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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصالة والسالم عىل سيدنا رسول الله وعىل آله وصحبه

- مدخل: لقد أردنا -يف مرحلة املراجعات هذه يف العامل اإلسالمي والتي أملتها الثورات 
عن  وأسفرت  ألنظمة،  الفرصة  وإتاحة  أنظمة  بإزاحة  ثورات متظهرت  منطقتنا، وهي  يف 

التشكل يف أشكال وصور جديدة مل تكتمل بعد، إذ ال تزال يف مختربات التجارب ومفرتق 

طرق التجاذب- تقديم تصور ما؛ إذ أنَّ تلمس الطريق الجديد وبروز مكنون التصورات 

وأحيانا،  ولألحالم،  واألحكام  لآلراء  العنان  أطلق  الذي  الحرية-  جو  يف  املكبوتة  واآلراء 

لألوهام- أوجد حراكاً واحتكاكاً بني مختلف رشائح املجتمع، وهو حراك طرح من األسئلة 

أكرث مام قدم من األجوبة.

لذلك ارتأينا البحث عن أرضية تجديدية لفقه واقع املرحلة لسببني:   

أوالً: إقبال الناس عىل أحكام الرشيعة دون أْن يحيطوا علامً مبصادرها ومواردها وجزئيات 

نصوصها وكليات مقاصدها؛ مام أدى من جهة إىل انفعال فيه شطٌط، ورّد فعل من الجهة 

أْن  وغلٌط. نفقت فيه سوٌق ظاهريٌة قلَّ علُمها وضاق فهُمها، فكادت  األخرى فيه خطأٌ 

واألموات، ونبشت يف  األحياء  واعتدت عىل  املسلمني،  أكرثَ  رت  والدين، وكفَّ الدنيا  تُفسد 

تخوم األرض تبحث عن الرُفات، استظهروا بعض الجزئيات دون ردها إىل الكليات، فغاب 

عنهم الجمع والفرق والتعليل، فلم يصيبوا يف التنزيل.    

فقابلتهم نابتة علامنية -كرد فعل- كادت أن تودِّع الدين وتلوَذ بأذيال الغرب، بحثاً عن 

الخالص، وفراراً من منطق مل تعهده ومنطلقات مل تعرف مداها، ومستقبل مل يُهيئه حارضها، 

فأصبحت الشعوب عىل شفري هاوية املفاصلة؛ النحياز كل فريق إىل فسطاط املنابذة. 

ثانياً: إلحاح واقع متغري باحث عن أجوبة عملية يف قضايا متنوعة متس حياة األمة يف شتى 

املجاالت وامليادين يف وقت واحد ويف كل مكان.
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املنخول ص3     تحقيق د. محمد هيتو       
1

دار الفكر

متثل  -التي  الفقهية  للقضايا  التأصيل  هو  يهمنا  والذي 

للمسلمني املنظومة التعبدية والقانونية التي تحكم النسق 

السلويك واملعياري يف حياة الفرد والجامعة،- والتي يجب أْن 

التي تشهد تغريات هائلة وتطورات  الحياة  تواكب مسرية 

ومختلف  املجاالت  شتى  يف  املجرة،  إىل  الذرة  من  مذهلة 

املظاهر والتجليات، من أخمص قدم األمة إىل َمفرِق رأسها 

واملالية،  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  القضايا  يف 

والكشوف العلمية، والعالقات الدولية والتامزج بني األمم، 

العبادات،  التأثري يف محيط  الثقافات إىل حد  والتزاوج بني 

األنظمة  أصبحت  وقد  املعتقدات.  فضاء  إىل  والتطاول 

واملعامالت  املبادالت  ونظم  العاملية  واملواثيق  الدولية 

جزًءا من النظم املحلية، وترسبت إىل الدساتري التي تعترب 

الوثائق املؤسسة فيام أطلق عليه اسم العوملة والعاملية، كل 

حتى  الفروع  لتصحيح  األصول  يف  التجديد  إىل  يدعو  ذلك 

تكون سليمة ألنها مبنية عىل أصول صحيحة، "فال مطمع 

يف اإلحاطة بالفرع وتقريره واإلطالع عىل حقيقته إال بعد 

متهيد األصل وإتقانه؛ إذ مثار التخبط يف الفروع ينتج عن 

التخبط يف األصول". كام يقول أبو حامد الغزايل.1.
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- ما هي المشكلة ؟ 
إنها وضع فكري يسيطر عىل نفوس األمة وعقولها، ويطبع سلوكها، ويُعطل مسريتها، ويُكبِّل 

خطاها، ويرصف طاقتها يف قنوات العدم الذي ال يُنتج إال عدماً؛ لقيام التامنع السلبي بني 

دعويني: أوالهام، حداثية تبحث عن منتج مقلد، ومفهوم هالمي تربيري، تجعل منه مقدمة 

يُلبَّ رشطُها  بالتوقف ما مل  لكل عمل نهضوي، فحكمت  إجبارياً  وممراً  رضورية، ومعرباً 

م رهطُها.  ويتقدَّ

تنخله  مل  ما  التغيري  وسريورة  التطوير  مسرية  يف  باإلسهام  لواقع  تسمح  ال  دينية  ودعوى 

بغربالها، وتكسوه بجلبابها، ويستجيب لِطالبها، تتجاهل الواقع وتعيش يف القواقع، حمل 

بعض منتحليها فقهاً وليسوا بفقهاء، فحكموا بالجزيئ عىل الكيل، وتعاملوا مع النصوص بال 

أصول، فأمروا ونهوا وهدموا وبنوا.

تراكم تاريخي عمره قرون أسهم فيه االستعامر الغريب للبالد اإلسالمية، فاستوىل عىل الزمان 

الزمن  "الغربيني" خارج  التاريخ وأصبح غريهم  أنه استوىل عىل  واملكان واإلنسان، مبعنى 

ثقافة وفكراً وإبداعاً. 

مام جعل الرشيعة خارج املجال اليومي للحياة أي خارج املامرسة يف الواقع يف أغلب األقطار، 

األمر الذي حرم األمة من أْن تقوم بجهد ذايت، بأيد راشدة وعليمة يف تطوير موروثها بناء 

عىل تجارب الحياة وإكراهاتها، فانزوى الفقه عملياً إىل مجال األحوال الشخصية. وانربى 

لإلجابة ىف غمرة األحداث -رمبا بحسن نية وسالمة طوية- ثلة تظن أنها بقفزة ميكن أن 

تغري اإلنسان وتعيد عقارب ساعة الزمان.إال أن لدى بعض هؤالء خلالً ناشئاً عن قصور يف 

التأصيل، وضمور يف الفقه، وعدم التزام باملنهجية وعدم فهم للواقع، ظاهريٌة يف التفسري 

بال  التنزيل؛ فقدموا فتاوى تتضمن فروعاً  بالِحَكم والتعليل، وتجاهٌل للواقع عند  وجهٌل 

قواعد وجزئيات بال مقاصد، تجانب املصالح وتجلب املفاسد، مام أوجد حالة من الفوىض 

نزاعات وخصومات كالمية رسعان ما استحالت إىل حروب حقيقية  الفكرية تطورت إىل 

بالذخرية الحية فسفكت الدماء املعصومة واستبيحت الحرمات املصونة يف مشهد غابت
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فيه الحكمة وانتزعت -من قلوب األطراف املنخرطة فيه- الرحمة فأردنا اإلهابة بالجميع 

الكتاب؛  هذا  يف  حارضة  ستظل  الحاكم  أو  السلطان  مسألة  إّن  والرشع،  العقل  لتحكيم 

عىل  الخروج  مسألة  ويف  الطاعة  بوجوب  يتعلق  وفيام  املنكر  بتغيري  يتعلق  فيام  وذلك 

ذلك  يف  والسبب  الدينية.  القضايا  من  ذلك  وغري  بالرشيعة،  الحكم  قضية  يف  أو  الحاكم 

أنَّ فريقاً من الفاعلني يف الثورات ودعاة تغيري األنظمة يرفعون شعار الرشيعة ويعلنون 

عنوان اإلسالم، فتعني بيان الحكم الرشعي -لهؤالء ولغريهم- بالدليل لتبني موافقة الشعار 

املصلحة  اعتبار  ميليه  مام  االستدالل،  يف  الصحيح  للمنهج  طبقاً  له،  مخالفته  أو  للرشع 

واملئال. فاإلشكال هو االشتباه املاثل يف األذهان بني نتائج القيم الغربية الدميقراطية وبني 

مقتضيات قيم الرشيعة، فإذا كانت األوىل تجعل من املغالبة أصالً ومن الرصاع وسيلة طبقاً 

للمفهوم الهيغيل،-التدمري للتعمري- détruire pour reconstruire  }وهيغل كام يقول 

عنه ريكور هو مفكر الدولة الحديثة اآلتية بعد الثورة الفرنسية{ بعض النظر عن طبيعة 

الوسائل سواء جانبت املصالح أو جلبت املفاسد. فإنَّ مقتضيات القيم اإلسالمية تفضيل 

األنفس  املصالح وتحافظ عىل  تتالءم مع  التي  الوسائل  املكافحة، وترشيح  املصالحة عىل 

واألموال واالبتعاد عن الحروب األهلية، فإلباس القيم الغربية مالبس التقوى فيه تناقض 

مع صميم الدعوة التي يدعو لها هذا الفريق، ونحن هنا لسنا يف وارد التفاضل بني هؤالء 

والفريق الثاين الذي يعرتف بأنَّ مبدأ الرصاع ال ينتمي إىل أسس دينية، فدعوتنا للفريق 

األول أْن يصحح وسائله ليحقق دعواه، وللثاين أْن يراجع دعواه ووسائله. 

وحيث إنَّ ذلك ليس متاحاً إال من خالل معالجة مشكلة القصور الثاليث األبعاد:

        1- قصور يف إدراك الواقع.

        2- قصور يف فهم تأثري كيل الواقع يف األحكام الرشعية يف الجملة.

       3- قصور يف التعامل مع منهجية استنباط األحكام بناء عىل العالقة بني النصوص 

          واملقاصد وبني الواقع.
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فالقصور األول يحتاج إىل بيان، والثاين يفتقر إىل برهان، والثالث يدعو إىل عنوان. 

مـن  نـوع  هـو  املذكور  والقصـور  فقيـه"،  غري  فقـه  حـامل  "فـرب  الفقـه  مشكلة  إنهـا 

الجهل باملطلوب. 

وقد يكون من املناسب إماطة الحجاب عن املفردات املستعملة آنفا:

1- الجهل له معنيان؛ ونحن هنا نستعمله فيهام: املعنى األول هو: تصور اليشء عىل خالف 

     حقيقته، فهو يف هذه الحالة عرٌَض له وجود وإن كان زائفاً. والثاين هو: الُخلو عن العلم 

     باملطلوب، وهو حينئذ عدم تصوره أصال. فاألول وجود، والثاين عدم.

2- الواقع هو الوجود الخارجي الحقيقي الذي ميكن أن يكون محققاً للوجودات األخرى 

    الذهنية واللسانية واملكتوبة، وهو منفك عنهام لعدم التالزم بينه وبينهام، إما لعدم 

     وجوده أو لخطأ يف تصوره.

3- أما تأثري الواقع يف األحكام الرشعية فمعناه أنَّ الواقع له أثر يف الحكم عىل األشياء، فهو 

    رشيك يف استنباط الحكم، كام دلت عليه النصوص واألصول ومامرسة السلف الراشد.
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الفقيـه  يستعملها  التي  واآلليـات  الطـرق  أي  المنهجية؛  المقاربة  فهو  العنوان  أما   -
الستنباط األحكام.

 واالستنباط هو: استخراج حكم يف محل خفاء من دليل، سواء تعلق األمر بداللة الدليل، 

أو معقول الدليل، أو تنزيل الدليل من خالل تحقيق املناط. 

عهد  منذ  املسلمني  علامء  منهج  من  يستلهم  منهجنا  إّن  التعامل؟  في  منهجنا  هو  فما 
الصحابة إىل اآلن يف التعامل مع الوحي قرآنا وسنة، وهو منهج ينطلق من التأكد من ثبوت 

الورود، فإذا ثبت ورود النص -بالنسبة للسنة بوسائل اإلثبات املعروفة عند أهل الحديث- 

مع عدم قيام املعارض املعترب يكون العمل والتعامل يف مستويني: 

أوالً: مستوى اإلميان والتصديق مبا نزل عىل محمد }َوُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِِّهم{. سورة محمد.

ثانياً: مستوى األحكام العملية.

أما املستوى األول فهو مجال اإلميان والتسليم بناء عىل املسلمة األوىل وهي أنَّ الباري جل 

وعال بحكمته وجزيل نعمته، حكم يف سابق علمه وحكيم قضائه بابتالء اإلنسان؛ تكرميا 

وإنذارا  أقام عليه الحجة، تبشرياً  وتعليام وترشيفا وتكليفاً. وأن يرسل إليه الرسل إعذاراً 

ٌة بَْعَد الرُُّسل{.  يَن َوُمْنِذِرين لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعىَل اللَِّه ُحجَّ ِ أوضح به املحجة }رُُساًل ُمبَرشِّ

فالعربة يف وجوب االعتقاد هي ثبوت الورود ووضوح الداللة.

فال عذر لإلنسان بعد البالغ وقيام الربهان إْن امتنع عن االعتقاد واإلميان الذي هو تصديق 

بالقلب لكل ما ثبت ثبوتاً قطعياً من الرشيعة لصحة الورود ووضوح الداللة وقيام قرائن 

القبول، وهذا هو ما علم من الدين رضورة؛ لقيام اإلجامع ووضوح منهج االتباع. 

فاإلميان يتعلق بكل ما قام عليه دليل قطعي، والدليل هو ما أفاد علامً قطعياً من إجامع 

أو نص كتاب بال معارض من نسخ أو سنة متواترة بال معارض.

فهناك أصول لإلميان الشك فيها: أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر 

خريه ورشه.

ثم هناك إميان بكل ما ثبت ثبوتاً قطعياً.وكام يقول االصفهاين يف رشح املحصول: من
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األحكام ما يثبت بأدلة حصل العلم مبقتضاها، وذلك يف األحكام الثابتة بنصوص احتفَّت 

بقرائَن تدفع االحتامالت املتعارضة عنها، بانحصار تعيني املدلول يف واحد. ومنها ما ثبت 

بأخبار آحاٍد، أو نصوٍص مل تعتضد مبا يدفع االحتامالت، فتلك األحكام مظنونة ال معلومة، 

قال: هذا هو الحق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه. 

قلت: إن القناعة الحاصلة عن الدليل تتفاوت بتفاوت قوة الدليل التي تقوم عىل دعامتني 

هام: ثبوت الورود ووضوح الداللة. فإذا كان الورود ثابتاً ثبوتاً ال يتطرق إليه شك بأن كان 

قرآناً أو حديثاً متواتراً أورث علامً أكيداً يوجب االعتقاد ويلزم بالعمل، عىل خالف يف العدد 

الذي به يكون الحديث متواتراً، لكن العدد إذا نزل عن العدد املطلوب للتواتر وارتفع عن 

اآلحاد فإّن بعضهم يطلق عليه أنه مشهور وأنه يفيد علامً دون العلم املستفاد من األول، 

وقد فرق بعض الحنفية بني العلمني بقوله: إنَّ املتواتر يفيد علم اليقني، واملشهور يفيد 

علم الطأمنينة.   

والظني  االجتهادي،  الظن  إىل  باإلضافة  األدلة  من  تقدم  ما  فيوجبه  العمل،  مستوى  أما 

متفاوت يف الرجحان، وهو أمر معروف يف األصول، ويجب أن ننبه عىل منهجية التعامل 

مع النصوص وهي أنه:

 1- ليك نعتقد أو نعمل يجب أْن نفهم، ولنفهم علينا أْن نفرس، ولنفرس ميكن أن نتأول 

     للمواءمة بني مقتضيات العقل ومدلوالت الوحي. فهذا املستوى هو معادلة الداللة 

     اللغوية باالقتضاء العقيل.

2- وليك نتعامل يجب أْن نُعلل، باعتبار املصلحة يف مستوياتها املتعددة غاية الترشيع 

    وحكمة األحكام. 

3- وليك نتناول يجب أْن نُنزل يف معادلة االستطاعة واإلمكان والزمان واملكان، مع كيل 

    وجزيئ الدليل.

وإذا كان التفسري والتأويل قد حظيا مبا يستحقانه ومل يبق فيهام َوَشل لوارد، وكذلك التعليل 

يف أكرثه بناء عىل الِحَكم واملقاصد، فإن عملية تنزيل األحكام املنوطة بالواقع والتوقع قد 
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أحيلت طبقاً ملا قامت عليه شواهد الرشع وقواعد األصول إىل أجيال األمة املتعاقبة بناء 

عىل اختالف الوقائع طبقا الختالف الواقع.

وعليه فإنَّ مقاربـتنا هـذه سرتكز عىل هـذا النوع األخري مـن االجتهـاد }تحقيق املـناط 

الحاكمـة  األدلـة  عـن  املنبثق  التأصيل  تهمل  ال  أنهـا  مـع  والتوقع{  الـواقع  خالل  مـن 

التاريخية. واملامرسة 

إنَّ األنـواع الثالثة مـن الجهل أو االجهال –املذكورة أعـاله- أورثت ظاهريًة يف التعـامل 

مـع النصوص منبتًة عـن املنهج األصويل والفقهي الـذي يتعامـل مـع النصوص يف ثالث 

دوائـر: دائـرة التفسري والتأويل، ودائرة التعليل يف شعبها الثالث مـن الكيل إىل الجـزيئ 

الدائرة  أمـا  الجزيئ-قيـاس متثيل،  إىل  الجزيئ  استقـراءاً، ومـن  وبالعكس  منطقياً،  قيـاساً 

أداة  هـو  حيث  الكبري،  العنوان  هـو  الذي  املـناط  بتحقيق  التنزيل  دائرة  فهي  الثالثة 

جهـة  مـن  والـواقع  جهـة  مـن  الكلية  والقواعد  النصوص  كفتاه  مبيزان  األحكام  لوزن 

ينظر  قـد  الذي  بالـواقع  إجحاف  أو  والقواعد،  للنصوص  تجاوز  يـقع  ال  حتى  أخرى، 

إليـه الفقيه بخاصـة واملتعاطي بصفة عامــة مـن زوايا مختلفة؛ لهذا فإن مهمتنا هـي 

التذكري والتفكري مـع القيادات الفكرية والعلمية الراشدة.

عيل  قال  وكمـا  وتيسرٌي،  تبشرٌي  ولألمة  وتبصرٌي  تربيٌة  املتكربين-  -غري  العلم  لطلبة  هـي 

بـن بري يف "الدرر اللوامع":

                  يكون للُمبْتدئني تبرِصْه        وللشيوخ املقرئني تذكرْه  

كمـا أّن هـذا العمل يعترب دعوة للسالم والوئام. فلقد أصبح مـن املذهل واملحزن أنه مـا 

مـن أمـة اليوم يسترشي فيها الرصاع وإراقة الدمـاء أكرث مـن هذه األمة، تحت عناوين 

غات  ُمسوِّ يبحث عن  العمل  يقبلها عقل.إنَّ هـذا  وال  يقرها رشع  ال  وذرائع وشعارات 

ها اإلعالم املجنون،  السالم والعافية بدال من مربرات الفنت والحروب الجاهلية التي يَحشُّ

للقاءات  تتويج  هو  الكتاب  وهذا  أعاملنا.  وسيئات  أنفسنا  رشور  من  تعاىل  به  نعوذ 

نظمها املركز العاملي للتجديد والرتشيد كان آخرها مؤمتر الكويت. 
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وعرشين  أربعة  املؤمتر  جلسات  تضمنت   
2

رئيسيني:  محورين  عىل  موزعة  بحثا 

املحور األول: يف تأصيل االجتهاد بتحقيق 

العلامء  السادة  فيه  عالج  وقد  املناط، 

والباحثون التعريفات واملصطلحات ذات 

بتحقيق  االجتهاد  منهج  وتأصيل  الصلة 

واالختالف  ومآالته،  ومثراته،   ، املناط 

بضوابطه  اإلخالل  عىل  يرتتب  وما  فيه، 

هذا  ترتيل  يف  الثاين:  املحور  ومسالكه. 

كلية  قضايا  فيه  عولجت  وقد  االجتهاد، 

باملجال  مرتبطة  محورية  ومفاهيم 

السيايس واالقتصادي واملايل، واالجتامعي 

والعالقات الدولية. 

    وقد انتهى السادة العلامء املشاركون يف 

يف  املهمة  املبادئ  من  جملة  إىل  الندوة 

التوصيات  من  وعدد  املوضوع،  دراسة 

املتعلقة به وهي:

الواقع  فقه  بأهمية  املؤمترون  نوه    .1

إىل معرفة واقعها  األمة  والتوقع وحاجة 

وظروفها  وخصوصياتها  وقدراتها 

مع  املوضوعية  والحقائق  وأحوالها، 

جدت       التي  الهائلة  التغريات  مالحظة 

يف العامل من حولنا .

هو صنو  املناط  تحقيق  يف  االجتهاد  إن    .2

الرشعية  النصوص  تفسري  يف  االجتهاد 

ويف منظومة التعليل، وله أصول وقواعد 

عىل  األحكام  تطبيق  يف  مراعاتها  يجب 

محالها املناسبة التي توجهت إليها إرادة 

الشارع بالتناول والشمول.

يف  املناط  تحقيق  فقه  تتبع  إىل  الحاجة    .3

مرتلته  يربز  مبا  األمة  تاريخ  عرب  تطوره 

وحجيته وأثره يفتجديد الفقه واستيعابه 

بتحقيقات  بدءاً  واملستجدات  للتحوالت 

والخلفاء  وسلم  عليه  اهللا  صىل  النبي 

 ، بعدهم  من  العلامء  وسائر  الراشدين 

ومن شأن هذا العمل العلمي أن يؤسس 

للموسوعة التاريخية لتحقيق املناط.

الفقهية  االحكام  نوازل  برتاث  االهتامم    .4

ملا يختزنه هذا  جمعاً ودراسة واستثامراً 

الرتاث من قواعد منهجية وخربة تطبيقية 

املعارصين  والدارسني  املجتهدين  تساعد 

عىل إعامل تحقيق املناط.

املناط  بتحقيق  االجتهاد  ضبط  أهمية   .5

واملفاهيم  األصولية،  املباين  حيث  من 

الكلية والقواعد املنهجية ، قبل توظيفه 

الوقائع،  جزئيات  معالجة  يف  واستعامله 

الرباط  الكويت 2 وما سبقه من حلقات يف  ومبا أنَّ مؤمتر 

ولندن هي عبارة عن بيان وبرهان وعنوان: 

أردنا أن نرشح ذلك يف هذا الكتاب:

وداللته  املفاهيمية  الواقع  بحمولة  تذكري  هو:  فالبيان 
املَُشكَِّكة.  

الواقع،  لتغريات  الرشعي  األثــر  عىل  سيكون  والربهان: 

وامتداده: التوقع، من الكتاب والسنة وعمل سلف األمة. 

يف  وتجلياته  املناط  بتحقيق  االجتهاد  هــو:  والعنوان 

واالستحسان  واالستصالح  القياس  األصولية:  األدلة  مختلف 

وعملياً،  قولياً  والعرف  واملئاالت  والذرائع  واالستصحاب 

والسياسة الرشعية التي هي يف حقيقتها تعبري عن محموالته 

والوشيجة  الوطيدة  وللعالقة  مشموالته.  ببعض  وتذكري 

تغرياته  يف  والواقع  املناط  بتحقيق  االجتهاد  بني  الحميمة 

وتقلباته وإكراهاته وغلباته، فهو َمِعنٌي ثَرٌّ وبحر َغْمٌر يغرتف 

منه الراسخون يف العلم، يف كل زمان ومكان، لإلجابة عىل 

أسئلة كل عرص والتحاور مع مقرتحات الحداثة والعوملة يف 

هذا العرص. 
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حتى يكون ذلك عونا ألهل العلم عىل مامرسه عىل الوجه املطلوب ، وحتى يكون اجتهاداً صادراً من أهله وواقعاً يف محله.

6.  إن االجتهاد بتحقيق املناط إمنا يعتد به إذا تأسس عىل تعامل صحيح مع النص الرشعي وفق القواعد املقررة يف علم األصول من حيث الثبوت 

والداللة والتعليل، والفهم الصحيح التام للواقع، ومراعاة أصول الرشيعة وكلياتها ومقاصدها ، والتفطن النطباق األحكام عىل جزئيات الواقع.

7.  أن مسالك تحقيق املناط ووسائله غري منحرصة أو محددة ، وأنه يجب أن تشتمل عىل املسالك الحديثة والجديدة من دراسات مسحية 

واجتامعية وميدانية واستقصائية .

8.  تطرق املؤمتر اىل بعض املسائل املهمة يف الساحة اإلسالمية وهي مسألة تقسيم الدار ومسألة جهاد الطلب ومسألة الوالء والرباء ومسألة 

تطبيق الرشيعة، ومسألة التضخم وآثاره، ومسألة الضامن ومسألة الصكوك، وخلصوا إىل أهمية تحرير هذه املسائل تحريراً دقيقاً وفق األطر 

العلمية املتبعة يف ذلك، وتحقيق املناط فيها مبا يالئم الواقع املعارص.

9.  إن تحقيق املناط يف معظم القضايا املعارصة سواء كانت يف املجاالت السياسية االسرتاتيجية أو يف املجاالت الفكرية واالجتامعية واالقتصادية 

جدير بأن يكون ناشئاً عن جهد جامعي ومنبثقاً عن مؤسسة تضم ثالث فئات :

- الفئة األوىل : فقهاء الرشيعة ممن لهم باع يف الفقه وأصوله ، ومعرفة واسعة مبعطيات العرص وطبائع العمران. الفئة الثانية : خرباء من أهل 

القانون ممن لهم اليد الطوىل يف صناعة الترشيع وصياغة القانون. الفئة الثالثة : علامء متخصصون يف املسائل واملواضيع التي يريد تحقيق 

مناطها وتكييفها، وذلك ليقدموا البيانات الالزمة يف تصور املوضوع الذي يراد معرفة حكمه.

وإفادات  الخرباء  تقارير  عىل  اعتامداً  يقع تحت ارشافهم  اآلخر  العلامء وبعضها  إىل  بعضها موكول  الرشعية  االحكام  مناطات  تحقيق  ان   .10

املختصني وخربات مؤسسات الدولة وهيئاتها، وبعضها موكول اىل عموم افراد األمة يف شئونهم الخاصة.

11. ان تتبع تحقيق علامء األمة ملناطات االحكام أفاد أنها تؤول غالباً إىل أربعة مآالت : - األول : ترتيل االحكم عىل محله - الثاين : عدم ترتيله 

اذا ذهب محل أو تبني ان املحل املحقق فيه ليس مناسباً لترتيله. - الثالث: ترتل الحكم عىل محله بصورة مغايرة تخصيصاً أو تقييداً. - الرابع 

: اختالف األحكام باختالف األحوال وقرائنها .

 12. إن كثرياً من االخطاء واملزالق التي أعرتت اجتهادات فقهية لتحقيق املناط قدمية وحديثة ناتجة عن إخالل بضوابط تخريج املناط وتنقيحه.

13.رصد وتتبع املزالق املنهجية الواقعة يف تحقيق املناط التي تنتج فتاوى وآراء فقهية تجنح إىل الغلو واإلفراط أو التفريط.

14. أن من واجب العلامء املكلفني بالفتوى أن يعتنوا بتحقيق املناط ، مستعني بأهل الخربة يف مجاالت السياسة واالقتصاد واالجتامع ، وأن 

تتضمن فتاواهم وقراراتهم الفقهية – عند تعذر تطبيق حكم من األحكام ملانع قاهر – الحث عىل السعي إىل إزالة ذلك املانع بالطرق 

املرشوعة.

هذا وقد أويص املؤمتر مبا ييل :

     1. التحضري للمؤمترات القادمة بتنظيم ورش عمل مستقلة يستدعى لها أهل الخربة بالواقع تكون نتائجها وخالصاتها وتقريراتها مبثابة أرضية 

تنطلق منها املشاريع والدراسات املحققة للمناط عىل سبيل التعيني والتفصيل يف مختلف مجاالت الحياة .

     2. يويص املؤمتر بإقامة ورش عمل فقهية متخصصة تتعلق بكل موضوع من املوضوعات الترشيعية، مسرتشدة بنتائج وتقريرات خرباء الواقع 

املعارص ليكون ذلك آلية علمية لترتيل األحكام الرشعية عىل محالها املناسبة.

     3. إنشاء مراكز خربة علمية متخصصة تستقطب خرية طاقات األمة وكفاءاتها لدراسة واقع املجتمعات اإلسالمية املعارصة وتوقع واسترشاف 

مستقبلها.

      4. إيجاد مؤسسات ومراكز بحوث لتحقيق املناط يكون لها من اإلمكانات العلمية والوسائل املادية واملعنوية ما يؤهلها إلبداء الرأي بكفاءة 

عالية يف أهم قضايا الخالف الفقهي والثقايف والسيايس يف األمة

     5. عقد سلسلة من الندوات تتناول كل واحدة منها تحقيق املناط لقضية محددة يفصل فيها القول بصفة تفصيلية يف املجاالت السياسية أو 

االقتصادية أو االجتامعية وغريها.

     6. يف مجال البحث العلمي يويص املؤمتر مبا ييل : - استكتاب كبار العلامء والباحثني يف مجال الرشيعة والقانون لتحرير بحوث معمقة تتناول 

تحقيق املناط يف قضايا معينة. - مخاطبة كليات الرشيعة والقانون، وأقسام الفقه وأصوله يف الجامعات اإلسالمية بتوجيه نبهاء الطلبة والباحثني 

من أجل إنجاز أطروحاتهم األكادمية يف مجال تحقيق املناط، ويؤمل من مركز التجديد والرتشيد أن يقدم خارطة طريق باملوضوعات الجديرة 

بالبحث.

     7. يويص املؤمتر بدراسة األحكام القضائية االجتهادية يف العامل اإلسالمي باعتبارها تطبيقات جزئية بغية بلورة املنهج القضايئ يف تحقيق املناط.

    8. إنجاز مؤلفات يف تحقيق املناط ، تجمع أشتات ما ورد يف الرتاث األصويل واملقاصدي مع تنظيمه وتصنيفه واستثامره ،وإدخال ذلك يف 

املقررات الجامعية للكليات ومعاهد تكوين العلامء مبا يهيؤها لإلسهام يف تخرج علامء مؤهلني لتحقيق مناطات مختلف األحكام . - جمع ما 

كتب حول تحقيق املناط يف الدراسات املعارصة كتباً كانت أو بحوثاً يف دوريات أو يف مؤمترات، لتكوين مكتبة حديثة يف علوم تحقيق املناط.

     9. ان الدول االسالمية مدعوة إىل استكامل بنائها الترشيعي االسالمي باملؤاءمة بني أحكام الرشيعة نصوصاً ومقصداً وبني مراعاة حقائق الواقع 

مبنظومتها  االحاقها  املراد  الرشعية  األحكام  مناطات  وتحقيق  مجتمعاتها  لواقع  موضوعية  دراسة  عىل  اعتامداً  وإكراهاته  وعنارصه  الراهن 

الترشيعية.

      10. عقد دورات علمية يف تحقيق املناط للدعاة واألمئة والوعاظ حتى يرتقي خطابهم إىل اعتبار املآالت ومعالجة ظواهر الواقع ومعالجة راشدة.
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 ابن القيم  إعالم املوقعني 1/6
3

- لماذا بيان الواقع؟ 
نصني  نقدم  لإلجابة  بالواقع؟  نهتم  ملاذا  نقول  البيان  قبل 

فيهام حث عىل التعرف عىل الواقع وتأكيد انبناء األحكام 

من  الحاكم  وال  املفتي  يتمكن  وال  القيم:  ابن  قال  عليه، 

الفتوى والحكم بالحق إال بنوعني من الفهم: 

أحدهام: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما 

وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى يحيط به علامً.

والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم الله 

الذي حكم به يف كتابه أو عىل لسان رسوله يف هذا الواقع. 

ثم يطبق أحدهام عىل اآلخر؛  فمن بذل جهده، واستفرغ 

وسعه يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجراً.

معرفة  إىل  فيه  والتفقه  الواقع  مبعرفة  يتوصل  من  فالعامل 

حكم الله ورسوله، كام توصل شاهد يوسف بَشقِّ القميص 

سليامن  توصل  وكام  وصدقه،  براءته  معرفة  إىل  دبر  من 

بقوله: ائتوين بالسكني حتى أشق الولد بينكام". إىل معرفة 

عني األم، وكام توصل أمري املؤمنني عيل عليه السالم بقوله 

لتخرجن  أنكرته:  ملا  حاطب  كتاب  حملت  التي  للمرأة 

الكتاب أو لنجردنك… إىل استخراج الكتاب منها.

وجدها  الصحابة  وقضايا  الرشيعة  تأمل  ومن  قال:  أْن  إىل 

طافحة بهذا، ومن سلك غري هذا أضاع عىل الناس حقوقهم 

ونسبه إىل الرشيعة التي بعث الله بها رسوله 3.
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القرايف الفروق  1/176- 177 
 4

العرف  قاعدة  والعرشين بني  الثامن  الفرق  القرايف يف  قال 

القويل يقىض به عىل األلفاظ ويخصصها وبني قاعدة العرف 

الفعيل ال يقىض به عىل األلفاظ وال يخصصها: "وعىل هذا 

يف  تجدد  فمهام  األيام،  طول  عىل  الفتاوى  تُراعى  القانون 

العرف اعتربه ومهام سقط أسقطه، وال تجمد عىل املسطور 

أهل  غري  من  رجل  جاءك  إذا  بل  عمرك،  طول  الكتب  يف 

إقليمك يستفتيك ال تجره عىل عرف بلدك، واسأله عن عرف 

كتبك،  يف  واملقرر  بلدك  دون  به  وأفته  عليه  وأجره  بلده 

فهذا هو الحق الواضح، والجمود عىل املنقوالت أبداً ضالل 

يف الدين وجهل مبقاصد علامء املسلمني والسلف املاضني، 

وصيغ  والعتاق  الطالق  أميان  تتخرج  القاعدة  هذه  وعىل 

الرصائح والكنايات، فقد يصري الرصيح كناية يفتقر إىل النية، 

وقد تصري الكناية رصيحاً مستغنية عن النيّة" 4.
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إنِّ تشديد ابن القيم عىل الفهم والفقه واالستنباط -وهي املفردات التي وردت يف النص 

أعاله- تدلُّ عىل أنَّ الواقَع ال يكون دامئاً واضحاً وضوح الفجر الصادق؛ ولكنه قد يكون 

مغلَّفاً بغاللٍة من غسق ظالم الشك والتشاكك، تفتقر إىل تسليط مصابيح الفكر مفعمًة 

بضياء التجربة والخربة؛ لتبديد حلك الظلمة بنور اليقني الساطع والحقيقة الواضحة.

وإنَّ تأكيد القرايف عىل قانون العرف الذي يعترب من أهم معايري معرفة الواقع، وتنديده 

بالجمود عىل املنقوالت دليل عىل ذلك. 

العلامء إىل  الواقع؟ وذلك هو ما دعا  بيان  ولعل كل ذلك يجيب عىل سؤال ملاذا يجب 

، والفقه يعني الفطنَة  أن يقدموا وسائل لفهم الواقع؛ ألنَّ الفهم يعني اإلدراَك الحقيقيَّ

الخاصَة، واالستنباط يعني استخراَج الغامض، مأخوٌذ من النبط أول ما يخرج من ماء البرئ 

بعد حفره من بني حأمَة وحىص. فإظهار الواضح ال يكون استنباطا -كام يقول ابن القيم 

نفسه يف موقع آخر.

ولعل هذا الغموض -الذي يلف الواقع أحيانا- هو ما ألجأ األصوليني إىل وضعه تحت عنوان 

" تحقيق املناط"، وما جعل أبا حامد الغزايل يقدم ميزانا خامسيا لوزن الواقع، والكشف 

عن حقيقته. 

فام هو الواقع الذي يجب فهمه والفقه فيه واستنباط علم حقيقته؟ 

حسب عبارة ابن القيم- إنه يعني اإلحاطة بحقيقة ما يحكم عليه من فعل أو ذات أو 

الواقع  يف  بالواجب  إليه  املشار  الرشعي  الحكم  وهو  به  املحكوم  ليكون  نسبة  أو  عالقة 

مطابقاً لتفاصيل هذا الواقع ومنطبقاً عليه.

فالواقع اسم فاعل من وقع اليشء وجب، ووقع القول ثبت }فََوقََع الَْحق{، 

النازلة، واستعمل األحناف الواقعات كالنوازل والواقعات للناطفي، والواقعة من  الواقعة 

أسامء يوم القيامة }إَِذا َوقََعِت الَْواِقَعة{. 

النفي  الوقوع هو الوجوب والثبوت، فالوجوب يدل عىل الوجود املؤكد، والثبوت يقابل 

والعدم، الواقع إذاً هو وجود ثابت ، فهو قريب من الحق والحقيقة؛ ألن الحق وجود ثابت
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ومبعنى من املعاين دائم ال يفنى، ولهذا فمن أسامئه سبحانه وتعاىل "الحق". والفعل الواقع 

هو املتعدي يف اصطالح النحاة. 

الذهنية  الثالثة  الوجودات  الذي قد يطابق  الحقيقي  الخارجي  الوجود  والواقع أيضا هو 

واللسانية والكتابية، وقد ال يطابقها ألنها أحيانا متثل وجودا زائفا مبنيا عىل تصور خادع 

َحاب{ }كَرَسَاٍب ِبِقيَعٍة  ال يطابق الحقيقة }َوتََرى الِْجبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدًة َوِهَي مَتُرُّ َمرَّ السَّ

يَْحَسبُُه الظَّْمُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه لَْم يَِجْدُه َشيْئًا{

قال أبو حامد: فاعلم أن كّل من طلب املعاين من األلفاظ ضاع وهلك، وكان كمن استدبر 

املغرب وهو يطلبه. ومن قّرر املعاين أوالً يف عقله، ثم أتبع املعاين األلفاظ، فقد اهتدى. 

فلنقرر املعاين. فنقول "اليشء" له يف الوجود أربع مراتب: 

األوىل: حقيقته يف نفسه.

الثانية: ثبوت مثال حقيقته يف الذهن، وهو الذي يُعربَّ عنه "العلم". 

الثالثة: تأليف صوت بحروف تدل عليه، وهو "العبارة" الدالة عىل املثال الذي يف النفس. 

فالكتابـة  "الكتابة".  وهـو  اللفـظ،  عىل  َدالـة  البرص  بحاسة  تُدرك  رقـوم  تأليف  الرابعة: 

تبـع للـفظ، إذ تـدل علـيه؛ واللفظ تبع للعلم، إذ يـدل علـيه؛ والعلـم تبـع للمـعلوم، إذ 

يطابقـه ويوافقـه.
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ما  قضية  أصف  حني  ملكيان:  يقول   
6

أنها  القول  ذلك  من  فمرادي  بالصدق، 

الوقت،  نفس  ويف  للواقع،  مطابقة 

مطابقة  عن  نتحدث  الذي  الواقع  فإنَّ 

عىل  اتفقنا  الذي  اليشء  هو  له  األشياء 

ما  شيئا  أنَّ  نقول  وحينام  واقعاً.  اعتباره 

أنه مياثل  الكالم  واقعي، نقصد من هذا 

ولكن  للواقع.  رمزا  اعتربناه  الذي  اليشء 

ما معنى هذه املامثلة؟ هناك اتجاهات 

ثالثة يف اإلجابة عىل هذا التساؤل، ولكل 

وتشعبات  فروع  االتجاهات  هذه  من 

ملكيان  لخوضها،}مصطفى  مجال  ال 

»العقالنية واملعنوية« ص340{

 الغزايل  املستصفى  1/62
5

وجودان  األولنْيِ  أنَّ  إال  متوازية،  متطابقة  األربعة  وهذه 

وهام  واآلخريِْن  واألمــم،  باألعصار  يختلفان  ال  حقيقيان 

اللفظ والكتابة، يختلفان باألعصار واألمم، ألنهام موضوعان 

باالختيار. ولكنَّ األوضاَع وإْن اختلفت صورها، فهي متفقة 

يف أنها قُصد بها مطابقة الحقيقة 5.

وتدقيقاً  تعريفاً  الواقع  مع  جوالت  فلهم  الغربيون  أما 

الفلسفية؛  التخصصات  يف  وبخاصة  وتشقيقاً،  وتشذيباً 

فيه  التعريف  يكون  وضوحاً  واضح  أنه  يرى  من  فمنهم 

"ديكارت": ضمن  والتحريف، فقد جعله  للغموض  مدعاًة 

»املفاهيم الشديدة الوضوح يف ذاتها؛ لدرجة أن كل محاولة 

لتوضيحها أكرث تقود بالرضورة إىل إغراقها يف الغموض«.

املسـمون  وهـم  أصـال  وجـوده  يف  يشك  مـن  ومـنهم 

بفالسفة الشك.

من  الوعي  مقتضيات  بني  التطابق  إنه  يقول:  من  ومنهم 

جهة والواقع أو »اليشء يف ذاته« la chose en soi كام 

اليشَء  يُِحيُل  ألنه  سديد  غري  تعريف  وهو  "كانت"،  يقول 

عىل نفسه، فال جنس وال فصل.

و"كانت" يف هذا يريد أن يرفض النظرة األفالطونية للواقع، 

األفكار  ذاته بل وجوده يف  له يف  أنه ال وجود  ترى  والتي 

باعتبار املظاهر املحسوسة لألشياء خداعة ومتغرية. فالفكر 

هو الذي يؤسس يف النهاية ملا هو حقيقي منها،، 6

ومنهم من يقسمه إىل واقع من ُصْنع اإلنسان ميكن رفعه 

كاألعراف والتقاليد، وواقع إلهي -والعبارة من عندي- ال
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ميكن رفعه وال دفعه كالحياة واملوت والليل والنهار وحاجة الحي إىل الغذاء والهواء.

والواقع هو اإلنسان فرداً ومجتمعاً، ولهذا فإنَّ املناط ال يتحقق إال باإلنسان ومن خالل اإلنسان 

نفسه فهو املحقق األول واألخري، ألنه الفاعل واملحل.

وإذا كان املحلُّ هو اإلنسان، فعليه أن يكون قادراً عىل التعبري عن حاجاته، ليكون التنزيل 

ممكناً والتنزل واقعاً.

ونحن اليوم بحاجة إىل قراءة جديدة للواقع يف ضوء الرشع للتذكري بالكليات التي مثلت لبنات 

االستنباط بربط العالقة بني الكليات وبني الجزئيات، وهي جزئيات تنتظر اإللحاق بكيل أو 

استنتاج كيل جديد من تعامالت الزمان وإكراهات املكان واألوان، أو توضيح عالقة كيل كان 

غامئاً أو غائبا يف ركام العصور وغابر الدهور.

بهام  الدافق،  والينبوع  الدائم،  النرباس  الرشيفة يظالن  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  وإنَّ 

يستضاء يف ظلمة الدياجري، ومنهام يستقى يف ظإم الهواجر، بأدوات أصولية مجربة، وعيون 

معارصة مستبرصة.

فاالستنباطات الفقهية القدمية كانت يف زمانها مصيبًة، وال يزال بعضها كذلك، واالستنباطات 

املناط هي صواب؛ -أيضا- فهي إىل َحدِّ ما  املبنية عىل أساس سليم من تحقيق  الجديدة 

كالرياضيات القدمية التي كانت تقدم حلوال صحيحة، والرياضيات الحديثة التي تقدم حلوال 

سليمة ومناسبة للعرص.                

فهل من سبيل إىل تنزيل كيل الرشائع واإلميان عىل كيل العرص والزمان، وإيجاِد مشرتكات 

ومعايرَي تخفف من غلواء االختالف، وتسهِّل االئتالف، من خالل تحقيِق مناِط كيلِّ العدل 

واإلحسان؟ 

يبدو الواقع اليوم ملحاً إلحاحا ال ينتظر تنظرَي املنظرين وال تأصيَل املؤصلني.

كالواقع السيايسِّ الذي ال يزال متجاذباً بني فهم خاص للشورى يعتمد عىل أصول عمل القرون 

املاضية، ومفهوم نظام البيعة، وواقع جديد يعتمد عىل عقد اجتامعي وسيايس جديد يوزع 

مامرسة السيادة بني سلطة ترشيعية وسلطة تنفيذية إىل جانب السلطة القضائية
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-وإن كانت هذه األخرية ال تعترب سلطة تامة، وإمنا متثل مجاالً لالختصاص واإللزام- كام 

يقول ريكور.

تبغى أي منها عىل  التي يجب أن ال  السلط  التساوي والتوازي بني هذه  ملن يرى  خالفاً 

Le Pouvoir arête le Pouvoir األخرى، طبقاً ملقولة مونتسكيو: السلطة توقف السلطة

-فالفيسبوك  واالتصال  التواصل  وأدوات  أسلوب  غريت  التي  التكنولوجيا  واقع  وهناك 

وتويرت ويوتيوب- أعانت الفرد عىل اإلفالت من رقابة املجتمع، والتامهي مع قيم أخرى 

بحيث تصبح الوسائل الرتبوية عاجزة أمام هذا الكائن الذي يعيش ببدنه يف بيئة ويعيش 

بأحاسيسه وعواطفه يف بيئة أخرى.

لنفوس  العلُم  أتاح  إذ  أخالقيٍة،  اقرتح من معضالٍت  البرشي وما  الجينوم  تقنيات  وكذلك 

عطىش إىل االكتشاف التدخَل يف خاليا األجنة واقتحام شفرة النطفة األمشاج لتعديل الجنني 

أستار  وراء  تزال  ال  مئاالت  من  عليه  تنطوي  وما  االستنساخ  وقضايا  الهرمونات،  بزيادة 

اَمَواِت َواأْلَرْض{ سبحانه وتعاىل. الغيب التي ال يعلمها إال من }يُْخِرُج الَْخْبَء يِف السَّ

فاملجامع الفقهية أمام التلقيح الصناعي والرحم املستعارة والتهجني وشهادة الجينات يف 

تناكر األزواج وتغيري الجنس يف حرية. بله القضايا االقتصادية وتحديات املضاربات وتسليع 

النقود وتسيل العروض ورسعة املداوالت والرواج يف األسواق وإبرام الصفقات يف املراكز 

العاملية لالقتصاد التي ال تحرتم الوضوح "الشفافية" التي تدرأ خطر الغرر وغائلة الجهالة.

ونفسياً  وبيولوجياً  دينياً  مركزية  من  متثله  ما  -مع  األرسة  فإنَّ  االجتامعي؛  املجال  يف  أما 

وثقافياً واجتامعياً- قد تضاءلت أهميتها ووظائفها وهبت عليها رياح التغيري من جنوب 

وشأمَل فجعلتها أشد عفاء من دار حب أمرئ القيس:

                 فَتُْوِضَح فَاملِْقراِة لَْم يَْعُف رَْسُمها  لاَِم نََسَجتَْها ِمْن َجُنوٍب وَشأْمِل

والواقع يفرض نفسه يف قضايا رشعية بال استئذان. كمشكلة بداية أشهر العبادة ونهايتها 

واالستكثار من  العدالة  التأكيد عىل  مع  الرؤية  بتقديم  يقول:  وإن كنت ممن  كل سنة، 

الشهود، والواقع فرض قبول الناس بإرسال املركبات إىل الكواكب بعد أن كان البعض يعتربه
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كفرا انطالقاً من مفهوم الصعود إىل السامء املذكور يف نواقض اإلميان. قال خليل: "أو ادعى 

أنه يصعد السامء أو يعانق الحور".

"وإذا  خليل:  قال   Dnaبــــــــ املناط  لتحقيق  القافة  بشهادة  الحكم  عن  سنعرض  فهل 

ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها 

أخرى ال تلحق به واحدة منهام، وإمنا تعتمد القافة عىل أب مل يدفن وإن أقّر عدالن بثالث 

ثبت النسب، وعدل يحلف معه، ويرث وال نسب".

لكْن هناك حالُة التناكُِر التي فرض الرشع فيها اللعان لوجود مقصد آخر هو السرت ورصاحة 

النص فال تصح فيها الوسائل العلمية.  

فروع  يف  القيافة  مبقتىض  العمل  لتعليق  العلمية  بالوسائل  املناط  يحقق  أن  ميكن  لكن 

اختالط األوالد يف املستشفيات أو يف األحوال الطارئة، أما الشهادة يف االستلحاق واإلقرار به 

فمحل نظر واجتهاد.

والواقع فرض قبول الصالة يف الطائرة، وتغيري مفهوم السجود عىل األرض أو ما اتصل بها، 

عىل حد حد ابن عرفة.

والواقع فرض عىل املجامع الفقهية االعرتاف باملوت الدماغي بعد أن كان الفقهاء مطبقون 

عىل أن املوت هو موت القلب. والواقع جعل الحامل مل تَُعد بعد ستة أشهر مريضًة مرضاً 

مخوفاً، محجوراً عليها كام هو املذهب.

قضايا  بنظر جزيئ، وهي  الفرعية  األدلة  إليها من خالل  ينظر  التي  القضايا  من  كثرياً  إن 

تتعلق بكيلِّ األمة؛ كمسألة جهاد الطلب، وتصنيف الدار والعالقات الدولية املالية، التي ال 

تحرتم أحياناً من ماهية العقد إال ركن الرتايض الذي حرص فيه إمام الحرمني صحة العقد يف 

حال تصور خلو العرص والقطر عن عامل.

فالواقع الجديد يقرتح صورة مغايرة للصورة التي نزلت فيها األحكام الجزئية، ومعنى قولنا 

الجزئية أنَّ األحكاَم الكليَة التي يستند إليها التنزيل تشمل الصورة القدمية والحديثة.

فجهاد الطلب كان يف وقت ال توجد فيه معاهدات دولية وال حدود إال تلك الثابتة بقوة 
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والسالم:  الصالة  عليه  قوله  إىل  1-إشارة 
 7

فأخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح 

الله عليه«.  

لك«  فتحنا  »إنا  نزول سورة  إىل  إشارة   -2   

وفرس هذا الفتح بصلح الحديبية.

إيصال  إمكانية  فيه  تكن  ومل  املسافة،  بُعِد  أو  السالح  

الدعوة ألكرث األقاليم دون إسناد حريب، ومل تكن فيه أسلحة 

نووية فتاكة ميكن أن تقيض عىل الجنس البرشي. وال أنواع 

أما  وترشدها.   بأرسها  شعوباً  تدمر  التي  النارية  األسلحة 

الواقع اليوم، ففيه كل هذا، فهو مختلٌف عن الواقع القديم. 

فالكيل حينئذ يحكم عىل الجزيئ وذلك دون مناقشة أصل 

وجوب جهاد الطلب اختصارا عىل الباحث. والجهاد إمنا هو 

وسيلٌة للنُّرصة وليس مقصداً، عىل حدِّ ما يقوله القرايف، فإذا 

وصلت الدعوة بال إسناد حريب فال رضورة للحرب. 

إقدام زيد وجعفر وابن رواحة صواباً، وكان  يف مؤتة كان 

انسحاب خالد من املعركة فتحاً. وقبل ذلك كانت غزوة بدر 

حقاً وكان صلح الحديبية فتحاً أيضا 7.

إنَّ الظروف الواقعيَة واملصالَح اإلنسانية هي املعيار الذي 

املقاصد  يف  مندرجاً  الترصفات  يف  حاكام  كان  -باالستقراء- 

الكلية التي تقرر االنسحاَب الكيلَّ أو الجزيئَّ أو النفرَي العام 

كام تقرره كل األمم وجميع الحضارات ولو اختلفت النوايا 

واألخالقيات واملراتب والعواقب. 

فالجهاد تدبري حكومي تحكمه مقتضيات السياسة الرشعية.   

الدار: كان كل قطر يَديُن أهلُه بديانة معينة ال يسمحون 

الواقع  ديانتهم؛  ميارسوا  أن  وال  بينهم  يكونوا  أن  للغرباء 

الديانات،  مختلف  وفيه  إال  قطر  يوجد  ال  مختلف  اليوم 

فاألقليات مل تكن لها حقوق واملعاهدات مل تكن موجودة؛ 

الواقع اليوم مختلٌف. فالكيل يحكم عىل الجزيئ.  
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املعارضة  الحركة  كانت  وإذا  تورين:  اآلن 
 8

نفسها حركة  تسمية  أعادت  قد  للعوملة 

القول،  أسلفنا  كام  فذلك  مغايرة،  عوملة 

من باب الداللة الواضحة عىل أنها ليست 

العاملي لإلنتاج والتبادالت،  ضد االنفتاح 

أخرى  عوملة  أجل  من  تكافح  إنها  بل 

املحلية  واملصالح  الضعفاء  تسحق  ال 

واألقليات والبيئة ملصلحة أصحاب الغنى 

جديدة   والنفوذ.}براديغام  والسلطة 

ص55  املنظمة العربية للرتجمة {

املواطنة اليوم والوالءات مل تَُعْد عىل أساس ديني؛ بل عىل 

أساس واجبات وحقوق متبادلة. وبهذا يتغري وضع األقليات 

يف االتجاهني يف ديار األكرثية املسلمة كام يف ديار األكرثية 

غري املسلمة.  

العرشين حلَّت محل  القرن  األخري من  الربع  االقتصاد: يف 

االستثامرات  َجْذب  عن  الباحثُة  الدولُة  املتدخلة  الدولة 

أيضا  محلَّها  وحل  الوطنية،  اإلصدارات  وتسهيل  األجنبية 

عابرة  مجموعات  يف  تصاعديا  تندمج  التي  الــرشكــاُت 

للجنسيات والقارات تعتمد عىل تقنيات جديدة ورياضيات 

يف  املعلوماتية  حركة  من  كبرية  أرباحاً  تدرَّ  أْن  بإمكانها 

الوقت الحقيقي. 

اإلنتاج  لتدويل  نتيجًة  كانت  الرسيعة  التحوالت  هذه  إنَّ 

واملبادالت التي ستفيض إىل العوملة االقتصادية؛ مام أدى إىل 

تفكك املجتمعات املعارصة، وترسيح املاليني من العامل 8.
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بها  املوصوف  متنح  صفة  هي:  الحرية   
9

نفسه  يف  بنفسه  الترصف  عىل  القدرة 

طرف  ألّي  يكون  أْن  دون  وأمالكه، 

احرتام  مع  يتدخل،  أن  يف  الحق  آخر 

اآلخرين.  حقوق  وصيانة  العام  النظام 

تجعل  املجتمع  يف  كوظيفة  أيضا  وهي 

أْن ميارس حقه كعضو  إمكانية  لصاحبها 

الشأن  إدارة  يف  املشاركة  يف  الجامعة  يف 

املعتمدة  واألنظمة  للقانون  طبقاً  العام 

من الجهات املخولة.

كام أّن واقع الحريات 9 يف عامل أصبحت فيه السيادُة شبه 

ميثل  حاكمٍة  شبـه  الدولية  واملواثيق  واملعاهدات  ناقصٍة، 

الرشعية  الحـدود  تـأثريه يف  مـدى  البحث يف  يجب  وضعاً 

ومسألـة  األخــالق  وجرائم  املعتقد  قضايـا  يف  وبخاصـة 

التعددية الدينية.

بل هي حضور  عابرة؛  أنها حالة  يبدو  العوملة ال  إّن حالة 

إجباري.  حقيقته  ويف  اختياري  ظاهره  يف  هو  الذي  لآلخر 

كان  مهام  كاملة  بسيادة  تتمتع  ال  فيها  الصغرية  والدول 

الوضع القانوين لها. إنه واقع يؤثر يف النظُم والقوانني ومدى 

التعليل  مقاصد  عن  مجردة  الرشعية  للنصوص  مالءمتها 

وقواعد التنزيل.

إن فهم الواقع هو الوسيلة: لـتنزيل األحكام الرشعية عىل 

الوقائع، باعتبار أنَّ األحكام الرشعية معلقٌة بعد النزول عىل 

وجوٍد مشخص هو وجود الواقع، أو الوجود الخارجي كام 

يسميه املناطقة.       

البرشية  الكينونة  تركيب  مركب  الخارجي  الوجود  هذا 

وحاجاتها  ورضوراتها  وقَتـَرها  ورخائها  وضيقها  سعتها  يف 

وتطورات سريورتها. 

مخصوص  وعمومها  بقيودها،  مقيد  األحكام  فإطالق 

وأسباباً  رشوطاً  الوضع  خطاب  كان  ولذلك  بخصائصها، 

وموانع، رخصا وعزائم، ناظامً للعالقة بني خطاب التكليف 

بأصنافه: طلب إيقاع، وطلب امتناع، وإباحة، وبني الواقع 

بسالسته ورخائه وإكراهاته.



26

للتنزُّل،  مقدمة  اعتباره  ميكن  والتنزيل   
10

بني  املطابقة  مالحظة  التنزيل  ويكون 

الحكم.  مناط  وبني  املشخص  الوجود 

ويكون التنّزل عبارة عن التطبيق الفعيل 

حقق  الذي  املطلق  املاء  كاستعامل 

ألن  ذلك  العقوبة،  وكإنزال  فيه،  املناط 

َتَفعل لغة متثل مرحلة الحقة تربز التأثر 

باملطاوعة.  تسمى  التي  وهي  بالفعل، 

فالتنزيل هو مصدر لنزل والتنزُّل مصدر 

لنّزل. تقول: نزلته فتنزل،  لتنزل املطاوع 

كام تقول: أدبته فتأدب، وعلمته فتعلم. 

الفعل،  قبل  املحل  أن  عىل  يدل  وذلك 

فحصلت  به  انفعل  أخرى:  وبعبارة 

النتيجة العملية من الفعل. والوزن األكرث 

فانجذب،  كجذبته  انفعل  هو  مطاوعة 

ل،  ل تطاوع َفعَّ وبعثته فانبعث. لكن َتَفعَّ

ابن  المية  زياداته عىل  زين يف  ابن  قال 

وقد       وطاوعن  بها  اطلب  تفعل  مالك: 

ومعنى  انخزال  تائها  عن  ملا  طبقا  تجيء 

ذلك أن التنزيل ال يكون تاماً إال بالتنّزل.

إّن التنزيل والتطبيق هو عبارة عن تطابق كامل بني األحكام 

الرشعية وتفاصيل الواقع املراد تطبيقها عليه، بحيث ال يقع 

إهامل أيِّ عنرص له تأثري من قريب أو بعيد، يف جدلية بني 

الواقع وبني الدليل الرشعي، تدقق يف الدليل بشقيه الكيل 

واألثر  وغلباتـه،  بتقلباتـه  واملتوقع  الواقع  ويف  والجزيئ، 

 10 تنزَّل  لـو  بحيث  وفساده.  صالحـه  يف  للحكـم  املحتمل 

الرشيعة"  مقاصد  عىل  جـار  الِغبِّ  "محمود  كـان  بالفعل 

حسب عبارة الشاطبي.

األهمية  إىل  االنتباه  للفت  هو  إمنا  الواقع  عن  فالبحث 

التي  األحكام  املتاح من خالله ملراجعة كثري من  واإلمكان 

لو تركت فيها عمومات النصوص عىل عمومها، ومطلقاتها 

عىل إطالقها، دون تخصيص يف األوىل وتقييد يف الثانية، دون 

مراعاة للواقع، لذهبت مصالح معتربة بكيل الرشع مقدمة 

القرايف:  قول  ندرك  وبهذا  والوضع؛  الرتبة  يف  الجزيئ  عىل 

"الجمود عىل النصوص أبداً ضالل وإضالل". وقول الشاطبي 

بأن العامل الرباين هو الذي ينظر يف كل حالة ليقدم الحكم 

حكام  يطلق  الذي  املفتي  إن  القيم:  ابن  وقول  املناسب . 

واحدا يف كل حالة هو مثل طبيب له دواء واحد كلام جاء 

مريض أعطاه إياه، بل هذا املفتي أرض".

باعتباره مقدمًة  الواقع  األصوليون مع قضية  تعامل  ولهذا 

وتنزيل  وتحقيقه  التصور،  مبنزلة  فالواقع  املناط ؛  لتحقيق 

التصديق  مبنزلة  يصبح  مقدمتني  خالل  من  عليه  الحكم 

ورشح الواقع، ولو اشتمل عىل املركبات فإنه ال يعدو أن
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الفنت"،  "كتاب  يف  البخاري  عليه،  متفق 
 11

الجامعة،  تكن  مل  إذا  األمر  كيف  باب 

ومسلم يف باب األمر بلزوم الجامعة عند 

ظهور الفنت.

يكون وسيلة للتصور؛ ولهذا سامه املناطقة بالقول الشارح. 

فإذا انتقلنا إىل التصديق كان تحقيَق املناط؛ ألنه انطباٌق وتطابٌق 

بني الواقع وبني الحكم، فينزل عليه. فتحقيق املناط يقول عنه 

الغزايل إنه: تسعة أعشار النظر الفقهي.  

ل تدل عىل التكلُّف  أما التوقع فهو: مصدر تَوقَّع اليشَء، وتفعَّ

، قال يف زيادات الالمية:   ع وتصربَّ كتشجَّ

ْع  ُمطيـال            بها تَكلَّْف وَجانِْب واتَّخْذ وبها     كَرِّر تجـرَّ

بَـَك العسـال رُشْ

ويف  وقوعه،  انتظر  وتوقَعه"  اليشَء  "استوقع  تقول:  والعرب 

األساس: ارتقب وقوعه. وباملعنى الحديث: هو انتظار وترقُّب 

فيه نوٌع من التظني والتوهم الذي تحمله كلمة التوقع.

وتارة يكون افرتاضاً كام يف حديث حذيفة بن اليامن ريض الله 

عنهام قال: "كان الناس يسألون رسول الله¤ عن الخري، وكنت 

أسأله عن الرش مخافة أن يدركني، فقلت: يا رُسول الله إنا كنا يف 

جاهلية ورش، فجاءنا الله بهذا الخري، فهل بعد هذا الخري رش؟ 

قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الرش من خري؟ قال: نعم وفيه 

دََخن. قلت: وما دََخُنه؟ قال: قوم يستنُّون بغري سنَّتي ويهدون 

بغري هديي، تعرف منهم وتُنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخري من 

رش؟ قال: نعم دعاة عىل أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه 

فيها، فقلت: يا رسول الله ِصفهم لنا، فقال: نعم قوم من جلدتنا 

ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رُسول الله فام ترى إن أدركني ذلك؟ 

قال: تلزم جامعة املسلمني وإمامهم. فقلت: فإن مل تكن لهم 

جامعة وال إمام؟ قال: فاعتزِل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض عىل 

أصل شجرة حتى يُدركك املوت وأنت عىل ذلك. 11. 
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الخلق،  بدء  يف  البخاري  عليه،  متفق 
 12

ومسلم يف الجهاد.

وحذيفة هنا يفرتض واملصطفى¤ يجيبه وكأنه يصدقه يف 

افرتاضه حالة كهذه. وهو برهان عىل تغري األحكام بتغري الواقع.

والتوقع تارًة يكون ناشئاً عن تجربٍة طويلة ومعاناٍة شديدة، 

كام يف توقع نوح عليه السالم أنَّ قوَمه ونسلَهم لن يسلموا 

أبداً، حسب صاحب التنوير، وذلك قوله تعاىل حكاية عن 

اًرا{  نوح }إِنََّك إِْن تََذرُْهْم يُِضلُّوا ِعبَاَدَك َواَل يَلُِدوا إاِلَّ فَاِجرًا كَفَّ

بناء عىل قوله جل وعال  قلت: إن مل يكن ذلك عن وحي 

نبينا عليه  أما  آَمَن{،  قَْد  َمْن  إاِلَّ  قَْوِمَك  ِمْن  يُْؤِمَن  لَْن  }أَنَُّه 

الصالة والسالم فكان عن رجاء صادق عندما قال: "بَْل أَرُْجو 

أَْن يُْخِرَج اللَُّه ِمْن أَْصالَِبِهْم َمْن يَْعبُُد اللََّه َوْحَدُه، الَ يرُْشُِك 

ِبِه َشيْئًا" 12. 

وتارًة يكون للتوقع عالقٌة سببيٌة بترصفات املكلَّفني، فيبني 

يف  مفسدة  يدرأ  أو  مصلحة  يحقِّق  ما  عىل  فتواه  املفتي 

املستقبل، فحيثياُت الحكم أو علتُه كامنٌة يف توقُّع ما يحدث 

يف املستقبل؛ أْن لو تُرك األمُر عىل أصل اإلباحة أو الحظر. 

وهذا أصل الذرائع والنظر يف املئاالت.

ال  وقد  واقعة،  غري  ملسائَل  افرتاض  هو  االفرتايض  والتوقُّع 

فيها . وهذا  اجتهادية  أحكام  قريبا إلصدار  متوقعًة  تكون 

وقع  "إن  سئل:  عندما  كاملك  العلامء  بعض  كرهه  النوع 

كذا" فقال للسائل: هذه سلسلة بنت سليسلة، اذهب إىل 

العراق.

يقول اإلمام الغزايل عن الصحابة: إنهم يف مسائل الفرائض ما 

اقترصوا عىل بيان حكم الوقائع، بل وضعوا املسائل وفرضوا
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  الغزايل إلجام العوام عن علم الكالم.
13

أمكن  ذلك مام  مثله؛ ألن  يقع  الدهور وال  تنقيض  ما  فيها 

وا علَمه ورتبوه قبل وقوعه ؛ إذ علموا أنه ال رضر  وقوعه، فََصفُّ

يف الخوض فيه، ويف بيان حكم الواقعة قبل وقوعها 13.

ولهذا نجد الفقهاء يفرتضون، كافرتاض مالك أن تكون الجلود 

نقودا، وكره أن تباع بالذهب والفضة نَِظرًَة. وافرتاضهم طريان 

ل فيه القرايف؛ فلو  الويل من املرشق إىل املغرب والعكس، وفصَّ

طار الويل من املرشق إىل املغرب بعد الزوال وكان قد صىل 

الظهر وأدركه الزوال يف الوقت الذي طار إليه فال يعيد.

وقد أصبح اليوم الطريان متاحا للويل وغري للويل. وهكذا فإنهم 

أراحونا من االجتهاد. 

وقد افرتض إمام الحرمني خلوَّ الزمان من حملَِة العلم، فأجاز 

بيعاً مل يحرتم فيه إال ركن الرتايض، معرضا عن املفسدات التي 

يف  املسائل  من  أخرى  وجملة  والجهالة .  والغرر  الربا  منها 

كتابه "الغيايث". 

ويل وقفة هنا أشار إليها املرحوم الدكتور/ عبد العظيم الديب 

يف كون هذا الرأي منوطاً بخلو الزمان واملكان من أهل العلم 

أم أنه رأي من إمام الحرمني؟ 

ل لقبول القرائن، وقبول  َر الشهود ليؤصِّ وافرتض ابن القيم تعذَّ

شهادة املرأة مستقلًة ومنفردًة يف كل القضايا. وقبله كان العز 

بن عبد السالم يرى قبول شهادة من ال تثبت لهم العدالُة من 

كل وجه، ونَْصَب قضاٍة رضورة ال تتوفر فيهم رشوط القضاء. 

وقد قال الناظم: 

    ولو فرضنا زمناً ليس به   عدل أقمنا حكمنا باألشبه.  

املقـري  عنـد  الرتقـب  يسمى  مـا  التوقـع  مـفردات  ومـن 

والزقاق وغريهام.
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وقد بنوا عليه قاعدة املرتقَّبات التي هي أصل لقاعدة التقدير واالنعطاف، وتقابلها قاعدة 

الظهور واالنكشاف، أو ما يسميه القانونيون األثر الرجعي. وحقيقة األوىل: توقع أفىض إىل 

واقع، فثبت الحكم بالواقع مستندا إىل التوقع، فهل يثبت الحكم بأثر رجعي من تاريخ 

التوقع )الرتقب( لقيام سببه أو ال يثبت الحكم إال من تاريخ الوقوع؟ أما عكسها فهو عبارة: 

" اتَّصل به صاحبُه فانكشف َزيُْفه. عن واقع مزيَّف ترتََّب عليه حكٌم "حقٌّ

وقاعدة املرتقبات: هي نوع من التوقع املرتدد، إذا تحقق هل تثبت أحكامه يوم التوقع 

باعتباره ابتداًء السبب؟ أم ال تثبت أحكامه إال يوم الوقوع ألن مجرد التوقع كالعدم الذي 

ال يثبت حكام؟ وهنا نرى تنازعا وتجاذبا بني التوقع والوقوع. قال الزقاق: 

         وهل يُراعى مرتقَّب وقْع          يومئذ أم قهقرى إذاً رجْع

        وهي التي تدعى باالنْعطاف     عكُس التي تدعى باالنكشاف

وعكسها الظهور واالنكشاف وهو: حكم بني عىل واقع مزيف يظهر بطالنه؛ كاملرأة تأخذ 

الشيخ أيب الحسن  املازري: حرضت مجلس  النفقة. يقول  فرتدُّ  نفقة لحمل، فيظهر ريحاً 

اللخمي رحمه الله وقد استفتاه القايض يف امرأة دعت زوجها للدخول، فدافعها منكرا أصل 

النكاح، ثم أثبتت النكاح، فهل لها النفقة ؟ فأجاب: إذا كان يرجع إىل شبهة فال نفقة لها، 

ها.             وإال فهو مبنزلة الغاصب فلها حقُّ

لوا كذلك للواقع الزائف يصدر القايض عىل أساسه حكامً، وبكسب املحكوم له به  وقد أصَّ

حقاً ثم يكذبه الوقوع، فهل يثبت الحق املكتسب بناء عىل التوقع؟ أم يرد بناء عىل الواقع 

الجديد؟ وذلك كمن حكم له بالتعويض عن زرعه الذي أفسدته املاشية ثم ينبت الزرع. 

مبعنى أنَّ القايض عندما حكم مل يكن يتوقع أن الزرع سينبت مع أنه أمر ميكن توقعه، لكن 

الوقوع أظهر الخالف.     

قال الزقاق: وإن جرى الحكم عىل ما يوجُب       توقُّعـا هل  بالوقـوع  يذهُب

فالحاصل: أن التوقع له موقع كبري يف الفقه، ويجب أن نتعامل بالوسائل الحديثة إلدراك 

حقائق األشياء.
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وفقه املآل إمنا هو توقع، وعبارة عن توازن لكنه توازن بني حارض وبني مستقبل، هذا 

أن  بإمكانـها  التي  األدوات  عىل  يعتمـد  أن  عليـه  والفقيـه  املئال،  فقـه  نسميـه  الذي 

تكتشف هـذا املستقبل.

وعليه أْن يعرف الواقع حتى يعرف املتوقع؛ ألنَّ املتوقع هو يف حقيقته مآل للواقع يف 

أحد توجهاته؛ ألنَّ الذريعة عبارة عن وسيلة يتوسل بها إىل يشء، أو يتوصل بها إىل يشء. 

الفقهاء  الذرائع هو عنرص اإلفضاء، فإذا أفضت الوسيلة قطعا، فال يختلف  وأهم ما يف 

ل إليه، فهنا يختلُف الشافعيُّ وهو  يف اعتبارها إذا كانت الوسيلة غالباً تؤدِّي إىل املتوسَّ

الذي ال يقوُل بالذرائع مع مالك وأحمد وهام يقوالن بها، وإذا كان ذلك أكرثيا فاملك 

بيوع اآلجال  بالذرائع يف األكرثية وبنى عليه -كام يقول بعضهم- ألف مسألة يف  يقول 

"ومنع للتهمة ما كرث قصده".-خليل-

ولكنَّ القضيَة هي قضيُة ضبٍط، يجب أن نضبط النصوَص الجزئيَة والقواعد الكليَة، وأن 

نَعرِف الواقَع بكل تضاريسه ومتوقعاته حتى نطبق عليه حكام متوازنا ال هو باملتحلل 

وال هو أيضاً باملتشدد املتزمت املتقوقع، }َوكَاَن بنَْيَ َذلَِك قََواًما{.

والتوقعات ليست أوهاماً وال افرتاضاٍت بعيدَة الوقوع، ولكنها مستندٌة إىل معطيات أو 

احتامالت راجحة. 

ألبتة  يعني  ال  التوقع  فإنَّ  وبالتايل  قريباً،  يكـون  وقـد  بعيداً  يكـون  قـد  فالتوقـع 

دائـام  ليسا  كالتوقع  أيضـا  االستباق  أن  مـع   anticipation واالستباق  التوهـم 

الحارض عىل معرفة توجـه  أن نحصل مـن خالل معطيات  بالغيب؛ وإمنا تعني  رْجامً 

سلـوَك  يكون  قـد  السوق،  حـركة  هـو  ومالياً  اقتصاديا  سلوكاً  يكون  قد  للمستقبل، 

 probability االحتامل  بنظرية  يسمى  مـا  خالل  مـن  نعرفـه  التجـاريني،  الفاعـلني 

االستقـراء،  خـالل  ومـن  عليها  نطلـع  التي  املختلفة  العينات  خـالل  مـن  أو 

تكـون  قـد  األدوات  هـذه  أدوات،  لـه  فالتوقع  الفقه،  يف  مـؤصل  واالستقراء 
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بديهيًة، وقـد تكـون نظريـًة. وقد اخرتع بعـض االقتصاديني مـا يسمونـه بالتوقع العقالين

l anticipation Rationnelle 

إنَّ تحقيق املناط بفقه الواقع والتوقع هو عبارٌة عن تجديد أو تحديث للفقه أو تحيني 

actualisation والتحيني يعني مراجعَة العديد من األحكام عىل مر التاريخ لتالئم الزمان، 

كام جدد املالكية تحت قاعدة "جريان العمل" مئات املسائل، فََعَدلُوا عن القول املشهور 

والراجح إىل القول الضعيف بناء عىل مصلحة زمنية وتغريات يف اإلنسان واملكان؛ ولهذا 

تعددت صور العمل من مكان إىل مكان ومن زمان إىل زمان، لهذا كان العمل باألندلس عىل 

جواز إحداث الكنائس خالفاً لصحيح املذهب املاليك بناء عىل ظروفهم املكانية والزمانية.

ولكن ما هو نوع الواقع، الذي يبحث عنه الفقيه؟ وملاذا يبحث؟

إنه الواقع الذي يحقق العالقة بني األحكام وبني الوجود املشخص، لتكون كينونتُها حاقًة 

فيه، أي ثابتة ثبوتاً حقيقياً، يتيح تنزيل خطاب الشارع عىل هذا الوجود سواء كان جزئياً 

أو كلياً، فردياً أو جامعياً، وذلك يفرتض مراحل تبدأ من ثبوت حكم موصوف لتنزيله عىل 

واقع مشخص معروف. 

فالواقع املطلوب فقهه هو الواقع املحكوم فيه واملحكوم عليه؛ ألن املحكوم به هو ما 

سامه ابن القيم "الواجب يف الواقع"، وهذا هو الحكم الرشعي الباحث عن محل مشخص. 

وألنَّ املحكوم فيه أو عليه سواء كان ذاتاً أو صفة أو نسبة، جنساً أو نوعاً، كالً أو جزءاً، فعالً 

أْو انفعاالً، له حمولة من املعنى هي التي تجعله قابال لحكم ما، تلك الحمولة هي الواقع 

الذي يبحث عنه الفقيه، والتي تسمى يف الغالب علة أو سبباً، وقد تكون مانعاً أو رشطاً، 

وقد تكون حاالً أو معنى مؤثراً كاملعنى، الذي يجتال الجزئية عن قياسها يف االستحسان كام 

يقول ابن رشد يف سامع أصبغ من كتاب االسترباء: االستحسان الذي يكرث استعامله حتى 

يكون أغلب من القياس هو أن يكون طرد القياس يؤدي إىل ُغلُوٍّ يف الحكم ومبالغٍة فيه، 

فيعدل عنه يف بعض املواضع ملعنى يؤثر يف الحكم فيختص به ذلك املوضع، والحكم بغلبة 

الظن أصل يف األحكام، ومن االستحسان مراعاة الخالف وهو أصل يف املذهب، ومن ذلك
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قولهم يف النكاح املختلف يف فساده إنه يفسخ بطالق وفيه 

املرياث، وهذا املعنى أكرث من أن يحرص. وأما العدول عن 

القياس يف موضع من املواضع استحسانا ملعنى ال  مقتىض 

من  ألنه  باإلجامع؛  يجوز  ال  مام  فهو  الحكم،  يف  له  تأثري 

إِنَّا  الحكم بالهوى املحرم بنص التنزيل قال تعاىل }يَا َداُوُد 

َوال  ِبالَْحقِّ  النَّاِس  بنَْيَ  فَاْحُكْم  اأْلَرِْض  يِف  َخلِيَفًة  َجَعلَْناَك 

تَتَِّبعِ الَْهَوى{ 14.      

وهكذا يكون هذا الواقع مفتاحاً لتعامل الفقيه مع األشياء 

ربوية"،  "إنها  الورقية  النقود  يقول عن  فالذي  واألشخاص، 

التني  وعن  مثال،  الثمنية  هو  معني  واقع  عن  يبحث  فهو 

االقتيات  أو  الطعمية  عن  يبحث  فهو  ربوي،  أنه  املوز  أو 

الثانية  ويف  الوظيفة،  عن  األوىل  يف  بحث  وهو  واالدخار . 

عن الطبيعة. 

وليقبل شهادة شخص يف حق، فهو يبحث عن صفة ُخلُِقيٍَّة 

محدوسًة.  تكون  قد  لكنها  ملموسة  وال  محسوسة  ليست 

مرتبط  العدالة  تحقيق  لدرجة  بالنسبة  الشهادة  وقبول 

بعوامَل أخرى زمانيٍة ومكانيٍة ومجتمعيٍة، فالعدالة يف زمان 

هي اجتناب الكبائر والصغائر يف الغالب، واملباحات املخلة 

بعض  يف  املتأخرين  ولكن  األسواق؛  يف  كاألكل  باملروءات 

اإلسالم  وكان  الكذب.  جرحة  من  بالسالمة  اكتفوا  األزمنة 

كافياً لقبول الشهادة، كام جاء يف الحديث، فحقق العلامء 

أنهم  إال  العدالة،  فاشرتطوا  الزمن،  فساد  عىل  بناء  املناط 

حققوه مرة أخرى لقبول شهادة غري العدل، كام قال خليل: 

ِر َغرْيُ ُعُدوٍل، َوإِْن ُمرْشِكِني". "َوقُِبَل لِلتََّعذُّ
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ولو كان الواقع -محل الحكم- هو سالمة عقد من الغرر أو التياثه به؛ فإن البحث هنا عن 

معنى مشّكك ال يستوي يف أحواله وال يف محالِّه، فالتأثري يف العقد يفتقر إىل درجة يجتهد 

إلحاح  يتضح  وبذلك  املجتمعات،  أحوال  وكذلك  واملفاسد،  املصالح  مفهوم  وكذلك  فيها، 

العالمة ابن القيم عىل فهم الواقع وفقهه واستنباطه ألنه غامض يف بعض جوانبه.

وقد ال يجب أن يجاب عن األسئلة املفاتيح كلها إلدراك الواقع الذي يبحث عنه الفقيه؛ 

بل قد يعترب بعضها طردياً، لكن بعضها أحياناً قد يسعفه من طرف خفي، فال بد أْن يسأل 

الفقيه نفسه بـ"أين"؟ ويسأل بـ"متى" كان ذلك؟ ولذلك اهتموا "املالكية" بهذه الجزئية يف 

األندلس، لتغيري حكم الرباءة األصلية يف التني إللحاقه بالرب والشعري، خالفاً  ألصل املذهب 

صون النصَّ بالتعامل: إن من رشط ذلك أن  يف املدينة املنورة. ويقول األحناف وُهْم يخصِّ

يكون التعامل يف كل األقطار كاالستصناع.

ولهذا فعىل الفقيه إلدراك الواقع بخفاياه وخباياه أن يستحرض األسئلة املفاتيح: ماذا وملاذا 

وأين ومتى وكيف؟

الزمان،  عن  والرابع  املكان،  عن  والثالث  والسبب،  العلة  عن  والثاين  املاهية،  عن  فاألول 

والخامس عن الحال والخرب. ولو أنه سيذود بعَضها عن حياض الحكم، ويطرده عن مائدة 

الدليل؛ ليكون وصفاً طردياً.

واملطلوب هو معرفة الواقع بكل تفاصيله وليس الواقع مبعنى اللحظة الحارضة لكنه الواقع 

الذي يعني املايض الذي أفرز الحارض وأسس له والذي بدون تصوره ال ميكن تصور حارض 

هو امتداد له وحلقة من سلسلة أحداثه واحداثياته . 

الحياة  تداعيات  إليه  تتوجه  مستقبل  استرشاف  دون  كافياً  يكون  لن  ذلك  كل  أّن  غري 

وتفاعالت املجتمعات؛ وذلك ما سميناه بالتوقع.

 بذلك تكتمل الصورة التي متثل كُيلَّ الواقع. واملثال املتخيل هو مثال من يقف عىل وسط 

نهر يتأمل جريانه وقوة اندفاعه أو سالسة انسيابه، لكنه ليعرف األسباب يحتاج إىل العودة
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وأن يرتد عىل آثاره قصصاً ليشاهد منابع النهر ويركض إىل األمام لريى مصبه ومنتهاه. "إنه 

نهر الحياة".

وينظر إىل الحارض  املايض استصحاباً  بالواقع والتوقع يرنو إىل  املناط  وهكذا فإن تحقيق 

استصالحاً، ويرقب املستقبل واملئاالت سداً للذرائع "حامية". 

وميكن هنا أْن نقول: إن الواقع رشيك يف عملية استنباط تطبيق األحكام أي تنزيل األحكام 

وإن مل يكن رشيكاً يف تقرير أصل الحكم، عىل رأي األكرث يف أن أصل املصلحة توقيفي وهو 

يستفتيان يف  مثالً لشخصني  أبو حامد  الشاطبي وغريه. يرضب  واقتفاه  الغزايل  انتحاه  ما 

مسألة واحدة وعىل الفقيه أن يجيب بجوابني مختلفني تبعاً لتصور كل واحد منهام، هي 

مسألة ركوب البحر، فأحدهام يرى أن ركوب البحر يُهلكه، واآلخر يرى أنه ال يرضه. فيفتى 

األول باملنع، واآلخر بالجواز. فامذا عن املجتمع؟

ذلك هو السؤال املحيـِّر عن املجتمعات املعوملة اليوم ما هي حقيقة واقعها؟ وما مدى 

مالمئته للقيم الدينية التي هي موضوع تفكرينا؟ 

لقد ظهر خالل مناقشة مؤمتر الكويت اتجاهان أحدهام -وهو االتجاه العام، الذي ميثل 

هذا الربنامج مقاربته- ال يفرتض أن الواقع كله يسء، بل فيه اإليجايب والسلبي، ففي الواقع 

الدويل وجود معاهدات ومواثيق دولية تحمي السالم -ولو نسبياً- وهو أمٌر إيجايب، ووجود 

ترسانات نووية وهو أمٌر يسء.

ويف االكتشافات العلمية الكثري من اإليجابيات حتى يف عالقتها مع األحكام الرشعية مع 

إىل  أقرب  الحروب  يف  أو  والدات  اختالط  حالة  يف   Dna فشهادة  أيضا.  السلبيات  بعض 

مقاصد الرشيعة، إىل غري ذلك.

منها  التقليل  أو  املفاسد  إزالة  الرشعية  القاعدة  ملنهج  يخضع  السلبيات  مع  التعامل  إنَّ 

وإحالل املصالح محلها، دون التسبب يف مفاسد أكرب، لتكون نظرية التدرج والرضا التي 

تحدثنا عنها يف امللحق "أ" معتمدة.

أما االتجاه الثاين فكان يرى إزالَة الواقع املشتمل عىل املفاسد، وإحالَل واقع صالح محلَّه.
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وهو أمر ال اعرتاض عليه من حيث املبدأ، ولكن السؤال هو كيف؟ وماذا ستكون النتائج؟ 

والسؤال املركزي من سيزيل هذا الواقع؟

إنَّ االختالف أساساً هو يف نقطة البداية، ويف أدوات التعامل، هل سنلجأ إىل الجرَّافة السقاط 

الذي  من هو  ثم  االيجابيات؟  لنبني عىل  املبنى؛  إصالح  أدوات  أم سنحمل  الواقع؟  بناء 

سيقوم بالتغيري؟ 

إنَّ  ثم  للمصالح.  ومجانِبًة  رًة،  مدمِّ كانت  التي  املحاوالت  واقع  من  مستوحاة  أسئلة  إنها 

التغيري مل يعد متاحاً بتويل حاكم صالح -ملك مصلح عادل-؛ فاألمر أصبح أكرث تعقيداً عندما 

جاءت الدميقراطيات مبطالب بال سقف ومذاهَب متباينٍة بال أرضيِة وفاٍق.

فالذي يريد أن يغري واقعاً ليتامىش مع ما يؤمن به من ُمثٍُل وقيٍم لن يكون بوسعه أن يفعل 

ذلك مبجرد أن يكون هو الحاكم أو تكون مجموعته متصدرة يف االنتخابات بل عليه أن 

يحوز قدراً من الرضا العام والوفاق الغالب، وما هو ببالغ ذلك يف بيئات يحرق الناس فيها 

أجسادهم بحثاً عن الرزق وتربماً بالحياة؛ ولهذا فيمكن اعتبار كلمة "فلنغري الواقع" مبتوتًة 

عن املقدمات، والنتائج غري واقعيٍة وغري صحيحة، ولعل األوىل هو "فلنتعامل مع الواقع". 

ولهذا فإن إقامة املؤسسات الرشعية التي تحوز الثقة وتعمل طبقاً للنظام وتسعى إىل قدر 

من الوئام هو الذي ميكن أن يقوم بتغيري مأمون العواقب جار عىل قانون مقاصد الرشيعة.

ويف هذا السياق فإن من يحيل إىل األمة مسؤلية التغيري املنشود وإعادة العدل املفقود قد 

يكون محقاً رشعاً وعقالً؛ ولكن اإلجامل يف هذه املسألة يؤدي إىل نتائج تناقض املقصود 

منها، فاألمة –بكاملها وبقضها وقضيضها- ال يصح رشعاً وال عقالً أن متارس مختلف الوظائف، 

ولهذا رتب الشارع الوظائف، وصنف درجات الخطاب. وبالتايل فإنه أقام املؤسسات التي 

متارس صالحيات ال ميكن وال يجوز لألفراد أْن ميارسوها وسننبه عىل بعض ذلك يف الفرق 

ٌة يَْدُعوَن إىَِل الَْخرْيِ  بني ترصفات النبي¤، ويكفي يف ذلك قوله تعاىل }َولْتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

َويَأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحون{ وقوله تعاىل }فَلَْواَل نََفَر ِمْن 

يِن َولِيُْنِذُروا قَْوَمُهْم إَِذا رََجُعوا إِلَيِْهْم لََعلَُّهْم يَْحَذُروَن{  ُهوا يِف الدِّ كُلِّ ِفرْقٍَة ِمْنُهْم طَائَِفٌة لِيَتََفقَّ

وأدلة ذلك معروفة يف فرض الكفاية. والله تعاىل أعلم وأحكم.
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 رواه أحمد وغريه من حديث عائشة
15

- وسائل التعرف على الواقع
وما  الرشعية  النصوص  خالل  من  يعرف  الحكُم  كان  فإذا 

يستنبط منها، فإّن الواقع بحاجة إىل ُمعرِّفات وهي املوازين 

الخمسة عند أيب حامد الغزايل، وقد جعلها معيارا للتحقق 

من الواقع املؤثر يف األحكام:  

وميكن تسميتها مبسالك التحقيق، وهي: اللغوية، والعرفية، 

والحسية، والعقلية، والطبيعية.

والنظر  واملفاسد،  املصالح  ميزاَن  إليها  نضيف  أن  وميكن 

يف املئاالت، واعتبار الحاجات يف إباحة املمنوعات كاعتبار 

الرضورات يف إباحة املحظورات، كام يقول ابن العريب.  

إنَّ هذه املسالَك ترشح الواقع وتفرسه مبنزلة القول الشارح 

عند املناطقة.

بالعقل  إدراكُها  حيث  من  واملفاسد  املصالح  اعتربنا  وإذا 

داخلًة يف العقلية، واعتربنا االكتشافاِت العلميَة راجعًة إىل 

الطبيعية، وهي العلوم الطبية أو طبيعة األشياء، كان هذا 

امليزان حاوياً بل حارصاً ألدوات تحقيق املناط.

أمنا  يعني  ونوعاً،  جنساً  املطعومات  يف  بالربويات  فاملثاُل 

كان طعاماً لغًة تحقق فيه مناُط الربا عند املعلِّل بالطعمية 

-كام يقول الغزايل- وما كان مترا لغة يكون نوعاً واحدا ال 

يجوز بيعه يف مثله تفاضال، كام يقول ابن قدامة. 

البيولوجية  العالمات  كمشاهدة  معا  والطبيعة  وبالحس 

أشار  والتي  الرشع  أوامر  للزوم  املانع  الصغر  بني  الفاصلة 

إليها الشارع بقوله: "والصغري حتى يحتلم" 15. 
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ذلك البلوغ املشار إليه بالحديث السابق، وبقوله تعاىل: ﴿ َوإَِذا بَلََغ األَطَْفاُل ِمنُكُم الُْحلَُم﴾ . 

اللفظ لعدم وجود حد من  للواقع- يف حالة سيولة  للمناط –أي معرف  والعرُف محِقٌق 

عىل  كاإلنفاق  مبهمة  تركت  التي  الشارع  ألفاظ  يف  وهذا  الرشع،  من  وتحديد  الوضع 

الزوجات واألقارب ذوي اإلمالق، وكوصف الفقر املوجب للزكاة.

للمناط؛ وذلك لقرص  تحقيقاً  يكون  قد  الوحي  نزول  بيئة  اللغويَّ يف  العرَف  فإنَّ  وكذلك 

اللفظ عىل بعض أفراده،كام يراه أبو حنيفة يف حمل حديث "الطعام بالطعام" عىل الرب 

خاصة؛ ألنَّ ذلك هو االستعامل العريف لقريش.

فالعرف برشوطه وضوابطه ال  املناط،  قواعد تحقيق  العرف من  أن  األصوليون  قرر  وقد 

الَصُدقات،  يف  املثْل  ومهر  واألقارب،  األزواج  بني  النفقات  مسائل  يف  مناطاً  فقط  يصلح 

الباعة؛ بل هو مؤطر يف األخالق والطباع املستحسنة واملستهجنة  املثْل يف اختالف  ومثن 

عند األقوام، ويف القضايا االجتامعية. وقد وردت أحاديث نبوية تشري إىل ذلك "إن األنصار 

ولهذا  صحيحان-  حديثان  وهام   - أرفدة"-الحبشة-؛  بنوا  "إنهم  وحديث  اللهو"  يحبون 

التفت إليه الفقهاء يف والية النكاح، ورأى األحناف يف املرأة الرَبْزة تزيك الشهود، والَعاِملة 

العرف  البادية عند عياض. وتعاملوا مع  تكشف عن عُضديْها. وجواُز كشف ُسوِق نساِء 

، فهل ميكن أن ينظر إليه بنظر كيّل؟  بشقيه القويل والعميل؛ لكنهم نظروا إليه بنظٍر جزيئٍّ

فالعرف كام هو وسيلُة كشٍف للواقع، فإنه قد يكون وسيلَة ترشيعٍ للواقع أي أن يلبسه 

صبغة الرشعية ليكون مقبوالً. 

مام قد يوعز بأهمية دراسة مقارنة بعلم االجتامع.      

إن هذه الوسائل "املعرفات" ليست عىل ِوزَاٍن واحٍد، وال حدٍّ متحٍد يف مرونة التناول ودرجة 

املعلومية وحصول العلم وسهولة اإلدراك: 

فمنها: ما مسلُكه الحسُّ ووسيلتُه اللمس والذوق أو املشاهدة واملالحظة والتجريب كتغري 

املاء، وكمسألة النبيذ الذي ذهب ثلثاه بالطبخ، والذي قال فيه عمر ريض الله تعاىل "زال 

شيطانه، وذهب جنونه". فتلك املالحظة أدت إىل تغري حكم النبيذ بعد الطبخ؛ ألنه مل يعد 

مسكراً فأصبح طاهراً مباح االستعامل.
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 الوضع: هو جعل اللفظ دلياًل عىل املعنى.
16

وإرادة  اللفظ  إطالق  هو  االستعامل:   
17

املعنى، وهو من صفات املتكلم.

أو  املتكلم،  مراد  السامع  اعتقاد  الحمل:   
18

ما اشتمل عليه مراده، وذلك من صفات 

السامع واملتلقى.

ومنها: ما يحتاج معرفة اللغة كمدلوالت األلفاظ بني الوضع 16 

واالستعامل  17والحمل 18. 

األعراف  قضايا  يف  كام  وخربة  تجربة  إىل  يحتاج  ما  ومنها 

والعوائد بني أن تكون عامة أو خاصـة، أو العـرف القـويل يف 

كنـايـات الطـالق واأليـمـان، والعـرف العمـيل يف املعاطاة 

يف التجارة.

واملفاسد  املصالح  درجات  قياس  يف  العقلية  املسالك  أما 

الحاجات  وقياس  الِحلِّية،  أو  بالِحرمة  العقود  يف  املؤثرة 

النوع  فهذا  املحظورات؛  إلباحة  الرضورات  منزلة  املنزَّلة 

دقيق  ومرسبه  عسري،  مسلكه  املناط  تحقيق  مسالك  من 

األحكام  يف  يدركه كلُّ متعاٍط ولو كان فقيهاً  الفهم، ال  يف 

الرشعية، ما مل يكن كأيب حنيفة مامرساً للتجارة.

عالقته  يف  تجلت  ضبط  بوسائل  النوع  هذا  أحيط  ولهذا 

ودليل  االستحسان  وبدليل  وتخريجه  املناط  بتنقيح 

يف  ترجع  حقيقتها  يف  هي  إذ  الذرائع،  ودليل  االستصالح 

منها  واحد  لكل  أن  إال  املناط؛  تحقيق  إىل  فروعها  أغلب 

مميِّزاٍت هي يف حقيقتها ضابطة.

والسنة  الكتاب  مـن  األحـكام  في  الواقـع  تأثير  برهـان   -
وعمل السلف: 

لقد راعى القرآن الكريم الواقع ورتب األحكام عليه، فراعى 

أَْن  اللَُّه  }يُِريُد  التكليف  التخفيَف يف  ع  اإلنسان فرشَّ واقع 

َسيَُكوُن  أَْن  }َعلَِم  َضِعيًفا{،  اإْلِنَْساُن  َوُخلَِق  َعْنُكْم  َف  يَُخفِّ

بُوَن يِف اأْلَرِْض يَبْتَُغوَن ِمْن فَْضِل  ِمْنُكْم َمرىَْض َوآَخُروَن يرَْضِ

َ ِمْنُه{ اللَِّه َوآَخُروَن يَُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل اللَِّه فَاقْرَُءوا َما تَيَرسَّ
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 متفق عليه
19

 إمام الحرمني الغيايث  ص231
20

 ابن أيب زيد القريواين    الذب عن مذهبب 
21

العلمي           محمد  تحقيق   2/528 مالك 

مطبوعات الرابطة املحمدية للعلامء

 وراعى رّد فعل عبدة األصنام فنهى عن َسبِّ اآللهة، قال 

اللََّه  فَيَُسبُّوا  اللَِّه  ُدوِن  ِمْن  يَْدُعوَن  الَِّذيَن  تَُسبُّوا  تعاىل}َواَل 

َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعلْم{  

وذلك ميثل أصالً لرعاية األحوال والعاقبة واملئال واألعراض 

التسهيالت  أنــواع  وما  اإلنسان،  تَتَعاوُر  التي  ــراض  واألم

الصغرى  املقدمة  سًة العتبار  إال مؤسِّ والتيسريات والرخص 

املعرِّفِة لطبيعة الواقع واملحققِة للمناط.

"الَ  كقوله:  املسائل،  من  كثري  يف  املناط  النبي  حقق  كام 

ًدا يَْقتُُل أَْصَحابَُه« 19، مع أن املعنيني  ُث النَّاُس أَنَّ ُمَحمَّ يَتََحدَّ

-كام يقول إمام الحرمني- كانوا منافقني، فقد كان رسول الله 

يداري املنافقني مع القطع وتواتر الوحي بنفاقهم وشقاقهم 

ر من  وهو القدوة واألسوة" 20. قلت: وذلك ألن قتلهم ُمنفِّ

الدين وُمؤثِّر يف الجامعة. وقد ناقش ابن أيب زيد القريواين 

-يف مسألة قتل الزنديق عند مالك- قضية ترك النبي عليه 

الصالة والسالم للمنافقني مدعياً أنَّ ذلك خاص به صىل الله 

عليه وسلم 21.

بنائها:  إلعادة  الكعبة  هدم  مسألة  يف  املناط  حقق  وقد 

عىل  الكعبة  لبنيت  بكفر  عهٍد  حديثو  قومك  أنَّ  "لوال 

قواعد إبراهيم". وقوله عليه الصالة والسالم-يف بيع الرطب 

فال". وهو  إذاً  بالتمر-: "أينقص إذا يبس؟ قيل: نعم، قال: 

تحقيق يتعلق بطبيعة الذات املحكوم عليها.

أنَّ  ذكرُت  حتى  الِغيلَة،  عن  أنهى  أَْن  "لقد هممُت  وقال: 

الرُّوم وفارس يصنعون ذلك، فال يرَُضُّ أوالدهم«. وغريَّ رأيه 

صلوات الله عليه وسلم يف املنزل يوم بدر، ونزل عىل رأي 

الحباب بن املنذر.
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بإذن  إال  أن يقدم عليه  اإلمامة ال يجوز ألحد  السالم- بوصف   وكل ما ترصف فيه -عليه 
22

اإلمام اقتداء به -عليه السالم- وألن سبب ترصفه فيه بوصف اإلمامة دون التبليغ يقتيض 

ذلك وما ترصف فيه -صىل الله عليه وسلم- بوصف القضاء ال يجوز ألحد أن يقدم عليه إال 

بحكم حاكم اقتداء به -صىل الله عليه وسلم- وألن السبب الذي ألجله ترصف فيه -صىل 

الله عليه وسلم- بوصف القضاء يقتيض ذلك وهذه هي الفروق بني هذه القواعد الثالث 

ويتحقق ذلك بأربع مسائل.

 )املسألة األوىل(: بعث الجيوش لقتال الكفار والخوارج ومن تعني قتاله ورصف أموال بيت املال 

يف جهاتها وجمعها من محالها وتولية القضاة والوالة العامة وقسمة الغنائم وعقد العهود 

للكفار ذمة وصلحا هذا هو شأن الخليفة واإلمام األعظم فمتى فعل - - شيئا من ذلك 

علمنا أنه ترصف فيه -صىل الله عليه وسلم- بطريق اإلمامة دون غريها ومتى فصل - - بني 

اثنني يف دعاوى األموال أو أحكام األبدان ونحوها بالبينات أو اإلميان والنكوالت ونحوها 

فنعلم أنه - - إمنا ترصف يف ذلك بالقضاء دون اإلمامة العامة وغريها ألن هذا شأن القضاء 

والقضاة وكل ما ترصف فيه - صىل الله عليه وسلم - يف العبادات بقوله أو بفعله أو أجاب 

به سؤال سائل عن أمر ديني فأجابه فيه فهذا ترصف بالفتوى والتبليغ فهذا املواطن ال 

خفاء فيها وأما مواضع الخفاء والرتدد ففي بقية املسائل. }الفروق 1/206{ 

مراعاته  عىل  يدل  ذلك  كل 

لحال  والسالم  الصالة  عليه 

الوقت وواقع الزمان واملكان 

ويوجد  األشــيــاء.  وحقائق 

من هذا  القضايا  من  الكثري 

النبوية.  السنة  يف  القبيل 

وأهم دليل عىل ذلك اختالف 

أوصاف ترصفاته¤عندما 

يترصف بالبالغ أو اإلمامة أو 

القضاء أو باألفعال الجبلية، 

"تحقيق  باب  من  ذلك  كل 

يف  القرايف  يراجع  املناط" 

"الفروق"  22. 
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البيهقي وعبدالرزاق وسنن   يراجع لذلك 
26

سعيد وغريهم. والخطايب يف "التمهيد"

شفاء  الغزايل  سننه  يف  الدارمي  خرجه   
24

الغليل  ص195

مسعود  وابن  عيّل  عن  برهان  ابن  نقله   
25

وابن عباس وأم سلمة )إرشاد الفحول(

كيف كان الصحابة يفتون ويحكمون؟
النصوص  ألفاظ  تفسري  يف  يجتهدون  أوالً  الصحابة  كان 

الستكناه مراد الشارع فتارة يُبقونها عىل ظاهرها، ويقولون 

برأيهم يف املراد منها. كقول الصديق ريض الله عنه: أقول يف 

الكاللة برأيي" 24. 

وتارة يؤولون 25 كقول ابن عباس يف آية املائدة }فَأُولَِئَك ُهُم 

الَْكاِفُرون{ كفٌر دون كفٍر.

هذا إذا وجد نٌص من كتاب الله أو سنٌة لنبيه عليه الصالة 

والسالم. وقد وردت آثار يف ذلك، فإذا مل يوجد كان الحكم 

بالرأي األغلب األرجح، حسب عبارة أيب حامد. 

وأحيانا يختلفون وال يعيُب بعضهم عىل بعض، فقد اختلفوا 

فيمن يقول لزوجته: أنت حرام، هل هو ميني يَُكفر، عن أيب 

بكر وعمر، أو طالق ثالثاً عن عيّل وزيد، أو ظهار عن عثامن 

وابن عباس ريض الله عنهم جميعا 26. 

وكذلك يف املخرية بني عمر وعيل وزيد يف اختيارها لزوجها 

أو لنفسها، وكذلك يف الجد مع اإلخوة، وكذلك يف املشرتكة. 

وكلهم يعلل ويبدي أوجه رأيه. ولهم قضايا كثرية ترجع إىل 

القياس الباحث عن العلة مع ذمهم للرأي، فعلم أنَّ الرأي 

املذموم رأي غرُي منضبٍط بضوابط الرشع، بأْن كان يف مقابل 

نصِّ بال دليٍل يُعّضده. 

غري  فهو  الرشعية،  بالضوابط  منضبطاً  الرأي  كان  إذا  أما 

مذموم، ولهذا بذل العلامء الجهد يف وضع ضوابَط وقواعَد 

وآلياٍت لضبط الرأي واالجتهاد، وعملت به األمة بعدهم.
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 أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطالق، 
27

باب املطلقة ثالثا ال نفقة لها، ح)1480(، 

.)2/1118(

  قلت: وحديث بروع بنت واشق هو أنها 
28

فمـات  يفرضا صداقاً،  ومل  رجاًل  تزوجت 

صداق  النبي  لها  ففرض  الدخول،  قبل 

نسائها. أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب 

يفرض  ومل  تزوج  فيمن  باب  النكاح، 

صداقا حتى مـات، ح)2116(، )2/237(، 

عن ابن مسعود. وكذلك الرتمذي، وعمل 

بحديثها أبو حنيفة وأحمد والشافعي يف 

رواية.

برهان  من  املحصول  إيضاح  يف  املـازري   
29

األصول )ص457(. والحديث متفق عليه.

واقع  عىل  بناًء  مقابل نصٍّ  يف  يكون  قد  اجتهادهم  أن  إال 

متجدد قد ال يكون مشموال بعموم النص أو داخال يف إطالقه، 

الذي قد يظهر يف بادئ الرأي؛ لكون تطبيقه عليه قد يكون 

مخال مبقصد من مقاصد الرشع، وبالتايل فقد يكون معارضاً 

لكيلٍّ ُعلَِم من الرشع بأدلة أخرى، أو قد يكون النص ُمعلَّال 

بعلٍة تُحدُّ من مدى عمومه وتُقيد إطالقَه، وقد تكون العلة 

أخرى خارجٍة عن  أفراد  دخوَل  ُمتَقاضيًة  ملقتضاه،  عًة  ُموسِّ

داللة لفظه. ولهذا علم عـن بعضهم أحيانا رد خرب اآلحـاد 

إذا كـان مخـالفا ملقصـد أو عمـوم، وهـكذا فـقد رد عمر 

بنِت قيس يف  فاطمـَة  الله عنـه- خرب  -ريض  الخطاب  بـن 

السكنى والنفقة 27.

ورد عيل ريض الله عنه الخرب الذي روي له يف نكاح التفويض 

يف قصة بَْروَع بنِت َواِشٍق 28 . وإمنا مل يفرض لها صداقاً ألنه 

هذا  وإىل  بالُغرِْم،  الُغْنَم  أنَّ  واألصل:  بها.  يدخل  ومل  مات 

ذهب مالك فقال: لها املرياث وال صداق لها، وإليه ذهب 

الشافعي يف األظهر.

ب ببكاء  وردت عائشة خرب ابن عمر ملـا روى: أنَّ امليت ليعذَّ

ِوْزَر  َواِزرٌَة  تَِزُر  29 لألصل املقرر بقوله تعاىل}َواَل  أهله عليه 

أُْخَرى{.   وقد أخرج الدارمي عن ميمون بن مهران قال: كان 

أبو بكر ريض الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر يف كتاب 

الله، فإن وجـد فيه مـا يقىض بينهم قىض بـه، وإن مل يـكن 

يف كتاب الله وعلـم مـن رسول الله يف ذلك األمـر سنة قىض 

بها، فإن أعياه خرج فسأل املسلمني، وقال: أتاين كـذا وكـذا 

فهل علمتم أن رسول الله قـىض يف ذلك بـقضاء؟ فرمبــا
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العلم،  كتاب  سننه،  يف  الدارمي  أخرجه 
 30

الشدة،  من  فيه  ومـا  الفتيا  باب 

السنن  يف  والبيهقي   ،)1/262( ح)163(، 

الكربى)10/196(.

 اجتمع النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء، فيقول 

أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عىل نبينا. 

رؤوس  جـمع  الله  رسول  عن  سنة  فيه  يجد  أن  أعياه  فإن 

أمر  عىل  رأيهم  اجتمع  فإذا  فاستشارهم،  وخيارهم  الناس 

قىض به 30.

هو  ما  الجزيئ،  عىل  بالكيل  الحكم  نطاق  يف  يندرج  ومام 

العدول  مـن  عنهـم  الله  ريض  الخـلفاء  مـن سرية  معروف 

عن بعض الظواهر الجزئية لواقع تجدد أو مـصلحة بـرزت.               

نبذة من ترصف الخلفاء الراشدين: وقبل ذلك ينبغي أْن ننبه 

تحقيقاً  النص  ظاهر  يخالف  الذي  الحاكم  ترصف  أنَّ  عىل 

مفسدٍة  أو  تَطرأُ  مصلحٍة  عىل  وبناًء  لواقع،  ومراعاًة  ملناط 

تُدرأُ قد يؤدي إىل اختالٍف قد يكون فتنة ال يَعِصُم منها إال 

الفقُه يف الدين الذي يوجب النظَر يف مئاالت األفعال والتزام 

وملا  ورسوله،  الله  ألمر  االمتثال  من  باعتباره  الطاعة؛  مبدأ 

للبيعة من حقوق أوجبت ذلك. وتُدرأُ الفتنة بأحد أمرين:

الثقة  تورث  التي  الروحية  وسلطته  السلطان  عدُل  أولهام: 

بقراره والسري يف مساره.

تكون  قسوة  من  تستتبعه  ما  مع  القوية  الشوكة  ثانيهام: 

أحياناً عدال وقسطاً وأحياناً جورا وظلامً.

يق ريض الله عنه وأرضاه قتال مانعي  دِّ 1- قرر أبو بكر الصِّ

    الزكاة، وكان ذلك اجتهاداً منه، ومل يكن بعض الصحابة مبا 

    فيهم أقرب املقربني إليه  يؤيدون وجهة نظره، ولكنـهم 

    أطاعوه؛ ألنهم – كام يرى إمام الحرمني- يرجعون إىل أصل

   قطـعي هــو وجــوب طاعــة اإلمــام، وأن قـرار القتـال

   كـــان اجتهادياً.
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السامئة،  زكاة  باب  يف  داود  أبو  رواه 
 31

الزكاة،  مانع  عقوبة  باب  يف  والنسايئ 

حكيم  بن  بهز  حديث  من  كٌل  وأحمد 

عن أبيه عن جده. وينظر ابن قدامة يف 

املغني "باب الزكاة".

يق الحظ الفرق بني امتناع الجامعة وامتناع  دِّ قلت: ألنَّ الصِّ

الصالة  عليه  زمنه  يف  وقع  وقد  الزكاة.  أداء  من  األفــراد 

منه  قبولها  بعدم  عليه  وُحكم  األفراد،  بعض  من  والسالم 

وتأجيلها إىل لقاء الله جل وعال باعتباره ناكثاً للعهد ومنافقاً 

}فَأَْعَقبَُهْم نَِفاقًا يِف قُلُوِبِهْم إىَِل يَْوِم يَلَْقْونَُه مِبَا أَْخلَُفواْ اللَّه َما 

َوَعُدوُه َومِبَا كَانُواْ يَْكِذبُون{. وهذه قضيُة عنْيٍ ال تكون لغري 

النبي¤. مع ورود حديث يقيض بأخذ الزكاة من املمتنع 

َمالِِه،  َمَنَعَها فَِإنَّا آِخُذوَها َوَشطَْر  َوَمْن  من أدائها بالقوة، " 

َعزَْمًة ِمْن َعزََماِت َربَِّنا"، ومل يعمل أكرث العلامء بهذا الحديث 

بناء عىل أصول أخرى. قال ابن قدامة: وذُكر هذا الحديث 

ألحمد فقال: ما أدري ما وجهه؟ وُسئل عن إسناده، فقال: 

هو عندي صالح اإلسناد 31. 

لكن الصديق رأى أّن امتناع الجامعة متردا عىل الدولة وفكاً 

لالرتباط باألمة يوجب قتالهم؛ ولهذا قال قولته املشهورة: 

رَُسوِل¤   إىَِل  يَُؤدُّونََها  كَانُوا  َعَناقًا  َمَنُعويِن  لَْو  "َواللَِّه 

عـِـقاالً،  روايـة  ويف  املـعز،  جـذعـة  والَعَناـق  لََقاتَلْتُُهم". 

وهـو مبالغة. 

وهي  لعمر،  بالخالفة  وأوىص  املصحف،  الصديق  وجمع 

ترصفات مل تكن عىل البديهة األوىل مفهومة، لكن رسعان ما 

التزم الجميع بها.          

2- يف أيام عمر ريض الله عنه نزلت مسألة األرايض الخراجية،

    وعقدت ثالثة مجالس للشورى، -كمـا يقول ابن كثري يف 

    "البدايـة والنهايـة"-، وكـان رأي اإلمـام فيهــا راجحــاً،
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عند  مرضب  بن  حارثة  حديث  يف  كام 
 32

الدارمي، وحديث يعىل بن أمية عند عبد 

الرزاق والبيهقي

ولهذا قال أبو حنيفة وإبراهيم وحامد بن 
 33

أيب سلمة وزفر بوجوبها فيها.}فتح امللهم 

ص؟/91{

من  رأيه،  مخالفة  عىل  أقلية  وظلت  األكرثية،  رأي  وهو 

وغريهام،  وبــالل  عوف  بن  عبدالرحمن  األقلية  هذه 

والعمل  األنفال،  سورة  يف  الغنائم  آية  عىل  معتمدين 

الراجحة  املصلحَة  ولكن  الغنائم،  تقسيم  من  السابق 

املناط  تحقيق  إىل  دعا  ذلك  كلُّ  الغنيمة  موضوع   َ وتغريُّ

يف الواقع الجديد.

-يف  الناس  وقوع  هو  واقع  عىل  بناء  الخمر  حد  يف  وزاد 

بالنسبة  النفي  وألغى  الخمر،  الخصيب- يف رشب  الهالل 

عىل  بناء  مضاعفة  زكاة  لبعضهم  الجزية  وجعل  للبكر، 

كام  شوكة  أهُل  تَغلَب  ألنَّ  شغبهم،  من  وخوفاً  طلبهم 

جاء يف إحدى الروايات. وعلق سهم املؤلفة قلوبهم، بناء 

تغري  عىل  بناء  عاقلة،  الديوان  وجعل  اإلسالم.  ِعزِّ  عىل 

واقع العصبية. ووضع الزكاة عىل الخيل، مع اعرتافه بأنه 

عليه الصالة والسالم وأبا بكر مل يفعاله 32، وجعل الخالفة 

من بعده شورى، كل ذلك كان تحقيقاً للمناط ومالحظًة 

من  وأصبحت  الثمن  غالية  أصبحت  فالخيل  تغري،  لواقع 

 .33 السامئة أيضا 

يالحظ  ما  كثرياً  عنـه  وريض  تعـاىل  الله  رحمـه  وكان 

فيختلف  له،  سابق  رأي  عن  فَيعِدُل  املتجدد  الواقع 

الـرأي  بعضهم  فيعتمد  ذلـك،  بسبب  أحياناً  العلامء 

ذلك  فمــن  األخري،  الـرأي  بعضـهم  ويعتمد  القـديم 

أنــه كتب يف رسالتــه املشهورة إىل أيب مــوىس رضـي 

النـاس بـعضهم عىل اللـه عنــه أن يـقبل شهادة 
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املوطأ يف "األقضية باب ما جاء يف الشهادات.   التسويل البهجة رشح التحفة   63-62/1
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 كتب عمر إىل أيب موىس " أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدىل 
 35

إليك وأنفذ إذا تبني لك؛ فإنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له، ساوي الناس يف وجهك وعدلك 

ويف مجلسك، حتى ال يطمع رشيف يف حيفك، وال ييأس ضعيف من عدلك، البينة عىل من 

ادعي واليمني عىل من أنكر، والصلح جائز بني  املسلمني، إال صلحاً أحل حراماً أو حرم حالالً، 

وال مينعنك قضاء قضيت فيه باألمس ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع 

إىل الحق، فإن الحق قديم ال يبطله يشء، ومراجعة الحق خري من الباطل والتامدي فيه. 

واجعل ملن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحرض بينته أخذت له بحقه، وإن 

أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ يف العذر وأجىل للعامء،  واملسلمون 

عدول بعضهم عىل بعض، إال مجربا عليه شهادة زور، أو مجلودا يف حد، أو ظنينا يف والء أو 

قرابة؛ فإن الله تعاىل توىل من العباد الرسائر، وسرت عليهم الحدود إال بالبينات واألميان، ثم 

الفهم الفهم فيام أدىل إليك مام ورد عليك مام ليس يف قرآن وال سنة، ثم قايس األمور عند 

ذلك واعرف األمثال، ثم اعمد فيام ترى إىل أحبها إىل الله وأشبهها بالحق، وإياك والغضب 

أبو عبيد؛ فإن  الخصوم، شك  أو  الخصومة،  والتنكر عند  بالناس  والتأذي  والقلق والضجر 

القضاء يف مواطن الحق مام يوجب الله به األجر، ويحسن به الذكر، فمن خلصت نيته يف 

الحق ولو عىل نفسه كفاه الله ما بينه وبني الناس، ومن تزين مبا ليس يف نفسه شانه الله، 

فإن الله تعاىل ال يقبل من العباد إال ما كان خالصا، فام ظنك بثواب عند الله يف عاجل رزقه 

وخزائن رحمته، والسالم عليك ورحمة الله "

بعض 35 بقوله: الناس عدوٌل 

إىل  بــعــض،،،  عىل  بعضهم 

آخره. فأخذ الحسن والليث 

مبا  التابعني  من  سعد  بن 

رجع  وقد  الرسالة،  هذه  يف 

رواه  كام  ــك،  ذل عن  عمر 

قدم  قــال:  املوطإ  يف  مالك 

عىل  العراق  أهل  من  رجل 

فقال:  عنه  الله  ريض  عمر 

رأٌس  له  ما  ألمر  جئتك  قد 

ما  عمر:  فقال  َذنَــٌب،  وال 

الزور  شهادات  فقال:  هو؟ 

وقـد  قال:  بأرضنا.  ظهرت 

قال  نعـم،  قال:  ذلك؟  كان 

عمر: والله ال يؤرس رجل يف 

وهذا  عــدول،  بغري  اإلســالم 

يف  عمـا  رجوعـه  يـدل عىل 

هذه الرسالة.  36.    
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رواه أبو داود يف "املناسك" باب الصالة  
 37

     مبنى. 

3- يف أيام الخليفة الثالث سيدنا عثامن ريض الله عنه حج 

    باملسلمني فصىل الصالة الرباعية كاملة دون قرص، وقـد 

     كان النبي والخليفتان من بعده يقرصون الصالة يف الحج 

     فهي سنة متواترة، فأنكر بعض الناس ومنهم ابن مسعود 

    ولكنه ملا وصل إىل مكة أتم الصالة مع الخليفة، فقيل له 

    يف ذلك، فقال: الخالف رش 37.

وهكذا كان الفقه عاصامً للصحابة، فصىل الناس مع إمامهم.

وكان عثامن ريض الله عنه ينزل الحكم عىل وضع فيه عنارص 

أن  ويخاف  اإلسالم،  يف  الجدد  الداخلني  كرثة  هي  جديدة 

يظنوا أن الصالة الرباعية أصبحت مقصورة أبدا فقطع الشك 

باليقني تنزيال ال نسخاً. وورََّث املطلقة يف املرض "متارض زوج 

. وجمع الناس  عبدالرحمن بن عوف". وأمر بالتقاط الضوالِّ

عىل مصحف، وأحرق ما سواه، عىل رواية. وأحدث األذان 

األول يوم الجمعة قبل دخول وقت الظهر، لكرثة الناس. ومل 

والنقود  كالتجارة  الباطن  الصامت،  املال  من  الزكاة  يأخذ 

للفقراء خالفاً  ليدفعوها  املال  أهل  أمانة  إىل  زكاتها  ووكل 

الظاهرة  األموال  بجباية زكاة  قبله، واكتفى  للخليفتني من 

الناطقة، كالحيوان والزروع والثامر.

تحقيقا  كان  ذلك  ولعل  الصحابة،  أحٌد من  عليه  ينكر  ومل 

ع الفتوح اإلسالمية والرخاء  للمناط يف زمنه، وهو زمُن تَوسُّ

فلم يكن بحاجة إىل مزيد من األموال، أو أنه خاف عليها 

من خيانة الُجبَاة، فرتك أمرها إىل أهلها، كام تأول أبوحنيفة
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القرطبي الجامع ألحكام القرآن  16/318
 38

أنه أناب أصحاب األموال عنه يف دفعها للمستحقني. وقال 

ماله  زكاة  دفع  بنفسه  اإلنسان  يتوىل  أن  األَْوىَل  إن  أحمد: 

بني  مالك  وفرق  السلطان.  طلبها  إذا  إال  باطناً  أو  ظاهراً 

السلطان العادل الذي تدفع له وبني الجائر الذي ال تدفع 

له األموال الباطنة، وكذا الحنفية خالفاً للشافعي والحنابلة. 

واألصل يف األموال الباطنة أنها مفوضة ألربابها ما مل يطلبها 

السلطان العادل.

كام أقطع عثامن بعض األرايض الخراجية لثالثة من الصحابة 

هم سعد وعبدالله بن مسعود وخباب بن األرت، ومل يكن 

ذلك معهودا يف خالفة عمر، ولهذا قال بعض العلامء بجواز 

تحويل األرض الخراجية إىل اقطاع لسبب يراه اإلمام.

وكل ما مىض من عمل أمري املؤمنني عثامن ريض الله عنه 

كان من قبيل تحقيق املناط يف األنواع أحيانا ويف األشخاص 

أحيانا أخرى نظرا للظروف الزمكانية.

4- ويف أيام الخليفة الرابع سيدنا عيل ريض الله عنه – وقد 

    قل الفقـه وعظـم الخطب- بعـد اغتيال الخليفة الثالث 

    قال عيل: ال يُقتصُّ مـن القاتل حتى يجتمع املسلـمون 

    عىل إمام، كام ذكر القرطبي وغريه.

وعلق القرطبي بقوله: وال خالف بني األمة أنه يجوز لإلمام 

تأخرُي القصاص إذا أدى إىل إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة38.   

بيعته  من  فبدال  املبايع  اإلمام  يطع  مل  الناس  بعض  ولكن 

شنوا الحرب عليـه فاعترب ذلك خروجاً عليـه. وملـا قبل أمري 

املؤمنني عيلٌّ التحكيم ثار الخوارج الذين ال فقـه لهـم،
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حاور  وقد  باطٌل.  بها  أريَد  كلمُة حقٍّ  عليه:  الله  رضوان  فقال  لله،  إال  حكم  ال  وقالوا:   

الخوارج وقاتلهم بعد أن هيجوا. 

ن الصناَع بعد أن كانت يُد الصانع يَد أمانٍة، وقال: ال يصلح الناس إال ذلك. بناء عىل  وضمَّ

واقع الناس وضعف حملهم لألمانة. 

وذلك هو الربهان عىل أن الخلفاء الراشدين كانوا يحققون املناط بناء عىل واقع تجدد، 

وتبعاً لظروٍف تغريت وأحواٍل تطورت، وأن الفقه يف الدين كان عاصامً من الفتنة بُرهًة من 

الزمن وكان مفهوم الطاعة حارضاً يف األذهان. 

ولقد حقق بعض الصحابة اآلخرين املناط، فهذا معاذ بن جبل ريض الله عنه وأرضاه -وقد 

أرسل إىل اليمن من طرف رسول الله وقد بني له ما يأخذ يف الزكاة من األموال، لكن معاذاً 

لاَِم َعلِم من حاجة أهل املدينة، عدَل عن األموال ليأخذ قيمتها من املالبس قائال: ائتوين 

بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخري للمهاجرين باملدينة". 

وهذا مذهب الثوري وأيب حنيفة.

القرن  العلامء يف  ولهذا حاول  عنهم.  الله  ريض  عنهم  املعروفة  القضايا  ذلك من  إىل غري 

الثاين والثالث تَْقننَي اجتهاد الصحابة وضبطَه بآليات اجتهادية، وبعناويَن كبريٍة ومتداخلٍة، 

منها: القياس واملصالح املرسلة واالستحسان وسد الذرائع، واالستصحاب، وتندرج السياسة 

الرشعية يف االستصالح، وسد الذرائع، باإلضافة إىل دالالت األلفاظ. 

وبعبارة أخرى، فإنَّ جدلية النصوص والواقع إذا كانت مؤطرة باملقاصد الكلية تنتج اإلصابة 

األحكام والصواب يف االستنباط.  

وكل ذلك يرجع إىل ثالثة عناوين:

       1- اجتهاٌد يف دالالت األلفاظ،

       2- واجتهاٌد يف معقول النص من خالل منظومة التعليل،

      3- واجتهاد بتحقيق املناط لربط األحكام بالواقع بطرِق ووسائِل التنزيل.  



51

يَبَْعثِْني  لَْم  اللَه  إِنَّ  جابر:  ملا يف حديث   39

ًا«  ُمَعنِّتًا، َواَل ُمتََعنِّتًا، َولَِكْن بََعثَِني ُمَعلِّاًم ُميَرسِّ

جزء من حديث رواه مسلم. 

مـع كل  اليوم الشتباكـه  فيه  نبحث  الذي  النوع  وهذا هو 

هذه األدلة.

فالعالقة حميمٌة بني تحقيق املناط ومسالك استخراج العلة 

سواء تعلق األمر بتخريجِ أو تنقيحِ املناط بالنسبة للمستنبَطَِة 

يف األوىل واملنصوصِة يف الثانية، منقحًة بالزيادة إلغاًء للفارق 

أو طرداً أو استبقاًء للوصف وعالقته مع الكيل االستصالحي 

لتعيني املعترب من املهدر، وللتعامل مع املرسل، ومن خالل 

عرفاً  أو  استصالحاً  القاعدة  من  لالستثناء  االستحسان  دليل 

للحاجـة، وسـد الذرائع يف املئاالت واالستصحاب تحقيقا ملـا 

فـهو هـنا  الحاَل،  املايض الستصحاِبه  الحـال يف  عليـه  كـان 

واقع افرتايض.

املناط  السياسة الرشعية فإمنا هي من مجاالت تحقيق  أما 

يف واقع أنظمة الحكم وجباية املال وترصف الوالة وتحريات 

القضاة. ولهذا فإن متعاطي اإلفتاء ليكون سالكاً سبيل السلف 

مع  التعامل  يتعلم  أن  عليه  والصلف،   39 للتعنت  ومجانباً 

النصوص من خالل املقاصد والقواعد والواقع والوقائع، وأنَّ 

مع  يتعامل  ظاهريا  يكن  مل  فالسلف  الفقه،  عقبة  يقتحم 

الجزئيات بعيدا عن واقع املصالح، ألن من شأن ذلك أن يَِصَم 

لها بـام ال تحتمله، وهي:  الرشيعَة املطهرَة مبا ليس فيها ويحمِّ

الحكمةـ، واملصلحـة، والعـدل، والرحمـة. كـام يقول بحـق 

ابن القيم.

الله  -رضوان  السلف  أن  شك  أدىن  بدون  ندرك  تقدم  ومبا 

عليهم- كانوا يفرسون ويتأولون ويعللون وعىل الواقع ينزلون.
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40 الغزايل   أساس القياس ص 43

41 املوافقات   5/17

فمن مل يتبني هذا املنهج فسكوته أفضل من كالمه، وجلوسه 

خري من قيامه. والله املستعان.

وإذا تأملت فيام أسلفُت من تفاريق األدلة ومن جزئيات 

األحكام، ومن مختلف املامرسات، وتنوع القضايا واملواقف 

بناء عىل تنوع الواقع أمكن أْن تصل إىل اعتبار كيل الواقع 

يف األحكام، وهو ما سعينا إىل الربهنة عليه يف هذا البحث.  

- لماذا تحقيق المناط؟ 
لعل النصوص التالية تجيب عىل ذلك، يقول الغزايل إنه: أكرث 

من تسعِة أعشاِر نَظَِر الفقه، وهو بيان أحد فّني النظر40.

ومعناه -والله أعلم- أن النظر إما أن يكون رشعياً أو عقليا 

قول  ويفرسه  الثاين.  النوع  هو  املناط  وتحقيق  باالجتهاد، 

السادسة: كل دليل رشعي؛ فمبني عىل  املسألة  الشاطبي: 

مقدمتني: إحداهام: راجعة إىل تحقيق مناط الحكم.

يغني  ال  األنواع  يف  االجتهاد  هذا  ولكن  الشاطبي:  ويقول 

عن االجتهاد يف األشخاص الُْمَعيََّنِة؛ فال بد من هذا االجتهاد 

يف كل زمان؛ إذ ال ميكن حصول التكليف إال به، فلو فرض 

تكليفا  لكان  االجتهاد؛  هذا  ارتفاع  إمكان  مع  التكليف 

عقال،  ممكن  غري  أنه  كام  ممكن رشعاً،  غري  باملحال، وهو 

وهو أوضح دليل يف املسألة 41.
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42 املوافقات   5/17

بالنسبة  منه  بد  أنه ال  فالحاصل  -أيضا-:  الشاطبي  ويقول 

إىل كل ناظٍر وحاكٍم وُمْفٍت، بل بالنسبة إىل كل مكلٍف يف 

الفعلية  الزيادة  أنَّ  الفقه  إذا سمع يف  العامي  فإنَّ  نفسه؛ 

يف الصالة سهواً من غري جنس أفعال الصالة أو من جنسها 

إْن كانت يسريًة فمغتفرٌة، وإن كانت كثريًة فال، فوقعت له 

يف صالته زيادٌة؛ فال بد من النظر فيها حتى يردها إىل أحد 

له  تعني  فإذا  ونظر،  باجتهاد  إال  ذلك  يكون  وال  القسمني، 

قسمها تحقق له مناط الحكم؛ فأجراه عليه، وكذلك سائر 

األحكام  تنزل  مل  االجتهاد  هذا  ارتفاع  فرض  ولو  تكليفاته. 

الرشعية عىل أفعال املكلفني إال يف الذهن؛ ألنها مطلقات 

وعمومات وما يرجع إىل ذلك، منزالٌت عىل أفعال مطلقات 

كذلك، واألفعال ال تقع يف الوجود مطلقة، وإمنا تقع معينة 

مشخصة؛ فال يكون الحكم واقعاً عليها إال بعد املعرفة بأن 

العام، وقد يكون  أو ذلك  املطلق  املعني يشمله ذلك  هذا 

ذلك سهال وقد ال يكون، وهذا كله اجتهاد" 42.  

لهذا أصبح تحقيق املناط مبدأ شامال واجتهادا كامال، يشمل 

مجمل األدلة ليستعمل أدوات دالالت األلفاظ، كام يستعمل 

أدوات معقول النص، إنه كالفيلسوف يبحث عن الحقيقة، 

فهو باحث عن الواقع يشري بالبنان إليه لينزل الحكم عليه.

وبالجملة فإنَّ تحقيق املناط هو نظٌر يف طبيعة التكليف، 

الــذوات  يف  فيكون  وأفـــراداً،  مجتمعاً  املكلفني  وأحــوال 

والصفات واملعاين، فهو مجمع العزائم ومنبع الرخص، إنه 

}اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تَُقاتِِه{ وإنه}فَاتَُّقوا اللََّه َما اْستَطَْعتُْم{. 
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إنه حكٌم عىل األفعال وعىل األشياء، وهو املربهن عىل دميومة الرشيعة وصلوحيتها لكل 

زمان ومكان. 

فليكن الكالم فيه عىل طريقة أهل الصنعة، فهو مركب إضايف، فالتحقيق: من حّق اليشء 

يِحّق إذا ثبت، والحق هو اليشء الثابت الذي ال يتغرّي، ومن أسامء الله الحسنى)الحق(. 

واملناط: هو العلة من النوط أي التعليق، فالحكم معلق بها، تقول: ناطه به نوطاً أي علقه 

َوأَنَْت زَنِيم نِيَط يِف آل َهاِشم  كَاَم نِيَط َخلَْف   : به، قال حسان بن ثابت ريض الله عنه 

الرَّاكِب الَْقَدُح الَْفرُْد 

وتحقيق املناط له صورتان:

الصورة األوىل: "تطبيق القاعدة العاّمة يف آحاد صورها" وحينئذ يكون تحقيق املناط بعيدا 

عن القياس كل البعد. 

مثال ذلك: قاعدة العدل يف قوله تعاىل﴿إِنَّ ٱللََّه يَأُْمُر ِبـٱلَْعْدِل َوٱإلْْحَساِن َوإِيتَآِء ِذى ٱلُْقْرَبٰ﴾ 

فتعيني ويل األمر العدل يعترب تحقيقاً للمناط؛ ألنّك طبّقت القاعدة العاّمة وهي "العدل" 

يف آحاد ُصورها وجزئيّاتها وهو: تعيني أولياء األمور، ونصب القضاة.

ثُْل َما قَتََل ِمَن ٱلنََّعِم﴾ فلو قتل شخٌص حامراً وحشياً فعليه  وكذلك يف قوله تعاىل﴿ فََجزَآٌء مِّ

بقرة ألنّها تشبه الحامر الوحيش. 

فهذا تطبيق للقاعدة العامة يف مسألة معيّنة.

الصورة الثانية: إثبات علّة متـّـفق عليها يف األصل يف الفرع إللحاق الفرع بها، وهذا ما أشار 

إليه صاحب مراقي السعود بقوله:

                  تَحِقيُق ِعلٍَّة َعلَيْها ائْتـُـلِفا         يف الَْفْرِع تَْحقيُق َمناٍط أُلِفا

واقترص الكثري من األصوليني عىل هذا النوع الثاين، مثال ذلك: علّة الربا يف املطعومات عند 

مالك هي "االقتيات واالّدخار"، وكان اإلمام مالك رحمه الله بالحجاز، وكان التِّنُي عندهم 

غرَي ُمقتاٍت وال ُمّدخِر؛ فلذلك ال يجري فيه الربا. فلاّم ذهب تالميذ اإلمام مالك إىل األندلس 
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وجدوا أّن التِّني يُقتات ويّدخر فأثبتوا العلّة التي هي االقتيات واالّدخار يف الفرع الذي هو 

التني من باب تحقيق املناط، وقد أثبتوا رواية عن مالك يف ربويته. 

؛ ولعله مل يكن مدخرا يف مرص يف ذلك  وقد ذهب خليل يف مخترصه إىل أن التِّني غرُي ربويِّ

األوان، ونصه:" ال خردل وزعفران وخرض ودواء وتني وموز وفاكهة ولو ادخرت بقطر".  

الورقية  النقود  أّن  وجدنا  ثّم  الثمنية  والفضة هي  الذهب  يف  العلّة  أّن  جزمنا  لو  كذلك 

أصبحت مثنا لألشياء، فحينئذ نقوم بتحقيق املناط ونثبت العلّة الثابتة يف األصل يف الفرع 

الذي تنطبق عليه. 

قال الطويف: أما تحقيق املناط، فنوعان وإليهام اإلشارة بقوله فيام بعد: »وهذا قياس دون 

الذي قبله«-:

أحدهام: أْن يكون هناك قاعدٌة رشعية متفٌق عليها، أو منصوٌص عليها، وهي األصل، فيتبني 

املجتهُد وجوَدها يف الفرع، وإليه اإلشارة بقوله:»إما ببيان وجود ُمقتىض القاعدة الكلية 

املتفق، أو املنصوص عليها يف الفرع«.

والنوع الثاين: أن يُعرف علة حكٍم ما يف محله بنص، أو إجامع، فيتبني املجتهد وجودها يف 

الفرع، وإليه اإلشارة بقوله:»أو بيان وجود العلة فيه« .

مثال النوع األول أن يقال:»يف حامر الوحش والضبع مثلهام«، أي: يف حامر الوحش إذا قتله 

ًدا  ُمتََعمِّ ِمْنُكْم  قَتَلَُه  الضبع أيضا يقتلها املحرم مثلها؛ لقوله تعاىل:}َوَمْن  املحرم مثله، ويف 

فََجزَاٌء ِمثُْل َما قَتََل ِمَن النََّعِم{.

إىل أن يقول: قوله: »وهذا قياس دون الذي قبله«، أي: هذا النوع الثاين من تحقيق املناط 

الذي هو بيان وجود العلة املنصوص عليها يف الفرع، هو قياس دون النوع األول الذي هو 

بيان القاعدة الكلية املتفق عليها أو املنصوص عليها يف الفرع؛ ألّن هذا النوع األول متفق 

عليه بني األمة، وهو من رضوريات الرشيعة لعدم وجود النص عىل جزئيات القواعد الكلية 

فيها، كعدالة األشخاص وتقدير كفاية كل شخص ونحو ذلك، والقياس مختلف فيه، واملتفق 

عليه غري املختلف فيه، فالنوع األول والثاين متغايران، والثاين قياس، واألول ليس بقياس.
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43 الطويف     رشح مخترص الروضة  3/233

قوله: »ويسميان: تحقيق املناط«، يعني: النوع األول والثاين، 

وكل واحد منهام يسمى تحقيق املناط؛ ألّن معنى تحقيق 

املناط هو إثبات علة حكم األصل يف الفرع، أو إثبات معنى 

معلوم يف محل خفي فيه ثبوت ذلك املعنى، وهو موجود 

اآلخر،  دون  قياس  أحدهام  أن  يف  اختلفا  وإن  النوعني،  يف 

فتحقيق املناط أعم من القياس 43.

ولكن  الناظر"،  "روضة  يف  قدامة  البن  الكالم  هذا  وأصل 

الناظر"  "لروضة  أصل  أهم  "املستصفى"،وهو  يف  الغزايل 

استبعد أْن يكون تحقيق املناط من القياس، ومل يفرِّق بني 

لتحقق  لفرع  الحاقاً  كان  وما  لقاعدة،  تطبيقاً  منه  كان  ما 

العلة مبنزلة عموم تدخل  علة متفق عليها فيه، بل جعل 

فيه الفروع التي يتناولها معناه.    

مناَط  الرشعيات  يف  بالعلة  نَعني  أنا  اعلم  الغزايل:  قال    

به ونصبه  وناطه  إليه  الحكم  الرشع  أضاف  ما  أي  الحكم 

عالمة عىل الحكم.

واالجتهاد يف العلة إما أن يكون يف تحقيق مناط الحكم أو 

يف تنقيح مناط الحكم أو يف تخريج مناط الحكم واستنباطه.

االجتهاد األول: يف تحقيق مناط الحكم:

أما االجتهاد يف تحقيق مناط الحكم فال نعرف خالفا بني األمة 

يف جوازه، مثاله االجتهاد يف تعيني اإلمام باالجتهاد مع قدرة 

الشارع يف اإلمام األول عىل النص، وكذا تعيني الوالة والقضاة، 

نفقة  يف  الكفايات  وتقدير  املقدرات  تقدير  يف  وكذلك 

القرابات، وإيجاب املثل يف قيم املتلفات وأروش الجنايات،



57

وطلب املثل يف جزاء الصيد، فإن مناط الحكم يف نفقة القريب الكفاية وذلك معلوم بالنص، 

إما أن الرطل كفاية لهذا الشخص أم ال، فيدرك باالجتهاد والتخمني.

وحاصل تعريفه عنده أنه: تطبيق القاعدة عىل آحاد صورها، كقاعدة العدل، أو تطبيق 

النص الذي ورد يف صيغة كيل مشكك يف أحد أفراده، فيكون تعيني الفرد تحقيقا للمناط. 

البحر  يف  الزركيش  ذكر  كام  النوع،  هذا  عن  القياس  صفة  نفي  يف  العبدري  ناقش  وقد 

املحيط، وما ذكره الطويف، وأصله هو يف الجملة ما يقوله األصوليون، بيَد أنَّ بعَضهم اقترص 

عىل النوع الثاين، الذي ُعربِّ عنه بأنه بيان العلة )أي علة األصل( املنصوص عليها يف الفرع، 

-حسب عبارة الطويف-كام أرشنا إليه آنفاً.

وقد وسع الغزايل والشاطبي رحمهام الله تعاىل مفهوم "تحقيق املناط"، وداللته –والثاين 

يستلهم من األول- وحاصل كالمهام يرجع أوالً إىل أنه أصل عام ال غنى عنه يف تفاصيل 

لبيان حال املدعى واملدعى عليه يحتاجه، واملفتي والصانع والعامي  التكاليف، فالقايض 

ليك يتوضأ أو يصيل.

ثانياً: أنه ليس بقياس، ولهذا قال الغزايل: فلنعرب عن هذا الجنس بتحقيق مناط الحكم ألن 

املناط معلوم بنص أو إجامع ال حاجة إىل استنباطه لكن تعذرت معرفته باليقني فاستدل 

عليه بأمارات ظنية، وهذا ال خالف فيه بني األمة، وهو نوُع اجتهاد، والقياس مختلف فيه، 

فكيف يكون هذا قياساً؟ وكيف يكون مختلفاً فيه؟ وهو رضورة كل رشيعة ألن التنصيص 

عىل عدالة األشخاص وقدر كفاية كل شخص محال، فمن ينكر القياس ينكره حيث ميكن 

التعريف للحكم بالنص املحيط مبجاري الحكم.

ثالثاً: أنه يف قوة القياس املنطقي يف استنتاج الجزيئ من الكيل، وليربهنا عىل ذلك وضعا 

يف  تعيينه  تم  قد  الذي  املناط  تحقق  والصغرى  نقلية  فالكربى  وصغرى،  كربى  مقدمتني 

النقلية بروابط الكلية.
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44 الغزايل املستصفى  2/247

45 قال ابن كثري يف "تحفة الطالب يف ألفاظ 

   ابن الحاجب": ليس هو يف يشء من الكتب 

  بهذه الصيغة".

46 الغزايل   أساس القياس ص111

مأمورون  األنبياء  أن  شبهة-  عىل  يرد  -وهو  الغزايل  يقول 

لها، فكيف  نهاية  الحكم يف كل صورة، والصور ال  بتعميم 

تحيط النصوص بها؟ فيجب رّدهم إىل االجتهاد رضورة. 

ليست  التي  األشخاص  يف  الحكم  ألّن  فاسد،  هذا  فنقول: 

 ، متناهية إمنا يتم مبقدمتني: كلية، كقولنا كلُّ مطعوٍم ربويٌّ

وجزئية، كقولنا: هذا النبات مطعوم، أو الزعفران مطعوم، 

وكقولنا: كل مسكر حراٌم، وهذا الرشاب بعينه مسكر؛ وكل 

ٌق، وزيد عدل؛ وكل زاٍن مرجوٌم، وماعُز قد زىن  عدل مصدَّ

فهو إذاً مرجوٌم.

فيُضطر  مجاريها،  تتناهى  ال  التي  هي  الجزئية  واملقدمة 

مناط  تحقيق  اجتهاٌد يف  االجتهاد ال محالة، وهو  إىل  فيها 

الحكم، وليس ذلك بقياس. أما املقدمة الكلية فتشتمل عىل 

مناِط الحكِم ورواِبِطه، وذلك ميكن التنصيص عليه بالروابط 

الكلية، كقوله: كل مطعوم ربوي، بدالً عن قوله: ال تبيعوا 

الرب بالرب؛ وكقوله: كل مسكر حرام، بدالً عن قوله: حرمت 

عن  االستغناء  وقع  العامة  األلفاظ  بهذه  أىت  وإذا  الخمر. 

استنباط مناط الحكم، واستُغنى عن القياس44.

الطعام  "التبيعوا  عن  يتحدث  وهو  الغزايل-أيضا،  وقال 

غري  –من  الرصيح  فالحق  الجملة:  وعىل   :-45 بالطعام" 

العلة  الفرع واألصل منوٌط بعموم  الحكَم يف  أنَّ  مداهنة- 

معلوم  العلة  وعموُم  والفرع،  األصل  وصف  بخصوص  ال 

بالداللة الشاهدة للعلة كام سبق 46.  
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ولنذكر بعض ما ذكره الغزايل يف "أساس القياس":-متحدثاً عن تحقيق وجود املناط يف محل 

النزاع حيث- يقول: إّن تحقيق املناط عىل: خمسة أصناف من النظريات وهي: اللغوية، 

والعرفية، والعقلية، والحسية، والطبيعية، وفيه أَُخُر يطول تعدادها، وهو -أي التحقيق- 

تسعة أعشار النظر الفقهي، وليس يف يشء منها قياس ورّد غائب إىل شاهد وإلحاق فرع 

تحت  دخل  وجودها  علم  إذا  حتى  مناط،  التي هي  العلة  لوجود  هو طلب  بل  بأصل، 

الحكم الذي ثبت عمومه بدليل، فيتناوله بعمومه، كام إذا عرفنا أن النبيذ مسكر، أدخلناه 

تحت قوله: "كل مسكر حرام"، وإذا عرفنا أن دهن البنفسج مطعوم، أدخلناه تحت قوله: 

"ال تبيعوا الطعام بالطعام"، وإذا عرفنا أن بيع الغائب غرر، أدخلناه تحت "نهيه عن بيع 

الغرر"، وإذا عرفنا أن لحم الغنم ليس من جنس لحم البقر، جوزنا فيه التفاضل وأدخلناه 

تحت قوله: وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم"، وإذا عرفنا أن النباش يسمى سارقاً 

ارِقَة{ وتحت  اِرُق َوالسَّ وآيت البهيمة يسمى زانياً والنبيذ خمراً أدخلناها تحت قوله }َوالسَّ

َا الَْخْمُر َوالَْميْرِسُ َواأْلَنَْصاُب َواأْلَزاَْلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل  قوله }الزَّانِيَُة َوالزَّايِن{ وتحت قوله }إمِنَّ

يْطَاِن فَاْجتَِنبُوُه{ وليس يف يشء من هذا قياس وإلحاق فرع بأصل. بل كله نظر عىل  الشَّ

منهاج نظر العقل يجب وزنه باملوازين الخمسة، ال يخالف النظر العقيل إال يف أمر واحد 

وهو أن الظن -هاهنا- يف حق وجوب العمل كالقطع يف العقليات وإقامة الظن مقام العلم 

يف وجوب العلم، وطلب الظن من الطرق النظرية التي ذكرناها مل نعرفه -أيضا- بقياس بل 

بأدلة قطعية أصولية، فأين استعامل القياس يف هذه املواضع؟ 

وقد اقتفى الشاطبي أثر الغزايل يف افتقار "تحقيق املناط" إىل مقدمتني، وقد سمى املقدمَة 

النقلية  ما سوى  بالنظرية هنا  نظرية، وأعني  فاألوىل  بقوله:  نظريًة. وفرس ذلك  الجزئية 

سواء علينا أثبتت بالرضورة أم بالفكر والتدبر، وال أعني بالنظرية مقابل الرضورية، والثانية 

نقلية، وبيان ذلك ظاهر يف كل مطلب رشعي، بل هذا جار يف كل مطلب عقيل أو نقيل؛ 

فيصح أن نقول: األوىل راجعة إىل تحقيق املناط، والثانية راجعة إىل الحكم، ولكنَّ املقصوَد 

هنا بياُن املطالب الرشعية، فإذا قلت: "إن كل مسكر حرام"؛ فال يتم القضاء عليه حتى
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47 }دراز: أي: عىل الجزيئ بهذا الدليل 

  الرشعي حتى يكون الجزيئ بهذه الحيثية  

  ليستعمل هذا املرشوب املشار إليه إذا مل   

  يتحقق فيه املناط، ومل يندرج يف موضوع 

  الكربى أو يجتنب، وال يستعمل إذا مل 

  يتحقق فيه ذلك، كام يقولون: إن األصغر 

  يف مقدمة الدليل املنطقي يجب أن يكون 

  مندرًجا يف األوسط حتى ينتقل حكمه إليه؛ 

  فتحقيق املناط يرجع إىل تحقيق اندراج 

  األصغر يف األوسط."د".{

  قلت: األوسط هو ما يسمى"بالحد الوسط" 

  وهو الحد املكرر يف املقدمتني الصغرى 

  والكربى محموال تارة وموضوعا أخرى، 

  بحسب نظام األشكال األربعة املنتجة، 

  فاملقدمة الصغرى مندرجة يف الكربى من 

  خالل الحد الوسط، كقولك يف الشكل األول: 

  اإلنسان حيوان وكل حيوان متحرك.

يكون بحيث يشار إىل املقصود ليستعمل أو ال يستعمل 47، 

ألن الرشائع إمنا جاءت لتحكم عىل الفاعلني من جهة ما هم 

فاعلون، فإذا رشع املكلَّف يف تناول خمر مثال؛ قيل له: أهذا 

خمر أم ال؟ فال بد من النظر يف كونه خمرا أو غري خمر، وهو 

معنى تحقيق املناط، فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها 

بنظر معترب؛ قال: نعم، هذا خمر، فيقال له: كل خمر حرام 

االستعامل، فيجتنبه. وكذلك إذا أراد أن يتوضأ مباء؛ فال بد 

اللون،  برؤية  وذلك  ال؟  أم  مطلق  إليه: هل هو  النظر  من 

وبذوق الطعم، وشم الرائحة، فإذا تبني أنه عىل أصل خلقته؛ 

فقد تحقق مناطه عنده، وأنه مطلق، وهي املقدمة النظرية، 

أن  نقليًة، وهي  ثانيًة  املقدمة مقدمًة  إىل هذه  يُضيف  ثم 

كل ماء مطلق؛ فالوضوء به جائز، وكذلك إذا نظر: هل هو 

ال؟  أم  محدث  هو  هل  فينظر:  ال؟  أم  بالوضوء  مخاطب 

فإن تحقق الحدث؛ فقد حقق مناط الحكم، فرَيُِد عليه أنه 

مطلوب بالوضوء، ]وإن تحقق فقده؛ فكذلك؛ فرَيُِد عليه أنه 

غري مطلوب الوضوء[ ، وهي املقدمة النقلية.

مطلقة  املكلفني  أفعال  عىل  حكم  الشارع  أن  فالحاصل 

ومقيدة، وذلك مقتىض إحدى املقدمتني وهـي النقلية، وال 

ينزل الحكم بـها إال عىل مـا تحقق أنه مـناط ذلك الحكم 

عىل اإلطالق أو عىل التقييد، وهو مقتىض املقدمة النظرية، 

واملسألة ظاهرة يف الرشعيات".

قلـت: ويؤخـذ عـىل مـثال الغزايل أنَّ الشارع مل يستعمل يف
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48 معنى هذا الكالم أن الجملة الناهية "ال تبيعوا الرب" تعترب قضية مهملة سالبة، وهي يف 

     قوة الجزئية، وال يرد عليه كون املحكوم عليه "الرب" معرفاً بـــ"أل"، لالشرتاك يف معناها، كام 

     يقول أبو حامد يف "معيار العلم"، ممثال بـ"املكيل ربوي"، حيث اعتربها مهملة يف قوة 

     الجزئية، وباعتبار آخر فإن الرب جزيئ بالنسبة للمطعوم وبالتايل فتكون من باب "الشخصية" 

    السالبة التي ال يختلف يف جزئيتها.    

49 إن املوازين الخمسة التي أشار إليها الغزايل هي يف الحقيقة أساس املقدمة النظرية 

     التي ذكرها الشاطبي يف مقابل املقدمة النقلية، وينبغي أن نشري إىل أن هذه املوازين 

     -وهي املعرفات للواقع، وقد أرشنا إليها هناك- غري حارصة كام رصح به الغزايل يف كالمه 

      يف "األساس" املذكور أعاله.

    إال أن الوسائل األخرى من نوع هذه املوازين مبعنى أنها ُمعرِّفة للواقع وليست ُمنشئة 

     للحكم؛ لوجود تقابل بني النقلية وبني النظرية -كام سامها الشاطبي- أو العقلية كام سامها 

     أبو الحسني البرصي يف "املعتمد" وال يعكر عىل هذا ما ذكره أبو حامد يف "شفاء الغليل" من 

    كون املقدمتني قد تكونان نقليتني يف معرض بحث "برهان االعتالل"؛ ألنه: أوالً: مل يكن 

     يتحدث عن تحقيق املناط، وإن كان حديثه عن إثبات العلة يف الفرع.

   ثانياً: أنه مل يكن يتحدث عن الترصيح بجزيئ يف نص بعد شموله يف كيل آخر إلبراز اندراجه 

     فيه، وحينئذ ال يكون بني املقدمتني تباين، وهو تباين املنشإ املفروض يف مقدمتي تحقيق 

     املناط. فاالندراج يف حالة النص لفظي وليس مستنبطاً من واقع.

    ولهذا فقد ال يغني عن تركيب مقدمات أخرى تستند للواقع، ككون الغصب هو وضع يد 

    عادية مثال، وأن هذا الشخص وضع يده أو أخرج صاحب األرض منها، وهذا ما يسمى 

    بالقياس املركب. وهو ما تكون النتيجة فيه مقدمة لقياس آخر.  قال العالمة ابن بونه يف 

    تحفة املحقق":

با با     فصاعدا يدعونه مركَّ  ما من قياسني يرى قد ركِّ

واجعل نتيجة لكل صغرى    ما بعده إىل َهُلمَّ جرَّا

ِه متصل النتائج      إن ُذِكرت وغريه إن مل تجي  وَسمِّ

     وعىل كل حال فإن األصل يف تحقيق املناط أنه يستند إىل مقدمتني أحداهام نقلية واألخرى 

     نظرية مستندة لواقع حتى ولو كان هذا الواقع منصوصاً. وهذه النتيجة التي ستكون 

     مقدمة تستدعي مقدمة أخرى من الواقع فيام سامه الشاطبي بتحقيق املناط الخاص 

     الذي سيكون مشخصاً، فأفهم من ذلك.      

الروابَط  النقليِة  املقدمة 

الكليَة، كام سامها، أو السور 

، يف قضية الرب، يف قوله:  الكيلِّ

من  فهي  ــرب،،"  ال تبيعوا  ال 

وهي  املهملة،  القضايا  نوع 

يف قوة الجزئية، ويحتمل أن 

تكون شخصية وهي ما كان 

جزئياً  فيها  عليه  املحكوم 

فكيف  جزئية،  وهي  معيناً 

يتجاوز املعني إىل وضع كيل 

رفضه  ما  وهذا  عليه.  يبني 

أشد الرفض يف كتابه "معيار 

العلم" 48.

األوىل  فاملقدمة  وحينئذ، 

مناط  تخريج  عىل  مبنية 

السرب  إىل  يرجع  ضعيف، 

والتقسيم 49.

رابـــعـــاً: أنـــه اجــتــهــاد يف 

األشخاص واألحوال واألنواع.

يقول الغزايل: وما جاوز هذا 

تحقيق  يف  اجتهادهم  كان 

تنقيحه  يف  ال  الحكم  مناط 

واستنباطه، والحكم إذا صار
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علموا  فقد  ننكره،  ال  اجتهاد  إىل  يحتاج  محل  كل  يف  الضابط  فتحقيق  بضابط،  معلوماً 

أْن يُقدم، وعرفوا باالجتهاد األصلح  قطعا أنه ال بد من إمام، وعلموا أن األصلح ينبغي 

إذ ال بد منه وال سبيل إىل معرفته إال باالجتهاد، وعرفوا أن حفظ القرآن عن االختالط 

فهذه  املصحف،  الكتابة يف  إال  إىل حفظه  أنه ال طريق  والنسيان واجب قطعاً، وعلموا 

أمور علقت عىل املصلحة نصاً وإجامعاً، وال ميكن تعيني املصلحة يف األشخاص واألحوال 

إال باالجتهاد، فهو من قبيل تحقيق املناط للحكم.

عام  تحقيق  بني  للفرق  دقيقاً  ونظراً  جديداً  تقسيامً  أضاف  -الذي  الشاطبي  ويقول 

يف  املثل  نوع  كتعيني  األشخاص،  إىل  ال  األنواع  إىل  يرجع  ما  أحدهام:  خاص-:  وتحقيق 

جزاء الصيد، ونوع الرقبة يف العتق يف الكفارات، وما أشبه ذلك، وقد تقدم التنبيه عليه.

الرضب الثاين: ما يرجع إىل تحقيق مناط فيام تحقق مناط حكمه، فكأن تحقيق املناط 

عىل قسمني:

- تحقيق عام، وهو ما ذكر.

- وتحقيق خاص من ذلك العام.

يف  املجتهد  نظر  فإذا  ما،  ملكلف  هو  حيث  من  املناط  تعيني  يف  نظر  األول  أن  وذلك 

ما  عليه  أوقع  له،  ظهر  ما  حسب  عىل  بها  متصفا  الشخص  هذا  ووجد  مثاًل،  العدالة 

يقتضيه النص من التكاليف املنوطة بالعدول".

أما الثاين، وهو النظر الخاص، فأعىل من هذا وأدق،، وهو يف الحقيقة ناشئ عن نتيجة 

التقوى املذكورة يف قوله تعاىل: }إِْن تَتَُّقوا اللََّه يَْجَعْل لَُكْم فُرْقَانًا{

ما  إىل  بالنسبة  مكلف  كل  يف  نظٌر  الخاص  املناط  فتحقيق  الجملة؛  وعىل  قال:  أن  إىل 

الهوى  الشيطان، ومداخل  يتعرف منه مداخَل  التكليفية، بحيث  الدالئل  وقع عليه من 

والحظوظ العاجلة، حتى يلقيها هذا املجتهد عىل ذلك املكلف مقيدًة بقيود التحرز من
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50 نفس املرجع 5/24

51 الشاطبي املوافقات  5/25  وما بعدها

تلك املداخل، هذا بالنسبة إىل التكليف املنحتم وغريه" 50.

قال أيضا: وتحقيُق املناط يف األنواع، واتفاُق الناس عليه يف 

ع العلامء عليه؛ كام  الجملة مام يشهد له ما تقدم، وقد فرَّ

َا َجزَاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن اللََّه َورَُسولَُه  قالوا يف قوله تعاىل﴿إمِنَّ

تَُقطََّع  أَْو  يَُصلَّبُوا  أَْو  يَُقتَّلُوا  أَْن  فََساًدا  اأْلَرِْض  يِف  َويَْسَعْوَن 

أَيِْديِهْم َوأَرُْجلُُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو يُْنَفْوا ِمَن اأْلَرْض﴾

مـقيَُّد  أنه  رأوا  ثـم  التخيري،  مـطلق  تقتيض  اآليـة  إن 

باالجتهاد؛ فالقتل يف مـوضع، والصلب يف مـوضع، والقطـع 

يف مـوضع، والنفـي يف مـوضع، وكـذلك التخيري يف األسـارى 

مـن املَـنِّ والفداء.   

نن،  السُّ وه من  بالنِّكاِح وعدُّ األمُر  يعة  الرشَّ وكذلك جاء يف 

موه إىل األحكام الخمسة، ونظروا يف ذلك يف حق  ولكن قسَّ

بالنظر  إال  يتم  ال  فإنه  نوعياً؛  نظراً  كان  وإن  مكلف  كل 

الشخيص؛ فالجميع يف معنى واحد، واالستدالل عىل الجميع 

واحد، ولكن قد يُستبعُد ببادىء الرأي وبالنظر األول؛ حتى 

يعة، وما تقدم وأمثاله كاٍف  يتبنيَّ مغزاه ومورده من الرشَّ

التنبيه عليه  للقطع بصحة هذا االجتهاد، وإمنا وقع  مفيٌد 

ألن العلامء قلَّ ما نبَّهوا عليه عىل الخصوص" 51.

َق املناِط قد ال يكون املجتهَد أو الفقيَه  وبالجملة فإنَّ ُمحقِّ

بل قد يكون: "الصانع يف معرفة عيوب الصناعات، والطبيب 

يف العلم باألدواء والعيوب، وُعرَفاء األسواق يف معرفة قيم 

القسمة،  صحة  يف  والعاّد  فيها،  العيوب  ومداخل  السلع 

واملاسح يف تقـدير األرضني ونحوهـا، كل هـذا ومـا أشبهه
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52 املوافقات 5/16

العلم  الحكم الرشعي غري مضطر إىل  مام يعرف به مناط 

بالعربية، وال العلم مبقاصد الرشيعة، وإن كان اجتامع ذلك 

كامال يف املجتهد.

تحقيق  يف  التقليد  1-مسألة  الغزايل:  عىل  الشاطبي  وزاد   

املناط. 2- مسألة استناد سد الذرائع وفتحها –احتياطاً يف 

األول وتيسريا يف الثاين- إىل تحقيق املناط الخاص.

وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد، وذلك فيام 

اجتهد فيه األولون من تحقيق املناط إذا كان متوجها عىل 

األنواع ال عىل األشخاص املعينة؛ كاملثل يف جزاء الصيد، فإن 

َما قَتََل ِمَن  ِمثُْل  الذي جاء يف الرشيعة قوله تعاىل:}فََجزَاٌء 

النََّعِم{]املائدة: 95[ 52.

األولون  فيه  التقليد فيام يجتهد  ما ذكره من صحة  قلت: 

من تحقيق املناط واالكتفاء مبا وصلوا إليه ليس مسلامً يف 

الصحابة،  من  السلف  بتحقيق  يكتفي  فال  مالك،  مذهب 

إن مل يكن إجامعاً، بل يجتهد الخلف كام يف مسألة جزاء 

يف  أي  فيه".  فيه،  روي  وإن  "واجتهدا،  خليل:  قال  الصيد، 

الصيد يشء عن الصحابة، فيه أي الجزاء.

قال ابن الحاجب: فيحكامن عليه باجتهادهام، ال مبا روي. 

–أي عن السلف- 

اجتهد  فيام  الحنبيل عىل وجهني  املذهب  يف  اختلف  وقد 

)وهذا  مصلحة  عىل  بناء  حكام  فيه  وقرروا  الخلفاء  فيه 

من تحقيق املناط( هل يجوز إعادة النظر باجتهاد جديد 

كمسائل الجزية والعشور التي فرضها عمر ريض الله عنـه
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ابن رجب االستخراج ص 138
 53

نفس املرجع 5/181
 54

عىل تجار "الحربيني" معاملة باملثل، قال ابن رجب: واعلم 

فيها، وهي  الناس  اختلف  املسألَة مسألٌة أصوليٌة  أنَّ هذه 

أن ما عقَده بعُض الخلفاء األربعة، هل يجوز ملن بعدهم 

وفيه  والرؤوس،  الجزية  وخراج  تغلب  بني  كصلح  نَْقُضه؟ 

قوالن ألصحابنا أشهرهام: املنع، ألنه صادف اجتهاداً سائغاً 

وفيه  كحكمه،  اإلمام  فعل  أن  إىل  يرجع  وهذا  ينقض.  فال 

باالجتهاد،  تغيريه  جواز  عقيل  ابن  واختار  أيضا،  خالف 

الختالف املصالح باختالف األزمنة.

ومن األصحاب من استثنى من ذلك ما علم أن اإلمام عقده 

لعلة فيزول بزوالها ويتغري بتغريها، كرضب عمر ريض الله 

تختلف  وهي  الطاقة،  بحسب  رضبه  فإنه  الخراج،  عنه 

باختالف األوقات. ذكره الحلواين وغريه 53. 

الخاص  املناط  تحقيق  مرَّ يف  ما  الشاطبي: وجميع  ويقول 

مام فيه هذا املعنى حيث يكون العمل يف األصل مرشوًعا، 

لكن يُنهى عنه ملا يؤول إليه من املفسدة، أو ممنوعاً لكن 

يرُتك النهي عنه ملا يف ذلك من املصلحة، وكذلك األدلة الدالة 

عىل سد الذرائع كلها؛ فإن غالبها تذرٌع بفعل جائز إىل عمل 

غري جائز، فاألصل عىل املرشوعية، لكن مآله غرُي مرشوع، 

الحرج كلها؛ فإن غالبها  التوسعة ورفع  الدالة عىل  واألدلة 

سامح يف عمل غري مرشوع يف األصل ملا يؤول إليه من الرفق 

املرشوع، وال معنى لإلطناب بذكرها لكرثتها واشتهارها." 54.

وبذلك يشري الشاطبي إىل معنى عزيز وهو مواكبة تحقيق 

املناط للتكليف يف تفاصيله. ورضب أمثلة بالعدالة والنفقات
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-التي تفتقر إىل النظر يف حال املنفق عليه واملنفق وحال الوقت- إىل غري ذلك من األمور 

التي ال تنضبط بحرص وال ميكن تحقيق القول يف آحادها". عىل حد تعبريه. 

فإذا كان الشاطبي أبرز تحقيق املناط يف األنواع واألشخاص باعتباره إضافًة أصوليًة مشرياً 

إىل أن ما سواه قد تكفل  به األصوليون، فإن الغزايل هو أصله الذي بنى عليه، وَمِعيُنه الذي 

استقى منه، ولكن الشاطبي تبعاً للغزايل تجاوز القالَب األصويلَّ الحارَص لتحقيق املناط يف 

القياس واستكشاف العلل-الذي يعترب من وظائف املجتهدين- إىل تحقيق املناط يف دائرة 

مقابلة لقياس العلة بصنوفه، وإن كانت تتقاطع معه؛ فليس قسامً ولكنه قَسيٌم، قد يبدو 

بالتكليف،  وعالقتها  املكلفني  ألحوال  معرف  ولكنه  الفرع  يف  العلة  لوجود  معرفاً  أحياناً 

فوظيفته الكربى هي تعريف الواقع أو تعيني املحل، كام سامه الشاطبي. 

إن الشاطبي من خالل رشحه ملفهوم تحقيق املناط جعله مبدأ له من الشمول ما يدخله يف 

تفاصيل التكليف، ويقوم به كل العاملني، وله من العمق أحيانا ما يَدقُّ عن فهم املتعاملني، 

مبدأ  فهو  األنواع واألشخاص،  نظره عام وخاص، ويف  فهو يف  َملٍَك.  َمْسَحُة  نور وهو  فهو 

معدل وضابط يف نفس الوقت، ال يستغني عنه ُمفٍت يف فتاويه وال حاكٌم يف حكومته وال 

ناظٌر يف تأمله ونظراته بل وال عاميٌّ يف ترصفاته.

ونعني بالتعديل أنه يغريِّ اطراد النصوص والقواعد من خالل تعامله مع الواقع باملقاصد، 

لألصول  موافقاً  التكليف  يكون  حتى  األدوات  مختلف  يستعمل  كونَه  بالضبط  ونعني 

املرعية، مراعياً لألدلة املقررة، فهو عندما ينبه عىل واقع يقتيض العدول عن قياس، فإنه 

يستعمل أداة االستحسان، وعندما يشري إىل مئال فعل من األفعال ليمنع الجائز ألنه يئول 

إىل مفسدة، فإنه يستعمل دليل الذرائع، سداً يف املفاسد وفتحاً يف املصالح، وكذلك فإنه 

معرف للعالقة بني الفرع= املحل، واألصل=العلة. 

داللة  اختالف  وليس  وإشارة،  عبارة  اختالف  هو  املناط  تحقيق  تعريف  يف  االختالف  إن 

وإيالة، والقول الفصل فيه أنه القنطرة الواصلة بني حكم معروف، وبني مناط موصوف، 

وبني محل مشخص معني؛ لجعل العلة فيه حاقًَّة أي ثابتة ترتتب عليها األحكام املنوطة
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ابن تيمية الفتاكل 16/19
 55

الحس  فيعمل  حسية  ذاتاً  يكون  قد  واملحل  العلة،  بتلك 

ثم  الحكم  مناط  بتحقيق  حكم  إلصدار  يكون  وقد  فيها؛ 

ترتيب األحكام عليها.

ابن  سامه  كام  األعيان  يف  املناط  تحقيق  باب  من  وهذا 

أن  وهو  املناط،  تحقيق  عىل  اتفقوا  كام  قوله:  يف  تيمية 

يعلق الشارع الحكم مبعنى كُيلٍّ فينظر يف ثبوته يف بعض 

األنواع أو بعض األعيان، كـأمره باستقبال الكعبة، وكـأمره 

باستشهاد شهيديـن مـن رجالنـا ممـن نـرىض مـن الشهداء، 

وكتحرميه الخمر" 55.

واملطلوب اآلن -باإلضافة إىل األنواع واألشخاص واألعيان- أن 

الزمان واملكان.  املناط يف أوضاع األمم، ومقتضيات  نحقق 

أو ما سامه الشاطبي "حال الوقت"، بحيث يصبح "تحقيق 

السياسية  العرص  أوضاع  يف  الكلية  للفتوى  مفتاحاً  املناط" 

واالقتصادية واالجتامعية والعالقات الدولية.

تعاىل  الله  رحمه  الشعراين  الوهاب  عبد  الشيخ  أقام  وقد 

عىل تحقيق مناط األشخاص ميزانَه يف الفقه املقارن؛ حيث 

اعترب أن اختالف األمئة يرجـع إىل هـذا امليزان املتمثل يف 

التكليف  عـزائَم  تتحمل  وقوة  قدرة  من  املكلفني  حالة 

وشـدائَده، ومـن ضعف أو فقر تستدعي حـالَة الرتخيص 

والسهولة، بل علل بهـا أحكام الشارع ضاربـاً صفحاً عـن 

دعوى النسخ كام يف مـس الذكر يف حـديث طلق بـن عيل: 

ذكره  "مـن مـس  مـع حديث:  منك".  بضعـة  إال  "إن هو 

فليتوضأ"، باعتبار أنَّ األوَل أعرايبٌّ، والثاين صحايبٌّ راسٌخ.
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قال العراقي يف "تخريج أحاديث 
 56

رَبَايِنّ يِف اأْلَْوَسط من     اإلحياء":أخرجه الطَّ

   َحِديث اْبن َعبَّاس َواْلَبْيَهِقّي َمْوُقوفا َعَلْيِه 

    َوَقاَل: إِن اْلَمرُْفوع َضِعيف.

القرطبي الجامع  5/70
 57

ومن ذلك حديث عدي بن حاتم يف الصيد عندما أجابه عليه 

الصالة والسالم بقوله:"كُْل َما أَْصَميَْت َودَْع َما أمَْنَيَْت" 56، فمنعه 

مع  فورا،  ميت  ومل  السهم  وفيه  غاب  إذا  الصيد  أكل  من 

حديث أيب ثعلبة الخشني الذي قال: "كُل ولو بات ثالثاً ما 

". ووجهه أبو حامد يف اإلحياء بأّن حالة األول اقتضت  مل يُْننِتْ

التشديد، وحالة الثاين وهو فقري يحتاج إىل الطعام اقتضت 

الرتخيص. وأشار القرطبي إىل هذا الجمع يف تفسريه، فقال: 

الجمع  راَم بعُض أصحابنا وغريُهم  الروايتان  وملا تعارضت 

بينهام، فحملوا حديث النهي عىل التنزيه والورع، وحديَث 

عاً عليه فأفتاه  اإلباحة عىل الجواز، وقالوا: إن عدياً كان موسَّ

فأفتاه  محتاجاً  كان  ثعلبة  وأبا  ورعاً،  ¤بالكف  النبي 

بالجواز، والله أعلم 57.

ح حديث عدي عىل حديث  خالفاً ملن لجأ إىل الرتجيح، فرجَّ

أيب ثعلبة.        

توجهاته  بعض  يف  هو  إمنا  املناط  تحقيق  فإنَّ  وبالجملة 

تغليٌب لكيلٍّ قد يخفى يف مقابل جزيئ قد يكون أكرث ظهورا 

بالنسبة للمتعاطي. وقد يكون موازنًة بني مصلحة ومفسدة 

النوع  هذا  يُسمى  وقد  مفسدتني،  أو  مصلحتني  بني  أو 

بارتكاب أخف الرضرين أو اعتامد أصلح املصلحتني، أو درء 

املفاسد مقدم عىل جلب املصالح. تلك املوازنات تدخل يف 

تحقيق املناط، قال الزقاق:

كَِفي  بُدٌّ  يكن  إْن مل  َحظَْريِْن    أو  أََخفُّ مكروهنْيِ         

ْم ،،،،،، يِْن قَدِّ الرضُّ
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أما يف املراقي فذكر التخيري يف استوائهام بقوله: 

ّن يف اْسِتوا َهَذِيْن يِْن       وَخريِّ ِم األََخفَّ من رُضَّ                          وقَدِّ

 فتحقيق املناط هو تشخيص القضية ِمْن حيُث الواقُع املؤدي إىل تنزيل الحكم أيضا عىل 

ذلك الواقع، فإذا كانْت َعْقداً يكون ذلك بالتعرّف عىل مكوناته وعنارصه ورشوطه.

وإذا كان األمر يتعلّق بذاٍت معيّنة إلصدار حكم عليها كالنقود الورقية، فإنَّ الباحَث يجب 

أن يتعرَّض إىل تاريخ العمالت، ووظيفِتها يف التداول والتعامل والتبادل، وما اعرتاها عىل مّر 

التاريخ من تطور يتعلّق بذات النقد، كَمْعِدٍن نفيس إىل فلوٍس، أو يتعلّق بعالقته بالسلطة 

وهي جهُة اإلصدار أو بالّسلَع والخدمات، وهذه هي مرحلة التكييف والتوصيف التي يعرب 

عنها بتحقيق املناط عند األصوليني؛ ألنه تطبيق قاعدٍة متفٍق عليها عىل واقعٍ معنّيٍ أو يف 

جزئيٍة من آحاِد صورِها.

وهذه املرحلة ال غنى عنها للفقيه، فإّن الحكم عىل اليشء فرٌع عن تصوره، وبدون هذا 

التصور والتصوير ميكن أَْن يكوَن الحكُم غرَي صائٍب؛ ألنه مل يصادف محالً.

د العقود املعارصة، وانبناَءها عىل عنارَص مل  وتزداُد أهمية هذه املرحلة عندما ندرك تعقُّ

تكن موجودًة يف العقود املعروفة لدى الفقهاء ِمْن بيعٍ وسلَم وإجارة وكراٍء وِقراض وقَرْض 

ومساقاٍة ومزارعٍة وكفالٍة ووكالٍة إىل آخرها. 

عنارِصه  إىل  ورّده  العقد،  مكونات  عىل  للتعرف  الزمن  من  برهـًة  الفقيُه  يتوقف  فهنا 

األوىل لتقرير طبيعته، وهـل هـو مشتمٌل عىل شـرٍط ينـايف َسـَنن العـقود املجمع عليـها 

واملختلف فيها. 

ومن الواضح أن عملية التشخيص يف معظمها تستدعي من الفقيه رجوعاً إىل بيئات هذه 

بني  الخالف  أنَّ  وأعتقُد  الرشع.  يزنَها مبيزاِن  أَْن  قبل  أهلها  عند  التعامل  العقود، وأصول 

أعضاء املجامع الفقهية يف جملٍة من املسائل يرجُع إىل تفاوٍت بني الباحثني يف قضية التصُور 

والتشخيص أكرثَ مام يرجع إىل اختالٍف يف فهم النُّصوص الفقهية. إذاً فالخالف هو خالٌف يف 

عالقة املسألة بتلك النصوص تبعاً للزاوية التي ينظر إليها الفقيه ِمْن خاللها؛ أو اختالف يف
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شهادة وهو: أن يكون موضوُع الحكم يحتمل حالني، فيفتي املفتي بناء عىل أحد الحالني 

مستبعدا الوصف اآلخر، كام يقول البناين.  

أنه  قدمنا  الذي  املناط  تحقيق  من  للتحقق  وغريهام  والشاطبي  الغزايل  مع  جولتنا  بعد 

ثالث أنواع االجتهاد، وأنه ليس خاصا باملجتهد الفقيه بل يسوغ ألصحاب الصنائع واألطباء 

والباعة؛ بل لكل مكلف يف خاصة نفسه، ولهذا فهو عام وخاص، فتحقيق املناط يف األنواع 

من نوع العام، وتحقيق املناط يف األشخاص من نوع الخاص. 

وحاصل ما يحومون حوله هو أن تحقيق املناط منه عام ومنه خاص. فام معنى العموم؟ 

وما معنى الخصوص؟

الشاطبي يفرس العام بأنه إجراُء األحكام عىل مناطاتها: كقبول شهادة الشاهد، وهذا هو 

معنى قوله: أوقع عليه ما يقتضيه النص يف العدول. وجعل الخاص -الذي هو َمسحُة ملَك 

ونور- يقوم به املجتهد يف إلقاء أحكام التكاليف عىل املكلف، بناء عىل الدالئل التي تلوح 

له، ليجنبه مداخل الشيطان.

فكأن األمر هنا يتعلق بتزكية النفس التي يرشف عليها الشيخ املراقب لسلوك املريد.     

ثـم إنَّ تـحقيق املنـاط يكـون مبنزلـة مـعرّف للعلة، وقـد يكـون أصالً عـاماً، وهذا معنى 

القاعدة املطبقة عىل آحاد صورها، والجديد عند الغزايل والشاطبي هو: العموم تأصيالً، 

والشمول تفريعاً. 

ففي التأصيل يربز تحقيق املناط يف صورة أداة تنزيٍل لكل حكم رشعي مشمول بعموم عىل 

واقع جزيئ –ولو باالعتبار-. 

وإن تحقيق املناط ميثل حجر الزاوية يف ثالثيات االستنباط الثالثة:

أوالً: الثالثية املنطقية وهي: أ- توليد جزيئ خفي من كيل أظهر، استنتاجاً. ب- توليد كيل 

من جزيئ أشهر، استقراءاً. ج- حـمل جزيئ أخفى عىل جـزيئ أظهر، متثيالً.-حسب عبارة 

ابن رشد-.

فعند العزايل والشاطبي بدالً من أن يكون من النوع الثالث وهـو: القياس التمثييل وهـو 
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أبو الحسني ابن الطيب البرصي املعتزيل          
 58

    املعتمد  2/192 

القياس األصويل أصبح من النوع األول وهو: القياس املنطقي.

نقلية،  فالكربى  طبيعتهام،  تختلف  هنا  املقدمتني  أن  إال 

الشاطبي: نظرية،  للواقع، وسامها  الشارحة  والصغرى هي 

وسامها صاحب املعتمد: عقلية.-وهو مل يكن يعرف مصطلح 

تحقيق املناط، فيام يبدو-

ونصه: قال ابن الطيب البرصي: والرضب اآلخر ميكن تلخيص 

األمارة فيه. وهو رضبان: أحدهام أمارة عقلية، واآلخر أمارة 

سمعية. واألمارة العقلية هي التي ال يحتاج يف كونها أمارة 

إىل سمع. وهي رضبان: أحدهام الحكم املتعلق بها عقيل، 

واآلخر سمعي. أما األول فقيم املتلفات: الحكم فيه عقيل، 

وهو قدر القيمة. واألمارة عقلية، وهي اختبار عادات الناس 

يف البيع. وميكن تلخيص األمارة يف ذلك. ألنَّ من قوم الثوب 

بعرشة دراهم، لو قيل له: مل قومته بذلك؟ لقال: إّن عادة 

الناس أن يبيعوا مثله بعرشة دراهم58.             

القول أن الحكم يف الكربى كيل، وأن الحكم يف  وغني عن 

الصغرى جزيئ، وأن النتيجة تابعة لألخس، وهو رضورة جزيئ.

أمـا الثالثية الثانية فهي: أن االجتهاد إمـا أن يكون 

   أ- يف دالالت األلفاظ 

   ب- أو يف معقول النصوص فيام يتعلق باملصالح 

   ج- أو يف تنزيل األحكام عىل الواقع وهو تحقيق املناط.

كان  إن  أ-  العلة  التعرف عىل  أنَّ  فهي  الثالثة:  الثالثية  أما 

بإلغاء الفارق أو بطرد األوصاف التي ال تصلح للتعليل بعد 

رْب يف املنصوصة خاصة )عىل خالف( فهو تنقيح مناط. السَّ
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الغزايل    املستصفي   237/2
 59

وهو مثال قديم رضبه أبو الحسني يف
 60

  "املعتمد" قائال: وهذا النوع ال يرد إىل 

   دليل معني. –والظاهر أنه مل يكن يستعمل 

  مصطلح "تحقيق املناط" وقد مات قبل 

  مولد الغزايل-.  

بني  عقلية  ُمناَسبة  عىل  بناء  للعلة  استنباطاً  كان  وإن  ب- 

الوصف والحكم؛ فهو تخريج املناط. ج- وإن كان بتحقيق 

فهو  األصل  بحكم  عليه  للحكم  "جزء"  فرع  يف  كلية  علة 

تحقيق املناط.                         

والتنقيح  التحقيق  بني  التداخل  عىل  الغزايل  نبه  وقد   

رب بقوله: والعلة املستنبطة أيضا عندنا ال  املتذرَّع إليه بالسَّ

يجوز التحكم بها بل قد تعلم باإلمياء وإشارة النص فتلحق 

رب حيث يقوم دليل عىل وجوب  باملنصوص وقد تُعلم بالسَّ

قسامن  ويبطل  مثال  ثالثة  يف  األقسام  وتنحرص  التعليل، 

فال  االستدالل  بنوع من  ثابتة  العلة  فتكون  الثالث  فيتعني 

تفارق تحقيق املناط وتنقيح املناط 59. 

واالجتهادات مرتابطة، وإن كان كام يقول: االجتهاد يف تحقيق 

مناط الحكم رضورة أما يف تخريج املناط وتنقيح املناط فال".

وبالنسبة لشمول التفريع وبالنظر إىل األمثلة التي رضبناها 

باب،  لكل  مفتاحاً  الفقه  يف  املناط  تحقيق  نعترب  أن  ميكن 

أمثلة  األحكام كل حجاب ونقاب. فقد رضبا   عن  وكاشفاً 

والنفقات  القياس"-  "أساس  يف  الغزايل  -وبخاصة  الربويات 

املدعى عليه؛  املدعي عن  الجنايات. ومسألة متييز  وأروش 

لتوجيه األميان والبينات "وهو تحقيق املناط بعينه" -حسب 

عبارة الشاطبي- واملسكر واملاء املطلق وغري املطلق واملحدث 

 60 املغتفرة   وقلتـها  الصالة  يف  الحركـات  وكرثة  واملتوضئ، 

ومنع بيع الغرر وطبيعة الغرر.



73

والذرائع واملئاالت التي تحرم الجائزات وتبيح املحظورات، باعتبار ذلك نوعاً من تحقيق 

املناط. وكذلك قاعدة "مراعاة الخالف" عند مالك حيث مييض أنكحة فاسدة بعد الدخول، 

وعقود بيع فاسدة بعد الفوات بنوع من املفوتات. 

إىل غري ذالك من األمثلة التي ترجع إىل أبواٍب مختلفة وأدلٍة متنوعٍة ال يجمع بينها إال 

تحقيق املناط من أجل مصلحة ترجحت ومفسدة ترتبت لواقع أو متوقع ُمدرٍَك بالحس 

قلة  يف  كام  بالُعرْف  وتارة  املتوضئ،  حالة  يف  االستصحاب  يف  كام  بافرتاٍض  وتارة  أحياناً، 

يف  كمـا  العلـة  وعموم  الربويات،  بعض  يف  كام  اللفظ  بداللة  وتارة  الصالة،  يف  الحركات 

بعضها اآلخر.          

رماد  أن  يف  الخالف  املناط  تحقيق  أمثلة  ومن  بقوله:  العرص  يناسب  مثاالً  الغزايل  وذكر 

الزبل طاهٌر أم ال؟ والعني النجسة إذا استحالت طهرت، كالبيضة املذرة إذا استحالت فرخاً، 

وكالزبل إذا تولد منه حيواٌن أو نباٌت، وإن تغري مل يعد طاهراً. والرماد زبٌل متغري أو هو 

عني أخرى استحال إليها الزبل كام يستحيل الكلب يف اململحة ملحاً ؟ فعلة األصل ها هنا 

معلومة، والخالف يف تحققها يف الفرع.

ووجه مناسبته للعرص أنه يساعد يف تأصيل تحقيق املناط يف األدوية املشتملة عىل الكحول، 

واألطعمة املشتملة عىل القليل من لحم الخنزير، كالجالتني. 

وهذا ما سامه الغزايل مبيزان الطبيعة، ثم انتهى الغزايل إىل أن تحقيق املناط كبعض األدلة 

األخرى التي فيها مثارات آراء املجتهد تحتمل الخطأ والصواب. 

يضاف إىل ما ذكره أبو حامد مام وقع الخالف فيه قدميا يف باب طهارة األعيان اختالفهم 

يف طهارة األظافر والقرون والشعر والريش، وذلك بناء عىل عدم معرفة حياتها أو عدمها 

مبعنى أنها مام تحلّه الحياة، فإذا قطع أو نزع كان ميتة أو ال تحلّه الحياة فيكون يف أصله 

ظاهرا كالجامد. وما هو الفرق بني الحياة بالقوة املغذية التي يحصل بها النامء وبني الحياة 

بالقوة الحساسة الخاصة بالحيوان؛ كام سامه املازري.
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املازري رشح التلقني  1/262
 61

وقد رشح املازري يف رشحه للتلقني هذه املسألة: يف الجواب 

عن السؤال الثاين عرش 61. 

املناط؛  تحقيق  إىل  العلامء  اختالف  من  الكثري  ويرجع 

كاختالفهم يف الكثري من مسائل البيوع العائدة إىل الغرر، 

أنهم  مبعنى  الغرر،  عن  النهي  أصل  يف  يختلفون  ال  فهم 

يتفقون يف تخريج املناط لكنهم يختلفون يف تحقيقه، كبيع 

الغائب؛ ألن الغرر كيل مشكك، فام هي درجة الغرر املفوت 

للمصلحة واملجحف باملتعاقد لرتتيب الحكم عليه؟ 
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- منهجية التعامل بتحقيق المناط تأصيال وتنزيال: 
نعني بالتأصيل توضيح املجال األصويل الناظم للداللة التي 

الواقع  الحكَم عىل  بالتنزيل  املناط، ونعني  تحقيق  تحوط 

املشخص ووسائَل التعرف عليه.

فنقول بأنَّ البيئَة األصوليَة إلنزال الحكم تتمثل يف خطاب 

الوضع )األسباب واملوانع والرشوط وما ينشأ عنها من صحة 

وفساد( أي يف خطاب الوضع الذي يحوط خطاب التكليف 

والعزائم  القرايف  عند  التقديرات  إىل  باإلضافة  ويكلؤه. 

والرخص وهام من خطاب الوضع عىل أحد القولني. وينبغي 

أن نُعرِّف الرخص هنا باملعنى األوسع الذي يشمل الرخصة 

لعذر  ُغريِّ إىل سهولة  الخاص وهي: حكم  باملعنى األصويل 

التي  اللغوية  العلة األصلية. باإلضافة إىل الرخص  مع قيام 

القياس لحاجة  العدول عن  الذي يتمثل يف  التيسري  تعني: 

لَم واإلجارة. ويف الحديث: “ورخص يف العرايا”.- الناس كالسَّ

متفق عليه-

الرشيعة  مقاصد  مع  تتعامل  املناِط  تحقيِق  آليَة  أن  كام 

بصفة عامة، إذ أّن مراعاَة الواقع وتحقيَق املناط من خالله 

أعىل  الذي يعترب مقصداً  العدل  لتحقيق  ميثل أهم وسيلة 

يف ُسلَّم املقاصد. كام أنه يشري إىل توخي التيسري، وهو أيضا 

مقصد تواترت األدلة عىل اعتباره يف الترشيع اإلسالمي 62.

ويف الجملة فإنه يحقق املصلحة املتوخاة يف كليات األدلة 

وجزئيات األحكام من خالل تحقيق املناط لتنزيل املقاصد 

من سامء النظريات إىل أرض العمليات، ومن 

راجع ما كتبناه يف كتابنا "صناعة الفتوى"  
 62

    حول قاعدة التيسري.   
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مجرد التصورات إىل ميدان التطبيقات. وبالتايل فلن تكون 

املقاصد مادًة صحفيًة أو ثقافًة عامًة وال ترفاً ذهنياً يُجلِب 

عليها غرُي املتخصصني بخيلهم ورجلهم؛ ملحاولة إيهام العوامِّ 

انضباط- حاملٌة،  النصوص -دون  َسيَّالٌة، وأنَّ  الرشيعَة  بأنَّ 

ال  لكنها  كليًة،  مظلًة  متثل  عاليٍة  مقاصَد  بني  مفرقني  غري 

تُولِّد أحكاماً جزئية، -كقول ابن رشد: مقصود الشارع تعليم 

الحق وعمل الحق- وبني مقاصَد مولدة لألحكام، كاملقاصد 

الثالثة الكربى، الرضوري والحاجي والتحسيني، وهي ُمولدٌة 

للمقاصد العامة واملقاصد الجزئية 63.      

االستنجاد  يجب  منضبطاً  املقاصد  مع  التعامل  وليكون 

الدليل  األدلة األصولية كمعيار لسالمة تطبيق  بلفيف من 

واالستصالح65  كاالستحسان64  املحل،  عىل  تنزيله  وحسن 

والذرائع66 والقياس67، واالستصحاب68، والسياسة الرشعية69، 

إىل  االلتفات  هو  األحــوال  أكرث  يف  االستحسان  كان  فإذا 

املصلحة والعدل؛ -حسب عبارة ابن رشد الحفيد- أو األخذ 

مبصلحة جزئية يف مقابل دليل كيل؛-حسب عبارة الشاطبي- 

فإن تقدير املصلحة هو وظيفة تحقيق املناط. كام أشار إليه 

الغزايل يف املستصفى-وقد قدمناه- 

وإذا كانت املفسدة املرجوحة تسقط للمصلحة الراجحة –

كام يقول املقري- فتحقيق املناط هو الذي يقرر الرجحان، 

أكرثيته،  أو  اإلفضاء  بغلبة  الذرائع  يف  العربة  كانت  وإذا 

ذكر  كـام  املناط،  تحقيق  عىل  مبنية  واملئاالت  فالذرائع 

الشاطبي، أمـا القياس فعالقتـه بـه حميمة يف التعرف 

راجع كتابنا "مشاهد من املقاصد" يف 
 63

    املشهد السادس.

االستحسان هو: العدول باملسألة عن 
 64

    نظائرها لدليل خاص بها".

االستصالح: املحافظة عىل مقصود الرشع 
 65

    بدفع املفاسد عن الخلق. }الخوارزمي يف

    "الكايف"{.

سد الذرائع: التوسل مبا هو مصلحة إىل 
 66

    مفسدة

القياس: القياس هو حمل معلوم عىل 
 67

    معلوم يف إثبات حكم لهام أو نفيه عنهام 

     لعلة جامعة". الغزايل: حمل يشء عىل 

    يشء يف يشء ليشء". واعلم أّن القياس 

    برد الغائب إىل الشاهد يفرتض فيه وجود  

    تالزم، وهو تالزم إما أْن يكون لعلٍة أو 

   رشٍط أو اندراج يف ماهية، أو داللة لزوم 

   كداللة األثر عىل املؤثر. كام يقول إمام 

  الحرمني يف "اإلرشاد".{

االستصحاب: إثبات حكم يف الزمن الثاين 
 68

    لثبوته يف الزمن األول؛ لعدم وجود ما 

    يصلح للتغيري.  

قال ابن عقيل الحنبيل: السياسة ما كان 
 69
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عىل الفرع، وبخاصة بتنقيح املناط يف مسلك السرب، كام نبه 

عليه الغزايل، وكذلك يف مسلك التخريج الذي يَشتبُك النوُع 

الثاين من تحقيق املناط به، حتى ادعى أكرث األصوليني فيه 

أنه قياس، كام قدمنا.     

)واقع(  سابق  وجود  من  التحقق  فهو  االستصحاب  وأما 

لرتتيب أَثره يف وضع غائم عم.

التي  البيئة  أما  املناط،  لتحقيق  األصولية  البيئة  هي  تلك 

تتجىل فيها هذه األحكام، فهي الواقع الذي بفهمه وفقهه 

املحل  يتهيؤ  القيم-  ابن  عبارة  حقيقته؛-حسب  واستنباط 

املعارص  بالتعبري  األرضية  هـو  فالواقع  الحكم.  لتنزيل 

لتحقيق املناط.

وألن الواقع هو مرآة املصالح واملنافع التي تجلب، واملفاسد 

ذلك  باعتبار  الحقيقية  البيئة  إذاً  فهو  تدرأ،  التي  واملضار 

وتـرد  حياضـه  عـن  الرشيعة  تـذود  الـذي  األعىل  املقصد 

إليه املقاصد.

اإلخالَل  أو  تفريطاً  أو  إفراطاً  املنهجية  هذه  إهامل  إّن 

شديد  تضييق  يف  أحياناً  توقع  كبرية،  أخالل  إىل  يؤدي  بها 

وولوج  األبــواب  فتح  عىل  املتعاطي  اقتدار  لعدم  وحرج 

بُِل املوصلة إىل مقاصد الرشع وامليرسة عىل الخلق، ويف  السُّ

نفس الوقت املنضبطة بضوابط االستنباط. وقد أرشنا أثناء 

بحثنا إىل مسائَل من هذا النوع، لكنه قد يؤدي إىل انفالت 

وخروج عن ضبط الرشع، -حسب عبارة الباقالين- بناء عىل 

استحساٍن لغري معنى، وقياٍس بدون الرشوط املعترب للعلة، 

  فعال يكون معه الناس اقرب إىل الصالح 

  وابعد عن الفساد وإن مل يضعه رسول الله ¤

   وال نزل به وحي". وقال ابن نجيم الحنفي: 

  إن السياسة هي فعل يشء من الحاكم 

  ملصلحة يراها، وإن لـم يـرد بهذا الفعل  

  دليل جزيئ". 
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واستصالٍح ملصالح ُمهَدرة، وسنسوق أمثلة مخترصة من هذا 

النوع األخري:

من ذلك أن بعضهم قاس مال الرشكة عىل مال العبد "يباع 

وله مال"، فأجاز التعامل بالربا يف بيع أموال الرشكات بناء 

عىل هذا األصل الفاسد تحقيقا ملناط غريِ مسبوٍق بتخريِج 

مناٍط، فكان من باب فساد االعتبار؛ ألن األصل هنا ال ميكن 

القياس عليه 70.

بقاء  مع  النهار  وطــوَل  الليل  قرَص  بعضهم  قياس  ثانياً: 

الحرمني  توقيت  واقرتاح  العالمات،  اختفاء  عىل  العالمات 

ذلك  النهار،  رابعة  يف  والشمس  واالفطار  للصوم  معياراً 

بأّن قياس االختالل بعدم االعتدال عىل االنعدام واالختفاء 

واالضمحالل غري سديد؛ ولهذا فإن تحقيق املناط إذا مل يكن 

مسبوقاً بتخريج مناط صحيح ال يكون صحيحا، فمن عجز 

عن صيامه أو إمتامه أفطر وقىض؛ ألّن الشارع قدم بديالً هو 

القضاء، ونصب عالمة ظاهرة منضبطة عىل النهار إذ جعل 

الشمس عليه دليالً، وهو قياس مخالف لإلجامع. فهو من 

باب فساد االعتبار: والُخلُْف للنَّصِّ واالجامِع َدَعا     فساَد 

االعتباِر ُجلُّ من َوَعى

ثالثاً: مسألة تحقيق املناط بالبصمة الوراثية يف حالة تناكر 

مقصد  ألنَّ  النوع.  هذا  من  بدالً  للِّعان  املوجب  األزواج 

السرت  مائه عارَضه مقصُد  إىل  الولد  يرجع  إىل من  االنتامء 

الشارع  ووضع  الفرش  عن  الشبهات  وإبعاد  العباد  عىل 

-نصا- سبيال واحداً، فتقوَّى جانُب إلغاء تحقيق املناط،

انظر كتاب "مقاصد املعامالت" للمؤلف
 70



79

عىل خالف  فإنها  القيافة  فيها  تعمل  التي  القضايا  بخالف 

وهذا  كافية.  املورثات  بشهادة  االستعاضة  فكانت  ذلك، 

النوع األخري "من القيافة" مبني عىل االستحسان 71.

كقياس  بصلة  الفقه  إىل  متت  ال  أخرى  اجتهادات  وهناك 

املرأة عىل الرجل يف مقدار املرياث. 

واألمثلة كثرية وهذا مجرد إشارة.

انظر حاشية البناين عىل الزرقاين يف باب 
 71

   االستلحاق
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- فمن يحقق المناط ؟
إذا كان تحقيق املناط ال يختص باملجتهد املطلق، وليس كأخويه: تخريج املناط وتنقيح 

املناط الرتباطهام بتصور العلة ثبوتاً يف األصل وإثباتا يف الفرع، وأما هو فعالقته بالتصديق 

وهو بالرضورة النظر يف تعيني املحل -حسب عبارة الشاطبي- لتنزيل الحكم عليه.

فالعلة قامئة، والحكم جاهز ،لكنه معلَّق حتى يتعنيَّ محلَّ قابٌل. وبتحقيق املناط يتعنُي 

املحل ويتبني القبول، وهذا يعني أن وظيفة تحقيق املناط هي اإلشارة إىل الفرع. 

ص عموَمه. ولهذا كان خطاب الوضع باملرصاد لخطاب التكليف ليقيِّد إطالقه ويخصِّ

املانع،  وعدم  السبب  وجود  هي  واملعادلة  املوانع،  انتفاء  دون  يكفي  ال  األسباب  فقيام 

ولن تنتج صحًة أو إجزاًء دون توفر الرشوط، سواء كانت للوجوب مراعية لألسباب إيجاباً 

وللموانع سلباً أو رشوط أداء وصحة، فال بُد من تحقيق املناط للتدقيق يف ثبوت التالزم 

ِالتالزِم إال مبقدار،  ثابتة  العلة واملعلوالت يف الرشعيات غرُي  العالقة بني  طردا وعكساً، إذ 

فاللزوم الرشعي ليس كاللزوم العقيل، فقد يبطل األصل ويثبت الفرع؛ كثبوت اإلرث دون 

ثبوت النسب. "وعدل يحلف معه ويرث وال نسب" خليل.

والرخصة مبعناها االصطالحي تثبت تجاوزا عن النهي، وإعفاًء من الطلب، وعلُة التحريم 

قامئٌة، ومقتىض الوجوب ماثٌل، فلوال ذلك ما صح صوم املريض وال املسافر. 

ولكن األسباب واملوانع منها الخفي، ومنها الجيل، ومنها الظاهر، ومنها الغائر. 

ولقد أجاب الشاطبي عن سؤال: من يحقق املناط؟ ليشري إىل مستويات منها: أن تحقيق 

املناط العام يقوم به املجتهد بتطبيق القاعدة كالعدالة؛ لتطبيق مقتضاها عىل الشاهد. 

املناط فيام يخصه، ويقوم به أصحاب  أنَّ كلَّ مكلٍف بل كلَّ عاميٍّ يقوم بتحقيق  وذكر 

الصنائع، وذكر رابعاً العامل الرباين يف تحقيق املناط؛ بأنه العاملُ الرباينُّ العاقل الحكيم الذي 

ينظر يف كل حالة. والظاهر أنه هنا يشري إىل تحقيق املناط الخاص، الذي ميكن أن نضعه يف 

دائرة اإلحسان، والذي هو "َمْسَحُة َملٍَك" وعلم أورثه تقى ونور، وبصفة خاصة هو تعامل 

الشيطان  مداخَل  يراقب  والذي  املنتسبني.  وتهذيب  املريدين  تسليك  يف  الرتبية  مشايخ 

لتجنيب املتلقي ما يُعرِّضه لغوائلها. 
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إال أن ما يتعلق ببيان الواقع لتحقيق املناط، فقد قرر الشاطبي نفسه بأنه متاح ألصحاب 

الصنائع والعوام وليس حكرا عىل الفقيه. وإليضاح من يحقق املناط نقول أوالً-باختصار- 

إن أول محقق للمناط هو من يتوجه إليه الخطاب، ألن خطاب الشارع مستوياٌت ومراتب، 

ه إىل الفرد يف خاصة نفسه "استفت قلبك ولو أفتوك"؛ كام وجه الشاطبي  فمنه ما هو موجَّ

ٌة ِمْن  يف "االعتصام" هذا الحديث، قال تعاىل:ف﴿فََمْن كَاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو َعىَل َسَفٍر فَِعدَّ

ر حالة املرض هو املكلف املوجه إليه الخطاب. أَيَّاٍم أَُخر﴾ فمن يُقدِّ

تَْعِدلُواْ  أاَلَّ  ِخْفتُْم  ﴿فَِإْن  الفرد  به  يقصد  لكنه  الجامعة،  إىل  موجها  الخطاب  يكون  وقد 

بإمكان  أنه  واحدة. كام  أكرث من  يتزوج  أن  يريد  الذي  املناط هو  يحقق  فََواِحَدًة﴾فمن 

الجامعة ممثلة يف الجهات الوالئية إذا الحظت حيفاً أو تحققت من مفسدة غري مرجوحة 

أن تحقق املناط.

لكن الخطاب قد يكون موجهاً إىل الجهة الوالئية ممثلة يف القضاة َوإِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهاَم 

فَابَْعثُوا َحَكاًم ِمْن أَْهلِِه َوَحَكاًم ِمْن أَْهلَِها فَبَْعُث الَحَكمنْيِ يرجع إىل الجهة الوالئية، فالجهة 

ٌد، وقد تكون فيه أسباب خفية  الوالئية هي التي تحقق املناط دون غريها؛ ألنَّ األمر معقَّ

تفتقر إىل تدقيق لتنزيِل ُحكم الفراق أو ترتيب شْمل الوفاق.

ا تَخافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيَانًَة فَانِْبْذ إِلَيِْهْم  إال أّن الخطاب قد يكون موجهاً للسلطان األكرب ﴿وإِمَّ

العهود ويعلن  ينبذ  لََها﴾فالذي  فَاْجَنْح  لِْم  لِلسَّ َجَنُحوا  ﴿َوإِْن  َسَواٍء﴾ مع قوله تعاىل  َعىَل 

الحروب ويوقع الهدنة والسالم ويصدر حكامً بناء عىل التوقع املشار إليه بـــ"تخافن"؛ ألن 

الخوف هو توقُّع مكروه يف املستقبل فالذي يحقق املناط لألمة هنا هو الجهة السلطانية 

املناط ال  الغامضة، فتحقيق  الخفية واملوانع والرشوط  التي تستوعب األسباب والدوافع 

يتعلق باألفراد؛ ولهذا طلب بنو إرسائيل من نبيهم -عندما كتب عليهم القتال- أن يُعنيِّ 

َملًِكا  لََنا  ابَْعْث  لَُهُم  لَِنِبيٍّ  قَالُوا  ﴿إِْذ  الحروب فوىض  امللك تكون  ألنه بدون سلطان  ملكاً 

نَُقاتِْل يِف َسِبيِل اللَِّه﴾ ألن نبيهم مل يكن ميارس وظائف امللك. 
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ــات  ــرصف وقــــد كـــانـــت ت

فتارًة  متنوعًة،  النبي¤ 

لإلمامة  طــبــقــاً  ــتــرصف  ي

ذلك  العامـة، ويف  والواليــة 

ــارة  وت تــقــدم،  مــا  يـندرج 

بالقضــاء  وتــارة  بالبـالغ، 

أو الفتوى.  

مشكلُة  توجد  أيضا  وهنا 

ــطــوائــف  ــام بــعــض ال ــي ق

الجسدي  العنف  مبامرسة 

منكرا،  تعتربه  ما  تغيري  يف 

بالضوابط  ملتزمة  ــري  غ

الرشعية وال بتحقيق املناط. 

فإنكار  القيم:  ابــن  يقول 

األوىل  درجات:  أربع  املنكر 

ضــده،  ويخلفه  ــزول  ي أن 

مل  وإن  يِقلَّ  أن  والثانية: 

أن  الثالثة:  بجملته،  يــزل 

يخلفه ما هو مثلـه، الرابعة: 

شـر  هـو  مــا  يخلفه  أن 

األوليان  فالدرجتان  منـه، 

موضع  والثالثة  مرشوعتان، 

اجتهاد، والرابعة محرمة 72.

ابن القيم     إعالم املوقعني    3/6
 72

القايض عبد الجبار    رشح األصول الخمسة    ص749
 73

إن مسألة تغينث املنكر يف هذه األزمنة أصبحت يف معظمها تتعلق بتغينث الحكام مبا
 74

 يسمى بالوسائل السلمية التي ال تلبث أن تتحول إلذ صدام، ويف بيئة غنث سلمية ترثامى فيها

 رشر الكالم لتشعل نار الحروب، ولهذا كان لألمر باملعروف والنهي عن املنكر رشوط فقد

 روى أسامة بن زيد ريض الله عنهام قال: قال رسول صىل الله عليه وسلم: ال ينبغي ألحد

 أن يأمر باملعروف حتى يكون فيه ثالث خصال: عاملاً مبا يأمر، عاملاً مبا ينهي. رفيقاً فيام يأمر،  

 رفيقاً فيام ينهي«. أخرجه الخالل.واستقراء للنصوص واملقاصد ذكر العلامء خمسة رشوط  

 هي:

  1- أن يكون اآلمر عارفاً بحكم ما ينكر.

  2- وأن يكون أمراً مجمعاً عليه أو قريباً من املجمع عليه، فاملختلف فيه ال حسبة فيه.

  3- وأن يكون ظاناً إفادته، وعن أحمد روايتان يف غلبة الظن: أحدانها: ال هجوز إذا لد يغلب

      عىل ظنه، واألخرى: هجب. ذكرنها أبو يعىل.

  4- وأن ال ٰهاف عىل نفسه وال عىل ماله وال عىل غثنه.

  5- وأن ال يؤدي إلذ منكر أكرب فيكون حراما، فلو أدى إلذ قتل اآلمر بدون فائدة ترجى

    من ورائه لد هجز، كام لو أدى إلذ اقتتال الناس، ويف الحديث الذي رواه حذيفة: ال  

     ينبغي ملؤمن أْن يذل نفسه، قال كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البالء ملا ال يطيق«.  

     وحديث عبدالله بن عباس:«إذا رأيتم أمراً ال تستطيعون غثنه فاصربوا حتى يكون الله 

     يغثنه«. وروى سعيد بن جبنث قال: قلت البن عباس: آمر السلطان باملعروف وأنهاه عن 

     املنكر، فقال: إن خفت أن يقتلك فال. ثم عدت، فقال لر مثل ذلك. وقال: إن كنت ال بد 

      فاعال فام بينكوبينه.

 قال تعالذ }َواَل َت ْقُت ُلوا أَْن ُفَسُكْم إِنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحياًم{ قال ابن الجوزي يف »زاد 

 املسنث« فيها خمسة أقوال، ومن هذه األقوال: ال تكلفوا أنفسكم عماًل رمبا أدى إلذ قتلها، 

 وإن كان فرضا وعىل هذا تأولها عمرو بن العاص يف غزوة السالسل حثى صىل بأصحابه وهو 

 جنب يف ليلة باردة، واحتج باآلية ملا سأله عليه الصالة والسالم: يا عمرو صليت بأصحابك

 وأنت جنب؟ فقال يارسول الله إين احتلمت يف ليلة باردة وأشفقت إن اغتسلت أن أهلك،77

 فذكرت قوله تعالذ}َواَل َت ْقُت ُلوا أَْن ُفَسُكْم إِنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحياًم{ 

 فضحك رسول الله صىل الله عليه وسلم«. أخرجه أبو داوود وأحمد.فكيف يصح حمل الحديث 

 الذي رواه الحاكم-وليس يف الصحيحثى- عىل أن اآلمر كامنتعمداً أن ُيقتل، والحديث هو، 

 »أفضل الشهداء عند الله حمزة بن عبد املطلب، ثم رجل قام إلذ حاكم جائر فأمره ونهاه فقتل«،
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يف   عبدالجبار  القايض  قــال 

املغني: وقد اتصل بباب األمر 

املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

ووجه  اإلمامة،  عىل  الكالُم 

أكرث  أن  الباب  بهذا  اتصاله 

باملعروف  األمر  يف  يدخل  ما 

يقوم  ال  املنكر  عن  والنهي 

حديث  ويف   .73 األمئة  إال  بها 

ــل إىل  ــاء رج ــن عــبــاس ج اب

آمر  كيف  النبي¤فقال: 

املنكر  عن  وأنهي  باملعروف 

وال تأخذين يف الله لومة الئم؟ 

والسالم:  الصالة  عليه  فقال 

إىل  ذلك  إمنا  إليك  ذلك  ليس 

يعىل  أبو  ذكره   .74 السلطان” 

محمول  تقدم  الفراء.فام  ابن 

األنكار  يقتىض  قضايا  عىل 

ميلكها  ال  قوة  استعامل  فيها 

إىل  أنكارهم  يؤدي  أو  األفراد 

فتنة، وإال فإن األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر طبقا لعموم 

اآليات واألحاديث يسوغ لكل 

برشوطه  أهليته  فيه  مــن 

الخمسة ومراتبه الثالثة.     

 وأخرجه أبو نعيم وقال الهيثمي فيه ضعف.ولهذا تأوله بعض العلامء عىل أنه لد يكن يعلم 

 أنه سيقتله، وعىل أنه قال له ذلك رسا.

 فقد أخرج أحمد وابن أيب عصام يف كتاب »السنة« ورجاله ثقات كام يف »مجمع الزوائد« عن

 عياض بن َغْنٍم عنه عليه الصالة والسالم » من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فال يبد له 

 عالنية ولكن ليأخذه بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإال كان قد أدى الذي عليه له«.

 وهل ما تقوم به وسائل اإلعالم -من حث الناس عىل الخروج وتعريضهم -مبا فيهم النساء-

 لإلهانة والقتل- هو املطلوب رشعا؟ أم املطلوب هو األخذ باآلداب الرشعية يف النصح والنظر 

 يف املئاالت؟ قال اإلمام أحمد يف جوابه إلسحاق بن هانئ –وقد سأله: متى هجب عىل الرجل 

 األمرباملعروف والنهي عن املنكر؟-: ليس هذا زمان نهي، إذا غثنت بلسانك، فإن لد تستطع

 فبقلبك، وهو أضعف اإليجان، وال تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول«. ويف رواية أخرى:

 هجب األمر إذا لد تخف سيفاً وال عصا.فإذا كان هذا هو موقف ابن عباس وأحمد والكثنث 

 من العلامء يف عدم جواز تعريف النفس للقتل واألذى الجسدي.

 وقلنا إن خروج الناس إلذ الساحات من باب إنكار املنكر.

 فهل هجوز للمفتي أن يفتيهم بالخروج يف املظاهرات مع العلم باحتامل ذهاب نفوسهم أو

 إصابتهم يف التظاهر دون أن يكون متحمال إمثاً وال مرتكباً ذنباً؟

 ورشوط وجوب إنكار املنكر خمسة عند القايض أيب يعىل ابن الفراء كالرشوطالسابقة.

 إال أنه ذكر رشط استمرار الوقوع يف املنكر فإن لد يكن مستمرا عليه لد هجب اإلنكار، وأنه 

 نِكُر إذا أمكن إزالته بطريق أسهل تعثى؛ ألن إزالته بطريق أخرى إما أن ترض بامل -بصيغة 

 اسم الفاعل- فيكون يف حكم الظالد لنفسه وإن كان رضره عىل من ينكر عليه كان يف حكم

 الظالد له، وإن لد يكن كذلك كان يف حكم العابث. إن التحدي الكبنث الذي يقع عىل العلامء 

 وعىل النخب املثقفة وقادة الفكر والرأي وزعامء األحزاب، هو كيف نجد طريقا إلزالة الظلم 

 دون أن يتحول املظلوم رشعا وعقال ظاملاً لنفسه أو يف حكم الظالد لنفسه –

 حسب عبارة ابن الفراء- ألنه استعمل طرقاً أرضت به وفاقمت الظلم وضاعفت الهم 

 وأصابت األمة بقرح شديد. والحقيقة: أن الفقيه اآلن يلحق بالثورات بعد اشتعال الساحة

 ليلَعن -يف الغالب- الظالد ولكن دون أن يعالج املظلوم وال أن يداوي املكلوم بل رمبا زاده

 كلاًم عىل كلم همثه عىل السنث يف طريق ال نهاية لها من الدم. وقد كان العلامء يجنعون 

 العامة من حمل السالح ويكتفون بالوعظ، ويأمرون العامة باإلنكار بالقلب وإليك هذه

 الحكاية يقول القايض أبو يعيل ابن الفراء »فصل: يف وجوب اإلنكار عىل السلطان إذا غضب، 

ل الحدود، ورضب األبشار، واستأثر بأموال الفيء والغنائم واألعشار، فإنه هجب وعظه   وعطَّ

 وتخويفه بالله تعالذ. فأما بالقتال له وشهر السالح عليه فال هجوز ذلك. وقد نص أحمد 

 عىل هذا يف رواية حنبل قال: اجتمع فقهاء بغداد يف والية الواثق إلذ أيب عبدالله وقالوا: 
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وهكذا فإن جهة تحقيق املناط تختلف باختالف الجهات 

– "الغيايث"  يف  الحرمني  إمام  فيقول  بالخطاب،  املقصودة 

أو  الخليفة  إال  يتوالها  ال  إنها  الحدود-  يتحدث عن  وهو 

نائبه، لكنه ال خرية له يف تركها أو إنزالها. 

وأما التعازير فإنها كام يقول الشافعي طبقاً إلمام الحرمني- 

أنزلها ولو شاء  نائبه فلو شاء  أو  موكولة إىل تقدير اإلمام 

رفعها بناء عىل املصلحة. 

فيها  املناَط  تُحقق  إمنا  لألمة  العامة  القضايا  كل  وكذلك 

الجهُة الوالئية املختصة، كإنزال العقوبات وكفرض الرضائب 

تقتيض  أو حاجة  معينة  لقيام رضورات  األموال  ومصادرة 

يفرض  أْن  له  اإلمــام  أنَّ  الحرمني  إمــام  قرر  وقد  ذلــك، 

أعباء  ملواجهة  وذلك  املال،  بيُت  يَْصَفُر  عندما  الرضائب 

"املرتزقة"  سامهم  الذين  الجند  رواتب  وبخاصة  الدولة 

املتطوعة. وقد شهد  أنهم جنود محرتفون وليسوا من  أي 

مسألة  األندلس يف  الفقهاء يف  بني  نزاعاً  اإلسالمي  التاريخ 

الرضائب عىل املسلمني، فأفتى به الشاطبي، وخالفه شيخه 

والغزايل  الحرمني  إلمام  الجواز  وأصل   ، لُبٍّ بن  سعيد  أبو 

بعض  موقف  عىل  يدل  ما  طريف  ومن  األمة.  لرضورات 

لدفع  باألندلس  املرية  أهل  رفُض  الرضائب  من  العلامء 

املعونة ألمري املسلمني يوسف ابن تاشفني حتى يحلف يف 

فيه  ليس  املال  بيت  بأن  العلامء  بحرضة  الجامع  املسجد 

يشء ليستوجب تلك املعونة.

 إن هذا األمنث قد تفاقم وفشا -يعنون إظهار 

 القول بخلق القرآن وغنث ذلك-، فال نرىض 

 بإمرته وال سلطانه. فناظرهم يف ذلك، وقال: 

 عليكم بالنُّكرة بقلوبكم، وال تخلعوا يداً من 

 طاعة، وال تشقوا عصا املسلمثى، وال تسفكوا 

 دماءكم ودماء املسلمثى معكم، وانظروا يف 

، أو   عاقبة أمركم، واصربوا حتى يسرثيح برٌّ

 يسرثاح من فاجر.{القايض أبو يعىل »األمر 

 باملعروف والنهي عن املنكر« ص50

قصة  ـــدارك"  "امل يف  عياض  القايض  ــر  وذك

شيخه  أن  مفادها  عنه  الله  ريض  مالك  عن 

من  رجل  عىل  أنكر  هرمز  بن  عبدالرحمن 

أهل األقدار –أي أهل املكانة- ملا رآه قامئاً مع 

امرأة عىل الطريق، فأمر الرجل عبيده برضب 

ابن هرمز -رحمه الله تعاىل- حتى حمل إىل 

فجعل  مالك،  وفيهم  الناس  فعاده  منزله، 

يشكو، والناس يدعون له، ومالك ساكٌت، ثم 

تكلم فقال: إنَّ هذا مل يكن لك، تأيت إىل رجل 

من أهل القدر عىل باب داره ومعه حشمه 

ومواليه. فقال ابن هرمز: فرتى أين أخطأت؟ 

فقال: إي والله، وذكر باقي الحكاية.}172/1{    
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وذكرها   ،75 خلكان  البن  األعيان  وفيات  يف  القصة  وأصل 

البناين يف حاشيته عند قول خليل يف باب الزكاة "ودفعت 

لإلمام العدل وإن عينا"، وهذا يدل عىل أن اإلمام يف هذه 

القضايا وأمثالها هو الذي يحقق املناط.   

السياسة  يف  ونوابه  الحاكُم  هو  للمناط  محقق  أهم  إن 

الرشعية، والقضاة يف املسائل املعتمدة عىل األعراف وقضايا 

اإلثباتات والبينات.

التباُس  هي  املناط  محقق  يواجهها  التي  املشكلة  ولكن 

املصالح باملفاسد، فام من مصلحة إال وفيها مفسدة يف وجه 

من الوجوه، وال توجد مفسدٌة عريٌة من مصلحة من وجه، 

املصلحة  كانت  فام  بالغلبة،  فالعربة  الشاطبي،  يقول  كام 

اعترب  أغلَب  اعترب مصلحًة، وما كانت مفسدتُه  أغلَب  فيه 

مفسدًة. فرتتيب أحكام الرشع حسب ما يرتجح يف ذلك.

الرأي  حصيف  يكون  أن  ينبغي  املناط  محقق  فإن  ولهذا 

متجردا عن الهوى وغلبة الحظوظ النفسية -بقدر اإلمكان- 

انبنى عليها اإلسالم -كتابا وسنة-  التي  الشورى  ولهذا فإن 

تجـد مكانـها هـنا يف تحـقيق املـناط يف تـعريف املصالح 

واملفاسد.

يشء  حقيقة  عن  بحثاً  يكون  قد  املناط  تحقيق  أّن  وكام 

لوضعه يف محله دون حافٍز من مصلحة داعيٍة أو مفسدة 

ُمنافيٍة، إال أن تحقيق املناط هو تنزيل الحكم، فهل ميكن 

الحقًة،  مرحلًة  الحكم  تنزيُل  فيكون  متباينتني؟  اعتبارهام 

فيتحقق املناط باملقدمة األوىل عند الشاطبي أي التأكيد

يف ترجمة يوسف بن تاشفني رحمه 
 75

 الله تعاىل، فقال: وقد روي أيضاً أن أمري 

 املسلمني طلب من أهل البالد املعونة عىل 

 ما هو بصدده، فوصل كتابه إىل املرية يف 

 هذا املعنى، وذكر فيه أن جامعة أفتوه 

 بجواز طلب ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب 

 ريض الله عنه، فقال أهل املرية لقايض 

 بلدهم وهو أبو عبد الله ابن الفراء أن

 يكتب جوابه، وكان هذا القايض من الدين 

 والورع عىل ما ينبغي، فكتب إليه: أما 

 بعد ما ذكره أمري املسلمني من اقتضاء 

 املعونة وتأخري عن ذلك، وأن أبا الوليد 

 الباجي وجميع القضاة والفقهاء بالعدوة 

 واألندلس أفتوا بأّن عمر بن الخطاب ريض 

 الله عنه اقتضاها، وكان صاحب رسول 

 الله وضجيعه يف قربه وال ُيشك يف عدله، 

 فليس أمري املسلمني بصاحب رسول الله وال 

 بضجيعه يف قربه، وال من ال يشك يف عدله، 

 فإن كان الفقهاء والقضاة أنزلوك مبنزلته يف 

 العدل فالله سائلهم عن تقلدهم فيك، وما 

 اقتضاها عمر حتى دخل مسجد رسول الله 

 وحلف أن ليس عنده درهم واحد من بيت 

 مال املسلمني ينفقه عليهم، فلتدخل املسجد 

 الجامع هنالك بحرضة أهل العلم، وتحلف 

 أن ليس عندك درهم واحد، وال يف بيت مال 

 املسلمني، وحينئذ تستوجب ذلك، والسالم.
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عىل أن املاَء مطلٌق، وأنَّ املاَء املطلَق يجوز التطهر به، وهي 

املقدمة النقلية، أما تنزيل الحكم يف الحقيقة فهو بالنتيجة 

التنزّل  76 ثم يكون  به  التطهر  املاء بعينه يجوز  وهي هذا 

بالتطهر به.

}الحدود{  الرشعية  العقوبات  مسألة  إىل  هنا  نشري  ولعلنا 

وأبرزت  ه،  وضــدَّ اليشَء  أفرزت  ثورات  جو  يف  تعترب  التي 

التناقض  –وكلمة  حقيقتها  أجىل  يف  املجتمعيَة  التناقضاِت 

مبعناها املنطقي تعني بأن الشيئني ال يجتمعان وال يرتفعان، 

بينام يعني التضاد كونـهام ال يجتمعان لكنهام قد يرتفعان، 

فـاألول أكرث داللـة عىل الصـراع ألنـه مـن تنازع البـقاء-.

وبناء عىل مبدإ تحقيق املناط الذي يجب أن يطلق من عقاله 

ويرسح يف مجاله، فإّن كثرياً من القضايا الفقهية سرتاجع عىل 

ضوء ناره. 

األنواع  يف  املناط  تحقيق  يف  الشاطبي  قاله  ما  فإن  ولهذا 

واألشخاص جديٌر بالتطبيق عىل األمم وعىل تقلبات الزمان 

َ املطلَق، كام أن املكاَن  واملكان، فالزمان فيزيائياً مل يعد املتغريِّ

الثابَت املطلَق، ذلك عنواٌن آخُر يصلح للتجديد يف  مل يعد 

علم الكالم.

السلطانية  املسائل  يف  املناط  وتحقيق  التنزيل  مسألة  إنَّ 

بيان وتفتقر إىل برهان، ووجه ذلك أنَّ األحكام  تحتاج إىل 

بنص  إال  نسخها  ميكن  ال  بإطالق  الشارع  من  بنص  الثابتة 

من الشارع -وال نسخ بعد انتقاله عليه الصالة والسالم إىل 

الرفيق األعىل-، إال أّن معظَم مسائل اإلمامة عريٌة عن مسلك 

القطع، خليٌة عن مدارك اليقني 77، كام قال إمام الحرمني.

قال الغزايل: ومنها قولهم: أن الطريق
 76

 الذي ذكرمتوه يف اإلنتاج ال ينتفع به، ألن 

 من علم املقدمات عىل رشطكم فقد عرف 

 النتيجة مع تلك املقدمات، بل يف املقدمات 

 عني النتيجة، فإن من عرف أن اإلنسان 

 حيوان وأن الحيوان جسم، فيكون قد عرف 

 يف جملة ذلك أن اإلنسان جسم، فال يكون 

 العلم بكونه جساًم علام زائدا مستفادا 

 من هذه املقدمات. قلنا: العلم بالنتيجة 

 علم ثابت زائد عىل العلم باملقدمتني. وأما 

 مثال اإلنسان والحيوان فال نورده إال للمثال 

 املحض، وإمنا ينتفع بها فيام ميكن أن يكون 

 مطلوبا مشكال، وليس هذا من هذا الجنس 

 بل ميكن أن ال يتبني لإلنسان النتيجة، وإن 

 كان كل واحدة من املقدمتني بينة عنده 

 فقد يعلم اإلنسان أن كل جسم مؤلف، 

 وأن كل مؤلف حادث، وهو مع ذلك غافل 

 عن نسبة الحدوث إىل الجسم، وأن الجسم 

 حادث فنسبة الحدوث إىل الجسم غري نسبة 

 الحدوث إىل املؤلف، وغري نسبة املؤلف 

 إىل الجسم بل هو علم حادث يحصل عند 

 حصول املقدمتني وإحضارهام معا يف 

 الذهن، مع توجه النفس نحو طلب النتيجة.

 }معيار العلم ص215{

الغيايث ص 75
 77
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يجب أن نقرر أنَّ القضايا الرشعية منها ما )يتعلق باألشخاص الطبيعيني(، ويسمى بفرض 

وا عنه بأنه: ما تخص مصلحتُه الفاعَل. و)ما يتعلق باملجتمع( ويسمى بفروض  العني، وعربَّ

وا عنه بأنه: ما مصلحته تحصل مبجرد وقوعه بغض النظر عمن قام به، وهذا  الكفاية، وعربَّ

ينقسم إىل ما يجوز لعامة الناس أن يقوموا به كالصالة عىل الجنائز وتعلُّم العلم الزائد 

عىل فرض العني، ومنها ما ال يجوز للعامة أن يقوموا به، وهو األحكام السلطانية كإقامة 

عىل  العائدة  التدابري  ومختلف  األمم،  بني  والسالم  الحرب  وإعالن  والتعزيرات  الحدود 

املجتمع بالفائدة؛ كنصب القضاة وتعيني املوظفني لجباية املال إذا وجد السلطان. يقول 

إمام الحرمني: والتعزيرات آئلة إىل اإلمام ومن ينوب عنه. وقال عن الشافعي: إن شاء اإلمام 

عفا عنها، وإن شاء أقامها، حسبام يراه من املصلحة.- هذا معنى كالمه فلرياجع يف الغيايث-.

ويقول عن الحدود إن أمرها يرجع إىل اإلمام أيضا، ولكن من املقرر أن ليس له الخرية يف 

إقامتها وعدمه.

مسألة "الحدود" أو ما أصبح يعرف بــتطبيق الرشيعة: 

هذه املسألة تحتاج يف استثناءاتها إىل تحقيق املناط، ولكنها قبل ذلك تفتقر بالرضورة إىل 

تخريج املناط إلثبات العلة يف األصل -وهو أرض العدو أو تخوم العدو- قبل النظر يف قبول 

املحل وهو أرض ليست بأرض عدو وال عىل تخومها باملعنى القديم، ولكنها قلقة ألّن الكثري 

ولعدوى  اإلميـان،  يف  لضعف  القرسية  البدنيـة  العقوبات  يقبلون  يعودوا  لـم  أهلها  من 

الزمان واملكان.     

إننا يف غنى عن القول: إن املسلم عليه أْن يتابع الرشيعة، وأن ال يَْعِدَل عنها وال يحيد، إذا 

يَعٍة من اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َواَل تَتَِّبْع أَْهَواَء  ثبتت وروداً وداللة. قال تعاىل}ثُمَّ َجَعلَْناَك َعىَل رَشِ

الَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن{

ولكن كيف يكون االتباع؟ لإلجابة عليه فلنقل ما هي الرشيعة؟ مع طي األقوال واآلراء 

الكثرية حول املفهوم لغة واصطالحا، نقول: إنها اإلميان "االعتقاد"، وإنها األحكام "العملية".

يَْنا ِبِه يِن َما َوىصَّ ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيَْنا إِلَيَْك َوَما َوصَّ َع لَُكْم ِمَن الدِّ دليل األول: }رَشَ
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ِفيِه  تَتََفرَّقُوا  َوال  يَن  الدِّ أَِقيُموا  أَْن  َوِعيَس  َوُموىَس  إِبْرَاِهيَم 

إِلَيِْه{ والذي رشع هنا هو  َما تَْدُعوُهْم  الُْمرْشِكنَِي  كَرُبَ َعىَل 

العقائد الجامعة.

فالرشعة  َوِمْنَهاًجا{  رِشَْعًة  ِمْنُكْم  َجَعلَْنا  الثاين:}لُِكلٍّ  ودليل 

األول  املستوى  فإّن  ولهذا  العملية؛  األحكام  هي  الخاصة 

الرسول  تصديق  وهو  ثابت،  بكل  اإلميان  دائرة  يف  يدخل 

عليه الصالة والسالم يف كل ما ثبت عنه ثبوتاً قطعياً بداللة 

قطعية. –ونعني بالثبوت القطعي أن يكون قرآنا أو حديثاً 

متواتراً ساملاً من معارض قوي، ونعني بالداللة القطعية أن 

نَّصاً يف مصطلح الجمهور ال  أو  الحنفية  عند  اً  يكون مفرسَّ

يقبل التأويل. 

أما املستوى الثاين: فهو األحكام العملية، املحاطة بخطاب 

التكليف.  بأحكام  متفاعلة  وموانع،  أسباباً ورشوطاً  الوضع 

مل  إذا  امللة  عن  خروٌج  بها  القيام  عدم  عن  ينشأ  ال  فهذه 

تقرتن بإنكار أو جحد لقاطع كام عليه املحققون من علامء 

السلف والخلف.

 ولهذا فإن عدم تطبيق الحدود يدخل يف الدائرة الثانية، إال 

إذا خرج من دائرة العمل إىل دائرة االعتقاد بحيث صحب 

الرتَك إنكاٌر أو جحٌد 78.

فكيف يحقق املناط يف هذه املسألة -درءا للتكفري وإبعادا 

لشبح الفتنة، بل وتجنبا لإلثم؛ إذا صحت األعامل وصلحت 

النوايا-؟   

إّن من أفضل من تناول هذا املوضوع ابن القيم يف "إعالم 

املوقعني" تحت عنوان: "اختالف الفتوى باختالف املكان 

 أقوال العلامء يف تكفري من مل يحكم مبا أنزل 

تفسريه  بن عطية يف  الحق  قال عبد  الله: 

"املحرر الوجيز": واختلف العلامء يف املراد 

بقول تعاىل: ﴿َوَمن لَّْم َيْحُكْم مِبَا أَْنزََل اللُه 

َفأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن﴾. فقال جامعة: املراد 

والفاسقني،  والظاملني  بالكافرين  اليهود 

النبي¤ من  وروي يف هذا حديث عن 

طريق الرباء بن عازب. 

وقالت جامعة عظيمة من أهل العلم: اآلية 

متناولة كل من مل يحكم مبا أنزل الله، ولكنه 

يف أمراء هذه األمة كفر معصية ال يخرجهم 

من اإلميان".) ابن عطية 456/4-457( قال 

يف فتح القدير: وأخرج ابن جرير وابن املنذر 

وابن أيب حاتم عن ابن عباس يف قوله: َوَمن 

لَّْم َيْحُكْم يقول: من جحد الحكم مبا أنزل 

به  يحكم  ومل  به  أقر  ومن  كفر،  فقد  الله 

فهو ظامل فاسق. وأخرج الفريايب وسعيد بن 

منصور وابن املنذر وابن أيب حاتم والحاكم 

ابن عباس  البيهقي يف سننه عن  وصححه 

أَْنزََل  مِبَا  َيْحُكْم  لَّْم  ﴿َوَمن  تعاىل:  قوله  يف 

اللُه َفأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن﴾. قال: إنه ليس 

بالكفر الذي يذهبون إليه، وإنه ليس كفرًا 

ينقل عن امللة بل دون كفره.

وأخرج عبد الله بن حميد وابن املنذر عن 

لَّْم َيْحُكْم  عطاء بن أيب رباح قوله: ﴿َوَمن 

قال  اْلَكاِفُروَن﴾،  ُهُم  َفأُولَِئَك  اللُه  أَْنزََل  مِبَا 

: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق 

دون فسق. قال طاؤوس وغريه: ليس بكفر 

ينقل عن امللة، ولكنه كفر دون كفر، وهذا 

يختلف إن حكم مبا عنده عىل أنه من عند 

الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حَكَم 

78
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أرض  فاملكان  ــان”،  ــزم وال

مناطاً  جعلها  التي  العدو 

تعطيله،  أو  الحد  لتأخري 

واستدل عليه بالسنة وعمل 

الصحابة واإلجامع والقياس.

أما السنة فحديث برس ابن 

النبي¤  أن  ــاة:  أرط أيب 

يف  ــدي  األي تقطع  أن  نهى 

داود  أبو  79.}رواه  الغزو 

وأحمد والدارمي{.

حد  فهذا  القيم:  ابن  يقول 

نهى  وقد  الله،  حدود  من 

عن إقامته يف الغزو خشية 

أن يرتتب عليه ما هو أبغض 

أو  تعطيله  من  الله  إىل 

لصاحبه  لُحُوٍق  من  تأخريه 

وغضبا،  حميًة  باملرشكني 

كام قال عمر، وأبو الدرداء 

نص  وغريهم.وقد  وحذيفة 

واألوزاعي  وإسحاق  أحمد، 

علامء  ــن  مـــ ــم  ـــ ــريه وغ

الحــدوَد  أن  عـىل  اإلسـالم 

ال تقـام يف أرض العـدو. 

به هو ومعصية فهو ذنب تدركه املغفرة عىل أصل أهل السنة يف الغفران للمذنبني، قال القشريي: 

ومذهب الخوارج أن من ارتيش وحكم بغري حكم فهو كافر، وعزي هذا إىل الحسن والسدي".) 

التحرير والتنوير 212-211/6(

قال الحافظ أبو عمر بن عبد الرب يف كتابه "التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد": وأجمع 

د ذلك عاملًا به، رويت يف ذلك آثار شديدة  العلامء عىل أن الجور يف الحكم من الكبائر ملن تعمَّ

الُِموَن،  عن السلف، وقال الله : َوَمن لَّْم َيْحُكْم مِبَا أَْنزََل اللُه َفأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن اْلَفاِسُقوَن، الظَّ

نزلت يف أهل الكتاب.

قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا، قالوا: ليس بكفر ينقل عن املّلة إذا فعل ذلك رجل من 

هذه األُمة حتى يكفر بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وروي هذا املعني عن جامعة 

ا اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا لَِجَهنََّم  العلامء بتأويل القرآن، منهم: ابن عباس وطاؤوس وعطاء.  وقال الله : َوأَمَّ

َحَطًبا، والقاسط: الظامل الجائر".) التمهيد 74/5-75( وقد ذكر شيخ اإلسالم ذلك يف أكرث من موضع 

فقال: وإذا كان من قول السلف أن اإلنسان يكون فيه إميان ونفاق فكذلك يف قولهم إنه يكون 

فيه إميان وكفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن امللة كام قال ابن عباس وأصحابه يف قوله: َوَمن لَّْم 

َيْحُكْم مِبَا أَْنزََل اللُه َفأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن.

قالوا: كفروا كفرًا ال ينقل عن امللة، وقد اتبعهم عىل ذلك أحمد بن حنبل وغريه من أمئة السنة".

) مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 312( وقال يف موضع آخر: ويف صحيح مسلم قال: قال رسول الله 

: امل تروا إىل ما قال ربكم؟ ما أنعمت عىل عبادي نعمة إال أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون 

بالكواكب وبالكواكب". 

ونظائر هذا موجودة يف األحاديث، وقال ابن عباس وغري واحد من السلف يف قوله تعاىل:َوَمن لَّْم 

َيْحُكْم مِبَا أَْنزََل اللُه َفأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن.

الُِموَن، اْلَفاِسُقوَن كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم, وقد ذكر  َفأُولَِئَك ُهُم، الظَّ

ذلك أحمد والبخاري وغريهام".)الفتاوى522/7( ومن أراد املزيد فلرياجع بجث "التكفري" يف كتابنا 

)فتاوى فكرية( 

يجب أن نوضح أوال: أن العمل قد يطلق ويراد به االعتقاد، كام يف الحديث الصحيح عن أيب هريرة 

قال: ُسِئَل النَِّبيُّ أَيُّ األَْعاَمِل أَْفَضُل؟ َقاَل: »إِمَياٌن ِباللَِّه َورَُسولِِه« ِقيَل: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: »ِجَهاٌد يِف َسِبيِل 

اللَِّه« ِقيَل: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: »َحجٌّ َمرْبُوٌر«.-متفق عليه-

فام ذكرناه ال يعني أننا نقول باإلرجاء الذي يرى من يقول به: أنه كام ال ينفع مع الرشك عمل 

كذلك ال يرض مع اإلميان عمل، وال يدخل النار أحد من أهل القبلة. –حسب عبارة الفرقة الخامسة 

من املرجئة- بل نقول إن اإلميان كام هو اعتقاد –كام فيي حديث جربيل املشهور- فإنه أيضا قول 

باللسان وعمل باألركان، وإنه يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة. ولكنه ال يكفر بالذنب 

–سواء كان تركاً لواجب أو إقداماً عىل محرم- عىل مذهب الجمهور عىل خالف يف تارك الصالة.
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وذكرها أبو القاسم الخرقي يف مخترصه فقال: ال يُقام الحدُّ 

عىل مسلم يف أرض العدو 79.

قلت: ويؤخذ من هذا أنَّ اإلمام العدل الراعي مصالح الدنيا 

والدين يف مقام التنزيل يجوز له أن يعلق الحد أو القصاص 

إذا ترتبت عليهام مفسدٌة أعظم كام فعل عمر ريض الله 

عنه عام الرمادة، وقال يف غلامن حاطب بن أيب بلتعة الذين 

. وَغرَّم حاطباً  رسقوا: لوال أنكم تُجيعونهم ألقمت عليهم الحدَّ

القيمَة مضاعفًة. كام أوقف نفي املحكوم عليه يف جرمية 

أخالقية، خوفاً من التحاقه بدار الكفر. وكام ذكرنا عن عيل 

يف مسألة القصاص، وإلغاء سعد لعقوبة رشب الخمر عن أيب 

محجن الثقفي.  

وقد رأينا أن الخلفاء الراشدين حققوا املناَط يف شتى الحقول، 

من نظام الحكم إىل جباية األموال إىل الحدود والدماء، وذلك 

عبارة  -حسب  الوقت"  و"حال  الزمان  اعتبار  عىل  شاهد 

الشاطبي- وأحوال اإلنسان.  

ونحن اليوم بحاجة إىل تحقيق املناط من الجهات املنوط 

بها الحكم: اإلمام –الرئيس -الربملان، طبقا للجهات املخوَّلة 

بعقد البيعة أو تعاقد التفويض االنتخايب، فعليها أن تتحمل 

املسؤولية. وهذا ليس مجاملًة ألحد وال نفاقاً، ولكن تحقيقاً 

ملناط الواقع مبيزان املصالح مبراجعة العلل التي أشري إليها 

يف اآلثار املذكورة عن الصحابة يف النهي عن إيقاع الحدود 

يف أرض العدو وتخومها، ال يجلد أمري جيش وال رجل من 

املسلمني حتى يجاوز الدرب قافال. فعمر يقول: خوف أن 

 الرتمذي: باب "ما جاء أنَّ ال تقطع األيدي 
79

يف الغزو"، وغريه.
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إقامة  بالكفار. وحذيفة ينهى عن  الشيطان، فيلحق  يركبه 

الحد عىل األمري الذي يرشب الخمر، قائال: إنه يُطِمع فيكم 

الحدود  إقامة  عن  النهي  إن  يقول:  القيم  وابن  عدوَّكم. 

ملصلحة اإلسالم والخوف من لحوق املحدود باملرشكني. 

والتعطيل  التأخري،  أو  التعطيل  عن  يتحدث  القيم  وابن 

مذهب أيب حنيفة، والتأخري مذهب اإلمام أحمد 80.

 وهنا يربز سؤاالن: أولهام: يتعلق بتخريج املناط، أي إثبات 

العلة باملناسبة، وهو املقدمة األوىل. والثاين: بتحقيق املناط، 

أي إصدار حكم عىل الواقع، وهو املقدمة الثانية.

أما السؤال األول: ما هي علة عدم إقامة الحدود يف أرض 

العدو أو تخوم أرض لعدو؟ 

يشري ابن القيم إىل مصلحة اإلسالم، وهي علة أشبه بالحكمة، 

وهي أعم من أن تكون علة خاصة. 

ومع ذلك فلو أضفنا إليها محقق املناط وهو اإلمام الذي 

له  اإلمام  إن  هل  وهو:  آخر  سؤال  لنشأ  املصلحة،  يعرف 

صالحيُة تعليِق الحدود للمصلحة؟

االلتحاق  الخوف عىل املحدود من  العلة األخرى فهي  أما 

بالكفار، وحينئذ فإن محل العلة هو الشخص نفسه صاحب 

الجرمية. وهنا تكون مراعاُة حالِة الشخص واملحافظُة عىل 

أصِل دينه هي العلة. فهل هي علة مركبة من الخوف عليه 

وكونه يف أرض العدو، فتكون  قارصًة، بحيث إذا سقط أحد 

العنارص توقف؛ ألنها مبنزلة جزء العلة، وهو نوع من األنواع 

الثالثة للعلة الواقفة عىل القول بها، أم أنها علة متعدية

ابن القيم    إعالم املوقعني    3/17
 80

لإلطالع عىل النقول يراجع ابن قدامة يف 
81

   املغني وابن القيم يف إعالم املوقعني. كام 

   يراجع الرتمذي وأبو داود ومسند أحمد 

   وغريها من الكتب.
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األرض  لتكون  العدو؛  أرض  بإلغاء صفة  املناط  فيها  وينقح 

تبديل  مـن  الخوف  عىل  العلة  مـدار  ويـكون  القلقـة، 

املحدود لدينه؟ 

ما هي  الواقع  اليوم هو سؤال عن  نطرحه  الذي  والسؤال 

درجة القلق يف الكثري من البالد املسلمة؟ وما هو استعداد 

يتأثر  وكيف  عليهم،  البدنية  العقوبة  إيقاع  لقبول  األفراد 

والؤهم للدين؟ وهل سيلتحقون بغري املسلمني؟

الحدود  لدرء  متثل شبهة  املسلمني  بالد  بعض  أوضاع  وهل 

بالشبهات؟ بناء عىل تشوف الشارع لدرئها، كام يف الحديث 

الذي رواه الحاكم، "ادرءوا الحدود ما استطعتم" 82. وحديث 

الذي قال يا رسول الله إين أصبت حداً فأقم يّف كتاب الله 

قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم، قال: فإن الله قد غفر 

النفس  عىل  السرت  وأحاديث   .83 حدك"  قال  أو  ذنبك،  لك 

والسرت عىل الغري، "يَا َهزَّاُل لَْو كُْنَت َسرَتْتَُه َعلَيِْه ِبثَْوِبَك لََكاَن 

َخرْيًا لََك ِمامَّ َصَنْعَت" 84.ويف رسالة عمر بن عبد العزيز لبعض 

ريض  والقطع"85.وقال  الصلب  يف  إليه  بالرجوع  يأمر  والته 

الله عنه "تحدث للناس أقضيٌة بقدر ما أحدثوا من الفجور". 

بالشبهات،  استطعتم  ما  الحدود  "ادرءوا  أخرى:  رسالة  ويف 

ولنئ تخطئ يف العفو خري من أن تجاوز يف العقوبة" 86.

وختاماً: فإّن وجوب إقامة الحدود يف الظروف االعتيادية ال 

غبار عليه، واالعرتاف به واإلقرار يدخل يف دائرة اإلميان. وقد 

جاء يف الحديث الضعيف: "لحٌد يقام يف األرض خري من أن 

متطروا أربعني صباحاً". إذا مل يؤد إىل منكر أكرب.

البيهقي يف "كتاب الحدود" باب "ما جاء 
 82

     يف درء الحدود بالشبهات"، ورواه الرتمذي 

    والدار قطني.     

متفق عليه
 83

 أحمد يف "املسند"
84

 ابن القيم   أحكام أهل الذمة
 85

 ابن الجوزي   سرية عمر بن عبدالعزيز 
 86
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أو  الحاكم  لنعذر  الواقع  نجامل  أن  هذا  من  املراد  وليس 

املحكوم وال نتجاهل الواقع لُنعذر.

املطلوب تحقيق املناط من الجهات املسؤولة املؤمتنة عىل 

ال  الذي  الفقيه  يكون  أن  بالرضورة  وليس  والعباد،  البالد 

يعرف جلية األمر وال مئاالت األفعال وال اإلشكاالت الداخلية 

التي تقرتب من الحرب األهلية وال التدخالت الخارجية التي 

أصبحت جزءاً من املعادلة يف القرارات الوطنية.

مع اإلشارة إىل قاعدة "ال يسقط امليسور بسقوط املعسور"، 

ودليلها }فَاتَُّقوا اللََّه َما اْستَطَْعتُْم{ ومعنى ذلك عملياً:

 1- أْن ال يعرو املحلُّ عن عقوبة؛ ألّن الكيلَّ العام هوالعقوبة 

     فال يرتك ما ميكن منه.  

2- أن يسعى الـدعاة إىل تخليق املجتمع بوسـائل الدعوة، 

   وغرس القـيم الفـضىل يف النفـوس حتى تنقاد للفضيلة 

   طوعاً، وتعف عن الرذيلة طبعاً.  

3- أن تسعى األمة إىل استكامل القوة الداخلية والخارجية، 

    لتستكمل بناء نظمها الترشيعية طبقا ألعرق وأحـق مـا 

    يف تراثها، وأنفع وأنجع ما تقرتحه الحداثة 87.

4- مامرسة الحوار الدائم مع الفئات الداخلية والخارجيـة؛ 

    ليكون اإلقناع واالقتناع بديال عن اإلكراه الذي يجر مـن 

    املفاسد أكرث مام يجلب من املصالح يف هذا العرص.  

 يجب أن نتبّنى، إذا، تصوراً متزناً للحداثة 
87

 ال يجعل منها تدمرياً للنظام القائم باسم 

 أقوى املصالح االقتصادية وال انتصاراً للفكر 

 العقالين،،، ال ميكن فصل فتوحات الحداثة 

 عام تنطوي عليه من أخطار يفرتض بها 

 هي نفسها اتقاؤها.}آالن تورين   براديغام 

 الجديدة ص 158 {
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إنها مسألة هامة عىل الجهات الوالئية أن تحقق املناط فيها، وليس املفتي وال الفقيه الذي 

ال صالحية له يف تحقيق املناط. كام أسلفنا.  

وهناك مسألة أخرى هي مسألة الرضائب لحاجة ميزانية الدولة، وكذلك مسألة االقرتاض 

الربوي من السوق الدولية.

يف  نراه  أن  ميكن  كام  التكليف،  أحوال  من  يحىص  ال  عدد  يف  يتدخل  املناط  تحقيق  إن 

القوانني الوضعية يف مبدأ الظروف املخففة واملشددة يف عقوبة الجرمية، وتشخيص الُجرم. 

ولتوضيح العالقة بني تحقيق املناط والنصوص اآلمرة يجب أْن نوضح أّن النصوص عندما 

واألزمنة  لألحوال  عموَمها  أن  إال  العام،  أفراد  إىل  يتوجه  فعمومها  الصيغة  يف  عامًة  تَرُِد 

السبيك  ابن  عند  باللزوم  عليها  يدل  وإمنا  األصوليني،  بعض  عند  مطابقًة  ليس  واألمكنة 

ووالده وابن السمعاين، وليست مدلوالً عليها باللزوم وال داخلًة يف العموم، ، بل العالقة 

بينهام عالقة إطالق، وهذا ما ذهب إليه القرايف.

قال يف املراقي: 

                     ويَلزُم العموُم يف الزَّمان         والحاِل لألَفراد واملكان

م التقي إَذا يُنايف                      إطالقُه يف تلك للقرايف     وَعمِّ

ومعنى اإلطالق أن العموم يف األفراد ال يلزم منه عموم األزمنة واألحوال واألمكنة فهو فيها 

مطلق؛ ألنه ال صيغة له فيها.
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- ما هي المجاالت المرشحة؟
1-  مجال الدولة اإلسالمية: 

ومامرسة رشعية،  عقلية  ناشئة عن رضورة  فهي  األصل  فمن حيث  اإلسالمية  الدولة  أما 

وهي من نوع املصالح التي يوجبها الرشع إلدارة شئون الخلق والقيام بالخالفة يف األرض. 

وجامهري العلامء عىل وجوب قيام دولة، وهذا أصل مل يخالف فيه إال قلة كابن كيسان 

األصم وبعض املعتزلة ويف العرص الحديثة عيل عبدالرزاق وبعض املعارصين. 

للخاصة  معروفة  والسنة  الكتاب  من  نصوص  إىل  الجملة  يف  راجع  الدولة  وجود  وأصل 

والعامة قال تعاىل ﴿لََقْد أَرَْسلَْنا رُُسلََنا ِبالْبَيَِّناِت َوأَنْزَلَْنا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْميزَاَن لِيَُقوَم النَّاُس 

ِبالِْقْسِط َوأَنْزَلَْنا الَْحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَْعلََم اللَُّه َمْن يَْنرُصُُه َورُُسلَُه ِبالَْغيِْب 

إِنَّ اللََّه قَِويٌّ َعِزيٌز﴾

للقيام بالقسط ال بد من جهة حاكمة وسلطة نافذة، وهذا ما وردت فيه أحاديث وآثار 

كثرية معروفة. 

ورضورة سلطان يتوىل القيام عىل مهامٍت ووظائف ال ميكن لألفراد أن يتعاطوها أمٌر معلوٌم 

من الدين بالرضورة، ومسلَّم من العقالء يف كل امللل والنِّحل. 

ولهذا تناول األولون موضوع الدولة اإلسالمية تحت اسم اإلمامة الخالفة ووظائفها باعتباره 

أمر ال مرية فيه. ولقد أجمل إمام الحرمني معنى اإلمامة ووجوب نَْصب األمئة وقادة األمة 

الدين  مهامت  يف  والعامة،  بالخاصة  تتعلق  عاّمة،  وزعامٌة  تامة،  رياسٌة  "اإلمامُة  بقوله: 

وكفُّ  والسيف،  بالحجة  الدعوة  وإقامُة  الرعية،  ورعاية  الحوزة،  حفُظ  مهمتها  والدنيا، 

املمتنعني،  من  الحقوق  واستيفاُء  الظاملني،  من  للمظلومني  واالنتصاُف  والحيف،  الخيف 

وإيفاؤها عىل املستحقني".

وفصل بني إمامة االختيار والسعة وإمامة الرضورة والَغلَبة يف كتابه "الغيايث"، إال أنَّ إمام 

الحرمني يرى أنَّ معظم ما يتعلق باإلمامة يقبل االجتهاد ألنها َعِريٌَة من مسالك القطع َخلِيٌَّة 

عن مدارك اليقني.
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وهذه الجملة تعترب املفتاَح الذهبيَّ لباب االجتهاد بتحقيق املناط يف األحكام السلطانية 

أو الفقه السيايس. 

فام هو مفهوم الدولة الدينية أو اإلسالمية؟

 إن تفكيك العنوان رضوري إلدراك املعنى املركب ومدى مدلوله.

التي تكون للمرة، فاملفهوم العريب  اللغوي هي مصدر عىل وزن فعلة  فالدولة يف األصل 

يالحظ معنى النوبة ومعنى التداول الذي يشري إىل النرص أو الهزمية. ولهذا فأكرث ما تذكر 

اأْلَيَّاُم  تعاىل}َوتِلَْك  قوله  التداول  العباس، ويف معنى  بني  إىل معنى غريها، كدولة  مضافة 

مسيك  بن  فروة  الشاعر  قال  ِمْنُكم{  اأْلَْغِنيَاِء  بنَْيَ  ُدولًَة  يَُكوَن  اَل  }يَكْ  النَّاس{  بنَْيَ  نَُداِولَُها 

املرادي: 

ْهُر َدْولَتُُه ِسَجاٌل ... تَُكرُّ رُصُوفُُه ِحيًنا فَِحيًنا                كََذاَك الدَّ

أما املفهوم الحديث فهي: "مجموعة برشية تقيم عىل أرض محددة تخضع لسلطة واحدة، 

ميكن أن تعترب شخصية معنوية، قد تكون إمرباطورية، أمة، بلداً، قوة، جمهورية، مملكة". 

وميكن أن تعرف بأنها: السلطة السيادية السياسية التي تتمتع بالشخصية القانونية وتخضع 

لها مجموعة برشية.

والعتبارات عملية يعترب التعريف الثاين كافياً؛ ألّن االشكاالت السياسية والفلسفية والقانونية 

مردها إىل السلطة أصلها وشكلها، من أين نالت مرشوعيتها وما هي أرومتها وهل تورث أو 

تنتخب؟ ومن أي صورة تركب؟ ثم كيف تترصف وتدبر وتؤلف؟

أما اإلسالمية: وهو القيد األول أو الفصل األول يف التعريف، -كام يقول املناطقة يف الحد 
إىل  نسبة  فهو  عناء  يكلف  ال  اللفظ وضعاً  كان هذا  فإذا  والفصل-  بالجنس  يكون  الذي 

اإلسالم الدين الذي اختاره سبحانه وتعاىل ألنبيائه وبعث به خاتم األنبياء والرسل سيدنا 

محمد صىل الله عليه وسلم. 

إال أّن االستعامل التداويل عرفاً يحمل ظالالً مشككة ومربكة، فام معنى كون اليشء إسالمياً؟
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 وما هي حمولة هذه النسبة الداللية؟ وما هو الفرق بني الدعوى والحقيقة وبني االسم 

واملسمى؟  ذلك ما سرناه.

إسالمية الدولة مفهوم واسع مشكك وليس متوطئا

فيمكن أْن نعترب إسالمية الدولة بناء عىل أنَّ أكرث سكانها يدينون باإلسالم؛ لتكون تابعة 

للسكان وليس لألحكام، كام تشري إليه فتوى الشيخ ابن تيمية املاردينية يف وصف الدار.

إليه موقف بعض  الدينية ولو من قلة، كام يشري  الشعائر  إقامة  اعتبارها بوجود  وميكن 

الشافعية، كاملاوردي والنووي يف مسألة دار اإلسالم، ولو كان بيتاً واحداً يستطيع أهله أن 

يؤدوا فيها شعائرهم.

أو باعتبار األمن للمسلم فيها كام عند الحنفية، حيث أضاف إليه بعضهم والخوف لآلخر، يف 

مسألة الدار، وهي إضافة ال مربر لها، فاملهم هو األمن، وإن كان للجميع كان أكمل وأشمل.

أنَّ  باعتبار  التي تحكمها،  النصوص والنظم  بناء عىل  بـ"اإلسالمية"  الوصف  أعتبار  وميكن 

الطبيعيني إال بقدر ما يؤدونه  باألشخاص  اعتبارية ال عربة فيها  الدولة أصبحت شخصية 

من األدوار، ولكن العربة بالقوانني والنظم وبخاصة بالدستور، الذي يعترب وثيقة التعريف. 

ولكن يعكر عىل هذا الوصف:

1- أنَّ اإلسالم والكـفر وصـفان لألشخاص الطبيعيني ولـيس للشخصية االعـتبارية؛ إال إذا 

    افرتضنا قيام صفة اإلسالم أو ضده بكل فرد.         

2- إنه لو فرضنا أنَّ الوثيقة تثبت صفـة الـدولة فـام هـو املقدار الـذي يجب أْن تشتمل 

    عليه الوثيقة لتكون الدولة إسالمية.

ميكن أْن نتصور ذلك يف ثالثة مستويات:  

املستوى األول: اندماٌج كامٌل بني الدين والدولة مبعنى أنَّ نظاَم الدولة يَعتِمُد عىل النصوص 

الدينية، ومتارسه سلطٌة مفوَّضٌة من اإلله، معصومٌة، هذا هو مفهوم الثيوقراسية.

هذا أصل املفهوم الغريب، وهذا ال يتصور يف اإلسالم إال بوجود نبي معصوم أو عىل األقل 

بالنسبة ألهل السنة الذين ال يرون عصمة لغري األنبياء.
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ال  لكنهم  ديٍن  علامُء  فيه  السلطَة  ميارُس  دينيٍة  نصوٍص  يقوم عىل  نظاٌم  الثاين:  املستوى 

يتمتعون بتفويض إلهي، فهم ال ميارسون أعاملهم باسم اإلله وال نيابة عنه، ولكنهم يسعون 

ليكونوا أقرب ما ميكن لروح التعليامت اإللهية، مُيثِّل حالهم قول عمر: هذا ما رأى عمر. 

نافياً أن ينسب رأيه للباري جل وعال. 

الذين  ولكن  ونصوصها،  الرشيعة  روح  من  مستمداً  الترشيُع  يكون  أْن  الثالث:  املستوى 

ميارسون السلطَة فيه ليسوا علامء ديٍن، وال رجال ديٍن، بل مدنيون ملوك أو رؤساء، مع 

اختالف يف مرجعية الوصول إىل الحكم. 

خالصة القول: إنَّ الدولَة يف اإلسالم هي آلة من آليات العدل وإقامة الدين، وليست دولًة 

ثيوقراسية بل مدنيًة مبعنى من املعاين، لكنها بالتأكيد ليست دولًة علامنية، إنها دولة يكون 

للدين فيها مكانُه ومكانتُه يف مزاوجة مع املصالح واتساع من التأويل، ال يقوم عليها رجال 

دين، ولكْن رجاٌل مدنيون مبختلف الطرق التي يصل بـها الحكام إىل الحكم، قـد تكـون 

لم االجتامعـي واالقرتاب مـن روح  بعض الطرق مفضلة بقدر مـا تحقق مـن املصلحة والسِّ

الرشع ونصوصه.

إنَّ األصَل يف النظام اإلسالمي أنه يقوم عىل البيعة والشورى، وبتفسري هذين املفهومني نجد 

أنهام أحيانا يلتقيان يف نتائجهام كثرياً مع ما وصلت إليه األنظمة "الحديثة" مع التحفظ 

عىل بعض املامرسات التي تتم باسم الدين أو باسم الدميقراطية. 

التاريخ، قد متارس بطريقة  إنَّ الدميقراطيَة التي يرى البعُض أنها نهاية املطاف أو نهاية 

غري دميقراطية حتى ولو احرتمت الشكَل فإنَّ املضموَن قد يكون ُمختالً، ويف بعض األحيان 

مأساوياً، فإنَّ "أدولف هتلر" وصل إىل الحكم بطرق دميقراطية، والنتائج معروفة.

إنَّ دميقراطية نصف املصوتني زايد واحد قد ال تكفي بل تحتاج إىل مقاربة أخـرى لضـامن 

لصالح  واالزدهـار  لالستثمـار  الضـروريان  الرشطـان  وهـام  واالستقـرار،  والوئـام  السلم 

الدين والدنيا.
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إنَّ أكرث علامء املسلمني عىل أنه ال تالزم بني الحاكم والفقيه، 

وإن كان يوجد نظرياً من يُلزم الحاكم بأن يكون مجتهداً، 

ولكن رسعان ما وقع فصل تام بني االثنني منذ الدولة األموية 

طبقة  عن  الفقهاء  طبقة  فانفصلت  الراشدة،  الخالفة  بعد 

القضائية  السلطة  ميارسون  ظلوا  الفقهاء  أنَّ  إال  الحكام؛ 

وسلطة اإلفتاء والتعليم.

واإلشكال يف العالقة بني الدين والدولة كان قامئاً يف كل العامل 

ليمنح رشعية لقول هيجل: ال يكفي أْن يقول لنا الدين: "دع 

ما لقيرص لقيرص وما لله لله" 88. ألنه يبقى علينا بعد ذلك 

قة ما هي األشياء التي لقيرص. أْن نعلم عىل وجه الدِّ

وهي  املسيحي  الغرب  منها  عاىن  مشكلة  يعالج  وهيغل 

العالقة بني الديني والدولة، أو ما تطور ليكون بني الروحي 

وبني الدميقراطية، أو بني املطلق والنسبي.

باعتبار أنَّ الدين ينتمي إىل فضاء املطلق والسياسة -وهي 

هنا الدميقراطية- تنتمي إىل فضاء النسبي.

إنَّ التاريخ األورويب -الذي شهد الكوارث الطبيعية والبرشية 

مع طاعون القرنني السادس عرش والسابع عرش ومع الحروب 

الدينية- أصبح أكرث تذمراً من الدين وأكرث تركيزاً عىل اإلنساين 

ومونتسكيه  وهوبس  كميكافيىل  الفالسفة  من  جملة  مع 

وجان جاك روسو وغريهم ممن أعاد األمر إىل الشعب أو إىل 

اإلنسان إليجاد عقد اجتامعي مصدره الشعب كل الشعب، 

ميثله قول روسو يف كتابه "العقد االجتامعي" كل قانون مل 

يصادق عليه الشعب فهو باطل؛ إنه ليس بقانون.

 علق الفيلسوف برتراند رسل عىل هذه 
88

    الكلمة بقوله: فعىل الرغم من أنها كانت 

    يف ظاهرها حال وسطا، فقد كانت مع ذلك 

    رفضاً لالعرتاف بألوهية اإلمرباطور،}حكمة 

   الغرب 1/219{
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ومن هنا كان الواقع املعارص يف جرياننا الغربيني هو عزل الدين عن الشأن العام  السيايس 

أنها دولٌة  يُنصُّ دستورها عىل  السويرسي  الدول كاالتحاد  رسمياً، ومع ذلك فهناك بعض 

تجاه  الدولــة  التزامات  من  ذلك  عىل  يرتتب  ما  مع  دولٍة  كنيسة  هي  وكنيستها  دينية 

املؤسسة الدينية.

ومع ذلك فإن الكثري من السويرسيني غري مقتنعني إىل حد أّن مستشارا فدراليا سويرسيا 

ألقى محارضة بعنوان استفزازي "هل اإلله رضورة للدولة؟" وذلك يف محارضة يف جامعة 

لوزان يف 2 فرباير 2005م، تحدث فيها عن إشكالية العالقة بني الدين والدولة، وبخاصة بعد 

وصول الدين الوافد إىل سويرسا وهو هنا اإلسالم.    

وبالنسبة للمسلمني مل يكن اإلشكال قامئاً، ولكنه اليوم أصبح عالمة بارزة يف عرص العوملة 

وما بعد االستعامر إذ أصبحت فئات من املجتمع تنادي بفصل الدين عن الدولة، وأحيانا 

بدون إدراك لفحوى ذلك وتبعاته. ومهام يكن من أمر فإنَّ هذا اإلشكال لن يكون حله – 

حسب رأينا- بالدفع إىل القطيعة والحلول الحادة والرؤية اآلحادية، وإمنا بالبحث عن إبداع 

الت النافعة، وتقيم املوازنة السعيدة بني مستلزمات  الحلول الذكية التي تحافظ عىل الصِّ

املعارصة ومنتجاتها الفكرية واملادية، وبني القيم الروحية ومرياث النبوات واألخالق الفاضلة 

للتوفيق البارع بني املتناقضات التي تتجاذب حياتنا.
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الدولة  بأنَّ  االعرتاف  يجب 

نظامها  يف  تختلف  الحديثة 

الفرد  وعــالقــات  السيايس 

بني  والعالقات  السلطة  مع 

سائدا  كان  ما  مع  لَط،  السُّ

أن  يعني  وهذا  قرون،  منذ 

متطلباتُه  له  حديثاً  واقعاً 

فقهاً  يقتيض  واضطراراتُه 

مفاهيمه  يقولب  جديداً 

ويجيب عىل استفهاماته 89.

اعتربوا  الذين  أولئك  إّن 

يرجع  ــراً  أم الدولة  إيجاد 

عالقة  ال  املــجــتــمــع،  إىل 

ببعض  تعلقوا  بالدين  له 

الوقائع التاريخية حيث إنه 

عليه الصالة والسالم مل يعني 

يف  باإلنابة  مكتفياً  خليفة 

ترد  نصوص  وورود  الصالة 

األمر لالجتهاد البرشي كقول 

ما  عنه هذا  الله  ريض  عمر 

ريض  عيل  وقول  عمر.  رأى 

الذين  للمحكمة  عنه  الله 

قالوا: ال حكم إال لله.     

 }تنوع أشكال الدولة وبنياتها وأمناط مامرستها املتعددة. وهي عبارة عن مستويات متنوعة 
89

     يف التخصص والتاميز الوظيفي لهيئة إدارية وتوزيعات متنوعة للسلطة الحكومية وأشكال 

     وتطوير متنوعني للمؤسسات النيابية والتمثيلية؛ وعن منو ودرجة احتكار متنوعني 

    للمؤسسات القانونية والرضيبية والعسكرية والبوليسية والقضائية والعقابية؛ وأخرياً عن 

    مستويات متنوعة لرتكيز ومركزة هذه اآلليات املختلفة التي تربط كيفيات متنوعة جداً 

   لألفعال املتبادلة بالحقل االجتامعي الذي تندرج يف إطاره. فهل يكفي القول إن الحضور 

    املرتابط لهذه الهيئات املختلفة )إدارة حكومية، موسسات قانونية، أجهزة إكراهية وقمعية..

    إلخ( يجب أْن يكون متحققاً، يك نتعرف عىل الدولة حقاً وحقيقة؟ إن هذا األمر يف الواقع، 

    نتاج لعملية تنسيق بني التنظيامت السياسية يف التاريخ الحديث واملعارص.}غيوم بالن 

    "الفلسفة السياسية" ص24{
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يقولون: ال  لله، ويف األرض حكاٌم، ولكنهم  الحكم  باطل. وقال:  بها  أريد  قال: كلمة حق 

إمارة، وال بُدَّ للنَّاس من إمارٍة يعمُل فيها املؤمن، ويستمتع فيها الفاجر والكافر، َويُبَلُِّغ الله 

فيها األجل.     

إىل غري ذلك من املامرسات واآلثار، واعتامد الخلفاء عىل املصالح يف تعاملهم مع الشأن 

بأّن  البصري مبخارج الرشيعة وموالجها  النصوص، مام يوحي لغري  العام مبا يخالف ظاهر 

إدارة الدولة ال تعتمد عىل الوحي. وذلك كقتال مانعي الزكاة من طرف الصديق، واستخالفه 

لعمر، وترصفات عمر الكثرية.

التي تقدم عىل  الكلية للرشيعة  الترصفات ترجع إىل األصول  فإنَّ هذه  للفقيه  وبالنسبة 

النصوص الجزئية، وهي معادلة تسمح بالتعامل مع الواقع املتجدد املتمثل يف رضورات 

مظلتها،  عن  خروج  وال  الرشيعة  بيئة  عن  اغرتاب  دون  واكراهاتها،  وحاجياتها  الحياة 

انطالقاً من مبدأين أو كليني؛ هام: كيّل العدل املنصوص عليه يف أكرث من نص. وكيّل السلم 

قد  -التي  الراشدين  الخلفاء  ترصفات  فإنَّ  ولهذا  النصوص؛  يف عرشات  املقرر  االجتامعي 

يلحظ فيها املسترشق ما يحسبه ملوكية محضة أو علامنية عىل حد وصف بعضهم لبعض 

للعقل  املتاحة  املكانة  أنَّ  وإىل  الرشيعة،  مقاصد  إىل  ترجع  إمنا  اإلسالمية-  الدولة  ملوك 

البرشي يف رعاية مصالح الناس من صميم الرشيعة، ومن هنا يكون ملتقى بحري اإلسالمية 

والحداثة، وتتهيؤ األرضية املناسبة إلقامة دولة إسالمية حديثة لتكون مستدامة ومستمرة؛ 

ألنَّ أي دولة يف العامل اإلسالمي ترضب صفحاً عن موروثها اإلسالمي وعن مقتضيات العرص 

الحديث ال ميكن أن تكون مستدامة وال مستمرة. 

التاريخي  السياق  يف  اإلبداعية  الحلول  القرتاح  مواجهته  تجب  الذي  التحدي  هو  وذلك 

والسالم  االقتصادية  والتنمية  العدل  مشرتكات  واستغالل  والنفيس،  االجتامعي  واملساق 

االجتامعي يف أقىص الحدود، وهي متطلبات إسالمية وحداثية؛ لجعلها يف أعىل السلم: مع 

سعة يف التأويل ووضوح يف الرؤية يبعد شبح الحروب العبثية، ويستعمل وسائل الدعوة 

والرتبية الشفافة، يف عرص أصبح فيه "حمل الكافة عىل مقتىض النظر الرشعي"
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–وهي عبارة ابن خلدون مجمالً فيها دور الدولة- ال ميكن أْن يكون بوسائل قرسية دون 

أْن يؤدي إىل مفاسد ال يقبلها الرشع وال العقل إال يف حدود ضيقة.        

لقد كانت الدولة يف املايض والحارض -ويجب أن تكون كذلك يف املستقبل- هي التي متتلك 

االحتكاَر  يجعل هذا  الفوىض. ومام  كانت  وإال  والقوة  القهر  استخدام  الحقَّ يف  وتحتكر 

القواعد  الحق والشفافيُة يف مامرسته ووضوُح  العدالُة يف استعامل هذا  مرشوعاً ورشعياً 

واملبادئ واألنظمة التي تحكم استعامل القوة، وحياُد السلطة القضائية واستقاللها النفيس 

واملادي. والوصول إىل قدٍر معترٍب من الرضا العام عن النظام، ومقداٍر من الثقة واالقتناع 

بالنظام واألحكام، مع صعوبٍة تحقيق مبدأ الرضا العام يف ظل ارتفاع سقف َمطلبية يجعل 

الفرد حريصاً عىل التدقيق يف كيفية استعامل هذا الحق، كام أنه حريص عىل التأكد من 

أّن حقوقه مصونٌة مام يقتيض أْن تكون معلومة، أي أنَّ تعريَف املواطن حقوقَه وواجباتِه 

وواجباٌت  حقوٌق  بأنها  املواطنة  تُعرَُّف  هنا  ومن  الدساتري،  به  تُدبَُّج  ُملحاً  مطلباً  أصبح 

متبادلة. ومن هنا تنشأ دعوى العدالة االجتامعية والعدالة يف التوزيع بفضاءاتها املختلفة، 

كام سامها بعضهم. إّن فقهنا ميلك أُسساً متينًة وقيامً أصيلًة، لكن ذلك ال يغني عن تحقيق 

املناط يف الواقع. 

وذلك ما نسعى إليه من خالل طرح أسئلة يف املفاهيم التالية: 

صياغة  تحتاج  كثرية  والتفاصيل  الحاكم.  الدين، صالحيات  مكانة  بينها،  والعالقة  لُط  السُّ

مفاهيم أو إعادة تعريف بعض املبادئ يف ضوء واقع الثورات والجدل الفقهي والدستوري 

الدائر يف مختلف الدوائر واملنتديات: فام هو مفهوم الطاعة؟ وما هو مفهوم الخروج؟ وما 

هو مفهوم عقد البيعة؟ كيف يكون العقد الجديد؟ ومن هو السلطان؟ الرئيس أو الربملان؟ 

هل ويل األمر هو كل من َويِل أمراً من أمور الناس، كام يفهم من اللغة، وكام يشري إليه 

الحديث: من ويل من أمر املسلمني"؟

هل ويل األمر هو الحاكم خاصة، أم الحاكم والعامل؟ وفرست اآلية باملعنيني.

هل يتعدد السلطان، وهل يكون غري قريش؟ 
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هاتني  الواقع  تجاوَز  لقد 

املسألتني يف بعض البالد وقد 

اإلجامع  شبه  محل  يف  كانتا 

فأصبح  الزمن.  من  برهة 

وكذلك  القرشية،  تجاوز 

نص  وقــد  واقــعــاً،  التعدد 

استحياء  عىل  عليه  الفقهاء 

عند تناءي األقطار.

عىل  الحرمني  ــام  إم ـــحَّ  وأَلَ

"الغيايث":  يف  فقال  الكفاية، 

الكايف  إال  نقدم  ال  قلنا: 

كفاية  ال  ومن  العامل،  التقي 

وال  ــه،  ب احتفال  فــال  فيه 

ثم  أصــالً.  مبكانه  اعــتــداد 

املقصوَد األوضَح  قال: وكأنَّ 

الكفايُة، وما عداها يف حـكم 

االستكـامل والتتمة لها 90.                                                                            

وردت  الــطــاعــة:  مسألة 

الكثرية باألمر بها  األحاديث 

باملعروف  وبعضها  مطلقة، 

مقرونة ومقيدة 91. 

 الجويني الغيايث   ص315-314
90

وهذه جملة من أحاديث الطاعة، من "صحيح مسلم" مخترصة:  عن أيب هريرة، قال: قال 
 91

اَعَة يِف ُعرْسَِك َوُيرْسَِك، َوَمْنَشِطَك َوَمْكرَِهَك، َوأََثرٍَة َعَلْيَك«.  ْمَع َوالطَّ رسول الله¤: »َعَلْيَك السَّ

اَعُة ِفياَم أََحبَّ وََكرَِه،  ْمُع َوالطَّ ¤، أنَّه قال: »َعىَل اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم السَّ عن ابن عمر، عن النَِّبيِّ

، قال: بعث رسول الله  إاِلَّ أَْن ُيْؤَمَر مِبَْعِصَيٍة، َفإِْن أُِمَر مِبَْعِصَيٍة، َفاَل َسْمَع َواَل َطاَعَة«. عن عيلٍّ
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ٍء،  يًَّة، َواْسَتْعَمَل َعَلْيِهْم رَُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر َوأََمرَُهْم أَْن َيْسَمُعوا لَُه َوُيِطيُعوا، َفأَْغَضُبوُه يِف يَشْ رَسِ

َفَقاَل: اْجَمُعوا يِل َحَطًبا، َفَجَمُعوا لَُه، ُثمَّ َقاَل: أَْوِقُدوا َنارًا، َفأَْوَقُدوا، ُثمَّ َقاَل: أَلَْم َيأُْمْرُكْم رَُسوُل 

َبْعٍض،  إىَِل  َبْعُضُهْم  َفَنَظَر  َقاَل:  َفاْدُخُلوَها،  َقاَل:  َبىَل،  َقاُلوا:  َوُتِطيُعوا؟  يِل  َتْسَمُعوا  أَْن  اللِه¤ 

َا َفَررَْنا إىَِل رَُسوِل اللِه¤ ِمَن النَّاِر، َفَكاُنوا َكَذلَِك، َوَسَكَن َغَضُبُه، َوُطِفَئِت النَّاُر، َفَلامَّ  َفَقاُلوا: إمِنَّ

اْلَمْعُروِف«. عْن  اَعُة يِف  الطَّ َا  إمِنَّ ِمْنَها،  َما َخَرُجوا  َدَخُلوَها  َفَقاَل: »لَْو   ، لِلنَِّبيِّ َذلَِك  َذَكُروا  رََجُعوا 

¤، َقاَل: »َكاَنْت  ُث، َعِن النَِّبيِّ أيب حازٍِم، قال: َقاَعْدُت أََبا ُهَرْيرََة َخْمَس ِسِننَي َفَسِمْعُتُه ُيَحدِّ

، َوإِنَُّه اَل َنِبيَّ َبْعِدي، َوَسَتُكوُن ُخَلَفاُء  َبُنو إرِْسَاِئيَل َتُسوُسُهُم اأْلَْنِبَياُء، ُكلَّاَم َهَلَك َنِبيٌّ َخَلَفُه َنِبيٌّ

ُهْم، َفإِنَّ اللَه َساِئُلُهْم  ِل، َوأَْعُطوُهْم َحقَّ ِل، َفاأْلَوَّ َفَتْكرُثُ« ، َقاُلوا: َفاَم َتأُْمُرَنا؟ َقاَل: »ُفوا ِبَبْيَعِة اأْلَوَّ

َعامَّ اْسرَتَْعاُهْم«. عن ُأَسْيِد بن ُحَضرْيٍ، َقال لرجل من األنصار: »إِنَُّكْم َسَتْلَقْوَن َبْعِدي أََثرًَة َفاْصرِبُوا 

َحتَّى َتْلَقْويِن َعىَل اْلَحْوِض« .

سأَل سلمة بن يزيد الُجعِفيُّ رسول الله¤ِ، فقال: يا نِبيَّ اللِه، أَرَأَْيَت إِْن َقاَمْت َعَلْيَنا أَُمرَاُء 

َنا، َفاَم َتأُْمُرَنا؟ َفأَْعرََض َعْنُه، ُثمَّ َسأَلَُه، َفأَْعرََض َعْنُه، ُثمَّ َسأَلَُه يِف الثَّاِنَيِة  ُهْم َومَيَْنُعوَنا َحقَّ َيْسأَُلوَنا َحقَّ

ُلوا،  َا َعَلْيِهْم َما ُحمِّ أَْو يِف الثَّالَِثِة، َفَجَذَبُه اأْلَْشَعُث ْبُن َقْيٍس، َوَقاَل-¤-: »اْسَمُعوا َوأَِطيُعوا، َفإمِنَّ

ْلُتْم«. َوَعَلْيُكْم َما ُحمِّ

، َفَجاَء اللُه ِبَخرْيٍ، َفَنْحُن ِفيِه، َفَهْل ِمْن  قال حذيفة بن اليامن: قلُت: يا رسول الله، إِنَّا ُكنَّا ِبرَشٍّ

؟ َقاَل: »َنَعْم« ، ُقْلُت: َفَهْل  ِّ َخرْيٌ ؟ َقاَل: »َنَعْم« ، ُقْلُت: َهْل َورَاَء َذلَِك الرشَّ َورَاِء َهَذا اْلَخرْيِ رَشٌّ

؟ َقاَل: »َنَعْم« ، ُقْلُت: َكْيَف؟ َقاَل: »َيُكوُن َبْعِدي أمَِئٌَّة اَل َيْهَتُدوَن ِبُهَداَي، َواَل  َورَاَء َذلَِك اْلَخرْيِ رَشٌّ

ُقْلُت:  َقاَل:   ، إِْنٍس«  ُجْثاَمِن  َياِطنِي يِف  الشَّ ُقُلوُب  ُقُلوُبُهْم  ِفيِهْم رَِجاٌل  َوَسَيُقوُم  ِبُسنَِّتي،  َيْسَتنُّوَن 

َكْيَف أَْصَنُع َيا رَُسوَل اللِه¤، إِْن أَْدَرْكُت َذلَِك؟ َقاَل: »َتْسَمُع َوُتِطيُع لأِْلَِمرِي، َوإِْن رُضَِب َظْهرَُك، 

َوأُِخَذ َماُلَك، َفاْسَمْع َوأَِطْع«.

عن ابن عبَّاٍس، يرويه، َقال: قال رسول الله¤: »َمْن رَأَى ِمْن أَِمريِِه َشْيًئا َيْكرَُهُه َفْلَيْصرِبْ، َفإِنَُّه 

َمْن َفاَرَق اْلَجاَمَعَة ِشرْبًا، َفاَمَت، َفِميَتٌة َجاِهِليٌَّة«.

¤ أَنَُّه َقاَل: »إِنَُّه ُيْسَتْعَمُل َعَلْيُكْم أَُمرَاُء، َفَتْعرُِفوَن  عن ُأمِّ سلمة، زوج النَِّبي¤ِّ، عن النَِّبيِّ

َوُتْنِكُروَن، َفَمْن َكرَِه َفَقْد َبِرَئ، َوَمْن أَْنَكَر َفَقْد َسِلَم، َولَِكْن َمْن ريَِضَ َوَتاَبَع«، َقاُلوا: َيا رَُسوَل اللِه، 

أاََل ُنَقاِتُلُهْم؟ َقاَل: »اَل، َما َصلَّْوا« ، أَْي َمْن َكرَِه ِبَقْلِبِه َوأَْنَكَر ِبَقْلِبِه. 

أمَِئَِّتُكُم  »ِخَياُر  َيُقوُل:  اللِه¤  رَُسوَل  َسِمْعُت  َيُقوُل:   ، اأْلَْشَجِعيَّ َمالٍِك  ْبَن  َعْوَف  َسِمْعُت 

ُتْبِغُضوَنُهْم  الَِّذيَن  أمَِئَِّتُكُم  َورِشَاُر  َعَلْيُكْم،  َوُيَصلُّوَن  َعَلْيِهْم  َوُتَصلُّوَن  َوُيِحبُّوَنُكْم،  ُتِحبُّوَنُهْم  الَِّذيَن 

َوُيْبِغُضوَنُكْم، َوَتْلَعُنوَنُهْم َوَيْلَعُنوَنُكْم«، َقاُلوا: ُقْلَنا: َيا رَُسوَل اللِه، أََفاَل ُنَناِبُذُهْم ِعْنَد َذلَِك؟ َقاَل: 

َشْيًئا  َيأيِْت  َفرَآُه  َواٍل،  َعَلْيِه  َويِلَ  َمْن  أاََل  اَلَة،  الصَّ ِفيُكُم  أََقاُموا  َما  اَل،  اَلَة،  الصَّ ِفيُكُم  أََقاُموا  َما  »اَل، 

ِمْن َمْعِصَيِة اللِه، َفْلَيْكرَْه َما َيأيِْت ِمْن َمْعِصَيِة اللِه، َواَل َيْنِزَعنَّ َيًدا ِمْن َطاَعٍة«. فكان فيام أخذ 

علينا: أن بايعنا عىل السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعرسنا ويرسنا وأثرة علينا، وأن ال 

الفقهاء  اضطرب  وهكذا 

املحدثون: هل الطاعة هي: 

به  أمر  إذا  الــرشع  امتثال 

أم  القانون(  )امتثال  الحاكم 

الطاعة هي لشخص الحاكم؟ 

أمره يف  توجب  الطاعة  هل 

مصلحة،  باعتباره  الجائزات 

هي  ما  مخالفته؟  وتحرم 

أم  واستحقاقاتها؟  حقيقتها 

هناك طاعة أخرى من أجل 

سد ذريعة الفتنة واالحرتاب 

لتقدير اإلسالم لدماء الناس؟ 

طاعُة  سلبية:  طاعة  أنها  أم 

طاعَة  وليست  انــكــفــاٍف 

يرجع  األمر  أّن  أم  امتثاٍل؟ 

ليَُحقَّق  الزماين؛  الوضع  إىل 

فيه املناط من خالل الوثائق 

الدستورية يف هذا الزمان. 

الخروج: هل ما زال مخالفَة 

الحاكم ملنع حق أو لخلعه؟ 

خالفت  طائفة  –الباغية 

يل  يظهر  والـــذي  ـــام-  اإلم

-والعلم عند العليم الحكيم
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ننازع األمر أهله. قال: إال أن تروا كفراً بواحاً، 

أحمد عن  زاد  برهان".  فيه  الله  عندكم من 

طريق عمري بن هانئ عن جنادة وإن رأيت 

أن لك يف األمر حقاً فال تعمل بذلك الظن بل 

خروج  بغري  إليك  يصل  أن  إىل  وأطع  اسمع 

عن الطاعة.

وزاد يف رواية حبان ابن النرض عند أيب حبان 

وأحمد "وإن أكلوا مالك ورضبوا ظهرك".  

الصحابة  من  الكثري  امتنع  ولهذا  قلت: 

الخروج كأنس  الحجاج من  ممن أدرك زمن 

التابعني  بن  مالك وعبدالله بن عمر، وكبار 

ابن  ثورة  -يف  قال:  الذي  البرصي  كالحسن 

األشعث ملا عرضوا عليه الخروج- إّن الحجاج 

االستغفار.-كام  ودواؤه  الذنوب،  بسبب  بالء 

ذكر أبو عمر يف االستذكار-.

بعد مراجعة األحاديث اآلمرة بالطاعة الناهية عن نزع اليد 

منها، وتلك املقيدة باملعروف الناهية عن الطاعة يف املنكر- أّن 

الطاعة لها معنيان يدل عليهام السياق، املعنى األول، الطاعة 

التي تعني عدم الخروج عىل الحاكم، وعدم استهداف النظام 

العام، وهذه هي التي ال يجوز الخروج عليها إال بعد خروج 

اإلمام خروجاً ال شك فيه وال ريب من اإلسالم، وهي طاعة 

الجمهور، التي تعني لزوم الجامعة وهي الطاعة السلبية أو 

طاعة االنكفاف وعدم االعرتاض. 

واملعنى الثاين: الطاعة الشخصية للقيام بعمٍل؛ تجب إذا كان 

مرشوعاً وال تجوز إذا كان غري جائز، ولكنه ال يُسمح بالخروج. 

وبعبارة أخرى فإّن الطاعة طاعتان: طاعة احتامل وطاعة امتثال.

وال ينايف ما ذكر يف الطاعة القاعدَة الرشعية املعروفة وهي: 

وأصلها  باملصلحة".  منوط  الرعية  عىل  اإلمام  ترصف  أّن 

للشافعي كام يقول السيوطي يف "األشباه". وقد ذكرها العز 

بن عبد السالم وتلميذه القرايف وابن نجيم وغريهم. وهي 

ِبالَِّتي ِهَي  مستنبطة من الكتاب}َواَل تَْقَربُوا َماَل الْيَِتيِم إاِلَّ 

أَْحَسن{ والسنة ففي الصحيحني:» َما ِمْن َعبٍْد اْسرَتَْعاُه اللَُّه 

َرِعيًَّة، فَلَْم يَُحطَْها ِبَنِصيَحٍة، إاِلَّ لَْم يَِجْد َرائَِحَة الَجنَِّة«. 

من  الظاهر  املناط؟  ويحقق  املصلحة؟  يحدد  من  ولكن 

النصوص أن الجهة الوالئية هي املرجحة؛ ألنَّ املختلف فيه 

يف  الرسخيس  يقول  كام  عليه،  متفقاً  يصري  اإلمام  بإمضاء 

"رشح السري الكبري".
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ويقول ابن قدامة إنَّ فعل اإلمام كحكم الحاكم يف نفاذه يف األمور املجتهد فيها. ويقول 

الرسخيس يف "رشح السري الكبري" وكذلك إْن أمروهم بيشٍء ال يدرون أينتفعون به أَْم ال، 

فعليهم أْن يُطيعوه، ألنَّ فرْضيََّة الطَّاعة ثابتٌة بنصٍّ مقطوٍع به. وما تردَّد لهم من الرَّأي يف 

أنَّ ما أُمر به ُمنتفٌع أو غري ُمنتفعٍ به ال يصلح ُمعارًضا للنَّصِّ املقطوع.

فأمر الحاكم نظرا ملبدأ طاعة االمتثال يُصري الجائزات واجبة، كام يقول ابن عابدين يف "باب 

االستسقاء". كل هذا يف طاعة االمتثال.

والجور  حقك  غمط  عىل  أذاه  وتتحمل  عليه  تصرب  أْن  تعني  والتي  االحتامل  طاعة  أما 

والظلم، فإنها كام يظهر من النصوص السالفة ليست مقيدة باملعروف بل هي أساساً يف 

عدم الخروج عىل الحاكم ولو جار وظلم.

وهي موقف سلبي يكتفي فيه باإلنكار بالقلب، كام يف صحيح مسلم يف حديث أم سلمة 

ريض الله عنها،  وذكر أبو داود أن الكراهية بالقلب واإلنكار به من تفسري قتادة.

وقال القايض عياض قوله "ال ما صلوا" أي ما داموا عىل اإلسالم، فهو تعبري بالالزم وإرادة 

امللزوم. وهذا املوقف من طاعة االحتامل هو الذي عليه جمهور علامء أهل السنة، قال 

الحافظ ابن حجر يف "الفتح": قال ابن بطال يف الحديث حجة يف ترك الخروج عىل السلطان 

ولو جار، وقد أجمع الفقهاء عىل وجوب طاعة السلطان املتغلّب والجهاد معه؛ ألنَّ طاعته 

خري من الخروج عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدهامء وحجتهم هذا الخرب 

وغريه مام يساعده ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفر الرصيح".

فاستعامل الطاعة يف املعنى األول -أي عدم الخروج- هو من ذكر امللزوم وإرادة الالزم، 

ويف الثاين -أي االمتثال- يف حقيقتها وذلك جمعاً بني األحاديث، والجمع كام هو معروف 

واجب، قبل اللجوء إىل دعوى الرتجيح أو النسخ، وبخاصة أنها عىل درجة واحدة من القوة.    

وما ذكرناه هنا باختصار شديد هو التأصيل الرشعي ملذهب أهل السنة.

من هو اإلمام يف الجمهوريات؟ هل هو حارس الدنيا والدين أم أنه حارس الوثيقة الدستورية 

إىل جانب الربملان. تلك الوثيقة امليثاق الذي ال يسمح مبخالفته ومعارضته.
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- صالحيات الحاكم بني التجميع والتوزيع.

دور األمة فيام سبق، ومن هي األمة: أهل الحل والعقد.- النقباء املنتخبون – رشط العدالة 

أو االكتفاء بالشعبية؟           

ويف العرص الحديث يحتاج األمر إىل دراسة مسألة التنزيل يف قضايا األمة ودور املجالس 

بالنصوص  ذلك  وعالقة  واإلكراهات  الرضورات  تقدير  يف  املنتخبة  والهيئات  الترشيعية 

السيادة كام سامها  أو  السلطان  املجالس جزٌء من صالحيات  لهذه  الرشعية؛ فقد أصبح 

جان جاك روسو يف مقابل الحكومة التنفيذية.

وهل ينطبق عىل املجالس يف بالد البيعة وصُف وزارة التفويض عند املاوردي.   

وما هي صالحيات السلطة يف تعطيل بعض األحكام ؟ ما الذي ميليه الواقع والتوقع؟

املطلوب أيضا تحقيق املناط يف جملة من القضايا وذلك بتحرير محل النزاع أي بتحديد املفهوم: 

وضبط  تحديده  يف  تشرتك  الجزئيات،  إليه  تُرَُّد  كيلٍّ  إيجاُد  منه  يُراد  املفهوم  تحديد  إّن 

عنارصه: النصوُص الحاكمة -السوابق الفقهية املبثوثة يف الكتب السلطانية- الواقع الذي 

متثله املصالح واملفاسد، وتطور األمة والبيئة العاملية. فعىل ضوئها جميعاً يصاغ املفهوم.

ولهذا فإّن مفهوم الطاعة يف البالد التي تقوم عىل عقد حديث مختلف عن عقود البيعة يف 

الزمان املايض ميكن أْن تُراجع عىل ضوء املصالح واملفاسد مع امتثال مقتضيات النظام العام 

بعني  االجتامعية  البيئة  وأخذ  ومعايشهم  منافعهم  وتعطيل  األمة  مبصالح  اإلرضار  وعدم 

االعتبار، فإنه ال يكفي إعالن الدميقراطية يف الدستور لتكون الدميقراطية حقيقة مجتمعية، 

"فإن الدميوقراطية ليست القواعد املكتوبة فقط؛ بل هي تقاليد وعادات آمرة ناهية".

ولهذا فال بُدَّ من تقويم كل تلك املعطيات ليفتي الفقيه رشعاً بجواز الحركات االحتجاجية 

العنيفة أو املتعرضة للعنف؛ ألن الرشيعة حريصة كل الحرص عىل صون الدماء ومراعية 

كل املراعاة لدرء مفاسد الحروب والشحناء –"ودرء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح" وهي 

القاعدة الرشعية املعروفة.
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ورمبا يكون عيلَّ أْن اعتذر ملن يتهم هذا الخطاب بالتثبيط والتحبيط بأنَّ ذلك ليس من 

مناط نياتنا وال مستبطن طوياتنا ولكننا أردنا أن ننبه عىل مشكلة االستهانة بالدماء واستمراء 

االحرتاب من الخاصة والدهامء. واملطلوب فقط، مراجعة هذا املوضوع بعد أن بلغ السيل 

الزب وأىت الوادي بطمه عىل القرى. والله سبحانه وتعاىل ويل التوفيق وملهم الهدى.       

- مجال العالقات الدولية: املواثيق الدولية والقوانني الوطنية، أيهام له األولوية عىل اآلخر 

ومضاعفات ذلك ونتائجه، والتعاون واالستعانة باملخالف ديناً يف الحروب العاملية أو املحلية 

بناء عىل مواثيَق دوليٍة.

مسألة الدار الخاصة بأصحاب الديانة يف املوروث الفقهي كيف يكون تحقيق املناط مقاربة 

الدار املركبة أو ذات الوجهني عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية.

العالقة بالغري أصلها السالم أو الحرب – التحالف – مفهوم الجهاد ومفهوم الدفاع املرشوع 

يف املواثيق الدولية.
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-2 مجال االقتصاد والمال
وعوملُة  االنتاج  تدويُل  هي  ظاهرة  أهم  أّن  قدمنا  لقد 

املعامالت  مجمل  عىل  سينعكس  ذلك  املبادالت 92 ألنَّ 

إيجاد  ويصعب  تجنبها،  يصعب  كليًة  رضوراٍت  خلق  ألنه 

الربوية  املعامالت  لتجنب  عنها  بديلة  "بريئة"  أســواق 

فمن  ولهذا  واملثمن.  الثمن  يف  والجهاالت  واألغرار  األصل، 

الحديثة  البيئة  يف  املفاهيم  من  جملة  مراجعة  الرضوري 

وتحليل العقود الجديدة وتفكيكها لسرب مالءمتها للرشوط 

والضوابط الرشعية.

إمنا نذكر هنا ليس ليس حرصاً، وما نصدره من رأي ليس 

يُحتاج إىل بحثها مع  إثارة ملفاهيم  نهائياً؛ وإمنا هو  حكامً 

أخرى، وإشارة إىل موجهات فقهية للبحث دون استيعاب 

وال استيفاء للنظر. فمن هذه املفاهيم:           

العنارص  القديم مؤقتاً، لنذكر  الربا: فلنطو الخالف  مفهوم 

الجديدة التي يجب أْن نراجعها يف صياغة املفهوم الجديد 

أو ترميم املفهوم القديم لتحقيق املناط. 

بل  الوزن؟  أو  الثمنية  العلة هل هي  عن  هنا  نتحدث  ال 

هذه النقود هي مثليات أم قيم أم هي سندات بدين 93 ؟  

والنتيجة يف قضائها مبثلها أو قيمتها، واملسألة يف التضخم، 

ما الجديد؟  

أداة التبادل: نقود ورقية، العمالت يف بيئة الوحي ذهبية – 

فضية وهي اليوم ال متثل ذهباً وال فضة.  

األعراض: رسيعة التقلب، التآكل، الذي قد يصل إىل تضخم 

 من املهم التمييز بني عمليات التدويل 
92

    وعمليات العوملة، فهذه املصطلحات كثرياً 

    ما ُتستعمل كمرتادفات، فالتدويل يتضمن 

   التوسيع البسيط للنشاط االقتصادي عرب 

   الحدود الوطنية، أما العوملة فهي عملية 

   مختلفة نوعياً تتضمن التكامل الفعال 

   ألنشطة مبعرثة دولياً.}وليام هالل "اقتصاد 

   القرن الحادي والعرشين" ص105{  

وملا كانت النقود وما يف حكمها مام يقع 
 93

    به التعامل كالفلوس من املثليات تضمن 

    مبثلها رشع "خليل" يف الكالم عىل قضائها 

    إذا ترتبت يف الذمة من بيع أو قرض أو

    غريهام ثم حصل خلل يف املعاملة بها 

   بقوله:" وإن بطلت فلوس فاملثل أو عدمت 

    فالقيمة وقت اجتامع االستحقاق والعدم".

    }الزرقاين5/60{ 
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   وقال أيضا: ألن املثيل إذا دخلته صنعة 

     صار من املقومات". ص44  قال خليل:

     "وكره النقد واملثىل" قال "ز": وهو من 

     عطف العام عىل الخاص.}6/115{

   وقد نبه عىل أن ذكر الفلوس هنا لرفع 

  توهم كونها من العرض الذي تلزم فيه 

   القيمة ورد عىل هذا التوهم بأنها لو 

    فرضت كذلك فإن العرض نفسه ينقسم 

    إىل مثيل ومقوم، فاملثيل يلزم فيه املثل، 

     واملقوم تلزم فيه القيمة.

جامح، انخفاض أسعار العملة، ارتفاع مثن السلع األساسية

يف  ترتب  ما  قضاء  يف  وبخاصة  املناط،  تحقق  مل  املجامع 

الذمة يف مسألة التضخم عىل الرغم من تحقيق أيب يوسف 

يف القرن الثاين له.

 – وسيط=البنك   – ُمــودع  ــاليث:  ث فريق  املتعاملون: 

مستثمر=مقرتض، هذه العالقة يجب أن توصف. 

تُعترب  املثيل  عىل  الَغيْبََة  أّن  عىل  بناء  مقرض،  األول  هل 

اقرتاضاً، كام يقول النارص اللقاين وغريه، وهل الثاين مقرتض، 

هل  اآلن  التوصيف  هو  ذلك  للثالث،  مقرض  إىل  ليتحول 

هذه األوصاف مؤثرة أو طردية؟  وما هو املفهوم الجديد؟                                 

يف  الربــا  تحريـم  حكـمة  الـرازي   الفـخر  أجـمل  وقـد 

أربعـة أسباب:

ـ أّولها: أنه أخذ مال الغري بغري عَوض.

ـ ثانيها: أّن يف تعاطي الربا ما مينع الناس من اقتحام مشاقِّ 

أخذ  املال  صاحب  تعوَّد  إذا  ألنه  االكتساب؛  يف  االشتغال 

الربا، خفَّ عليه اكتساب املعيشة؛ فإذا فشا يف الناس أفىض 

إالّ  تنتظم  ال  العامل  الخلق؛ ألن مصلحة  منافع  انقطاع  إىل 

بالتجارة والصناعة والعامرة.

ـ ثالثها: إنه يفيض إىل انقطاع املعروف بني الناس بالقرض.

ـ رابعها: إّن الغالب يف املقرض أْن يكون غنيّاً، ويف املستقرض 

أخذ  مـن  الغـني  لتمكن  الربـا  أبيح  فلو   ، فقرياً  يكون  أن 

مـال الضعيف 94. ابــن   التحريــر والتنويـــر للشيـخ 
94

      عـاشور: 3/85_86.
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رب والتَّقسيم، وبالتايل فهي ظنية، وقد  إّن علَة ربوية النقود علٌة مستفادٌة من مسلك السَّ

ومعيار  التبادل،  يف  وسيطاً  أي،  أمثاناً،  تَُعْد  مل  والفضة  الذهب  بأنَّ  الثمنية  نايف  يتمسك 

التقويم للموجودات واملتلفات. وبالتايل فهل سيصبح الذهب والفضة غري ربويني لزوال 

الثمنية التي هي العلة؟ والجواب: أنَّ ذلك ليس ممكناً؛ ألنَّ العلة املستنبطة ال ميكن أْن 

تُكر عىل أصلها باإلبطال: 

م         ألْصلها لكنَّها ال تَخرُِم      ص وقد تُعمِّ                     وقَْد تُخصِّ

والسؤال الثاين: هل ميثل ذلك قادحاً يف أصل العلة، فال اطِّراد وال انعكاَس، وهام أساس 

اختبار العلة، ألنها مبنية عىل التالزم الذي معناه:

                  أْن يُوجَد الحكُم لدى ُوجود     وْصٍف ويُفقد لدى الُفقوِد

مام يؤدي إىل قادح النَّْقِض.  

والسؤال الثالث: هل إبطال علة الثمنية مانٌع من أن يكون بيع هذه النقود يف مثلها بزيادة 

نسيئًة ممنوعاً بعلة أخرى هي كونها مثليًة، واليشء ال يباع يف مثله بزيادة نسيئًة باعتبار 

أنه يصبح مبنزلة القرض. 

فالـذي يتأثر فقط هو تحريم ربا الفضل وليس ربا النسيئة وربا الديون.       

الغرر يف العقود: الكثري من العقود تتم يف َغيْبة املعقود عليه دون أن تكون سلاَمً برشوطه، 

فهل هي من بيع الغائب أو من بيع غاب فيه البدالن؟ إّن الثاليث املؤثر يف صحة العقود: 

الربا، الغرر والجهالة، أكل أموال الناس بالباطل–حسب ابن العريب والقايض عبدالوهاب- 

الغائب  بيع  يجيز  ألنه  جديدٍة  مفاهيم  لوضع  سنداً  مالك  مذهب  يكون  أْن  ميكن  أال 

بالوصف، ويُجيز بيع الدين بخمسة رشوط، ويُجيز البيع قبل القبض يف غري الطعام، ويجيز 

بيع الحقوق التي مل تكن ناشئًة عن مال، ويخفف يف الغرر حسب تقسيم القرايف، أال ميكن 

أْن يساعد ذلك يف وضع املفاهيم الجديدة.

ال يختلف العلامء يف منع الغرر عمال بالحديث الذي يف صحيح مسلم وغريه "نهى النبي 

¤عن بيع الغرر"، وإمنا اختلفوا يف مقدار الغرر املنهي عنه أي يف وزن "الكم" فاالختالف 
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يف  ذلك  القرايف  وأوضح  الغزايل  ذلك  إىل  أشار  وقد  مناطه،  تحقيق  يف  اختالف  هو 

"الفروق"، يف تقسيمه الغرر إىل ثالثة أنواع. 

الضامن بجعل: حقيقة الضامن أنه إذا كان ناشئا عن تربع يقوم به طرف ثالث عن 

مدين لدائن أن ال يكون مأجورا، لكن يوجد ضامن آخر يف الحوالة؛ ألن املحال عليه 

مدين عند أكرث العلامء.

الكلمة  من  نقلوها  التي   Laval الضامن  نظرية  هنا  من  األوربيون  استفاد  وقد 

العربية "حوالة" يف القرن الثامن عرش كام يقول الروس وغريه.

فهل الضامنات اليوم التي أصبحت خدمًة تقوم بها وكاالٌت متخصصٌة سواء يف البنوك 

أو ضامنات أخرى ناشئٍة عن عقوٍد تعاوضيٍة كالتأمني وغريه، ينطبق عليها "الضامن 

بجعل" املحرم "إجامعاً"، كام يقول ابن القطان وغريه، مع أن إسحاق يجيزه.  

ال تزال املجامع ترى أن ضامن البنوك للمتعاملني غري جائز، بناء عىل قاعدة تحريم 

الضامن بجعل.

قد  العبادات  ذالك  يف  مبا  املعروف  بأنَّ  ويعرتض؛  معروف.  ألنه  األبهري:  التعليل: 

الجمهور، ورجع  القرآن والعلم عند  أصبح مأجوراً مع جواز أخذ األجرة عىل تعليم 

إليه متأخروا األحناف، حتى يتوفر من يُعلِّم الناس القرآن، ومن املعنى الذي اعتمده 

أجرة  بجواز  القول  ميكن  القرآن  تعليم  عىل  األجرة  أخذ  جواز  إىل  للرجوع  الحنفية 

الضامن حتى ال ينقطع الضامن.

املازري: ألنه غرر قد يؤدي إىل سلف جر نفعا.

مع أن هذا النوع يجوز للحاجة والتعامل مع تغري املفهوم.  

لعلنا نجد جواباً يقدم املفهوم املثلث: النصوص – املقاصد – الواقع.
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هل  والسندات؟  الصكوك 

أنه  أم  ذاتية  قيمة  للصك 

فالذي  بحق؟  وثيقة  ميثل 

املال  يبيع  إمنا  به  يتعامل 

وال  الصك،  تضمنه  الذي 

يبيع الصك.

االسمية  القيمة  إشكال 

والقيمة الحقيقية.

العروض  تسييل  إشكال 

لتداولها يف صكوك بقيمة 

مبالغ فيها. 

الصكوك  يف  الربا  ومسألة 

املمثلة للنقود والديون95.

الحقوق  مـالية  مسألة 

وال  عيناً  ليست  الــتــي 

متعلقة بعني 96. 

ويف املفاهيم تراجع مسألة 

االغرار،  والقامئة طويلة.    

  يراجع ما كتبناه يف "مقاصد املعامالت"
95

 نفس املرجع 
96
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-3 في المجال االجتماعي: األرسة: الزوج واملرأة والطفل. 
لقد سبق وأرشنا إىل أنَّ مؤسسة األرسة متر مبرحلة عسرية غري مسبوقة يف التاريخ البرشي. 

ولهذا فإنَّ جملة من املفاهيم ميكن أْن تكون محل مراجعة منها: الرتايض بني الزوجني يف 

عقد النكاح هل يكفي دون الطرف الثالث الذي هو الويل؛ مام يؤدي إىل البحث يف رشط 

الوالية؛ وهل توجد خصوصية للمرأة املتعلمة، وهل هي كاملرأة الربزة التي تزيك الشهود 

عند أيب حنيفة  -تحقيق املناط- وهل يتعني األخذ مبذهب أيب حنيفة يف بعض املناطق، 

وهو الذي يجيز للمرأة العاقلة البالغة أن تزوج نفسها دون إكامل الصيغة الحنفية التي 

تشرتط لذلك أن يكون زواجها من كفء، لتبني املذهب املاليك الذي يختلف عن املذاهب 

الثالثة يف التخفيف من مضمون الكفاءة؛ ألنها عنده الدين والحال وليس النسب، وللمرأة 

أو وليها التجاوز عنها.      

الصداق والبينة، الشورة عند املالكية، النفقة، والواجبات املتبادلة عند الحنفية. 

الفراق بطالق أو بخلع أو برشط، وما هي مكانة املرأة يف ذلك كله؟ 

ما هي  املئاالت،  اختالف  الزوجات،  -تعدد  العاملة  -األم  الطفل  املسؤولية عن  الحضانة، 

إمكانات تحقيق املناط؟ 

كل ذلك تجب مراجعته يف عامل اليوم.
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-4 في المجال العلمي:
 ميكن رسد الكثري من القضايا التي تخضع للمراجعة والتي 

يجب أْن تكون الخطوط الهادية فيها: النصوص، واملقاصد، 

قضايا  يف  املناط  تحقق  أْن  شأنها  من  التي  واالكتشافات 

النسب ويف إثبات الجرمية من خالل البصمة الوراثية. 

الفصل  وسيلة  إّن  حيث  التناكر،  حالة  عىل  التحفظ  مع 

هي اللعان الذي ميثل اختباراً إميانياً من خالل األميان التي 

يحلفون بها برشوط.

- االستلحاق، حيث يكون اإلقرار والشهادة والقيافة، أصدر 

مجمع الفقه اإلسالمي الدويل أخريا قراراً به لحوق النسب 

بالبصمة فيام يثبت بالقيافة.  

قلت: وباب االستلحاق كله مبني عىل استحسان، كام ذكره 

رشوح خليل. 

االستنساخ ومـا يطرحه مـن مشكـالت أخالقيـة، وأخالقيات 

الطـب التي يجـب عىل املسلم أن يقـرر مبادئـها ويجـدد 

مفاهيمها. 

األرحام املستعارة ، وبنوك الحليب وانتشار املحرمية. 

الديات غري املقدرة  -املوت الدماغي - نقل األعضاء   -تغيري 

الجنس   -التعديل الورايث يف النباتات والحيوانات واإلنسان.  

تنبيه: إمنا ذكرناه يف هذه املجاالت إمنا هو وموكب القضايا العلمية طويل 97.
 97

    إشارة إىل عناوين للبحث، وتوجيه مخترص 

    للباحث ليدرك املقصود دون إصدار حكم 

     عىل رؤوس املسائل املجرودة أعاله.
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- صناعة المفاهيم 

وترتيب  تفاصيله  مع  الدليل  لرتكيب  املستجد  الواقع  يالحظ  كيل  نظر  إىل  اليوم  نحتاج 

األحكام عىل مقتضياته.

فكر  إلنتاج  أهم وسيلة  الكيل، هو  أو  املفهوم  أو  القاعدة  هنا  التي هي  األداة  ُصْنع  إنَّ 

الحياة وشعاب شؤون  الواقع وفروع الرشع والقانون وتفاريع  أو إصدار حكم يف قضايا 

املفاهيم  هذه  ُصْنع  يف  تكون  إمنا  أَُروَمِته  وَمْنِبَت  التجديد  بُؤرة  فإن  ولهذا  املجتمعات. 

صياغًة مستقلًة مبتكرًة ومخرتعًة أو مراجعة املفاهيم املعتمدة يف العلم املستهدف وهو 

لتهذيبها وتشذيبها وعرضها من  األحكام  يتولد عنه من  والفروع" وما  األصول  "علم  هنا 

جديد عىل أصولها من جهة وعىل النتائج من جهة أخرى، مام قد يؤدي إىل تحويرها أو 

تغيريها أو تطويرها أو تعديلها وتبديلها، ذلك أن جل القضايا التي يتعامل معها الفقيه 

هي من نوع املجمالت. 

حيث إن األجناس العامة، واألنواع واألوصاف املعنوية عند ما تكون محققًة للمناط يدقُّ 

فهمها، ويصعب نظمها، ويصبح غالب الظنِّ أغلب مناطها، ويعرس عىل املستنبط االستقاء 

واملئال،  والذريعة،  والجهالة،  والغرر،  واملشقة،  والحاجة،  كاملصلحة،  وذلك  نباطها،  من 

فيكون األمر فيها بني حدِّ أعىل معترٍب، وحدِّ أسفل عديم األثر، ووسٍط محلَّ تجاذٍب، واآلراء 

فيه موضع تضارٍب؛ فيختلف الفقهاء، ويفتقر إىل الخرباء، سواء تعلق األمر مبدلول لفٍظ أو 

عموم معنى أو تحديد داللٍة ال حدَّ لها من الرشع.
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العرص  يف  عليها  األحكام  لتنزيل  املفاهيم  هذه  ولصياغة 

الفالسفة  كصنيع  الواقع؛  دْمج  إىل  بحاجة  فنحن  الحارض 

وهو  بأحدهم،  وأستشهد  الجديد،  املفهوم  مدلول  يف 

الفيلسوف الفرنيس جيل دولوز إذ يقول: إن الفلسفة إذا مل 

تُْبَ عىل إشكاالت الواقع تكون مجـردًة، مـام يفقد املفـهوم 

الفلسفي أهميته 98. 

املفهوم يبدع  أن  الفيلسوف  عىل  أن  يرى  فهو  ولهذا 

عىل  بناء  ولكن  املفهوم"  "بخلق  سامه  فيام   Concept

ليبني  املشكلة  عن  يبحث  أن  فعليه  الواقع،  من  مشكلة 

القبيلِّ للفكرة، كام هي  الوجود  عليها املفهوم انطالقاً من 

عند أفالطون.

فكيف نصوغ هذه املفاهيم؟ ذلك هو التحدي الذي تقتيض 

وكذلك  والرشعي،  اللغوي  املدلول  مراجعة  عليه  اإلجابة 

املقاصد والعلل املولدة لألحكام، والواقع والبيئة التي هي 

مجال التنزيل.

، والثاين مقصد.  إنَّ املفهوم معرٌِّف، واملبدأ معلٌِّل، فاألول َحدٌّ

قد يعتمد األول عىل الثاين، وذلك يفرس التداخل وااللتباس. 

واملبدأ قد يحتاج إىل تعريف، ومعرِّفه هو املفهوم والحد. 

وذلك كمبدأ الحاجة الذي يُعرَّف بأنه: ما يفتقر إليه افتقاراً 

ينزل عن الرضورة ويرتفع عن الرفاهية.     

شغلت  التي  القضايا  أدق  من  املجمالت  مع  والتعامل 

األصوليني والفقهاء يف كل عرص، وكذلك العمومات "السيالة" 

املرنة  والقواعد  والجهالة،  كالغرر  املتمثلة يف كيلٍّ مشّكٍك، 

ًة أو خاصًة. كقاعدة: تنزيل الحاجات منزلة الرضورات عامَّ

 نومئ هنا إىل"املفهوم األساس" أو 
98

    "املفهوم املاهية"، أي ما يأيت جواباً عىل 

    سؤال "ما هو؟"، الذي هو عند دولوز 

    تجريد عقيل يحاول أْن يحدد جملة 

    الصفات والنعوت الثابتة التي نحملها عىل  

     مجموعة من املوجودات بغرض إدراكها 

     وتوحيدها يف هوية. وخاصية هذا املفهوم 

    املدريس هو أنه صوري وكيل وآيل يطرح 

     نفسه بشكل جاهز قبيل.

    ونرضب صفحاً عن داللة أخرى للمفهوم 

    عنده وهي التى تأيت جواباً عن سؤال 

   "الكيف" و"الحيث"، ألن املفهوم تجاور بني 

  مكونات، وليس توحيداً أو تجميعاً ملكونات.

  وخاصية هذا املفهوم الثاين هي كونه حديثاً 

    وجزئياً وظرفياً، ألنه يتعلق بأشياء وكيفيات 

     مخصوصة.} عادل حدجامي: فلسفة جيل 

     دولوز ص147 بترصف يسري{ 



121

إلمام  وأصله  وغريهام  نجيم  وابن  السيوطي  يقول  -كام 

مناقشات  يف  وتجاذباً  اضطراباً  أوجــدت  التي  الحرمني- 

وقرارات املجامع الفقهية. 

وصعوبة تحقيق املناط فيها تَكمن يف االفتقار إىل الضوابط 

اللغوية واألصولية –يراجع ما كتبناه عن الحاجة والرضورة 

ومواضع افرتاقهام والتقائهام يف كتابنا "صناعة الفتوى".

ذلك أن الكيلَّ املشكك وهو الذي ال يستوي يف أحواله وال 

يف محالِّه، كالحاجة مثال فهي عبارة عن احتياج عن نقص 

أو شعور لنقص، فهي أعم من الفقر؛ ألّن الفقر والخصاصة 

هي نقص؛ لكنه نقص يتعلق بعنرص من العنارص الرضورية 

فإنهم  ذلك  ومع  مسكن،  أو  مأكل  أو  ملبس  من  للحياة 

اختلفوا يف مفهوم الغنى الذي ينايف الفقر. يقول ابن رشد: 

أَْم  رشعيٌّ  معًنى  هو  املانُع  الغنى  هل  اختالفهم:  وسبب 

؟ فمن قال: معًنى رشعيٌّ قال: وجود النِّصاب  معًنى لَُغويٌّ

ما  أقلَّ  ذلك  يف  اعترب  لُغويٌّ  معًنى  قال:  ومن  الغنى،  هو 

ينطَلُِق عليه االسم، فمن رأى أنَّ أقلَّ ما ينطَلُِق عليه االسم 

ه هذا،  هو محدوٌد يف كلِّ وقٍت ويف كلِّ شخٍص جعل حدَّ

ومن رأى أنَّه غري محدوٍد وأنَّ ذلك يختلُف باختالف الحاالت 

والحاجات واألشخاص واألمكنة واألزمنة وغري ذلك قال: هو 

غري محدوٍد، وأنَّ ذلك راجٌع إىل االجتهاد 99.

قلت: واالجتهاد هنا هو بتحقيق املناط يف جوانبه املتعددة 

املعرِّفة والكاشفة، واالختالف يف األزمنة واألمكنة واألحوال 

هو الذي أدى إىل اختالف الفقهاء.

ابن رشد بداية املجتهد باب الزكاة 
 99
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- الخالصة: يف رحلتنا لتأصيل اإلفتاء الكيل وترشيد النظر الجزيئ، قدمنا لكم يف هذا الكتاب 
بعض  معالجة  عن  لبحث  كانت  التي  الرحلة  هذه  م  تجشُّ إىل  بنا  َحَدْت  التي  األسباب 

مشكالت األمة لخصناها يف حال فريقني يتقابالن عىل الساحة الفكرية والسياسية والفقهية 

من خلفيتني مختلفتني مام أدى إىل مَتانُع سلبيِّ وشلٍل شبه كامٍل لجسم األمة. 

وبرزت أمام الصحوة التي ترشحت لقيادة سفينة األمة يف تعاملها مع الرشيعة، ُمشكلة 

ثالثيَة األبعاد، تكمن لدى بعضها يف: 1- عدم إدراك الواقع، 2- وجهل بتأثري كيل الواقع 

يف األحكام الرشعية يف الجملة، 3- وجهل مبنهجية استنباط األحكام بناء عىل العالقة بني 

النصوص واملقاصد وبني الواقع.

فالجهل األول يحتاج إىل بيان، والثاين يفتقر إىل برهان، والثالث يدعو إىل عنوان. 

إنها مشكلة الفقه "فرب حامل فقه غري فقيه". 

لقد حاول هذا الكتاب تلخيص الرؤية التي اعتمد عليها برنامج }تحقيق املناط "فقه الواقع 

والتوقع"{ من خالل مقاربة ثالثية األبعاد تتمثل يف بيان وبرهان وعنوان، فالبيان: التعريف 

بالواقع الذي عرفناه بأنه الوجود الخارجي الحق وأنه ال تالزم بني هذا الوجود والوجودات 

الثالثة األخرى وهي: وجود األذهان "التصور" ووجود البنان "الكتابة" ووجود اللسان.

وهنا تكون الصعوبة يف تحديد الواقع الحقيقي إذ أن التصور "وجود االذهان" قد ال يكون 

كان  إذا  وبخاصة  أحيانا  املحل،  يف  وغموض  اإلدراك،  يف  لخلل  الحقيقي  للوجود  مطابقاً 

واالنـفعال  والفعـل  والنـسب  املعنويـة  كاألوصـاف  بالحـواس  مـدرك  غيـر  الواقـع  هذا 

والعالقات االعتبارية.

لهذا احتاج الواقع إىل معرِّفات اقتبسنا من أيب حامد -باإلضافة إىل الحس- إستاراً متثَّل يف 

العقل واللغة والعرف والطبيعة وذلك يف "األساس"، إال أنه يف املستصفى أضاف "املصلحة"، 

والشاطبي -الذي مل يذكر هذه املعرفات- كانت إضافته تتعلق باملئاالت، وهي يف حقيقتها 

معرفة للتوقع الذي ينظر إليه مبنزلة امتداٍد للواقع أو هو الواقع يف زمن آخر، إذ أنه ال 

ترادف بني الواقع والزمن الحارض. فالواقع من حيث هو ثبوٌت ليس مقيَّداً بزمن. 

إن معرفات الواقع والتوقع هي بهذا الوصف محققات املناط، ذلك هو سياقها، إال أن
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بالباحث  اإلهابة  هي  إليها  الوصول  أردنا  التي  النتيجة   

مجاالً  يدع  ال  مبا  يدرك  حتى  الواقع  لتوصيف  واستنصاته 

للرتدد أن الواقع ليس دامئاً بسيطاً وال بدهياً، بل قد يكون 

املبنية عىل  غامضاً ومخادعاً، بحيث تكون األحكام  معقداً 

تصوره الزائف مجانبًة للصواب، ألنها مبنية عىل رضب من 

الخيال –كام تشري إليه اآليات الكرمية التي استشهدنا بها- 

وذلك ما أوقع الفالسفة يف اضطراب بني من سلب الحواسَّ 

وظيفَة اإلدراك الصحيح وأحال الحكم عىل التصور الذهني 

نوافذ  يتلقاه من  الذي  البدايئَّ  الحكم  يؤيد  أو  يُفنِّد  الذي 

الحواس التي تصبح مبنزلة أداة استشعاٍر تتقولب مدركاتها 

يف مختربات األفكار، ذلك ما تدل عليه النظرة األفالطونية 

–وقد كان أبو حامد إىل حد ما أفلوطونيا- حيث نبه عىل 

بها،  يُصوِّ العقل  أنَّ  لوال  الحواسُّ  فيه  تقع  الذي  الخطأ 

مستنتجاً أن ما يَرِد عىل الحواس يَرِد عىل العقل أيضا، فهو 

خطأ  لتصحيح  بالوحي  يستنتجد  وهنا  مرشد،  إىل  مفتقر 

العقول أو قصورها.

واقع  اإلسالمي  العامل  يف  اليوم  معه  نتعامل  الذي  الواقع 

مضطرب ومتجاذب بني ماض فيه املجد والضد، وحارٍض فيه 

يلُفه الغموض والتوجس وفيه  الطموح والقلق، ومستقبٍل 

بعض الرجاء واألمل.

واقع سيايس بني شورى دون أرضية، ودميوقراطية بال سقف. 

بني  إجامع  محل  ليست  فيه  املرأة  مكانة  اجتامعيٌّ  واقع 

انظر ما كتبناه عن املرأة يف كتابنا "حوار ُمشبِّهٍة ومعطِّلة 100.
 100

       عن بعد حول حقوق اإلنسان".
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الطبية. األخالق  منظومة  ذلك يف  وتأثري  البرشي  والجينيوم  التكنولوجيا  واقع 

والبطالة. والفقر  الرثاء  والجهالة، وفيه  والغرر  الربا  فيه  اقتصادي  واقع 

النقود.    وتسليع  العروض  وتسييل  املضاربات  وتحديات  العقود  مشكالت 

ولقد أقمنا الربهان من الوحي كتاباً وسنة، ومن ترصفات تراجمة الوحي وهم أصحاب 

أُولَِئَك  َمَعُه  أُنِْزَل  الَِّذي  النُّوَر  َواتَّبَُعوا  وُه  َونرََصُ َوَعزَُّروُه  ِبِه  آَمُنوا  }فَالَِّذيَن  رسول¤ 

يف  الواقع  تأثري  لتأصيل  بحارهم  من  واستقينا  أنوارهم  من  فاقتبسنا  الُْمْفلُِحوَن{  ُهُم 

الخلفاء  القرآن والسنة املطهرة وقضايا  األحكام الرشعية، وذلك من خالل نصوص من 

استنباط  يف  الله¤  رسول  أصحاب  منهجية  عىل  التنبيه  خالل  ومن  الراشدين، 

تعليالً،  الترشيع  وِحَكم  النصوص  وتأويالً، ويف معقول  تفسرياً  النص  األحكام يف حضور 

تنزيالً. الواقع واملصالح  ويف مراعاة 

وجباية  الرشعية،  الحدود  يف  الراشدين  الخلفاء  وترصفات  قضايا  كانت  الصدد  وبهذا 

أموال الغنائم وغريها من القضايا معللًة، وكان تأثري الواقع فيها محسوساً، وأثر رعاية 

الواقع رشيك يف استنباط الحكم. املصالح ملموساً، مام يربهن عىل أنَّ 

ويف  الخراج،  أرايض  يف  والفاروق  الزكاة،  مانعي  شأن  يف  يق  دِّ الصِّ ترصف  كيف  فرأينا 

مسألة الجزية لتكون زكاة. وذي النورين يف إمتام الرباعية يف الحج، ويف زكاة األموال 

جميعاً  عنهم  الله  ريض  والتحكيم،  الخوارج  مع  التعامل  يف  الحسن  وأيب  الباطنة. 

الواسعة.     ورحمته  بفضله  معهم  وعنا  وأرضاهم 

الدالئل، ومع تفاصيل املسائل؛ ألن  لبناء كيلٍّ أعىل يتعامل مع مختلف  كل ذلك مُيهِّد 

رشاكة الواقع ال تعني اإلفالت من قيود الدليل واالسرتسال مع واقع وبيٍل. 

ما  وذلك هو  باالنضباط،  مقرتنا  االستنباط  يكون  باملرصاد حتى  الضوابط  كانت  ولهذا 

املناط  "تحقيق  عنوان  تحت  والواقع،  النصوص  بني  التعامل  وأدوات  املنهجية  تعني 

والتوقع". الواقع  بفقه 
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وملاذا تحقيق املناط؟

لقد رشحنا تحقيق املناط الذي أصبح من الواضح أنه اجتهاد ثالث ليس يف مواجهة تنقيح 

املناط وتخريج املناط كام دأب عليه األصوليون، ولكنه اجتهاد أكرب يتقابل ويتكامل مع 

االجتهاد يف دالالت األلفاظ، واالجتهاد يف معقول النص. ذلك التقسيم الذي وضع لبناته 

األوىل أبو حامد الغزايل يف "املستصفى"، وَشيََّد أساسه يف "األساس" عندما أعلن أنه من باب 

"الكيل" وليس من باب "القياس"، أي أنه ليس جزئياً؛ ألّن قياس التمثيل كام هو معلوم: 

التنبيه بجزيئ أشهر عىل جزيئ أخفى لجامع، أو حمل فرع عىل أصل يف حكم لعلة جامعة. 

وبذلك أخرجه من دائرة القياس األصويل وأبرزه يف دائرة القياس املنطقي. 

أو  العلة.  معرفات  من  قسام  كان  أن  بعد  ثالثاً  اجتهادا  ليُعلِنه  للشاطبي  مهَّد  ما  وذلك 

البرصي يف  الحسني  األوائل كأيب  يقول األصوليون  السمعية، كام  األمارة  أمارة مقابل  كان 

"املعتمد" وغريه. 

الكلية وهي  الرشعية  املقدمة  إحداهام  الغزايل،  عند  مقدمتني  إىل وضع  ذلك  تطور  لقد 

سامها  كام  النظرية،  أو  القدماء  عند  العقلية  وهي  جزئية  مقدمة  واألخرى  السمعية، 

قة للمناط، وقد رىَس املصطلح عىل تحقيق املناط. الشاطبي، وهي املحقِّ

وكان حجة اإلسالم الغزايل -رحمه الله تعاىل- من رواد هذا املصطلح، وُجلُّ من قبله أحيانا 

يشري إليه باعتباره نوعاً من االستدالل العقيل الذي ال ميكن رده إىل أصل –كام يقول أبو 

الحسني البرصي املتوىف 634 يف كتابه "املعتمد"- 

ولهذا قدمنا قراءة عىل ضوء ناره -الغزايل- ويف ظل جداره أليب إسحاق الشاطبي، -وهام 

أفضل من تكلم يف هذا املوضوع-، فألفينا  أبا إسحاق جانياً من مثاره ال يخرج من بستانه 

إال ليعود إىل أحضانه.  فهو يراه اجتهاداً ثالثاً لنوعي االجتهاد، وذلك رأي الغزايل، وليس نوعاً 

من القياس كمذهب الُجل وال بعضه قياس،كرأي أيب محمد املقديس والطويف.

ويعتمد عىل مقدمتني إحداهام نظرية، وهو اجتهاد يف األنواع واألشخاص واألحوال.

وأبو حامد يؤكد عىل عموم العلة خالفاً ملا ذهب إليه يف "معيار العلم".
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والشاطبي يتحدث عن محقِّق املناط العامل الرباينِّ، ولكنه 

واملوضوع  النوع،  بحسب  والعامي  والبائع  الصانع  أيضا 

املحقق فيه، ووسيلة التحقيق.

لقد استقينا من ينبوعهام، وجلنا يف ربوعهام، واقرتحنا بيئة 

للتفاعل  األحكام  لتنزيل  عملية  ومجاالت  املناط،  لتحقيق 

مع هذا االجتهاد. 

وابرزنا تحقيق املناط يف ثالثيات منطقية وأصولية.

وقد نبه الغزايل عىل التداخل بني التحقيق والتنقيح املتذرَّع 

يجوز  ال  عندنا  أيضا  املستنبطة  والعلة  بقوله:  رْب  بالسَّ إليه 

فتلحق  النص،  وإشــارة  باإلمياء  تُعلم  قد  بل  بها  التحكم 

رْب حيث يقوم دليل عىل وجوب  باملنصوص، وقد تُعلم بالسَّ

قسامن،  ويبطل  مثالً،  ثالثٍة  يف  األقسام  وتنحرص  التعليل، 

فيتعني الثالث فتكون العلة ثابتة بنوع من االستدالل، فال 

تفارق تحقيق املناط وتنقيح املناط 101. 

املناط  تحقيق  أنَّ  يف  تتمثل  مالحظة  أبدينا  فقد  ولهذا 

من  الجزئية  باملقدمة  يكون  املناط  فتحقيق  التنزيل،  غري 

املقدمتني، ولكن التنزيل إمنا يكون بالنتيجة.       

والحقيقة أنَّ تحقيق املناط يبنى عىل املقدمة الصغرى التي 

سامها الشاطبي النظرية؛ ألنها تحكم باندراج الجزيئ بوسائل 

إثبات الواقع يف الكيل النقيل املتمثل يف املقدمة الكربى. 

إىل  تشري  جزئية  وهي  بالنتيجة،  يكون  إمنا  التنزيل  ولكن 

املحكوم عليه، وهي مثال: هذا املاء يجوز الوضوء به بعد 

وضع املقدمتني.

الغزايل املستصفي  237/2
 101
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الفـعل  بـايقـاع  التَّْفِعيَل  يطـاوع  َل  التفعَّ ألن  الحـقة،  مـرحلة  يكـون  قـد  التنزل  ولكـن 

كإنزال العقوبة.

ه إليه الخطاب. وأّن الفقيه يف القضايا  وأجبنا عىل سؤال من يحقق املناط؟ بأنه من يوجَّ

السلطانية إمنا يسهم يف بيان املقدمة األوىل.

واقعاً  تُؤطِّر  والتعريفات.  الحدود  من  نوع  التي هي  املفاهيم  أهمية صناعة  إىل  وأرشنا 

جديداً محكوماً بوضعٍ برشي غري مسبوق.    

والعالقات  واالجتامعية،  واالقتصادية،  السياسية،  هي:  مجاالت  خمسة  يف  أمثلة  وقدمنا 

الدولية، واالكتشافات العلمية. 

الواقع الذي يجب أن تغرس فيه  وهي أمثلة ملجاالت تجريب صناعة املفاهيم يف حقل 

أشجار الرشيعة الوارفة الظالل الجانية القطوف:

                  نَزَلَْنا َرْوَضُه فََحَنا َعلَيَْنا ... ُحُنوَّ الُْمرِْضَعاِت َعىَل الَْفِطيِم

إنَّ األمة اليوم هي ذلك الفطيم الذي يحتاج إىل حنوِّ وحنان وعطف يف حقول الرشيعة قبل 

أن يحوِّلها السفهاء إىل حقول ألغام.

وأخرياً: أرشنا إىل أهمية وضع مفاهيم وتعريفات لعرشات القضايا من شأنها أن تزيل اللَّبس 

وتدفع الغموض وتسهل االستنباط واالستنتاج لتخريج الفروع عىل األصول، وذلك من خالل 

ثاليث: النصوص الحاكمة، واملقاصد املتقاضية، والواقع املؤطر. 

 ، وبذلنا الوسع يف تأصيل املفاهيم وتوضيح املضامني واملرامز واملراسيم، وهو جهد املقلِّ

ولن نُنشد مع املستحق املدل: 

              َدعا فأجابته املعاين مطيعًة         وقد كان منها منعٌة وإباء  

وحسبنا الله ونعم الوكيل ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه. 

دامئة  تسليامً، صالة  وسلم  وصحبه  آله  وعىل  األمي  النبي  محمد  سيدنا  عىل  اللهم صل 

بدوامك باقية ببقائك ال منتهى لها دون عرشك وأدخلنا برحمتك يف عبادك الصالحني.
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ملحق: منهجية التدرج بين ارساء القيم وإجراء األحكام.
إنَّ األحكام تعترب مثرة قيٍم وفضائل: هذه القيم ال تحتاج إىل تحقيق مناط، أما األحكام 

الناشئة عنها فتحتاج إىل تحقيق املناط ألنها محفوفة بخطاب الوضع.  

إن الرشيعة قبل أن تتحول إىل إجراءات قانونية يطبقها السلطان وما يتفرع عن واليته، 

فإنها تغرس شجرة القيم  التي تثمر الحكم عىل األشياء وعىل األعامل والترصفات بالحسن 

والقبح، وبأنها حق أو باطل، أو أنها صحيحة أو باطلة، مقبولة أو مردودة؛ لتنشئ النُّظم 

واألحكام الجزئية التي تحميها وتحوطها، ترتب أسبابها وموانعها ورشوطها، وبعبارة أخرى 

تهيؤ مجال تطبيق األحكام الجزئية.

فالفرق قائم بني القيم وما تثمره من قيام الفضائل يف نفوس املؤمنني، والحرص عىل متثلهام 

عنها  االنحراف  مع  تتعامل  التي  التنظيمية  األحكام  وبني  والجامعية،  الفردية  يف حياتهم 

سواء تعلق األمر بالترشيع املدين أو الجزايئ.

فالقيم والفضائل ثابتة ال تحتاج إىل بيئة تطبيق، وال تفتقر إىل تبيئة؛ ألن خطاب الوضع 

الواليات  كنظم  سلطانية  كانت  سواء  تفصيليًة  أحكاماً  تكون  ما  عند  إال  بها  يتعلق  ال 

عـلِّق  مـا  سـوى  واألنكـحة  املعامالت  كعقـود  سلطانية؛  غيـر  أو  الزجريـة،  والترشيعات 

منها بالسلطان.

ولهذا فإن طريقة القرآن الكريم هي كالتايل: 

ففي املعامالت مثال أقام القرآن الكريم قيمة حفظ املال وحرمة االعتداء عىل امللكية اَل 

َفَهاء أَْمَوالَُكُم﴾ ذلك قبل أن ينهي عن الربا  ﴿تَأْكُلُوا أَْمَوالَُكْم بَيَْنُكْم ِبالْبَاِطِل َوالَ تُؤْتُواْ السُّ

الكاللة  "وآية  نزل،  ما  آخر  أو من  نزل  ما  آخر  َضاَعَفًة﴾ وهي  مُّ أَْضَعافاً  بَا  الرِّ تَأْكُلُواْ  ﴿الَ 

ل النبي عليه الصالة والسالم ذلك وأضاف النهي عن  األخرية قبل الربا وقيل غريه". وفصَّ

الغرر والنَّجش، ونزّله عىل الواقع كبيع الحصاة، وحبل الَحبَلَة، واملضامني واملالقيح، وكلها 

له رشوط وأسباب، محافظة عىل أموال الناس وصوناً لها من االعتداء والعدوان لتكون آية 

ارِقَُة فَاقْطَُعوا أَيِْديَُهاَم َجزَاًء مِبَا كََسبَا نََكااًل ِمَن اللَِّه  اِرُق َوالسَّ الرسقة -يف املائدة- زاجرة }َوالسَّ

َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم{.
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فيثبت أوال املقصد العام الذي ال يتعرض له أي تخصيص ثم تليه األحكام واإلجراءات.

النفس  يؤكد حرمة  الكريم  فالقرآن  بالقصاص،  املتعلقة  الزجرية،  الترشيعات  وكذلك يف 

اللََّه  إِنَّ  أَنُفَسُكْم  تَْقتُلُوا  ﴿َوال  ِبٱلَْحّق﴾  إاِلَّ  ٱللَُّه  َحرََّم  ٱلَِّتى  ٱلنَّْفَس  تَْقتُلُواْ  ﴿َوالَ  البرشية 

ٱلنَّاَس  قَتََل  َا  فََكأمَنَّ ٱألرِْض  ىِف  فََساٍد  أَْو  نَْفٍس  ِبَغرْيِ  نَْفساً  قَتََل  َمن  ﴿أَنَُّه  رَِحيامً﴾  ِبُكْم  كَاَن 

َجِميعاً﴾ويقرر َولَُكْم يِف الِْقَصاِص َحيَاٌة يَاْ أُويِلْ األَلْبَاِب﴾ وهو حكم سلطاين له رشوطه.

األصل  معروف  يكون  أن  اإلنسان  لكرامة  مظهٌر  وهو  النسل  عىل  املحافظة  يف  وكذلك 

الفطرة  يف  مركوزاً  األمر  يكون  ويكاد   فيه،  الرشائع  تختلف  مل  ولهذا  األرومة؛  محفوظ 

والجبلَّة اإلنسانية، وكان التعبري القرآين يشري إىل ذلك باملحافظة و﴿َالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم 

ال  ذلك  إن  بَطََن﴾  َوَما  ِمْنَها  ظََهَر  َما  الَْفَواِحَش  تَْقَربُواْ  َوالَ  فُُروَجُهْم  َويَْحَفظُوا  َحاِفظُوَن 

يفتقر إىل سلطان. 

ِمْنُهاَم  َواِحٍد  كُلَّ  فَاْجلُِدوا  َوالزَّايِن  الزَّانِيَُة  النور:  آية  يف  فجاءت  التفصيلية  األحكام  أما 

ِمائََة َجلَْدَة وآية الرجم التي نُسخت لفظاً وثبتت حكامً، طبقا للسنة العملية واإلجامع، 

وردعية.  تخويفية  تكون  تكاد  حتى  الصعوبة  غاية  يف  برشوٍط  الجرمية  هذه  وأُحيطت 

األخالقية  الجرائم  سقوط  إىل  القيم  ابن  وتلميذه  تيمية  وابن  الشافعية  بعض  وذهب 

املائدة  آية  يف  بالتوبة  بالتلويح  الرسقة  بالتعقب عىل  وأخذاً  الحرابة  عىل  قياساً  بالتوبة 

}فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ظُلِْمِه َوأَْصلََح فَِإنَّ اللََّه يَتُوُب َعلَيِْه إِنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم{.

وكذلك بالنسبة للخمر، فقد جاء القرآن الكريم بأهمية العقل﴿ أَفاَل تَْعِقلُوَن﴾. 

الخمر  بالتوقف عن  للمؤمنني  بالخطاب  القرآن  العقول، توجه  املحافظة عىل  وكذلك يف 

َما  تَْعلَُمواْ  َحتََّى  ُسَكاَرى  َوأَنتُْم  الََة  الصَّ تَْقَربُواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا  فقط   الصالة  وقت 

كَِبرٌي  إِثٌْم  ِفيِهاَم  قُْل  َوالَْميْرِسِ  الَْخْمِر  َعِن  يَْسأَلُونََك  نفعها  من  أكرب  إمثها  أن  وبنيَّ  تَُقولُوَن 

َا الَْخْمُر َوالَْميْرِسُ  َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوإمِْثُُهاَم أَكْرَبُ ِمْن نَْفِعِهاَم ثم نهى عنها يف آية املائدة. ﴿إمِنَّ

يْطَاِن فَاْجتَِنبُوُه﴾. ْن َعَمِل الشَّ َواألَنَصاُب َواألَزاْلَُم رِْجٌس مِّ



131

وبعد أْن غرس يف النفوس قبح ذلك، ومل يذكر عقوبة معينة، وإمنا كان عليه الصالة والسالم 

الجرمية دون تحديد –عىل خالف- ثم اجتهد  بعد ذلك يعاقب مرتكب تلك املخالفة – 

واختالط  الدولة  اتساع  واقعٍ  عىل  تنزيال  جلدًة  مثانني  لها  فحددوا  عمر  أيام  يف  الصحابة 

لها  فرتك  خصوصياتها،  اإلسالم  احرتم  التي  األخرى  الديانات  أهل  من  بغريهم  املسلمني 

الحرية يف تعاطي مرشوباتها.

وهنا يتميز األصل الكيل بأنه عزمية ال تسقط أبدا أي أن املؤمن عىل أي مستوى كان يجب 

قائٌم  معنى  وهو  بقلبه  الفضيلة  أهمية  ومستشعرا  القيمة،  بتلك  شاعراً  يكون  أن  عليه 

بالنفس، معرتفاً بأحكام الحالل والحرام. 

رشوطها  فلها  سلطانية-  -وهي  الرشعية  العقوبة  كإيقاع  الجزئية  لألحكام  بالنسبة  أما 

السلطانية وحدها، فال تسلُّط لألفراد عليها؛  وضوابطها وموانعها، فالصالحية فيها للجهة 

وخاطئا  مخطئا  لكان  ذلك  ارتكب  فلو  الصالحية،  رشط  وهو  األول  الرشط  فاقدو  ألنهم 

ومتجاوزا للحدود.

وهنا تكمن أهمية تحقيق املناط.

وبالنسبة للسلطان فهو يراعي الرشوط واألسباب واملوانع الجلية والخفية، فإن عمر ملا علَّق 

عقوبة النفي بالنسبة للبكر فال شك أنه قد منى إىل علمه بأن من تطاولهم العقوبة قد 

يرتكون امللة اإلسالمية سخطا، فرأى مظنة املفسدة؛ ألنها لو تحققت يف فرد فقد ال تتحقق 

يف غريه. لكن املظنة جعلت عمر يرى أن املفسدة املرتتبة عىل ذلك أعظم، فأوقف ذلك.

 وعلق حد الرسقة عام الرمادة – وهذا ما أسميه باملانع الخفي؛ ألنه أمر ال يتعلق بشخص 

فيعرفه القايض أو املفتي، ولكنه يتعلق مبجتمع فيحقق املناط فيه السلطان مام يجتمع 

لديه من العلم بأحوال الرعية، فهو ال يريد أن يحملهم عىل ما يسخطهم. ونهى الشارع 

عن إقامة الحدود يف أرض العدو.

اإلجراء  ننتقل إىل  أن  قبل  التي هي: حالل وحرام،  القيم والفضائل  الفرق كبري بني  لكن 

الزجري أو الحكم القضايئ- فالحدود من اختصاص السلطان أو نوابه والتعزيرات من
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صالحياته، طبقاً للجويني ولغريه، "وعزر اإلمام ملعصية ولحق آدمي حبساً ولوماً". -كام 

يقول خليل-

الفرق بني قيم التحريم والتحليل واألحكام التطبيقية من أربعة وجوه:

أوال: أن القيم ثابتة مـن كـل وجـه مـن حيث القطـعية، أما األحكام فبعضها قطعي 

وبعضها اجتهادي. 

ثانياً: أن القيم من باب الكيل وليست من باب الجزيئ.

ثالثاً: أن الخروج عليها هو الخروج عىل النظام العام لألمة، وإنكارها خروج من الدائرة.

الوضع  تعروها مخصصات خطاب  ال  وعمومات  الرخص  تعرتيها  ال  عزائم  أنها  رابعاً: 

وحدوده التي تحوط الخطاب الجزيئ. 

فاحتاج الخطاب الجزيئ إىل تحقيق مناط؛ لتنزيله عىل مجاالت معينة مشخصة، طبقاً 

الختالف املحالِّ وتقلبات األحوال.

الناس  بالتدريج يف املجتمع حتى يعرف  الدينية  القيم  فاملطلوب هو: أوال: أن تغرس 

باألسباب  محوطًة  العميل،  الصعيد  إىل  تنزل  حتى  املنكر،  قلوبهم  وتنكر  املعروف 

واملوانع والرشوط.

لكن يف انتظار ذلك -فإن امليسور ال يسقط بسقوط املعسور- فعىل الجهات الوالئية أن 

تجتهد يف مختلف القضايا باجتهاد جادٍّ وبصرية نافذة. 

فيجب أن ال يعرو املحلُّ عن عقوبة بالنسبة للقضايا الزجرية، حسب اإلمكان. 

عىل العلامء أن يسعوا إلقناع املجتمع املستهدف بأهمية األخالق يف حياة الناس، وذلك 

بالحكمة واملوعظة الحسنة.

الـداخيل  التمـاسك  يف  املتمثلة  الضـرورية  الشـروط  تستـكمل  أن  الـدولة  وعىل 

االقتصادية. والكفاية 
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شبه  أصــبــح  فــاالقــتــصــاد 

يتم  ال  مام  فهو  رضورة، 

الواجب إال به 102. 

تطبق  أن  واجــبــهــا  ــن  وم

أحكام  كلَّ  الرشيعة،  أحكام 

الرشيعة، عند اإلمكان دون 

إلعنات  العباد  تُعرِّض  أن 

والبالد لحروب، ذلك واجبها، 

إذا  منه  إعفاؤها  يجوز  ال 

وانتفت  ــرشوط  ال توفرت 

املوانع وقامت األسباب. 

به  يقوم  ال  واجــب  ولكنه 

يف  إال  العلامء  وال  األفــراد 

األوىل،  املــقــدمــة  ـــدود  ح

أما  للحكم.  املبيِّنة  وهــي 

املتعلقة  الثانية،  املقدمة 

املناط  وتحقيق  بالواقع 

واملفاسد،  املصالح  ووزن 

الجهات  اختصاص  فهي من 

تكون  قد  التي  السلطانية، 

ملكاً أو رئيساً أو برملاناً، تلك 

وهم  الدنيا  يف  مسئوليتهم 

األخرة.  يف  عنها  مسئولون 

والله سبحانه وتعاىل أعلم.      

102
وينبغي أن نشري هنا إىل أن قضية التنمية االقتصادية أصبحت من مقدمات تحقيق املناط يف 

استكامل تطبيق الرشيعة بل لو قيل بوجوبها من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ملا 

كان بعيداً، بغض النظر عن الخالف يف وجوب تحصيل السبب أو رشط الوجوب.

ذلك أن مزاج هذا العرص يتميز يف هذا املجال بثالثة أشياء: أوالً: أن طلب التنمية أو سد الحاجة 

مل يعد مطلباً فردياً بل قضية جامعية جامهريية.

ثانياً: أن وضع التنمية أصبحت معيارا للرضا عن األنظمة أو رفضها، وبالتايل أخرت املطالب 

الروحية واإلشباع النفيس إىل درجة ثانية، وأحياناً ثانوية.

ها "الكابحة"  ثالثاً: إن الدول الفقرية معرضة لالبتزاز من طرف ما يسمى بالجهات املانحة أو سمِّ

التي تنضم إىل الفئات الداخلية الساخطة ملعارضة للقيم التي ليست من إنتاج مصانعها. 

لقد ظهر يل أن مزاج العرص يف بعض جوانبه ليس بعيدا من مزاج األعرايب والناقة، ذلك مثل 

ورد يف حديث يرويه البزار، وفيه أن األعرايب الذي أعطاه النبي¤ أساء األدب ألنه مل يكن 

راضياً مبا أعطي له، فلام وثب املسلمون إليه ليأدبوه نهاهم عليه الصالة و السالم، دخل معه 

يف البيت مرة أخرى وأعطاه حتى ريض، 

ليخرج ويثني عىل من ال يحتاج إىل ثنائه –عليه الصالة والسالم- فيرضب لهم النبي¤ 

املثل بتاقة نفرت فقام الناس إليها يف محاولة اللحاق بها وردها عىل صاحبها، إال أن صاحبها 

نهاهم عن ذلك ألنه يعرف خلق ناقته التي لو طاردوها لهربت منه، ولكنه تلطف بها وقدم 

لها قامماً حتى أنست، فذلك حال األعرايب، الذي كان عىل وشك أن ينفر من الدين ويهلك، 

ولكنه عليه الصالة والسالم رأفة بالعباد ورحمة بالخلق أعاده بألطف الطرق وأقربها إىل 

قلبه باملال، ومل يعامله بالعنف. تلك هي الحكمة التي ميكن أن نتأمل فيها حيث أصبح 

مستوى الدخل معياراً كبرياً للنجاح، وأصبح ميثل قاساًم مشرتكاً وغاية كربى للجميع. ولهذا 

فعىل النخبة املتطلعة إىل التمكني للدين والقيم اإلسالمية يف هذا العرص أْن تأخذ العربة من 

هذه املسألة، ولهذا يجب عليها أن تناقش النظريات الواسعة حول املفاهيم االقتصادية 

الكربى لتحقيق العدالة االجتامعية والنهوض باألمة من حضيض التخلف إىل قمم النمو، 

وحشد الطاقات يف حركة فكرية وثقافية واجتامعية تهمش االختالفات وترتفع إىل األهداف 

الكربى والغايات املثىل يف حوار مجتمعي، وهي قضايا من املفروض أن تستلهم من القيم 

اإلسالمية املنهج االقتصادي والسيايس املستوعب واملتجاوز واملتصالح واملتسامح واألخالقي.

وهكذا نقدم ألنفسنا وللعامل، انطالقاً من عبقريتنا الخاصة وتراثنا الكبري، إسهاماً معترباً لحل 

أزمة رأساملية، هي أزمة اقتصادية ولكنها أزمة أخالقية }راجع اإلمكان املتاح يف الرشيعة 

لحل هذه األزمة يف كتايب "مقاصد املعامالت"{ 


