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ملخص البحث:

منهــج  معالــم  الدراســة  هــذه  تتنــاول 

هــو  الــذي  التنزيــل  فقــه  فــي  الوســطية 

فقــه يهتــم بالواقــع، ويرســم للمجتهــد 

زمانــه،  أحــوال  علــى  االطــاع  منهــج 

ألحــوال  العامــة  باألصــول  وإلمامــه 

عصــره؛ ليكــون تنزيــل األحــكام الشــرعية 

فيــه علــى أحســن حــال، وأفضــل منهــج، 

ســبيل. وأقــوم 

اإلســام  مفهــوم  فــي  الوســطية  وتعتبــر 

منهًجــا أصيــًلا، ومفهوًمــا جامعــا لمعانــي 

العــدل والخيــر واالســتقامة، باعتبــار ذلــك 

األمــة  خصائــص  مــن  مهمــة  خصيصــة 

اإلســامية والفكــر اإلســامي األصيــل، كمــا 

تعنــي وضــوح الرؤيــة الــذي بدونــه ال يمكــن 

اإلســام.  حقيقــة  نبصــر  أن 

ولذلــك حــاول هــذا البحــث بيــان وتوصيــف 

التنزيــل  فقــه  فــي  الوســطية  منهــج 

أدوات  مــن  يتطلبــه  ومــا  ومعالمــه، 

معرفيــة منهجيــة لتنـــزيل الحكم الشــرعي، 

تنزيــل  فــي  الوســطي  المنهــج  وبهــذا 

التنزيــل  فقــه  ينتــج  الشــرعية  األحــكام 

فــي  واالعتــدال  الوســطية  وهــي  ثمرتــه 

الخاصــة  والنــوازل  القضايــا  فــي  اإلفتــاء 

باألحــكام  العبــث  ويجنــب  والعامــة؛ 

إســقاطها  فــي  والتعســف  الشــرعية 

علــى واقــع النــاس دون اســتبيان محلهــا 

النظــر فــي مــدى توفــر  الصحيــح، أو دون 

شـــروط تطبيقهــا وتنزيلهــا، األمــر الــذي 

يســيء للنــص ويســـيء لواقــع التطبيــق 

الغلــو  إلــى  ويــؤدي  نفســه،  الوقــت  فــي 

فــي  الــذي هــو ظاهــرة مرضيــة  والتشــدد 

 . ت لمجتمعــا ا

الكلمــات المفتاحيــة: المنهــج – الوســطية – 

الفقــه – التنزيــل المنــاط.

Abstract:
This study addresses the Milestones 

of the moderation approach in the 

jurisprudence of application, which is a 

jurisprudence concerned with reality. So 

that aplication the legal rulings in it is in the 

best condition, the best method, and the 

most straightforward way.

 Moderation in the concept of Islam is 

considered an authentic approach and a 

comprehensive concept of the meanings of 

justice, goodness and integrity, as this is an 

important characteristic of the Islamic nation 

and authentic Islamic thought.

 Therefore, this research aim to explain 

and describe the moderation approach in 

the jurisprudence of application and its 

features, and the required methodological 

cognitive tools for the application of the 
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legal ruling. With this moderate approach 

in the application of legal rulings, the 

jurisprudence of application produces 

its fruit, which is moderation  in issuing 

fatwas in public and private issues; in 

order to avoids tampering with the legal 

rulings and the arbitrariness of dropping 

them on the reality of people without a 

questionnaire in their correct place, or 

without considering the availability of 

the conditions for their application, which 

offends the text and offends the reality of 

application at the same time, and leads 

to extremism, which is a satisfactory 

phenomenon in societies.

Keywords: Method, Moderation, Fiqh 

(Islamic jurisprudence), Application, al-

Manāt. 

والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

والمرســلين؛ األنبيــاء  خاتــم  علــى  والســام 

المفهــوم  فــي  الوســطية  تعتبــر 

جامًعــا  ومفهوًمــا  أصيــًلا  اإلســامي منهجا 

باعتبــار  واالســتقامة،  والخيــر  العــدل  لمعانــي 

األمــة  خصائــص  مــن  مهمــة  خصيصــة  ذلــك 

كمــا  األصيــل،  اإلســامي  والفكــر  اإلســامية 

تعنــي وضــوح الرؤيــة الــذي بدونــه ال يمكــن أن 

اإلســام.  حقيقــة  نبصــر 

فقــه  وتطبيقاتــه  اإلســامي  والفقــه 

الثابتــة  الشــرعية  بيــن  يجمــع  وســطي 

والواقــع المتغيــر، ويجمــع بيــن فقــه األحــكام 

وفقــه الواقــع؛ إال أن األمــة اإلســامية اليــوم 

تعانــي مــن فكــر يرنــو إلــى الغلــو والتطــرف 

أراد استنســاخ الماضــي دون وعــي بالتطــور 

مــع  األحــكام  وتطبيــق  المتغيــر،  والواقــِع 

الغفلــة عــن مفســدة المــآل، ودون االلتفات 

إلــى المقاصــد والكليــات، والســنن الكونيــة، 

وهــو مــا أدى إلــى بــروز الغلــو والتطــرف الــذي 

نــراه اليــوم بفعــل إيقــاع األحــكام فــي غيــر 

مواقعهــا ومناطاتهــا، وإلقــاء الفتــاوى علــى 

عواهنهــا بــا روّيــة وبصيــرة بواقــع التطبيــق 

نتيجــة غيــاب فقــه التنزيــل.

تقديم:

إن اإلســالم عنــد هللا ديــن الوســطية 

والتــوازن  االعتــدال  تحمــل معنــى  التــي 

وقــد  والتســامح،  والرحمــة  والعفــو 

بمبادئــه  التزمــت  التــي  األمــة  ُوســَمت 

بكونهــا أمــة الوســطية، وذلــك فــي قولــه 

ــٗطا  ــٗة وََس مَّ
ُ
ــۡم أ ــَك َجَعۡلَنُٰك ِ ســبحانه: ﴿وََكَذٰل

ــوُل  ــوَن ٱلرَُّس ــاِس وََيُك ــى ٱلنَّ َ ــَهَدآَء عَل ــواْ ُش لَِّتُكونُ
وقــد   ،]14( ]البقــرة:  َشــِهيٗداۗ﴾  َعلَۡيُكــۡم 
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والعــدل،  بالخيريــة  القــرآن  لهــا  شــهد 

ۡخرَِجــۡت 
ُ
أ ــٍة  مَّ

ُ
أ قــال تعالــى: ﴿ُكنُتــۡم َخۡيــَر 

ُمــُروَن بِٱلَۡمۡعــُروِف َوَتۡنَهــوَۡن َعــِن ٱلُۡمنَكــرِ 
ۡ
ــاِس تَأ لِلنَّ

ِۗۗ﴾ ]آل عمــران: 110[. َوتُؤِۡمُنــوَن بِــٱللَّ
منهجــا  اإلســام  فــي  الوســطية  وتعتبــر 

أصيــًلا ومفهوًمــا جامًعــا لمعانــي العــدل والخيــر 

واالســتقامة، باعتبــار ذلــك خصيصــة مهمــة مــن 

اإلســامي  والفكــر  اإلســامية  األمــة  خصائــص 

األصيــل، كمــا تعنــي وضــوح الرؤيــة الــذي بدونــه 

والفقــه  اإلســام.  حقيقــة  نبصــر  أن  يمكــن  ال 

اإلســامي وتطبيقاتــه فقــه وســطي يجمــع بيــن 

الشــريعة الثابتــة والواقــع المتغيــر، ويشــمل فقــه 

الواقــع.  أحــوال  وفقــه  األحــكام 

إشــكال  ال  للوســطية  النظــري  والفقــه 

ــه، وإنمــا اإلشــكال فــي منهجهــا التطبيقــي  في

التنزيلــي الــذي يعانــي مــن أخــال وانحرافات عن 

هــذا المنهــج اإلســامي األصيــل، وهــو مــا جعل 

األمــة اإلســامية اليــوم تعانــي مــن فكــر يرنــو 

إلــى الغلــو والتطــرف أراد استنســاخ الماضــي 

دون وعــي بالتطــور والواقــِع المتغيــر، وتطبيــق 

األحــكام مــع الغفلــة عن مفســدة المــآل، ودون 

والســنن  والكليــات  المقاصــد  إلــى  االلتفــات 

الكونيــة، وهــو مــا أدى إلــى بــروز الغلــو والتطــرف 

الــذي نــراه اليــوم بفعــل إيقــاع األحــكام فــي غيــر 

علــى  الفتــاوى  وإلقــاء  ومناطاتهــا،  مواقعهــا 

عواهنهــا بــا روّيــة وبصيــرة بواقــع التطبيــق؛ 

نتيجــة غيــاب فقــه التنزيــل. األمــر الــذي فتــح باًبــا 

التــي  والبشــاعات  االفتــراءات  لنشــر  واســًعا 

وســنح  بــراء،  منهــا  وهــو  باإلســام  ألصقــت 

الفرصــة لوصــف أتباعــه بالتعصــب واإلرهــاب 

بعــض  فــكان  ذلــك،  وغيــر  التســامح  وعــدم 

هــؤالء المنتســبون لإلســام بقصــد أو بــدون 

مرادهــم  تحقيــق  علــى  لألعــداء  عوًنــا  قصــد 

ــى  ــه، لنزوعهــم إل ــل مــن اإلســام وأهل فــي الني

مــن  وخروجهــم  واإلرهــاب،  والتطــرف  الغلــو 

عــدم  ظــل  فــي  واالعتــدال  الوســطية  دائــرة 

إتاحــة الفرصــة لتعلــم الديــن مــن مؤسســاته 

األصيلــة. التعليميــة 

لإللمــام  ماســة  الحاجــة  كانــت  هنــا  ومــن 

بمنهــج الوســطية فــي المجــال التنزيلــي للتشــريع 

وجــداالت  خصومــات  شــهد  الــذي  اإلســامي 

وصلــت  المجتمــع،  مكونــات  مختلــف  بيــن 

خافــات  وأنتجــت  التكفيــر،  أو  التبديــع  حــد  إلــى 

وصراعــات ومعــارك أثــرت علــى أمــن المجتمعــات 

ارها. واســتقر

وفــي ظــل هــذا اإلشــكال جــاء هــذا البحــث 

فــي  الوســطية  منهــج  معالــم  ليتنــاول 

العنايــة  نفــس  ينــل  لــم  الــذي  التنزيــل  فقــه 

الوســطية  موضــوع  نالــه  الــذي  واالهتمــام 

واالعتــدال فــي فقــه االســتنباط، رغــم أهميــة 

هــذا النــوع مــن الفقــه التنزيلــي، فهــو شــديد 

الصلــة بحيــاة النــاس وأحوالهــم ومشــاكلهم، 

لمحــل  بــا فقــه  الشــرعي  للحكــم  فــا فقــه 

تنزيلــه الــذي هــو الواقــع.
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تنــاول  فــي  البحثيــة  الورقــة  هــذه  وســتركز 

معالــم منهــج الوســطية فــي فقــه التنزيــل علــى 

اآلتيــة:  المباحــث 

المبحــث األول: تعريــف »منهــج الوســطية 

فــي فقــه التنزيــل«.

الوســطية  منهــج  أهميــة  الثانــي:  المبحــث 

فــي فقــه التنزيــل

المبحــث الثالــث: مظاهــر الغلــو فــي تنزيــل 

وأســبابه.  الشــرعية  األحــكام 

الوســطية  الرابــع: أســس منهــج  المبحــث 

فــي فقــه التنزيــل.

خاتمة: تتضمن خاصة البحث وأهم نتائجه.

 المبحث األول:
 تعريف »منهج الوسطية في 

فقه التنزيل«

الوســطية  »منهــج  بـــ  المقصــود  بيــان  يتــم 

فــي فقــه التنزيــل«، مــن خــال التعريــف بأجزائــه: 

التنزيــل«. »فقــه  »الوســطية«،  »المنهــج«، 

أواًل: المنهج

»المنهــج« فــي الداللــة اللغويــة، هــو: الطريــق 

»النهــج:  الجوهــري:  قــال  المســتقيم،  الواضــح 

الطريــق الواضــح، وكذلــك المنهــج والمنهــاج. وأنهــج 

ًنــا...  بيِّ واضًحــا  نهًجــا  وصــار  اســتبان  أي  الطريــق، 

وأوضحتــه«)2(. أبنتــه  إذا  الطريــق،  ونهجــت 

االصطاحــي،  بمعنــاه  المنهــج  وأمــا 

فقــد ُعــرِّف بعــدة تعريفــات، منهــا: »الطريقــة 

المــؤدي إلــى الكشــف عـــن الحقيقة فــي العلوم، 

بواســطة طائفــة مــن القواعــد العامــة، تهيمــن 

علــى ســير العقــل، وتحــدد عملياتــه، حتــى يصــل 

إلــى نتيجــة معلومــة«)3(.

وانطاًقــا مــن هذيــن التعريفيــن اللغــوي 

فــي  المنهــج  تعريــف  يمكــن  واالصطاحــي، 

بأنــه:  كان موضوعهــا  أيــا  العلميــة  البحــوث 

المســتقيم  والمســلك  الواضــح،  الطريــق 

الحقائــق  عــن  الكشــف  إلــى  يوصــل  الــذي 

التــزام  بواســطة  عنهــا،  المبحــوث  العلميــة 

مجموعــة مــن القواعــد الموضوعــة مــن قبــل 

أهــل التخصــص؛ لتحقيــق األهــداف المرجــوة 

مــن البحــث وغاياتــه، اكتشــاًفا واســتنباًطا، أو 

وتنــزًلا.  تطبيًقــا 

ثانًيا: الوسطية

مصــدر  اللغويــة:  الداللــة  فــي  الوســطية 

صناعــي، تــدور معانيهــا علــى العــدل واالعتــدال. 

قــال ابــن فــارس: »الــواو والســين والطــاء: بنــاء 

وأعــدل  والنصــف.  العــدل  علــى  يــدل  صحيــح 

الشــيء: أوســطه ووســطه. قــال هللا عــز وجــل: 

)2( الجوهــري، الصحــاح، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، 
ط4 )بيــروت: دار العلــم للماييــن، 1407 هـــ / 1987 م(، »نهــج« .

)3( عبــد الرحمــن بــدوي، مناهــج البحث العلمــي، ط3 )الكويت: 
وكالة المطبوعات، 1977م( )ص: 5(.
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ــٗة وََســٗطا﴾ ]البقــرة: 143[«)4(، فالوســط هنــا يراد  مَّ
ُ
﴿أ

بــه العــدل.

قــال ابــن منظور: »َوَســُط الشــيِء وَأْوَســُطه: 

أعدله، ورجل َوَســٌط وَوِســيٌط: حســن من ذلك...

ــٗة  مَّ
ُ
ــۡم أ ــَك َجَعۡلَنُٰك ِ وفــي التنزيــل العزيــز: ﴿وََكَذٰل

ــٗطا﴾ ]البقــرة: 143[؛ قــال الزجــاج: فيــه قــوالن:  وََس
بعضهــم  وقــال  َعــْدًلا،  وَســًطا  بعضهــم  قــال 

ا، واللفظــان مختلفــان والمعنــى واحــد؛ ألن  ــاًر خي

العــدل خيــر والخيــر عــدل، وفــي الصحاح: واســطة 

فــي وســطها وهــو  الــذي هــو  الجوهــر  القــادة 

أجودهــا. فأمــا قــول األعرابــي للحســن: علمنــي 

ســاقًطا  وال  فروًطــا  ذاهًبــا  ال  وســوًطا  ديًنــا 

ســقوًطا، فــإن الوســط هاهنــا المتوســط بيــن 

الغالــي والتالــي، أال تــراه قــال ال ذاهًبــا فروًطــا؟ 

خصلــة  كل  الحديــث:  هــذا  فــي  األثيــر  ابــن  قــال 

محمــودة فلهــا طرفــان مذمومــان، فــإن الســخاء 

وســط بيــن البخــل والتبذيــر، والشــجاعة وســط 

بيــن الجبــن والتهــور، واإلنســان مأمــور أن يتجنــب 

كل وصــف مذمــوم، وتجنبــه بالتعــري منــه والبعد 

تقرًبــا،  منــه  ازداد  بعــًدا  منــه  ازداد  فكلمــا  منــه، 

كل  مــن  والمعانــي  والمقاديــر  الجهــات  وأبعــد 

طرفيــن وســطهما، وهــو غايــة البعــد منهمــا، 

فــإذا كان فــي الوســط فقــد بعــد عــن األطــراف 

المذمومــة بقــدر اإلمــكان. وفــي الحديــث: »الوالــد 

أوســط أبــواب الجنــة« أي خيرهــا. يقــال: هــو مــن 

أوســط قومــه أي خيارهــم«)5(. 

)4( ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، جــذر )وســط(، تحقيــق: عبــد 
الســام محمــد هــارون )دار الفكــر، 1399هـــ1979م( )108/6(.

)5( ابــن منظــور، لســان العــرب، جــذر )وســط(، ط3 )بيــروت: 
دار صــادر، 1414 هـــ( )430-429/7(.

العــدل  معانــي  تتضمــن  إذن  والوســطية 

والحســن والجــودة والخيريــة، وهــي االعتــدال 

موقــف  فــي  الوقــوف  هــو  الــذي  واالتــزان 

ــوح أو شــذوذ، وال ضمــور، وال  الوســط، فــا جن

ــة بيــن  إفــراط وال تفريــط، وهــو العاقــة التجاذبيَّ

الوســط وطرفيــه. واألوســط مــن كل شــيء 

واألفضــل،  واألجــود  واألحســن  األعــدل  هــو: 

بيــن  المتوســطة  المحمــودة  الخصلــة  وهــو 

مذموميــن. طرفيــن 

والوســطية فــي الداللــة االصطاحيــة 

الوســط  أمــة  إلــى  نســبة  الشــرعية: 

﴿وََكَذٰلِــَك   : تعالــى  قولــه  فــي  المذكــورة 

ـَـى  ــَهَدآَء عَل ــواْ ُش ــٗطا لَِّتُكونُ ــٗة وََس مَّ
ُ
ــۡم أ َجَعۡلَنُٰك

ــِهيٗداۗ﴾  ــۡم َش ۡيُك ــوُل َعلَ ــوَن ٱلرَُّس ــاِس وََيُك ٱلنَّ
هــي  الوســط  وأمــة   .]143 البقــرة:  ]ســورة 

العــدل  بأمــة  توصــف  التــي  اإلســام  أمــة 

جميــع  فــي  والتــوازن  واالعتــدال  والحــق 

وأحوالهــا. أمورهــا 

قــال اإلمــام الطبــري فــي ســياق تفســيره 

ــٗطا  ــٗة وََس مَّ
ُ
ِــَك َجَعۡلَنُٰكــۡم أ لقولــه تعالــى: ﴿وََكَذٰل

ــوُل  ــوَن ٱلرَُّس ــاِس وََيُك ــى ٱلنَّ َ ــَهَدآَء عَل ــواْ ُش لَِّتُكونُ
ــِهيٗدا﴾ »وأرى أن هللا تعالــى ذكــُره  ــۡم َش ۡيُك َعلَ
إنمــا وصفهــم بأنهــم »وَســط«، لتوســطهم 

غلــو  فيــه،  ُغلــوٍّ  أهــل  ُهــم  فــا  الديــن،  فــي 

النصــارى الذيــن غلــوا بالترهــب، وقولهــم فــي 

تقصيــر  أهــُل  والُهــم  فيــه،  قالــوا  مــا  عيســى 

لــوا كتــاَب هللا،  فيــه، تقصيــر اليهــود الذيــن بدَّ

وقتلــوا أنبياَءهــم، وكذبــوا علــى ربهــم، وكفــروا 
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فيــه.  واعتــدال  توســط  أهــل  ولكنهــم  بــه؛ 

فوصفهــم هللا بذلــك؛ إذ كان أحــبَّ األمــور إلــى 

أْوســُطها. هللا 

»الوســط«  بــأن  جــاء  فإنــه  التأويــل،  وأمــا 

مــن  الخيــاَر  ألن  الخيــار؛  معنــى  وذلــك  العــدُل. 
ُعدولهــم«)6(. النــاس 

الشــرعي  االصطاحــي  فالمعنــى 

االعتــدال،  معنــى  علــى  يــدور  للوســطية 

فالوســطية  والتقصيــر؛  الغلــو  ــب  وتجنُّ

ســلوك محمــود يعصــم صاحبــه مــن االنــزالق 

ُمتفاوتيــن،  أو  غالًبــا  ُمتقابليــن  طرفيــن  إلــى 

ــا اإلفــراط والتفريــط، ســواء  تتجاذبهمــا رذيلت

دنيــوي. أو  دينــي  ميــدان  فــي 

وجــل  عــز  هللا  أمــر  »مــا  القيــم:  ابــن  قــال 

بأمــر إال وللشــيطان فيــه نزغتــان: إمــا تقصيــر 

يبالــي  فــا  وغلــو.  إفــراط  وإمــا  وتفريــط، 

الخطيئتيــن«)7(. مــن  العبــد  مــن  ظفــر   بمــا 

ُنُصــوص  فــي  النظــر  خــال  مــن  ويتضــح 

منهــج  هــي  ة  الوســطيَّ أنَّ  والســنة:  الكتــاب 

المجــاالت  جميــع  فــي  كلــه  اإلســامي  الديــن 

والقضايــا، بحيــث يســوغ أْن نقــول: »اإلســام 

ة ال تخــرج  ة«، مــا دامــت الوســطيَّ هــو الوســطيَّ

واالتــزان،  واالســتقامة،  والخيــار،  العــدل،  عــن 

)6( الطبــري، أبــو جعفــر، جامــع البيــان فــي تأويــل آي القــرآن، 
تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط1 )الناشــر: مؤسســة الرســالة، 

1420هـــ 2000م( )142/3(.

ــة، الوابــل الصيــب مــن الكلــم الطيــب،  ــم الَجْوزِيَّ )7( ابــن َقيِّ
1999 م(  الحديــث،  إبراهيــم، ط3 )القاهــرة: دار  تحقيــق: ســيد 

.)14 )ص: 

جــاء  التــي  المبــادئ  إال  هــذه  وهــل  والقصــد، 

القيــم:  ابــن  قــال  بثهــا.  أجــل  مــن  اإلســام 

رَفْيــِن )التقصيــر  »َوالّديــن ُكلــه َبيــن هَذْيــن الطَّ

اْلِمَلــل،  َبيــن  اْلِإْســَلام قصــد  بــل  والمجــاوزة(، 

َبيــن  هللا  َوديــن  اْلبــدع،  َبيــن  قصــد  َوالّســنة 

.)8(» َعنــُه  والجافــي  ِفيــِه  الغالــي 

وبالجملــة: فالوســطيُة مفهــوم إســامي يــدل 

تفريــط  األمــور دون  فــي  والعــدل  االعتــدال  علــى 

وال إفــراط، وهــي جوهــر اإلســام فــي كل مجاالتــه 

وأقســامه، وهــي صفــٌة مازمــة ألحــكام الشــريعة 

اإلســامية ومبادئهــا ومقاصدهــا.

ثالثًا: فقه التنزيل

يتكــون مســمى »فقــه التنزيــل« مــن جزأيــن: 

و»التنزيــل«. »الفقــه«، 

ويفيــد لفــظ »الفقــه« فــي دالالتــه اللغوية 

علــى  يــدل  كمــا  الفهــم،  مطلــق  األصليــة: 

معــان أخــرى أخــص، منهــا: العلــم، واإلدراك، 

والفطنــة، والفهــم الفاحــص لدقائــق األمــور 

التــي تقتضــى بــذل جهــد عقلــي)9(. قــال ابــن 

والعلــم  الشــيء  إدراك  علــى  »يــدل  فــارس: 

بــه… وكل علــم بشــيء فهــو فقــه«)10(، وبهــذا 

المعنــى ورد الفقــه فــي قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »فــرب حامل 

الكتــب العلميــة،  الــروح )بيــروت: دار  ــة،  الَجْوزِيَّ ــم  َقيِّ ابــن   )8(
)ص:257(.  1395هـــ/1975م( 

)9( ينظــر ابــن منظــور، لســان العــرب، جــذر )فقــه( ص522، 
ــادي، القامــوس المحيــط، ط8 )بيــروت: مؤسســة  والفيروزآب

الرســالة للطباعــة والنشــر، 1426 هـــ2005 م( )ص: 1258(. 

)10( ابن فارس، مقاييس اللغة، جذر )فقه( )442/4(.
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فقــه إلــى مــن هــو أفقــه منــه«)11( ؛ أي حامــل 

علــم إلــى مــن هــو أكثــر منــه فهمــا.#

أخــذ  فقــد  االصطــاح:  حيــث  مــن  وأمــا 

الشــرعي  االســتعمال  فــي  »الفقــه«  لفــظ 

المعانــي  يغايــر  آخــر  مدلــوًلا  اإلســامي 

بالديــن  العلــم  وهــو:  الســابقة،  اللغويــة 

ومعامــات.  وعبــادات  عقيــدة  اإلســامي؛ 

الشــريعة،  علــم  بــه  »خــص  الــرازي:  قــال 

والعالــم بــه فقيــه«)12(. يشــهد لهــذا قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: 

»خياركــم فــي الجاهليــة خياركــم فــي اإلســام 

إذا فقهــوا«)13(، بمعنــى إذا صــاروا علمــاء فــي 

فــي قولــه:  عبــاس  البــن  ملسو هيلع هللا ىلص  الديــن، ودعــاؤه 

الديــن«)14(. فــي  فقهــه  »اللهــم 

الزمــن  مــرور  مــع  الفقــه  مصطلــح  أن  إال 

التعميــم؛  بعــد  للتخصيــص  مدلولــه  تعــرض 

فأصبــح الفقــه فــي اســتعمال العلمــاء بعــد 

تمايــز العلــوم الشــرعية مصطلًحــا يطلــق علــى 

خصــوص العلــم باألحــكام الشــرعية العمليــة 

المســتنبطة مــن أدلتهــا التفصيليــة بنــوع مــن 

)11( أبــو داود فــي ســننه، كتــاب العلــم، بــاب فضــل نشــر العلــم، 
رقــم 3660، والترمــذي فــي ســننه، أبــواب العلــم، بــاب مــا جــاء فــي 

الحــث علــى تبليــغ الســماع، رقــم 2656، وقــال: حديــث حســن.

مختــار الصحــاح، تحقيــق: يوســف  الديــن،  زيــن  الــرازي،   )12(
العصريةالــدار  المكتبــة  )بيروتصيــدا:  ط5  محمــد،  الشــيخ 

هـــ(. ق  )ف  مــادة  1999م(   / 1420هـــ  النموذجيــة، 

بــاب  المناقــب،  كتــاب  صحيحــه،  فــي  البخــاري  أخرجــه   )13(
ــٰى ﴾،  نَث

ُ
ــرٖ وَأ ــن ذََك ۡقَنُٰكــم ّمِ ــا َخلَ ــاُس إِنَّ ــا ٱلنَّ َه يُّ

َ
أ قــول هللا تعالى:﴿َيٰٓ

رَۡحــامَ﴾، رقــم: 3493، 
َ
ۡأ َّــذِي تََســآءَلُوَن بـِـهِۦ وَٱل َ ٱل ُقــواْ ٱللَّ وقولــه تعالى:﴿وَٱتَّ

مــن فضائــل  بــاب  الفضائــل،  كتــاب  صحيحــه،  فــي  ومســلم 
يوســف عليــه الســام، رقــم: 2378.

)14( أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب الوضــوء، بــاب وضــع 
المــاء عنــد الخــاء، رقــم 143.

معرفــة  »الفقــه  الجوينــي:  قــال  االجتهــاد)15(. 

األحــكام الشــرعية التــي طريقهــا االجتهــاد«)16(، 

جمعهــا  بقيــود  مقيــًدا  الفقــه  معنــى  فصــار 

باألحــكام  »العلــم  قولــه:  فــي  البيضــاوي 

أدلتهــا  مــن  المكتســب  العمليــة  الشــرعية 

.)17 التفصيليــة«)

اللغــة:  فــي  فيفيــد  »التنزيــل«  لفــظ  ــا  ومَّ

معنــى ترتيــب الشــيء، وإقامتــه مقامــه، ووضعــه 

المنــازل. أحلهــم  إذا  القــوَم  ل  ونــزَّ منزلــه، 

ــا مــن حيــث االصطــاح: فقد وقع اســتعمال    وأمَّ

العلمــاء مصطلــح »التنزيــل« بمعنــى: وضــع األحــكام 

الشــرعية مواضعهــا، وإيقاعهــا مواقــع الصحيحــة، 

وفق مراد هللا بشــرعه من خلقه. وقد بين الشــاطبي 

ذلــك بوضــوح بقولــه: »الدليــل المأخــوذ بقيــد الوقــوع 

وقــال  المعيــن«)18(،  المنــاط  علــى  التنزيــل  معنــاه 

ــو فــرض  فــي ســياق حديثــه عــن تحقيــق المنــاط: »ول

المنــاط(  تحقيــق  اجتهــاد  )أي  االجتهــاد  هــذا  ارتفــاع 

لــم تتنــزل األحــكام الشــرعية علــى أفعــال المكلفيــن 

إال فــي الذهــن«)19(، وقــال ابــن القيــم : »والفقــه تنزيــل 

ــى الواقــع«)20(. المشــروع عل

)15( محمــد بــن عثمــان المــرادي، األنجــم الزاهــرات علــى حــل 
ألفــاظ الورقــات، تحقيــق: محمــد الســيد عثمــان )بيــروت: دار 

الكتــب العلميــة( )ص 11(.

)16( جــال الديــن المحلــي، شــرح ورقــات إمــام الحرميــن، ط1 
)الريــاض: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 1996م( (ص35(.

)17( البيضــاوي، ناصــر الديــن، منهــاج الوصــول فــي معرفــة 
علــم األصــول )القاهــرة: المطبعــة المحموديــة، د.ت( )ص2(.

أصــول  فــي  الموافقــات  إســحاق،  أبــو  الشــاطبي،   )18(
الشــريعة، شــرح وتخريــج األحاديــث: عبــد هللا دراز، ط1 )بيروت: 

.)58/3( ة،2001م(  العلمــي  الكتــب  دار 

)19( المصدر نفسه )67/4(.

)20( ابــن القيــم، زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، تحقيــق: 
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط2 )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 

.)203/5( 2002م( 
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اســتعمال  فــي  التنزيــل  مجــرى  ويجــري   

اإلجــراء)21(،  منهــا:  أخــرى؛  ألفــاظ  الفقهــاء 

والتطبيــق)24(. واإلعمــال)23(،  واإليقــاع)22(، 

إلــى  تشــير  كلهــا  األلفــاظ  هــذه  كانــت  وإن 

معنــى واحــد، وهــو تحقيــق الحكــم فــي مناطــه 

فــي  أدل  هــو  »التنزيــل«  لفــظ  أن  إال  ومحلــه، 

االســتعمال علــى المــراد مــن األلفــاظ األخــرى؛ 

ألنــه يحمــل معنــى التــدرج فــي إعمــال األحــكام 

األحــوال  مراعــاة  يقتضــي  الــذي  الشــرعية)25( 

العامــة والخاصــة فــي تنزيــل أحــكام الشــريعة 

الشــرع.  لمقاصــد  تحقيًقــا 

وإذا كان مصطلــح »الفقــه« يــدل علــى العلــم 

باألحــكام الشــرعية العمليــة وأدلتهــا كمــا تقــدم، 

العوائــد  التــي مدركهــا  األحــكام  »إجــراء  القرافــي:  يقــول   )21(
مــع تغيــر تلــك العوائــد خــاف اإلجمــاع وجهالــة فــي الديــن«. 
القرافــي، شــهاب الديــن، اإلحــكام فــي تمييــز الفتــاوى عــن 
األحــكام وتصرفــات القاضــي واإلمــام، تحقيــق: عبــد الفتــاح 
أبــو غــدة، ط2 )بيــروت: دار البشــائر اإلســامية، 1416هـــ/1995م( 

.)218 )ص: 

قصــد  يســتلزم  بالمطلقــات  »األمــر  الشــاطبي:  يقــول   )22(
الشــارع إلــى إيقاعهــا، كمــا أن النهــي يســتلزم قصــده لتــرك 
إيقاعهــا«. الشــاطبي، أبــو إســحاق، الموافقــات فــي أصــول 

ســابق)78/3(. مصــدر  الشــريعة، 

الخــاف:  مراعــاة  قاعــدة  تعريــف  فــي  عرفــة  ابــن  قــال   )23(
فــي  أعمــل  الــذي  مدلولــه  الزم  فــي  المخالــف  دليــل  »إعمــال 
نقيضــه دليــل آخــر«. الونشريســي، المعيــار المعــرب، تحقيــق: 
جماعــة مــن العلمــاء )بيــروت: طبعــة دار الغــرب اإلســامي، 

.)378/6( 1981م( 

)24( يقــول عبــد المجيــد النجــار: »أمــا التطبيــق فهــو اإلجــراء 
العملــي لمــا تــم تحصيلــه بالفهــم مــن األحــكام الشــرعية علــى 
واقــع األفعــال«. عبــد المجيــد النجــار، فقــه التطبيــق ألحــكام 
الموافقــات،  )مجلــة  الشــاطبي  اإلمــام  عنــد  الشــريعة 

)ص247(. 1992م(  الســنة  العــدد1، 

مصطفــى  تحقيــق:  العــروس،  تــاج  الزبيــدي،  ينظــر:   )25(
حجــازي وآخريــن )الكويــت: إصــدار المجلــس الوطنــي للثقافــة 
آبــادي،  والفيــروز   ،)479/30( 1998م(  واآلداب،  والفنــون 
ــي،  القامــوس المحيــط، مصــدر ســابق )ص: 1074(، والجرجان
)دمشــق:  يعقــوب  أبــو  مصطفــى  بــه:  اعتنــى  التعريفــات، 

.)43 )ص:  2006م(  ناشــرون،  الرســالة  مؤسســة 

فإن»فقــه التنزيــل« يعني: العلــم الدقيق الازم 

إلعمــال األحــكام الشــرعية العمليــة فــي الواقــع؛ 

بتطبيقهــا علــى األحــداث، وإجرائهــا علــى الوقائــع، 

وإيقاعهــا علــى كل مــا يصــدر مــن النــاس أقــواًلا 

وأفعــاًلا أفــراًدا وجماعــات، بتــدرج ورويــة مراعــاة 

لمقاصــد الشــرع وأحــوال المكلفيــن. قــال ابــن 

مــن  الحاكــم  وال  يتمكن المفتــي  »وال  القيــم: 

الفتــوى والحكــم بالحــق إال بنوعيــن مــن الفهــم؛ 

أحدهمــا: فهــم الواقــع والفقــه فيــه واســتنباط 

واألمــارات  بالقرائــن  وقــع  مــا  حقيقــة  علــم 

والعامــات حتــى يحيــط بــه علمــا، والنــوع الثانــي: 

فهــم الواجــب فــي الواقــع«)26(.

التنزيــل«  »فقــه  بـــ  المقصــود  فــإن  وعليــه، 

بيانــه مــن معــان جزئيــة  اعتمــاًدا علــى مــا ســبق 

معرفــة  هــو:  و»التنزيــل«  »الفقــه«  مــن:  لـــكل 

التفاصيــل الدقيقــة عــن الواقعــة محــل االجتهــاد 

قصــد تعييــن الحكــم الــذي يتنــزل عليهــا وفــق مــا 

الحكيــم. الشــارع  مقاصــد  يحقــق 

العلــم  يمثــل  -الــذي  التنزيــل  ويجمــع فقــه 

األســاس مــن معــارف المفتــي- بيــن نوعيــن مــن 

الفقــه اســتناًدا إلــى كام ابــن القيــم المتقــّدم. 

الواقعــة محــل  بتفاصيــل  العلــم  النــوع األول: 

ومابســاتها  خصوصياتهــا  حســب  االجتهــاد 

وســياقها الخــاص والعــام، بمختلــف الوســائل 

ــي: إدراك مــا تقــرر شــرًعا  ــك. الثان ــة لذل المفضي

المقصــد  يحقــق  بمــا  الواقعــة  هــذه  حــق  فــي 

الشــرعي حــاًلا ومــآًلا. 

)26( ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، 
تقديــم وتعليــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، ط1 
)الســعودية: دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، 1423هـــ( )165/2(.
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بعــد معرفتنــا لــكل مــن لفــظ: »المنهــج« 

يتضــح  التنزيــل«  و»فقــه  و»الوســطية« 

التنزيــل«  فقــه  فــي  الوســطية  »منهــج  أن 

الــذي  المنهجــي  العلمــي  الجهــد  فــي:  يتمثــل 

العــدل  تحقيــق  ســبيل  فــي  الباحــث  يبذلــه 

فــي  الشــرعية  األحــكام  وضــع  فــي  واالعتــدال 

مواقعهــا ومقاماتهــا الصحيحــة وإســنادها إلــى 

مناطاتهــا المناســبة، وفــق منهــج يكــون ميزاًنــا 

الحكــم  تنزيــل  العــدل والقســط فــي  لتحقيــق 

مقاصــد  يحقــق  مــا  نحــو  علــى  الواقــع،  علــى 

الشــريعة جلًبــا للمصالــح ودرًءا للمفاســد دون 

انحــال وتســيب، فيكــون  غلــو وتشــدد ودون 

فــي  واالعتــدال  بالوســطية  مطالًبــا  الفقيــه 

تنزيــل األحــكام علــى المســائل والنــوازل، كمــا 

أن القاضــي مفــروض عليــه الحكــم بالعــدل فــي 

التــي يقضــي فيهــا. الدعــاوى والوقائــع 
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إن الوســطية فــي فقــه التنزيــل تتجلــى فــي 

العــدل واالعتــدال فــي وضــع األحــكام الشــرعية 

فــي مواقعها ومقاماتها الصحيحة وإســنادها 

وســطية  وهــي  المناســبة،  مناطاتهــا  إلــى 

المقاصــد،  وترعــى  بالنصــوص،  تنضبــط 

وتحقــق المصالــح، وتفــرق بيــن الفتيــا العامــة 

والخاصــة، وهــي وســطية الســداد والمقاربــة 

فــي اإلفتــاء، ال تكلــف العبــاد مــا يرهقهــم عنًتــا، 

ــا إلــى االجتــراء علــى األحــكام  وال تفتــح لهــم باًب

والحرمــات، وفــق منهــج يكــون ميزاًنــا لتحقيــق 

علــى  الحكــم  تنزيــل  فــي  والقســط  العــدل 

الواقــع علــى نحــو مــا يحقــق مقاصــد الشــريعة 

مــن جلــب المصالــح ودرء المفاســد دون غلــو 

وتشــدد ودون انحــال وتســيب.

قــال الشــاطبي: »المفتــي البالــغ ذروة الدرجــة 

ــى المعهــود الوســط  ــذي يحمــل النــاس عل هــو ال

فيمــا يليــق بالجمهــور؛ فــا يذهــب بهــم مذهــب 

الشــدة، وال يميــل بهــم إلــى طــرف االنحــال«)27(.

وهــي منهــج ال يجمــد علــى مذهــب بعينــه، وال 

أربابــه  يهمــل اآلراء االجتهاديــة األخــرى، يســعى 

ووحــدة  النــاس  شــمل  وَلــمِّ  الصــدع  رأب  إلــى 

ومراعــاة  بقدرهــا،  ضروراتهــم  وتقديــر  صفهــم، 

النصــوص  بيــن  ويــوازن  يحققهــا،  بمــا  حاجاتهــم 

بيــن  الشــقاق  يقيــم  وال  الشــرع،  ومقاصــد 

فهــو  المرعيــة؛  والمصالــح  الشــرعية  النصــوص 

منهــج فقهــي تأصيلــي، ال تســويغي تبريــري. وهــو 

قــد  ها  يجــب ســدُّ الذرائــع كمــا  أن  يراعــي  منهــج 

باألعــراف  المنوطــة  األحــكام  وأن  فتُحهــا،  يجــب 

والعــادات والمقاصــد والمصالــح تتغيــر بتغيرهــا، 

ــر  ــه مدخــل فــي تغي ــار واألحــوال ل وأن اختــاف الدي

الفتيــا، ومــا اســتقرَّ عليــه الصالحــون مــن علمــاء 

ُقْطــرٍ، أو جــرت بــه الفتيــا فــي بلــد ال ينبغــي زلزلتــه أو 

توهينــه)28(. وهــو منهــج يتجنــب أصحابــه مصادمــة 

القواطــع الشــرعية، ويحــذرون مــن بنــاء فتياهــم 

علــى قيــاس فاســد أو مــا ال يصلــح دليــًلا فــي ذاتــه. 

)27( الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق )258/4( 

)28( محمــد يســري، ميثــاق اإلفتــاء المعاصــر، ط1 )القاهــرة: 
دار اليســر، 1431 هـــ( )ص: 116(. 
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وال َيعتبــرون مــن الشــذوذ فــي اإلفتــاء مخالفــة 

المجتهــد المتأهــل لألئمــة األربعــة فــي مذاهبهــم 

وفتاويهــم، وربمــا ُيؤَخــُذ ببعــض تلــك الفتــاوى التي 

النــاس  اهــا  تلقَّ ثــم  زمــن أصحابهــا،  فــي  ُرفضــت 

بعــد ذلــك بالقبــول.

ــل األحــكام  ــم، فــإن الوســطية فــي تنزي ومــن ث

يجمــع  فقهــا  تتطلــب  الواقــع  علــى  الشــرعية 

بيــن فقــه الحكــم وفقــه محــل التنـــزيل )الواقــع( 

الختبــار  معرفيــة  أدوات  مــن  ذلــك  يتطلــب  ومــا 

مــدى توفــر الشــروط المطلوبــة لتحقيــق منــاط 

الحكــم وتنـــزيله، مــع النظــر والتبصــر فــي العواقــب 

والمــآالت التــي يمكــن أن تترتــب علــى التنزيــل، وهذا 

مــا يبيــن األهميــة الكبيــرة لفقــه التنزيــل الــذي ال 

يقــل أهميــة عــن فقــه الحكــم؛ ذلــك أن فقــه الحكــم 

ــا  ــه يكــون نوًع ــزيله في دون فقــه المحــل المــراد تنـ

مــن العبــث واإلســاءة للحكــم نفســه، ويــؤدي إلــى 

الغلــو والتشــدد أو التســيب واالنحــال.

واالجتهــاد التنـــزيلي فــي نهايــة المطــاف مــا هو 

إال اإلدراك الكامــل لفقــه الحكــم ولفقــه المحــل، 

الواقــع  علــى  الحكــم  بتنـــزيل  القيــام  ثــم  ومــن 

البشــري المائــم للحكــم الشـــرعي.

ففقــه المحــل يــوازي فقــه النــص، وبــدون فقــه 

المحــل بشــكل علمــي وموضوعــي ســوف تســتمر 

باألحــكام  والعبــث  الطاقــات،  وهــدر  المجازفــات 

الشــرعية، واإلســهام الســلبي فــي اإلســاءة إليهــا، 

ولــو عــن حســن نيــة، فــا يمكــن أن يســمى حامــل 

 النصــوص فقيًهــا حقيقــة؛ ألن فقــه أبعــاد التكليف 

قســيم فقــه النــص، فــا فقــه لنــص بــدون فقــه 

إعمالــه)29(.   لمحــل 

مــن  يتطلــب،  التنـــزيل أصبــح  واقــع  إن فقــه 

شــعب  فــي  والتخصصــات  والوســائل  األدوات 

المعرفــة االجتمـــاعية واإلنســانية، العنايــة األكبــر 

فاالجتهــاد  والثقافيــة،  العلميــة  األنشــطة  مــن 

اليــوم ال ُبــدَّ أن ينصــرف إلــى دراســة واقــع تنزيــل 

النصــوص ومحــل تطبيــق األحــكام، خاصــة وأننــا 

نملــك رصيــًدا ضخًمــا ومخزوًنــا هائــًلا مــن فقــه 

علــى  العصــر  هــذا  فــي  اقتصارنــا  يجعــل  النــص 

التوجــه إلــى فقــه النــص قــد ال يأتــي -فــي نظــري- 

لكــن  ذلــك،  فــي  تبحــروا  الســابقين  ألن  بجديــد؛ 

اإلشـــكال يكـــمن فــي غيــاب فقــه الواقـــع، ومــن 

مــدى  واختبــار  األحــكام  لهــذه  التنـــزيل  فقــه  ثــم 

النــاس. لواقــع  وماءمتهــا  مناســـبتها 

وجهــود  علــوم  إلــى  نحتــاج  نــزال  مــا  ونحــن 

حتــى نتمكــن مــن التفقــه بالواقــع إلــى جانــب فقــه 

بحســب  التنـــزيل  فقــه  ممارســة  قصــد  النــص، 

واســتطاعاته.  الواقــع  مكونــات 

إن انفصــال فقــه األحــكام الشــرعية عــن فقــه 

واقــع تنزيلهــا، الــذي يعتبــر فــي األصــل مــن لوازمــه، 

غالًبــا  تتعــدى  ال  الفقهيــة  الدراســات  يجعــل 

المعاصــرة  الحيــاة  عــن  البعيــد  النظــري  اإلطــار 

ومشــاكلها، وقــد تتعــرض لمســائل طواهــا الزمــن 

ولــم يتبــق لهــا علــى أحســن األحــوال إال القيمــة 

التاريخيــة، عـــلًما بــأن مــن لــوازم التفقــه فــي الحكــم 

ط1  وضوابــط،  أصــول  الواقــع:  فقــه  بوعــود،  أحمــد   )29(
)القاهــرة: دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، 

.)19 )ص:  2006م( 
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الشــرعي التفقــه فــي تحقيــق مناطــه فــي الواقــع؛ 

إذ ال قيمــة عمليــة لفقــه الحكــم المجــرد بعيــًدا عــن 

وكيفيــة  واســتحقاقاته  المجســد  الواقــع  إدراك 

تقويمــه بفقــه الشــرع )30(.

بتوفيــر  إال  يتحصــل  ال  الواقــع  فقــه  إن 

التخصصــات المطلوبــة فــي الشــعب المعرفيــة 

المتعــددة، وعلــى األخــص منهــا العلــوم اإلنســانية 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة...، ذلــك أن هــذا الفقــه 

ــن مــن فقــه تنـــزيل األحكام الشــرعية  هــو الــذي ُيمكِّ

قدراتهــم  مــع  يتــاءم  بمــا  النــاس  واقــع  علــى 

وظروفهــم،  وســياقاتهم  واســتطاعاتهم 

ويبصــر بكيفيــة التــدرج، وكيفيــة التعـــامل، واختيــار 

القــدرة  حســب  وللمــآل  للحــال  المائــم  الحكــم 

ــَعَهاۚ﴾ َّا وُۡس ــا إِل ُ َنۡفًس ــُف ٱللَّ ِ ا يُكَلّ واالســتطاعة، ﴿ل

.]286 ]البقــرة: 

الشــرعي  بالحكــم  التفقــه  علــى  االقتصــار  إن 

ــر مــن  ــذي يعتب أو بالنــص دون التفقــه بالمحــل، ال

يــؤدي  النــص –كمــا أســلفنا- ســوف  لــوازم فقــه 

إلــى التعســف فــي إســقاط األحــكام الشــرعية علــى 

واقــع النــاس دون بــدل جهــد علمــي فــي اســتبيان 

النظــر فــي مــدى توفــر  محلهــا الصحيــح أو دون 

شـــروط تطبيقهــا، ومــن هنــا نلمــح الفــرق بيــن 

اإلســقاط والتنـــزيل.

فاإلســقاط هــو فهــم النــص أو الحكــم وعــدم 

فقــه الواقــع، والقيــام بمحــاوالت متعســفة فــي 

)30( صالــح قــادر الزنكــي، البعــد المصــدري لفقــه النصــوص، 
سلســلة »كتــاب األمــة«، عــدد: 113 )مركــز البحــوث والدراســات 
فــي وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية بدولــة قطــر 1427 هـــ ـ 

مــاي- يونيــو 2006 م( )ص14(.

تطبيــق النــص فــي غيــر محلــه، األمــر الــذي يســيء 

بســبب  مًعــا؛  التنزيــل  لواقــع  ويســـيء  للنــص 

االقتصــار علــى حفــظ األحــكام الشــرعية أو حمــل 

فقههــا دون المعرفــة الكاملــة والدقيقــة بمجــال 

المعتمــر  بــن  بشــر  قــال  وتنـــزيلها)31(.  تطبيقهــا 

وإحــراز  الصــواب  علــى  الشــرف  مــدار  »وإنمــا 

لــكل  يجــب  ومــا  الحــال،  موافقــة  مــع  المنفعــة، 

المقــال«)32(.  مــن  مقــام 

ففقــه التنزيــل يجــب أن تســتفرغ لــه جهــود 

العلــم،  هــذا  دعائــم  لتأســيس  المحققيــن، 

ليكــون العلــم بالواقــع مــن صميــم علــم الفقــه، 

لمــا للواقــع مــن تأثيــر فــي األحــكام الشــرعية. 

ــه  ــم يكــن فقي ــن القيــم: »فالحاكــم-إذا ل قــال اب

النفــس فــي األمــارات، ودالئــل الحــال، ومعرفــة 

والمقاليــة،  الحاليــة  القرائــن  وفــي  شــواهده، 

كفقهــه فــي جزئيــات وكليــات األحــكام- أضــاع 

بمــا  وحكــم  أصحابهــا.  علــى  كثيــرة  حقوًقــا 

يعلــم النــاس بطانــه ال يشــكون فيــه، اعتمــاًدا 

منــه علــى نــوع ظاهــر لــم يلتفــت إلــى باطنــه 

وقرائــن أحوالــه. فهاهنــا نوعــان مــن الفقــه، ال 

ــدَّ للحاكــم منهمــا: فقــه فــي أحــكام الحــوادث  ُب

وأحــوال  الواقــع  نفــس  فــي  وفقــه  الكليــة، 

بيــن هــذا وهــذا فيعطــي  الناس…ثــم يطابــق 

الواقــع حكمــه مــن الواجــب، وال يجعــل الواجــب 

للواقــع«)33(. مخالفــا 

)31( صالــح قــادر الزنكــي، البعــد المصــدري لفقــه النصــوص، 
مرجــع ســابق )ص: 16/15(.

دار  )بيــروت:  والتبييــن  البيــان  عثمــان،  أبــو  الجاحــظ،   )32(
.)129/1( هـــ(   1423 الهــال،  ومكتبــة 

ــة، الطــرق الحكميــة )مكتبــة دار البيــان،  )33( ابــن قيــم الجوزي
د.ط و د.تـــ( )ص: 4(.
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األشــياء  علــى  الحكــم  فــي  مؤثــر  فالواقــع 

كمــا يتضــح مــن خــال هــذا النــص، فهــو شــريك 

فــي اســتنباط الحكــم؛ ألنــه محــل الوقــوف علــى 

والموانــع  واألمــارات  واألســباب  الشــروط 

مــن  كثيــًرا  فــات  الــذي  وهــذا  الحــال...  وشــواهد 

الحقــوق. مــن  كثيــًرا  فأضاعــوا  المفتيــن، 

 المبحث الثالث:
 مظاهر الغلو في تنزيل 

األحكام الشرعية وأسبابه

كثيــر مــن الظواهــر الفكريــة والســلوكية تحتــاج 

فــي  تتجلــى حقيقتهــا  إلــى دراســة معمقــة حتــى 

ضــوء األدلــة والقواعــد الشــرعية؛ ومــن أهــم تلــك 

الظواهــر: ظاهــرة الغلــو فــي الديــن التــي شــملت 

علــى  والعمــل،  العقيــدة  أو  والســلوك،  الفكــر 

مســتوى األفــراد والجماعــات.

الشــيء ومجــاوزة  فــي  التشــدد  هــو  فالغلــو 

والصلــة  والعــدل.  الوســط  فيــه، ومجانبــة  الحــد 

التضــاد)34(. الوســطية:  وبيــن  الغلــو  بيــن 

ا:  جــاء فــي القامــوس المحيــط: غــا فــي األمــر غلوًّ

ه)35(. فالغلــّو هــو مجاوز الحــّد والقدر)36(. جــاوز حــدَّ

التشــدد  فــي  الديــن  فــي  الغلــو  ويتحقــق 

والتنطــع  واإلســراف  والمبالغــة  والشــطط 

)34( ينظــر: الحمــوي، أبــو العبــاس، المصبــاح المنيــر، جــذر 
)غ ل و( )بيــروت: المكتبــة العلميــة( )452/2(، والموســوعة 
والشــئون  األوقــاف  وزارة  )الكويــت:  الكويتيــة  الفقهيــة 

.)139/43(  )14041983 اإلســامية، 

)ص:  ســابق  مصــدر  المحيــط،  القامــوس  الفيروزآبــادي،   )35(
.)1318

)36( ابن فارس، مقاييس اللغة، جذر )غلو( )387/4(.

تضــاد  التــي  األلفــاظ  مــن  وغيرهــا  والتعصــب 

وتعارضهــا. الوســطية 

والنهــي عــن الغلــّو فــي الديــن، واألمــر باالعتدال 

والتوســط اللذيــن همــا أّس االســتقامة، قــد جــاء 

منصوًصــا فــي كتــاب هللا وســنة نبّيــه عليــه الصاة 

ۡم َكَمــآ  الســام؛ مــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿فَٱۡســَتقِ

﴾ ]هــود: 112[. ْۚ ــوۡا َا َتۡطَغ ــَك وَل ــاَب َمَع ــن تَ ــرَۡت وََم ِم
ُ
أ

فهــذه اآليــة جــاء فيهــا األمــر باالســتقامة مــع 

بيــان ضابطهــا األســاس، وهــو تــرك الغلــّو والمبالغة 

التــي تحيــل هــذا الديــن مــن يســر إلــى عســر.

ِــي  َا َتۡغلُــواْ ف ۡهــَل ٱلِۡكَتٰــِب ل
َ
أ وقولــه تعالــى: ﴿َيٰٓ

ۚۚ ﴾ ]النســاء: 171[. حَــقَّ َّا ٱلۡ ِ إِل ـَـى ٱللَّ َا َتُقولـُـواْ عَل دِينُِكــۡم وَل

ــواْ  َا َتۡغلُ ــِب ل ــَل ٱلِۡكَتٰ ۡه
َ
أ ــۡل َيٰٓ وقولــه تعالــى: ﴿قُ

﴾]المائــدة: 77[. ّقِ حَ ــَر ٱلۡ ــۡم َغۡي ــي دِينُِك ِ ف

»ِإيَّاُكــْم  الســام:  الصــاة  عليــه  النبــي  وقــول 

َمــا َأْهَلــَك َمــْن َكاَن َقْبَلُكــُم  يــِن، َفِإنَّ َواْلُغُلــوَّ ِفــي الدِّ

يــِن«)37(. ِفــي الدِّ اْلُغُلــوُّ 

َوُروُحــوا،  َواْغــُدوا  ُبــوا،  َوَقارِ ُدوا  »َســدِّ وقولــه: 

ْلَجــِة، َوالَقْصــَد الَقْصــَد َتْبُلُغــوا«)38(. َوَشــْيٌء ِمــَن الدُّ

وتبــرز أهميــة دراســة ظاهــرة الغلــو فــي تأمــل 

تــه علــى الديــن مــن ِمَحــٍن، أبرزهــا: تشــويه  مــا َجرَّ

مــن  وتنفيرهــم  النــاس،  مــن  كثيــر  عنــد  صورتــه 

والتشــدد. العنــف  علــى  التــي حملوهــا  تعاليمــه 

وابــن   ،)280/5(  3057 رقــم:  ســننه،  فــي  النســائي  رواه   )37(
.)1008/2(  3029 الحديــث:  رقــم  ســننه،  فــي  ماجــه 

)38( رواه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب الرقــاق، بــاب القصــد 
والمداومــة علــى العمــل، رقــم الحديــث: 6463.
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ولمــا كانــت ظاهــرة الغلــو ظاهــرة مرضيــة فــي 

ــى أهــل العلــم والفكــر  ــا عل المجتمعــات، كان لزاًم

وال  الناجعــة،  الشــرعية  المعالجــة  يعالجوهــا  أن 

وضــع  ثــم  األســباب  بمعرفــة  إال  ذلــك  يتســنى 

تصــور للعــاج.

مظاهر الغلو في تنزيل األحكام 
الشرعية: 

الشــرعية  األحــكام  تنزيــل  فــي  الغلــو  يأخــذ 

المثــال: ســبيل  علــى  ومنهــا  متعــددة،  مظاهــر 

 النوع األول:
الغلّو في التوصيف؛

أي فــي أوصــاف النــاس كـــ: مؤمــن وكافــر، 

الدنيــا  فــي  أحكامهــم  ومنافق...وفــي  وتقــي 

واآلخــرة؛ كـــ: ولــي وعــدو، ومــن أهــل الجنــة، أو 

مــن أهــل النــار...

 النوع الثاني:
  الغلو في األشخاص: أئمة،
أو شيوًخا، أو قادة جماعات

يغلــب علــى بعــض النــاس الذيــن يتحّزبــون فــي 

جماعــة مــن المســلمين التعصــب لشــخص يؤّمــر 

ــه،  ــى طاعت ــق والعهــود عل عليهــم، وتؤخــذ المواثي

وعــدم مخالفتــه، وامتثــال أمــره ونهيــه.

ثــم يقــع منهــم االعتــداء علــى مخالفيهــم ممن 

لــم ينضــم إلــى جماعتهــم، ويكــون ذلــك االعتــداء 

باإليــذاء بالقــول أو الفعــل بغيــر حــق، وخاصــة إذا 

ــوع  ــداء صــادًرا عــن الشــيخ المتب كان األمــر باالعت

أو  رّده  يملكــون  ال  فإنهــم  المبايــع،  القائــد  أو 

التوقــف فيــه.

فــي  للشــيخ  أو  للجماعــة  النصــرة  تقــع  كمــا 

تعصــب أعمــى علــى الجماعــات األخــرى والمشــايخ 

اآلخريــن، دون تثبــت بــل بالجهــل والهــوى)39(.

مفهــوم  � وقادتهــا  الجماعــات  هــذه  حملــت 

الجماعــة الشــرعي علــى تنظيماتهــا وأمرائهــا 

وقادتهــا، وقــد ترتــب عــن هــذا لمفهــوم عنــد 

آثــار ســلبية  التنظيمــات  هــذه  أتبــاع وأعضــاء 

منهــا: مضــرة،  وخيمــة 

أال يقبلــوا مــن الديــن إال مــا جــاءت بــه طائفتهــم  �

وجماعتهم.

كانــوا  � ولــو  المخالفيــن  مــع  التعــاون  رفــض 

ضمــن دائــرة اإلســام، وال شــكَّ أن هــذا مــن 

الجماعــات. هــذه  فــي  الغلــّو  أعظــم 

منــاط  تحقيــق  فــي  االنحــراف  وقــع  وكمــا 

المعنــى الشــرعي للجماعــة عنــد الغــاة وتنزيلــه 

فــي  كذلــك  االنحــراف  وقــع  تنظيماتهــم،  علــى 

بهــا  جــاءت  التــي  للبيعــة  الشــرعي  المفهــوم 

أبعادهــا  بــكل  البيعــة  فعقــدوا  النصــوص، 

وقادتهــا،  الجماعــات  تلــك  ألمــراء  الشــرعية 

أن  حيــن  فــي  والبيعــات،  الجماعــات  وتعــددت 

البيعــة المقصــودة هــي البيعــة لإلمــام األعظــم؛ 
 
التنظيمــات. لرؤســاء  وليــس 

الجماعــات  إلــى  ذهبيــة  نصيحــة  تيميــة،  ابــن  ينظــر:   )39(
اإلســامية، تقديــم وتعليــق: مشــهور ســلمان، ط1 )دار الرايــة 

.)46-45  ،6 )ص:  1410هـــ1990-م(  والتوزيــع،  للنشــر 
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وكان لهــذه البيعــة أيًضــا لــوازم خطيــرة، التزمهــا 

ميــن فــي بعــض هــذه الجامعــات مــن  األتبــاع للمعظَّ

تنزيلهــم  ذلــك:  ومــن  طبقتهــم،  فــي  ومــن  القــادة 

كل النصــوص الــواردة فــي طاعــة اإلمــام األعظــم 

الــوالء  فيعقــدون  جماعتهــم؛  قائــد  علــى  وبيعتــه 

والبــراء بنــاء علــى االنتســاب لهــذا القائــد، ويثبتون له – 

بمقتضــى البيعــة – أن يتحّكــم فــي األمــوال واألنفــس، 

ــاع فــي ذلــك حــق االعتــراض)40(. وليــس لألتب

وهــذا كلــه مــن الغلــّو فــي التنزيــل والتطبيــق 

الــذي ال يجــوز، وفســاده – نظــًرا وواقًعــا – مــن أكبــر 

أدلــة بطانــه.

أسباب الغلو في تنزيل األحكام 
الشرعية:

لمظاهــر الغلــو فــي تنزيــل األحــكام الشــرعية 

التــي ســلف ذكــر بعضهــا أســباٌب علميــة ومنهجية 

كثيــرة، فياحــظ اشــتراك طوائــف فــي وقوعهــم 

واضحــة،  منهجيــة  وأخــال  علميــة  أخطــاء  فــي 

والمواقــف  األفــكار  فــي  الغلــو  إلــى  بهــم  أدى 

ذلــك: مــن  والســلوكات، 

التمسك بظواهر النصوص . 1
دون مراعاة فقهها 

ومقاصد الشرع منها

فالنصــوص الشــرعية ســواء أكانــت قرآًنــا 

رأي  يصــح  وال  عظيمــة،  مكانــة  لهــا  ســنة  أو 

الديــن فــي  اللويحــق، الغلــو فــي  الرحمــان  )40( ينظــر: عبــد 
حيــاة المســلمين المعاصــرة، ط1)مؤسســة الرســالة، 1412-

.)223-247 )ص:  1992م( 

للفقيــه إذا غفــل عــن النصــوص ولــم يأخــذ بهــا؛ 

لكــن المشــكلة تكمــن فــي التمســك بظواهــر 

مقاصدهــا.  ومعرفــة  فقههــا  دون  النصــوص 

وغالبــا مــا يحصــل هــذا مــن الذيــن لــم يتمرســوا 

الفقــه وأصولــه، ولــم يعرفــوا مــدارك اســتنباط 

الفقهــاء حــق المعرفــة.

يقــول ابــن عاشــور: »ومــن هنــا يقصــر بعض 

العلمــاء ويتوّحــل فــي َخضخــاض مــن األغــاط 

الشــريعة  أحــكام  اســتنباط  فــي  يقتصــر  حيــن 

ــى اللفــظ  ــه إل ــه رأي علــى اعتصــار األلفــاظ، ويوّج

ويأمــل  ويحّللــه  بــه  يقلَّ يــزال  فــا  بــه،  مقتنًعــا 

مــن  قدمنــاه  مــا  ويهمــل  ــه.  ُلبَّ يســتخرج  أن 

حافــات  مــن  بالــكام  يحــَف  بمــا  االســتعانة 

أدق  وإّن  والســياق.  واالصطاحــات  القرائــن 

االســتعانة  إلــى  وأحوجــه  الداللــة  فــي  مقــام 

التشــريع«)41(. مقــام  عليهــا 

غياب استحضار سياقات . 2
النصوص

دون  الشــرعية  للنصــوص  الســاذج  فالفهــم 

ــار لســياقاتها العامــة والخاصــة هــي أهــم مــا  اعتب

يــؤدي إلــى خلــل فــي تنزيلهــا فــي الواقــع وتطبيقهــا 

علــى المســتجدات؛ إذ تعمــد إلــى فهــوم وتصــورات 

مبثوتــة عــن ســياقاتها األصليــة، وتســقطها علــى 

تحقيــق  وال  تكييــف  غيــر  مــن  مغايــرة  ســياقات 

منــاط، وهــذا ظاهــر فــي الدعــوى إلــى جهــاد الطلــب، 

الشــريعة  مقاصــد  الطاهــر،  محمــد  عاشــور،  ابــن   )41(
اإلســامية، تحقيــق: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة )قطــر: وزارة 

.)81/3( 2004م(  1425هـــ  اإلســامية،  والشــؤون  األوقــاف 
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وفــرض الجزيــة علــى األقليــات الدينيــة فــي بعــض 

أو  التنزيــل،  لبيئــة  نظــر  دون  اإلســامية  البــاد 

أســباب النــزول أو الــورود، أو إعمــال لقواعــد النظــر 

 
 
فــي الســياقات.

ســياقات  مراجعــة  يتطلــب  مــا  وهــذا 

تحييــن  تعنــي  المراجعــة  وهــذه  النصــوص، 

لتائــم  التاريــخ  مــر  علــى  األحــكام  مــن  العديــد 

حاضــرة  المراجعــة  هــذه  كانــت  وقــد  الزمــان، 

فــي وعــي فقهــاء الصحابــة، فقــد كانــت لهــم 

النصــوص  ظواهــر  مقابــل  فــي  اجتهــادات 

تحقيقــا لمنــاط، وبنــاء علــى مصلحــة تطــرأ، أو 

مفســدة تــدرأ، وبنــاء علــى واقــع متجــدد قــد ال 

يكــون مشــموًلا بعمــوم النصــوص أو داخــًلا فــي 

إطاقهــا، لكــون تطبيقهــا عليــه قــد يكــون مخــا 

بمقصــد مــن مقاصــد الشــرع، أو معارضــا لكلــي 

أخــرى)42(. بأدلــة  الشــرع  مــن  علــم 

الحكم بالجزئي على الكلي. 3

الفكــر  أصحــاب  أن  يشــهد  الواقــع  إن 

المــأزوم حكمــوا بالجزئــي علــى الكلــي، وتجاهلــوا 

فقدمــوا  الهامــش،  فــي  وعاشــوا  الواقــع 

فتــاوى تتضمــن فروًعــا بــا قواعــد، وجزئيــات بــا 

مقاصــد، تجانــب المصالــح وتجلــب المفاســد، 

فخلقــوا فوضــى فكريــة ســرعان مــا اســتحالت 

وأعراًضــا  عصمتهــا  رغــم  مســفوكة  دمــاء 

حرمتهــا. رغــم  منتهكــة 

)42( نفســه )232/2(، وينظــر: ابــن بيــة، عبــد هللا بــن الشــيخ 
المحفــوظ، تنبيــه المراجــع علــى تأصيــل فقــه الواقــع، ط2 

.)29-28 2016م( )ص:  للنشــر،  )الموطــأ 

إن الموازنــة بيــن الجزئيــات والكليــات ضروريــة 

واالكتفــاء  االجتــزاء،  مــن  أخــرى  صــور  لتفــادي 

بالجزئيــات واإلعــراض عــن الكليــات، وعــدم فهــم 

التجــاذب الدقيــق بيــن الكلــي والجزئــي »فالقاعــدة 

جزئــي،  وأمــر  كلــي  أمــر  تعــارض  إذا  المقررة...أنــه 

مصلحــة  يقتضــي  الجزئــي  ألن  مقــدم؛  فالكلــي 

كليــة«)43(. مصلحــة  يقتضــي  والكلــي  جزئيــة، 

يربــط  متيــن  نظــر  إلــى  اليــوم  بحاجــة  ونحــن 

العاقــة بيــن الكليــات والجزئيــات، أو اســتنتاج كلــي 

المــكان  وإكراهــات  الزمــان،  تعامــات  مــن  جديــد 

بكلــي  معتبــرة  مصالــح  تضيــع  ال  حتــى  واألوان 

الشــرع مقدمــة علــى الجزئــي فــي الرتبــة والوضــع.

تنزيل األحكام من غير . 4
المكلفين شرًعا بذلك

تختلــف  الشــرعية  األحــكام  تنزيــل  جهــة  إن 

باختــاف الجهــات المقصــودة بالخطــاب. يقــول 

إمــام الحرميــن وهــو يتحــدث عــن إقامــة الحــدود 

وتنفيــذ التعازيــر: »فأمــا الحدود...وهــي بجملتهــا 

األمــور  يتولــون  والذيــن  األئمــة،  إلــى  مفوضــة 

رأي  إلــى  مفوضــة  والتعزيــرات  جهتهــم...  مــن 

اإلمــام. فــإن رأى التجــاوز والصفــح تكرمــا، فعــل، 

وال معتــرض عليــه، فيمــا عمــل. وإن رأى إقامــة 

التعزيــر تأديًبــا وتهذيًبــا فرأيــه المتبــع، وفــي العفــو 

متســع«)44(.  واإلقالــة 

)43( الشــاطبي، أبــو إســحاق، الموافقــات، تحقيــق: أبــو عبيــدة 
مشــهور بــن حســن آل ســلمان، ط1 )الناشــر: دار ابــن عفــان، 

1417هـــ/ 1997م( )498/1(.

)44( الجوينــي، عبــد الملــك أبــو المعالــي، غيــاث األمــم فــي 
الديــب، ط2 )مكتبــة  التيــاث الظلــم، تحقيــق: عبــد العظيــم 

.)218-217 )ص:  1401هـــ(  الحرميــن،  إمــام 
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التــي  النتائــج  يتوقعــون  ال  قــد  فالعامــة 

مــن  لديهــا  بمــا  الحاكمــة  الجهــة  تتوقعهــا 

معلومــات وتقاريــر، فالعقوبــة تبقــى معلقــة فــي 

المجــال الزجــري علــى تحقيــق المنــاط مــن الجهــة 

ــى المحــل، فاألحــكام  ــل الحكــم عل المختصــة لتنزي

لهــا  الشــرعية،  العقوبــة  كإيقــاع  الجزائيــة؛ 

فالصاحيــة  وموانعهــا،  وضوابطهــا  شــروطها 

فيهــا للجهــة الحاكمــة وحدهــا، فــا تســلط لألفــراد 

عليهــا؛ ألنهــم فاقــدو الشــرط األول وهــو شــرط 

الصاحيــة، فلــو ارتكــب ذلــك لــكان مخطًئــا وخاطًئــا 

للحــدود. ا  ومتجــاوًز

واألســباب  الشــروط  يراعــي  فالحاكــم   

والموانــع الجليــة والخفيــة؛ فــإن عمــر لمــا أوقــف 

للبكــر  بالنســبة  الفاحشــة  مرتكــب  نفــي  عقوبــة 

كان يتوقــع خــروج المنفــي عــن اإلســام بالكليــة 

لمشــاهدته مثــاًلا مــن هــذا النــوع، فــا شــك أنــه قــد 

نمــى إلــى علمــه بــأن مــن تطاولهــم العقوبــة قــد 

يتركــون الملــة اإلســامية ســخًطا، فــرأى مظنــة 

ال  فقــد  فــرد  فــي  تحققــت  لــو  ألنهــا  المفســدة؛ 

تتحقــق فــي غيــره، لكــن المظنــة جعلــت عمــر رضــي 

هللا عنــه يــرى أن المفســدة المترتبــة علــى ذلــك 

ذلــك.  أعظــم، فأوقــف 

وعلــق كذلــك حــد الســرقة عــام الرمــادة لمــا 

رأى أن الشــدة التــي فيهــا النــاس ال تتناســب مــع 

العقوبــة، وهــذا أمــر ال يتعلــق بشــخص فيعرفــه 

بمجتمــع  يتعلــق  ولكنــه  المفتــي،  أو  القاضــي 

تحقــق المنــاط فيــه الجهــُة المختصــُة ممــا يجتمــع 

 لديهــا مــن العلــم بأحــوال النــاس. فالحــدود مــن 

اختصــاص الســلطان أو نوابــه، والتعزيــرات مــن 

صاحياتــه)45(.

التشديد والتضييق. 5

إن منهج التشــديد والتضييق ال يتاءم 

مــع مبــادئ اإلســام الــذي جاء لرفــع الحرج 

ــا  والتخفيــف علــى النــاس، قــال تعالــى: ﴿َم

ــرَٖج﴾  ــۡن َح ــم ّمِ ۡيُك ــَل َعلَ ُ لَِيۡجَع ــُد ٱللَّ يُرِي
 ُ ]المائــدة: ٦[، وقــال ســبحانه: ﴿يُرِيــُد ٱللَّ

ــۡمۚ﴾ ]النســاء: 28[، وقــد  ــَف َعنُك ّفِ خَ ن ُي
َ
أ

وردت نصــوص كثيــرة مــن الكتــاب والســنة 

علــى  وتحــّث  التيســير  علــى  تــدل  النبويــة 

عــدم حمــل النــاس علــى الشــدة والضيــق 

فــي كل األمــور.

الغلو في سد الذرائع . 6
والمبالغة في األخذ 

باالحتياط

ال شــك أن الشــريعة قامــت علــى جلــب 

هللا  حــّرم  وإذا  المفاســد،  ودرء  المصـــالح 

تفضــي  ولــه طــرق ووســائل  تعالــى شــيًئا 

عندمــا  ولكــن  أيًضــا،  يحرمهــا  فإنــه  إليــه 

اعتبــار  فــي  المبالغــة  حــد  إلــى  األمــر  يصــل 

الذرائــع–  ســد  قاعــدة  –أي  القاعــدة  هــذه 

 مثــل تعطيــل مصلحــة راجحــة فــي مقابــل 

)45( قــال الشــيخ خليــل: »وعــزر اإلمــام لمعصيــة هللا أو لحــق 
آدمــي حبًســا ولوًمــا«. مختصــر خليــل، تحقيــق: أحمــد جــاد، ط1، 
وينظــر:   ،)246 1426هـــ/2005م( )ص:  الحديــث،  دار  )القاهــرة: 
ســابق  مرجــع  الظلــم،  التيــاث  فــي  األمــم  غيــاث  الجوينــي، 

.)231(
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ويســد  الفقيــه  يظنهــا  متوهمــة  مفســدة 

يشــعر-  ال  حيــث  -مــن  بذلــك  فإنــه  بابهــا، 

الشــرع)46(. إلــى  يســيء 

التقليد والجمود . 7

التقليــد فــي اللغــة مأخــوذ مــن القــادة التــي 

يقّلــد اإلنســان غيــره بهــا، وأمــا فــي االصطــاح 

فهــو عبــارة عــن العمــل بقــول الغيــر مــن غيــر 

حجــة ملزمــة، وهــو مأخــوذ مــن تقليــده بالقــادة 

عبــارة  باختصــار  وهــو  عنقــه)47(،  فــي  وجعلهــا 

عــن: اتبــاع اإلنســان غيــره فيمــا يقولــه أو يفعلــه 

فــي  وتأمــل  نظــر  غيــر  مــن  حقيقتــه  معتقــدا 

الدليــل، كأن المتبــع جعــل قــول الغيــر أو فعلــه 

قــادة فــي عنقــه)48(.

إلــى الغلــو فــي نظــري  يــؤدي  الــذي  والتقليــد 

هــو التقليــد فــي الفتــوى بنقــل أقــوال الغيــر ســواء 

أكانــوا متقدميــن أو معاصريــن دون معرفــة أدلتها 

وعللهــا وســياقها، وإســقاطها فــي هــذا الواقــع 

المعاصــر دون الوعــي بمتغيراتــه ومابســاته وهــو 

مــا يســبب فــي الجمــود.

وهــذا مــا انتقــده العلمــاء قديًمــا وبينــوا خطــأ 

نقــل أقــوال العلمــاء دون معرفــة أدلتها وحججها، 

)46( ُتنظــر العاقــة بيــن المصالــح والمفاســد فــي: العــز بــن 
عبــد الســام، قواعــد األحــكام فــي مصالــح األنــام، مراجعــه: 
طــه عبــد الــرؤوف ســعد )القاهــرة: مكتبــة الكليــات األزهريــة، 

1991م( )14/1(. 1414هـــ 

عبــد  تحقيــق:  األحــكام،  أصــول  فــي  اإلحــكام  اآلمــدي،   )47(
الــرزاق عفيفــي )بيــروت- دمشــق- لبنــان: المكتــب اإلســامي( 

.)221/4(

ط1  التعاريــف،  مهمــات  علــى  التوقيــف  المنــاوي،   )48(
.)106 )ص:  1410هـــ - 1990م  الكتــب،  عالــم  )القاهــرة: 

وكذلــك دون مراعــاة واقــع المســألة المســؤول 

هــذا  وعــدوا  والمكانــي،  الزمانــي  عنهــا وســياقها 

العمــل ضــاًلا وإضــاًلا فــي الديــن؛ لمــا يــؤدي إليــه 

مــن الجمــود وإســقاط األحــكام فــي غيــر مواقعهــا 

التــي ال ُتحقــق فيهــا مقاصــد الشــريعة، وتتجــاوز 

العــدل والتيســير، وُتوقــُع فــي المغــاالة والتشــدد.

فصــل  فــي  هللا  رحمــه  القيــم  ابــن  قــال 

تغيــر الفتــوى واختافهــا بحســب تغيــر األزمــة 

واألمكنــة واألحــوال والنيــات والعوائــد: »هــذا 

فصــل عظيــم النفــع جــًدا، وقــع بســبب الجهــل 

بــه غلــط عظيــم علــى الشــريعة، أوجــب مــن 

الحــرج والمشــقة وتكليــف مــاال ســبيل إليــه مــا 

يعلــم أن الشــريعة الباهــرة التــي فــي أعلــى رتــب 

المصالــح ال تأتــي بــه«)49(، وقــال ابــن عابديــن: 

»فهــذا كلــه وأمثالــه دالئــل واضحــة علــى أن 

ــى المنقــول فــي  ــه الجمــود عل ــي ليــس ل المفت

كتــب ظاهــرة الروايــة، مــن غيــر مراعــاة الزمــان 

ويكــون  كثيــرة،  حقوًقــا  يضيــع  وإال  وأهلــه، 

ضــرره أعظــم مــن نفعــه«)50(؛ »ولهــذا قالوا في 

شــروط االجتهــاد: إنــه ال ُبــدَّ فيــه مــن معرفــة 

تختلــف  األحــكام  مــن  فكثيــر  النــاس،  عــادات 

باختــاف الزمــان، لتغيــر عــرف أهلــه، أو لحــدوث 

لــو  بحيــث  الزمــان،  أهــل  فســاد  أو  ضــرورة 

بقــي الحكــم علــى مــا كان عليــه أوًلا، للــزم منــه 

قواعــد  ولخالــف  بالنــاس،  والضــرر  المشــقة 

والتيســير  التخفيــف  علــى  المبنيــة  الشــريعة 

)49( ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، 
مصدر ســابق )337/4(.

)50( ابــن عابديــن، محمــد أميــن أفنــدي، مجموعــة رســائل ابــن 
عابديــن: رســالة نشــر العــرف فــي بنــاء بعــض األحــكام علــى 

العــرف، )د.ط و د.ت( )131/2(.
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ودفــع الضــرر والفســاد، لبقــاء العالــم علــى أتــم 

نظــام، وأحســن أحــكام«)51(.

العلــل  مــن  علــة  والجمــود  التقليــد  ويعــد 

الفكريــة التــي أدت إلــى توقــف مواكبــة حركــة الفقــه 

الشــرعي للواقــع المتغيــر المتجــدد، فاألصــل فــي 

علــم الفقــه أن يســير مــع حركــة الواقــع ويواكــب 

مســتجداته ونوازلــه ليؤطرهــا بالشــرع الخالــد فــي 

كل زمــان ومــكان.

فــي  الفقــه  حركــة  تتوقــف  عندمــا  لكــن 

مرحلــة تاريخيــة معينــة، فتعمــد إلــى اســتهاك 

مقرراتهــا، وإلــزام عــدم الخــروج عليهــا مــن غيــر 

تمييــز بيــن األصــول والفــروع فيهــا، وال بيــن مــا 

هــو قابــل لاســتمرار ومــا هــو محــدود بظرفــه 

الزمانــي والمكانــي، فهــا هنــا يتــم عــزل الفقــه 

والواقــع  شــيئا  الفقــه  فيغــدو  الواقــع،  عــن 

شــيئا آخــر. كمــا يجعــل حركيــة تنزيلــه كمــا هــو 

ُتســِفر عــن آفــات فرديــة أو اجتماعيــة، فكثيــر 

والمشــكات  والخصومــات  الحــروب  مــن 

للواقــع  نتيجــة فهــم ســيئ  هــي  اآلن  الدائــرة 

مــن جهــة، ونتيجــة اســتصحاب أقــوال وفتــاوى 

تاريخيــة  ســياقات  فــي  قيلــت  أو  جامــدة 
معينــة)52(. وبشــروط 

)51( نفسه )125/2(.

)52( ينظــر فــي ذم التقليــد والجمــود: ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام 
 ،)574/3( ســابق  مصــدر  العالميــن،  رب  عــن  الموقعيــن 
الفكــر،  دار  )بيــروت:  ط1  إبليــس،  تلبيــس  الجــوزي،  وابــن 

.)74 )ص:  1421هـــ/2001م( 

التعصب المذهبي. 8

ألحــد  أو  لــرأي،  أو  لمذهــب،  التعصــب  وهــو 

المتعصــب  الشــخص  يقبــل  فــا  العلمــاء،  مــن 

الــرأي  الحــوار، وال يعتــرف بوجــود  المناقشــة وال 

اآلخــر؛ ألنــه يتوهــم أن كل رأي مــا عــدا رأيــه هــو رأي 

خاطــئ، وهــو وحــده علــى الحــق، ومــن عــداه علــى 

ضــال؛ فيشــنع علــى المخالفيــن، ويلــزم النــاس 

برأيــه، وهــذا الصنيــع ال شــك أنــه يوقــع النــاس فــي 

ضيــق وحــرج، والعلمــاء األماثــل حــذروا مــن مثــل 

هــذه التصرفــات. 

مــا  لنفســه  يجيــز  االتجــاه  هــذا  وصاحــب 

إلــى  تعصبــه  بــه  ويصــل  غيــره،  علــى  يحرمــه 

الجمــود علــى فهمــه وإن كان قاصــًرا ال يعطــي 

رؤيــة واضحــة للمصالــح والمقاصــد الشــرعية، 

ــوازن مــا عنــده بمــا عنــد  وظــروف العصــر، وال ي

ــذي ينتهــي  ــاء، ال ــن، مــن خــال الحــوار البن اآلخري

إلــى الوصــول للبرهــان األوضــح، والــرأي األرجــح، 

األقــوى. والحجــة 

رأينــا  الــذي  الديــن  فــي  الغلــو  فــإن  وبالجملــة، 

بعــض مظاهــره وأســبابه الســائدة فــي هــذا العصــر 

المؤديــة إلــى مفاســد كثيــرة توقــع فــي ضيــق شــديد، 

ــى  ــر، وســد األبــواب والســبل الموصلــة إل وحــرج كبي

مقاصــد الشــرع، والميســرة علــى الخلــق، فيــؤدي إلى 

انفــات وخــروج عــن منهــج الوســطية واالعتــدال 

الــذي ســنتناول فــي المبحــث اآلتــي بعــض أسســه 

فــي البعــد التنزيلــي والجانــب التطبيقــي.
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 المبحث الرابع:
 أسس منهج الوسطية في 

فقه التنزيل

القصــور  مشــكلة  اإلســامية  األمــة  تعيــش 

األبعــاد: الثاثــي 

قصور في إدراك الواقع.. 1

قصــور فــي فهــم تأثيــر الواقــع فــي األحــكام . 2

الشــرعية فــي الجملــة.

قصــور فــي منهجيــة اســتنباط األحــكام بنــاء . 3

والمقاصــد  النصــوص  بيــن  العاقــة  علــى 

الواقــع. وبيــن 

التطبيــق  أو  التنزيــل  فقــه  مشــكلة  إنهــا 

والقصــور  ِبَفِقيــٍه«،  َلْيــَس  ِفْقــٍه  َحاِمــِل  »َوُربَّ 

المذكــور هــو نــوع مــن الجهــل بالمطلــوب، وهــو 

الجهــل المــؤدي إلــى الغلــو والتشــدد واإلفــراط 

والتفريــط)53(.

ضبــط  هــو  التنزيــل:  فقــه  بمنهــج  فالمــراد 

العاقــة بيــن النــص والواقــع؛ وذلــك بضبــط آليــات 

تنزيــل النــص علــى الواقــع وشــروطه ومســالكه 

ووســائله بالبحــث والدراســة، بنــاء علــى ضــرورات 

وإكراهــات مــن شــأنها أن تمــس بمصالــح الديــن 

شــرًعا،  المعتبــرة  للمصالــح  مائمــة  الدنيــا  أو 

التشــهي ومراغمــة الشــريعة)54(. بعيــدة عــن 

فقــه  تأصيــل  علــى  المراجــع  تنبيــه  بيــة،  ابــن  ينظــر:   )53(
.)19 )ص:  ســابق  مرجــع  الواقــع، 

هللا  عبــد  بيــه  ابــن  للشــيخ  التأطيريــة  الورقــة  ينظــر:   )54(
المقدمــة لمؤتمــر: االجتهــاد بتحقيــق المنــاط: فقــه الواقــع 
 20-18 بيــن:  مــا  الفتــرة  فــي  بالكويــت،  المنعقــد  والتوقــع 

.)15 )ص:

المنهــج بصفــة عامــة  هــذا  ولتحديــد أســس 

يمكــن أن نقــول: إن أركان هــذا المنهــج قائمــة على:

ضمــن . 1 وفهمــه  الشــرعي  الحكــم  معرفــة 

والضوابــط. اآلليــات 

يــراد تحقيــق المنــاط . 2 الــذي  معرفــة الواقــع 

الحكــم الشــرعي عليــه. فيــه، وتنزيــل 

معرفــة المنهــج الــذي ينبغــي أن يتبــع فــي . 3

يــل. التنز

التنزيــل  فقــه  ينتــج  الثاثــة  األركان  وبهــذه 

أو  النازلــة  لتلــك  الصحيحــة  الفتــوى  وهــي  ثمرتــه 

ابــن  العامــة  الــذي وضحــه  هــو  وهــذا  الواقعــة، 

وال  المفتــي  يتمكــن  »وال  بقولــه:  الجوزيــة  قيــم 

بالحــق إال بنوعيــن  الفتــوى والحكــم  الحاكــم مــن 

والفقــه  الواقــع  فهــم  أحدهمــا:  الفهــم:  مــن 

بالقرائــن  مــا وقــع  فيــه واســتنباط علــم حقيقــة 

علًمــا.  بــه  يحيــط  حتــى  والعامــات  واألمــارات 

وهــو  الواقــع،  فــي  الواجــب  الثانــي: فهــم  والنــوع 

فهــم حكــم هللا الــذي حكــم بــه فــي كتابــه أو علــى 

لســان رســوله فــي هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحدهمــا 

علــى اآلخــر، فمــن بــذل جهــده واســتفرغ وســعه 

فــي ذلــك لــم يعــدم أجريــن أو أجــًرا، فالعالــم مــن 

يتوصــل بمعرفــة الواقــع والتفقــه فيــه إلــى معرفــة 

ورســوله«)55(. هللا  حكــم 

إن التنزيــل والتطبيــق عبــارة عــن تطابــق كامــل 

بيــن األحــكام الشــرعية وتفاصيــل الواقــع المــراد 

تطبيقهــا عليــه، بحيــث ال يقــع إهمــال أي عنصــر 

)55( ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، 
مصــدر ســابق )165/2(.
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أو بعيــد، وهــذا مــا يتطلــب  تأثيــر مــن قريــب  لــه 

التدقيــق فــي الدليــل بشــقيه الكلــي والجزئــي، وفــي 

الواقــع والمتوقــع، واألثــر المحتمــل للحكــم فــي 

صاحــه وفســاده.

فــي  الوســطية  منهــج  فــإن  وعليــه؛ 

تنزيــل األحــكام الشــرعية، -موزونًــا بميــزان 

بمعيــار  معتبــرة  والمفاســد،  المصالــح 

العقــل  ومعيــار  والجزئــي،  الكلــي  الشــرع 

المنهــج  هــو  قضيــة-  كل  فــي  الفاحــص 

الصحيــح لمراجعــة كثيــر مــن األحــكام التــي لــو 

تركــت فيهــا عمومــات النصــوص علــى عمومهــا 

دون تخصيــص، ومطلقاتهــا علــى إطاقهــا بــا 

تقييــد، ودون مراعــاة للواقــع، لذهبــت مصالــح 

معتبــرة بكلــي الشــرع مقدمــة علــى الجزئــي فــي 

القرافــي:  قــول  نــدرك  وبهــذا  والوضــع؛  الرتبــة 

فــي  ضــال  أبــًدا  المنقــوالت  علــى  »والجمــود 

المســلمين  علمــاء  بمقاصــد  وجهــل  الديــن 

القيــم:  ابــن  وقــول  الماضيــن«)56(،  والســلف 

»ومــن أفتــى النــاس بمجــرد المنقــول فــي الكتــب 

وأزمنتهــم  وعوائدهــم  عرفهــم  اختــاف  علــى 

فقــد  أحوالهــم  وقرائــن  وأحوالهــم  وأمكنتهــم 

ضــل وأضــل، وكانــت جنايتــه علــى الديــن أعظــم 

مــن جنايــة مــن طبــب النــاس كلهــم علــى اختاف 

بادهــم وعوائدهــم وأزمنتهــم وطبائعهــم بمــا 

فــي كتــاب مــن كتــب الطــب علــى أبدانهــم«)57(.

)56( القرافــي، شــهاب الديــن، الفــروق )الناشــر: عالــم الكتــب، 
د.ط و د . تـــ( )177/1(.

)57( ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، 
مرجــع ســابق )66/3(.

ومــن أهــم أســس منهــج الوســطية فــي فقــه 

التنزيــل التــي ترنــو هــذه الورقــة البحثيــة إلــى بيانهــا 

وإبــراز أهميتهــا فــي اجتنــاب الغلــو والتشــدد فــي 

التنزيــل، مــا يأتــي:

يرها
ِ
أولًا: تصوُّر النازلة وتصو

مشــتقتان  و»التصويــر«  »التصــور«  فكلمتــا 

ــوَرة َتــرُِد ِفــي كاِم اْلَعــَرِب  مــن جــذر )ص/و/ر(، والصُّ

ــى: ــى َمْعَن َعَل

ــْيِء َوَهْيَئِتــِه، ُيَقــاُل ُصــوَرة الفْعــل  � َحِقيَقــِة الشَّ

َكــَذا َوَكــَذا: َأْي هْيَئُتــه.

ــَذا:  � ــَذا َوَك ــى صفتــه؛ فُصــوَرة األمــرِ َك ــى َمْعَن َوَعَل

َأْي ِصفُتــه، ومنــه قولهــم: صــورة المســألة كــذا 

أي صفتهــا. يقــال هــذا األمــر علــى ثــاث صــور، 

ــه فــي  ــه المجــردة وخيال وصــورة الشــيء ماهيت

الذهــن أو العقــل)58(.

قــال نكــري: »الصــورة: مــا يمتــاز بــه الشــيء، 

الشــيء  يحصــل  بــه  مــا  الشــيء  صــورة  ويقــال 

معنييــن؛  علــى  تطلــق  الصــورة  بالفعل...ولفــظ 

العلــم  وثانيهمــا:  المعلومــة،  الماهيــة  أحدهمــا: 

الذهنــي... بالتشــخص  المتشــخص  األمــر  وهــو 

المعلــوم  تطلق...علــى  الصــورة  أن  والحاصــل 

الذهــن)59(. فــي  بهــا  المتميــز 

)58( ابــن األثيــر، النهايــة فــي غريــب الحديــث واألثــر، تحقيــق: 
طاهــر أحمــد الزاوىمحمــود محمــد الطناحــي )بيــروت: المكتبــة 

العلميــة، 1399هـــ/1979م( )59/3(.

)59( عبــد النبــي نكــري، دســتور العلمــاء، تعريــب: حســن هانــي 
1421هـــ/2000م(  العلميــة،  الكتــب  دار  )بيــروت:  ط1  فحــص، 

.)182/2(
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مجســمة،  ُصــوَرة  َلــُه  جعــل  الشــيَء  ر  وصــوَّ

ِــي  ف يَُصّوِرُُكــۡم  ـذِي  َـّ ٱل اْلَعزِيز: ﴿ُهــَو  ْنزِيــل  َوِفــي التَّ

.)60(]6 يََشــآءُۚ﴾ ]آل عمــران:  رَۡحــاِم َكۡيــَف 
َ
ۡأ ٱل

ــْيء اســتحضر صورتــه فــي ذهنــه،  وتصــّور الشَّ

وتخيلــه.

ر: حصول صورة الشيء في العقل. والتصوُّ

والتصويــر: بيــان حقيقــة الشــيء علــى مــا هــو 

عليــه، وهــذا يفهــم مــن النصــوص اآلتيــة: يقــول 

االعتنــاء  يجــب  مــا  أهــم  »ومــن  الحرميــن:  إمــام 

بــه تصويــر قيــاس الشــبه وتمييــزه عــن قيــاس 

المعنــى«)61(.

ــق تصويرهــا  ويقــول أيًضــا: »المســألة إذا ُحقِّ
لــم يبــق فيهــا خــاف«)62(.

مســألة  ذكــر  عنــد  العيــد  دقيــق  ابــن  ويقــول 

تعــارض نصيــن كل واحــد منهمــا بالنســبة لآلخــر 

عــام مــن وجــه خــاص مــن وجــه: »وتحقيــق ذلــك أوًلا 

يتوقــف علــى تصويــر المســألة«)63(. 

مــن  مأخــوذ  التصويــر  أن  والحاصــل 

الصــورة، وصــورة الشــيء: هــي هيئتــه التــي هــو 

بتشــخيصها  يتحقــق  النازلــة:  وتصويــر  عليهــا، 

رهــا  تصوُّ بعــد  وذلــك  هــي،  كمــا  وتوصيفهــا 

الوســيط،  المعجــم  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  )60( مجمــع 
الدعــوة( )ص: 528(. دار  )الناشــر:  ر(  مــادة: )ص و 

الفقــه،  أصــول  فــي  البرهــان  المعالــي،  أبــو  الجوينــي،   )61(
تحقيــق: صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، ط1 )بيــروت: دار الكتــب 

.)53/2( 1418هـــ/1997م(  العلميــة، 

)62( نفسه )256/2(.

)63( ابــن دقيــق العيــد، إحــكام اإلحــكام شــرح عمــدة األحــكام 
)الناشــر: مطبعــة الســنة المحمديــة( )د.ط و د.ت( )289/1(.

والتعــرف علــى حقيقتهــا، واإلحاطــة بماهيتهــا، 

وارتســام صورتهــا الحقيقيــة فــي ذهــن الباحــث 

بمــا  لبــس  دون  عليــه  هــي  مــا  علــى  وإدراكهــا 

ــراد تنزيــل  يشــتبه بهــا، ومعرفــة الواقــع الــذي ي

المنــاط  بيــن  والتمييــز  عليــه  الشــرعي  الحكــم 

غيــر  المطلــق  والمنــاط  المعيــن  الخــاص 

المعيــن. قــال إمــام الحرميــن: »وال بــد مــن أن 

]يفهــم[ الواقعــة المرفوعــة إليــه علــى حقيقتهــا، 

ويتفطــن لموقــع اإلعضــال، وموضــع الســؤال، 

منهــا. اإلشــكال  ومحــل 

يفــرض  فكيــف  الواقعــة  يفهــم  لــم  إذا  فأمــا 

نفــوذ حكمــه فيهــا، وليــس فــي عالــم هللا أخــزى 

مــن متصــد للحكــم لــو أراد أن يصــف مــا حكــم بــه، 

يســتطعه«)64(. لــم 

وقــال الشــاطبي: »ال يصــح للعالــم إذا ســئل 

عــن أمــر كيــف يحصــل فــي الواقــع إال أن يجيــب 

بحســب الواقــع، فــإن أجــاب علــى غيــر ذلــك أخطــأ 

فــي عــدم اعتبــار المنــاط المســؤول عــن حكمــه؛ 

ألنــه ســئل عــن منــاط معيــن، فأجــاب عــن منــاط 

غيــر معين...فالــكام علــى منــاط خــاص يختلــف 

مــع العــام لطــروء عــوارض...«)65(.

ثانًيا: تحقيق مناطات األحكام

بنــاء علــى »أن كل مســألة تفتقــر إلــى نظريــن: 

مناطــه«)66(.  فــي  ونظــر  الحكــم،  دليــل  فــي  نظــر 

)64( الجوينــي، غيــاث األمــم فــي التيــاث الظلــم، مرجــع مذكــور 
)ص: 301-300(.

)65( الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق )302-300/3(.

)66( الشــاطبي، االعتصــام، تحقيــق: ســليم بــن عيــد الهالــي، 
ط1 )الســعودية: دار ابــن عفــان، 1412هـــ/1992م( )666/2(.
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بيــن  الجمــع  يقتضــي  نازلــة  أي  فــي  فاالجتهــاد 

المناطيــة،  والموضوعــات  النقليــة  المقدمــات 

دائــران  نظــران  للمجتهــد  يتحصــل  أن  ومؤداهــا 

وتنويًطــا. فهًمــا  بالدليــل  األخــذ  علــى 

والفهــم دائــر علــى ســياق الخطــاب والتخاطب، 

والتنويــط فهــو مــن مكونــات ســياق التنزيل.

وبــه يعلــم أنــه »ال يصــح للعالــم إذا ســئل عــن 

أمــر كيــف يحصــل فــي الواقــع إال أن يجيــب بحســب 

الواقع«)67(.

فتحقيــق المنــاط يعتبــر العــدة المعرفيــة 

علــى  الشــرعية  األحــكام  لتنزيــل  الازمــة 

الشــرعية  األحــكام  أّن  باعتبــار  الوقائــع، 

معلقــة بعــد النــزول علــى موجــود مشــخص 

الواقــع  مراعــاة  إن  إذ  الواقــع؛  وجــود  وهــو 

أهــم  يمثــل  خالــه  مــن  المنــاط  وتحقيــق 

شــرط لتحقيق العدل والوســطية والتيســير 

فــي تنزيــل األحــكام، وهــي مقاصــد أعلــى فــي 

المقاصــد)68(. ســلم 

أســاس  شــرط  المنــاط  فتحقيــق 

فــي  المتوخــاة  والمصالــح  المقاصــد  لتنزيــل 

مجــال  مــن  األحــكام  وجزئيــات  األدلــة  كليــات 

النظريــات والتصــورات إلــى ميــدان العمليــات 

. ت لتطبيقــا ا و

)67( الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق )301/3(.

)68( تنظــر: قاعــدة التيســير ورفــع الحــرج فــي: صناعــة الفتــوى 
الدراســات  مركــز  )الربــاط:  ط1  بيــة،  ابــن  األقليــات،  وفقــه 
واألبحــاث وإحيــاء التــراث بالرابطــة المحمديــة للعلمــاء، 1433-

.)245-235 )ص:  2012م( 

وليكــون التعامــل مــع المقاصــد منضبطا يجب 

االســتنجاد بلفيــف مــن األدلــة األصوليــة كمعيــار 

علــى  تنزيلــه  وحســن  الدليــل  تطبيــق  لســامة 

المحــل، كاالستحســان واالســتصاح والذرائــع ...

هــو  األحــــوال  أكثــر  فــي  االستحســان  فــإن 

ــن  ــى المصلحــة والعــدل كمــا يقــول اب االلتفــات إل

مقابــل  فــي  جزئيــة  بمصلحــة  األخــذ  أو  رشــد)69(، 

الشــاطبي)70(. يقــول  كمــا  كلــي  دليــل 

تلــك هــي البيئــة األصوليــة لتحقيــق المنــاط، 

األحــكام،  هــذه  فيهــا  تتجلــى  التــي  البيئــة  أمــا 

فهــي الواقــع الــذي بفهمــه وفقهــه واســتنباط 

لتنزيــل الحكــم. حقيقتــه يتهيــأ المحــل 

لــوزن  أداة  هــو  المنــاط  بتحقيــق  فالتنزيــل 

والقواعــد  النصــوص  كفتــاه  بميــزان  األحــكام 

أخــرى. جهــة  مــن  والواقــع  جهــة  مــن  الكليــة 

إن تحقيــق المنــاط فــي النازلــة إلصــدار حكــم 

شــرعي مناســب عليهــا بحاجــة إلــى اجتهــاد ونظــر 

وتحليــل لجميــع عناصــر الواقعــة، وتفكيــك لهــا إذا 

كانــت مركبــة مــن عــدة مفــردات، للتثبــت بعدهــا 

المزمــع  الحكــم  لمنــاط  اســتجماعها  مــدى  مــن 

تطبيقــه عليهــا.

يجمــع  أن  الفقيــه  مــن  يســتدعي  وهــذا 

البحــث،  محــل  بالقضيــة  المتعلقــة  المعلومــات 

وأســباب  ونشــأتها  حقيقتهــا  يعــرف  حتــى 

ظهورهــا، وعليــه أن يتواصــل مــع أهــل التخصــص 

)69( ابــن رشــد الحفيــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، 
د.ط )القاهــرة: دار الحديــث، 1425هـــ/2004م( )201/3(.

)70( الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق )194/5(.
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فــي موضــوع الواقعــة، للتحقــق مــن المعلومــات 

التــي جمــع، أو إلزالــة مــا اعترضــه مــن إشــكاالت 

.)71 ومابســات)

المنــاط  بتحقيــق  اإللمــام  أن  والحاصــل 

األحــكام  لتنزيــل  علمــي  شــرط  وقواعــده 

بميــزان  موزونــة  الوقائــع،  علــى  الشــرعية 

المصالــح والمفاســد، معتبــرة بمعيــار الشــرع 

الكلــي والجزئــي ومعيــار العقــل الفاحــص فــي 

قضيــة. كل 

ثالثًا: فقه الواقع

بــكل  بالواقــع  التبصــر  يعنــي  الواقــع  فقــه 

أبعــاده، لتحقيــق مقاصــد الشــرع فــي الواقــع 

الــذي يتــم تنزيــل النصــوص واألحــكام الشــرعية 

عليــه. أو هــو: الفهــم العميــق لمــا تــدور عليــه 

حيــاة النــاس ومــا يعترضهــا ومــا يوجههــا.

الواقــع  دراســة  علــى  »مبنــي  الواقــع  ففقــه 

المعيــش، دراســة دقيقــة مســتوعبة لــكل جوانــب 

المعلومــات،  أصــح  علــى  معتمــدة  الموضــوع، 

وأدق البيانــات واإلحصــاءات«)72(، فدراســة الواقــع 

هــو أســاس لبنــاء فقهــه.

تنزيــل  فقــه  أصــل  هــو  الواقــع  فقــه  إن 

فإطــاق  الوقائــع،  علــى  الشــرعية  األحــكام 

وعمومهــا  بقيودهــا،  مقيــد  األحــكام 

)دار  الفقهــي  التكييــف  شــبير،  عثمــان  محمــد  ينظــر:   )71(
.)70-69 )ص:  2004م(  القلــم، 

فــي  اإلســامية  الحركــة  أولويــات  القرضــاوي،  يوســف   )72(
المرحلــة القادمــة، ط1 )القاهــرة: مكتبــة وهبــة، 1991م( )ص: 

.)30

كان  ولذلــك  بخصائصهــا،  مخصــوص 

خطــاب الوضــع شــروًطا وأســباًبا وموانــع، 

رخصــا وعزائــم، ناظًمــا للعاقــة بيــن خطــاب 

وطلــب  إيقــاع،  طلــب  بأصنافــه:  التكليــف 

بساســته  الواقــع  وبيــن  وإباحــة،  امتنــاع، 

النصــوص  هــي  ومــا   ،)73( وإكراهاتــه  ورخائــه 

التــي تتنــزل علــى النــاس فــي واقعهــم فــي 

التكاليــف  مــن  يؤجــل  ومــا  معينــة،  مرحلــة 

لتوفيــر االســتطاعة، إنمــا هــو فقــه الواقــع 

النــص. فقــه  جانــب  إلــى 

فقــه  ثمــرة  هــو  إنمــا  النصــوص  فتنزيــل 

الواقــع وتفاعــل النــص مــع الواقــع، أو هــو فقــه 

التنزيــل.

 رابًعا: فقه التوقع 
)فقه المآالت(

إن االجتهــاد التنزيلــي تراعــى فيــه مــآالت 

وســبيله  نتائــج.  مــن  ينشــأ  ومــا  التطبيــق، 

إقامــة الموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد، 

فيــوازن الفقيــه والمفتــي بيــن المصلحــة التي 

يريــد النــص جلبهــا أو المفســدة التــي يتغيــى 

درأهــا وبيــن المفســدة أو المصلحــة الناتجــة 

عــن المابســات عنــد التطبيــق، والمصالــح 

أو متوقعــة،  واقعــة  تكــون  قــد  والمفاســد 

فقــه  تأصيــل  علــى  المراجــع  تنبيــه  بيــة،  ابــن  ينظــر:   )73(
.)119-120 )ص:  مذكــور  مرجــع  الواقــع، 
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بنــاء علــى قاعــدة المتوقــع كالواقــع)74(.

بقصــد  مرتبــط  الشــرعي  الحكــم  أن  وبمــا 

الشــارع منــه، فــإن القصــد ال يتحقــق إال بتمعــن 

كبيــر فــي الجزئيــات والوقائــع، واســتيعاب تــام 

لطبيعــة المصالــح والمفاســد المتزاحمــة فــي 

الفعــل الواحــد ومراتبهــا، فــإن علــى المجتهــد 

األصــل  مصلحــة  بيــن  التعــارض  وجــد  إذا 

ومفســدة المــآل المســاوية لهــا أو الراجحــة، 

عليــه أن يســتثني الحكــم مــن القواعــد العامــة 

أو الدليــل العــام؛ إمــا بــاإلذن فــي الفعــل إن كان 

ممنوعــا فــي األصــل عــن طريــق االستحســان، 

أو المنــع منــه إذا كان مباحــا عــن طريــق ســد 

الذريعــة ومنــع الحيــل)75(.

حينمــا  إطاقهــا،  فــي  الشــرعية  فاألحــكام 

تصبــح مطبقــة فــي واقــع الحيــاة، قــد تحيــط 

بهــا ظــروف ومابســات فــي ذات فاعليهــا أو 

غيرهــا،  وأحــداث  بأفعــال  أو عاقاتهــا  أزمانهــا 

الشــرعي  الحكــم  عليهــا  يجــري  حيــن  تجعلهــا 

لنوعهــا ال يتحقــق لهــا المقصــد الشــرعي، بــل 

حيــث  مــن  الضــرر  تطبيقــه  مــن  يحصــل  قــد 

المصلحــة)76(. أريــدت 

)74( ينظــر: عــز الديــن بــن عبــد العزيــز، قواعــد األحــكام فــي 
مصالــح األنــام، مرجــع مذكــور )107/1(، وتــاج الديــن الســبكي، 
األشــباه والنظائــر، ط1 )بيــروت: دار الكتــب العلمية،1411هـــ- 

.)98/1( 1991م( 

)75( ينظــر: كام الشــاطبي عــن تحقيــق المنــاط الخــاص الــذي 
اختلــف مــع العــام للعــوارض الطارئــة عليــه فــي: الموافقــات، 

مرجــع ســابق )301/3(.

للشــريعة  التطبيقــي  المنهــج  فــي  النجــار،  المجيــد  عبــد   )76(
1992م( )ص:  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  )جامعــة  اإلســامية 

.)27

خامًسا: العلم باألحوال 
والخصوصيات

باختــاف  تختلــف  المســاقات  »أن  ذلــك 

فيــه  ويدخــل  والنــوازل«)77(،  واألوقــات  األحــوال 

»األحــكام  أن  ذلــك:  والعــادات،  بالعوائــد  العلــم 

كيفمــا  معهــا  تــدور  العوائــد  علــى  المترتبــة 

فــي  كالنقــود  بطلــت،  إذا  معهــا  وتبطــل  دارت، 

المعامــات والعيــوب فــي األعــراض فــي البياعــات 

ذلــك«)78(. ونحــو 

وقــد علــق علــى هــذا ابــن القيــم بقولــه: »وهــذا 

محــض الفقــه، وَمــْن أفتــى النــاس بمجــرد المنقول 

وعوائدهــم  ُعْرفهــم  اختــاف  علــى  الكتــب  فــي 

وأزمنتهــم وأمكنتهــم وأحوالهــم وقرائــن أحوالهــم 

فقــد ضــل وأضــل«)79(. 

الخصوصيــات  مراعــاة  فيــه  يدخــل  كمــا 

»فالخصوصيــات خــواص يليــق بــكل محــل منهــا 

بمحــل«)80(. يليــق  ال  مــا 

سادًسا: العلم بحال المكلف

بنــاء علــى أن لــكل خــاص خاصية تليق به ال 

تليــق بغيــره. قــال الشــاطبي: »يختلــف الحكــم 

باختــاف النــاس في النازلة الواحدة«)81(، فمن 

ســابق  مرجــع  الموافقــات،  إســحاق،  أبــو  الشــاطبي،   )77(
.)266 /4(

)78( القرافي، الفروق، مرجع مذكور )176/1(.

)79( ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، 
مرجــع ســابق )66/3(.

)80( الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق )227/5(.

)81( نفسه )332/1(.
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تنزيــل  النــاس فــي  أحــوال  اختــاف  يــراع  لــم 

األحــكام الشــرعية علــى حوادثهــم وأفعالهــم 

األحــكام  وأقوالهم...ويطبــق  وتصرفاتهــم 

الفقهــاء  اجتهــادات  أو  واألصليــة،  العامــة 

المنقولــة فــي الكتــب علــى اختــاف عرفهــم 

وعوائدهــم وأزمنتهــم وأمكنتهــم وأحوالهــم 

وقرائــن أحوالهــم، كمــن طبــب النــاس كلهــم 

علــى اختــاف بلدانهــم وعوائدهــم وأزمنتهــم 

وطبائعهــم بمــا فــي كتــاب مــن كتــب الطــب 

علــى أبدانهــم، بــل هــذا الطبيــب الجاهــل وهــذا 

ــان النــاس  المفتــي الجاهــل أضــر مــا علــى أدي

وأبدانهــم)82(.

تنزيــل  فــي  الوســطية  منهــج  وباتبــاع 

فقهــه  أســس  أهــم  ذكــرت  التــي  األحــكام 

ينتــج فقــه التنزيــل ثمرتــه وهــي الوســطية 

واالعتــدال فــي اإلفتــاء في النــوازل والوقائع. 

البالــغ  »المفتــي  الشــاطبي:  اإلمــام  يقــول 

ذروة الدرجــة هــو الــذي يحمــل النــاس علــى 

المعهــود الوســط فيمــا يليــق بالجمهــور، 

فــا يذهــب بهــم مذهــب الشــدة وال يميــل 

علــى  والدليــل  االنحــال.  طــرف  إلــى  بهــم 

صحــة هــذا أنــه الصــراط المســتقيم الــذي 

أن  مــر  قــد  فإنــه  الشــريعة،  بــه  جــاءت 

ــل علــى  مقصــد الشــارع مــن المكلــف الحمـ

التوســط مــن غيــر إفــراط وال تفريــط، فــإذا 

خــرج عــن ذلــك فــي المســتفتين، خــرج عــن 

)82( ابــن القيــم، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، مصــدر 
ســابق. بتصرف )470/4(.

عــن  خــرج  مــا  كان  ولذلــك  الشــارع،  قصــد 

العلمــاء  عنــد  مذموًمــا  الوســط  المذهــب 

إلــى  الخــروج  فــإن  ؛  وأيًضــا  الراســخين،... 

األطــراف خــروج عــن العــدل، وال تقــوم بــه 

مصلحــة الخلــق، أمــا طــرف التشــديد فإنــه 

فكذلــك  االنحــال  طــرف  وأمــا  مهـــلكة، 

أيًضــا؛ ألن المســتفتي إذا ُذِهــب بــه مذهــب 

ــض إليــه الديــن، وأدى إلــى  العنــت والحــرج ُبغِّ

ــق اآلخــرة، وهــو  االنقطــاع عــن ســلوك طري

مشــاهد، وأمــا إذا ُذهــب بــه مذهــب االنحــال 

كان مظنــة للمشــي مــع الهــوى والشــهوة، 

الهــوى،  عــن  بالنهــي  جــاء  إنمــا  والشــرع 

كثيــرة«)83(. الهــوى مهلــك، واألدلــة  واتبــاع 

وهــذا االتجــاه الوســطي فــي الفقــه والفتــوى 

العلــم والــورع واالعتــدال، وهــي  أهــل  اتجــاه  هــو 

يتعــرض  ممــن  كثيــر  يفتقدهــا  التــي  الصفــات 

للفتــوى والتحــدث باســم الشــرع فــي هــذا العصــر. 

فالعلــم يعصــم مــن اإلفتــاء بالجهل، والــورع يمنع 

مــن الحكــم بالهــوى، واالعتــدال يعصــم مــن الغلــو 

والتفريــط، وهــذا االتجــاه هــو التفقــه الصحيــح فــي 

ــذي يجــب أن يســود. الشــرع ال

)83( الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق )277-276/5(.
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خاتمة:

علــى  البحثيــة  الورقــة  هــذه  عملــت 

فــي  الوســطية  منهــج  وتوصيــف  بيــان 

مــن  يتطلبــه  ومــا  ومعالمــه  التنزيــل  فقــه 

أدوات منهجيــة ومعرفيــة. وبهــذا المنهــج 

األحــكام  مناطــات  تحقيــق  فــي  الوســطي 

وهــي  ثمرتــه  التنزيــل  فقــه  ينتــج  الشــرعية 

فــي  اإلفتــاء  فــي  واالعتــدال  الوســطية 

القضايــا والنــوازل الخاصــة والعامــة، ويجنب 

العبــث باألحــكام الشــرعية، والتعســف فــي 

إســقاطها علــى واقــع النــاس دون اســتبيان 

محلهــا الصحيــح، أو دون النظــر فــي مــدى 

توفــر شـــروط تطبيقهــا وتنزيلهــا، األمــر الذي 

يســيء للنــص ويســـيء لواقــع التطبيــق فــي 

الوقــت نفســه، ويــؤدي إلــى الغلــو والتشــدد 

الــذي هــو ظاهــرة مرضيــة فــي المجتمعــات، 

أن  والفكــر  العلــم  أهــل  علــى  لزاًمــا  فــكان 

الناجعــة،  الشــرعية  المعالجــة  يعالجوهــا 

وذلــك بمعرفــة األســباب، ثــم وضــع تصــور 

لعــاج كل ظاهــرة علــى حــدة فــي إطــار الرؤية 

الوســطية.  اإلســامية 

ويظهــر مــن هــذا التطــواف فــي مناحــي هــذا 

البحــث عــدة نتائــج أهمهــا:

عــام . 1 ومفهــوم  كلــي  منهــج  الوســطية 

االعتــدال  قيــم  مــن  مجموعــة  يتضمــن 

ويحكــم  والتســامح،  والخيريــة  والتــوازن 

أصــًلا  باعتبــاره  اإلســامية  التشــريعات 

يخــدم االســتنباط، ومقصــًدا يوجــه االجتهــاد، 

التنزيــل. يحكــم  وضابًطــا 

كبــرى . 2 أهميــة  الوســطية  منهــج  يكتســي 

علــى  اإلســامية  التشــريعات  تنزيــل  فــي 

يتطلــب  الــذي  البشــري  الواقــع  متغيــرات 

اجتهــاًدا فقهًيــا قائًما على أســس الوســطية 

الخــاص  الشــأن  لتوجيــه  ومقتضياتهــا 

والعــام، وتأطيــر شــؤون الحيــاة بقيــم الديــن 

الســمحة ومقاصــده المثلــى التــي تنبــذ الغلــو 

والتســيب. االنحــال  عــن  وتنــأى  والتشــدد، 

فــي . 3 واالعتــدال  الوســطية  منهــج  عــن  الغفلــة 

تنزيــل األحــكام الشــرعية تســببت فــي انحرافــات 

خطيــرة فــي المجتمــع ألســباب ذاتيــة وموضوعية 

تعــود فــي الجملــة إلــى أمريــن:

الجمــود علــى المنقــوالت وهــوى االنتماءات  }

المذهبيــة الضيقــة، دون التنبــه آلثــار التنزيل 

ومــآالت التطبيق.

والنظــرة  } الشــمولية  المعرفــة  افتقــاد 

أحــكام  تنزيــل  لحســن  الازمــة  النقديــة 

الشــريعة فــي ضــوء المعرفــة الدقيقــة بمــا 

تشــخيص  مــن  الراهــن  واقعنــا  يقتضيــه 

ومعضاتــه. لعناصــره  وســليم  ســديد 

إن التنظيــم التشــريعي للمجتمــع الضامــن . 4

الفهــم  علــى  يتوقــف  وأمنــه  الســتقراره 

وأسســها  اإلســامية  للوســطية  الراشــد 
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المنهجيــة ومقاصدهــا الجوهريــة التــي توجــه 

مــن  كثيــر  حــل  فــي  وتســهم  األمــة،  فكــر 

والعمليــة. والمنهجيــة  الفكريــة  اإلشــكاالت 

إن الديــن اإلســامي بمنهجــه الوســطي فــي . 5

التشــريع يؤســس لفقــه التدبيــر المجتمعــي، 

بقيــم  المنضبــط  لاجتهــاد  المجــال  ويفتــح 

الشــرع فــي تدبيــر شــؤون االجتمــاع البشــري، 

النــص ودور االجتهــاد  ويــوازن بيــن ســلطة 

تنظــم شــؤون  التــي  التشــريعات  بنــاء  فــي 

والفرقــة،  الفتــن  مــن  وتعصمــه  المجتمــع، 

وتبعــد عنــه التطــرف والتشــدد.

لتصبــح . 6 الوســطية؛  مقتضيــات  تنزيــل  إن 

منهج حياة وأســلوب عيش وســلوكا ملتزما 

فــي الواقــع، ال بــد مــن بــذل جهــود فــي ســبيل 

رؤيــة  لتصبــح  الوســطية  مفهــوم  بلــورة 

إســامية كبــرى تحكــم القواعد والتشــريعات 

التــي تنظــم العاقــات االجتماعيــة.

وأخيــًرا، فــإن منهــج الوســطية فــي فقــه 

التنزيــل الــذي حددنــا معالمــه منبثــق مــن رحــم 

ــدن العلمــاء  الشــريعة، وكان ممارســا مــن ل

وقائــع  معالجــة  فــي  الربانييــن  والفقهــاء 

النــاس، وإننــا نريــده أن يعــود اليــوم منهًجــا 

والفتــاوى  بالنــوزل  للمشــتغلين  ومرجعيــة 

الطريــق  نقطــع  حتــى  قبــل،  مــن  كان  كمــا 

عــن  الخارجيــن  المنشــقين  الشــاذين  علــى 

المجتمــع واألمــة الذيــن لهــم وضــع محــدد 

وأهــداف معينــة معلومــة لمــن يتحقــق مــن 

وصفاتهــم. أمرهــم 

وأدعــو إلــى أن تخطو الدراســات الشــرعية 

تقديــم  نحــو  مهمــة  خطــوات  المعاصــرة 

صيــغ تنظيميــة، وبنــاء منهــج يحكــم التنزيــل 

العملــي للوســطية في شــتى مجــات الحياة، 

وصياغــة نظــم التعايــش داخــل المجتمــع، 

بمــا يكفــل رعايــة المصالــح العامــة لألمــة، 

وحفــظ أمنهــا واســتقرارها، وعــدم اكتفائهــا 

علــى التركيــز فــي تناولهــا للوســطية على فقه 

الفقهيــة،  وأحكامهــا  الشــرعية  النصــوص 

وإغفــال جانــب التطبيــق والتنزيــل.
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1410هـــ- والتوزيــع،  للنشــر  الرايــة  )دار  ط1 

1990م(.

شــرح  � اإلحــكام  إحــكام  العيــد،  دقيــق  ابــن 
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105معامل منهج الوسطية يف فقه التنزيل

المقتصــد، د.ط )القاهــرة: دار الحديــث، 1425هـــ 
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1399هـــ  الفكــر،  )دار  هــارون  محمــد  الســام 
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ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام الموقعيــن عــن رب  �

العالميــن، تقديــم وتعليــق: أبــو عبيدة مشــهور 

بن حســن آل ســلمان، ط1 )الســعودية: دار ابن 

الجــوزي للنشــر والتوزيــع، 1423هـ(.

ــروت: دار الكتــب  � ــروح، )بي ــة، ال ــم الَجْوزِيَّ ــن َقيِّ اب

1395هـــ/1975م(. العلميــة، 

ابــن قيــم الجوزيــة، الطــرق الحكميــة )مكتبــة  �

دار البيــان، د.ط و د.تـــ(.

ــم الَجْوزِيَّــة، الوابــل الصيــب مــن الكلــم  � ابــن َقيِّ

الطيــب، تحقيــق: ســيد إبراهيــم، ط3 )القاهــرة: 

دار الحديــث، 1999 م(.

ابــن قيــم الجوزيــة، زاد المعــاد فــي هــدي خيــر  �

العبــاد، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 

ط2 )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2002م(.

 ابــن منظــور، لســان العــرب، ط3 )بيــروت: دار  �

صــادر، 1414هـــ(.

المنيــر  � المصبــاح  الحمــوي،  العبــاس  أبــو 

فــي غريــب الشــرح الكبيــر )بيــروت: المكتبــة 

العلميــة(.

أصــول  � فــي  البرهــان  الجوينــي،  المعالــي  أبــو 

الفقــه، تحقيــق: صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، ط1 

العلمية،1418هـــ/1997م(. الكتــب  دار  )بيــروت: 

فــي  � األمــم  غيــاث  الجوينــي،  المعالــي  أبــو 

العظيــم  عبــد  تحقيــق:  الظلــم،  التيــاث 

ــن،  ــة إمــام الحرمي الديــب، ط2 )الناشــر: مكتب

1401هـــ(.

أبــو جعفــر الطبــري، جامــع البيــان فــي تأويــل  �

آي القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط1 

)الناشــر: مؤسســة الرســالة، 1420هـــ/2000م(.

أبــو داود، الســنن، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن  �

العصريــة،  المكتبــة  )بيــروت:  الحميــد  عبــد 

صيــدا(.

ابــن  � ســنن  القزوينــي،  محمــد  هللا  عبــد  أبــو 

الباقــي  عبــد  فــؤاد  محمــد  تحقيــق:  ماجــه، 

العربيةفيصــل  الكتــب  إحيــاء  دار  )الناشــر: 

الحلبــي(. البابــي  عيســى 

أبــو عثمــان الجاحــظ، البيــان والتبييــن )بيــروت:  �

دار ومكتبــة الهــال، 1423هـ(.

أحمــد بوعــود، فقــه الواقــع: أصــول وضوابــط،  �

والنشــر  للطباعــة  الســام  دار  )الناشــر:  ط1 

2006م(. والترجمــة،  والتوزيــع 

األحــكام،  � أصــول  فــي  اإلحــكام  اآلمــدي، 

تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي )بيــروت- دمشــق- 

اإلســامي(. المكتــب  لبنــان: 

محمــد  � تحقيــق:  البخــاري،  صحيــح  البخــاري، 

زهيــر بــن ناصــر الناصــر، ط1 )الناشــر: دار طــوق 

1422هـــ(. النجــاة، 
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البيضــاوي، ناصــر الديــن، منهــاج الوصــول فــي  �

المطبعــة  )القاهــرة:  األصــول  علــم  معرفــة 

د.ت(. المحموديــة، 

تــاج الديــن الســبكي، األشــباه والنظائــر، ط1  �

1991م(. العلمية،1411هـــ-  الكتــب  دار  )بيــروت: 

أحمــد  � وتعليــق:  تحقيــق  الســنن،  الترمــذي، 

الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمــد  شــاكر،  محمــد 

شــركة  )مصــر:  ط2  عــوض،  عطــوة  إبراهيــم 

الحلبــي،  البابــي  مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة 

1975م(. 1395هـــ/

بــه: مصطفــى  � اعتنــى  التعريفــات،  الجرجانــي، 

الرســالة  مؤسســة  )دمشــق:  يعقــوب  أبــو 

2006م(. ناشــرون، 

إمــام  � ورقــات  شــرح  المحلــي،  الديــن  جــال 

الحرميــن، ط1 )الريــاض: مكتبــة نــزار مصطفــى 

1996م(. البــاز، 

عبــد  � أحمــد  تحقيــق:  الصحــاح،  الجوهــري، 

العلــم  دار  )بيــروت:  ط4  عطــار،  الغفــور 

. ) 1م 9 8 7 1هـــ / 4 0 7  ، يين للما

الــرازي، زيــن الديــن، مختــار الصحــاح، تحقيــق:  �

)بيروتصيــدا:  ط5  محمــد،  الشــيخ  يوســف 

1420هـــ/  الــدار النموذجيــة،  المكتبــة العصريــة 

1999م(.

جواهــر  � مــن  العــروس  تــاج  الزبيــدي، 

القامــوس، تحقيــق: مصطفــى حجــازي وآخريــن 

للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  إصــدار  )الكويــت: 

1998م(. واآلداب،  والفنــون 

الشــاطبي، أبــو إســحاق، االعتصــام، تحقيــق:  �

ســليم بــن عيــد الهالــي، ط1 )الســعودية: دار 

.)666/2( 1412هـــ/1992م(  عفــان،  ابــن 

الشــاطبي، أبــو إســحاق، الموافقــات، تحقيــق:  �

أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، ط1 

)الناشــر: دار ابــن عفــان، 1417 هـــ/ 1997م(/ شــرح 

وتخــرج األحاديــث: عبــد هللا دراز، ط1 )بيــروت: دار 

الكتــب العلميــة،2001م(.

الشــيخ خليــل، المختصــر، تحقيــق: أحمــد جــاد،  �

ط1، )القاهــرة: دار الحديــث، 1426هـــ/2005م(.

عبــد الرحمــن اللويحــق، الغلــو فــي الديــن فــي  �

حيــاة المســلمين المعاصــرة، ط1 )مؤسســة 

الرســالة، 1412-1992م(.

عبــد الرحمــن بــدوي، مناهــج البحــث العلمــي،  �

1977م(  المطبوعــات،  وكالــة  )الكويــت:  ط3 

.)5 )ص: 

عبــد هللا بــن بيــة، االجتهــاد بتحقيــق المنــاط:  �

التأطيريــة  الورقــة  والتوقــع،  الواقــع  فقــه 

المقدمــة لمؤتمــر: »االجتهــاد بتحقيــق المنــاط: 

فقــه الواقــع والتوقــع« المنعقــد بالكويــت، فــي 

الفتــرة مــا بيــن: 20-18.

عبــد هللا بــن بيــة، تنبيــه المراجــع علــى تأصيــل  �

فقــه الواقــع، ط2 )الموطــأ للنشــر، 2016م(.

وفقــه  � الفتــوى  صناعــة  بيــة،  بــن  هللا  عبــد 

الدراســات  مركــز  )الربــاط:  ط1  األقليــات، 

واألبحــاث وإحيــاء التــراث بالرابطــة المحمديــة 

1433-2012م(.  للعلمــاء، 

التطبيــق ألحــكام  � فقــه  النجــار،  المجيــد  عبــد 

)مجلــة  الشــاطبي  اإلمــام  عنــد  الشــريعة 
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1992م(. الســنة  العــدد1،  الموافقــات، 

عبــد المجيــد النجــار، فــي المنهــج التطبيقــي  �

اإلمــارات  )جامعــة  اإلســامية  للشــريعة 

1992م(. المتحــدة،  العربيــة 

عبــد النبــي نكــري، دســتور العلمــاء، تعريــب:  �

حســن هانــي فحــص، ط1 )بيــروت: دار الكتــب 

2000م(. 1421هـــ  العلميــة، 

عــز الديــن بــن عبــد الســام، قواعــد األحــكام  �

وتعليــق: طــه  مراجعــة  األنــام،  فــي مصالــح 

عبــد الــرؤوف ســعد )القاهــرة: مكتبــة الكليــات 

1414هـــ/1991م(. األزهريــة 

ط8  � المحيــط،  القامــوس  الفيروزآبــادي، 

)بيــروت: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر، 

1426هـــ/2005م(.

فــي  � اإلحــكام  الديــن،  شــهاب  القرافــي، 

وتصرفــات  األحــكام  عــن  الفتــاوى  تمييــز 

أبــو  الفتــاح  عبــد  تحقيــق:  واإلمــام،  القاضــي 

اإلســامية،  البشــائر  دار  )بيــروت:  ط2  غــدة، 

.)218 1995م()ص: / 1416هـــ

)الناشــر:  � الفــروق  الديــن،  شــهاب  القرافــي، 

د.ت(. و  د.ط  الكتــب،  عالــم 

المعجــم  � بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  مجمــع 

الدعــوة(. دار  )الناشــر:  الوســيط 

مقاصــد  � عاشــور،  ابــن  الطاهــر  محمــد 

الشــريعة اإلســامية، تحقيــق: محمــد الحبيب 

ــن الخوجــة )قطــر: وزارة األوقــاف والشــؤون  اب

1425هـ/2004م(. اإلســامية، 

محمــد بــن عثمــان المــرادي، األنجــم الزاهــرات  �

محمــد  تحقيــق:  الورقــات،  ألفــاظ  حــل  علــى 

الكتــب العلميــة(  )بيــروت: دار  الســيد عثمــان 

.)11 )ص 

محمــد عثمــان شــبير، التكييــف الفقهــي )دار  �

2004م(. القلــم، 

محمــد يســري، ميثــاق اإلفتــاء المعاصــر، ط1  �

)القاهــرة: دار اليســر، 1431هـــ(.

المنــاوي، التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف،  �

ط1 )القاهــرة: عالــم الكتــب، 1410هـــ - 1990م(.

)الكويــت:  � الكويتيــة  الفقهيــة  الموســوعة 

اإلســامية،  والشــئون  األوقــاف  وزارة 

.)14041983

عبــد  � تحقيــق:  الصغــرى،  الســنن  النســائي، 

الفتــاح أبــو غــدة، ط2 )حلب: مكتب المطبوعات 

1406 – 1986م(. اإلســامية، 

والجامــع  � المعــرب  المعيــار  الونشريســي، 

إفريقيــة  أهــل  فتــاوى  عــن  المغــرب 

مــن  جماعــة  تحقيــق:  والمغــرب،  واألندلــس 

العلمــاء )بيــروت: طبعــة دار الغــرب اإلســامي، 

1981م(.

الحركــة  � أولويــات  القرضــاوي،  يوســف 

ط1  القادمــة،  المرحلــة  فــي  اإلســامية 

1991م(. وهبــة،  مكتبــة  )القاهــرة: 
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