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املحددات املنهاجية القرآنية وأثرها يف املعرفة األصولية
مقاربة نقدية
The Qur’anic Methodological Determinants and Their Impact
on Fundamentalist Knowledge: A Critical Approach

د .ربيع الحمداوي
باحث في الفكر اإلسالمي  -أستاذ متعاقد بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بني مالل  -املغرب

ملخص:
يهدف هذا البحث بيان بعض املحددات املنهاجية القرآنية التي استرشد بها العلماء في تقعيد
القواعد األصولية ،حيث يشكل البحث فيها أحد األسس الكبرى في فهم طبيعة العلوم اإلسالمية وفي
الدراسة النقدية التاريخية فيها ،ألن القرآن الكريم هو مصدر األحكام املعرفية الجزئية والقواعد
املنهجية الكلية.
إن بيان أثر بعض املحددات املنهاجية القرآنية في املعرفة األصولية يعتبر بالغ األهمية وهو
ما غفلت عنه كثير من الدراسات املعاصرة ألن هذه املحددات هي من الثوابت الواجب مراعاتها في
ً
أي اجتهاد وتجديد في الدرس األصولي ،وأي خلل في ذلك مؤذن بأن يصبح التجديد تبديدا ،فتتناثر
الجهود ويغيب املقصود.
الكلمات املفتاحية :املحددات املنهاجية ،القرآن الكريم ،املعرفة األصولية.
Abstract:
    This research aims to show some of the methodological determinants
of the Qur’an in which scholars have been guided in forming the fundamentalist rules, which is one of the major foundations in understanding the
nature of Islamic sciences and in the historical critical study therein, beالعدد السابع  -ذو القعدة  1441هـ  /يونيو 2020م
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cause the Qur’an is the prime source of partial cognitive rulings and total
methodological rules.
Explaining the effect of the methodological determinants of the Qur’an
on fundamentalist knowledge is extremely important, which is neglected
by many contemporary studies, because these determinants are among
the constants that must be taken into account in any diligence (ijtihad) and
renewal in the fundamentalist lesson, and any defect in that will become
wastage, and lead to effort wasting and miss guided.
Keywords: methodological determinants, Qur’an, fundamentalist
knowledge, impact, critical approach, Islam.
تقديم:

يشكل البحث في املحددات املنهاجية القرآنية أحد األسس الكبرى في فهم طبيعة العلوم
اإلسالمية ،ألن القرآن الكريم هو مصدر األحكام املعرفية الجزئية والقواعد املنهجية الكلية ،فهو
مصدر ال يتقدم عليه وال يوازيه مصدر آخر بإجماع املسلمين ،ألنه األصل األول من أصول األدلة،
كما أنه كلية الشريعة ،وعمدة امللة ،وينبوع الحكمة ،وآية الرسالة ،ونور األبصار والبصائر ،فال
طريق إلى هللا سواه ،وال نجاة بغيره ،وال تمسك ب�شيء يخالفه ،وهذا كله ال يحتاج إلى تقرير واستدالل
عليه ،ألنه معلوم من دين األمة بالضرورة.
إن بيان بعض املحددات املنهاجية القرآنية التي استرشد بها العلماء في تقعيد القواعد األصولية،
يعيننا في الدراسة النقدية التاريخية لعلم من أجل العلوم اإلسالمية وهو علم أصول الفقه ،فهو
أجل العلوم وأشرفها الرتباطه بوضع قواعد لسالمة الفهم عن هللا تعالى ،وملا كان القرآن الكريم
هو املصدر األول الذي استرشد به الدرس األصولي ،بوصفه منهجا يهتم بوضع القواعد والضوابط
الستنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ،فإن بيان أثر بعض املحددات املنهاجية
القرآنية في املعرفة األصولية منذ كونها منهجا في التفكير ،إلى مرحلة استقاللها بالتقعيد والتدوين،
يعتبر بالغ األهمية ألن هذه املحددات هي من الثوابت الواجب مراعاتها في أي اجتهاد أو تجديد في
ً
الدرس األصولي ،وأي خلل في ذلك مؤذن بأن يصبح التجديد تبديدا ،فتتناثر الجهود ويغيب املقصود.
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لقد انعكست بعض املحددات املنهاجية القرآنية على الدرس األصولي في مفهوم االجتهاد الذي
احتفى به علم أصول الفقه أيما احتفاء ،كونه أهم مباحثه منذ نشأته ،فانفتاح النص الشرعي من
خالل نظمه الجامع للمعاني الكلية املستوعبة النتقال العقل املسلم في التاريخ ،أعان على توسيع
دوائر االجتهاد بأنواعه الثالثة  :االجتهاد البياني ،واالجتهاد املصلحي ،واالجتهاد التنزيلي ،وهذا ما يسعى
البحث بيانه.
لقد اخترت لبيان هذه الرؤية املعرفية نموذج التقعيد األصولي من خالل استكشاف أثر
املحددات املنهاجية القرآنية فيه ،والتي تجلت أساسا في محدد الثابت واملتغير ،ومحدد الكلي
والجزئي ،ثم محدد العلم والعمل ،وهي مجرد نماذج ملحددات منهاجية قرآنية(ألنني ال أدعي استقراء
جميع املحددات في النص الشرعي) رسمت معالم منهج التفكير في املعرفة األصولية ،فالعودة للنص
القرآني بقراءة محدداته املنهاجية سيعيننا في فهم طبيعة العلم ،وفي فهم مسار اجتهاد علمائه في
التاريخ ،وفي القراءة النقدية قصد االجتهاد والتجديد فيه.
تأتي هذه الدراسة إذن لتحقيق أهداف متعددة منها:
بيان أهمية فهم املحددات املنهاجية القرآنية في إدراك طبيعة العلوم اإلسالمية.
بيان أثر املحدد املنهاجي -الثابت واملتغير في القرآن -على ربط النص باالجتهاد بالرأي في الدرس
األصولي.
بيان أثر املحدد املنهاجي -الكلي والجزئيات في القرآن -على ربط األصل بالفرع في الدرس األصولي.
بيان أثر املحدد املنهاجي -العلم والعمل في القرآن -على ربط الفهم بالتنزيل في الدرس األصولي.
ولتحقيق هذه األهداف فقد نظمت البحث وفق أربعة محاور متكاملة :أولها يدرس املحددات
املنهاجية القرآنية مفهومها وبعض نماذجها ،والثاني في الثابت واملتغير وأثرهما في ربط النص باالجتهاد
بالرأي في الدرس األصولي  ،والثالث في الكليات والجزئيات وأثرهما في ربط األصول بالفروع في الدرس
األصولي ،والرابع في العلم والعمل وأثرهما في ربط الفهم بالتنزيل في الدرس األصولي.
يستند البحث على املنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع املعطيات ووصفها من أجل القيام
باملقارنة بينها ،وتفكيكها ،بغية الوصول إلى نماذجها التفسيرية ،فالوصف اعتمدت عليه في تجميع
الحقائق واملعلومات ،ثم مقارنتها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة ،والتحليل وظفته في
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دراسة اإلشكاالت العلمية ،تفكيكا وتقويما وتركيبا ،من أجل استخالص األفكار وتحليلها ونقدها
واستعراض نتائجها.
أوال :املحددات املنهاجية القرآنية مفهومها وبعض نماذجها

إن القرآن الكريم هو املعجزة الخالدة التي َّأي َد هللا بها خير خلقه ،وخاتم أنبيائه صلوات هللا
ً
ُّ
ُّ
العلمي إال رسوخا في اإلعجاز ،وهو حجة هللا
التقدم
وسالمه عليه ،فهو خالد في إعجازه ال يزيده
البالغة على خلقه ،تعبدهم بتالوته وتدبره ،وفهمه والعمل به ،وأطلعهم من خالله على بعض أسراره
في ملكه وملكوته.
َّ َ
ُّ
ّ
يحر ُم عليهم ،وما ينفعهم،
وهو كتاب الهداية ،ومنهج الحياة ،بين فيه لعباده ما يحل لهم ،وما ِ
وما يضرهم ،بأسلوب واضح أعجز العرب في بيانه ،فما من �شيء يحتاجون إليه في شؤونهم الخاصة
َّ
اب ت ْب َي ًانا ل ُك ّل َ
َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
�ش ْي ٍء َو ُه ًدى
والعامة إل شمله تشريعه ،ووسعه بيانه .قال تعالى «ونزلنا عليك ال ِكت ِ
ِ ِ
ْ
ً ْ
َو َر ْح َمة َو ُبش َرى ِلل ُم ْس ِل ِم َين».1
فكان ّ
بحق دستورا شامال لحياة االنسان حقوقها وواجباتها ،في كل عصورها فيه أحكام جامعة،
ٍ
ُّ
َّ
َ
َ
وقواعد كلية ،يندرج تحتها كل ما جد وي ِجد في شؤون الحياة ،وأناط بالرسول عليه الصالة والسالم
ُ َ
َ َّ
َ َْ َْ َ َ ْ َ ّ
الذ ْك َر ل ُت َب ّي َن ل َّ
اس َما ن ّ ِز َل ِإل ْي ِه ْم َول َعل ُه ْم
لن
بيان مجمله ،وتوضيح مبهمه ،فقال تعالى «وأنزلنا ِإليك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َت َف َّك ُر َ
ون».2

إن اقتران(الشرعة)(،باملنهاج) في قوله تعالى «ل ُك ّل َج َع ْل َنا م ْن ُك ْم ش ْر َع ًة َوم ْن َه ً
اجا»  ،3له دالالت كبرى،
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
«فهناك شرعة يريدها الناس ويحتاجون إليها بحثا عن االستقامة في تنظيم حياة الخلق ،تحقيقا ملهام
االستخالف وفقا لشرعة الحق ،وتحقيق العدل فيهم ،وذلك ماال يتحقق إال بمنهاج واضح ّبين» ،4جاء
ً
في تفسير املنهاج في هذه اآلية عند اإلمام الطبري عن ابن عباس قال :سنة وسبيال» ،5بما يوحي أن
 -1سورة النحل (.)89
 -2سورة النحل (.)44
 -3سورة املائدة (.)48
 -4العلواني ،طه جابر ،العلوم اإلسالمية :أزمة منهج أم أزمة تنزيل ،أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة املحمدية
للعلماء 30-31 ،مارس 2010م ،سلسلة ندوات علمية ( ،)03ط2011 ،1م ،ص68
 -5الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق :أحمد محمد
شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة  1420 ،1:هـ  2000 /م ،ج ،10ص.387
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هذه الشريعة تتبع منهجا قويما ال ينفصل عنها بحال ،فاهلل عز وجل «جعل في القرآن شريعة مقترنة
بمنهاج يوضح ويبين سبيل تطبيقها وإتباعها ،وتشكيل الحياة بمقتضاها بجوانبها كلها ،كما يستلزم
أن يكون املنهاج ضابطا صارما للفهم والوعي ،وإدراك املقاصد والغايات ،وضبط السلوك واإلتباع
وسلوك سبيل الهداية والوصول إلى النور ،كما يضبط املنهج سلوكنا في فقه التدين وممارسته وإتباع
القرآن فيه ،والتأ�سي بسيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ممارسته لنصل إلى النور والشفاء
والهداية بضوابط ،فكان القرآن بيانا ومبينا ونورا وهداية وصراطا مستقيما يهدي به هللا من اتبع
رضوانه سبل السالم ،ومناهج االطمئنان واألمن واألمان والعمران واالستقرار». 1
إن للقرآن الكريم محددات منهاجية وجب إدراكها والعمل على فهمها ،وسأقتصر على بعضها
والتي تتفرع عنها محددات أخرى جزئية 2وهي:
أوال :العاملية

وقد أعلنت آيات القرآن في مواضع شتى من السور أنه كتاب عالمي ،وأن رسالة محمد صلى هللا
ً ْ َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
َّ
اك ِإل َر ْح َمة ِلل َع ِال َين) ،3وقال تعالى َ(ت َبا َر َك ال ِذي َن َّز َل
عليه وسلم رسالة للعاملين ،قال تعالى (وما أرسلن
ُْ َْ َ َ
ُ َ ْ َ َ
الفرق
ان َعلى َع ْب ِد ِه ِل َيكون ِلل َع ِال َين ن ِذ ًيرا) ،4وما قرره القرآن من عاملية الرسالة أكدته السنة النبوية
والسيرة النبوية ،فقال عليه الصالة والسالم في بيان ما خصه هللا به ...« :وكان النبي يبعث إلى قومه
خاصة وبعثت إلى الناس كافة».5
ثانيا :اإلطالق والشمول

وهي نقيض النسبية التي تعني املحدودية ،ويترتب على اتصاف القرآن بذلك جملة من املعاني
ْ
أهمها :قدرته على استيعاب الزمان واملكان واإلنسان وتجاوزه للمحدود والنسبي ،يقول تعالى «ال َي ْو َم
 -1العلوم اإلسالمية :أزمة منهج أم أزمة تنزيل ،م س ،ص.68-69
 -2ينظر :شبار ،سعيد ،االجتهاد والتجديد في الفكر االسالمي املعاصر ،املعهد العالمي للفكر االسالمي ،ط2007 ،1م،
ص.380-381
 -3سورة األنبياء (.)107
 -4سورة الفرقان (.)1
 -5أخرجه البخاري ،باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم (جعلت لي األرض مسجدا وطهورا) ،حديث رقم.427،1/168:
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َ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََْ َ ْ ُ ََْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ
ال ْسل َم ِد ًينا»،1واملقصود باإلكمال واإلتمام
أكملت لكم ِدينكم وأتممت عليكم ِنعم ِتي ور ِضيت لكم ِ
ََ
تعالى»وت َّم ْت
ليس الجوانب التعبدية في االسالم فقط ،بل هو اتمام كل �شيء في االسالم ،كما قال
السم ُيع ْال َع ِل ُ
َ ُ َ ّ َ ْ ً َ َ ْ ً َ ُ َ ّ َ َ َ َ ُ َ َّ
يم»« ،2فهي تامة بمعنى أننا ال يمكن أن
ك ِل َمة رِبك ِصدقا وعدل ل مب ِدل ِلك ِلما ِت ِه وهو ِ
نجد بناء أكمل وأحسن وأصح من البناء القرآني ،ألنه من هللا تعالى ،وألنه وحي ،وألنه مطلق وألنه
محفوظ...وهذه كلها خصائص ال يمكن أن تكون في فكر اإلنسان النسبي القاصر املتغير حسب
الزمان واملكان .فالقرآن كامل في قيمه وأخالقه ،وفي أحكامه وتشريعاته ،وفي معارفه وخطابه ،وفي
دعوته وبيانه...وفي كل �شيء عرضه فهو على كماله وتمامه ،وإنما يدرك االنسان منه نسبا وأقدارا
متفاوتة بحسب مؤهالت كل جيل ومرحلة الستحالة تماهيه مع الكلي املطلق الكامل».3
ثالثا :التصديق والهيمنة

َ َْ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ ُ َ ّ ً َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ً َ َ ْ َ ْ ُ
احك ْم
اب ومهي ِمنا علي ِه ف
قال تعالى «وأنزلنا ِإليك ال ِكتاب ِبالح ِق مص ِدقا ِلا بين يدي ِه ِمن ال ِكت ِ
َب ْي َن ُه ْم ب َما َأ ْن َز َل َّ ُ
للا َ َول َت َّتب ْع َأ ْه َو َاء ُه ْم َع َّما َج َاء َك م َن ْال َح ّق ل ُك ّل َج َع ْل َنا م ْن ُك ْم ش ْر َع ًة َوم ْن َه ً
اجا».4فأهم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
املحددات املنهاجية في التعامل مع النص الشرعي «اإليمان بأنه رسالة تهدف لتحقيق العبودية املطلقة
هلل ،وأنه نص مهيمن على النصوص السماوية التي قبله ،وأنه وإن وافق الشرائع السابقة في الدعوة
إلى التوحيد وجوامع األخالق والفضائل ،إال أن له استقالال بقواعد األحكام التي أراد هللا أن تكون بها
الشريعة خالدة خاتمة ،وبهذا جاء فصل البيان» .5فمفهوم التصديق والهيمنة واضح في تقرير أصل
االستمرارية والتواصل في رساالت السماء (التصديق) وفي االستيعاب التقويمي والتصحيحي النهائي
الذي قامت به رسالة الختم (الهيمنة).
 -1سورة املائدة (.)3
 -2سورة األنعام (.)115
 -3شبار ،سعيد ،املصطلحات واملفاهيم في الثقافة االسالمية بين البناء الشرعي والتداول التاريخي ،مركز دراسة املعرفة
والحضارة ،سلسلة الدراسات واألبحاث الفكرية  ،3مطبعة آنفو برانت ،فاس ،ط1438 ،3ه2017/م ،ص.43
 -4سورة املائدة (.)48
 -5الشلفي ،عبد الولي بن عبد الواحد ،القراءات املعاصرة والفقه اإلسالمي مقدمات في الخطاب واملنهج ،مركز نماء للبحوث
والدراسات ،بيروت ،ط2013 ،1م ،ص.290
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رابعا :الحاكمية

وحاكمية القرآن العظيم تقت�ضي من االنسان الرجوع إليه بالقراءة والفهم ،ثم تحكيمه في كل
ُ
َ َ ُّ ُ َ َّ
َ ْ ََ َ ُْ
للا َو َّ
الر ُسو ِل ِإ ْن ك ْن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُنو َن
ما جد ويجد في الحياة ،قال تعالى «ف ِإن تنازعت ْم ِفي �ش ْي ٍء ف ُردوه ِإلى ِ
َ َ
َّ ْ
َْ ً
َْ َ
الل َوال َي ْو ِم ال ِخ ِر ذ ِل َك خ ْي ٌر َوأ ْح َس ُن تأ ِويل»« ،1وعملية الرد واإلرجاع إلى الوحي هي تقويم وتصويب
ِب ِ
من خارج االمكان البشري في قصوره ونسبيته ،واحتكام إلى كلي مطلق مستوعب لإلنسان والزمان
واملكان ،وهذا ما تفتقر إليه كثير من النظم واملرجعيات الفكرية الفلسفية أو العقائدية الدينية،
حينما ينعدم فيها مقوم ومعيار من خارجها فتحتكم إلى نسبيتها لتعيد انتاج نفس مظاهر أزمتها».2
ولذلك عبر االمام الشافعي عن خاصية الحاكمية بقولة جامعة «فليست تنزل في أحد من أهل
دين هللا نازلة إال وفي كتاب هللا الدليل على سبيل الهدى فيها».3
إن هذه الخصائص املنهجية املعبرة عن تعالي منهج الوحي عن كل املناهج البشرية التي قد
يعتريها ما يعتري طبيعة االنسان من القصور في النظر ،والتغير في األحوال ،والتبدل في الطبائع
حسب ظروف الزمان واملكان هي التي جعلت مناهج الحياة االسالمية وعلومها تهتدي بمنهج خارجي
مستوعب لحركة الزمان واملكان واألحوال .بعد ذكر أهم املحددات املنهاجية القرآنية سأتحدث اآلن
ّ
بتفصيل أكثر عن بعض ما تفرع عنها من محددات أخرى ،كان لها دور في تشكل بنية املعرفة األصولية
والتأثير في تطورها.
ثانيا :الثابت واملتغير وأثرهما يف ربط النص باالجتهاد بالرأي يف الدرس األصولي

إن من مرتكزات املنهج االسالمي الدعوة إلى التوفيق بين ثوابت الشرع ومتغيرات الزمان واملكان
والحال ،وإذا كان الثابت واملتغير لفظان حديثان في الداللة ،حتى قال البعض إنهما «اصطالحان
حديثان تسربا في كالم أهل الشريعة من قبل األدباء ،حيث تكلموا في األدب عن الثابت واملتحول،
َّ
وعبر بعضهم عن ذلك بالثابت واملتغير».4
 -1سورة النساء (.)59
 -2املصطلحات واملفاهيم في الثقافة االسالمية ،م س ،ص.51
 -3الشافعي ،محمد بن إدريس ،الرسالة ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،د.ط) ،ص.20
 -4ذيب ،أحمد ،استثمار النص الشرعي بين الظاهرية واملقتصدة ،دراسة في املنهج األصولي في فقه النص ،مركز نماء للبحوث
والدراسات ،بيروت ،دراسات شرعية ( ،)13ط2015 ،1م ،ص.271
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لكن رغم أن املصطلحين لم يظهر تداولهما إال عند املتأخرين في بعض التخصصات العلمية،
إال أن املؤكد أن الوحي قد أرشد إليهما ،1ألن من خصائص الوحي االلهي اتصافه بعدد من املحددات
والخصائص املنهاجية الدالة على الثابت واملتغير فيه ،والتي أثمرت إثراء ملنهج األصوليين خصوصا
في عالقة النص باالجتهاد.
إن االحتكام للثابت في املنهج االسالمي هو ما َع ّبر عنه سيد قطب بقوله خاصية(الحركة داخل
إطار ثابت حول محور ثابت) ،حيث يقول« :هناك(ثبات) في(مقومات) هذا التصور األسا�سي و[قيمه)
الذاتية ،فهي ال تتغير وال تتطور ،حينما تتغير(ظواهر) الحياة الواقعية ،و((أشكال) األوضاع
العلمية ))...فهذا التغير في ظواهر الحياة وأشكال األوضاع ،يظل محكوما باملقومات والقيم الثابتة
لهذا التصور ،وال يقت�ضي هذا(تجميد) حركة الفكر والحياة ،ولكنه يقت�ضي السماح لها بالحركة -بل
دفعها إلى الحركة -ولكن داخل هذا اإلطار الثابت ،حول هذا املحور الثابت».2
إن ثبات مقومات التصور االسالمي ،ال تعني التقييد والتقليد بل هي الدافع إلى التجديد ،وهذا
األمر يتحقق من خالل:
ّ
تحطيم الجمود في الوعي والتفكير بالثابت ،وهو الجمود الذي يعطل فاعلية الثابت ودوره في
ذاته ،ويؤدي إلى قطع صالت الشريعة بالحياة ،فالعودة إلى الثوابت(القرآن الكريم والسنة النبوية)،
ً
ال تعني العودة إلى املا�ضي ،فالثوابت ليست جزءا من املا�ضي أو جزءا من التراث اإلسالمي كما
ُ
يدعي بعض املعاصرين ،بل هي أسس ثابتة لشكل الحياة اإلسالمية في املا�ضي والحاضر واملستقبل،
ً
فالعودة إذا ليست عودة باملنظور الزمني ،بل بمنظور استئناف عملية األخذ املتكامل من الثوابت،
لتحقيق االجتهاد والتجديد حسب ظروف الواقع املتغير.
تجديد الوعي بربط الشريعة بالحياة ،ألن التجديد الذي ّ
يعبر عن فهم جديد لألصول ،هو تجديد
للحاضر فقط ،أما تجديد املا�ضي فقد قام به معاصروه ،وتجديد املستقبل سيكون له تجديده الذي
 -1الثابت واملتغير يظهر في الوحي سواء في األحكام الشرعية بنوعيها القطعي والظني في الداللة بالنسبة للقرآن ،أو في الداللة
والثبوت بالنسبة للسنة النبوية ،كما أن هناك الثابت واملتغير في داللة الخطاب الشرعي نفسه ،والذي ُع ّبر عنه باملحكم
واملتشابه في آي القرآن الكريم كما سأوضحه فيما بعد ،كما يدل الثابت واملتغير في الخطاب الشرعي كذلك على ثبات ألفاظه
وتغير معانيه حسب ظروف الزمان واملكان واألحوال ،وحسب مؤهالت العقل البشري في التاريخ ،وقدرته على االستمداد من
الوحي.
 -2قطب ،سيد ،خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط1408 ،10ه1988/م ،ص.75
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يعيه أبناؤه ،وبالتالي فإن التجديد الذي يتضمن هذا الشكل من التغيير ،يساهم في إبقاء الثوابت
مقدسة في وعي املسلمين ،ألنه سيركز القناعة بقدرة الثوابت على استيعاب العصر وتلبية حاجاته.1
مادام الوحي له كل املحددات املنهاجية التي ذكرتها ،كونه يتميز بالعاملية واالطالق والتصديق
والهيمنة والحاكمية...إلخ ،فهو بذلك مستوعب لحركة اإلنسان في التاريخ ،وبذلك كلما اتسعت
املساحة التي تتجلى فيها مدلوالت هذه املقومات والقيم في الوجود« ،كلما اتسعت جوانب الحياة
الواقعية ،وكلما اتسع مجال العلم اإلنساني ،وكلما تعددت املفاهيم التي تتجلى فيها هذه املقومات
والقيم ،ولكن أصلها يظل ثابتا ،وتتحرك في إطاره تلك املدلوالت واملفاهيم».2
ً
يعتبر إذا فهم عالقة الثابت باملتغير في املنهج االسالمي ،هو العاصم من بعض اآلراء الداعية إلى
التجديد في هذا املنهج دون إدراك للمنطلقات الفكرية واملنهجية التي نشأ عنها ،فدعا دون وعي بهذه
اآلليات إلى إهمال الثوابت الشرعية ،بذريعة ارتباطها بواقع متغير فرض تحولها من صفة الثبات إلى
التغير حسب املسار التاريخي ،وبذلك تنتفي الثوابت التي هي الركيزة واألساس في أي تجديد.
إن قيمة وجود تصور ثابت للمنهج االسالمي على هذا النحو ،هو ضبط الحركة البشرية ،حتى «ال
تم�ضي شاردة على غير هدى ،...وقيمته كذلك هو وجود امليزان الثابت الذي يرجع إليه (اإلنسان) بكل
ما يعرض له من مشاعر وأفكار وتصورات ،وبكل ما يجد في حياته من مالبسات وظروف وارتباطات،
فيزنها بهذا امليزان الثابت ،ليرى قربها أو بعدها من الحق والصواب ،...وقيمته كذلك هو وجود(مقوم)
للفكر اإلنساني ،مقوم منضبط بذاته ،يمكن أن ينضبط به الفكر اإلنساني فال يتأرجح مع الشهوات
واملؤثرات ،وإذا لم يكن هذا ّ
املقوم الضابط ثابتا ،فكيف ينضبط به �شيء إطالقا ،...إنها ضرورة من
ضرورات صيانة النفس البشرية».3
لقد جاءت الشريعة االسالمية على درجة كبيرة من السعة واملرونة ،فتركت للعقل واالجتهاد
مجاال للفهم واالستنباط باستحضار الثوابت واملتغيرات في املنهج اإلسالمي ،ويمكن تلمس ذلك
ُ َّ َ
«ه َو ال ِذي أ ْن َز َل
من خالل ما نص عليه القرآن الكريم من وجود املحكم واملتشابه فيه ،فقال تعالى
 -1ينظر :املؤمن ،علي ،االسالم والتجديد رؤى في الفكر اإلسالمي املعاصر ،دار الروضة ،بيروت ،ط1421 ،1ه2000/م،
ص.25-27
 -2خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ،م س ،ص.78
 -3م ن ،ص.79-80
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ات ُه َّن ُأ ُّم ْالك َتاب َو ُأ َخ ُر ُم َت َشاب َه ٌ
ات ُم ْح َك َم ٌ
اب م ْن ُه َآ َي ٌ
ََْ َ ْ َ َ
ات»  ، 1ولعل الحكمة اإللهية من
عليك ال ِكت ِ
ِ
ِ ِ
وجود املحكم واملتشابه في القرآن ،هو الحث على االجتهاد في النص الشرعي بالنظر في ضبط العالقة
بين الثابت واملتغير فيه ،ألن املصطلح القرآني ثابت في لفظه متغير في دالالته ومعانيه ،وهذا من
وجوه اعجازه ،وفي ذلك يقول الفخر الرازي في علة وجود املتشابه في القرآن ما نصه «واعلم أن
ً
ً
العلماء ذكروا في فوائد املتشابهات وجوها ( ،)...منها أن القرآن إذا كان مشتمال على املحكم واملتشابه
افتقر الناظر فيه إلى االستعانة بدليل العقل ،وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد ،ويصل إلى ضياء
ً
االستدالل ّ
والبينة ،أما لو كان كله محكما لم يفتقر إلى التمسك بالدالئل العقلية ،فحينئذ كان يبقى
في الجهل والتقليد».2
إن االجتهاد هو روح الشريعة ومنبع الحياة الستمرا ها ّ
وتجددها ،ولذلك ُع ّد الكالم فيه عمدة
ر
الحديث في أصول الفقه كونه أهم وأدق مباحثه ،بل هو الغاية املرجوة من دراسته وتحصيله ،وفي
ذلك يقول الشوكاني «هذا العلم (أي أصول الفقه) هو عماد فسطاط االجتهاد ،وأساسه الذي تقوم
عليه أركان بنائه».3
ُ
وإذا كان لالجتهاد في الشريعة شأن عظيم ،فإن خاصية الثابت واملتغير في النص الشرعي تكسب
علم أصول الفقه منهجا في ربط النص الشرعي باالجتهاد فيه ،فخصائص الوحي املنهاجية من العاملية
واإلطالق والتصديق والهيمنة والحاكمية...إلخ ،باعتبارها من املحددات املنهاجية للوحي ،لها معنى
عميق وارتباط وثيق بأصل االجتهاد في االسالم ،وقد وقف عنده طويال محمد إقبال في كتابه (تجديد
الفكر الديني) ،إذ جعل خاصية ختم النبوة أو الخاتمية روح النظام الثقافي لإلسالم ،وجعل مبدأ
 -1سورة آل عمران (.)7
 -2الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن ،مفاتيح الغيب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1421 ،1ه2000/م ،ج،7
ص.149
 -3الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،تحقيق :أحمد عزو عنابة ،دار
الكتاب العربي ،ط1419 ،1ه1999/م ،ج ،2ص.209
العدد السابع  -ذو القعدة  1441هـ  /يونيو 2020

178

دراسات

«االجتهاد» أساس الحركة لبناء مشروع اإلسالم االجتماعي العام» ،1انطالقا من ربطه بين «مولد
اإلسالم ( ،)...ومولد العقل االستداللي لإلجتهاد».2
وهذا ما يعني أن «نسق االجتهاد بقواعده ومداركه ووجوه النظر فيه نسق مفتوح قادر على
استيعاب القضايا املتجددة ،واألوضاع االستثنائية ،وإيجاد الحلول املناسبة واقتراح الصيغ املالئمة
لها» ،3وهذا ما يشير إليه الشافعي بقوله «فليست تنزل في أحد من أهل دين هللا نازلة إال وفي كتاب
هللا الدليل على سبيل الهدى فيها».4
لقد استحضر علماء األصول قيمة الثابت واملتغير في النص الشرعي في نظرهم االستنباطي
االجتهادي ،وفي هذا الصدد يقول اإلمام الجويني «لست أحاذر إثبات حكم لم يدونه الفقهاء ،ولم
يتعرض له العلماء ،فإن معظم مضمون هذا الكتاب ال يلقى مدونا في كتاب ،وال مضمنا لباب ومتى
ُ
انتهى مساق الكالم إلى أحكامَ ،ن َظمها َأقوام َأ َح ْلتها على َأ ْربابها َ
وع َزْيتها إلى ك ّتابها ،ولكني ال أبتدع وال
أخترع شيئا ،بل أالحظ وضع الشرع وأستشير معنى يناسب ما أراه وأتحراه ،وهكذا سبيل التصرف
في الوقائع املستجدة التي ال يوجد فيها أجوبة العلماء معدة ،وأصحاب املصطفى صلوات هللا عليه
ور�ضي هللا عنهم لم يجدوا في الكتاب والسنة إال نصوصا معدودة ،وأحكاما محصورة محدودة ،ثم
ّ
حكموا في كل واقعة عنت ولم يجاوزوا وضع الشرع ،وال تعدوا حدوده ،فعلمونا أن أحكام هللا تعالى ال
تتناهى في الوقائع ،وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة عن قواعد مضبوطة».5
ولذلك ما دامت «الوقائع في الوجود ال تنحصر فال يصح دخولها تحت األدلة املنحصرة،
ولذلك احتيج إلى فتح باب االجتهاد من القياس وغيره ،فال بد من حدوث وقائع ال تكون منصوصا على
حكمها ،وال يوجد لألولين فيها اجتهاد ،وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم ،أو ينظر فيها
 -1عشاق ،عبد الحميد ،شأن االجتهاد وحاجة األمة إليه في هذا العصر ،سلسلة كتاب اإلحياء العدد(« ،)1االجتهاد والتجديد
في الفكر اإلسالمي املعاصر دراسات مهداة إلى املفكر رضوان السيد « ،الرابطة املحمدية للعلماء ،مطبعة املعارف الجديدة،
الرباط ،ط1434 ،1ه2013/م ،ص.50-51
 -2إقبال ،محمد ،تجديد التفكير الديني في االسالم ،ترجمة :عباس محمود ،دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،2
1421ه2000/م ،ص.149
 -3شأن االجتهاد وحاجة األمة إليه في هذا العصر ،م س ،ص.51
 -4الرسالة ،م س ،ص.20
 -5الجويني ،أبو املعالي عبد امللك بن عبد هللا ،غياث األمم والتياث الظلم ،تحقيق :فؤاد عبد املنعم ،مصطفى حلمي ،دار
الدعوة ،االسكندرية ،ط 1979م ،ص.196-197
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بغير اجتهاد شرعي ،وهو أيضا اتباع للهوى ،وذلك كله فساد فال يكون بد من التوقف ال إلى غاية ،وهو
ً
معنى تعطيل التكليف لزوما ،وهو مؤد إلى تكليف ما ال يطاق ،فإذا ال بد من االجتهاد في كل زمان ،ألن
الوقائع املفروضة ال تختص بزمان دون زمان».1
إن مسألة الثابت واملتغير كثر تداولها عند األصوليين حتى ُع ّد ادراكها والعلم بها من ضرورات
االجتهاد في النص الشرعي ،فال نلفي دارسا لألصول إال مذكرا بهاُ ،وم ِ ّنبها من االعراض عنها لخطورتها،
ولذلك نجد اإلمام الشاطبي عبر عنها باألسس واألصول الثابتة ،أو ضوابط الشرع التي يتم الرجوع
إليها عند النظر في املستجدات املتغير ،وقال في معرض حديثه عن منهج الصحابة في االستنباط
«فإنا نعلم أن الصحابة ر�ضي هللا عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي ال نصوص فيها في االستنباط،
والرد إلى ما فهموا من األصول الثابتة ،ولم يقل أحد منهم :إني حكمت في هذا بكذا ألن طبعي مال
إليه ،أو ألنه يوافق محبتي ورضائي ،ولو قال ذلك الشتد عليه النكير ،وقيل له :من أين لك أن تحكم
على عبادة هللا بمحض ميل النفس وهوى القلب؟ هذا مقطوع ببطالنه ،بل كانوا يتناظرون ويعترض
ً
بعضهم بعضا على مأخذ بعض ،ويحصرون ضوابط الشرع».2
ً
ألن النص الشرعي نفسه ،جاء يحمل من املعاني ما يناسب البشر جميعا في كل زمان ومكان،
«باعتبار خاتمية الوحي فيه ،وهذا ما يجعل املجموع الن�صي يحمل من كنوز املعاني ،ما ال يستنفده
ً
فهما ٌ
جيل واحد من املسلمين ،بل يمكن أن يكتشف فيه كل جيل ما لم يكتشفه الذي قبله ،وذلك
وجه من وجوه إعجازه ،كما أن لعملية الفهم عالقة بكسب العقل البشري من العلوم واملعارف ،التي
يكسبها من خارج دائرة النص ،بل إن لها عالقة بذات الواقع الزمني في أحداثه وتفاعالته ،سواء ما
كان منها من نزول الوحي ،أو زمن عملية الفهم».3
لقد أشكل على كثير من املعاصرين فهم كثير من املصطلحات التي لم يتم التمييز فيها بين
حقيقتها الشرعية ،وتداولها التاريخي خصوصا مصطلحي الثابت واملتغير ،فأدى ذلك إلى خلل في
ً
تبديدا ،وهذا ما ّ
تنبه إليه الدكتور سعيد شبار في نقده للثنائيات
التجديد املنشود ،فانقلب التجديد
 -1الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم بن مو�سى اللخمي ،املوافقات في أصول الشريعة ،تحقيق :عبد هللا دراز ،دار الفكر العربي،
ط1395 ،2ه1975/م ،ج ،4ص.104
 -2الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي ،االعتصام ،تحقيق :سليم بن عيد الهاللي ،دار ابن عفان،
اململكة العربية السعودية ،ط1412 ،1ه1992/م ،ج ،2ص.653
 -3النجار ،عبد املجيد ،فقه التدين فهما وتنزيال ،كتاب األمة (1410 ،)22ه ،ج ،1ص.81
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املعرفية التي وظفها حسن حنفي مثال[وهذا حال كثير من املعاصرين كذلك) ،ألنه يعني بها التقابل
والتنافر ،ال التكامل والتداخل ،وهذا نتيجة واقع َ
ص ُعب االنفكاك عنه باملمارسة والتداول التاريخي
ال حقيقتها في النص الشرعي ،وبذلك قال الدكتور سعيد شبار وهو يوجه خطابه لحسن حنفي
ّ
«عندما َيجعل اإلنسان في مقابل هللا ،ويوظف اللغة كأداة نزاع في هذه املقابلة ،عندما ينطلق من
كون اللغة الدينية الشرعية قد استنفذت أغراضها ،ويخلق تعارضا بينها وبين اللغة املعاصرة(،فإن)
ّ
منهجية الكاتب يتحكم فيها عموما منطق املقابلة والتعارض بين ثنائيات متوهمة ،ال أساس لها في
واقع اإلنسان وال في دينه ،بحيث ال يتحقق أحد طرفي الثنائية إال بالتخلي عن اآلخر».1
وهذه الثنائيات حاضرة عند حسن حنفي في علم أصول الفقه خصوصا ،عندما قابل النص
بالواقع ،أو النص باملصلحة ،حيث قال «أما عنوان(من النص إلى الواقع) ،فإنه يدل على مرحلة
جديدة في تطور علم األصول والتحول فيها من النص إلى الواقع ،أي من الحرف إلى املصلحة استئنافا
للشاطبي والطوفي ،فسواء كان األصل عقال بطريقة املتكلمين ،أو نصا بطريقة الفقهاء ،فإن أصول
الفقه الجديدة تبدأ من الواقع ومن مصالح الناس املتغيرة بتغير العصور ،وهو رد فعل على ما يحدث
في هذا العصر من تضحية باملصالح العامة باسم النص ،وتراكم مآ�سي الناس باسم الشريعة».2
أما نصر حامد أبو زيد فقد استحضر كذلك ثنائية النقل والعقل ،أو النص والواقع ،بل ونسب
للتراث االسالمي ما هو بريء منه ،فقال «ظل العقل العربي االسالمي يعتمد سلطة النصوص بعد أن
تمت صياغة الذاكرة في عصر التدوين -عصر الشافعي -طبقا آلليات االسترجاع والترديد ،وتحولت
االتجاهات األخرى في بنية الثقافة والتي أرادت صياغة الذاكرة طبقا آلليات االستنتاج الحر من
الطبيعة والواقع الحي كاالعتزال هامشية ،وقد آن أوان املراجعة واالنتقال إلى مرحلة التحرر–ال من
سلطة النصوص وحدها -بل من كل سلطة تعوق مسيرة اإلنسان في عاملنا».3
إن خلل كثير من القراءات املعاصرة للتراث أنها جعلت شبه قطيعة بين ثنائيات معرفية
حقيقتها في التصور االسالمي التكامل ال التقابل ،ألن حقيقة «العالقة بين املصلحة والنص لن تكون
إال عالقة بين أجزاء الشرع وأدلته املعتبرة ،أو هي عالقة بين شرع وشرع ،وليست عالقة بين الشرع
 -1املصطلحات واملفاهيم في الثقافة االسالمية بين البناء الشرعي والتداول التاريخي ،م س ،ص.149-150
 -2حنفي ،حسن ،من النص إلى الواقع محاولة إلعادة بناء علم أصول الفقه ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة ،ط2004 ،1م،
ج ،1ص.35
 -3نصر حامد أبو زيد ،اإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسطية ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،ط1996 ،2م ،ص.146
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و�شيء خارج عنه ،فلذلك ال بد أن تكون نظرتنا إلى هذه العالقة على أنها دوما عالقة تجانس وتعاضد،
ال عالقة تناف وتعارض» ،1وهذا الكالم يتوافق مع ما جاء به الراغب األصفهاني عند حديثه عن
عالقة الشرع النقلي بالشرع العقلي ،فكالهما شرع هللا حيث يقول «فالشرع عقل من خارج ،والعقل
ُ
ُ
العقل عجز عن أكثر األمور
شرع من داخل ،وهما متعاضدان بل متحدان ( ،)...فالشرع اذا فقد
َ
عجز العين عند فقد الشعاع».2
ثالثا :الكليات والجزئيات وأثرهما يف ربط األصول بالفروع يف الدرس األصولي

إن املحدد املنهاجي الثاني الذي استمده الفكر األصولي من الوحي ،هو الكلي والجزئي فمهما ولى
اإلنسان نظره في الوحي ،إال واستشعر حضوره فيه ،وأبرز اآليات املعبرة عن عالقة كليات الشريعة
َ ٌ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َّ ُ ّ َ
صل ْت
بجزئياتها ،ما جاء من عالقة بين محكمها ومتشابهها ،يقول تعالى «الر ِكتاب أح ِكمت آياته ثم ف ِ
ات ُه َّن ُأ ُّم ْالك َ
ات ُم ْح َك َم ٌ
اب م ْن ُه َآ َي ٌ
م ْن َل ُد ْن َحكيم َخبير» ،3وقال تعالى ُ
«ه َو َّال ِذي َأ ْن َز َل َع َل ْي َك ْالك َت َ
اب
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ ٍ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َوأخ ُر ُمتشاب َه ٌ
ات».4
ِ
لقد عبر الطاهر بن عاشور عن هذه العالقة بين املحكم واملتشابه في القرآن ،بقوله «صنف
اآليات املحكمات ّ
يتنزل من الكتاب منزلة ّأمه ،أي أصله ومرجعه الذي ُي ّ
رجع إليه في فهم الكتاب
ِ
ومقاصده» ،5فاآليات املحكمات هي أصول وأمهات لغيرها ،مما يندرج فيها أو يتفرع عنها أو يخضع
لها ،من التفصيالت والجزئيات والتطبيقات ،فمجمل الدين وشريعته مؤسس على هذه املحكمات
الكليات ونابع منها ،والقرآن الكريم باعتباره األصل األول واملرجع األعلى لإلسالم وشريعته ،ال بد وأن
يكون هو مستودع هذه الكليات األساسية ومنجمها ،وال بد أن تكون هذه الكليات مقدمة في الترتيب
واالعتبار ،كما تشير إلى ذلك اآليتان».6
 -1الريسوني ،أحمد (إشراف) ،التجديد األصولي نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي،
عمان ،األردن ،ط1435 ،1ه2014/م ،ص.441
 -2األصفهاني ،الراغب ،تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،ط 1983م ،ص.74
 -3سورة هود (.)1
 -4سورة آل عمران(.)7
 -5ابن عاشور ،الطاهر ،التحرير والتنوير ،الطبعة التونسية ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،تونس ،ط1997م ،ج ،3ص.160
 -6الريسوني ،أحمد ،الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية ،دار الكلمة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط1434/2013 ،1م،
ص.31-32
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إن مظاهر تالزم الكليات بالجزئيات في خطاب الوحي تتجلى في عدة أوجه منها:
الكلي والجزئي (يف الخطاب القرآني ذاته)

قبل الحديث عن الكلي والجزئي في النص القرآني ،أنطلق أوال من النظرة التكاملية للنص
القرآني التي تحكم آياته وسوره ،والتي تفرض على املتفقه في النص الشرعي القرآني ،أن يكون ملما
بمنهج الربط بين النصوص واألحكام بدل القراءة التجزيئية للنصوص ،فيتم رد املتشابه على املحكم،
والعام على الخاص ،واملطلق على املقيد ،والناسخ على املنسوخ ،وذلك من أجل فهم النصوص فهما
سليما يثمر استنباطا صحيحا لألحكام الشرعية ،وقد أفاد وأجاد األصوليون في بيان هذه الجوانب
كلها ،فأولوها العناية بالدرس والتحليل.
إن من مقتضيات اعجاز النظم القرآني تناسب آياته وسوره ،فالنص الشرعي «كله كآية واحدة
أو كلمة واحدة ،وال يجوز ألحد أن يأخذ ببعض النص الوارد دون بعض ،وهذه النصوص وإن فرقت
في التالوة فالتالوة غير الحكم ،ولم تفرق في الحكم قط».1
ولذلك أشار العلماء إلى أن «مأخذ األدلة عند األئمة الراسخين ،إنما هو على أن تؤخذ الشريعة
كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها املرتبة عليها ،وعامها املرتب على خاصها،
ومطلقها املحمول على مقيدها ،ومجملها املفسر ّ
ببينها ،إلى ما سوى ذلك من مناحيها ،فإذا حصل
للناظر من جملتها حكم من األحكام ،فذلك الذي نظمت به حين استنبطت».2
وهذا القول دليل على أن النظم القرآني ترتبط فيه الجزئيات بالكليات ،وهذا ما استشعره
العلماء فأصبح من املحددات املنهجية في العلوم االسالمية ،والتي من بينها علم أصول الفقه ،ولذلك
نجدهم يصفون أحكام القرآن بقولهم « تعريف القرآن باألحكام الشرعية أكثره كلي ال جزئي ،وحيث
جاء ًّ
جزئيا ،فمأخذه على الكلية إما باالعتبار ،أو بمعنى األصل».3
وهذا القول ُيثبت لنا أن إدراك مقاصد الشريعة ،يتطلب مالزمة القرآن بالتدبر والتفكر في
كلياته وجزئياته ،ال في أحدهما دون اآلخر ،ألن آيات القرآن وسوره ٌّ
كل مترابط من أوله إلى آخره،
 -1ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندل�سي القرطبي الظاهري ،اإلحكام في أصول األحكام ،تحقيق :أحمد محمد
شاكر ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط1403 ،2ه1983 /م ،ج ،3ص.363
 -2االعتصام ،م س ،ج ،1ص.311
 -3املوافقات ،م س ،ج ،4ص.180
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وانطالقا من هذا الترابط في الخطاب القرآني بين الكليات والجزئيات ،فإنه «ال يمكن أن تعارض
الفروع الجزئية األصول الكلية ،ألن الفروع الجزئية إن لم تقتض عمال فهي في محل التوقف ،وإن
اقتضت عمال فالرجوع إلى األصول هو الصراط املستقيم».1
الكلي والجزئي (يف عالقة القرآن بالسنة)

إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية يتحدان في املصدر ،حيث جاء الخطاب القرآني أكثره
ّ
كلي ،والسنة النبوية تفصيل وبيان للكليات القرآنية بالجزئيات والتفصيالت النبوية ،فإن كل ذلك
يقت�ضي رد الجزئيات في السنة النبوية لكلياتها القرآنية ،كما يقت�ضي فهم الكليات القرآنية في ضوء
جزئياتها في السنة النبوية ،وكل ذلك مرده وحدة مصدريهما.
وقد ذهب اإلمام الشاطبي مسلكا فريدا في توثيق الصلة بين الجزئيات والكليات الشرعية،
حيث رد جميع الجزئيات في السنة النبوية إلى الكليات القرآنية ،وفي ذلك يقول «النظر إلى ما دل عليه
الكتاب في الجملة ،وأنه موجود في السنة على الكمال زيادة إلى ما فيها من البيان والشرح ،وذلك أن
جلبا لها ،والتعريف بمفاسدهما ً
القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين ً
دفعا لها».2
ويكمل حديثه في تقرير هذا األمر وتأكيده بقوله «وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي
السنة ،فلم يتخلف عنها �شيء ،واالستقراء يبين ذلك ،ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة ،وملا
كان السلف الصالح كذلك قالوا به ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه».3
وخلص اإلمام الشاطبي في األخير إلى التأكيد على أن كل الجزئيات الواردة في السنة لها «أصل في
القرآن ّبينه الكتاب على إجمال أو تفصيل أو على الوجهين ً
معا ،وجاءت السنة قاضية على ذلك كله
بما هو أوضح في الفهم وأشفى في الشرح».4
الكلي والجزئي (يف عالقة املكي باملدني)

يعتبر اإلمام الشاطبي أبرز العلماء الذين ربطوا بين املكي واملدني ،وبين تأصيل منهج ربط الكلي
 -1االعتصام ،م س ،ج ،1ص.305
 -2املوافقات ،م س ،ج ،4ص.346
 -3م ن ،ج ،4ص.349-350
 -4م ن ،ج ،4ص.352
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بالجزئي في الخطاب الشرعي ،ومحاولة استثماره في الدرس األصولي ،فالذي يتتبع خطاب الشاطبي في
ً
املوافقات يدرك ذلك ،يقول «اعلم أن القواعد الكلية هي املوضوعة أول ،وهي التي نزل بها القرآن على
النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة ،ثم تبعها أشياء باملدينة ،كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها
بمكة ،وكان أولها اإليمان باهلل ورسوله واليوم اآلخر ،ثم تبعه ما هو من األصول العامة ،كالصالة
وإنفاق املال وغير ذلك ( ،)...وإنما كانت الجزئيات املشروعة بمكة قليلة ،واألصول الكلية كانت في
النزول والتشريع أكثر ،ثم ملا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى املدينة ،واتسعت خطة اإلسالم،
كملت هنالك األصول الكلية على تدريج ( ،)...وإنما ذلك كله تكميل لألصول الكلية».1
ً ّ
فالشاطبي إذا وظف منهج االستقراء املفيد للقطع في فهم الخطاب القرآني املكي منه واملدني،
ُلي ِق َّر منهجا وظفه في الدرس األصولي ،هو البعد املقاصدي الذي تبناه ودافع عنه ،وليؤكد رجاحة
رأيه رجع للتنزيل الحكيم فاستثمر منهجا فيه ،حيث قال « وإذا تأمل الناظر العمومات املكية وجد
عامتها عرية عن التخصيص والنسخ ،وغير ذلك من األمور املعا ِرضة ،فينبغي للبيب أن يتخذها عمدة
في الكليات الشرعية ،وال ينصرف عنها».2
وبنفس منهجه في تأكيد هذا األمر يقول «وعلى الجملة فكل أصل تكرر تقريره ،وتأكد أمره،
وفهم ذلك من مجاري الكالم ،فهو مأخوذ على حسب عمومه ،وأكثر األصول تكرا ًرا األصول املكية
( ،)...ألن ما حصل فيه التكرار والتأكيد واالنتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص
القاطع الذي ال احتمال فيه ،بخالف ما لم يكن كذلك ،فإنه معرض الحتماالت ،فيجب التوقف في
القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيره ،ويبحث عن وجود معارض فيه».3
إن علماء أصول الفقه حازوا الريادة في تأصيلهم لهذا الضابط املنهجي (الكلي والجزئي) في
التأسيس للمنهج األصولي ،حيث اعتبروا النصوص الشرعية وحدة داللية متماسكة ترتبط فيها
الكليات بالجزئيات ،فال يستغني بأحدهما عن اآلخر ،وأي خلل في ضبط هذين العنصرين سيؤدي ال
محالة إلى خلل في املنهج ككل ،وستكون له عواقب سلبية على فهم النص الشرعي.
إن االجتهاد في النص الشرعي عند األصوليين يتطلب «اعتبار الكلي بالجزئي واعتبار الجزئي
 -1م ن ،ج ،3ص.335-336
 -2م ن ،ج ،2ص.385
 -3م ن ،ج ،4ص.70
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بالكلي ،تفهما وتطبيقا لسبر أغوار النص في كل مسألة تطرأ في كافة العصور والبيئات ،ولذا كان
طبيعيا أن يقرر األصوليون فرضية اإلجتهاد في اإلسالم» ،1وأن يتم ابتالء هللا تعالى عباده به« ،كل
بحسب وسعه كما ابتالهم بسائر فرائضه كما قال اإلمام الشافعي».2
فالشريعة االسالمية منظومة متكاملة صادرة عن مصدر واحد ال يعتريها اضطراب وال اختالف،
«وهي شرعة هللا للمكلفين لتكون لهم منارا ُيهتدى به في مسيرة الحياة اإلنسانية ،منها قواعد كلية
وأصول عامة ضابطة ،إما صريحة في نصوص خاصة تمثل مقاصد عامة ،أو من اسقراء الجزئيات
من مواطن مختلفة وأبواب متعددة ينتظم منها قواعد كلية ،أو معنى مقاصدي غائي مشتمل على
حكمة تترتب عليها مصلحة للمكلفين».3
واالجتهاد في استنباط األحكام من النصوص ينبغي أن يكون متكئا على مراعاة النصوص
الجزئية والقواعد الكلية واعتبارهما معا« ،ألن هذا هو ما يقتضيه وحدة املنطق التشريعي اإلسالمي
كله ،وارتفاعه في مفاهيمه عن التناقض ،وهو آية بينة على سماوية هذا التشريع ،إذ ال مراء أن
التشريع اإلسالمي كل متسق في أصوله وفروعه ال تجد فيه تخالفا أو تناقضا ،وذلك من آيات إعجازه
َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َّ َ
للا ل َو َج ُدوا
الناهضة بالداللة على أنه من عند هللا تعالى ،لصريح قوله سبحانه «ولو كان ِمن ِعن ِد غي ِر ِ
ْ َ ً َ
ِف ِيه اخ ِتلفا ك ِث ًيرا»  ،4أي تناقضا في األحكام الشرعية كليها وجزئيها ،وقواعدها ومقاصدها ،أصولها
وفروعها».5
لكن هل تحقق تكامل الكليات مع الجزئيات في املنهج األصولي في سياقه التاريخي؟ هذا ما يجب
بيانه؟
لقد ظهر منهجان في الدرس األصولي عند بداية تقعيد العلم أحدهما منهج كالمي اتخذ حاكمية
 -1الدريني ،فتحي ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط1429 ،2ه2008/م ،ص39-
.40
 -2الرسالة ،م س ،ج ،1ص.22
 -3الشامي ،عبد الرقيب صالح محسن ،الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق ،دراسة أصولية على ضوء مقاصد الشريعة
اإلسالمية ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،بيروت ،لبنان ،ط2016 ،1م ،ص.246
 -4سورة النساء ()82
 -5بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله ،م س ،ص.41
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الكليات في التأصيل ،وبذلك جعل أنصاره «ضرب األمثلة في أصول الفقه ال يختص بمذهب» ،1بل
يمكن القول أن منهجهم هذا جعل عدة مذاهب فقهية تستقي أصولها من معين واحد ،ولذلك يقول
الجويني فيه « ...ثم إنا نجري ذكر هذه األمثلة تهذيبا لألصول وتدريبا فيها ،وإال فحق األصولي أال
يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع ،وال يلتزم مذهبا مخصوصا في املسائل املظنونة الشرعية ،فهذا
غاية ما أردناه في هذا الفن».2
والثاني منهج فقهي قام باستنباط القواعد األصولية في ضوء الفروع الفقهية املذهبية التي
ُّ
قررها أئمتهم ،فاضطروا إلى نوع من التكلف في اثباتها بما يتوافق مع الفروع الفقهية التي أقروها.
وإذا كان منهج املتكلمين خصوصا عند املتأخرين منهم قد جنح للتجريد البعيد عن الثمرة
العملية نتيجة حاكمية األصول في التنظير على الفروع ،حتى قال اإلمام الشوكاني فيهم «تنقطع فيها
أعناق اإلبل ،وتسافر فيها األذهان ،حتى تبلغ إلى ما ليس ب�شيء ،وتتغلغل فيها العقول ،حتى تأتي بما
ليس من الشرع في ورد وال صدر ،وال من الشريعة السمحة السهلة ،في قبيل وال دبير».3
فإن منهج الفقهاء جعل نصرة املذهب الفقهي على أصوله منهجه وهو ما لم يرتضه كثير من
ّ
العلماء ،فهذا أبو إسحاق الشيرازي يقرر أنه «ينبغي أن تحفظ األدلة وتحكم األصول ،ثم حينئذ تبنى
عليها املذاهب في املسائل االجتهادية ،ألن األدلة هي األصول واملذاهب تتبعها ،فينبغي أن نستخرج
املذاهب على حسب ما يقتضيه الدليل ،وال ينصب الدليل على ما يقتضيه املذهب».4
فرغم أن منهج األحناف أشد ارتباطا بالفروع في تقرير القواعد األصولية ،وهذا ما أكده كثير
َّ
من العلماء ،إال أن ما ُي َع ُ
اب على منهجهم أنهم حك ُموا الفروع املذهبية في تقرير القواعد األصولية،
فهي تابعة لها يتم تطويعها بحسبها ،فيصبح بذلك الفرع حاكما على األصل ،بدل حاكمية األصل على
الفرع.
 -1الطوفي ،نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي ،شرح مختصر الروضة ،تحقيق :عبد هللا بن عبد املحسن التركي،
مؤسسة الرسالة ،ط1407 ،1ه1987/م ،ج ،2ص.646
 -2الجويني ،أبو املعالي عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف ،البرهان في أصول الفقه ،تحقيق :عبد العظيم محمود الديب،
مطبعة الوفاء ،املنصورة ،مصر ،الطبعة 1418 ،1ه ،ج ،2ص.534
 -3إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،م س ،ج ،2ص.103
 -4الشيرازي ،أبو اسحاق ابراهيم ،شرح اللمع ،تحقيق :عبد املجيد تركي ،دار الغرب االسالمي ،بيروت ،ط1408 ،1ه1988/م،
ج ،1ص.162
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لقد اتسم منهج األصوليين في بدايته بخاصية الجمع بين الكليات والجزئيات والتي أثمرت بدورها
ٌ
جمعا بين األصول والفروع ،وهي ِس َمة أصيلة في هذا العلم ،متى فقدت عجز املنهج األصولي عن القيام
بوظائفه وتحقيق أغراضه ،فاإلمام الشافعي واألصوليون األولون ما كانوا يفصلون قواعدهم عن
محل تنزيلها« ،ألن البعد التطبيقي لألصول ،أي تفعيل االجتهاد الفقهي عبر مواقع الوجود ،من أهم
الثوابت الكبرى التي تأسس عليها املنهج األصولي ،أصال وابتداء مع رسالة الشافعي ،غير أن حضور
هذا الجانب العملي اإلجرائي لألدلة األصولية بدأ يفقد قوته وفعاليته ،بين أخذ ورد ،عبر املراحل
املوالية التي أصبح فيها علم األصول علما مجردا من التفريع الفقهي ،حيث يقاس صواب الرأي فيه
والخطأ بمدى االعتبار العقلي النظري ،ال بمدى تمثله الواقعي والفقهي تشخيصا وتنزيال».1
ّ
وفي محاولة رد االعتبار للمنهج األصولي املتسم بربط الكليات بالجزئيات واألصول بالفروع فيه
ظهر منهج إعادة التوازن املفقود ،وفي ذلك يقول الزنجاني (656ه) «...وحيث لم أر أحدا من العلماء
املاضين والفقهاء املتقدمين تصدى لحيازة هذا املقصود ،بل استقل علماء األصول بذكر األصول
املجردة ،وعلماء الفروع بنقل املسائل ّ
املبددة من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك األصول،
أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من املناظرين بما َي ُس ُّر الناظرين ،فحررت هذا الكتاب كاشفا عن
ّ
النبأ اليقين ،فذللت فيه مباحث املجتهدين وشفيت غليل املسترشدين ،فبدأت باملسألة األصولية
التي ترد إليها الفروع في كل قاعدةّ ،
وضمنتها ذكر الحجة األصولية من الجانبين ،ثم رددت الفروع
الناشئة منها إليها ،فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد األصول جامعا لقوانين الفروع».2
ثم توالى التأليف ّ
املحقق لهذا الغرض مثل كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول،
للشريف التلمساني (771ه) ،والتمهيد في تخريج الفروع على األصول ،لجمال الدين اإلسنوي (772ه)،
والقواعد والفوائد األصولية وما يتعلق بها من األحكام الفرعية ،البن اللحام(803ه) ،وغيرها.
رابعا :العلم والعمل وأثرهما يف ربط الفهم بالتنزيل يف الدرس األصولي

لقد دل الوحي قرآنا وسنة على ّ
محدد منهاجي آخر هو ربط العلم بالعمل ،والذي تمثل التطبيق
 -1ينظر :شهيد ،الحسان ،الخطاب النقدي األصولي من تطبيقات الشاطبي إلى التجديد املعاصر ،املعهد العالمي للفكر
االسالمي ،ط1433 ،1ه2012/م ،ص.291
 -2الزنجاني ،أبو املناقب محمود بن أحمد ،تخريج الفروع على األصول ،تحقيق :محمد أديب صالح ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،ط1398 ،2ه ،ص.34-35
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العملي له في السيرة النبوية ،هذا ّ
املحدد كان له أثره في املنهج األصولي ،في ربط الفهم بالتنزيل ،ولذلك
نجد تذكير علماء أصول الفقه بهذا األمر واستحضارهم له في كثير من مؤلفاتهم ،فاإلمام الشاطبي
مثال يقول «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه ال ينبني عليها فروع فقهية ،أو آداب شرعية ،أو ال
تكون عونا في ذلك ،فوضعها في أصول الفقه عارية ،والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص
بإضافته إلى الفقه إال لكونه مفيدا له ،ومحققا لالجتهاد فيه ،فإذا لم يفد ذلك ،فليس بأصل له».1
ً
وقول الشاطبي هذا ليس خاصا بعلم أصول الفقه وحده ،فعلم األصول ليس ِبدعا من القول
فيه ،وإنما يسري هذا األمر على جميع العلوم االسالمية التي كانت هذه سمتها في بدايتها (أي تالزم
العلم والعمل فيها) ،من علم الكالم والحديث والفقه واألصول...إلخ ،إلى أن بدأت تنحرف بعضها عن
هذا املنهج الذي مصدره الوحي ،فبدأ التنبيه على خطورة هذا األمر.
إن استحضار عصر الصحابة والتابعين لربط العلم بالعمل في كل ما يتلقاه الصحابة من
توجيه وإرشاد بالوحيُ ،يثبت حقيقة أنه كان منهجا أساسه توجيهات القرآن ،وتطبيقه العملي في
التربية التي تلقاها الصحابة بتوجيه من النبي صلى هللا عليه وسلم« ،قال أبو عبد الرحمن السلمي،
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عثمان ،وعبد هللا بن مسعود وغيرهما ،أنهم كانوا إذا
تعلموا من النبي صلى هللا عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل،
قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا».2
َّ
وشب عليه النشء من التابعين،
فربط العلم بالعمل منهج إسالمي تربى عليه الصحابة،
َّ
وتطبعت به مناهج العلماء في تأصيل العلوم االسالمية ،حتى اعتبر معيارا حاسما تقاس به فائدة
َ
هذه العلوم من عدمها في التصور االسالمي ،ولذلك ال غ ْر َو أن نجد استحضار العلماء له في كل
العلوم االسالمية ،تنقيحا لها ،وتصويبا ألخطائها ،وتجديدا ملنهجها.
لقد دلت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،وما واكبهما من أحداث السيرة النبوية عن هذا
ّ
املحدد املنهاجي الذي هو ربط العلم بالعمل والذي يظهر في:
القرآن الكريم
 -1الشاطبي ،املوافقات ،م س ،ج ،1ص.37
 -2ابن تيمية ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ،دقائق التفسير ،تحقيق :محمد السيد الجليند ،مؤسسة علوم
القرآن ،دمشق ،طبعة 1404ه ،ج ،2ص.227
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يربط القرآن الكريم ربطا عجيبا بين تحصيل املعرفة وفائدتها العملية في الواقع ،وهذا أمر ندركه
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ ْ
ّ
س ال ِب ُّر
اس والح ِج ولي
في تدبر اآليات القرآنية ،يقول تعالى «يسألونك ع ِن ال ِهل ِة قل ِهي موا ِقيت ِللن ِ
َ
َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ ْ َّ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َّ ُ ُ
للا ل َعلك ْم ت ْف ِل ُحون» ،1
ورها ول ِكن ال ِبر م ِن اتقى وأتوا البيوت ِمن أبو ِابها واتقوا
ِبأن تأتوا البيوت ِمن ظه ِ
فهذه اآلية وقع الجواب فيها بما يتعلق به العمل ،اعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهالل:
ِ«ل َم يبدو في أول الشهر دقيقا كالخيط ،ثم يمتلئ حتى يصير بدرا ،ثم يعود إلى حالته األولى».2
وتفصيل القول فيه «أن تقدير الزمان بالشهور فيه منافع بعضها متصل بالدين وبعضها
َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ
ان ال ِذى أ ِنز َل ِف ِيه
بالدنيا ،أما ما يتصل منها بالدين فكثيرة منها الصوم ،قال هللا تعالى»شهر رمض
ْ
ْ
وم ٌ
تعالى»ال َح ُّج َأ ْش ُه ٌر َّم ْع ُل َ
ال ُق ْر ُآن» ،3وثانيها الحج قال هللا
ات»  ،4وثالثها عدة املتوفى عنها زوجها قال
َ
َ َ َ َّ ْ َ
ْ
َ ْ
ص َن ِبأ ُنف ِس ِه َّن أ ْرَب َعة َ أش ُه ٍر َو َعش ًرا»  ،5ورابعها النذور التي تتعلق باألوقات ،ولفضائل
هللا تعالى «يترب
الصوم في أيام ال تعلم إال باألهلة ،وأما ما يتصل منها بالدنيا فهو كاملداينات واإلجارات واملواعيد،
َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ َُ َ َ ً
وملدة الحمل والرضاع كما قال تعالى «وحمله و ِف
صال ُه ثالثون ش ْهرا «  ،6وغيرها ،فكل ذلك مما ال
يسهل ضبط أوقاتها إال عند وقوع االختالف في شكل القمر».7
َ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ
ور َها»،8
واملثال الثاني لربط العلم بالعمل في قوله تعالى« :وليس ال ِبر ِبأن تأتوا البيوت ِمن ظه ِ
فعن البراء ر�ضي هللا عنه قال «نزلت هذه اآلية فينا ،كانت األنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من
قبل أبواب بيوتهم ،ولكن من ظهورها فجاء رجل من األنصار فدخل من قبل بابه فكأنه ُع ِّي َر بذلك
فنزلت اآلية» « ،9فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال في التمثيل إتيان للبيوت من ظهورها ،والبر
إنما هو التقوى ،ال العلم بهذه األمور التي ال تفيد نفعا في التكليف ،وال ُّ
تجر إليه».10
 -1سورة البقرة (.)189
 -2املوافقات ،م س ،ج ،1ص.44
 -3سورة البقرة ()185
 -4سورة البقرة ()197
 -5سورة البقرة ()234
 -6سورة األحقاف ()15
 -7مفاتيح الغيب ،م س ،ج ،5ص.105
 -8سورة البقرة ()189
 -9أخرجه البخاري ،باب :قول هللا تعالى وأتوا البيوت من أبوابها ،حديث رقم ،1709 :ج ،2ص.639
 -10املوافقات ،م س ،ج ،1ص.44-45
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ُ
َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُّ ُ ُّ ُ َ
ْ ْ َّ
وح ِم ْن أ ْم ِر َرِّبي َو َما أو ِت ُيت ْم ِم َن ال ِعل ِم ِإل
واملثال الثالث قوله تعالى« :ويسألونك ع ِن الر ِوح ق ِل الر
َقل ًيل» ،1فسؤال اليهود النبي صلى هللا عليه وسلم عن حقيقة الروح ،كان ّ
تعنتا ال طلب هداية ،ألن
ِ
حقيقتها استأثر هللا تعالى بعلمها ،واإلنسان قاصر عن إدراكها ،كما أن علمها مما ال يحتاجه املكلف
َ
في التكليف ،ولذلك نهى هللا تعالى املؤمنين عن السؤال الذي ال ُيرجى منه عمل ،فقال تعالى َ«يا أ ُّي َها
َّ َ َ
َ َ َُ
ُ َُ َ ُْ
َ ْ
ين آ َم ُنوا ل ت ْسألوا َع ْن أش َي َاء ِإ ْن ت ْب َد لك ْم ت ُسؤك ْم»  ،2وقد نزلت اآلية في سؤال أحد الصحابة
ال ِذ
فيما ال يثمر عمال ،فعن أنس بن مالك قال « :قال رجل يا نبي هللا من أبي؟ قال( أبوك فالن ) فنزلت
اآلية» ،3فكأن السؤال تحصيل حاصل ال يثمر فقها وال يورث عمال فجاء النهي عنه من قبل هللا عز
وجل.
السنة النبوية

أما في السنة النبوية فقد وردت أحاديث ذوات العدد في ربط العلم بالعمل ،منها ما روي عن زيد
بن ثابت :أن النبي صلى هللا عليه وسلم اتخذ حجرة في املسجد من حصير ،فصلى رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ،ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام ،فجعل بعضهم
يتنحنح ليخرج إليهم ،فقال « ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ،ولو
كتب عليكم ما قمتم به ،فصلوا أيها الناس في بيوتكم ،فإن أفضل صالة املرء في بيته إال الصالة
املكتوبة ».4
واملثال الثاني عن أنس ر�ضي هللا عنه قال« :كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف» ،5وهو كثرة
السؤال والبحث عن األشياء الغامضة التي ال عمل يرجى من وراءها ومن هنا نهى عليه السالم« :عن
قيل وقال وكثرة السؤال»6؛ ألنه مظنة السؤال عما ال يفيد.
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه :أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال «إن أعظم
 -1سورة االسراء (.)85
 -2سورة املائدة (.)101
 -3أخرجه البخاري ،باب :ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه ،حديث رقم ،6865 :ج ،6ص.2660
 -4أخرجه البخاري ،باب :ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه ،حديث رقم ،6860 :ج ،6ص.2658
 -5أخرجه البخاري ،باب :ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه ،حديث رقم ،6863 :ج ،6ص.2659
 -6أخرجه البخاري :باب ما يكره من قيل وقال ،حديث رقم.5/2375 ،6108 :
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املسلمين جرما من سأل عن �شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» ، 1وهو مما نحن فيه ،فإنه إذا لم
ُيحرم ،فما فائدة السؤال عنه بالنسبة للعمل».2
لقد ربطت هذه التوجيهات النبوية بين الفائدة املعرفية للعلم ،والفائدة التنزيلية العملية له في
الواقع ،وأي خلل في جنوح العلم عن الربط بين العلم والعمل ،فإنه خروج عن املنهج االسالمي وعن
مصادر التوجيه في هذا املنهج االسالمي.
السيرة النبوية

أما في السيرة النبوية وهي التطبيق العملي لتوجيهات الوحي ،فقد تمثل فيها ربط العلم بالعمل

ُ
في خلق النبي صلى هللا عليه وسلم الذي وصفته أم املؤمنين عائشة ر�ضي هللا عنها بقولها« :كان خلقه
َ َ ُُ
القرآن» ،3وقد وصفه هللا تعالى في محكم التنزيل فقال«َ :و ِإ َّن َك ل َعل ٰى خل ٍق َع ِظ ٍيم» .4
وقد أمر هللا تعالى عباده باتخاذ الرسول قدوة وأسوة ،ألن سيرته تجسيد لهذا الدين في الواقع،
ْ
َّ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ ّ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ
َّ َ ْ َ َ َ ُ
ُ
للا َوال َي ْو َم ال ِخ َر».5
للا أسوة حسنة ِلن كان يرجو
قال تعالى «لقد كان لك ْم ِفي َرسو ِل ِ
يؤكد ابن حزم أهمية السيرة النبوية في ربط العلم بالعمل في قوله «فإن سيرة محمد صلى هللا
عليه وسلم ملن تدبرها تقت�ضي تصديقه ضرورة ،وتشهد له بأنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حقا،
فلو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى هللا عليه وسلم لكفى».6
لقد تنبه اإلمام الشاطبي لهذا املحدد املنهاجي في الوحي ،ولذلك أفاد وأجاد في التأسيس عليه
والتنبيه إليه في املنهج األصولي ،بل ما فتئ يؤكد عليه غير ما مرة في مقدمات كتاب املوافقات ،7وفي
 -1أخرجه البخاري ،باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه ،حديث رقم ،6859 :ج ،6ص.2661
 -2املوافقات ،م س ،ج ،1ص.47-49
 -3أخرجه أحمد بن حنبل في املسند ،باب :حديث السيدة عائشة ر�ضي هللا عنها ،حديث رقم ،24645 :حديث صحيح.6/91 ،
 -4سورة القلم (.)4
 -5سورة األحزاب (.)21
 -6ابن حزم ،علي بن أحمد بن سعيد الظاهري ،الفصل في امللل واألهواء والنحل ،مكتبة الخانجي ،القاهرة( ،د ط) ج ،2ص.73
 -7ذكر اإلمام الشاطبي املسألة في املقدمة الرابعة والخامسة وأعاد التأكيد عليها في املقدمة السابعة والثامنة ،ينظر:
املوافقات ،م س ،ج ،1ص.37-43-73-89
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ذلك يقول»كل مسألة ال ينبني عليها عمل ،فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل
شرعي ،وأعني بالعمل :عمل القلب وعمل الجوارح ،من حيث هو مطلوب شرعا».1
وقد حاول ربط هذا املحدد املنهاجي بعلم أصول الفقه باعتبار استمداد العلوم االسالمية لكثير
من محدادتها املنهاجية من الوحي ،ولذلك قال « كل مسألة مرسومة في أصول الفقه ال ينبني عليها
فروع فقهية ،أو آداب شرعية ،أو ال تكون عونا في ذلك ،فوضعها في أصول الفقه عارية».2
إن هذا املحدد املنهاجي ،هو الذي جعل منهج األصوليين ال يقتصر على الفهم فقط ،وإنما
يتعداه للتنزيل في الواقع ،وأي خلل في ذلك يعد خلال في وظيفة املنهج كله ،ولذلك اهتم العلماء
باالجتهاد املرتبط بالتنزيل ،وهو الذي يصطلح عليه تحقيق املناط ،وهو عام وخاص ،لكن «إذا كان
تحقيق املناط العام يقت�ضي معرفة الواقع في عمومه ،ومعرفة الحاالت في إجمالها ،فإن تحقيق
املناط الخاص يقت�ضي معرفة الواقع الخاص ومقدار خصوصيته ،وما تستوجبه تلك الخصوصية
في ميزان الشرع».3
وهذا ما يجعل تحقيق املناط ضرورة منهجية في ضبط االجتهاد ،إذ «إنا نعلم قطعا ويقينا أن
الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما ال يقبل الحصر والعد ،ونعلم قطعا أيضا أنه لم
يرد في كل حادثة نص وال يتصور ذلك أيضا ،والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية،
وما ال يتناهى ال يضبطه ما يتناهى ،علم قطعا أن االجتهاد والقياس واجب االعتبار حتى يكون بصدد
كل حادثة اجتهاد» ،4لكن االجتهاد في النص الشرعي ،ال يعني تنميط الفكر وتعميم ذلك الجهد في
استنباط الحكم على جميع الناس ،وإال أصبح الحكم هو املطلوب بالذات ،ال مقصده ومآله في
واقع األفراد ،وهنا تبرز فائدة تحقيق املناط ،ألنه نظر في واقع الحكم ومقصده ال في الحكم ذاته،
يقول العز بن عبد السالم «اعلم أن هللا شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة ،تجمع
كل قاعدة منها علة واحدة ،ثم استثنى منها ما في مالبسته مشقة شديدة أو مفسدة تربى على تلك
 -1املوافقات ،م س ،ج ،1ص.43
 -2م ن ،ج ،1ص.37
 -3الريسوني ،أحمد ،االجتهاد النص الواقع املصلحة ،دار الفكر ،دمشق ،دار الفكر املعاصر ،بيروت ،ط1420 ،1ه2000 /م،
ص.65
 -4الشهرستاني ،محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد ،امللل والنحل ،تحقيق :محمد سيد كيالني ،دار املعرفة ،بيروت،
1404ه ،ج ،1ص.197
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املصالح ،وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في الدارين أو في أحدهما تجمع كل قاعدة منها علة
واحدة ،ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربى على تلك املفاسد ،وكل ذلك
رحمة بعباده ونظر لهم ورفق».1
إن هذا الشق املرتبط بتحقيق املناط له األثر الكبير في فقه التنزيل ،خصوصا عند التمييز
فيه بين العام والخاص ،ألن كثيرا مما يصلح ملجموع األشخاص قد ال يصلح لبعض األفراد ،والتنزيل
الخاطئ ملا يصلح لجموع األشخاص على خصوص األفراد ،قد يؤدي لعدم تحقق املقصد الشرعي
ّ
التبصر في الفرق بين املناط الخاص واملناط العام« ،وفقه التنزيل
من تشريع األحكام نتيجة عدم
يدعو إلى مالحظة ذلك لدقة األمر في تنزيل األحكام الشرعية ،وعلى املجتهد كما ينظر في تحقيق املناط
العام ،عليه أن ينظر في تحقيق املناط الخاص ،وذلك بخصوص كل فرد وما يناسبه وما يطرأ عليه
2
من ظروف ومالبسات تستدعي النظر في تغيير املناط الخاص منه والعام ،وكل ذلك ليحفظ التنزيل»
من سوء التقدير.
إن تحقيق املناط يعتبر من أهم الوسائل التي يعول عليها املجتهد لنقل االجتهاد في الشريعة من
التنظير الذهني إلى التنزيل العملي الواقعي ،فهو ضرب من االجتهاد بالرأي في التطبيق ،كما عبر عنه
الدريني «ألنه يتعلق بتطبيق األحكام الشرعية الذهنية املجردة على أفعال املكلفين عامة ،أو تنفيذ
تلك األحكام ،في الواقع العملي ،وذلك ليس خاصا باملجتهدين ،بل يشمل العوام أيضا ،ألنه يجب
عليهم تحقيق مناط األحكام التي هم بصدد تطبيقها أو امتثالها ،بحسب وسعهم أو باستفتاء أهل
العلم كما في أمور صالتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم ومعامالتهم» ،3ولذلك وصف اإلمام الشاطبي
هذا االجتهاد في تحقيق املناط بأنه ال بد منه لكل ناظر مجتهد ،وحاكم قاض ومفت ،بل بالنسبة إلى
كل مكلف في نفسه ،ولذلك وصفه بعدم امكان انقطاعه فقال» االجتهاد على ضربين :أحدهما ال
يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف ،وذلك عند قيام الساعة ،والثاني يمكن أن ينقطع (،)...
 -1السلمي ،أبو القاسم بن الحسن أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،تحقيق:
طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،دار أم القرى ،القاهرة ،ط1414ه
1991/م ،ج ،2ص.138
 -2املعماري ،أحمد مرعي حسن أحمد ،فقه التنزيل دراسة أصولية تطبيقية ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،بيروت ،دراسات
شرعية ( ،)14ط2015 ،1م ،ص.191
 -3الدريني ،فتحي ،الفقه االسالمي املقارن مع املذاهب ،منشورات جامعة دمشق ،ط1412 ،3ه1992/م ،ص.39
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فأما األول فهو االجتهاد املتعلق بتحقيق املناط ،وهو الذي ال خالف بين األمة في قبوله» ،1وما يؤكد
أهميته في التنزيل أنه «لو فرض ارتفاع هذا االجتهاد لم تتنزل األحكام الشرعية على أفعال املكلفين
إال في الذهن».2
إن القراءة الواعية ملنهج ربط العلم بالعمل في املدونات األصولية يحثنا على مراعاة هذا املحدد
املنهاجي القرآني في تقويم املعرفة األصولية ،وبرجوعنا لإلمام الشاطبي نجده يستحضر ذلك عندما
َأ ّ
صل قاعدة ضمن مقدماته املوافقاتُ ،م ّ
كملة ُوم ّتممة لغيرها ،والتي ميز فيها بين القضايا التي هي
من ُ
صلب العلم ،والقضايا العارية عنه ،فقال «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه ال ينبني عليها
فروع فقهية ،أو آداب شرعية ،أو ال تكون عونا في ذلك ،فوضعها في أصول الفقه عارية» ،2وهذه
ُ
القاعدة تظهر مدى حضور البعد العملي في تمييز الشاطبي بين األصيل والدخيل في العلم ،وبذلك
يجب االنتباه لنوعين من القضايا في علم أصول الفقه:
ّ
أصلية في علم األصول :وهي غير عارية فيه «ألنها تنهض نحو العمل ،وجوهرها الفعل
قضايا
اإلنساني املراقب بواسطة الفقه ،وهو جملة األعمال العملية التي تضبط السلوك ضبطا يستوفي
الشروط املنصوصة في األحكام الشرعية ،وهو أيضا الفعل املستبطن ملعاني أخالقية يؤديها املقصد،
بما أنه ّنية الفاعل إلى الفعل ،إنها حراسة أخالقية يستقيم معها الفعل ليجمع بين رسم السلوك
وباطنه ،مؤديا القيمة املنصوصة وهي الصالح في الدنيا واآلخرة.
قضايا عارية في علم األصول :ووصفها بذلك ألنها ال تستنهض العمل ،وال تحيل إليه ،بل هي مجرد
قضايا نظرية ال تفيد في توجيه السلوك توجيها يستوفي أغراض النص الشرعي في جلب املصلحة ودرء
املفسدة».4
إن عجز املنهج األصولي عن الجمع بين فقه النص وفقه تنزيله ،ينبئ عن أزمة منهجية تعتريه
ُ
وجب اصالحها ،ألن هذا العلم ما ق ِّعدت قواعده واستخرجت كلياته ،إال من أجل جني ثمارها في
 -1املوافقات ،م س ،ج ،5ص.11-12
 -2م ن ،ج ،5ص.17
 -2م ن ،ج ،1ص.37
 -4بوحناش ،نورة ،مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل األخالق في الفكر العربي اإلسالمي ،أطروحة مقدمة لنيل درجة
دكتوراه الدولة في الفلسفة ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،قسم الفلسفة ،جامعة منتوري ،قسنطينة،
الجمهورية الجزائرية ،السنة الجامعية 2006/2007م ،ص.124-125
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الواقع ،ولن يتحقق ذلك إال بامتثال اإلنسان ملقاصد الشريعة في فعله وسلوكه ،وهذا ما جعل اإلمام
الشاطبي يغير وجهة املنهج املعرفي األصولي ليكون دافعا صوب فعل املكلف ،ألن «العلم املعتبر شرعا
هو العلم الباعث على العمل ،الذي ال ُيخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان ،بل هو املقيد لصاحبه
بمقتضاه ،الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها».1
خاتمة:

لقد انطلق تقعيد علم أصول الفقه باعتباره أجل العلوم وأشرفها الرتباطه بوضع قواعد
لسالمة الفهم عن هللا تعالى ،من املحددات املنهاجية القرآنية ،فإذا كان الوحي هو مصدر إعمال
املنهج األصولي بوصفه منهجا يهتم بوضع القواعد والضوابط الستنباط األحكام الشرعية العملية
من أدلتها التفصيلية ،فإن مصدرية الوحي املعرفية تكملها مصدريته املنهاجية ،فكثير من محددات
القرآن املنهاجية انعكست في بناء منهج الدرس األصولي منذ بداية تشكله منهجا في التفكير ،إلى مرحلة
االستقالل بالتقعيد والتدوين.
إن علم أصول الفقه استمد آليات معرفية تحدث عنها األصوليون ،فقالوا علم أصول الفقه
ّ
مستمد من علم الكالم والفقه واللغة ،كما استمد كذلك آليات منهاجية ،والتي تجلت في منهج النظر
األصولي ،حيث شكلت هيكل بنائه وأساس نظامه ،وهي في غالبها متوارية في املنهجية األصولية.
إن من بين املحددات املنهاجية القرآنية التي كان لها األثر الكبير في املعرفة األصولية ،والتي
شملتها الدراسة ما يلي:
ّ
ّ
محدد الثابت واملتغير في القرآن ،وكيف أثر هذا املحدد املنهاجي في عالقة النص باالجتهاد بالرأي
في الدرس األصولي ،فاستحضار هذا املحدد املنهاجي القرآني سيفتح آفاق االجتهاد والتجديد بناء على
األصول الثابتة في الشرع ،ال كما يدعي بعض املعاصرين ممن استهوتهم دعوات الحداثة ،فنظروا
للثابت واملتغير بمنطق التقابل والتنافر بدل التكامل والتداخل ،فأدى ذلك إلى خلل في التجديد
ً
تبديدا عند هؤالء ،وهذا نتيجة واقع َ
ص ُعب االنفكاك عنه باملمارسة والتداول
املنشود ،فانقلب ذلك
التاريخي ،ال كما هو في واقع املمارسة التداولية اإلسالمية.
ّ
محدد الكلي والجزئي في القرآن ،وكيف أثر هذا املحدد املنهاجي في عالقة األصل بالفرع في الدرس
 -1املوافقات ،م س ،ج ،1ص.89
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األصولي ،فاستحضار هذا املحدد املنهاجي القرآني كذلك سيفتح آفاق إعادة التوازن املفقود بين
األصول والفروع في الدرس األصولي ،ألن املنهج األصولي ولد في حاضنة هذا التوازن -منذ كونه منهجا
قبل التدوين وبعده كذلك -فاإلمام الشافعي رغم انتسابه لطريقة املتكلمين ،إال أن كتابه لم تغب فيه
األمثلة الفقهية ،فكان بذلك أكبر معبر عن هذا التوازن بين األصول والفروع ،ثم بدأ املنهج الكالمي
يجنح للتنظير بعده ،وبدأ املنهج الفقهي يجنح للتمثيل ،وهما منهجان غير معبران عن حقيقة هذا
التوازن في املنهج األصولي ،ثم جاءت دعوات الجمع بين املنهجين بما يعيد لخاصية التوازن التي امتاز
بها املنهج األصولي حقيقتها ودورها حتى يجتمع التنظير فيها بالتنزيل.
ّ
ّ
محدد العلم والعمل في القرآن ،وكيف أثر هذا املحدد املنهاجي في ربط الفهم بالتنزيل في منهج
الدرس األصولي ،فاستحضار هذا املحدد املنهاجي القرآني كذلك سيفتح آفاق االجتهاد والتجديد
بمراعاة التكامل بين التنظير والتنزيل في االجتهاد ،فال يجنح أحدهما عن اآلخر ،ألن املقاربة األصولية
تمرسا من باقي التخصصات العلمية األخرى ،حيث لم تجنح للتنظير بل ّ
في ذلك كانت أكثر ُّ
فعلت
آليات ووسائل للتنزيل ،وهو شق يحتاجه الفكر اإلسالمي كونه في أمس الحاجة إليه في واقعنا
املعاصر.
أما بالنسبة آلفاق موضوع هذا البحث وبيان توصياته من أجل استثمار هذه الرؤية املعرفية
في فهم طبيعة علم أصول الفقه وفي االجتهاد والتجديد فيه ،فالزال املوضوع في حاجة لدراسات
تستقرئ مزيدا من املحددات املنهاجية القرآنية التي استرشدت بها املعرفة األصولية هذا من جهة،
ومن جهة أخرى فاملوضوع يحتاج دراسة تطبيقية تختبر مدى التزام اجتهادات العلماء في التاريخ بهذه
املحددات املنهاجية القرآنية ،قصد تجويد عطائها وإثراء منهجها في خدمة الفكر اإلسالمي املعاصر.
وهذا ما يتطلب من الباحثين مزيد جهد في الكشف عن مالمح استثمار املحددات املنهجية القرآنية
في الفكر األصولي ،خدمة للدرس الفقهي خاصة والفكر اإلسالمي بصفة عامة.
الئحة املصادر واملراجع:

 القرآن الكريم برواية حفص. ابن تيمية ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ،دقائق التفسير ،تحقيق :محمد السيدالجليند ،مؤسسة علوم القرآن ،دمشق ،طبعة 1404ه.
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 ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندل�سي القرطبي الظاهري ،اإلحكام في أصولاألحكام ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط1403 ،2ه1983 /م.
 ابن حزم ،علي بن أحمد بن سعيد الظاهري ،الفصل في امللل واألهواء والنحل ،مكتبة الخانجي،القاهرة( ،د ط).
 ابن عاشور ،الطاهر ،التحرير والتنوير ،الطبعة التونسية ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،تونس،ط1997م.
 أبو زيد ،نصر حامد ،اإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسطية ،مكتبة مدبولي ،القاهرة،ط1996 ،2م.
 األصفهاني ،الراغب ،تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،ط1983م.
 إقبال ،محمد ،تجديد التفكير الديني في االسالم ،ترجمة :عباس محمود ،دار الهداية للطباعةوالنشر والتوزيع ،ط1421 ،2ه2000/م.
 بوحناش ،نورة ،مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل األخالق في الفكر العربي اإلسالمي،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة في الفلسفة ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية،
قسم الفلسفة ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجمهورية الجزائرية ،السنة الجامعية 2006/2007م.
 الجويني ،أبو املعالي عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف ،البرهان في أصول الفقه ،تحقيق :عبدالعظيم محمود الديب ،مطبعة الوفاء ،املنصورة ،مصر ،الطبعة 1418 ،1ه.
 الجويني ،أبو املعالي عبد امللك بن عبد هللا ،غياث األمم والتياث الظلم ،تحقيق :فؤاد عبداملنعم ،مصطفى حلمي ،دار الدعوة ،االسكندرية ،ط 1979م.
 حنفي ،حسن ،من النص إلى الواقع محاولة إلعادة بناء علم أصول الفقه ،مركز الكتاب للنشر،القاهرة ،ط2004 ،1م.
 الدريني ،فتحي ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان،ط1429 ،2ه2008/م.
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 الدريني ،فتحي ،الفقه االسالمي املقارن مع املذاهب ،منشورات جامعة دمشق ،ط،31412ه1992/م.
 ذيب ،أحمد ،استثمار النص الشرعي بين الظاهرية واملقتصدة ،دراسة في املنهج األصولي في فقهالنص ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،بيروت ،دراسات شرعية ( ،)13ط2015 ،1م.
 الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن ،مفاتيح الغيب ،دار الكتب العلمية ،بيروت،ط1421 ،1ه2000/م .الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن ،مفاتيح الغيب ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1421 ،1ه2000/م.
 الريسوني ،أحمد ،االجتهاد النص الواقع املصلحة ،دار الفكر ،دمشق ،دار الفكر املعاصر،بيروت ،ط1420 ،1ه2000 /م.
 الريسوني ،أحمد (إشراف) ،التجديد األصولي نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه ،املعهدالعالمي للفكر اإلسالمي ،عمان ،األردن ،ط1435 ،1ه2014/م.
 الريسوني ،أحمد ،الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية ،دار الكلمة للنشر والتوزيع ،القاهرة،ط1434/2013 ،1م.
 الزنجاني ،أبو املناقب محمود بن أحمد ،تخريج الفروع على األصول ،تحقيق :محمد أديبصالح ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1398 ،2ه.
 السلمي ،أبو القاسم بن الحسن أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،قواعداألحكام في مصالح األنام ،تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،دار أم القرى ،القاهرة ،ط1414ه 1991/م.
 الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم بن مو�سى اللخمي ،املوافقات في أصول الشريعة ،تحقيق :عبدهللا دراز ،دار الفكر العربي ،ط1395 ،2ه1975/م.
 الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي ،االعتصام ،تحقيق :سليم بن عيدالهاللي ،دار ابن عفان ،اململكة العربية السعودية ،ط1412 ،1ه1992/م.
 الشافعي ،محمد بن إدريس ،الرسالة ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بيروت،(د.ط).
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 الشامي ،عبد الرقيب صالح محسن ،الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق ،دراسة أصوليةعلى ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،بيروت ،لبنان ،ط2016 ،1م.
 شبار ،سعيد ،االجتهاد والتجديد في الفكر االسالمي املعاصر ،املعهد العالمي للفكر االسالمي،ط2007 ،1م.
 شبار ،سعيد ،املصطلحات واملفاهيم في الثقافة االسالمية بين البناء الشرعي والتداول التاريخي،مركز دراسة املعرفة والحضارة ،سلسلة الدراسات واألبحاث الفكرية  ،3مطبعة آنفو برانت ،فاس،
ط1438 ،3ه2017/م.
 الشلفي ،عبد الولي بن عبد الواحد ،القراءات املعاصرة والفقه اإلسالمي مقدمات في الخطابواملنهج ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،بيروت ،ط2013 ،1م.
 الشهرستاني ،محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد ،امللل والنحل ،تحقيق :محمد سيدكيالني ،دار املعرفة ،بيروت1404 ،ه.
 شهيد ،الحسان ،الخطاب النقدي األصولي من تطبيقات الشاطبي إلى التجديد املعاصر ،املعهدالعالمي للفكر االسالمي ،ط1433 ،1ه2012/م.
 الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،تحقيق:أحمد عزو عنابة ،دار الكتاب العربي ،ط1419 ،1ه1999/م.
 الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،تحقيقأحمد عزو عناية ،دار الكتاب العربي للنشر ،ط1419 ،1ه1999/م.
 الشيرازي ،أبو اسحاق ابراهيم ،شرح اللمع ،تحقيق :عبد املجيد تركي ،دار الغرب االسالمي،بيروت ،ط1408 ،1ه1988/م.
 الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،جامع البيان في تأويلالقرآن ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة  1420 ،1:هـ 2000 /
م.
 الطوفي ،نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي ،شرح مختصر الروضة ،تحقيق :عبد هللابن عبد املحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط1407 ،1ه1987/م.
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 عشاق ،عبد الحميد ،شأن االجتهاد وحاجة األمة إليه في هذا العصر ،سلسلة كتاب اإلحياءالعدد(« ،)1االجتهاد والتجديد في الفكر اإلسالمي املعاصر دراسات مهداة إلى املفكر رضوان السيد
« ،الرابطة املحمدية للعلماء ،مطبعة املعارف الجديدة ،الرباط ،ط1434 ،1ه2013/م.
 العلواني ،طه جابر ،العلوم اإلسالمية :أزمة منهج أم أزمة تنزيل ،أعمال الندوة العلمية الدوليةالتي نظمتها الرابطة املحمدية للعلماء 30-31 ،مارس 2010م ،سلسلة ندوات علمية ( ،)03ط،1
2011م.
 قطب ،سيد ،خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط،101408ه1988/م.
 املؤمن ،علي ،االسالم والتجديد رؤى في الفكر اإلسالمي املعاصر ،دار الروضة ،بيروت ،ط،11421ه2000/م.
 املعماري ،أحمد مرعي حسن أحمد ،فقه التنزيل دراسة أصولية تطبيقية ،مركز نماء للبحوثوالدراسات ،بيروت ،دراسات شرعية ( ،)14ط2015 ،1م.
 النجار ،عبد املجيد ،فقه التدين فهما وتنزيال ،كتاب األمة (1410 ،)22ه - .القرآن الكريم بروايةحفص.
 ابن تيمية ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ،دقائق التفسير ،تحقيق :محمد السيدالجليند ،مؤسسة علوم القرآن ،دمشق ،طبعة 1404ه.
 ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندل�سي القرطبي الظاهري ،اإلحكام في أصولاألحكام ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط1403 ،2ه1983 /م.
 ابن حزم ،علي بن أحمد بن سعيد الظاهري ،الفصل في امللل واألهواء والنحل ،مكتبة الخانجي،القاهرة( ،د ط).
 ابن عاشور ،الطاهر ،التحرير والتنوير ،الطبعة التونسية ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،تونس،ط1997م.
 أبو زيد ،نصر حامد ،اإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسطية ،مكتبة مدبولي ،القاهرة،ط1996 ،2م.
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 األصفهاني ،الراغب ،تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،ط1983م.
 إقبال ،محمد ،تجديد التفكير الديني في االسالم ،ترجمة :عباس محمود ،دار الهداية للطباعةوالنشر والتوزيع ،ط1421 ،2ه2000/م.
 بوحناش ،نورة ،مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل األخالق في الفكر العربي اإلسالمي،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة في الفلسفة ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية،
قسم الفلسفة ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجمهورية الجزائرية ،السنة الجامعية 2006/2007م.
 الجويني ،أبو املعالي عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف ،البرهان في أصول الفقه ،تحقيق :عبدالعظيم محمود الديب ،مطبعة الوفاء ،املنصورة ،مصر ،الطبعة 1418 ،1ه.
 الجويني ،أبو املعالي عبد امللك بن عبد هللا ،غياث األمم والتياث الظلم ،تحقيق :فؤاد عبداملنعم ،مصطفى حلمي ،دار الدعوة ،االسكندرية ،ط 1979م.
 حنفي ،حسن ،من النص إلى الواقع محاولة إلعادة بناء علم أصول الفقه ،مركز الكتاب للنشر،القاهرة ،ط2004 ،1م.
 الدريني ،فتحي ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان،ط1429 ،2ه2008/م.
 الدريني ،فتحي ،الفقه االسالمي املقارن مع املذاهب ،منشورات جامعة دمشق ،ط،31412ه1992/م.
 ذيب ،أحمد ،استثمار النص الشرعي بين الظاهرية واملقتصدة ،دراسة في املنهج األصولي في فقهالنص ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،بيروت ،دراسات شرعية ( ،)13ط2015 ،1م.
 الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن ،مفاتيح الغيب ،دار الكتب العلمية ،بيروت،ط1421 ،1ه2000/م .الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن ،مفاتيح الغيب ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1421 ،1ه2000/م.
 الريسوني ،أحمد ،االجتهاد النص الواقع املصلحة ،دار الفكر ،دمشق ،دار الفكر املعاصر،بيروت ،ط1420 ،1ه2000 /م.
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 الريسوني ،أحمد (إشراف) ،التجديد األصولي نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه ،املعهدالعالمي للفكر اإلسالمي ،عمان ،األردن ،ط1435 ،1ه2014/م.
 الريسوني ،أحمد ،الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية ،دار الكلمة للنشر والتوزيع ،القاهرة،ط1434/2013 ،1م.
 الزنجاني ،أبو املناقب محمود بن أحمد ،تخريج الفروع على األصول ،تحقيق :محمد أديبصالح ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1398 ،2ه.
 السلمي ،أبو القاسم بن الحسن أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،قواعداألحكام في مصالح األنام ،تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،دار أم القرى ،القاهرة ،ط1414ه 1991/م.
 الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم بن مو�سى اللخمي ،املوافقات في أصول الشريعة ،تحقيق :عبدهللا دراز ،دار الفكر العربي ،ط1395 ،2ه1975/م.
 الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي ،االعتصام ،تحقيق :سليم بن عيدالهاللي ،دار ابن عفان ،اململكة العربية السعودية ،ط1412 ،1ه1992/م.
 الشافعي ،محمد بن إدريس ،الرسالة ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بيروت،(د.ط).
 الشامي ،عبد الرقيب صالح محسن ،الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق ،دراسة أصوليةعلى ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،بيروت ،لبنان ،ط2016 ،1م.
 شبار ،سعيد ،االجتهاد والتجديد في الفكر االسالمي املعاصر ،املعهد العالمي للفكر االسالمي،ط2007 ،1م.
 شبار ،سعيد ،املصطلحات واملفاهيم في الثقافة االسالمية بين البناء الشرعي والتداول التاريخي،مركز دراسة املعرفة والحضارة ،سلسلة الدراسات واألبحاث الفكرية  ،3مطبعة آنفو برانت ،فاس،
ط1438 ،3ه2017/م.
 الشلفي ،عبد الولي بن عبد الواحد ،القراءات املعاصرة والفقه اإلسالمي مقدمات في الخطابواملنهج ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،بيروت ،ط2013 ،1م.
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 الشهرستاني ،محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد ،امللل والنحل ،تحقيق :محمد سيدكيالني ،دار املعرفة ،بيروت1404 ،ه.
 شهيد ،الحسان ،الخطاب النقدي األصولي من تطبيقات الشاطبي إلى التجديد املعاصر ،املعهدالعالمي للفكر االسالمي ،ط1433 ،1ه2012/م.
 الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،تحقيق:أحمد عزو عنابة ،دار الكتاب العربي ،ط1419 ،1ه1999/م.
 الشيرازي ،أبو اسحاق ابراهيم ،شرح اللمع ،تحقيق :عبد املجيد تركي ،دار الغرب االسالمي،بيروت ،ط1408 ،1ه1988/م.
 الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،جامع البيان في تأويلالقرآن ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة  1420 ،1:هـ 2000 /
م.
 الطوفي ،نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي ،شرح مختصر الروضة ،تحقيق :عبد هللابن عبد املحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط1407 ،1ه1987/م.
 عشاق ،عبد الحميد ،شأن االجتهاد وحاجة األمة إليه في هذا العصر ،سلسلة كتاب اإلحياءالعدد(« ،)1االجتهاد والتجديد في الفكر اإلسالمي املعاصر دراسات مهداة إلى املفكر رضوان السيد
« ،الرابطة املحمدية للعلماء ،مطبعة املعارف الجديدة ،الرباط ،ط1434 ،1ه2013/م.
 العلواني ،طه جابر ،العلوم اإلسالمية :أزمة منهج أم أزمة تنزيل ،أعمال الندوة العلمية الدوليةالتي نظمتها الرابطة املحمدية للعلماء 30-31 ،مارس 2010م ،سلسلة ندوات علمية ( ،)03ط،1
2011م.
 قطب ،سيد ،خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط،101408ه1988/م.
 املؤمن ،علي ،االسالم والتجديد رؤى في الفكر اإلسالمي املعاصر ،دار الروضة ،بيروت ،ط،11421ه2000/م.
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 املعماري ،أحمد مرعي حسن أحمد ،فقه التنزيل دراسة أصولية تطبيقية ،مركز نماء للبحوثوالدراسات ،بيروت ،دراسات شرعية ( ،)14ط2015 ،1م.
 -النجار ،عبد املجيد ،فقه التدين فهما وتنزيال ،كتاب األمة (1410 ،)22ه.
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