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التجديد األصولي وأثره في النوازل

.القرآنية

ريـا مظَفــر خليـل
: الخالصة

 وهي المصادر األصلية للتشريع قادرة على رفد,خالصة ما تضمنه البحث هو أن أصول الفقه اإلسالمي

اإلسالم في كل زمان ومكان باألدلة لمواكبة المستجدات؛ ألن فيها الثبات ويتجلى في المصادر النصية من
 والمصلحة المرسلة وسد الذرائع, وفيها المرونة وتتجلى في المصادر االجتهادية من االستحسان,الكتاب والسنة
 وال غرو فالتجديد, والساحة اإلسالمية تشهد العديد من المحاوالت التي تصف ما تقدمه بأنه تجديد,وغيرها

 بل المراد, وليس معنى التجديد نبذ القديم والتخلص منه, وضرورة من الضرورات,الحقيقي فريضة من الفرائض

 أو, ومحاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشأ دون المساس بالثوابت, االحتفاظ بالقديم وترميم ما بلي منه
 التي هي الوقائع التي, وأن هذا التجديد مطلوب لمواكبة المستجدات,العبث بخصائصه األصلية وطابعه المميز

 كما يشمل المسائل التي حكم فيها سابقا وتحتاج إلى, ولم يسبق فيها اجتهاد, ولم يرد فيها نص,تقع بين الناس

.تكييف تبعا لتغير الحال

 ومقوماته في أصول الفقه حسب تقرير العلماء,وكان هدفي من البحث هو إبراز التجديد الحقيقي المطلوب

. ثم كيفية تطبيقه على المستجدات والوقائع المعاصرة,المعاصرين

Correspondence

ريـا مظَفــر خليـل

 دكتوراه تخصص.مقدم من الباحثة د
 تدريسية في كلية اإلمام,أصول الفقه
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.القرآنية

Conclusion
The conclusion of the research is that the origins of Islamic jurisprudence, which are the
original sources of legislation able to support Islam at all times and places evidence to keep
up with the developments; because the stability and manifested in the textual sources of the
Quran and the Sunnah, and where flexibility and manifested in the discretionary sources of
favor, and sent interest and fill pretexts And other, and the Islamic arena is witnessing many
attempts that describe what it offers as a renewal, and there is no need for real renewal is an
obligation of the obligatory, and the necessity of necessities, and not the meaning of renewal
renunciation of the old and get rid of it, but to retain the old and restore what worn out of it,
and try to return it to what was P Yeh day grew up without prejudice to the constants, or
tampering with its original characteristics and distinctive character, and that this renewal is
required to keep abreast of developments, which are the facts that occur between the people,
and there is no text, where there is no jurisprudence, as well as the issues that were
previously judged and need to adapt accordingly To change course.
The aim of the research is to highlight the real renewal required, and its components in the
fundamentals of jurisprudence according to the report of contemporary scholars, and then
how to apply it to contemporary developments and realities.
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ُك ِّل ِم َائ ِة َسَن ٍة َم ْن ُي َج ِّد ُد لَهَا ِد َينهَا»( ,)1وهذا الحديث يصرح بشرعية
التجديد في الدين ,وأنه ضرورة تهدف إلى حفظ الدين ,إذ أن اهلل

فهرس المحتويات
محتويات البحث

تعالى يقيض للدين ما يحفظه سواء كان فردا أم جماعة ,وقد ظهر

رقم
الصحيفة

اآلية

على مر التاريخ من أسماهم المسلمون باسم" مجددون" ,أمثال
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الكفيلة بنهوضه من جديد ,وفيه ثالثة مطالب:

التعطيل وال تصاب بالهرم والجمود ,وال يالحقها في هذه المسيرة
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المطلب الثالث :أهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها في النوازل
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والذي قسمته إلى فرعين :بحثت في الفرع األول في معنى التجديد,
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الفرع األول :الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد قبل النظر
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اإلسالمي ,ثم البحث عن عالج هذا الداء ,وهذا ما خصصته في
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المطلب الثالث :الطرق التي تؤدي إلى تجديد علم أصول الفقه

وانطالقا من هذه المقدمة اخترت عنوان بحثي":التجديد األصولي

5-4

الفرع الثاني :الضوابط الواجب مراعاتها عند النوازل ,أي أثناء
النظر في النازلة

وفي الفرع الثاني في الطرق التي ينهض بها هذا العلم لمواكبة

مسيرة الحياة وامدادها بكل ما تحتاج إليه من قواعد تضبط
األحكام.
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الخاتمة

14

قائمة المصادر والمراجع

11 -15

والمبحث الثاني :خصصته لبيان فقه الواقع الذي من خالله

المقدمة

أحكام فقه الواقع ,و بيان مناهجه وضوابطه ,وكان في ثالثة

الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم على رسول اهلل  خاتم

تخصه وتتصل به ,والمطلب الثاني :في مناهج الفتيا في النوازل

أثره إلى يوم الدين ,أما بعد:

يستطيع علم األصول أن يقدم ما لديه من قواعد تنبني عليها

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مطالب :المطلب األول :عرفت فيه بفقه الواقع والمصطلحات التي

النبيين ,اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى

المعاصرة ,والمطلب الثالث :في بيان أهم الضوابط التي ينبغي

لقد من اهلل تعالى على هذه األمة بأن جعل الشريعة اإلسالمية

مراعاتها في النوازل.

خالدة ,وأنها صالحة لكل زمان ومكان ,فال ينضب معينها وال ينفد

وختاما :فعلومنا النظرية والتطبيقية اآلن بعد هذا التاريخ الطويل

عطاؤها ,فهي تفي أبدا بحاجات الناس في كل عصر وزمان ,فال

تجديدها وتطويرها وضبطها ,ولن يكون هذا إال من خالل اكتشاف

والفقه فيها رأي استنادا إلى النصوص تارة ,أو للقياس واالجتهاد

والتأصيل والتفصيل والتنظير والتطبيق أصبحت تحتاج إلى

نجد حادثة إال وللشريعة فيها حكم ,وال تنزل نازلة إال وألهل العلم

مقاصد علم األصول؛ لكي نقف على ما يحتاجه العلم في واقعه

تارة أخرى.

ومستقبله ,فإن كان يقوم بواجبه ويؤدي مقاصده فبها ونعمت ,وان

والساحة اإلسالمية تشهد العديد من المحاوالت التي تصف ما

لم يكن فينبغي أن تغير طريقة التأليف فيه ومناهج تدريسه ,فنسد

تقدمه بأنه تجديد ,وال غرو فالتجديد الحقيقي فريضة من الفرائض,

خلله ونجبر كسره ونكمل نقصه ونطور وسائله ونعيده إلى منابعه

وضرورة من الضرورات ,وسنة من السنن ,وطبيعة من طبائع
األشياء ,فهو مطلوب في كل شيء :في الماديات والمعنويات,

) أخرجه أبو داود في سننه ,كتاب المالحم ,باب ما يذكر في قرن المائة) 1 ,

وفي الدين والدنيا وفي اإليمان ,حتى الدين نفسه يحتاج إلى
ث لِهَِذ ِه ْاأل َُّم ِة َعلَى َأر ِ
ْس
تجديد ,قال رسولنا الكريم «:إِ َّن اللَّهَ َي ْب َع ُ

 ,901/4برقم  ,4919والحديث صحيح ,ينظر :جامع األصول البن األثير/99 ,
 ,991برقم .8889
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ﲾ( ,)5وقال:ﱡﭐ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ
ﲾ ﲾﲾ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ َّ

األولى في ضوء مقاصده بما يقوم بتحقيق تلك المقاصد ويحقق

ولقد استجاب علم أصول الفقه الحتياجات علمية منهجية كبيرة,

هذا ما أماله علي قلمي وما أوصلني له جهدي ,فأرجو أن أكون

تلك الوظائف.

ﲾ(.)6
ﲾ َّ
أبرزها:

قد وفقت في العرض ,وال أدعي الكمال لنفسي ولكن حسبي أني

 -6معالجة ظاهرة االختالف الفقهي والفكري الذي اشتد في القرن

بذلت جهدي واستغفر اهلل من كل زلل وقع فيه قلمي ,وآخر دعوانا

الثاني الهجري ,وهي المعالجة التي أثمرت ترشيد الخالف

أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين

ووضع قواعده ومرجحاته ,فطالب العلم الذي لم يبلغ درجة

محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين..

االجتهاد ،يستفيد من دراسة أصول الفقه ،حيث يجعله على

الباحثة

بينة مما فعله إمامه عند استنباطه لألحكام ،فمتى ما وقف

المبحث األول

ذلك الطالب على طرق األئمة وأصولهم ،وما ذهب إليه كل

علم أصول الفقه ,أهدافه ,وأسباب جموده ,والطرق الكفيلة بنهوضه

من جديد ,وفيه ثالثة مطالب:

منهم من إثبات تلك القاعدة ،أو نفيها ،فإنه تطمأن نفسه إلى
مدرك ذلك اإلمام الذي قلَّده في عين ذلك الحكم أو ذاك ،فهذا

المطلب األول :غاية علم أصول الفقه وأهدافه:

يجعله يمتثل عن اقتناع ،وهذا يفضي إلى أن يكون عنده

إن أعظم ما أصله وقدمه علم أصول الفقه للعلم والنظر العلمي

القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة نظر إمامه.

هو فكرة الدليل واالستدالل ,وأن ال شيء يقبل في العلم بغير دليل

واستدالل ,وقد مرت قولة اإلمام الشافعي رحمه اهلل ":ليس ألحد

 -1إنه ُيبين المناهج واألسس والطرق التي يستطيع الفقيه عن
طريقها استنباط األحكام الفقهية للحوادث المتجددة.

دون رسول اهلل أن يقول إال باالستدالل"  ,أما رسول اهلل 

 -2بناء منظومة لمنهجية االجتهاد الفقهي ,فالعارف بالقواعد

فدليله واستدالله هو نبوته وما يبنى عليها من الوحي ,فما يبلغه

األصولية يستطيع أن يدعو إلى اهلل تعالى والى دينه ،بناء

ويعلنه من أمور الدين ال يحتاج إلى استدالل فهو يستدل به وال

يريد أن يدعوه إليه.

فقيها مجتهدا أو إماما متبعا أو حاكما عادال أو وليا صالحا فال

()2

يستدل عليه ,وأما غيره من سائر الناس سواء كان عالما جليال أو

على أسس ومناهج وطرق يستطيع بها أن يقنع الخصم بما

 -4بيان أصول المذاهب والدفاع عن صحتها وحجيتها ,فالعارف

أحد من هؤالء وغيرهم يقبل منه قول بال دليل وال استدالل( ,)3وكل

خرج المسائل والفروع غير
بالقواعد األصولية يستطيع أن ُي ِّ
المنصوص عليها على قواعد إمامه.

ويترك إال صاحب هذا القبر  ,كما قال أنس
أحد يؤخذ من قوله ُ
بن مالك .)4(

 -5بناء منهج للتفكير العلمي اإلسالمي والتفكير العلمي عامة,

إن فكرة الدليل واالستدالل وما قدمه فيها علم أصول الفقه من

فالعارف بهذا العلم يستطيع أن ُيبيِّن ألعداء اإلسالم أن
اإلسالم صالح لكل زمان ومكان ،وأنه موجد لكل حادثة حكماً

تأصيل وتفصيل وتفعيل إنما مرجعها القرآن الكريم ,فقد أكد عليها
وأعادها في أكثر من موضع ,كما قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ

شرعياً ،وأنه ال يمكن أن توجد حادثة إال ولها حكم شرعي في

اإلسالم ،بعكس ما كان يصوره أعداء اإلسالم من أن اإلسالم

قاصر عن حل القضايا المتجددة.
 -6إن أهل اللغة يستفيدون من تعلم علم أصول الفقه ,حيث إن

) الرسالة ,الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع

أهل اللغة يبحثون عن اشتقاقات الكلمة ،وهل هي نقلية أو

)2

بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي( ,ت904 :هـ) ,تحقيق:

قياسية ،أما أهل األصول فإنهم يبحثون عن معاني تلك

أحمد شاكر ,مكتبه الحلبي ،مصر ,ط 9لسنة 9938هـ9140-م ,ص .99

يتوصل إليها اللغويون وذلك بسبب جمعهم بين معرفة اللغة

ص .93 -99

األلفاظ ،لذلك تجد األصوليين قد توصلوا إلى نتائج لم

) ينظر :علم أصول الفقه في ضوء مقاصده ,د .أحمد الريسوني ,د.ط ,د.ت,

) الموطأ ,مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني( ,ت:

)3

)4

971هـ) ,تحقيق :محمد مصطفى األعظمي ,مؤسسة زايد بن سلطان آل
نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية  -أبو ظبي – اإلمارات ,ط 9لسنة

) سورة اإلسراء /اآلية .93

)5

 ,ص  9493.939هـ  9004 -م ,باب وجوب األخذ بسنة رسول اهلل

) سورة البقرة /من اآلية .999

)6
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اإلجماع ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري

ومعرفة الشريعة؛ لذلك تجد أكثر أهل اللغة لهم إلمام في علم

الجديد لعلم أصول الفقه بعلم الكالم استمر واتسع وتعمق خالل

 -1إن المتخصص بعلم التفسير وعلم الحديث محتاج إلى دراسة

القرون الالحقة بل تطور ليصبح ارتباطا وتمازجا مع علم المنطق

علم أصول الفقه ،حيث إنه يبين دالالت األلفاظ ،وهل تدل

والفلسفة والجدل وهو ما أضعف ارتباطه بالمجال الفقهي ودخوله

على الحكم بالمنطوق أو بالمفهوم ،أو بعبارة النص ،أو

فالدخن :قال عنه بدر الدين الحنفي (رحمه اهلل) ":بفتح الدال

المفسرين والشارحين لألحاديث هم من األصوليين(.)7

أصول الفقه.

(ت268:ه) ,وغيرها في حدود العشر مؤلفات( ,)10ولكن االرتباط

بإشارته ،أو بداللته ،أو باقتضائه ،ونحو ذلك ،لذلك تجد أكثر

في مرحلة الدخن والوهن.

المهملة والخاء المعجمة :وهو الدخان ،والمعنى :ليس خي ار

وقد أشار اإلمام الصنعاني إلى الوظائف التي عني بها علم

خالصا ،ولكن يكون معه شوب وكدورة بمنزلة الدخان في النار،

أصول الفقه فقال ":وحاصل ما تحصل :إن أصول الفقه من أنفع

فالدخن :هو ما يداخل الحق والخير من كدر ودرن فيعكر

العلوم وأجلها وأوسعها يحتاج إليه طالب النجاة ألنه زمام الفقه

أصلهما ,وهو يحمل في طياته أشكاال ودرجات من االنحراف

األحكام الشرعية ومحرر األدلة  ...وعليه دار رحى االجتهاد

واالختالل واالنحطاط ,وهو كما يكون في األفعال والتصرفات

واستوى فلك الفكر" (.)8

والعادات يكون في العقول والقلوب والمعتقدات أي يكون علميا

المطلب الثاني :أسباب الجمود في علم أصول الفقه:

والوهن هو :الضعف وذبول الحيوية( ,)12وما ال شك فيه أن علم

المنهجية ومتطلباته التقعيدية ,فكان الفكر األصولي مستجيبا لتلك

أصول الفقه قد أصابه غير قليل من الضعف وذبول الحيوية ,وأن

اإلشكاالت والمتطلبات ومجيبا عنها ,وقد استمر هذا الترابط

هذا الضعف جاء نتيجة لما أصابه من الدخن ,فالدخن بدأ يسري

األخوي متينا بين الفقه وأصوله طيلة القرنين الثالث والرابع,

بعده ,ثم ظهر جليا في القرن السابع وما بعده ,ومعظم الدخن الذي

الفقهية ,وقد زاد هذا التنافس من حيوية علم أصول الفقه وأهميته,

داخل علم أصول الفقه يرجع إلى المنحى الكالمي الذي سار فيه

ويمكن حصر األسباب التي أدت إلى جمود علم أصول الفقه ب:

عدد كبير من األصوليين ,والذي اشتهر من تقسيمهم إلى أصوليين

أوال :ارتباط علم أصول الفقه بعلم الكالم:

متكلمين وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة

في القرن الرابع بدأ يحصل ارتباط جديد لعلم أصول الفقه بعلم

وأصل الفروع ومحك المجتهدين وخادم الكتاب والسنة ومعرف

صفاءهما ويلوث نقاءهما ,وأن كان ال يغير طبيعتهما وال يلغي

إن علم أصول الفقه أول ما نشأ مرتبطا بالفقه وبإشكاالته

وعمليا (.)11

وعرفت هذه الفترة تماي از واضحا وتنافسا شديدا بين المذاهب

في علم أصول الفقه منذ القرن الثالث والرابع ,وأما الوهن فجاء

اإلمامية والزيدية واإلباضية وبمعنى أدق من المعتزلة ثم األشاعرة,

الكالم( ,)9غير أن ارتباطه بعلم الفقه ظل أغلب وأقوى ,فقد ظهرت

وأصوليين فقهاء وهم الحنفية ,وظهرت المؤلفات األصولية في كال

المؤلفات األصولية في القرن الرابع الهجري ,منها :الذخيرة البن

الطرفين وكل طرف يتعصب لمذهبه الذي تبناه وسار عليه.

برهان الفارسي(ت225:ه) من فقهاء الشافعية ,وكتاب الرد على

فعلم الكالم دخل والتحم بعلم أصول الفقه ,وأن بعض األصوليين

ابن داود في إبطال القياس ,ورسالة البيان عن أصول األحكام

ذلك واتسع حتى امتزج الفريقان والعلمان وأصبحا علما واحدا(.)13

المناظرة التي جرت بينه وبين محمد بن داود الظاهري ,وكتاب

ألبي العباس أحمد بن عمر بن سريج (ت226:ه) في معرض

أغرموا به ونهلوا منه ,ثم وطنوا مسائلهم ومناهجهم منه ,واستمر

) ينظر :الْمه َّذب في ِعل ِْم أ ِ ِ ِ
ار ِن ,عبد الكريم بن علي بن محمد
ُ
َُ ُ
ُصول الف ْقه ال ُْم َق َ

)7

النملة ,مكتبة الرشد – الرياض ,ط 9لسنة 9490هـ 9111 -م,44-49/9 ,

) ينظر :المصدر نفسه ,ص) 10.994-990

علم أصول الفقه في ضوء مقاصده ,د .أحمد الريسوني ,ص .93

موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى( ,ت833 :هـ) ,دار

اسماعيل الصنعاني ,ت9989 :ه ,تحقيق :محمد صباح المنصور ,مكتبة أهل

)

) 9

) مزالق األصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من علم األصول ,العالمة محمد بن

) ينظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري ,أبو محمد محمود بن أحمد بن ) 11
إحياء التراث العربي – بيروت.940 /93 ,

) المعجم الوسيط ,مجمع اللغة العربية بالقاهرة( ,إبراهيم مصطفى  /أحمد

12

)

الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار) ,دار الدعوة.9039/9,

)8

األثر ,ط 9لسنة 9494ه9099 -م ,ص . 31

ينظر :الفكر األصولي دراسة تحليلية نقدية ,د .عبد الوهاب إبراهيم أبو

سليمان ,دار الشروق ,جامعة أم القرى -مكة المكرمة ,ط 9لسنة 9409ه-
9189م ,ص.990

) ينظر :علم أصول الفقه للريسوني ,ص) 13.49 -40
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وقد ألف العالمة اليمني محمد بن اسماعيل الصنعاني (المتوفى

لموضوع الخالف اللفظي ,فقد استقصى المسائل الخالفية بين

األصوليين فتوصل إلى أن أربعا وتسعين منها الخالف فيها

سنة6681 :ه) بحثا صغي ار أسماه( مزالق األصولييين) ,وقد

لفظي ال اثر له وال طائل من ورائه ,ووجد أربعا وعشرين فقط

تحدث فيه عن اآلفات التي اعترت علم أصول الفقه في مرحلة

هي التي وقع فيها الخالف الحقيقي أي المعنوي.

الدخن والوهن والتي هي عبارة عن االنزالقات التي انجر إليها
األصوليون وتتابعوا فيها شيئا فشيئا بال قصد وال وعي بآثارها بل

 -6االشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود :وهي قاعدة

فقهية معروفة( ,)17معناها أن المكلف إذا اقتضى منه مقام

كانوا يرونها إضافات تقوي هذا العلم وتثريه( ,)14ويمكن رصد

وتصرف تصرفا لفظيا أو فعليا من قبول أو إسقاط حق,

بعض المزالق التي وقع فيها بعض األصوليين بما يأتي:

واشتغل بغيره اعتبر ذلك إعراضا عما هو منتظر منه ,فقد

 -6إدخال قضايا ذات طبيعة كالمية ال أصولية ,منها :هل كان

اشتغل المتكلمون بقضايا علم الكالم ومنازعاته واشتغلوا بعلم

النبي  يتعبد بشريعة ما قبل بعثته؟ ,وعصمة األنبياء,

المنطق وقواعده ومباحثه وأفرطوا في الخالفات اللفظية وكلها

والتحسين والتقبيح عقليان أم شرعيان ,فهذه األمور وأمثالها

عن المقصود(.)18

علم أصول الفقه وتفقده خصوصيته.

ينبغي أن ال تحتل مساحة أكبر من حجمها لئال تطغى على

قضايا عقيمة أصوليا استنزفت عقول العباقرة حتى شغلتهم

ويمكن اإلجابة عن هذا المزلق التي اعترى هذا العلم ,أن الجدال

 -1صبغ المسائل األصولية بالصبغة الكالمية :إذ أن عامة

الذي استعمله بعض األصوليين إذا كان وسيلة إلثبات الحق ال

المتكلمين كانوا أصحاب انتماءات مذهبية يدافعون عنها

أقام الحجج وعامل عباده بالمناظرة ,مثل قوله تعالى :ﱡﭐ ﲾ ﲾ ﲾ

عملوا على نصرة مذاهبهم الكالمية عبر المسائل

ويتعصبون لها سواء كانوا معتزلة أم أشاعرة أم ماتريدية ,فقد

يعاب عليه ,وال تنقص قيمته من أجله ,ودليل ذلك أن اهلل تعالى

األصولية

ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ َّ( ,)19وقوله:ﭐﱡﭐ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ ﲾ

()15

ﲾ ﲾ ﲾ ﲾﲾ ﲾ َّ(.)20

.

 -2كثرة االشتغال بالبحث والنظر في كل ما يطرق الذهن

فعلم أصول الفقه قد استمد من علم الكالم ,ومن علم اللغة ,وعلم

ويستثير الفكر ,والجري وراءه وابداء الرأي فيه ,ثم فتح

المنطق ,واستفاد من عدة علوم سبقته وعلوم واكبته ,وكل هذه

النقاشات االفتراضية الصورية حوله ,فصار األصوليون من

العلوم بينها تقارب وتداخل ,واألصوليون درسوا هذه العلوم ودققوا

المتكلمين يتخيلون المسائل ويفترضون اإلشكاالت ويفرعون

فيها بطريقة تختلف عن دراسة المتخصصين في علم الكالم,

عليها مما أدخل في علم أصول الفقه كثي ار من الفروع

واللغة ,والعلوم األخرى ,فكانت هذه العلوم آلة لفهم النصوص

والمداخالت غير الموجودة فيه(.)16

جمود هذا العلم :هو اإلفراط واإلغراق في العلوم األخرى على

علم أصول الفقه جعلوا من ساحته مرتعا خصبا للخالف

حساب علم أصول الفقه الحقيقي ووظائفه الفعلية ,فهذا أدى إلى

والجدل بل أداة فعالة لتكثيرهما ,فظهر علم الخالف ,وعلم

االنشغال عن المقاصد الحقيقية التي يعطيها علم أصول الفقه

الجدل ,وصناعة الجدل.

ثانيا :الجمود الفقهي وتضاؤل االعتماد على علم أصول الفقه:

وللدكتور عبد الكريم النملة بحث مفصل مطول في مجلدين

 -4هواية الجدل وتكثير الخالف :عندما أمسك المتكلمون زمام

الشرعية الستنباط االحكام منها ,ولكن المشكلة التي أدت إلى

 -5تكثير الخالف اللفظي :وهو وجه من وجوه صناعة الجدل,

بالتدقيقات اللغوية والكالمية والفلسفية ونحو ذلك (.)21

) مزالق األصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من علم األصول ,العالمة محمد ) 14

بن اسماعيل الصنعاني ,ت9989 :ه ,تحقيق :محمد صباح المنصور ,مكتبة أهل

) ينظر :األشباه والنظائر ,تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي( ,ت) 17 :

األثر ,ط 9لسنة 9494ه9099 -م.

779هـ) ,دار الكتب العلمية ,ط 9لسنة 9499هـ9119 -م ,939/9 ,األشباه

) ينظر :مزالق األصوليين للصنعاني ,ص  ,73 -74ولمزيد من االستقصاء

والنظائر ,عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي( ,ت199 :هـ) ,دار
الكتب العلمية ,ط 9لسنة 9499هـ 9110 -م ,ص.938

15

)

والتفصيل والبيان ,ينظر :كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين

للدكتور :محمد العروسي ,وكتاب تطور علم أصول الفقه وتجدده للدكتور عبد

) ينظر :علم أصول الفقه للريسوني ,ص ) 18 .33 -47

السالم بالجي.

) سورة البقرة /من اآلية ) 19.930

) ينظر :مزالق األصوليين للصنعاني ,ص  ,34-30علم أصول الفقه

) سورة العنكبوت /من اآلية ) 20. ٦٤

) ينظر :المهذب في علم أصول الفقه للنملة) 21.39-48 /9 ,

16

)

للريسوني ,ص .40-91
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فمن األسباب اإلضافية التي كان لها انعكاس سلبي على علم

المطلب الثالث :الطرق التي تؤدي إلى تجديد علم أصول الفقه

أصول الفقه :ما أصاب الفقه اإلسالمي من ركود وجمود بدأ من

وتطويره تبعا لمتطلبات العصر ,وينقسم إلى فرعين:

الفرع األول :المعنى الحقيقي للتجديد في علم أصول الفقه:

القرن الخامس الهجري فما بعده حتى يومنا هذا ,وهي المرحلة

إن الشريعة اإلسالمية خالدة على مر األزمان ,وأنها صالحة لكل

التي سماها العالمة محمد الحجوي (رحمه اهلل)(طور الشيخوخة

زمان ومكان ,فال ينضب معينها ,وال ينفد عطاؤها ,فهي تفي أبدا

والهرم المقرب من العدم) ,وأهم أسبابها :قصور الهمم عن

بحاجات الناس في كل عصر ,فال تجد حادثة إال وللشريعة فيها

االجتهاد إلى االقتصار على الترجيح في األقوال المذهبية،

حكم ,وال تنزل نازلة إال وألهل العلم والفقه رأي استنادا إلى

واالختيار منها( ,)22ففي هذه الحقبة خيم التقليد المذهبي واشتدت

النصوص تارة ,والى القياس واالجتهاد تارة أخرى.

وطأته شيئا فشيئا ,وظهر القول بإغالق باب االجتهاد وأنه ليس

وأهم األسباب التي جعلت الشريعة اإلسالمية بهذه المرونة وهذه

في اإلمكان أفضل مما كان ,وبدأ نوع من التقديس ألقوال

السعة ,هو أصولها ,فأصول الفقه اإلسالمي ,وهي المصادر

المتقدمين من األئمة وتالميذهم ,ونودي لحصر الدين والتدين

المصادر األصلية النصية القطعية للتشريع من كتاب وسنة,

ففي ظل هذا المناخ لم يبق لعلم أصول الفقه الكثير مما يؤديه

فالقرآن هو األصل والدستور ,والسنة هي الشرح النظري والبيان

ويحتاج إليه فيه فأصبح يتعلم ويدرس فقط ألجل االطالع عليه

العملي للقرآن ,وكالهما مصدر إلهي معصوم ,وال يسع مسلما أن

ضمن العلوم والمواد الدراسية ,وربما تبركا ووفاء.

وتتجلى المرونة والسعة في المصادر االجتهادية التي تختلف

من تضاؤل الحاجة إلى علم أصول الفقه وتقلص مجاله الحيوي

فقهاء األمة في مدى االحتجاج بها بين موسع ومضيق ,مقل

أن اشتغل بعض األصوليين بالقضايا العقلية واالفتراضية وتوظيفها

ومكثر ,مثل اإلجماع والقياس واالستحسان والمصالح المرسلة

أحيانا لخدمة المذهب والتعصب المذهبي ,وبهذا أصبحت أكثر

والفتوى في المذاهب األربعة ,وأنه ال يجوز الفتوى والتعبد بغيرها.

األصلية للتشريع فيها الثبات والمرونة ,فيتجلى الثبات في

وكان من آثار الجمود الفقهي وتعطل االجتهاد وما نجم عن ذلك

يعرض عنهما.

وشرع من قبلنا وأقوال الصحابة وغير ذلك من مآخذ االجتهاد

استعماالت علم أصول الفقه تدور في مجاالت ومقاصد عرضية

وطرق االستنباط.

ثانوية ,مثل :دراسة لفهم اجتهادات السابقين وتراثهم الفقهي

ومن أحكام الشريعة التي نجدها تنقسم إلى قسمين بارزين :قسم

واألصولي ,أو استعماله في الرياضة الفكرية والتمرينات

يمثل الثبات والخلود ,وقسم يمثل المرونة والسعة ,نجد الثبات في

الفقهية(.)23

العقائد األساسية من اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم

ويمكن حصر سبب الجمود الذي خيم على علم أصول الفقه ,بأنه

الصالة ,وايتاء الزكاة ,وصوم رمضان ,وحج البيت ,وهي التي

مما ألب أعدائها عليها ،وما تبع ذلك من تخلف فكري وغزو

صح عن رسول اهلل  أن اإلسالم بني عليها ,وفي المحرمات

ثقافي ,وكل هذا وذاك أتاح الفرصة ألعداء اإلسالم في إشاعة

اليقينية من السحر والقتل النفس والزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم

اتهام هذا العلم بالقصور ،وعجزه عن تلبية حاجات العصر ،وال

والغصب والسرقة والغيبة والنميمة وغيرها ممن ثبت أنه قطعي في

أبناء األمة معتمدا على اإلرث المذهبي ,عاج از عن تلبية

القرآن والسنة.

احتياجاته(.)24

الضعف السياسي الذي لحق األمة اإلسالمية في عصورها األخيرة

اآلخر ,وفي األركان العملية الخمسة :من الشهادتين ,واقام

سيما أن الدراسات الفقهية ظلت جامدة متخلفة ،فنشأ جيل من

وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات والتولي يوم الزحف

وفي أمهات الفضائل من الصدق واألمانة والعفة والصبر والوفاء
بالعهد والحياء وغيرها من مكارم األخالق التي اعتبرها القرآن

والسنة من شعل اإليمان

بي ) 22
) ينظر :الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي ,محمد بن الحسن بن العر ّ

وفي شرائع اإلسالم القطعية في شؤون الزواج والطالق والميراث

بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي( ,ت9973 :هـ) ,دار الكتب العلمية
-بيروت-لبنان ,ط 9لسنة 9493هـ9113 -م.981 /9 ,

والحدود والقصاص ونحوها من نظم اإلسالم التي ثبتت بنصوص

) ينظر :علم أصول الفقه ,ص ) 23.31-38

قطعية الداللة ,فهذه األمور ثابتة تزول الجبال وال تزول نزل بها

) ينظر :تاريخ التشريع اإلسالمي ,مناع بن خليل القطان( ,ت9490 :هـ)) 24 ,

القرآن وتوافرت بها األحاديث ,وأجمعت عليها األمة ,فليس من

مكتبة وهبة ,ط 3لسنة 9499هـ9009-م ,ص .911
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تقتضيه مقاصده األصلية ,ومن المعلوم أن عصرنا قد شهد جهودا

حق مجمع من المجامع ,وال مؤتمر من المؤتمرات وال خليفة من

تحسين األمثلة التطبيقية وتخفيف للمباحث العقيمة من كالمية

كليات الدين وقواعده وأسسه ,وكما قال الشاطبي رحمه اهلل ":كلية

وغيرها ,ومن هؤالء المصلحين المجددين الذين عولوا على مقاصد

أبدية ،وضعت عليها الدنيا وبها قامت مصالحها في الخلق"(.)25

الخلفاء أو رئيس من الرؤساء أن يلغي أو يعطل شيئا منها؛ ألنها

مقدرة ,إذ صيغت المؤلفات األصولية المعاصرة بأسلوب ميسر مع

ونجد في مقابل ذلك القسم اآلخر الذي يتمثل فيه المرونة ,وهو

الشريعة ،وقواعدها العامة ،وأدلتها الكلية ،ونهجوا خطة المتقدمين

ما يتعلق بجزئيات األحكام وفروعها العملية وخصوصا في مجال

في التأليف :شيخ اإلسالم ابن تيمية (رحمه اهلل) ،فإنه يعتبر نقطة

تحول كبيرة في تاريخ الفقه اإلسالمي؛ حيث اعتمد في اختياراته

السياسة الشرعية(.)26

الفقهيه على النظر في األدلة ،واألخذ باألقوى من آراء الفقهاء

يقول ابن القيم رحمه اهلل ":األحكام نوعان :نوع ال يتغير عن حالة

السابقين ،واستخرج أحكاما للقضايا الجديدة في عصره(.)30

واحدة هو عليها ,ال بحسب األزمنة وال األمكنة ،وال اجتهاد األئمة،

الثانية :جبهة المتطلبات الجديدة لزماننا وظروفنا ,وهي تطوير

كوجوب الواجبات ،وتحريم المحرمات ،والحدود المقدرة بالشرع

أفكار تستثمر الفرص واإلمكانات وتسد ما ظهر من الثغرات

يخالف ما وضع عليه ,والنوع الثانى :ما يتغير بحسب اقتضاء

واإلشكاالت ,وقد شهد هذا العصر ظهور أبحاث ومؤلفات أصولية

المصلحة له زمانا ومكانا وحاالً ،كمقادير التعزيرات وأجناسها

على الجرائم ونحو ذلك ،فهذا ال يتطرق إليه تغيير وال اجتهاد

الفكر األصولي واستكمال البحث في قضايا لم توف حقها ,وانتاج

في قضايا جديدة لم تطرق من قبل ,وأخرى تتسم بالحدة في النظر

وصفاتها ,فإن الشارع بنوع فيها يحسب المصلحة" (.)27

المتقدمين ,وهو أكثر ما ينطبق على البحوث الجامعية المقدمة

عنه بمستحدثات مبتكرة ,فهذا ليس من التجديد بل هو تبديد ,إنما

لنيل الشهادات العليا ,ومن الرواد في هذا المجال ,والذي كان في

المراد االحتفاظ بالقديم وترميم ما بلي منه وادخال التحسين عليه

طليعة الفاتحين :الشيخ العالمة محمد مصطفى شلبي في بحثه:

ومحاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشأ دون المساس بثوابت

ليس معنى التجديد أن نتخلص من القديم أو نهدمه ونستعيض

والمعالجة بعد أن كانت ال تذكر إال عرضا عند األصوليين

هذا القديم أو العبث بخصائصه األصلية وطابعه المميز

تعليل األحكام ,والذي نال به الشهادة العليا من درجة أستاذ في

()28

,

الفقه اإلسالمي وعلومه باألزهر سنة 6261ه6442 -م ,والذي

ولوال هذا ما سمي تجديد؛ ألن التجديد إنما يكون لشيء قديم,

صدرت طبعته األولى عن األزهر سنة 6441م(.)31

وبهذا ال يكون التجديد مناقضا لألصالة بل أنه -بالحفاظ على

وللتخلص من المزالق التي وقع فيها األصوليون ,علينا اتباع ما

جوهر القديم والترحيب بكل جديد ال يتنافى مع الموروث -آية من

يأتي:

آيات األصالة وعامل من عوامل الحفاظ عليها واثرائها(.)29

الفرع الثاني :الطرق التي يمكن بها تجديد علم أصول الفقه:

 -6أن نتعلم كيف نتفق وكيف نختلف :علينا أن نتعلم بأن نتفق
في القطعيات الكلية من أصول العقائد ,واألخالق ,واألحكام

ويمكن أن يتحقق التجديد من خالل فتح جبهتين:

العملية التي جاءت بها النصوص من القرآن الكريم وسنة

األولى :جبهة اإلرث األصولي وما تحتاجه من تحقيقات

نبيه  ,ونختلف في الفروع الجزئية من األحكام العملية (.)32

ومراجعات بغية تأهيل العلم الستعادة مكانته ورسالته وفق ما

 -1البيان والمبين :من أهم أبواب علم أصول الفقه :باب طرق
االستنباط أو مباحث األلفاظ ,أو المباحث اللغوية ,أو دالالت

) الموافقات ,إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي) 25 ,

(ت710 :هـ) ,تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ,دار ابن عفان,

األلفاظ ,والغرض من هذا الباب هو الوصول إلى فهم قوي

ط 9لسنة 9497هـ9117 -م.390 /9 ,

) ينظر :قضايا فقهية معاصرة ,د .عبد الحق حميش ,كلية الشريعة جامعة

) ينظر :تاريخ التشريع اإلسالمي ,مناع القطان ,ص ,918وللمزيد من ) 30

26

)

27

)

الشارقة ,د.ط لسنة 9009م9009 -م ,ص  -98ص.99

االطالع عن بعض تلك الجهود والمحاوالت والمشاريع التجديدية المعاصرة

) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ,محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد

ينظر :كتاب المحاوالت التجديدية المعاصرة في أصول الفقه,د .وصفي

شمس الدين ابن قيم الجوزية( ,ت739 :هـ) ,تحقيق :محمد حامد الفقي ,مكتبة

عاشور أبو زيد ,صوت القلم العربي ,ط 9لسنة 9490ه9001-م.

المعارف ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.999-990 /9 ,

الفقه للريسوني ,ص .33 -33

وهبة -القاهرة ,ط 9لسنة 9491ه9111 -م ,ص .90-91

) ينظر :تاريخ التشريع اإلسالمي ,مناع القطان ,ص  ,918علم أصول ) 31

) ينظر :الفقه اإلسالمي بين األصالة والتجديد ,د .يوسف القرضاوي ,مكتبة ) 28

) ينظر :علم أصول الفقه للريسوني ,ص  -38ص ) 32.77

) ينظر :المصدر نفسه ,ص ) .93 -93
29
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األصوليين :هو المجتهد الذي لديه ملكة استنباط األحكام من

للنصوص ,فشأن األصوليين تيسير السبل والبيانات للوصول

النوازل لغة :جمع نازلة ,وهي الشدة من شدائد الدهر(,)37

على درجة كبيرة من اليسر والتيسير ,ويمكن ذلك بإخراج

واصطالحا :الوقائع والمسائل المستجدة التي وقعت بين الناس ولم

المسائل الكالمية الدخيلة على هذا العلم ,ونبذ الغريب من

يرد فيها نص ولم يسبق فيها اجتهاد وليس فيها قول خاص على

األلفاظ (.)33

أو تخريجه على قواعد مذهبه ,وجمعها واقعات ونوازل(.)38

لعلم أصول الفقه بأصله ونسبه الذي ال يذكر إال مضافا إليه,

وعلى هذا األساس ,يمكن تعريف فقه النوازل :العلم باألحكام

وهو علم الفقه ,فالتجديد األصولي المنشود في هذا البحث

الشرعية للمسائل المستجدة(.)39

إنما يتحقق بربط أصول الفقه بالفقه المعاصر وبالواقع الجديد

ومن المصطلحات المقاربة لهذا المعنى :فقه الواقع ,ويمكن

المعيش أكثر من ربطه بالتاريخ المنصرم وما يخصه من

(.)40

محصو ار في أمثلته الفقهية القديمة سواء كانت واقعة في

ويشمل التعريف باإلضافة إلى النوازل :المسائل التي علم حكمها

أيامها ,أم افتراضية خيالية ,فإن ذلك يومئ بالعجز والعقم عن

لكنها تتطلب إعادة النظر فيها تبعا لتغير الواقع الذي يحتاج إلى

تشغيل المنظومة األصولية في الواقع المعاصر ومسائله.

إلى فهم النصوص بما ينبغي من الوضوح والسداد ,وأن تكون

النصوص.

 -2إعادة ربط األصول بالواقع :فال بد من الربط الدائم والمتين

أهل المذهب ,فيعمد الفقيه إلى استنباط حكمها من األدلة الشرعية

اجتهادات فقهية ,فالتأليف األصولي حين يبقى إلى اليوم

تعريفه :بأنه تنزيل األحكام الشرعية على مسائل العصر ونوازله

فمن أهم التجليات المنشودة النبعاث علم أصول الفقه

تكييف المسألة في ظرفها الجديد.

ففقه الواقع يشمل األمور التي سبق القول فيها وتتطلب إعادة

وتجدده :أن نجد أمثلة تطبيقية حية راهنة نعيشها ونعايشها,

النظر من جديد لتغير الظروف الزمانية أو المكانية ,تبعا للقاعدة

وأن نرى التنظيرات األصولية تقدم اإلجابات والحلول ألسئلة

الفقهية ":ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان" ( ,)41كما يشمل

عصرنا ومشاكل واقعنا ,حينئذ سندرك أن علم أصول الفقه

األمور المستجدة التي لم يعرف لدى الفقيه حكمها الشرعي ,فهي

حي فاعل مؤثر ال غنى عنه وليس مجرد علم جدلي تاريخي

تتطلب فقها والماما بالواقع لكي يتم الحكم عليها ,وعليه فإن

مدرسي (.)34

الضوابط الشرعية لكل من فقه النوازل وفقه الواقع واحدة في
اإلجمال (.)42

المبحث الثاني

كما يشمل مصطلح :قضايا فقهية معاصرة :أي الوقت الحاضر

فقه النوازل مناهجه وضوابطه ,وينقسم إلى ثالثة مطالب:

حاولت في هذا المبحث تسليط الضوء على الوقائع والمستجدات

الذي ظهرت فيه كثير من القضايا والمسائل المستجدة التي تحتاج

الراهنة في عصرنا الحالي ,وتبعا لذلك قسمت المبحث على أقسام,

العرقسوسي ,مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ,ط8
نعيم
ُ

فعرفت بفقه النوازل في المطلب األول ,ثم بينت مناهجه في

لسنة  9493هـ  9003 -م ,باب الهاء فصل الفاء.9930 /9 ,

المطلب الثاني ,وفي المطلب الثالث بينت أهم الضوابط المعتمدة

) شرح مختصر الروضة ,سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري) 36 ،

لبيان أحكام النوازل ,وكما يأتي:

أبو الربيع ،نجم الدين( ,ت793 :هـ) ,تحقيق :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي,

المطلب األول :تعريف فقه النوازل والمصطلحات التي تخصه:

مؤسسة الرسالة ,ط 9لسنة  9407هـ  9187 -م.999 /9 ,

) القاموس المحيط للفيروز آبادي ,باب الالم فصل النون) 37.9039/9 ,

) ينظر :فقه الواقع ,أبو ياسر سعيد بن محمد بيهي ,الدار العالمية للنشر,

38

فقه النوازل مركب إضافي من :الفقه ,والنوازل ,وسنعرف بكل

)

مفردة لغة ,واصطالحا ,ثم التعريف بالمركب اإلضافي:

اإلسكندرية ,د.ت.934 -939 /9 ,

الفقه لغة :الفهم والفطنة ( ,)35واصطالحا :العلم باألحكام الشرعية

) فقه النوازل وفقه الواقع -مقاربة الضوابط والشروط ( بحث محكم نشر في ) 39

الفرعية ،عن أدلتها التفصيلية باالستدالل

مؤتمر) ,د .عبد المجيد قاسم عبد المجيد ,ص.99
) فقه النوازل وفقه الواقع ,ص ) 40.94

) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ,الشيخ الدكتور محمد صدقي بن

41

 ,فالفقيه من

()36

) ينظر :المصدر نفسه ,ص  -77ص ) 33.80

)

) ينظر :المصدر نفسه ,ص -80ص) .84

أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي ,مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان,

34

) القاموس المحيط ,مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى,

ط 4لسنة  9493هـ  9113 -م ,ص .990
) فقه النوازل وفقه الواقع ,ص ) 42.93

35

)

(ت897 :هـ) ,تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ,بإشراف :محمد
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ج  -الغلو في سد الذرائع والمبالغة في األخذ باالحتياط عند كل

إلى حكم شرعي واجتهاد العلماء المتخصصين فيها( ،)43وال شك

ثانياً :منهج المبالغة في التساهل والتيسير :وهو من المناهج التي

عن تلك الضوابط ،مستنيرين بمقاصد شريعة اهلل وقواعدها العامة

أن علماء الشرع مدعوون دائماً إلى استنباط تلك األحكام والبحث

خالف(.)47

ظهرت مؤخ ار نتيجة كثرة الضغوط التي يواجهها المجتمع ,مما

ومناهج السلف الصالح التي اتخذوها في مواجهة المستجدات

أجبر كثير من الفقهاء إلى األخذ بمنهج الترخص في إجابة

للحكم عليها وضبط التعامل معها( ،)44وان حاجة العصر إلى

المستفتين -ما استطاعوا -ترغيبا لهم وتثبيتا على الطريق(,)48

االجتهاد حاجة أكيدة لما يعرض من قضايا لم تعرض لمن تقدم

وهي دعوى – ال شك -مباركة؛ ألنها قائمة على مقصد رفع

عصرنا ،وكذلك ما سيحدث من قضايا جديدة في المستقبل(.)45

الحرج عن المسلمين ,ولكن هذا ال يسوغ التضحية بالثوابت

كما يشمل المصطلح :الفتاوى المعاصرة ,أو القضايا المستجدة ,أو

والمسلمات ,أو التنازل عن األصول والقطعيات مهما بلغت

المسائل -األسئلة ,-أو األجوبة -الجوابات ,-أو المشكالت ,أو

المجتمعات من تغير وتطور فإن نصوص الشرع قابلة للتطبيق في

الواقعات ,أو المستجدات ,أو الحوادث (.)46

يأتي:

المطلب الثاني :مناهج الفتيا في النوازل:

ا  -اإلفراط بالعمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص .

من نوازل ,وبرز لكل منهج منها علماء ومفتون وجهات تبني

كل زمان ومكان ,ويمكن أن نبرز أهم مالمح هذا االتجاه فيما

برزت في العصر الحاضر مناهج في النظر فيما استجد حدوثه
ب  -تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب .
ج  -التحايل الفقهي على أوامر الشرع

()49

اجتهادها في النوازل من خالل رؤية هذه المناهج وطرقها في

.

النظر ,ويمكن إجمال أبرز المناهج التي ظهرت في النظر في

أحكام النوازل ,وعددها ثالثة مناهج ,كاآلتي:

ثالثاً  :المنهج الوسطي المعتدل في النظر واإلفتاء:

فالشريعة اإلسالمية شريعة تتميز بالوسطية واليسر؛ ولذا ينبغي

أوالً  :منهج التضييق والتشديد :فالدين اإلسالمي ُبني على اليسر

الوسط المعتدل بين طرف التشدد واالنحالل ,كما قال اإلمام

ٍ
قاض بأن اهلل عز وجل جعل هذا الدين رحمة للناس ،والرسول 

للناظر في أحكام النوازل من أهل الفتيا واالجتهاد أن يكونوا على

ورفع الحرج ,وأدلة ذلك غير منحصرة ،فاستقراء أدلة الشريعة

الشاطبي (رحمه اهلل) ":المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل

أصل بعثته الرأفة والرحمة بالناس ورفع اآلصار واألغالل التي

الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فال يذهب بهم

اءكم
كانت واقعة على من قبلنا من األمم ،وكما قال تعالى:لَقَ ْد َج ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
يص َعلَْي ُك ْم بِا ْل ُم ْؤ ِمن َ
َر ُسو ٌل م ْن أَنفُس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َما َعنتﱡ ْم َح ِر ٌ
رء ٌ ِ
يم ( سورة التوبة /اآلية .)618
َُ
وف َرح ٌ

تفريط "(.)50

اء كان إفتا ًء أو تعليماً أو تربية أو غير ذلك  ،وقد يهون
الناس سو ً
األمر إذا كان في خاصة نفسه دون إلزام الناس به  ،ولكن األمر

مذهب الشدة وال يميل بهم إلى طرف االنحالل ,والدليل على
صحة هذا أن الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فأن

مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط وال

إن منهج التضييق و التشدد من الغلو المذموم انتهاجه في أمر

وقد أجاز بعض العلماء للمفتي أن يتشدد في الفتوى على سبيل

السياسة لمن هو مقدم على المعاصي متساهل فيها  ،وأن يبحث

يختلف عندما ُيتجاوز ذلك إلى األمر به  ،واإللزام به ,ويمكن إبراز
بعض مالمح هذا المنهج في أمر اإلفتاء بما يلي -:

أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ,تم استيراده من

ب  -التمسك بظاهر النصوص فقط .

ينظر :ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة ,د.مسفر بن علي القحطاني(47) ,

أ -التعصب للمذهب أو لآلراء أو ألفراد العلماء.

نسخة :الشاملة  ,99000ص .99 -9

ينظر بعضاً من هذه الفتاوى في :كتاب تغليظ المالم على المتسرعين إلى )(48

الفتيا وتغيير األحكام ,الشيخ حمود بن عبد اهلل بن حمود التويجري  ,دار

االعتصام بالرياض ،ط 9لسنة 9499هـ 9119 -م ,ص  ,88 – 38االجتهاد

) ينظر :قضايا فقهية معاصرة ,د .عبد الحق حميش ,ص ) .97

ينظر :ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة ,د.مسفر بن علي القحطاني ,ص )(49

قرار المجمع الفقهي في دورته الثامنة المنعقد عام  9403هـ بشأن موضـوع )(45

43

أبحاث فقهية في قضايا طيبة معاصرة :محمد نعيم ياسين ،ص(44).3

في الشريعة اإلسالمية  ,الشيخ يوسف القرضاوي ,ص .88-39

االجتهاد.

.94-99

ينظر :قضايا فقهية معاصرة ,د .عبد الحق حميش ,ص (46).90 -98

الموافقات للشاطبي(50).973/3 ,
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الفرع األول :الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد قبل النظر

عن التيسير والتسهيل على ما تقتضيه األدلة لمن هو مشدد على

أوالً :التأكد من وقوعها :فاألصل في المسائل النازلة وقوعها

الوسط(.)51

نفسه أو غيره  ،ليكون مآل الفتوى :أن يعود المستفتي إلى الطريق

في النازلة:

وحدوثها في واقع األمر ،وعندها ينظر المجتهد في التحقق من

ولعل ما ذكرناه من مالمح للمناهج األخرى المتشددة والمتساهلة

ثم استنباط حكمها الشرعي ,إذ أن المسألة إذا كانت
وقوعها ،ومن َّ

كان من أجل أن يتبين لنا من خاللها المنهج المعتدل؛ وذلك أن

يدعو عند وقوعها إلى تغيير الفتوى بحسب الواقع ,فيكون في

المطلب الثالث :أهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها في النوازل:

األشياء قد تعرف بضدها وتتمايز بنقائضها(.)52

افتراضية ,فإن الحديث عنها سيكون بمعزل عن واقعها ,مما قد
المسألة قوالن لذات الفقيه ,مما قد يلبس على الناس ,ويدخل في

لعل من أهم ما يناسب المقام في هذا المطلب أن نبين ما قاله

قلوبهم الريبة؛ لذا كان هدي صحابة رسول اهلل  كراهة الكالم

اإلمام أحمد (رحمه اهلل) في خصوص من يفتي الناس ((:ال ينبغي

فيما لم يقع من المسائل ,بل كانوا يتدافعون الفتوى فيما وقع من

للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال:

المسائل ويود كل منهم لو كفاه غيره إياها ( ,)54وقد ورد عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى (رحمه اهلل) أحد التابعين أنه كان
أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من األنصار«,
ث بِح ِد ٍ
ِم ْن أ ٍ
يث إِ َّال َوَّد أ َّ
يثَ ،وَال
َخاهُ َكفَاهُ ا ْل َح ِد َ
َن أ َ
َحد ُي َح ِّد ُ َ
َ
()55
َّ
فُتَْيا إِ َّال َود أ َّ
َخاهُ َكفَاهُ ا ْلفُتَْيا» .
َن أ َ

 .6أن تكون له نية إلرضاء اهلل حتى لو ترتب على ذلك سخط
الناس ،فإن لم يكن له نية ,لم يكن عليه نور وال على كالمه

يقول :لقد
َو َما ِم ْنهُ ْم
ُي ْسأَ ُل َع ْن

نور .
 .1أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة .

 .2أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته .
 .4الكفاية و إال مضغه الناس .

ثانياً :أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها :أي أن

 .5معرفة الناس

يكون المجتهد فيه من األحكام العملية ,وأن ال يكون فيها نص

()53

.

قاطع أو إجماع ,واذا وجد نص فهو محتمل قابل للتأويل ,وأن ال

إن الضوابط واآلداب التي ينبغي أن يراعيها الناظر في النوازل

ثالثاً :فهم النازلة فهماً دقيقاً :إن فقه النوازل إنما هو قضايا مستجدة
ٍ
حلول
يغلب على معظمها طابع العصر الحديث المتميز بابتكار

النازلة وهذا النوع من الضوابط يكون ضرورياً إلعطاء المجتهد

أهلية كاملة وعدة كافية يتسنى بها الخوض للنظر واالجتهاد في

علمية لمشكالت متنوعة قديمة وحديثة لم تكن تخطر ببال البشر

حكمها ،وهناك ضوابط أخرى يحتاجها الناظر أثناء البحث

يوماً ما ,فعلى المتصدر للفتيا أن يفهم الواقع والفقه فيه واستنباط

واالجتهاد في حكم النازلة ،ينتج من خالل هذه الضوابط أقرب

علماً ()57؛ ألن المسائل النازلة ترد في قوالب متنوعة وكثيرة فإن لم

للضوابط التي يجب مراعاتها قبل النظر في النازلة ,وأثناءها,

وخصوصاً ما كان منها معاص اًر  ،منها ما يحتاجه قبل النظر في

تكون في مسائل العقيدة ,وأن تكون الحاجة ماسة إليها (.)56

األحكام للصواب وأوفقها للحق ,وسوف نتعرض في هذا المطلب

علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى يحيط به

وينقسم إلى فرعين:

يتفطن لذلك المجتهد أو المفتي هلك وأهلك (.)58

ينظر :ضوابط الفتيا ,ص  , 99 -98فقه النوازل ,ص(54) .99 - 98

سنن الدارمي ,كتاب العلم ,باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع(55) ,

ينظر :أدب المفتي والمستفتي ,عثمان بن عبد الرحمن ،أبو عمرو ،تقي )(51

 ,948/9برقم  ,997والحديث إسناده صحيح بتعليق المحقق ,الفقيه والمتفقه,

الدين المعروف بابن الصالح (ت349 :هـ) ,تحقيق :د .موفق عبد اهلل عبد القادر,

البغدادي(439-919هـ ) ,تحقيق :عادل بن يوسف العزازي ,دار ابن

.999-999

ينظر :ضوابط الفتيا ,ص (56) .94 -99

.93-94

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ،المعروف بالخطيب

مكتبة العلوم والحكم  -المدينة المنورة ,ط 9لسنة 9499هـ9009-م ,ص

الجوزي بالسعودية،د.ط لسنة 9497هـ.943 /9 ,

ينظر :ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة ,د.مسفر بن علي القحطاني ,ص )(52

ينظر :ضوابط الفتيا ,ص  , 97 -94فقه النوازل ,ص (57) .94 -99

سن )(53
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةَّ ,
حس ْين بن َح ْ
محمد ْ
بن َ
الجيزاني ,دار ابن الجوزي ,ط 3لسنة 9497هـ ,ص  ,301وينظر :شرح الكوكب

ينظر :إعالم الموقعين عن رب العالمين ,محمد بن أبي بكر بن أيوب بن )(58

سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت739 :هـ) ,تحقيق :محمد عبد السالم

المنير ,تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي

.941 -949

مكتبة العبيكان ,ط 9لسنة 9498هـ 9117 -م .339-330/4 ,

المعروف بابن النجار الحنبلي( ,ت179 :هـ) ,تحقيق :محمد الزحيلي ونزيه حماد,

إبراهيم ,دار الكتب العلمية  -ييروت ,ط 9لسنة 9499هـ 9119 -م/4 ,
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رابعاً :التثبت والتحري واستشارة أهل االختصاص :ومما ينبغي

أي الغايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقها لمصلحة العباد

( ,)63وما ينبغي مراعاته لمقاصد التشريع ما يأتي :تحقيق
المصلحة الشرعية عند النظر ,أي أن تكون المصلحة عامة كلية

أيضاً للناظر أن يراعيه هنا زيادة التثبت والتحري للمسألة وعدم
االستعجال في الحكم عليها والتأني في نظره لها فقد يط أر ما يغير

قطعية ال تخالف النصوص ,وال يفوت باعتبارها مصلحة أقوى,

واقع المسألة أو يصل إليه علم ينافي حقيقتها وما يلزم منها ،فإذا
ٍ
قاصر أو قلة ٍ
وتثبت ٍ
ٍ
أفتى أو حكم من خالل ٍ
وترو فقد
بحث
نظر

ويقصد بهذا الضابط أن يراعي الناظر في النوازل عند اجتهاده

عصرنا الحالي ملئ بالمستجدات التي تحتاج إلى سؤال أهل

اء كان تغي اًر زمانياً أو مكانياً أو
ّ
تغير الواقع المحيط بالنازلة سو ً
تغي اًر في األحوال والظروف وعلى الناظر تبعاً لذلك مراعاة هذا

االختصاص لإللمام بما يتطلبه النظر الصحيح فيها (.)59

واعتبار قاعدة رفع الحرج ,أي رفع كل ما يؤدي إلى الضيق

()64

ثالثاً :مراعاة فقه الواقع المحيط بالنازلة :

.

يخطئ الصواب ويقع في محذور يزل فيه خلق كثير ,خاصة وأن

خامساً :االلتجاء إلى اهلل عز وجل وسؤاله اإلعانة والتوفيق :وهذا

التغير في فتواه وحكمه؛ وذلك أن كثي اًر من األحكام الشرعية
االجتهادية تتأثر بتغير األوضاع واألحوال الزمنية والبيئية

()65

الضابط من أهم اآلداب التي ينبغي أن يراعيها الناظر في النوازل

ليوفق للصواب ويفتح عليه بالجواب ،وما ذلك إال من عند اهلل

.

العليم الحكيم(.)60

رابعاً :مراعاة العوائد واألعراف :المقصود بالعرف أو العادة ":هو

ما استقر في النفوس من جهة العقول ,وتلقته الطباع السليمة

الفرع الثاني :الضوابط الواجب مراعاتها عند النوازل ,أي أثناء

بالقبول"( ,)66واشترط بعض األصوليين شروطا ليكون العرف

النظر في النازلة:

 -6أن يكون العرف مطرداً أو غالباً .

عموما؛ ألن الفقيه إنما يجتهد في معرفة حكم النازلة في واقعها,

وهذه الضوابط تتعلق بالواقع نفسه ,والبعض اآلخر يتعلق بالفقه

معتبرا ,وهي:

فال يمكنه فصلها عن واقعها ,فبعد أن يتوصل إلى حكم النازلة

 -1أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائماً عند

مجردا ,ينبغي أن يراعي الواقع ,وأن ينظر في الظروف المحيطة,

إنشائها .

ثم يعطي الحكم المناسب حسب الظروف

يح بخالفه .
 -2أن ال يعارض
َ
العرف تصر ٌ
نص شرعي بحيث يكون العمل بالعرف
 -4أن ال يعارض
َ
العرف ٌ

أوالً :االجتهاد في البحث عن الحكم الشرعي للنازلة :

خامساً  :الوضوح والبيان في اإلفتاء:

الشرعي للنازلة بتتبع طرق االستنباط المعروفة ,والجري في ذلك

()61

تعطيالً له(.)67

.

والمقصود بذلك أن يبذل المجتهد وسعه في البحث عن الحكم

وهذا الضابط مهم في تبليغ الحكم المتعلق بالنازلة فال يكفي

على سنن النظر المعهودة ،وهناك بعض الخطوات التي يجب

بيناً ال غموض فيه وال إبهام فيه ،وأال يفضي إلى االضطراب

البديل المباح عند المنع من المحظور ,والتمهيد في بيان حكم

مراعاتها ,منها :أن يذكر دليل الحكم في الفتوى النازلة ,وأن يبين

اإلخبار وحده بحكم الواقعة بل ال بد أن يكون ذلك اإلخبار واضح ًا

النازلة(.)62

واالختالف في معرفة المعنى المقصود بالفتوى(.)68

ثانياً :مراعاة مقاصد الشريعة:

الخاتمة:

نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي تأليف د .أحمد الريسوني ,مطبوعات )(63

المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ,واشنطن ,ط 9لسنة 9499هـ ,ص .7

ينظر :اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام(59) ,

ينظر :ضوابط الفتيا ,ص (65) .37 -34

به :عبد الفتاح أبو غدة ,دار البشائر اإلسالمية ,بيروت -لبنان ,ط 9لسنة

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي ,ت 384 :ت ,اعتنى

ينظر :ضوابط الفتيا ,ص  ,34 – 39فقه النوازل ,ص (64).40 -97

9493ه9113 -م ,ص  ,997-993ضوابط الفتيا ,ص  ,40 -97فقه

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ,الشيخ محمد صدقي آل بورنو ,ص )(66

.973

النوازل ,ص .97 -94

ص .989 -989

ينظر :فقه النوازل ,ص (61).97

ينظر :ضوابط الفتيا ,ص (60) .49 -40

ينظر :فقه النوازل ,ص  ,44 -49الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية(67) ,

ينظر :ضوابط الفتيا ,ص  , 48 -44فقه النوازل ,ص (62) .90 -97

ينظر :ضوابط الفتيا ,ص (68) .39 -30
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 .1اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي

وبعد هذه الجولة في ثنايا البحث ,توصلت إلى النهاية ,وها أنا

المالكي ,ت 684 :ت ,اعتنى به :عبد الفتاح أبو غدة ,دار

إن علم أصول الفقه يقوم على الدليل واالستدالل ,وال

أدلي بدلوي ألسجل أهم النتائج التي توصلت إليها:

واإلمام ,شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المصري

-6

البشائر اإلسالمية ,بيروت -لبنان ,ط 1لسنة 6466ه-

يقوم شيء بغير دليل وال استدالل ,وهو ما أخبرنا به اهلل

6445م.

تعالى في كتابه العزيز ,وما أكد عليه رسولنا الكريم في

أحاديثه الشريفة.

 .2أدب المفتي والمستفتي ,عثمان بن عبد الرحمن ،أبو عمرو،
-1

تقي الدين المعروف بابن الصالح (ت642 :هـ) ,تحقيق :د.

أهم ما يقدمه علم أصول الفقه هو تأصيل القواعد التي

موفق عبد اهلل عبد القادر ,مكتبة العلوم والحكم  -المدينة

تنبني عليها األحكام؛ ولذا يجب أي يكون طريا غضا

المنورة ,ط 1لسنة 6412هـ1221-م.

ليواكب مستجدات العصر.
-2

 .4األشباه والنظائر ,تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين
السبكي( ,ت116 :هـ) ,دار الكتب العلمية ,ط 6لسنة

6466هـ6446 -م.

سجل النظر في تاريخ األمة اإلسالمية ظهور علماء

سموا باسم" مجددون" ,لهم جهود مقدرة للنهوض بعلم
األصول وتجديد فاعليته ,وتوسيع نفوذه ,وان مواصلة

 .5األشباه والنظائر ,عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين

هذه الجهود المباركة يجب أن ترتكز على مراعاة مقاصد

السيوطي( ,ت466 :هـ) ,دار الكتب العلمية ,ط 6لسنة

هذا العلم واالحتكام إليها ,وعلى استثمار كنوزه ومكاسبه

والتخلص من مزالقه وما علق به مما ال يخدمه ,ومن

6466هـ 6442 -م.

باب أولى مايضره.

 .6إعالم الموقعين عن رب العالمين ,محمد بن أبي بكر بن
-4

أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت156 :هـ),

أهم األسباب التي أدت إلى جمود علم أصول الفقه ,هو

تحقيق :محمد عبد السالم إبراهيم ,دار الكتب العلمية -

ارتباطه بعلوم أخرى والتوسع فيها على حساب هذا العلم,

 .1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ,محمد بن أبي بكر بن

االقتصار على التقليد المذهبي الذي كان له دور سلبي

مما أدى إلى انعزاله وقصوره عن أداء دوره الحقيقي ,ثم

ييروت ,ط 6لسنة 6466هـ 6446 -م.

على علم أصول الفقه ,أدى إلى تقييده وانحساره.

أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية( ,ت156 :هـ),
-5

تحقيق :محمد حامد الفقي ,مكتبة المعارف ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية.

-6

 .8تاريخ التشريع اإلسالمي ,مناع بن خليل القطان( ,ت:
6412هـ) ,مكتبة وهبة ,ط 5لسنة 6411هـ1226-م.

األصوليون المعاصرون مطالبون بأن يقدموا اجتهادات
أصولية تواكب االحتياجات واإلشكاالت المعاصرة.

علم أصول الفقه علم قديم وعريق لكن ينبغي أن يكون

علما متجددا ولودا معطاء.

 .4تغليظ المالم على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير األحكام,

هذه أهم المالحظات واالستنتاجات التي توصلت إليها ,وأرجو أن

الشيخ حمود بن عبد اهلل بن حمود التويجري  ,دار االعتصام

يكون موضوع البحث ثريا بالمعلومات التي يستفيد منها طالب

 .62جامع األصول في أحاديث الرسول ,مجد الدين أبو السعادات

المسلم في الوقت الحالي ,وأن أكون قد وفقت في إصابة الهدف,

المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم

وهو ما هداني له جهدي ,والحمد هلل رب العالمين ,والصالة

الشيباني الجزري ابن األثير (ت 626 :هـ) ,تحقيق  :عبد

والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى  ,وعلى

 -مطبعة المالح  -مكتبة دار البيان ,ط 6لسنة 6241ه-

الباحثة

العلم ,وأن أكون قد وفقت في عرض الموضوع الذي يهم المجتمع

بالرياض ،ط 6لسنة 6462هـ 6441 -م.

آله وأصحابه الغر الميامين ,والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته....

القادر األرنؤوط  -التتمة تحقيق بشير عيون ,مكتبة الحلواني
6411م.
 .66الرسالة ,الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن

قائمة المصادر والمراجع:
بعد القرآن الكريم.

عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي

 .6االجتهاد في الشريعة اإلسالمية  ,الشيخ يوسف القرضاوي.
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تحقيق :عادل بن يوسف العزازي ,دار ابن الجوزي

القرشي المكي( ,ت124 :هـ) ,تحقيق :أحمد شاكر ,مكتبه

 .12الفكر األصولي دراسة تحليلية نقدية ,د .عبد الوهاب إبراهيم

 .61سنن أبي داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحق بن

أبو سليمان ,دار الشروق ,جامعة أم القرى -مكة المكرمة,

بشير بن شداد بن عمرو األزدي السجستاني,ت115 :ه,

ط 6لسنة 6422ه6482-م.

تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ,المكتبة العصرية,

الحلبي ،مصر ,ط 6لسنة 6258هـ6442-م.

بالسعودية،د.ط لسنة 6461هـ.

صيدا –بيروت.

 .14الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي ,محمد بن الحسن بن

 .62سنن الدارمي ,أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل

بي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي( ,ت:
العر ّ
6216هـ) ,دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان ,ط 6لسنة

بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي (ت:
155هـ) ,تحقيق :حسين سليم أسد الداراني ,دار المغني

6466هـ6445 -م.

للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ,ط 6لسنة 6461هـ

 .15القاموس المحيط ,مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب

1222 -م.

الفيروزآبادى( ,ت861 :هـ) ,تحقيق :مكتب تحقيق التراث في

 .64شرح الكوكب المنير ,تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن

قسوسي ,مؤسسة
مؤسسة الرسالة ,بإشراف :محمد نعيم العر ُ
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ,ط 8لسنة

عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي,

 6416هـ  1225 -م.

(ت411 :هـ) ,تحقيق :محمد الزحيلي ونزيه حماد ,مكتبة
العبيكان ,ط 1لسنة 6468هـ 6441 -م .

 .16قرار المجمع الفقهي في دورته الثامنة المنعقد عام  6425هـ

 .65شرح مختصر الروضة ,سليمان بن عبد القوي بن الكريم

بشأن موضوع االجتهاد.

الطوفي الصرصري ،أبو الربيع ،نجم الدين( ,ت166 :هـ),

 .11قضايا فقهية معاصرة ,د .عبد الحق حميش ,كلية الشريعة

تحقيق :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ,مؤسسة الرسالة,

جامعة الشارقة ,د.ط لسنة 1221م1222 -م.

ط 6لسنة  6421هـ  6481 -م.

 .18المحاوالت التجديدية المعاصرة في أصول الفقه,د .وصفي

 .66ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة ,د.مسفر بن علي

عاشور أبو زيد ,صوت القلم العربي ,ط 6لسنة 6422ه-

القحطاني ,أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك فهد للبترول

1224م.

والمعادن ,تم استيراده من نسخة :الشاملة .66222

 .14مزالق األصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من علم األصول,
العالمة محمد بن اسماعيل الصنعاني ,ت6681 :ه,

 .61علم أصول الفقه في ضوء مقاصده ,د .أحمد الريسوني ,د.ط,

6424ه1262 -م.

 .68عمدة القاري شرح صحيح البخاري ,أبو محمد محمود بن

د.ت.

تحقيق :محمد صباح المنصور ,مكتبة أهل األثر ,ط 1لسنة

أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر

 .22المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور:

الدين العينى( ,ت855 :هـ) ,دار إحياء التراث العربي –

محمد العروسي.

بيروت.

حس ْين
 .26معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةَّ ,
محمد ْ
بن َ
سن الجيزاني ,دار ابن الجوزي ,ط 5لسنة 6411هـ.
بن َح ْ

 .64الفقه اإلسالمي بين األصالة والتجديد ,د .يوسف القرضاوي,
مكتبة وهبة -القاهرة ,ط 1لسنة 6464ه6444 -م.

 .21المعجم الوسيط ,مجمع اللغة العربية بالقاهرة( ,إبراهيم
مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار),

 .12فقه النوازل وفقه الواقع -مقاربة الضوابط والشروط ( بحث

 .22الموافقات ,إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي

 .16فقه الواقع ,أبو ياسر سعيد بن محمد بيهي ,الدار العالمية

محكم نشر في مؤتمر) ,د .عبد المجيد قاسم عبد المجيد.

دار الدعوة.

للنشر ,اإلسكندرية ,د.ت.

الشهير بالشاطبي( ,ت142 :هـ) ,تحقيق :أبو عبيدة مشهور

 .11الفقيه والمتفقه ,أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن

بن حسن آل سلمان ,دار ابن عفان ,ط 6لسنة 6461هـ-

مهدي ،المعروف بالخطيب البغدادي(462-241هـ ),

6441م.
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ول ِ
َّ
ب في ِع ْلِم أُص ِ
الف ْق ِه ا ْل ُمقَ َارِن ,عبد الكريم بن علي بن
 .24ا ْل ُمهَذ ُ
ُ
محمد النملة ,مكتبة الرشد – الرياض ,ط 6لسنة 6412هـ -
6444م.
 .25الموطأ ,مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني,
(ت614 :هـ) ,تحقيق :محمد مصطفى األعظمي ,مؤسسة

زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية  -أبو

ظبي – اإلمارات ,ط 6لسنة  6415هـ  1224 -م.
 .26نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي تأليف د .أحمد
الريسوني ,مطبوعات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي,
واشنطن ,ط 1لسنة 6461هـ.

 .21الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ,الشيخ الدكتور محمد
صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي,
مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ,ط 4لسنة  6466هـ -
 6446م.
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