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Öz 
Fıkhî akıl, İslam’ın doğuşundan itibaren ilmi araştırma ve 

çalışmalarda objektif bir metot olma özelliğine sahip olmuştur. Geçmişten 
günümüze kadar hakkı araştıran müçtehit fakihler bu yönteme göre hareket 
etmişlerdir. Bilimsel araştırma kurallarına uygun bir şekilde yaptığımız 
araştırma neticesinde çağdaş fıkhî akıl yöntemini kullanan Muhammed Said 
Ramazan el-Bûtî’nin takip ettiği yöntemde objektif olduğu ve bilimsel 
araştırma yöntemlerine bağlı kaldığı kanısına vardık. Örneğin Bûtî, hükmünü 
öğrenmek istediği bir meselede icmâın olup olmadığını ilk etapta inceler. 
Daha sonra şer’î nasları bir araya getirip onların sıhhatini inceler. Bunun 
ardından nasları yorumlama kuralına göre o naslardan hükümler çıkarır. Bir 
meselenin hükmü hakkında bir nas bulamadığı zaman bunu naslarda geçen 
hükümlere kıyas yapar. Görünürde deliller arasında bir taârûz varsa bunu 
giderir. İstihsân ve örf gibi yöntemlere de başvurur. Araştırdığı bir meselenin 
hükmüyle ilgili bir delil bulunmadığı zaman istishâba başvurur.  

Fıkhî akıl, araştırma yapma ve hükümleri istinbât etmede ilmi bir 
yöntemdir. Bûtî’nin araştırma, tartışma ve hükümleri istinbât etme 
alanlarında kaleme aldığı eserlerini inceleyerek fıkhî aklın ilmi bir metot 
olduğunu deliler ve örneklerle ortaya koymaya çalıştık.  

Anahtar Kelimeler: Metot, İlmî, Akıl, Fıkhî, Bûtî. 
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Abstract 
Since the beginning of Islam, the jurisprudential (fiqhī) reason has 

been an objective method in scientific researches and studies. The mujtahid 
scholars, who searched the real, from the past to the present, have acted 
according to this method. As a result of our research conducted in accordance 
with the rules of scientific research, we concluded that Muḥammad Saīd 
Ramaḍān al-Būtī, who used the contemporary jurisprudential reason, was 
objective and adhered to scientific research methods. For example, Būtī first 
examines whether or not there is a consensus (ijmā’)inan issue the judgment 
of which he wants to learn. Then he brings together the religious texts (naṣṣ) 
and examines their authenticity. After that, according to rules of 
interpretation of the texts, he derives conclusions from the texts. In the 
absence of evidence related to the judgment of the issue, he analogizes it to 
the judgments mentioned in the texts. If there is an apparent contradiction 
between proofs, he resolves it. He also resorts to such methods as istiḥsān 
and customs. When there is no evidence for the provision of a matter he is 
investigating, he has recourse to istiṣḥāb. 

The jurisprudential reason is a scientific method in conducting 
research and deriving judgments. In this study, we tried to show through 
proofs and examples that the jurisprudential reason is a scientific method by 
examining the works of Būtī he penned such areas as research, discussion 
and judgment derivation. 

Keywords: Method, Scientific, Reason, Juridprudential, Būtī. 
 

     المنهجية العلمية في العقل الفقهي
   نموذجا  أالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

 ملخص 
العلمي، امتاز العقل الفقهي منذ فجر اإلسالم مبنهجيته املوضوعية يف العملية املعرفية والبحث 

وانضبط به فقهاؤنا اجملتهدون والباحثون عن احلق قدميًا وحديثاً، وتبني لنا من خالل البحث والتحقيق املتوافق مع 
كان   -الذي ميثل أمنوذجاً من مناذج العقل الفقهي املعاصر -قواعد البحث العلمي أن حممد سعيد رمضان البوطي

البحث العلمي، من ذلك تأكده من عدم وجود إمجاع يف املسألة موضوعيًا يف منهجه، ملتزمًا خبطوات ومناهج 
ط األحكام الفقهية من استنبمث اتحقق من صحتها، اللنصوص الشرعية و مجعه امث  اليت يريد معرفة حكمها،

مل على النصوص الشرعية إذا مل يوجد نص يدل على مسألته احلالنصوص حسب قواعد تفسري النصوص، و 
ما ينتاب األحكام من عوارض األدلة  مراعاة، ودفع التعارض بني األدلة اليت توهم ذلك، و بقياس النظري بالنظري

 قطعإىل استصحاب احلكم األصلي لألشياء إذا مل يوجد دليل ي اللجوءأمرت بالرجوع إليها، و و اليت أقرهتا الشريعة 
يف  مبنهجيتها العلمية تية الفقهية متيز أن العقلبالقول:  ؛ لنصل يف اخلتام إىل صفوةحبكم املسألة اليت يبحث فيها

رمحه  -األمثلة التطبيقية من خالل ما قد كتبه وطرحه البوطيالرباهني وبوبيَّنا ذلك باألدلة و  ،االستنباطو بحث ال
 واالستنباط.   شيف ساحة البحث والنقا -اهلل تعاىل

 املنهج، العلمية، العقل، الفقهي، البوطي.كلمات مفتاحية:
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 المقدمة
سري على على معلومة معرفية، ال بدَّ أن ت كل من يسعى للحصولاملنهجية اليت يلجأ إليها  إن 

املسلمون منذ القدمي  ف  خطوات من منهج معني، للوصول به إىل تكاملية معرفية، من كل جوانبها، وُعر  
الباحثون هبذا املنهج التزم اجملتهدون و وقد مبنهجيتهم العلمية، ووضعوا ميزاناً علمياً حيتكمون إليه للنظر واالستنباط، 

فهم به كتاب رهبم وسنة نبيهم، وبتطبيقه واخلضوع ألحكامه، يصل اجملتهد إىل بدافع ديين؛ ألنه السبيل الذي يُ 
منذ  والباحثني اجملتهدين لدى از العقل الفقهية يف حقيقتها امتيوهبذه املنهجية املوضوعمعرفة احلكم الشرعي، 

وحممد سعيد رمضان  وخرج بعضهم عن هذه املنهجية، فجر اإلسالم، وسار على هنجهم أكثر الفقهاء املعاصرين،
مبثابة فقيه معاصر، ختصص يف علم الفقه وأصوله، وهو من عرَّفنا باملنهج الذي سار عليه  -رمحه اهلل -البوطي

والذي دونه اإلمام  ،ثل يف علم تفسري النصوصوإىل عصر تدوين ذلك املنهج املتم السلف منذ عصر الصحابة
يف سائر أحباثه العلمية  -رمحه اهلل -، وهبذه العقلية وهذه املنهجية املوضوعية سار البوطي-رمحه اهلل -الشافعي

وأردنا أن نبني يف هذه املقالة وباألدلة اليت ال تقبل الشك سري العقل الفقهي واملتمثل عمومًا والفقهية خصوصاً، 
والتأكد ق يوقد اخرتنا للتحق ،باملنهجية املوضوعية من تلك العقليات الفقهية بتقيده ةعاصر من النماذجامل منوذج يف

هج البحث يبني خطوات املنهج البحث العلمي وهو كتاب" منكتاب   من تقيده خبطوات البحث العلمي، على
 حل؛مكونة من سبع مرا هذه اخلطواتللطرابلسي، و  بني انضباط السابقني واضطراب املعاصرين" والفتوى

ق بعضهم على هذه ولنكشف خطأ إطال قيه املعاصر خبطوات البحث العلمي؛لنكشف مدى انضباط هذا الف
، وأن هذا النقد بعيد العقل الفقهي من خالل نقدهوالفقيه األصويل بأنه من هياكل سدنة الوهم  القامة العلمية

يف شخصية العالمة  إىل الفقهاء عموماً، والفقيه املعاصر خصوصاً املتمثلة عن املوضوعية، والقصد منه هو اإلساء
اخلطوات وأكشف ما أنا عازم  أن أناقش هذه تُ وملعرفة هذا كله أحبب ؛-رمحه اهلل-حممد سعيد رمضان البوطي

، -رمحه اهلل -بالبوطي، يف هذه املقالة املتواضعة، متبعًا املنهج اآليت: التعريف باملنهج العلمي، والتعريف عليه
يف إمجاع ن عدم وجود املسلمني، مث ذكر خطوات هذا املنهج وهي: التأكد معلماء واملنهج العلمي للبحث عند 

املسألة، ومجع النصوص الشرعية والتحقيق من صحتها، واستنباط األحكام من النصوص، واحلمل على النصوص، 
األحكام من عوارض، واستصحاب احلكم األصلي لألشياء، وخامتة ودفع التعارض بني األدلة، ومراعاة ما ينتاب 

 . ا البيانمقبل عليه من هذ اما أن -تعاىل -أهم ما توصل إليه البحث من نتائج، مستعيناً باهلل تتضمن
 

 التعريف بالمنهج العلمي 
استبان هنجًا واضحاً فتقول: أهنج الطريق أي ،تأيت كلمة املنهج مبعىن الطريق الواضح البني واملستقيم

، اجلوهري()2/957وآخرون، بدون ط، )إبراهيم،أوضحتهو بينته وسلكته :والفعل منه يأيت مبعىن،بيناً 
وقد فسر اإلمام [، 48 /5املائدة، ]} لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً {ومنه قوله تعاىل:، (1/346،م1987

ه، 1319، )تفسريالقرآنالعظيموالسُّن ُن الطَّرائق ،بالطريق الواضح السهل :املنهاج -رمحه اهلل -ابن الكثري
 ،أما املعىن االصطالحي لكلمة املنهج فيختلف معناه يف االصطالح حسب العلم الذي يرتبط به .(3/117

إال أن  ،وأصبح لكل علم منهجه اخلاص به ،اوغريه ،واملنهج الفقهي ،واملنهج األصويل ،فهناك املنهج التارخيي
بواسطة طائفة من القواعد  ،إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم ة"الطريق املؤديهلا يف االصطالح هو:عىن اجلامع امل
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كما نبني هنا   .(5م،ص1977، )بدويالعامة هتيمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة"
ا الطريقة اليت تضمن للباحث أن يصل إىل تعريفًا ملنهج املعرفة بقوله:" نعين هبأيضًا ذكر  -رمحه اهلل -أن البوطي

ه بس الباطل عليه باحلق فريكن إليه ظانًا أنلتوال ي ،وال يضل يف السعي إليه بني السبل املتشعبة ،احلق الذي يبتغيه
سواء أكان هذا احلق الذي يبحث عنه خرباً يريد أن يتبني صحته أو أن يعلم  ،احلق الذي يبحث عنه ويسعى إليه

. فاملنهج (60، صم2010)البوطي،"؟أم أطروحة علمية يريد أن يعرف دالئل صحتها أو بطالهنا ،مضمونه
يسلكه يف حبثه أو العامل يف علومه ويتبني من خالله صحة  ليتاملعامل ا ةالعلمي إذن أن يتبع الباحثالطريق الواضح

فبعد معرفتنا ملعىن املنهج  ،ما يبحث ويناقشلنتائج املرضية فيسريته العلمية اليت يسري عليها ليصل يف هنايته إىل ا
مدى حتقق عن دنا يف مقالتنا هذه أن نكتشف أر الذي  -رمحه اهلل -العلمي ال بّد من التعرف على البوطي

والذي اخرتناه من بني الفقهاء  ،املنهجية العلمية يف عقلية الفقيه بشكل العام والفقيه املعاصر بشكل خاص
وختصصه يف الفقه  ،ولتعدد جماالت معرفته العلمية املختلفة ،ته وشهرته اليت بلغت األفاقالنتشار صي ؛املعاصرين

 اإلسالمي وأصوله. 
   

 التعرف بالبوطي 
ضان املولود سنة والده الشيخ الفقيه مال رم ،هو حممد سعيد رمضان بن عمر بن مراد البوطي

 ،البوطان الرتكية القريبة من احلدود السورية العراقيةوالبوطي نسبة إىل جزيرة م" 1990عام"  م" واملتوىف1888"
م" التابعة جلزيرة 1929ولد حممد سعيد يف قرية " جيلكا" سنة " ،وتسمى جبزيرة ابن عمر. ووالدته امسها منجى

 ،الرفاعي يف حي ركن الدينعمل والده كإمام ملسجد  ،انتقل مع والده إىل دمشق وعمره أربع سنوات ،بوطان
إىل امرأة فاضلة بعد ذلك به  د  ه  عُ  والذيلناس إىل اخلري والصالح. تلقى حممد سعيد أول علومه من والده وداعية ل

 ،ثم التحق باملدرسة االبتدائية يف منطقة ساروجهتعلمه القرآن فختم القرآن يف ستة أشهر وعمره ست سنوات
 -الشيخ حسن حبنكة امليداين الذي كان يشرف على تدريسه وبعدها التحق مبعهد التوجيه اإلسالمي بدمشق

سنة  " الدكتوراه" ستاذيةوحصل على درجة األُ  ،األزهر الشريفوتابع دراسته بعدها يف جامعة  ،-رمحه اهلل
طروحته" ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية" نال مرتبة الشرف األوىل مع التوصية أوكانت عنوان  ،"م1965"

م" عني 1975ويف عام "  ،ستاذاً أف ،وعني بعدها مدرساً يف كلية الشريعة جامعة دمشق فأستاذاً مساعداً  ،لبالتباد
له  ،هاجلامعة حىت وفاتمتعاقدًا مع بقي حماضرًا تقعد و و ،مث رئيسًا لقسم العقائد واألديان ،مث عميداً  ،وكياًل فيها

فكان عضواً يف هيئة احملاسبة  ،وحاضر يف معظم هذه الدول ،يةمشاركات كثرية يف املؤمترات والندوات الدولية والعرب
وعضواً يف مؤسسة طابا  ،وعضواً يف مجعية نور اإلسالم يف الغرب يف فرنسا ،واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

وعضوًا للمجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية  ،وعضوًا يف اجمللس األعلى ألكادميية أكسفورد ،ظيب بأيب
نال جوائز عديدة منها جائزة ديب لشخصية  ،ومشرف على النشاط العلمي يف اجلامع األموي بدمشق ،بعمان

له أكثر من ستني مؤلفًا يف العلوم اإلسالمية  ،فضائيةتلفزيونية و  قنواتله برامج كثرية على  ،م"2004العام "
 وتبحر ،تصاصاته العلمية والفكريةاخ تتشعبقن اللغة العربية والرتكية والكردية ويلم باللغة االجنليزيةكان يت،املختلفة

لذا مل يغب  ؛يت مقدرة عجيبة يف الربط بني القدمي واجلديدأو ف ،وتشرب مقاصد الشريعة،يف العلوم العقلية والنقلية
وبه الدقيق والفهم العميق املؤيد بالدالئل العلمية متيز بأسل ،عن احلضور يف أغلب احملافل العلمية والفكرية
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كما نبني هنا   .(5م،ص1977، )بدويالعامة هتيمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة"
ا الطريقة اليت تضمن للباحث أن يصل إىل تعريفًا ملنهج املعرفة بقوله:" نعين هبأيضًا ذكر  -رمحه اهلل -أن البوطي

ه بس الباطل عليه باحلق فريكن إليه ظانًا أنلتوال ي ،وال يضل يف السعي إليه بني السبل املتشعبة ،احلق الذي يبتغيه
سواء أكان هذا احلق الذي يبحث عنه خرباً يريد أن يتبني صحته أو أن يعلم  ،احلق الذي يبحث عنه ويسعى إليه

. فاملنهج (60، صم2010)البوطي،"؟أم أطروحة علمية يريد أن يعرف دالئل صحتها أو بطالهنا ،مضمونه
يسلكه يف حبثه أو العامل يف علومه ويتبني من خالله صحة  ليتاملعامل ا ةالعلمي إذن أن يتبع الباحثالطريق الواضح

فبعد معرفتنا ملعىن املنهج  ،ما يبحث ويناقشلنتائج املرضية فيسريته العلمية اليت يسري عليها ليصل يف هنايته إىل ا
مدى حتقق عن دنا يف مقالتنا هذه أن نكتشف أر الذي  -رمحه اهلل -العلمي ال بّد من التعرف على البوطي

والذي اخرتناه من بني الفقهاء  ،املنهجية العلمية يف عقلية الفقيه بشكل العام والفقيه املعاصر بشكل خاص
وختصصه يف الفقه  ،ولتعدد جماالت معرفته العلمية املختلفة ،ته وشهرته اليت بلغت األفاقالنتشار صي ؛املعاصرين

 اإلسالمي وأصوله. 
   

 التعرف بالبوطي 
ضان املولود سنة والده الشيخ الفقيه مال رم ،هو حممد سعيد رمضان بن عمر بن مراد البوطي

 ،البوطان الرتكية القريبة من احلدود السورية العراقيةوالبوطي نسبة إىل جزيرة م" 1990عام"  م" واملتوىف1888"
م" التابعة جلزيرة 1929ولد حممد سعيد يف قرية " جيلكا" سنة " ،وتسمى جبزيرة ابن عمر. ووالدته امسها منجى

 ،الرفاعي يف حي ركن الدينعمل والده كإمام ملسجد  ،انتقل مع والده إىل دمشق وعمره أربع سنوات ،بوطان
إىل امرأة فاضلة بعد ذلك به  د  ه  عُ  والذيلناس إىل اخلري والصالح. تلقى حممد سعيد أول علومه من والده وداعية ل

 ،ثم التحق باملدرسة االبتدائية يف منطقة ساروجهتعلمه القرآن فختم القرآن يف ستة أشهر وعمره ست سنوات
 -الشيخ حسن حبنكة امليداين الذي كان يشرف على تدريسه وبعدها التحق مبعهد التوجيه اإلسالمي بدمشق

سنة  " الدكتوراه" ستاذيةوحصل على درجة األُ  ،األزهر الشريفوتابع دراسته بعدها يف جامعة  ،-رمحه اهلل
طروحته" ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية" نال مرتبة الشرف األوىل مع التوصية أوكانت عنوان  ،"م1965"

م" عني 1975ويف عام "  ،ستاذاً أف ،وعني بعدها مدرساً يف كلية الشريعة جامعة دمشق فأستاذاً مساعداً  ،لبالتباد
له  ،هاجلامعة حىت وفاتمتعاقدًا مع بقي حماضرًا تقعد و و ،مث رئيسًا لقسم العقائد واألديان ،مث عميداً  ،وكياًل فيها

فكان عضواً يف هيئة احملاسبة  ،وحاضر يف معظم هذه الدول ،يةمشاركات كثرية يف املؤمترات والندوات الدولية والعرب
وعضواً يف مؤسسة طابا  ،وعضواً يف مجعية نور اإلسالم يف الغرب يف فرنسا ،واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

وعضوًا للمجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية  ،وعضوًا يف اجمللس األعلى ألكادميية أكسفورد ،ظيب بأيب
نال جوائز عديدة منها جائزة ديب لشخصية  ،ومشرف على النشاط العلمي يف اجلامع األموي بدمشق ،بعمان

له أكثر من ستني مؤلفًا يف العلوم اإلسالمية  ،فضائيةتلفزيونية و  قنواتله برامج كثرية على  ،م"2004العام "
 وتبحر ،تصاصاته العلمية والفكريةاخ تتشعبقن اللغة العربية والرتكية والكردية ويلم باللغة االجنليزيةكان يت،املختلفة

لذا مل يغب  ؛يت مقدرة عجيبة يف الربط بني القدمي واجلديدأو ف ،وتشرب مقاصد الشريعة،يف العلوم العقلية والنقلية
وبه الدقيق والفهم العميق املؤيد بالدالئل العلمية متيز بأسل ،عن احلضور يف أغلب احملافل العلمية والفكرية

 

م الشام، ي()نس68-13)البوطي، بدون ط،صاركسيني والوجوديني والعلمانينيومناقشاته للغربيني وامل ،واملنطقية
 اً جمدد اً فكان عاملًا عصري .www.naseemalsham.com(نبدةعنحياةالعالمةحممدسعيدرمضانالبوطي

مأل  ،يف احلق جريئاً  ،رع اهلل واألخالق اإلسالميةغيور على ش ،حسن النية واملقصد ،سليم الطوية ،اً خملص اً ورع
للسلف  اً متبع ،بالكتاب والسنة النبوية عامالً  ،واحلكمة النافعة ،حياته وحياة الناس بالكلمة الطيبة واملوعظة احلسنة

بعد هذا  .(23صم،2002)الزحيلي، كما قال واصفوه  ،يف كل ميدان اً متفوق اً وداعيًة إسالمي،تدعغري مب ،الصاحل
علماء املسلمون يف حبوثهم واستنباطاهتم الفقهية للعملية الالتمهيد ننتقل إىل املنهج العلمي الفريد الذي اختذه 

 املعرفية وخطواته.
 

 المسلمين علماء المنهج العلمي للبحث عند
على وحث  ،حقيقة األشياء على ما هي عليهومعرفة إن الدين اإلسالمي دفع بأتباعه إىل معرفة العلم 

أو أقوال  -صلى اهلل عليه وسلم -في كتاب اهلل تعاىل أو سنة رسولهذلك يف مواطن كثرية سواء ما وردت هب
و ال  ت  ْقُف م ا ل ْيس  ل ك  ب ه  ع ْلٌم إ نَّ السَّْمع  و اْلب ص ر  و اْلُفؤ اد  ُكلُّ أُول ئ ك  ك ان   .فمن ذلك قوله تعاىل:}العلماء واألئمة

ب العلم فريضة على كل " طل:-صلى اهلل عليه وسلم -وقول رسول اهلل[ 36/ 17 اإلسراء،]{ع ْنُه م ْسُئواًل 
دون غريهم من األمم  هبم املسلمون مبنهج علمي خاص ف  ر  . ولقد عُ (1/141السيوطي، بدون ط،  )"مسلم

وإما  ،أو قوهلم:" العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو مدعياً فالدليل" ،وهي:" إن كنت ناقاًل فالصحة ،األخرى
أو  ،ما أن يكون خربًا منقوالً إ وذلك ألن البحث(13/329م، 1995)ابن تيمية، قول دل عليه دليل معلوم"

 ،والثاين حيتاج إىل أدلة تؤيد تلك الدعوى ،األول حيتاج إىل أدلة على صحة نقل هذا اخلربف ،دعوى يدعيها
 ما يسمى بفن مصطلح احلديث وفن اجلرح والتعديل وتراجم نيظهر عند املسلمثبات صحة نقل اخلرب إلطريق الف

إثبات الدعاوى أما  ،اخلرب من ضعيفهيقًا ملعرفة صحيح ن ميزانًا علميًا دقكوَّ مبجموع هذه الفنون الثالثة ت ،جالالر 
وما يتعلق بالغيبيات  ،فما يتعلق مبوجود مادي فال بد من االعتماد على براهني وشواهد من احلواس اخلمس

أما مامل يوجد فيه خرب متواتر . -صلى اهلل عليه وسلم -أو سنة رسوله -تعاىل -فمصدره خرب صادق من اهلل
أما فيما . (47-34م،ص1982 ) البوطي،ر العقلي ومسالكه املشهورةفينحصر سبيل معرفة ذلك إىل النظ

فالوقت ال  ،ص خبطوات ومراحل املنهج العلمي لدى الفقهاء بعد مرورها مبا سبق من القواعد يف هذا الشأنتخي
 هبذه وقد كثرت الكتب اليت تعين ،وسنقتصر على املالمح اهلامة مبا خيدم هدفنا هنا ،يتسع ملثلها يف هذه املقالة

" منهج :وسنعتمد على اخلطوات اليت ذكرها األستاذ مصطفى بشري الطرابلسي يف كتابه القيم ،اخلطوات ومراحلها
البحث والفتوى يف الفقه اإلسالمي بني انضباط السابقني واضطراب املعاصرين" ونرى بالبحث والتمحيص مدى 

ومدى املنهجية املوضوعية يف عقله وعقل وكتبه الفقهيةطوات خالل أحباثه بتلك اخل -رمحه اهلل -تقيد البوطي
 هبا. -رمحه اهلل -وهذا اخلطوات واملراحل كالتايل مع بيان تقيد البوطي،-رمحهم اهلل مجيعاً  -أمثاله من الفقهاء

 
 التأكد من عدم وجود إجماع في المسألة : المرحلة األولى

أو يف حكم شرعي أن يتأكد أواًل  ما، مسألة جيب على الباحث أو الفقيه عند االجتهاد والبحث يف
حىت ال جيتهد فيما أمجع عليه ،وقبل كل شيء من عدم وجود إمجاع يف املسألة أو احلكم الذي يبحث عنه
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وال  ،مجاع إذا انعقد يف مسألة ال جتوز خمالفته؛ ألن اإلاالجتهاد فيه أوحىت ال جيتهد فيما ال جيوز،اجملتهدون
ق يومن خالل التحق .(69-67م،ص2010)الطرابلسي، مناقضته يف أي عصر من العصور التالية بعد انعقاده

يف ساحة النقاش والدراسة يتبني أنه جيتهد يف التثبت من وجود  -رمحه اهلل -يف املسائل اليت عرضها البوطي
والتحقق من صحة دعوى اليت يزعمها  ،فهمومدى إمكان اتفاقهم يف تلك املسألة أو اختال ،اإلمجاع يف املسألة

 ،ال أصل هلا أو أهنا جمرد دعوى ،ومن خرج عن اإلمجاع ،فلرمبا أثبت اإلمجاع من خالل حتقيقه يف ذلك ،اخلصم
" أن املصلحة ال تتقدم على عد البحث والتحقيق الدقيق: مسألةفمن هذه التحقيقات اليت أثبت فيها اإلمجاع ب

التعارض" وبدأ هذا اإلمجاع منذ عصر الصحابة واستمر حىت بدايات النصف الثاين من القرن النص واإلمجاع عند 
وقال: بضرورة تقدمي املصلحة مطلقًا على النص  ،حىت جاء الطويف وخرج على هذا اإلمجاع ،السابع اهلجري

)البوطي، احلجة السليمنيها بناء على املنطق و وردَّ  ،وناقشها وكشف ومهها ،وذكر أدلته ،واإلمجاع عند التعارض
 اتفاق مجهور الفقهاء ما عدا إىل-رمحه اهلل -فيها البوطيومن املسائل اليت توصل  .(215-202صم،1966

فيما  ،وهي مسألة الوقف ووجوب لزومه وعدم التصرف فيه ببيع أو غريها من التصرفات -رمحه اهلل -حنيفة أيب
إال إذا سجل احلاكم  ،بأن مالك الوقف له حق التصرف يف العني املوقوفة كالعارية -رمحه اهلل -انفرد أبو حنيفة

رمحه  -ليعقب بعد ذلك البوطي ؛فيصبح الوقف الزماً  ،الوقف يف سجالته الرمسية أو يعلق املالك الوقف مبوته
الف فيصبح هذا اخل ،بأن اليوم معظم العقارات واألراضي الوقفية تسجل يف سجالت الدولة -اهلل

دعوى اليت المن صحة  -رمحه اهلل -من املسائل اليت حتقق البوطيو . (229،230 /2م، 1999)البوطي،لفظياً 
ن هنالك من إمث قال:  ،بني أقوال الفقهاء يف ذلك ،مسألة أثر تباعد البلدان يف حكم الصوم ،اخلصميزعمها 

 ،فإذا كانت شاسعة كما بني احلجاز واألندلس ،حصر اخلالف فيما إذا مل تكن املسافة شاسعة جداً بني البلدين
وممن نقل هذا اإلمجاع القرطيب عن أيب عمر يف  ،نعقد اإلمجاع على أن كل بلد مستقل بالرؤية يف حق نفسهاافقد 

 -اعرتض البوطي لكن ،رشد يف بداية اجملتهدوأثبته ابن  ،ونقل ابن حجر عن ابن عبد الرب يف فتح الباري ،تفسريه
جملموع أن بعض أهل العلم قالوا: بدليل أن اإلمام النووي نقل يف ا ،قيام اإلمجاع يف ذلك ىعلى دعو  -رمحه اهلل

إذن فال ميكن أن يكون اإلمجاع قد  ،نه جيب الصوم على مجيع أهل األرض برؤية اهلالل يف موضع منهاإ
لكن الناظر يف هذه  ،نكتفي مبا ذكرناه خشية اإلطالة ،وهناك أمثلة كثرية .(1/18م، 1981)البوطي، ثبت

كلمة األئمة ال يألو جهدًا يف حتقيق وإثبات اإلمجاع أو مدى اتفاق  -رمحه اهلل -املسائل وغريها يرى أن البوطي
يدعي أصحاهبا حصول اإلمجاع اليت دعاوىالأو نقض  ،أو اختالفهم فيها ومناقشتهم ،ااهتحىت ولو يف أضيق جزئي

 . فيها
 

 ق من صحتهاجمع النصوص الشرعية والتحق: المرحلة الثانية
واملقصود بالنصوص الشرعية: هي نصوص الكتاب والسنة اليت تتعلق وترتبط مبوضوع املسألة اليت 

وهذا ال يتأتى إال من له قدرة على معرفة آيات األحكام  ،فيجمعها ،يسعى اجملتهد والباحث معرفة حكمها
فأما  ،النقل كما مرَّ سابقاً" إن كنت ناقاًل فالصحة"ويتأكد من صحة  ،ومعرفة كيفية الوصول إليها ،وأحاديثها

وأما األحاديث النبوية فيجب  ،ال حيتاج إىل متحيص وتدقيق ،-تعاىل -القرآن فبعد اإلميان به وأنه نزل من قبل اهلل
ويستبعد ما مل  ،عتمد على ما ثبتيف ،-وسلم صلى اهلل عليه -عليه أن يتحقق من صحة نسبتها إىل رسول اهلل



293Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

 

وال  ،مجاع إذا انعقد يف مسألة ال جتوز خمالفته؛ ألن اإلاالجتهاد فيه أوحىت ال جيتهد فيما ال جيوز،اجملتهدون
ق يومن خالل التحق .(69-67م،ص2010)الطرابلسي، مناقضته يف أي عصر من العصور التالية بعد انعقاده

يف ساحة النقاش والدراسة يتبني أنه جيتهد يف التثبت من وجود  -رمحه اهلل -يف املسائل اليت عرضها البوطي
والتحقق من صحة دعوى اليت يزعمها  ،فهمومدى إمكان اتفاقهم يف تلك املسألة أو اختال ،اإلمجاع يف املسألة

 ،ال أصل هلا أو أهنا جمرد دعوى ،ومن خرج عن اإلمجاع ،فلرمبا أثبت اإلمجاع من خالل حتقيقه يف ذلك ،اخلصم
" أن املصلحة ال تتقدم على عد البحث والتحقيق الدقيق: مسألةفمن هذه التحقيقات اليت أثبت فيها اإلمجاع ب

التعارض" وبدأ هذا اإلمجاع منذ عصر الصحابة واستمر حىت بدايات النصف الثاين من القرن النص واإلمجاع عند 
وقال: بضرورة تقدمي املصلحة مطلقًا على النص  ،حىت جاء الطويف وخرج على هذا اإلمجاع ،السابع اهلجري

)البوطي، احلجة السليمنيها بناء على املنطق و وردَّ  ،وناقشها وكشف ومهها ،وذكر أدلته ،واإلمجاع عند التعارض
 اتفاق مجهور الفقهاء ما عدا إىل-رمحه اهلل -فيها البوطيومن املسائل اليت توصل  .(215-202صم،1966

فيما  ،وهي مسألة الوقف ووجوب لزومه وعدم التصرف فيه ببيع أو غريها من التصرفات -رمحه اهلل -حنيفة أيب
إال إذا سجل احلاكم  ،بأن مالك الوقف له حق التصرف يف العني املوقوفة كالعارية -رمحه اهلل -انفرد أبو حنيفة
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 -اعرتض البوطي لكن ،رشد يف بداية اجملتهدوأثبته ابن  ،ونقل ابن حجر عن ابن عبد الرب يف فتح الباري ،تفسريه
جملموع أن بعض أهل العلم قالوا: بدليل أن اإلمام النووي نقل يف ا ،قيام اإلمجاع يف ذلك ىعلى دعو  -رمحه اهلل
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 . فيها
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وقوله يف االعتماد على صحة احلديث وخترجيه يف االستدالل به عندما قال:"  ،(108م، 2005)البوطي، "وفهمه

)البوطي، "إمنا هو صحة السند أو عدم صحته ،و الرتك والرفضإمنا امليزان العلمي الذي يدعو إىل األخذ والقبول أ
 .(30صم،1991
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 استنباط األحكام من النصوص المرحلة الثالثة: 
مرحلة استنباط األحكام املراد معرفتها من تلك النصوص بذكر السابقتني يبدأ الباحث رحلتني املبعد 

: استخراج املعىن معىن االستنباطو ،(78م،ص2010الطرابلسي،)قواعد اخلاصة هباالالشرعية اليت مجعها بناء على 
نهج االستنباطي إذن هو: طريقة استخراج املف ،(2/92م،ص1999)السمعاين، املودع من النص حىت يربز ويظهر

وهذا منهج قدمي عرفه  ،األحكام من النصوص بإعمال الفكر والنظر حىت تظهر تلك األحكام واضحة بينة
 وقد اكتشفته،وطبقًا لقواعد ودالالت النصوص الشرعية،املسلمون يف استخراج األحكام من النصوص الشرعية

عقلية الفقيه املسلم من خالل التقيد باملنهج الذي رمسه السلف الصاحل وهو املنهج الذي اختذوه لفهم كتاب اهلل 
. (12،13م،ص2010)البوطي، صوصنول الفقه أو قواعد تفسري الوسنة رسوله من خالل ما يسمى اليوم بأص

فقد  ،إال أن االستنباط أعم من القياس فيشمل القياس وغريه،املنهج القياسي-املنهج االستنباطي -وقد يطلق عليه
أو باستخراج  ،يكون استخراج احلكم عن طريق االستحسان واملصلحة املرسلة والعرف وغريها من األدلة الشرعية

الدليل من املدلول أي بالنظر فيما يفيده من إطالق اللفظ أوتقييده أو اإلمجال أو التبيني أو العموم أو اخلصوص 
مما يكون طريقًا من طرق استخراج الدليل منه كما صرح بذلك اإلمام الشوكاين فيما ذهب إليه من التفرقة بني 

يف إظهار كثري من األحكام  -رمحه اهلل -مد البوطيتعاوقد ،(2/82 صم،1999)الشوكاين، االستنباط والقياس
يف كتابه حيث بني أحكام كثرية جداً ،تباع املنهج املدرسي القائم على استنباط القواعد واألحكام حسب تعبريهبا

وهكذا  متسلساً إىل مبعثه فهجرته-صلى اهلل عليه وسلم -بذكر أحداث السرية النبوية من مولدهوذلك ،فقه السرية
والسنة  -تعاىل -وقائع السرية معتمداً على مصادر السرية النبوية املتمثلة يف كتاب اهلل -رمحه اهلل -يسرد ،إىل وفاته

صلى اهلل عليه  -ليعقبه بالعرب والعظات اليت تؤخذ من ذلك املقطع من سريته ؛النبوية الصحيحة وكتب السرية
صالة  -صلى اهلل عليه وسلم -فاتت النيبفمن األمثلة التطبيقية قوله:  ،(15-5ص م،1968)البوطي،-وسلم

وهناك روايات  ،حىت صالها قضاء بعد ما غربت الشمس ،لشدة انشغاله -غزوة اخلندق -العصر يف هذه الواقعة
دلة أ ومن ،ئتة...وهذا يدل على مشروعية قضاء الفا ،من صالة صالها بعد ما خرج وقتها أكثر ،أن الذي فاته

قال: ال  ،زوة األحزابغعند انصرافه من  -الصالة والسالم عليه -هذه املشروعية ما ثبت يف الصحيحني أن النيب
صالها يف بين  وبعضهم ،الطريق وأدرك الوقتفصلى بعضهم يف  ،"أو الظهر" إال يف بين قريظةيصلني أحد العصر

اده وقد مرت أمثلة قبل هذه الفقرة على إير . (347،348،صم1968)البوطي، قريظة بعدما خرج وقتها قضاء
ومسائل  ،رتتب على تلك األدلة كما يف مسألة انتفاع اإلنسان بأعضاء إنسان آخراألدلة مث بيان األحكام اليت ت

م، 1981)البوطي، وغريها من املسائل. وكما يف بيانه أحكام االلتزامات الشرعية وقوله ،حتديد النسل
. النذور فيما إذا  1تكون شرعية وجيب الوفاء هبا إذا كانت بطريقة من الطرق التالية: ن االلتزاماتإ :(80،81ص

. األميان؛ لقول اهلل تعاىل:} وال 2. [29 /22 احلج،]كانت وافية بشروطها؛ لقوله تعاىل:} وليوفوا نذورهم {
العقود الشرعية الصحيحة؛ . 3. [91 /16 النحل،]تنقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلتم اهلل عليكم كفياًل {

النسبة ملراعاته القواعد تفسري أما ب .[1 /5 ]املائدة،لقول اهلل تعاىل:} يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {
رمحه  -كيف ال وقد عدَّ البوطي  ،فقد تقيد هبا واحتكم إليها يف سائر استنباطاته ،األحكام نباطهتيف اس النصوص

املنهج الذي سار عليه السلف من الصحابة والتابعني وهو الذي احتكموا إليه يف هذا العلم هو لباب  -اهلل
 ،لنا أصوله وقواعده عملي هذا املنهج وبينوهفكانوا خري من رمسوا لنا بالتطبيق ال ،تفسريهم النصوص وتأويلها
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العقود الشرعية الصحيحة؛ . 3. [91 /16 النحل،]تنقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلتم اهلل عليكم كفياًل {

النسبة ملراعاته القواعد تفسري أما ب .[1 /5 ]املائدة،لقول اهلل تعاىل:} يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {
رمحه  -كيف ال وقد عدَّ البوطي  ،فقد تقيد هبا واحتكم إليها يف سائر استنباطاته ،األحكام نباطهتيف اس النصوص

املنهج الذي سار عليه السلف من الصحابة والتابعني وهو الذي احتكموا إليه يف هذا العلم هو لباب  -اهلل
 ،لنا أصوله وقواعده عملي هذا املنهج وبينوهفكانوا خري من رمسوا لنا بالتطبيق ال ،تفسريهم النصوص وتأويلها

 

عليه الصالة  -ألن فهم كل من كتاب اهلل وسنة النيب ؛ودربونا على كيفية استنباط املبادئ واألحكام مبوجبه
ال يستقيم دون التزام هذا املنهج املرسوم إىل ذلك، بل أوجب رجوع مجيع املسلمني ويف كل العصور  -والسالم

ه لقواعد من األمثلة التطبيقية على مراعات.(12،13م، ص2010)البوطي،ولشىت فئاهتم إىل هذه القواعد واألصول
الصحابة عدم  -ه الصالة والسالمعلي -من مشروعية قضاء الصالة الفائتة واستدالله بأمر النيبما سبق هذا الفن 

 ،عند وصوهلم قضاءً وبعضهم صالها  ،فأدرك بعضهم يف الطريق فصالها ،صالة العصر إال يف بين قريظةإقامة 
ض عليل خيصص وجوب القضاء ببومل يثبت د ،قوله: وهؤالء مل يكونوا نائمني وال ناسنيبذلك  على معقباً 

صالة أو نسيها من نام عن ث:" يفهم من احلدي الذي ةأما من خصصه مبفهوم املخالف ،األسباب دون بعض
فإنه توهم منهم؛ وذلك ألن املقصد من هذا احلديث (349،350 /2ه، 1414)الزيلعي، "فليصلها إذا ذكرها

إذ ال يشرتط ملن والتنبه على القصد يف القيد" إذا ذكرها" ،غريمهاليس هو أمر النائم أو الناسي بقضاء الصالة دون 
و فهذا ه ،يبادر إىل القضاء عند التذكرعليه أن وإمنا ،يقضي صالة أن ينتظر حىت حيل وقتها من اليوم الثاين

فهذا يدل على عدم وجود داللة  ،علماء احلديث وشراحه املقصود من احلديث كما دل عليه صيغته وذكره
 -تقيد البوطي. (347،348م، ص1968)البوطي،للنوم والنسيان يف احلديث ةيعية تتعلق مبفهوم املخالفتشر 

يف وجوب القضاء من "العام والذي دل عليه كلمة" قضاءهنا مبذهب اجلمهور القائل: بعموم لفظ  -رمحه اهلل
 املفهوم مل يره خمصصاً يتكامل شروطمل وأيضًا ملا،مع املنهج فوت الصالة عن عمد أو عن سهو فتطابق النتيجة

خالفة من دالالت األلفاظ كما يقول به املمع أنه يرى أن مفهوم . للعموم
وال نزيد خشية  ،. ففي هذه األمثلة لبالغ على صدق ما نقول(225،226م،ص1991)البوطي،اجلمهور
 اإلطالة.

  
 الحمل على النصوصالمرحلة الرابعة: 

فعند  ،الباحث اجلهد فال يرى نصاً يف حكم املسألة اليت يريد معرفة حكمهاعندما يستفرغ اجملتهد أو 
املسألة اليت يبحث فيها علة فيبحث يف  ،وذلك باحلمل عليه ،ال وهو القياسذلك يلجأ إىل ما هو يف قوة النص أ

ذي ورد حلق هذا الذي مل ينص على حكمه باألمر الأ ،يف شيء آخر منصوص عليهفإن عرفها ووجدنفس العلة 
 فليست لكل ،احلوادث غري متناهية والنصوص متناهية وهذا ألن ؛يف حكمه نص الشرتاكهما يف علة احلكم

ببيان معىن  -رمحه اهلل -اهتم البوطي.(84-82م، ص2010)الطرابلسي، لى حكمهانص خاص يدل ع مسألة
والنسبة بني القياس واملصلحة املطلقة من خالل  ،ونسبته من الكتاب والسنة ،القياس ومصدر داللته على األحكام

خذ هبا الستنباط األاليت أمجع العلماء يف  ،صادر الشريعة املعتربةمإميانًا منه أن القياس من  ،حبثه يف املصاحل
وا إليه يعتمد يف استدالله لبناء األحكام الفقهية أو بياهنا عند االحتجاج ألئمة الفقه ملا ذهب اههلذا كله تر  ؛األحكام
وهذا ما سنراه واضحًا يف  ،فاسد من خالل مناقشته ألدلة الفقهاءويكشف عن القياس الصحيح من ال ،بالقياس

وهذه العلة موجود يف  ،سكار فيها؛ لوجود جنس اإلحمرمةيراها أهنا شرب البرية ففي حكم  ،منهجه التطبيقي
 ،قاس البرية على اخلمرتف "البرية "والفرع  "اخلمر"من األصل عهما علة واحد يف كلفيجم ،وبسببها حرمت ،اخلمر

عورض هذا  ،وما يتومهه البعض من وجود لذة أوفائدة جلعله وصفًا مناسبًا حللِّه ،ويأخذ حكمه من حرمة شربه
م، 1966)البوطي، الوهم مما ختيله هؤالء بأن املصلحة املرسلة فيها معارض بالقياس الذي هو أعلى منه يف الرتبة
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هما يف نفس العلة عن طريق القياس حكم البرية حبكم اخلمر الشرتاك -رمحه اهلل -. فهنا أحلق(232-216ص
فيه فتساوى  ُسكرين بالتحرمي لعلة هي وجود الفاألول مل يرد نص يف حكمه بينما ورد يف الثا ُسكراليت هي ال

رمحه  -البوطيعليها ومن األمثلة اليت اعتمد ، ميما فاشرتكا يف احلكم وهو التحر األول مع الثاين يف وجود العلة فيه
وسائل اليت يستعملها الزوجان أو أحدمها الوسيلة من القياسه كل  ،لتأصيل مسألة فقهية بالقياس على النص -اهلل

وغريها من الوسائل اليت يبدعها  ،كاستعمال احلبوب اليت متنع احلمل يف أوقات ال يتوقع فيها العلوق  ،ملنع احلمل
عن زوجته املنصوص على حكمه يف األحاديث  ئهزل الذي ميارسه الرجل يف منع ماعلى الع ،األطباء يف هذا اجملال

واحلكم هنا اجلواز مع الكراهة  ،يف إثبات حكم األول قياسًا على الثاين الشرتاكهما يف نفس العلة ،الشريفة
الزوجني من  كلا يف شروطهما أيضًا أي أن يكون استعمال تلك الوسائل برضى  بشرط أن جيتمع ،التنزيهية
ويكون بينهما  ،به ورة طبيب موثوقوبناء على مش ،وأن ال يستتبع استعماهلا ضرراً يف اجلسم أو النفس ،واتفقامها

أن تنصيب  -رمحه اهلل -ومنها أيضًا يرى البوطي .(24م،ص1976)البوطي،لقاء شرعي وليس عن طريق الزنا
يدخل يف حكم  ،من الناس أو بتفوض من أهل االختيار له يف ذلك ومن غري رضى ،اإلمام من قبل إمام قبله

فإن كال احلالتني جيمعهما علة واحدة وهي اإلمامة اليت تقوم على  ،بناء على القياس ،تنصيب اإلمام نفسه بالغلبة
 ةمع املالحظ أن أكثر الفقهاء يرون انعقاد اإلمام ،واخلالية عن مشاورة الناس واسرتضائهم ،دعائم القوة والغلبة

ول حلق األفأ ،على قياس الشبيه بالشبيه اً اعتماد ،فريى أن هذا مثل ذاك ،مع تلبسه باملعصية ،درءًا للفتنة،بالغلبة
ومن األمثلة اليت يرى البعض أنه قائم على  .(155صم،2017)البوطي، ستوائهما يف علية احلكمبالثاين ال

فريى هؤالء أن  ،التعامل مع أوراق اليانصيب ،يرى أنه قياس فاسد -اهلل رمحه -القياس الصحيح إال أن البوطي
 لكن ،الكسب املادي الذي يرتتب عليه وما جير من ذلك من املسامهة يف أعمال الرب واخلري وصفًا مناسبًا حللِّه

وهو ما ُحرم بسببه  ،داوة والبغضاءمنه وهو الغرر الذي يفضي إىل العارض بوصف آخر أعلى هذا الوصف مع
فُحرم األول قياسًا على  ،فيقاس اليانصيب على امليسر يف احلكم الجتماعهما يف نفس العلة ،امليسر
 .(233، صم1966)البوطي، الثاين

  
 دفع التعارض بين األدلة المرحلة الخامسة: 

ما يقضي حبكم كل منه  ،وجد دليلنيإذا  ،إىل دفع التعارض يف املسألة اليت يبحث فيها يلجأ الباحث
أي يف  -وهذا التعارض يف الظاهر ،واآلخر اإلجياب كأن يقتضي أحدمها التحرمي  ،نفسها املسألةخالفًا لآلخر في

والتناقض دليل  ،-تعاىل -واألدلة مرجعها إىل اهلل ،أما يف حقيقة األمر فال تعارض بني األدلة -نظر الباحث
هلذا فمن املقرر عند العلماء . (87-74م، ص2010)الطرابلسي،-تعاىل -وهو مما يستحيل يف حق اهلل ،عجز

فليس  ،أن تتعارض وتتضاربال ميكن  -صلى اهلل عليه وسلم -أن األحاديث اليت صحت روايتها عن رسول اهلل
ومل جند عنه :"-رمحه اهلل -قال الشافعي ،من املعقول اختالف هذه املرويات مع خروجها من مشكاة واحدة

ب  أو غريه من سنته أو حديثني خمتلفني إال وهلما خمرج أو على أحدمها داللة بأخذ ما وصفت: إما مبوافقةكتا
إىل التوافق والتآلف بني النصوص اليت  -رمحه اهلل -فقد جلأ البوطي ،(9/29م، 1940)الشافعي، ل"ئبعض الدال

ليزيل بذلك اإللباس والتناقض الذي وقع فيه كثري من الكّتاب  ؛قد توهم التعارض فيما بينها يف القضايا الفقهية
خرى اليت واآليات األ ،منها: اآليات اليت تأمر بقتال املشركني من غري سبب ،ذه القضاياوالباحثني عند طرحهم هل
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هما يف نفس العلة عن طريق القياس حكم البرية حبكم اخلمر الشرتاك -رمحه اهلل -. فهنا أحلق(232-216ص
فيه فتساوى  ُسكرين بالتحرمي لعلة هي وجود الفاألول مل يرد نص يف حكمه بينما ورد يف الثا ُسكراليت هي ال

رمحه  -البوطيعليها ومن األمثلة اليت اعتمد ، ميما فاشرتكا يف احلكم وهو التحر األول مع الثاين يف وجود العلة فيه
وسائل اليت يستعملها الزوجان أو أحدمها الوسيلة من القياسه كل  ،لتأصيل مسألة فقهية بالقياس على النص -اهلل

وغريها من الوسائل اليت يبدعها  ،كاستعمال احلبوب اليت متنع احلمل يف أوقات ال يتوقع فيها العلوق  ،ملنع احلمل
عن زوجته املنصوص على حكمه يف األحاديث  ئهزل الذي ميارسه الرجل يف منع ماعلى الع ،األطباء يف هذا اجملال

واحلكم هنا اجلواز مع الكراهة  ،يف إثبات حكم األول قياسًا على الثاين الشرتاكهما يف نفس العلة ،الشريفة
الزوجني من  كلا يف شروطهما أيضًا أي أن يكون استعمال تلك الوسائل برضى  بشرط أن جيتمع ،التنزيهية
ويكون بينهما  ،به ورة طبيب موثوقوبناء على مش ،وأن ال يستتبع استعماهلا ضرراً يف اجلسم أو النفس ،واتفقامها

أن تنصيب  -رمحه اهلل -ومنها أيضًا يرى البوطي .(24م،ص1976)البوطي،لقاء شرعي وليس عن طريق الزنا
يدخل يف حكم  ،من الناس أو بتفوض من أهل االختيار له يف ذلك ومن غري رضى ،اإلمام من قبل إمام قبله

فإن كال احلالتني جيمعهما علة واحدة وهي اإلمامة اليت تقوم على  ،بناء على القياس ،تنصيب اإلمام نفسه بالغلبة
 ةمع املالحظ أن أكثر الفقهاء يرون انعقاد اإلمام ،واخلالية عن مشاورة الناس واسرتضائهم ،دعائم القوة والغلبة

ول حلق األفأ ،على قياس الشبيه بالشبيه اً اعتماد ،فريى أن هذا مثل ذاك ،مع تلبسه باملعصية ،درءًا للفتنة،بالغلبة
ومن األمثلة اليت يرى البعض أنه قائم على  .(155صم،2017)البوطي، ستوائهما يف علية احلكمبالثاين ال

فريى هؤالء أن  ،التعامل مع أوراق اليانصيب ،يرى أنه قياس فاسد -اهلل رمحه -القياس الصحيح إال أن البوطي
 لكن ،الكسب املادي الذي يرتتب عليه وما جير من ذلك من املسامهة يف أعمال الرب واخلري وصفًا مناسبًا حللِّه

وهو ما ُحرم بسببه  ،داوة والبغضاءمنه وهو الغرر الذي يفضي إىل العارض بوصف آخر أعلى هذا الوصف مع
فُحرم األول قياسًا على  ،فيقاس اليانصيب على امليسر يف احلكم الجتماعهما يف نفس العلة ،امليسر
 .(233، صم1966)البوطي، الثاين

  
 دفع التعارض بين األدلة المرحلة الخامسة: 

ما يقضي حبكم كل منه  ،وجد دليلنيإذا  ،إىل دفع التعارض يف املسألة اليت يبحث فيها يلجأ الباحث
أي يف  -وهذا التعارض يف الظاهر ،واآلخر اإلجياب كأن يقتضي أحدمها التحرمي  ،نفسها املسألةخالفًا لآلخر في

والتناقض دليل  ،-تعاىل -واألدلة مرجعها إىل اهلل ،أما يف حقيقة األمر فال تعارض بني األدلة -نظر الباحث
هلذا فمن املقرر عند العلماء . (87-74م، ص2010)الطرابلسي،-تعاىل -وهو مما يستحيل يف حق اهلل ،عجز

فليس  ،أن تتعارض وتتضاربال ميكن  -صلى اهلل عليه وسلم -أن األحاديث اليت صحت روايتها عن رسول اهلل
ومل جند عنه :"-رمحه اهلل -قال الشافعي ،من املعقول اختالف هذه املرويات مع خروجها من مشكاة واحدة

ب  أو غريه من سنته أو حديثني خمتلفني إال وهلما خمرج أو على أحدمها داللة بأخذ ما وصفت: إما مبوافقةكتا
إىل التوافق والتآلف بني النصوص اليت  -رمحه اهلل -فقد جلأ البوطي ،(9/29م، 1940)الشافعي، ل"ئبعض الدال

ليزيل بذلك اإللباس والتناقض الذي وقع فيه كثري من الكّتاب  ؛قد توهم التعارض فيما بينها يف القضايا الفقهية
خرى اليت واآليات األ ،منها: اآليات اليت تأمر بقتال املشركني من غري سبب ،ذه القضاياوالباحثني عند طرحهم هل

 

ف إ ذ ا اْنس ل خ  تعاىل:} قولهفمن األول:  ،واستجارهتم إن هم طلبوا ذلك ،ال تنهى عن الرب هبم واإلحسان إليهم
ق اُموا ْرص د  ف إ ْن ت ابُوا و أ  اأْل ْشُهُر احْلُُرُم ف اقْ تُ ُلوا اْلُمْشر ك ني  ح ْيُث و ج ْدمُتُوُهْم و ُخُذوُهْم و اْحُصُروُهْم و اقْ ُعُدوا هل ُْم ُكلَّ م  

يٌم { ة  و آت  ُوا الزَّك اة  ف خ لُّوا س ب يل ُهْم إ نَّ اللَّه  غ ُفوٌر ر ح  ومن الثانية: قوله:} ال  ي  ن ْه اُكُم  ،وأمثاهلا[، 9/29التوبة، ]الصَّال 
طُوا إ ل ْيه ْم إ نَّ اللَّه  حيُ بُّ اللَُّه ع ن  الَّذ ين  ملْ  يُ ق ات ُلوُكْم يف  الدِّين  و ملْ  خُيْر ُجوُكْم م ْن د ي ار ُكْم أ ْن ت    ب  رُّوُهْم و تُ ْقس 

.إ منَّ ا ي  ن ْه اُكُم اللَُّه ع ن  الَّذ ين  ق ات  ُلوُكْم يف  الدِّين  و أ ْخر ُجوُكْم م ْن د ي ار ُكْم و ظ اه   ط ني  ُكْم أ ْن ت  و لَّْوُهْم اْلُمْقس  ُروا ع ل ى إ ْخر اج 
ُْم ف ُأول ئ   {و م ْن ي  ت  و هلَّ وبعد التحقيق والتدقيق واملناقشة آلراء الفقهاء وأدلتهم [ 98 /60املمتحنة، ]ك  ُهُم الظَّال ُمون 

أن سبيل التوفيق بينها هو ترجيح بأن علة القتال هو احلرابة كما ذهب  -رمحه اهلل -رأى البوطي ،فيما ذهبوا إليه
فيكون معاجلة  ؛وابن حزم الذين قالوا: إنه الكفرللشافعي والظاهرية  األقوالهور الفقهاء خالفًا ألظهر إليه مج
-94م،1993) البوطي،عتداءبالقتال ورد اال :ومعاجلة احلرابة ،بالدعوة واحلوار والتبليغ والكلمة احلسنة :الكفر
بني قوله تعاىل: } و ال  ت  ْقر بُوا م ال  اْلي ت يم  إ الَّ  ،ومن التعارض الذي قد وقع بني الكتاب والسنة يف الظاهر .(107

ُه { ُلغ  أ ُشدَّ ي  أ ْحس ُن ح ىتَّ ي  ب ْ
 -عليه الصالة والسالم -من السنة: أن رسول اهلل[ و 152 /6األنعام، ]ب الَّيت  ه 

صلى اهلل عليه  -ل اهللعنه فسام رسو  -رضي اهلل -اشرتى مربداً من غالمني يتيمني كانا يف كفالة أسعد بن زرارة
حىت ابتاعه منهما بعشرة  -صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل فأىب ،فيه: فقاال: بل هنبه لك يا رسول اهلل -وسلم
جبوابني: أحدمها: ما جاء  نهنه ميكن أن جياب عإيف التوفيق بينهما قال: و ،(5/60ه، 1422) البخاري، دنانري

ه منهما بواسطته. كلَّم عمهما الذي كانا يف كفالته وابتاع  -صلى اهلل عليه وسلم -يف رواية أخرى أن النيب
األرض منهما بوصفه وليًا عامًا جلميع -وسلمصلى اهلل عليه-رسول اهللثانيهما: اشرتى

 ،تنهى عن عزل الرجل ماءه عن زوجتهومن التعارض بني جمموع أحاديث  .(215م،ص1968البوطي،)املسلمني
إىل القواعد وأوفقها مع  هأقرب الوجو ختار ما هو او  ،فذكر أوجه التوافق بني اجملموعتني ،لى اجلوازوأخرى تدل ع

تفى نفا ،واألخرى تدل على أصل اجلواز ،أحاديث النهي تدل على الكراهة التنزيهيةأن وأن غاية األمر  ،السنة
من األمثلة اليت يطول ذكرها هذا وغريها .(22-18م،ص 1976)البوطي،الضعفالتعارض وموجب الشذوذ أو 

وكيف أنه انتهج طريق تفسري النصوص  ،بني األدلة الشرعية املتعارضة يف الظاهر -رمحه اهلل -يف توافق البوطي
إلزالة عما قد  ؛أو تفسريها بالسنة وأقوال الصحابة واألئمة األعالم ،القرآنية بالقرآن حسب قواعد تفسري النصوص

 هام.يواإللتباس يتعرض ذلك من اال
  

 مراعاة ما ينتاب األحكام من عوارضالمرحلة السادسة: 
من الكتاب والسنة والقياس وهي األدلة اإلمجالية اليت يلجأ إليها  النصوص الشرعية املتمثلة يف كل  

ولكن قد ينتاهبا بعض العوارض أو األدلة اليت  ،وعلى الرتتيب الذي ذكر ،فة حكم املسألة املراد حبثهاالباحث ملعر 
وهي كثرية منها: املصاحل  ،إىل اعتبارها والرجوع إليها وتطبيقها عند استنباط األحكام تأقرهتا الشريعة وأرشد

يه اجملتهد عند البحث قوهي أقربإىل كوهنا ضوابط كلية يراعيها الف ،واالستصحاب ،والعرف ،الذرائعسد و  ،املرسلة
من  -رمحه اهلل -النظر والبحث فيما كتبه البوطي وعند تدقيق .(91-87م، 2010)الطرابلسي،تنباطواالس

يف استنباط األحكام نرى أنه اعتمد على هذه األدلة أو الضوابط املختلفة  ،األحباث واملسائل الفقهية واألصولية
 ،اإلمكان رونلخصه قد -رمحه اهلل -لبوطيفيما استدل هبا ا ،نذكر مثااًل واحداً على كل ضابط ،واالستدالل هبا 
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والعلوم األخرى كفن اجلرح  ،مصلحة دراسة علوم العربية ،فمن األحكام اليت اعتمد فيها على املصاحل املرسلة
 ،على الشعب لتفي حباجات اجليش وسد الثغورفرض الدولة ضرائب و ،واملنطق والفلسفة ،والتعديل وعلم األصول

ولكنها تدخل ضمن مقصد من  ،وليس هلا شاهد من االعتبار أو اإللغاء ،عصر النبوة املصاحل ظهرت بعدوهذه 
. ومن أمثلة االستحسان (80،81م،2016)البوطي، (و350،351م، ص1966)البوطي،  مقاصد الشريعة

وصحة عقد  ،واز عقد السلم مع أنه داخل يف عموم بيع اإلنسان ما ليس عندهللحنفية هي قوهلم جباليت ذكرها 
وقول الرجل: مايل صدقة على  ،االستصناع مع وجود الغرر فيه بسبب اجلهل ويدخل حتت بيع املعدوم

ومن أمثلة  .(244-239م، 1966البوطي،)مال الزكاة فقط استحساناً دفع اقتصار إلزامه على و ،املساكني
بقول الصحايب أو مذهبه ما ذكره يف حكم مسألة: اإلقامة والتجنيس  -رمحه اهلل -استدالل البوطيالتطبيقية يف 
مث يتغري احلكم وفق  ،األصلية وأن األصل اإلقامة واالستيطان يف أي بقعة من األرض هي اإلباحة ،يف دار الكفر

هذه األدلة قواعد فقهية وقال: ومصداق عدة ذلكعندوذكر ،قتضيه القواعد الفقهية األخرىاملوجبات الطارئة وملا ت
 ،مل حيبسوا أنفسهم يف املدينة املنورة -رضوان اهلل عنهم -أن الصحابة:يف حياة أصحاب رسول اهلل وأعماهلم فهي

مث  ،وكان د اف ُعُهم هو القيام بواجب الدعوة إىل دين اهلل ،كفر واحلربالحىت يف ديار انتشروا يف ربوع األرض لكنهم
عليه  -والبعثات اليت كانت يوجهها رسول اهلل ،فالقوافل بني الشام واحلجاز مل تنقطع ،رعاية مصاحلهم الدنيوية

 ،منها بعثة عروة بن مسعود وغيدن بن سلمة إىل أطراف اليمن ،ملختلف مصاحل اإلسالمية -الصالة والسالم
)البوطي، ع الكثريةوغري ذلك من الوقائ ،ليتعلما صناعة الدبابات واجملانيق والضبور ،وكانت دار كفر آنذاك

عرف اخلاص على ال يف استداله -رمحه اهلل -البوطيعليها ومن األحكام اليت استند .(189-1/185م، 1992
وبذلك  ،فيكتسب صاحبه اختصاص حاجز شرعاً  ،اً شرعي اً وهل يعترب حق ،سم التجاريبأهل حرفة معينة حق اال

ن االسم التجاري رمز تعريف ببضاعة انفرد إف ،ارجيستأثر هبذا احلق؟ وبناء على العرف التجاري الدَّ 
أن هذا الشعار الذي يعتمد صاحبه لبضاعته حقاً مكتسباً له ال حق لغريه لذا اقتضى هذا العرفب ؛صاحبهابصنعتها

النتيجة: أن االسم ف ،فإنه يكون بدوره مصدراً لثبوت معىن احلق الشرعي ،فإذا كان هذا هو العرف التجاري ،فيه
)البوطي، ق تتعلق به مصلحة عائدة خاصة لصاحب السلعة ويعطيه مزية احلصر واالختصاصالتجاري ح

ستند يف استدالهلا إىل سد الذرائع: حكم إسقاط احلمل املتكون من اومن األحكام اليت .(93-1/91م،1992
صرحية لقاعدة سد ناقضة منها: أن يف القول جبواز إسقاطه حرمة اإلجهاض من محل سفاح بأدلة عدة مرأى ،الزنا

ويرتك  ،ويتنبه الناس إىل فعلتها ،فبه ُيكشف السرت ،هو احلمل اأسباب اليت متنع املرأة من الزن الذرائع؛ ألن من أهم
أما إذا وجدت سبياًل شرعياً  ،منعتها هذه الفضيحة ،-تعاىل -تردعها اخلشية من اهللمل هلا آثاراً طيلة حياهتا؛ فإن 

 ،وتُزال هبا تلك العقبة اليت كانت متنعها من الفاحشة ،فضيحتها بفتوى ُتضع بني يديهاومن  ،للتخلص من محلها
وتفتح أبواب الذريعة أمامها سهلة ميسورة؛ فهذا مما خيالف دين اهلل وشرعه وحكمته يف قانونه املرسوم يف رعاية 

قوع اليت أمجع األئمة على سده املقاصد والوسائل. فهذه مفسدة راجحة على مصلحة مقطوعة الوقوع أو غالبة الو 
 .(98 -96،م1976)البوطي، من الذرائع
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والعلوم األخرى كفن اجلرح  ،مصلحة دراسة علوم العربية ،فمن األحكام اليت اعتمد فيها على املصاحل املرسلة
 ،على الشعب لتفي حباجات اجليش وسد الثغورفرض الدولة ضرائب و ،واملنطق والفلسفة ،والتعديل وعلم األصول

ولكنها تدخل ضمن مقصد من  ،وليس هلا شاهد من االعتبار أو اإللغاء ،عصر النبوة املصاحل ظهرت بعدوهذه 
. ومن أمثلة االستحسان (80،81م،2016)البوطي، (و350،351م، ص1966)البوطي،  مقاصد الشريعة

وصحة عقد  ،واز عقد السلم مع أنه داخل يف عموم بيع اإلنسان ما ليس عندهللحنفية هي قوهلم جباليت ذكرها 
وقول الرجل: مايل صدقة على  ،االستصناع مع وجود الغرر فيه بسبب اجلهل ويدخل حتت بيع املعدوم

ومن أمثلة  .(244-239م، 1966البوطي،)مال الزكاة فقط استحساناً دفع اقتصار إلزامه على و ،املساكني
بقول الصحايب أو مذهبه ما ذكره يف حكم مسألة: اإلقامة والتجنيس  -رمحه اهلل -استدالل البوطيالتطبيقية يف 
مث يتغري احلكم وفق  ،األصلية وأن األصل اإلقامة واالستيطان يف أي بقعة من األرض هي اإلباحة ،يف دار الكفر

هذه األدلة قواعد فقهية وقال: ومصداق عدة ذلكعندوذكر ،قتضيه القواعد الفقهية األخرىاملوجبات الطارئة وملا ت
 ،مل حيبسوا أنفسهم يف املدينة املنورة -رضوان اهلل عنهم -أن الصحابة:يف حياة أصحاب رسول اهلل وأعماهلم فهي

مث  ،وكان د اف ُعُهم هو القيام بواجب الدعوة إىل دين اهلل ،كفر واحلربالحىت يف ديار انتشروا يف ربوع األرض لكنهم
عليه  -والبعثات اليت كانت يوجهها رسول اهلل ،فالقوافل بني الشام واحلجاز مل تنقطع ،رعاية مصاحلهم الدنيوية

 ،منها بعثة عروة بن مسعود وغيدن بن سلمة إىل أطراف اليمن ،ملختلف مصاحل اإلسالمية -الصالة والسالم
)البوطي، ع الكثريةوغري ذلك من الوقائ ،ليتعلما صناعة الدبابات واجملانيق والضبور ،وكانت دار كفر آنذاك

عرف اخلاص على ال يف استداله -رمحه اهلل -البوطيعليها ومن األحكام اليت استند .(189-1/185م، 1992
وبذلك  ،فيكتسب صاحبه اختصاص حاجز شرعاً  ،اً شرعي اً وهل يعترب حق ،سم التجاريبأهل حرفة معينة حق اال

ن االسم التجاري رمز تعريف ببضاعة انفرد إف ،ارجيستأثر هبذا احلق؟ وبناء على العرف التجاري الدَّ 
أن هذا الشعار الذي يعتمد صاحبه لبضاعته حقاً مكتسباً له ال حق لغريه لذا اقتضى هذا العرفب ؛صاحبهابصنعتها

النتيجة: أن االسم ف ،فإنه يكون بدوره مصدراً لثبوت معىن احلق الشرعي ،فإذا كان هذا هو العرف التجاري ،فيه
)البوطي، ق تتعلق به مصلحة عائدة خاصة لصاحب السلعة ويعطيه مزية احلصر واالختصاصالتجاري ح

ستند يف استدالهلا إىل سد الذرائع: حكم إسقاط احلمل املتكون من اومن األحكام اليت .(93-1/91م،1992
صرحية لقاعدة سد ناقضة منها: أن يف القول جبواز إسقاطه حرمة اإلجهاض من محل سفاح بأدلة عدة مرأى ،الزنا

ويرتك  ،ويتنبه الناس إىل فعلتها ،فبه ُيكشف السرت ،هو احلمل اأسباب اليت متنع املرأة من الزن الذرائع؛ ألن من أهم
أما إذا وجدت سبياًل شرعياً  ،منعتها هذه الفضيحة ،-تعاىل -تردعها اخلشية من اهللمل هلا آثاراً طيلة حياهتا؛ فإن 

 ،وتُزال هبا تلك العقبة اليت كانت متنعها من الفاحشة ،فضيحتها بفتوى ُتضع بني يديهاومن  ،للتخلص من محلها
وتفتح أبواب الذريعة أمامها سهلة ميسورة؛ فهذا مما خيالف دين اهلل وشرعه وحكمته يف قانونه املرسوم يف رعاية 

قوع اليت أمجع األئمة على سده املقاصد والوسائل. فهذه مفسدة راجحة على مصلحة مقطوعة الوقوع أو غالبة الو 
 .(98 -96،م1976)البوطي، من الذرائع

 
 
 

 

 استصحاب الحكم األصلي لألشياء المرحلة السابعة: 
وذلك إذا مل  ،وهذه هي املرحلة األخرية اليت يلجأ إليها اجملتهد ملعرفة احلكم الشرعي يف أي مسألة

واألصل يف األشياء: اإلباحة يف  احلكم األصلي لألشياء.استصحاب وهي،ذكرها  من األدلة اليت سبقالً جيد دلي
أي يقضي الفقيه بذلكاستمرار احلكم الثابت بالدليل العام القاضي بإباحة املنافع  ،واحلرمة يف املضار ،املنافع

باستصحاب  -رمحه اهلل -ومن األحكام اليت استدل البوطي .(91،92م،2010)الطرابلسي، وحظر املضار
وإمنا هو نذير موت ،يف حكم املوت الدماغي أنه ال يعترب موتًا حقيقياً  أيه: ر وهي كثرية نذكر منها ،احلال

:" األصل بقاء وكان فيما استند إليه من األدلة قاعدة احلكم باستصحاب األصل وهو ما يعرب عنه بقوهلم،حقيقي
تند الداللة الطبية القائل بوقوع املوت وأقوى من مس،وأهنا تقتضي القول باستمرار احلياة"ما كان على ما كان

. ويف حكم اإلقامة والتجنيس يف دار الكفر ذكر قواعد فقهية لالعتماد (2/144م، 1992البوطي،)احلقيقي
 -1/185م، 1992)البوطي، " األصل يف األشياء اإلباحة ":قاعدة عليها من خالل بيانه هذه األحكام منها

208). 
 

 الخاتمة
ملعرفة احلقيقة هبم يف ثنايا هذه املقالة كيف التزم املسلمون األوائل مبنهج علمي خاص  رأى الباحثأ  

صحة نقل اخلرب ظهر مصطلح احلديث وفن اجلرح ثبات " فاإلفالصحة، أو مدعيًا فالدليلهو:" إن كنت ناقاًل 
رب من ضعيفه، وإلثبات الدعاوى والتعديل وتراجم الرجال، ومبجموعه تكوَّن ميزانًا علميًا دقيقًا ملعرفة صحيح اخل

ات ياليت تتعلق باألمور احملسوسة املادية فهي حتتاج إىل براهني وشواهد من احلواس اخلمس، أما اليت تتعلق بالغيب
أو رسوله، وإن مل يوجد فيه خرب صادق احنصر معرفته إىل  -تعاىل -فمرجع صدقه أو كذبه اخلرب الصادق من اهلل

 املشهورة.النظر العقلي ومسالكه 
ب   لقد أثبتت هذه الدراسة أن العقل الفقهي منذ فجر وجوده قد التزم خبطوامتنهج البحث العلمي 

الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، يف البحث واالستنباط، وكذلك التزم به الفقهاء املعاصرون على سبيل املثال 
هذه  منضها يف ساحة البحث والنقاش، و الذي سار على هذه اخلطوات يف كافة أحباثه ومسائله اليت عر 

 : اخلطوات
يف حتقيق وإثبات فهو ال يألوا جهداً  :تأكده من عدم وجود إمجاع يف املسألة اليت يريد معرفة حكم الشرعي هلا. 1

 م فيها ومناقشتهم، أو نقض الدعاوى، أو اختالفهااإلمجاع أو مدى اتفاق كلمة األئمة حىت ولو يف أضيق جزيئاهت
 يدعي أصحاهبا حصول اإلمجاع فيها. اليت 

ذكر أدلة تلك املسألة وما يدور حوهلا من نصوص خالل ق من صحتها من لنصوص الشرعية والتحق.مجعه ل2
قه من صحة بعد حتق، املسألةالفقهية وضوابطها، اليت تتعلق بقواعد الأو من ، آنية كانت أو نبويةشرعية قر 

األخذ والقبول أو الرتك والرفض، إمنا هو صحة السند أو عدم  يف اتبعهامليزان العلمي الذي األحاديث وخترجيها، و 
 .صحته
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لباب املنهج الذي سار عليه  القواعدمراعيًا قواعد تفسري النصوص، وهذه  األحكام من النصوص هاستنباط.3
لنا بالتطبيق العملي  ورمسوهأويلها، السلف من الصحابة والتابعني وهو الذي احتكموا إليه يف تفسريهم النصوص وت

 .اذا املنهج وبينوه لنا أصوله وقواعده ودربونا على كيفية استنباط املبادئ واألحكام مبوجبههل
ىل ما هو يف قوة يلجأ إ-اجملتهد -املسألة اليت يبحث فيهايف عندما ال يوجد نص  وذلك احلمل على النصوص.4

 .فيلحق باحلكم مامل ينص عليه الشارع مبا نص عليه الجتماعهما يف نفس العلة النص وهو القياس؛
ليزيل اإللباس والتناقض الذي وقع فيه كثري من  ؛ذلك-يف الظاهر-اليت قد توهم دفع التعارض بني األدلة. 5

 ، باتباعه منهج قواعد تفسري النصوص.ذه القضاياالكّتاب والباحثني عند طرحهم هل
د إليها عن -اجملتهد -إىل الرجوع تأقرهتا الشريعة وأرشد،اليت عوارضالا ينتاب األحكام من مراعاة م. 6

 لذرائع والعرف واالستحسان. االستنباط، كاملصاحل املرسلة وسد ا
دلياًل من األدلة الشرعية املتفق عليها املتمثلة يف  -اجملتهد -ال يرى ، عندما. استصحاب احلكم األصلي لألشياء7

 الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس. 
سارت على خطوات املنهج والبحث العلمي أن العقلية الفقهية تبني من خالل البحث والتمحيص فيما سبق: ه   

 .قهي واهتامه بالوهمنقد العقل الففرتاء الذي جرى على ألسنة بعض من كتب يف االاملوضوعي، وتبني مدى 
 

 المصادر والمراجع
. املعجم الوسيط.) بدون ت(.ت وحامد عبد القادر وحممد النجارمصطفى وأمحد الزيا، إبراهيم وآخرونإبراهيم 

 .بريوت .دار الدعوةبدون ط.
 جممعبدون ط. .ت: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم.جمموع الفتاوى.(1995 ).أمحد بن عبد احلليم ،ابن تيمية

 .املدينة املنورة.امللك فهد لطباعة املصحف الشريف
ت:  .1. طتفسري القرآن العظيم.ه(1319).أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي ،ابن كثري

 .بريوت. لعلميةالكتب ا دار .حممد حسني مشس الدين
 .ت:حممد زهري الناصر ،املسند الصحيحاجلامع .ه(1422) .حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ،البخاري

 .بريوت .دار طوق النجاة.1ط
 الكويت. .وكالة املطبوعات.3ط.مناهج البحث العلمي. م(1977). عبد الرمحن ،بدوي

 منشورات جامعة دمشق. . 4ط. أصول الفقه مباحث الكتاب والسنة.م(1991).حممد سعيد رمضان ،البوطي
 دمشق. .دار الفكر. 1ط.اجلهاد يف اإلسالم .م(1993)حممد سعيد رمضان.  .البوطي
 .قدمش .دار الفارايب. 1.طقضايا فقهية معاصرةم(.1999)حممد سعيد رمضان.  .البوطي
 دمشق. .دار الفكر .2. طحماضرات يف الفقه املقارنم(.1981)حممد سعيد رمضان.  .البوطي
 .دمشق .الفارايبدار .2. طمسألة حتديد النسلم(.1976)حممد سعيد رمضان.  .البوطي
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 .دار الفكر .14. طالسلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالميم(.2020)حممد سعيد رمضان.  .البوطي

 دمشق.  
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