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الملخص

some

with

deals

Abstract:

research

This

fundamentalist views of Imam Badi al-

Zaman Saeed al-Nawrasi, in his book Signs
of Miracles in the Concerns of Brevity.

يتناول هــذا البحث بعــض اآلراء األصولية لإلمام The one who hears the name Al-Nawrasi

بديــع الزمان ســعيد النوريس ،يف كتابه إشــارات is embodied in his mind. The books of this

اإلعجاز يف مظان اإليجاز.

great Imam are embodied in matters of

فالذي يسمع اســم النوريس تتجسد يف ذهنه كتب faith. And this research came to confirm
this.

هــذا اإلمام الجليل يف مســائل االميان ،ويف كتبه

الكثرية املتنوعة يذكر اإلمام مباحث عديدة يستطيع The research included a prelude to Norsi’s

املتتبــع لها أن يبرص أن له عقليــة أصولية متفتحةbiography and four demands, which dealt ،
وهو يدل داللة واضحة عىل أملعية هذا العامل يف with Norsi’s views on matters of sources

علم أصول الفقه ،ومتكنه منه؛ وقد جاء هذا البحث of rulings: consensus, measuring, interest,
bridging excuses.

ليؤكد هذا األمر.

وقد تضمــن البحث متهيدا ً عن ســرة النوريس

وأربعــة مطالب ،تناولت آراء النوريس يف مســائل

مصادر االحكام :االجامع ،القياس ،املصلحة ،سد
الذرائع.

❊

❊

❊
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المقدمة

أقدم شــيئاً وفا ًء وعرفاناً ملا قــدم اإلمام النوريس-
رحمه الله تعاىل.-

 .2اشــتهر النوريس بكونه داعيــة إمياين ومصلح

الحمــد لله الذي علم بالقلم ،علم اإلنســان ما مل اجتامعي ،عالج مســائل اإلميان يف ظل ســطوة

يعلم ،والصالة والســام عىل سيدنا محمد ،خاتم العلامنيــة ،وطغيان االلحاد ،ومل يُعــرف أنّه عامل
األنبياء واملرسلني ،وعىل آله وصحبه أجمعني.

يف األصــول ،فأحببــت أن أبرز هــذا الجانب يف

وبعد؛ كنت يف سفرة إىل السليامنية حينها أعارين أخ شخصيته.

معجب باإلمام النوريس بعض كتبه ألطالعها .3 ،االســتفادة من منهج اإلمــام النوريس بتوظيف
كردي
ٌ

كان منها كتاب إشارات االعجاز يف مظان االيجاز ،علم األصول يف تفسري القرآن الكريم.

أعجبني كثــرا ً موضوع الكتاب وأســلوب اإلمام

•الدراسات السابقة

النوريس ،وكم متنيت لــو كان اإلمام النوريس أتم لقد حظيت مؤلفات االمام النوريس رحمه الله تعاىل
هذا العمل الجليل ،حتى ختم به كتاب الله .

بجهد كبري من الطباعة والرتجمة والنرش ،وبكثري من

فأحببــت أن أخدم هذا الكتاب ،حبي لهذا اإلمام الدراســات ،وعقد العديد من املؤمترات ،يصعب

الجليــل ،وإشــادة بعمله ،فقمت باســتخراج آراء حرصها ،وتطول اإلشــارة إليها ،لكن مل أطلع بعد

النــوريس االصولية التي تضمنهــا الكتاب الصغري طول بحث عن دراســة لــآراء األصوليــة لإلمام
يف حجمه ،الكبري يف نفعه ،الغزير بفوائده ولطائفه ،النوريس يف كتابه إشارات اإلعجاز.
والتي أشــار إليها االمام النوريس ،وملا كانت تلك منهجية البحث:

اآلراء كثــرة ،ويف موضوعــات مختلفة ،كان هذا

•قامت منهجية البحث عىل الركائز اآلتية:

البحث حول آراء اإلمام النوريس األصولية املتعلقة .1كان املنهج املعتمد يف كتابة البحث هو املنهج
مبصادر األحكام.

•سبب اختيار املوضوع

التحلييل.

.2قمــت باســتخراج اآلراء االصوليــة املتعلقــة

كان هناك الكثري من االســباب التي دفعتني لكتابة مبصادر األحكام والتي أشــار إليها اإلمام النوريس
هذا البحث ،منها:

يف كتابه ،ودراستها.

 .1إن َمــن يطلع عــى مؤلفات النــوريس الكثرية .3بيان اختالف العلامء يف املسألة املدروسة ،مع
والجليلــة تتجســد يف ذهنه دفاع هــذا االمام عن ذكر أبرز أدلتهم.

االســام ،ومحاربته لطغيان العلامنية ،فأحببت أن .4بيان الراجح من اآلراء املختلفة ،مع ذكر موقف
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االمام النوريس منها.

تمهيد

هيكلية البحث:

اقتضت الدراســة تقسيم البحث إىل متهيد وأربعة

سيرة النورسي

مطالب وخامتة ،وكام يأيت:

التمهيــد :وتضمــن ذكــر يشء من ســرة االمام

النوريس.

تضمن هذا التمهيد التعريــف بالنوريس يف ثالث

املطلب األول :اإلجامع.

مسائل ،هي:

املطلب الثالث :املصلحة.

ولد بديع الزمان سعيد بن مريزا بن عيل بن خرض بن

•املسألة األوىل :والدته ونشأته

املطلب الثاين :القياس.

املطلب الرابع :سد الذرائع.

مريزا خالد بن مريزا رشان النوريس العامل املسلم

الباحث.

1873م ،أمــا والدته فاســمها نورية بنت مال ،وقد

واملنة.

مرت حياة بديع الزمان سعيد النوريس بطورين ،أو

الخامتــة :وتضمنت أهم النتائــج التي توصل لها الكــردي يف قرية نــورس ،رشق االناضول ســنة
ســائالً املــوىل  القبول ،وله الحمــد والفضل ظهرت مخايل النبوغ والذكاء عليه منذ طفولته(.)1

كام كان يفضل أن يســميهام :سعيد القديم وسعيد

❊

❊

❊

الجديــد ،متتد املرحلة األوىل مــن والدته ولغاية

إقامته الجربية يف بارال ســنة 1926م ،حاول فيها
خدمة اإلســام بالدخول يف عامل السياسة ،وذلك
عن طريق كتابة املقاالت لرد شبهات العلامنية.
•املسألة الثانية :سريته العلمية ومؤلفاته

تلقى النوريس علومه االوىل عىل يد محمد أفندي،
وعــى يد أخيــه األكرب مــا عبد اللــه ،ويف عام

((( مؤلف رسائل النور ومؤسس جامعة النور بديع الزمان

سعيد النوريس نظرة عامة عن حياته وآثاره ،تأليف :إحسان

قاســم الصالحي ،دار سوزلر للطباعة والنرش -تركيا ،ط،2/
1987م :ص.19
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1888م ذهب إىل تبليس والتحق مبدارس الشــيخ كبري منها إىل عدة لغات منها العربية ،منها تفســر»

أمني أفندي ،ثم انتقل إىل مدرسة يف قضاء بايزيد ،إشــارات اإلعجاز يف مظان االيجــاز» الذي نحن
وتحت رعاية الشــيخ محمد جــايل الذي أجازه بصدد دراســته ،والــذي يبدأ من الفاتحــة إىل آية

بعد ذلك( ،)1ثم ذهب إىل مدرســة العامل فتح الله ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ ( )5من سورة البقرة،

أفنــدي ،الذي أجازه يف كتــاب جمع الجوامع يف ويظهر النوريس املعنى لآلية ،وعالقة كل آية بالتي
للسبيك(.)2
اصول الفقه ُ

قبلها والتي بعدهــا ،وعالقة كل كلمة يف اآلية ،بل

ومل يلبث أن انترشت شــهرته فأقبل عليه العلامء عالقة الحروف بعضها ببعض.

يجادلونه ويحاورونه؛ مــا جعلهم يطلقون عليه:

•املسألة الثالثة :محنته ووفاته

ســعيد املشــهور ،ويف ســنة  1892ذهب املال نُفي النــوريس إىل بارال ســنة 1926م ،مدة مثان

ســعيد إىل مارديــن حيث بــدأ يلقي دروســه يف سنوات ونصف السنة ،هي املرحلة الثانية من حياته
جامع املدينة( .)3ثم أخذ دروســاً عىل يد الشــيخ التي أطلق عليها :سعيد الجديد ،ويف هذه املرحلة
محمد الكفروي ،درس كذلك الرياضيات والفلك نرى أنــه قد طلّق الحياة السياســية تحت شــعاره

والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والفلسفة والتاريخ املعــروف :أعوذ بالله من الشــيطان والسياســية،

والجغرافية وغريها ،ولتعدد قابلياته ولذكائه الخارق وأخذ عىل عاتقه مســألة :إنقاذ اإلميان ،خاصة بعد
ذاعت شــهرته وأُطلق عليه لقب :بديــع الزمان( ،)4أن أغلقت املدارس الدينية والجوامع واملســاجد
ويف سنة 1911م سافر إىل دمشق والتقى بعلامئها يف تركيــا ،فرصف اهتاممــه إىل النواحي اإلميانية

وبســبب ما ملسوا فيه من علم ونجابة استمعوا إليه والقضايا االعتقادية ،بســببها قىض النوريس مثاين

يف الجامع األموي الشــهري بدمشــق وهو يخطب وعرشين ســنة مــن حياته بــن النفي والســجن
خطبة حفظها لنا الزمن واشتهرت يف تراثه «بالخطبة واملضايقات(.)6
الشامية».

حتــى تــويف – رحمه اللــه تعــاىل -يف الخامس

ألــف النوريس رســائل النور والتــي يتجاوز عدد والعرشين من رمضان سنة 1379هـ ،املوافق 23
َّ
أجزائها(  ) 1309رســالة باللغة الرتكية ،تُرجم جزء آذار 1960م ،وتم دفن رفاته يف مدينة أورفة (.)7
((( املصدر نفسه  :ص.21
((( املصدر نفسه  :ص.22
((( املصدر نفسه  :ص.23
((( املصدر نفسه  :ص.24

((( سورة البقرة :بعض اآلية.31
((( املصدر السابق  :ص.138
((( املصدر نفسه  :ص.138
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•املطلب األول :اإلجامع

املذهــب األول :مذهــب الجمهــور األعظم من

قال النوريس رحمه الله تعاىل »: :واســتنباطه  -ال األصوليني .

بالتشــهي -له العمل لنفســه فقط ،وال يكون حجة أجمع جمهور علامء األمة عىل حجيته( ،)4واستدلوا
عىل الغري ،إالّ أن يصدقه نوع إجامع»( ،)1وهو كالم عىل ذلك بأدلة كثرية ،أبرزها:

يف اإلجامع الرشعي؛ وعليه سيتضمن هذا املطلب .1قول اللــه  :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
املسائل اآلتية:

•املسألة األوىل :تعريف اإلجامع

ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ(.)5

.2إخبار رســول اللــه  sبعصمة هــذه األمة من أن
أوالً :يف اللغة
جتَ ِمــ ُع أُ َّم ِتي َع َل
اإلجامع لغة العز ُم واالتفاق؛ يقال :أجمع القوم عىل تجمــع عىل خطأ ،بقولــهَ :
(ل تَ ْ
كذا؛ أي :اتفقوا عليــه ،فكل أمر اتفقت عليه طائفة ضَ َللَ ٍة) ( .)6فاألمــة ال تجتمع عىل ضاللة ,والقول

فهو إجامع يف إطالق أهل اللغة(.)2
ثانياً :يف االصطالح

بــأن الحق خرج عن مجمــوع أقاويل علامء األمة,
وأنهــم جميعاً قد أخطــأوا إصابة الحــق ,يلزم منه

اإلجامع يف االصطالح :اتفاق علامء العرص من أمة اعتقــاد أنهم قد أجمعوا عــى الضاللة ،قال األمام
محمد  بعد وفاته عىل أمر من أمور ال ِّدين(.)3
املسألة الثانية :حجية اإلجامع

احمد  »:إذا اختلف أصحاب رســول الله  يُختار

((( أحكام القرآن ،محمد بن إدريس الشافعي ،تحقيق عبد

اتفقت كلمة جمهور األصوليني عىل حجية اإلجامع الغني عبد الخالــق ،دار الكتب العلمية1400 ،ه ،بريوت:

صي،
واعتباره مصدرا ً من مصادر الترشيع ،إال من شــذ؛  ،39/1املعتمــد يف أصول الفقه ،أبو الحســن البَ ْ
وعليه ميكن القــول أن حجية اإلجامع كانت عىل تحقيق :خليل امليس ،دار الكتب العلمية– بريوت ،ط،1/

مذهبني ،هام:

1403ه ،471/2:املســتصفى يف علم األصول ،أبو حامد

الغزايل ،تحقيق :محمد بن ســليامن األشــقر ،مؤسســة
الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط1،1417/هـ1997-م،175/1 :

((( اشارات االعجاز :ص.19

كشــف األرسار عن أصول البزدوي ،عبد العزيز البخاري،
تحقيق  :عبد اللــه محمود محمد عمر ،دار الكتب العلمية

((( ينظر :لســان العــرب ،ابن منظور ،تحقيــق  :عبد الله –بريوت ،ط1418 ،1/هـ1997-م.258/3 :
عيل الكبري وآخرون ،دار املعارف ،القاهرة ،678/1:مادة( ((( سورة النساء :اآلية .115

جمع).

((( جامــع بيان العلم وفضله ،ابن عبــد الرب ،تحقيق :أيب

دار اإلتقان اإلسكندرية :ص .16

السعودية ،ط 1414 ،1/هـ  1994 -م.759/1:

((( ينظر :مذكرة يف أصول الفقه ،محمد األمني الشنقيطي ،األشــبال الزهــري ،دار ابــن الجوزي ،اململكــة العربية
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من أقاويلهم ،وال يخرج عن قولهم إىل َمن بعدهم» ،ضاللة»( ،)5ويقرر ابن حزم قطعية هذا األمر بقوله»:

وقال ايضاً »:يلزم َمن قال :يحــرم من أقاويلهم إذا اتفقنا نحن وأكرث املخالفني لنا عىل أن اإلجامع من
اختلفوا ،أن يخرج من أقاويلهم إذا اتفقوا»( ،)1فالبد علامء أهل اإلسالم حجة ،وحق مقطوع به يف دين

للقول املتأخر من مســتند كام قال ابن تيمية »:كل الله .)6(»

قول ينفرد به املتأخر ومل يسبقه إليه أحد منهم فإنه املذهب الثاين :مذهب ال ّنظام واإلمامية

يكون خطأ ,كام قال االمام احمد بن حنبل  :إياك أن فقد ذهب ال ّنظام إىل عــدم حجية اإلجامع( ،)7وقد
بي الرسخيس أبرز مستند لل ّنظام ولإلمامية يف عدم
تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام»( ،)2وهذا الرشط ّ
نص عليه عامة االصوليني( ،)3فــاذا كان قول عامل االحتجاج باإلجــاع بقوله »:وقال ال ّنظام وقوم من
يخرق اإلجامع فال يجوز له ذلك.

االمامية ال يكون اإلجامع حجة موجبة للعلم بحال؛

.3اإلجــاع :فاإلجــاع حجة مقطــوع بها ،يقول ألنه ليــس فيه إال اجتامع األفراد ،وإذا كان قول كل
الشريازي »:اجامع العلامء عىل حكم الحادثة حجة فرد غري موجب للعلم لكونه غري معصوم عن الخطأ

مقطوع بها»( ،)4ويؤكد عليه ابــن تيمية بقوله »:أما فكذلك أقاويلهم بعدما اجتمعوا؛ ألن توهم الخطأ
إجامع األمة فهو يف نفسه حق ,ال تجتمع األمة عىل ال ينعدم باإلجتامع «()8؛ فكون آحاد املجمعني غري
معصوم ،فكذلك إذا اجتمعــوا ،وهذا القول مردود

((( العدة يف أصول الفقه ،القايض أبو يعىل ،تحقيق :أحمد
بن عيل املباريك ،ط1410 ،2/هـ 1990-م.1113/4:

بالخرب النبــوي الذي نص عىل عصمة إجامع األمة
من الخطأ.

((( مجموع الفتاوى ،أبو العباس أحمد بن تيمية الحراين ،وعليــه يبدو للباحث ترجيح ما ذهب إليه الجمهور

تحقيــق :عبد الرحمن بن محمد بن قاســم ،مجمع امللك األعظم مــن األصوليني من كــون اعتبار اإلجامع
فهد ،املدينة النبوية ،الســعودية1416،هـ1995-م/21:

.291

حجة رشعية.

((( ينظــر :الفصول يف األصــول ،أبو بكــر الجصاص،

الكويــت ،ط1414 ،2/هـــ1994-م,155-154/2:

املعتمــد ,508/2 :املحصــول ،الــرازي ،تحقيق :د .طه ((( مجموع الفتاوى.79/12 :

العلــواين ،مؤسســة الرســالة ،ط1418 ،3/هـ1997-م ((( :اإلحــكام يف أصــول األحكام ،ابن حــزم األندليس،
.127/4

تحقيق :الشــيخ أحمد محمد شــاكر ،دار اآلفاق الجديدة،

((( التبرصة يف أصول الفقه ،أبو اسحاق الشريازي ،تحقيق :بريوت128/4 :

د .محمد حســن هيتو ،دار الفكر – دمشق ،ط ((( :1403 ،1/تأويل مختلف الحديث ،البن قتيبة :ص .67
ص .202

((( أصول الرسخيس .295 /1 :
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املسألة الثالثة :رأي النوريس

 .3تعليــل النوريس أن مخالفــة الجمهور خطأ من

يقول النوريس رحمه الله تعاىل »:واســتنباطه  -ال شــأن القلب أن ال يقدم عليه؛ ألنه يُصار لالحتكام

بالتشــهي -له العمل لنفســه فقط ،وال يكون حجة إىل قول جمهور األصوليــن -عند االختالف  -أو

عــى الغــر ،إالّ أن يصدقه نوع إجــاع»( ،)1وهو األكــر منهــم؛ إذ إن احتامل مصادفــة الصواب
قول بحجية اإلجامع ،ولكنــه يقول أيضاً »:مخالفة لقول الجمهــور أقوى من احتــال مصادفته قول

الجمهور خطأ من شأن القلب أن ال يقدم عليه»( ،)2األقــل ،ويف هذا املعنى يقول ابــن تيمية »:وأخذ
فمخالــف الحجة ( اإلجامع) خاطئ ،بينام مخالفة فيــا ال ميكنه الخروج من الخالف فيه ،كمســألة

الجمهور خطأ ،والذي يتبني من خالل النقاط اآلتية :البســملة بقول األكرث كان هو األوىل»( ،)4وكذلك
.1يقول النوريس رحمه الله تعاىل بحجية اإلجامع ،قول الشــاطبي »:فإذا انفرد صاحب قول عن عامة
والشــاهد من كالم النوريس قولــه »:إال أن يصدقه األمــة فليكن اعتقــادك أن الحق يف املســألة مع
()5

نوع اجــاع» ،فالحجة إذن يف اإلجــاع ،فبام أن الســواد األعظم من املجتهدين»  ،والجمهور من
()6

االستنباط ص ّدقه ووافقه نوع اجامع فهو حجة عىل الناسُ :جلُّ ُهــ ْم ،و ُم ْعظَــ ُم ك ُِّل يش ٍء  ،واملقصود

الغــر ،ال ألجل االســتنباط ،بل ألجــل اإلجامع ،من الجمهور هنا قريب مــن املعنى اللغوي جدا ً،
ج ّل األصوليني ومعظمهم يف املســائل
والكالم رصيــح يف أن النــوريس يجعل اإلجامع فاملقصود ُ

حجة يجب العمل به.

جل الفقهــاء ومعظمهم يف
الخالفيــة األصولية؛ و ُ

.2تلحظ يف قول النوريس »:مخالفة الجمهور خطأ املســائل الخالفيــة الفقهية ،فقــول الجمهور هو
من شأن القلب أن ال يقدم عليه»( )3سعة فقه النوريس ،القول املشهور ،وما يقابله يعترب قوالُ شاذا ً إذا عدم
ودقــة عباراته ،ومرامي كالمــه ،ففرق النوريس بني الدليــل ،وهذا قيــد مهم ،فعامة العلــاء يجعلون

مخالفة اإلجامع وبــن مخالفة الجمهور ،فمخالفة لفظتي :االنفراد والشذوذ مبقابل اإلجامع الصحيح،

الجمهور عمل خطأ ،بينــا مخالفة اإلجامع عمل ((( املسودة :ص.540

خاطئ؛ ألن اإلجامع حجــة ،بينام عمل الجمهور ((( املوافقات ،الشــاطبي ،تحقيق :أبو عبيدة مشــهور بن

ليس بحجة.

حسن آل سلامن ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1/هـ1997 -م:

.140/5

((( يُنظــر :الصحاح تاج اللغة وصحــاح العربية ،أبو نرص

((( اشارات االعجاز :ص.19

إســاعيل بن حامد الجوهــري الفــارايب ،تحقيق :أحمد

((( املصدر نفسه :ص.101

1407هـ1987-م617/2 :مادة(جمهر).

((( املصدر نفسه :ص.101

عبد الغفور عطــار ،دار العلم للماليــن – بريوت ،ط،4/
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()3

()1

ومبقابل رأي الســواد األعظم  .وتلحظ دقة كالم بالخشــبة أي قدرتها بها  .أما يف االصطالح فقد
معلوم
حكم
الشاطبي بقوله »:انفرد» ومل يقل :شَ ذّ؛ إذ االنفراد ال قــال البيضاوي يف تعريفه »:هو إثبات
ٍ
ٍ

يستلزم التخطئة؛ إذ قد يكون الحق مع املنفرد ،بينام يف معلوم آخر؛ الشــراكهام يف علــة الحكم عند
الشذوذ فهو يستلزم ذلك وال بد.
•املطلب الثاين :القياس

()4

املثبــت»  ،وعرفه ابن قدامة بتعبــر آخر فقال»:
()5

حكم ،بجامعٍ بينهام» .
حمل فر ٍع عىل أصلٍ  ،يف
ُ
ٍ

ثانياً :أركان القياس

قلت :للقياس أركان أربعة ،ال يتحقق القياس إلّ بها ،هي:
قــال االمام النوريس رحمه اللــه تعاىل »:إن َ
الكفر صفــة القلب فكيف كان شــد الزنار – وقد الركن األول :األصل امل َقيس عليه

قيس عليه الشوقة( أي القبعة) – كفرا ً؟ قيل لك :إن وهو املحل امل ُشّ ــ َبه به ،الذي يُقــاس عليه الفرع
الرشيعة تعترب باألمارات عىل االمور الخفية؛ حتى بالوصف الجامع بينهام.

أقامت االســباب الظاهرية مقام العلل .ففي شــد الركن الثاين :الفرع املقيس

الزنار املانع بعض نوعه عن إمتام الركوع ،وإلباس وهو الحادثة والواقعة التي يــراد معرفة الحكم لها

الشــوقة املانعة عن إمتام السجود عالمة االستغناء عن طريق قياسها عىل مورد النص.
عن العبودية ،والتشــبه بالكفرة املومئ باستحسان الركن الثالث :حكم األصل
مســلكهم ومليتهم ،فام دام ال يقطــع بانتفاء االمر
()2

وهو الحكم الذي يف األصل املقيس عليه بنص,

الخفي يحكم باألمر الظاهر»  ،وهو قول بالقياس؛ أو إجامع ,ويراد به إثباته للفرع املقيس.

وعليه سيتضمن هذا املطلب املسائل اآلتية:

الركن الرابع :العلة

أوالً :تعريف القياس

املسألة الثانية :خالف العلامء يف حجية القياس

املسألة األوىل :تعريف القياس وأركانه

()6

وهي الوصف الجامع بني األصل والفرع .

قســت األرض إختلف األصوليون يف حجية القياس الرشعي عىل
القيــاس يف اللغــة :التقدير ,ومنه
ُ
((( الصحاح للجوهري.967/3 :

((( ينظــر :ما انفرد به إبــن حزم وأهل الظاهــر وبيان من ((( املنهاج مع اإلبهاج.2158/6 :

شــاركهم يف خرق اإلجامع ،رســالة ماجســتري للطالب ((( :إتحاف ذوي البصائر برشح روضة الناظر.2104/4 :

إســاعيل علوان ســلامن العيثاوي ،جامعة صدام للعلوم ((( ينظــر :أصول االحكام وطرق االســتنباط يف الترشيع
اإلسالمية1418 ،هـ1997 -م.

((( إشارات االعجاز:ص.72

االســامي ،حمد عبيد الكبييس ،دار السالم دمشق ،ط،1/

1430ه2009-م:ص.110
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أقوال عديــدة ،ميكن جمع أصولهــا  -بالنظر إىل ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ
مطلق اإلثبات والنفي  -يف القولني اآلتيني:

القول األول :يحتج بالقياس إذا توفرت رشوطه

()4

إل اســتخراج املعنى من
 ،واالســتنباط ليــس ّ
()5

وهذا مذهب الجمهور( ،)1وقد اســتدلوا عىل ذلك املنصوص بالرأي ،وهذا هو القياس .
()6
.3تعليل النبي  كثريا ً من األحكام  ،ولو مل يكن
والسنة واإلجامع ،منها:
بأدلة كثرية من القرآن ُ

.1قوله تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ ( ،)2من مقاصد ذلك إلحاق النظري بنظريه ملا كان لذكر
فقد أمر الرب  باالعتبــار ،وهو رد حكم اليشء تلك العلل فائدة.
ونقله إىل نظريه ،ويف القياس نقل مثل حكم األصل .4قد أجمــع أصحاب النبي  sعــى صحة العمل
()7
إىل الفرع ،فيكون القياس مأمورا ً به ،بهذا النص( .)3بالقياس ،وإمنا حدث االختالف بعدهم .

.2قولــه تعــاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ والقول الثاين :ال يحتج بالقياس يف الرشعيات
وهــذا مذهــب الظاهريــة ،وجمع مــن املعتزلة
()8

((( ينظــر :اإلحكام البن حــزم ،204-53/7 :الربهان يف والخوارج .
أصــول الفقه ،عبــد امللك الجويني ،تحقيــق :صالح بن

محمد بن عويضة ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،ط ((( ،1/سورة النساء :بعض اآلية .83

1418هـ1997 -م ،781-749/2 :املنخول من تعليقات ((( ينظر :تشــنيف املســامع بجمع الجوامع ،الزركيش،
األصول ،أبو حامد الغزايل ،تحقيق :محمد حسن هيتو ،دار تحقيق :د ســيد عبد العزيز ،مكتبة قرطبة ،ط 1418 ،1/هـ

الفكر املعارص ،بريوت -لبنان ،ط1419 ،3/هـ 1998 -م 1998 - :م .402/3:الفصــول يف األصول ،أحمد بن عيل
ص  ،325اإلحــكام لآلمدي ،55-5/4 :املســودة :ص أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ،وزارة األوقاف الكويتية،

 ،328إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن قيم الجوزية ،ط1414 ،2/هـ 1994 -م.30/4 :

تحقيق :أبو عبيدة مشــهور بن حسن آل ســلامن ،دار ابن ((( ينظر :إعالم املوقعني ،243/2:وما بعدها.

الجوزي ،السعودية ،ط1،1423/هـ.294-293 /1 :

((( ينظــر :نفائــس األصــول يف رشح املحصــول،
القرايف ،3119/7:،وما بعدها .إعالم املوقعني،354/2:

((( سورة الحرش :بعض اآلية .2
((( ينظــر :ال َو ِ
أصو ِل ال ِفقــه ،ابن عقيل البغدادي وما بعدها.
اضح يف ُ

 ،تحقيــق :الدكتــور َعبد اللــه بن َعبد امل ُحســن الرتيك ((( ،ينظــر :اإلحكام البــن حــزم ،204-53/7 :الربهان:

مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان ،ط 1420 ،1/هـ  ،781-749/2 1999 -اإلحــكام لآلمدي ،55-5/4 :املســودة:

م .211/5:نفائس األصول يف رشح املحصول ،شــهاب ص  ،328رشح تنقيح الفصول ،أبو العباس شــهاب الدين
الدين أحمد بن إدريــس القرايف ،تحقيق :عادل أحمد عبد أحمد بن الشــهري بالقرايف ،تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد،

املوجود ،مكتبة نــزار مصطفى البــاز ،ط1416 ،1/هـ  -رشكــة الطباعة الفنية املتحدة ،ط1393 ،1/هـ 1973 -م:

1995م.3096/7 :

ص  ،387-385إعالم املوقعني ،294-293 /1 :إرشــاد
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ومن أبرز ما استدلوا به:

والــذي يبدو للباحــث ترجيح مذهــب الجمهور

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ .

من النقد ،ولضعف أدلة املانعني ،وعدم التســليم

.1قوله تعــاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ واعتبار القياس حجة رشعية؛ لقوة أدلتهم وسالمتها
()1

()2

 .2وقوله تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ  ،بها ،فاآليتان التي أســتدل بهام الظاهرية ليستا نصاً
إل وقد نُص يف ذم القياس أو بيان عــدم حجيته ،بل أنهام خرب
فــا يشء من الدين وجميــع أحكامه ّ

عليه ،فــا حاجة إىل القياس .الســيام أنه ال يفيد من اللــه  بإكامل الدين وإمتــام النعمة ،وعدم
إل الظن والتخمني ،وصاحبه صاحب شــبهة رمبا تفريطه يف القرآن من يشء ،فذكر كل ما يحتاجه
ّ

أصاب الحق ورمبا أخطأ ،والله تعاىل يفعل بعباده املكلَف إما نصاً أو إشــارة ،ففصل بعض األحكام
األصلح يف الديــن ،وليس من األصلــح رد األمر لثباتها واســتقرارها ،وترك أخــرى مجملة لتتكيف

إليهم؛ فإن الحق ملتبس بالباطل ،وهم عاجزون عن مع تغــر الزمان واملكان واألحوال ،وذكر  علل
()3

دركه ،مع غلبة الهوى عليهم .

بعض األحكام  ،وســكت عن غريها ،وما ِذكْره 

.3ذَم كثري من السلف الرأي وأهله واالعتامد عليه ،للعلة والحكمــة إال لتعدية الحكم إىل غريها ،وإال

كام قال عيل  »:cلو كان الدين بالرأي ،لكان أسفل ملا ذكرها ،فإن ذكره  للعلــة والحكمة من دون
()4
الخف أوىل باملسح من أعاله»  ،فدل هذا النص فائــدة يكون عبثــاً ،والحكيم يُجل عــن ذلك ،أما
ونظائره عــى أن الرأي والقياس ليســا من مدارك ذم الســلف للرأي والقيــاس فقصدهم الرأي الغري
()5

األحكام .

منضبط املنحرف ،مبعنى هوى النفس ،وشتان بني

الفحول :ص .199

األصحاب  vبل رســول الله  sوكــا تقدم يف أدلة

((( سورة املائدة ،بعض اآلية (.)3

((( سورة األنعام ،بعض اآلية (.)38

((( ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،بن حزم.53/7:

((( أخرجه :أبوداود يف باب كيف املسح ،كتاب الطهارة،

القياس الرشعي وهذا األخري ،ثم إن عمل كثري من

الجمهور يرد هذا االستدالل.
املسألة الثالثة :رأي النوريس

نرى أن االمام النــوريس رحمه الله تعاىل يذهب

من ســننه برقــم  ،)42/1 (165وقال عنــه ابن حجر يف مذهــب الجمهور ويقول بحجية القياس ،وهذا أمر

تلخيص الحبري ( »:)169/1رواه أبو داود وإسناده صحيح بدهي فهو شــافعي املذهــب ،وهو مذهب معظم

«.

((( يُنظــر تفصيل هذا الخالف يف :اإلحــكام البن حزم:
 ،204-53/7الربهــان ،781-749/2 :املنخــول :ص

وأغلب األخــوة الكرد ،وهذا يظهــر من قوله »:إن

 ، ،325اإلحكام لآلمدي ،55-5/4 :رشح تنقيح الفصول :ص  ،387-385إعالم املوقعني.294-293 /1 :
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()1

قلت :الكفر صفة القلب فكيف كان شــد الزنار

رحمه الله تعاىل »:إذ تقــرر يف أصول الرشيعة أن

– وقد قيس عليه الشــوقة( أي القبعة) – كفرا ً؟ قيل األمر الغري مضبوط ( الذي ال يتحصل) – بســبب

لك :إن الرشيعة تعترب باألمارات عىل األمور الخفية كونه قابالً لســوء االســتعامل ال يصري علة ومدارا ً
حتى أقامت األسباب الظاهرية مقام العلل .ففي شد للحكم ،كام أن املشــقة لعدم انضباطها ما صارت

الزنار املانع بعض نوعه عن إمتام الركوع ،وإلباس علة للقرص ،بل العلة السفر «(.)4

الشــوقة املانعة عن إمتام السجود عالمة االستغناء .2قاس النــوريس حكــم ارتداء القبعــة الخاصة
عن العبودية ،والتشــبه بالكفرة املومئ باستحسان بالكفار عىل حكم شــد الزنــار ،وهام الركن األول
مســلكهم ومليتهم ،فام دام ال يقطــع بانتفاء االمر والثاين من أركان القياس.
()2

الخفي يحكم باألمر الظاهر» .

.3بي اإلمام الركن الثالث من أركان القياس :العلة
ّ

فمن خالل كالمه الســابق يتبني أنه اعترب القياس الجامعة بينهام بقوله »:ففي شد الزنار املانع بعض

أصالً رشعياً معتربا ً ،اســتعمله للوصول إىل حكم نوعه عن إمتام الركوع ،وإلباس الشوقة املانعة عن

لبــس القبعة ،بــل أنــه أشــار إىل أركان القياس إمتام السجود عالمة االستغناء عن العبودية ،والتشبه
ووضحها ،ويتبني هذا من النقاط اآلتية:

بالكفرة املومئ باستحسان مسلكهم ومليتهم».

.1نبّــه النــوريس بــأن الرشيعة أقامت االســباب .4بني النوريس حكم املســألة وهــو الركن الرابع
الظاهريــة مقام العلــل ،وباألمارات بــدل األمور بقوله »:كان شــد الزنار – وقد قيس عليه الشــوقة(
الخفية ،فالسفر ســبب لقرص الصالة بدل املشقة ،أي القبعة) – كفرا ً» .ومل ينفرد النوريس بهذا الحكم

ألن املشــقة ال تنضبط ،وكذلك اإليجاب والقبول بل هذا عيل بن نايف الشــحوذ يقول »:ومن الفعل

يف عقــد النكاح بدل الرضا ،ألنــه أمر قلبي خفي ،املســتلزم للكفر شــد الزنار ،وهو حزام خاص به
يقول العطار »:بيان ظهوره بصفة ظاهرة كالرضا يف أشكال مختلفة يشد به النصارى وسطهم ليمتازوا به
()5

العقود فيقــول املعرتض الرضا أمر خفي فال يصح عن غريهم ،فإذا لبسه املسلم فإنه يكفر برشوط» .

التعليل به فيجــاب بصفة ظاهرة تــدل عليه وهي

الصيغ كبعتك وزوجتك واشرتيت وقبلت»( ،)3فقال الجوامع .362 /2:
((( املصدر السابق :ص.95

((( الزنار :هو ما عىل وســط النصارى واملجوس .ينظر ((( :املفصل يف رشح حديث من بدل دينه فاقتلوه.55/2:
فقه اللغة ورس العربية  ،168/1إعانة الطالبني.208/4 :

((( إشارات االعجاز:ص.72

والرشوط التي اشرتطها هي :الرشط األول :أن يلبسه محبة

لدينهم وميالً ألهلــه .الرشط الثاين :أن ال تضطره الرضورة

((( حاشــية العطار عىل رشح الجالل املحيل عىل جمع إىل لبســه .الرشط الثالث :أن ينضم إىل لبسه عمل آخر من

آراء النوريس االصولية يف إشارات اإلعجاز (مصادر االحكام)

 246د .حيدر عباس طارش املسعودي

.5إن اإلمــام النــوريس اعتمد واســتعمل « قياس عىل شــكل كؤوس وأواين الفساق الذين يرشبون
()1

الداللة» الستنباط حكم لبس القبعة مستندا ً عىل فيها الخمر متشبهاً بهم فهذا حرام ،أي :الصفة التي

أثر الفعل لتحصيل الحكم بقوله املتقدم »:ففي شد تشــبهت بها ،وهكذا لبس الزنار ،ولبس القبعة التي
()3

الزنار املانع بعض نوعه عن إمتام الركوع ،وإلباس هي خاصة باملرشكني» أي حرام ومل يقل كفرا ً.

الشوقة املانعة عن إمتام السجود» ،كالقتل باملثقل

وقــد يقول قائل :إن النص الــذي ورد عن النبي

فهو قتل يأثم به صاحبه من حيث كونه قتالً ،فوجب  sيف النهي عن التشــبه بالكفار يغني عن القياس،
فيه القصاص كالقتل بالجارح ،فكونه إمثاً ليس هو ف ُيقال :بأن القياس نوع توكيد للخرب الوارد؛ ف ُيستدل
بعلة بل أثر من آثارها.

عىل التحريــم بتعاضد دليلني بــدل واحد ،ثم يف

ويــرى الباحث أن األوىل بيــان حكم الفعل ال القياس بيان العلة ،أو الحكمة من اسنباط الحكم،

الحكم عىل الفاعل ،فنقول :يحرم عىل املسلم ش ّد ويضاف إىل ما تقدم إن اإلمام النوريس رمبا أراد أن

بي يبني أن عمل الباطن ال ميكن الوصول إليه إال بفعل
ال ّزنّار يف وسطه؛ أل ّن ذلك تش ّبه بهم ،وقد قال ال ّن ّ
()2
:s ( َمن تشبّه بقوم فهو منهم )  .قال عطية بن محمد ظاهر ،والله اعلم.

ســامل يف حكم أفعال غري املسلمني »:إن الرسول
 sنهى عن التشــبه بأهل الكتاب فيام يختصون به،

•املطلب الثالث :املصلحة

ولو كان يف أمور الدنيا ،يقــول الفقهاء :لو رشبت يقــول النوريس  -رحمــه الله تعــاىل »:-إن متثال

الحليب الصايف واملاء النقــي ،يف كؤوس وأوان العنايــة االلهية الذي هو الحكمــة التامة التي هي
أعامل ديانتهم ،كميش إىل الكنيسة.

((( وهــو أحد أنواع القياس ،ذكــر الزركيش هذا النوع من
القياس قائالً  »:النوع الرابــع :قياس الداللة وهو أن يكون

رعايــة املصالح والحكــم يف كل نوع ،بل يف كل
جــزء -بشــهادة كل الفنون -يبرش بقدوم الســعادة
األبدية ،وإال لزم انكار هــذه ِ
الحكم والفوائد التي

الجامــع وصفاً الزماً من لوازم العلــة ،أو أثرا ً من آثارها ،أو أجربتنا البداهة اإلقرار بهــا ،إذ حينئذ تكون الفائدة
حكامً من أحكامها ،سمي بذلك لكون املذكور يف الجميع ال فائدة ..والحكمة غري الحكمة ..واملصلحة عدم
دليل العلة ال نفس العلة « .البحر املحيط يف أصول الفقه :مصلحة ،وإن هذا سفسطة»()4؛ وعليه سيتضمن هذا
.64/7

((( أخرجه أبو داود يف ســننه ،باب يف لبس الشــهرة ،رقم

املطلب املسائل اآلتية:

الحديث ،4031 :وأحمد يف مســنده ،مســند عبد الله بن

عمــر  ،vرقم الحديــث ،5115:حكم األلباين :حســن ((( رشح االربعني النووية.7/18 :
صحيح :اإلرواء.1269:

((( اشارات االعجاز يف مظان االيجاز :ص.59
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املسألة األوىل :تعريف املصلحة

أوالً :يف اللغة

املصلحة بـجلب املنفعة الراجحة مع عدم معارضة

الــرع ،فيقول عن املصلحة «أن يرى املجتهد أن

املصلحــة يف اللغة ضد املفســدة ،وهي واحدة هذا الفعــل يجلب منفعة راجحة؛ وليس يف الرشع

املصالــح(« ،)1فالصاد والــام والحاء أصل واحد ما ينفيه»(.)6
يدل عىل خالف الفساد»(.)2

ثانياً :يف االصطالح

فاملصلحة يف نظر ابن تيمية تشتمل عىل املصلحة

املعتــرة التي نــص الرشع عليها ،وتشــتمل عىل

عرف الغــزايل املصلحة بأنهــا »:املحافظة عىل املصلحة املرسلة التي ال يوجد نص عليها ،وهي
مقصود الرشع»( ،)3وقال مبيناً وشــارحاً ما سبق »:محققة ملقصوده ،وحــر املصلحة بهذه األمور
ومقصود الرشع من الخلق خمســة :وهو أن يحفظ الخمســة التي أشار إليها الغزايل وغريه يخرج قسم

عليهم دينهم ونفســهم وعقلهم ونســلهم ومالهم ،املصلحة املرسلة.

فــكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمســة فهو املسألة الثانية :حجية املصلحة

مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفســدة ،املــراد بحجية املصلحة :كونهــا دليالً صالحاً يف

ودفعها مصلحة»(.)4

اســتنباط الحكم لحادثة ال حكــم فيها من نص أو

لكن ابــن تيمية ينتقد من حــر املصلحة بحفظ أثر أو إجامع أو قياس ،وقد اختلف األصوليون يف
هذه األمور الخمســة ،فيقــول »:لكن بعض الناس اعتبار املصلحة حجة رشعية إىل مذهبني ،هام:

يخص املصالح املرســلة بحفظ النفوس واألموال املذهب األول :مذهب جمهور األصوليني

واألعــراض والعقول واألديــان ،وليس كذلك ،بل

فقالــوا بإعتبار املصلحة ،وأنها األســاس الذي

املصالــح املرســلة يف جلب املنافــع ويف دفع بنيت عليه رشيعة االســام ،يقول ابن القيم »:فإن
املضار وما ذكروه من دفع املضار عن هذه األمور الرشيعة مبناها وأساســها عــى الحكم ومصالح

الخمسة فهو أحد القسمني»()5؛ لذا يعمم ابن تيمية العبــاد يف املعاش واملعــاد ،وهي عــدل كلها،
ورحمة كلها ،ومصالح كلهــا ،وحكمة كلها؛ فكل

((( لســان العرب ،البــن منظور 517 /2:مــادة( صلح) ،مسألة خرجت عن العدل إىل الجور ،وعن الرحمة
مختار الصحاح ،للرازي :ص.187

((( معجم مقاييس اللغة ،البن فارس.303 /3:
((( املستصفى:ص.174

((( املستصفى ،للغزايل :ص.174

((( مجموع الفتاوى ،البن تيمية.343 /11:

إىل ضدهــا ،وعن املصلحة إىل املفســدة ،وعن
الحكمة إىل العبث؛ فليست من الرشيعة «(.)7

((( املصدر نفسه.343 /11:

((( إعالم املوقعني عن رب العاملني.11/3:
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وأدلــة اعتبــار الرشيعــة اإلســامية للمصلحــة مصالح العباد (.)6

كثرية ،منها:

الدليل الثالث :إن الصحابة  عملوا أمورا ً ملجرد

الدليــل األول :قوله تعــاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ تحقــق املصلحة ،من ذلك قول عمر  أليب بكر

ي»،
ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ( .)1وجه الداللة من اآلية :أنه  cملا اقرتح عليــه جمع القرآنُ « :هــ َو َواللَّ ِه َ
خ ٌْ
لو مل تكن رشيعة محمــد  مبنية عىل املصالح ،وكذلــك قال أبــو بكر  لزيد عندمــا أمره بجمع
ــر»( ،)7وغريها كثري( ،)8فتبني
مل يكن إرســال الرســول  رحمة ،بل نقمة؛ إذ لو القــرآنُ « :ه َو َواللَّ ِه َ
خ ٌْ

أرســله بحكم ال مصلحة لهم فيه ،لكان تكليفاً بال مــن ذلــك أن املتقرر عندهــم  بنــاء الرشيعة
فائدة ،ومشــق ًة تخالف الرحمة التي أرسل بها ؛ عــى املصلحة ،وأنه متى وجــدت املصلحة فثم

فتعقــل املعنى ،ومعرفة أنه بني عىل مصلحة أقرب رشع الله (.)9
إىل القبول واالمتثال(.)2

الدليل الرابع :أن من قواعد الرشيعة الكربى ،قاعدة:

الدليل الثــاين :من خالل اســتقراء الرشيعة وجد ال رضر وال رضار ( ،)10املستندة إىل حديث رسول

ضا َر)(.)11
ض َر َولَ ِ َ
العلامء الكثري مــن األدلة املعللة مبــا هو أصلح الله  ( :لَ َ َ
للعبــاد ،ففي ختام آية فــرض الوضوء ،قال تعاىل:

ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ
( ،)3وفــ َرض الله الصالة ،وعلل ﭽ ﯣ ﯤ

((( املوافقات ،للشاطبي ،13-12 /2 :ضوابط املصلحة،

للبوطي :ص.89

جا َءكُ ْم
((( رواه البخاري ،كتاب التفسري ،باب قوله ﴿ :لَ َق ْد َ
()4
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ  ،وفــرض الله َر ُس ٌ
ِيــص َعلَيْ ُك ْم
حر ٌ
ــول ِم ْن أَنْف ُِســ ُك ْم َعزِي ٌز َعلَيْ ِه َما َع ِنتُّ ْم َ
ني َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم ﴾ [التوبة ،]128 :برقم .4679
الصيام ،ويف ختام اآلية قال :ﭽ ﭯ ﭰ ﭼ ( ،)5بِالْ ُم ْؤ ِم ِن َ
إىل جانب الكثري من اآليات التي يثبت مبجموعها ((( رشح تنقيح الفصول ،للقرايف :ص ،446رشح مخترص

عىل دليل االســتقراء أن الرشيعة مبنية عىل تحقيق

((( سورة األنبياء ،اآلية .107

الروضة ،للطويف.213 /3 :

((( الطرق الحكمية يف السياسة الرشعية ،ابن قيم الجوزية،
تحقيق :نايف أحمد الحمد ،دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة،

((( رفــع الحاجب عن مخترص ابــن الحاجب ،تاج الدين ط1428 ،1/هـ.31 /1:

عبد الوهاب الســبيك ،تحقيق :عيل محمد معوض ،عادل ( ((1األشباه والنظائر ،للسيوطي :ص ،7األشباه والنظائر،
أحمــد عبد املوجود ،عامل الكتــب ،بريوت-لبنان ،ط ،1/البن نجيم :ص.72

1999م1419 -ه:ـ.329 /4

((( سورة املائدة :بعض اآلية.6

((( سورة العنكبوت :بعض اآلية.45
((( سورة البقرة :بعض اآلية.183

( ((1رواه ابن ماجة ،كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه
ما يرض بجاره ،برقم  .2341قال ابن عبد الرب يف التمهيد»:
إن هذا الحديث ال يســتند من وجه صحيح»،158 /20 :
وهذا الحديث وإن مل يصح فــإن األمة مجمعة عىل معناه
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الدليل الخامس :أن األصــول محصورة ،والوقائع املذهب الثاين :مذهب الظاهرية

غري محصورة( ،)1و» نعلــم قطعاً أنه ال تخلو واقعة فقالوا بعدم حجية املصلحــة ،ويف هذا يقول ابن
عن حكم الله تعاىل معزو إىل رشيعة محمد ،)2(»حزم »:قال أبو سليامن( )5وجميع أصحابه  vال يفعل
فالبد أن تبنى هذه الوقائــع عىل تحقيق املصلحة الله شــيئا من األحكام وغريها لعلة أصالً بوجه من

للناس فيام يتوافق مع مقاصد الرشيعة؛ يك يتحقق الوجــوه  ........قال أبو محمــد( )6وهذا هو ديننا
صالحيــة الرشيعــة الخامتــة الدامئة لــكل زمان الذي ندين به ،وندعو عبــاد الله تعاىل إليه ونقطع
ومكان(.)3

عىل أنه الحق عند الله تعاىل»( .)7ويبني الشــاطبي

وقد اشــتهر عن اإلمام الشــافعي ومذهبــه إنكار موقف الظاهريــة وموجب عدم أخذهم باملصلحة
اعتبــار املصالح يف الترشيع ،إال أن املحققني يف بقوله »:فإنهم ال يفرقون بني العبادات والعادات ،بل

املذهب ،بينوا أن الشافعي ال ينكر اعتبار املصلحة الكل غري معقول املعنى ،فهم أحرى بأن ال يقولوا
يف الترشيع ،لكنه ينكر اإلفراط فيها ،قال الجويني :بأصــل املصالح فضالً عــن أن يعتقدوا املصالح

«وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أيب حنيفة ريض املرســلة»( ،)8وسيأيت قول الطويف يف إجامع األمة

الله عنهام إىل اعتامد االســتدالل ،وإن مل يســتند عىل حجية املصلحة إال من شــذ فقــال »:أجمع
إىل حكــم متفق عليه يف أصل ،ولكنه ال يســتجيز العلامء ،إال َمن ال يعتد به من جامدي الظاهرية».

النأي والبعد واإلفراط ،وإمنا يسوغ تعليق األحكام والــذي يبدو للباحث ترجيح قــول الجمهور ،قال

مبصالــح يراها شــبيهة باملصالح املعتــرة وفاقًا القرايف »:وإذا افتقدت املذاهب وجدتهم إذا قاسوا

وباملصالح املستندة إىل أحكام ثابتة األصول قارة وجمعوا وفرقوا بني املســألتني ال يطلبون شــاهدا ً
يف الرشيعة»(.)4

باالعتبار لذلــك املعنى الذي بــه جمعوا وفرقوا،
بل يكتفون مبطلق املناســبة ،وهذا هو املصلحة
املرسلة ،فهي حينئذ يف جميع املذاهب»( ،)9وقال

املســتفاد من أدلة كثرية ،فإذا نفى الــرع الرضر ،لزم منه أيضً ا »:إن املصلحة املرســلة يف جميع املذاهب

إثبات املصلحة؛ ألنهام نقيضان ال واسطة بينهام» .التعيني

يف رشح األربعني ،للطويف :ص.238

((( املنخول :ص.457
((( الربهان.162 /2:

((( أصول الفقه اإلسالمي ،وهبة الزحييل.43 /2 :
((( الربهان ،للجويني.161 /2 :

((( يقصد :داود الظاهري.
((( يقصد :نفسه.

((( اإلحكام يف أصول األحكام ،ابن حزم.77/8 :
((( االعتصام.40/3:

((( رشح تنقيح الفصول :ص.394
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عند التحقيق»( ،)1وذكر الطويف إجامع األمة إال من غري الحكمــة ..واملصلحة عدم مصلحة ،وإن هذا

شــذ فقال »:أجمع العلامء ،إال مــن ال يعتد به من سفسطة»( ،)5وقوله -رحمه الله تعاىل »:-فإن قلتم:
جامدي الظاهريــة ،عىل تعليل األحكام باملصالح إن الكــذب للمصلحة عفو؟ قيل لكــم :إذا كانت
ودرء املفاســد ،وأشــدهم يف ذلــك مالك حيث املصلحة رضورية قطعية ،مع أنه عذر باطل ،إذ تقرر

قال باملصلحة املرســلة ،ويف الحقيقة مل يختص يف أصول الرشيعــة أن األمر الغري مضبوط ( الذي

بها ،بــل الجميع قائلون بها ،غري أنــه قال بها أكرث ال يتحصل) – بســبب كونه قابالً لسوء االستعامل

منهم»( ،)2وقرر الغزايل قطعية حجيتها بقوله« :وإذا ال يصري علة ومدارا ً للحكم ،كام أن املشــقة لعدم
فرسنــا املصلحة باملحافظة عــى مقصود الرشع انضباطها ما صارت علة للقرص ،بل العلة الســفر،

فــا وجه للخــاف يف اتباعها ،بــل يجب القطع وألن ســلّمنا فغلبة الرضر عــى منفعة يشء تغني

بكونهــا حجة»( ،)3ويؤكد الزركــي حجيتها فذكر ب َنســخه وتكون املصلحة يف عدمــه .وما ترى من
بـأن »:العلامء يف جميع املذاهب يكتفون مبطلق الهرج واملرج يف حال العلم شاهد عىل غلبة رضر
املناسبة ،وال معنى للمصلحة املرسلة إال ذلك»( .)4عذر املصلحة»(.)6
املسألة الثالثة :رأي النوريس

فالنوريس ومــن تحليل النصني الســابقني يذهب

يرى النوريس رعاية املصلحة ،وهذا األمر يتضح مذهب الجمهور ،ويرى:

بقوله -رحمه الله تعاىل »:-أن متثال العناية االلهية .1أن اعتبار املصلحة دلت عليه وشهدت عليه كل
الذي هو الحكمة التامــة التي هي رعاية املصالح الفنون ،وتجرب البداهة عىل اإلقــرار بها ،وانكارها

والحكم يف كل نوع ،بل يف كل جزء -بشــهادة كل سفسطة.

الفنون -يبرش بقدوم السعادة األبدية ،وإال لزم إنكار .2يقول مبراعاة املصلحة إذا كانت رضورية قطعية،

هــذه ِ
الحكم والفوائد التي أجربتنــا البداهة اإلقرار بقوله « »:فإن قلتم :إن الكذب للمصلحة عفو؟ قيل
بها ،إذ حينئــذ تكون الفائدة ال فائــدة ..والحكمة لكم :إذا كانت املصلحة رضورية قطعية».

((( املرجع السابق :ص.446

.3إن املصلحة غري املنضبطة ال تكون علة ومدارا ً

للحكــم؛ لكونها قابلة لســوء االســتعامل ،الذي

((( التعيــن يف رشح األربعني ،ســليامن بــن عبد القوي يقود إىل االختالف والهرج واملرج ،يوضحها أمري
حاج مح ّمد عثامن ،مؤسسة الريان،
الطويف ،تحقيق :أحمد َ

بريوت -لبنان ،ط1419 ،1/هـ 1998-م :ص.244

((( املستصفى ،للغزايل :ص.179

((( البحر املحيط يف أصول الفقه ،الزركيش.275 /7 :

بادشاه الحنفي بقوله »:ال بد أن يكون املناط وصفاً
((( اشارات االعجاز يف مظان االيجاز :ص.59
((( املصدر نفسه :ص.95
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منضبطــاً ،وال انضبــاط ملطلق املشــقة للتفاوت

•املطلب الرابع :سد الذرائع

الفاحش بني أفرادها مع العلم بعدم االعتداد ببعض يقــول النــوريس رحمه اللــه تعــاىل »:-وملقدمة

حســناً وقبحــاً ،إذ ما يتوقف
أفرادها ،وكان هذا القدر :أي كونها مشــقة الســفر اليشء حكم اليشء ُ

معلوماً فاعتربت رضورة وكان مشــقة الســفر أيضا عليه الواجــب فهو واجب ،وما ينجــر إىل الحرام
غري منضبط (فجعلت) العلة (السفر) لكونه مظنتها حرام»()3؛ وهو قول بســد الذرائع؛ وعليه سيتضمن

مع االنضباط»( ،)1وجرى عىل هذا عمل األصوليني هذا املطلب املسائل اآلتية:

فالتعليــل عندهم مبظنة املشــقة وليس باملشــقة املسألة األوىل :تعريف سد الذرائع وحجيته

والســ َبب إىل يش ٍء،
نفسها؛ لعدم انضباطها ،يقول الزركيش »:فإن كان الذريعة لغةً :تعني ال َوســيلَة َّ
الوصــف خفياً أو ظاهرا ً غــر منضبط ،فاملعترب ما يُقال :فــا ٌن ذَري َعتي َ
صلَتي
إليك؛ أَي :ســ َببي و ُو ْ
ب به َ
إليك ،سواء كان خريا ً أو رشا ً(.)4
يالزمه ،وهو املظنة ،كاملشقة ،فإنها للمقصود ،وال الذي أَت ََس َّب ُ
الفســا ِد دف ًعا لها،
«حســ ُم ما َّد ِة وسائلِ َ
ميكن اعتبارها بنفســها ،ألنها غري منضبطة ،فتعترب اصطالحاًْ :

مبا يالزمه وهو السفر»(.)2

املفســد ِة ِ
وســيل ًة
الســالِم َعن
فَمتــى كا َن ال ِف ُ
َ
عل َّ

.4يرى رحمــه الله تعاىل املوازنــة بني املصلحة لِلمفســد ِة منعنا من ذلك الفعل»( ،)5ونقل اب ُن حزم
واملفسدة؛ فإن ربت املفسدة عىل املصلحة ،تكون عــن أيب محمد عيل بــن أحمد رحمــه الله قوله:
املصلحة يف ترك املفســدة ،بقوله »:فغلبة الرضر «ذهب قوم إىل تحريم أشــياء من طريق االحتياط،

عىل منفعة يشء تغني ب َنسخه وتكون املصلحة يف وخوف أن يتذرع منها إىل الحرام البحت»(.)6

عدمه».

فعــاد التعريــف يف الذريعة أنها هي كل مســألة

.5يــرى رحمه الله تعــاىل أن التوســع يف األخذ ظاهرها اإلباحة ويتوصل بها إىل محظور ،وذلك أن
باملصلحة من غري ضوابط يقود إىل الهرج واملرج الوسيلة إذا أفضت إىل مفسدة كانت فاسدة.
يف أقــوال أهل العلم ،بقولــه »:وما ترى من الهرج
واملرج يف حال العلم شــاهد عىل غلبة رضر عذر
املصلحة».

((( اشارات االعجاز يف مظان االيجاز :ص.214
((( لسان العرب 1498/3 :مادة :ذرع.

((( الفــروق أو أنــوار الربوق يف أنواء الفــروق ،القرايف،

((( تيسري التحرير ،أمري بادشــاه الحنفي ،مصطفى البايب تحقيق :خليل املنصــور ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ -

الحلَبِي  -مرص  1351،هـ  1932 -م.280/3:
((( البحر املحيط.187/4 :

1998م.45 /3 :

((( األحكام البن حزم.745 /6 :
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قال القرايف« :الوســيلة إىل أفضل املقاصد أفضل مــن املوادعــة ،ودليل عىل وجوب الحكم بســد

الوسائل ،وإىل أقبح املقاصد أقبح الوسائل ،وإىل الذرائع»(.)4

الســنة الرشيفة :قول رســول الله  ( :إن
ما هو متوســط متوسطة»( ،)1فحسب اإلمام القرايف  .2من ُ

أن األمور بحسب نتائجها وغاياتها وليست بحسب مــن أكرب الكبائر أن يلعن الرجــل والديه) ،قيل» يا
مآل نية الفاعل.

املسألة الثانية :حجية سد الذرائع

رسول الله ،وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال ( :يسب
الرجل أبا الرجل فيســب أباه ،ويســب أمه فيسب

اختلف األصوليون يف االعتامد عىل سد الذريعة يف أمه)(.)5

اعتبارهــا مصدرا ً من مصدر األحكام عىل مذهبني.3 ،اإلجامع :فقد تقدم بنا قــول القرايف بأن أصلها

هام:

املذهب األول :مذهب الجمهور

مجمع عليه ،بقوله « :وأصل سدها مجمع عليه»(.)6
املذهب الثاين :مذهب الظاهرية

وهو األخذ بســد الذرائع وبناء األحكام عليه ،فسد قالوا بعدم حجية سد الذرائع ،فقد عقد ابن حزم باباً
الذرائع أصل من أصــول املالكية ،فلقد أكرثوا من يف ذلك ،وهو الباب الرابع والثالثون يف االحتياط
العمل به؛ حتى نُســب إىل املذهــب املاليك أنه وقطع الذرائع واملشــتبه ،حتى قال فيه  »:فكل َمن
املذهب الوحيد الذي قال بالذرائع ،واألمر خالف حكم بتهمة أو باحتياط مل يســتيقن أمره ،أو بيشء

ذلــك ،بل أصلهــا مجمع عليه كام قــال القرايف :خوف ذريعــة إىل ما مل يكن بعد فقد حكم بالظن،

« فليس ســد الذرائع خاصاً مبالــك  -رحمه الله  -وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل ،وهذا
بل قال بها هو أكرث من غريه وأصل ســدها مجمع ال يحل وهو حكم بالهوى»( ،)7فمستند ابن حزم يف

عليه»( ،)2ومــن تأمل مصادر الرشيعــة ومواردها ،من األخذ بســد الذرائع كونه حكم بالظن من غري
علِم أن الشارع الحكيم ســ َّد الذرائع املفضية إىل يقني ،فهو حكم باطل وال يحل؛ ألنه حكم بالهوى.
املحارم بأن حرمها ونهى عنها ،ومن أبرزها:

.1مــن القــرآن الكريم:قوله تعــاىل :ﭽ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ((( الجامع ألحكام القرآن.2497/4:
((( أخرجــه :البخــاري يف كتاب األدب ،باب ال يســب
()3

ﯘ ﭼ  ،قــال القرطبــي»:يف هــذه اآلية رضب

((( التنقيح ،القرايف :ص .449

((( أنوار الربوق يف أنواع الفروق.46 /3 :
((( سورة األنعام :بعض اآلية .108

الرجل والديه ،برقم ،5973 :ومســلم كتاب اإلميان ،باب
ببيان الكبائر وأكربها ،برقم.273 :

((( أنوار الربوق يف أنواع الفروق.46 /3 :

((( اإلحكام يف أصول األحكام ،ابن حزم.13/6 :
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الحســن النتهاك القبيح قبيح؛ وإن كانت الوسيلة
والذي يرتجح عنــد الباحث ما ذهب إليه الجمهور
َ

من اعتبار ســد الذرائع مصدرا ً من مصادر األحكام حســنة ومباحة؛ ملا يرتتب عليها مــن نتائج قبيحة

بضوابطه التــي قال بها العلامء؛ لقوة أدلة الجمهور ومحرمة ،ويتأكد هذا األصــل عند االمام النوريس
وضعف دليل الظاهرية.

املسألة الثالثة :رأي النوريس

يف النقطة التالية.

.2قوله رحمــه الله تعاىل »:ومــا ينجر إىل الحرام

قوله رحمــه الله تعاىل »:-وملقدمــة اليشء حكم حــرام» ،فاإلمام النــوريس رحمه اللــه تعاىل بهذا
حسناً وقبحاً ،إذ ما يتوقف عليه الواجب فهو الــكالم يقول بأصل ســد الذرائع؛ فــا يقود إىل
اليشء ُ
واجب ،وما ينجر إىل الحرام حرام»( ،)1وقوله -رحمه الحرام فهو حــرام ،وأن األمــور مبآالتها ونتائجها

الله تعاىل »:-فإن قلتم :إن الكذب للمصلحة عفو؟ املرتتبة عليها ،وليس مبجرد النوايا ،والوســائل ملا

قيل لكــم :إذا كانت املصلحة رضورية قطعية ،مع كانت مفضية إىل مقاصدها كانت تابعة لها ومعتربة

أنه عذر باطل إذ تقــرر يف أصول الرشيعة أن األمر بها ،فوسائل املحرمات محرمات؛ ملا تفيض إليه؛
الغــر مضبوط ( الذي ال يتحصل) – بســبب كونه تحقيقاً لتحريم املحرمــات ،ولو كانت يف اصلها

قابالً لسوء االستعامل ال يصري علة ومدارا ً للحكم ،مباحة.

كام أن املشــقة لعــدم انضباطها ما صــارت علة .3و( مــا) يف قولــه رحمه الله تعــاىل املتقدم« :

للقرص ،بل العلة الســفر ،وألن سلّمنا فغلبة الرضر وما ينجــر إىل الحرام حرام» ،تفيــد العموم ،فكل
عىل منفعة يشء تغني ب َنسخه وتكون املصلحة يف أمر قاد إىل حرام فهو حرام ،ســواء كان مرشوعاً أم

عدمه .وما ترى من الهــرج واملرج يف حال العلم غري مرشوع ،أما الثاين فمحظور لكونه غري مرشوع
شــاهد عىل غلبة رضر عذر املصلحة»( ،)2رصيح اصالً ،واما األول ملــا يفيض إليه من الحرام ،وهو
يف العمل بأصل ســد الذرائــع ،والذي يتجىل من قول بسد الذريعة.
خالل النقاط اآلتية:

.4يــرى رحمــه الله تعــاىل أن الكــذب من أجل

.1قوله رحمه الله تعــاىل »:وملقدمة اليشء حكم املصلحة عذر باطل ،لكن يجوز للرضورة القطعية؛

حســناً وقبحاً» ،قول بحجية ســد الذريعة ،ال ألجل مصلحة .فالرضورات تبيح املحظورات.
اليشء ُ

فللوســائل حكم املقاصد ،وعليه ال ميكن سلوك .5يرى رحمه الله تعــاىل إىل أن فتح باب الذرائع

أمر مباح للتوصل به ألمر محظور ،فالتوسل باألمر عــى مرصاعيه من دون ضوابط يــؤدي إىل الهرج
((( اشارات االعجاز يف مظان االيجاز :ص.214
((( املصدر نفسه :ص.95

واملــرج ،ورضب لذلك مثالً يف بــاب املصلحة

والتوسع يف األخذ به ،وقد تقدم بنا الكالم عنها.
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المصادر

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتــم الصالحات ،والصالة .1اإلحــكام يف أصول األحــكام ،أبو محمد عيل

والسالم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلم ،بــن أحمد بن ســعيد بن حزم األندلــي القرطبي
فهذه أهم النتائج التي توصل لها الباحث:

الظاهري ،دار الحديث – القاهرة ،ط1404 ،1/ه.

.1يســتطيع املتتبع ملا ســطره االمام النوريس أن .2أحــكام القرآن ،محمــد بن إدريس الشــافعي،
يستفيد من عقليته األصولية من خالل تناوله للقضايا تحقيق عبد الغني عبد الخالق ،دار الكتب العلمية،

االميانية ،وهو يــدل داللة واضحة عىل مكانة هذا 1400ه ،بريوت.

العامل يف علم أصول الفقه ،ومتكنه منه.

.3إشــارات اإلعجاز يف مظان االيجاز بديع الزمان

.2إن اإلمــام النــوريس رحمه الله تعــاىل يذهب سعيد النوريس تحقيق :احســان قاسم الصالحي،
مذهب الجمهور ويقــول بحجية القياس ،كيف ال رشكة سوزلر للنرش ،القاهرة ،ط2011 ،6/م.

وهو شافعي املذهب كأغلب اإلخوان الكرد.

.4إعالم املوقعني عن رب العاملني ،محمد بن أيب

قطعية منضبطة.

السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط،1/

.3يرى النوريس رعاية املصلحة ،إذا كانت رضورية بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ،تحقيق :محمد عبد
.4يــرى اإلمام النــوريس املوازنة بــن املصلحة 1411هـ 1991 -م.

واملفســدة؛ فإن ربت املفســدة عىل املصلحة.5 ،البحر املحيط يف أصول الفقه ،أبو عبد الله بدر

تكون املصلحة يف عدمه.

الدين محمد بن عبد الله بــن بهادر الزركيش ،دار

الجمهور.

.6الربهان يف أصول الفقه ،عبد امللك بن عبد الله

الحرام حرام.

محمد بن عويضة ،دار الكتــب العلمية ،بريوت –

 .5فرق النــوريس بني مخالفة اإلجــاع ومخالفة الكتبي ،ط1414 ،1/هـ 1994 -م.

 .6يرى النوريس حجية ســد الذرائع؛ فام ينجر إىل بن يوســف بن محمد الجويني ،تحقيق :صالح بن
ُ
أســأل لبنان ،ط1418 ،1/هـ 1997 -م.
وبهذه النتائج أصل إىل ختام البحث ،والل َه

أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ،وصىل .7التبرصة يف أصول الفقه ،أبو اسحاق إبراهيم بن
الله وســلم عــى النبي األمني وعــى آله وصحبه عيل بن يوسف الشريازي ،تحقيق :د .محمد حسن

أجمعني.

هيتو ،دار الفكر – دمشق ،ط.1403 ،1/
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 .8التحبــر رشح التحرير يف أصــول الفقه ،عالء معوض ،عــادل أحمد عبد املوجود ،عامل الكتب،
الديــن أبو الحســن عــي بن ســليامن املرداوي لبنان-بريوت ،ط1999 ،1/م1419 -ه.

الحنبيل ،تحقيق :د.عبــد الرحمن الجربين ،مكتبة .15رشح التلويــح عىل التوضيح ملنت التنقيح يف

الرشد  -الرياض ،ط1421 ،1/هـ 2000 -م.

أصول الفقه ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين،

.9تشــنيف املســامع بجمع الجوامع لتاج الدين تحقيق  :زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية بريوت–
السبيك ،أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله لبنان ،ط 1416 ،1/هـ  1996 -مـ.

بن بهــادر الزركيش ،تحقيق :د ســيد عبد العزيز .61 ،رشح الكوكــب املنري ،تقــي الدين أبو البقاء
مكتبة قرطبة ،ط 1418 ،1/هـ  1998 -م.

محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي املعروف

.10التعيــن يف رشح األربعني ،ســليامن بن عبد بابن النجــار ،تحقيق :محمد الزحييل ونزيه حامد،

القوي بــن عبد الكريم الطــويف الرصرصي ،نجم مكتبة العبيكان ،ط1418 ،2/هـ  1997 -مـ.

حاج مح ّمد عثامن ،مؤسسة .17رشح تنقيح الفصول ،أبو العباس شهاب الدين
الدين ،تحقيق :أحمد َ

الريان (بريوت  -لبنان) ،ط1419 ،1/هـ 1998 -م .أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن املاليك الشــهري

.11التمهيــد يف أصول الفقــه ،محفوظ بن أحمد بالقــرايف ،تحقيق :طه عبد الرؤوف ســعد ،رشكة
بن الحســن أَبُو الخطاب ال َكلْ َوذَاين ،تحقيق :مفيد الطباعة الفنية املتحدة ،ط1393 ،1/هـ 1973 -م.
محمد أبو عمشــة ،جامعة أم القرى ،ط.18 1406 ،1/الصحاح تــاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نرص

هـ1985 -م.

إســاعيل بن حامد الجوهري الفــارايب ،تحقيق:

.12تيسري التحرير ،محمد أمني بن محمود البخاري أحمــد عبد الغفــور عطار ،دار العلــم للماليني –
املعروف بأمري بادشــاه الحنفــي ،مصطفى البايب بريوت ،ط 1407 ،4/ه ـ  1987 -م.

الْحلَبِي – مرص 1351،هـ  1932 -م.

.19الطرق الحكمية يف السياسة الرشعية ،أبو عبد

.13جامع بيان العلم وفضله ،أبو عمر يوســف بن اللــه محمد بن أيب بكر بن قيــم الجوزية ،تحقيق:

عبد الله بن محمد بن عبــد الرب بن عاصم النمري نايــف أحمد الحمــد ،دار عــامل الفوائــد ،مكة
القرطبي  ،تحقيق :أيب األشــبال الزهريي ،دار ابن املكرمة،ط1428 ،1/هـ.

الجوزي ،اململكة العربية السعودية ،ط.20 1414 ،1/العدة يف أصول الفقه ،محمد بن الحســن بن
هـ  1994 -م.

محمد بن خلف ابن الفراء ،تحقيق :أحمد بن عيل

.14رفــع الحاجب عن مخترص ابن الحاجب ،تاج بن سري املباريك ،ط2،1410/هـ1990 -م.

الدين عبد الوهاب الســبيك ،تحقيق :عيل محمد .21الفصول يف األصــول ،أحمد بن عيل أبو بكر
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الرازي الجصاص الحنفي ،وزارة األوقاف الكويتية ،تيمية ،ثم أكملهــا :أحمد بن تيمية ،تحقيق :محمد

ط1414 ،2/هـ 1994 -م.

محيي الدين عبد الحميد ،دار الكتاب العريب.

.22كشف األرسار عن أصول البزدوي ،عبد العزيز .29املعتمــد يف أصــول الفقه ،محمــد بن عيل
ــري املعتزيل  ،تحقيق:
بن أحمد بــن محمد ،عالء الدين البخاري ،تحقيق الطيب أبو الحســن ال َب ْ
 :عبــد الله محمود محمد عمر ،دار الكتب العلمية خليل امليس ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط،1/

–بريوت ،ط1418 ،1/هـ1997/م.

.1403

.23مــا إنفرد بــه إبن حــزم وأهل الظاهــر وبيان .30املنخــول مــن تعليقات األصــول ،أبو حامد
من شــاركهم يف خرق اإلجامع ،رســالة ماجستري محمد بن محمد الغزايل الطويس ،تحقيق :محمد

للطالب :إسامعيل علوان سلامن العيثاوي ،جامعة حســن هيتو ،دار الفكر املعــارص -بريوت لبنان ،
صدام للعلوم اإلسالمية1418 ،هـ1997 -م.

ط1419 ،3/هـ 1998 -م.

.24مجموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أحمد .31املوافقــات ،إبراهيــم بن مــوىس بن محمد

بن تيمية ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،اللخمي الغرناطي الشــاطبي ،تحقيــق :أبو عبيدة

مجمع امللــك فهد لطباعــة املصحف الرشيف ،مشــهور آل ســلامن ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1/
املدينة النبوية1416 ،ه1995-م.

هـ1997 -م.

.25املحصــول ،أبو عبد الله محمــد بن عمر بن .32مؤلف رسائل النور ومؤسس جامعة النور بديع
الحسن بن الحســن التيمي الرازي امللقب بفخر الزمان سعيد النوريس ،إحسان قاسم الصالحي ،دار
الدين الرازي ،تحقيق :طــه جابر فياض العلواين ،سوزلر للطباعة والنرش -تركيا ،ط1987 ،2/م.

مؤسسة الرسالة ،ط 1418 ،3/هـ  1997 -م.

.26مذكــرة يف أصــول الفقــه ،محمــد األمــن
الشنقيطي ،ط :دار اإلتقان اإلسكندرية.

.27املستصفى يف علم األصول ،أبو حامد محمد
بــن محمد الغــزايل ،تحقيق :محمد بن ســليامن
األشقر ،مؤسســة الرســالة ،بريوت ،لبنان ،ط،1/

1417هـ1997/م.

.28املســودة يف أصول الفقه ،مجــد الدين عبد
الســام بن تيمية ،وأضاف إليها :عبــد الحليم بن

❊

❊

❊
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5. Al-Nursi’s difference between violating
consensus and violating the public.

6. Nursi sees the validity of blocking pre-

Conclusion:

Praise be to God, by whose grace good

texts; What leads to the forbidden is forbid- deeds are accomplished, and blessings and
den.

peace be upon our master Muhammad and

With these results, I come to the conclu- his family and companions. These are the

sion of the research, and I ask God to make most important results reached by the rethis work purely for his honorable face, and searcher:

may God’s peace and blessings be upon the 1. The follower of what was written by Imam
faithful Prophet, his family and all his com- Nursi can benefit from his fundamentalist
panions.

mentality by addressing the issues of faith,
which is a clear indication of the status of

❊

❊

❊

this scholar in the science of the principles
of jurisprudence, and his mastery of it.

2. Imam al-Nursi, may God Almighty have

mercy on him, rejects the majority’s view

and says by analogy, how can he not, while
he is a Shafi’i school of thought, like most of
the Kurdish Brotherhood.

3. Nursi considers taking care of the interest, if it is necessary, decisive, and disciplined.

4. Imam Nursi sees the balance between

the good and the bad. If the corrupting is
raised on the interest, the interest will be in
the absence of it.

