتقػػر إٔب ال لػ ّنقاصػػد
الشارع  ،ما أالهلل ال يفتقر فيهلل إٔب م رف عل ال ربي  ،وإ٧نا ٪نتاج إٔب ال لػ باٞنوضػوع علػي
ما هو عليهلل .
وما ذلك أف اإلال اف إذا أراد أف يتوضأ  ،فبل بد لهلل مػا النهػر ُب اٞنػاو الػاي يشػاط
فيػهلل شػػرعا أف يبػػوف مطلقػػا  ،وذلػػك برؤيػ اللػػوف  ،وبػػاوؽ الط ػ  ،وشػ الرائحػ .

-

األمثلـــــة المإســـــسة لهذه القاعدة :
 المثد األو  :ثػػًن مػػا النػوازؿ ػػرد إٔب الفقهػػاو  ،مرفوقػ ّنػػا ي ػػمي عنػػده
برس اٜناؿ  ،وهو وثيق مفصل جدا عا اٞن أل ال أشبلب علػي أصػحاهبا وخصوصػا ُب
قضػػايا الضػػرر وال نيػػاف  ،واٞنرافػػي واٞن اوضػػات  ،ومن ػهلل ؛ الػوازؿ النزاعػػات اٜناصػػل علػػي اف ػ
وادي فاس  ،فقد جاو ُب إ د النوازؿ  ..":اٞناو اٟنابط ما عيوف أرجػاف إٔب وادي مزدمػ
بػػا نػػدوش مػػا الهػػر صػػفرو و أ ػواز فػػاس ا روس ػ ٓب يػػزؿ ينتف ػػوف باٞنػػاو اٞنػػا ور أهػػل
مزدم اٞنا ورة طوؿ الليإب واألياـ بطوؿ الزماف الػاي أدر ػو بأعمػاره وفهمػوا فيػهلل ب قػوٟن
 ،وي قوف باٞناو اٞنا ور جناهت وزيتوهن وٖناره  ،و٩نروف بػها أر امه  ..ىت قط ػوا اٞنػاو
اٞنا ور أهل أرجاف منا "..

1

 المثد الثد ني  :ويههػر فيػهلل إٞنػاـ ب ػػض الفقهػاو بشػؤوف الواقػس إٞنامػا عةي ػػا ،
وما ذلك إٞنامه بأدوات اٜنيا  ،والن ا  ،و٢نالط ب ػض األعػبلـ للا ّػزالٌن والن ػاجٌن ،
1

اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، :ص . :-9 :
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فقد سئل  ":سيدي عي ي با عبلؿ ما مبناس الزيتوف عا م أل راو اٜنا النًن الػاي
ين ةوف بهلل مس الارس ..فأجػاب  :ق ػل هػاا مػا الزمػاف ػاالوا هنػا ي ػألوف عػا ذلػك  ،وأمػا
اليػػوـ فػػبل  ،وإف الػػاي يف لوال ػهلل في ػهلل اإلجػػارة وال ػػلم  ،و ن ػػب أشػػرت علػػيه بشػػهو ف ل ػهلل
ينئػػا قػػوـ  ،والاالػػب اليػػوـ أهنػ ال يف لوالػهلل  ،وذلػػك أين قلػػب ٟنػ إذا الػػمن ا مػػثبل يبػػر
بػػدر٨نٌن  ..ومػػرس مثػػل الاػػرس الػػاي ُب اٞنن ػػا ..يبػػوف ط ػػس علي ػهلل بطػػابس أو ي ل ػ علي ػهلل
عبلم لاي تهلل عليهلل  ..وإف اف ين ا للناس فال ادة عند الناس اليوـ أف اٜنائك يأخػا الاػرس
لنف هلل  ،وال ادة الشرط ".

1

فػ ػ اٜنب الش ػػرعه يتحق ػػي مقص ػػد ُب ال م ػػوـ م ػػىت ج ػػرت الػ ػوازؿ اٜني ػػاة ووقائ ه ػػا
ّنقتضا  ،وها الوقائس ١نفوف ّنبلب ػات ْن ػل إجػراو اٜنبػ عليهػا ال يتحقػي بػهلل مقصػد ،
فابتااو ٓنقيي اٞنقاصد الشػرعي ي ػتلزـ قػديرا ػوؿ ٓنقيػي اٜنبػ ٞنقصػد الشػرعه أو ال ،
وال يبوف ذلك إال بالنهػر والتحقيػي اٛنػػيّد ُب ػاؿ الوقػائس  ،مػس م رفػ ظروفهػا ومبلب ػاهتا
الزماالي واٞنباالي .
لػػالك فتحقيػػي اٞننػػاط ّن رفػ الوقػػائس يتحػػت " ويتأ ػػد لمػػا وسػ ب مناشػػط اجملتمػػس
االسػبلمه و قػدت  ،ف الػهلل ينئػا تبػاثر مفػػردات الوقػائس واأل ػداث واألف ػاؿ الطارئػ الػ
ٓب شػ ػػملها النصػ ػػوص وال االجتهػ ػػادات ال ػ ػػابق  ،مػ ػػا تبػ ػػاثر عناصػ ػػر التشػ ػػخص وٕنتػ ػػد
و تشابك سواو فيما هو سابي ما أالواع األ داث والوقائس أو ما هو طارئ منها ".

2

واالطبلق ػػا ٣ن ػػا س ػ ي ٤ن ػػد أف ش ػػدة ػػأثر اٞنفت ػػٌن ُب ت ػػاب اٞن ي ػػار هب ػػا القاع ػػدة األؤب
ج له يتخاوالهلل أصػبل ُب ف ػتاويه  ،فيحيطػوف جيّػدا باٞننػاط اٞنػراد اٛنػواب عػا إشػباال هلل ،

وإال ف الّػ ػػه يػ ّممػ ػوف اٛنػ ػواب وال ٪ن ػػددوف وجه ػػا م ػػا وج ػ ػو اٞنن ػػس واٛنػ ػواز ،وم ػػا ذل ػػك م ػػا
 1اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، :ص . 4;7 :
 2عػ د الػمةيد النةار  ،فػقػهلل التط يي أل باـ الشري عند اإلماـ الشاطػيب  ،مػةل اٞنوافقات  ،ص . 249
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استشًن فيهلل ب ض أهل ال ل عا أهل قريػ يضػموف مواشػيه فيحرزوهنػا بالدولػ وي ػر وهنا
بالتنػػاوب  ،فأجػػاب بقول ػهلل  ":إذا ػػاف اٞن ػػروؼ عنػػده اٞن لػػوـ أف يبػػري مػػا أ ػػب الب ػراو
منه  ،وذلك م لوـ عنده فبل ضماف علي اٞنباي إذ إ٧نا ٪نمل الناس علي اٞنت ارؼ مػا
أموره ".

1

فلما عدـ الػخربة بالواقس  ،أ اؿ اٞنوضػوع إٔب ق ػاعدة عامػ ي ػحقي مناطهػا صػا ب
ال ػؤاؿ .
وما ٕناـ اإلالصػاؼ أف يػا ر أ ّف اإلمػػاـ ابػا قػي اٛنوزيػ قػد صػد ُب وقػب سػابي
؛ للتن ي ػهلل إٔب وجػػوب ال ل ػ بػػالواقس  ،وار ػػاط ذلػػك ُنب ػ س ػديد علػػي الن ػوازؿ فقػػد أ ػػد –
ر٘نػهلل اب – أف مػػا بػػٌن الػػوعٌن مػػا الفهػ ٬ن ّبنػػاف اٞنفػ واٜنػػا
الواقس والفقهلل فيهلل ،واستن اط عل
بهلل علما".

مػػا اٜنبػ والفتػػو "فهػ

قيق ما وقس  ،بالقرائا واألمػارات وال بلمػات ػىت ٪نػيط

2

فالفقيهلل أماـ خياريا :
 إمػػا التص ػدي للتن ػزيل عنػػد م رفػ الواقػػس م رفػ دقيقػ  ،فيلػػزـ اٛنػواب عينػػا إذا ػػاف
عاٞنا ّنا سئل عنهلل ُب الازل واق .
 وإما باإل ةػاـ عنػهلل عنػد اٛنهػل بػالواقس اٞنتشػخص للواق ػ  ،فقػد ال يلػزـ اٛنػواب
ُب مواضس  ،ما إذا ٓب يت ٌّن عليهلل .

 1أبػو ال اس الوالشري ه  ،الػمصدر ال ابي  ،جػ  ، :ص . 552 :
 2ابػا القػػي  ،إعػػبلـ اٞنػػوق ٌن عػػا رب ال ػػاٞنٌن  ،ج ػ  ،1ص  ، 87وقػػد رأ أف " ال ػػآب مػػا يتوصػػل ّن رفػ الواقػػس
والتفقهلل فيهلل إٔب م رف ب اب ورسولهلل  ( ".ينهر اٞنرجس الف هلل  ،جػ ، 1ص ). 88
38:

ومػػا هنػػا قػػد أ ػػد ال لمػػاو أف اٞنف ػ " إذا ورد علي ػهلل م ػػتفب  ،ال ي ل ػ أال ػهلل مػػا أهػػل
ال ل ػػد ال ػػاي منػ ػهلل اٞنفػ ػ وموض ػػس الفتي ػػا  ،أف ال يفتيػ ػهلل ّن ػػا عاد ػ ػهلل يفػ ػ بػ ػهلل ػػىت ي ػػألهلل ع ػػا
بلد ...وهاا أمر مت ٌن واجب ال ٫نتلم فيهلل ال لماو "

1

بقيػػب اإلشػػارة  ،ورجوعػػا إٔب مت لقػػات القاعػػدة ال ػػابق  ،هػػو ب ػػض اإلشػػارات
ُب تاب اٞن يار تشرؼ مفهوـ الت اوف ُب االجتهاد أو ما ي مي باجملامس الفقهي  ،وال
ض خرباو شىت ُب ثًن ما االختصاصات واٞنياديا ٪ ،نتاج إلػيه ُب م رفػ اٞنوضػوع علػي
مػػا هػػو علي ػهلل  ،ػػدالٕب األس ػواؽ وعػػارفو  ،واٝن ػرباو بػػاألدواو األط ػػاو  ،واٞنػػدر وف ٞن ايػػب
الصناعات  ،ومثمنوا ال لس ومقيموها  ،وم اح األراضه .
و م رف ػل ال لػوـ واٞن ػ ارؼ الػ يت ػح مقي هبػا ُب الوقػائس  ،يشػق م هػا اجملتهػد بػل ال
يوجػد  ،وإف وج ػ ػد ذلػػك ف ػ لي س يػ ػل خ ػرؽ ال وائػػد  ،فاقتضػػي الت ػػاوف مػػس م ػًنه  ،و ال
زاؿ ال لماو يقلدوف ُب ها األمور ما لي ما الفقهاو .
ومػا ذلك ب ػض اإل ػاالت ال قػصد اٞنفتػوف الرجػوع فيهػا إٔب الن ػاو ال ارفػات
بأ ػواؿ عػيوب النػ او و منها أف ابا عػتاب سئل " عا رجل زوج ام ػرأة فأصػػاهبا ار قػاو ،
فشاور القػاضػه ابا ذ ػواف الفقهاو فيها  ،فأجاب  :بػأف يػر الن ػاو وينهػرف إليهػا  ،و هػو
قوؿ سحنوف ".

2

 -2الق دة الث نيل  :ال بد في كا ن زلل من تحقيق من ه الع م .

 1القراُب شهاب الديا  ،اإل بػاـ ُب ٕنييػز الفتػاو عػا األ بػاـ و صػرفات القاضػه واإلمػاـ  ،ص  . 232وقػد
جاوت م االيهلل أيضا ُب تاب إعبلـ اٞنوق ٌن عا رب ال الػمٌن  ،البا القي جػ  ،4ص . 228
 2أبو ال ػاس الوالػشري ه  ،الػمصدر ال ابي  ،جػ  ، 5ص . 354
;38

فتحقي ػػي اٞنن ػػاط ال ب ػػد أف يتةػ ػهلل ُب مر لػ ػ أؤب إٔب ال ح ػػم ُب االتمائػ ػهلل لؤلالػ ػواع الػ ػ
يشػػملها اٜنبػ  ،فمػػا ػػاف منتميػػا لنػػوع اٜنبػ الشػػرعه أٜنػػي بػهلل .وال يلحػػي بػهلل اٜنبػ إال
ب د اٞن رف بأف هاا اٞن ٌن يشملهلل ذلك اٞنطلي أو ذلك ال اـ ،وقد يبوف ذلػك سػهبل  ،وقػد
ال يبوف .

1

 أمثلل ن هدذ المرحلل من المحقيق : المث األو  :قاؿ اإلمػاـ الوالشري ػه – ر٘نػهلل اب ػأب – أف يصػًن طالػب
ال ل إٔب ما ذ رالا ما الشروط مس الدياال وال دال اٞنتمبن فهاا ٩نوز لهلل أف يفػ "..

2

اٞنؤهػل لر ػ اٞنفػ والقاضػه  ،ف حػم ش ػرط
 رح المث  :ويػتحدث فيهلل عا ّ

ال دال  ،ف ٌن أ ّف مريد التػصدر للقضاو و الف ػتيا ال ب ػ ّد أف ينهػر فيػهلل عمومػا هػل ٓنققػب فيػهلل
ال دال أو ال  ،ف ذا ا ػصم بصف ال دال  ،فقد ٓنقي اٞنناط ال اـ .
ويقػػاس علػػي مػػا س ػ ي ؛ ػ ّػل والي ػ ال دال ػ شػػرط فيهػػا  ،ف ػ ذا الهػػر اجملتهػػد ُب ال دال ػ

مػػثبل  ،ووجػػد هػػاا الشػػخص مت ػصفا ب ػها علػػي

ػػب مػػا ظهػػر لػهلل  ،أوقػػس عليػهلل مػػا يقتضػيهلل

الػػنص مػػا التبػػاليم الػ ػمنوط بال ػػدوؿ  ،مػػا الشػػهادات واالالتصػػاب للواليػػات ال ام ػ أو
اٝناص ػ  ،وهبػػاا إذا الهػػر ُب األوامػػر والن ػواهه الندبي ػ  ،واألمػػور اإلبا ي ػ ووجػػد اٞنبلفػػٌن
واٞنخػػاط ٌن علػػي اٛنمل ػ  ،أوقػػس علػػيه الصػػوص الواج ػػات وا رمػػات مػػا مػػًن التفػػات إٔب
شهو مًن اٞنشروط بالتهيئ الهاهرة .

3

 المث الث نددي  :والأ ػه بهلل ٞنزيد التوضيق للقاعدة ال ابق  ،وٞنزيد اٞنقارالػ مػس
ب ػػض ال لمػػاو اٞن اص ػريا  ،وهػػو مثػػاؿ ذ ػػر األسػػتاذ ع ػػد اجمليػػد النةػػار قػػاؿ في ػهلل  " :فرّنػػا
1
2
3

الػمصدر ال ابي  ،جػ  ، 4ص . 135
اٞنصدر ال ابي  ،ج ػ  ، 32ص ;. 5
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اشػػت هلل أف إقام ػ اٞنط ػّات ُب ب ػػض أمػػا ا الطريػػي مػػا الطريػػي ال ػػاـ الػػوع مػػا اإلض ػرار ُنػػي

الطريي  ،ولبا يت ٌن بالتحقيي ُب هاا النوع  ،أالػهلل لػي مػا اإلضػرار بػ ػهلل ل ػما ف ػيهلل مػا ػ ق
اٞنشػػطٌن ُب ال ػػرع اٞنت ػ ٌن ُب اٜنػوادث اٞنتلفػ لؤلالفػ واألمػواؿ  ،فيصػػرؼ ينئػػا هبػػاا
التحقيي عا دائرة ب اٞننس  ،وال يبوف مناطا لهلل ".

1

 ددرح المث د  :ف ملي ػ ٓنقيػػي اٞننػػاط ال ػػاـ أف ػػضب إٔب أف اٜنب ػ ال ػػاـ ّننػػس
اإلضػرار بال ػػائقٌن  ،ال يلحػػي بالواق ػ اٞنػػا ورة ٞنػػا ػػٌن مػػا أف ذلػػك لػػي مناطػهلل باعت ػػار
عدـ ٓنقي الضرر فيهلل لل ائقٌن .
وي ػػتطيس اٞنبل ػػظ للمثػػالٌن ال ػػابقٌن أف ٬نيػػز دور ا قػػي هنػػا ،مػػا خػػبلؿ النهػػر إٔب
مفهوـ هاا النوع ما التحقيي و لك األمثل  ،و هاا اٛندوؿ ي ٌن ذلك :
األمثلل الس بقل ن هذ المرت ل من المحقيق

تحقيق المن ط الع م

مثد د ال نشريسددي  :هػػاا الشػػخص الػػاي
ػوٕب الوالي ػػات ال امػ ػ  ،ص ػػفا هلل النف ػػي
أراد ػ ّ
وال لو ي قد بوف الوعػا مػا صػفات ال دالػ
وجود أالواع عدة قد يندرج ٓنتها اٜنب  ، .وقد بوف الوعا آخر مًن ال دال .
مثد د د الن د د د ر :إقام ػ ػ اٞنط ػ ػػات ُب ب ػ ػػض
الطػػرؽ  ،قػػد يبػػوف الوعػػا مػػا اإلض ػرار  ،وقػػد
يبػػوف الوعػػا مػػا اإلصػػبلح  ،وقػػد يبػػوف الوعػػا
آخر .
وجوب التدقيي قه م رف اٞنناط .
1

مثد ال نشريسددي:يقتضػػه التحقيػػي ػػدقيقا
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ُب ذلػ ػ ػ ػػك الشػ ػ ػ ػػخص  ،باعت ػ ػ ػ ػػار أف ال دال ػ ػ ػ ػ
وصػػم يقتضػػه اله ػرا ُب أوقػػات ٢نتلف ػ  ،وُب
ظروؼ مت اين .
مث د الن د ر :ينهػػر ُب لػػك اٞنطّػػات الهػرا

يهه ػػر الت ػػائا وجوده ػػا  ،والتحق ػػي م ػػا ل ػػك
النتائا .
مث د ال نشريسددي :فػػالتحقيي أد بنػػا إٔب
إٜن ػػاؽ الش ػػخص بوص ػػم ال دالػ ػ ٍ ،ب بواليػ ػ
اإلفتاو والقضاو .

إٜناؽ الف ل باٜنب أو صرفهلل عنهلل .

مث د الن د ر :إث ػػات أف إقامػ اٞنطّػػات ُب

ب ض األما ا ال يلحي بالضرر فيصػرؼ عػا
دائرة ب اٞننس .
والػمبل ظ و٥نا ٦نت القاعدة ال ابق  ،الػػمت لق بتحقيػي اٞنناطػات ُب الطػاؽ النػوع
؛ أ ّف هػػاا النػػوع منحصػػر مال ػػا ُب ال ػ ػطاؽ مػػا هػػو منصػػوص علي ػهلل مػػا األ بػػاـ ال ػ س ػ ي
للػمةتهديا أف قػقوا ُب مناطاهتا  ،و ػقليدالا ٟن ُب التائا ٓنقيػقه صحػيق.
وأمثل ذلك ثًنة  ،منها أف الب ش مثل للض س  ،وال نػػز مثػل للاػزاؿ  ،وال نػاؽ مثػل
لؤلرالب  ،وال قرة مثل لل قرة الو شي  ،والشاة مثل الشاة ما الهأف  ،أثناو ٓنقيي الوع اٞنثػل
ُب قػػولهلل أب {:

}

1

 أهدميل هذا الن ع مدن المحقديق :سورة اٞنائدة  ،اآليػ . ;9
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1

وقػػد االتقػػد النةػػار ب ػػض الفقهػػاو ُب ذلػػك  ،مػ ػؤ دا أال ػهلل ضػػرب ال يقػ ّػل عػػا ٓنقيػػي

اٞننػػاط ُب الطػػاؽ األشػػخاص بػػل هػػو مػػدخل ل ػهلل ،فقػػاؿ":والهػػاهر أف هػػاا التط يػػي ُب ٓنقيػػي
اٞنناط ُب الطاؽ النوع ال مربر لهلل ،ما أف اٜنب َنػواز التقليػد فيػهلل ال مػربر لػهلل أيضػا،ذلك أف
األ بػػاـ ال شػػرعي يػػدخل ٓنتهػػا مػػا األال ػواع اٞن ػػتأالف بتةػػدد اٜنيػػاة و طورهػػا مػػا هػػو مػػًن
منحصر،وب ضها يبوف دخولهلل ظاهريا مشت ها وب ضها يبوف قيقيا".

1

الق دة الث لثل:ال من إت ع تحقيق المن ط الع م بمحقيق خ ص .ف ذا فرغ اجملتهد ما ٓنقيي اٞنناط ُب الطاؽ النوع  ،ا تاج إٔب التدقيي أيضا للتحقػي
ص وأعمي  ،ذلك أف ّل الػوع ٪نتوي علي أفػراد عينيػ ثػًنة مػا
ما اٞنناط ُب إطار آخػر أخ ّ
األف اؿ أو الفاعليػا  ،فػ مفاؿ ها اٞنر ما التحقيي  ،قد يػؤدي إٔب سػوو ن ػزيل األ بػاـ

الشػرعي  ،باعت ػػار ورود االشػػت ا ُب ب ػض أفػراد النػػوع الوا ػػد وجزئيا ػهلل مػػا وق ػائس و صػػرفات
 ،فػيه ُّا أهنا مو دة اٞنناط ،مًن أف ها اٞنر ٓنقي افااقها.
وقػػد أؤب ال لم ػاو هػػاا النػػوع اهتمامػػا الوعيػػا  ،إذ ال ٬نبػػا صػػوؿ التبليػػم إال بػهلل ،
وقد يػ مرب عنهلل باٜنبم .

2

وه ػػاا الن ػػوع ال يص ػػق فيػ ػهلل قلي ػػد م ػػا مض ػػي ألالػ ػهلل إ٧ن ػػا يت ػػٌن مراع ػػاة م ػػا ٜن ػػي م ػػا
خصوصػيات وطػوارئ تاػًن مػػا زمػػا آلخػر بػػل مػػا شػخص آلخػػر بػػل ُب شػخص مػػا وقػػب
آلخػر  ،وقػد االت ػهلل إٔب ذلػك اإلمػػاـ الوالشري ػه وقػاؿ بلمػػا ٗنػيبل في ػهلل  ":واٞنصػاّب ال امػ ال
نض ػ ط وجوههػػا  ،وال ٬نبػػا صػػرها ُب قضػػايا متػ ػ ددة وأوقػػات م ين ػ  ،بػػل هػػه ُن ػػب
اٜنػاؿ اٜناضػرة والنازلػ الػمت ػ يّن  ،واجتهػاد النػاظر ُب ذلػك  ،وال يصػق صػر مصػاّب م ينػ
ليتػػوخ ف لهػػا األي ػػم وا ػػدا ب ػػد وا ػػد  ،ألف ذلػػك يػػؤدي إؿ التقليػػد  ،و قيق ػ االجته ػػاد
1
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الاي هو م وغ للفداو ينػاقض التقليػد  ،فػالنهر إؿ اٞنصػاّب مقصػور عػل رأي اإلمػاـ النػاظر
ُب أمور اٞن لمٌن واجتهاد  ،ال يلزمهلل مبل ه مقصد ما اف ق لهلل وال مًن ذلك ".

1

المث األو  :وهو مثاؿ ال دال اٞنتقدـ  ،ف ذا ًب التحقي ما عدال إال اف  ،فهػاا
ب هبا لهلل بال دال

ال يبفه ُب وليهلل مناصب الواليات مثبل  ،فتلك الصفات ال

ّفتها

مبلب ات أخرجتهلل عػا دائػرة أهليػ الواليػ أو القضػاو ،فيت ػرؼ هػل صػلق لػهلل ُن ػب الف ػهلل
ووقتػهلل و ػػالهلل وشخصػهلل  ،فػالنفوس لي ػب ُب ق ػػوؿ التبػاليم علػي وزاف وا ػػد  ،فقػد يبػػوف
ال مل الصاّب مدخبل ضررا أو فاة علي رجل  ،وال يبوف الك بالن

إٔب آخر .

ومػا ذلك ما ورد ُب ال ػم يار اٞن ػرب  ،قػاؿ ابػا رشػد  ":اٜنبػ بػٌن النػاس بال ػدؿ مػا
أفضػػل أعمػػاؿ الػػرب وأعػػل درجػػات األجػػر  ،واٛنػػور في ػهلل وا ػػاع اٟنػػو مػػا أ ػػرب الب ػػائر ".

2

فهه ػػر أف الش ػػخص وإف ا ص ػػم بال دالػ ػ  ،فق ػػد ٔنرجػ ػهلل ب ػػض اٜنه ػػوظ واألهػ ػواو ع ػػا أف
ينػتصب ُب والي الفػتػيا والقضاو  ،فيصرؼ عنها بناو عل ٓنقيي اٞنناط اٝناص .
 المث الث ندي  :إف إجراو اٞناو وص هلل ُب الطريي ال ػاـ ُب ٓنقيػي مناطػهلل ُب إطػار النػوع ،ث ػػب أال ػهلل ضػػرر م تػػرب  ،فيتوج ػهلل إلي ػهلل ب ػ اٞننػػس  ،ولبػػا ُب ٓنقيػػي آخػػر أدؽ و ُب الطػػاؽ
ػخص ُب ذلػػك الزمػػاف واٞنبػػاف واٜنػػاؿ  ،ػػاف ألجػػل إزال ػ
خػػاص  ،ػ ّػٌن أف هػػاا الف ػػل اٞنشػ ّ

مػ ػواد زلق ػ علػ ػقب بال ػطريي ال ػاـ  ،وعمرضػػب اٞنػػارة للخطػػر  ،فبػػاف صػػب اٞنػػاو إماط ػ م ٟنػػاا
األذ  ،فينهر ُب صرؼ ها الواق عا دائرة ب اٞننس .

3

 1أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،ج ػ . 3:2 ،
 2أبػو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصػدر ال ابي  ،جػ . :3 -:2 ، 32
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 الفرق بٌن تحقٌق المناط العام والخاص :وق ػػد ث ػػب م ػػا خ ػػبلؿ ػػبلـ ال لم ػػاو وجػ ػهلل االر ػػاط واالفػ ػااؽ ب ػػٌن ػػبل التحقيق ػػٌن
واٛندوؿ التإب ي ٌن ال بلق بينهما :
أوجه االخمد د ف بين مرحل د دمي تحقيق المن ط .
تدحقيق المن ط الع م
 -ه ػػا اٞنر لػ ػ س ػػابق  ،وه ػػه اٞنر لػ ػ

تدحقيق المن ط الخ ص
 -هه مر ل ثاالي ما عا اٞنر األؤب.

األؤب  ،وال يصلق أخًنها .
 -عملي عام ٕ ،نيل إٔب اإلطبلؽ .

 اله ػ ػػر خ ػ ػػاص  ،ين ػ ػػزع ٥ن ػ ػػو ض ػ ػػييي و ص ػ ػػراٞن ائل بشبل دقيي .

النهػر ُب ٓنقيػػي اٞننػاط ال ػػاـ الهػر سػػهل
أو قريب منهلل .
 -عمليػ ػ ٓنقي ػػي اٞنن ػػاط ال ػػاـ ٬ ،نب ػػا

 عملي التحقيي ُب الطاؽ ال ٌن أص بعملي ػ ٓنقي ػػي اٞنن ػػاط اٝن ػػاص ػػر ط ب ػػالنهر ُب

ال م ػػل فيه ػػا عل ػػي االف ػراد  ،وال ٓنت ػػاج إال مقاص ػػد الش ػػارع  ،ومراع ػػاة اٞن ػػآؿ  ،و م ػػل م ػػس
النهر ُب الواق .

باقه م الك ديد التنزيل

 -الق دة الرابعل :لم دحدقيق الدمن ط مدراتب ّدة .

397

عملي ػ ن ػزيل األ بػػاـ الشػػرعي :وهػػه األصػػل عنػػد اٜنػػديم عػػا ٓنقيػػي اٞننػػاط ،
وال تطيس التمييز ُب هػا ال ملي بٌن الوعٌن ما مرا ب ا ققٌن :
أ -مرت ددل المحقددق الم مهددد  :فتحقيػػي اٞننػػاط عمليػ اجتهاديػ  ،ال ٬نبػػا ألي
شخص أف يقوـ هبا ،وف أف التحقيي يتوقم علي صوؿ ال ل والتقو وهاا ال يتػأ ي إالّ
للمةتػهد  ،أو ما يا ب علي ٓنقيي اٞنناط ما آثار ت لي باآلخريا .
قػاؿ اإلماـ الوالشري ه " :وأ ػثر الوقائس ُب آخر الزماف واق فيما ق لهلل
 ،بػػل يفتقػػر للحفػػظ والفطن ػ ُب ط يػػي الواق ػ عػػل مػػا ُب فه ػهلل  ،و شػػبيل الصػػورة ُب
خاطر  ،ىت يصًن فبر إٔب ما ُب ١نفوظهلل فتدخل الصورة فيهلل ".

1

وقػػد ٓنػػدث اإلمػػاـ الوالشري ػػه علػػي شػػروط االجتهػػاد  ،فاٞن ػحقي اٞننػػزؿ للحب ػ
الشرعه ال ب مد ما ا ػصافهلل بصػفات اٞن ػةتهديا الػ ذ رهػا عنػد ديثػهلل عػا أهليػ القضػاو و
الفتيا و االجتهاد ُب اٛنزو ال اشر ما اٞن يار والاي خصصهلل لالك .
بد -مرت ل المحقق المالف  :ف ملي ػحقيي اٞننػاط لي ػب خاصػ باجملتهػديا " ،
بل بالن

إٔب ل مبلمم ُب الف هلل ".

2

فػػاٞنبلم مطالػػب بال حػػم ُب التبػػاليم الثابتػ ُب ػقهلل  ،مػػا الػ ال مػػىن عنهػػا ُب
االلتزاـ بالتباليم واٞنطالب الوقتي الػ ال ػحتاج زمنػا واس ػ ا .ومثالػهلل " أف ال ػامه إذا ٚنػس
ُب الفق ػهلل أف الصػػبلة ال ْنػػوز فيمػػا ػػنة مػػا الثيػػاب  ،فوقػػس أف ص ػػلي ُب ثػػوب اشتػ ػ هلل ُب
الػةاستهلل " ف ف عل وٓنقي ُب ملم خاص أالهلل صنس بشح اٝننزير أو علػ مػا أهػل اإلقلػي
أو ٗنيػػس مػػا يصػػنس اٞنلػػم أال ػهلل إ٧نػػا يصػػن هلل بػػالك عػػادة مطػػردة وأم ػرا متقػػررا  ،واشػػتهر ذلػػك

1
2

أبػو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصػدر ال ابي  ،جػ  32ف ص ;. 6
الشاط ػيب  ،اٞنرجس ال ابػي  ،جػ  ، 6ص . 99
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وث ػػب ث و ػػا ال شػػك فيػهلل ؛ ٓب يصػػل فيػهلل إال ب ػػد طهػػًن ".

1

فػػبل ب ػد مػػا النهػػر ف ػيها ػػىت

يردهػا إٔب ل الصبلة أو اٜنرم  ،وال يبوف ذلك إال باجتهاد والهر .
ُّ

 1أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابػي  ،جػ  ، 3ص . 8 :
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املبِحَثُ الثاني :
وفيه مطلبان :
المطلب األول  :مفـــــهــــوم المقاصد .
المطلب الثانً  :قواعد تحقٌق المقاصد الشرعٌة فً الواقع .

39:

الـمطلب األول  :مفـــــهــــوم المقاصد .
ك أف األصولي ػي ػا والفقهػػاو قػػد ن هػوا إٔب م ػػىن اٞنقاصػػد  ،والػػدور ا ػػوري الػػاي
ال ش ػ ّ
ل ػ ػهلل ُب ال ن ػػاو التشػ ػري ه  ،م ػػًن أف الػ ػػاي ٓب ي ػ ػ ي بػ ػ فراد ال ح ػػم ُب اٞنقاص ػػد  ،وٓنليله ػػا
وشر ها علي الوجهلل الاي ي رفهلل الػدارسوف واٞنتخصصوف  ،وهو اإلماـ الشاطيب .
 -1تعريف المق صد :
أ -تعرٌف المقاصد لغثة :اٞنقاصػد ٗنػس مقصػد  ،وأصػل اشػتقاقها مػادة (ؽ ص
د) ،ومواق ها ُب است ماؿ ال رب ٟنا ػدؿ علػي االعتػزاـ والتوجػهلل والنهػوض ٥نػو الشػهو  ،سػواوا
اف ذلك االعتزاـ عا عػدؿ أو ظلػ  .مػًن أالػهلل يػا ر ُب ب ػض األ يػاف مقاالػا باالسػتقام ال
اٛنػػور .وقػػد جػػاو ُب ل ػػاف ال ػػرب  " :فقصػػدت الشػػهو ل ػهلل وإلي ػهلل قصػ مػدا مػػا بػػاب (ضػػرب)
طل ت ػهلل ب ين ػهلل وإلي ػهلل قص ػػدي ومقص ػػدي بف ػػتق الص ػػاد،وأما (اٞنقص ػػد) فيةم ػػس عل ػػي مقاص ػػد،
وقصػػد ُب األمػػر قصػ مػدا وسػػط وطلػػب األس ػ ّد وٓب ٩نػػاوز اٜنػػد .وهػػو علػػي قصػػد أي رشػػد،
وطريي قصد أي أسهل ،وقصدت قصد أي ٥نو .

1

بد  -تعريف المقايد ايطالحا ً :
ٓب ي رؼ األصوليوف القدامي مقاصد الشري اإلسبلمي  ،ومنه اإلماـ الشاطيب  ،أما
مًن اإلماـ الشاطيب فل ل ال ب ُب ذلك هو أالهلل ٓب يبا قد لور لديه مفهوـ اٞنقاصػد
ب ػ ػ د مفه ػػوـ الاض ػػا ُب فب ػػره األص ػػوٕب  ،ي ػػم ظ ػػل م ثوثػ ػام ُب ثناي ػػا م ا ػػم اٞنناسػ ػ
واٞنصػػلح واالستح ػػاف وسػػد الػػارائس ،وأمػػا الشػػاطيب – ر٘ن ػهلل اب  " -ف ال ػهلل ٓب ٪نػػرص علػػي
إعطػاو ػػد و ريػػم للمقاصػػد الشػػرعي  ،ول لػهلل اعتػرب األمػػر واض ػحا  ،ويػػزداد وضػػو ا ّنػػا ال
 1ابا منهور  ،ل اف ال رب  ،جػ  ، 6ص . :7
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مزيد عليهلل بقراوة تابهلل اٞنخصص للمقاصد ما اٞنوافقات " .

1

ول ػػل مػػا أس ػ اب ذلػػك أيضػػا  ،أال ػهلل ٓب يبػػا مول ػػا باٜنػػدود والرسػػوـ ، ،إضػػاف إٔب أال ػهلل
تػػب اٞنوافقػػات واشػػاط أالّ ينهػػر في ػهلل الهػػر مفيػػد أو م ػػتفيد ػػىت يبػػوف ريّػػاف مػػا علػػوـ

الشري ػ  ،أصػػوٟنا وفروعهػا ،من ػقوٟنا وم ق ػوٟنا ،مػًن م ػخلد إٔب التقليػد والت صػب للمػاهب .
أمػػا اٞن اصػػروف مػػا ال لمػػاو فقػػد اهتم ػوا ب عطػػاو ريػػم للمقاصػػد ب ػػد أف أخػػات يزهػػا
اٞنطلوب مػا عل أصوؿ الفقهلل ،وا ضحب م اٞنها وأب ادها .
أوال  /مفه م المق صد ند اإلم م الش ي :
بدا الشاطيب ُب ديثهلل عا اٞنقاصد ب ياف أق امها ،فق مها إٔب ق ػمٌن :قصػد الشػارع؛
وقصد اٞنبلم.
القسم األو  /قصد الش رع :وق مهلل إٔب أرب أالواع هه:
 - 1قصػػد الشػػارع إٔب وضػػس الشػري ابتػػداوم  ،ويبػػوف مػػا عػػدا مػػا القصػػود التفصػػيل

لهلل ،وهػاا الػقػصد األوؿ.

 -2قصػد الشػارع ُب وضػس الشػري لئلفهػاـ - 3 .قصػد الشػارع ُب وضػس الشػري
للتبليم ّنقتضاها.
 -4قصد الشارع ُب دخوؿ اٞنبلم ٓنب أ باـ الشػريػ ػ .
القسم الث ني /قصد المالف :وقد ٓندث فيهلل عا مقاصػد اٞنبلػم ُب التبليػم ،
وبػػٌن أف األعمػػاؿ إذا لقػػب ب ػها اٞنقاصػػد  ،ػ لي ب ػها التبليػػم باأل بػػاـ ،و يثمػػا عريػػب
عا القصد ٓب يت لي بػهلل شهو منها.

2

 1أ٘ند الري والػه  ،مرجس سابي  ،ص . 05
 2الشاطيب  ،اٞنرجس ال ابي  ،ج ػ  ، 2ص  – 05و ص  ( .06بتصرؼ )
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ث ني  /مفه م المق صد ند العلم المحدثين :
 - 1تعريف المق صد ند اإلم م محمد الط هر بن

ر:

أما ١نمد الطاهر با عاشور فقد عرؼ الوعٌن ما اٞنقاصد ُب ق يمهلل ٟنػا  ،فػراح ي ػرؼ
مقاصد الشري ال ام  ،ومقاصد الشري اٝناص .
أ  -مق صددد المشددريع الع مددل :وهػػه اٞن ػػاين واٜنب ػ اٞنلحوظ ػ للشػػارع ُب ٗنيػػس أ ػواؿ
التش ػ ػريس أو م همه ػػا ُ ،نيػ ػػم ال ٔنػ ػػتص مبل هتهػ ػػا ب ػػالبوف ُب ال ػ ػػوع خػ ػػاص مػ ػػا أ بػ ػػاـ
الشري ،فيدخل ُب هاا أوصاؼ الشري وماياهتا ال ام  ،واٞن اين ال ال ٫نلو التشريس مػا
مبل هتها ،ويدخل ُب هاا أيضام م اف ما اٜنب لي ب ملحوظػ ُب سػائر أالػواع األ بػاـ
ولبنها ملحوظ ُب أالواع ثًنة منها"

1

بد -مق صد الشريعل الخ صل :وهه البيفيات اٞنقصودة للشارع لتحقيي مقاصد الناس
الناف ػ ػ  ،أو ٜنف ػػظ مص ػػاٜنه ال امػ ػ ُب ص ػػرفاهت اٝناصػ ػ  ،وي ػػدخل ُب ذل ػػك ػػل بمػ ػ
روعيػػب ُب شػريس أ بػػاـ صػػرف ات النػػاس ،مثػػل قصػػد التوثػػي ُب عقػػد الػػرها ،وإقامػ الهػػاـ
اٞننػزؿ وال ائل ُب عقدة النباح"

2

و٩نمس هايا الق مٌن اٞنقصد ال اـ للتشريس وهو :فظ الهاـ األم  ،واستدام صبل هلل
بصبلح اٞنهيما عليهلل وهو الوع اإلال اف
 - 4تعريف

الف سي :

وقػػد عرفهػػا عػػبلؿ الفاسػػه ريفػػا واضػػحا جػػاو فيػهلل  " :اٞنػراد ّنقاصػػد الشػري الااي ػ

1
2

مػحمد الطاهر با عػػاشور  ،مقاصد الشري اإلسبلمي  ،ص . 51
اٞنرجس الف هلل  ،ص . 146
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منها  ،واألسرار ال وض ها الشارع عند ل ب ما أ بامها " .

1

ث لث  :مد دراتب الدمق صد :
الهرام ٞنا ٓنهي بهلل اٞنقاصد الشرعي ما أ٨ني بالاػ ُب درؾ اٜنبػ الشػرعه و ن ػزيلهلل ،فقػد
هيػػب ب ناي ػ خاص ػ مػػا يػػم ق ػػيمها وبيػػاف مرا هػػا ّ ،نػػا ي ػػٌن علػػي األخػػا والطػػرح
األولوي  ،واٞنوازال بٌن اٞنصاّب واٞنفاسد ما جهػ  ،وبػٌن مرا ػب اٞنصػاّب أو اٞنفاسػد ُب ذاهتػا
ما جه أخر  ،وما ٍب فقد ًب صر ق ي الشاطيب للمقاصد اآلٌب :
 -3المق صد الضروريل:
عرفهػػا اإلمػػاـ الشػػاطيب بقول ػهلل  " :فم ناه ػػا أهنػػا البػػد منهػػا ُب قيػػاـ مص ػػاّب ال ػػديا
وقػػد ّ

والػدالياُ ،نيػم إذا فقػدت ٓب ْنػر مصػاّب الػداليا علػػي اسػتقام بػل علػي ف ػاد وهتػارج وف ػ ػوت
ػ ػياة ،وُب األخ ػر فوت الػنةاة والن ي والرجوع باٝن راف اٞن ٌن".

2

وق ػػد مثّ ػػل ٗن ػػاهًن علم ػػاو األص ػػوؿ ٟن ػػاا الق ػ ػ بالبلي ػػات اٝنمػ ػ ١ ،ن ػػاولٌن ُب ذل ػػك
صرها فيها وهه :فظ الديا والنف وال قل والن ل واٞنػاؿ.
وإذا م حقق في يعل هذ الدضروري ت الخمدس فسيمضح دم له وإذ هي ئدة إلدى
مص د لح الن د س - :بحفددظ ديددنهم ومددثلهم العليد و المددي يممد زوو به د إنسد ني ً وحض د ري ًو
ويسمهدفه سعيهم فدي حيد تهم الددني  - .وحفدظ أرواحهدم وحقهدم فدي الحيد ةو وجد داً
م دي د ً ومعن ي د ًو ددزة وكرامددل .وال ج د د المعن د ي ه د الددذي جهددد اإلس د م فددي تحقيقدده
لإلنس و في الم ممع ال شري؛أم ال ج د الم دي الم رد فيشمرك فيه س ئر الا ئن ت
اإلنس د نيلو وال ج د د المعن د ي ق امدده المثددا العلي د والم د دئ والق ديم الخ لدددة -.حفددظ
1عبلؿ الفاسه  ،مقاصد الشري اإلسػبلمي ومبارمها  ،ص ، 25مبت الو دة ال ربي – الدار ال يضاو /
اٞنارب  ،الط  :بدوف  ،سن النشر  :بدوف .
 2الشاطيب  ،اٞنرجس ال ابي  ،جػ ، 4ص . 28
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أم د الهم وتيسددير س د ا تنميمهد د و ووج د ب اسددمثم ره و والم د يمثددا ال هددد الم س ددد
لإلنس وو وثمرة سعيه المشروعو وهد قد ام الحيد ة -.حفدظ قد لهمو المدي هدي أسد س
إنسد د نيمهم وقد د ام فطد درتهمو ومند د ط المالي ددف والمس ددبوليلو وسد د ب المق دددم اإلنسد د ني
والحض ريو من كا م يشا قمه الفاريلو ويقضي ب لم لي لى الارامل اإلنس نيل-.
حفددظ نسددلهمو الددذي يمثددا صد رة وجد دهم وحد فز نشد همو وبقد ند هم فددي أجي لدده
الممع ق ل إلى أو يرث اهلل األرض ومن ليه .

1

 - 2المق صد الح جيل :وقد عرفها الشػاطيب بقولػهلل  " :وأمػا اٜناجيػات فم ناهػا أهنػا
مفتقػػر إليهػػا مػػا يػػم التوسػ ورفػػس الضػػيي اٞنػػؤدي ُب الاالػػب إٔب اٜنػػرج واٞنشػػق البل قػ
بفوت اٞنطلوب  ،ف ذا ٓب راع دخل علي اٞنبلفٌن – علػي اٛنملػ اٜنػرج واٞنشػق  ،ولبنػهلل ال
ي لغ م لغ الف اد ال ادي اٞنتوقس ُب اٞنصاّب ال ام " .
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 - 5المق صد المحسينيل:
وقد عرفهػا اإلمػاـ الشػاطيب بقولػهلل  " :وأمػا التح ػينيات فم ناهػا األخػا ّنػا يليػي مػا
١ناسا ال ادات  ،وْننب األ ػواؿ اٞندال ػات الػ أالفهػا ال قػوؿ الراجحػات  ،و٩نمػس ذلػك
ق ػ مبػػارـ األخػػبلؽ  3 " .وهػػه راج ػ إٔب ١ناسػػا زائػػدة علػػي أصػػل اٞنصػػاّب الضػػروري
واٜناجي ػ ؛ إذ ل ػػي فق ػػداهنا ّنخ ػػل ب ػػأمر ض ػػروري وال ػػاجه ،وإ٧ن ػػا ج ػػرت ٠ن ػػر التح ػػٌن
والتزيٌن.
 أهميل هذا المرتيب: 1م ػػحمد فتح ػػه الدري ػػين  ،ال ػػمناها األصول ػػي ُب االج ػػتهاد بالػ ػرأي ُب الت ػػشريس اإلس ػػبلمه  ،ص
بتػػصرؼ . -
 2الشاطيب  ،اٞنرجس ال ابي  ،جػ  ، 2ص . 2:
 3الشاطيب  ،اٞنرجس ال ابي  ،جػ  ، 2ص . 9
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ربز أ٨ني هاا الا يب للمقاصد فيما يله:
أوال  /إف م رفػ مقصػػد الشػػارع مػػا اٜنبػ الشػػرعه ي ػػٌن علػػي فه ػ الػػنص علػػي وجه ػهلل
الصػػحيق ،ومػػا ٍب ػػاعد علػػي

ػػا ن ػزيلهلل علػػي الوقػػائس س ػواو مػػا جه ػ االهتػػداو بفه ػ

اٞنقصد ال اـ ُب نػزيل اٜنب البله علي اٛنزئيات ،أو الاجيق بٌن ما ظاهر الت ارض.
ثااليػ ػػا  /إف هػ ػػاا التق ػ ػػي ٪نػ ػػدد مرا ػ ػػب األ بػ ػػاـ الشػ ػػرعي ُن ػ ػػب اٞنقصػ ػػود منهػ ػػا،
فالضروريات مقدم علي اٜناجيات ،واٜناجيات مقدم علي التح ينيات  ،والنازؿ مبمػل
لل ػػإب ،ف ػػبل يراع ػػي اٜنب ػ ػ النػ ػػازؿ التح ػػيين مػ ػػثبلم إذا عػ ػػاد عل ػػي اٜناج ػ ػػه أو الض ػ ػػروري
باإلخ ػػبلؿ ،أم ػػا الض ػػروري ف ػػبل ٩ن ػػوز اإلخ ػػبلؿ ب ػهلل إال إذ أخ ػ مػل ببل ػػه أه ػ من ػهلل التض ػػحي
بالنف ُب اٛنهاد للحفاظ علي الديا.

المطلب الثانً  :قواعد تحقٌق المقاصد الشرعٌة فً الواقع .

إف لؤل ب ػػاـ الش ػػرعي مقاص ػػد يرْن ػػي ٓنقيقه ػػا م ػػا إجػ ػراو األ ب ػػاـ  ،وه ػػا اٞنقاص ػػد
اٝناصػ واٛنزئي ػ نػػدرج ُب أخػػر أعػ ُّ منهػػا لتنتهػػه إٔب مقصػػد أعلػػي  ،وهػػو مصػػاّب ال ػ ػ اد
بػةلب الصبلح ٟن  ،ودرو الػمفاسد عنه .
وقػػد ُنػػم األصػػولييوف اٞن ػػالك الػ يتوصػػل ب ػها إٔب م رفػ مقاصػػد التشػريس وأسػرار ،1
وذلػك لػي ببػاؼ  ،مػػا ٓب يتت ػػس ٓنقػي هػػاا اٞنقصػد أثنػػاو عمليػ نزيػل األ بػػاـ الشػػرعي ،
"ذلك ألف اٜنب الشرعه ال يتحقي مقصد ما اٞنصلح ّنةػرد إجرائػهلل اآلٕب علػي األف ػاؿ
مػػا يػػم إالػهلل ضػ ط مقصػػدا عامػػا مػػوـ بمػهلل ُب أالػواع شػػتمل أفػرادا مػػًن ١نصػػورة مػػا
األف اؿ ل منها ٫نتلم عا اآلخر باعت ار التشخص "

2

مػ ػًن أ ّف"خلػػو األدب األصػػوٕب مػػا بيػػاف واؼ لقواعػػد ػػرؼ باٞنصػػًن ال ػواق ه ل بلق ػ
 1وهو الػم روؼ بطرؽ إث ات الػمقاصد ضما اٞن ا م اٞنقاصدي .
 2ع د اجمليد النةػار  ،فقهلل ط يي األ باـ الشرعي عند الشاطيب  ،ص ;. 49
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اٜنب ػ ػ ّنقص ػ ػػد ي ػت ػ ػػر أ ػ ػػرب الثا ػ ػرات ُب هػ ػػاا األدب ،ورّنػ ػػا عػ ػػادت ثػ ػػًن مػ ػػا اٞنزالػ ػػي ُب
االجتهادات الػفػقهي  ،قديػمام و ديػثام ،إٔب هػا الثارة ُب أس اب وقوعها " .

1

ع د اجمليد النةار ُ ،ب فقهلل التديا فهما و نزيبل  ،جػ  ، 2ص . 87
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 -الق دة األولى  :ال ب ّد من المحقق من حص

المق صد ضمن إ ر الن ع :

 رح الق دددة :فم ػػالك استخ ػ ػراج مقاص ػ ػد الشػ ػري  ،ػ ػمل عل ػػي إي ػ ػةاد مػقػص ػ ػد اٜنبػ ػ وذل ػػك
باعت ػػار عمػػوـ ذلػػك اٜنبػ  ،مقصػػد فػػظ الػػنف بالن ػ لتػحري ػ القتػػل  ،وهػػاا اٜنػػب
تشػرؼ الف ػ اٞنقصػد الش ػرعه  ،ومثػػالهلل ػهيئ

ال اـ ينط ػوي علػي ثي ػر مػا األالػواع  ،الػ

الطرقػػات و ػػويتها  ،وال ػ وج ػػب علػػي القػػائمٌن هبػػا استش ػرافا إلصػػاب مػ ػقصد الشػػارع ُب
ا افه علي النفوس ال ٬نبػا أف ضػيس ب ػمرور ال ػحافبلت – مػثبل – علػي لػك الطرقػات
اٞنهمل ػ  ،وهػػا الت ػػوي اٞنػػا ورة ب ػ ع ػػاـ ينػ ػطوي علػػي ث ػػًن مػػا األال ػواع ُب الت ػػوي ،
رصم الطرؽ وم ػلها وب ػطها والصػب اإلشػارت عليهػا  ،فال ػمقصد الشػرعه الػاي ث ػب
ُب اٜنب ال اـ ال يث ب ُب ٗنيس أالواعهلل .

1

فقد ال يتحقي اٞنقصد الشرعه ُب ب ض لك األالواع  ،بل إف ب ػض أالػواع اٜنبػ قػد
يؤدي عند وقي هلل إٔب اٞنف دة  ،و ينئا يصرؼ عا دائرة التط يي .
ومثػػاؿ هػػاا األخػػًن ػػوي الطريػػي بشػػبل م ػػالغ في ػهلل  ،بتةميلهػػا ببثػػًن مػػا اللو ػػات
والزخارؼ البثًنة علي جن ػات الطػ ػريي بقصػد التػزيٌن  ،فقػد بػوف سػ ا ُب عػدـ ر يػز اٞنػارة
وأصػػحاب ال ػػيارات  ،فيػػؤدي ه ػػاا إٔب مفاس ػػد  ،رم ػ أف الت ػزيٌن ب ػ ي تاػػي م ػػا ورائ ػهلل
اٞنصاّب .

1
2

2
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 بي و ال نشريسي لهذ المرت ل :المثاااا المإسـاااـا األو  :ث ػػب أف ال ػػحفاظ عػػل الػػديا إ ػػد الضػػروريات
اٝنم  ،وث ب أيضا أف ٟناا الضروري أالواع عديدة  ،ومػنها الصبلة و رمتها وقوة اٝنشػػوع
فيها .
فقد " أفىت ابا ل اب وأصحابهلل ّننق قراواة اٞنقامات باٞن ةد وال بفنائػهلل ٞ ،نػا فيهػا مػا
البػاب والفػحش  ،وْنوز ُب مًن ما ُب الدويػػرة  ،إذ لي ُب الدويرة ب اٛنامس ".

1

وم ػػا ٍبّ يههػ ػػر ب ػػأف ق ػ ػراوة اٞنقام ػػات قػ ػػد ال ٪نق ػػي فػ ػػظ ال ػػديا باعت ػػار وسػ ػػيل إٔب
االالشػػااؿ عػػا الصػػبلة وذ ػػر اب  ،وذهػػاب هي ػ هيئػ الصػػبلة ومباهنػػا  ،و شػػتب اٞنقاصػػد
علي مر ادي اٞن اجد ومًنها .
المثا المإسـا الثــاني:
مػػا األمثل ػ أيضػػا اٜنػػديم عػػا قػػدير ٓنقػػي أو ٔنلػػم اٞنقصػػد الشػػرعه  ،ومن ػهلل مػػا
أجاب بػهلل اإلماـ أبو ع د اب ١نمد يا يوسم ال نوسه ر٘نهلل اب أب عا دد اٛنم ُب
ال لػػد الوا ػػد  ،إذ يههػػر عمومػػا فههػػا للػػديا باعت ػػار أف ػػل اٝنػػًن ُب بثػػًن ال ّػػاد ب عػػز

وجػػل  ،إال أ ّف النهػػر الػػدقيي يث ػػب لػػي ب ػػض اٞنفاسػػد هبػػا أخرجتهػػا مػػا دائػػرة اٛن ػواز إٔب
اٞننػػس  ،يػػم قػػاؿ  ":فػػبل خفػػاو أالػهلل ب ػػد ا صػػاؿ إ ػػد اٞنػػدينتٌن بػػاألخر ورجوعهمػػا مدينػ
وا ػدة ؛ ٬نتنػػس ديػػد اٛنم ػ فيهػا  ،عنػػد مػػا من ػهلل مطلقػا  ،ألف الاػػرض مػػا آناد٨نػػا عنػػد
إزال التفرق بٌن اٞن لمٌن ُب هػاا اٞنشػهد ال هػي  ،واٛنمػس بػٌن لمػاهت ورم ػاهت وأدعيػته
 ،ػػىت ينتفػػس ب ض ػػه ب ػ ض  ،و ف ػػيض بر ػ أعبله ػ علػػي أدال ػػاه  ،ألف التفرق ػ ُب ه ػػاا
اٞنشهد ال هي فيهػا مػس مػا فػات هبػا مػا اٞنصػاّب التػارع إٔب افػااؽ البلمػ وإثػارة الفػ بػٌن
1

أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص . 46
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اٞن ػػلمٌن ُب الهػػاهر وال ػػاطا  .وال شػػك أف هػػاا اٞن ػػا موجػػود ُب الازلػ ال ػؤاؿ  ،بػػل أعهػ
...أفضي إٔب الفتن وف اد القلوب ".

1

فه ػػا القاع ػػدة ؤص ػػل لوج ػػوب اعت ػػار خ ػ ػصوصيات اٛنزئي ػػات م ػػس اعت ػػار لياهت ػػا
وب ػ ػػال ب وه ػ ػػو م ػ ػ ػنتهي اله ػ ػػر اجملته ػ ػػديا ب ط ػ ػ ػبلؽ  " .ف الػ ػ ػهلل و إف علػ ػ ػ أف اٜنف ػ ػػاظ عل ػ ػػي
الضػػروريات م ػترب  ،فلػ ٪نصػػل ال لػ َنهػ اٜنفػػظ اٞن ينػ  ،فػ ف للحفػػظ وجوهػػا قػػد يػػدر ها
ال قل وقد ال يدر ها  ،وإذا أدر ها فقد يػدر ها بالن ػ إٔب ػاؿ دوف ػاؿ  ،أو زمػاف دوف
زماف  ،أو عادة دوف عادة  ،فيبوف اعت ارها علي اإلطبلؽ خرما للقاعدة الف ها" .

2

 الق دة الث نيل  :ال بد من الم ازنل بين الضرر والنفع في األ ي و :ددرح هددذ الق دددة  :إف مػػا ي تػػرب عنػػد ن ػزيل اٜنبػ الشػػرعه هػػو صػػوؿ اٞنصػػلح
ال هه عٌن مقصد الشارع  ،وذلك الهر يػختلم

ػب ػل الػ مػا اٜنػاالت اٞن روضػ

عل اٞنف  ،وعليهلل أف يقدر ذلك .
 -بي و هذ الق دة من خد

فم و المعي ر :

المثا المإسا األو  :وهو جواب عا نازع مفاسد النةاسػ مػس مصػاّب تػب
الادرة ما األمهات  ،يم سػئل اإلمػاـ الشػاطيب عػا البتػاب أو اٞنصػحم ٓنػل فيػهلل ٤ناسػ
 " ،فأجاب  :إف االب ال خ اٞنصحم أو البتاب ما األمهات اٞن تربة ال يرجس إليها ،
أو ي تمد ُب صح مًنها عليها  ،أو ال يبوف ٍبّ ال ػخ مػا البتػاب سػو مػا وق ػ ب عليػهلل
النةاس ػ ػ  ،ف ػػاٜنب أف ي ػ ػزاؿ م ػػا ج ػػرـ النةاس ػ ػ م ػػا اس ػػتطيس علي ػ ػهلل  ،وال إٍب لؤلث ػػر  ،ف ػ ػ ف
الصػػحاب رضػواف اب علػػيه ر ػوا مصػػحم عثمػػاف وعليػهلل الػػدـ  ،وٓب ٬نحػػو باٞنػػاو وال أ لفػوا
موضس الدـ لبوالهلل عمدة اإلسبلـ  ،وأما إف ٓب يبػا البتػاب أو اٞنصػحم ػالك  ،فين اػه
1
2

أبو ال ػ اس الوالػشري ه  ،الػمصدر ال ابػي  ،جػ . 472 ، 3
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أف يا ل اٞنوضس و٩نرب إف اف ٣نا ٩نرب أو ي تاىن عنهلل باًن "..

1

فههػػر أف الفقي ػهلل الشػػاطيب  ،قػػد أدرؾ مػػا ُب ال ػػٌن الوا ػػدة مػػا منػػافس ومضػػار  ،قػػد
لحقها ُب زما وا د ومباف وا د  ،لػالك بػ ّنػا يناسػب التقليػل مػا اٞنضػار مػس بقػاو
اٞنصل ػح وإدرا ػها  ،والضابط ُب ذلك عدـ االستاناو عا ذلك البتاب أو اٞنصح ػم .
المثا المإسا الثاني :
ث ب شرعا أف أخا اٞناؿ ما الناس قهرا ومصػ ا ؛ منهػه عنػهلل ُب الشػري ،فػ ذا أخػرج
النػػاس ذلػػك طوعػػا فهػػو اٜن ػػا األ مػػل  ،لبػػا إذا طلػػب مصػػاّب ب ػ ب عػػدـ أخػػا اٞنػػاؿ
ما الناس قهرا  ،فقد ا تفب مصاّب ّنفاسد فػه واق وا دة  ،شخصػب فيهػا مبلب ػات
ثػػًنة  ،وقػػد وقػػس مثل ػهلل  "،فقػػد سػػئل سػػيدي عي ػػي الاربيػػين عػػا قري ػ ب ػػها ٗناع ػ فػػامتنس
ب ضه مػا إقامػ اٛنماعػ وبنػاو اٞن ػةد وأخػا اٞنػؤدب لقػراوة أوالدهػ  ،فهػل ٩نػربوف علػي
ذلك ؟ إذ ُب عدمهلل طيل اٞن اجد وإقام ال ػن و ضػييس القػرآف أـ ال ؟ فأجػاب  :جػربه
علػػي بنػػاو اٞن ػػةد واجػػب  ،و ػػاا جػػربه علػػي مػػؤدب أوالده ػ  ،وأمػػا جػػربه علػػي أجػػرة
اإلماـ فباف شيخنا ر٘نهلل اب يف بهلل إذا االوا ال ٪ن نوف القراوة وال أ باـ الصبلة "..
-وجه الق

2

بده تده الق دة :

 عدم تمحض المصالح والمفاسد فً الدنٌا :فاألف اؿ عند وقوعها بػوف
مط وع ػ بش ػوائب اٞنفاسػػد ُ ،نيػػم ال يبػػوف ُب الوجػػود ف ػػل خػػالص اٞنصػػلح واٞنف ػػدة ،
وإالػما اٞن ترب هو ما ٕنحض ما الطرفٌن .
 عثثدم ثبثثات واطثثراد المصثثالح والمفاسثثد فثثً األفعثثال  :فاٞنصػػلح
واٞنف ػػدة ُب الف ػػل لي ػػب الن ػ ػ بينهم ػػا ثابتػ ػ ومط ػػردة  ،وذل ػػك ألف اٞنػ ػػصلح واٞنف ػػدة
 1اٞنصػدر ال ابػي  ،ج ػ  ، 3ص ;. 52 -4
 2اٞنصدر ال ابي  ،ج ػ  ، 3ص ;. 35
;3:

إض ػػافي ُب الفػ ػ ل ولي ػػب ذا ي ػ  ،وم ػػىن وهنػػا إضػػافي أهنػػا منػػافس أو مضػػار ُب ػػاؿ دوف
إٔب شخص دوف شخص أو وقب دوف وقب .

اؿ  ،وبالن

وأمثلة ذلك من كتاب المعٌار كثٌرة  :م ػأل

لػي الصػ ياف ُب اٞن ػاجد

ال ٩نوز  1.و م أل عدـ ق وؿ ػح ػي اليهود علي م اجد اٞن لمٌن .
الق دة الث لثل  :يبخذ بم جر

2

ليه العما .

ذلػػك أف مػػا جػػر ب ػهلل ال مػػل هػػو اعت ػػار زمػػاين ومبػػاين لرجحػػاف اٞنصػػلح  ،وإ٧نػػا
أخا ّنا جر عليهلل ال مل ُب مقابل أقواؿ أخر  ،ألف اٞندار علي ػحقي ب ػهلل صػاّب اٞنػؤمنٌن
٣نا ال ٫نالم أ باـ الشري اإلسبلمي .
تعريف مد جدر ب ده العمدا  :يقػوؿ عمػر اٛنيػػدي ُب ريفػهلل  ":اختيػار قػوؿ ضػ يمواٜنب واالعتناو بهلل  ،وٕنالؤ اٜنباـ واٞنفتٌن ب د اختيار علي ال مل بهلل ل ب اقتضي ذلػك
 .أو ال دوؿ عا القوؿ الراجق أو اٞنشهور ُب ب ػض اٞن ػائل إٔب القػوؿ الضػ يم فيهػا رعيػا
للمصلح ".

3

فقاعدة ال مل قاعدة ٓنقػي اٞنصػلح ُب واقػس اٞنبلفػٌن  ،وقػد ضػ ط ال لمػاو شػروط
األخا بهلل ّنا ٪نقي والهلل قاعدة ما قواعد التحقي ما اٞنقاصد الشرعي وما لػك الشػروط :
ث ػوت جريػاف ال مػل بػالك  ،ألف جرياالػهلل دليػل علػي ٓنقيقػهلل مصػاّب النػاس ٍ .ب ٓنديػد زمػػاف

اٞنصدر الف هلل  ،ج ػ  ، 9ص . 58
2
3
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اٞنصدر الفػ هلل ،ج ػ  ، 9ص . 87
عمر اٛن ػػيدي  ،أثر القاضه عػػياض ُب فقهلل ال م ػليات ٠ ،نػػل دار اٜنديم اٜن ني ،الرباط  ،ع ، 5سن
النشر  . 3;:4 :ص ;. 43
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ومبػػاف اٛنريػػاف ػػىت يت لػػي اٜنب ػ ّنصػػلح ٓنققػػب ُب الف ػ مبلب ػػات الزمػػاف واٞنبػػاف .
وم رف س ب ال دوؿ عا اٞنشهور إليهلل  ،ىت يتأ د ما أف ال ب هو ٓنقي اٞنصلح .

1

و اإلفت ػػاو ّنػػا جػػر فيػهلل ال مػػل مػػا األصػػوؿ اٞن مػػدة ُب فتػػاو األالدل ػػيٌن عمومػػا .
واٞنتصفق ألجوب الفقهاو ٩ند ثًنا ما األ باـ مردها إٔب ٓنبي ما جر بهلل عمل الفقهاو
والقضاة ُب النوازؿ .

2

أمثلل مبسسل لهذ الق دة :
المثثال المإسثس األول  :رمػ أف ػدد م ػاجد اٛنم ػ ُب اٞنصػر الوا ػد ٣نػػا
ي ػػؤدي إٔب اٞنفاس ػػد اٞن ػػا ورة ُب إ ػػد الفت ػػاو ال ػػابق  ،إال " أالػ ػهلل ق ػػد ج ػػر ال م ػػل ُب
األال ػػدل بت ػػدد اٛنم ػ ػ ُب اٞندين ػ ػ الوا ػػدة  3 "..وب ػػاف م ػػا خبلل ػ ػهلل أف اٜنب ػ ػ وإف ػ ػػاف
مرجو ػػا إال أال ػهلل قػػدـ لقل ػ اٞنفاسػػد الواق ػ ُب مقابػػل مصػػاّب س ػ ها ضػػيي اٞن ػػاجد و طػػل
ب ضها  ،فا تيا إٔب الت دد .
المثثثال الثثـمإسس الثثثانً  :قػػاؿ اإلمػػاـ الوال ػػشري ه  ":وُب اٞنتيطي ػ واختلػػم
ال لمػػاو ُب اقت ػػاـ اٜن ػ

اقت ػػاـ أمػػبلؿ واالتفػػاع فبره ػهلل قػػوـ وأجػػاز آخػػروف  ،وقػػد جػػر

ال مل ٞنا ُب اإلشاع ما التضييس والت ليل " .

4

وظػػاهر مػػا هػػاا البػػبلـ أ ّف األخػػا ّنػػا جػػر علي ػهلل ال مػػل مػػا التق ػػي  ،وإ٨نػػاؿ مػػا
عدا رجحتهلل مصلح االهتماـ بػهلل  ،وخوؼ ضياعهلل وف اد .
 1اٞنرجس الف هلل  ،ص . 44:
 2مصطفي الصمدي  ،الفقيهلل ابا لب ومنهةهلل ُب الفتو ٠ ،نل الاخائر  ،دار الارب اإلسبلمه .عدد خاص ،
 ، 37ال ن الراب  ،صيم خريم  ، 4225 ،ص . 58
3
الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص 457
 4اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، :ص . 76
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المثثال المإسثثس الثالثثث  :يػم سػئل القاب ػه  ":هػػل ٩نػوز اجتمػاع الصػػاار
وال الاٌن يقرؤوف ُب سورة وا دة وه ٗناع علي وجهلل الت لي  ،فأجاب  ..وقد شوهد ابػا
عرف ر٘نهلل اب يػةمس الثبلث واألرب ُب زب وا د للتةويد  ،وشوهد أبػو اٜن ػا ال طػريين
٩نمػػس الثبلثػ ُب القػراوة ولػػو ػاالوا ٢نتلفػػٌن ُب القػراوة  ،وذلددك لم د كثددر لدديهم الم د دوو
 ...و رههلل مالك  .وباألوؿ ال مل " .
ما مصلح اإلقراو ب د ثرة اجملوديا .

1

1

رجػق االجتمػاع ٞنػا فيػهلل
ف اف ما خبللػهلل أف ال مػل ّ

اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، :ص . 46; ،
3;4

املبِحَثُ الثالث:
وفيه مطلبان :
المطلب األول  :مفهوم مراعاة المآل وأدلة اعتباره .
المطلب الثانً  :قواعد مراعاة المآل ومسالكه .


ما س ي ذ ر عند اٜنديم عا األساس األوؿ والثاين  ،ال يبفه ُب االطمئنػاف إٔب
3;5

أ ّف ط يي اٜنب علي ذلك الف ل سيػفضه إٔب اٞنصلح اٝنالص .
وال ػ ب ُب مػػا ق ػػرر آالفػػا هػػو أف الف ػ ل وإف ٓن ّقػػي اٞنقصػػود الشػػرعه منػهلل  ،فقػػد يبػػوف
جرياال ػ ػهلل مفضػ ػػيا إٔب صػ ػػوؿ اٞنفاسػ ػػد فقػ ػػط  ،أو إٔب صػ ػػوؿ اٞنصػ ػػاّب واٞنفاسػ ػػد  ،مػ ػػًن أف
صوؿ اٞنف دة أ رب ما اٞنصلح ال ٓنققب فيهلل باا هلل .

1

وما هنا ف النا ٥نتاج ضػابطا ثالثػا ُب ػديد ن ػزيل أ بػاـ الشػري اإلسػبلمي  ،يرصػد
الف ػػل منػػا وقيػػس اٜنب ػ علي ػهلل " ُب دوائػػر أخػػر خػػارج دائر ػهلل 2 ".لت ػ ّػٌن مػػا سػػتبوف علي ػهلل
الػ الف ػػل مػػا صػػبلح أو ف ػػاد  ،وٖنػّ يقػػوـ اٞنن ػزؿ بػػاإلذف بصػػرؼ اٜنبػ عػػا الواق ػ أو

إجراؤ عليها علي وجهلل ٩نلب اٞننف ويدفس اٞنضرة.
وقػػد أب ػػدع الفقه ػػاو واٞنفت ػػوف ُب ط ي ػػي هػػاا األص ػػل ش ػػببل ومض ػػموالا ٓنقيق ػػا لارض ػػه
التنػزي ػله .
لػػالك س ػػيتناوؿ هػػاا اٞن ح ػػم ّنطلػػب أوؿ ري ػػم اٞنػػآؿ  ،وأدل ػ اعت ػػار  ،وث ػػين ه ػػاا
اٞنطلػػب ّنطلػػب آخػػر ػ ّ فيػهلل اٜنػػديم عػػا عبلقػ مراعػػاة اٞنػػآؿ بالتن ػزيل  ،والقواعػػد اٞننهةيػ

ال ػ ًب استخبلصػػها مػػا تػػاب اٞن يػػار مػػس أمثل ػ ػػنوب عػػا مػػًن هػػا ُب التأسػػي للقواعػػد
ال ابق .

المطلب األول  :مفــهوم مـــراعاة المآل وأدلــــة اعتباره .

 1بلخًن عثماف  ،مرجس سابي  ،ص 3;8 :
 2ع د اجمليد النةار  ،فقهلل ط يي األ باـ الشرعي عند اإلماـ الشاطيب  ،ص 4:9
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ل ػ ػ ي ػ ػحفل األص ػ ػوليوف والفقه ػػاو ث ػًنا بال ػ ػ حم ُب مص ػػطلق مراع ػػاة اٞن ػػآؿ  1 ،وق ػػد
اّػفي ا ققوف ما األصوليٌن علي أف ال مل إذا اف يفضه إٔب مف دة ظاهرة أو يؤدي إٔب
مناقضػ مقصػػد شػرعه  ،فهػػو باطػػل مػػردود  .وم ػػتنده ُب ذلػػك النصػػوص الشػػرعي الدالػ
علي منس س ل ا هور .

2

 -1مدفدهد م مدرا د ة الدمآ :
 المفهوم العام العتبار المثآل  :إف هػاا اٞنصػطلق اٞنر ػب قػد يػرد بألفػاظ أخػػرمثل مآالت األ باـ  ،أو مآالت األعماؿ  ،وال يتػا ًّن اٞن ػىن باعت ػار أف اللفػظ ا ػوري هػو

اٞنػػآؿ ٓب يتاػػًن ُب لػػك اٞنصػػطلحات  ،والػػمآؿ هػػو مصػػدر الف ػػل آؿ ،بػػم ىن رجػػس  .فيبػػوف

اٞنآؿ هو اٞنرجس ويػطلي علي آخػر مػا يصػًن إليػهلل الػػشهو  ،يقػاؿ طػ خ الشػراب فػػآؿ إٔب قػدر
اا ،و يقاؿ آؿ الشراب إذا خػثر واالتهي ومنػتها ما اإلسبار.

3

و اٞنقصػػود ب ػمآالت األف ػػاؿ عنػػد إطبلقػهلل عامػػا هػػو مػػا يػػؤوؿ إليػهلل اٜنبػ الشػػرعه مػػا
أهػداؼ ومقاصػد  ،فيػؤدي القصػاص إٔب فػػظ اٞنهػا والنفػوس  ،ويػؤدي فػرض البفايػ إٔب
م ىن التضاما .

 1يقوؿ األستاذ ع د اجمليد النةار  " :عند التفتيش علي اٞنواقس ال است مل فيها لفظ " مػآالت األف ػاؿ " و
" مػػآالت األ بػػاـ " ُب القػػرص اٞنػػدما اٞنشػػتمل علػػي برالػػاما " مبت ػ الفقػهلل وأصػولهلل " اٞنشػػتمل علػػي اٞنئػػات مػػا
اٞنصػادر األصػولي والفقهيػ ٓ ،ب يههػػر هػاا اٞنصػػطلق إال ُب مػػوق ٌن ػػل منهمػا ُب تػػاب اٞنوافقػػات للشػػاطيب ( ".
ع ػػد اجمليػػد النةػػار  ،مػػآالت األف ػػاؿ وأثرهػػا ُب فق ػهلل األقليػػات  ،هام ػػش الصػػفح ٠ ، 398 :نل ػ علمي ػ الصػػم
سػػنوي  ،صػػدر عػػا اجملل ػ األورويب لئلفتػػاو وال حػػوث  -دب ػػلا /إي ػرلندا ،ال ػػدد الرابػػس وال ػػخام  ،ربي ػس الثػػاين
 3647هػ  /جواف ) 4226
 2ع ػ د اٜنميػػد ال لمػػه  ،قػ ػواعد التنهػػًن اٞنآل ػػه ع ػػند اإلمػػاـ الشػػاطيب  ،ص ;٠ ، 52نلػ اٞنوافقػػات  ،اٞن هػػد
الوطين ال إب ألص ػػوؿ الديا – اٛنزائر  ،ال دد  :الثاين  ،ذو اٜنة  3635هػ /جواف  3;;5ـ .
 3ينهر  :الرازي ٢ ،نتار الصحاح  ،ص  . 35وابا منهور  ،ل اف ال رب  ،جػ ، 33ص  55وما ب دها .
3;7

 المفهثثوم الخـثثـاص العتبثثار المثثآل :اعتػػىن ب ػػض ال لمػػاو بشػػرح م نػػا شػػرو اعريض " و قريرها ُب اٛنمل أف األ باـ الشرعي  ،ىن ُب صياتها النهري اجملردة أمػرا وهنيػا
علػػي اعت ػػار مػػا ػػؤدي إلي ػهلل مناطاهتػػا مػػا األف ػػاؿ باعت ػػار أجناسػػها اجملػػردة مػػا مصػػلح أو
مف دة  ،ولبا لػك األف ػاؿ ُب ػاؿ شخصػها ال يػين قػد يطػرأ عليهػا مػا اٞنبلب ػات مػا
٩ن ػػل ب ػػض أعياهنػػا ػػؤوؿ إٔب عب ػ مػػا ق ػ ّدر الهريػػا أال ػهلل ػػؤوؿ إلي ػهلل أجناسػػها ف ػ ذا مػػا ق ػ ّدر
باعت ار عينهلل إٔب ٓنقيي مف دة وال بػ صػحيق  ،و ينئػا فػ ف الفقيػهلل اجملتهػد ي ػدؿ بػالنهر
االجتهػػادي عػػا بػ األمػػر إٔب بػ النهػػه أو ي ػػدؿ عػػا ب ػ النهػػه إٔب ب ػ األمػػر
اعت ارا لالك اٞنآؿ" ..

1

الص الشرع علي إبا ػ ال يػس ُب قولػهلل
 -مثال عن اعتبار مآالت األفعال  :قد ّ

ػ ػ ػػأب{:

} 2ومػ ػ ػ ػػا خػ ػ ػ ػػبلؿ عمػ ػ ػ ػػوـ األدل ػ ػ ػ ػ األخ ػ ػ ػ ػػر

واإلطبلقات  .واٞنقاصد اٞنتوخػاة مػا ش ػري هلل هػه ٓنقيػي مصػاّب النػاس  ،والتوس ػ علػيه ،
ف ذا بػاع شػخص سل ب شرة إٔب أجػل ٍب اشااها ق ػػل األجل ِنم ػ الػػقدا  ،فقػد آؿ ال يػس
إٔب صػػورة ١نرم ػ وهػػه الت ام ػػل بالربػػا ومػ ػػا في ػهلل م ػ ػا ق ػػويض م اال ػػه الت ػ ػ اوف وفػ ػػل اٝنػػًن ،
فاٞنصاّب ال ألجػلها ش ػرع ال يس ٓب يوجػػد منهػا شػهو  ،ومػػا ٍبّ يلػزـ اٜنبػ ّننػس هػاا ال يػس
.

3

 -2أرك و مفه م مرا ة المآ .
 1ع ػد اجمليػد النةػار ٥ ،نػو مػنها أصػوٕب لفقػهلل األقليػات  ،ص ;٠ ، ، 7نلػ علميػ الصػم سػنوي  ،صػدر عػا
اجمللػ ػ األورويب لئلفت ػ ػاو وال ح ػػوث  -دبػ ػػلا /إي ػ ػرلندا ،ال ػػدد الثال ػ ػػم  ،ربي ػػس الث ػػاين  3646ه ػ ػ  /جػ ػواف
) 4225
 2سورة ال ق ػرة  ،اآلي رق . 497 :
ٌ 3ن امد اف  ،الهري اٞنصلح ُب الف ػقهلل اإلسبلمه  ،ص  ، 3;7و ص . 3;8مػبت اٞنتنيب –
القاهرة  ،الط  :بدوف  ،سن النشر . 3;:3 :
3;8

 الحكم الثذي شثرعه هللا تعثالى ؛ ليتمثلػهلل اٞنبلفػوف إقػداما وإ ةامػا  ،والػاي لػهللمقص ػػد ش ػػرعه ي تا ػػه ٓنقيقػ ػهلل  ،وذل ػػك اٜنبػ ػ ال ٫ن ػػرج ع ػػا والػ ػهلل ق ػػد ش ػػرع ٞنص ػػلح في ػ ػهلل
تةلب أو ٞنف دة درأ .
 وجثثود احتمثثال بثثانقالب ذلثثك المقصثثد إلثثى مثثا ٌناقضثثه ؛ فاأل بػػاـ الػشّرعب ُب طلب ذلك اٞنقصد علي خلفي عام مطلق " وإف االػب ُب الاالػب األعػ ػؤوؿ

عند ط يقها علي واقس األف اؿ إٔب ٓنقيي اٞنصلح ،ف هنا ُب ب ػض األ يػاف قػد ال ػؤدي إٔب
لك اٞنصلح ".

1

 ال بثثد مثثن اعتبثثار هثثذا االحتمثثال ؛ واالمتنػػاع عػػا اٜنبػ علػػي أف ػػاؿ اٞنبلفػػٌنباإلقػػداـ أو اإل ةػػاـ إال ب ػػد النهػػر إٔب مػػا يػػؤوؿ إلي ػهلل ذلػػك الف ػػل  ،ف ػ ف آؿ إٔب مقصػػد
الشرعه ب بهلل وإال عدؿ بهلل إٔب ب آخر يتحر اٞنصلح ويتفاد اٞنف دة .
-3

قدل أصا مرا ة المآ بمندزيا األحا م الشر يل

ال ٬نبا اٜنديم عا مراعاة اٞنآؿ بصورة الهري بػل هػو م ػلك يت امػل مػس اٜنبػ ومػا
يؤوؿ إليهلل عػند ط يقهلل وجػرياالهلل علي أفػ اؿ اٞنبلفٌن .
ف ػػبلق ه ػػاا األص ػػل م ػػس ن ػ ػزيل األ ب ػػاـ الش ػػرعي عبلقػ ػ وثيق ػ  ،باعت ػػار أف مهمػ ػ
اجملتهػػد ال نحصػػر ُب إعطػػاو اٜنب ػ الشػػرعه بػػل ت ػػدا إٔب استح ػػضار مآل ػهلل  ،وال يبػػوف
مقصػر فيهػا .
ذلك إال عند التنػزيل  ،ف ذا ٓب يف ل فهػو ؛ إمػا قاصػر عػا درجػ االجتهػاد أو ّ
2

 1ع د اجمليد النةار  ،مآالت األف اؿ وأثرها ُب فقهلل األقليات  ،ص ٠ ، 399نل اجملل
وال حوث .
 2أ٘ند الػري والػه  ،الهػري اٞنقاصد عند اإلماـ الشاطػيب  ،ص  ( . 575بتصػرؼ )
3;9

األورويب لئلفتاو

و٣نا ٬نبا مبل ػهػتهلل ُب لك ال بلق ال ابق :
أ -ارتباط هذا األصـل بـمقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة:
ذلك أف أ باـ الشػري سػنّب مػا أجػل ٓنقيػي مقاصػد راج ػ إٔب ال ػاد  ،منتهاهػا
ٓنقيي لك اٞنصاّب  ،فالنهر اٛناد لتت س هاا التحقيي مشروع  " ، ،فت ٌن هػا اٞنصػلح ٣نػا
ضد اؿ االالصياع ويقويهلل  ،ألالهلل ينضاؼ بهلل ال ل بوجهلل اٜنػي ُب األ بػاـ فصػيبل بت ّػٌن
ي ّ
1
آثارهػػا الف لي ػ إٔب ال ل ػ بوج ػهلل اٜنػػي فيهػػا إٗنػػاال باعت ػػار صػػدورها عػػا الػػر٘نا الػػر ي "
والت حقيػػي ُب مػػا يػػؤوؿ إلي ػهلل اٜنب ػ مػػا ٓنقػػي اٞنقاصػػد الشػػرعي أو ٔنلفهػػا إ٧نػػا هػػو الهػػر ُب
صوٟنا ُب الواقس عند ط يقها  ،مس ما ي ايهلل ما ظروؼ عارض وخارجي .
بـ -صعوبة هـذا األصـــــــل :
وهػو وصػػم ػ ّػي باعت ػػار أالػهلل أصػػل يرشػػد ط يػػي األ بػػاـ الفقهيػ ُب واقػػس متشػ ب ،

ت س اٞنآؿ فيهلل ٬نتاز ب د النهر ،فهو وإف اف ي ًنا ُب دوائر قري  ،لبا عنػد امتػداد الف ػل
ُب دوائػػر ب يػػدة  ،تػػداخل مضػػاعفاهتا و تػوأب ق ػػل أف ػػؤوؿ إٔب التهػػا األخػػًنة  ،فػ ف مآلػهلل
يت ٌن بص وب  ،أو قػد ال يت ػٌن  ،وقػد يت ػٌن مػس ا تمػاؿ اٝنطػأ ُب التقػدير  ،مػس مػا فيػهلل مػا
خطورة شديدة  ،فربػما أد استةبلب اٞنصلح فيهلل إٔب مف دة

اوي اٞنصػلح أو زيد

عليها  ...ورّنا أد اسػتدفاع اٞنف دة إٔب مف دة اوي أو زيػد .
 -4األدلّدل الدشر ديدل ال دمد ر الدمآ :
س ي وأف قلنػا با فػاؽ األصػوليٌن علػي إبطػاؿ ال مػل الػاي يػؤدي إٔب مف ػدة ظػاهرة ،
أو إٔب مناقضػ مقصػػد الشػػرعه  ،واعتمػػدوا ُب ذلػػك علػػي النصػػوص القرآاليػ والن ويػ الدالػ
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ع د اجمليد النةار  ،مآالت األف اؿ وأثرها ُب فقهلل األقليات  ،ص ٠ ، 3:4نل اجملل
وال حوث .
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علي ضرورة النهر ُب اٞنآالت  ،و

س ل الوقػوع ُب ا هػورات  .قػاؿ اإلمػاـ الشػاطيب :

" النهر ُب مآالت األف اؿ م ترب مقصود شرعا  ،االب األف اؿ موافق أو ٢نالف  1 ".وأما
أدل اعت ار اٞنآؿ فهه اآل ػه:
 - 1األدلة العامة التي تفيد اعتبار العريعة ليمآ :
اٞنتأمل ُب الصوص القرآف ال ام و قواعد الديا ٩نػد بػأف النهػر ُب اٞنػآؿ م تػرب مقصػود
شػػرعا  ،وذلػػك مػػا خػػبلؿ مػػا ورد مػػا الصػػوص قرآالي ػ عام ػ شػػًن إٔب اعت ػػار اٞنػػآؿ  ،ومنهػػا
النص ػ ػ ػػوص الػ ػ ػ ػ أش ػ ػػارت إٔب ٓنق ػ ػ ػػي اٞنقص ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػالنهر إٔب م ػ ػ ػػآؿ اٜنب ػ ػ ػ قولػ ػ ػ ػهلل ػ ػ ػػأب{:
}  ،2والاي ّبٌن فيهلل
}

لي ػػل القص ػػاص ّن ػػا ي ػػؤوؿ إليػ ػهلل  ،و ق ػ ػ ػولهلل ػػأب م ّقم ػػا عل ػػي ٓن ػػرًن اٝنم ػػر و اٞني ػػر {:
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والاي ظهر منهلل أف اب أب علل اٜنب ّنا يػؤوؿ إليػهلل مػا مصػلح أو مف ػدة ،
ف لّل إجراو اٛنواز بتحقي اٞنصلح مآال  ،وعلل إجراو ب اٞننس بتحقي اٞنف دة مآال .
الخايــة التي تفيد اعتبار العريعة ليمآ :
 -2األدلة
ّ
واٞنقصود بػها ما يدؿ علي اعت ار اٞنآؿ مػا الصػوص فصػيلي ٔنػص ػاالت اعت ػارا ٞنػا
ػػؤوؿ إلي ػهلل عنػػد إجرائهػػا  ،وقػػد عػػدؿ مػػا ب ػ اإلبا ػ إٔب اٞننػػس ُب ب ضػػها وال ب ػ ُب
ال ض اآلخر  ،وما لك األدل :
}

 قولهلل أب{: 1الشاطيب  ،اٞنرجس ال ابي  ،جػ  ، 6ص .382
 2سورة ال قػ ػرة  ،اآلي رق . 39; :
 3سورة اٞنائ ػدة  ،اآلي رق . ;3 :
 4سورة األال ػػاـ  ،اآلي ػ رق . 32: :
;;3
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فق ػػد هن ػػي الش ػػارع اٜنب ػػي ع ػػا ف ػػل مش ػػروع ألالػ ػهلل ي ػػؤدي إٔب مف ػػدة  ،ذل ػػك " أف س ػػب
األوثاف س ب ُب ٔنايل اٞنشر ٌن و وهٌن الشرؾ وإذالؿ أهلهلل  ،ولبا ٞنػا وجػد لػهلل مػآؿ آخػر
مراعا ػهلل أرجػػق  ...هنػػي عػػا هػػاا ال مػػل اٞنػػؤدي إليػهلل " .

1

وقػػد اسػػتنتا اإلمػػاـ ال يضػػاوي

ما ها اآلي " أف الطاع إذا أدت إٔب م ػ صي راجح وجب ػر ها " .
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 مػػا رو ػهلل ال ػػيدة عائشػ رضددي اهلل نه د قالػػب  " :قػػاؿ ٕب رسػػوؿ اب :لػػوالداثػ عهػػد قومػك بػػالبفر لنػقضػب الب ػ  ،وٛن لتهػػا علػػي أسػػاس إبػراهي  ،فػ ّف قريشػػا
ػػٌن بػن ػب ال يػػب استػقص ػرت  ،وٛن ل ػب ٟنػػا خل مف ػا  3 " .فػػنقض الب ػ وج لهػػا علػػي مػػا

االػػب علي ػهلل مػػا قواعػػد سػػيدالا إب ػراهي  ،وإعػػبلو ش ػأالهلل  ،وربط ػهلل ُب األذهػػاف ّنؤس ػهلل
مصلح  ،ولػبا ه ػ اا الف ل يؤوؿ إٔب مف دة وهػه فتنػ

ػديثه ال هػد باإلسػبلـ  ،بػاالتزاع

هي ال يب اٜنراـ ما الفوسه ،ف ػدؿ النػيب إٔب االمتنػاع اعت ػار ّنػ ػآؿ اٜنبػ عنػد جرياالػهلل ُب
ذلك الهرؼ اٝناص .
أيب  :قػػد ف لوهػػا واب لػػئا رج نػػا إٔب اٞندين ػ
 -مػػا روي " أال ػهلل ٞنػػا قػػاؿ ع ػػد اب بػػا ّ

ليخرج ّا األعز منها م
األذؿ .قاؿ عمر رضي اهلل نه :دعين أضرب عني هاا اٞننػافي  ،فقػاؿ

 :د ه وال يمحدث الن س أو مدحمدا يقما أصح به ".
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 1ع د اب دراز  ،هامش تاب اٞنوافقات  ،جػ  ، 6ص . 384
 2القاضػػه الاصػػر الػػديا ال يضػػاوي  ،أالػوار التنزيػػل وأسػرار التأويػػل  ،ص  ، 39:القػػبل عػػا ١ :نمػػد أ٘نػػد شػػقروف ،
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مراعػػاة اٝنػػبلؼ عنػػد اٞنالبي ػ وأثػػر ُب الفػػروع الفقهي ػ  ،ص  ، 348دار ال حػػوث للدراسػػات اإلسػػبلمي و
إ ياو الااث – ديب  /اإلمارات ال ربي اٞنتحدة  ،الط  :األؤب  ،سن النشر  3645 :هػ  4224 /ـ
أخرج ػهلل م ػػل ُب صػػحيحهلل ،تاب :اٜنػػا  ،بػػاب :القػػض الب ػ وبنائهآ،نػػب رقػ  ، 3555 :مػػا أخرج ػهلل
ال خاري ُب صحيحهلل ،تاب:اٜنا ،باب :فضل مب وبنياهنآ ،نب رق . 372: :
 4أخرجػ ػهلل م ػ ػػل ُب صػ ػػحيحهلل  ،تػ ػػاب :األدب الػ ػػرب والصػ ػػل  ،واآلداب  ،بػ ػػاب  :الصػ ػػر األخ ظاٞنػ ػػا أو
مهلومآ،نب رق . 2584 :و أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل  ،تػاب :التف ػًن  ،بػاب :قولػهلل :سػواو علػيه
أستافرت ٟن أـ ٓب تافر ٟن لا يافر اب ٟن إف اب ال يهدي القوـ الفاسقٌن ٓ ،نب رق . 4622 :
422

فقتػل اٞننػافقٌن مصػلح ظػاهرة  ،عػدؿ النػيب إٔب مًنهػا ٞ ،نػا يػ ػؤديها ف لهػا مػػآال
ما مف دة الضرر الفادح الاي يلحق ػهلل اٞننافقوف باٞن لمٌن .
وعموما فاألدلػ ػ اٝناص العت ار مآالت األف اؿ ثًنة  ،وما لك األدل ما ٪نتا بػهلل
علي اع ػت ار سد الارائس  ،واألدل ال ػدال علي التوس ورفس اٜنرج لها .

المطلب الثانً  :قواعد مراعاة المآل ومسالكه .

و٬نبػػا ب ػػد االسػػتقراو ل ػػما أورد الوالشري ػػه م ػػا فتػػاو ُب ت ػػاب اٞن يػػار ،اس ػػتنتاج
القواعد اٞننهةي التالي :
 الق دددة األولددى:ال بددد مددن النظددر فددي مددآ جد دري و الحاددم الشددر ي لددى أفع دالمالفين ق ا المندزيا :وذلك بالنػهر التػوق ه ٞنا ي ػفر عنهلل ط يي اٜنبػ ُب ال ػواقس  ،ق ػ ل
عػ ػملي التػنػ ػزيل  ،وهػػو مػػا ي ػػة ل هػ ػاا األصػػل خادمػػا لت ػػديد عملي ػ التنػ ػزيل  ،و اص ػلهلل
التقػػدير اٛنيػػد للحب ػ ّنراعػػاة مآل ػهلل ،عنػػد عملي ػ صػػيام اٜنب ػ  ،وهػػو أمػػر ي ػػدوا ص ػ ب
التحقيي ل ٌن :
 باعت ػػار أف اٞنػػآؿ ال ي ػػرؼ إال بػ ػ د جريػػاف اٜنبػ علػػي ف ػػل مػػا أف ػػاؿ اٞنبلفػػٌن ،أي ب ػػد نزيػػل اٜنب ػ الشػػرعه  ،وخصوصػػا وأف مػػآؿ اٜنب ػ الشػػرعه قػػد يتػػدرج ُب دوائػػر
ب يدة متداخل وم قدة .
 لبوف ا اور ال ابي ٩ن ػل م رفػ األيلولػ ق ػل التن ػزيل مشػوب بنػوع مػا الهنيػ الػقد بوف س ا ُب إهدار مقاصد األ باـ ُب األف اؿ .
لبػػا ومػػس ذلػػك ال ين اػػه إ٨نػػاؿ هػػا القاعػػدة  ،ألف ال ػدوؿ باأليلول ػ الهني ػ مػػا
مقاصػد األ بػاـ القط يػ إٔب أ ب ػاـ أخػر  ،ال ٩ن لنػا التوقػم عػا رقػب اٞنػآؿ  ،ومػػا ٍب
إلااو هاا األصل الاي ث ب باألدل التنصيصي سابقا " ألف هػاا الهػا ُب األيلولػ قػد ي لػغ
أ ياالػػا مػػا القػػوة مػػا يقػػاب ب ػػها مػػا اليقػػٌن  ،وإذا ٓب ي لػػغ لػػك الدرج ػ ف ػ ف الهػػا الاالػػب
423

يلحػي بػهلل  ،فضػبل عػا أف االجتهػاد لتحصػيل أ بػاـ الشػري هػو ُب أمل ػهلل قػائ علػي الهػػا
".

1

والػػاي ٬نبػػا اسػػتنتاجهلل مػػا هػػا القاعػػدة أف التوقػػس اٞن ػ ي ٞنػػا يػػؤوؿ إليػهلل اٜنبػ  ،هػػو
ل ػػب أص ػػل مراع ػػاة اٞن ػػآؿ  ،وه ػػو اٞن ػػوؿ عليػ ػهلل ُب ال ػػدوؿ ب ػػاٜنب األص ػػله إٔب بػ ػ آخ ػػر
يتحقي بهلل اٞنقصد اٞن تاي .
األمثلل المبسسل للق دة الس بقل :المثال المإسس األول :
وهػػو يت لػػي ّنػػا يػػؤدي إليػهلل فػػتق بػػاب النقػػاش ال ػػاـ ػػوؿ فاصػػيل ال قائػػد  ،فػػالك
وإف اف مشروعا إال أالهلل إذا آؿ إٔب مفاسد  ،ف هنا دفس ّنن هلل و راهتهلل  ،ومػا ذلػك مػا سػئل
عنهلل أبػو ع ػد اب سػيدي ١نمػد بػا مػرزوؽ  ،عػا فتػو أفػىت ب ػها رجػل ٣نػا صػد لئلقػراو ،
وهػػه أال ػهلل ٩نػػب علػػي ػػل مػػا ل ػهلل زوج ػ أف ي ػػأٟنا عػػا عقيػػدهتا  ،ف ػ ف وجػػدها م تقػػدة مػػا
ي ػتحيل ُب قػهلل ػػأب  ،اٛنهػ مػػثبل  ..فأجػػاب :هػػا إ ػػد الطّػواـ  ،فمهمػػا فػػتق هػػاا
ال ػػاب علػػي ال ػواـ  ،اختػػل النهػػاـ  ،فػػبل ٓنػرؾ علػػي ال ػواـ ال قائػػد  ،وليبتػػم بالشػػهاد ٌن
ما قاؿ اإلماـ أبو امد ".

2

المثال المإسس الثانً:
ويت لي ب ؤاؿ وؿ اٞنشه بالن ل ُب اٞن ةد  ،فحبمهلل اإلبا

ما ٓب ٪نمل ٤ناسػ

 ،إال أف األمػػر إذا آؿ إٔب مف ػػدة وجػػب من ػهلل  ،فقػػد سػػئل أبػػو زرع ػ أ٘نػػد بػػا أيب الفضػػل
زيػا الػ ديا ع ػد الػر ي ال راقػػه عػا اٞنشػه ؼ اٞن ػةد بالن ػػل الػ ٬نشػه هبػا ُب الطرقػػات ،
1

2

ع د اجمليد النةار  ،مآالت األف اؿ وأثرها ُب فقهلل األقليات  ،ص ٠ ، 3:2نل اجملل
وال حوث .
أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 5ص . :9 -:8
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إذآب بػػا هبػػا ٤ناسػ  ،هػػل هػػو مبػػرو أو ال ؟ فأجػػاب .. :وإ٧نػػا يؤخػػا جػواز الصػػبلة فيهػػا
ما ف ل الصحاب رضػه اب عػنه  ،منض ّػما إٔب إقػرار ٟ نػ ٍ ،ب أالػهلل وإف ػاف فػبل ين اػه

أف يف ل ال سيما ُب اٞن اجد اٛنام  ،ف الهلل قد يؤدي إٔب مف دة أعه ".

1

وذ ػػر مثػػاال يت لػػي برجػػل مػػا أ ػػابر أع ػراب إفريقي ػ ي ػػمي هػػداجام  ،دخػػل اٞن ػػةد
اٛنػػامس األعه ػ بت ػوال بأخفاف ػهلل  ،فزجػػر ع ػػا ذل ػػك فق ػػاؿ ؛ دخلػػب هب ػػا واب ػػالك عل ػػي
ال بلطٌن  ،فاست ه ذلك ال ام منهلل  ،وقاموا عليهلل وأفضب اٜناؿ ُب قتلهلل .
مػػا ذ ػػر مف ػػدة أخػػر إذ " أال ػهلل يػػؤدي إٔب أف يف ل ػهلل مػػا ال ػواـ مػػا ال ٪نػػتفظ ُب
اٞنشه بن لهلل ".

2

الق دة الث نيل:من وس ئا معرفل المآ النظر في أح ا ال اقع وأ رافه .ما اٞن الك ال ٬نبا م رف مآؿ اٜنب ما خبلٟنا ال ػادة االجتماعيػ  ،ومػا عليػهلل
عػ ػػرؼ النػ ػػاس  ،وهػ ػػاا ال يػ ػ ػبوف إال باسػ ػػتقراو دقيػ ػػي ٜنػ ػػاؿ اجملتمػ ػػس  ،ذلػ ػػك أف اجملتم ػ ػػات
بت ب أال اقا ما ال ادات واألعراؼ والثقافات باٞنفهوـ اٜنضاري ،
و صػ ق لػػك ال وائػػد ّنثابػ القػواالٌن الػ ٪نػػتب إليهػػا النػػاس ُب جزئيػػات م اشػػه  ،ومػػا
ث ػ فيمبا أف يبوف استقراو لك األعراؼ م صرا ّنآالت األ باـ ما وجهٌن :
 الوجااه األو  :هػػو بػػالنهر إٔب أجنػػاس أخػػر مػػا األ بػػاـ القري ػ مػػا اٜنبػالاي الوّد ن ػزيلهلل  ،أو مػا جن ػهلل والنهػر ٨نػا بدراسػ مآلػهلل  ،فن ػتنتا أف مػآؿ اٜنبػ الػاي
الػػود نػ ػزيلهلل هنػػا سػػيبوف هػػو الف ػ مػػآؿ لػػك األ بػػاـ  ،لو ػػدة واق همػػا و اش ػاا هما ُب
أعػراؼ وا دة .
 1اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 3ص . 42
 2اٞنصدر الف هلل  ،جػ  ، 3ص 43
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 الوجااااه الثاااااني  :ه ػػو الت ص ػػر ب ػػالواقس وال ػ ػرؼ  ،با ػػض النه ػػر ع ػػا وج ػػودجزئيات القي عليها اٞنػآالت  ،فاالسػتقراو الػدقيي للواقػس اٞن ػين علػي قواعػد وقػواالٌن ٬ ،نبػا
أف ي ىن عليهلل التػائا  ،ال تشػرؼ مػا خبلٟنػا اٞن ػتق ل  ،فن ػتنتا مػا يبػوف بنػاو علػي مػا هػو
ػػائا  .وأمػػا دليلػهلل فمػػا روا ع ػػد اب بػػا عمػػرو بػػا ال ػػاص رضددي اهلل نهم د " أف رسػػوؿ
ِ
الر ُج د ِا والديدده  .قػػالوا  :يػػا رسػػوؿ اب
اب صددلى اهلل ليدده وسددلم قػػاؿ  :مد ْن ال َا َد ئر َ د ْم ُم ّ
ِ
دب
سب أب
ب أبد ويسدب أمده فيس َّ
س َّ
الرجا فيَ ُ
وهل يشت الرجل والديهلل ؟ .قاؿ :نعم و يَ ُ
1
صرا بال ادات الفاشي ُب اجملتمس .
ّأمهُ " .وذلك ُّ

األمثلل المبسسل له ته الق دة :
المثال المإسس األول :
النهػر إٔب أعػ ػراؼ النػاس  ،واعتمػاد عػاداهت م ػلك أصػيل أهػت بػهلل اٞنفتػوف ُب اٞن يػػار ،
وما ذلك ما ورد ُب اٛنزو اٞنخصص لؤل٬ناف  ،إذ "سئل الفقهه سيدي ع د ال زيػز القػًنواين
عا امرأة ض يف ما أهل ال ادي االب خال ب زوجها  ،وٓنملب لهلل ّنؤف ٘نل إف ظهر إٔب
وضػ هلل ..أجػػاب أ ػػرمب اب  ،اٛنػواب فيمػػا ذ ػرًب فوقػهلل أف الرضػػاع داخػػل ُب اٞنػػؤف بػػل هػػو
م همها  ،وإ٧نا تؤب ذلك بنف ها ،إذ ال رؼ وال ادة ٫نصصاف ما أهبمهلل اٞنت اقداف  ،و ٌن
إرادهتما "...

2

المثال المإسس الثانً :
 1أخرجهلل م ل ُب صحيحهلل ،تاب :اإليػماف  ،باب  :بياف الب ائر وأ ربها  ،ػحب رق . ;2 :
 2أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 6ص . ;4
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اهػ ػػت الفقهػ ػػاو باألخػ ػػا بػ ػػال رؼ  ،وقػ ػػدمو أ ياالػ ػػا ُب بنػ ػػاو األ بػ ػػاـ الشػ ػػرعي علػ ػػي
اٞندلوالت األخر  ،قاؿ اإلماـ الوالشري ه  :بىن الفقهاو األ باـ علي عػرؼ التخاطػب ،
وقػػدمو علػػي اٞنػػدلوؿ اللاػػوي  ،فػ ف قلػػب  :إ ّف أو الػ للتخيػػًن شػػرطها أف قػػس ب ػػد الطلػػب
وق ل ما ٬نتنس فيهلل اٛنمس

ما الص عليهلل ابا هشاـ ومًن ما النحاة  ،قػػلب  :إف الفقهاو

بنوا األ باـ علي عرؼ التخاطب سيما ُب باب األ٬ناف  ،وهو مقػدـ عنػده علػي اٞنػدلوؿ
اللاوي فيها ".

1

المثا المإسا الثالث :
مػػا ذ ػػر مؤلػػم البتػػاب عنػػد اٜنػػديم ال يػػس والشػراو بالنيابػ

يػػم " سػػئل عػػا ق يلتػػٌن

ما الرببر اقتتلتا  ،فأرادت إ د الق يلتٌن أف ت ٌن بق يل أخر علي الػ قتلػب م هػا ،
فاشػػا رجػػل مػػا الق يلػ ا اربػ فرسػػا مػػا ابػػا عمػهلل ليهديػهلل إٔب رئػػي الق يلػ الػ يرجػو أف
ينصروه  ،فيقوؿ لػهلل  :أالػب لػ أين إ٧نػا اشػايب علػي اٛنماعػ وقػاؿ لػهلل ال ػائس :مػا ب ػب
إال منػػك  ،وال ػػرؼ عنػػده  ،إ٧نػػا الرشػػوة علػػي ٗنيػػس الق يل ػ .فأجػػاب  :إف ػػاف ال ػػرؼ
عنده إ٧نا يشاي مثل هاا علي اٛنماع  ،وإ٧نا هو اٞنتوٕب للشراو مقاـ و يله  ،فبل يلزمػهلل
إال مػػا لػػزمه  ،وإف ٓب يبػػا م روفػػا عنػػده أال ػهلل علػػي اٛنماعػ فػػالثما علػػي متػػوٕب الش ػراو ،
واب أعل ".

2

 الددق ددة الث لدثل :ال بد ّد من تَدمَّع مآ الفعا حمى بعد وق ه .ال ٩نػػب للفقيػهلل اال تفػػاو بػػالنهر التػػوق ه ٞنػػا ي ػػفر عنػهلل ط يػػي اٜنبػ ُب الواقػػس  ،بػػل
 1اٞنصدر الف هلل  ،ج ػ  ، 6ص . 475
 2اٞنصدر ال ابي  ،جػ  ، 4ص . 3:4
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٩ن ػػب عليػ ػهلل النه ػػر ُب أيلولػ ػ الواق ػ ػ ب ػػد وقوعه ػػا وجري ػػاف األ ب ػػاـ عليه ػػا  ،ألج ػػل

ػػ

الف ػػاد مػػا االستش ػراو  ،أو ػػىت اٜنػػد من ػهلل قػػدر اإلمبػػاف  ،و قليػػل الضػػرر هػػو مصػػلح ُب
د ذا هلل .
وذلك إ٧نا يبوف ب د وقوع األ باـ علػي األف ػاؿ و ينهػا ؛ ال ي ػل لتلػك األ بػاـ
باالستمرار أو ال ػطبلف إال ب د م رف ما ؤوؿ إليهلل ما مصلح أو مف دة  .ذلػك أف ثػًنا
ما األف اؿ يأخا طريقهلل إٔب الواقس جاريا علي مًن ما شرع لهلل ما اٜنب .

1

 -تؤصٌل هذه القاعدة :

أ -ديم األعرايب الػاي ّػوؿ ُب اٞن ػةد بػػحضرة الصػحاب والنػيب  ،فقػد روي

عا أال رضه اب عنهلل " :أف أعرابيام باؿ ُب اٞن ةد  ،فقاـ إليهلل ب ض القوـ  .فقاؿ رسوؿ

اب 

:د

وال تزرم  .قاؿ  :فلػ ّما فػرغ دع ػا بػدلو مػا مػاو  ،فصػ هلل عليػهلل 2 ".ومػا ٍب

فػ ف هػػاا الف ػػل ب ػػد أف وقػػس علػػي مػػًن وج ػهلل ػػي  ،وعلػػي مػػًن مػػا شػػرع اب ػػأب ا ت ػػب
خصوصي صار هبا" لو طػّي عليهلل ب اٞننس ُب اؿ وقوعهلل آيبلم إٔب عب مقصد الػاي

ه ػػو اٜنف ػػاظ عل ػػي الهافػ ػ اٞنب ػػاف  ،إذ ط ي ػػي اٞنن ػػس ُب ػػاؿ الوق ػػوع يفض ػػه إٔب اٞنزي ػػد م ػػا
النةاس ،إضاف إٔب ما ٪نصل ما األذ ال دين بالك اٞننس ".

3

ب  -قاعدة مراعثاة الخثالف  :وهػه مػا فػروع أصػل م ػراعاة اٞنػآؿ  ،وهػه " قػوـ
علي م دأ ٓنري قصد الشارع إٔب ٓنقيي ال دؿ ورفس اٜنيم والضرر عا اٞنبلم "

4

 1بلخًن عثماف  ،مرجس سابي  ،ص . 432 :
 2أخرجهلل م ل ُب صحػيحهلل  ،تػاب  :الطػهارة  ،باب  :وجوب م ل ال وؿ ومػًن ما النةاساتٓ ..نب رق
. 4:6:
 3ع د اجمليد النةار ،مآالت األف اؿ وأثرها ُب فقهلل األقليات ،ص ٠ ،3;5نل اجملل األورويب لئلفتاو وال حوث
.
 4ع د اٜنميد ال لمه  ،قواعد التنهًن اٞنإٓب عند اإلماـ الشاطيب  ،ص . 537
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األمثلل المبسسل للق دة الس بقل :
المث المبسس األو :
ما سئل عنهلل سئل القاضه أبو عمرو با منهور ّنا الصهلل :اٜنمد ب  ،ل ياد ب
الفضل ُب اٛنواب علي قػضي  ،هه اٞنتم شوف باٝندم ُب الفحص ب مل اٞنقاثه
وخدم البروـ وضروب األشةار ،يقوموف علي ذلك لهلل بال مل الاي ال يت فائػدها إال
ب ػهلل مػػا أوؿ أواف اٝندم ػ أ تػػرب أو ينػػًن إٔب وقػػب جنػػا الفائػػدة ُب أمبل ه ػ وأمػػبلؾ مب ػااة
بيػػده أو م ػػاقاة عنػػده  ... ،و٫نػػرج ل ػهلل القيم ػ مػػا رأس ػهلل وال ي تػػرب بالقيم ػ ال ػ يربزهػػا
ال وؽ مباي

علي

ب ما قدر قابض الرزؽ وباسطهلل ال إلهلل إال هو ،و٩ن ػل بػ مػا

ذ ػػر ُب الت ػ ًن علػػيه مثػػل الػػاي يػػدخل سػػل ُب األط م ػ والفوا ػهلل واٝنضػػر وال صػػًن
واٛنػمم والزيػب وال ػما ي ي هػا مػا ال اعػ ُب ال ػػوؽ اٞننتصػ ٌن ل يػس ذلػك مػا النػاس ،هػػؤالو
ال اع ػ يشػػاوف مػػا اٛنػػبلب ومػػا أصػػحاب الفوائػػد مػػا مػػًن س ػ ر في ػ ر علػػيه صػػا ب
ال ػػوؽ ،ب ػػدما ي ػػرؼ واجػػب مػػا اشػػاوا ،وال يػػدعه يتشػػططوف علػػي النػػاس ُب األربػػاح ،
جػر ال مػل قػد٬نا علػي هػاا.فأجد ب : ... :والػاي ظهػر ٕب مػا اٛنػواب هػو مػا الػص عليػهلل
القاضه اإلماـ ابا رشد ر٘نػهلل اب ،أف جالػب ال ػلس ال خػبلؼ أالػهلل ال ي ػ ر عليػهلل شػهو ٣نػا
جلػب لل يػػس  ،وإ٧نػػا يقػػاؿ ٞنػػا اشػػا مػػنه وبػػاع بػػأعلي مػػا ي يػػس بػهلل عامػ مػػا ٩نلػػب :بػػس ّنػػا
يس بهلل ال ام  ،أو ار فس ما ال ػوؽ مػا ف ػل عمػر بػا اٝنطػاب رضػه اب عنػهلل ُناطػب بػا
أيب بلت  ،إذ مر بهلل وهو ي يس زبي ا لػهلل ُب ال ػوؽ  ،فقػاؿ لػهلل  :إمػا أف زيػد ُب ال ػ ر  ،وإمػا
أف رفس ما سوقنا  ،ألالهلل اف ي يس بالدره أقل ٣نا اف ي يس بهلل أهل ال وؽ  ،ف لي هاا ،
هؤالو الايا ٩نل وف ما أمبل ه مثل ما ذ ػر أعػبل ال ي ػ ر علػيه  ،وأ ثػر مػا ينهػر فيػهلل
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صػػا ب أ بػػاـ ال ػػوؽ إذا رأ شػػططا مػػا ف ػػل عمػػر رضػػه اب عن ػهلل  ،و ػػالك ،إذا رأ
ف ادا ُب ال ل ودخوؿ ضرر ب قائها ٪ ،نب ّنا يرفس الضرر عا اٞن لمٌن ".

1

شرح المثال المإسس األول .
ها الفتو ضمنب القبل لقولٌن :
 األوؿ  :أخػ ػ ػػا بأصػ ػ ػػل أال ػ ػ ػهلل ال ي ػ ػ ػ ر علػ ػ ػػي اٛنالػ ػ ػػب وال علػ ػ ػػي مػ ػ ػػا يشػ ػ ػػاي من ػ ػ ػهلل. -الث ػ ػػاين

:

أخ ػ ػػا بالت ػ ػ ػ ًن عل ػ ػػي م ػ ػػا يش ػ ػػاي م ػ ػػا اٛنػ ػ ػبلب دوهنػ ػ ػ .

و ػػبل الق ػػولٌن أخ ػػا ّن ػػدأ ال ػػارائس ،وسػ ػ ي إٔب درو الض ػػرر ،فد د لق

األو باعت ػػار أف

الااضه شرط بٌن ال ائس واٞنشاي ،وهاا الرضي ينتفه بفرض س ر ١ندد ( ، )3وهاا إ را
لل ائس مآلهلل أف اٞنشاي يأ ػل مػاؿ ال ػائس بال اطػل ،وقػد علػ ُب أصػل الشػرع أف أ ػل أمػواؿ
النػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس بال اطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراـ ،و ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل وسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤدي إلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالك .
وإذا ػػاف لػػوٕب األمػػر دخػػل ُب الت ػ ًن ،فهػػو مػػا بػػاب رفػػس الضػػرر عػػا اٞن ػػلمٌن إذا رأ
ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػططا ،م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاو ُب ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػص الفت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو .
أم د الق د

الث د ني  ،فينطلػػي مػػا الص ػ ا الوقائي ػ ٞن ػػدأ مراعػػاة اٞنػػآؿ عمومػػا وسػػد الػػارائس

خصوص ػػا ،وذل ػػك م ػػا ب ػػاب ٓنم ػػل الض ػػرر اٝن ػػاص ل ػػدفس الض ػػرر ال ػ ػ ػػاـ ،فق ػػد يقص ػػد أه ػػل
اٜنوااليب واألسواؽ الايا يشاوف ما اٛنبلب أمرا يبوف التيةتهلل مػا فيػهلل ضػرر ،واٞن ػتند هنػا
هو أ ّف الت ًن فيهلل رعايػ مصػلحتٌن :دفػس الضػرر عػا النػاس ّننػس ػدي التةػار ُب األسػ ار
ديا فا شا ،ورعاي

ي الفرد ب عطائهلل ٖنا اٞنثل.

المثال المإسس الثانً :

1

أبو ال اس الوالشري ه  ،اٞنصدر ال ابي  ،ج ػ  ، 7ص . :6 – :5
42:

سئل الشيخ ابو ابراهي إسحاؽ با ابراهي التةييب فقيل لهلل  " :ف ر لنػا ير٘نػك اب
االسػػاعاو الػػاي أٚنػػس ال ام ػ قولػهلل  ،وال أعل ػ ل ػهلل اصػػبل  ،مثػػل الرجػػل ٫ناص ػ صػػا هلل ،
و طػوؿ بينهمػا اٝنصػوم  ،فيتػداعياف إٔب الصػلق  ،فيشػهد أ ػد٨نا ُب ال ػر أين إ٧نػا أصػاٜنهلل
ألث ب قػه  ،هػل ينف ػهلل ذلػك االسػاعاو ؟ أو يشػهد ُب ال ػر إين ال أطيػب لػهلل الف ػا هبػاا
الصلق  ،وإ٧نا هػو مػين علػي وجػهلل دفػس خصػوم  ،ال علػي اإل٩نػاب  ،فيصػاٜنهلل ٍ ،ب يقػوـ ّنػا
اساعا أو ي تي ال د ويشهد ق ل عتقػهلل أين إ٧نػا أعتقتػهلل علػي االستصػبلح لػهلل واٝندي ػ  ،أو
ي يػس ال يػس ويشػهد ق ػل ذلػك ّنثػل هػاا هػل ينف ػهلل ُب مث ػ ػل هػاا ؟ فػ ين أ رمػك اب ٓب أعلػ
هبػاا ٩نػوز إال ُب ػل موضػس قيػ  ،وخػوؼ مػا ظلػ ومل ػ  ،فػ ف ٓب ٩نػز ذلػك إال ُب مثػل
هػاا  ،فهػل ٤نيػز ُب الطػبلؽ ومػًن ذلػك ؟ فأفتػ ػنا ير٘نػك اب .فأجػاب  :وقػد رأيػب مػا
الزعب بهلل ُب م ألتك ها وق تهلل عليهلل وصرها

ا جدا  ،فأما آخرها ففيهلل مًن ما ق ب

علي ػهلل  ،واالسػػاعاو ال ٩نػػوز إال ُب وجه ػ ػٌن ال ثالػػم ٟنمػػا  ،أ ػػد٨نا التقي ػ ال ػ ذ ػػرت ،
والثاين االالبار "...

1

شرح المثال المإسس الثانً :
إف االساعاو هنا أصلهلل قياـ اإلال اف بف ل جائز يتوقي بهلل ضررا  ،متوق ا علي أال
يث ب ٟناا الف ل أثر شرعه رم جواز  ،وظنّػه أالهلل ما باب فتق الارائس الاي م نا أف ما
يفضه إٔب اٞنطلوب يص ق مطلوبا ولو اف ُب األصل ١نهورا  ،واالساعاو يقتضه التوسل
بأمر جائز لدفس ضرر متوقس دوف أف يا ب علي ذلك ب  ،وهاا ُب أصلهلل بمهلل اٞننس
 ،فاقتضي ذلك فتق باب الارائس  ،وفتق الارائس متفرع عا أصل اعت ار اٞنآؿ  ،يم
ا تاط الشارع للمفاسد اٞنتوق أو اٞنصاّب ال قد فوت علي اٞنبلفٌن ب با الوسائل
ال مل ُب الطاؽ ا افه علي قصد الشارع فيها مراعاة للمآؿ .
 1اٞنصدر ال ابي ،جػ  ، 8ص . 74: – 749
;42

ذـس خالصة البحث
وىتائجُ :
أ  -ىتائج البحث :
ب -آهــاق البحث :
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ل ل اٞنتابس ٞنا ناولتهلل ه ػػا الرسال يبل ظ أهنا قصدت إ٤ناز ب ض اٞنطالب منها :
 بيػاف أ ّف تػاب اٞن يار االػتزع منػزعا نػزيليا ُب ػناوؿ األ ػباـ الشرعي .
 إث ػات اإلٜنػاح علي وجوب االعتناو بالشي التنػزيله ُب الدراسات األصولي .
١ ناول الوصػوؿ إٔب الهػري ػةمس شتات فػقهلل التنػزيل ما خبلؿ تاب اٞن يار .
و٬نب ػػا ٟن ػػا اٞنطال ػػب أف ن ػػته ُب ١ناولػ ػ فبي ػػك مفه ػػوـ التنزي ػػل ال ػػاي ب ػػدأ يا ػػزو
ال ػا

األصولي والفبري اٜنديثػ  ،وبػٌن أس ػهلل ومراميػهلل  ،و اجػ الشػري لقواعػد ضػ طهلل

.
واٜنػػي يقػػاؿ أف مفهومػػا ُنة ػ مفهػػوـ التنزيػػل  ،يتنػػاوؿ عنػػد أعػػبلـ اٞن يػػار ٪نتػػاج إٔب
دراسات ٗناعي م تفيض  ،ولبا

ب اٞنرو أالهلل استطاع مبلم

دود هػاا اٞنوضػوع ،

وما ٍبّ فيمبا القوؿ أف ها اٞنا رة الرسال إٔب ٗنل ما النتائا واستشرفب ب ض اآلفاؽ
اآلٌب :

أ -ىتائج البحث :
ال ٬نبػػا ال ػػودة هنػػا إٔب عػػرض وإٗنػػاؿ مػػا فصػػل ُب ال حػػم  ،فػػالك قػػد مضػػي ّنػػا لػهلل
ومػػا ع ػػليهلل  ،و٬نبػػا الرجػػوع إلي ػهلل – عنػػدما يق ػػدر اب ذلػػك – لتتميم ػهلل و صػػويب أخطائ ػهلل ،
ولبين سأوجز القوؿ ُب أه النتائا ال رصدها ال حم :
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أوال  /ضبط مفهوم التنزي  :وصل ال حم إٔب ريم مصطلق التنػزيل الاي
شاع است مالهلل عند ا دثٌن  ،و اف مفهوما واضحا وضو ا فضفاضا  ،لالك وجهلل ال حم
إٔب بياف م نا االطبلقا ما اٞن اج  ،واالست ماالت اللاوي واالصطبل ي  ،واست ماؿ ثًن
مػػا ال لمػػاو ل ػهلل  ،وقػػد ًب ريػػم علػػي أال ػهلل  :النظددر الشددر ي السددمخ ص حاددم ددر ي و
يحام أفع ال أو تصرف ت أو قض ي و مقمرن بحيثي ت تلك ال ق ئع والن از .
ثانيااا  /امتااداد البعااد التنزييااي عيااا القضااايا األيااولية عنااد فقهااا
المعيار :
ي يػطر التػفبًن ُب نػزيل األ باـ الشػرعي علي منهةي االفتاو عند علماو اٞن يار .
ثالثا  /عيما المعيار أثروا مسؤلة التنزي بقواعد مإسسة :
ي ػػتطيس النػػاظر أف يبتشػػم خيػػوط الهريػ ُب نزيػػل األ بػػاـ الشػػرعي  ،مػػا خػػبلؿ
ق يػػده ٟنػػاا اٞنفهػػوـ ٍ ،ب أصػػيلهلل مػػا خػػبلؿ إث ػػات أال ػهلل مػػنها أصػػيل ُب سػػلوؾ التش ػريس
وعادا ػهلل  ،وذلػػك بال حػػم عػػا سػػند شػػرعه ل ػهلل ٣نػػثبل ُب الصػػوص البتػػاب وال ػػن وأ ػواؿ
التشريس  ،ما ُنثوا أهػ أس ػهلل واسػتطاعوا وضػس م ادئػهلل و١نػاور ٍ ،ب البشػم عػا م ػالك
ديد نزيل الشري  ،ل ذلك ُب إطار ال ي منهةه متبامل وهو ما شروط التنهًن .
رابعااا  /دور الفكاار المقايااد فااي الناازوع نحااو االهتمااام بقضااايا
التنزيااا  :ػػٌن م ػػا خ ػػبلؿ ال ح ػػم أف ش ػ س الفقه ػػاو ب ػػالروح اٞنقاص ػػدي  ،واهتم ػػامه
بتحص ػػيل و فص ػػيل مقاص ػػد الش ػري س ػػاه ُب م ػػرس االهتم ػػاـ ل ػػديه بتت ػػس اٜنب ػ الهػ ػرا
و ط يقػا  ،وهػػو مػػا يلفػػب إٔب لػػزوـ مػػي الدراسػػات الػ

ػػىن بال حػػم ُب مقاصػػد الشػري

علي ٗنيس اٞن تويات .
خامساااا/بعـاااـل المباحاااث األياااولية مساااال لتساااديد تنزيااا أحكاااام
العاااريعة  :فق ػػد ق ػ ّدـ اهتم ػػاـ ال لم ػػاو – ر٘نه ػ اب – بض ػ ط وس ػػائل ػػديد نزي ػػل
434

وجهلل ي ي لتوجيهلل ب ػض اٞن ا ػم األصػولي

أ باـ الشري  ،ق ّدـ ١ناول ٣نتازة ُب أسي

لتص ػ ق أدوات م ػ ػ اعدة علػػي ػػديد نزيػػل أ بػػاـ الش ػري

م ا ػػم االستح ػػاف وسػػد

الارائس .

ب -آهــاق البحث :
هػ ػاا ومػػس ذ ػػر ها ػهلل النتػػائا  ،و اإل

ففإ

ػػاس ٬نيػػل سػػطحيا إٔب االتهػػاو هػػاا ال حػػم ،

اسا ثقيبل آخر ٩نػث علي الصدر  ،ويؤرؽ الفبر  ،وهو أالين ٓب أالهلل شيئا  ،وأف ل

مػػا ال شػتهلل يػػدعو إٔب مزيػػد ال حػػم والدراسػ والتحريػػر  ،ومػػا ٍبّ ٬نبػػا ذ ػػر ب ػػض التن يهػػات
اآلٌب :

أوال /البد مػا أف يتةػهلل القػائموف علػي الدراسػات الشػرعي لتنػاوؿ م ػائل ن ػزيل
أ باـ الشري اإلسػبلمي وذلػك ألف م ػأل ط يػي الشػري علػي ا ػك  ،وال ٧نلػك وسػائل
ػب علػػي أسػػي
متباملػ لت ػػديد نزيػػل الشػري اإلسػػبلمي  ،لػػالك فاٛنهػػد ال بػػد أف ينصػ ّ
فقػهلل منهةػػه ضػػابط لتنزيػػل أ بػػاـ الشػري اإلسػػبلمي  ،خصوصػػا وأف البثػػًن مػػا ال ػػاملٌن
للنهوض باألم اإلسبلمي وفي هدي الشري يافلوف عػا هػاا اٞنت ػ ػطلب األساسػه للنهػوض
اإلسػػبلمه  ،متػػو٨نٌن أف إخػػبلص ال ػػزـ ُب األخ ػا بأ بػػاـ الشػ ػ ػري ُب ػػل ش ػ اب اٜنيػػاة
اؼ و د ألف يهدي اٜنياة بالتط يي اآلٕب .
ث ني  /ال بد ما االهتماـ ب رض ما زخر بهلل الااث األصوٕب والفقهػه مػا منػاها
لت ػديد التن ػزيل ُ ،ب م يػػار الوالشري ػػه ومػػًن مػػا ال لمػػاو األفػػااذ مػػا مثػػل اإلمػػاـ القػراُب ،
واإلماـ عز الديا با ع د ال بلـ واإلماـ ابا القي ومًنه .
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ث لث د ٪ /ن ػػا درؾ أ٨ني ػ مػػا ر ػهلل الفق ػهلل اٞنػػالبه مػػا فق ػهلل إجرائػػه سػػاد ُب اٞناػػرب
اإلسػػبلمه الوسػػيط ٕ ،نثػػل ُب فق ػهلل الن ػوازؿ ،الػػاي ي ػػتطيس في ػهلل اٞننػػزؿ لؤل بػػاـ الشػػرعي أف
يث ب م الك ص نزيلهلل  ،وما ٍبّ يت التوجهلل إٔب دراستهلل إثراو ٞنا ٥نا بصدد .
هػػا باختصػػار أه ػ اٝنبلصػػات ال ػ هتيػػأت للحصػػوؿ عليهػػا مػػا خػػبلؿ هػػا
الرسػػال  ،وأالػػا ال أدعػػه البمػػاؿ فيهػػا  ،ولبػػا ي نيػػين أين بػػالب واسػػس جهػػدي ُب إ٤نازهػػا ،
وما وفيقه إال باب عليهلل و لب وهو

يب .

واٜنمد ب رب ال اٞنٌن .
وصلي اب علي سيدالا ١نمد وآلهلل وسل

 القرآف البرًن  (.رواي ورش عا الافس ) املصــــــادز :436

ليما ثًنا .

 أب الع س ال نشريسي . -3اٞن ي ػػار اٞن ػػرب واٛن ػػامس اٞنا ػػرب ع ػػا فت ػػاو علم ػػاو إفريقػ ػ واألال ػػدل واٞنا ػػرب  .دار
الارب اإلسبلمه . 3;:3 ،
 املــــساجع : أب األجف و ؛ محمد . -3فتاو الشاطيب .م ػػط

البوا ػب  -ػوال  ،الط ػ  :الثااليػ  ،سػن النشػر :

 1985ـ .
 اآلمدي ؛ سيف الدين أب الحسن لي بن محمد . - 4اإل ػػباـ ُب أص ػػوؿ األ ب ػػاـ  ،دار الب ػ ػتاب ال ػػريب – بي ػ ػروت  ،الط ػ ػ :
األؤب  ،سنػ النشر 1404:هػ ٓ ،نقيي  :د .سيّػد اٛنميله .
 -أحمد الريس ني .

 - 5الهري ػ اٞنقاصػػد ع ػػند اإلم ػػاـ الشاط ػػيب  ،الػ ػػدار ال اٞن ػػي لل ػػبتاب اإلسػػبلمه ،
الط

 :الثالث  ،سن النشر 1412 :هػ 1992 -ـ .

 -أحمد ب

د .

 - 6فقهلل الواقس ..أصوؿ وضوابط  ،سل ل تاب األم  ،مر ػز ال حػوث والدراسػات
بػػوزارة األوقػػاؼ والشػػؤوف اإلسػػبلمي  -دول ػ قطػػر  ،ال ػػدد اٝنػػام وال ػ وف  .الط ػ :
األؤب  ،سن النشر  :بدوف .
 إسم يا الحسني . -7الهريػ ػ اٞنقاص ػػد عن ػػد اإلم ػػاـ ١نم ػػد الط ػػاهر ب ػػا عاش ػػور  ،اٞن ه ػػد ال ػػاٞنه للفب ػػر
اإلسبلمه – واشنطا  ،الط

 :بدوف  ،سن النشر  1995 :ـ .

 ابن أمير الح ج  :محمد بن حسن بن لي بن سليم و.437

 - 8التقريػػر والتح ػػًن ُب عل ػ األصػػوؿ الػ ػةامس بػػٌن إصػػطبل ه اٜننفي ػ والشػػاف ي ،
دار الفبر  -بًنوت  ،الط

 :األؤب  ،سن النشر  1996 :ـ .

 ابن بدراو :الدمشقي د الق در. - 9اٞن ػ ػػدخل إٔب مػ ػػاهب اإلم ػ ػػاـ أ٘ن ػ ػػد ب ػ ػػا ن ػ ػػل  ،مؤس ػ ػ ػ الرس ػ ػػال  -ب ػ ػػًنوت ،
الط :الثاالي ،سن النشر1401:هػ ٓ ،نقيي  :د .ع د اب با ع د ا ا الا ه .
 ال ق ني :أب بار محمد بن الطيب. - :التمػ ػهيد ُب الرد علي اٞنلحدة اٞن طل ،والروافض واٝنوارج واٞن تزل ٓ ،نقيػي ١:ن ػمود
١نمد اٝنضري  ،و١نمد ع د اٟنادي أبو ريدة  ،دار الفبر ال ريب -القاهرة  /مصػر  ،الط ػ
 :بدوف  ،سن النشر  :بدوف .
 المن امي  :أحمد ب ب الس داني .; -فايػ ا تػػاج ٞن ػػرف مػا لػػي ُب الػػدي اج  ،مبت ػ الثقافػ الدينيػ -القػػاهرة ،
الط

 :األؤب ،سن النشر  2004:ـ ٓ .نػقيي  :الد تور عله عمر.
 - 32الي ػػل االبته ػػاج بتطري ػػز ال ػػدي اج  ،مبت ػ الثقافػ ػ الديني ػ  ،الق ػػاهرة  ،الط ػ ػ

:األؤب  ،سن النشر  2004 :ـ ٓ ،نقيي :د .عػله عمر .
 ابن تيميل  :تقي الدين . - 33الفت ػػاو الب ػػرب  ،دار البت ػػب ال لميػ ػ  -ب ػػًنوت ،الط ػ ػ  :ب ػػدوف  ،س ػػن
النشر  :بدوف .
 الح ي  :محمد الثع ل ي . - 34الفبر ال امه ُب اريخ الفقػهلل االسػبلمه  ،دار البتػب ال لميػ – بػًنوت /
لػ ػ ناف  ،الط ػ ػ ػ  :األؤب  ،س ػػن النش ػػر  3638 :هػ ػ 3;;7/ـ  ،اعت ػػىن ب ػهلل  :أ٬ن ػػا ص ػػاّب
ش اف .
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 حسب اهلل  :لي . - 35أصوؿ التشريس اإلسػبلمه  ،دار الفبػر ال ػريب – القػاهرة  ،الط ػ  :ال ػاب
 ،سن النشر 1417 :هػ 1997 /ـ .
 الحدم ي  :ي ق ت بن د اهلل . - 36م ة ال لداف،دار الفبر-بًنوت،الط  :بدوف  ،سن النشر  :بدوف .
 ال درج ني  :دلي بن محمد بن دلي . -37الت ػ ػريفات،دار البتػػاب ال ػػريب -بػػًنوت/ل ػػناف  ،الط ػ  :األؤب ،سػػن النشػػر
 1405:هػ ٓ .نقيي  :إبراهي األبياري .
 ابن ح ر  :العسق ني . - 38لخػيص اٜن ػػًن ُب ٔنػريا أ اديػػم الراف ػػه الب ػػًن ،مؤس ػ قرط ػ  ،الط ػ :
بدوف  ،سن النشر  :بدوف ).
 - 39الػدرر البامنػ ُب أعيػػاف اٞنائػ الثامنػ  .مط ػ ٠نلػ دار اٞن ػػارؼ ال ثمااليػ -
يدر أباد  /اٟنند  ،الط :الثاالي  ،سن النشر  1972 :ـ .
 الخ دمي :ن ر الدين مخم ر . -3:اٞنقاصد ُب اٞناهب اٞنالبه – خػبلؿ القػرالٌن اٝنػام و ال ػادس اٟنةػريٌن ،-
مبت الرشد – الرياض  ،الط

 :األؤب  ،سن النشر  2002 :ـ .

 ابن خلدوو  :د الرحمن .; - 3اٞنقدم  ،اٞنبت التةاري البرب – القػاهرة  /مصػر  ،الط ػ  :بػدوف  ،سػن
النشر  :بدوف .
 الدريني  :محمد فمحي .439

 - 42اٞننػػاها األصػػولي ُب االجتهػػاد بػػالرأي ُب التشػريس االسػػبلمه ،الشػػر اٞنتحػػدة
للتوزيس –دمشي  ،الط

:الثاالي  ،سن النشر 1405 :هػ 1985 /ـ .

 الدرازي  :محمد بن أبي بادر بن د القد در .٢ -43نتػ ػػار الص ػػحاح  ،مبت ػ ػ ل ػ ػػناف -بػ ػػًنوت  ،الط ػ ػ  :ب ػػدوف  ،س ػػن النش ػػر :
 1415هػ  1995 /ـ ٓ ،نقيي ١ :نمود خاطر .
 -الزبيدي  :محب الدين أبي الفي

محمد مرتضى الحسيني .

 -44ػػاج ال ػػروس م ػػا جػ ػواهر الق ػػاموس ،منش ػػورات دار مبت ػ ػ اٜني ػػاة  -ب ػػًنوت ،
الط

 :بدوف  ،سن النشر  :بدوف .

 الزحيلي  :وه ل . -45أصوؿ الفقهلل اإلسبلمه  ،دار الفبػر – اٛنزائػر  ،دار الفبػر – دمشػي  .الط ػ
 :األؤب  ،سن النشر 1406 :هػ1986 /ـ .
 أب زهرة  :محمد . -46أصػػوؿ الفق ػهلل ،ص  ، 223دار الفبػػر ال ػػريب– القػػاهرة  /مصػػر،الط

 :بػػدوف

،سن النشر :بدوف .
 -47مالك ،دار الفبر ال ريب – القاهرة ،الط

 :بدوف  ،سن النشر  :بدوف .

 ابن الس اي  :ت ج الدين د ال ه ب . - 48ط قػات الشػاف ي البػرب  ،دار هةػر للط اعػ والنشػر– القػاهرة ،الط ػ  :الثااليػ
،سن النشر 1991 :ـ ٓ ،نقيي:د.ع د الفتاح ١نمد اٜنلو/د١.نمود ١نمد الطنا ه).
 -السي ي  :ج

الدين .

 - 49اإل قػ ػػاف ُب علػ ػػوـ القػ ػػرآف  ،جػ ػ ػ ، 1دار الفبػ ػػر – بػ ػػًنوت /ل نػ ػػاف  ،الط ػ ػ :
األؤب  ،سن النشر  1416 :هػ  1996 /ـ  ،راج هلل ودققهلل  :س يد اٞنندو .
43:

 -4:صوف اٞننطي والبػبلـ عػا فػا اٞننطػي والبػبلـ  ،دار البتػب ال لميػ – بػًنوت ،
الط

 :بدوف  ،سن النشر  :بدوف  ،ليي  :الد تور سامه النشار .

 الش ي  :أب إسح ل إبراهيم بن م سى اللخمي اليرن ي .; - 4اٞنوافقات ُب أصػوؿ الشري  ،اٞنبت التوفيقي  -القاهرة  ،الط ػ  :بػدوف
 ،سن  2003ـ ٓ ،نقيي و ليي  :ع د اب دراز .
 - 52االعػ ػ ػ ػػتصاـ  ،دار اٜن ػ ػ ػػديم-الق ػ ػ ػػاهرة  ،الط ػ ػ ػ ػ  :بػ ػ ػػدوف  ،س ػ ػ ػػن النشػ ػ ػ ػػر :
1424هػ 2003-ـ ٓ ،نقيي :سيد إبراهي .
 ل ي  :محمد مصطفى . - 53لي ػػل األ ب ػػاـ  ،دار النهض ػ ػ ال ربي ػ ػ – ب ػػًنوت  ،الط ػ ػ  :الثاالي ػ ػ  ،س ػػن
النشر  1401 :هػ  1981 /ـ .
 الش ك ني  :محمد بن لي . - 54ال در الطالس ّنحاسا ما ب د القرف ال ابس  ،دار اٞن رفػ – بػًنوت  ،الط ػ
 :بدوف  ،سن النشر  :بدوف .
 الشنقيطي د اهلل بن إبراهيم . -55الشر ال نود علي مراقه ال ود ،صندوؽ إ ياو الااث اإلسػبلمه – اٞناػرب ،
الط

 :بدوف  ،سن النشر  :بدوف .

 -الصعيدي  :د الممع

.

 -56اٞنػةػددوف ُب اإلسبلـ  ،مػبت اآلداب-القاهرة  ،الط
 1955ـ .
 الصنع ني :األمير محمد بن إسم يا .;43

:األؤب ،سن النشر :

 -57س ل ال ػبلـ شػرح بلػوغ اٞنػراـ مػا أدلػ األ بػاـ  ،دار إ يػاو الػااث ال ػريب –
بًنوت  ،الط

 :الراب  ،سنػ النشر  1379:هػ ٓ ،نقيي ١ :نمد ع د ال زيز اٝنوٕب .

 -الط ئي ال يد ني  :محمد بن د الملك بن م لك أب

د اهلل .

 -58األلفػػاظ اٞنختلف ػ ُب اٞن ػػاين اٞنؤ لف ػ  ،دار اٛنيػػل  -بػػًنوت  ،الط ػ  :األؤب ،
سن النشر  1411 :هػ ٓ ،نقيي  :د١ .نمد
 -ابن العم د :

ا عواد .

د الحي بن أحمد العاري الدمشقي.

 -59شػارات الػاهب ُب أخ ار ما ذهػب  ،دار البتػب ال لميػ – بػًنوت  ،الط ػ
 :بدوف  ،سن النشر  :بدوف .
 د دي  :أحمد مدخم ر .ُ -5:ب ػػاريخ اٞن ػػارب واألالدلػ ػ  ،دار النهض ػ ال ربي ػ -بػػًنوت  .الط ػ  :بػػدوف .
سن النشر  :بدوف .
 د الحميد العلمي .; -5منها الدرس الدالٕب عند اإلماـ الشاطيب ،وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمي –
اٞنارب  ،الط
 -ابن

 :بدوف  ،سن النشر  1422 :هػ  2001/ـ .
ر  :الط هر .

 -62مقاصػػد الشػري اإلسػػبلمي  .،الػػدار التوال ػػي للنشػػر  -ػوال  ،الط ػ :
بدوف  ،سػن النشر  :بدوف .
 -63ألي ػ ػ الصػ ػ ق بقري ػػب  ،الش ػػر التوال ػػي للتوزي ػػس – ػ ػوال  ،الط ػ ػ :
بدوف  ،سن النشر  :بدوف .
 ن و  :محمد د اهلل .442

 - 64هنايػ ػ األال ػػدل
الط

و ػػاريخ ال ػػرب اٞننتصػ ػريا  ،مط ػ ػ مص ػػر – الق ػػاهرة،

 :الثاالي  ،سن النشر 1378 :هػ  1985 -ـ .
 اليزالي  :أب ح مد . -65اٞننخػػوؿ ُب ليقػػات األصػػوؿ ،دار الفبػػر  -دمشػػي  ،الط ػ  :الثاالي ػ ،

سن النشر  1400 :هػ ٓ ،نقيي  :د ١ .نمد

ا هيتو .

 – 66اٞن ت ػصفي ُب عل ػ األصػػوؿ  ،دار البتػػب ال لمي ػ  -بػػًنوت  ،الط ػ :
األؤب  ،سن النشر  1413 :هػ ٓ ،نقيي ١ :نمد ع د ال بلـ ع د الشاُب .
 ابن فرح و  :بره و الدين أب الفدا إبراهيم بن محمد . – 67الدي ػ ػ ػ اج اٞنػ ػػاهب ُب م رفػ ػ ػ أعي ػ ػػاف علم ػ ػػاو اٞنػ ػػاهب  ، ،دار البت ػ ػػب
ال لمي  -بًنوت  ،الط

 :بدوف  ،سن النشر  :بدوف .

 ابن ف رس  :أبي الحسين أحمد . - 68م ةػ ػ مق ػػايي اللاػ ػ  ،دار اٛني ػػل  -ب ػػًنوت  ،الط ػ ػ  :ب ػػدوف  ،س ػػن
النشر  :بدوف ٓ ،نقيي وض ط :ع د ال بلـ ١نمد هاروف .
 -الف سي :

.

 - 69مقاصػػد الش ػري اإلسػػبلمي ومبارمهػػا  ،الشػػر مبت ػ الو ػػدة ال ربي ػ –
الدار ال يضاو .
 الفيروز أب دي  :م د الدين محمد بن يعق ب . - 6:القػػاموس ا ػػيط  ،دار اٛنيػػل  -بػػًنوت  .الط ػ  :بػػدوف  ،سػػن النشػػر
 :بدوف .
 ابن قدامل المقدسي  :أب محمد د اهلل بن أحمد .443

; - 6روضػ النػػاظر وجنمػ اٞننػػاظر  ،جام ػ اإلمػػاـ ١نمػػد بػػا سػ ود -الريػػاض ،
الط

 :الثاالي  ،سن النشر  1399 :هػ ٓ ،نقيي  :د .ع د ال زيز ع د الر٘نا ال يد .
 القرافي  :ه ب الدين . -72اإل بػ ػػاـ ُب ٕنيي ػػز الفت ػػاو ع ػػا األ ب ػػاـ و ص ػػرفات القاض ػػه واإلم ػػاـ ،

مبتب اٞنط وعات اإلسبلمي  -لب /سوريا  ،الط

:الثاالي  ،سن النشر  1995 :ـ

ٓ .نقيي  :ع د الفتاح أبو مدة .
 - 73الفػروؽ  ،ج ػ  ، 2ص  ، 32عال ػ البتػب -بػػًنوت  ،الط ػ  :بػػدوف ،
سن النشر  :بدوف .
 ابن القيم : - 74إعػبلـ اٞنػػوق ٌن عػا رب ال ػػاٞنٌن  ،دار اٛنيػػل -بػًنوت  ،الط ػ  :بػػدوف
 ،سن النشر  1973 :ـ ٓ ،نقيي :طػهلل ع د الرؤوؼ س د .
 - 75زاد اٞن ػػاد ُب هػػدي خػػًن ال ػػاد  ،مؤس ػ الرسػػال -بػػًنوت  ،الط ػ :
 ،14سػ ػػن النشػ ػػر  1407 :هػ ػ ػ1986 /ـ ٓ ،نقيػ ػػي  :ع ػ ػػد القػ ػػادر األرالػ ػػاؤوط و ش ػ ػ يب
األرالاؤوط.
 الم ركف ري  :محمد د الرحمن بن د الرحيم .ٓ -76نفػ األ ػػوذي بشػػرح جػػامس الامػػاي  ،دار البتػػب ال لميػ  -بػػًنوت ،
الط

 :بدوف  ،سن النشر  :بدوف .
 محمد بن أبي يعلى أب الحسين. - 77ط قػػات اٜننابلػ  ،دار اٞن رفػ  -بػػًنوت  ،الط ػ  :بػػدوف  ،سػػن النشػػر :

بدوف ٓ ،نقيي١ :نمد امد الفقه .
 المد ددي  :ال ركمي محمد ميم اإلحس و .444

 - 78قواعػػد الفق ػهلل  ،دار الصػ ػدؼ – را شػػه /با ػػتاف  ،الط ػ :األؤب ،
سن النشر  1407 :هػ  1986 /ـ .
 -م دي محمد

ر.

 - 79الثاب ػػب واٞنتا ػػًن ُب فب ػػر اإلم ػػاـ أيب إس ػػحاؽ الش ػػاطيب  ،دار ال ح ػػوث
والدراسات اإلسبلمي وإ ياو الااث  ،الط  :األؤب  ،سن النشر  2002 :ـ .
 المراغي  :د اهلل مصطفى . - 7:الفػػتق اٞن ػػٌن ُب ط قػػات األصػػوليٌن  ،اٞنبت ػ األزهري ػ لل ػااث – القػػاهرة
 :بدوف  ،سن النشر  1999 :ـ ).

،الط

 ابن مريم الملمس ني .; -7ال تاف ُب ذ ر ال لماو واألولياو بتلم اف  ،ديواف اٞنط وعػات اٛنام يػ
 ،اٛنزائر  ،الط

 :بدوف  ،سن النشر  1986 :ـ .

 المقري  :أحمد بن محمد . - 82الف ػػق الطي ػػب م ػػا مص ػػا األال ػػدل الرطي ػػب  ،دار ص ػػادر  -ب ػػًنوت ،
الط

 :بدوف  ،سن

النشر 1968 ::ـ  ،د.إ

اف ع اس .

 ابن منظ ر  :محدمد بن مدارم . - 83ل ػ اف ال ػرب ،دار ص ػادر  -بػػًنوت  ،الط ػ  :األؤب  ،سػػن النشػػر :
بدوف .
 من ع خليا القط و .445

 -84م ا م ُب علوـ القرآف  ،مؤس

الرسال – بًنوت  ،الط

 :اٝنام ػ

عشر  ،سن النشر  1405 :هػ 1985 /ـ .
 المن وي  :محمد د الرؤوف . - 85الت ػػاريم  ،دار الفبػػر اٞن ػ ػاصر  -بػػًنوت  ،الط ػ  :األؤب  ،سػػن
النشر 1410 :هػ ٓ . ،نقيي  :د ١ .نمد رضواف الداي .
 ابن الن ر  :الحن لي محمد الفم حي . -86شرح البو ب اٞننًن  ،مبت ال يباف – الػرياض  ،الط

 :بدوف ،سػن

النشر ٓ ، 1993 :نقيي ١ :نمد الز يله و الزيهلل ٘ناد .
 الن ر  :د الم يد مر . - 87فػػه فقػهلل التػػديا فهمػػا و نػزيبل  ،سل ػػل تػػاب األمػ  ،مط ػ فضػػال -
اٞنارب  ،الط

 :األؤب  ،سن النشر  1410 :هػ .

ُ - 88ب اٞنػ ػػنها التط يقػ ػػه للش ػ ػري اإلسػ ػػبلمي ن ػ ػزيبل علػ ػػي الواقػ ػػس ال ػ ػراها .
مط ػ جام ػ اإلمػػارات ال ربي ػ اٞنتحػػدة  -أبػػو ظػػيب  ،الط ػ  :بػػدوف  ،سػػن النشػػر :
1991ـ.
 -نعم و ُجيَْيم .

 - 89طرؽ البشم عا مػػقاصد الشػارع  ،دار النفػائ – عمػاف  /األردف ،

الط

 :األؤب  ،سن النشر 1422 :هػ  2001 /ـ .
-وداد قاضه .

 - 8:ال ػػاة عػػا اٞندرسػ ُب اٞناػػرب ػػىت أواخػػر القػػرف التاسػػس اٟنةػػري ُب ضػػوو
تػػاب اٞن يػػار للوالشري ػػه ٠ ،نل ػ الفبػػر ال ػػريب  ،م هػػد اإل٧نػػاو ال ػػريب – بػػًنوت  ،ل نػػاف ،
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