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 هل للتفسري الفقهي مناهج؟

ج إىل ضوابط، ومعايري حيتا  -أن أي نظر عقلي يف أي جمال من جماالت الفكر أو البحث  -يف البداية  -جيب أن أقرر 
 حتكمه وتوجهه الوجهة الصحيحة، وإال كان جهًدا ضائًعا ال هدف له.

ومن َثم فإذا كان املنهج يعين "الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة بواسطة طائفة من القواعد العامة اليت هتيمن على سري 
، فإننا نرى أن اجلهود اليت قامت حول تفسري النصوص التشريعية [1]العقل، وحتدد عملياته حىت تصل إىل نتيجة معلومة"

حيح، مناهج ترسم للمجتهدين طرق االستنباط الص -فيما بعد  -منذ عصر الصحابة، خضعت ملعايري وضوابط، صارت 
وتبصرهم مبا يف النصوص من إمكانيات وطاقات، وكيفية استثمارها على النحو الذي حيقق املصلحة املقصودة، واليت شرع 

 النص من أجلها.

ومن هذا املنطلق، فنحن ال نوافق الدكتور معروف الدوالييب فيما ذهب إليه من أن الصحابة "مل يكونوا يف اجتهادهم 
، أو موازين معروفة، وإمنا كان معتمدهم يف ذلك ما قد رأوا وعرفوا وملسوا من روح التشريع مدة يعتمدون على قواعد مقررة

م لرسول هللا، مما قد بث يف نفوسهم أمجعني "أن غاية الشرع إمنا هي املصلحة، وحيثما وجدت  عشرين عاًما أثناء تملممذمهته
يت توفرت ألصحاب رسول هللا؛ بفضل صحبتهم له، وعيشهم يف املصلحة فثم شرع هللا"، وأن هذه املعرفة لروح التشريع ال

كونت فيهم ذوقًا موحًدا يف فهم أسرار التشريع، مل يتوفر ملن جاء بعدهم بنفس   -عصر التنزيل، ومعرفتهم ألسباب النزول 
لف املناهج، متباين السهولة، ولذلك مل يلبث االجتهاد بعدهم أن تطور تطورًا حمسوًسا، وأصبح الذوق ألسرار الشريعة خمت

الوسائل، ومتأثًرا إىل حد كبري مبحيط اجملتهدين، وكان ذلك مدعاة إىل اشتداد النزاع العلمي يف مادة األحكام، كلما اشتد 
البعد بني اجملتهدين وبني عصر التنزيل، وهذا ما محل رجال االجتهاد إىل وضع قواعدهم يف االجتهاد؛ حىت يصدروا يف 

 .[2]ال يُتهموا يف اجتهادهم ابهلوى"نقاشهم عن علم، و 

ظر عند الن -والواقع أن تصوير األمور على هذا النحو، جيعلنا نتوقف لنناقش الدكتور فيما ذهب إليه من أحكام ال نستطيع 
 املوافقة عليها، فهو يرى: -والتأمل 

 : أن اجتهادات الصحابة مل تكن خاضعة لقواعد أو موازين، وإمنا على ما عرفوه من روح التشريع.أوالً 
 : أن إدراك الصحابة لروح التشريع كوَّن فيهم ذوقًا موحًدا يف فهم أسرار الشريعة.اثنًيا
 ع العلمي بني اجملتهدين.: أن قواعد االجتهاد وضعت بسبب النزا اثلثًا

والواقع أننا إذا نظران إىل اجتهادات الصحابة وجهودهم يف جمال تفسري النصوص ومعرفة أسرار التشريع، جند أن مسألة 
يف فهمهم ألغراض الشريعة، األمر الذي يعين ضرورة وجود  -بوضوح  -"اجلهد العقلي" يف فهم النص وتكييفه قد جتلت 

تنظم هذا اجلهد، وحتقق له صواب اهلدف، وسالمة القصد، ويستوي األمر بعد ذلك أن تكون هذه  "ضوابط" أو "معايري"
الضوابط أو املعايري مسجلة ومعروفة، أو مما انقدح يف أذهان الصحابة بكثرة ممارساهتم الكالمية والتعبريية، كما أن معرفة روح 
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دربة واحتكاك ابلنصوص، وهذا أيًضا يستلزم وجود املنهج، أو التشريع ال خترج إىل حيز الوجود؛ إال بعد طول ممارسة و 
 النسق اخلاص.

إن تتبع أقوال الفقهاء من الصحابة يؤكد أهنم "ما كانوا يقولون أقواهلم من غري قيد ضابط، فإذا مسع السامع علي بن أيب 
جيُد ذلك اإلمامم اجلليلم ينهج  - طالب يقول يف عقوبة الشارب: إنه إذا شرب همذمى، وإذا همذمى قذف، فيجب حد القذف

منهجم احلكم ابملآل، أو احلكم ابلذرائع، وعبدهللا بن مسعود عندما قال يف عدة املتوَّفَّ عنها زوُجها احلامل، أن عدهتا بوضع 
قول يف ذلك: أشهد أن سورة [، وي4احلمل، واستدل بقوله تعاىل: }ومأُْوالُت األممْحماله أمجمُلُهنَّ أمْن يمضمْعنم محمْلمُهنَّ{ ]الطالق: 

النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكربى؛ يقصد أن سورة الطالق نزلت بعد سورة البقرة، وهو هبذا يشري إىل قاعدة 
  من قواعد األصول، وهي أن املتأخر ينسخ املتقدم أو خيصصه، وهو يلتزم هبذا منهاًجا أصوليًّا.

 .[3]كانوا يلتزمون مناهج، وإن مل يصرحوا هبا يف كل األحوال"  -اجتهادهم  يف -وهكذا جيب أن نقرر أن الصحابة 
عرفوا  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  وعلى الرغم من أن الصحابة عاصروا نزول الوحي، والتمسوا نورًا من صحبتهم لرسول

 به أسرار الشريعة؛ إال أن ذلك ال يعين أن تذوقهم هلذه األسرار كان موحًدا، حبيث تتفق آراؤهم، وتتحد نظرهتم.

إن الثابت املؤكد من آرائهم ومواقفهم، يشري إىل وقوع االختالف بينهم يف معرفة املراد من كثري من النصوص، ذلك 
ي يرجع بطبيعة احلال إىل أسباب عديدة؛ منها اختالف األذواق واآلراء تبًعا لتفاوت امللكات واملواهب، االختالف الذ

 واالستعدادات العقلية اخلاصة اليت متيز جمتهًدا عن آخر.
لضبط وأخريًا فإن قواعد االجتهاد مل توضع بسبب ما مساه الدكتور الدوالييب "ابلنزاع العلمي" بني اجملتهدين؛ بل وضعت 

عملية االستنباط من النصوص، وإلخضاعها ملنهج حمكم يضمن صحة االستنباط، وحيفظ اجملتهد من اخلطأ واالحنراف، أما 
اخلالف بني اجملتهدين فقد ظل حىت بعد أتصيل قواعد االجتهاد؛ بل كانت هذه القواعد ذاهتا سبًبا من أسباب االختالف 

 بينهم.

ابة قد شهد "مناهج" للبحث الفقهي، فيما فيه نص، وفيما ليس فيه نص، وهذا أمر ومهما يكن من أمر، فإن عصر الصح
حيث طبق التشريع اإلسالمي منذ ذلك العصر على كل جماالت احلياة  -كما يقول أستاذان الدكتور حممد بلتاجي   -طبيعي 

مل يكن من املتصور أن أتيت هذه النصوص أبحكام تفصيلية لكل ما جيمهدُّ يف واقع احلياة؛ فإن األمر يف اجملتمع اإلسالمي، ولممَّا 
إىل جهود عقلية متتابعة يف جمال تطبيق نصوص التشريع ومقرراته العامة  -صلى هللا عليه وسلم  -احتاج منذ وفاة النيب 

 .[4]صياًل"على وقائع احلياة غري املتناهية، وغري املنصوص عليها تف

أخذت تتبلور شيًئا فشيًئا يف عصر التابعني وعصر كبار األئمة، حىت جاء اإلمام  -كأي منهج   -وال شك أن هذه املناهج 
قهية اليت أثرت عن الصحابة والتابعني، وأئمة الفقه الذين سبقوه، ووجد اجلدل بني أصحاب الشافعي "فوجد الثروة الف

االجتاهات املختلفة، فوجد املناظرات قائمة بني فقه املدينة وفقه العراق، فخاض غمارها بعقله األريب، فكانت تلك 
أخذه عن حممد بن احلسن، وفقه مكة، لنشأته  املناقشات، مع علمه بفقه املدينة الذي أخذه عن مالك، وفقه العراق الذي

 .[5]هاديًة له إىل التفكري يف وضع موازين يتبني هبا اخلطأ من الصواب يف االجتهاد" -وإقامته فيها 
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ت مناهج تفسري النصوص طور التدوين والتسجيل منذ القرن الثاين اهلجري على يد اإلمام الشافعي، والذي وهكذا دخل
يرجع إليه الفضل يف أتصيل هذه القواعد، وضبطها يف نسق فكري خاص، كان أساًسا ونرباًسا لكل اجلهود اليت عنيت فيما 

 بعد مبناهج التفسري، وقوانني االستنباط من النصوص.
 ذهب العلماء إىل أن املتتبع آلاثر األصوليني بعد اإلمام الشافعي، جيد أنه كانت هلم طريقتان خمتلفتان:وقد 

طريقة نظرية تقوم على حتقيق القواعد حتقيًقا منطقيًّا، وإقرار ما يؤيده الربهان العقلي والنقلي منها، دون أتثر بفروع  :إحدامها
معني، فاملقصود يف هذا االجتاه هو حترير القاعدة وتنقيحها من غري تطبيقها على  مذهب من املذاهب، أو التقيد برأي إمام

أي مذهب أتييًدا أو نقًدا، وقد ظهر هذا االجتاه عند الشافعية واملالكية واحلنابلة، والشيعة اإلمامية، والزيدية، واإلابضية، 
 قة املتكلمني.ولقد كان فريق كبري من هؤالء من علماء الكالم فسميت الطريقة طري

تقوم على حماولة ضبط فروع أئمة احلنفية بقواعد جديدة، فهم قد جعلوا فروع اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا، وأصحابه؛   :الثانية
كأيب يوسف، وحممد بن احلسن، وزفر وغريهم، هي األساس يف اخلط الذي جرى فيه سري القواعد املراد وضعها، فبدالً من 

، ختضع هلا فروع تستخرج منها، جند هنا فروًعا ختضع هلا القواعد، ولذلك نرى مثاًل أاب بكر اجلصاص أن تكون هنالك قواعد
وبعد أن يقررها يقول: على هذا  -كما يف موقف احلنفية من األخذ مبفهوم املخالفة   -يف كتابه "األصول"، أييت ابلقاعدة 

 دلت فروع أصحابنا.

سرخسي والبزدوي وغريهم؛ ففي كون العام قطعي الداللة عند احلنفية، يقرر البزدوي وهذا ما نراه أيًضا عند الدبوسي وال
 القاعدة َث يقول: على هذا دلت فروع أصحابنا.

 وملا كان احلنفية هم الذين ساروا على هذا االجتاه؛ فقد نسبت الطريقة إليهم، ومسيت ابمسهم.

اط يف كتابه "الرسالة" طريقتان أصليتان، مها: "طريقة املتكلمني، وهكذا يكون لدينا بعد تدوين الشافعي لقوانني االستنب
 .[6]وطريقة احلنفية"

واعد والضوابط واملعايري اليت تنظم عملية البحث والواقع أن أي منهج له جانبان؛ جانب موضوعي: يتمثل يف جمموعة الق
 مبا يراه ويعتقده، أو مبا حييط به من ظروف. -بنسب متفاوتة  -والتفكري، وجانب ذايت: يتمثل يف أتثر الباحث أو املفكر 

اليت حتكم لذلك فنحن ال نعتقد أن التفسري الفقهي كان له منهجان فقط، إال إذا قصران املنهج على القواعد والضوابط 
غري متأثر بنظرة خاصة أو  -يف اجتهاده وفهمه  -عملية التفسري؛ لكن الواقع أن املفسر أو الفقيه ال يستطيع أن يزعم أنه 

 يف تشكيل وصياغة مواقفه وآرائه واجتهاداته. -إىل حد ما  -مبيل خاص، يسهم 
ن؛ زمااًن ومكااًن، وطريقة وثقافة، وتقديًرا ملصاحل ومن هنا نذهب إىل أن مناهج التفسري تعددت وتنوعت ابختالف املفسري

 الناس، وإدراًكا ملقاصد الشريعة.
 
 

 
 ، نشر دار القلم.35 - 33"أصول البحث العلمي ومناهجه" د. أمحد بدر، ص    [1]
 .16، 15"املدخل إىل علم أصول الفقه" د. معروف الدوالييب، ص    [2]
 .11، 10، و"أصول الفقه اإلسالمي" د. سالم مدكور ص 9"أصول الفقه" للشيخ حممد أبو زهرة ص    [3]
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 .12ص  1"مناهج التشريع اإلسالمي يف القرن الثاين اهلجري" ألستاذان الدكتور حممد بلتاجي، جملد    [4]
 .10خ حممد أبو زهرة ص "أصول الفقه" للشي   [5]
 – 13، و"أصول الفقه" أليب زهرة ص 54، 53"تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي" د. حممد أديب صاحل ص    [6]

، و"الفتح املبني 1976، دار النهضة العربية ط أوىل 17 – 15إلسالمي" د. حممد سالم مدكور ص ، و"أصول الفقه ا19
 بريوت. – 1974للشيخ عبدهللا مصطفى املراغي، ط الثانية  10، 9ص  1يف طبقات األصوليني" جـ 
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