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ملخص البحث: 

البحث دراسة خلمس قواعد مقاصدية تساعد يف توسيع أفق 
ل عليه املوازنة بني الداللة الظاهرة للنص والقرائن  طالب العلم لتسهِّ
للنصوص  الظاهرة  الداللة  يف  نظره  يكون  لكي  فهمه،  يف  املؤثرة 

وسطًيا متوازًنا معتدالً.
ومشكلة البحث تتمثل يف معاجلة سببني من أسباب االنحراف 

يف التعامل مع الداللة الظاهرة للنصوص:
املتبادر  الظاهر  باملعنى  واالكتفاء  الفهم  يف  التسرع  أحدهما: 
لها  التي  القرائن  وبني  بينها  املوازنة  دون  الشرعي،  للنص  للذهن 
عالقة باملعنى، ومكمن اخلطورة أن هذا يدفع املتطرف إلى اجلزم 
باملعنى، واتهام من ال يوافقه على فهمه بأنه يعطل داللة النصوص!.

الثاني: أن يكون االنحراف يف الطرف املضاد من خالل التفريط 
يف الداللة الظاهرة، والتوسع يف التأويالت الفاسدة.

فأتى هذا البحث للمساعدة يف احلدِّ من هذا االنحراف؛ من 
خالل إبراز أهم األمور التي يقتضي االعتدال أن تتم املوازنة بينها 
وبني الداللة الظاهرة للنص، وصياغتها على شكل قواعد، بحيث 

تكون مختصرة يف الصيغة وغزيرة يف املعنى.
وقد سرت فيه على املنهج الوصفي الــذي يعتمد على جتميع 
للوصول  وتفسيرها؛  وحتليلها،  مقارنتها،  ثم  واملعلومات،  احلقائق 

إلى تعميمات مقبولة.
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المقدمة

ه من أحبَّ من  ر بالعلم قلوب املؤمنني، وفقَّ احلمد هلل الذي نوَّ
والصالة  واملرسلني،  األنبياء  ورثــة  من  وجعلهم  الــديــن،  يف  عباده 
والسالم على املبعوث رحمة للعاملني، نبينا وقدوتنا محمد، وعلى آله 

ا بعُد: وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمَّ
يف  الوسطية  حتقيق  اإلســالمــيــة  الشريعة  مقاصد  مــن  ــإن  ف
تصرفات املكلفني واالعتدال والتوازن، بحيث ال ينحرف املكلف يف 
أقواله أو أفعاله عن املنهج املعتدل إلى أي من األطراف املذمومة؛ 
وال شك أن حتقيق هذا املقصد من األهمية مبكان؛ ألن االنحراَف 
عن الوسط املعتدل تطرٌف خطير؛ ملا له من عواقب وخيمة على 
طرق  فيه  تشعبت  الــذي  العصر  هــذا  يف  سيَّما  وال  املجتمعات، 
التطرف وتداخلت بشكل غير مسبوق، فأصبح من الواجب التنوع 
يف الدراسات املتخصصة التي تركز على جوانب محددة لالستفادة 
الدراسات  هذه  أكانت  ســواء  التطرف،  معاجلة  مجموعها يف  من 
املتخصصة يف العلوم الشرعية، أم العلوم االجتماعية، أم غيرها؛ 
ومن هنا جاءت فكرة هذا املشروع البحثي الذي يعنى باإلسهام يف 
معاجلة التطرف من جانٍب محدٍد وهو جانب القواعد املقاصدية، 
ويف نطاق أحد أنواع التطرف، وهو التطرف املبني على اخللل يف 
فهم الشريعة وطريقة تطبيقها، ال املبني على توظيف الدين لتحقيق 
معاجلة  اختيار  ت  وقــد  املتطرفة.  السياسية  أو  الفكرية  ــآرب  امل
التطرف يف هذا البحث من خالل دراسة القواعد املقاصدية دون 
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املــراد يف  تختصر  القواعد  لكون  األخـــرى؛  الشرعية  الــدراســات 
ل إلى الهدف بشكل مختصر ودقيق. عبارات كلية توصِّ

 وهــذا املــشــروع البحثي ت فيه اختيار أهــم قــواعــد مقاصد 
الشريعة ذات الصلة املباشرة بتحقيق الفهم الوسطي للشريعة من 
املكلفني  آحــاد  لدى  املتطرفة  النزعات  مع  التعامل  وطريقة  جهة، 
من جهة أخرى، مع بيان وجه االستفادة منها يف معاجلة التطرف، 

وحتقيق الوسطية. 
وقد ت تقسيم هذا املشروع إلى خمسة أبحاث؛ أحدها: هذا 
الــبــحــث الـــذي بــعــنــوان: قــواعــد مــقــاصــديــة يف املـــوازنـــة بــني الــداللــة 

الظاهرة للنص والقرائن املؤثرة وأثرها يف حتقيق الوسطية.
وتتلخص مشكلة الدراسة يف هذا البحث يف اآلتي: 

ال يخفى أن داللــة أغلب النصوص على معناها داللــة ظاهرة 
وليست نصيَّة، ومن أسباب االنحراف يف االستدالل بها: التسرع يف 
الفهم واالكتفاء باملعنى الظاهر املتبادر للذهن للنص الشرعي، دون 
املوازنة بينها وبني القرائن التي لها عالقة باملعنى، ومكمن اخلطورة 
أن هذا يدفع املتطرف إلى اجلزم باملعنى، واتهام من ال يوافقه على 
فهمه بأنه يعطل داللة النصوص!. وقد يكون االنحراف يف الطرف 
املضاد من خالل التفريط يف الداللة الظاهرة، والتوسع يف التأويالت 
الفاسدة، فهل ميكن املساعدة يف احلدِّ من هذا االنحراف؛ من خالل 
إبراز أهم األمور التي يقتضي االعتدال أن تتم املوازنة بينها وبني 
الداللة الظاهرة للنص، وصياغتها على شكل قواعد، بحيث تكون 
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مختصرة يف الصيغة وغزيرة يف املعنى؟ 
هذه مشكلة البحث، وسؤاله الرئيس. 
ويتفرع هذا السؤال إلى ثالثة أسئلة:

	- ما املراد باالعتدال عند التعامل مع الداللة الظاهرة للنص؟ 
وكيف يحصل االنحراف عنه إلى طرف اإلفراط، أو طرف التفريط؟
يتعني استحضارها عند  التي  املقاصدية  القواعد  	- ما أهم 
املوازنة بني الداللة الظاهرة للنص والقرائن املؤثرة يف املعنى؟ وكيف 

يتم تطبيقها بالشكل الصحيح؟
	- ما أثر إعمال هذه القواعد يف حتقيق الوسطية واالعتدال 

يف فهم النصوص الشرعية؟
ولإلجابة عن هذه األسئلة الثالثة تركزت أهداف هذا البحث 

فيما يأتي:
	- أن يكون الدارس لهذا البحث مدرًكا لشروط التأويل، وقادًرا 
على توظيفها يف حتقيق االعتدال عند التعامل مع الداللة الظاهرة 

للنصوص من غير إفراط أو تفريط. 
الــتــي يتعني  ــا ألهــم الــقــواعــد املقاصدية  	- أن يــكــون مــدرًك
والقرائن  للنص  الظاهرة  الداللة  بني  املوازنة  عند  استحضارها 

املؤثرة يف املعنى، وقادًرا على تطبيق كل قاعدة بالشكل الصحيح.
	- أن يكون قادًرا على االستعانة بقواعد هذا البحث يف توسيع 
أفقه؛ لكي تكون نظرته معتدلة ومتوازنة وشاملة لكل ما له عالقة 

بفهم النص الشرعي.
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ا ما يتعلق بالدراسات السابقة اخلاصة باملوضوع: فلم أقف  وأمَّ
على دراسة لهذا املوضوع على شكل قواعد مقاصدية، تربط بني 
الوسطية  على حتقيق  املساعدة  يف  وتوظيفها  للقواعد،  التأصيل 
واملوازنة بني الداللة الظاهرة للنص، وجميع القرائن املؤثرة يف فهم 

معناه، بال إفراط وال تفريط. 
ا عن الوسطية ومعاجلة التطرف بوجه عام  وأغلب الدراسات إمَّ
ا عن القواعد املقاصدية دون  دون ربطه بالقواعد املقاصدية، وإمَّ
ا عن دراسة أثر املقاصد يف معاجلة  ربطها مبعاجلة التطرف، وإمَّ
التطرف عموًما دون حتديد الدراسة بالقواعد املقاصدية املعينة يف 

معاجلة التطرف. 
وال شك أن الصنف األخير من هذه األصناف الثالثة هو األقرب 
عناوين  أقــرب  أعــرض  أن  املناسب  من  لهذا  البحث؛  هــذا  ملجال 
دراسات هذا الصنف إلى مجال بحثنا، مع املقارنة بينها وبني هذا 

البحث: 
الدراسة األولى: منهج اإلمام الشاطبي يف تفعيل مبدأ الوسطية، 
إلى  مقدمة  الدراسة  وهذه  لعور.  ومرمي  للدكتورة سعاد سطحي، 
نشر  وأثرها يف  اإلسالمي،  الغرب  )الوسطية يف  الدولي:  امللتقى 
اإلســالم يف أفريقيا وأوروبـــا(، وتقع يف 		 صفحة، ومقسمة إلى 
ستة مباحث، األول: نبذة عن حياة اإلمام الشاطبي، والثاني والثالث 
والرابع: عن مفهوم الوسطية وضوابطها وخصائصها، واخلامس: 
واألخير: عن  السادس  واملبحث  للوسطية،  الشرعي  التأصيل  عن 
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جتليات تفعيل مبدأ الوسطية عند الشاطبي.
ويالحظ أن عنوان املبحث األخير هو األقرب إلى بحثنا لكنه 
مقسم إلى أربعة مطالب وليس يف أي منها حديث عن قواعد هذا 

البحث.
الدراسة الثانية: نهج التوسط وأثره يف حتقيق التوازن؛ قراءة يف 
كتاب االعتصام للشاطبي، للدكتورة حياة عبيد، ونضال بو عبداهلل. 
وهذه الدراسة أيًضا مقدمة إلى امللتقى الدولي: )الوسطية يف الغرب 
اإلسالمي، وأثرها يف نشر اإلسالم يف أفريقيا وأوروبا(، وتقع يف 		 
صفحة، ومقسمة إلى أربعة مباحث، وكل مبحث يعالج أثر الوسطية 
يف حتقيق التوازن بني أمرين متقابلني. ويالحظ أنه ليس يف أيٍّ منها 

حديث عن قواعد هذا البحث. 
اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  الوسطية يف  الــثــالــثــة:  الــدراســة 
لوليد هاشم كردي الصميدعي. وهو بحث منشور يف مجلة ديالى، 
أربعة  إلى  ومقسم  8	 صفحة،  ويقع يف  		0	م.  عام   ،	8 العدد 
مباحث؛ األول متهيدي: عن معنى الوسطية واملقاصد، والثاني: عن 
الوسطية يف حفظ الدين، والثالث: عن الوسطية يف حفظ النفس، 

والرابع: عن الوسطية يف حفظ العقل والنسل واملال. 
اخلمس،  الضروريات  خالل  من  املقاصد  تناول  أنه  ويالحظ 

وليس فيه حديث عن أي من قواعد هذا البحث.
املقدمة  إلــى  بــاإلضــافــة  البحث يف مبحثني،  أتــت خطة  وقــد 

واخلامتة: 



	هـ
		

م 	
لعا

ان 
شعب

ب، 
رج

ة، 
خر

اآل
ى 

ماد
 ج

ى،
ألول

ى ا
ماد

 ج
)	

		
د )

عد
ال

قواعد م اصدية في الموازنة بين الداللة الماهرت للنا وال رائن الميورت وأورها في تح يا الوسعية

261

املقدمة: وفيها، أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات 
السابقة فيه، وخطته، ومنهج إعداده.

املبحث األول: القاعدة املتعلقة بوجوب االعتدال عند التعامل 
مع الداللة الظاهرة للنص من غير إفراط أو تفريط.

 وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: املعنى اإلجمالي للقاعدة. 

فهم  يف  الوسطية  بتحقيق  الــقــاعــدة  عــالقــة  الــثــانــي:  املطلب 
النصوص الشرعية. 

كونها  ووجــه  وأدلتها،  التأويل،  صحة  شــروط  الثالث:  املطلب 
مبنزلة املعيار لالعتدال يف العمل بالداللة الظاهرة للنص.

من  بدَّ  ال  التي  األمــور  بأهم  املتعلقة  القواعد  الثاني:  املبحث 
املوازنة بينها وبني الداللة الظاهرة للنص وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: نص القواعد املتعلقة بأهم األمور التي ال بدَّ من 
الداللة الظاهرة للنص، واملعنى اإلجمالي لكل  بينها وبني  املوازنة 

قاعدة.
املطلب الثاني: االستدالل للقواعد املتعلقة بأهم األمور التي ال 

بدَّ من املوازنة بينها وبني الداللة الظاهرة للنص.
املطلب الثالث: أثر إعمال )القواعد املتعلقة بأهم األمور التي 
ال بــدَّ من املــوازنــة بينها وبــني الداللة الظاهرة للنص( يف حتقيق 

الوسطية يف فهم النصوص الشرعية.
اخلامتة: وفيها، النتائج التي خلص إليها البحث.
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ي املنهج العلمي اآلتي: وقد تُوخِّ
أواًل: منهج إعداد البحث:

املنهج الذي سلكته هو املنهج الوصفي؛ إذ البحث »يعتمد على 
وتفسيرها؛  وحتليلها،  مقارنتها،  ثم  واملعلومات،  احلقائق  جتميع 

للوصول إلى تعميمات مقبولة«)	(.
ثانًيا: منهج صياغة البحث وإجراءاته:

بأسلوبي  البحث  معلومات  كتابة  تكون  أن  على  احلــرص   -	
اخلاص، وعدم النقل بالنص إال عند احلاجة.

دليل،  أو نصب  تقرير فكرة،  بالسبق ألهله، يف  	- االعتراف 
أو مناقشته، أو ضرب مثال، أو ترجيح رأي... إلخ، وذلك بذكره يف 
صلب البحث، أو اإلحالة إلى مصدره يف الهامش وإن لم أكن أخذته 

بلفظه.
	- كتابة اآليات برسم املصحف مع بيان أرقام اآليات وعزوها 

لسورها يف الصلب بني معقوفني )...(.
ــار: فــإن كــان احلــديــث بلفظه يف  ــ 	- تخريج األحــاديــث واآلث
الصحيحني أو أحدهما، أكتفي بتخريجه منهما. وإن لم يكن يف أي 
منهما، خرجته من أهم املصادر األخرى املعتمدة، مع ذكر أهم ما 

قاله أهل احلديث فيه.
علماء  باصطالح  أتقيد  لم  القواعد:  بصياغة  يتعلق  فيما   -	

)	(  أصــول البحــث العلمــي ومناهجــه للدكتــور أحمــد بــدر، ص			؛ أبجديــات البحــث يف 
العلــوم الشــرعية للدكتــور فريــد األنصــاري، ص		 )والنــص املذكــور لــألول، بيْــَد أن الثانــي 

استشــهد بــه وعــزاه إلــى األول(. 
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القواعد الفقهية - الذين يخصونه بالقضايا الكلية الشرعية العملية 
التي جتمع جزئيات مختلفة من أبواب متعددة، وإمنا ت التوسع يف 
ل إلى املعنى بلفظ مختصر ودقيق. املدلول ليشمل عبارات كلية توصِّ
	- فيما يتعلق باملسائل اخلالفية حرصت على جتنبها؛ لكونها 

يف تفريعات جانبية، وليست يف صلب البحث.
الذي  العصر  إلى  باإلشارة  اكتفيت  باألعالم:  يتعلق  فيما   -	
عاش العلم فيه من خالل ذكر سنة الوفاة عقب ذكر االسم مباشرة 
يف الصلب، باعتبار أن سنة الوفاة هي أهم ما يحتاجه القارئ يف 
التعريف بالعلم، ولتسهيل رجوعه إلى املراجع إن أراد املزيد، ولم 
أتــرك يف ذلك سوى الصحابة - رضي اهلل عنهم - باعتبار أنهم 

جميًعا عاشوا يف صدر اإلسالم.
8- فيما يتعلق بالنقول: عزوت نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم 
األصل،  على  الوقوف  تعذر  عند  إال  بالواسطة  أعز  ولم  مباشرة، 
وجعلت اإلحالة إلى املصدر يف حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه 
واجلزء والصفحة، ويف حالة النقل باملعنى تكون اإلحالة بذكر ذلك 
مسبوًقا بكلمة: )انظر...(، وإذا تعددت املصادر يف اإلحالة الواحدة 
وكانت على درجة متقاربة يف توثيق املعلومة: رتبتها على حسب وفاة 
املؤلف، وإذا كان أحدها هو املرجع الرئيس، فأقدمه ثم أعطف عليه 
أكتفي  )وانظر(، وعند ذكر اإلحالة  بكلمة:  املصادر مسبوقة  بقية 
ذكر  إلــى  احلاجة  دعــت  إذا  إال  والصفحة،  واجلــزء  الكتاب  بذكر 
ا معلومات النشر؛ فقد اكتفيت بذكرها عند عرض قائمة  املؤلف. أمَّ
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املصادر.
ينبغي  كما  وأشكره  تعالى  اهلل  أحمد  املقدمة  هــذه  ختام  ويف 
َر لي إمتام هذا البحث،  جلالل وجهه وعظيم سلطانه على أن يسَّ
كما ال يفوتني أن أشكر عمادة البحث العلمي يف جامعة امللك فهد 
من  كجزء  تبنته  حيث  البحث؛  لهذا  دعمها  على  واملعادن  للبترول 
مشروٍع بحثيٍّ مدعوٍم برقم )AR151003-3(، والشكر موصول لكل 

من أسدى لي معروًفا. 
هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه.
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المبحث األول  
القاعدة المتعلقة بوجوب االعتدال عند التعامل مع 

الداللة الظاهرة للنص من غير إفراط أو تفريط 

املطلب األول: املعنى اإلجمالي للقاعدة:
نص القاعدة: فهم مدلول النص الشرعي مبني على التوسط يف 
إعمال الداللة الظاهرة للنص، من غير إفراط فيها وال تفريط)	(.

الظاهر  معناه  اللفظ على  كان حمل  إذا  ومعناها اإلجــمــالــي: 
املتبادر إلى الذهن هو األصل، فإن ذلك ليس بشكل مطرد؛ إذ يقابل 
حتتف  قد  لكنها  بذاتها،  مرجوحة  أخــرى  معاٍن  الظاهرة  الداللة 
مفسرة  أو  الظاهرة،  الداللة  من  أقــوى  وجتعلها  تقويها  مبؤثرات 
سبيل  على  عليها  مقدمة  أو  لداللتها،  أو مضيقة  موسعة  أو  لها، 

التخصيص أو التقييد...إلخ)	(.
إذا علم هذا، فإنه ال بد للمجتهد من التوسط واالعتدال عند 
االستنباط من النصوص، بحيث يستفيد من كل املؤثرات املتعلقة 
مبدلول النص، ويــوازن بينها وبني الداللة الظاهرة للنص، ويعمل 

باألقوى منها.
ــا إعمال الداللة الظاهرة دون النظر يف املؤثرات األخــرى،  أمَّ
فهذا إفــراط يف العمل بالظاهر. كما أن اطــراح الداللة الظاهرة 
ح يعدُّ تأوياًل فاسًدا وتفريًطا وتقصيًرا  ألدنى احتمال دون دليل مرجِّ
يف العمل بالظاهر، وكال اإلفــراط أو التفريط يف العمل بالظاهر 

مرفوضان شرًعا.
)	(  انظر: املوافقات، 	/	0	.

)	(  وسيأتي بيان أهم هذه املؤثرات يف أربع قواعد مستقلة، وذلك يف املبحث الثاني.
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توضيح ذلك:
هذه القاعدة تبني املنهج الصحيح يف التعامل مع ألفاظ النصوص 
الشرعية من جهة حمل اللفظ على معناه الظاهر أو تأويله؛ إذ اللفظ 

من جهة وضوح داللته على معناه له ثالثة أنواع:
الــنــوع األول: أن يدل اللفظ على معناه داللــة صريحة، بحيث 
ال يتبادر إلى الذهن سوى معنى واحد، وهذا النوع يسمى النص، 
ويتعني حمل اللفظ عليه، وال يِرد عليه التأويل؛ ألنه ال مجال حلمله 
ــا لعدم وجــود املعنى اآلخــر أصــال، أو لقوة  على أي معنى آخــر؛ إمَّ

رح ما عداه. داللته على املعنى املتبادر إلى الذهن بحيث يطَّ
النوع الثاني: أن يدل على عدة معاٍن متساوية أو متقاربة بحيث 
ال يترجح أحدها، أو ال يعرف املراد من اللفظ من األساس، ويسمى 
املجمل، وهذا ال يرد عليه التأويل أيًضا؛ ألن اإلجمال يزول بالبيان، 

ال بالتأويل.
النوع الثالث: أن يدل على معناه داللة ظاهرة، بحيث يكون للفظ 
عدة معاٍن محتملٍة لكن أحدها هو األرجح؛ ألنه املتبادر إلى الذهن، 

وهذا ما يسمى بالظاهر، وهو الذي ميكن أن يرد عليه التأويل)	(.
وأغلب األلفاظ املستعملة يف كالم الشارع ويف كالم الناس من 
قبيل الظاهر؛ لهذا انعقدت هذه القاعدة للحديث عنه على وجه 

ــج  ــى نــص وظاهــر ومجمــل هــو منه ــاه إل ــى معن ــه عل ــة داللت )	(  وتقســيم اللفــظ مــن جه
اجلمهــور مــن املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة. وللتوســع انظــر: البرهــان، 	/			، فقــرة 			؛ 
املســتصفى، 	/	8	؛ تنقيــح الفصــول وشــرحه، ص		، 	0	؛ روضــة الناظــر، 	/9		؛ 
مختصــر الروضــة وشــرحها للطــويف، 	/			؛ املدخــل إلــى مذهــب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل 

ــدران، ص	8	. ــن ب الب



	هـ
		

م 	
لعا

ان 
شعب

ب، 
رج

ة، 
خر

اآل
ى 

ماد
 ج

ى،
ألول

ى ا
ماد

 ج
)	

		
د )

عد
ال

قواعد م اصدية في الموازنة بين الداللة الماهرت للنا وال رائن الميورت وأورها في تح يا الوسعية

267

اخلصوص.
إذا علم هــذا، فاملنهج الصحيح يف التعامل مــع هــذا الــنــوع من 
األلفاظ: أنه ال بدَّ للمجتهد من التوسط واالعتدال عند االستنباط 
الداللة  إفـــراط يف  القبيل مــن غير  التي مــن هــذا  النصوص  مــن 

الظاهرة وال تفريط فيها:
املؤثرات  يف  النظر  دون  للَّفظ  الظاهرة  الــداللــة  إعمال  إذ   •

أمثلة  ومــن  مرفوًضا.  إفــراًطــا  يعدُّ  اللفظ،  بهذا  املتعلقة  األخــرى 
املؤثرات املساعدة يف فهم معنى اللفظ: تراكيب اجلمل والسوابق 
املرجوة  احلكمة  وكذلك  احلالية،  أو  اللفظية  والقرائن  واللواحق 
من ذات التكليف، وأيًضا األدلة األخرى املستقلة املتعلقة باملوضوع 

نفسه - وسيأتي توضيح لهذه املؤثرات يف القواعد األربع التالية.
ح،  • كما أن اطراح الداللة الظاهرة ألدنى احتمال دون دليل مرجِّ

يعدُّ تأوياًل فاسًدا وتفريًطا مرفوًضا أيًضا.
• واملنهج الوسطي املعتدل هو أن يوازن بني املعنى الظاهر وما 

يعضد املعاني احملتملة األخرى:
- فإْن بقيِت املعاني األخرى مرجوحًة: تعني عليه العمل باملعنى 

الظاهر.
اللفظ  تأويل  تعني  الظاهر:  املعنى  على  أحُدها  ح  ترجَّ وإن   -

وحمله على املعنى الذي صار راجًحا بدليل التأويل. 



أ. د. خالد عبدالعزيز آل سليمان

268

املــطــلــب الــثــانــي: عــالقــة الــقــاعــدة بتحقيق الــوســطــيــة يف فهم 
النصوص الشرعية:

هذه القاعدة تعالج نوعني من االنحراف:
أحدهما: اإلفراط يف الداللة الظاهرة.

الثاني: التفريط يف الداللة الظاهرة.
بظواهر  األخــذ  يف  املبالغة  للنصوص:  املتطرف  الفهم  من  إذ 
ذلك  عن  ينتج  بحيث  سطحّيًا،  حرفّيًا  فهًما  وَفهِمها  النصوص، 
إفراغها عن معناها املقصود، واإلتيان بآراء شاذة ال يسندها الفهم 
الصحيح للدليل، وتتعارض مع مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية. 

ويقابل هذا الفهم تطرف يف اجلانب املقابل، وهو التفريط يف 
الداللة الظاهرة، من خالل ربط املعنى الذي يريده القارئ بأي معنى 
يحتمله اللفظ، ومن ثم تسويغ العمل بذلك املعنى الضعيف من خالل 

التأويل الفاسد. 
ـــ( عندما بــنيَّ خطر هذا  وقــد أحسن ابــن القيم   )ت			هـ
التأويل الفاسد على الدين، ووضح أثره يف اختالف األمة؛ إذ قال: 
»فأصل خراب الدين والدنيا إمنا هو من التأويل الذي لم يرده اهلل 
ورسوله بكالمه، وال دل عليه أنه مــراده، وهل اختلفت األم على 
أنبيائهم إال بالتأويل؟ وهل وقعت يف األمة فتنة كبيرة أو صغيرة إال 
بالتأويل؟ فمن باِبه دخل إليها، وهل أريقت دماء املسلمني يف الفنت 
ا بدين اإلسالم فقط، بل سائر أديان  إال بالتأويل؟ وليس هذا مختّصً
الرسل لم تزل على االستقامة والسداد حتى دخلها التأويل، فدخل 
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عليها من الفساد ما ال يعلمه إال رب العباد«)	(.
فالتأويل خالف األصل؛ فال يكون مقبوالً إال إذا حتققت جميع 
بدليل  املرجوح  املعنى  يعتضد  أن  الشروط:  مقدمة  ويف  شروطه، 
يجعله أرجح من املعنى الظاهر. وألهمية هذا الشرط انعقد اتفاق 

العلماء عليه)	(. 
ومن هنا ندرك أهمية هذا الشرط؛ ألنه يغلق أهم األبواب التي 
بدعوى  النصوص  النفوس لاللتفاف على  يلج من خاللها ضعفاء 
التأويل؛ إذ مقتضى التخاطب يستدعي حمل األلفاظ على املعاني 
املتبادرة للذهن، وعدم حملها على املعاني املرجوحة إال إذا وجدت 
املتلقي  من  نابعة  ال  نفسه،  املتكلم  إلــى  راجعة  ومسوغات  قرائن 
واملخاَطب - وسيأتي احلديث عن هذا الشرط وأدلته يف املطلب 

التالي.
ولو عدنا إلى ما جاء يف إيضاح هذه القاعدة: نلحظ أنها قد 
الوسطي  املنهج  بينت  إذ  بطرفيه؛  االنحراف  هذا  ملعاجلة  عقدت 
املعتدل يف التعامل مع األلفاظ الظاهرة، وهو أن يوازن املجتهد بني 
املعنى الظاهر وما يعضد املعاني احملتملة األخرى من غير إفراط 

يف الداللة الظاهرة، وال تفريط فيها.
وميكن توضيح االنحراف عن هذا املنهج الوسطي مبثال على 
االنحراف يف طرف اإلفراط، ومثال آخر على االنحراف يف طرف 

)	(  إعالم املوقعني، 	/			.  
)	(  انظــر يف حكايــة االتفــاق علــى ذلــك أيًضــا: مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، 

	/0		؛ اإلحــكام لآلمــدي، 	/0	.
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التفريط:
املثال األول: مثال على اإلفراط يف إعمال الداللة الظاهرة: 

اإلفــراط يف العمل بظاهر بعض النصوص الــواردة يف )احلكم 
نَزَل 

َ
َّۡم َيۡحُكم بَِمآ أ نَزَل َوَمن ل
َ
َّۡم َيۡحُكم بَِمآ أ بغير ما أنزل اهلل(، ومن أمثلتها قوله تعالى: ﴿﴿َوَمن ل

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكٰفُِروَن﴾ ﴾ )املائدة: 		(:
ُ
ُ فَأ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكٰفُِروَنٱلَّ
ُ
ُ فَأ ٱلَّ

فمن أخطر اآلراء املتطرفة يف العصر احلديث التي بنيت على 
اإلفراط يف الفهم الظاهري لهذه اآلية وما يف معناها: القول بأن 
الدولة إذا لم حُتكم بشرع اهلل تكون كافرة، واملجتمع الذي ال يُحكم 
بشرع اهلل مجتمع جاهلي كمجتمع املشركني يف بداية البعثة النبوية، 
فيتعني أن تتضافر جميع اجلهود الدعوية يف توحيد احلاكمية هلل 
دون سواه، كما هو احلال يف املرحلة املكية يف صدر اإلسالم، وأي 

جهود دعوية أخرى فيما سوى ذلك فهي عبث!)	(. 
ــرأي يف منتهى الزيغ واخلــطــورة، إذ كيف   وال شك أن هــذا ال
يُغِفل هذا القول دعوات كثير من األنبياء الذين ماتوا ولم تكن لهم 
)	(  وممــا قالــه صاحــب هــذا الــرأي: »نحــن اليــوم يف جاهليــة كاجلاهليــة التــي عاصرهــا 
اإلســالم أو أظلــم. كل مــا حولنــا جاهليــة. تصــورات النــاس وعقائدهم، عاداتهــم وتقاليدهم، 
مــوارد ثقافتهــم، فنونهــم وآدابهــم، شــرائعهم وقوانينهــم. حتــى الكثيــر ممــا نحســبه ثقافــة 
إســالمية، ومراجــع إســالمية، وفلســفة إســالمية، وتفكيــًرا إســالمًيا، هــو كذلــك مــن صنــع 
ــم يف الطريــق، لســيد قطــب. دار الشــروق، بيــروت والقاهــرة، ط	،  ــة«. معال هــذه اجلاهلي

99		هـــ/9	9	، ص		.
ــا ألصحــاب الدعــوة اإلســالمية أنهــم حــني يدعــون  وقــال أيًضــا: »ينبغــي أن يكــون مفهوًم
ــى  ــدة - حت ــاق العقي ــى اعتن ــن، يجــب أن يدعوهــم أوالً إل ــادة إنشــاء هــذا الدي ــاس إلع الن
لــو كانــوا يدعــون أنفســهم مســلمني، وتشــهد لهــم شــهادات امليــالد بأنهــم مســلمون - يجــب 
ــي، وهــو  ــا احلقيق ــه إال اهلل( ِبعدله ــدِة )ال إل ــراُر عقي أن يعلموهــم أن اإلســالم هــو أوالً إق
رد احلاكميــة هلل يف أمرهــم كلــه، وطــرد املعتديــن علــى ســلطان اهلل بادعــاء هــذا احلــق 
ــم  ألنفســهم، إقرارهــا يف ضمائرهــم وشــعائرهم، وإقرارهــا يف أوضاعهــم وواقعهــم«، معال

يف الطريــق، ص		. 
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العشرين  القرن  املسلمة يف  املجتمعات  بني  يساِوي  وكيف  دولــة؟! 
التي يدين أهلها باإلسالم، وشعائره فيها ظاهرة، باملجتمع الوثني 
اجلاهلي الذي سبق بعثة النبي - H؟! وأي وقود سيجده 
الشاب احملتقُن الناقُم على مجتمعه أسرع اشتعاالً من هذا الرأي 

املتطرف؟!.
ومهما يكن من شــيء، فإن مناقشة هذا الــرأي بحد ذاتها لها 
لكن ميكن مناقشته -  البحث،  تشعبات خارجة عن موضوع هذا 
َّۡم  َّۡم َوَمن ل إجماالً - من جهة اإلفراط يف الفهم الظاهري لقوله تعالى:﴿﴿َوَمن ل
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكٰفُِروَن﴾﴾  )املائدة: 		(، على ضوء 

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱلَّ

َ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكٰفُِروَنَيۡحُكم بَِمآ أ

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱلَّ

َ
َيۡحُكم بَِمآ أ

النقاط اآلتية:
أ - الفهم الظاهري لهذه اآلية: أنها ُصدرت بأداة الشرط )َمْن(، 
وهي من ألفاظ العموم، فيكون املعنى: أن كل من لم يحكم بشرع 
ــا كان  اهلل فهو من الكافرين، أّيًــا كان مستوى تركه لشرع اهلل، وأّيً
سبب هذا الترك. لكن هذا العموم غير مراد بإجماع أهل السنة 

واجلماعة -كما سيأتي بيانه. 
ب - أهم ما يعترض به على االستدالل باآلية على التعميم يف 

تكفير من لم يحكم مبا أنزل اهلل: 
االعــتــراض األول: أن عندهم حتكم يف االستدالل، إذ يركزون 
على صورة واحدة من صور هذا العموم، ويغفلون صوًرا أخرى؛ إذ 
يُعملون داللة اآلية يف صورة واحدة وهي احلاكم الذي يضع قوانني 

وضعية ليحكم القضاة بها.
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بينما هناك صور أخرى تدخل يف العموم الظاهري لآلية بشكل 
مباشر، ومع ذلك لم جند عند أصحاب ذلك الرأي أي اهتمام بها؛ 

ومن ذلك:
- لو زلَّ القاضي املسلم - الذي اعتاد أن يحكم بالشرع - يف 
حادثة عرضية فحكم بالباطل؛ حملاباة أحد الطرفني، أو ملعاداته، أو 
ألي سبب آخر؛ فلم يقولوا بكفره، مع أنه حكم عمًدا بغير ما أنزل 

اهلل!. 
- ومن الصور األخرى التي تدخل يف العموم الظاهري لآلية: لو 
صدر حكم ظالم من معلم على أحد طالبه، أو من والد على ولده، أو 

من رئيس على مرؤوسه.
- بل يدخل يف العموم كل من يقع يف الكبائر - كما يدعي اخلوارج 
- كمن يزني أو يسرق أو يرابي أو يشرب اخلمر أو يعقُّ والديه أو 
يكذب أو يغتاب أو يسعى يف النميمة... إلخ؛ فكل هؤالء حكموا على 
أنفسهم مبا يخالف ما أنزل اهلل يقيًنا، ومع ذلك ال يقال بكفر أيٍّ 

منهم بإجماع أهل السنة واجلماعة)	(!.
وإذا كانت نصوص الشريعة األخرى وكليَّاتها متنع من دخول هذه 
الصور الثالثة األخيرة يف العموم بإطالق، فهذا يدفع إلى مزيد من 
البحث والتأمل يف املراد بهذا العموم على نحو منسجم مع بقية أدلة 

الشريعة - وسيأتي توضيح ذلك يف الفقرة )ج(.

)	(  وممــن حكــى االتفــاق علــى ذلــك ابــن أبــي العــز )ت	9	هـــ(، إذ قــال يف شــرح الطحاويــة، 
لَّــِة  ــنَِّة ُمتَِّفُقــوَن ُكلُُّهــْم َعلـَـى أَنَّ ُمْرتَِكــَب الَْكِبيــَرِة اَل يَْكُفــُر ُكْفــًرا يَنُْقــُل َعــِن امْلِ 	/			: »أَْهــَل السُّ

ِبالُْكلِّيَِّة«.
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االعتراض الثاني: أن ذلك التحكم ممتد أيًضا إلى أدلة كثيرة 
أخرى ورد فيها التعميم بالكفر على منوال قوله تعالى: ﴿﴿َوَمن لَّْم َوَمن لَّْم 
يقولوا  لم  ذلك  ومع   ،﴾﴾ الْكَافُِروَن  ُهُم  وَلٰئَِك 

ُ
فَأ  ُ اّلَ نَزَل 

َ
أ بَِما  الْكَافُِروَن َيحُْكم  ُهُم  وَلٰئَِك 

ُ
فَأ  ُ اّلَ نَزَل 

َ
أ بَِما  َيحُْكم 

بغير  واحللف  نعم اهلل)	(،  من  نعمة  إنكار  مثل:  بتكفير أصحابها؛ 
اهلل سبحانه وتعالى)	(، وقتال املسلم)	(، والطعن يف النسب، والنياحة 

على امليت)	(، وانتساب اإلنسان إلى غير أبيه)	(...إلخ!. 
االعــتــراض الثالث: أن هذا الــرأي قفز إلى تكفير معينني من 
حكام وبلدان تقر بالشهادة، دون التحقق من أحكام تكفير املعينني: 

كوجود سبب التكفير، وانتفاء موانعه، وحتقق شروطه)	(!.
ج - وجــه صــرف داللــة اآليــة الكرمية عــن املعنى الظاهر )وهو 
عمومها لتشمل تكفير كل من لم يحكم مبا أنزل اهلل كفًرا أكبَر(: 
املعنى على  وبعرض هذا  السابقة  الثالثة  االعتراضات  من خالل 

ۡكثَرُُهُم ٱلَۡكٰفُِروَن﴾﴾)النحل: 	8(.
َ
ۡكثَرُُهُم ٱلَۡكٰفُِروَنَيۡعرِفُوَن نِۡعَمَت ٱلَِّ ُثمَّ يُنِكُروَنَها َوأ
َ
)	(  قال تعالى:  ﴿﴿َيۡعرِفُوَن نِۡعَمَت ٱلَِّ ُثمَّ يُنِكُروَنَها َوأ

)	(  جــاء يف حديــث ابــن عمــر - رضــي اهلل عنهمــا - مرفوًعــا: »َمــْن َحلَــَف ِبَغيْــِر اهلِل 
َفَقــْد َكَفــَر َوأَْشــَرَك«. أخرجــه أحمــد )واللفــظ لــه(، 0	/9		، ح		0	؛ وأبــو داود، 	/			؛ 

والترمــذي، 	/0		، ح				؛ واحلاكــم، 	/0		، ح		8	.  ح				؛ 
ــَر َهــَذا احَلِديــُث ِعنـْـَد بَْعــِض أَْهــِل  - واحلديــث قــال عنــه الترمــذي: »َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َوُفسِّ

الِعلـْـِم: أَنَّ َقْولـَـُه )َفَقــْد َكَفــَر أَْو أَْشــَرَك( َعلـَـى التَّْغِليــظ«. 
َجاهُ«. يَْخنْيِ َولَْم يَُخرِّ - وقال احلاكم: »َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعلَى َشْرِط الشَّ

- وقال األلباني )يف صحيح سنن الترمذي(: »صحيح«.
ــاًرا، يَْضــِرُب  )	(  جــاء يف حديــث جريــر - رضــي اهلل عنــه - مرفوًعــا: »الَ تَْرِجُعــوا بَْعــِدي ُكفَّ

بَْعُضُكــْم ِرَقــاَب بَْعــٍض«. أخرجــه البخــاري، 	/		، ح			؛ ومســلم، 	/	8، ح		. 
)	(  جــاء يف حديــث أبــي هريــرة - رضــي اهلل عنــه - مرفوًعــا: »اثْنَتـَـاِن يِف النَّــاِس ُهَمــا ِبِهــْم 

ْعــُن يِف النََّســِب َوالنِّيَاَحــُة َعلـَـى امْلَيِّــِت«. أخرجــه مســلم، 	/	8، ح		. ُكْفــٌر: الطَّ
)	(  جــاء يف حديــث أبــي هريــرة - رضــي اهلل عنــه - مرفوًعــا: »الَ تَْرَغبـُـوا َعــْن آبَاِئُكــْم، َفَمــْن 

َرِغــَب َعــْن أَِبيــِه َفُهــَو ُكْفــر«. أخرجــه البخــاري، 8/			، ح8			؛ ومســلم، 	/80، ح		.
)	(  انظــر يف حكــم تكفيــر املعــني: مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيمية، 0	/0		؛ شــرح 

الطحاوية، 	/			.
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سياق اآلية، وعلى القرائن اللفظية األخرى يتضح - مبا ال مجال فيه 
للشك - أن العموم فيها غير مراد مطلًقا، واألقرب أن املراد منها ال 

يخرج عن معنيني: 
املعنى األول: أن املراد هو احلكم بغير ما أنزل اهلل مع استحالل 

ذلك.
 ومن القرائن التي تدل على هذا املعنى:

القرينة األولى: سبب النزول:
ِحيُح أَنََّها نََزلَْت يِف  قال احلافظ ابن كثير   )ت			هـ(: »الصَّ
ِ الَِّذي ِبَأيِْديِهْم، ِمَن  لُوا ِكتَاَب اهللَّ اليهوديَّنْي اللََّذيِْن َزنَيَا، َوَكانُوا َقْد بَدَّ
ُفوا َواْصَطلَُحوا ِفيَما بَيْنَُهْم َعلَى   اأْلَْمِر ِبَرْجِم َمْن أْحصن ِمنُْهْم، َفَحرَّ
ا  . َفلَمَّ ْرَكاِب َعلَى ِحَماٍر َمْقلُوبنَْيِ لِْد ِمائََة َجلَْدٍة، َوالتَّْحِميِم)	( َواإْلِ اجْلَ
َعلَيِْه َوَسلََّم، َقالُوا   ُ ، َصلَّى اهللَّ ِتلَْك الَْكاِئنَُة بَْعَد ِهْجَرِة النَِّبيِّ َوَقَعْت 
َوالتَّْحِميِم  لِْد  ِباجْلَ َحَكَم  َفِإْن  ِإلَيِْه،  نَتََحاَكَم  َحتَّى  تََعالَْوا  بَيْنَُهْم:  ِفيَما 
 ِ ، َويَُكوُن نَِبيٌّ ِمْن أَنِْبيَاِء اهللَّ ِ ًة بَيْنَُكْم َوبنَْيَ اهللَّ َفُخُذوا َعنُْه، َواْجَعلُوهُ ُحجَّ

ْجِم َفاَل تَتَِّبُعوهُ يِف َذِلَك. َقْد َحَكَم بَيْنَُكْم ِبَذِلَك، َوِإْن َحَكَم ِبالرَّ
 ِ َوَقْد َوَرَدِت اأْلََحاِديُث ِبَذِلَك، َفَقاَل َماِلٌك، َعْن نَاِفٍع، َعْن عبداهللَّ
ُ َعلَيِْه  ، َصلَّى اهللَّ ِ ابِْن ُعَمَر أَنَُّه َقاَل: ِإنَّ الْيَُهوَد َجاءُوا ِإلَى َرُسوِل اهللَّ
 ِ َوَسلََّم، َفَذَكُروا لَُه أَنَّ َرُجاًل ِمنُْهْم َواْمَرأًَة َزنَيَا، َفَقاَل لَُهْم َرُسوُل اهللَّ
ْجِم؟ َفَقالُوا:  ُدوَن يِف التَّْوَراِة يِف َشْأِن الرَّ ُ َعلَيِْه َوَسلََّم: »َما جَتِ َصلَّى اهللَّ
ْجَم.  ِ بُْن َساَلٍم: َكَذبْتُْم، ِإنَّ ِفيَها الرَّ نَْفَضُحُهْم ويُْجلَدون. َقاَل عبداهللَّ

ــَت َوجــه الرجــل ِإذا ســّودته باحلمــم«. غريــب  ْم ــم: تســويد الوجــه، يقــال: »َحمَّ )	(  التحمي
ــن ســالم، 	/		. ــث، للقاســم ب احلدي
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ْجِم، َفَقَرأَ َما  َفَأتَْوا ِبالتَّْوَراِة َفنََشُروَها، َفَوَضَع أََحُدُهْم يََدهُ َعلَى آيَِة الرَّ
ِ بُْن َساَلٍم: اْرَفْع يََدَك، َفَرَفَع يََدهُ  َقبْلََها َوَما بَْعَدَها، َفَقاَل لَُه عبداهللَّ
ْجِم! َفَأَمَر  ْجِم، َفَقالُوا َصَدَق يا محمد، فيها آيَُة الرَّ َفِإَذا ِفيَها آيَُة الرَّ
ُجَل يَْحني  ُ َعلَيِْه َوَسلََّم َفُرِجَما، َفَرأَيُْت الرَّ ِ َصلَّى اهللَّ ِبِهَما َرُسوُل اهللَّ

َجاَرةَ )	(«)	(. َعلَى امْلَْرأَِة يَِقيَها احْلِ
ــات نزلت يف اليهود الذين  فــيــالحــظ يف ســبــب الـــنـــزول: أن اآلي
حاولوا كتمان حد الرجم، وهذه قرينة تدل على أن املراد باحلكم 
ليتم احلكم مبا  الشرع وجحوده؛  أنــزل اهلل: كتمان حكم  بغير ما 

سواه.
نَزلَۡنا 

َ
آ أ نَزلَۡنا إِنَّ
َ
آ أ القرينة الثانية: سياق اآلية نفسها؛ إذ إن قوله تعالى: ﴿﴿إِنَّ

َِّذيَن َهاُدواْ  لِل ۡسلَُمواْ 
َ
َِّذيَن أ بِيُّوَن ٱل ۡوَرىَٰة فِيَها ُهٗدى َونُورۚٞ َيۡحُكُم بَِها ٱلنَّ َِّذيَن َهاُدواْ ٱلتَّ لِل ۡسلَُمواْ 
َ
َِّذيَن أ بِيُّوَن ٱل ۡوَرىَٰة فِيَها ُهٗدى َونُورۚٞ َيۡحُكُم بَِها ٱلنَّ ٱلتَّ

ِ وََكانُواْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَءۚ فَلَا  ۡحَباُر بَِما ٱۡسُتۡحفُِظواْ ِمن كَِتِٰب ٱلَّ
َ
ٰنِيُّوَن َوٱلۡأ بَّ ِ وََكانُواْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَءۚ فَلَا َوٱلرَّ ۡحَباُر بَِما ٱۡسُتۡحفُِظواْ ِمن كَِتِٰب ٱلَّ
َ
ٰنِيُّوَن َوٱلۡأ بَّ َوٱلرَّ

َّۡم َيۡحُكم بَِمآ  اَس َوٱۡخَشۡوِن َولَا تَۡشتَُرواْ أَـِبَيٰتِي َثَمٗنا قَلِيلٗاۚ َوَمن ل َّۡم َيۡحُكم بَِمآ َتۡخَشُواْ ٱلنَّ اَس َوٱۡخَشۡوِن َولَا تَۡشتَُرواْ أَـِبَيٰتِي َثَمٗنا قَلِيلٗاۚ َوَمن ل َتۡخَشُواْ ٱلنَّ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكٰفُِروَن﴾﴾ )املائدة: 		(، فاحلكم بغير ما أنزل 

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱلَّ

َ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكٰفُِروَنأ

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱلَّ

َ
أ

اهلل ِاقتَرن بكتمان حكم اهلل تعالى، واستحالل احلكم بغيره، مقابل 
ثمن قليل، بل لقوة داللة السياق: ذهب بعض علماء التفسير إلى 
أن هذه اآلية عني بها اليهود خاصة، قال الطبري   )ت0		هـ(: 
»فقال بعضهم بنحو ما قلنا يف ذلك، من أنه عني به اليهود الذين 
لوا حكمه«)	(. ثم ذكر طائفة من اآلثــار عن  فوا كتاب اهلل وبدَّ َحرَّ

)	(  أخرجه البخاري )واللفظ له(، 8/			، ح		8	؛ ومسلم، 	/				، ح99		.
)	(  تفسير ابن كثير، 	/			.

)	(  تفســير الطبــري، 0	/			. وكان قــد قــال قبيــل ذلــك )0	/			(: »يقــول تعالــى ذكــره: 
ومــن كتــم ُحكــم اهلل الــذي أنزلــه يف كتابــه وجعلــه حكًمــا بــني عبــاده، فأخفــاه وحكــم بغيــره،= 
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السلف الذين يقولون بهذا القول.
باستقراء عدد  الثابتة  الشرعية  الثالثة: من األصول  القرينة 
ُروَرِة  يِن ِبالضَّ كبير من النصوص أن: »ُكّل َمْن َجَحَد َما ُعِلَم ِمَن الدِّ
َفُهَو َكاِفٌر«)	(، و)حترمي احلكم بغير ما أنزل اهلل( من األمور املعلومة 
من الدين بالضرورة، وإذا كان املراد بالكفر يف اآلية هو الكفر األكبر؛ 
فهذا يدل على أن املراد باحلكم بغير ما أنزل اهلل فيها: ما كان على 
سبيل اجلحود واالستحالل للحكم بغير ما أنزل اهلل، وأن غير شرع 

اهلل أفضل من شرع اهلل.
املعنى الثاني: أن املراد بذلك الكفر األصغر، بأن يحكم بغير ما 
أنزل اهلل وهو غير مستحل لذلك، وإمنا يعلم أنه عاٍص هلل تعالى: 

فهذا يكفر كفًرا أصغَر غير مخرج من امللة. 
ومن القرائن التي تدل على هذا املعنى: 

القرينة األولـــى: أن اآلية أتت يف سياق التخويف والتنفير من 
الفعل، ومما يزيد األمر حتذيًرا وتنفيًرا أن يرد لفظ الكفر يف اآلية 

مطلًقا دون تقييده بالكفر األصغر.

=كحكــم اليهــود يف الزانيــني احملصنــني بالتجبيــه والتحميــم، وكتمانهــم الرجــم، وكقضائهــم 
ــة، ويف األشــراف بالِقصــاص، ويف  ــة ويف بعــض بنصــف الدي ــة كامل يف بعــض قتالهــم بدي
األدنيــاء بالديــة، وقــد ســوَّى اهلل بــني جميعهــم يف احلكــم عليهــم يف التــوراة، )فأولئــك هــم 
لــوا وغيــروا  الكافــرون(، يقــول: هــؤالء الذيــن لــم يحكمــوا مبــا أنــزل اهلل يف كتابــه، ولكــن بدَّ
ــتَروا  ــن َس ــه، )هــم الكافــرون(، يقــول: هــم الذي ــه يف كتاب ــذي أنزل حكمــه، وكتمــوا احلــقَّ ال
ــوه عــن النــاس، وأظهــروا لهــم غيــره، وقضــوا  احلــق الــذي كان عليهــم كشــفه وتبيينـُـه، وغطَّ

بــه، لســحٍت أخــذوه منهــم عليــه«.
)	(  الذخيــرة للقــرايف، 	/	8	. وانظــر: الفتــاوى الكبــرى البــن تيميــة، 	/	9	؛ الغــرر البهية 
يف شــرح البهجــة الورديــة، 	/		؛ مغنــي احملتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفاظ املنهــاج، 	/			؛ 
الــروض املربــع شــرح زاد املســتقنع، ص	8	؛ شــرح مختصــر خليــل للخرشــي، 8/		؛ الــدر 

املختــار وحاشــية ابــن عابديــن، 	/8		.
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القرينة الثانية: أنه ورد التعميم بالكفر على منوال هذه اآلية يف 
جملة من األفعال املغلَّظة يف التحرمي؛ مثل: إنكار نعمة من نعم اهلل، 
واحللف بغير اهلل، وقتال املسلم، والطعن يف النسب، والنياحة على 
امليت، وانتساب اإلنسان إلى غير أبيه)	(، فيكون احلكم يف جميع 
بوصف  واجلماعة  السنة  أهل  استدل  لهذا  واحــًدا؛  األفعال  هذه 
هذه الفعال بالكفر على أنها من كبائر الذنوب، لكن لم يقل أحد 
منهم بتكفير مرتكبيها؛ ألنها دون الشرك، مع بقاء العاصي حتت 
ن يُۡشَرَك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن 

َ
َ لَا َيۡغفُِر أ ن يُۡشَرَك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن إِنَّ ٱلَّ
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ  مشيئة اهلل، قال تعالى:﴿﴿إِنَّ ٱلَّ

ِ َفَقۡد َضلَّ َضَلٰلَۢا بَعِيًدا﴾﴾ )النساء: 			(. ِ َفَقۡد َضلَّ َضَلٰلَۢا بَعِيًداَذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚ َوَمن يُۡشرِۡك بِٱلَّ َذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚ َوَمن يُۡشرِۡك بِٱلَّ
والذي يظهر - واهلل أعلم: أن املعنى األول هو األقرب؛ لتميزه 
على الثاني بقرينتي سبب النزول والسياق اللفظي، ولكن ال يضير 
حمل اآلية عليه أو على املعنى الثاني؛ ألن كال املعنيني قد تضافرت 
أدلة أخرى على إثباتهما؛ فعلى أي معنى حملت اآلية عليه؛ فإن ذلك 

ال ينفي املعنى اآلخر؛ لثبوته بأدلة أخرى.
ويناسب أن نختم هذه املسألة بتعليق لسماحة الشيخ عبدالعزيز 
ابن باز   )ت0			هـــ(، على جواب للشيخ ناصر الدين األلباني 
)ت0			هـ( حول املوضوع؛ إذ قال سماحة الشيخ ابن باز: »اطلعت 
على اجلواب املفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ 
املنشور يف صحيفة   - اهلل  وفقه   - األلباني  الدين  ناصر  محمد 
)املسلمون( الذي أجاب به فضيلته من سأله عن )تكفير من حكم 

بغير ما أنزل اهلل من غير تفصيل(.
)	(  سبق تخريج األحاديث الواردة يف ذلك – قريًبا - يف بداية مناقشة هذا املثال.
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فألفيتها كلمة قيمة، قد أصاب فيها احلق، وسلك فيها سبيل 
املؤمنني، وأوضح - وفقه اهلل - أنه ال يجوز ألحد من الناس أن يكفر 
من حكم بغير ما أنزل اهلل مبجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل 
ذلــك بقلبه. واحتج مبا جــاء يف ذلــك عن ابــن عباس - رضــي اهلل 

عنهما - وعن غيره من سلف األمة.
َّۡم َيۡحُكم  َّۡم َيۡحُكم َوَمن ل  وال شك أن ما ذكره يف جوابه يف تفسير قوله تعالى: ﴿﴿َوَمن ل
َّۡم َيۡحُكم  َّۡم َيۡحُكم َوَمن ل ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكٰفُِروَن﴾﴾ )املائدة: 		(،﴿﴿َوَمن ل

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱلَّ

َ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكٰفُِروَنبَِمآ أ

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱلَّ

َ
بَِمآ أ

َّۡم َيۡحُكم  َّۡم َيۡحُكم َوَمن ل ٰلُِموَن﴾﴾ )املائدة: 		(، ﴿﴿َوَمن ل ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱلَّ

َ
ٰلُِموَن بَِمآ أ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱلَّ

َ
 بَِمآ أ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفِٰسُقوَن﴾﴾ )املائدة: 		( هو الصواب. وقد 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱلَّ

َ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفِٰسُقوَنبَِمآ أ

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱلَّ

َ
بَِمآ أ

أوضح - وفقه اهلل - أن الكفر كفران أكبر وأصغر، كما أن الظلم 
أكبر وأصغر. فمن استحل احلكم  الفسق فسقان  ظلمان، وهكذا 
بغير ما أنزل اهلل أو الزنى أو الربا أو غيرها من احملرمات املجمع 
على حترميها فقد كفر كفًرا أكبر، وظلم ظلًما أكبر، وفسق فسًقا 
أكبر، ومن فعلها بدون استحالل كان كفره كفًرا أصغر وظلمه ظلًما 
ابن  حديث  - يف   H  - النبي  لقول  فسقه؛  وهكذا  أصغر 
مسعود - رضي اهلل عنه: )سباب املسلم فسوق وقتاله كفر( أراد 
بهذا - H: الفسق األصغر والكفر األصغر، وأطلق العبارة 
تنفيًرا من هذا العمل املنكر، وهكذا قوله - H: )اثنتان يف 
امليت(...  على  والنياحة  النسب،  الطعن يف  كفر:  بهم  هما  الناس 
وقوله - H: )ال ترجعوا بعدي كفاًرا يضرب بعضكم رقاب 

بعض()	(، واألحاديث يف هذا املعنى كثيرة.
)	(  سبق توثيق هذه األحاديث – قريًبا - يف بداية مناقشة هذا املثال.
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فالواجب على كل مسلم، وال سيَّما أهل العلم، التثبت يف األمور، 
واحلكم فيها على ضوء الكتاب والسنة، وطريق سلف األمة واحلذر 
من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس إلطالق األحكام 

وعدم التفصيل«)	(.
املثال الثاني: مثال على التفريط يف إعمال الداللة الظاهرة: 

من أوضح األمثلة لذلك؛ تأويالت أصحاب ما يسمى بالقراءة 
املعاصرة للقرآن؛ وهذا منوذج منها: 

للقرآن  املعاصرة  للقراءة  املنظرين  أحد  حديث  معرض  إذ يف 
املتناقضات  قانون صــراع  »إن  قــال:  الصور  النفخ يف  الكرمي عن 
ــؤدي إلــى تغير الــصــيــرورة بشكل  الــداخــلــي يف الــشــيء نفسه، يـ
مستمر وهــالك شيء وظهور شيء آخــر. وهــذا القانون حتمي ال 
رد له، ويسير باجتاه واحد، فهو لذلك َقــَدُر املوجودات كلها الذي 
يعبر عنه بالتسبيح. فاخللق األول بدأ بانفجار كوني هائل، حيث 
ۡفِع َوٱلَۡوتۡرِ﴾﴾ )الفجر: 	 - 	(؛ حيث  ۡفِع َوٱلَۡوتۡرَِوٱلَۡفۡجرِ  َولََياٍل َعۡشٖر  َوٱلشَّ قال:﴿َوٱلَۡفۡجرِ  َولََياٍل َعۡشٖر  َوٱلشَّ
إن الفجر هو االنفجار الكوني األول،﴿﴿َولََياٍل َعۡشرَولََياٍل َعۡشر﴾﴾ معناه: أن املادة 
مرت بعشر مراحل للتطور حتى أصبحت شفافة للضوء؛ لذا أتبعها 
ۡفِع َوٱلَۡوتۡرِ﴾﴾،، حيث إن أول عنصر تكون يف هذا الوجود  ۡفِع َوٱلَۡوتۡرَِوٱلشَّ قوله:﴿﴿َوٱلشَّ

وهو الهيدروجني وفيه الشفع يف النواة والوتر يف املدار...
)إلى أن قال:( فالنفخ يف الصور تعني التسارع يف تغير الصيرورة 
)املآل( وهذا ما يسمى بالطفرة. ويوجد نوعان من التسارع يف تغير 
الثانية.  والنفخة  للصور  األولــى  بالنفخة  عنهما  عبر  الصيرورة، 

)	(  مجموع فتاوى ابن باز، 9/			.
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والنفخة األولى لها مصطلح خاص هو الساعة. وسميت الساعة ألن 
هالك هذا الكون قائم فيها وهي حتمية تقتضيها بنية هذا الكون 

املادي الثنائي«)	(.
فيالحظ أن هذه القراءة املعاصرة قد أعرضت صفًحا عما ورد 
يف السنة وانعقد عليه »إجماع أهل السنة: أن املــراد بالصور هو 
القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل نفختني: نفخة الصعق، ونفخة البعث 
للحساب«)	(، وأجــازت لهذا القارئ أن يؤول هذه اآليات على هذا 
النحو الذي لم يخطر على بال أحد قبله! وبقي مجهوالً أربعة عشر 
قرًنا إلى أن اكتشفه هذا القارئ - بزعمه - مع أنه يتعلق ببيان 
حقيقة أصل عظيم من أصول الشريعة أال وهو النفخ يف الصور، 
وال يخفى أنه جزء من اإلميان باليوم اآلخر، واليوم اآلخر أهم أركان 
اإلميان بعد اإلميان باهلل! وإذا استرسلنا مع هذا القارئ جدالً: فلو 
ر( اآليات وفًقا  تغيرت نظرياته الحًقا؛ فيجوز له أن يقرأ )أي يُفسِّ
للنظريات األحدث، وهكذا! كما يجوز ملختص يف علم االجتماع أو 
النفس أو األحياء أو الفيزياء...إلخ، أن يفسر هذه اآليات وفًقا لعلمه 
اخلاص! بل يجوز أليِّ أحد أن يقرأ النص بحسب فهمه! وكل هذا 

)	(  الكتاب والقرآن، قراءة معاصرة، للدكتور محمد شحرور، ص			 - 			.
ومــن األمثلــة األخــرى لتأويلهــم املتعســف: إنــكار جملــة مــن الغيبيــات، وتأويلهــا بتأويــالت 
ال تخطــر علــى بــال أحــد؛ كقــول محمــد أبــو زيــد: يف كتابــه: الهدايــة والعرفــان، ص	: 
»املالئكــة: رســل النظــام، وعالــم الســنن، وســجودهم لإلنســان معنــاه: أن الكــون مســخر لــه«، 
وقولــه: »إبليــس اســم لــكل مســتكبر علــى احلــق، ويتبعــه لفــظ الشــيطان واجلــان، وهــو النــوع 
املســتعصي علــى اإلنســان تســخيره«، وقــول نيــازي عــز الديــن يف كتابــه: إنــذار مــن الســماء، 
ص		: »الشــيطان والنفــس األمــارة بالســوء همــا اســمان مختلفــان لفًظــا، متفقــان معنــى، أو 

أنهمــا اســم لشــيء واحــد؛ هــو النفــس األمــارة بالســوء«.
)	(  لباب التأويل، 	/			.
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مقبول - عنده - ألن النص ال يعدو أن يكون قوالب جاهزة ألي 
معنى ميكن ربطه به! وهل يعوز أيَّ إنسان أن يحمَل أيَّ لفظ على 
أيِّ معنى يريده إذا كان املطلوب منه: مجرد أن يوجد أيَّ رابط بني 
اللفظ واملعنى، مهما كان هذا الرابط متناهًيا يف الضعف، دون أن 
اللغة، والقرينة التي تبني أن املتكلم قصد ذلك  يثبت ذلك بداللة 
املعنى؟! وأي تناقض يف املعاني وفوضى يف االستدالل أكثر من هذا 
التأويل املفتوح؟! وهل يعقل أن يكون كالم اخلالق جلَّ وعال -الذي 
أنزله حجة على خلقه إلى قيام الساعة - قاباًل لهذا التناقض وهذه 
الفوضى؟! وهل هناك تعامل مع الداللة الظاهرة للفظ أشد تفريًطا 

من هذا التأويل؟!.
املــطــلــب الــثــالــث: شـــروط صــحــة الــتــأويــل وأدلــتــهــا ووجـــه كونها 

مبنزلة املعيار لالعتدال يف العمل بالداللة الظاهرة للنص
الوسطية واالعتدال، وعدم اإلفــراط أو التفريط يف أي شأن 
من شؤون احلياة من املسلمات الشرعية؛ ألنها من كليات الشريعة، 
ويف مقدمة األمور التي تتعني فيها الوسطية: االعتدال يف طريقة 
التعامل مع أهم مصادر الوسطية أال وهي الداللة الظاهرة للنصوص 
الشرعية، وهذا موضوع قاعدتنا؛ إذ )ال بدَّ يف فهم نصوص الشريعة 

من التوسط، بال إفراط يف الداللة الظاهرة وال تفريط فيها(.
وأدلة وسطية الشريعة تتناول إثبات هذه القاعدة، ويطول بنا 
الكالم ويضيق بنا املقام عن استعراض تلك األدلة، لكن من املناسب 
ضبط مجال تطبيق هذه القاعدة، من خالل ذكر شروط التأويل، 
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ودليل كل شرط؛ ألنه بتحققها يكون التأويل سائًغا وتركه إفراًطا 
يف الداللة الظاهرة للنص، وعند تخلف أي شرط منها يكون التأويل 

فاسًدا ويف إعماله تفريط يف العمل بظاهر النص.
إذا تقرر هذا، فللتأويل الصحيح ستة شروط)	(:

ل أهاًل للتأويل)	(: الشرط األول: أن يكون املؤوِّ
ومما يعلل به لهذا الشرط: 

	- أن تأويل النص ضرب من أضــرب االجتهاد الشرعي فال 
يسوغ إال من أهل االجتهاد.

	- أن التأويل على خالف األصل، مما يجعله من الطرق الوعرة 
التي حتتاج إلى درجة عالية يف االجتهاد؛ ألنه يتعامل مع املعاني غير 
ل أقوى  املتبادرة للذهن، ويحتاج إلى قرائن قوية جتعل املعنى املؤوَّ

من املعنى املتبادر إلى الذهن.
	- أن التأويل قد تزيِّنه مؤثرات غير شرعية، كاألهواء الذاتية 
ــؤوِّل، أو لدى املستفتني، كما أن اخلطأ فيه قد يــؤدي إلى  لدى امل
ويشرعن  منه،  ليس  ما  الدين  إلــى  ألنــه سيُنَسب  وخيمة؛  عواقب 
للحرام، وهذا يستدعي أالَّ يسوغ هذا التأويل إال من أهل االجتهاد 
العدول الذين يتوخون يف اجتهادهم فهم مراد الشارع، ال حتريف 

كالمه لينسجم مع أهوائهم ورغبات من يفتونهم. 

)	(  مــن أهــم املراجــع التــي متــت االســتفادة منهــا يف صياغــة هــذه الشــروط كتــاب: تعــارض 
داللــة اللفــظ والقصــد، 	/9	9-		9.

ــني لشــيخنا د. عبداحملســن  ــد األصولي ــل عن ــدي، 	/0	؛ التأوي )	(  انظــر: اإلحــكام لآلم
الريــس، ص			؛ الظاهــر واملــؤول عنــد األصوليــني لعلــي عبــداهلل محمــد، ص			؛ التأويــل 

اللغــوي يف القــرآن الكــرمي للدكتــور حســني حامــد الصالــح، ص	8. 



	هـ
		

م 	
لعا

ان 
شعب

ب، 
رج

ة، 
خر

اآل
ى 

ماد
 ج

ى،
ألول

ى ا
ماد

 ج
)	

		
د )

عد
ال

قواعد م اصدية في الموازنة بين الداللة الماهرت للنا وال رائن الميورت وأورها في تح يا الوسعية

283

	- أنه إذا كان من أهل االجتهاد املوثوق يف علمه وورعه سيتحرى 
ا  شروط التأويل األخرى، فلن يتكلم إال بعلٍم وحترٍّ ملراد الشارع. أمَّ
من ال يحسن االجتهاد أو ال يصدق يف النية، فسيخوض فيما ال 
يعلم، وقد يكون عنده علم لكنه يتحرى به حتقيق مــراده أو مراد 

جمهوره ال مراد الشارع.
ــة الــظــاهــرة  ــداللــ ــي: أن يـــكـــون الــتــعــامــل مـــع الــ ــانـ ــثـ الـــشـــرط الـ
للنصوص على أنها األصــــل)	(، فــال ُيلجأ إلــى التأويل إال إذا ُوجــد 

:)	( املسوغ  الشرعيُّ
هذا الشرط لصيق الصلة بقاعدتنا، وهو من أهم الشروط التي 
حتمي داللــة النصوص من عبث أصحاب األهــواء. فــإذا لم يوجد 
التأويل؛ يصبح  املسوغ الشرعي املتمثل يف استكمال بقية شروط 
التأويل فاسًدا، ويتعني حمل اللفظ على معناه الظاهر؛ ألنه األصل. 

ومما يعلل به لهذا الشرط: 
	- أن مقتضى التخاطب يستدعي حمل األلفاظ على املعاني 
إذا  إال  املرجوحة  املعاني  على  وعــدم حملها  الذهن،  إلى  املتبادرة 
وجدت قرائن راجحة، ومسوغات راجعة إلى املتكلم نفسه، ال نابعة 

من املتلقي واملخاَطب. 
	- لو جاز ذلك لكان يف منتهى اخلطورة؛ ألنه يهدم لغة التخاطب 
املباشرة التي بني الناس برمتها، فكيف إذا كان ذلك مع نصوص 

)	(  انظــر: التأويــل اللغــوي يف القــرآن الكــرمي للدكتور حســني حامد الصالح، ص80؛ موقف 
املتكلمني من االســتدالل بنصوص الكتاب والســنة للدكتور ســليمان الغصن، 	/99	.

)	(  انظر: الظاهر واملؤول عند األصوليني لعلي عبداهلل محمد، ص0		.
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  .H - الوحي الذي انقطع بوفاة النبي
الشرط الثالث: أن يكون اللفظ قاباًل للتأويل)	(:

فال بدَّ »أن يكون اللفظ قاباًل للتأويل؛ بأن يكون اللفظ ظاهًرا 
فيما ُصِرَف عنه، محتماًل ملا صرف إليه«)	(.

وعلة هــذا الشرط: أن حقيقة التأويل ال ميكن حصولها إال يف 
األلفاظ التي تقبل التأويل، وهي األلفاظ الظاهرة التي لها معنى 
راجح ومعاٍن مرجوحة؛ إذ بالتأويل الصحيح )املستجمع لشروطه( 
حتصل تقوية أحد املعاني املرجوحة، بحيث يصبح ذلك املعنى أقوى 

من املعنى الظاهر املتبادر إلى الذهن. 
ا  وما لم يكن ظاهًرا يف الداللة على معناه، فقد مر بنا أنه إمَّ
أن يكون نًصا أو مجماًل، وكالهما ليسا محاًل للتأويل؛ ألن النص 
ال مجال لتأويله أصاًل؛ ألن معناه صريح بحيث يُطرح ما عداه من 
ا اإلجمال،  املعاني، والتأويل إمنا هو تقوية ألحد املعاني احملتملة. أمَّ

فليس محالً للتأويل؛ ألنه يزول بالبيان ال بالتأويل.
الــشــرط الــرابــع: أن يكون املعنى الــذي ُحمل عليه اللفظ مما 

يحتمله اللفظ لغًة أو شرًعا أو عرًفا)	(:

)	(  انظــر: اإلحــكام لآلمــدي، 	/0	؛ املوافقــات، 	/		؛ التأويــل عنــد األصوليــني لشــيخنا 
د. عبداحملســن الريــس، ص			؛ التأويــل اللغــوي يف القــرآن الكــرمي للدكتــور حســني حامــد 
ــوح،  ــور محمــد ل ــدة اإلســالمية للدكت ــى العقي ــل الفاســد عل ــة التأوي ــح، ص	8؛ جناي الصال
ص		؛ موقــف املتكلمــني مــن االســتدالل بنصــوص الكتاب والســنة للدكتور ســليمان الغصن، 

.	99/	
)	(  اإلحكام لآلمدي، 	/0	.  

)	(  انظــر: اختــالف احلديــث لإلمــام الشــافعي )املطبــوع يف نهايــة األم(، 9/			، 			؛ 
البرهــان، 	/			، فقــرة 8		؛ روضــة الناظــر، 	/			؛ مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم، 
الفحــول، 	/		؛=  إرشــاد  احمليــط، 	/			؛  البحــر  	9	؛  املوافقــات، 	/		،  	/0		؛ 
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ومما يعلل به لهذا الشرط:
	- ال ميكن أن نحمل اللفظ على معنى ما دون أن تكون هناك 
حلقة وصــل بني اللفظ واملعنى الــذي يــراد حمله عليه؛ تتمثل يف 
االستعمال اللغوي، أو االستعمال العريف، أو االستعمال الشرعي، 
ا إذا لم يكن اللفظ يستعمل يف الداللة على ذلك املعنى، فيصير  وأمَّ
التأويل باطاًل؛ ألن هذا املعنى أجنبي عن اللفظ، فكيف يحمل اللفظ 

على معنى ال صلة له به؟!.
	- »أن الكتاب والسنة وكالم السلف جاء باللسان العربي وال 
يجوز أن يــراد بشيء منه خالف لسان العرب، أو خالف األلسنة 
كلها؛ فال بدَّ أن يكون ذلك املعنى... )مستعماًل باملعنى املجازي(، وإال 
فيمِكُن ُكلُّ مبطٍل أن يفسَر أي لفظ بأي معنى سنََح له؛ وإن لم يكن له 

أصل يف اللغة!«)	(.
الشرط اخلامس: أن يعتضد املعنى املرجوح بدليل يجعله أرجح 

من املعنى الظاهر)	(:
=التأويــل عنــد األصوليــني لشــيخنا د. عبداحملســن الريــس، ص9		؛ الظاهــر واملــؤول عنــد 
األصوليــني لعلــي عبــداهلل محمــد، ص			 - 8		؛ جنايــة التأويــل الفاســد علــى العقيــدة 
اإلســالمية للدكتــور محمــد لــوح، ص		؛ التأويــل اللغــوي يف القــرآن الكــرمي للدكتــور حســني 
حامــد الصالــح، ص	8؛ موقــف املتكلمــني مــن االســتدالل بنصــوص الكتــاب والســنة للدكتــور 

ســليمان الغصــن، 	/	80.
)	(  مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، 	/0		.  

)	(  انظــر: البرهــان، 	/8		، فقــرة 9		، و			 - 			، فقــرة 8		؛ اإلحــكام لآلمــدي، 
تيميــة، 	/0		؛  ابــن  اإلســالم  فتــاوى شــيخ  الناظــر، 	/			؛ مجمــوع  روضــة  	/0	؛ 
املوافقــات، 	/	9	؛ إرشــاد الفحــول، 	/		؛ املدخــل إلــى مذهــب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل 
ــس،  ــني لشــيخنا د. عبداحملســن الري ــد األصولي ــل عن ــدران، ص89	 - 	9	؛ التأوي ــن ب الب
ص			؛ الظاهــر واملــؤول عنــد األصوليــني لعلــي عبــداهلل، ص9		؛ جنايــة التأويــل الفاســد 
ــوح، ص		؛ موقــف املتكلمــني مــن االســتدالل  ــور محمــد ل ــدة اإلســالمية للدكت ــى العقي عل

ــور ســليمان الغصــن، 	/	80. ــاب والســنة للدكت بنصــوص الكت
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ومما يعلل به لهذا الشرط:
	- لو جاز حمل اللفظ على املعنى املرجوح بدون دليل يجعله 
أرجح من املعنى الظاهر، جلاز حمله على أي معنى يحتمله اللفظ، 
»وال يكون ألحد َذَهَب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى 

غيره«)	(.
	- لو ساغ ألي إنسان اإلعراض عن املعنى الظاهر وحمله على 
أحد املعاني احملتملة بال مرجح، ملا أعوزه ذلك؛ إذ العموم األغلب 
من األلفاظ - كما يذكر العلماء )	(- يدل على معناه داللة راجحة ال 
ر ما شاء  قطعية، فمن خالل الداللة احملتملة املرجوحة ميكن أن ميرِّ

من املعاني!.
أن  املتفق عليه  ومــن  ــه،  ذات يعدُّ راجًحا يف  الظاهر  املعنى   -	
العمل به عمل باألصل؛ فال يسوغ تركه إال بدليل يجعل غيره أرجح 
منه؛ وإال كان ذلك انتقاالً من الراجح إلى املرجوح، ومن القوي إلى 
الضعيف، وهذا خالف العقل؛ لهذا اتفق العلماء على عدم العمل 
بالدليل املرجوح، وعدم عده صارًفا ابتداء. قال اآلمدي )ت			هـ(: 
»أن يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجًحا على 
ظهور اللفظ يف مدلوله؛ ليتحقق صرفه عنه إلى غيره، وإال فبتقدير 

أن يكون مرجوًحا ال يكون صارًفا وال معموالً به اتفاًقا)	(«)	(.

)	(  اختالف احلديث لإلمام الشافعي )املطبوع يف نهاية األم(، 9/			.  
)	(  ومنهم الشاطبي يف املوافقات، 	/0		.  

)	(  انظــر يف حكايــة االتفــاق علــى ذلــك أيًضــا: مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، 
  .		0/	

)	(  اإلحكام لآلمدي، 	/0	.
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الشرط السادس: أالَّ ينتج عن التأويل مخالفة ألدلة أقوى)	(: 
ومما يعلل به لهذا الشرط:

	- إذا كان التأويل ناجًتا عن ترجيح دليل التأويل على الداللة 
الظاهرة، فمجرد هذا الترجيح ال يكفي يف العمل باملؤول؛ إذ يجب 
وقواعدها  الشريعة،  وكليات  القطعية،  األدلــةَ  التأويُل  يخالف  أال 
الكلية، وأحكامها املعلومة من الدين بالضرورة؛ ألن التأويل ضرب 
من أضرب االجتهاد الظني، والظني ال يقوى على معارضة القطعي.
	- وكذلك يجب أالَّ يترتب على التأويل مخالفة دليل آخر أقوى 

ل؛ ألن العمل بالراجح متعني حينئٍذ. من ذات الدليل املَؤوَّ
	-  وأيًضا يجب دفع أي اعتراض ميكن أن يضعف دليل التأويل؛ 
ألنه مستند التأويل، فإذا كان ال يقوى على الثبات يف نفسه، فمن 

باب أولى ال يقوى على إثبات غيره)	(.
وهذه الشروط الستة مبنزلة املعيار لالعتدال يف العمل بالداللة 

الظاهرة للنص؛ ووجه ذلك:
- إذا حتققت جميع هذه الشروط صار املعنى الظاهر مرجوًحا، 
والتمسك به انحراًفا عن االعتدال؛ ألنه إفــراط يف العمل بداللٍة 

عارضها ما هو أقوى منها، وال شك أن العمل باألقوى متعني.

ــد األصوليــني  ــل عن ــة، 	/0		؛ التأوي ــن تيمي ــاوى شــيخ اإلســالم اب )	(  انظــر: مجمــوع فت
لشــيخنا د. عبداحملســن الريــس، ص			؛ جنايــة التأويــل الفاســد علــى العقيــدة اإلســالمية 
ــد  ــور حســني حام ــرمي للدكت ــرآن الك ــوي يف الق ــل اللغ ــوح، ص		؛ التأوي ــد ل ــور محم للدكت
الصالــح، ص	8؛ موقــف املتكلمــني مــن االســتدالل بنصــوص الكتــاب والســنة للدكتــور 

ســليمان الغصــن، 	/		8.
)	(  انظــر: مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، 	/0		؛ موقــف املتكلمــني مــن 

الكتــاب والســنة للدكتــور ســليمان الغصــن، 	/		8. االســتدالل بنصــوص 
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- وإذا تخلف أي شرط منها، تعني البقاء على املعنى الظاهر؛ 
ألنه األصل، وفسد التأويل؛ ألنه بتخلف الشرط ينتفي املشروط؛ 

ومن القواعد املقررة أن )املعلق بالشرط معدوم قبله()	(.  
ومن أهم الشروط التي يسهل معرفة فساد التأويل بانتفائها: 
الشرط األول واخلامس؛ )وهما أن يكون املؤوِّل من أهل االجتهاد، 

وأن يعتضد املعنى املرجوح بدليل يجعله أرجح من املعنى الظاهر(:
- ووجه اكتشاف فساد التأويل بتخلف الشرط األول: أن املؤوِّل 
إذا كان من أهل االجتهاد املوثوق يف علمه وورعه سيتحرى شروط 
ا من ال  التأويل األخرى، فلن يتكلم إال بعلٍم وحترٍّ ملراد الشارع. أمَّ
يحسن االجتهاد، فهو عرضة للزلل يف التأويل؛ وهذا أمر طبيعي يف 
جميع العلوم؛ إذ من املقوالت املشهورة: »إذا تكلم املرء يف غير فنه 
أتى بالعجائب«)	(. وكذلك من ميلك آلة االجتهاد، لكنه ال يخشى اهلل 
يف فتواه، لن يتحرى بتأويله مراد الشارع، وإمنا سيتحرى ما يوافق 

هواه أو هوى جمهوره.
التأويل بتخلف الشرط اخلامس: أنه  - ووجه اكتشاف فساد 
مبنزلة املعيار الرئيس يف التفريق بني التأويل الصحيح والفاسد، 
وهذا ما عبر عنه اآلمدي   )ت			هـ( بقوله: »التأويل من حيث 
هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطالن، هو: حمل اللفظ 
ا التأويل املقبول  على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له. وأمَّ

املوقعــني،  إعــالم  للــرازي، 	/8	؛  السرخســي، 	/			؛ احملصــول  أصــول  انظــر:    )	(
.	0	9/	 الآللــي،  ترتيــب  	/9		؛ 
)	(  فتح الباري البن حجر، 	/	8	.
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الصحيح، فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله 
له بدليل يعضده«)	(.  

فال بدَّ أن يعتمد التأويل على دليل يجعل املعنى املرجوح ابتداء 
أقوى من املعنى الظاهر، بحيث يصبح أرجح انتهاء، وإال صار التأويل 

فاسًدا. 
بــل ليس مــن املبالغة الــقــول بــأن الــشــرط اخلــامــس هــو الركن 
الرئيس للتأويل الصحيح؛ لهذا أبرزه الغزالي   )ت	0	هـ( وجعله 
جلَّ تعريف التأويل الصحيح؛ إذ عرفه بأنه: »احتمال يعضده دليل 

يصير به أغلب على الظن من املعنى الذي يدل عليه الظاهر«)	(.

)	(  اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 	/		.
)	(  املستصفى، ص	9	.
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المبحث الثاني 
القواعد المتعلقة بأهم األمور التي ال بدَّ من الموازنة 

بينها وبين الداللة الظاهرة للنص

توطئة: 
بأهمية  املتعلقة  القاعدة  عن  احلديث  ت  السابق  املبحث  يف 
االعتدال عند التعامل مع الداللة الظاهرة للنص؛ إذ )فهم مدلول 
الظاهرة  الــداللــة  إعمال  يف  التوسط  على  مبني  الشرعي  النص 
للنص، من غير إفراط فيها وال تفريط(. بينما يف هذا املبحث سيتم 
احلديث عن أربع قواعد تتعلق بأهم األمور التي ال بدَّ من املوازنة 

بينها وبني الداللة الظاهرة للنص.
وهذه القواعد األربع ينبغي أن ينظر إليها جميًعا يف آن واحد 
للموازنة بينها وبني الداللة الظاهرة للنص، كما أن هذه القواعد 
األربع متقاربة يف وجه عالقتها بتحقيق الوسطية يف فهم النصوص 
الشرعية، ويف االستدالل لها؛ لهذا سيتم دمج هذه القواعد األربع، 

وتقسيم احلديث عنها إلى ثالثة مطالب:
املطلب األول: نص القواعد املتعلقة بأهم األمور التي ال بدَّ من 
الداللة الظاهرة للنص، واملعنى اإلجمالي لكل  بينها وبني  املوازنة 

قاعدة.
املطلب الثاني: االستدالل للقواعد املتعلقة بأهم األمور التي ال 

بدَّ من املوازنة بينها وبني الداللة الظاهرة للنص.
املطلب الثالث: أثر إعمال )القواعد املتعلقة بأهم األمور التي 
ال بــدَّ من املــوازنــة بينها وبــني الداللة الظاهرة للنص( يف حتقيق 
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الوسطية يف فهم النصوص الشرعية.
املطلب األول: نص القواعد املتعلقة بأهم األمور التي ال بدَّ من 
املوازنة بينها وبني الداللة الظاهرة للنص واملعنى اإلجمالي لكل 

قاعدة:
القاعدة األولــى: املنهج الوسطي يف فهم النص يستدعي ربط 

أجزاء الكالم بعضه ببعض ومراعاة السياق والقرائن)	(:
املعنى اإلجمالي للقاعدة: 

وفق  النص على  الشرعي من  استنباط احلكم  من مقتضيات 
ع أن  املنهج الوسطي املعتدل: بذل اجلهد الكايف يف تتبع كل ما يُتوقَّ
يكون له أثر يف فهم مدلول النص، ويف مقدمة ذلــك: ربط أجزاء 
وكافة  واللواحق،  والسوابق  السياق  ومراعاة  ببعض  بعضه  الكالم 
احلكمة  وكذلك  واملنفصلة،  املتصلة  واحلالية،  اللفظية  القرائن 
املرجوة من ذات التكليف، وأسباب نزول اآلية وورود احلديث...إلخ، 
ومن ثمَّ املوازنة بني هذه املؤثرات والداللة الظاهرة للنص، ثم ترجيح 

احلكم الذي يغلب على الظن أنه حكم الشارع.
تــوضــيــح ذلــــك: مــن أهــم مواصفات أي نــصٍّ فصيح أن تتسم 
مفرداته وجمله بالترابط واالنسجام، ومراعاة املقام والسياق الذي 
جاء فيه النص؛ بحيث يصل املعنى إلى املتلقي باعتبار جميع النص 
أو  أيِّ جملٍة عن سياقها  يجعل فصَل  واحــًدا، مما  كياًنا  وقرائنه 
عزلها عن محيطها والقرائن احملتفة بها مبنزلة بتِر معناها. وجميع 
نصوص الوحيني يف غاية الفصاحة، وهذا يقتضي أن يكون من أهم 

)	(  انظر: املوافقات، 	/9		، 09	.
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مرتكزات املنهج الوسطي يف فهم النص الشرعي: االعتدال يف فهم 
مدلول النص، من خالل املوازنة بني داللته الوضعية من جهة وكل 
ما ميكن أن يؤثر يف املعنى من جهة أخرى، ويف مقدمة ذلك: السياق 
املتصلة  واحلالية،  اللفظية  القرائن  وكافة  واللواحق،  والسوابق 
واملنفصلة، وكذلك احلكمة املرجوة من ذات التكليف، وأسباب نزول 

اآلية وورود احلديث...إلخ.
أن تؤخذ  للشريعة تستدعي  ٍمــا  الثانية: نسبُة حكم  الــقــاعــدة 
الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها 

املرتبة عليها)	(:
املعنى اإلجمالي للقاعدة: 

من مرتكزات املنهج الوسطي يف االستنباط من األدلة الشرعية: 
أن يكون التعامل مع الشريعة على أنها كلٌّ واحد يُنظر إلى مجموع 
من  الشرعي  احلكم  يؤخذ  أن  أي:  ــواحــدة،  ال كالصورة  أجــزائــه، 
مجموع األدلــة، ال من آحادها؛ ألن االكتفاء بالنظر يف أحد األدلة 
دون مراعاة كليات الشريعة، وما أمكن من األدلة التفصيلية ذات 
الصلة بالواقعة، مبثابة النظر إلى بعض الصورة دون بعٍض، فكما 
أنه ال يقال بأنه نظر إلى الصورة حتى ينظر إلى مجموع أجزائها؛ 
إلــى بعض  إلــى الشريعة: فال يقال ملن نظر  كذلك نسبة حكم ما 
أدلة الشريعة فقط بأنه نظر إلى الشريعة حتى ينظر إلى مجموع 

)	(  انظــر: االعتصــام، 	/			. ونــص كالمــه: »مأخــذ األدلــة عنــد األئمــة الراســخني إمنــا 
ــى أن تؤخــذ الشــريعة كالصــورة الواحــدة بحســب مــا ثبــت مــن كلياتهــا وجزئياتهــا  هــو عل

املرتبــة عليهــا«.
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ها، مطلقها  ها وخاصِّ وكليِّها، عامِّ بالواقعة؛ جزئيِّها  املتعلقة  أدلتها 
ومقيدها، مجملها ومبينها... إلخ.

توضيح ذلك:
إن الوصول إلى حكم الوقائع التي حتصل بعد عصر التشريع 
يتلقى  التشريع  إذ يف عصر  التشريع؛  عنه يف عصر  كلّيًا  يختلف 
املكلف احلكم من النبي - H - سواء أكان بالتصريح، أم 
ا الوقائع املستجدة بعد وفاة النبي - H - فيتعذر  التقرير. أمَّ
معرفة حكمها عن طريق الوحي؛ النقطاعه، وهذا يجعل كل دليل 
ا يعني أن النظر املجرد إلى دليٍل  يحتمل أن يكون مستنًدا للحكم، ممَّ
معني أو حتى طائفة من األدلة، ال يفي باملطلوب؛ الحتمال أن يكون 
ا، أو  ا والثاني خاّصً هناك دليل أقوى داللة منه؛ بأن يكون األول عاّمً
يكون األول دل على احلكم باملفهوم والثاني باملنطوق، أو أقوى ثبوًتا؛ 
بأن يكون األول من السنة اآلحادية، والثاني من القرآن الكرمي أو 

اعتضد باإلجماع... إلخ.
لهذا، يستدعي االجتهاد الصحيح النظر اإلجمالي إلى مجموع 
األدلة على أنها كالصورة الواحدة والدليل الواحد يف عصر التشريع، 
ومن ثمَّ استحضار كل ما له صلة بالواقعة من أدلة جزئية أو كلية، ثم 
املوازنة بينها، ومن ثمَّ ترجيح احلكم األقرب إلى مراد الشارع فيما 

يغلب على ظن املجتهد.
 القاعدة الثالثة: تعريف القرآن الكرمي باألحكام الشرعية أكثره 
ا ال يسوغ االكتفاء به يف إدراك األحكام  ، وما كان كلّيً كليٌّ ال جزئيٌّ
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التفصيلية)	(: 
املعنى اإلجمالي للقاعدة:

فيها  تــرد  الشرعية  باألحكام  املتعلقة  القرآنية  اآليـــات  أكثر 
فيها أصــل احلكم بشكل  يــرد  أي  كلي ال جزئي،  التكاليف بشكل 
مجمل دون الدخول يف اجلزئيات التفصيلية، كما يف الصالة والزكاة 
والصوم واحلج...إلخ، وإذا كان هذا هو الشأن الغالب يف اآليات؛ 
فإنه عند استنباط األحكام منها ال يسوغ االقتصار على ما يتبادر 
للذهن من مدلول هذه اآليات، بل ينبغي البحث عن بيانها يف السنة 
النبوية، ويف تفسير السلف الصالح؛ فإنهم أعرف به من غيرهم، 
وإذا لم يجد بيان ذلك يف املنقول، أو وجده ولكن بشكل غير واٍف 
الدربة  الناشئ عن  العربي  أن يجتهد ويعمل فهمه  فله  باملطلوب؛ 

والتأهيل املطلوب)	(.
توضيح ذلك:

الكرمي  القرآن  الــواردة يف  الشرعية  األحكام  ننظر يف  عندما 
دون  الكلية  األساسية  باألحكام  االكتفاء  فيها  الغالب  أن  نالحظ 
الكلية  األساسية  األحكام  ذكر  ورد  التفاصيل، فمثاًل:  الدخول يف 
ألركان اإلميان واإلسالم وأرباع الفقه من عبادات ومعامالت ونكاح 
وعقوبات، لكن لم ترد أغلب التفاصيل اجلزئية لهذه األحكام، وعند 
البحث يف السنة النبوية واآلثــار املروية عن السلف الصالح جند 
تفاصيل كثيرة لهذه األحكام، وما ال جنده يف املنقول ميكن معرفة 

)	(  انظر: املوافقات، 	/			، 			.
)	(  انظر: املوافقات، 	/			.
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تفاصيله من خالل األدلــة املنبثقة عن الكتاب والسنة؛ كاإلجماع، 
والقياس، واالستصحاب، واالستصالح، والعرف.

وعلى هذا، فاملنهجية التي تقررها هذه القاعدة عند استنباط 
األحــكــام من اآليـــات: أنه ال يسوغ للمجتهد أن يتسرع يف استنباط 
ــة، وإمنــا عليه النظر يف املصادر األخــرى املتعلقة  احلكم من اآلي
مبوضوع هذه اآليات، ويف مقدمتها: السنة النبوية، ثم اآلثار املروية 
عن السلف الصالح، فيعمل اجتهاده يف ضوء ذلك كله، سواء أكان يف 
فهم مدلول اآلية، أم يف تطبيقها على الواقع. وإذا لم يجد ما يفي 
بفهم اآلية من املأثور، أو وجده ولكن بشكل غير واٍف باملطلوب؛ فله 
أن يجتهد ويعمل فهمه العربي الناشئ عن الدربة والتأهيل املطلوب.

القاعدة الرابعة: عملية االجتهاد يف واقعة ما حتتاج إلى املوازنة 
بني األدلة اجلزئية ومقاصد الشريعة وكلياتها العامة)	(:

املعنى اإلجمالي للقاعدة:
من أبرز خطوات االجتهاد للوصول إلى احلكم الشرعي يف واقعة 
ما: املوازنة بني األدلة اجلزئية التفصيلية التي تتناول حكم الواقعة 
على وجه اخلصوص - كآحاد األدلة من الكتاب والسنة والقياس 
الشريعة  مقاصد  وبــني   - واالستصحاب  واالســتــصــالح  والــعــرف 
العامة،  وقواعدها  الشريعة  أســس  تتناول  التي  العامة  وكلياتها 
الواقعة،  بنطاق  واملقاصد اخلاصة  العامة  املقاصد  أيًضا  وتتناول 

واحِلكم اجلزئية التي يتجه ذات احلكم الشرعي إلى حتقيقها.

)	(  انظــر: البرهــان، 	/	0	، فقــرة 	0	؛ بيــان الدليــل يف بطــالن التحليــل لشــيخ اإلســالم 
ابــن تيميــة، 			؛ اإلبهــاج، 	/8؛ املوافقــات، 	/	؛ تعــارض داللــة اللفــظ والقصــد، 	/			.
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توضيح ذلك:
إن االجتهاد الشرعي هو بحث عن حكم الشارع يف واقعة ما، 
ولكي يحصل اطمئنان لدى املجتهد بأنه توصل إلى حكم الشارع 
البحث عن  أبــرز ما يحتاجه:  فــإن من  يغلب على ظنه -  - فيما 
األدلة التفصيلية التي تتناول الواقعة بشكل مباشر؛ لربط احلكم 
بها، ويف أثناء البحث عن األدلة التفصيلية يحتاج إلى استصحاب 
املقاصد الشرعية )سواء أكانت املقاصد عامة، أم خاصة بنطاق 
من  للتحقق  احلكم(؛  ذات  من  باحلكمة  متعلقة  أم جزئية  احلكم، 
كون احلكم الذي سيستنبطه من هذه األدلة التفصيلية منسجًما مع 
أسس الشريعة العامة، ومقاصدها وحكمها، ولتكون هذه الكليات 
فكأنها  برمتها.  االجتهاد  به عملية  توزن  الذي  كامليزان  واملقاصد 
تضع الواقعة يف كفة، ثم تسهم يف اختيار الدليل التفصيلي املناسب 
ه مبا يحتاج من إيضاح، وتأكيد،  لها لتضعه يف الكفة األخرى، ومتدُّ
وبيان كيفية تنـزيله على الواقعة... ومن ثمَّ يصل املجتهد إلى قناعة 
الــذي ميثل احلكم الشرعي يف  إليه هو  بــأن ما توصل  وطمأنينة 

اجتهاده.
املطلب الثاني: االستدالل للقواعد املتعلقة بأهم األمــور التي 

ال بدَّ من املوازنة بينها وبني الداللة الظاهرة للنص: 
الدليل األول: مما يدل على القاعدة األولى - التي تفيد وجوب 
ربط أجزاء الكالم، ومراعاة السياق والقرائن: أن مدلول التخاطب، 
العرب،  به مقاصد كالم  الــذي يعرف  والبيان  املعاني  وصلب علم 
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ومستوى الفصاحة فيه؛ إمنا مداره على معرفة مقتضيات األحوال: 
حال اخلطاب من جهة نفس اخلطاب، أو املخاِطب، أو املخاَطب، 
أو اجلميع؛ إذ الكالم الواحد يختلف فهمه بحسب حالني، وبحسب 
واحــد، ويدخله  مخاطبني، وبحسب غير ذلك؛ كاالستفهام، لفظه 
معاٍن أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكاألمر يدخله معنى اإلباحة 
والتهديد والتعجيز وأشباهها وال يدل على معناها املراد إال األمور 
اخلارجة، وال ميكن معرفة املعنى املراد إال مبقتضيات األحوال، ولو 
فات نقل بعض القرائن الدالة؛ فات فهم الكالم جملة، أو فهم شيء 

منه)	(. 
ويف مقدمة مقتضيات األحوال التي يعرف بها املراد من الكتاب 
والسنة: معرفة سبب نزول اآلية القرآنية؛ ألن اجلهل به يؤدي يف 
كثير من األحوال إلى التطرف يف الفهم)	(؛ لهذا جعله عبداهلل بن 
عمر - رضي اهلل عنهما - السبب الرئيس النحراف اخلــوارج؛ إذ 

)	(  انظر: املوافقات، 	/8		.
ــة كثيــرة آليــات أشــكلت علــى الرعيــل األول، مــع أن القــرآن الكــرمي نــزل  )	(  وهنــاك أمثل

باللغــة املعهــودة يف خطابهــم، والســبب هــو اجلهــل بســبب النــزول؛ ومــن أشــهرها: 
	- قصــة قدامــة بــن مظعــون مــع عمــر وابــن عبــاس - رضــي اهلل عنهــم - يف فهــم قولــه 
َقــواْ  ــاٞح فِيَمــا َطعُِمــٓواْ إَِذا َمــا ٱتَّ ــِت ُجَن ٰلَِحٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وََعِملُ َِّذيــَن َءاَمُن ـَـى ٱل ــَس عَل َقــواْ لَۡي ــاٞح فِيَمــا َطعُِمــٓواْ إَِذا َمــا ٱتَّ ــِت ُجَن ٰلَِحٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وََعِملُ َِّذيــَن َءاَمُن ـَـى ٱل ــَس عَل تعالى:﴿﴿لَۡي

ــدة: 	9(. ٰلَِحِٰت﴾﴾)املائ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وََعِملُ ٰلَِحِٰتوََّءاَمُن ــواْ ٱلصَّ ــواْ وََعِملُ وََّءاَمُن
	- قصــة مــروان بــن احلكــم وابــن عبــاس - رضــي اهلل عنهــم - يف فهــم قولــه تعالــى:﴿﴿لَا لَا 
ــبَنَُّهم  ــلَا َتۡحَس ــواْ فَ َــۡم َيۡفَعلُ ــا ل ــُدواْ بَِم ن ُيۡحَم

َ
ــوَن أ ُيِحبُّ ــواْ وَّ تَ

َ
ــآ أ ــوَن بَِم ــَن َيۡفرَُح َِّذي ــبَنَّ ٱل ــبَنَُّهم َتۡحَس ــلَا َتۡحَس ــواْ فَ َــۡم َيۡفَعلُ ــا ل ــُدواْ بَِم ن ُيۡحَم

َ
ــوَن أ ُيِحبُّ ــواْ وَّ تَ

َ
ــآ أ ــوَن بَِم ــَن َيۡفرَُح َِّذي ــبَنَّ ٱل َتۡحَس

ــٞم﴾﴾ )آل عمــران: 88	(. لِي
َ
ــَذاٌب أ ــۡم َع ــَذاِبۖ َولَُه ــَن ٱلَۡع ــاَزةٖ ّمِ ــٞمبَِمَف لِي
َ
ــَذاٌب أ ــۡم َع ــَذاِبۖ َولَُه ــَن ٱلَۡع ــاَزةٖ ّمِ بَِمَف

ــه  ــن الزبيــر مــع أم املؤمنــني عائشــة - رضــي اهلل عنهمــا - يف فهــم قول 	- قصــة عــروة ب
وِ ٱۡعَتَمــَر فَــلَا ُجَنــاَح َعلَۡيــهِ 

َ
ِۖ َفَمــۡن َحــجَّ ٱلَۡبۡيــَت أ َفــا َوٱلَۡمــۡرَوةَ ِمــن َشــَعآئِرِ ٱلَّ وِ ٱۡعَتَمــَر فَــلَا ُجَنــاَح َعلَۡيــهِ إِنَّ ٱلصَّ
َ
ِۖ َفَمــۡن َحــجَّ ٱلَۡبۡيــَت أ َفــا َوٱلَۡمــۡرَوةَ ِمــن َشــَعآئِرِ ٱلَّ تعالــى:﴿إِنَّ ٱلصَّ

َ َشــاكٌِر َعلِيــٌم﴾﴾ )البقــرة: 8		(. َع َخۡيــٗرا فَــإِنَّ ٱلَّ ــوََّف بِِهَمــاۚ َوَمــن َتَطــوَّ ن َيطَّ
َ
َ َشــاكٌِر َعلِيــٌمأ َع َخۡيــٗرا فَــإِنَّ ٱلَّ ــوََّف بِِهَمــاۚ َوَمــن َتَطــوَّ ن َيطَّ
َ
أ

انظــر يف تفاصيــل لذلــك: تفســير مقاتــل بــن ســليمان، 	/9		، بتحقيــق: عبــداهلل محمــود 
شــحاته. وانظــر أيًضــا: تفســير القرطبــي، 	/	9	، 	/	0	، 	/8		؛ تفســير ابــن كثيــر، 

.		9/	  ،	8	/	
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ورد عن بكير بن عبداهلل أَنه َسَأَل نَاِفًعا: َكيَف َكاَن َرأْي ابْن عمر يِف 
احلرورية؟ َقاَل: »َكاَن يراهم شرار خلق اهلل، انَْطلُقوا ِإلَى آيَات نزلت 

ار فجعلوها على امْلُؤمِننَي«)	(. يِف الْكفَّ
الدليل الثاني: مما يدل على القاعدة الثانية - التي تفيد بأنه 
عند نسبة احلكم إلى الشريعة ال بدَّ من التعامل مع الشريعة على 
أنها كالصورة الواحدة: أن هذا هو املنهج الذي به يظهر الرسوخ 
يف العلم، والثقة يف الفتوى؛ ألن العاِلم ال يكون خبيًرا يف الشريعة 
ا مبجمل  ومحقًقا فيها وموثوًقا يف رسوخه يف العلم إال إذا كان ملّمً
ومطلقها  وخاصها،  وعامها  وجزئياتها،  كلياتها  الشريعة؛  ــة  أدل
بحيث  ومنسوخها...إلخ؛  وناسخها  ومبينها،  ومجملها  ومقيدها، 
يكون مستجمًعا لهذه األدلة، وكأنها حاضرة أمامه على شكل صورة 
واحدة، مما يجعله يقتطف منها األدلة املؤثرة يف حكم، ثم يستنبط 
منها احلكم الراجح يف الواقعة، ويطمئن يف نسبة هذا احلكم إلى 
الشريعة - فيما يغلب على ظنه - ألنه بناه على النظر يف مجموع 
األدلــة ال يف بعضها. لكن لو لم يكن مجموع األدلــة حاضرة أمامه 
كالصورة الواحدة، واكتفى بالنظر يف بعض األدلة، فلن يثق يف أن ما 
ب اإلمام الشاطبي  استنبطه من بعض األدلة ميثل الشريعة. وقد قرَّ
  )ت90	هـ( ذلك مبثال عقلي تصويري قال فيه: »َوَما ِمثْلَُها )أي 
نَْساَن اَل  ، َفَكَما أَنَّ اإْلِ ِويِّ ِحيِح السَّ نَْساِن الصَّ مثل الشريعة( ِإالَّ َمثَُل اإْلِ
ْجِل  يَُكوُن ِإنَْساًنا َحتَّى يُْستَنَْطَق َفاَل يَنِْطُق؛ اَل ِبالْيَِد َوْحَدَها، َواَل ِبالرِّ

)	(  أخرجــه البخــاري معلًقــا، 9/		، ووصلــه احلافــظ ابــن حجر يف تغليــق التعليق، 	/9		، 
وقــال: »َوِإْســنَاده َصِحيــح«، وكذلــك صححه يف فتح البــاري، 		/	8	.
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َي  أِْس َوْحَدهُ، َواَل ِباللَِّساِن َوْحَدهُ، بَْل ِبُجْملَِتِه الَِّتي ُسمِّ َوْحَدَها، َواَل ِبالرَّ
ِبَها ِإنَْساًنا.

ْكُم َعلَى َحِقيَقِة ااِلْسِتنْبَاِط ِإالَّ  ِريَعُة اَل يُْطلَُب ِمنَْها احْلُ َكَذِلَك الشَّ
أِْي نُْطُق  ِبُجْملَِتَها، اَل ِمْن َدِليٍل ِمنَْها أَيِّ َدِليٍل َكاَن، َوِإْن َظَهَر ِلبَاِدي الرَّ
َا  ؛ َكالْيَِد ِإَذا اْستُنِْطَقْت َفِإمنَّ ِميٌّ اَل َحِقيِقيٌّ َا ُهَو تََوهُّ ِليِل؛ َفِإمنَّ َذِلَك الدَّ
ًما اَل َحِقيَقًة؛ ِمْن َحيُْث َعِلْمَت أَنََّها يَُد ِإنَْساٍن اَل ِمْن َحيُْث  تَنِْطُق تََوهُّ

ِهَي ِإنَْساٌن؛ أِلَنَُّه ُمَحاٌل«)	(.
وبعد ذكر هذا املثال ربطه مبنهج الراسخني يف العلم، ومنهج 
ِريَعِة ُصوَرًة  ُر الشَّ اِسِخنَي تََصوُّ املتبعني للمتشابه؛ فقال: »َفَشْأُن الرَّ
ُصوَرًة  َرْت  ُصــوِّ ِإَذا  نَْساِن  اإْلِ َكَأْعَضاِء  بَْعًضا  بَْعُضَها  يَْخِدُم  ــَدًة  َواِح

ُمتَِّحَدًة.
َعْفًوا  َكــاَن،  َدِليٍل  أَيِّ  َما،  َدِليٍل  أَْخــُذ  امْلُتََشاِبَهاِت  ُمتَِّبِعي  ــْأُن  َوَش
، َفَكَأنَّ الُْعْضَو  ِلّيًا، َوِإْن َكاَن ثَمَّ َما يَُعاِرُضُه ِمْن ُكلِّيٍّ أَْو ُجْزِئيٍّ َوأَْخًذا أَوَّ
ِريَعِة ُحْكًما َحِقيَقّيًا، َفُمتَِّبُعُه  الَْواِحَد اَل يُْعَطى يِف َمْفُهوِم أَْحَكاِم الشَّ
ُ ِبِه،﴿﴿َوَمۡن َوَمۡن  ُمتَِّبُع ُمتََشاِبٍه، َواَل يَتْبَُعُه ِإالَّ َمْن يِف َقلِْبِه َزيٌْغ، َكَما َشِهَد اهللَّ

ِ َحِديٗثا﴾﴾    )النساء: 	8(«)	(.  ۡصَدُق ِمَن ٱلَّ
َ
ِ َحِديٗثاأ ۡصَدُق ِمَن ٱلَّ
َ
أ

التي تفيد  الثالثة -  القاعدة  يــدل على  الــثــالــث: مما  الــدلــيــل 
عما  البحث  يتعني  مما  كلي،  أغلبه  باألحكام  القرآن  تعريف  بــأن 
ــار: اســتــقــراء الــقــرآن الــكــرمي ومــدى  ــ يبني مجمله يف السنة واآلث
يتضح  املعتبر  االستقراء  بعد  إذ  األحكام؛  بيان  آياته يف  استقالل 

)	(  االعتصام للشاطبي، 	/			.

)	(  االعتصام للشاطبي، 	/			.
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َوَكثَْرِة  َكثَْرِتَها  َعلَى  نََّة  السُّ َفــِإنَّ  الْبَيَاِن؛  ِمَن  َكِثيٍر  ِإلـَـى  ُمْحتَاٌج  ــُه  »أَنَّ
نَزلَۡنآ إِلَۡيَك 

َ
نَزلَۡنآ إِلَۡيَك َوأ
َ
َا ِهَي بَيَاٌن ِللِْكتَاِب،... َوَقْد َقاَل اهللَّ تََعالَى:﴿﴿َوأ  َمَساِئِلَها ِإمنَّ

ِديِث: )َما  ٱلّذِۡكَر لُِتبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُّزَِل إِلَۡيِهۡمٱلّذِۡكَر لُِتبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُّزَِل إِلَۡيِهۡم﴾﴾  )النحل: 		(، َويِف احْلَ
ِمْن نَِبيٍّ ِمَن اأْلَنِْبيَاِء ِإالَّ أُْعِطي ِمَن اآْليَاِت َما ِمثْلُُه آَمَن َعلَيِْه الْبََشُر، 
؛ َفَأْرُجو أَْن أَُكوَن أَْكثََرُهْم  ُ ِإلَيَّ َا َكاَن الَِّذي أُوِتيتُُه َوْحًيا أَْوَحاهُ اهللَّ َوِإمنَّ
َفبَيَاٌن  نَُّة؛  ا السُّ َوأَمَّ َا الَِّذي أُْعِطَي الُْقْرآَن،  تَاِبًعا يَْوَم القيامة(، َوِإمنَّ
لَُه، َوِإَذا َكاَن َكَذِلَك؛ َفالُْقْرآُن َعلَى اْخِتَصاِرِه َجاِمٌع، َواَل يَُكوُن َجاِمًعا 
ْت ِبتََماِم نُُزوِلِه ِلَقْوِلِه  ِريَعَة مَتَّ ِإالَّ َوامْلَْجُموُع ِفيِه أُُموٌر ُكلِّيَّاٌت؛ أِلَنَّ الشَّ

ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم ﴾ ﴾ )امْلَاِئَدِة: 	(.
َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم ٱلَۡيوَۡم أ
َ
تََعالَى:﴿﴿ٱلَۡيوَۡم أ

 ْ يَتَبَنيَّ لَْم  َذِلَك  َوأَْشبَاهَ  َهاَد  َواجْلِ َكاةَ  َوالزَّ اَلةَ  الصَّ أَنَّ  تَْعلَُم  َوأَنْــَت 
نَُّة، َوَكَذِلَك الَْعاِديَّاُت ِمَن  َا بَيَّنَتَْها السُّ َجِميُع أَْحَكاِمَها يِف الُْقْرآِن، ِإمنَّ

األنكحِة والعقوِد والقصاِص واحلدوِد وغيِرها«)	(. 
الدليل الرابع: مما يدل على القاعدة الرابعة - التي تفيد أهمية 
املوازنة بني دليل الواقعة اجلزئي ومقاصد الشريعة وكلياتها العامة: 
ما جاء َعْن َعِليٍّ h َقاَل: بََعَث النَِّبيُّ َصلَّى اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم َسِريًَّة، 
َر َعلَيِْهْم َرُجاًل ِمْن األنَْصاِر، َوأََمَرُهْم أَْن يُِطيُعوهُ، َفَغِضَب َعلَيِْهْم  َوأَمَّ
َوَقاَل: أَلَيَْس َقْد أََمَر النَِّبيُّ - َصلَّى اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم - أَْن تُِطيُعوِني؟ 
ــْدُتْ نَاًرا  َوأَْوَق مَلَا َجَمْعتُْم َحَطًبا  َقالُوا بَلَى، َقاَل: َقْد َعَزْمُت َعلَيُْكْم 
ُخوِل َفَقاَم  وا ِبالدُّ ا َهمُّ ثُمَّ َدَخلْتُْم ِفيَها، َفَجَمُعوا َحَطًبا، َفَأْوَقُدوا، َفلَمَّ
َا تَِبْعنَا النَِّبيَّ - َصلَّى اهللُ  يَنُْظُر بَْعُضُهْم ِإلَى بَْعٍض، َقاَل بَْعُضُهْم: ِإمنَّ
َعلَيِْه َوَسلََّم - ِفَراًرا ِمْن النَّارِ؛ أََفنَْدُخلَُها؟! َفبَيْنََما ُهْم َكَذِلَك ِإْذ َخَمَدْت 

)	(  املوافقات، 	/		.
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النَّاُر، َوَسَكَن َغَضبُُه، َفُذِكَر ِللنَِّبيِّ - َصلَّى اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم - َفَقاَل: »لَْو 
اَعُة يِف امْلَْعُروِف )	(. َا الطَّ َدَخلُوَها َما َخَرُجوا ِمنَْها أَبًَدا، ِإمنَّ

فهؤالء الصحابة  رضي اهلل عنهم - أعملوا املقاصد الشرعية 
يف فهم النصوص، ووجدوا أن من أهم مقاصدها درء املفاسد، ويف 
 H - مقدمة املفاسد دخول النار، وال ميكن أن يقصد النبي
- من األمر بالطاعة: الطاعة املطلقة. ولوضوح هذا األمر وجالئه 

لم يكن ليُقبل اجتهادهم لو استجابوا األمر.
املطلب الثالث: أثر إعمال )القواعد املتعلقة بأهم األمور التي 
ال بــدَّ مــن املــوازنــة بينها وبــني الــداللــة الظاهرة للنص( يف حتقيق 

الوسطية يف فهم النصوص الشرعية:
من أبرز أسباب االنحراف عن الوسطية واالعتدال يف االستنباط 

من األدلة الشرعية:
	- التعامل مع الشاهد من النص الشرعي على أنه كيان مستقل 
قابل الستنباط احلكم منه مباشرة، وبتره عن كل ما يتعلق مبدلوله، 
كالنظر يف سوابق هذا الشاهد ولواحقه، وربط أجزاء الكالم بعضه 
ببعض، والنظر يف القرائن اللفظية واحلالية، والنظر يف بقية األدلة 

التفصيلية، والنظر يف مقاصد الشريعة وكلياتها العامة.
	- تزيد نسبة الغلط إذا كان املستدل يحاول الظفر بأي احتمال 

يف اللفظ املجرد لالستقواء به يف تدعيم رأي مقرر له سلًفا.
ويف هذين السببني قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   )ت8		هـ(: 

)	(  أخرجه البخاري )واللفظ له(، 	/				، ح				؛ ومســلم، 	/9			، ح0	8	. كالهما 
مــن حديــث علــي - رضــي اهلل عنــه.
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»َفَمْن تََدبََّر الُْقْرآَن َوتََدبََّر َما َقبَْل اآْليَِة َوَما بَْعَدَها، َوَعَرَف َمْقُصوَد 
َداَد  ــَرَف السَّ َسالََة َوَع ــَرَف الُْهَدى َوالرِّ َ لَُه امْلُــَراُد، َوَع الـْـُقــْرآِن: تَبَنيَّ
ِد َما يَْحتَِملُُه اللَّْفُظ  مِبَُجرَّ ا تَْفِسيُرهُ  َوأَمَّ َوااِلْعِوَجاِج.  ِمْن ااِلنِْحَراِف 
ُ َمْعنَاهُ؛ َفَهَذا َمنَْشأُ الَْغلَِط ِمْن الغالطني؛ اَل  ُد َعْن َساِئِر َما يُبَنيِّ امْلَُجرَّ
ْن يَتََكلَُّم ِفيِه ِبااِلْحِتَمااَلِت اللَُّغِويَِّة... َوأَْعَظُم َغلًَطا ِمْن  ِسيََّما َكِثيٌر مِمَّ
؛ بَْل َقْصُدهُ تَْأِويُل اآْليَِة  ِ َهُؤاَلِء.. َمْن اَل يَُكوُن َقْصُدهُ َمْعِرَفَة ُمَراِد اهللَّ

مِبَا يَْدَفُع َخْصَمُه َعْن ااِلْحِتَجاِج...«)	(.
وميكن توضيح وجــه تأثير إغــفــال املــوازنــة املطلوبة يف القواعد 
األربع على االنحراف يف االستدالل من خالل األمثلة األربعة اآلتية:

أ - اخلطأ الذي تعاجله القاعدة األولى ومثاله: 
اخلطأ الذي تعاجله القاعدة األولى: هو عدم ربط أجزاء الكالم 
بعضه ببعض، وعدم مراعاة سياق وروده وسبب نزوله، وكافة القرائن 
ذات الصلة بتوضيح املعنى، وال شك أن هذا من أسهل األمور املؤثرة 
يف فهم مدلول النص وأقربها )وهو السياق اللفظي واحلالي(، ومع 
ذلك تغفله اجلماعات املتطرفة، مما يجعلها تنحرف يف فهم النص 
وسهولة  بيسر  االنحراف  هذا  ألنه ميكن جتاوز  مؤسًفا؛  انحراًفا 
الكالم بعضه ببعض مع  واللواحق وربط  السوابق  تأمل يف  بأدنى 

مراعاة سياق وروده وسبب نزوله. 
ومن األمثلة على ذلك: الفهم املغلوط لقوله تعالى:﴿﴿َوٱۡقُتلُوُهۡم َوٱۡقُتلُوُهۡم 
َشدُّ ِمَن ٱلَۡقۡتِلۚ 

َ
ۡخرَُجوُكۡمۚ َوٱلۡفِۡتَنُة أ

َ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحۡيُث أ

َ
َشدُّ ِمَن ٱلَۡقۡتِلۚ َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

َ
ۡخرَُجوُكۡمۚ َوٱلۡفِۡتَنُة أ

َ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحۡيُث أ

َ
َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

ٰي يَُقٰتِلُوُكۡم فِيهِۖ فَإِن َقَٰتلُوُكۡم فَٱۡقُتلُوُهۡمۗ  ٰي يَُقٰتِلُوُكۡم فِيهِۖ فَإِن َقَٰتلُوُكۡم فَٱۡقُتلُوُهۡمۗ َولَا تَُقٰتِلُوُهۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َحتَّ َولَا تَُقٰتِلُوُهۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َحتَّ
)	(  مجموع الفتاوى، 		/	9.
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د بعُض املتطرفني يف  َكَذٰلَِك َجَزآُء ٱلَۡكٰفِرِيَنَكَذٰلَِك َجَزآُء ٱلَۡكٰفِرِيَن﴾﴾ )البقرة:	9	(، فقد جرَّ
التدين هذه اآليَة عن سياِقها وسبِب نزولها؛ فزعموا أنه يجوز قتل 
كافة املشركني يف أي زمان أو مكان! وهذا خطأ فادح! يرفضه سياق 

اآلية وسبب نزولها، فضاًل عن كليات الشريعة ومقاصدها الكلية: 
 H - فقد ورد يف سبب نزولها: أنها نزلت ملا ُصدَّ النبي
- وأصحابُه عن البيت - عام احلديبية - وصالَح الكفار على أن 
يعودوا العام القابل ويخلوا لهم مكة ثالثة أيام، فلّما جتهزوا لعمرة 
القضاء خافوا أال تفي قريش بعهدها ويصدوهم ويقاتلوهم، وكره 

املسلمون أن يقاتلوا يف احلرم والشهر احلرام، فأنزلت اآلية)	(.
فهذا السبب يدل على أن املقصود باملشركني هم من يف حالة 
حرب دائمة مع املسلمني؛ فهؤالء إذا اعتدوا على دماء املسلمني فقد 
أسقطوا حقهم يف حرمة الزمان واملكان؛ إذ القصاص منهم يقتضي 
قتالهم حيث كانوا، ويدخل يف ذلك لو انتهكوا حرمة املكان وبادروا 

بالقتال يف املسجد احلرام فيجوز قتالهم أيًضا. 
وباإلضافة إلى سبب النزول: يدل على هذا املعنى أيًضا السياق 
َحۡيُث  َحۡيُث َوٱۡقُتلُوُهۡم  تعالى:﴿﴿َوٱۡقُتلُوُهۡم  قوله  يف  بالقتل  لألمر  والالحق  السابق 
ثَقِۡفُتُموُهۡمثَقِۡفُتُموُهۡم﴾﴾، ومن يتأمل السياق يتضح له بجالء أن املعنيني باألمر 

بقتالهم حيث كانوا هم من حاربونا واعتدوا على أنفسنا وديارنا. 
 ْۚ ِذيَن يَُقٰتِلُونَُكۡم َولَا َتۡعَتُدٓوا

َّ ِ ٱل ْۚ َوَقٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱّلَ ِذيَن يَُقٰتِلُونَُكۡم َولَا َتۡعَتُدٓوا
َّ ِ ٱل ومتام السياق:  ﴿﴿َوَقٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱّلَ

ۡخرُِجوُهم ّمِۡن 
َ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن  َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ
َ
َ لَا ُيحِّبُ ٱلُۡمۡعَتِديَن ١٩٠١٩٠ َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ َ لَا ُيحِّبُ ٱلُۡمۡعَتِديَن إِّنَ ٱّلَ إِّنَ ٱّلَ

)	(  انظــر: أســباب النــزول للواحــدي، ص		؛ تفســير الواحــدي )التفســير البســيط(، 
 .			/	
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َشدُّ ِمَن ٱلَۡقۡتِلۚ َولَا تَُقٰتِلُوُهۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم 
َ
ۡخرَُجوُكۡمۚ َوٱلۡفِۡتَنُة أ

َ
َشدُّ ِمَن ٱلَۡقۡتِلۚ َولَا تَُقٰتِلُوُهۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َحۡيُث أ

َ
ۡخرَُجوُكۡمۚ َوٱلۡفِۡتَنُة أ

َ
َحۡيُث أ

ٰي يَُقٰتِلُوُكۡم فِيهِۖ فَإِن َقَٰتلُوُكۡم فَٱۡقُتلُوُهۡمۗ َكَذٰلَِك َجَزآُء ٱلَۡكٰفِرِيَن ١٩١١٩١ فَإِِن  فَإِِن  ٰي يَُقٰتِلُوُكۡم فِيهِۖ فَإِن َقَٰتلُوُكۡم فَٱۡقُتلُوُهۡمۗ َكَذٰلَِك َجَزآُء ٱلَۡكٰفِرِيَن َحتَّ َحتَّ
ٰي لَا تَُكوَن فِۡتَنةٞ َوَيُكوَن  ٰي لَا تَُكوَن فِۡتَنةٞ َوَيُكوَن  َوَقٰتِلُوُهۡم َحتَّ َ َغُفورٞ رَِّحيٞم ١٩٢١٩٢ َوَقٰتِلُوُهۡم َحتَّ َ َغُفورٞ رَِّحيٞم ٱنَتَهۡواْ فَإِنَّ ٱلَّ ٱنَتَهۡواْ فَإِنَّ ٱلَّ
 – )البقرة: 90	  ٰلِِميَن﴾﴾   ٱلظَّ َّا عَلَى  إِل ُعۡدَوَٰن  فَلَا  ٱنَتَهۡواْ  فَإِِن   ِۖ ِلَّ ٰلِِميَنٱلّدِيُن  ٱلظَّ َّا عَلَى  إِل ُعۡدَوَٰن  فَلَا  ٱنَتَهۡواْ  فَإِِن   ِۖ ِلَّ ٱلّدِيُن 

	9	(. فيالحظ من داللة السياق ما يأتي:
َِّذيَن  ِ ٱل َِّذيَن َوَقٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱلَّ ِ ٱل  - أن اآلية املتقدمة هي قوله تعالى:﴿﴿َوَقٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱلَّ
َ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن﴾﴾ ، وفيها التصريح  ْۚ إِنَّ ٱلَّ َ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَنيَُقٰتِلُونَُكۡم َولَا َتۡعَتُدٓوا ْۚ إِنَّ ٱلَّ يَُقٰتِلُونَُكۡم َولَا َتۡعَتُدٓوا
بأن سياق اآليات عن مقاتلة احملاربني الذين يقاتلوننا، فتكون هذه 
اآلية مفسرة ومخصصة للعموم الــوارد يف بداية اآلية التالية وهو 
قوله تعالى: ﴿﴿َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡمَوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم﴾﴾، فيكون املراد بلفظ العموم 
- وهو واو اجلماعة يف الفعل﴿﴿َوٱۡقُتلُوُهۡمَوٱۡقُتلُوُهۡم﴾﴾- هم: احملاربون خاصة، 

وهم - وقت نزول اآلية - كفار قريش.
- ثم جاء السياق التالي ليبدد أي احتمال للعموم، فعطف على 
األمر بالقتل األمر باإلخراج ملن أخرج املسلمني، ثم جاء التعليل لهما 
مًعا بأن الفتنة أشد من القتل، أي أن حرمة تعدي قريش على حق 
التدين للمسلمني أشد من حرمة القتال يف املكان احلرام والشهر 

احلرام. 
- كما جاء يف اآليتني التاليتني )	9	-	9	(، بيان احلكم األصلي 
إذا توقف األعداء عن القتال وانتهت احلرب، حيث ال يجوز االعتداء 
رَِّحيٞم﴾  ﴾   َغُفورٞ   َ ٱلَّ فَإِنَّ  ٱنَتَهۡواْ  رَِّحيٞمفَإِِن  َغُفورٞ   َ ٱلَّ فَإِنَّ  ٱنَتَهۡواْ  فيهما:﴿﴿فَإِِن  والشاهد  حينئٍذ؛  عليهم 

ٰلِِميَن﴾﴾. َّا عَلَى ٱلظَّ ٰلِِميَنفَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَلَا ُعۡدَوَٰن إِل َّا عَلَى ٱلظَّ ﴿﴿فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَلَا ُعۡدَوَٰن إِل
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وبعد النظر يف سبب النزول والسياق السابق والالحق يتضح 
بشكل جازم: أنه ليس املقصود باألمر بالقتل: قتل كل كافر ومشرك 
يف كل زمان ومكان! بل املقصود بها احملاربون للمسلمني على وجه 
اخلصوص، فالعدل يقتضي معاملتهم باملثل، ولكن دون تعدٍّ يف ذلك، 

أي دون جتاوز املعاملة باملثل.
والقرائن  والسياق  النزول  من سبب  ظهر  الــذي  املعنى  وهــذا 
تعالى: كقوله  ــده،  ــؤك ت كثيرة  مستقلة  ــة  أدلـ هــنــاك  بــه،   احملتفة 
َِّذيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم فِي ٱلّدِيِن َولَۡم ُيۡخرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم  ُ َعِن ٱل َّا َيۡنَهىُٰكُم ٱلَّ َِّذيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم فِي ٱلّدِيِن َولَۡم ُيۡخرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم ل ُ َعِن ٱل َّا َيۡنَهىُٰكُم ٱلَّ ﴿﴿ل
َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطيَن﴾﴾  )املمتحنة: 8(، وما  وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إِلَۡيِهۡمۚ إِنَّ ٱلَّ ن َتبَرُّ

َ
َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطيَنأ وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إِلَۡيِهۡمۚ إِنَّ ٱلَّ ن َتبَرُّ
َ
أ

ــوَل اهلِل  ثبت عن أبي هريرة - رضي اهللَّ عنه، قــال: »ِقيَل: يَا َرُس
َا بُِعثُْت َرْحَمًة«)	(،  اًنا، َوِإمنَّ اْدُع َعلَى امْلُْشِرِكنَي. َقاَل: ِإنِّي لَْم أُبَْعْث لَعَّ
النبي -  التعامل مع املشركني يف عهد  واقــع حــال  إلــى  باإلضافة 
املهديِّني، وقبل  الراشدين، وحكام املسلمني  - وخلفائه   H

ذلك: هو واقع حال جميع األنبياء، فقد بعثوا لدعوة الكفار للدخول 
يف الدين، ال لقتلهم.  

ــال نـــدرك مــســتــوى االنـــحـــراف يف  ــث وبــاالســتــنــاد إلـــى هـــذا امل
االستنباط لدى اجلماعات املتطرفة التي تستخدم العنف يف فرض 
أفكارها على اآلخرين، حيث جتمع بني التطرف يف الفهم والتطرف 
يف السلوك مًعا، على الرغم من أنه ميكنها جتاوز هذا االنحراف 
بيسر وسهولة بأدنى تأمل يف السوابق واللواحق وربط الكالم بعضه 

ببعض مع مراعاة سياق وروده وسبب نزوله. 
)	(  أخرجه مسلم، 	/	00	، ح	8 - 99		.
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وهذا يدل على أنهم على درجة عالية من االنغالق يف التفكير، 
بحيث ال يتجاوزون ثقب اإلبرة يف النظر إلى األدلة، وهذا االنغالق 
للتطرف، حتى  بآرائهم، وتشرب عميق  بإعجاب مفرط  مصحوب 
أصبح متأصاًل يف سلوكهم، بحيث ال يسعهم االنفكاك عنه. ويصل 
راح  بهم اإلعجاب بآرائهم إلى احتكار احلق فيها، واليقني بها، واطِّ
ما عداها، كما يصل بهم التعصب إلى رفض أيِّ نقٍد آلرائهم التي 
ال تقبل النقاش يف زعمهم، ويقودهم ذلك إلى استخدام العنف يف 
جر الناس إلى أفكارهم، ويبادرون إلى منازعة السلطات الشرعية 
متى وجدوا لذلك سبياًل، حتت مسمى االنتصار للدين، والدفاع عن 
حقوق أهل امللة - زعموا - والواقع أنه إشباٌع لشهوة السلطة، وتلبية 
ألهوائهم التي أقحموا الدين يف تبنيها، وانقياد لعواطفهم املنحرفة، 

سواء أكان ذلك بحسن نية أم بسوء نية.
ومما يدعو لألسى أن هذا اخلطأ يف االستدالل - وهو بتر النص 
عن سياقه وسبب وروده - لدى اجلماعات املتطرفة بدأ يف وقت 
خت هذه اجلماعات اإلرهابية،  مبكر، على يد اجلماعة األم التي فرَّ
أال وهي اخلــوارج )التي تعرف أيًضا باحلرورية(؛ لهذا ال غرو أن 
يجعله الصحابيُّ اجلليل ابن عمر رضي اهلل عنهما السبب الرئيس 
النحراف اخلوارج يف االستدالل؛ إذ ورد عن بكير بن عبداهلل أَنه 
َسَأَل نَاِفًعا: َكيَف َكاَن َرأْي ابْن عمر يِف احلرورية؟ َقاَل: »َكاَن يراهم 
ار فجعلوها على  شرار خلق اهلل، انَْطلُقوا ِإلَى آيَات نزلت يِف الْكفَّ

امْلُؤمِننَي«)	(. 
 )	(  أخرجه البخاري معلًقا، 9/		، ووصله احلافظ ابن حجر يف تغليق التعليق، 	/9		،=
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ب - اخلطأ الذي تعاجله القاعدة الثانية ومثاله: 
اخلطأ الذي تعاجله القاعدة الثانية: االكتفاء بواحد أو نوع من 

األدلة وعدم النظر يف مجموع األدلة الشرعية. 
ومن األمثلة على ذلك: 

	- تطرُّف اخلوارج واملرجئة يف النظر إلى صنف من األدلة دون 
املوازنة بينه وبني ما يقابله من األدلة:

- فاخلوارج أغفلوا نصوص الوعد، وأعملوا نصوص الوعيد، 
َّا  ارِ َهۡل ُتۡجَزۡوَن إِل ّيَِئةِ فَُكبَّۡت وُُجوُهُهۡم فِي ٱلنَّ َّا َوَمن َجآَء بِٱلسَّ ارِ َهۡل ُتۡجَزۡوَن إِل ّيَِئةِ فَُكبَّۡت وُُجوُهُهۡم فِي ٱلنَّ  كقوله تعالى:﴿﴿َوَمن َجآَء بِٱلسَّ
بَْت  َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ﴾﴾  )النمل: 90(، وقول النبي - H: »ُعذِّ
ٍة َسَجنَتَْها َحتَّى َماتَْت َفَدَخلَْت ِفيَها النَّار«)	(؛ فبناء على  اْمَرأَةٌ يِف ِهرَّ
تغليبهم لهذا النوع من النصوص قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، وأنه 

خالٌد يف النار!.
ــة؛ إذ أغـــفـــلـــوا  ــ ــئ ــرجــ ــ ــك امل ــ ــ ــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذل ــ ــل ــ - وع
ــد؛ كــقــولــه تــعــالــى: ــوعـ ــصــوص الـ ــصــوص الــوعــيــد، وأعــمــلــوا ن  ن
َب َوتََولَّٰي ١٦١٦  ﴾﴾  )الليل: 		 - 		(،  ِذي َكّذَ

َّ َب َوتََولَّٰي  ٱل ِذي َكّذَ
َّ ۡشَقي ١٥١٥ ٱل

َ
ا ٱلۡأ

َّ ۡشَقي لَا يَۡصلَىَٰهآ إِل
َ
ا ٱلۡأ

َّ ﴿﴿لَا يَۡصلَىَٰهآ إِل
وقول النبي - H: »َمْن َماَت َوُهَو يَْعلَُم أَنَُّه اَل ِإلََه ِإالَّ اهللُ، َدَخَل 
ــة«)	(؛ فبناء على هذا النوع من النصوص أخرجوا العمل من  ــنَّ اجْلَ

مسمى اإلميان، وقالوا ال يضر مع اإلميان ذنب!.
- واملنهج احلق الــذي عليه أهل السنة واجلماعة: هو إعمال 

 =وقال: »َوِإْسنَاده َصِحيح«، وكذلك صححه يف فتح الباري، 		/	8	.
)	(  أخرجه البخاري، 	/			، ح				؛ ومسلم )واللفظ له(، 	/0			، ح				. 

)	(  أخرجه مسلم، 	/		، ح		-		. 
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نصوص الوعد والوعيد مًعا بشكل متوازن؛ فاملؤمن بقدر خوفه من 
نصوص الوعيد يرجو نصوص الوعد، دون أن يطغى أحد النوعني 
على اآلخر، فاخلوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، ال يُستغنَى 

بأحدهما عن اآلخر.
النار..  »أصحاب  املعاصرين:  التكفيريني  غالة  أحد  قول   -	
 هم الكفرة واملؤمنون العصاة«، واستدل على ذلك بقول اهلل تعالى:
بًَدا﴾﴾)اجلن: 

َ
َ َورَُسولَُهۥ فَإِنَّ لَُهۥ نَاَر َجَهنََّم َخٰلِِديَن فِيَهآ أ بًَداَوَمن َيۡعِص ٱلَّ
َ
َ َورَُسولَُهۥ فَإِنَّ لَُهۥ نَاَر َجَهنََّم َخٰلِِديَن فِيَهآ أ ﴿﴿َوَمن َيۡعِص ٱلَّ

هم  كافرين  أم  مؤمنني  »فالعصاة  فقال:  الداللة  وجــه  وبــنّي   ،)		
خالدون أبًدا يف جهنم...«!)	(. 

وال شك أن هذا االستنباط يف منتهى الغلو، إذ لم يقل به اخلوارج 
ا هذا  القدماء على شدة غلوهم؛ إذ إنهم يكفرون صاحب الكبيرة، أمَّ

فقد فاقهم؛ بأن جعل أي معصية تُوِجب اخللود يف النار!.
ولو كلف هذا نفَسه النظَر يف سياق هذه اآلية وبقية النصوص 
األخرى املشهورة، لعِلم أن املراد باملعصية يف هذه اآلية: هي املعصية 
 - H - الكفرية، ويف مقدمة ذلك عدم اإلميان بدعوة النبي
وجحود ما يُبلِّغ به، وهذا ما يشهد به سياق تلك اآلية؛ إذ وردت يف 
سياق دعوة املشركني إلى اإلميــان بالرسول - H - ومتام 
ِ يَۡدُعوهُ َكاُدواْ يَُكونُوَن َعلَۡيهِ لَِبٗدا ١٩١٩   ا قَاَم َعۡبُد ٱّلَ نَُّهۥ لَّمَ

َ
ِ يَۡدُعوهُ َكاُدواْ يَُكونُوَن َعلَۡيهِ لَِبٗدا  َوأ ا قَاَم َعۡبُد ٱّلَ نَُّهۥ لَّمَ
َ
السياق:﴿﴿ َوأ

ا َولَا  ۡملُِك لَُكۡم َضّرٗ
َ
ا َولَا  قُۡل إِنِّي لَٓا أ ۡملُِك لَُكۡم َضّرٗ
َ
َحٗدا ٢٠٢٠ قُۡل إِنِّي لَٓا أ

َ
ۦٓ أ ۡشرُِك بِهِ

ُ
ۡدُعواْ َربِّي َولَٓا أ

َ
َحٗدا قُۡل إِّنََمآ أ

َ
ۦٓ أ ۡشرُِك بِهِ

ُ
ۡدُعواْ َربِّي َولَٓا أ

َ
قُۡل إِّنََمآ أ

)	(  املســلم العاصــي هــل يخــرج مــن النــار ليدخــل اجلنــة، ألحمــد صبحــي منصــور، ص		. 
وطبــع مبطابــع األهــرام وبرقــم إيــداع 				/	98	م. ولــم أمتكــن مــن الوقــوف علــى هــذا 
الكتــاب، لكــن عــزى النقــل إليــه: أشــرف عبداملقصــود يف مقــال لــه بعنــوان: قرآنيــون.. أم 
.http://tafsir.net :تكفيريــون وَجَهلـَـة، منشــور يف املوقــع الشــبكي مللتقــى أهــل التفســير
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ِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحًدا ٢٢٢٢  
َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
ِ أ ِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحًدا  قُۡل إِنِّي لَن ُيِجيَرنِي ِمَن ٱّلَ

َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
ِ أ رََشٗدا رََشٗدا ٢١٢١ قُۡل إِنِّي لَن ُيِجيَرنِي ِمَن ٱّلَ

َ َورَُسولَُهۥ فَإِّنَ لَُهۥ نَاَر َجَهّنََم  ِ َورَِسَٰلٰتِهِۦۚ َوَمن َيۡعِص ٱّلَ ا بََلٰٗغا ّمَِن ٱّلَ
َّ َ َورَُسولَُهۥ فَإِّنَ لَُهۥ نَاَر َجَهّنََم إِل ِ َورَِسَٰلٰتِهِۦۚ َوَمن َيۡعِص ٱّلَ ا بََلٰٗغا ّمَِن ٱّلَ
َّ إِل

بًَدا ٢٣٢٣  ﴾﴾  )اجلن: 9	 - 		(.
َ
بًَدا َخٰلِِديَن فِيَهآ أ
َ
َخٰلِِديَن فِيَهآ أ

فيالحظ أن العقوبة املذكورة يف نهاية هذه اآليات اخلمس مترتبة 
على العصيان املذكور يف ذات هذه اآليات، وهو عدم االستجابة إلى 

.H - الدين الذي يبلغه رسول اهلل
ا مجرد فعل معصية ما، فلم تتطرق إليه هذه اآليات، وإمنا  وأمَّ
َ لَا َيۡغفُِر  َ لَا َيۡغفُِر إِنَّ ٱلَّ ورد حكمه يف آيات أخرى، من أشهرها؛ قوله تعالى:﴿﴿إِنَّ ٱلَّ
ن يُۡشَرَك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚ ﴾﴾)النساء: 8	، 			(. فاهلل 

َ
ن يُۡشَرَك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚ أ
َ
أ

تعالى قيَّد املغفرة مبا دون الشرك وعلقها على املشيئة، فدل هذا 
استدل  ولهذا  التائب؛  أن هذا يف حق غير  والتعليق على  التقييد 
أهل السنة واجلماعة بهذه اآلية على جواز املغفرة ألهل الكبائر يف 
اجلملة، خالًفا ملن أوجب نفوذ الوعيد فيهم من اخلوارج واملعتزلة)	(.

ج - اخلطأ الذي تعاجله القاعدة الثالثة ومثاله: 
اخلطأ الذي تعاجله القاعدة الثالثة: استقاء األحكام الشرعية 
من آحاد األدلة العامة التي يف القرآن الكرمي، باالعتماد على الفهم 
املباشر لها دون النظر فيما يبينها، أو يخصصها، أو يقيدها، أو 
ــار، فضاًل عن  يوضح معناها من اآليــات األخــرى واألحاديث واآلث

)	(  انظــر: مقــال: قرآنيــون.. أم تكفيريــون وَجَهلـَـة، ألشــرف عبداملقصــود، منشــور يف املوقــع 
الشــبكي مللتقــى أهــل التفســير بتاريــخ 		/	/	00	م، ورابــط املقال:

.https://vb.tafsir.net/tafsir9018/#.XhrHXcjXI2w
وانظــر: تفســير الطبــري، 9/	0	؛ شــرح الطحاويــة، 	/8		؛ تفســير ابــن عطيــة )احملــرر 

ــاوى، 8	/	9	. ــز(، 	/		؛ مجمــوع الفت الوجي
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داللة السياق والقرائن. 
التمثيل لذلك: 

من أوضــح األمثلة على ذلــك، ما يقع فيه من يسمون أنفسهم 
الدين  مــن  معلومة  ألحــكــام  مخالفة  استنباطات  مــن  بالقرآنيني 
بالضرورة؛ ال لشيء إال أنهم تعاملوا مع جمٍل ما يف القرآن الكرمي 
على أنها كل التشريع، فاعتمدوا على الفهم الذي يروق لهم من تلك 

اجلمل فحسب. 
ومن األمثلة على ذلك:

ُهۥ يَوَۡم َحَصادِهِۦ﴾ۖ﴾ ۖ  ۡثَمَر وََءاتُواْ َحقَّ
َ
ۦٓ إَِذآ أ ِ ُهۥ يَوَۡم َحَصادِهِۦُكلُواْ ِمن َثَمرِه ۡثَمَر وََءاتُواْ َحقَّ
َ
ۦٓ إَِذآ أ ِ 	- قوله تعالى:﴿﴿ُكلُواْ ِمن َثَمرِه

)األنعام: 			(.
فقد تعامل بعض القرآنيني املعاصرين مع هذه اآلية باعتبارها 
دلياًل مستقاًل يف بيان احلكم، وفسروها بأن مقادير الزكاة متروك 
لألمة بحسب ما تقتضيه املصلحة! إذ قال أحدهم: «)وآتوا حقه( 
يفيد أن كل هذا اخلــارج من األرض حقٌّ ال بدَّ من إعطائه. )يوم 
أمر  بإيتاء هذا احلق  املالكني  أمر  وكما  حصاده(: زمن حتصيله. 
ترك  وقــد  املــال،  لبيت  جبايته  على  والعمل  بأخذه،  العام  احلاكم 

التقدير لألمة بحسب احلالة«)	(. 
فيالحظ يف هذا التفسير أنه مخالف ملا اتفق عليه العلماء من 
أن هذه اآلية مجملة يف مقدار احلق الواجب)	(، وبينتها السنة يف 

)	(  الهداية والعرفان حملمد أبو زيد، ص			.
)	(  انظــر: الفصــول يف األصــول للجصــاص، 	/		، 	/ 		؛ املســتصفى، ص	9	؛ شــرح 
مختصــر الروضــة، 	/		؛ نفائــس األصــول يف شــرح احملصــول، 	/	8		؛ اإلبهــاج يف شــرح 

املنهــاج؛ 	/			؛ التحبيــر شــرح التحريــر؛ 	/	80	.
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َماءُ َوالُعيُوُن  عدة أحاديث؛ منها: قوله - H: »ِفيَما َسَقِت السَّ
ِبالنَّْضِح ِنْصُف الُعْشِر«)	(. وقوله:  َوَما ُسِقَي  َكاَن َعثَِرّيًا الُعْشُر،  أَْو 
َذْوٍد  َخْمِس  ُدوَن  ِفيَما  َولَيَْس  أََواٍق َصَدَقٌة،  َخْمِس  ُدوَن  ِفيَما  »لَيَْس 

َصَدَقٌة، َولَيَْس ِفيَما ُدوَن َخْمِس أَْوُسٍق َصَدَقٌة«)	(.
ۡبَيُض ِمَن 

َ
ٰي يَتََبيََّن لَُكُم ٱلۡخَۡيُط ٱلۡأ ۡبَيُض ِمَن وَُكلُواْ َوٱۡشَرُبواْ َحتَّ
َ
ٰي يَتََبيََّن لَُكُم ٱلۡخَۡيُط ٱلۡأ 	- قوله تعالى:﴿﴿وَُكلُواْ َوٱۡشَرُبواْ َحتَّ

َّۡيِلۚ﴾﴾  )البقرة: 	8	(. َياَم إِلَي ٱل واْ ٱلّصِ تِمُّ
َ
ۡسوَدِ ِمَن ٱلَۡفۡجرِۖ ُثمَّ أ

َ
َّۡيِلۚٱلۡخَۡيِط ٱلۡأ َياَم إِلَي ٱل واْ ٱلّصِ تِمُّ

َ
ۡسوَدِ ِمَن ٱلَۡفۡجرِۖ ُثمَّ أ

َ
ٱلۡخَۡيِط ٱلۡأ

 فقد فسرها بعض القرآنيني بأن الفطر ال يكون إال بعد غياب 
الشفق األحمر! إذ قال أحدهم: »إن الليل ال يبدأ إال بغياب آخر ما 
يستتر يف املغرب من الشفق األحمر، فــإذا انسلخ الشفق األحمر 
من األفق الغربي متاًما وأقبل الليل، أفطر الصائم، وحل له الطعام 

والشراب والرفث«)	(.
الذي  اإلجماع  فيه خروًجا عن  أن  التفسير  فيالحظ يف هذا 
انعقد على أن نهاية النهار وبداية الليل بغروب الشمس)	(، وجتاهاًل 
لألحاديث الصريحة؛ منها: قول النبي - H: »ِإَذا أَْقبََل اللَّيُْل 
ْمُس َفَقْد أَْفَطَر  ــَر النََّهاُر ِمْن َها ُهنَا، َوَغَربَِت الشَّ ِمْن َها ُهنَا، َوأَْدبَ

اِئُم«)	(. الصَّ
ۡعلُوَمٰٞتۚ َفَمن فَرََض فِيِهنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا  ۡشُهٞر مَّ

َ
ۡعلُوَمٰٞتۚ َفَمن فَرََض فِيِهنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا ٱلۡحَجُّ أ ۡشُهٞر مَّ
َ
 	- قوله تعالى:  ﴿﴿ٱلۡحَجُّ أ

)	(  أخرجه البخاري، 	/			، ح	8		، من حديث عبداهلل بن عمر - رضي اهلل عنهما.
ــْدِريِّ  )	(  أخرجــه البخــاري، 	/	0	، ح	0		؛ ومســلم، 	/			، مــن حديــث أَِبــي َســِعيٍد اخْلُ

- رضــي اهلل عنــه.
)	(  البيان بالقرآن ملصطفى املهدوي، 	/88	.

)	(  انظــر: تفســير الطبــري، 	/			؛ تفســير ابــن كثيــر، 	/			؛ الشــرح الكبيــر علــى مــنت 
املقنــع، 	/	؛ شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم، 	/09	؛ فتــاوى اللجنــة الدائمــة، 		/	0	.
)	(  أخرجــه البخــاري )واللفــظ لــه(، 	/		، ح		9	؛ ومســلم، 	/			، ح00		، مــن حديــث 

عمــر بــن اخلطــاب - رضــي اهلل عنــه.
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ۗ ﴾﴾)البقرة: 	9	(. ۗ َرفََث َولَا فُُسوَق َولَا ِجَداَل فِي ٱلۡحَّجِ َرفََث َولَا فُُسوَق َولَا ِجَداَل فِي ٱلۡحَّجِ
 فقد فسرها بعضهم بأن الوقوف يف عرفة، وبقية مناسك احلج 
متاحة يف جميع أشهر احلج )أي كالعمرة يف جميع أيام العام(! قال 
مصطفى املهدوي: »دلت اآلية الكرمية على أن ميقات احلج إمنا 
ينعقد خالل عدة أشهر معلومات، وتأكد ذلك مبا ورد يف قوله تعالى: 
﴾﴾  بصيغة اجلمع، فليس صحيًحا أن احلج ال  ﴿َفَمن فَرََض فِيِهنَّ ٱلۡحَجََّفَمن فَرََض فِيِهنَّ ٱلۡحَجَّ

يجوز إال يف اليوم التاسع من ذي احلجة بالوقوف يف عرفة...«)	(. 
 فيالحظ يف هذا النقل أنه جتاهل األحاديث التي تبني هذه 
اآلية، وتوضح أن التوسعة يف أشهر احلج إمنا تكون ملن يريد التبكير 
ا بقية األركان وأغلب املناسك، فلها أوقات  بركن اإلهالل باحلج. أمَّ
مــحــددة ال جتــزئ يف غيرها. ومــن هــذه النصوص قــول النبي - 
جُّ يَْوُم َعَرَفَة أَْو َعَرَفاٍت، َوَمْن أَْدَرَك لَيْلََة َجْمٍع َقبَْل  H: »احْلَ
ُه«)	(، ومدلول مثل هذه النصوص نقل  بِْح، َفَقْد َتَّ َحجُّ َصاَلِة الصُّ

إلينا بالتواتر العملي، وُحكي اإلجماع عليها)	(.

)	(  البيان بالقرآن ملصطفى املهدوي، 	/	8.
ح9	9	؛   ،	9	/	 داود،  وأبــو  ح			8	؛   ،		/		 لــه(،  )واللفــظ  أحمــد  أخرجــه    )	(
ح	8	9.  ،			/	 والبيهقــي،  ح9			؛   ،		8/8 اآلثــار،  مشــكل  شــرح  يف  والطحــاوي 

- وقال عنه ابن امللقن )ت	80هـ( يف البدر املنير، 	/0		: »َهَذا احَلِديث َصِحيح«.
- وقال عنه األلباني يف إرواء الغليل، 	/			، ح		0	: »صحيح«.

- وقــال عنــه محققــو مســند اإلمــام أحمــد: »إســناده صحيــح، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخني 
غيــر بكيــر بــن عطــاء«.

)	(  انظــر: الشــايف يف شــرح مســند الشــافعي، 	/			؛ مواهــب اجلليــل للحطــاب، 	/0	؛ 
ســبل الســالم، 	/			؛ تفســير املنــار، 	/	8	.

وملزيــد مــن األمثلــة األخــرى، انظــر: القرآنيــون العــرب وموقفهــم مــن الســنة - دراســة 
ــان، جــدة: دار التفســير. ط	،  ــة تبي ــاض: جمعي ــن محمــد هاجــر. الري ــة. د. جمــال ب نقدي

.8		 ص			-  				هـــ/		0	م، 
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دـ - اخلطأ الذي تعاجله القاعدة الرابعة ومثاله: 
اخلطأ الــذي تعاجله القاعدة الرابعة: األخذ بالدليل اجلزئيٍّ 
مقاصد  مع  منسجًما  منه  املستفاد  احلكم  كــون  من  التحقق  دون 

الشريعة وكلياتها العامة. 
ومن األمثلة على ذلك:

	- االستدالل على عدم جواز التيمم حال وجود املاء مطلًقا؛ 
َحٞد ّمِنُكم 

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ۡو عَلَٰى َسَفٍر أ

َ
ۡرَضيٰٓ أ َحٞد ّمِنُكم َوِإن ُكنُتم مَّ

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ۡو عَلَٰى َسَفٍر أ

َ
ۡرَضيٰٓ أ بعموم قوله تعالى:  ﴿﴿َوِإن ُكنُتم مَّ

﴾﴾ َطّيِٗبا  َصعِيٗدا  ُمواْ  َفَتَيمَّ َماٗٓء  َتِجُدواْ  فَلَۡم  ٱلّنَِسآَء  َلَٰمۡسُتُم  ۡو 
َ
أ ٱلَۡغآئِِط  َطّيِٗبا ّمَِن  َصعِيٗدا  ُمواْ  َفَتَيمَّ َماٗٓء  َتِجُدواْ  فَلَۡم  ٱلّنَِسآَء  َلَٰمۡسُتُم  ۡو 
َ
أ ٱلَۡغآئِِط  ّمَِن 

)النساء: 		(.
املثال عبارة عن قصة حصلت لبعض الصحابة يف حياة  هذا 
النبي - H - لهذا فهو مثال ودليل يف آٍن واحٍد. فعن جابر 
- رضي اهلل عنه - قال: َخَرْجنَا يف َسَفرٍ، َفَأَصاَب َرُجال ِمنَّا َحَجٌر، 
ُدوَن لي  ُه يف َرأِْسِه، ثُمَّ اْحتَلََم؛ َفَسَأَل أَْصَحابَُه، فقال: هل جَتِ َفَشجَّ
ُد لك ُرْخَصًة َوأَنَْت تَْقِدُر على امْلَاِء،  ِم؟ َفَقالُوا: ما جَنِ ُرْخَصًة يف التَّيَمُّ
َفاْغتََسَل َفَماَت، فلما َقِدْمنَا على النبي - H - أُْخِبَر ِبَذِلَك، 
َا ِشَفاءُ الِْعيِّ  فقال: »َقتَلُوهُ َقتَلَُهْم اهلل، أال َسَألُوا ِإْذ لم يَْعلَُموا، َفِإمنَّ
َم َويَْعِصَر أو يَْعِصَب - َشكَّ ُموَسى-  َؤاُل، إمنا كان يَْكِفيِه أَْن يَتَيَمَّ السُّ

على ُجْرِحِه ِخْرَقًة، ثُمَّ مَيَْسَح عليها، َويَْغِسَل َساِئَر َجَسِدِه )	(.
)	(  أخرجــه أبــو داود )واللفــظ لــه(، 	/9		، ح			؛ والبيهقــي يف الســنن الكبــرى، مــن 
طريــق أبــي داود، 	/			؛ والدارقطنــي، 	/89	، جميعهــم مــن حديــث جابــر بــن عبــداهلل - 

رضــي اهلل عنهمــا. 
- واحلديــث قــال عنــه الدارقطنــي بعــد روايتــه لــه، 	/90	: »قــال أبــو بكــر عــن جابــر غيــر 

الزبيــر بــن خريــق، وليــس بالقــوي«.
- وقــال البيهقــي يف معرفــة الســنن واآلثــار، 	/		: »ولــم يثبــت يف هــذا البــاب عــن النبــي= 
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بينه  املوازنة  دليل جزئي، دون  بنوا فتواهم على  أنهم  فيلحظ 
بقولهم:  أفــتــوه  حيث  الــعــامــة؛  وكلياتها  الشريعة  مقاصد  ــني  وب
ــْقــِدُر على امْلَـــاِء«، وهــذا احلكم ذاته  ــَت تَ ــُد لك ُرْخــَصــًة َوأَنْـ »مــا جَنِ
َماٗٓء  َتِجُدواْ  َماٗٓء فَلَۡم  َتِجُدواْ  ﴿فَلَۡم  تعالى:  قوله  مــن  الــشــرط  مفهوم  مــن   مستفاد 
ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا﴾﴾  )النساء: 		(، ومع ذلك لم يقبل منهم الرسول -  ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗباَفَتَيمَّ َفَتَيمَّ
H - فتواهم؛ ألنها بغير علم؛ إذ انطلقت من االكتفاء بالنظر 

إلى دليٍل واحٍد دون النظر فيما ميكن أن يعرض له من عوارض قد 
تصرف االستدالل عنه إلى غيره، ولو وزنوا االستدالل به مبيزان 
مقاصد الشريعة وكلياتها لصرفتهم عنه إلى غيره؛ إذ من مقاصد 
التهلكة،  إلى  بنفسه  اإلنسان  إلقاء  وعــدم  النفس،  الشريعة حفظ 
والتيسير ورفــع احلــرج، وقد دلت أدلــة أخــرى على االعتياض عن 

غسل العضو إلى التيمم واملسح على ما يغطيه من خرقة ونحوها.
	- االستدالل على حترمي التشبه بغير املسلمني مطلًقا بعموم 
األحاديث الواردة يف ذلك؛ ومنها: قول النبي - H: »لَيَْس ِمنَّا 

َمْن تََشبََّه ِبَغيِْرنَا«)	(. 

ــِه َوَســلََّم - شــيء. وأصــح مــا روي فيــه حديــث عطــاء بــن أبــي ربــاح، مــع  ــى اهللُ َعلَيْ =-َصلَّ
االختــالف يف إســناده ومتنــه، والــذي أخرجــه أبــو داود يف كتــاب الســنن«.

- وقــد أورده صاحــب )البــدر املنيــر(، 	/9		ـ، وعلــق عليــه تعليًقــا مطــوالً، صــدره بروايــة 
أبــي داود، وقــال عقبهــا: »َوَهــَذا ِإْســنَاٌد كل ِرَجالــه ِثَقــات«؛ وانظــر مختصــر ذلــك يف )تلخيص 

احلبيــر(، 	/			.
- وقــال عنــه األلبانــي يف صحيــح ســنن أبــي داود، 	/	0	، ح			: »حســن دون قولــه إمنــا 

كان يكفيــه«.
)	(  أخرجــه الترمــذي، 	/		، ح	9		؛ والطبرانــي يف املعجــم األوســط، 	/ 8		، ح80		؛ 
والشــهاب القضاعــي يف مســنده، 	/ 	0	، ح	9		، جميعهــم بهــذا اللفــظ مــن حديــث َعْمــِرو 

ِه. بـْـِن ُشــَعيٍْب، َعــْن أَِبيــِه، َعــْن َجــدِّ
- قــال الترمــذي: »َهــَذا َحِديــٌث ِإْســنَاُدهُ َضِعيــٌف، َوَرَوى ابـْـُن املُبَــاَرِك، َهــَذا احَلِديــَث َعــْن ابِْن= 
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فلو كان املسلم يقيم يف بلد غير مسلم وسيلحقه ضرر لو ترك مجاراتهم 
على هديهم الظاهر؛ كنوع اللباس ونحوه، فهل يجوز له التشبه بهم؟

بالنظر يف املقصد اجلزئي من النهي يف األحاديث: فالذي يظهر 
أن املقصود من النهي عن التشبه بغير املسلمني هو أن يكون املسلم 
معتًزا بهويته، وهديه الظاهر، فال يليق أن يتنازل عن ذلك ويحاكي 
غير املسلمني فيما يكون من خصائصهم، وهديهم الظاهر؛ ألن هذا 
سيجره إلى اإلعجاب بهم ومحاكاتهم فيما هو محرم لذاته يف الشريعة، 
فسًدا لهذه الذريعة ورد النهي عن التشبه بهم. لكن لو دعت احلاجة إلى 
م  محاكاتهم يف هديهم، جلاز ذلك؛ ألنه من القواعد املقررة أن: »ما ُحرِّ

حترمي الوسائل فإنه يباح للحاجة أو املصلحة الراجحة«)	(. 
وهذا ما أفتى به شيخ اإلسالم ابن تيمية )ت8		هـــ(، إذ قال: 
»ومثل ذلك اليوم: لو أن املسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب؛ 
لم يكن مأموًرا باملخالفة لهم يف الهدي الظاهر، ملا عليه يف ذلك من 
الضرر، بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه، أن يشاركهم أحياًنا 
يف هديهم الظاهر، إذا كان يف ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى 
الدين، واالطالع على باطن أمرهم إلخبار املسلمني بذلك، أو دفع 

ضررهم عن املسلمني، ونحو ذلك من املقاصد الصاحلة«)	(. 

=لَِهيَعَة، َفلَْم يَْرَفْعُه«.
- وقــد تعقبــه األلبانــي يف سلســلة األحاديــث الصحيحــة، 	/			، فقــال: »قلــت: قــد وجدتــه 
مــن طريــق غيــره، أخرجــه الطبرانــي يف )األوســط( ص			«، وقــال عنــه يف صحيــح اجلامــع 

الصغيــر وزيادتــه، 	/		9، ح				: »حســن«.
)	(  زاد املعــاد، 	/			. وانظــر منــه: 	/8	؛ وقريــب منــه مــا جــاء يف مجمــوع فتــاوى شــيخ 

اإلســالم ابــن تيميــة، 	/			.
)	(  اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، 	/			.
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	- االستدالل بأن عقد األمان متاٌح ألي مسلٍم دون اشتراط إذن 
اإلمام، وهذا ما عليه جمهور العلماء )	(؛ لعموم النصوص التي تثبت 
ُة املُْسِلِمنَي َواِحَدةٌ، َفَمْن أَْخَفَر  ذلك؛ ومنها: قوله - H: »ِذمَّ

ِ َواملاََلِئَكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعنَي«)	(. ُمْسِلًما َفَعلَيِْه لَْعنَُة اهللَّ
  املــاجــشــون  بــن  املالكية - ومنهم عبدامللك  لكن ذهــب بعض 
)ت			هـ( - إلى اشتراط إذن اإلمام)	(؛ فهل هذا القول متجه يف هذا 

العصر؟
باملوازنة بني األدلة العامة يف هذا الشأن واملقصد الشرعي من عقد 
األمان يظهر - واهلل أعلم - أن هذا القول متجه يف هذا العصر، بل ال 

يسع القول إال به، فال بدَّ من إذن ولي األمر لصحة األمان، وبيان ذلك:
عند التأمل يف املقصد الشرعي من النصوص التي تدل على 
مشروعية عقد األمان، يالحظ أنه مؤثر يف فهم احلكم املستنبط 
من هذه النصوص؛ إذ املقصود من عقد األمان هو حصول األمان 
للغريب غير املسلم الذي دخل بلًدا مسلًما، ومما يثبت صحة هذا 
املقصد: ذات التسمية، فال يكون عقد أمان إال إذا كان يحقق األمان 
فعاًل، كما أن احلكم األصلي وهــو جــواز منح األمــان للغريب من 
قبل أي مسلم وسيلة لتحقيق هذا املقصد فحسب، وليس يف هذه 

)	(  انظــر: مختصــر اخلرقــي وشــرحه: املغنــي، 		/		؛ كنــز الدقائــق وشــرحه: تبيــني 
احلقائــق، 	/			؛ املنهــاج وشــرحه: مغنــي احملتــاج، 	/8		؛ الشــرح الكبيــر وحاشــية 

.	8	/	 الدســوقي، 
)	(  أخرجه البخاري )واللفظ له(، 	/			، ح				؛ ومسلم، 	/999، ح				.

)	(  انظــر: املنتقــى ألبــي الوليــد الباجــي، 	/			. حيــث جــاء فيــه: »وقــال عبدامللــك بــن 
املاجشــون: ال يلــزم غيــر تأمــني اإلمــام، فــإن أمــن غيــره فاإلمــام باخليــار بــني أن ميضيــه 

ــر، 	/	8	.  ــر للدردي ــا: الشــرح الكبي ــرده«؛ وانظــر أيًض ــني أن ي وب
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الوسيلة جانب تعبدي بحيث ال يجوز جتاوزها، وقد تغير الواقع يف 
العصر احلاضر، وأصبحت هذه الوسيلة غير مجدية ما لم حتَظ 
مبوافقة ولي األمر؛ إذ من املعلوم أنه يف الوقت السابق كان الغريب 
نه شخٌص من  الذي يدخل أي بلدة يُعرف أنه غريب، كما أنه إذا أمَّ
ن معروًفا عند أهل البلدة؛ فيحصل به األمان  أهل البلدة يكون املؤمِّ
ا يف هذا العصر فيندر أن يتحقق ذلك، والوسيلة البديلة  للغريب، أمَّ
التي يتحقق بها ذلك على أت الوجوه، وبشكل مباح، وال يترتب عليه 
تفويت مصالح أو حصول مفاسد آكد: هي الوثيقة التي متنح للغريب، 
والتي يعلم بها إذن ولي األمر للغريب بالدخول إلى البلد املسلم، أو 
اإلقامة فيه؛ وفق ما يعرف بتأشيرة الدخول، أو اإلقامة... ومما 
يعضد ذلك أن الفقهاء ينصون على أن من شــروط األمــان املتاح 
لكل مسلم أال يكون يف ذلك ضرر راجــح)	(، ومن املعلوم أنه لو فتح 
املجال ألي مسلم أن يُدِخل من شاء؛ لترتب على ذلك مفاسد أمنية 
واقتصادية وسياسية ال تخفى على أحد، كما ينصون على أن اإلمام 
لو منع املسلمني من إعطاء األمان ألحد لزمهم ذلك)	(، وهذا اإللزام 
متحقق يف العصر احلاضر من خالل األنظمة التي تنظم الدخول 
إلى البلد املسلم، ومتنع أن يكون ذلك بطريقة عشوائية، فكل مواطن 
أو مقيم له أن يستقدم أو يستضيف من يشاء، ولكن وفق أنظمة 

محددة حتقق مصالح اجلميع، واهلل أعلم. 

)	(  انظــر: كنــز الدقائــق وشــرحه: تبيــني احلقائــق، 	/			؛ املنهــاج وشــرحه: مغني احملتاج، 
	/8		؛ الــروض املربــع مــع حاشــية ابن قاســم، 	/	9	.

)	(  انظر: املنتقى ألبي الوليد الباجي، 	/			.
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الخاتمة

نخلص يف هذا البحث إلى النتائج اآلتية:
	- ال بدَّ للمجتهد من التوسط واالعتدال عند االستنباط من 
النصوص، بحيث يستفيد من كل املؤثرات املتعلقة مبدلول النص، 
ا  ويوازن بينها وبني الداللة الظاهرة للنص، ويعمل باألقوى منها. أمَّ
إعمال الداللة الظاهرة دون النظر يف املؤثرات األخرى، فهذا إفراط 
مرفوض. كما أن اطراح الداللة الظاهرة ألدنى احتمال دون دليل 

ح يعدُّ تأوياًل فاسًدا وتفريًطا يف العمل بالظاهر.  مرجِّ
	- التأويل خالف األصل؛ فال يكون مقبوالً إال إذا حتققت جميع 
شروطه، وهذه الشروط مبثابة املعيار لالعتدال يف العمل بالداللة  
مرجوًحا،  الظاهر  املعنى  يصير  عند حتققها  إذ  للنص؛  الظاهرة 
والتمسك به انحراًفا عن االعتدال، وإذا تخلف أي شرط منها؛ تعني 
البقاء على املعنى الظاهر؛ ألنه األصل، وفسد التأويل؛ ألنه بتخلف 

الشرط ينتفي املشروط.  
	. من أهم الشروط التي يسهل معرفة فساد التأويل بانتفائها: 
شرطان، هما: أن يكون املؤوِّل من أهل االجتهاد، وأن يعتضد املعنى 

املرجوح بدليل يجعله أرجح من املعنى الظاهر.
إذ من ال يحسن االجتهاد، فهو عرضة للزلل يف التأويل، وكذلك 
من ميلك آلة االجتهاد لكنه ال يخشى اهلل يف فتواه لن يتحرى بتأويله 

مراد الشارع، وإمنا سيتحرى ما يوافق هواه أو هوى جمهوره.
كما أن التأويل من حيث هو تأويل هو: حمل اللفظ على غير 
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مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له.
وأبرز ما مييز التأويل الصحيح من الفاسد: أن التأويل الصحيح 
ال بدَّ أن يعتمد على دليل يجعل املعنى املرجوح ابتداء أقوى من املعنى 

الظاهر، بحيث يصبح أرجح انتهاء، وإال صار التأويل فاسًدا. 
	- من أهم مواصفات أي نصٍّ فصيح أن تتسم مفرداته وجمله 
بالترابط واالنسجام، ومراعاة املقام والسياق الذي جاء فيه النص؛ 
بحيث يصل املعنى إلى املتلقي باعتبار جميع النص وقرائنه كياًنا 
واحًدا، مما يجعل فصَل أيِّ جملٍة عن سياقها أو عزلها عن محيطها 

والقرائن احملتفة بها مبثابِة بتِر معناها.
وجميع نصوص الوحيني يف غاية الفصاحة، وهذا يقتضي أن 
الشرعي:  النص  الوسطي يف فهم  املنهج  يكون من أهم مرتكزات 
االعتدال يف فهم مدلول النص، من خالل املوازنة بني داللته الوضعية 
من جهة، وكل ما ميكن أن يؤثر يف املعنى من جهة أخرى، ويف مقدمة 
ذلك: السياق والسوابق واللواحق، وكافة القرائن اللفظية واحلالية، 
التكليف،  ذات  من  املــرجــوة  احلكمة  وكذلك  واملنفصلة،  املتصلة 
عنه  يعبر  املعنى  وهذا  وورود احلديث...إلخ.  اآلية  نزول  وأسباب 
بقاعدة: )املنهج الوسطي يف فهم النص يستدعي ربط أجزاء الكالم 

بعضه ببعض ومراعاة السياق والقرائن(.
ــى حكم الــوقــائــع الــتــي حتصل بعد عصر  	- إن الــوصــول إل
التشريع يختلف كلّيًا عنه يف عصر التشريع؛ إذ يف عصر التشريع 
يتلقى املكلف احلكم من النبي - H - سواء أكان بالتصريح 
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 - H - ا الوقائع املستجدة بعد وفاة النبي أم التقرير. أمَّ
فيتعذر معرفة حكمها عن طريق الوحي؛ النقطاعه، وهذا يجعل كل 
ا يعني أن النظر املجرد إلى  دليل يحتمل أن يكون مستنًدا للحكم، ممَّ
دليٍل معني أو حتى طائفة من األدلة، ال يفي باملطلوب؛ الحتمال أن 
يكون هناك دليل أقوى داللة منه؛ لهذا يستدعي االجتهاد الصحيح 
الواحدة  كالصورة  أنها  على  األدلــة،  إلى مجموع  اإلجمالي  النظر 
والدليل الواحد يف عصر التشريع، ومن ثم استحضار كل ما له صلة 
بالواقعة من أدلة جزئية أو كلية، ثم املوازنة بينها، ومن ثم ترجيح 
احلكم األقرب إلى مراد الشارع فيما يغلب على ظن املجتهد، وهذا 
ما يعبر عنه بقاعدة: )نسبُة حكمٍ ما  للشريعة تستدعي أن تؤخذ 
الشريعة كالصورة الواحدة، بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها 

املرتبة عليها(.
	- عندما ننظر يف األحكام الشرعية الواردة يف القرآن الكرمي، 
دون  الكلية  األساسية  باألحكام  االكتفاء  فيها  الغالب  أن  نالحظ 
الدخول يف التفاصيل؛ لهذا ال يسوغ للمجتهد أن يتسرع يف استنباط 
ــة، وإمنــا عليه النظر يف املصادر األخــرى املتعلقة  احلكم من اآلي
مبوضوع هذه اآليات، يف مقدمتها: السنة النبوية، ثم اآلثار املروية 
عن السلف الصالح، فيعمل اجتهاده يف ضوء ذلك كله، سواء أكان يف 
فهم مدلول اآلية، أم يف تطبيقها على الواقع، وإذا لم يجد ما يفي 
بفهم اآلية من املأثور أو وجده ولكن بشكل غير واٍف باملطلوب؛ فله 
أن يجتهد ويعمل فهمه العربي الناشئ عن الدربة والتأهيل املطلوب، 
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وهذا ما يعبر عنه بقاعدة: )تعريف القرآن الكرمي باألحكام الشرعية 
إدراك  به يف  االكتفاء  كلّيًا ال يسوغ  كان  ، وما  كليٌّ ال جزئيٌّ أكثره 

األحكام التفصيلية(.
	- االجتهاد الشرعي هو بحث عن حكم الشارع يف واقعة ما، 
ولكي يحصل اطمئنان لدى املجتهد بأنه توصل إلى حكم الشارع - 
فيما يغلب على ظنه - فإن من أبرز ما يحتاجه: البحث عن األدلة 
التفصيلية التي تتناول الواقعة بشكل مباشر؛ لربط احلكم بها، ويف 
أثناء البحث عن األدلة التفصيلية يحتاج إلى استصحاب املقاصد 
الشرعية )سواء أكانت املقاصد عامة، أم خاصة بنطاق احلكم، أم 
جزئية متعلقة باحلكمة من ذات احلكم(، للتحقق من كون احلكم الذي  
سيستنبطه من هذه األدلة التفصيلية منسجًما مع أسس الشريعة 
العامة، ومقاصدها وحكمها، ولتكون هذه الكليات واملقاصد كامليزان 
الذي توزن به عملية االجتهاد برمتها. فكأنها تضع الواقعة يف كفة، 
ثم تسهم يف اختيار الدليل التفصيلي املناسب لها لتضعه يف الكفة 
ه مبا يحتاج من إيضاح، وتأكيد، وبيان كيفية تنـزيله  األخرى، ومتدُّ
على الواقعة...، ومن ثَمَّ يصل املجتهد إلى قناعة وطمأنينة بأن ما 
توصل إليه هو الذي ميثل احلكم الشرعي يف اجتهاده. وهذا ما يعبر 
عنه بقاعدة: )عملية االجتهاد يف واقعة ما حتتاج إلى املوازنة بني 

األدلة اجلزئية ومقاصد الشريعة وكلياتها العامة(.
ــرز أسباب االنــحــراف عن الوسطية واالعــتــدال يف  8- من أب

االستنباط من األدلة الشرعية:
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أ - عدم ربط أجزاء الكالم بعضه ببعض، وعدم مراعاة سياق 
وروده وسبب نزوله وكافة القرائن ذات الصلة بتوضيح املعنى. 

ب - االكتفاء بواحد أو نوع من األدلــة وعدم النظر يف مجموع 
األدلة الشرعية. 

ج - استقاء األحكام الشرعية من آحاد األدلــة العامة التي يف 
القرآن الكرمي، باالعتماد على الفهم املباشر لها دون النظر فيما 
يبينها أو يخصصها أو يقيدها أو يوضح معناها من اآليات األخرى 

واألحاديث واآلثار. 
د - األخذ بالدليل اجلزئيِّ دون التحقق من كون احلكم املستفاد 
منه منسجًما مع كليات الشريعة، ومقاصدها، سواء أكانت املقاصد 
عامة، أم خاصة بنطاق احلكم، أم جزئية متعلقة باحلكمة من ذات 

احلكم.
ويف ختام هذا البحث أسأل املولى - جلَّ وعال - أن ينفع به كاتبه 
وقارئه، وأن يجعله يف ميزان حسناتنا جميًعا، وأن يغفر لنا ما حصل 
فيه من خطأ أو تقصير، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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قائمة المصادر

فريد . 	 د.  املنهجي.  التأصيل  يف  محاولة   - الشرعية  العلوم  يف  البحث  أبجديات 
األنصاري. الفرقان، الدار البيضاء. ط	، 				هـ/	99	م.

اإلبهاج يف شرح املنهاج. علي بن عبدالكايف السبكي )ت			هـــ( وولــده تاج الدين . 	
عبدالوهاب )ت			هـ(. بيروت: دار الكتب العلمية. 				هـ/	99	م.

اإلحكام يف أصول األحكام. علي بن محمد اآلمدي )ت			هـــ(. حتقـيـق: د. سيد . 	
اجلميلي. بيروت: دار الكتـاب العربي. ط	، 	0		هـ/	98	م.

اختالف احلديث. اإلمام محمد بن إدريس الشافعي )ت	0	هـ(. )مطبوع نهاية كتاب . 	
األم(. حتقيق: محمد أحمد عبدالعزيز. بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة األولى، 

				هـ/	99	م.

الشـوكـانـي . 	 علـي  األصــول. محمد بن  علم  من  احلـق  إلــى حتقيـق  الفحول  إرشــاد 
الطبعة  الكتبي.  دار  أ. د. شعبان محمد إسماعيل. مصر:  )ت0			هــــ(. حتقيق: 

األولى، 				هـ/	99	م.

أسباب نــزول القرآن. علي بن أحمد الواحدي )ت8		هــــ(. حتقيق: د. عصام بن . 	
عبداحملسن احلميدان. الدمام: دار اإلصالح. ط	، 				هـ/	99	م.

الكويت. ط	، . 	 املطبوعات،  وكالة  بــدر.  أحمد  د.  ومناهجه.  العلمي  البحث  أصــول 
	98	م. 

أصول السرخسي. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي )ت	8	هـــ(. حتقيق: . 8
أبو الوفـا األفغاني. بيـروت: دار الكتب العلمية )عنيت بنشره جلنة إحياء املعارف 

النعمانية(. الطبعة األولى، 				هـ/	99	م.

ــو إســحــاق الــغــرنــاطــي، الشاطبي . 9 االعــتــصــام. إبــراهــيــم بــن مــوســى بــن محمد، أب
)ت90	هـــ(. حتقيق: سليم بن عيد الهاللي. اخلبر: دار ابن عفان. الطبعة األولى، 

				هـ/	99	م.

إعالم املوقعني عن رب العاملني. محمد بن أبي بكر، ابن القيـم )ت			هـــ(. تعليق: . 0	
محمد املعتصـم باهلل. بيروت: دار الكتاب العربي. ط	، 	99	م.

بن عبداحلليم، شيخ . 		 أحمد  ملخالفة أصحاب اجلحيم.  املستقيم  الصراط  اقتضاء 
اإلسالم ابن تيمية )ت8		هـــ(. حتقيق: أ. د. ناصر عبدالكرمي العقل. بيروت: دار 

عالم الكتب. ط	، 9			هـ/999	م.

والنشر . 		 للطباعة  األهالي  دمشق:  الدين.  عز  نيازي  )النظرية(.  السماء  من  إنــذار 
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والتوزيع. ط	، 	99	م.

البحر احمليط يف أصول الفقه. محمد بن بهادر الزركشي )ت	9	هـــ(. مراجعة: د. . 		
عمر األشقر وآخرون. الكويت: وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية.

البدر املنير يف تخريج أحاديث الشرح الكبير. عمر بن علي، أبو حفص ابن امللقن . 		
الطبعة  العاصمة.  دار  الرياض:  )ت	80هـــ(. حققه: عمر علي عبداهلل وشركائه. 

األولى، 0			هـ/009	م.  

البرهـان يف أصـول الفقـه. عبدامللك بن عبداهلل، أبو املعـالي اجلويني )ت8		هـ(. . 		
حققه: د. عبدالعظيم الّديب. املنصورة: دار الوفاء. الطبعة األولى، 				هـ/	99	م.

البيان بالقرآن. مصطفى كمال املهدوي. مصراتة: الدار اجلماهيرية، الدار البيضاء: . 		
دار األفق اجلديدة. ط	، 990	م.

التأويل اللغوي يف القرآن الكرمي؛ دراسة داللية )أصله رسالة دكتوراه(. د. حسني . 		
حامد الصالح. بيروت: دار ابن حزم. الطبعة األولى، 				هـ/	00	م.

أصول . 8	 ماجستير يف  )رسالة  الفقهية.  األحكام  وأثــره يف  األصوليني،  عند  التأويل 
الفقه مقدمة إلى كلية الشريعة بالرياض، عـام 	0		هـ(. إعــــداد: عبداحملســــن بن 

محمـــــد الريــــس. إشراف: د. عبدالرحمن بن عبداهلل الدريويش. 

. عثمان بن علي الزيلعي )ت			هـ(. . 9	 لِْبيِّ تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
القاهرة: املطبعة الكبرى األميرية – بوالق. ط	، 				هـ.

التحبير شرح التحرير يف أصول الفقه. علي بن سليمان املرداوي )ت	88هـ(. حتقيق: . 0	
د. عبدالرحمن اجلبرين، وآخرون.

تعارض داللة اللفظ والقصد. د. خالد بن عبدالعزيز آل سليمان. الرياض: اجلمعية . 		
الفقهية السعودية، مكتبة كنوز إشبيليا. ط	، 				هـ/		0	م.

تغليق التعليق على صحيح البخاري. أحمـد بن علي، احلافظ ابن حجر العسقـالني . 		
)ت		8هـ(. حتقيق: سعيد عبدالرحمن القزقي. بيروت: املكتب اإلسالمي. دمشق: 

دار عمار. الطبعة األولى، 	0		هـ/	98	م.

التفسير البَِسيْط. علي بن أحمد الواحدي )ت8		هـــ(. حقق يف 		 رسالة دكتوراه . 		
وطبع بإشراف وتنسيق جلنة علمية يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

عمادة البحث العلمي. ط	، 0			هـ.

تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن عمر، احلافظ ابن كثير )ت			هـ(. حتقيق: د. . 		
محمد إبراهيم البنا. جدة: دار القبلة. دمشق: مؤسسة علوم القرآن. بيروت: دار ابن 

حزم. ط	، 9			هـ/998	م.
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تفسير القرطبي )اجلامع ألحكام القرآن(. محمد بن أحمد القرطبي )ت			هـــ(. . 		
ط	،  القاهرة.  املصرية،  الكتب  دار  أطفيش.  وإبراهيم  البردوني  أحمد  حتقيق: 

	8		هـ/		9	م.

تفسير مقاتل. مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخي )ت0		هـ(. حتقيق: عبداهلل . 		
محمود شحاته. دار إحياء التراث، بيروت. ط	، 				هـ.

العامة . 		 املصرية  الهيئة  ـــ(.  ــ )ت				ه رضــا  علي  بن  رشيد  محمد  املــنــار.  تفسير 
للكتاب.990	م.

احلافظ . 8	 علي،  أحمـد بن  الكبير.  الرافعي  أحاديث  تخريج  يف  احلبير  التلخيص 
ابن حجر العسقـالني )ت		8هـــ(. حتقيق: السيد عبداهلل هاشم اليماني املدني. 

	8		هـ/		9	م، )بدون رقم الطبعة(. 

ـــ(. حتقيق: . 9	 جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري )ت0		ه
د. عبداهلل بن عبداحملسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 

واإلسالمية بدار هجر. القاهرة: دار هجر. الطبعة األولى، 				هـ/	00	م.

عيسى . 0	 أبو  احلافظ  عيسى،  محمد بن  الترمذي(.  بسنن  )املشهور  الكبير  اجلامع 
الترمذي )ت9		هـــ(. حتقيق: بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب اإلسالمي. 

بيروت: دار اجليل. ط	، 998	م. 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة اإلسالمية )أصله رسالة علمية(. د. محمد أحمد . 		
لوح. الدمام: دار ابن القيم، القاهرة: دار ابن عفان. الطبعة األولى، 				هـ/	00	م. 

الدسوقي . 		 عــرفــة  بــن  أحــمــد  بــن  محمد  الكبير.  الــشــرح  على  الــدســوقــي  حاشية 
)ت0			هـ(. دار الفكر.

وآخــرون. . 		 ـــ(. حتقيق: محمد حجي  القرايف )ت	8	هـ إدريــس  الذخيرة. أحمد بن 
بيروت: دار الغرب اإلسالمي. ط	، 	99	م. 

رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار. محمد أمني بن عمر، ابن عابدين . 		
الكتب  دار  بــيــروت:  وصاحبه.  عبداملوجود  عــادل  ـــ(. حتقيق:  ــ )ت				ه احلنفي 

العلمية. الطبعة األولى، 				هـ/	99	م.

الروض املربع شرح زاد املستقنع. منصور بن يونس البهوتي )ت		0	هـ(. )مطبوع مع . 		
حاشية ابن قاسم(. ط	، عام 0			هـ.

روضــة الناظر وجنة املناظر يف أصــول الفقه على مذهب اإلمــام أحمد بن حنبل. . 		
د.  أ.  )ت0		هــــ(. حتقيق:  املقدسي  قدامة  ابــن  الدين  موفق  أحمد،  عبداهلل بن 

عبدالكرمي النملة. الرياض: مكتبة الرشد. الطبعة األولى، 				هـ/	99	م.
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زاد املعاد يف هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر، ابن قيم اجلوزية )ت			هـــ(. . 		
بيروت: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة املنار اإلسالمية. ط		، 				هـ/	99	م.

)بدون . 8	 احلديث  دار  ـــ(.  )ت	8		هـ الصنعاني،  إسماعيل  بن  محمد  السالم.  سبل 
معلومات نشر أخرى(.

ـــ(. . 9	 )ت			ه السجستاني  داود  أبو  احلافظ  األشعث،  سليمان بن  داود.  أبي  سنن 
حتقيق: عزت عبيد الدعاس. حمص: دار احلديث. 

سنن الدارقطني. علي بن عمر الدارقطني )ت	8	هـ(. حتقيق: السيد عبداهلل هاشم . 0	
مياني املدني. القاهرة: دار احملاسن للطباعة. )بدون رقم الطبعة وتاريخها(. 

السنن الكبرى. أحمد بن احلسني، احلافظ البيهقي )ت8		هـ(. بيروت: دار املعرفة. . 		

الشايف يف شرح مسند الشافعي. املبارك بن محمد، ابن األثير )ت	0	هـ(. حتقيق: . 		
أحمد بن سليمان، ياسر بن إبراهيم. الرياض: مكتبة الرشد. ط	، 				ه/	00	م.

 شرح العقيدة الطحاوية. علي بن علي، بن أبي العز الدمشقي )ت	9	هـ(. حتـقيق: د. . 		
عبداهلل بن عبداحملسن التركي وشريكه. بـيروت: مؤسسـة الرسالة. الطبعة الثانية، 

				هـ/	99	م.

دار . 		 )ت	8	هــــ(.  قدامة  ابن  الدين  محمد، شمس  عبدالرحمن بن  الكبير.  الشرح 
الكتاب العربي للنشر والتوزيع. أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا.

شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول. أحمد بن إدريس، أبو العباس . 		
الشهاب القرايف )ت	8	هـ(. حققه: طه عبدالرؤوف سعد. القاهرة: مكتبة الكلـيات 

األزهرية.

)ت			هـــ(. . 		 الطـويف  الربيـع  أبو  عبدالقوي،  سليمان بن  الروضـة.  مختصـر  شرح 
الطبعة  الرسالة.  بيروت: مؤسسة  التركي.  بن عبداحملسن  د. عبداهلل  أ.  حتقيق: 

األولى، 0			هـ/990	م.

شرح مختصر خليل. محمد بن عبداهلل اخلرشي )ت	0		هـــ(. بيروت: دار الفكر . 		
للطباعة.

صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل، اإلمام البخاري )ت			هـ(. حتقيق: مصطفى . 8	
البُغا. بيروت: دار ابن كثير، دمشق: اليمامة. ط	، 				هـ/	99	م. 

صحيح سنن أبي داود. الشيخ محمد ناصر الدين األلباني )ت				هـــ(. الرياض: . 9	
مكتبة املعارف. ط	، 9			هـ/998	م.

صحيح مسلم. اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري )ت			هـ(. حتقيق: محمد فؤاد . 0	
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عبدالباقي، بيروت: دار الفكر. عام 	0		هـ/	98	م. 

النكاح. )رسالة . 		 الظاهر واملــؤول عند األصوليني، وأثرهما يف اختالف الفقهاء يف 
ماجستير يف أصول الفقه مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة أم القرى، عـام 				هـ(. 

إعــــداد: علي عبداهلل محمد. إشراف: د. عبدالقادر محمد أبو العال. 

ـــ(. . 		 أبو يحيى السنيكي )ت		9ه الــورديــة. زكريا بن  البهجة  البهية يف شرح  الغرر 
املطبعة امليمنية.

غريب احلديث. أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبداهلل الهروي )ت			هـ(. حتقيق: . 		
د. محمد عبداملعيد خان. حيدر آباد - الدكن: مطبعة دائرة املعارف العثمانية. ط	، 

	8		 هـ/		9	م.

فتاوى اللجنة الدائمة - املجموعة الثانية. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء. . 		
جمع وترتيب: د. أحمد بن عبدالرزاق الدويش. الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية 

واإلفتاء، اإلدارة العامة للطبع.

فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي، احلافظ ابن حجر )ت		8هـــ(. . 		
حتقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. تصحيح: الشيخ عبدالعزيز بن باز. دار الفكر. 

الفصول يف األصول. أحمد بن علي اجلصاص )ت0		هـ(. الكويت: وزارة األوقاف . 		
الكويتية.ط	، 				هـ/	99	م.

القرآنيون العرب وموقفهم من السنة - دراسة نقدية. د. جمال بن محمد هاجر. . 		
الرياض: جمعية تبيان، جدة: دار التفسير. ط	، 				هـ/		0	م. 

قرآنيون.. أم تكفيريون وَجَهلٌَة. أشرف عبداملقصود. مقال منشور يف املوقع الشبكي . 8	
https://vb.tafsir. :م، ورابط املقال	00	/	/		مللتقى أهل التفسير بتاريخ 

.net/tafsir9018/#.XhrHXcjXI2w

الكتاب والقرآن، قراءة معاصرة، للدكتور محمد شحرور.. 9	

)ت			هــــ(. . 0	 باخلازن  املعروف  محمد،  بن  علي  التنزيل.  معاني  يف  التأويل  لباب 
تصحيح: محمد علي شاهني. بيروت: دار الكتب العلمية. ط	، 				هـ.

ترتيب الآللي يف سلك األمالي. محمد بن سليمان ناظر زادة )كان حًيا 		0	هـ(. . 		
حتقيق: خالد عبدالعزيز آل سليمان. الرياض: مكتبة الرشد. ط	، 	00	م.

مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن . 		
قاسم وساعده ابنه محمد. طبعة مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، عام 

				هـ/ 	00	م.
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مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة. سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )ت0			هـ(. جمع . 		
وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر. الرياض: دار القاسم.

احملرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز. عبداحلق بن غالب، ابن عطية األندلسي . 		
)ت			هـ(. حتقيق: عبدالسالم عبدالشايف محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط	، 

				هـ.

الدمشـقي . 		 بـــــدران  عبـدالقـادر بن  حنبـل.  أحـمد بن  اإلمـــام  مذهب  إلــى  املــدخــل 
)ت				هـ(. تعليق: أ. د. عبداهلل بن عبداحملسن التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الطبعة الثالثة، 	0		هـ/	98	م.

النيسابوري . 		 احلاكم  عبداهلل  أبو  عبداهلل،  محمد بن  الصحيحني.  على  املستدرك 
)ت	0	هـ(، وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي. بيروت: دار املعرفة. 

املستصفى من علم األصول. محمد بن محمد، الغزالي )ت	0	هـــ(. بيروت: مكتبة . 		
املتنبي، دار إحياء التراث العربي.

طبع . 8	 منصور.  صبحي  ألحمد  اجلنة،  ليدخل  النار  من  يخرج  هل  العاصي  املسلم 
مبطابع األهرام وبرقم إيداع 				/	98	م. ولم أمتكن من الوقوف على هذا الكتاب، 
لكن عزى النقل إليه: أشرف عبداملقصود يف مقال له بعنوان قرآنيون.. أم تكفيريون 

.http://tafsir.net :وَجَهلَة، منشور يف املوقع الشبكي مللتقى أهل التفسير

مسند اإلمام أحمد بن حنبل )ت			هـ(. أشرف على التحقيق: د. عبداهلل التركي. . 9	
بيروت: مؤسسة الرسالة. ط	، 0			هـ/999	م. 

بن . 0	 حمدي  حتقيق:  )ت			هـــــ(.  القضاعي  سالمة  بــن  محمد  الــشــهــاب.  مسند 
عبداملجيد السلفي. بيروت: مؤسسة. ط	، 	0		هـ/	98	م.

البيهقي )ت8		هــــ(. حتقيق: . 		 ــار. أحمد بن احلسني، احلافظ  واآلث السنن  معرفة 
عبداملعطي قلعجي. كراتشي: جامعة الدراسات اإلسالمية، دمشق: دار قتيبة، حلب: 

دار الوعي. القاهرة: دار الوفاء. الطبعة األولى، 				هـ/	99	م.

مغني احملتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج. محمد بن اخلطيب الشربيني. اعتنى به: . 		
محمد خليل عيثاني. بيروت: دار املعرفة. ط	، 8			هـ/	99	م.

املغني. عبداهلل بن أحمد، املوفق ابن قدامة املقدسي )ت0		هـ(. حتقيق: د. عبداهلل . 		
التركي وشريكه. القاهرة: هجر. ط	، 				هـ/	99	م.

محمد . 		 ـــ(. حتقيق:  )ت			هـ الباجي  خلف  سليمان بن  مالك.  موطأ  املنتقى شرح 
عبدالقادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. ط	، 0			هـ/ 999	م.  

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج. يحيى بن شرف النووي )ت			هـ(. بيروت: . 		
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دار إحياء بيروت: التراث العربي. ط	، 	9		هـ.

املهّذب يف علم أصول الفقه املقارن. أ. د. عبدالكرمي بن علي النملة. الرياض: مكتبة . 		
الرشد، ط	، 0			هـ/999	م.

املالـكـي . 		 الشاطـبي  إسحاق  أبو  موسى،  إبراهيم بن  الفقـه.  أصـول  يف  املوافقـات 
)ت90	هـ(. شرح: عبداهلل دراز. بيروت: دار الكتب العلمية.

مواهب اجلليل يف شرح مختصر خليل. محمد بن محمد احلطاب )ت		9هـــ(. دار . 8	
الفكر. ط	، 				هـ/	99	م.

صالح . 9	 سليمان بن  د.  والسنة.  الكتاب  بنصوص  االســتــدالل  من  املتكلمني  موقف 
الغصن. الرياض: دار العاصمة. الطبعة األولى، 				هـ/	99	م.

ــقــرايف )ت 	8	هــــ(. . 80 نفائس األصـــول يف شــرح احملــصــول. أحــمــد بــن إدريـــس ال
الباز. ط	،  نزار مصطفى  مكتبة  مكة:  وعلي معوض.  حتقيق: عادل عبداملوجود، 

				هـ/	99	م.

الهداية والعرفان يف تفسير القرآن بالقرآن. محمد أبو زيد. مصر: مصطفى البابي . 	8
احللبي وأوالده. 9			هـ.


