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 ادلنهجية العلمية يف العقل الفقهي
منوذجا  أالدكتور دمحم سعيد رمضان البوطي    

   مراد دمحم شاويش                                                                                    
 ملخص 

امتاز العقل الفقهي منذ فجر اإلسالـ دبنهجيتو ادلوضوعية يف العملية ادلعرفية كالبحث العلمي، كانضبط بو 
فقهاؤان اجملتهدكف كالباحثوف عن احلق قددينا كحديثان، كتبُت لنا من خالؿ البحث كالتحقيق ادلتوافق مع قواعد البحث 

كاف موضوعيان يف   -الذم ديثل أمنوذجان من مناذج العقل الفقهي ادلعاصر -علمي أف دمحم سعيد رمضاف البوطيال
أتكده من عدـ كجود إصباع يف ادلسألة اليت يريد معرفة  :منهجو، ملتزمان خبطوات كمناىج البحث العلمي، من ذلك

ط األحكاـ الفقهية من النصوص حسب قواعد استنبمث اتحقق من صحتها، اللنصوص الشرعية ك صبعو امث  حكمها،
مل عل  النصوص الشرعية إذا  م يوجد ن  يدؿ عل  مسألتو بقياس النيَت لالنيَت، كدفع احلتفسَت النصوص، ك 

أمرت لالرجوع ك ما ينتاب األحكاـ من عوارض األدلة اليت أقرهتا الشريعة  مراعاةالتعارض بُت األدلة اليت توىم ذلك، ك 
؛ لنصل حبكم ادلسألة اليت يبحث فيها قطعإىل استصحاب احلكم األصلي لؤلشياء إذا  م يوجد دليل ي اللجوءإليها، ك 

كبيَّنا ذلك لاألدلة  ،االستنباطك بحث يف ال دبنهجيتها العلمية تف العقلية الفقهية سبيز أبالقوؿ:  يف اخلتاـ إىل صفوة
 شيف ساحة البحث كالنقا -رضبو هللا تعاىل -كطرحو البوطيألمثلة التطبيقية من خالؿ ما قد كتبو الرباىُت كلاك 

 كاالستنباط.  

 ادلنهج، العلمية، العقل، الفقهي، البوطي. كلمات مفتاحية:

 ادلقدمة

سَت عل  خطوات من عل  معلومة معرفية، ال بدَّ أف ت كل من يسع  للحصوؿادلنهجية اليت يلجأ إليها  إف 
ادلسلموف منذ القدمي دبنهجيتهم العلمية، ككضعوا  ؼى معرفية، من كل جوانبها، كعيرً منهج معُت، للوصوؿ بو إىل تكاملية 

الباحثوف هبذا ادلنهج بدافع ديٍت؛ ألنو السبيل الذم التـز اجملتهدكف ك كقد ميزاانن علميان حيتكموف إليو للنير كاالستنباط، 
كهبذه ادلنهجية فهم بو كتاب رهبم كسنة نبيهم، كبتطبيقو كاخلضوع ألحكامو، يصل اجملتهد إىل معرفة احلكم الشرعي، يي 

منذ فجر اإلسالـ، كسار عل  هنجهم أكثر  كالباحثُت اجملتهدين لدل از العقل الفقهية يف حقيقتها امتيادلوضوع
دبثابة فقيو معاصر،  -رضبو هللا - سعيد رمضاف البوطيكدمحم كخرج بعضهم عن ىذه ادلنهجية، الفقهاء ادلعاصرين،

كإىل عصر تدكين  زبص  يف علم الفقو كأصولو، كىو من عرَّفنا لادلنهج الذم سار عليو السلف منذ عصر الصحابة
ادلنهجية ، كهبذه العقلية كىذه -رضبو هللا -كالذم دكنو اإلماـ الشافعي ،ذلك ادلنهج ادلتمثل يف علم تفسَت النصوص

كأردان أف نبُت يف ىذه ادلقالة يف سائر أحباثو العلمية عمومان كالفقهية خصوصان،  -رضبو هللا -ادلوضوعية سار البوطي
من تلك العقليات الفقهية  ةعاصر ادل من النماذج كلاألدلة اليت ال تقبل الشك سَت العقل الفقهي كادلتمثل يف منوذج
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يبُت خطوات كتاب   من تقيده خبطوات البحث العلمي، عل كالتأكد ق ياخًتان للتحقكقد  ،لادلنهجية ادلوضوعية بتقيده
للطرابلسي،  بُت انضباط السابقُت كاضطراب ادلعاصرين" هج البحث كالفتولادلنهج البحث العلمي كىو كتاب" من

 العلمي؛قيو ادلعاصر خبطوات البحث لنكشف مدل انضباط ىذا الف حل؛مكونة من سبع مرا ىذه اخلطواتك 
 من خالؿ نقدهكالفقيو األصويل أبنو من ىياكل سدنة الوىم  ؽ بعضهم عل  ىذه القامة العلميةكلنكشف خطأ إطال

إىل الفقهاء عمومان، كالفقيو ادلعاصر ، كأف ىذا النقد بعيد عن ادلوضوعية، كالقصد منو ىو اإلساءة العقل الفقهي
 أف أانقش ىذه تي كدلعرفة ىذا كلو أحبب ؛-رضبو هللا-مضاف البوطييف شخصية العالمة دمحم سعيد ر  خصوصان ادلتمثل

، يف ىذه ادلقالة ادلتواضعة، متبعان ادلنهج اآليت: التعريف لادلنهج العلمي، كالتعريف اخلطوات كأكشف ما أان عاـز عليو
ن ادلنهج كىي: التأكد مادلسلمُت، مث ذكر خطوات ىذا علماء ، كادلنهج العلمي للبحث عند -رضبو هللا -لالبوطي

يف ادلسألة، كصبع النصوص الشرعية كالتحقيق من صحتها، كاستنباط األحكاـ من النصوص، كاحلمل إصباع عدـ كجود 
عل  النصوص، كدفع التعارض بُت األدلة، كمراعاة ما ينتاب األحكاـ من عوارض، كاستصحاب احلكم األصلي 

ا مقبل عليو من ىذ ما أان -تعاىل -البحث من نتائج، مستعينان لاأىم ما توصل إليو  تلؤلشياء، كخاسبة تضمن
 . البياف

 التعريف ابدلنهج العلمي 

 ،فتقوؿ: أهنج الطريق أم استباف هنجان كاضحان بينان  ،أتيت كلمة ادلنهج دبعٌت الطريق الواضح البُت كادلستقيم
، (ّْٔ/ُ،ـُٕٖٗ، اجلوىرم()ٕٓٗ/ِبدكف ط،  كآخركف، )إبراىيم،أكضحتوك كسلكتو  بينتو :كالفعل منو أييت دبعٌت

 -رضبو هللا -كقد فسر اإلماـ ابن الكثَت[، ْٖ/ ٓادلائدة، ]﴾لكل جعلنا منكم شرعة كمنهاجان  ﴿كمنو قولو تعاىل:
أما ادلعٌت االصطالحي  .(ُُٕ/ّق، ُُّٗ، العييم القرآف )تفسَتكالسُّنىني الطَّرائق ،لالطريق الواضح السهل :ادلنهاج

 ،كادلنهج األصويل ،فهناؾ ادلنهج التارخيي ،بو يرتبطلكلمة ادلنهج فيختلف معناه يف االصطالح حسب العلم الذم 
الطريق  "عٌت اجلامع ذلا يف االصطالح ىو:إال أف ادل ،كأصبح لكل علم منهجو اخلاص بو ،اكغَتى ،كادلنهج الفقهي

بواسطة طائفة من القواعد العامة هتيمن عل  سَت العقل كربدد عملياتو  ،إىل الكشف عن احلقيقة يف العلـو ةادلؤدي
تعريفان دلنهج أيضان ذكر  -رضبو هللا -كما نبُت ىنا أف البوطي  .(ٓـ،صُٕٕٗ، )بدكمحىت يصل إىل نتيجة معلومة"

كال يضل يف السعي إليو بُت السبل  ،إىل احلق الذم يبتغيو ادلعرفة بقولو:" نعٍت هبا الطريقة اليت تضمن للباحث أف يصل
سواء أكاف ىذا احلق  ،و احلق الذم يبحث عنو كيسع  إليوبس الباطل عليو لاحلق فَتكن إليو ظاانن أنلتكال ي ،ادلتشعبة

صحتها أك  أـ أطركحة علمية يريد أف يعرؼ دالئل ،الذم يبحث عنو خربان يريد أف يتبُت صحتو أك أف يعلم مضمونو
يسلكو يف حبثو  ليتادلعا م ا ةالطريق الواضح . فادلنهج العلمي إذف أف يتبع الباحث(َٔ، صـََُِالبوطي،)"؟بطالهنا

لنتائج ادلرضية فيما أك العا م يف علومو كيتبُت من خاللو صحة سَتتو العلمية اليت يسَت عليها ليصل يف هنايتو إىل ا
دان يف مقالتنا أر الذم  -رضبو هللا -فبعد معرفتنا دلعٌت ادلنهج العلمي ال بٌد من التعرؼ عل  البوطي ،يبحث كيناقش

كالذم  ،مدل ربقق ادلنهجية العلمية يف عقلية الفقيو بشكل العاـ كالفقيو ادلعاصر بشكل خاصعن ىذه أف نكتشف 
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 ،كلتعدد رلاالت معرفتو العلمية ادلختلفة ،بلغت األفاؽالنتشار صيتو كشهرتو اليت  ؛اخًتانه من بُت الفقهاء ادلعاصرين
 كزبصصو يف الفقو اإلسالمي كأصولو.   

 ف ابلبوطي يالتعر 

ـ" ُٖٖٖضاف ادلولود سنة "كالده الشيخ الفقيو مال رم ،ىو دمحم سعيد رمضاف بن عمر بن مراد البوطي
كتسم  جبزيرة ابن  ،القريبة من احلدكد السورية العراقيةكالبوطي نسبة إىل جزيرة البوطاف الًتكية ـ" َُٗٗعاـ"  كادلتوىف

انتقل مع كالده إىل  ،ـ" التابعة جلزيرة بوطافُِٗٗكلد دمحم سعيد يف قرية " جيلكا" سنة " ،عمر. ككالدتو امسها منج 
الصالح. كداعية للناس إىل اخلَت ك  ،الرفاعي يف حي ركن الدينعمل كالده كإماـ دلسجد  ،دمشق كعمره أربع سنوات

إىل امرأة فاضلة تعلمو القرآف فختم القرآف يف ستة بعد ذلك بو  دى هً عي  كالذمتلق  دمحم سعيد أكؿ علومو من كالده 
كبعدىا التحق دبعهد التوجيو اإلسالمي  ،مث التحق لادلدرسة االبتدائية يف منطقة ساركجو أشهر كعمره ست سنوات

كاتبع دراستو بعدىا يف جامعة  ،-رضبو هللا -الشيخ حسن حبنكة ادليداين الذم كاف يشرؼ عل  تدريسو بدمشق
طركحتو" ضوابط ادلصلحة أككانت عنواف  ،"ـُٓٔٗسنة " " الدكتوراه" ستاذيةكحصل عل  درجة األي  ،األزىر الشريف

لية الشريعة جامعة كعُت بعدىا مدرسان يف ك ،يف الشريعة اإلسالمية" انؿ مرتبة الشرؼ األكىل مع التوصية لالتبادؿ
 ،مث رئيسان لقسم العقائد كاألدايف ،مث عميدان  ،ـ" عُت ككيالن فيهإُٓٗكيف عاـ "  ،ستاذان أف ،دمشق فأستاذان مساعدان 

كحاضر  ،لو مشاركات كثَتة يف ادلؤسبرات كالندكات الدكلية كالعربية ،واجلامعة حىت كفاتمتعاقدان مع بقي زلاضران تقعد ك ك 
كعضوان يف صبعية نور  ،فكاف عضوان يف ىيئة ااسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية ،يف معيم ىذه الدكؿ

كعضوان  ،كعضوان يف اجمللس األعل  ألكادديية أكسفورد ،ظيب كعضوان يف مؤسسة طالا أبيب ،اإلسالـ يف الغرب يف فرنسا
انؿ  ،كمشرؼ عل  النشاط العلمي يف اجلامع األموم بدمشق ،ة بعمافللمجمع ادللكي لبحوث احلضارة اإلسالمي

لو أكثر من  ،فضائيةتلفزيونية ك  قنواتلو برامج كثَتة عل   ،ـ"ََِْجوائز عديدة منها جائزة ديب لشخصية العاـ "
 تتشعب غة االصلليزيةكاف يتقن اللغة العربية كالًتكية كالكردية كيلم لالل ،ستُت مؤلفان يف العلـو اإلسالمية ادلختلفة

يت مقدرة عجيبة يف الربط أك ف ،كتشرب مقاصد الشريعة ،يف العلـو العقلية كالنقلية كتبحر ،تصاصاتو العلمية كالفكريةاخ
سبيز أبسلوبو الدقيق كالفهم العميق  ،لذا  م يغب عن احلضور يف أغلب اافل العلمية كالفكرية ؛بُت القدمي كاجلديد

-ُّ)البوطي، بدكف ط،صاركسيُت كالوجوديُت كالعلمانيُتكمناقشاتو للغربيُت كادل ،ادلؤيد لالدالئل العلمية كادلنطقية
فكاف   .comwww.naseemalsham.(البوطي رمضاف سعيد دمحم العالمة حياة عن نبدةم الشاـ، ي()نسٖٔ

يف  جريئان  ،رع هللا كاألخالؽ اإلسالميةغيور عل  ش ،حسن النية كادلقصد ،سليم الطوية ،ان سللص ان كرع ان رلدد عادلان عصراين 
 ان متبع ،لالكتاب كالسنة النبوية عامالن  ،كاحلكمة النافعة ،مؤل حياتو كحياة الناس لالكلمة الطيبة كادلوعية احلسنة ،احلق

بعد  .(ِّصـ،ََِِ)الزحيلي،  كما قاؿ كاصفوه  ،يف كل ميداف ان متفوق ان كداعيةن إسالمي ،غَت مبتدع ،للسلف الصاحل
علماء ادلسلموف يف حبوثهم كاستنباطاهتم الفقهية للعملية الىذا التمهيد ننتقل إىل ادلنهج العلمي الفريد الذم ازبذه 

 ادلعرفية كخطواتو.

http://www.naseemalsham.com/
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 ادلسلمني علماء  ادلنهج العلمي للبحث عند

ذلك عل  كحث  ،حقيقة األشياء عل  ما ىي عليوكمعرفة إف الدين اإلسالمي دفع أبتباعو إىل معرفة العلم 
فمن ذلك قولو  .أك أقواؿ العلماء كاألئمة -ملسو هيلع هللا ىلص -في كتاب هللا تعاىل أك سنة رسولويف مواطن كثَتة سواء ما كردت هب

[ ّٔ/ ُٕ اإلسراء،]﴾ًعٍلمه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلىًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسئيوالن  كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى بًوً  ﴿تعاىل:
ادلسلموف  ؼى رً . كلقد عي (ُُْ/ُالسيوطي، بدكف ط،  )"ب العلم فريضة عل  كل مسلم" طل:-ملسو هيلع هللا ىلص -كقوؿ رسوؿ هللا

أك قوذلم:"  أك مدعيان فالدليل" ،كىي:" إف كنت انقالن فالصحة ،دكف غَتىم من األمم األخرل هبم دبنهج علمي خاص
" ،العلم إما نقل مصدؽ عن معصـو كذلك ألف (ِّٗ/ُّـ، ُٓٗٗ)ابن تيمية، كإما قوؿ دؿ عليو دليل معلـو

كالثاين حيتاج  ،فاألكؿ حيتاج إىل أدلة عل  صحة نقل ىذا اخلرب ،أك دعول يدعيها ،ما أف يكوف خربان منقوالن إ البحث
 ما يسم  بفن مصطلح احلديث كفن ُتظهر عند ادلسلمثبات صحة نقل اخلرب إلطريق الف ،إىل أدلة تؤيد تلك الدعول
 ،صحيح اخلرب من ضعيفويقان دلعرفة ف ميزاانن علميان دقكوَّ دبجموع ىذه الفنوف الثالثة ت ،جاؿاجلرح كالتعديل كتراجم الر 

كما يتعلق  ،إثبات الدعاكل فما يتعلق دبوجود مادم فال بد من االعتماد عل  براىُت كشواىد من احلواس اخلمسأما 
أما ما م يوجد فيو خرب متواتر فينحصر سبيل . -ملسو هيلع هللا ىلص -أك سنة رسولو -تعاىل -لالغيبيات فمصدره خرب صادؽ من هللا

  خبطوات كمراحل تأما فيما خي. (ْٕ-ّْـ،صُِٖٗ ) البوطي،النير العقلي كمسالكو ادلشهورة معرفة ذلك إىل
 ،فالوقت ال يتسع دلثلها يف ىذه ادلقالة ،ادلنهج العلمي لدل الفقهاء بعد مركرىا دبا سبق من القواعد يف ىذا الشأف

كسنعتمد عل   ،كقد كثرت الكتب اليت تعٍت هبذه اخلطوات كمراحلها ،كسنقتصر عل  ادلالمح اذلامة دبا خيدـ ىدفنا ىنا
" منهج البحث كالفتول يف الفقو اإلسالمي بُت :اخلطوات اليت ذكرىا األستاذ مصطف  بشَت الطرابلسي يف كتابو القيم

طوات اخلبتلك  -رضبو هللا -انضباط السابقُت كاضطراب ادلعاصرين" كنرل لالبحث كالتمحي  مدل تقيد البوطي
كىذا ،-رضبهم هللا صبيعان  -كمدل ادلنهجية ادلوضوعية يف عقلو كعقل أمثالو من الفقهاء خالؿ أحباثو ككتبو الفقهية

 هبا. -رضبو هللا -اخلطوات كادلراحل كالتايل مع بياف تقيد البوطي

 التأكد من عدم وجود إمجاع يف ادلسألة : ادلرحلة األوىل

أك يف حكم شرعي أف يتأكد أكالن كقبل   ما، االجتهاد كالبحث يف مسألة جيب عل  الباحث أك الفقيو عند
 أك ،حىت ال جيتهد فيما أصبع عليو اجملتهدكف ،كل شيء من عدـ كجود إصباع يف ادلسألة أك احلكم الذم يبحث عنو

مناقضتو يف أم عصر كال  ،صباع إذا انعقد يف مسألة ال ذبوز سلالفتو؛ ألف اإلاالجتهاد فيو حىت ال جيتهد فيما ال جيوز
ق يف ادلسائل اليت عرضها يكمن خالؿ التحق .(ٗٔ-ٕٔـ،صََُِ)الطرابلسي، من العصور التالية بعد انعقاده

كمدل إمكاف  ،يف ساحة النقاش كالدراسة يتبُت أنو جيتهد يف التثبت من كجود اإلصباع يف ادلسألة -رضبو هللا -البوطي
فلردبا أثبت اإلصباع من خالؿ  ،كالتحقق من صحة دعول اليت يزعمها اخلصم ،اتفاقهم يف تلك ادلسألة أك اختالفهم
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فمن ىذه التحقيقات اليت أثبت فيها اإلصباع  ،ال أصل ذلا أك أهنا رلرد دعول ،كمن خرج عن اإلصباع ،ربقيقو يف ذلك
ض" كبدأ ىذا اإلصباع منذ " أف ادلصلحة ال تتقدـ عل  الن  كاإلصباع عند التعار عد البحث كالتحقيق الدقيق: مسألةب

حىت جاء الطويف كخرج عل  ىذا  ،عصر الصحابة كاستمر حىت بداايت النصف الثاين من القرف السابع اذلجرم
 ،كانقشها ككشف كمهها ،كذكر أدلتو ،كقاؿ: بضركرة تقدمي ادلصلحة مطلقان عل  الن  كاإلصباع عند التعارض ،اإلصباع

 -فيها البوطيكمن ادلسائل اليت توصل  .(ُِٓ-َِِصـ،ُٔٔٗ)البوطي، السليمُتىا بناء عل  ادلنطق كاحلجة كردَّ 
كىي مسألة الوقف ككجوب لزكمو كعدـ التصرؼ  -رضبو هللا -حنيفة  اتفاؽ صبهور الفقهاء ما عدا أيبإىل-رضبو هللا

التصرؼ يف العُت  أبف مالك الوقف لو حق -رضبو هللا -فيما انفرد أبو حنيفة ،فيو ببيع أك غَتىا من التصرفات
 ؛فيصبح الوقف الزمان  ،إال إذا سجل احلاكم الوقف يف سجالتو الرمسية أك يعلق ادلالك الوقف دبوتو ،ادلوقوفة كالعارية

فيصبح  ،أبف اليـو معيم العقارات كاألراضي الوقفية تسجل يف سجالت الدكلة -رضبو هللا -ليعقب بعد ذلك البوطي
من صحة  -رضبو هللا -من ادلسائل اليت ربقق البوطيك . (َِّ،ِِٗ/ ِـ، ُٗٗٗ)البوطي،ىذا اخلالؼ لفييان 

ف ىنالك إمث قاؿ:  ،بُت أقواؿ الفقهاء يف ذلك ،مسألة أثر تباعد البلداف يف حكم الصـو ،اخلصمدعول اليت يزعمها ال
 ،فإذا كانت شاسعة كما بُت احلجاز كاألندلس ،من حصر اخلالؼ فيما إذا  م تكن ادلسافة شاسعة جدان بُت البلدين

كشلن نقل ىذا اإلصباع القرطيب عن أيب عمر يف  ،نعقد اإلصباع عل  أف كل بلد مستقل لالرؤية يف حق نفسهاافقد 
رضبو  -اعًتض البوطي لكن ،رشد يف بداية اجملتهدكأثبتو ابن  ،كنقل ابن حجر عن ابن عبد الرب يف فتح البارم ،تفسَته

نو جيب إجملموع أف بعض أىل العلم قالوا: بدليل أف اإلماـ النوكم نقل يف ا ،قياـ اإلصباع يف ذلك لعل  دعو  -هللا
)البوطي، إذف فال ديكن أف يكوف اإلصباع قد ثبت ،الصـو عل  صبيع أىل األرض برؤية اذلالؿ يف موضع منها

لكن الناظر يف ىذه ادلسائل كغَتىا يرل أف  ،نكتفي دبا ذكرانه خشية اإلطالة ،كىناؾ أمثلة كثَتة .(ُٖ/ُـ، ُُٖٗ
أك  ،ااهتكلمة األئمة حىت كلو يف أضيق جزئيال أيلو جهدان يف ربقيق كإثبات اإلصباع أك مدل اتفاؽ  -رضبو هللا -البوطي

 يدعي أصحاهبا حصوؿ اإلصباع فيها. اليت  دعاكلالأك نقض  ،اختالفهم فيها كمناقشتهم

 ق من صحتهامجع النصوص الشرعية والتحق: ادلرحلة الثانية

كادلقصود لالنصوص الشرعية: ىي نصوص الكتاب كالسنة اليت تتعلق كترتبط دبوضوع ادلسألة اليت يسع  
 ،كىذا ال يتأت  إال من لو قدرة عل  معرفة آايت األحكاـ كأحاديثها ،فيجمعها ،اجملتهد كالباحث معرفة حكمها

فأما القرآف فبعد اإلدياف  ،النقل كما مرَّ سابقان" إف كنت انقالن فالصحة"كيتأكد من صحة  ،كمعرفة كيفية الوصوؿ إليها
ة فيجب عليو أف يتحقق من كأما األحاديث النبوي ،ال حيتاج إىل سبحي  كتدقيق ،-تعاىل -بو كأنو نزؿ من قبل هللا

ن خالؿ الفنوف الثالثة يف كذلك م ،كيستبعد ما  م يثبت ،عتمد عل  ما ثبتيف ،-ملسو هيلع هللا ىلص -صحة نسبتها إىل رسوؿ هللا
كما يستتبع من ذلك من أنواع اخلرب كتقسيماتو إىل متواتر  ،(ْ)صصطلح احلديث الذم مرَّ احلديث عنو آنفان معلم 

 -انتهج البوطي. (ٕٕ-ُٕـ،صََُِ)الطرابلسي، كغَت ذلك ما يتعلق هبذا ادلوضوع ،جاج بوتاالحكآحاد كشركط 
نصوص شرعية قرآنية كانت أك مسائل الفقهية أبف يذكر أدلة تلك ادلسألة كما يدكر حوذلا من لليف عرضو  -رضبو هللا



6 
 

ففي كتابو مسألة  ،قبل البدء بدراستها من الناحية الفقهية ،اليت تتعلق هبا ،قواعد الفقهية كضوابطهاالأكمن  ،نبوية
كبعد ربريره ل البحث عرض صبلة األحاديث الواردة يف العزؿ  ،ربديد النسل لاألسباب الوقائية لاب :ربديد النسل

-هنع هللا يضر -كما يف حديث جابر  ،حاديث كقوهتااألكأقواذلم يف بعض  ،كمن ركاىا من أئمة احلديث ،بلغت شبانية أحاديث
النوكم يف مقدمة اجملموع أف عن :" كنا نعزؿ عل  عهد رسوؿ هللا " كأنو يف قوة قولو: كاف يعلم أننا نعزؿ؛ فقد نقل 

 م يضفو إىل رسوؿ  كإف ،يف حكم ادلرفوع بل البعض عده ،ديث يف قوة ادلرفوعمثل ىذا التعبَت من الصحايب جيعل احل
ليبٍت عليها حكم العزؿ ؛ منها ما تعارضفيالتوفيق ك  ،بو بعد ذلك ما الذم ييفهم من ىذه األحاديثليعق؛-ملسو هيلع هللا ىلص -هللا

كيف قسم ربديد النسل  .(ِٓ -ُٖصـ،ُٕٔٗ)البوطي، عند الفقهاء كمناقشتها ليصل إىل نتيجة احلكم يف ادلسألة
كىي رلموعة من اآلايت  ،ذكر يف بداية ادلسألة األسس اليت تنهض عليها أحكاـ اإلجهاض ،لاألسباب العالجية

ذكر ثالثة أحاديث صحيحة يتكوف دبجموعها معٌت متكامل  ،كاألحاديث كالقواعد كاحلقوؽ ادلعتمدة من قبل الفقهاء
 -هللا رضبو -ة سار البوطيكعل  ىذه الطريق .(ْٖ-ْٓصـ،ُٕٔٗ)البوطي، جعلو الفقهاء معتمدىم يف ىذه ادلسألة

حيث يسرد  ،"فقو السَتة:" يف عرض مسائل كاألحكاـ الفقهية اليت استنبطها من كقائع السَتة النبوية يف كتابو ادلشهور
ككتب السَتة ادلنقولة  ،السنة النبويةك  ،مصادر: الكتاب ةمن مصادرىا ادلتمثلة يف ثالث -ملسو هيلع هللا ىلص -بعض من مشاىد سَتتو

أمر رسوؿ هللا  دو حي ففي غزكة أي  :عل  سبيل ادلثاؿ ،لالركاية. فيعتمد عليها فيما يستنبط منها من تلك األحكاـ الفقهية
غسل كال مستنبطان منها أف الشهيد ال يي  ،يف صحيحو ادلسلمُت بدمائهم ك م يصل عليهم كما ركاه البخارم شهداءبدفن 

كما (ِٗ/ِصىػ،ُِِْ)البخارم،مع بُت أكثر من شهيد يف قرب كاحدكعند الضركرة جيي  ،بدمائو دفنصل  عليو كيي يي 
كة ميف  ضى كيف مسألة اجلهاد الدعوم" اجلهاد لالكلمة" كأنو فيرً . (ِٕٗصـ،ُٖٔٗ)البوطي، دو حي جرل يف غزكة أي 

)البوطي، تاف كحديثافإلثبات ىذه احلقيقة كىي آي ؛بدأ أكالن بذكر أدلة من القرآف الكرمي كأحاديث نبوية ،ادلكرمة
خطة البحث يف ىذه ادلسألة  ويف مسألة انتفاع اإلنساف أبعضاء إنساف آخر بدأ بعد بيان. (ُِ-ُٗـ،صُّٗٗ

أكرد فيها أربع قواعد فقهية يكشف هبا عن موقف الشريعة اإلسالمية يف ىذه  ،بذكر ادلستندات الشرعية لدراستها
كىذا كلو بعد  .(َُٗ،َُٖ/ُـ،ُِٗٗ)البوطي،رب ىذه ادلستندات ىي األدلة الشرعية يف ىذه ادلسألةكتعت ،ادلسألة
كلكن  ،الدليل ىو األصل يف كل شيء :"ىيك قو من صحة األحاديث كزبرجيها منطلقان من قاعدة عييمة ذكرىا ربق

كقولو يف االعتماد عل  صحة احلديث كزبرجيو يف االستدالؿ بو  ،(َُٖـ، ََِٓ)البوطي، "إذا سبكن معرفتو كفهمو
إمنا ىو صحة السند أك عدـ  ،عندما قاؿ:" إمنا ادليزاف العلمي الذم يدعو إىل األخذ كالقبوؿ أك الًتؾ كالرفض

 .(َّصـ،ُُٗٗ)البوطي، "صحتو

 استنباط األحكام من النصوص ادلرحلة الثالثة: 

مرحلة استنباط األحكاـ ادلراد معرفتها من تلك النصوص بذكر السابقتُت يبدأ الباحث رحلتُت ادلبعد 
: استخراج ادلعٌت معٌت االستنباطك ،(ٖٕـ،صََُِالطرابلسي،)قواعد اخلاصة هباالالشرعية اليت صبعها بناء عل  

ىو: طريقة استخراج نهج االستنباطي إذف ادلف ،(ِٗ/ِـ،صُٗٗٗ)السمعاين، ادلودع من الن  حىت يربز كييهر
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كىذا منهج قدمي عرفو ادلسلموف  ،األحكاـ من النصوص إبعماؿ الفكر كالنير حىت تيهر تلك األحكاـ كاضحة بينة
عقلية الفقيو  كقد اكتشفتو ،كطبقان لقواعد كدالالت النصوص الشرعية ،يف استخراج األحكاـ من النصوص الشرعية
السلف الصاحل كىو ادلنهج الذم ازبذكه لفهم كتاب هللا كسنة رسولو من  ادلسلم من خالؿ التقيد لادلنهج الذم رمسو

 -كقد يطلق عليو. (ُّ،ُِـ،صََُِ)البوطي، صوصنخالؿ ما يسم  اليـو أبصوؿ الفقو أك قواعد تفسَت ال
فقد يكوف استخراج  ،إال أف االستنباط أعم من القياس فيشمل القياس كغَته ،ادلنهج القياسي -ادلنهج االستنباطي

أك لاستخراج الدليل من ادلدلوؿ  ،احلكم عن طريق االستحساف كادلصلحة ادلرسلة كالعرؼ كغَتىا من األدلة الشرعية
تقييده أك اإلصباؿ أك التبيُت أك العمـو أك اخلصوص شلا يكوف طريقان من  أم لالنير فيما يفيده من إطالؽ اللفظ أك

رح بذلك اإلماـ الشوكاين فيما ذىب إليو من التفرقة بُت االستنباط طرؽ استخراج الدليل منو كما ص
تباع ادلنهج يف إظهار كثَت من األحكاـ لا -رضبو هللا -مد البوطيتعاكقد ،(ِٖ/ِ صـ،ُٗٗٗ)الشوكاين، كالقياس

 ،السَتةيف كتابو فقو حيث بُت أحكاـ كثَتة جدان  ،ادلدرسي القائم عل  استنباط القواعد كاألحكاـ حسب تعبَته
 -رضبو هللا -يسرد ،إىل مبعثو فهجرتو كىكذا إىل كفاتو متسلسالن  -ملسو هيلع هللا ىلص -بذكر أحداث السَتة النبوية من مولدهكذلك 

 ؛كالسنة النبوية الصحيحة ككتب السَتة -تعاىل -كقائع السَتة معتمدان عل  مصادر السَتة النبوية ادلتمثلة يف كتاب هللا
فمن األمثلة  ،(ُٓ-ٓص ـ،ُٖٔٗ)البوطي،-ملسو هيلع هللا ىلص -يات اليت تؤخذ من ذلك ادلقطع من سَتتوليعقبو لالعرب كالع
حىت صالىا قضاء  ،لشدة انشغالو -غزكة اخلندؽ -صالة العصر يف ىذه الواقعة -ملسو هيلع هللا ىلص -فاتت النيبالتطبيقية قولو: 

كىذا يدؿ عل   ،من صالة صالىا بعد ما خرج كقتها أكثر ،كىناؾ ركاايت أف الذم فاتو ،بعد ما غربت الشمس
عند  -الصالة كالسالـ عليو -أدلة ىذه ادلشركعية ما ثبت يف الصحيحُت أف النيب كمن ،ئتة...مشركعية قضاء الفا

 الطريق كأدرؾفصل  بعضهم يف  ،أك اليهر" إال يف بٍت قريية "قاؿ: ال يصلُت أحد العصر ،زكة األحزابغانصرافو من 
. كقد مرت أمثلة (ّْٖ،ّْٕ،صـُٖٔٗ)البوطي، صالىا يف بٍت قريية بعدما خرج كقتها قضاء كبعضهم ،الوقت

ًتتب عل  تلك األدلة كما يف مسألة انتفاع اإلنساف أبعضاء اده األدلة مث بياف األحكاـ اليت تقبل ىذه الفقرة عل  إير 
)البوطي، كغَتىا من ادلسائل. ككما يف بيانو أحكاـ االلتزامات الشرعية كقولو ،كمسائل ربديد النسل ،إنساف آخر

. النذكر ُف االلتزامات تكوف شرعية كجيب الوفاء هبا إذا كانت بطريقة من الطرؽ التالية:إ :(ُٖ،َٖـ، صُُٖٗ
كال  ﴿اف؛ لقوؿ هللا تعاىل:. األديِ. [ِٗ/ ِِ احلج،]﴾كليوفوا نذكرىم  ﴿فيما إذا كانت كافية بشركطها؛ لقولو تعاىل:

. العقود الشرعية الصحيحة؛ لقوؿ ّ. [ُٗ/ ُٔ النحل،]﴾تنقضوا األدياف بعد توكيدىا كقد جعلتم هللا عليكم كفيالن 
يف  لنسبة دلراعاتو القواعد تفسَت النصوصأما لا .[ُ/ ٓ ]ادلائدة،﴾اي أيها الذين آمنوا أكفوا لالعقود  ﴿هللا تعاىل:

ىذا العلم  -رضبو هللا -كيف ال كقد عدَّ البوطي  ،فقد تقيد هبا كاحتكم إليها يف سائر استنباطاتو ،األحكاـ نباطوتاس
ىو لباب ادلنهج الذم سار عليو السلف من الصحابة كالتابعُت كىو الذم احتكموا إليو يف تفسَتىم النصوص 

كدربوان عل  كيفية استنباط  ،لنا أصولو كقواعده ج كبينوهعملي ىذا ادلنهفكانوا خَت من رمسوا لنا لالتطبيق ال ،كأتكيلها
ال يستقيم دكف التزاـ ىذا  -عليو الصالة كالسالـ -ألف فهم كل من كتاب هللا كسنة النيب ؛ادلبادئ كاألحكاـ دبوجبو

ادلنهج ادلرسـو إىل ذلك، بل أكجب رجوع صبيع ادلسلمُت كيف كل العصور كلشىت فئاهتم إىل ىذه القواعد 
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من مشركعية و لقواعد ىذا الفن ما سبق من األمثلة التطبيقية عل  مراعات.(ُّ،ُِـ، صََُِ)البوطي،األصوؿك 
 ،صالة العصر إال يف بٍت قرييةالصحابة عدـ إقامة  -و الصالة كالسالـعلي -قضاء الصالة الفائتة كاستداللو أبمر النيب

قولو: كىؤالء  م يكونوا بذلك  عل  معقبان  ،عند كصوذلم قضاءن كبعضهم صالىا  ،فأدرؾ بعضهم يف الطريق فصالىا
أما من خصصو دبفهـو  ،ض األسباب دكف بعضعك م يثبت دليل خيص  كجوب القضاء بب ،انئمُت كال انسُت

/ ِق، ُُْْالزيلعي،  )"صالة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىامن انـ عن ث:" يفهم من احلدي الذم ةادلخالف
منهم؛ كذلك ألف ادلقصد من ىذا احلديث ليس ىو أمر النائم أك الناسي بقضاء الصالة دكف فإنو توىم (َّٓ،ّْٗ

إذ ال يشًتط دلن يقضي صالة أف ينتير حىت حيل كقتها من اليـو  كالتنبو عل  القصد يف القيد" إذا ذكرىا" ،غَتمها
علماء  ديث كما دؿ عليو صيغتو كذكرهو ادلقصود من احلفهذا ى ،يبادر إىل القضاء عند التذكرعليو أف كإمنا  ،الثاين

للنـو كالنسياف يف  ةفهذا يدؿ عل  عدـ كجود داللة تشريعية تتعلق دبفهـو ادلخالف ،احلديث كشراحو
العاـ ىنا دبذىب اجلمهور القائل: بعمـو لفظ  -رضبو هللا -تقيد البوطي. (ّْٖ،ّْٕـ، صُٖٔٗ)البوطي،احلديث

 ،مع ادلنهج القضاء من فوت الصالة عن عمد أك عن سهو فتطابق النتيجة يف كجوب "كالذم دؿ عليو كلمة" قضاء
خالفة من دالالت األلفاظ كما ادلمع أنو يرل أف مفهـو . للعمـو ادلفهـو  م يره سلصصان   م يتكامل شركط كأيضان دلا

كال نزيد خشية  ،. ففي ىذه األمثلة لبالغ عل  صدؽ ما نقوؿ(ِِٔ،ِِٓـ،صُُٗٗ)البوطي،يقوؿ بو اجلمهور
 اإلطالة. 

 احلمل على النصوصادلرحلة الرابعة: 

ذلك فعند  ،عندما يستفرغ اجملتهد أك الباحث اجلهد فال يرل نصان يف حكم ادلسألة اليت يريد معرفة حكمها
عرفها  ادلسألة اليت يبحث فيها فإفعلة فيبحث يف  ،كذلك لاحلمل عليو ،ال كىو القياسيلجأ إىل ما ىو يف قوة الن  أ

حلق ىذا الذم  م ين  عل  حكمو لاألمر الذم كرد يف حكمو ن  أ ،يف شيء آخر منصوص عليوفس العلة ن ككجد
ن  خاص يدؿ  مسألة فليست لكل ،احلوادث غَت متناىية كالنصوص متناىية كىذا ألف ؛الشًتاكهما يف علة احلكم

ببياف معٌت القياس كمصدر داللتو عل   -رضبو هللا -اىتم البوطي.(ْٖ-ِٖـ، صََُِ)الطرابلسي، ل  حكمهاع
إدياانن منو أف  ،كالنسبة بُت القياس كادلصلحة ادلطلقة من خالؿ حبثو يف ادلصاحل ،كنسبتو من الكتاب كالسنة ،األحكاـ

يعتمد يف  اهذلذا كلو تر  ؛خذ هبا الستنباط األحكاـاألاليت أصبع العلماء يف  ،صادر الشريعة ادلعتربةمالقياس من 
كيكشف عن القياس  ،استداللو لبناء األحكاـ الفقهية أك بياهنا عند االحتجاج ألئمة الفقو دلا ذىبوا إليو لالقياس

شرب ففي حكم  ،كىذا ما سنراه كاضحان يف منهجو التطبيقي ،فاسد من خالؿ مناقشتو ألدلة الفقهاءالصحيح من ال
عهما علة فيجم ،كبسببها حرمت ،كىذه العلة موجود يف اخلمر ،ار فيهاسك؛ لوجود جنس اإلزلرمةيراىا أهنا البَتة 

كما يتومهو  ،كأيخذ حكمو من حرمة شربو ،قاس البَتة عل  اخلمرتف "البَتة "كالفرع  "اخلمر"من األصل كاحد يف كل
عورض ىذا الوىم شلا زبيلو ىؤالء أبف ادلصلحة ادلرسلة فيها  ،فائدة جلعلو كصفان مناسبان حللًٌو البعض من كجود لذة أك

عن طريق  -رضبو هللا -. فهنا أحلق(ِِّ-ُِٔـ، صُٔٔٗ)البوطي، معارض لالقياس الذم ىو أعل  منو يف الرتبة
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يف  فاألكؿ  م يرد ن  يف حكمو بينما كرد سيكرهما يف نفس العلة اليت ىي الالقياس حكم البَتة حبكم اخلمر الشًتاك
ما فاشًتكا يف احلكم كىو فيو فتساكل األكؿ مع الثاين يف كجود العلة فيه سيكرين لالتحرمي لعلة ىي كجود الالثا

قياسو كل  ،لتأصيل مسألة فقهية لالقياس عل  الن  -رضبو هللا -البوطيعليها كمن األمثلة اليت اعتمد ، التحرمي
كاستعماؿ احلبوب اليت سبنع احلمل يف أكقات ال   ،أحدمها دلنع احلملوسائل اليت يستعملها الزكجاف أك الوسيلة من ال

 ئوزؿ الذم ديارسو الرجل يف منع ماعل  الع ،كغَتىا من الوسائل اليت يبدعها األطباء يف ىذا اجملاؿ ،يتوقع فيها العلوؽ
ين الشًتاكهما يف نفس يف إثبات حكم األكؿ قياسان عل  الثا ،عن زكجتو ادلنصوص عل  حكمو يف األحاديث الشريفة

بشرط أف جيتمعا يف شركطهما أيضان أم أف يكوف استعماؿ تلك  ،كاحلكم ىنا اجلواز مع الكراىة التنزيهية ،العلة
ورة كبناء عل  مش ،كأف ال يستتبع استعماذلا ضرران يف اجلسم أك النفس ،الزكجُت كاتفقامهامن  كلالوسائل برض   
كمنها أيضان يرل  .(ِْـ،صُٕٔٗ)البوطي،كيكوف بينهما لقاء شرعي كليس عن طريق الزان ،بو طبيب موثوؽ

من الناس أك بتفوض من أىل االختيار لو يف  كمن غَت رض  ،أف تنصيب اإلماـ من قبل إماـ قبلو -رضبو هللا -البوطي
فإف كال احلالتُت جيمعهما علة كاحدة كىي  ،بناء عل  القياس ،يدخل يف حكم تنصيب اإلماـ نفسو لالغلبة ،ذلك

مع ادلالحظ أف أكثر الفقهاء يركف  ،كاخلالية عن مشاكرة الناس كاسًتضائهم ،اإلمامة اليت تقـو عل  دعائم القوة كالغلبة
 ،لشبيوعل  قياس الشبيو لا ان اعتماد ،فَتل أف ىذا مثل ذاؾ ،مع تلبسو لادلعصية ،درءان للفتنة ،لالغلبة ةانعقاد اإلمام

كمن األمثلة اليت يرل البعض أنو قائم  .(ُٓٓصـ،َُِٕ)البوطي، ستوائهما يف علية احلكمكؿ لالثاين الحلق األفأ
فَتل ىؤالء أف  ،التعامل مع أكراؽ اليانصيب ،يرل أنو قياس فاسد -هللا رضبو -عل  القياس الصحيح إال أف البوطي

ىذا  لكن ،الكسب ادلادم الذم يًتتب عليو كما جير من ذلك من ادلسامهة يف أعماؿ الرب كاخلَت كصفان مناسبان حللًٌو
 ،كىو ما حيـر بسببو ادليسر ،داكة كالبغضاءمنو كىو الغرر الذم يفضي إىل العالوصف معارض بوصف آخر أعل  

، ـُٔٔٗ)البوطي، فحيـر األكؿ قياسان عل  الثاين ،جتماعهما يف نفس العلةفيقاس اليانصيب عل  ادليسر يف احلكم ال
 . (ِّّص

 دفع التعارض بني األدلة ادلرحلة اخلامسة: 

ما يقضي حبكم خالفان كل منه  ،كجد دليلُتإذا  ،يلجأ الباحث إىل دفع التعارض يف ادلسألة اليت يبحث فيها
أم يف نير  -كىذا التعارض يف الياىر ،كاآلخر اإلجياب كأف يقتضي أحدمها التحرمي  ،نفسها ادلسألة لآلخر يف
كىو شلا  ،كالتناقض دليل عجز ،-تعاىل -كاألدلة مرجعها إىل هللا ،أما يف حقيقة األمر فال تعارض بُت األدلة -الباحث

العلماء أف األحاديث اليت  ذلذا فمن ادلقرر عند. (ٕٖ-ْٕـ، صََُِ)الطرابلسي،-تعاىل -يستحيل يف حق هللا
فليس من ادلعقوؿ اختالؼ ىذه ادلركايت مع  ،أف تتعارض كتتضاربال ديكن  -ملسو هيلع هللا ىلص -صحت ركايتها عن رسوؿ هللا
ك م صلد عنو حديثُت سلتلفُت إال كذلما سلرج أك عل  أحدمها :"-رضبو هللا -قاؿ الشافعي ،خركجها من مشكاة كاحدة

فقد جلأ  ،(ِٗ/ٗـ، َُْٗ)الشافعي، ل"ئبو أك غَته من سنتو أك بعض الدالكتا كصفت: إما دبوافقةداللة أبخذ ما 
ليزيل  ؛إىل التوافق كالتآلف بُت النصوص اليت قد توىم التعارض فيما بينها يف القضااي الفقهية -رضبو هللا -البوطي
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منها: اآلايت اليت أتمر  ،ذه القضاايند طرحهم ذلبذلك اإللباس كالتناقض الذم كقع فيو كثَت من الكتٌاب كالباحثُت ع
كاستجارهتم إف ىم طلبوا  ،خرل اليت ال تنه  عن الرب هبم كاإلحساف إليهمكاآلايت األ ،بقتاؿ ادلشركُت من غَت سبب

كىجىٍدسبييوىيٍم كىخيذيكىيٍم كىاٍحصيريكىيٍم فىًإذىا اٍنسىلىخى اأٍلىٍشهيري احلٍيريـي فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكُتى حىٍيثي ﴿تعاىل: قولوفمن األكؿ:  ،ذلك
ًبيلىهيٍم ًإفَّ اّللَّى  ةى كىآتػىويا الزَّكىاةى فىخىلُّوا سى بيوا كىأىقىاميوا الصَّالى [، ِٗ/ٗالتوبة، ]﴾ غىفيوره رىًحيمه كىاقٍػعيديكا ذلىيٍم كيلَّ مىٍرصىدو فىًإٍف اتى

رًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكىيٍم  الى يػىنػٍهىاكيمي اّللَّي  ﴿كمن الثانية: قولو: ،كأمثاذلا عىًن الًَّذينى  مٍى يػيقىاتًليوكيٍم يف الدًٌيًن كى مٍى خييٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًدايى
. بُّ اٍلميٍقًسًطُتى رًكيٍم كىظىاىىريكا  ًإمنَّىا يػىنػٍهىاكيمي اّللَّي عىًن الًَّذينى قىاتػىليوكيٍم يف الدًٌيًن كىأىٍخرىجيوكيٍم ًمنٍ  كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهٍم ًإفَّ اّللَّى حيًي ًدايى

كبعد التحقيق كالتدقيق كادلناقشة [ ٖٗ/ َٔادلمتحنة، ]﴾عىلى  ًإٍخرىاًجكيٍم أىٍف تػىوىلٍَّوىيٍم كىمىٍن يػىتػىوىذلَّيٍم فىأيكلىًئكى ىيمي اليَّاًلميوفى 
أف سبيل التوفيق بينها ىو ترجيح أبف علة القتاؿ ىو  -رضبو هللا -رأل البوطي ،آلراء الفقهاء كأدلتهم فيما ذىبوا إليو

 ؛كابن حـز الذين قالوا: إنو الكفرللشافعي كالياىرية  األقواؿهور الفقهاء خالفان ألظهر احلرابة كما ذىب إليو صب
 )عتداءلالقتاؿ كرد اال :كمعاجلة احلرابة ،لالدعوة كاحلوار كالتبليغ كالكلمة احلسنة :فيكوف معاجلة الكفر

كىالى  ﴿بُت قولو تعاىل:  ،كمن التعارض الذم قد كقع بُت الكتاب كالسنة يف الياىر .(َُٕ-ْٗـ،ُّٗٗالبوطي،
ليغى أىشيدَّهي  عليو الصالة  -من السنة: أف رسوؿ هللا[ ك ُِٓ/ ٔاألنعاـ، ]﴾تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ لًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني حىىتَّ يػىبػٍ

صل  هللا  -عنو فساـ رسوؿ هللا -رضي هللا -اشًتل مربدان من غالمُت يتيمُت كاان يف كفالة أسعد بن زرارة -كالسالـ
) البخارم، حىت ابتاعو منهما بعشرة داننَت -ملسو هيلع هللا ىلص -رسوؿ هللا فأىب ،فيو: فقاال: بل هنبو لك اي رسوؿ هللا -عليو كسلم
جبوابُت: أحدمها: ما جاء يف ركاية أخرل أف  نونو ديكن أف جياب عإيف التوفيق بينهما قاؿ: ك ،(َٔ/ٓق، ُِِْ
 صل  هللا عليو -رسوؿ هللا و منهما بواسطتو. اثنيهما: اشًتلكلَّم عمهما الذم كاان يف كفالتو كابتاع  -ملسو هيلع هللا ىلص -النيب
كمن التعارض بُت رلموع  .(ُِٓـ،صُٖٔٗالبوطي،)األرض منهما بوصفو كليان عامان جلميع ادلسلمُت -كسلم

ختار اك  ،فذكر أكجو التوافق بُت اجملموعتُت ،كأخرل تدؿ عل  اجلواز ،تنه  عن عزؿ الرجل ماءه عن زكجتوأحاديث 
 ،أحاديث النهي تدؿ عل  الكراىة التنزيهيةأف كأف غاية األمر  ،إىل القواعد كأكفقها مع السنة هأقرب الوجو ما ىو 

ىذا .(ِِ-ُٖـ،ص ُٕٔٗ)البوطي،الضعفتف  التعارض كموجب الشذكذ أك نفا ،كاألخرل تدؿ عل  أصل اجلواز
ككيف أنو  ،بُت األدلة الشرعية ادلتعارضة يف الياىر -رضبو هللا -كغَتىا من األمثلة اليت يطوؿ ذكرىا يف توافق البوطي

أك تفسَتىا لالسنة كأقواؿ الصحابة  ،انتهج طريق تفسَت النصوص القرآنية لالقرآف حسب قواعد تفسَت النصوص
 هاـ. يكاإللتباس إلزالة عما قد يتعرض ذلك من اال ؛كاألئمة األعالـ

 مراعاة ما ينتاب األحكام من عوارضادلرحلة السادسة: 

من الكتاب كالسنة كالقياس كىي األدلة اإلصبالية اليت يلجأ إليها الباحث  النصوص الشرعية ادلتمثلة يف كلو 
كلكن قد ينتاهبا بعض العوارض أك األدلة اليت أقرهتا الشريعة  ،كعل  الًتتيب الذم ذكر ،فة حكم ادلسألة ادلراد حبثهادلعر 

 ،الذرائعسد ك  ،ة منها: ادلصاحل ادلرسلةكىي كثَت  ،إىل اعتبارىا كالرجوع إليها كتطبيقها عند استنباط األحكاـ تكأرشد
يو اجملتهد عند البحث قإىل كوهنا ضوابط كلية يراعيها الف كىي أقرب ،كاالستصحاب ،كالعرؼ
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من األحباث  -رضبو هللا -النير كالبحث فيما كتبو البوطي كعند تدقيق .(ُٗ-ٕٖـ، ََُِ)الطرابلسي،كاالستنباط
يف استنباط األحكاـ كاالستدالؿ هبا نرل أنو اعتمد عل  ىذه األدلة أك الضوابط ادلختلفة  ،كادلسائل الفقهية كاألصولية

فمن األحكاـ اليت  ،اإلمكاف ركنلخصو قد -رضبو هللا -فيما استدؿ هبا البوطي ،نذكر مثاالن كاحدان عل  كل ضابط ،
 ،ألخرل كفن اجلرح كالتعديل كعلم األصوؿكالعلـو ا ،مصلحة دراسة علـو العربية ،اعتمد فيها عل  ادلصاحل ادلرسلة

ادلصاحل ظهرت بعد كىذه  ،عل  الشعب لتفي حباجات اجليش كسد الثغورفرض الدكلة ضرائب ك  ،كادلنطق كالفلسفة
)البوطي،  كلكنها تدخل ضمن مقصد من مقاصد الشريعة ،كليس ذلا شاىد من االعتبار أك اإللغاء ،عصر النبوة

للحنفية ىي قوذلم اليت ذكرىا . كمن أمثلة االستحساف (ُٖ،َٖـ،َُِٔ)البوطي، (كُّٓ،َّٓـ، صُٔٔٗ
كصحة عقد االستصناع مع كجود الغرر فيو  ،واز عقد السلم مع أنو داخل يف عمـو بيع اإلنساف ما ليس عندهجب

ماؿ الزكاة دفع  اقتصار إلزامو عل ك  ،كقوؿ الرجل: مايل صدقة عل  ادلساكُت ،بسبب اجلهل كيدخل ربت بيع ادلعدـك
بقوؿ  -رضبو هللا -استدالؿ البوطيكمن أمثلة التطبيقية يف  .(ِْْ-ِّٗـ، ُٔٔٗالبوطي،)فقط استحساانن 

كأف األصل اإلقامة كاالستيطاف يف أم  ،الصحايب أك مذىبو ما ذكره يف حكم مسألة: اإلقامة كالتجنيس يف دار الكفر
 ،قتضيو القواعد الفقهية األخرلادلوجبات الطارئة كدلا تمث يتغَت احلكم كفق  ،األصلية بقعة من األرض ىي اإللاحة

أف  :قواعد فقهية كقاؿ: كمصداؽ ىذه األدلة يف حياة أصحاب رسوؿ هللا كأعماذلم فهيعدة  ذلك عندكذكر 
كفر الحىت يف داير  انتشركا يف ربوع األرض لكنهم ، م حيبسوا أنفسهم يف ادلدينة ادلنورة -رضواف هللا عنهم -الصحابة
فالقوافل بُت الشاـ كاحلجاز  ،مث رعاية مصاحلهم الدنيوية ،ككاف دىاًفعيهيم ىو القياـ بواجب الدعوة إىل دين هللا ،كاحلرب
منها بعثة عركة  ،دلختلف مصاحل اإلسالمية -عليو الصالة كالسالـ -كالبعثات اليت كانت يوجهها رسوؿ هللا ، م تنقطع

 ،ليتعلما صناعة الدلالات كاجملانيق كالضبور ،ككانت دار كفر آنذاؾ ،ن سلمة إىل أطراؼ اليمنف بابن مسعود كغيد
رضبو  -البوطيعليها كمن األحكاـ اليت استند .(ُٖٗ-ُٖٓ/ُـ، ُِٗٗ)البوطي، كغَت ذلك من الوقائع الكثَتة

فيكتسب صاحبو  ،ان شرعي ان كىل يعترب حق ،سم التجارمعرؼ اخلاص أبىل حرفة معينة حق االعل  ال استداللويف  -هللا
ف االسم التجارم رمز تعريف إف ،ارجكبذلك يستأثر هبذا احلق؟ كبناء عل  العرؼ التجارم الدَّ  ،اختصاص حاجز شرعان 
ف ىذا الشعار الذم يعتمد صاحبو لبضاعتو حقان مكتسبان لو أب لذا اقتض  ىذا العرؼ ؛صاحبها ببضاعة انفرد بصنعتها

النتيجة: أف ف ،فإنو يكوف بدكره مصدران لثبوت معٌت احلق الشرعي ،فإذا كاف ىذا ىو العرؼ التجارم ،فيو ال حق لغَته
)البوطي، االسم التجارم حق تتعلق بو مصلحة عائدة خاصة لصاحب السلعة كيعطيو مزية احلصر كاالختصاص

 ،حكم إسقاط احلمل ادلتكوف من الزانستند يف استدالذلا إىل سد الذرائع: اكمن األحكاـ اليت .(ّٗ-ُٗ/ُـ،ُِٗٗ
ناقضة صرحية لقاعدة سد الذرائع؛ منها: أف يف القوؿ جبواز إسقاطو حرمة اإلجهاض من ضبل سفاح أبدلة عدة مرأل 

كيًتؾ ذلا آاثران  ،كيتنبو الناس إىل فعلتها ،فبو ييكشف السًت ،ىو احلمل أسباب اليت سبنع ادلرأة من الزان ألف من أىم
أما إذا كجدت سبيالن شرعيان للتخل  من  ،منعتها ىذه الفضيحة ،-تعاىل -تردعها اخلشية من هللا م ا؛ فإف طيلة حياهت

كتفتح أبواب  ،كتيزاؿ هبا تلك العقبة اليت كانت سبنعها من الفاحشة ،كمن فضيحتها بفتول تيضع بُت يديها ،ضبلها
شرعو كحكمتو يف قانونو ادلرسـو يف رعاية ادلقاصد كالوسائل. الذريعة أمامها سهلة ميسورة؛ فهذا شلا خيالف دين هللا ك 
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)البوطي، فهذه مفسدة راجحة عل  مصلحة مقطوعة الوقوع أك غالبة الوقوع اليت أصبع األئمة عل  سده من الذرائع
 .(ٖٗ -ٔٗ،ـُٕٔٗ

 استصحاب احلكم األصلي لألشياء ادلرحلة السابعة: 

 الن كذلك إذا  م جيد دلي ،إليها اجملتهد دلعرفة احلكم الشرعي يف أم مسألةكىذه ىي ادلرحلة األخَتة اليت يلجأ 
كاحلرمة  ،كاألصل يف األشياء: اإللاحة يف ادلنافع استصحاب احلكم األصلي لؤلشياء. كىي ،ذكرىا من األدلة اليت سبق

استمرار احلكم الثابت لالدليل العاـ القاضي إبلاحة ادلنافع كحير  أم يقضي الفقيو بذلك ،يف ادلضار
كىي كثَتة  ،لاستصحاب احلاؿ -رضبو هللا -كمن األحكاـ اليت استدؿ البوطي .(ِٗ،ُٗـ،ََُِ)الطرابلسي، ادلضار

ككاف فيما استند إليو  ،نذير موت حقيقيكإمنا ىو  ،يف حكم ادلوت الدماغي أنو ال يعترب مواتن حقيقيان  أيو: ر نذكر منها
كأهنا تقتضي  ":" األصل بقاء ما كاف عل  ما كافمن األدلة قاعدة احلكم لاستصحاب األصل كىو ما يعرب عنو بقوذلم

. كيف (ُْْ/ِـ، ُِٗٗالبوطي،)كأقول من مستند الداللة الطبية القائل بوقوع ادلوت احلقيقي ،القوؿ لاستمرار احلياة
" :قاعدة كالتجنيس يف دار الكفر ذكر قواعد فقهية لالعتماد عليها من خالؿ بيانو ىذه األحكاـ منهاحكم اإلقامة 

 .(َِٖ -ُٖٓ/ُـ، ُِٗٗ)البوطي، األصل يف األشياء اإللاحة "

 اخلامتة

ىو:" إف كنت دلعرفة احلقيقة هبم يف ثنااي ىذه ادلقالة كيف التـز ادلسلموف األكائل دبنهج علمي خاص  رأل الباحثأػ 
صحة نقل اخلرب ظهر مصطلح احلديث كفن اجلرح كالتعديل كتراجم ثبات " فاإلفالصحة، أك مدعيان فالدليلانقالن 

الرجاؿ، كدبجموعو تكوَّف ميزاانن علميان دقيقان دلعرفة صحيح اخلرب من ضعيفو، كإلثبات الدعاكل اليت تتعلق لاألمور 
ات فمرجع صدقو أك كذبو يُت كشواىد من احلواس اخلمس، أما اليت تتعلق لالغيباسوسة ادلادية فهي ربتاج إىل براى

أك رسولو، كإف  م يوجد فيو خرب صادؽ اضلصر معرفتو إىل النير العقلي كمسالكو  -تعاىل -اخلرب الصادؽ من هللا
 ادلشهورة.

 هج البحث العلمي يف البحثمن ب ػ لقد أثبتت ىذه الدراسة أف العقل الفقهي منذ فجر كجوده قد التـز خبطوات
الدكتور دمحم سعيد رمضاف البوطي، الذم سار عل  كاالستنباط، ككذلك التـز بو الفقهاء ادلعاصركف عل  سبيل ادلثاؿ 

 : ىذه اخلطوات منىذه اخلطوات يف كافة أحباثو كمسائلو اليت عرضها يف ساحة البحث كالنقاش، ك 

يف ربقيق كإثبات جهدان  فهو ال أيلو :اليت يريد معرفة حكم الشرعي ذلاأتكده من عدـ كجود إصباع يف ادلسألة . ُ
اليت  م فيها كمناقشتهم، أك نقض الدعاكل، أك اختالفهااإلصباع أك مدل اتفاؽ كلمة األئمة حىت كلو يف أضيق جزيئاهت

 يدعي أصحاهبا حصوؿ اإلصباع فيها. 
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ذكر أدلة تلك ادلسألة كما يدكر حوذلا من نصوص شرعية خالؿ ق من صحتها من لنصوص الشرعية كالتحق.صبعو لِ
قو من صحة األحاديث بعد ربق، دلسألةالفقهية كضوابطها، اليت تتعلق لاقواعد الأك من ، آنية كانت أك نبويةقر 

 .األخذ كالقبوؿ أك الًتؾ كالرفض، إمنا ىو صحة السند أك عدـ صحتو يف اتبعوادليزاف العلمي الذم كزبرجيها، ك 

لباب ادلنهج الذم سار عليو السلف  القواعدمراعيان قواعد تفسَت النصوص، كىذه  األحكاـ من النصوص وستنباطا.ّ
ذا ادلنهج ذللنا لالتطبيق العملي  كرمسوهمن الصحابة كالتابعُت كىو الذم احتكموا إليو يف تفسَتىم النصوص كأتكيلها، 

 .ااستنباط ادلبادئ كاألحكاـ دبوجبهكبينوه لنا أصولو كقواعده كدربوان عل  كيفية 

ىل ما ىو يف قوة يلجأ إ-اجملتهد -ادلسألة اليت يبحث فيهايف عندما ال يوجد ن   كذلك احلمل عل  النصوص.ْ
 .فيلحق لاحلكم ما م ين  عليو الشارع دبا ن  عليو الجتماعهما يف نفس العلة الن  كىو القياس؛

ليزيل اإللباس كالتناقض الذم كقع فيو كثَت من الكٌتاب  ؛ذلك-يف الياىر-ىماليت قد تو  دفع التعارض بُت األدلة. ٓ
 ، لاتباعو منهج قواعد تفسَت النصوص.ذه القضاايكالباحثُت عند طرحهم ذل

د االستنباط،  إليها عن -اجملتهد -إىل الرجوع تأقرهتا الشريعة كأرشداليت  ،عوارضالمراعاة ما ينتاب األحكاـ من . ٔ
 لذرائع كالعرؼ كاالستحساف. ادلرسلة كسد اكادلصاحل 

دليالن من األدلة الشرعية ادلتفق عليها ادلتمثلة يف  -اجملتهد -ال يرل ، عندما. استصحاب احلكم األصلي لؤلشياءٕ
 الكتاب كالسنة كاإلصباع كالقياس. 

سارت عل  خطوات ادلنهج كالبحث العلمي أف العقلية الفقهية تبُت من خالؿ البحث كالتمحي  فيما سبق: ق ػ 
 .نقد العقل الفقهي كاهتامو لالوىمفًتاء الذم جرل عل  ألسنة بعض من كتب يف االادلوضوعي، كتبُت مدل 

 ادلصادر وادلراجع

. بدكف ادلعجم الوسيط.) بدكف ت(.ت كحامد عبد القادر كدمحم النجارمصطف  كأضبد الزاي، إبراىيم كآخركفإبراىيم 
 .بَتكت .الدعوة دارط.

رلمع ادللك بدكف ط. .ت: عبد الرضبن بن دمحم بن قاسم.رلموع الفتاكل.(ُٓٗٗ ).أضبد بن عبد احلليم ،ابن تيمية
 .ادلدينة ادلنورة.فهد لطباعة ادلصحف الشريف

ت: دمحم  .ُ. طتفسَت القرآف العييم.ق(ُُّٗ).أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصرم مث الدمشقي ،ابن كثَت
 .بَتكت. لعلميةالكتب ا دار .حسُت مشس الدين

دار .ُط .ت:دمحم زىَت الناصر ،اجلامع ادلسند الصحيح.ق(ُِِْ) .دمحم بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغَتة ،البخارم
 .بَتكت .طوؽ النجاة
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 الكويت. .ككالة ادلطبوعات.ّط.مناىج البحث العلمي. ـ(ُٕٕٗ). عبد الرضبن ،بدكم
 منشورات جامعة دمشق. . ْط. أصوؿ الفقو مباحث الكتاب كالسنة.ـ(ُُٗٗ).دمحم سعيد رمضاف ،البوطي
 دمشق. .دار الفكر. ُط.اجلهاد يف اإلسالـ .ـ(ُّٗٗ)دمحم سعيد رمضاف.  .البوطي
 .قدمش .دار الفارايب. ُ.طقضااي فقهية معاصرةـ(.ُٗٗٗ)دمحم سعيد رمضاف.  .البوطي
 دمشق. .دار الفكر .ِ. طزلاضرات يف الفقو ادلقارفـ(.ُُٖٗ)دمحم سعيد رمضاف.  .البوطي
 .دمشق .دار الفارايب.ِ. طمسألة ربديد النسلـ(.ُٕٔٗ)دمحم سعيد رمضاف.  .البوطي
 .دمشق .دار الفارايب .ْ. طقضااي فقهية معاصرةـ(.ُِٗٗ)دمحم سعيد رمضاف.  .البوطي
 دمشق.   .دار الفكر .ُْ. طزمنية مباركة ال مذىب إسالميالسلفية مرحلة ـ(.ََِِ)دمحم سعيد رمضاف.  .البوطي
 .دمشق .دار الفكر. ُ.طالشورل يف اإلسالــ(.َُِٕ)دمحم سعيد رمضاف.  .البوطي
 . قدمش .ادلكتبة األموية.ُ.طضوابط ادلصلحة يف الشريعة اإلسالميةـ(.ُٔٔٗ)دمحم سعيد رمضاف.  .البوطي
 دمشق. .دار الفكر .ِ. طالسَتة فقوـ(.ُٖٔٗ)دمحم سعيد رمضاف.  .البوطي
 دمشق. .دار الفكر .ُ. طقضااي الساخنةـ(.َُِٔ)دمحم سعيد رمضاف.  .البوطي
 .دار الفكر. ٖ.طكربل اليقينيات الكونية كجود اخلالق ككظيفة ادلخلوؽـ(.ُِٖٗ)دمحم سعيد رمضاف.  .البوطي

 دمشق.
 . طبعة جديدة.دار الفارايب ،هتدد الشريعة اإلسالمية الالمذىبية أخطر بدعةـ(.ََِٓ)دمحم سعيد رمضاف.  .البوطي

 .دمشق
 . دمشق .دار الفكر . بدكف ط.ىذا كالدم)بدكف ت(.دمحم سعيد رمضاف.  .البوطي
ت: أضبد . ْط.الصحاح اتج اللغة كصحاح العربيةـ(.ُٕٖٗ.)أبو نصر إمساعيل بن ضباد اجلوىرم الفارايب ،اجلوىرم

 بَتكت.  .للماليُتدار العلم . عبد الغفور عطار
. دار الفكر .ُ. طعلماء مكرموف دمحم سعيد رمضاف البوطي حبوث كمقاالت مهدات إليوـ(.ََِِ.)كىبة ،الزحيلي

 دمشق.    
. ُط. زبريج األحاديث كاآلاثر الواقعة يف تفسَت الكشاؼ للزسلشرمق(.ُُْْ.)عبد هللا بن يوسف بن دمحم ،الزيلعي

 الرايض. .دار ابن خزدية .ت: عبد هللا السعد
 .ت: دمحم حسن دمحم .ُط .قواطع األدلة يف األصوؿ(.ُٗٗٗ.)أبو ادليفر منصور بن دمحم بن عبد اجلبار ،السمعاين

 بَتكت.. دار الكتب العلمية
ت: دمحم  بدكف ط. .الدرر ادلنتثرة يف األحاديث ادلشتهرة.)بدكف ت(.جالؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر ،السيوطي

 الرايض. .جامعة ادللك سعود .عمادة شؤكف ادلكتبات .الصباغ
. مكتبة احلليب .ت: أضبد شاكر .ُ. طالرسالةـ(.َُْٗ.)دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع ،الشافعي

 .القاىرة
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ت:  .ُ. طاألصوؿإرشاد الفحوؿ إىل ربقيق احلق من علم .(ـُٗٗٗ).دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا ،الشوكاين
 .بَتكت.دار الكتاب العريب .أضبد عناية

منهج البحث كالفتول يف الفقو اإلسالمي بُت االنضباط كاضطراب ادلعاصرين ـ(.ََُِ.)مصطف  بشَت ،الطرابلسي
 عماف. .دار الفتح .ُ. طالسيد سابق كاألستاذ القرضاكم منوذجان 

-رضبو هللا -كاف ربت إشراؼ البوطي  .رمضاف البوطي نبدة عن حياة العالمة دمحم سعيد،موقع نسيم الشاـ 
.https://www.google.com.tr 


