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#
حق محده ،والصالة والسالم عىل ٍ
حممد نبيه وعبده ،وعىل آله وصحبه من
احلمد هلل َّ

بعده ،وبعد:

ِ
الرساالت الساموية -بصفت َْي اخللود
فقد اخت َُّصت الرسالة املحمدية -لكوهنا خامت َة

والشمول:

 -فهي رشيعة دائمة باقية ال تُنسخ إىل قيام الساعة.

موجهة إىل الناس كافة ،ال خيرج عن خطاهبا واحدٌ من املكلفني.
 وهي رسالة عاملية َّ -وال خيرج نوع من أنواع احلق يف العلم والعمل عام جاء به الوحي الرشيف

إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،قال تعاىل[ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ]...اآلية [العنكبوت.]51:

ماسة ومستمرة إىل
 -وألن الوقائع والنوازل ال حدَّ هلا تنتهي إليه ،كانت احلاجة َّ

التجديد واالجتهاد ملواجهة املستجدات واملتطلبات يف كل عرص ومرص.

(((

نبي بعده
 وألن حممدً ا  Hخاتَم األنبياء فال نبي بعده؛ مل يبق احتامل بعثة ٍّلتصفية ما يطرأ من البدع واملحدثات ،وإنام وكِّلت مهم ُة التجديد إىل العلامء ِ
ورثة األنبياء
ُ
َ َ َّ
من ُأ َّمته املرحومة صىل اهلل عليه وآله وسلم ،الذين ينفون عن رشيعته حتريف الغالني،
وييون ما ُأميت من السنة ،وجيددون ما اندرس
وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني ،حُ

من معامل الدين.

( )1وقد كان التجديد يف أمة بني إرسائيل يتم بإرسال نبي بعد نبي.
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عن أيب هريرة  Iأن رسول اهلل  Hقال« :إن اهلل يبعث لهذه األمة على

ُجدد لها دي َنها»((( ،ومل يقل « :Hجيدد هلا الدين» ألن
رأس كل مئة سنة من ي َ
املقصود من «دينها» تَد ُّينُها ،فالدين ثابت كامل حمفوظ ال يقبل التجديد؛ وإنام التجديد
يف تد ُّين األمة الذي قد يطرأ عليه الضعف واالنحراف ،فيأيت دور املجددين ليعيدوا
الناس إىل التمسك بدين احلق.

وتتنوع جماالت التجديد لتشمل الواقع العميل والعلمي لألمة ،ومن جماالت التجديد

العلمي :جتديد علوم اللغة العربية ،والفقه وأصوله ،والتفسري ،واحلديث ،والتاريخ.

وقد قال اهلل تعاىل[ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ] [البقرة ،]269:قال زيد بن أسلم« :احلكمة الفقه يف دين اهلل» ،وقيل:
«احلكمة معرفة األحكام من احلالل واحلرام» ،وهلذا قال رسول اهلل « :Hمن

َ
معادن ،فخيارهم
يرد اهلل به خي ًرا يفقهه في الدين»((( ،وقال « :Hتجدون الناس

في الجاهلية ِخيارهم في اإلسالم إذا فقهوا»(((.

فإذا كان علم الفقه هو احلكمة ،فإن «الفقه» ال حيصل إال بمعرفة أدلة األحكام

وما يتعلق هبذه األدلة ،وهذا هو علم «أصول الفقه» الذي هو أصل اخلري املوصوف به

الفقه ،وهو اآللة أو املفتاح الذي به ُيتوصل إىل الفقه يف الدين ،وهو طريق متعني ملامرسة

مفتوحا.
االجتهاد وإبقاء بابه
ً

وال يزال «علم أصول الفقه» حباجة إىل جتديد:
( )1رواه أبو داود ( ،)109/4واحلاكم يف «املستدرك» ( ،)522/4وصححه ،وكذا صححه البيهقي،
وابن حجر ،والعراقي ،والسخاوي ،والسيوطي ،واملناوي ،ونقل العلقمي عن شيخه أنه قال« :اتفق
احلفاظ عىل أنه حديث صحيح» كام يف «عون املعبود» (.)396/11
( )2رواه البخاري ( ،)71ومسلم ( ،)1037وابن ماجه (.)221
( )3رواه من حديث أيب هريرة  Iاإلمام أمحد ( ،)10791والبخاري ( ،)3493ومسلم ( ،)2526وغريهم.
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 بتجريده من املباحث الكالمية والقضايا اجلدلية واملنطقية التي ُأ ْق ِح َم ْت فيه

دون أن يكون هلا عالقة بأصول الفقه ،ودون أن يرتتب عليها عمل.

 بتكثري األدلة من نصوص القرآن الكريم واحلديث الرشيف وآثار الصحابة

والتابعني ،وهذا أمر يفتقر إليه أغلب مراجع هذا الفن ،حيث بالغ املصنفون يف التناول
العقيل ملسائله باملنهج الكالمي اجلاف ،فأ َّدى ذلك إىل ندرة اآليات واألحاديث وآثار

السلف فيها.

 بتبسيط هذا العلم وإعادة صياغته وتسهيله بام حيرره من الغموض والتعقيد.
 بإبراز علم «مقاصد الرشيعة» وتفعيله ملواكبة نوازل الواقع املعارص.

للم َبدِّ دين َ
املخ ِّربني العرصيني الذين حياولون حتريف ثوابت «أصول
 بالتصدي ُ

الفقه» حتت ستار دعاوي «التجديد» املزعوم(((.

( )1وهؤالء يعلمون أن حتريف املفاهيم اإلسالمية لن ُي َم َّر َر إال عىل ٍ
جرس من «األصول والقواعد» ،وملا كان
ور َم ْوه بعدم املرونة والقدرة
علم «أصول الفقه» يقف هلم باملرصاد عقبة أمام مرشوعهم اهتموه باجلمودَ ،
عىل التطور ،وا َّد َع ْوا أهنم يقومون بتجديده وتطويره بالقفز فوق دالالت النصوص الرشعية ،وإخضاع
الثوابت للمتغريات حسب أهوائهم ،ومن مظاهر ذلك:
ٍ
رشوط للعمل بالنصوص.
 إحداث اشرتاط التواتر يف مسائل العقيدة واألحكام الدستورية. قبول السنة العملية دون القولية. فرض «احلصار» عىل عموم النصوص ،وشن محلة عىل قاعدة« :العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب». الرتويج للفهم املقاصدي لإلسالم ،حتت دعوى االكتفاء بمقاصد النصوص دون أحكامها التفصيلية،أيضا بتحقيقها عن طريق وسائلها التي رشعها.
مع أن اهلل تعاىل حني تع َّبدَ نا باملقاصد والغايات تع َّبدَ نا ً
 تفسريهم اإلمجاع األصويل بأنه االستفتاء الشعبي. التحلل من ضوابط القياس ورشوطه.وما أصدق ما قال ُز َفر بن اهلذيل « :Vإين ال أناظر أحدً ا حتى يسكت ،بل أناظره حتى يجُ َ َّن» ،قالوا:
وكيف ذلك؟ قال« :يقول بام مل يقل به أحد».
األمر أه َله َيدَّ عون االجتهاد والتجديد؛
ومما ال ُيقىض منه العجب أن هؤالء «ا ُمل َبدِّ دين» الذين ينازعون
َ
وليس هلم باع يف العلوم اإلسالمية ،فضلاً عن رشوط االجتهاد والتجديد ،وترى الواحد منهم خيتبئ
ؤهالتُك؟».
وراء صفة «مفكر إسالمي» حتى هيرب من سؤال« :ما ُم ِّ
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 بتحرير مسائله وتنقيحها ،ودراسة قضاياه بمنهجية علمية متخصصة ناقدة.
وإىل هذا املحور األخري ينتمي موضوع هذا البحث املتميز الذي نقدم له ،والذي

يتناول مباحث «الظاهر والنص» كأنموذج ملوارد النقد والتجديد يف أصول الفقه.

وحق هذا البحث أن يكون باكورة ملرشوع علمي كبري يتناول سائر مسائل علم

أصول الفقه بالتحري والتنقيح والنقد املوضوعي حتى يصري آلة ُمعينة عىل االجتهاد
والتجديد يف عرصنا.

وجزى اهلل الباحث املتقن الذكي النابغة النبيل املهندس /حممد عبد الرؤوف

وو َّفقه للمزيد من خدمة العلم
خري اجلزاء عىل ما قدَّ م من جهد يف هذا البحثَ ،
القفاش َ

الرشيف.

وصلىَّ اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
واحلمد هلل رب العاملني.

ثغر اإلسكندرية يف
 27من ربيع اآلخر 1441هـ
املوافق 24 :من ديسمرب 2019م
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ملا كان «ألصول الفقه» تلك املنزلة العالية بني علوم األمة اإلسالمية بصفة عامة،

وعلوم الرشيعة بصفة خاصة ،إذ هو العلم الذي مهد للفقيه طرق فهم نصوص الكتاب

أنارت
العزيز والسنة النبوية الرشيفة ،وأسس طرق االستنباط الصحيح منهام ،بل قد
ْ
وحددت له مصادر املعرفة املوثوق هبا
قواعده طريق الفكر الصحيح أمام العقل املسلم،
ْ
يدت عىل أساسه
وكيفية االستفادة منها ،فساعدته عىل تأسيس املنهج
العلمي الذي ُش ْ
ّ

مست احلاجة إىل جتديد «أصول الفقه» عىل مستوياته النظرية
احلضارة اإلسالمية ،فقد
ْ
العلمية ،والتطبيقية العملية ،كخطوة أساس من أجل جتديد علوم الرشيعة التي هي

مصدر عزة األمة ومتيزها.

التبست دعوات التجديد األصو ّيل باحلق تارة وبالباطل تارات ،إذ دعا إليها
وقد
ْ

م ْن ال ينتسبون إىل هذا العلم اجلليل أصلاً  ،وأكثرهم غري مدركني مقتضيات التجديد

املنهجية ،فلزم ْ
أن يقوم املخلصون لثقافة هذه األمة وحضارهتا ،وهلذا الرصح الشامخ
ٍ
بدرس هذا ِ
العلم العظيم درسا ذاتيا داخليا ،يتتبع مسائله ومباحثه يف ٍ
وروية ،تتب ًعا
تأن
ًّ
ًّ
ً
ومرورا بعرص التدوين حتى مرحلة
دقي ًقا منذ البوادر األُول هلذا العلم بد ًءا بالنشأة،
ً
االستقرارُ ،ي َع ِم ُق الفهم الصحيح ملسائل هذا العلم باعتباره أول مقامات التجديد
ثم حيدد مواطن النقص ْ
وجدت-
إنْ
وأمهها ،ويسرب موارد النقد وإمكانات التجديدّ ،
ويقرتح ما حتتاجه من تكميل ،أو تفعيل ،أو حتسني ،أو ترفيل ،ومواطن القوة وما يلزمها
من عمليات احلفظ والتنمية ،إىل غري ذلك من جماالت التجديد األصو ّيل املنشود.

وهي خطوة رئيسة يف ُسلم التجديد األصو ّيل ،ال يتم التجديد احلقيقي إال هبا،

وأتت البيت من
تسورت الرصح بال سلم،
وأي حماولة تتخطى هذه اخلطوة تكون قد
ْ
ْ

غري بابه.
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وملا كانت هذه املهمة ال توكل إىل شخص واحد إذ دوهنا تفنى األعامر ،فقد كان

الرأي ْ
أن تُقسم مباحث األصول إىل أجزاء إلنجاز هذا الغرض الرشيف ،وقد اختص
هذا البحث بمباحث «الظاهر» و«النص».

إشكالية البحث وأسئلته:

تتلخص إشكالية البحث يف حماولة تتبع تطور مصطلح ومباحث« :الظاهر»

و«النص» ،من خالل منهج مجهور األصوليني (املتكلمني) ،دراسة داخل ّية ذات ّية لرصد
موارد النقد والتجديد ،وتتمثل أسئلة البحث فيام يأيت:

مصطلحي «الظاهر» ،و«النص»؟
 -1ما املسوغات املعرفية لنشوء
ّ

 -2كيف تطور وتفاعل مصطلحا «الظاهر» و«النص» ،مع اإلسهامات األصول ّية املوافقة
واملخالفة؟

 -3ما موارد النقد يف مباحث «الظاهر» و«النص»؟

 -4ما آفاق التجديد يف مباحث «الظاهر» و«النص»؟
أهمية البحث:

تتجلى أهمية هذا املوضوع يف النقاط التالية:
 -1أمهية املوضوع ذاته ،فموضوع واضح الداللة بقسميه «النص» و«الظاهر» من

موضوعات أصول الفقه العامة ،والتي تستحق عناية الباحثني هبا ،فهام -أي :النص
بمصدري الترشيع األساس :الكتاب والسنة ،حيث يتوقف
والظاهر– ذو صلة وثيقة
ّ
الفهم الصحيح ملعاين ألفاظ الكتاب والسنة عىل إدراك سليم لداللة األلفاظ من حيث

الوضوح.

 -2ال تزال مشكلة وضوح األلفاظ ،ومشكلة حتديد داللة اللفظ عىل املعنى املراد

أمرا َ
فكثريا ما وقع بسبب عدم وضوح
بالغ الصعوبة،
بصورة قاطعة ال تقبل اخلالف ً
ً
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خالف يف الفهم؛ يف جمال السياسة والقانون والتاريخ واألدب وغريها من
داللة األلفاظ
ٌ
املجاالت التي تعتمد اللفظ للداللة عىل أغراضها ،فلذلك ُاعترب هذا املبحث األصويل يف

النص والظاهر ،مبح ًثا مهماً  ،ليس لفهم ألفاظ الرشع ،بل لفهم ألفاظ القانون واملعاهدات
الدولية والعقود وغريها.

مبارشا ،فاأليامن
 -3تعلق هذا املبحث من مباحث أصول الفقه بالفقه تعل ًقا
ً
وأحكامها يقوم عىل الظاهر والنص من األلفاظ ،وكذلك اليمني يف الشهادات إثباتًا
اإلسالمي.
ونف ًيا ،تقوم عىل أحكام هذا املبحث ،وغريها من أبواب الفقه
ّ

أهداف البحث:

يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية:

 -1معرفة الدواعي واملقتضيات املنهجية لظهور مصطلحي الظاهر والنص لتعزيز

رشعية اجلهود األصولية يف هذا السياق.

 -2معرفة مراحل تطور مصطلحي الظاهر والنص للوقوف عىل مساحة الثابت

واملتغري يف املعرفة األصولية املتعلقة هبذين املصطلحني.

 -3الوقوف عىل جهود األصوليني يف ضبط مصطلحي الظاهر والنص إلبرازها

وتعزيز شأهنا يف الدراسات املعارصة.

 -4التعرف عىل آفاق التجديد وممكناته يف قضيتي الظاهر والنص.

فرضيات البحث:

ينطلق البحث من الفرضيات التالية:

 -1ظهور مصطلحي «الظاهر» ،و«النص» كان لرضورات معرف ّية.

 -2تطور مصطلحي «الظاهر» و«النص» استجابة لإلسهامات األصول ّية الناقدة.

مصطلحي
ساعدت إسهامات األصوليني املوافقة واملخالفة يف ضبط
-3
ْ
ّ
«الظاهر» ،و«النص».
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 -4التزال آفاق التجديد الئحة يف مسائل «الظاهر» و«النص».
حدود البحث:

ملا كان ألصول الفقه منهجان ،منهج احلنفية ،ومنهج اجلمهور (املتكلمني) ،وكان لكل

طريق خمتلف يف تناول مسائل ومباحث «الظاهر» و«النص» ،فقد التزم البحث تناول موارد
منهام ٌ
النقد والتجديد يف مباحث «الظاهر» و«النص» ،من خالل طريقة اجلمهور (املتكلمني).

الدراسات السابقة:

يمكن تقسيم الدراسات السابقة إىل نوعني رئيسني:
النوع األول :كتب أصول الفقه القديمة واحلديثة:

تناولت كل كتب األصول مباحث ومسائل «الظاهر» و«النص»ْ ،
اختلفت يف
وإن
ْ
ْ

واختلفت كذلك تفصيلاً وإمجالاً حسب
تناوهلا حسب املنهج األصو ّيل الذي التزمته،
ْ
منهج املؤلف ،يف التفصيل أو االختصار ،ولقد اعتمد البحث عىل هذا النوع من الكتب

التارخيي للمصطلح واملسائل
األصول ّية األصيلة اعتام ًدا كل ًّيا ،وذلك من أجل تتبع التطور
ّ

واملباحث ،غري ّ
أن منهج الدراسة ال يشابه منهج هذه الكتب ،حيث يفرتق عنها يف خطته
التأصيلية التقويمية للمصطلح واملسائل واملباحث ،كام سيأيت يف منهج البحث(((.

النوع الثاني :كتب أصولية حديثة تناولت مباحث ومسائل «الظاهر» و«النص».

ظهر يف املائة السنة السابقة كثري من الدراسات واألبحاث والرسائل األصولية،

تناولت غالب أبواب علم األصول ،وتنوعت مشارب هذه الدراسات ،بحسب ما
وقد
ْ

تناولته من مسائل وأبواب ،وقد عنيت دراسات ورسائل كثرية بدالئل األلفاظ ،ومن
بينها «الظاهر» ،و«النص» ،ومن أهم هذه الدراسات ما يأيت:

( )1ينظر :ص.25
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اإلسالمي» ،لألستاذ الدكتور :حممد أديب صالح
« -1تفسري النصوص يف الفقه
ّ

 ،Vوهي دراسة مقارنة ملناهج العلامء يف استنباط األحكام من نصوص الكتاب
نالت
والسنة ،نال هبا املؤلف درجة «الدكتوراه» من كلية احلقوق ،جامعة القاهرة ،وقد ْ

الرسالة مرتبة الرشف األوىل ،مع التوصية بالطبع ،والتبادل مع اجلامعات األجنبية.

ٌ
مشتمل عىل :باب متهيدي ،وقسمينْ  ،وأربعة أبواب ،وخامتة ،تناول
والكتاب
املؤلف يف الباب التمهيدي :نظرة الرشيعة والقانون إىل التفسري ،وبينّ معنى البيان
عند األصوليني ،وماهية تفسري النصوص ،ثم نظرة عامة حول التفسري ومدارسه يف

القانون ،ثم تناول يف القسم األول« :قواعد التفسري يف حاالت وضوح األلفاظ وإهبامها
وداللتها عىل األحكام»« ،الوضوح واإلهبام يف األلفاظ» ،عىل منهج احلنفية ،واجلمهور،
وخصص الباب الثاين« :طرق دالالت األلفاظ عىل األحكام» ،لبيان منهج احلنفية يف

طرق الدالالت ،ثم «منهج املتكلمني يف طرق الدالالت».

وتناول يف القسم الثاين« :قواعد التفسري يف حاالت شمول األلفاظ يف داللتها عىل

األحكام وعدم شموهلا»« ،داللة األلفاظ عىل األحكام يف حالتي العموم واالشرتاك»،

و«داللة األلفاظ عىل األحكام يف حالة اخلصوص».

والكتاب من أهم الدراسات األصولية احلديثة التي ُعنيت بدالئل األلفاظ

وأوسعها ،و ُيعدُّ بحق مجهرة ملسائل هذا الباب األصو ّيل عظيم القدر ،تناول املؤلف
مسائله ومباحثه باستيعاب لألقوال األصولية ،مع دقة يف العزو ،وحترير املسائل،
علمي رصني ،مجع بني
والدالئل ،هذا مع شدة التحري يف املناقشة والرتجيح ،بأسلوب
ّ

األصالة واملعارصة ،حتى أصبح كتا ًبا ال َيستغني عنه طالب علم األصول ،واستحق
مكانة عالية بني األبحاث األصول ّية احلديثة ،ولسعة كتاب املؤلف واشتامله عىل جل

مباحث دالئل األلفاظ ،فقد اقترص غال ًبا عىل عرض املسائل الفقهية التقليدية التي
اشتهرت يف كتب األصول ،ومل ُيع َن بالتمثيل بمسائل جديدة.
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وقد تناول املؤلف «الظاهر» ،و«النص» عند اجلمهور (املتكلمني) خالل املبحث

الثاين« :الواضح عند املتكلمني :الظاهر والنص» ،من الباب األول« :الوضوح واإلهبام يف

األلفاظ» ،ومع استيفاء املؤلف ألكثر مسائل «الظاهر» ،و«النص» ،إال أنه مل ُيع َن بتتبع تطور
املصطلح ،واملسائل ،وموارد النقد ،والتجديد فيهاْ ،
وإن مل خيل من لفتات يف هذا املضامر.

« -2الوضوح واإلهبام يف األلفاظ عند األصوليني» ،وهي رسالة مقدمة لنيل

درجة «الدكتوراه» يف الفقه وأصوله ،من كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،بجامعة

عيل جفتجي ،بإرشاف األستاذ الدكتور:
أم القرى ،بمكة املكرمة ،من الطالب :حسني ّ
حممد حممد إبراهيم اخلرضاوي ،عام 1986 ،1407م.

جاءت الرسالة يف متهيد ،وثالثة أبواب ،وخامتة ،تناول يف التمهيد« :داللة اللفظ
ْ

عىل املعنى ،وتفاوت درجاته بحسب الوضوح واإلهبام يف األلفاظ ،ومناهج األصوليني

فيهام» ،ويف الباب األول« :الوضوح يف األلفاظ ،أقسامه ،وأحكامها عند األصوليني
(احلنفية واجلمهور)» ،وبينّ يف الباب الثاين« :اإلهبام يف األلفاظ ،أقسامه ،وأحكامها عند
األصوليني (احلنفية واجلمهور)» ،وخصص الباب الثالث :لدراسة «التأويل».
رشحا
ويظهر أثر رسالة «تفسري النصوص» عىل هذه الرسالة ،إذ تُعد هذه الرسالة ً

موس ًعا للباب األول« :الوضوح واإلهبام يف األلفاظ» ،من القسم األول من رسالة
«تفسري النصوص» ،ومن ذلك التزام الباحث ترتيب األبواب والفصول ،وأسامئها ،التي

التزمتها رسالة «تفسري النصوص» يف الغالب ،وقد ساعده ذلك عىل مجع شتات مسائل
منهجي اجلمهور واحلنفية،
«واضح الداللة» بأنواعه ،و«املبهم» بأنواعه ،من خالل
ّ
واستوعب أدلة كل فريق ،كام قارن املؤلف بني مذهب اجلمهور واحلنفية مقارنة دقيقة

شملت كل مسائل الكتاب ،وامتازت رسالته بكثرة املسائل الفقهية التي م ّثل هبا مع

أيضا بإيراد أمثلة فقهية جديدة غري تلك املسائل الفقهية التقليدية
الرشح الوايف هلا ،و ُعني ً
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التي اشتهرت يف كتب األصول ،فكانت دقته يف التناول ،وجدة التمثيل أهم ما امتازت
به هذه الرسالة اجليدة.

وقد تناول املؤلف مباحث «الظاهر» و«النص» عند اجلمهور يف الفصل الثاين:

«منهج املتكلمني يف الوضوح» ،من الباب األول« :الوضوح يف األلفاظ :أقسامه،

وأحكامها عند األصوليني».

« -3داللة الكتاب والسنة عىل األحكام من حيث البيان واإلمجال ،أو الظهور

واخلفاء» ،وهي رسالة مقدمة لنيل درجة «الدكتوراه» يف أصول الفقه ،من كلية الرشيعة،

بجامعة األزهر ،بالقاهرة ،مقدمة من الطالب :عبد اهلل عزام  ،Vحتت إرشاف :فضيلة

الغني عبد اخلالق  ،Vيف شهر :شوال  ،1392املوافق :نوفمرب 1972م.
الشيخ :عبد
ّ

طبعت فيام يقارب األلف صفحة ،وهي تُعد مجهرة شاملة ملباحث الظهور
والرسالة
ْ

اتسمت الرسالة بمناقشة اآلراء األصولية
اإلسالمي ،وقد
واخلفاء يف أصول الفقه
ْ
ّ
وامتازت باطالع صاحبها عىل أكثر كتب أصول الفقه املخطوطة
بموضوع ّية ،وإنصاف،
ْ
آنذاك ،وحسن التأليف والتنسيقْ ،
وإن شاهبا تطويل لبعض البحوث التمهيد ّية التي

ليست من صلب البحث.

والفرق واضح بني منهج رسالة «الوضوح واإلهبام» ،ورسالة «داللة الكتاب

والسنة عىل األحكام من حيث البيان واإلمجال ،أو الظهور واخلفاء» ،وبني هذه الرسالة

التي تُعنى بالدراسة التأصيلية التقويمية ملسائل «الظاهر» ،و«النص» عند اجلمهور ،وهي
خلت منها الرسالت ْان املذكورتان.
اجلهة التي ْ

« -4قراءة نقدية يف مصطلح النص يف الفكر األصويل» ،وهو بحث مقدم من أستاذنا

الدكتور :أيمن صالح -حفظه اهلل ،-ومنشور يف جملة «إسالم ّية املعرفة» ،العدد،34/33

صيف وخريف 2003/1424م.
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وهو بحث متني ،وفيه جدة ،وامتاز بدقته ،واشتامله عىل نظرات نقدية دقيقة ،وقد بذل

مشكورا يف تتبع مصطلح النص ،بالسرب ،والتحليل ،والنقد ،واملناقشة،
فيه صاحبه جهدً ا
ً

استفادت هذه الرسالة بام جاء يف بحث «قراءة نقدية
بغية بناء لغة أصول ّية منضبطة ،وقد
ْ
يف مصطلح النص يف الفكر األصويل» ،حيث أثراها بام اشتمل عليه من قراءة نقدية ،ومن

آراء أصولية ،ومناقشات علميةْ ،
وإن اختلف منهج البحث يف مصطلح النص بني هذه
القراءة وبني هذه الرسالة ،حيث كان بناء بحث «قراءة نقدية» عىل تقسيم املصطلحات يف

رأت أمهية القراءة التارخيية ،وتتبع
جمموعات متقاربة ،وهو ما مل تفعله هذه الرسالة ،التي ْ

بناء املصطلح تتب ًعا زمن ًّيا بغية تتبع العقل األصو ّيل يف تفاعله مع اإلشكاالت ،كام كان هلذه
خالفت هبا ما جاء يف بحث «قراءة نقدية» املذكور.
الرسالة بعض اآلراء التي
ْ

إضافة البحث على الدراسات السابقة:

مل خيل كتاب من كتب علم «أصول الفقه» مهام بلغ حجمه ،أو كان مرشبه وطريقته،

من دراسة مباحث «الظاهر» و«النّص» ،متب ًعا يف ذلك إحدى الطريقتني :طريقة املتكلمني
(اجلمهور) ،أو طريقة احلنفية ،أو اجلمع بينهام ،وليس هذا هو غرض البحث األساس

ْ
وإن اختذ طريقة املتكلمني (اجلمهور) كمنطلق للدرس -إذ غرضه هو تتبع موارد النقدومواطن التجديد يف هذه املباحث.

فردت كتب يف مباحث «دالئل األلفاظ» و«تفسري النصوص» ،أو بعض
كام قد ُأ ْ

مباحثها ،غري ّ
الداخيل ملباحث الظاهر
يت
أن هذه الدراسات مل تُعن بمنهج النقد الذا ّ
ّ
والنص من خالل تتبع املصطلح واملسائل تارخي ًيا منذ النشأة حتى االستقرار؛ من

أجل تعيني موارد النقد وإمكانات التجديد يف هذه املسائل ،وهو األمر الذي ُيرجى
من اهلل  Eالتوفيق والسداد أن يكون إضافة هذه الرسالة ،حيث سعى البحث
إىل استقراء مفهوم الظاهر والنص من مظانه ،مع رصد اختالفات الصيغ املصطلحية،
والتمييز بني اخلالف اللفظي واخلالف املعنوي منها ،وبذل اجلهد لفهم األسباب الداعية
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لتلك االختالفات ،وذلك كله من أجل الوصول إىل الصورة الشاملة للمفهوم ،التي

ُيبنى عليها التعريف الصحيح.
منهج البحث:

ٍ
ُ
العلمي من أجل حتقيق أهدافه
آليات كثرية من مناهج البحث
البحث
و َّظف
ّ

مصطلحي «الظاهر»
(االسرتدادي) من أجل رصد تطور
السابقة ،فو َّظف املنهج التارخيي
ّ
ّ

و«النص» ومسائلهام ،وذلك من خالل دراسة هذه املسائل يف املصنفات األصولية مرتبة
ترتي ًبا تارخي ًّيا منذ مرحلة تدوين العلم حتى مرحلة االستقرار ،وكذلك حماولة رصد هذه
املسائل قبل مرحلة التدوين.

الوصفي لعرض هذه املباحث واملسائل يف أطوارها املختلفة،
كام و َّظف املنهج
ّ

واملقارنة بينها يف مراحل التطور ،ورصد التحدي واالستجابة ،أو العلل واألسباب التي
أدت إىل هذا التطور ،وكيفية االستجابة لألسباب الداعية للتطور.
ْ

ِ
ِ
واملسائل
الفكري إىل مكوناته األصلية،
النسق
التحلييل لتفكيك
كام استخدم املنهج
ّ
ّ

موضوع الدراسة إىل أصوهلا ،وأدلتها ،وللكشف عن كيفية قيام هذا النسق بتوظيف

مكوناته ومسائله ،ومدى ما أضافه إليها ،ومدى قصوره عنها.

وو َّظف املنهج النقدي الذي يتفحص بناء النتائج عىل املقدمات واألدلة ،للتأكد
َ

من سالمتها املنطقية ،ونقدها نقدً ا ذات ًّيا موضوع ًّيا ،لرصد مواطن القوة ،وما تستلزمه
من عمليات احلفظ ،ومواطن النقص أو اخللل ،وإمكانات التكميل والتجديد.

هذا وقد التزم البحث مناهج التوثيق ،والتخريج ،والعزو التي تتطلبها األبحاث

العثامين ،وختريج األحاديث
العلمية ،فالتزم ختريج اآليات القرآنية ،وكتابتها بالرسم
ّ
النبوية الرشيفة ،مع بيان درجتها من الصحة والضعف ،وصالحيتها لالحتجاج من
عدمه ،وعزو األقوال إىل قائليها ،ونسبتها إىل مصادرها الرئيسة ،واألساسية.

14
هيكل البحث:

ٍ
ِ
ٍ
ٍ
وخامتة.
فصول،
وثالثة
متهيدي؛
فصل
اقتضت خطة البحث أن ُيقسم إىل
ٍّ
ّ
متهيدي :وفيه مبحثان:
فصل

املبحث األول :مفهوم «النقد» ،وضوابطه.

املبحث الثاين :مفهوم «التجديد» يف «أصول الفقه» ،ودواعيه ،وآفاق التجديد.

الفصل األول :دراسة تأصيل ّية ملصطلح «الظاهر».
وفيه متهيد ومبحثان:

املبحث األول :األسس املعرفية املسوغة لنشأة املصطلح.

املبحث الثاين :تطور مصطلح «الظاهر» مع اإلسهامات األصول ّية.
الفصل الثاني :دراسة تأصيل ّية ملصطلح «النص».
وفيه مبحثان:

املبحث األول :تطور مصطلح «النص» مع اإلسهامات األصول ّية.
املبحث الثاين :األسس املعرفية املسوغة لنشأة مصطلح «النص».

الفصل الثالث :دراسة تأصيل ّية ملسائل «ال ّنص» و«الظاهر»
وفيه مبحثان:

املبحث األول :معامل مفهوم «الظاهر» و«النص».
بمصطلحي «الظاهر» و«النص».
املبحث الثاين :أهم املسائل األصولية املتعلقة
ْ
اخلامتة.
واشتملت عىل نتائج البحث ،والتوصيات ،واملقرتحات ،وفهرست.
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