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 النص عند الفقيه منزلًة وضابطًا

 أمحد عمران مصطفى الكمييت
 جامعة مصراتة -لشريعة، كلية الدراسات اإلسالميةأستاذ مشارك بقسم ا

_________________________________________________ 
 الرحيم بسم هللا الرمحن

 مقدمة

احلمد هلل، وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب، والصالة والسالم على من أرسله 
 هللا رمحًة للعاملني، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسّلم.

وبعد: فإنه ال خيفى منزلة على الفقه بني سائر العلوم؛ إذ هو من أجلها وأرفعها قدرا، قال 
: "من يرد هللا به خريا يفقهه ملسو هيلع هللا ىلص، وقال(1)  َّ  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّ  تعاىل

، وَعلَّق ابن عاشور على هذه اآلية بقوله: "ويف هذا إمياء إىل أن فهم الدين أمر دقيق (2)يف الدين"
املْسَلك ال حيصل بسهولة؛ ولذلك جاء يف احلديث الصحيح: من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين؛ 

. وملا كان الفقه هو العلم ابألحكام الشرعية (3)أبن الفقه أفضل العلوم" ولذلك جزم العلماء
املستنبطة من األدلة، ويف مقدمة األدلة النص، والنصوص تتناهى والوقائع ال تتناهى، أحببت أن 
أخصه بشيء من الدراسة؛ وذلك تلبية لرغبة السادة القائمني على مؤمتر العلمي، )فقه التعامل مع 

االجتاهات والضوابط والقيود(، وقد نُِظَم هذا البحُث حتت االجتاه الفقهي التشريعي،  -ويةالسنة النب
وعنوانه )النص عند الفقيه منزلة وضابطا( متبعا يف ذلك املنهج االستقرائي، وقد اقتضت طبيعة 

 البحث تقسيمه إىل: مقدمة، ومتهيد، ومطلبني، وخامتة، وقائمة أبهم املصادر واملراجع. 
ت يف التمهيد معىن النص يف اللغة واالصطالح، واصطالحات العلماء فيه، مت جييء ذكر 

 املطلب األول يف: منزلة النص
                                                           

 .123سورة التوبة: اآلية  (1)
 .16837أخرجه أمحد يف مسنده، رقم  (2)
 .11/62التحرير والتنوير  (3)
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 واملطلب الثاين يف: ضوابط النص وخامتة ذكرت فيها أهم نتائج البحث.
 واحلمد هلل أوال وآخرا، وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.  

 
 متهيد

ثنااي البحث أقدم نُ ْبَذًة تشتمل على تعريف النص لغة، ومبا يتناسب مع كل  قبل الولوج يف
 علم اصطالحا:

"نص الشيَء رفعه... ومنه ِمنصَّة العروس، ونص احلديث إىل فالن: رفعه  فه لغًة:يأوًًل: تعر 
 .(4)إليه، ونصُّ كل شيء منتهاه"

: عرفت كل طائفة من أهل العلم النص تعريًفا يتناسب مع دراستهم اثنًيا: تعريفه اصطالًحا
، قال اإلمام  له وحبثهم فيه، وحاجتهم إليه، فالنص يف اصطالح علماء احلديث مثاًل يُراِدُف املْْتَ

كذا وكذا أو هو   ملسو هيلع هللا ىلصاحلسني الطييب: "واختلف يف مْت احلديث، أهو قول الصحايب عن رسول هللا  
واألول أظهر؛ ملا تقرر من أن السنة إما قول أو فعل، أو تقرير، والسلف  فحسب؟ ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول 

، وعند علماء (5)أطلقوا احلديث على أقوال الصحابة والتابعني هلم إبحسان وآاثرهم وفتاواهم"
األصول يطلق لفظ النص على معنيني؛ أحدمها: ما دّل على معناه من كتاب أو سنة كيفما كان 

و هبذا اإلطالق يقابل القياس واإلمجاع، واثنيهما: ما دّل قطًعا على معىن واحد نوع هذه الداللة، وه
 .(6)فقط من غري احتمال معىن آخر، وهو هبذا اإلطالق يقابل الظاهر

أما النص عند الفقهاء فقد توسعوا يف معناه، وذهبوا فيه إىل أبعد مما رآه احملدثون 
وا فيه كالَم أهِل الِعْلم، وما أّصلوه من قواعد وكليات، يتبني واألصوليون، فزايدة على ما ذُِكر أَْدَخلُ 

ذلك من خالل فتاويهم وتقريراهتم، فمن ذلك ما نقله الونشريسي يف كتابه )املعيار املعرب(، حيث 
قال: "... أما من قال منهم: ليس بعيب أو هو عيب يسري فلم أيتيا مبا ذهب إليه بدليل إال جمرد 

، كأنَّ ُكلَّ مسألة ال حيفظ يف عينها شيًئا أو ال حيفظ هلا نظريًا أو ال قوهلم ليس يف هذه  املسألة نصٌّ
يفهم مواضع أخذها من كليات الفقهاء يقتضي أنه ليس فيها نص فُُتّد عنده ويقطع اإلنصاف... 
ومن قال: ال يوجد نص يف أن هذا عيب ال خيلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون ال يدري مدلول 

                                                           

 خمتار الصحاح، مادة )ن ص ص(. (4)
 .33اخلالصة يف أصول احلديث، ص (5)
. والقاموس املبني يف اصطالحات 97. وينظر: نثر الورود على مراقي السعود، ص209األحكام، ص أصول (6)

 .218األصوليني، ص
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نص عند عرض النصوص عليه... والنص فيه ثالث اصطالحات... وقيل: ما دّل على معىن  لفظ ال
 .(7)كيف كان، فهو غالب استعمال الفقهاء"

وما ذكره أيضا اإلماُم ابن تيمية يف بعض فتاويه، فمن ذلك قوله: "فيجوِّز أمحد أن تستثىن 
تنتقل من دارها... وعلى أكثر نصوصه  املرأة ما ميلكه الزوج ابإلطالق، فتشُتط أال تسافر معه، وال

جيوز أن يشُتط على املشُتي فعاًل أو ترًكا يف املبيع مما هو مقصود للبائع، أو للمبيع نفسه"، ويف 
 .(8)أن يكون املهر عبًدا مطلًقا" -على املنصوص عليه –موضع آخر قال: "وجيوز 

إذا نكح الرجل املرأة ودخل ويف فتاوى األذرعي الشافعي: "قال الشافعي يف )اإلمالء(: و 
هبا يف بيتها أو بيته، ... وقال مل أمّسها وصدقته أو كذبته فالقول قوله، وعليه اليمني، مث هلا نصف 
َهِقيُّ يف  مهر املثل، فهذا نص اإلمالء صريح يف خالف ما ذكره املاوردي، وقد حكى هذا النصَّ البَ ي ْ

يِه لُِنصوِص الشافعي")املبسوط(، ومل حيِك عن اإلمالء غريَه مع ت َ   .(9)َقصِّ
ُعوا يف معىن النص، ومل يقفوا على املعىن  إىل غري ذلك من فتاوى العلماء وأحكامهم توسَّ

على َوْفِق ضوابط وقيود  -الظاهر منه، والذي جعلهم ينهجون هذا املنهَج، ويسلكون هذا املسلك
ِم به أن نصوص الكتابة والسنة حمدودة حمصورة، طَبيعُة املسائل والنوازل؛ إذ من املعلوم املسلَّ  -حمددة

واألحداث يف جتدد واستمرار، فإذا صعب على املفيت إجياد نص حقيقة يدل على احلكم يف هذه 
النازلة أو غريه من أدلة األحكام املعتربة، دّعم حكمه الذي ارآته يف هذه النازلة بقول عامل من أهل 

 -واحلالة هذه -كان إمام مذهب من املذاهب املعتربة، ومل يُتددالعلم املوثوق بعلمهم، والسيما إذا  
بوصف هذا القول ابلنص أو ابملنصوص، كما تقدم عند ذكر مناذج وأمثلة من فتاوى أعالم هلم قدم 
راسخة وابع طويل يف جمال الفتوى، والذي حيسن ذكره والتنبه إليه هو أن الفتوى املدّعمة بنصوص 

رئها قبواًل واستحسااًن دون غريها من الفتاوى اخلالية مما ذكر كما سيتبني أهل العلم تلقى عند قا
 الحًقا يف هذه البحث.

 
 

                                                           

 .5/207املعيار املعرب  (7)
 .74، 15/21جمموعة الفتاوى  (8)
 .287-286فتاوى األذرعي الشافعي، ص (9)
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 املطلب األول: منزلة النص
إذا كان النص متوسًعا يف مفهومه ومعناه عند الفقهاء، من مفتني وغريهم، فله كذلك يف 

 نفوسهم املنزلة السامية، ويتبني ذلك من اآليت:
 رجوع املفيت عن فتواه إذا تبني معارضتها للنص: -1

إذا تبني للمفيت أن فتواه خمالفة ملا يقتضيه النص فال يسعه إال الرجوع عن فتواه واتباع ما 
وهو  -يقتضيه النص، ومن الشواهد على ذلك ما جاء يف املوطأ: "أن عبد هللا بن مسعود استفيت

ت، فأخرص يف ذلك، مث إن ابن مسعود عن نكاح األم بعد االبنة، إذ -ابلكوفة ا مل تكن االبنة ُمسَّ
قدم املدينة، فسأل عن ذلك، فأخرب أنه ليس كما قال: وإمنا الشرط يف الرابئب، فرجع ابن مسعود 

، فهذا (10)إىل الكوفة، فلم يصل إىل منزله، حىت أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته"
مشاق السفر من املدينة إىل الكوفة ليُ ْعِلم املستفيت أن فتواه جانبها الصواب، الصحايب اجلليل جتّشم 

بعد أن تبني له أن شرط اعتبار الدخول إمنا خيتص ابلرابئب دون أمهاهتا النساء، لتعارضها مع قوله 
 .(11)"أميا رجل نكح امرأة، فدخل هبا، أو مل يدخل هبا فال حتل له أمها" ملسو هيلع هللا ىلص

من كان حتته امرأة قد دخل هبا حرمت األم عليه إبمجاع املسلمني، قال ابن عبد الرب: "ف
 .(12)ألهنا من أمهات النساء املدخول هبن، ولو مل يدخل هبا حرمت عليه أمها ابلسنة عند اجلمهور"

يف كتابه إىل أيب موسى األشعري قوله: "ال مينعّنك قضاٌء  -رضي هللا عنه -وورد عن عمر
َته ابألمس راجعت ف يه نفسك، وُهديت فيه لرشدك أن تراجع احلق؛ فإن احلق قدمي، ومراجعة َقَضي ْ

 .(13)احلق خري من التمادي يف الباطل"
وقد ضمت كتب النوازل صورا ومناذج لُتك املفتني ملا أفتوا به ابتداًء؛ وذلك لظهور خمالفتها 

يف نوازله، لنص من نصوص أهل العلم ممن سبقوهم، فمن ذلك مسألة ذكرها العالمة الوزاين 
صورهتا: عجز املدين عند حلول األجل على سداد الدين، فيشُتي من الدائن سلعة تساوي مائة 
مبائة ومخسني إىل أجل فيبيعها مبائة يسدد هبا مثن السلعة، واخلمسني تعترب زايدة لتأخري الدين عند 

                                                           

 .1156أته، صأخرجه مالك يف املوطأ، ابب ما ال جيوز من نكاح الرجل أم امر  (10)
أخرج الُتمذي، كتاب النكاح، ابب ما جاء فيمن تزوج املرأة مث طلقها قبل أن يدخل هبا هل يتزوج ابنتها أم  (11)

، قال اإلمام الُتمذي: هذا ال يصح من قبل إسناده... والعمل على هذا عند أكثر أهل 1117ال، رقم 
 العلم.

 .6/113االستذكار  (12)
 .2/111األقضية واألحكام، كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري، رضي هللا عنه  سنن الدراقطين، كتاب (13)
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د علمه ابلنص، جاء يف أجله، وأفىت كثري من أهل العلم مبنعها، ومن أفىت منهم جبوازها تراجع عن
النوال السالفة "أن القاضي املكناسي جينح إىل الرخصة يف ذلك حىت أوقفته على نص )املوطأ( 

 .(14)وكالم أيب إسحاق"
 إظهار الفرح للتوافق بني فتوى املفيت واملنصوص: -2

به واملنصوص، َسَبٌب لرجوع املفيت عن فتواه واتباع ما دّل عليه  كما أن التخالف بني املفىَت 
النص، فكذلك ظهور التوافق بني األمرين جيعل املفيت يظهر فرحه وسروره بذلك، وذلك مما يدل 
على علو منزلة النص عند املفيت ورفعة قدره عنده، روي أن رجاًل جاء إىل ابن مسعود فقال: إن 

مل يفرض هلا ومل جيامعها حىت مات، فقال ابن مسعود: ما ُسِئْلُت عن شيٍء رجاًل منا تزوج امرأة و 
أشد عليَّ من هذا، َسُلوا غريي، فُتددوا فيها شهرًا، قال: فقال: من أسأل وأنتم  ملسو هيلع هللا ىلصمنذ فارقت النيب

أِجلَّة أصحاب حممد هبذا البلد؟ فقال: سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوااًب فمن هللا، وإن يكن خطأ 
ين ومن الشيطان، أرى أن هلا َمْهَر نسائها، ال وَْكَس وال َشَطَط، وهلا املرياث، وعليها عّدة املتوىف فم

قضى مثل الذي قضيت يف  ملسو هيلع هللا ىلصعنها زوجها، فقال: حدثنا انس من أشجع: نشهد أن رسول هللا 
 .(15)مئٍذ"امرأة منا يقال هلا بروع بنت واشق قال: قال: فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء ما فرح يو 

 شدة البحث والتقصي عن النص الذي يرشد للحكم يف املسألة: -3
إذا أشكل على املفيت اإلجابة عن حكم يف مسألة ّما أو خفي عليه حكمها، فمن الوسائل 
اليت يسلكها إلزالة ذلك العائق هو اإلكثار من مطالعة املصنفات والبحث فيها بتأنٍّ وإمعان إىل أن 

له ما خفي وجُيلِّي له ما أشكل، ففي أحد املسائل املتعلقة بعيوب الزوجني مثاًل يظفر بنص يُْظِهر 
يصرح املفيت أبنه طالع أكثر من عشرين مصنًفا حىت وصل إىل بيان احلكم فيها، ويف مسألة أخرى 
يطالع املفيت ويبحث يف كل ما وقع حتت يده من شروح خمتصر خليل وشروح الرسالة مع صعوبة 

ا يف ذلك الزمان، فيقول: "وقد حرك ميّن هذا البحث مطالعة ما أمكنين من شروح الوصول إليه
املختصر وحواشيه كاحلطاب، وابن غازي، واملواق، والتتائي، والزرقاين وحاشية بناين عليه، ومن 

 .(16)شروح الرسالة، القلشاين، وزروق، وابن انجي ..."
                                                           

 .3/151النوازل الصغرى، املسماة املنح السامية يف النوازل الفقهية  (14)
 .6/206مصنف ابن أيب شيبة، يف الرجل يتزوج املرأة فيموت عنها ومل يفرض هلا  (15)
 .187، 2/175املنح السامية  (16)
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خاصًة  –البحث والتقّصي فإما أن يتوقف  فإذا أْعيا املفيت وجوُد نص يف عني املسألة بعد
وإما أن يفيت على ما تقتضيه قواعد الشريعة العامة، وإّما أن يندب  -إذا كان من املقلِّدين

املتخاصمني إىل الصلح وبكلٍّ ُعِمَل، ففي )النوازل اهلاللية(: "مسألة: وانظر لو قال: السالٌم عليكم، 
يخ ابن عرفة حيكي أنه ُسِئَل عنها الشيخ أبو حممد الزواوي، فجمع بني التعريف والتنوين، فكان الش

ا، مث ُسِئل عنها الشيخ الصاحل أبو  والشيخ عبد احلميد بن أيب الدنيا، فكلٌّ قال: ال أعرف فيها نصًّ
 .(17)حممد املرجاين، فقال: جتزئ؛ ألنه أتى ابملطلوب وزايدة ..."

ى، وهي جواز قول الفقيه املقلد برأيه إجراء ويف )املنح السامية(: "... ويف هذه فائدة أخر 
على القواعد، وهذا شائع ذائع كثري يف فتاوى املتأخرين ال ميكن إنكاره، فانظره مع ما نّص عليه غري 

 -واحد: أن املقّلد ال يفيت إال أن وجد النص يف عني النازلة، وقد كنت ذكرت مثل ذلك للناظم
العمل على جواز قول املقلد برأيه إجراء على القواعد، وإالّ فقال يل:  -أي: ابن عاشر، رمحه هللا

، ويف )النوازل اجلديدة الكربى(: أن (18)بطلت فتاوى هؤالء املتأخرين املشحونة هبا كتب األحكام"
اإلمام ابن عرفة اجتهد يف البحث عن نص يف انزلة سئل عنها فلم جيده فآل األمر إىل الصلح، 

هل ميلكه الشفيع بنفس إشهاده ابألخذ ابلشفعة أمام املشُتي أو  ،(19)وملخص النازلة: الشقص
 .(20)حىت يقضي له بذلك؟"

بعد ذكر مناذج من اجتاهات املفتني عند عدم العثور على نص يف عني املسألة: أرى أن 
االجتاه الذي يذهب إىل اإلفتاء وفق ما تقتضيه قواعد الشريعة وأصوهلا العامة إىل أقرب الصواب، 

ا إن وجدت يف املفيت أهلية معرفة ذلك والوقوف عليها؛ إذ اإلفتاء على َوْفق األصول والقواعد السيم
العامة يعترب نصًّا حكًما، وقد جرى العمل بذلك عند املتصدرين للفتوى وعرف بينهم، فالتوقف 

، ويف ذلك يؤدي إىل إبطال كثري من الفتاوى وإلغائها، ويفتح الباب أمام من ال دراية هلم ابإلفتاء
 من الظروف والفساد ما ال خيفى.

                                                           

 .145-144اهلاللية،  النوازل (17)
 .1/261املنح السامية  (18)
 ابلكسر: القطعة من األرض، والطائفة من الشيء؛ خمتار الصحاح مادة )ش ق ص(. (19)
 .1/418النواز اجلديدة الكربى  (20)
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 املطلب الثاين: ضوابط النص
تقدم يف املطلب السابق أن النص تبوأ املنزلة السامية عند الفقهاء، وال سيما املفتني منهم، 
إذ ال يُتددون يف الرجوع إليه عند تبني مصادمتها لنص من النصوص، وال خيفون الفرح والسرور عند 

بني املفيت به واملنصوص، وغياب النص قد يؤدي ببعضهم إىل اإلحجام والتوقف عن  ظهور التوافق
الفتوى، وهو أمر ال يكون إال بعد البحث والتقّصي عن نصٍّ بسبب احلكم يف عني النازلة، ويف هذا 

 املطلب أذكر أهم ضوابط النص، بفهم الفقهاء وفهم غريهم فمن ذلك:
 التأكد من صحة النص:  -1

يف النص النبوي، فعن عبيد بن عمري: أن أاب موسى األشعري استأذن على  ويتأكد ذلك
فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغواًل، فرجع أبو موسى ففرغ عمر،  -رضي هللا عنه -عمر بن اخلطاب

فقال: أمل أمسع صوت عبد هللا بن قيس؟ ائذنوا له، قيل: قد رجع، فدعاه، فقال: كّنا نؤمر بذلك، 
ذلك ابلبينة، فانطلق إىل جملس األنصار فسأهلم؟ فقالوا: ال يشهد لك على هذا  فقال: أيتيين على

إاّل أصغران، أبو سعدي اخلدري، فذهب أبيب سعيد اخلدري، فقال عمر: أخفي عليَّ من أمر رسول 
 .(21)؟! أهلاين الصفق ابألسواقملسو هيلع هللا ىلصهللا 

نقله ابن أيب أويس عن  وأقتفى أثرَه َمن أتى بعده ِمن أئمة العلم يف الفتيا، فمن ذلك ما
إال حبسه مالك يف  ملسو هيلع هللا ىلصاإلمام مالك قوله: "ما كان يتهيأ ألحد ابملدينة أن يقول: قال رسول هللا 

، وقال اإلمام التلمساين: "اعلم أن األصل (22)احلبس، فإذا سئل فيه قال: يصحح ما قال مث خيرج"
 عليه، متضح الداللة على النقلي يشُتط فيه: أن يكون صحيح السند إىل الشارع، صلوات هللا

 .(23)احلكم املطلوب، مستمر األحكام، راجحا على كل ما يعارضه"
 موافقة ظاهر النص لقواعد الشريعة وأصوهلا العامة: -2

قد تقرر عند علماء أهل األصول أن األصل اتباع ما يدل عليه ظاهر النص، ولكن هذا 
العامة، فالتمسك حبرفية النص أحيااًن األصل قد يُتك إذا تعارض مع أصول الشريعة ومقاصدها 

 ىك  مك لك اك ُّ  واجلمود على معناه الظاهر منه، هو يف احلقيقة خمالف للمراد منه، قال تعاىل
                                                           

 .2062أخرجه البخاري، كتاب البيوع، ابب اخلروج يف التجارة، رقم  (21)
 .70الديباج املذهب، ص (22)
 .298الوصول، ص مفتاح (23)
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، قال اإلمام الشاطيب: "فالتدبر إمنا يكون ملن التفت إىل املقاصد، وبذلك (24)َّ  َّ ىل مل يك
 .(25)ظهر أهنم أعرضوا عن مقاصد القرآن، فلم حيصل منهم تدبر"

قال: أخذ عدي عقااًل أبيَض، وعقااًل أسوَد، حىت   -رضي هللا عنه -وعن عدي بن حامت
فلما أصبح قال: اي رسول هللا جعلت حتت وساديت؟ قال: "إن  كان بعض الليل، نظر فلم يستبيناه

لعريض أن كان اخليط والسود حتت وسادتك"، ويف رواية أخرى "ال؛ بل هو سواد  -إًذا –وسادك 
، قال القاضي عياض معّلًقا على احلديث: "... إمنا املراد بفعل ذلك، (26)الليل وبياض النهار"

، فالفقيه من حيسن فهم النص، وأتويله التأويل (27)ه من األعراب"وأتويله ممن ال علم عنده وال فق
السائغ الذي يليق به، ويتفق مع مقصود الشارع ومراده، والفهم السليم للنص، جيعل صاحبه يتبوأ 

رضي هللا  –املكانة السامية، وموضع إجالل واحُتام، وإن كان صغريًا يف الظاهر، فعن ابن عباس 
يدخلين مع أشياخ بدر فقال بعضهم: ملَ تدخل هذا الفىت معنا، ولنا أبناء قال: كان عمر  -عنهما

-مثله؟! فقال: إنه ممن قد علمتم، قال: فدعاهم ذات يوم، ودعاين معهم، قال: وما رُئِيُتُه دعاين 
؛ إال لرييهم مين، فقال: ما تقولون يف "إذا جاء نصر هللا والفتح ورأيت الناس يدخلون ..." -يومئذٍ 

ختم السورة؟ فقال بعضهم: أََمَران أن حنمد هللا ونستغفره، إذا نصران وفتح عليها، وقال بعضهم:  حىت
ال ندري، أو مل يقل بعضهم شيًئا، فقال يل: اي ابن عباس، أكذاك تقول؟ قلت: ال، قال: فما 

فذاك  أْعلمه هللا له، "إذا جاء نصر هللا والفتح"، فتح مكة، ملسو هيلع هللا ىلصتقول؟ قلت: هو أجل رسول هللا 
 .(28)عالمة أجلك "فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توااب" قال عمر: ما أعلم منها إال ما تعلم"

فاملعىن الظاهر من اآلية، اشُتك يف معرفته ُجّل من حضر، أّما ما خفي ودق فقد انفرد يف 
أصحاب فهمه القلة، مث إن الفهم اخلاطئ لظاهر النصوص هو ما جعل فرقة اخلوارج يعيبون على 

قال   َّ هبمب خب حب جب ُّ  حتكيمهم للرجال، زاعمني أن ذلك يتناىف مع قوله تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
اإلمام الشاطيب: "وكذلك جتري مسائل املبتدعة أمثلة أيًضا، وهم الذين يتبعون ما َتشابه من الكتاب 

إنه حّكم اخللق يف دين هللا، وهللا  -رضي هللا عنه -ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله كما قال اخلوارج لعلي
 ُّ  م اخللق يف دينه يف قولهقد َحكَّ  -تعاىل -، فلو نظر اخلوارج أن هللا َّ هبمب خب حب جب ُّ يقول 

                                                           

 .24سورة حممد، اآلية  (24)
 .3/324املوافقات  (25)
 .4509أخرجه البخاري، كتابه تفسري القرآن، ابب "وكلوا واشربوا"... اآلية، رقم  (26)
 .4/25إكمال املعلم بفوائد مسلم  (27)
 .4295يوم الفتح، رقم  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري، كتاب املغازي، ابب منزل النيب  (28)
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غري مناٍف ملا فعله  َّ   َّ مث زث رث يت ىت نت مت ُّ وقوله  َّ مس خس حس جس مخ
وأنه من مجلة حكم هللا فإن حتكيم الرجال يرجع به احلكم هلل عنه  -رضي هللا عنه -علي

، غلى غري ذلك من نصوص أهل العلم قدميًا وحديثًا واليت مفادها أن اجلمود على حرفية (29)وحده"
النص وإمهال القرائن احملتفة به والسياق، تبعد احلكم الشرعي املناسب للنازلة، وهو ما جعل 
أصحاب هذا املسلك حمل نقد واستهجان، بسبب ما أدخلوه على أنفسهم أواًل وعلى غريهم من 

 .(30)لط، وهو أمر أتابه أصول الشريعة ومقاصدها العامةاللبس واخل
َند واملرشد إىل  فتحصل من ذلك أن النص ال بد له من فقه يالزمه؛ ليكون مبنزله السَّ
الطريق السليم والفهم السوي املستقيم على َوفق أصول الشريعة وقواعدها العامة من غري إفراط وال 

ابن رشد يف إيضاح معىن العبارة السائرة )احلديث َمِضلٌَّة إال للفقهاء( تفريط، وهذا ما نَ بَّه إليه اإلمام 
بقوله: "ألن احلديث منه ما يرد بلفظ اخلصوص، واملراد به العموم، ومنه ما يرد بلفظ العموم واملراد 
به اخلصوص، ومنه الناسخ، ومنه املنسوخ، ومنه ما مل يصحبه عمل ... ألن هذا كله ال يعلم معناه 

ْه فيه َأَضلَّه حبمله يف مجيع املواضع على ظاهره، من إال  الفقهاء، فمىت مجع احلديَث أحٌد ومل يَ تَ َفقَّ
 .(31)اخلصوص، والعموم، والتشبيه، والعمل ابملنسوخ"

مث إن استنباط األحكام الشرعية اليت هي مثرة النصوص متفاوٌت يف الناس بقدر متكن 
: "َمَثُل ملسو هيلع هللا ىلصة أخرى تزاد على ما تقدم بيانه، ويدل لذلك قولُهامللكة الفقهية يف نفوسهم، وتلك فائد

َها نَِقيٌَّة  قَِبَلْت اْلَماَء َما بَ َعَثيِن اَّللَُّ ِبِه ِمْن اهْلَُدى َواْلِعْلِم َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكِثرِي َأَصاَب أَْرًضا َفَكاَن ِمن ْ
َها َأَجاِدُب أَْمَسَكْت اْلَماَء فَ نَ َفَع اَّللَُّ هِبَا النَّاَس َفَشرِبُوا  فَأَنْ بَ َتْت اْلَكََلَ َواْلُعْشَب اْلَكِثرَي، وََكاَنتْ  ِمن ْ

َا ِهَي ِقيَعاٌن اَل مُتِْسُك َماًء َواَل تُ ْنِبُت َكََلً، فَ  َها طَائَِفًة ُأْخَرى ِإمنَّ َذِلَك َمَثُل َوَسَقْوا َوَزَرُعوا َوَأَصاَبْت ِمن ْ

                                                           

 .3/330املوافقات  (29)
، واملدخل 204، ومقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور، ص211-1/210ينظر: مسائل ابن رشد  (30)

 .161لدراسة السنة النبوية، ص
 .1/673مسائل ابن رشد  (31)
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َفَعُه َما بَ َعَثيِن اَّللَُّ بِِه فَ َعِلَم َوَعلََّم، َوَمَثُل َمْن ملَْ يَ ْرَفْع ِبَذِلَك َرْأًسا َوملَْ يَ ْقَبْل ُهَدى َمْن فَ ُقَه يف ِديِن اَّللَِّ َون َ 
 . (32)اَّللَِّ الَِّذي أُْرِسْلُت بِِه"

من العلم  ملسو هيلع هللا ىلصيقول اإلمام القرطيب: "ومقصود هذا احلديث: ضرب مثل ملا جاء به النيب
بذلك، فشبَّه ما جاء به ابملطر العام الذي أييت الناَس يف حال إشرافهم على والدِّين، وملن جاءهم 

اهلالك حيييهم، ويغيثهم. مث شبَّه السامعني له: ابألرض املختلفة، فمنهم: العامل العامل املعلِّم، فهذا 
مبنزلة األرض الطيبة شربت، فانتفعت يف نفسها، وأنبتت، فنفعت غريها. ومنهم اجلامع للعلم، 

 .(33)احلافظ له، املستغرق لزمانه يف مجعه ووعيه... فهذا مبنزلة األرض الصَّلبة اليت يستقر فيها املاء"
رَُه، فَ ُربَّ  -وقوله َع ِمنَّا َحِديثًا َحِفظَُه َحىتَّ يُ بَ لَِّغُه َغي ْ عليه الصالة والسالم: "َنضََّر هللُا اْمرًَأ مسَِ

 .(34)ِمْنُه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه لَْيَس ِبَفِقيٍه" َحاِمِل ِفْقٍه ِإىَل َمْن ُهَو أَفْ َقهُ 
 االلتزام ابملنهجية العلمية املنضبطة يف التعامل مع النصوص الفقهية: -3

النصوص الفقهية يؤتى هبا لتكون داعمة للفتوى ومقوية هلا، فالفتوى املدعمة بنصوص أهل 
 تلخص يف اآليت:العلم تتميز عن اخلالية من ذلك؛ لذلك وضعت ضوابط وقيود ت

املفيت مطالب ببذل اجلهد واإلكثار من املذاكرة يف أكثر من مصدر من املصادر املعنية أبمر  -أ 
األحكام خاصة املطوالت منها، قال الشيخ حممد بن عبد هللا الكيكي: "اعلم أنه ينبغي 

له أن ملن ابتلي ابلقضاء والفتوى أن حيرق مزاجه يف طلب النص يف املسألة... وال ينبغي 
يقتصر على النظر يف ديوان واحد، بل يطالع املسألة يف دواوين كثرية حىت يطلع على 
وجودها، وما قيد به رواايهتا ونصوصها، وال يكتفي ابلنظر يف املتون دون شراحها فإن 

، وابجلملة فإن االقتصار على الفتوى من املختصرات (35)ذلك غرر قد هنى عنه العلماء"
روح أهل العلم عليه فيه نظر،    ففي كتاب )املنح(: "... ملا عهد من دون الرجوع إىل ش

سكوت أرابب املختصرات عن قيوِد كثرٍي من املسائل مع االتفاق على اعتبارها وكم يف 
. ومن أسباب رسوخ املسائل يف الذهن، واستحضارها عند (36)املختصر من أمثال ذلك"

                                                           

، ومسلم يف صحيحه، كناب 79أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، ابب: فضل من عِلم وعّلم،  (32)
 .2282والعلم،  من اهلدى ملسو هيلع هللا ىلصب: بيان مثل ما بعث النيب الفضائل، اب

 .3/83املفهم  (33)
 .5816، رقم 5/363أخرجه النسائي يف السنن الكربى  (34)
 .45مواهب ذي اجلالل يف نوازل البالد السائبة واجلبال، ص (35)
 .4/65املنح  (36)
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نة واألخرى، إذ األعراض واإلمهال جيعلها عرضًة احلاجة إليها املذاكرة واملدارس بني الفي
لإلمهال والنسيان، ففي كتاب )املعيار(: "املسائل ال ينبغي أن يغفل عن درسها، ولكل 

 .(37)شيء آفة، وآفة العلم النسيان"
العلم حبال مؤلف الكتاب، فاملفيت ممنوع من نقل نص من كتاب ُجِهَل حاُل مؤلفه يف تقرير  -ب 

ا، وجعله  .حكم مَّ  سنَد الفتوى توقف عن اجلوانب فيها لغياب النص املبنيِّ
وممن حكى االتفاق على ذلك اإلمام الوزاين يف نوازله حيث قال: "واالتفاق على أنه ال 
جيوز أخذ األحكام من الكتب اليت جهل حال مؤلفها إال إذا تقادمت عليه األزمنة وتلقته الناس 

تمدة اليت جيوز للمفيت أخذ األحكام منها: الشيخ حممد ، وممن صنف يف الكتب املع(38)ابلقبول"
النابغة الشنقيطي يف منظومته الشهرية )نظم املعتمد من األقوال والكتب يف املذهب املالكي(، وجاء 

 فيها: 
 (39)وحترم الفتوى ألجل الريبْة ** من كتب مل تشتهر غريبةْ 

وكذلك اإلمام القرايف يف كتابه )اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي 
واإلمام(، حيث قال: "وعلى هذا حترم الفتوى من الكتب الغريبة اليت تشتهر حىت تتضافر عليها 

 اخلواطر واألنظار ويعلم صحة ما فيها، وكذلك الكتب احلديثة التصنيف إذا مل يشتهر عزو ما فيها
من النقول إىل الكتب املشهورة أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو موثوق 

 .(40)بعدالته"
 نقل نصوص األحكام من كتب األحكام: -ج 

كما أن جهل حال مؤلف الكتاب، مدعاة إىل اإلعراض عنه وتركه، فإن أخذ النص املبنيِّ 
هتماًما خاًصا، ككتب األصول وفقه االختالف حلكم مسألة ّما من كتب ال هتتم أبمر األحكام ا

وغريها له احلكم نفسه، وإمنا املعوَّل عليه يف ذلك هي الدواوين اليت شأهنا إفراد األحكام ابلدراسة 
 والتمحيص، كمدونة اإلمام سحنون يف الفقه املالكي، واألم يف الفقه الشافعي، وهكذا.

                                                           

 .9/149املعيار العرب  (37)
 .9/222النوازل اجلديدة  (38)
 .126عتمد من األقوال والكتب والنوازل يف املذهب املالكي، صنظم امل (39)
 .244اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، ص (40)
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أن يتحّرى كتب املتقدمني من أهل العلم وهذا ما أشار إليه اإلمام الشاطيب بقوله: "
، ومثله اإلمام الوزاين يف نوازله، حيث قال: "فليتنبه احلاكم ملا يف كتب األحكام، فإهنا (41)املراد..."

املعّول عليها"، ويف موضع آخر: "ومن هذا النمط احتجاجه بكالم ابن السبكي ... وكأنه مل يعرف 
 .(42)ال بكالم األصوليني"أن احلكم إمنا يكون بكالم الفقهاء 

مث إن املفيت عليه أن يراعي التوسط يف النقل من كتب األحكام، إال إذا اقتضى أمر 
يستوجب خالف ذلك، كأن تكون املسألة من املسائل اليت خفي حكمها أو كان ذلك بناًء على 

طويل فيها" ويف طلب من املستفيت، ففي )النوازل الصغرى(: "واملسألة من الضرورايت فال حاجة للت
موضع آخر "وإن كانت من ضرورايت الفقه، لكن أطلنا فيها لقول السائل: بينوا لنا حكم املسألة 

 .(43)بنصوص تشفي"
  

                                                           

 .1/102املوافقات  (41)
 .9/396، والكربى 3/61النوازل الصغرى  (42)
 .517، 3/274النوازل الصغرى  (43)
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 اخلامتة
 هذه مجلة من النتائج وصلت إليها يف هناية البحث أوجزها يف اآليت:

الفقهاء يف مفهوم النص ليشمل بذلك أقوال أهل العلم وقواعد وأصول الشريعة  توسع -1
العامة، والسبب يف ذلك أن الوقائع واألحداث ال تتناهى، وكذلك االستنباط منها وفق 

 قواعد وضوابط جيعل ذلك يف حكم املنصوص.
 احلكم يف منزلة النص يف نفس الفقيه تتبني من خالل شدة حبثه عن النص الذي يرشده إىل -2

مسألة ّما، وشّدة فرحه لظهور التوافق بني املنصوص وبني املفىت، وال يُتدد يف إعراضه عن 
 فتواه عند تبني خمالفتها للمنصوص.

الفتوى وفق قواعد الشريعة وأصوهلا العامة، عند عدم العثور على النص يغلق الباب يف وجه  -3
 من ال دراية له أبصول الفتيا وضوابطها.

خلاطئ للنص يدخل على الناس العنت واملشقة والتشغيب، وهو أمر يتناىف مع الفهم ا -4
 مقاصد الشريعة وأصوهلا العامة.
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