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مقدمة :املراجعة والتأصيل بابا اخلروج من الأزمة
تقف األمة اإلسالمية اليوم ،وهي يف منسلخ ثلث قرهنا اخلامس عرش

للهجرة ويف العقد الثاين من القرن الواحد والعرشين للميالد ،موق ًفا فار ًقا من
حيث املكانة واملسؤولية .فهي أمة شهدت وتشهد عىل أرضها أحدا ًثا جسيمة

ممتدة واسعة األثر ،ليست باعتبار تأثريها عليها وحدها بل عىل العامل أمجعه.

فأمتنا من حيث املكان واملكانة هي األمة الوسط وواسطة العقد؛ فهي

تشغل ،من الناحية اجلغرافية ،املنطقة الوسطى يف الكرة األرضية ،مما منحها فرصة
التواصل مع الثلث الغريب والثلث الرشقي من العامل ،وأسبغ عليها سمة اتصالية
الزمة ً
أخذا وعطا ًء.

خزان خمزون الطاقة األ ْث َرى يف العامل،
ثم هي من الناحية االقتصادية اليوم ّ

وحتمل أجنة تنمية وهنضة متنوعة وواعدة .ومن الناحية الثقافية ،فهي مهد
الرساالت الساموية الثالث ومهاد البقاع املقدسة.
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كثريا من الصدمات
كل ذلك فرض عىل أمتنا ،من جهة أخرى ،أن تتلقى ً

وحارضا ،تتلقى صدمات وهزات عنيفة مبارشة أو ارتدادية؛ كام أغرى
تارخي ًّيا
ً
مر التاريخ الذي ال يزال
أتباع الديانات وغريها بخوض نزاع مرير يف أرضنا عىل ّ
ً
وحرك موجات االستعامر (أو باألحرى :االستخراب) القديم واحلديث.
ماثلَّ ،

ومل تزل أمة اإلسالم صامدة إزاء كل هذا ،مستمسكة بخصوصيتها الثقافية
ومتيزها احلضاري ،هذا إذا ما قسنا الوجود والصمود باملعيار الثقايف واحلضاري.

لكن أمتنا تعيش يف الوقت نفسه أزمة حضارية وفكرية جعلتها تبدو

وكأهنا يف خصومة مع التاريخ ومع العرص عىل حساب التنمية الروحية والنفسية
ضخم من االنسجام الرضوري
قدرا
ً
واإلنسانية واالقتصادية لبلداهنا ،مما أفقدها ً

بني الضمري الديني واألخالقي من جهة ،والواقع اإلنساين املعارص من جهة
ُيل
ُيل الزمان وك ّ
أخرى؛ فلم تستطع حتى اليوم ،ولنحو قرنني مضيا ،املواءم َة بني ك ّ
الرشائع واإليامن.
وكيل الزمان هو عقل العرص وفكره السائد؛ وهو يف تصوري يتمثل اليوم
ّ

يف إجالل احلريات بأنواعها وأصنافها :حرية اللسان ،وحرية األركان ،واملساواة
بني اإلناث والذكران ،ومتطلبات حقوق اإلنسان ،وما إليه من منظومة احلرية
اإلنسانية اجلامعة النافعة.

كيل الرشائع واإليامن ،فقوامه املحافظة عىل األديان واألبدان واملال
أما ّ
والنسل والعقل بتفاريع وترتيبات سنرى بعضها يف األسطر التالية.
ٍ
ٍ
ومن ثم َّ
رضورة حا ّقة ،إىل مراجعة
ماسة ،بل يف
فإن أمتنا اليوم بحاجة ّ
مضامني رشيعتها يف ُك ّل ّيها وجزئ ّيها لتعيش زماهنا يف ُيرس من أمرها وسالسة يف

سريها ،يف مزاوجة بني مراعاة املصالح احل ّقة ونصوص الوحي األزلية.

هذه املراجعة ليست مرادفة للرتاجع ،كام َّ
أن التسهيل ليس مراد ًفا للتساهل،

والتنزيل ليس مراد ًفا للتنازل.
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فالتنزيل هو ترتيب لألحكام عىل أحوال املحكوم عليهم ،وهم املك َّلفون

ومنوها َّ
بأن الرشيعة
وميسا ،ومن ِّب ًها
مبشا
ً
ِّ ً
الذين خاطبهم الشارع خط ًابا كل ًّيا ِّ ً

اخلامتة ال تريد إعناهتمَّ ،
وأن تلك إحدى ميزاهتا البارزة ،وصفاهتا الباهرة .يقول
الرحيم الودودَ ﴿ :ما ُي ِريدُ اهللُ لِ َي ْج َع َل َع َل ْيك ُْم ِم ْن َح َر ٍج َو َل ِك ْن ُي ِريدُ لِ ُي َط ِّه َرك ُْم َولِ ُيت ِ َّم
نِ ْع َم َت ُه َع َل ْيك ُْم َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
َت
﴿و َي َض ُع َعن ُْه ْم إِ ْص َر ُه ْم َو َاأل ْغ َال َل ا َّلتِي كَان ْ
ون ﴾(((َ ،
اض ُط ِر ْرت ُْم إِ َل ْي ِه﴾(((﴿ ،ال
﴿و َقدْ َف َّص َل َلك ُْم َما َح َّر َم َع َل ْيك ُْم إِ َّال َما ْ
َع َل ْي ِه ْم﴾(((َ ،
إِك َْرا َه ِف الدِّ ِ
ين﴾(((﴿ ،إِ َّال َم ْن ُأك ِْر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َم ِئ ٌّن بِا ِإلي َم ِن﴾(((.
وبنص الوحي يتوقف التكليف عند حدود
فبنص الوحي رفع احلرج،
ّ
ِّ

وبنص الوحي ال تكليف عىل من ال يتمتع بحرية اإلرادة.
الرضورات،
ِّ

لكن كيف نقيس احلرج؟ وكيف توزن الرضورات؟ إهنا أحوال ،وموازين

األحوال ليست كموازين األشياء املادية واألثقال .ومن ثم كان السؤال عن:

كيف نقدر الرضورة ونزن احلرج من أجل تنزيل احلكم عىل واقعة وليس للتنازل
ٍ
بتأويل رشعي وليس بتحويل وال حتايل ،وبتعليل
عن قيمة؟ وكيف نفعل هذا

وليس بتعلل وال تعالل؟

َّ
إن مقاربة «االجتهاد بتحقيق املناط :فقه الواقع والتوقع» ترمي إىل هذه

الغاية وحتاول اإلجابة عن هذه األسئلة بتأصيل رشعي وأصويل وذلك عرب
املحاور التالية:

1.1ما حتقيق املناط؟

2.2ملاذا حتقيق املناط يف القضايا الفقهية؟
.1
.2
.3
.4
.5

3.3مرجعية حتقيق املناط ومن ذا حيققه؟

سورة املائدة.6 :
سورة األعراف.157 :
سورة األنعام.119 :
سورة البقرة.256 :
سورة النحل.106 :
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4.4العالقة بني القيم واألحكام.
5.5الواقع والتو ّقع.

6.6وسائل حتقيق املناط.

7.7جماالت مرشحة وأمثلة موضحة.

ً
أول :ما تحقيق املناط؟
واحلق هو اليشء الثابت الذي ال
«حق اليش ُء حي ِ ّق إذا ثبت»،
ُّ
التحقيقِ :من َّ

يتغي ،ومن أسامء اهلل احلسنى (احلق)(((.
ّ

النوط أي التعليق ،فاحلكم معلق هبا ،تقول« :ناط به
واملناط :هو العلة من ْ

نو ًطا» أي ع َّلقه(((.

وحتقيق املناط له صورتان:

الصورة األوىل« :تطبيق القاعدة العا ّمة يف آحاد صورها» ،وحينئذ يكون
حتقيق املناط بعيدً ا عن القياس ،وهذا التعريف هو الذي مال إليه الغزايل يف كتابه
«املستصفى» حيث قال« :أما االجتهاد يف حتقيق مناط احلكم فال نعرف خال ًفا بني
األمة يف جوازه ،مثاله االجتهاد يف تعيني اإلمام باالجتهاد مع قدرة الشارع يف

اإلمام األول عىل النص ،وكذا تعيني الوالة والقضاة ،وكذلك يف تقدير املقدرات،
وتقدير الكفايات يف نفقة القرابات ،وإجياب املثل يف قيم املتلفات ،و ُأروش
اجلنايات ،وطلب املثل يف جزاء الصيد ،فإن مناط احلكم يف نفقة القريب الكفاية،
وذلك معلوم بالنص ،أما َّ
أن الرطل كفاية هلذا الشخص أم ال ،فيدرك باالجتهاد

والتخمني ..ومن هذا القبيل االجتهاد يف القبلة ،وليس ذلك من القياس يف يشء،
.6
.7

ابن منظور ،لسان العرب( ،مادة حقق  ،)49/10دار صادر.
حاشية العطار عىل رشح مجع اجلوامع ( ،)237/2دار الكتب العلمية.
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بل الواجب استقبال جهة القبلة وهو معلوم بالنص ،أما َّ
أن هذه جهة القبلة فإنه

يعلم باالجتهاد ..فلنعرب عن هذا اجلنس بتحقيق مناط احلكم ،ألن املناط معلوم
بنص أو إمجاع ال حاجة إىل استنباطه لكن تعذرت معرفته باليقني فاستدل عليه
بأمارات ظنية .وهذا ال خالف فيه بني األمة ،وهو نوع اجتهاد ،والقياس خمتلف

قياسا وكيف يكون خمتل ًفا فيه وهو رضورة كل رشيعة ،ألن
فيه ،فكيف يكون هذا ً
التنصيص عىل عدالة األشخاص وقدر كفاية كل شخص حمال»(((.

وقال يف موضع آخر« :احلكم يف األشخاص التي ليست متناهية إنام يتم

بمقدمتني :كلية كقولنا :كل مطعوم ربوي ،وجزئية كقولنا :هذا النبات مطعوم

أو الزعفران مطعوم ،وكقولنا :كل مسكر حرام وهذا الرشاب بعينه مسكر،

وكل عدل مصدق وزيد عدل ،وكل زان مرجوم وماعز قد زنى فهو إ ًذا مرجوم.
واملقدمة اجلزئية هي التي ال تتناهى جمارهيا ف ُيضطر فيها إىل االجتهاد ال حمالة،

وهو اجتهاد يف حتقيق مناط احلكم وليس ذلك بقياس»(((.
مثال ذلك :قاعدة العدل يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللَ ي ْأمر بِـ العدْ ِل و اإلحس ِ
ان
َ
َ ْ َ
َ ُُ
وإِيت ِ
ِ
العدل يعترب حتقي ًقا للمناط ،ألنّك
َآء ِذي ال ُق ْر َب ٰى﴾( ،((1فتعيني ويل األمر
َ
ط ّبقت القاعدة العا ّمة وهي «العدل» يف آحاد ُصورها وجزئ ّياهتا ،وهو :تعيني
أولياء األمور ونصب القضاة(.((1

شخص
وكذلك يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َج َزآ ٌء ِّم ْث ُل َما َقت ََل ِم َن النَّ َع ِم﴾( ،((1فلو قتل
ٌ
ألنا تشبه احلامر الوحيش(.((1
محارا وحش ًّيا فعليه بقرة ّ
ً

.8

.9
.10
.11
.12
.13

ً
وأيضا :اإلمام
اإلمام أبو حامد الغزايل ،املستصفى( ،ص ،)282 .دار الكتب العلمية؛
الزركيش ،البحر املحيط ،)327/7( ،دار الكتبي.
اإلمام الغزايل ،املستصفى( ،ص ،)286 .دار الكتب العلمية.
سورة النحل.90 :
اإلمام الغزايل ،املستصفى( ،ص)282 .؛ واإلمام القرايف ،أنوار الربوق يف أنواع الفروق،
( ،)132/2عامل الكتب.
سورة املائدة.95 :
اإلمام الغزايل ،املستصفى( ،ص.)282 .
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فهذا تطبيق للقاعدة العامة يف مسألة مع ّينة.
الصورة الثانية :إثبات ع ّل ٍة ،متـّـفق عليها يف األصل ،يف الفرع إلحلاق الفرع

باألصل ،وهذا ما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله(:((1

ٍ
نـــاط ُألِفـــا
قيـــق َم
ـــر ِع َ ْت
َ
يف ا ْل َف ْ

يـــق ِع َّل ٍ
ـــة َع َل ْيهـــا ْاؤت ُِلفـــا
َت ِق ُ

وهذا التعريف ّ
األول ،فالع ّلة املتفق عليها يف األصل إذا
أدق من التعريف ّ

أثبتناها يف الفرع فهذا هو حتقيق املناط( ،((1مثال ذلك:

ع ّلة الربا يف املطعومات عند مالك هي «االقتيات واال ّدخــار»( ،((1وكان
ٍ
مقتات مدّ ٍ
خر ،فلذلك
اإلمام مالك ،رمحه اهلل ،يف احلجاز ،وكان التني عندهم غري
فلم ذهب تالميذ اإلمام مالك إىل األندلس وجدوا ّ
أن التني
ال جيري فيه الرباّ .

ُيقتات ويدّ خر ،فأثبتوا الع ّلة التي هي االقتيات واال ّدخار يف الفرع الذي هو التني
من باب حتقيق املناط ،وقد أثبتوا رواية عن مالك يف ربِويته(.((1
		.14
		.15

		.16
		.17

حممد األمني الشنقيطي ،نثر الورود عىل مراقي السعود ،)512/2( ،دار عامل الفوائد.
ّ
القرايف ،أنوار الربوق يف أنواع الفروق ،)133/2( ،عامل الكتب؛ واإلمام الشاطبي،
املوافقات يف أصول الفقه ،)44/3( ،دار املعرفة ،بريوت ،ت .عبد اهلل دراز؛ واآلمدي،
اإلحكام يف أصول األحكام ،)335/3( ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1404 ،1 .ه؛
والزركيش ،البحر املحيط ،)325/7( ،دار الكتبي؛ وابن النجار ،رشح الكوكب املنري،
(ص ،)532 .مطبعة السنة املحمدية.
اإلمام مالك بن أنس ،املوطأ ،رواية حييى الليثي ،)631/2( ،دار إحياء الرتاث العريب،
ت .حممد فؤاد عبد الباقي؛ وأبو الوليد الباجي ،املنتقى رشح املوطأ ،)240/4( ،دار
الكتاب اإلسالمي.
حممد عليش ،منح اجلليل رشح خمترص خليل ،)15/5( ،دار الفكر؛ واإلمام
الشيخ ّ
ّ
حممد
والشيخ
الفكر؛
دار
(،)346/4
خليل،
خمترص
رشح
اجلليل
مواهب
احلطاب،
ّ
اخلريش ،رشح خمترص خليل ،)62 ،57/5( ،دار الفكر؛ والشيخ أمحد الدردير ،الرشح
الكبري)47/3( ،؛ وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،)51/3( ،دار إحياء الكتب
العربية؛ وبلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بـحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري،
( ،)75/3دار املعارف؛ ورواية الربوية عن اإلمام مالك يف «التاج واإلكليل رشح خمترص
خليل» ،للمواق ،)213/6( ،دار الكتب العلمية.
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خرا
وقد ذهب خليل يف خمترصه إىل أن التني غري ربوي ،ولعله مل يكن مدَّ ً

يف مرص يف ذلك األوان ،ونصه« :ال خردل وزعفران وخرض ودواء وتني وموز

وفاكهة ولو ادخرت بقطر»(.((1

(((1
ثم وجدنا ّ
كذلك لو جزمنا ّ
أن
أن الع ّلة يف الذهب والفضة هي الثمنية
ّ

النقود الورقية أصبحت ثمنًا لألشياء فحينئذ نقوم بتحقيق املناط ونثبت الع ّلة،
الثابتة يف األصل ،يف الفرع الذي تنطبق عليه.

فعملية حتقيق املناط عبارة عن البحث عن الواقع ومالحظة هذا الواقع

حتى نط ّبق عليه حكم األصل .والفرق بينها وبني القياس :أنك ال تُلحق فيها

ُيل(.((2
بأصل معني ،بل تنزل احلكم بناء عىل العلة التي أصبحت بمنزلة الك ّ

وقال الشاطبي« :االجتهاد عىل رضبني :أحدمها ال يمكن أن ينقطع حتى

ينقطع التكليف وذلك عند قيام الساعة ،والثاين يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا.

فأما األول فهو االجتهاد املتعلق بتحقيق املناط ،وهذا الذي ال خالف بني األ ّمة
يف قبوله ،ومعناه أن يثبت احلكم بِمدركه الرشعي ،لكن يبقى النظر يف تعيني
حمله»(.((2

فإذا كان الشاطبي قد أبرز حتقيق املناط يف األنواع واألشخاص باعتباره

مشريا إىل َّ
أن ما سواه قد تكفل به األصوليون( ،((2فإن الشيخ عبد
إضافة أصولية
ً
		.18
		.19

		.20
		.21
		.22

صالح اآليب ،جواهر اإلكليل رشح خمترص خليل ،)19/2( ،املكتبة الثقافية ،بريوت.
الكامل بن مهام ،فتح القدير للعاجز الفقري رشح اهلداية ،مذاهب الفقهاء يف علة
الربا يف النقدين ،)274/5( ،املطبعة األمريية؛ وحاشية العدوي عىل كفاية الطالب
الرباين ،)140/2( ،دار الفكر؛ وتقي الدين السبكي ،تكملة املجموع رشح املهذب،
( ،)494/10مكتبة اإلرشاد؛ ومنصور البهويت ،كشاف القناع ،)252/3( ،دار الفكر.
انظر التفرقة بني حتقيق املناط والقياس يف املستصفى لإلمام الغزايل( ،ص،283-282 .
.)286
اإلمام الشاطبي ،املوافقات ،)90-89/4( ،دار املعرفة ،ت .عبد اهلل دراز؛ وانظر مثله
يف املستصفى لإلمام الغزايل( ،ص.)282 .
اإلمام الشاطبي ،املوافقات.)99/4( ،

7

ورقات طابة

الوهاب الشعراين ،رمحه اهلل تعاىل ،قد أقام عىل هذا النوع ميزانه يف الفقه املقارن؛
حيث اعترب َّ
أن اختالف األئمة يرجع إىل هذا امليزان املتمثل يف حالة املكلفني من
قدرة وقوة تتحمل عزائم التكليف وشدائده ،ومن ضعف أو ٍ
فقر تستدعي حالة
صفحا عن دعوى النسخ
الرتخيص والسهولة ،بل ع ّلل هبا أحكام الشارع ضار ًبا
ً

مس الذكر يف حديث طلق بن عيلْ :
«إن هو إال بضعة منك» ،مع حديث:
كام يف ِّ

َ
مس ذكره فليتوضأ» ،باعتبار َّ
يب راسخ.
أن
يب ،والثاين صحا ٌّ
األول أعرا ٌّ
«من َّ

فقال رمحه اهلل« :ومن ذلك قوله  يف حديث البيهقي وغريه مرفو ًعا« :إذا

مس أحدكم ذكره فليتوضأ» ،ويف رواية «فال يصلني حتى يتوضأ» ،ويف رواية له:
َّ

مست
«من َّ
مس فرجه فال يصيل حتى يتوضأ» ،ويف رواية للبيهقي« :أيام امرأة َّ
فرجها فلتتوضأ» ،مع حديث طلق بن عيل أن رسول اهلل  قال له حني سأله عن
مس ذكره« :هل هو إال بضعة منك» .فاحلديث األول بطرقه مشدد حممول عىل
ِّ

حال األكابر ،وحديث طلق خمفف حممول عىل حال غريهم بدليل كون طلق كان
راع ًيا إلبل قوم»(.((2

ومن ذلك حديث عدي بن حاتم يف الص ْيد عندما أجابه  بقولهْ :
«كل ما

أصميت وال ْ
تأكل ما أنصيت»( ،((2فمنعه من أكل الصيد إذا غاب وفيه السهم ومل

فورا ،مع حديث أيب ثعلبة اخلشني الذي قال« :إذا رميت بسهمك فغاب
يمت ً
عنك ثال ًثا فأدركته فكله ما مل ينتن»(.((2

 		.23اإلمام عبد الوهاب الشعراين ،امليزان الكربى ،)268/1( ،عامل الكتب.
 		.24أخرجه الطرباين يف األوسط ،حديث  5543عن ابن عباس؛ والبيهقي يف سننه عن ابن
عباس ،باب اإلرسال عىل الصيد ،حديث .19374
 		.25أخرجه أمحد ( ،194/4حديث )17896؛ ومسلم يف صحيحه ،كتاب الصيد والذبائح،
باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ،1532/3( ،حديث  ،)1931دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،ت .حممد فؤاد عبد الباقي؛ وأبو داود يف سننه ،باب يف الصيد،
( ،124/2حديث  )2861دار الفكر ،ت .حممد حميي الدين عبد احلميد.
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ووجهه أبو حامد يف «اإلحياء» بأن حالة األول اقتضت التشديد ،وحالة

الثاين وهو فقري حيتاج إىل الطعام اقتضت الرتخيص ،فجاء يف إحياء علوم الدين

ما ييل« :ولذلك قال  لعدي بن حاتم يف الكلب املعلم« :وإن أكل فال تأكل

فإين أخاف أن يكون إنام أمسك عىل نفسه» ،عىل سبيل التنزيه ألجل اخلوف؛ إذ

قال أليب ثعلبة اخلشني« :كل منه» فقال :وإن أكل منه فقال« :وإن أكل»؛ وذلك
ألن حالة أيب ثعلبة وهو فقري مكتسب ال حتتمل هذا الورع وحال عدي كان

حيتمله»(.((2

وأشار القرطبي إىل هذا اجلمع يف تفسريه ،فقال« :وملا تعارضت الروايتان

بعض أصحابنا وغريهم اجلمع بينهام فحملوا حديث النهي عىل التنزيه
را َم ُ
والورع وحديث اإلباحة عىل اجلواز وقالواَّ :
موس ًعا عليه فأفتاه
إن عد ًّيا كان َّ
حمتاجا فأفتاه باجلواز ،واهلل أعلم»(.((2
النبي  بالكف ور ًعا ،وأبا ثعلبة كان
ً

وبالغ إمام احلرمني فجعل أفكار العلامء يف الواقع بمنزلة النسخ عىل ألسنة
ِ
ِ
ُ
ُ
للخفاءَّ ،
األمر هلل،
أن
املزيل
للغطاء،
الكاشف
«والقول
األنبياء فقال رمحه اهلل:
ُ
َ
نبي ،فالعلام ُء ورثة الرشيعة ،والقائمون يف
والنبي ُمنهيه ،فإن مل يكن يف العرص ٌّ
ُّ
ِ
الر ُس َل ُيت ََو َّق ُع يف دهرهم
إهنائها مقا َم األنبياء ،ومن بدي ِع القول يف مناصبهم أن ُّ
ُ
وتغاير اجتهاداهتم
وطوارئ الظنون عىل فكَر املفتني،
تبديل األحكا ِم بالنسخ،
ُ
ُ

خواطرهم يف أحكام اهلل تعاىل حا َّل ًة َّ
حمل ما
ُي َغ ِّ ُي أحكا َم اهلل عىل املستفتني ،فتصري
ُ
ِ
ُ
أوامر اهلل تعاىل بالنسخ»(.((2
يتبدل من قضايا
إن االختالف يف التعريف هو اختالف عبارة وإشارة وليس اختالف داللة

وإيالة ،والقول الفصل فيه أنه القنطرة الواصلة بني حكم معروف العلة ،ومناط
 		.26اإلمام الغزايل ،إحياء علوم الدين ،)816/5( ،دار الشعب.
 		.27اإلمام القرطبي ،تفسري اجلامع يف أحكام القرآن الكريم ،)306/7( ،مؤسسة الرسالة.
 		.28إمام احلرمني أبو املعايل اجلويني ،غياث األمم يف التياث الظلم( ،ص ،)246 .دار
الدعوة.
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موصوف ،وحمل مشخص معني لتحقيقها ،جلعلها حاقة أي ثابتة ترتتب عليها
األحكام املنوطة بتلك العلة ،واملحل قد يكون ذاتًا حسية فيعمل احلس فيها
إلصدار حكم بتحقيق مناط احلكم ثم ترتيب األحكام عليها.

متغريا لرتتيب األحكام
وهلذا افتقر األمر إىل مقدمتني ،ككون املاء مطل ًقا أو
ً

املنوطة بعلة الطهارة(.((2

وهذا من باب حتقيق املناط يف األعيان كام سامه ابن تيمية يف قوله« :كام اتفقوا

كيل فينظر يف ثبوته يف بعض
عىل حتقيق املناط ،وهو أن يعلق الشارع احلكم بمعنى ّ
األنواع أو بعض األعيان ،كأمره باستقبال الكعبة ،وكأمره باستشهاد شهيدين من

رجالنا ممن نرىض من الشهداء ،وكتحريمه اخلمر»(.((3

واملطلوب اآلن ،باإلضافة إىل األنواع واألشخاص واألعيان ،أن نحقق املناط

يف أوضاع األمم ومقتضيات الزمان واملكان.

وقد يكون مناط احلكم صف ًة معنوية كالعدالة لتحقيقها يف شخص معني

لرتتب أحكام الشهادة والوالية .إال أن حتقيق املناط هو تنزيل احلكم ،ويمكن

اعتبارمها متباينني ،فيكون تنزيل احلكم مرحلة الحقة ،فيتحقق املناط باملقدمة
األوىل عند الشاطبي(((3؛ أي التأكيد أن املاء مطلق ،وينزل احلكم بأن التطهر به

جائز.

ُ
كانت َع ْقدً ا
حيث الواقع ،فإذا
تشخيص القضية ِم ْن
فتحقيق املناط هو:
ْ
ُ
بالتعرف عىل مكوناته وعنارصه ورشوطه.
يكون ذلك
ّ
ٍ
وإذا كان األمر يتع ّلق بذات مع ّينة إلصدار حكم عليها كالنقود الورقيةَّ ،
فإن
َ
يتعرض إىل تاريخ العمالت ،ووظيفتِها يف التداول والتعامل
الباحث جيب أن َّ
 		.29انظر يف ذلك املستصفى للغزايل( ،ص)286 .؛ واملوافقات للشاطبي.)94-92/4( ،
 		.30ابن تيمية ،الفتاوى ( ،)12/19دار الوفاء.
 		.31اإلمام الشاطبي ،املوافقات ،)45/3( ،دار املعرفة ،ت .عبد اهلل دراز.
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كم ْع ِد ٍن
مر التاريخ من تطور يتع ّلق بذات النقدَ ،
والتبادل ،وما اعرتاها عىل ّ
ٍ (((3
نفيس إىل
بالس َلع
فلوس  ،أو يتع ّلق بعالقته بالسلطة ،وهي جه ُة اإلصدار ،أو ّ

واخلدمات؛ وهذه هي مرحلة التكييف والتوصيف التي يعرب عنها بتحقيق املناط
ٍ
ٍ
متفق عليها عىل واق ٍع ّ ٍ
قاعدة ٍ
جزئية من
معي أو يف
عند األصوليني ،ألنه تطبيق
ِ
ِ
صورها.
آحاد

وهذه املرحلة ال غنى عنها للفقيهّ ،
فرع عن
فإن احلكم عىل اليشء ٌ
ٍ
َ
صائب،
غري
يكون
تصوره( ،((3وبدون هذا التصور والتصوير يمكن َأ ْن
احلكم َ
ُ
ألنه مل يصادف ً
حمل.

وتزدا ُد أمهية هذه املرحلة عندما ندرك تع ُّقدَ العقود املعارصة ،وانبناءها عىل

عنارص مل تكن موجود ًة يف العقود املعروفة لدى الفقهاء من بي ٍع( ،((3وس َلم(،((3

		.32

		.33

		.34
		.35

املعارف املهمة يف هذا السياق يشتمل عليها علم ال ُّن ِّم َّيات ،وهو علم تعرف به أنواع
النقود وتارخيها ،وأصله ُن ِّم ّي وهي لغة صنجة امليزان أو الفلوس والدراهم التي فيها
رصاص أو نحاس .ومن أشهر الكتابات العربية يف هذا املجال ما كتبه أبو العباس
السبتي يف رسالة «إثبات ما ليس له ُبد ملن أراد الوقوف عىل حقيقة الدينار والدرهم
والصاع واملد» ،واملقريزي يف «رسالة يف النقود اإلسالمية» ،والبالذري يف آخر كتابه
«فتوح البلدان» ،وعيل باشا مبارك الذي أفرد يف كتابه «اخلطط التوفيقية» اجلزء العرشين
للنقود العربية ،هذا إضافة إىل ما جاء به إنستاس الكرميل يف كتابه «النقود العربية»،
والشيخ مصطفى الذهبي يف كتابه «حترير الدرهم واملثقال والرطل واملكيال».
هذه قاعدة من القواعد املنهجية املشهورة التي استقر االستدالل هبا يف مجيع العلوم،
فانظرها مع بعض التفاصيل املهمة اخلاصة يف االستدالل هبا يف :ابن أمري احلاج ،التقرير
والتحبري يف رشح التحرير ،)83/2( ،دار الكتب العلمية؛ وأمحد النفراوي ،الفواكه
الدواين رشح رسالة أيب زيد القريواين ،)113/1( ،دار الفكر؛ وسليامن البجريمي،
حاشية البجريمي (حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب) ،)313/1( ،دار الفكر؛ وحسن
العطار ،حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل ،)296/1( ،دار الكتب العلمية.
قال احلطاب يف تعريف البيع عاز ًيا البن عرفة« :عقد معاوضة عىل غري ِ
منافع وال متعة
لذة»( ،مواهب اجلليل برشح خمترص خليل ،222/4 ،دار الفكر).
عاجل وللمشرتي يف املثمن ً
ً
آجل،
الس َلم :اسم لعقد يوجب امللك للبائع يف الثمن
(التعريفات للرشيف اجلرجاين :ص.)160 .
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وكراء(((3؛ ِ
ومزارعة(،((4
ومساقاة(،((3
وقراض( ،((3و َق ْرض(،((3
وكفالة(،((4
وإجارة
ٍ
ووكالة( ،((4إىل آخرها.

فهنا يتوقف الفقي ُه بره ًة من الزمن للتعرف عىل مكونات العقد ،ور ّده إىل
ٍ
ِ
ٌ
رشط ينايف َسنَن العقود
مشتمل عىل
عنارصه األوىل لتقرير طبيعته ،وهل هو
املجمع عليها واملختلف فيها.

ومن الواضح أن عملية التشخيص يف معظمها تستدعي من الفقيه رجو ًعا
ِ
بميزان الرشع.
إىل بيئات هذه العقود ،وأصول التعامل عند أهلها قبل َأ ْن ِيز َنا
أن اخلالف بني أعضاء املجامع الفقهية يف ٍ
وأعتقدُ َّ
يرجع إىل
مجلة من املسائل
ُ
ٍ
ٍ
اختالف يف
أكثر مما يرجع إىل
تفاوت بني الباحثني يف قضية
ُ
التصور والتشخيص َ

خالف يف عالقة املسألة هبذه النصوص
فهم النُّصوص الفقهية .إ ًذا فاخلالف هو
ٌ

اختالف يف شهادة،
تب ًعا للزاوية التي ينظر منها الفقيه إىل تلك النصوص؛ أو
ٌ
وهو أن يكون موضوع احلكم حيتمل حالني ،فيفتي املفتي بناء عىل أحد احلالني
مستبعدً ا الوصف اآلخر ،كام يقول البناين.

ٍ
بعوض إجار ٌة
ك املنافع
 		.36اإلجارة :عبارة عن العقد عىل املنافع بعوض هو مال ،ومتلي ُ
ٍ
عوض إعار ٌة( ،التعريفات :ص)23 .؛ أما الكراء ففي اللغة :األجرة ،وهو عند
وبغري
املالكية مقابل لإلجارة كام نقل احلطاب يف رشحه عىل خمترص خليل فقال« :وقد خص
متليك منفعة اآلدمي باسم اإلجارة ،ومنافع املتملكات باسم الكراء»( ،مواهب اجلليل،
 ،493/7دار الكتب العلمية).
 		.37القراض :هو املضاربة وتعريفها عقد رشكة يف الربح بامل رجل وعمل من آخر،
(التعريفات :ص.)278 .
 .38القرض :هو متليك اليشء عىل أن يرد بدله( ،مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج،
 ،117/2دار الفكر).
 .39املساقاة :هي دفع الشجر إىل من يصلحه بجزء من ثمره( ،التعريفات :ص.)271 .
 .40املزارعة :عقد عىل الزرع ببعض اخلارج( ،تكملة فتح القدير لقايض زاده  ،32/8املطبعة
األمريية).
 .41الكفالة واحلاملة والضامنة والزعامة :كل ذلك يف اللغة بمعنى واحد ،وكلها تطلق عىل
شغل ذمة أخرى باحلق ،وهي عند الفقهاء عىل نوعني كفالة يف املال والبدن( ،مواهب
اجلليل.)30/7 ،
رشعا :تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إىل غريه ليفعله يف حياته( ،مغني
 .42الوكالة ً
املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج.)217/2 ،
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ٍ
بمكان َأ ْن ُ
الو ْضعيون واألطباء
وهلذا ،فمن األمهية
يبذ َل االقتصاديون َ
والسياسيون واالجتامعيون وغريهم من أصحاب الصنائع والتخصصات جهدً ا

إليصال كل العنارص التي يتو ّفرون عليها إىل زمالئهم الرشعيني ليحقق هؤالء

املناط لتنزيل احلكم عىل واقع العقد وعىل حقيقة الذات.
هذا هو موضوعنا!

وباختصار ،فإن حتقيق املناط هو وسيلة تنزيل األحكام الرشعية عىل

َّ
مشخص هو
الوقائع ،باعتبار أن األحكام الرشعية معلقة بعد النزول عىل وجود

وجود الواقع ،أو الوجود اخلارجي كام يسميه املناطقة .وهذا الوجود اخلارجي

مركب تركيب الكينونة البرشية يف سعتها وضيقها ،ورخائها وقرتها ،ورضوراهتا
وحاجاهتا وتطورات سريوراهتا.

فإطالق األحكام مقيد بقيودها ،وعمومها خمصوص بخصائصها؛ ولذلك

كان خطاب الوضع( ،((4رش ً
ورخصا(،((4
وطــا( ،((4وأسب ًابا( ،((4وموانع(،((4
ً
(((4
ناظم للعالقة بني خطاب التكليف بأصنافه :طلب إيقاع ،وطلب
وعزائم ً ،
امتناع ،وإباحة ،وبني الواقع بسالسته ورخائه وإكراهاته.

إن التنزيل والتطبيق هو عبارة عن تطابق كامل بني األحكام الرشعية وتفاصيل

		.43
		.44
		.45
		.46
		.47
		.48

ً
ومانعا( ،اإلمام اإلسنوي ،التمهيد يف ختريج
ورشطا
خطاب الوضع :جعل اليشء سب ًبا
ً
الفروع عىل األصول ،)434/1 ،ط ،4 .مؤسسة الرسالة1407 ،ه1987-م.
الرشط :ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته( ،الزركيش،
البحر املحيط.)437/4 ،
السبب :هو الوصف الظاهر املنضبط الذي دل السمع عىل كونه معر ًفا للحكم الرشعي،
كجعل دلوك الشمس معر ًفا لوجوب الصالة( ،الزركيش ،البحر املحيط.)246/1 ،
املانع :ما يلزم من وجوده عدم وجود احلكم ،كالدين مع وجوب الزكاة ،واألبوة مع
القصاص( ،الزركيش ،البحر املحيط.)249/1 ،
الرخصة :املرشوع لعذر مع قيام املحرم لوال العذر( ،الرهوين ،حتفة املسؤول يف رشح
خمترص منتهى السول ،)98/1 ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث،
1402ه2002-م.
الكلية ابتداء( ،القرايف ،أنوار الربوق يف أنواع الفروق،
األحكام
من
العزيمة :ما رشع
ّ
 ،)177/1عامل الكتب.
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الواقع املراد تطبيقها عليه ،بحيث ال يقع إمهال أي عنرص له تأثري من قريب أو
واجلزئي،
ُيل
ّ
بعيد ،يف جدلية بني الواقع والدليل الرشعي ،تد ّقق يف الدليل بش ّقيه الك ّ
ويف الواقع واملتوقع بتقلباته وغلباته ،واألثر املحتمل للحكم يف صالحه وفساده.

فإن التحقق من مناط حكم الرشع موزونًا بميزان املصالح واملفاسد
وهكذا َّ

املعتربة بمعيار الرشع الكيل واجلزئي ومعيار العقل الفاحص يف كل قضية هو

موضوع هذا املقام من أجل لفت االنتباه إىل أمهيته وما يتيحه من مراجعة لكثري

من األحكام التي لو تركت فيها عمومات النصوص عىل عمومها ،ومطلقاهتا

عىل إطالقها ،دون ختصيص يف األوىل وتقييد يف الثانية ،ودون مراعاة للواقع،
بكيل الرشع مقدمة عىل اجلزئي يف الرتبة والوضع؛ وهبذا
لذهبت مصالح معتربة ّ
ندرك قول القرايف« :واجلمود عىل املنقوالت أبدً ا ضالل يف الدين وجهل بمقاصد

علامء املسلمني والسلف املاضني»( ،((4وقول ابن القيم« :ومن أفتى الناس بمجرد

املنقول يف الكتب عىل اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحواهلم
أعظم من جناية من
وقرائن أحواهلم فقد ضل وأضل ،وكانت جنايته عىل الدين
َ

ط َّبب الناس كلهم عىل اختالف بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بام يف

كتاب من كتب الطب عىل أبداهنم ،بل هذا الطبيب اجلاهل وهذا املفتي اجلاهل

أرض ما عىل أديان الناس وأبداهنم واهلل املستعان»(.((5
ُّ

ثانيا :ملاذا تحقيق املناط في القضايا الفقهية؟
ً
متثل القضايا الفقهية للمسلمني املنظومة التعبدية والقانونية احلاكمة للنسق

املعياري والسلوكي يف حياة الفرد واجلامعة .وتناول هذه القضايا جيب ْ
أن يواكب
 		.49القرايف ،أنوار الربوق يف أنواع الفروق ،)177/1( ،عامل الكتب.
 		.50ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،)78/3( ،دار اجليل.
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ٍ
املجرة،
الذرة إىل
َّ
مسرية احلياة التي تشهد تغريات هائلة يف شتى املجاالت من َّ
وتطورات مذهلة يف خمتلف املظاهر والتجليات من أمخص قدم األمة إىل ِ
مفرق
ِ
رأسها ،يف القضايا السياسية واالجتامعية واالقتصادية واملالية والعالقات الدولية،
نتيج ًة للتامزج بني األمم ،والتزاوج بني الثقافات إىل حد التأثري يف حميط العبادات
والتطاول إىل فضاء املعتقدات.

يف ظالل ما أطلق عليه اسم العوملة والعاملية ،أصبحت األنظمة الدولية

واملواثيق العاملية ونظم املبادالت واملعامالت جز ًءا من النظم املحلية ،وترسبت

املؤسسة لدواخل الدول
مضامني كثرية منها إىل الدساتري التي تُعترب الوثائق
ِّ
واألمم؛ هذا يف الوقت الذي تراجع فيه االجتهاد ،وتواضع فيه االستنباط،
وضاقت فيه مساحة اإلبداع ،وساد ضمور يف الفهم ،مما أخل بالتوازن وانعكس

عىل متاسك املجتمعات بني فريقني متضادين:

أحدمها أيس من املنظومة الفقهية فأشاح بوجهه عنهاُ ،
وخطف برصه

عرفه «كانْت» بأنه تفكري بال
بالتنوير والتحديث الغريب؛ ذلك التنوير الذي ّ
سقف ،ال هيديه كتاب ،وال يرشده قسيس ،وال توصف له وجبة غذاء.
وذلك التحديث الذي يشري ،عند ماكس فيرب ،إىل مجلة من سريورات تراكمية

بعضا؛ فهو يعني حتديث املوارد وحتويلها إىل رؤوس أموال ،ونمو
يشد بعضها ً

أيضا إىل إنشاء سلطات السياسة
القوى اإلنتاجية ،وزيادة إنتاجية العمل ،كام يشري ً
أيضا إىل نرش حقوق املشاركة السياسية،
املركزية ،وتشكل هويات قومية ،ويشري ً

وأخريا يشري إىل علمنة القيم واملعايري(.((5
وأشكال العيش املدين ،والتعليم العام،
ً

وتقابل هذا الفريق جمموعة أخرى مل تفهم من النصوص إال بعض

الظواهر ،حتاول أن تعيش يف املايض عىل حساب احلارض واملستقبلّ ،
فقل علمها
وضاق فهمها ومخدت لدهيا ملكة االجتهاد.

ِ
يورغن َهربماس ،القول الفلسفي للحداثة( ،ص.)9 .
		.51
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منهجا فريدً ا جام ًعا بني إرشاد الوحي وسداد العقل،
ويف تقديرنا أن
ً
ً
أصيل يف منطلقاته ،حدي ًثا يف تناوالته ،مستوع ًبا أصول التعاطي مع الكتاب

يوسع دوائر
والسنّة يف منطوقهام ومفهومهام ،يف معانيهام ومعقوهلام ،من شأنه أن ِّ
ويرجحها عىل
االجتهاد بأنواعه الثالثة وبخاصة بتحقيق املناط لريشح الكليات
ِّ

النظر اجلزئي الذي جعل األمة تعيش مبارزة ومنابزة حول كل فرعية يف شتى
واملؤسسية والسياسية والتعايشية.
املجاالت :االجتامعية واالقتصادية والقانونية
ّ

كيل ألمكن أن
فكل جمال يمكن رسد عرشات القضايا التي لو ُدرست بنظر ّ

ً
حلول ختفف من غلواء االختالف .إهنا كليات ذات جذور ثالثة :الرشيعة
جتد

نصوصا ومقاصد ،ومصالح العباد ،وموازين الزمان واملكان .بذلك تصاغ تلك
ً
وتطوع اجلزئيات تصدي ًقا ملقولة الشاطبي« :إن اختالل الك ُّل يؤدي إىل
الكليات
َّ
انخرام نظام العامل» ،فقد قال رمحه اهلل يف كتابه «املوافقات»« :القاعدة املقررة يف

اجلزئي يقتيض
ألن
جزئي
كيل وأمر
فالكيل مقدَّ ٌم َّ
َّ
ٌّ
موضعها أنه إذا تعارض ٌ
ُّ
أمر ٌّ
والكيل يقتيض مصلحة كلية ،وال ينخرم نظام يف العامل بانخرام
مصلحة جزئية
َّ

فإن املصلحة الكل ّية
املصلحة اجلزئية بخالف ما إذا قدم اعتبار املصلحة اجلزئية َّ
ينخرم نظام كل ّيتها»(.((5

ٍ
عجز يف التواصل
وإذا كانت النتائج كام نشاهد يف املجامع الفقهية تشري إىل

بني الواقع واألحكام ،وأحيانًا إىل عدم االنضباط يف االستنتاج واالستنباط ،فإن

ذلك سيكون مدعاة ملراجعة أدوات توليد األحكام واالجتهاد املع َّطلة ،وجتديد
ِ
دارسها ونفض الغبار عن طامسها ،ألن إغفال الواقع يؤدي إىل وضع األحكام
الرشعية يف غري موضعها ،والغفلة يف إطالقها عن تقييدها مما يفوت املصالح
املرجوة من ورائها ،ويفيض إىل مفاسد هي منزهة عنها .وذلك أن إنزال األوامر
والنواهي من غري نظر يف صورة املوضوع وحالة املحكوم عليه قد يفيض إىل

عكس املقصود.

 		.52اإلمام الشاطبي ،املوافقات ،)324/1( ،ت .عبد اهلل دراز ،دار املعرفة ،بريوت.
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ونحن اليوم بحاجة إىل قراءة جديدة للتذكري بالكليات التي مثلت َلبِنات

االستنباط ،بربط العالقة بني الكليات واجلزئيات ،وهي جزئيات تنتظر اإلحلاق
ٍ
جديد من تعامالت الزمان وإكراهات املكان واألوان ،أو
كيل
بكيل أو
َ
استنتاج ٍّ
ٍّ
غائم أو غائ ًبا يف ركام العصور وغابر الدهور ،باجلزئي
ُيل ،كان ً
توضيح عالقة ك ٍّ
الذي يدفع به عرصنا ويفرزه زماننا.

ويف هذا املقام فإن القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة يظالن النرباس

الدائم والينبوع الدافق ،هبام يستضاء يف ظلمة الدياجري ومنهام يستقى يف ظمإِ
اهلواجر بأدوات أصولية جمربة وعيون معارصة مستبرصة.

فاالستنباطات الفقهية القديمة كانت يف زماهنا مصيبة ،وال يزال بعضها

كذلك ،واالستنباطات اجلديدة ،املبنية عىل أساس سليم من حتقيق املناط هي
أيضا؛ فهي إىل حد ما تشبه العالقة بني الرياضيات القديمة التي كانت
صواب ً

ً
حلول صحيحة يف أطرها املعرفية والواقعية ،والرياضيات احلديثة التي
تقدم
ً
حلول سليمة ومناسبة للعرص.
تقدم اآلن

كيل العرص والزمان ،وإجياد
فهل من سبيل إىل تنزيل الرشائع واإليامن عىل ّ

مشرتكات ومعايري ختفف من غلواء االختالف ،وتسهل االئتالف ،من خالل
كيل كالعدل واإلحسان؟ ذلك ما نسعى إليه ب َط ْر ِق باب من أبواب
حتقيق مناط ٍّ
االجتهاد يف ميدان الفقه الذي يمثل املشكلة لدى البعض ،واحلل لدى آخرين،

وكأنه السبب واملانع!

مثال بارز للخطإِ يف حتقيق املناط وأثره:

وزيادة يف البيان والتوضيح ،نرضب ً
جر عىل
مثال للخطإ يف حتقيق املناط ّ
يك ُْم بِ َم َأن َْز َل اهللُ
األمة بلية التكفري؛ إذ حيمل التكفرييون قوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن َل ْ َ ْ
َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم الكَافِ ُر َ
ون﴾( ((5عىل جمرد عدم إيقاع احلكم .ولعل هذه اجلزئية هي
 		.53سورة املائدة.44 :
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أخطر عنرص يف قضية الفكر التكفريي تعلق عىل مشجبها دعوى التكفري حلكام

الزمان؛ وهي مسألة حتتاج إىل ضبط ،وذلك الضبط يتمثل يف فصلني:

ً
يك ُْم بِ َم َأن َْز َل اهللُ
أول :تأويل اآلية الكريمة من سورة املائدةَ :
﴿و َم ْن َل ْ َ ْ
َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم الكَافِ ُر َ
ون﴾( ((5كام َّأوهلا ابن عباس بقولهَ :من جحد احلكم بام أنزل
أقر به ومل حيكم به فهو ظامل فاسق( .((5هذا من حيث داللة
كفر ،ومن َّ
اهلل فقد َ

اللفظ .وقد أطبق علامء السلف عىل َّ
خمرجا
كفرا
ً
أن هذه اآلية ّ
مؤولة ،وأنه ليس ً
عن امللة(.((5

ثان ًيا :من حيث َّ
إن عدم التطبيق يمكن أن يق َابل بوجود رضورات معينة

تدخل يف صالحيات اإلمام املسلم ،القائم عىل الرشع الساهر عىل البيضة،
انطال ًقا من اهلدي النبوي يف ترك املنافقني املعروفني قط ًعا حسب عبارة إمام
احلرمني التالية« :وكان  يداري املنافقني مع القطع وتواتر الوحي بنفاقهم

وشقاقهم وهو القدوة واألسوة»(.((5

وهذا من حيث حتقيق املناط الذي ال حيق هلؤالء أن حيققوه ،بل حتققه اجلهة

ترص ًفا باإلمامة ،ال
الوالئية كام فعل عمر ريض اهلل عنه حني ع َّلق بعض األحكام ُّ
ً
إنكارا لثابت ُعلم من الدين بالرضورة ،ولكنه تدبري يف ميدان
نسخا لنص وال
ً
		.54
		.55

		.56

		.57

سورة املائدة.44 :
ابن جرير الطربي ،جامع البيان يف تأويل القرآن ،)357/10( ،ت .أمحد حممد شاكر،
ط ،1 .مؤسسة الرسالة1420 ،ه2000-م؛ ورواه احلاكم يف املستدرك ( )313/2من
طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن ُحجري عن طاوس عن ابن عباس« :إنه ليس بالكفر
هلل َفأُو َلئِ َك
﴿و َم ْن َ ْل َ ْي ُك ْم بِ َم َأ ْن َز َل ا ُ
كفرا ينقل عن امللةَ ،
الذي يذهبون إليه ،إنه ليس ً
ُه ُم ا َ
لك ِاف ُرونَ ﴾ ،كفر دون الكفر» ،هذا لفظه ،ثم قال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه» ،وقال الذهبي« :صحيح».
ابن جرير الطربي ،جامع البيان يف تأويل القرآن)357/10( ،؛ والبغوي ،معامل التنزيل،
( ،)61/3دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط1417 ،4 .ه1997-م؛ والرازي ،مفاتيح
الغيب)68/6( ،؛ وابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،)120/3( ،دار طيبة للنرش
وحممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير،
والتوزيع ،ط1420 ،2 .ه1999-م؛
ّ
( ،)375/1دار سحنون للنرش والتوزيع ،تونس 1997م.
إمام احلرمني ،الغياثي( ،ص.)171 .
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التنزيل ،وهو ضبط العالقة بني النص والواقع بناء عىل رضورات وإكراهات من
شأهنا أن متس بمصالح الدين أو الدنيا ،ضب ًطا ِ
مالئ ًم للمصالح املعتربة رش ًعا،
ّ
بعيدً ا عن التشهي ومراغمة الرشيعة.

ً
ثالثا :مرجعية تحقيق املناط ،ومن ذا يحققه؟
لنا أن نتساءل :ما هي مرجعية هذا النوع من االجتهاد؟

اف
إهنا الكتاب والسنة وعمل سلف األمة .ففي القرآن الكريمَ ﴿ :ف َم ْن َخ َ
ِ
ِ
ِمن ُّم ٍ
وص َجنَ ًفا َأ ْو إِ ْث ًم َف َأ ْص َل َح َب ْين َُه ْم َف َ
﴿وإِمَّا
يم﴾(َ ،((5
ور َّرح ٌ
ال إِ ْث َم َع َل ْيه إِ َّن اهللَ َغ ُف ٌ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ب ْ
﴿وإِ ْن
الَ ِائنِ َ
ني﴾(َ ،((5
َتَا َف َّن م ْن َق ْو ٍم خ َيا َن ًة َف انبِ ْذ إِ َل ْي ِه ْم َع َل َس َواء إِ َّن اهللَ الَ ُي ُّ
ِخ ْفت ُْم ِش َق َ
اق َب ْينِ ِه َم َف اب َعثُوا َحك ًَم ِم ْن َأ ْه ِل ِه َو َحك ًَم ِم ْن َأ ْه ِل َها﴾( .((6كل هذه اآليات،
إىل جانب عرشات مثلها ،فيها تأصيل لتحقيق املناط ألهنا تشري إىل املآالت.

ويف األحاديث النبوية الكثري من ذلك ،كمسألة بيع الرطب بالتمر ،قال:

«أينقص إذا يبس؟ قيل :نعم قال :إ ًذا فال»( .((6ويف حديث« :هال سألوا إذا
		.58
		.59
		.60
		
.61

سورة البقرة.182 :
سورة األنفال.58 :
سورة النساء.35 :
احلديث أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ،كتاب البيوع باب ما يكره من بيع التمر،
 ،624/2حديث 1293؛ وأخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب البيوع ،باب يف التمر،
 ،271/2حديث 3359؛ وأخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب البيوع ،باب ما جاء ىف
النهي عن املحاقلة واملزابنة ،528/3 ،حديث  ،1225وقال الرتمذي« :هذا حديث
حسن صحيح ،والعمل عىل هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا»؛
وأخرجه النسائي يف سننه ،باب اشرتاء التمر بالرطب ،22/4 ،حديث  ،6136كلهم
رووه عن زيد بن عياش؛ وأخرجه احلاكم يف املستدرك ،45/2 ،حديث ،2266
 ،2267عنه وقال« :هذا حديث صحيح إلمجاع أئمة النقل عىل إمامة مالك بن أنس
خصوصا يف
وأنه حمكم يف كل ما يرويه من احلديث إذ مل يوجد يف رواياته إال الصحيح
ً
حديث أهل املدينة ثم ملتابعة هؤالء األئمة إياه يف روايته عن عبد اهلل بن يزيد ،والشيخان
مل خيرجاه ملا خشياه من جهالة زيد أيب عياش».
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جهلوا إنام دواء العي السؤال»( .((6وذلك يف قضية من أفتى باالغتسال فهلك
«أن رسول اهلل  قال لعائشة :أمل تري َّ
املستفتِي؛ وكذا حديثَّ :
أن قو َمك ملا بنَوا
الكعب َة اقترصوا عن قواعد إبراهيم ،فقلت :يا رسول اهلل أال تردها عىل قواعد
إبراهيم ،قال :لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت»(.((6

ويف عمل اخللفاء الراشدين ،ككتابة الصديق املصحف ومجعه( ،((6وقتال

مانعي الزكاة( ،((6وكذا صنيع عمر يف اخلراج( ،((6ومنعه سهم املؤلفة قلوهبم(،((6
وإيقاف حد الرسقة( ،((6وعمل عثامن إ ْذ أتم الصالة يف احلج( ،((6وأحدث األذان
		.62
		.63

		.64

		.65

		.66
		.67

		.68
		.69

احلديث أخرجه أبو داود ،كتاب الطهارة ،باب يف املجروح يتيمم ،145/1 ،حديث
 ،336عن جابر بن عبد اهلل؛ وأخرجه ابن ماجه يف سننه ،عن ابن عباس ،كتاب الطهارة
وسننها ،باب يف املجروح تصيبه اجلنابة فيخاف عىل نفسه إن اغتسل ،حديث .615
متفق عليه من حديث عائشة ريض اهلل عنها ،أخرجه مالك يف املوطأ ،كتاب احلج ،باب
ما جاء ىف بناء الكعبة ،363/1 ،حديث 807؛ والبخاري يف صحيحه ،كتاب احلج،
باب فضل مكة وبنياهنا ،573/2 ،حديث 1506؛ ومسلم ،كتاب احلج ،باب نقض
الكعبة وبنائها ،179/2 ،حديث .1333
حديث مجع القرآن رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل القرآن ،باب مجع القرآن،
حديث 4968؛ ورواه الرتمذي يف سننه ،باب كتاب تفسري القرآن عن رسول اهلل ،
باب ومن سورة التوبة ،283/5 ،حديث  ،3103وقال حسن صحيح؛ ورواه أمحد،
حديث  ،22269كلهم عن زيد بن ثابت.
حديث قصة قتال مانعي الزكاة متفق عليه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،رواه
البخاري يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،507/2 ،حديث 1335؛
ورواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإليامن ،باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال
اهلل حممد رسول اهلل ،51/1 ،حديث .32
صنيع عمر يف اخلراج ،رواه البيهقي عن قيس بن أيب حازم يف السنن الكربى ،كتاب
السري باب سواد العراق ،حديث .18161
حديث منع سيدنا عمر للمؤلفة قلوهبم ،أخرجه البيهقي عن عبيدة يف السنن الكربى،
كتاب قسم الصدقات ،باب سقوط سهم املؤلفة قلوهبم ،حديث 13568؛ وأورد
ات
لصدَ َق ُ
الطربي يف تفسريه قصة املنع عن حبان بن أيب جبلة يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِن ََّم ا َّ
ِ
ام ِلنيَ َع َلي َها َوا ُ ِ
ين َوا َلع ِ
لم َس ِ
وب ْم َو ِف ا ِّلرق ِ
ِ
ني َو ِف َسبيلِ
اك َ
َاب َوا َلغا ِر ِم َ
ل ْل ُفق ََر ِاء َوا َ
لمؤَ َّلفَة ُق ُل ُ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السب ِ
يم﴾ (التوبة.)60 :
يض ًة م َن اهلل َوا ُ
يل فَر َ
يم َحك ٌ
هلل َعل ٌ
اهلل َوا ْب ِن َّ
إيقاف حد الرسقة ورد موقوفًا عن عمر ريض اهلل عنه ،أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه
يف موضعني عن حييى بن أيب كثري ،حديث  ،28586وعن حصني بن ُحدَ ير ،حديث
.28591
حديث إمتام سيدنا عثامن يف احلج ،رواه البيهقي يف سننه عن عمران بن حصني ،كتاب
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عيل بتضمينه الصنّاع(ً ،((7
األول( ،((7وكذا سيدنا ّ
قائال :ال يصلح الناس إال ذاك،

نصا أو
وقتاله اخلوارج( ،((7إىل آخره ،وكل عمل الصحابة املشتهر الذي خيالف ًّ
ٍ
ً
داخل يف وعاء حتقيق
مصلحة أو جمافا ًة ملفسدة يمكن اعتباره
ظاهرا مراعا ًة جللب
ً
استصالحا( ((7أم سياسة رشعية( .((7وقد
املناط ،سواء سميناه :استحسانًا( ((7أم
ً
يرجع اختالفهم أحيانًا إىل االختالف يف شهادة أو االختالف يف حال؛ وكل ما إىل

هذا من األلقاب إنام يعرب عن حتقيق املناط يف بعض أشكاله وصوره.

وقد أعمل الفقهاء حتقيق املناط وخاصة مالكًا در ًءا ملفسدة يف الذرائع،

األصلي
وجل ًبا للمصلحة يف املصالح ،حتى ا ّدعى ابن العريب أنه انفرد هبذين
ْ
قائل« :وهو يف ذلك أهدى وأقوم ً
ً
قيل».

(((7

		.70
		.71
		.72
		.73
		.74

		.75
		.76

الصالة ،باب رخصة القرص ىف كل سفر ال يكون معصية وإن كان املسافر آمنًا ،حديث
5593؛ وابن أيب شيبة يف مصنفه ،باب من كان يقرص الصالة ،حديث .8174
حديث َّ
«أن أول من زاد األذان األول يف اجلمعة هو عثامن» ،أخرجه أمحد ،مسند السائب
ابن يزيد ،حديث 16139؛ ورواه الطرباين يف الكبري عن السائب ،حديث 6506؛
وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف عن عمرو بن دينار ،حديث .5341
تضمني سيدنا عيل ريض اهلل عنه للصناع ،أخرجه البيهقي يف السنن عنه ،كتاب اإلجارة،
باب ما جاء ىف تضمني األجراء ،122/6 ،حديث  11445و.11446
أحاديث قتال سيدنا عيل ريض اهلل عنه للخوارج أوردها أبو داود يف سننه ،باب يف قتال
اخلوارج ،حديث .4770-4765
اصطالحا :هو اسم لدليل من األدلة األربعة يعارض القياس اجليل ويعمل
االستحسان
ً
به إذا كان أقوى منه ،سموه بذلك ألنه يف األغلب يكون أقوى من القياس اجليل فيكون
قياسا مستحسنًا( ،التعريفات :ص.)32 .
ً
االستصالح :يقصد به العمل باملصلحة املرسلة ،وجاء يف البحر املحيط لإلمام الزركيش،
 ،377/4دار الكتب العلمية« :واملراد باملصلحة :املحافظة عىل مقصود الرشع بدفع
املفاسد عن اخللق ،وفرسه اإلمام والغزايل بأن يوجد معنى ُيشعر باحلكم مناسب له
ً
املصور جار فيه».
عقل ،وال يوجد أصل متفق عليه ،والتعليل
َّ
نقل ابن القيم عن ابن عقيل تعريف السياسة يف إعالم املوقعني ( ،)472/4قال« :قال
أقرب اىل الصالح وأبعدَ
ابن عقيل :السياسة ما كان من األفعال بحيث يكون الناس معه
َ
عن الفساد وإن مل يرشعه الرسول  وال نزل به وحي».
﴿و ْس َأ ْل ُه ْم َع ِن ال َق ْر َي ِة
تعاىل:
قوله
أبو بكر بن العريب ،أحكام القرآن ،)332/2( ،تفسري
َ
اض َة ال َب ْح ِر﴾ (األعراف.)163 :
َت َح ِ َ
الَّتِي َكان ْ
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أما علامؤنا يف املغرب اإلسالمي فقد وضعوا قاعدة «إجراء العمل»(،((7
ٍ
وأعراف تغريت ،ورضورات
ليجدِّ دوا املذهب من خالل مصالح جتدّ دت،
وحاجات طرأت يف مئات املسائل .ففي األندلس كان إنشاء الكنائس ،وغرس
احلدائق يف املساجد حتقي ًقا ملناط املكان .ويف كثري من بالد اإلسالم متيض قاعدة

إجراء العمل ورواج العمليات؛ فام من منطقة من مناطق أمتنا إال وقد سجل

مرجوحا ،وذلك بناء عىل نظر معترب يف املصالح؛
ترجيحا لقول كان
علامؤها
ً
ً
فتد َّبر!

من ذا حيقق املناط؟

إ ًذا فتحقيق املناط ال خيتص باملجتهد املطلق ،وليس كأخويه :ختريج املناط،

وتنقيح املناط( ،((7الرتباطهام بتصور العلة ثبوتًا يف األصل وإثباتًا يف الفرع ،وأما

هو فعالقته بالتصديق؛ أي النظر يف تعيني املحل ،حسب عبارة الشاطبي(،((7
لتنزيل احلكم عليه .فالعلة قائمة ،واحلكم جاهز ،لكنه معلق حتى يتعني حمل

قابل.

 		.77إجراء أو جريان العمل هو عبارة عن األخذ بقول ضعيف يف القضاء والفتوى من
عامل يوثق به يف زمن من األزمان ومكان من األمكنة لتحقيق مصلحة أو لدرء مفسدة.
انظر :ابن بيه ،صناعة الفتوى ،ص .114 .ومن أمثلة هذه القاعدة ما جاء يف املواهب
(« :)228/6والدين إن ثبت أصله ً
أيضا وإن كان يف هذا األصل خالف يف كتاب الوالء
ً
من املدونة ،لكن مذهب ابن القاسم ما ذكره خالفا لقول الغري ،وعليه جرى عمل
القضاة يف هذا الزمان بتونس ما مل تقرتن قرائن تدل عىل دفع الدين مع طول الزمان
فيعمل عليها يف الرباءة واهلل أعلم انتهى»؛ ومنها ما نقله الدسوقي يف حاشيته عىل الرشح
يل احلرام
الكبري (« :)383/2قال َبن :وقد جرى العمل بفاس ونواحيها يف القائل ع َّ
ً
وأيضا ما جاء
بالتعريف أنه إذا حنث ال يلزمه إال طلقة بائنة يف املدخول هبا وغريها»؛
يف حاشية العدوي عىل رشح خمترص خليل للخريش (« :)208/7قال ابن راشد :وهذا
فيه تضييق وظاهر كالم املتقدمني أنّه ال حيتاج لذلك ،وحيمل العدل عىل أنه ال يضع
شهادته إال عن معرفة ،وإال كان شاهدً ا بزور ،والفرض أنه عدل ،وهبذا جرى العمل
عندنا بقفصة ،وهو الصواب ،اه .وكالمه يفيد أن هذا هو املعتمد».
 		.78اإلمام الغزايل ،املستصفى( ،ص.)286 ،283-282 .
 		.79اإلمام الشاطبي ،املوافقات.)90/4( ،
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وهلذا كان خطاب الوضع باملرصاد خلطاب التكليف ليقيد إطالقه وخيصص

عمومه .فقيام األسباب ال يكفي دون انتفاء املوانع ،واملعادلة هي وجود السبب
وعدم املانع ،ولن تُنتج صحة أو إجزا ًء دون توفري رشوط ،سواء كانت رشوط
وجوب مراعية لألسباب إجي ًابا وللموانع سل ًبا ،أم رشوط أداء وصحة .فالعالقة بني

العلة واملعلوالت يف الرشيعة غري ثابتة التالزم إال بمقدار؛ فاللزوم الرشعي ليس

كاللزوم العقيل فقد يبطل األصل ويثبت الفرع ،كثبوت اإلرث دون ثبوت النسب.
جتاوزا عن النهي وإعفاء من
والرخصة ،بمعناها االصطالحي ،تثبت
ً

الطلب ،عىل الرغم من َّ
أن علة التحريم قائمة ومقتىض الوجوب ماثل ،فلوال

صح صوم املريض وال املسافر .والرخصة حكم ُغيـِّر إىل سهولة لقيام
ذلك ما ّ
عذر مع بقاء العلة األصلية(.((8

ولكن األسباب واملوانع منها اخلفي ،ومنها اجليل ،ومنها الظاهر ،ومنها

الغائر ،فمن ذا الذي يناط به حتقيق املناط؟

بأن َمن حيقق املناط هو العامل الرباين العاقل احلكيم
أجاب الشاطبي عن ذلك َّ

الذي ينظر يف كل حالة(.((8

ولكن هذا اجلــواب ليس عىل إطالقه ،فللخطاب الرشعي مستويات

ومراتب:
•

ِ
«استفت قلبك ولو أفتوك»؛
موجه إىل الفرد يف خاصة نفسه:
•فمنه ما هو َّ
كام رشح الشاطبي يف «االعتصام» فقال« :وما أشكل عليك حتقيقه

فاتركه وإياك والتلبس به ،وهو معنى قوله ،إن صح« ،استفت قلبك وإن
أفتوك» ،فإن حتقيقك ملناط مسألتك أخص بك من حتقيق غريك له إذا

كان مثلك».

 		.80سبق تعريف الرخصة (اهلامش )47؛ وانظر :اإلمام اإلسنوي ،التمهيد يف ختريج الفروع
عىل األصول( ،ص ،)73-71 .ط ،4 .مؤسسة الرسالة1407 ،ه1987-م.
 		.81اإلمام الشاطبي ،املوافقات.)232/4( ،
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•

•

موجه إىل صاحب قضية بعينها ،فهو الذي حيقق املناط
•ومن ذلك خطاب َّ

بتقدير حالته التي هو أعلم هبا؛ كام يف قوله تعاىل يف َمن خاف املشقة أو
ِ ِ
ِ
ش ا ْل َعن ََت ِمنْك ُْم﴾(.((8
الوقوع يف الفاحشة إذا مل يتزوجَ ﴿ :ذل َك َل ْن َخ َ
موجه إىل اجلامعة ،لكنه يقصد به الفردَ ﴿ :فإِ ْن ِخ ْفت ُْم
•ثم هناك خطاب َّ
َأ َّال َتع ِد ُلو ْا َفو ِ
احدَ ةً﴾( .((8ففي هذا املستوى ،من حيقق املناط هو الذي
َ
ْ
يريد أن يتزوج أكثر من واحدة .كام أنه بإمكان اجلامعة ،ممثل ًة يف اجلهات

الوالئية (ذات الوالية) ،إذا الحظت حي ًفا أو حتققت من مفسدة غري
مرجوحة أن حتقق هي املناط.

•

﴿وإِ ْن
•وقد يكون اخلطاب
موجها إىل اجلهة الوالئية ممثلة يف القضاةَ :
ً
ِخ ْفت ُْم ِش َق َ
اق َب ْينِ ِه َم َف ا ْب َع ُثوا َحك ًَم ِم ْن َأ ْه ِل ِه َو َحك ًَم ِم ْن َأ ْه ِل َها﴾( ،((8فبعث
َمي يرجع إىل اجلهة الوالئية ،فاجلهة الوالئية هي التي حتقق املناط
احلك ْ

•

دون غريها ،ألن األمر مع َّقد ،وقد تكون فيه أسباب خفية تفتقر إىل
ٍ
تدقيق لتنزيل حكم الفراق أو ترتيب شمل الوفاق.
﴿وإِمَّا َتَا َف َّن ِم ْن َق ْو ٍم
•وقد يكون اخلطاب
موجها إىل السلطان األكربَ :
ً
ٍ
ِخ َيا َن ًة َفانْبِ ْذ إِ َل ْي ِه ْم َع َل َس َواء﴾( ،((8فالذي ينبذ العهود ويعلن احلروب
حكم بناء عىل التوقع املشار إليه
ويوقع اهلدنة والسالم و ُيصدر
ً
بـ«ختافن» ،ألن اخلوف هو توقع مكروه يف املستقبل ،أي الذي حيقق
املناط لألمة هنا هو :اجلهة السلطانية التي تستوعب األسباب والدوافع

اخلفية واملوانع والرشوط الغامضة .فتحقيق املناط هنا ال يتعلق باألفراد،

		.82
		.83
		.84
		.85

يعي
وهلذا طلب بنو إرسائيل من نبيهم ،عندما كتب عليهم القتال ،أن ِّ
الـملك تكون احلروب فوىض﴿ ،إِ ْذ َقا ُلوا
هلم ملكًا ،ألنه بدون سلطان ُ

سورة النساء.25 :
سورة النساء.3 :
سورة النساء.35 :
سورة األنفال.58 :
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لِنَبِ ٍّي َل ُ ُم ا ْب َع ْث َلنَا َم ِلكًا ُن َقاتِ ْل ِف َسبِ ِ
يل اهللِ﴾(َّ ،((8
ألن نبيهم مل يكن
أيضا تربز مشكلة قيام بعض الطوائف
الـملك .وهنا ً
يامرس وظائف ُ
بإعالن جهاد عاملي تترضر منه األمة اإلسالمية واإلنسانية ،غري ملتزمة
بالضوابط الرشعية وال بتحقيق املناط.

وهكذا ،فإن جهة حتقيق املناط ختتلف باختالف اجلهات املقصودة باخلطاب،

كام يذكر إمام احلرمني يف «الغياثي» ،وهو يتحدث عن احلدود ،بأهنا ال يتوالها إال
اخلليفة أو نائبه؛ وأما التعازير فإهنا ،كام يقول الشافعي طب ًقا إلمام احلرمني ،موكولة

إىل تقدير اإلمام أو نائبه ،فلو شاء أنزهلا ولو شاء رفعها بناء عىل املصلحة .فقال

إمام احلرمني رمحه اهلل« :وهي بجملتها ،أي احلدود ،مفوضة إىل األئمة والذين

يتولون األمور من جهتهم»..؛ ثم قال« :ثم رأى الشافعي رمحه اهلل أن التعزيرات ال
تتحتم حتتم احلدود ،فإن احلدود إذا ثبتت فال خرية يف درئها ،وال تردد يف إقامتها،
والتعزيرات مفوضة إىل رأي اإلمام فإن رأى التجاوز والصفح تكر ًما فعل ،وال

معرتض عليه فيام عمل ،وإن رأى إقامة التعزير تأدي ًبا وهتذي ًبا فرأيه املتبع»(.((8

فمن حيقق املناط هنا بالتأكيد هو السلطان الذي يمكن أن يكون لديه من

األسباب «اخلفية» ،أو املوانع «اخلفية» ما ليس عند غريه.

ومعنى «اخلفاء» هنا أن العا ّمة قد ال يتوقعون النتائج التي تتوقعها اجلهة
السلطانية بام لدهيا من معلومات وتقارير .فعمر ،عليه رضوان اهلل ،عندما أوقف

حدَّ الرسقة عام الرمادة كان يرى أن العقوبة ال تتناسب مع ِّ
الشدة التي أ َل ّم ْت

بالناس ،فدرأ احلدود بالشبهات .وكذلك عندما أوقف نفي مرتكب الفاحشة
املنفي عن اإلسالم بالكلية ملشاهدته حال ًة من هذا النوع ،ولِا
كان يتوقع خروج
ّ
نـام إىل علمه من ذلك .وهذا ما أسميه باملوانع اخلفية.
فتحقيق املناط يف قيام األسباب وانتفاء هذه املوانع ال يامرسه رش ًعا وال ً
عقل

 .86سورة البقرة.246 :
 		.87إمام احلرمني اجلويني ،الغياثي( ،ص ،)167 .دار الدعوة.
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إال اجلهة املختصة حسب احلكم ومستوى املخاطب به .لكن احلرام يبقى حرا ًما
ً
حالل ،فأخذ أموال الناس وارتكاب الفاحشة ورشب املسكرات
واحلالل يبقى

كلها ستظل حرا ًما إىل يوم القيامة ،ال تبديل لرشع اهلل تعاىل ،فهي بمنزلة القيم
الكربى للمسلمني ولكل الديانات يف املحافظة عىل الكليات :الدين ،والنفس،
واملال ،والعقل ،والنسب.

ولذا ففي املجال الزجري ،تبقى العقوبة معلق ًة عىل حتقيق املناط من اجلهة

املختصة لتنزيل احلكم عىل املحل؛ وهلذا يقول القرطبي« :وال خالف بني األمة أنه

جيوز لإلمام تأخري القصاص إذا أدى ذلك إىل إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة»(،((8
ويقول إمام احلرمني يف «الغياثي»« :وكان  يداري املنافقني مع القطع وتواتر

الوحي بنفاقهم وشقاقهم وهو القدوة واألسوة»( ،((8فلم يتعرض هلم .

وبنا ًء عليه ،فعىل اجلهات الوالئية أن تبذل أقىص جهدها ،وهذا معنى
االجتهاد بتحقيق املناط فيام يتعلق باألحكام الرشعية التي وضعها الشارع،

للمحافظة عىل هذه الكليات دون أن ختل بمصلحة معتربة رشعية أو تؤدي إىل
مفسدة أعظم مطلوبة الدرء رش ًعا ،ألن حتقيق املناط الناشئ عن التوقع أو النظر

دائر مع املصالح واملفاسد :فتارة يمنع من حالل بناء عىل
يف املآالت والذرائع ٌ
مآل ،وتارة يتجاوز عن هني بناء عىل مآل؛ وهذا نوع من االستحسان ألنه عدول
يف هذه املسألة عن أصلها أو قياسها بناء عىل مصلحة.

رابعا :العالقة بني القيم والأحكام
ً
قوسا حول العالقة واملقارنة بني القيم واألحكام اجلزئية،
هنا جيب أن نفتح ً

فنقول:

 		.88اإلمام القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.)267/16( ،
 		.89إمام احلرمني اجلويني ،الغياثي( ،ص.)171 .
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األحكام هي ثمرة قيم وفضائل ،هذه القيم ال حتتاج إىل حتقيق مناط ،أما

األحكام الناشئة عنها فتحتاج إىل حتقيق املناط ،ألهنا حمفوفة بخطاب الوضع.

َّ
إن الرشيعة ،قبل أن تتحول إىل إجراءات قانونية يط ّبقها السلطان وما يتفرع

احلكم عىل األشياء وعىل األعامل
عن واليته ،تغرس شجرة القيم التي تثمر
َ
حق أو باطل ،أو أهنا صحيحة أو باطلة،
حلسن والقبح ،وبأهنا ٌّ
والترصفات با ُ

النظم واألحكام اجلزئية التي حتميها
تنشئ
مقبولة أو مردودة؛ والرشيعة لكي
َ
َ
وحتوطها ،ترتب أسباهبا وموانعها ورشوطها؛ وبعبارة أخرى :هتيئ جمال تطبيق
األحكام اجلزئية.

فالفرق كبري بني القيم ،وما تثمره من قيام الفضائل يف نفوس املؤمنني

واحلرص عىل متثلها يف حياهتم الفردية واجلامعية ،وبني األحكا ِم التنظيمية التي

تتعامل مع االنحراف عن هذه القيم ،سواء تعلق األمر بالترشيع املدين أم اجلزائي.
فالقيم والفضائل ثابتة ال حتتاج إىل بيئة تطبيق ،وال تفتقر إىل ِ
تبوئة ،ألن
خطاب الوضع ال يتعلق هبا إال عندما تكون أحكا ًما تفصيلية ،سواء كانت
سلطانية ،كنظم الواليات والترشيعات الزجرية ،أم غري سلطانية ،كعقود
املعامالت واألنكحة سوى ما علق منها بالسلطان كتزويج اليتيامت.
وهلذا فإن طريقة القرآن الكريم يف هذا الصدد هي كالتايل:

يف املعامالت ً
مثل:

أقام القرآن الكريم قيمة حفظ املال وحرمة االعتداء عىل امللكيةَ ،
﴿ل ت َْأ ُك ُلوا
ِ
لس َف َها َء َأ ْم َوا َلك ُُم﴾( ،((9ذلك قبل أن
َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْي َنك ُْم بِ ال َباط ِل﴾(َ ،((9
﴿و َال ت ُْؤتُوا ا ُّ

يفصل النبي
ينهى عن الربا﴿ ،الَ ت َْأ ُك ُلوا الر َِّبا َأ ْض َعا ًفا ُّم َضا َع َف ًة﴾( ،((9وقبل أن ّ
 ذلك ،ويضيف النهي عن الغرر والنجش وينزله عىل الواقع كبيع احلصاة(،((9
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وحبل احلبلة( ،((9واملضامني واملالقيح( ..((9وكل منها له رشوط وأسباب .فيثبت
ً
أول املقصد العام الذي ال يتعرض له أي ختصيص.
وكذلك يف الترشيعات الزجرية:

﴿والَ َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم
فالقرآن الكريم يؤكد حرمة النفس البرشيةَ :
﴿وال َت ْق ُت ُلوا َأن ُف َسك ُْم إِ َّن اللَ ك َ
َان بِك ُْم َر ِح ًيم﴾(َ ﴿ ،((9أ َّن ُه َمنْ
اهللُ إِ َّال بِ احلَقِّ ﴾(َ ،((9
س َأو َفس ٍ
اد ِف األَ ْر ِ
َّاس َجِي ًعا﴾( ،((9قبل أن
ض َفك ََأن ََّم َقت ََل الن َ
َقت ََل َن ْف ًسا بِ َغ ْ ِي َن ْف ٍ ْ َ
﴿و َلك ُْم ِف ا ِلق َص ِ
ول األَلْ َب ِ
اب﴾( ،((9وهو حكم سلطاين له
يقررَ :
اص َح َيا ٌة َيا ُأ ِ ْ
رشوطه.
وكذلك يف املحافظة عىل النسل ،وهو مظهر لكرامة اإلنسان أن يكون

معروف األصل حمفوظ األرومة؛ وهلذا مل ختتلف الرشائع عليه ،ويكاد يكون

مركوزا يف الفطرة واجلب ّلة اإلنسانية؛ وكان التعبري القرآين يشري إىل ذلك
األمر
ً
﴿وا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
وج ُه ْم﴾(،((10
﴿و َي ْح َف ُظوا ُف ُر َ
ون﴾(َ ،((10
ب«املحافظة»َ :
ْ ُ
﴿والَ َت ْقربو ْا ال َفو ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن﴾( .((10فهذا ال يفتقر إىل سلطان؛ أما
َ
َُ
َ
األحكام التفصيلية فجاءت يف آية النور.
صحيحه عن أيب هريرة ،كتاب البيوع ،باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر،
حديث .1513
 		.94احلديث متفق عليه من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام ،رواه البخاري يف صحيحه،
كتاب البيوع ،باب بيع َ
الغ َرر وح َبل احل َبلة ،حديث 2143؛ ومسلم يف صحيحه ،كتاب
البيوع ،باب حتريم بيع ح َبل احل َبلة ،حديث 3882؛ ومالك يف املوطأ ،كتاب البيوع ،باب
ما ال جيوز من بيع احليوان ،حديث َّ :1354
أن رسول اهلل  هنى عن بيع ح َبل احل َبلة.
 		.95روى الطرباين يف الكبري عن ابن عباس أن رسول اهلل  هنى عن بيع املضامني واملالقيح
وح َبل احل َبلة ،حديث .11415
 		.96سورة األنعام.151 :
 		.97سورة النساء.29 :
 		.98سورة املائدة.32 :
 		.99سورة البقرة.179 :
 .100سورة املؤمنون.5 :
 .101سورة النور.30 :
 .102سورة األنعام.151 :
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وكذلك يف املحافظة عىل العقل ،فقد جاء يف القرآن الكريم تأكيد أمهية
العقلَ ﴿ :أفَال َت ْع ِق ُل َ
التدرج يف حتريم اخلمر ،جاء اخلطاب
ون﴾( .((10ويف سياق
ّ
أول بالنهي عن تعاطيها يف أوقات الصالة ﴿ َيا َأيُّ َا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا الَ
للمؤمنني ً
ُ ُ َ (((10
لص َ
ثم توجه القرآن
َارى َحتَّى َت ْع َل ُموا َما َتقول
َت ْق َر ُبو ْا ا َّ
ون﴾ ؛ ّ
ال َة َو َأ ْنت ُْم ُسك َ
باخلطاب هلم باجتناهبا مع ما كانوا يتعاطون معها من القامر وامليرس﴿ :إِن ََّم اخلَ ْم ُر
ِ
و ا ِ
ِ
(((10
اب َو األَ ْز َل ُم ِر ْج ٌس ِّم ْن َع َم ِل ا َّ
وبي
لم ْيس ُر َو األَن َْص ُ
لش ْي َطان َف ا ْجتَن ُبو ُه ﴾ ّ .
َ َ

وجه قبح ذلك ومل يذكر عقوبة معينة ،وإنام كان  بعد ذلك يعاقب مرتكب
تلك املخالفة أو اجلريمة دون حتديد عىل خالف( .((10ثم اجتهد الصحابة يف أيام
ً
تنزيل عىل واقع اتساع الدولة واختالط املسلمني
عمر فحددوا هلا ثامنني جلدة،

بغريهم من أهل الديانات األخرى التي احرتم اإلسالم خصوصياهتا ،فتشاوروا
فيها(.((10

الكيل ،ومنه القيم والفضائل ،أنه عزيمة ال تسقط أبدً ا؛ أي َّ
إن
فيميز األصل
ّ

ومستشعرا
شاعرا بتلك القيمة،
املؤمن ،عىل أي مستوى كان ،جيب عليه أن يكون
ً
ً
أمهية الفضيلة بقلبه ،وهو معنى قائم بالنفس.

أما بالنسبة لألحكام اجلزائية كإيقاع العقوبة الرشعية ،وهي سلطانية،

فلها رشوطها وضوابطها وموانعها ،فالصالحية فيها للجهة السلطانية وحدها،
 .103سورة البقرة.44 :
 .104سورة النساء.43 :
 .105سورة املائدة.90 :
 .106روى البخاري يف صحيحه يف كتاب احلدود ،باب الرضب باجلريد والنعال ،حديث
 ،6777عن أبى هريرة رىض اهلل عنه أنه قال« :أُيت النبي  برجل قد رشب قال:
ارضبوه .قال أبو هريرة :فمنا الضارب بيده ،والضارب بنعله ،والضارب بثوبه ،فلام
انرصف قال بعض القوم :أخزاك اهلل ،قال :ال تقولوا هكذا ،ال تعينوا عليه الشيطان».
 .107روى مالك يف املوطأ يف كتاب األرشبة ،باب احلد يف اخلمر ،عن ثور بن زيد الدييل أن
عمر بن اخلطاب استشار يف اخلمر يرشهبا الرجل ،فقال له عيل بن أبى طالب« :نرى َأ ْن
سكر ،وإذا ِ
رشب ِ
جتلده ثامنني ،فإنَّه إذا ِ
سكر َهذى ،وإذا َ
هذى افرتى» أو كام قال ،فج َلد
عمر يف اخلمر ثامنني ،حديث .1541
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فال تسلط لألفراد عليها ،ألهنم فاقدو الرشط األول وهو رشط الصالحية ،فلو

ارتكب أحد األفراد ،أو إحدى اجلامعات غري ذات السلطان الرشعي ،ذلك لكان

ومتجاوزا للحدود( .((10وهنا تكمن أمهية حتقيق املناط.
خمط ًئا وخاط ًئا
ً

والفرق بني قيم التحريم والتحليل واألحكام التطبيقية من أربعة وجوه:

َّ 1.1
أن القيم ثابتة من كل وجه من حيث القطعية ،أما األحكام فبعضها

قطعي وبعضها اجتهادي.

َّ 2.2
اجلزئي.
الكيل ،وليست من باب
أن القيم من باب
ّ
ّ

َّ 3.3
أن اخلروج عليها هو اخلروج عىل النظام العام لألمة.

4.4أهنــا عــزائــم ال تعرتهيا الــرخــص ،وعــمــومــات ال تعروها

اجلزئي.
خمصصات خطاب الوضع وحدوده التي حتيط اخلطاب
ّ

اجلزئي ،خاص ًة ،إىل حتقيق مناط ،لتنزيله عىل جماالت
ولذا ،احتاج اخلطاب
ّ

معينة مشخصة ،طب ًقا الختالف املحال وتقلبات األحوال.

ُّ
والتوقع
خامسا :الواقع
ً
ٍ
مقاربة لتنزيل أحكام الرشيعة يف شموهلا
ُيراد من هذا العنوان تقديم

وعمومها وإطالقها عىل بيئة معينة ،ويف ظرف زماين ومكاين معني ،أو ما سامه

البعض تعري ًفا للواقع بأنه :التقاء بني الزمان واملكان واحلدث يف حلظة حمددة،
	.108وبالنسبة للسلطان فهو يراعي الرشوط واألسباب واملوانع اجللية واخلفية ،عىل نحو ما
تقدمت أمثلته فيام علق عمر ريض اهلل تعاىل عنه من عقوبة النفي بالنسبة للبكر حيث
رأى مظنة املفسدة املرتتبة عىل ذلك أعظم ،فأوقف ذلك .وكذلك تعليقه حد الرسقة عام
الرمادة ،وأسميناه ب«املانع اخلفي» ،ألنه أمر ال يتعلق بشخص فيعرفه القايض أو املفتي
املختص بناحية أو مجاعة حمدودة ،ولكنه يتعلق بمجتمع فيحقق املناط فيه السلطان،
والقايض العام واملفتي العام وأشباه ذلك ،مما جيتمع لديه من العلم بأحوال الرعية ،فهو
ال يريد أن حيملهم عىل ما يسخطهم.
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مع مالحظة أن تلك اللحظة هي الزمان املقصود ،وأن املكان مقيد بذلك الزمان

باعتبار خصوصهام وتقييدمها ،والذي من شأنه أن يؤثر يف عموم النصوص

وإطالقها ،وأن يعيد مراجعة حلظة النزول وبيئة الوحي الستحضار أسباب

النزول الظاهرة واخلفية.

إال َّ
أن الواقع قد يعني حقائق األشياء أو الوجود احلقيقي يف مقابل الوهم

ونظم.
قيم تلد أحكا ًما
ً
واخليال .والواقع اليوم أصبح حيمل ً
فام هي قيم الواقع اليوم؟

إهنا :احلقوق اإلنسانية ،واحلريات الفردية واجلامعية ،كحرية التعبري

والضمري ،وتقديس حقوق للمرأة إىل حد منح احلصص يف املجالس ،ومنها

حقوق األقليات التي أصبحت ال حتتاج إىل دعوى اهتضام احلريات واحلقوق،
فاألقلية مصدقة ولو كانت غري ُم ّقة.

وأصبحت الدساتري تُطرز هبذه احلقوق وتُعزز هبذه القيم؛ وذلك هو معيار

الدستور العرصي وعنوان الديمقراطية وبرهان احلداثة واملساواة يف احلقوق

أحيانًا عىل حساب الواجبات.

ولقد أعان واقع التكنولوجيا التي غريت أسلوب وأدوات التواصل

واالتصال ،كالفيسبوك وتويرت ويوتيوب ،الفر َد عىل اإلفالت من رقابة املجتمع،

والتامهي مع قي ٍم أخرى بحيث تصبح الوسائل الزجرية أمام الوضع ال تؤيت
بالرضورة ُأكُلها .ضم إىل هذا التقنيات احليوية املتعلقة باجلسم واحلياة اإلنسانية

كاجلينوم البرشي وما اقرتح من معضالت أخالقية؛ إذ أتاح العلم احليوي
ٍ
لنفوس عطشى إىل االكتشاف ،أتاح هلا التدخل يف خاليا
والطبيعي والتقني
األجنة ،واقتحام شيفرة النطفة األمشاج ،لتعديل اجلنني بزيادة اهلرمونات،
وقضايا االستنساخ وما تنطوي عليه من مآالت ال تزال وراء أستار الغيب التي

ال يعلمها إال من يعلم اخلبء يف السموات واألرض.
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واملجامع الفقهية أمام التلقيح الصناعي والتهجني وشهادة اجلينات يف تناكر

األزواج يف حرية تلفها .والقائمة طويلة واألفهام حسرية يف استيعاب هذا الواقع
املتنامي املرتاكبً ،
فضل عن التوقع ملا هو مقبل.

أما التوقع وفقه التوقع فهو مصطلح جديد ،وإن كان حدي ًثا بالنوع فهو

قديم باجلنس ،فاملجال الذي يغطيه فقه التوقع هو جمال تغطيه الذرائع واملآالت،

أيضا املرتقبات( ،((10وهي املصطلح الذي استعمله املـَ َّقري واستعمله
وتغطيه ً

الزقاق يف قوله(:((11

ـــب وقـــع
وهـــل ُيراعـــى مرت َّق ٌ
لســـبب احلكـــم كمعتـــق ومن
وهي التـــي تدعـــى باالنعطاف
ٍ
كطالـــق يو َم قـــدو ِم مـــن َق َصد

قهقـــرى إذن رجـــع
يومئـــذ أم
ً
ربـــح أو أمـــى كبيـــع أعلمن
عكـــس التي تدعى باالنكشـــاف
ِ
ك�مــل َمـــن ُف ِقـــد
ور ِّد منفــ�ق

فتُبنى عليه قاعدة االنعطاف( ((11وقاعدة االنكشاف(.((11

ً
عدول
إن فقه التوقع يعني استناد األحكام إىل املستقبل ،فقد يكون احلكم

عن إذن إىل حظر ،أو عن حظر إىل إذن ،أو رفع حرج؛ وذلك بسبب أمر يمكن
أن يرتتب عىل ممارسة الفعل املأذون فيه ،أو االمتناع عن الفعل املنهي عنه.

 .109هذه القاعدة تسمى «قاعدة التقدير واالنعطاف» ،وهي قاعدة خالفية ،هي عكس قاعدة
االنكشاف ،مضموهنا يبحث هل املعترب يف األحكام يوم وقوعها أو يوم وقوع سببها؟
وتنبني عليها فروع فقهية ،منها :هل الربح يقدر مع أصله يف ّأول احلول أو يقدر يوم
الرشاء بالنسبة للزكاة؟ وهل املعترب يف إمضاء بيع اخليار يوم البيع أو يوم اإلمضاء؟
 .110انظر :األبيات والقاعدة ورشحها يف «رشح املنهج املنتخب يف قواعد املذهب» للشيخ
أمحد املنجور( ،ص 281 .وما بعدها) ،دار عبد اهلل الشنقيطي.
 .111هي املعرب عنها باملرتقبات.
 .112هذه قاعدة خالفية ً
أيضا مقتضاها يبحث يف حكم وجد يف وقت ثم مل ينكشف لنا وجوده
إال بعد مدة ،فهل املعترب وقت وجوده أو وقت انكشافه؟ ومن فروع هذه القاعدة من
قال لزوجته «أنت طالق يوم قدوم زيد» ،ثم قدم زيد بعد العرص ،فبقدومه هذا تبني
لنا أن الطالق كان موجو ًدا منذ طلوع فجر ذلك اليوم ،لكنا مل نعرف ذلك إال وقت
القدوم ،فهل لو حاضت صباح هذا اليوم يعترب ذلك احليض يف استربائها أم ال؟

32

االجتهاد بتحقيق املناط

فمحقق املناط جيب أن يكون يق ًظا ،وعىل علم ً
أول بأنه ليس كل فعل

ثم عليه أن يوازن
دائم بالنظر إىل مآالته؛ ومن ّ
مطلوب بأصله أو بطبيعته مطلو ًبا ً

دائم بني املصلحة املتأدية من هذا الفعل وبني املفسدة التي قد ترتتب عليه.
ً

وهذا هو فقه املآالت ،وهو عبارة عن «موازنة بني مصلحتني إحدامها

أرجح :إحدامها مستقبلية واألخرى حارضة ،وموازنة بني مفسدتني إحدامها
مستقبلية واألخرى حارضة» .ففقه املآل هو عبارة عن توازن لكنه توازن بني
حارض ومستقبل ،هذا الذي نسميه فقه املآل ،والفقيه عليه أن يعتمد عىل األدوات

التي بإمكاهنا أن تكتشف هذا املستقبل.

فعليه أن يعرف هذا الواقع حتى يعرف املتوقع ،ألنه يف حقيقته مآل للواقع

أن معرفة الواقع ذريعة ملعرفة املتوقعَّ ،
يف أحد توجهاته؛ عىل ّ
ألن الذريعة عبارة

عن وسيلة يتوسل هبا إىل يشء ،أو يتوصل هبا إىل يشء.

وأهم ما يف الذرائع هو عنرص اإلفضاء ،فإذا أفضت الوسيلة قط ًعا ،فال

خيتلف الفقهاء يف اعتبارها ،أي جعلها معتربة ،أ ّما إذا كانت الوسيلة غال ًبا تؤدي

املتوسل إليه ،فهنا خيتلف الشافعي ،وهو الذي ال يقول بالذرائع ،مع مالك
إىل
َّ
وأمحد ومها يقوالن هبا(((11؛ وإذا كان ذلك أكثر ًيا فاملك يقول بالذرائع يف األكثرية
وبنى عليه ،كام يقول القرايف ،ألف مسألة يف بيوع اآلجال ،فيقول رمحه اهلل :ما

اختلف فيه العلامء هل يسد أم ال ،وله أمثلة منها بيوع اآلجال ،وهي كام قيل

تصل إىل ألف مسألة ،كمن باع سلعة بعرشة دراهم إىل شهر ثم اشرتاها بخمسة
نظرا إىل أنه
قبل الشهر ،فاختص مالك ،رمحه اهلل تعاىل ،بالقول بوجوب سدها ً

توسل بإظهار صورة البيع لسلف مخسة بعرشة إىل أجل ً
مثل ،ألنه أخرج من يده
 .113القرايف ،أنوار الربوق)32/2( ،؛ والزركيش ،البحر املحيط)91-90/3( ،؛ وابن
النجار ،رشح الكوكب املنري)597-596/3( ،؛ وأبو بكر بن العريب ،أحكام القرآن،
﴿و ْس َأ ْ ُل ْم َع ِن ال َق ْر َي ِة.﴾..
( )332/2يف تفسري آيةَ :
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مخسة اآلن وأخذ عرشة آخر الشهر يف املسألة املذكورة( .((11وإىل هذه املسألة يشري
قول خليل ،رمحه اهلل« :و ُمنِ َع للتُّهمة ما َك ُثر قصدُ ه»(.((11
ولكن القضية هي قضية ضبط :أن نضبط النصوص اجلزئية والقواعد
حكم متوازنًا
الكلية ،وأن نعرف الواقع بكل تضاريسه ومتوقعاته حتى نطبق عليه ً

أيضا باملتشدد املتزمت املتقوقع ،وكان بني ذلك قوا ًما.
ال هو باملتحلل وال هو ً

والتوقعات ليست أوها ًما وال افرتاضات بعيدة الوقوع ،ولكنها مستندة إىل

معطيات أو احتامالت راجحة.

فالتوقع قد يكون بعيدً ا وقد يكون قري ًبا ،وبالتايل فإن التوقع ال يعني

أيضا كالتوقع ،ليس
البتة التوهم واالستباق  ،anticipationمع أن االستباقً ،

مجا بالغيب؛ وإنام يعني أن نحصل بمعطيات احلارض عىل معرفة توجه
دائم ر ً
ً
للمستقبل .قد يتعلق األمر بسلوك اقتصادي ومايل كحركة السوق ،وقد يرتبط

بسلوك الفاعلني التجاريني وما إليه مما يمكن أن نَعرفه من طريق ما يسمى بنظرية
االحتامل

theory

 ،probabilityأو بوساطة العينات املختلفة التي نطلع عليها،

أوباالستقراء ،واالستقراء مؤصل يف الفقه؛ فالتوقع له أدوات ،وهذه األدوات قد

تكون بدهيية ،كحدس املفتي الذي يعرف هذه األدوات ،وقد تكون نظرية.

 .114القرايف ،أنوار الربوق.)32/2( ،
 .115املواق ،التاج واإلكليل .)268/6( ،أي ومنع كل بيع جائز يف الظاهر مؤد إىل ممنوع يف
الباطن للتهمة بأن يكون املتبايعان قصدا باجلائز يف الظاهر التوصل إىل ممنوع يف الباطن،
وذلك يف كل ما كثر قصده للناس كتهمة بيع وسلف وهتمة سلف بمنفعة ،فإن قصد
الناس إىل ذلك يكثر ،فنزلت التهمة عليه كالنص عليه؛ مثال األول أن يبيعه سلعتني
بدينارين إىل شهر ،ثم يشرتي واحدة منهام بدينار نقدً ا ،فالسلعة التي خرجت من اليد
وعادت إليها ملغاة ،وخرج من يد البائع سلعة ودينار نقدً ا يأخذ عنهام عند األجل
دينارين ،أحدمها عن السلعة وهو بيع ،واآلخر عن الدينار املنقود وهو سلف؛ ومثال
الثاين أن يبيع سلعة بعرشة إىل شهر ويشرتهيا منه بخمسة نقدً ا ،فآل أمر البائع إىل أن شيئًا
مرجع إليه ودفع اآلن مخسة يأخذ عنها بعد ذلك عرشة ،وإنام منع هتمة بيع وسلف ألدائه
َ
إىل سلف جر منفعة .انظر :رشح اخلريش ملخترص خليل.93/5 ،
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سادسا :وسائل تحقيق املناط
ً
وسائل حتقيق املناط هي التي هبا نتعرف عىل الواقع لتنزيل األحكام عليه،

وهي يف حقيقتها شارحة للواقع ،ويمكن تسميتها بمسالك التحقيق ،وقد أسامها

أبو حامد الغزايل املوازين اخلمسة وهي :اللغوية ،والعرفية ،واحلسية ،والعقلية،
والطبيعية(.((11

وإذا اعتربنا املصالح واملفاسد من حيث إدراكها بالعقل داخلة يف العقلية،

واعتربنا االكتشافات العلمية راجعة إىل الطبيعية وهي العلوم الطبيعة أو طبيعة

حارصا ألدوات حتقيق املناط.
األشياء ،كان هذا امليزان حاو ًيا بل
ً

جنسا ونو ًعاَّ ،
أن ما كان طعا ًما لغة حتقق
فاملثال بالربويات يف املطعومات ً

(((11
مترا لغة يكون
فيه مناط الربا عند املعلل بالطعمية ،كام يقول الغزايل  ،وما كان ً

ً
تفاضل ،كام يقول ابن قدامة(.((11
نو ًعا واحدً ا ال جيوز بيعه بمثله

كام يتحقق املناط باحلس والطبيعة م ًعا كمشاهدة العالمات البيولوجية
الفاصلة بني الصغر املانع للزوم أوامر الرشع التي أشار إليها الشارع بقوله:

«والصبي حتى حيتلم»( ،((11والبلوغ املشار إليه باحلديث السابق وبقوله تعاىل:
ِ
حل ُل َم﴾(.((12
َ
﴿وإِ َذا َب َل َغ األَ ْط َف ُال منْك ُُم ا ُ
 .116انظر :اإلمام العزايل ،القسطاس املستقيم (املوازين اخلمسة للمعرفة يف القرآن) ،املطبعة
العلمية ،دمشق.
 .117اإلمام الغزايل ،املستصفى( ،ص ،)320 .دار الكتب العلمية1413 ،ه.
 .118اإلمام ابن قدامة ،املغني ،)32/4( ،دار إحياء الرتاث العريب.
 .119هذه فقرة من حديث عيل وعمر ريض اهلل عنهام« :رفع القلم عن ثالثة ،عن املجنون
املغلوب عىل عقله حتى يربأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى حيتلم» ،رواه
أمحد يف مسند عيل ريض اهلل عنه  ،140/1( ،حديث  )1183؛ وأبو داود ،كتاب
احلدود ،باب يف املجنون يرسق أو يصيب حدً ا ،545/2( ،حديث )4401؛ واحلاكم يف
املستدرك يف كتاب احلدود ( ،429/4حديث  ،)8168وقال« :هذا حديث صحيح عىل
رشط الشيخني ومل خيرجاه ورواه شعبة عن األعمش بزيادة ألفاظ» ،وعلق الذهبي عىل
كالمه يف التلخيص فقال« :عىل رشط البخاري ومسلم».
 .120سورة النور.59 :
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والعرف حمقق للمناط يف حالة سيولة اللفظ لعدم وجود حد من الوضع

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

الزوجات واألقارب ذوي اإلمالق ،وكوصف الفقر املوجب للزكاة.

وكذلك فإن العرف اللغوي يف بيئة نزول الوحي قد يكون حتقي ًقا للمناط

يف حالة وضوح املعنى ،وذلك لقرص اللفظ عىل بعض أفراده ،كام يراه أبو حنيفة
يف محل حديث «الطعام بالطعام ً
مثل بمثل»

(((12

االستعامل العريف لقريش(.((12

عىل الرب خاصة ،ألن ذلك

ّ
إن هذه الوسائل ليست عىل وزان واحد ،وال حدٍّ متحد يف مرونة التناول

ودرجة املعلومة وحصول العلم وسهولة اإلدراك ،فمنها ما يف تسميته حتقي ًقا

نوع من التجوز ،ألن التحقيق رضب من املعاناة ،وال عنت يف إدراك
للمناط ٌ
املحسوسات ،فام كان مسلكه احلس ووسيلته الذوق أو اللمس كتغري املاء
تعمل؛ ومنها ما حيتاج إىل
وكمسألة النبيذ الذي ذهب ثلثاه بالطبخ ال حيتاج إىل ّ
معرفة اللغة كمدلوالت األلفاظ؛ ومنها ما حيتاج إىل جتربة وخربة كام يف قضايا
األعراف والعوائد بني أن تكون عامة أو خاصة ،أو العرف القويل يف كنايات

الطالق واأليامن ،والعرف العميل يف املعاطاة يف التجارة(.((12

أما املسالك العقلية يف قياس درجات املصالح واملفاسد املؤثرة يف العقود

اجللية ،وقياس احلاجات املنزلة منزلة الرضورات إلباحة املحظورات ،فهذا النوع

من مسالك حتقيق املناط مسلكه عسري ومرسبه دقيق يف الفهم ال يدركه كل متعاط

ممارسا.
فقيها يف األحكام الرشعية ما مل يكن كأيب حنيفة
ولو كان ً
ً

 .121رواه مسلم يف صحيحه ،باب بيع الطعام ً
مثل بمثل ،رقم .1592
 .122الزركيش ،البحر املحيط)521/4( ،؛ وجاء يف تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي:
«والطعام هو الرب بدليل ذكر الشعري معه» ،)308/1( ،دار الكتاب اإلسالمي.
 .123عرف الدسوقي املعاطاة يف حاشيته عىل الرشح الكبري ( ،3/3دار الفكر) فقال« :أن
يأخذ املشرتي املبيع ويدفع للبائع الثمن َأو يدفع البائِع املبيع فيدفع له اآلخر ثمنه من غري
تكلم وال إشارة ولو يف غري املحقرات».
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ويف اجلملة فإن األجناس املشككة ،واألوصاف املعنوية عندما تكون حمققة

للمناط يدق فهمها ويصعب نظمها ويصبح غالب الظن أغلب مناطها ،ويعرس

عىل املستنبط االستقاء من نباطها ،وذلك كاملصلحة ،واحلاجة ،واملشقة ،والغرر،
واجلهالة ،والذريعة ،واملآل ،فيكون األمر فيها بني حد أعىل معترب وحد أسفل

عديم األثر ووسط حمل جتاذب ،واآلراء فيه موضع تضارب ،فيختلف الفقهاء
ويفتقر إىل اخلرباء.

وقد قال أبو حامد إنه ما من لفظ إال وفيه تقابل بني طرفني وثالث :ما

ً
داخل فيه قط ًعا ،وما هو داخل فيه قط ًعا ،وما يتامرى يف دخوله وخروجه،
ليس

ورضب ً
مثل بالطعام يف الربويات(.((12

وهلذا فإن حتقيق املناط يف معظم القضايا ،سواء كان يف األحكام السلطانية

أم يف القضايا االجتامعية أم املشكالت االقتصادية أو الطبية ،جدير بأن يكون
ناش ًئا عن جهد مجاعي ومنبث ًقا عن اجتهاد جممعي.

سابعا :مجاالت مرشحة وأمثلة موضحة
ً
تشمل جماالت االجتهاد بتحقيق املناط ميادين احلياة املتنوعة ،سياسية

واجتامعية واقتصادية ،وداخلية تتعلق بدواخل الدول واألمة ،وخارجية أو بينية

تتعلق باألمم األخرى وعالقاتنا معها .ويف عجالة نلقي ضو ًءا خفي ًفا عىل أمثلة
من هذه املجاالت.

1 .1جمال األحكام السلطانية أو السياسية:
ِ
ِ
مليز َ
ان
َاب َو ا َ
يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِ ال َب ِّينَات َو َأن َْز ْلنَا َم َع ُه ُم الكت َ
 .124الغزايل ،املستصفى( ،ص.)269 .
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ِ ِ
ِ
حل ِديدَ فِ ِيه َب ْأ ٌس َش ِديدٌ َو َمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َولِ َي ْع َل َم اهللُ َم ْن
ل َيقُو َم الن ُ
َّاس بِ الق ْسط َو َأن َْز ْلنَا ا َ
ْص ُه َو ُر ُس َل ُه بِ ال َغ ْي ِ
ب إِ َّن اهللَ َق ِو ٌّي َع ِز ٌيز﴾(.((12
َين ُ ُ
كيف يقوم الناس بالقسط؟

ٍ
ٍ
عامة ال يمكن
ووظائف
مهامت
إن رضورة وجود سلطان يتوىل القيام عىل
َ

لألفراد أن يتعاطوها ،أمر معلوم من الدين بالرضورة ،ومس َّلم من العقالء يف كل
امللل والنحل ،سوى ما ذهب إليه ابن كيسان األصم والقلة من املعتزلة( .((12وقد

بخاصة عرب العصور
استقر عىل هذا الفكر السيايس اإلنساين بعا ّمة واإلسالمي
ّ
وإىل اليوم ،ومل تعد مشكلة أحق ّية وجود الدولة والقيادة العامة للمجتمعات

بمحل نقاش كبري اللهم إال يف بقايا فكر فوضوي يومض بني فرتة وأخرى متأثرًا
بشعور خانق بقيود الدولة وظلها الثقيل.

لقد أمجل إمام احلرمني معنى اإلمامة ووجوب نصب األئمة وقادة األمة

فقال:

«اإلمام ُة رياس ٌة تامة ،وزعام ٌة عامة ،تتعلق باخلاصة والعامة ،يف مهامت

ُ
حفظ احلوزة ،ورعاية الرعية ،وإقام ُة الدعوة باحلجة
الدين والدنيا ،مهمتها

واالنتصاف للمظلومني من الظاملني ،واستيفا ُء
وكف اخليف واحليف،
والسيف،
ُ
ُّ
احلقوق من املمتنعني ،وإيفاؤها عىل املستحقني»(.((12
وفصل ،يف كتابه «الغياثي» ،إمامة االختيار والسعة عن إمامة االضطرار

والغلبة( ،((12إال َّ
أن إمام احلرمني يرى أن معظم ما يتعلق باإلمامة يقبل االجتهاد
 .125سورة احلديد.25 :
 .126اإلمام أبو احلسن األشعري ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،)133/2( ،مكتبة
النهضة املرصية؛ واإلمام اجلويني ،الغياثي( ،ص)13 .؛ واإلمام املاوردي ،األحكام
السلطانية( ،ص ،)5 .دار الكتب العلمية؛ َّ
والط َرسويس ،حتفة الرتك فيام جيب أن يعمل
يف امللك ،)17/1( ،ت .عبد الكريم حممد مطيع احلمداوي ،ط.2 .
 .127إمام احلرمني اجلويني ،الغياثي( ،ص.)15 .
 .128إمام احلرمني اجلويني ،الغياثي( ،ص 231 .وما بعدها).
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ألنه ٍ
عار من القطع واليقني(.((12

لكن املشكلة األم التي تدور حوهلا سجاالت الفكر السيايس املعارص

هي مشكلة طبيعة الدولة ،أي هويتها ومرجعيتها ،التي تتجىل يف عاملنا العريب
واإلسالمي حتت عنوان :الدولة الدينية أو اإلسالمية عىل وجه اخلصوص،

يف مقابل دولة أخرى توصف باملدنية واحلديثة والديمقراطية ،وربام توصف

بالعلامنية.

وفيام يتع ّلق بالعالقة بني الدين والدولة ،أشري هنا إىل ّ
أن الواقع املعارص

جلرياننا الغربيني هو عزل الدين عن الشأن العام السيايس رسم ًّيا .ومع ذلك

فهناك بعض الدول كاالحتاد السويرسي ينص دستورها عىل ّأنا ذات مرجعية
دينية .وقد ألقى مستشار فيدرايل سويرسي اسمه موريتيس حمارضة يف جامعة

لوزان يف  2005/2/2بعنوان« :هل اإلله رضورة للدولة»؟ وبنى عليه العديدَ

من األسئلة التي تواجه الفيدرالية السويرسية التي تُعترب من الدول النادرة يف

أوربا التي ينص دستورها عىل أهنا دول ٌة ديني ٌة وكنيستها هي كنيسة دولة ،مع ما
يرتتب عىل ذلك من التزامات الدولة جتاه املؤسسة الدينية.

فمسألة الدين وعالقته بالدولة ،ومسألة القيم الدينية ،ومسألة القوانني

الدينية ،ليست متالزمة تالزم الرتادف يف حياة الناس طب ًقا إلكراهات الزمان

واملكان وأحوال املجتمعات.

فام هو مفهوم الدولة الدينية؟

يمكن أن نتصور ذلك املفهوم يف أربعة مستويات  :
•

ٌ
كامل ،بمعنى َّ
أن نظا َم الدولة يعتمد عىل
اندماج
•املستوى األول:
ٌ
النصوص الدينية ،ومتارسه سلط ٌة مفوضة من اإلله معصومة ،هذا هو
مفهوم الثيوقراسية (أو الثيوقراطية) .هذا أصل املفهوم الغريب ،وهذا

 .129املرجع السابق( ،ص 220 .وما بعدها).
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•

عند أهل السنة واجلامعة ال ُيتصور يف اإلسالم إال بوجود نبي معصوم.

يامرس السلط َة فيه علام ُء
•املستوى الثاين :نظا ٌم يقوم عىل نصوص دينية
ُ
ٍ
دين لكنهم ليس هلم تفويض إهلي ،فهم ال يامرسون أعامهلم باسم اإلله
وال نيابة عنه ،ولكنهم يسعون ليكونوا أقرب ما يمكن لروح التعليامت

اإلهلية .يمثل حاهلم قول عمر « :هذا ما رأى عمر»( ،((13ناف ًيا أن
ينسب رأيه للباري َّ
جل وعال.

•

•املستوى الثالثْ :
الترشيع مستمدً ا من النصوص الدينية ،ولكن
أن يكون
ُ
الذين يامرسون السلط َة فيه ليسوا علامء دين وال رجال دين بل مدنيون،
ملوك أو رؤساء ،مع اختالف يف مرجعية الوصول إىل احلكم.

•

•املستوى الرابع :نظام ال يكون الترشيع فيه مستمدً ا من نصوص
الدين ،لكنه يعرتف بمرجعية دينية للشعب أو للدولة ،قد يستمد
بعض قوانينه من الرشيعة ،كاألحوال الشخصية ً
مثل ،أو من روح

الرشيعة ومقاصدها ،ويف الوقت نفسه يقوم برعاية للمؤسسات الدينية

كاملدارس الدينية ودور العبادة ،ويف مقابل ذلك فإنه يتحمل التكاليف
املادية الالزمة لتشغيل املؤسسات.

خالصة القول َّ
أن الدول َة يف اإلسالم هي آلة من آالت العدل وإقامة الدين،

وليست دولة ثيوقراطية ،بل مدنية بمعنى من املعاين ،لكنها بالتأكيد ليست دولة

علامنية .إهنا دولة يكون للدين فيها مكانه ومكانته يف مزاوجة مع املصالح،
واتساع من التأويل ،ال يقوم عليها رجال دين ولكن رجال مدنيون بمختلف

الطرق التي يصل هبا احلكام إىل احلكم ،وقد تكون بعض الطرق مفضلة بقدر

ما حتقق من املصلحة والسلم االجتامعي واالقرتاب من روح الرشع ونصوصه.

 .130رواه البيهقي يف السنن يف كتاب آداب القايض ،باب ما يقيض به القايض ويفتي ،حديث
 ،20845عن مرسوق قال« :كتب كاتب لعمر :هذا ما أرى اهلل أمري املؤمنني عمر،
فانتهره وقال :ال ،بل اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان صوا ًبا فمن اهلل ،وإن كان خطأ
فمن عمر».
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َ
َّ
األصل يف النظام اإلسالمي أنه يقوم عىل البيعة والشورى .وبتفسري
إن

كثريا عام وصلت إليه األنظمة
هذين املفهومني نجد أهنام ال يبتعدان يف نتائجهام ً

العقالنية والديمقراطية ،مع التحفظ عىل بعض املامرسات التي تتم باسم الدين أو

باسم الديمقراطية.

البعض أهنا هناية املطاف أو هناية التاريخ ،قد متارس
فالديمقراطية التي يرى
ُ

َ
َ
الشكل َّ
املضمون قد
فإن
هي نفسها بطريقة غري ديمقراطية ،حتى ولو احرتمت

يكون ُم ًتل ،ويف بعض األحيان مأساو ًياَّ ،
فإن «أدولف هتلر» وصل إىل احلكم

بطرق ديمقراطية والنتائج معروفة.

إن ديمقراطية (نصف املصوتني زائد واحد) ال تكفي ،بل حتتاج إىل مقاربة

أخرى لضامن السلم والوئام واالستقرار ،ومها الرشطان الرضوريان لالستثامر
واالزدهار لصالح الدين والدنيا.

ومن ناحية أخرى ،فإن أكثر علامء املسلمني عىل أنه ال تالزم بني احلاكم

والفقيه ،وإن كان يوجد نظريًّا من ُيلزم احلاكم بأن يكون جمتهدً ا ،ولكن رسعان

ما وقع فصل تام بني االثنني منذ الدولة األموية بعد اخلالفة الراشدة ،فانفصلت
طبقة الفقهاء عن طبقة احلكام؛ إال َّ
أن الفقهاء ظلوا يامرسون السلطة القضائية

وسلطة اإلفتاء والتعليم.

قائم ليمنح رشعية لقول
واإلشكال يف العالقة بني الدين والدولة ظل ً
«هيغل»« :ال يكفي ْ
أن يقول لنا الدين :دع ما لقيرص لقيرص وما هلل هلل»؛ ألنه يبقى
علينا بعد ذلك ْ
أن نعلم عىل وجه الدقة ما هي األشياء التي لقيرص.

وإذا كان هناك إشكال لعرص العوملة بالنسبة للعالقة بني الدين والدولةَّ ،
فإن

اإلشكال لن يكون حله ،حسب رأينا ،بالدفع إىل القطيعة واحللول احلا ّدة والرؤية
األحادية ،وإنام بالبحث عن إبداع احللول الذكية التي حتافظ عىل ِ
الصالت النافعة،
وتقيم املوازنة السعيدة بني مستلزمات املعارصة ومنتجاهتا الفكرية واملادية ،والقيم
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الروحية ومرياث النبوات واألخالق الفاضلة؛ أي بالتوفيق البارع بني املتناقضات

التي تتجاذب حياتنا .وذلك ما نسعى إليه عرب حتقيق املناط.
2 .2املجال االقتصادي:

يف هذا املجال ،أنقل حرف ًيا ما كتبته عن األزمة املالية يف كتايب «مقاصد
املعامالت»:

«إن التعامل يف الذمم وبيع املعدوم واملضاربة عىل التوقعات والرهون غري

املقبوضة لتملك العقارات وخلق أدوات متويل ال متثل ً
مال حقيق ًيا كالسندات

وبطاقات االئتامن ،بل حتى النقود الورقية بعد فك ارتباطها بالذهب ،التي
ال ترتبط بإحالل نقود أو ودائع أخرى أو ثروة حقيقية ،فكان تسلي ًعا للنقود،
ً
وتسييل مبال ًغا فيه لألصول ،وفوائد مركبة يف جدولة الديون ،هو الذي أوجد

هذه األزمة .وكانت العجلة تدور هبذا الشكل ،وارتبط االقتصاد احلقيقي من

عامرة ومصانع وزراعة يف متويله هبذه الثروة ،بل ارتبطت هبا حياة الناس ،ويف
كل هزة يفزع ِ
املودع أو املضارب إىل جيبه لتخرج يده فارغة ولريى ثروته الربوية
تتبدد حينام يعجز املقرتضون عن أداء ديوهنم ،فيصادر البنك عقاراهتم القليلة
وسياراهتم ،وينسحب املضاربون بخفي حنني حني يفقد البنك سيولته.

وتساءلوا :من املسؤول عن األزمة؟ فأجاب البعض بأنه البنك املركزي

األمريكي الذي ترك رئيسه السابق «آالن غرينسبان» الفقاعات العقارية واملالية

تتكون بال ضوابط .لقد كان هيدف إىل النمو الرسيع بأي ثمن باستدراج الناس
للقروض ،فا ّدان الناس فوق طاقتهم ،ومل تعد هلم مدخرات .كان هذا الرجل

يؤمن بسياسة االنفالت املطلق التي تعني عدم التدخل مطل ًقا ،فضعفت الرقابة
انطال ًقا من مبدأ أن السوق ستكون عقالنية يف سلوكها يف أغلب األحيان،

وبالتايل ستعدل نفسها بنفسها تلقائ ًيا من خالل اليد اخلفية.
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فنمت طبقة السامرسة الذين نبتوا كالفطر ،فكونوا مؤسسات اإلقراض

حكرا عىل البنوك كام يف أوربا؛ وهؤالء السامرسة ال هيتمون إال
الذي مل يعد
ً

بالفائدة التي يرفعوهنا عىل القروض دون النظر إىل قدرة املقرتض املالية(،((13
فنشأت املنتجات املالية املشتقة غري املنضبطة ،فبعضها يعتمد عىل أصول قليلة،

وبعضها إنام يعتمد عىل ديون ،وأحيانًا ال يعتمد إال عىل فوارق أرباح وخيارات

ال متثل أي أصل حقيقي ،فأصبح االقتصاد احلقيقي من سلع وخدمات ال يمثل
إال مخسة يف املائة من األموال.

وقامت البنوك والسامرسة بخلق منتجات مالية متفجرة لتبيعها للعامل

الصطياد الربح ،فالبنك جيمع الودائع لألمد القصري ليقرضها للرشكات

والوسطاء للمدى املتوسط أو الطويل ،ولكن عليه أن حيتفظ بصندوق فيه موارد

تتناسب وااللتزامات اجلارية جتاه الزبائن ولتغطية اخلسارة املحتملة ،وذلك ما مل
يقع بسبب اسرتخاء الرقابة من جهة والرغبة اجلاحمة يف األرباح السهلة من جهة

أخرى ،فشحت السيولة لعدم حتوط البنوك ملواجهة االلتزامات وطلبات الزبائن؛
ولتغطية هذا الوضع بدأت البنوك يف البورصة تتقارض فيام بينها ،فبعضها
مقرض ،وبعضها مقرتض ،وهكذا دواليك ،فارتفعت خسائر بعضها فأفلس.

فبدأت الثقة تنهار ،فامتنع بنك «أ» من اإلقراض لبنك «ب» خو ًفا من أن

يفلس ،فلم تعد البنوك تقرض خو ًفا من أن ال تقىض أو تقرض بفائدة مرتفعة

لرتغيب املودعني فيحجم املقرتضون فيكون املأزق بني طرفني تتجاذب مصاحلهم
الفوائد إن انخفضت خرس املودع وإن ارتفعت خرس املقرتض.

وهكذا تبدأ لعبة الدومينو :بنك يف أمريكا يسقط فيؤدي إىل سقوط بنك يف

 .131يقول هورست أفهيلد« :يعتقد منظرو هذا التوجه أن تعزيز األرباح يؤدي إىل تعزيز
االستثامر وأن تعزيز االستثامر يعزز النمو االقتصادي ،وأن النمو االقتصادي كفيل
بتحقيق الرفاهية للجميع .وليس ثمة شك يف أننا ها هنا إزاء اعتقاد زائف»« ،اقتصاد
فقرا»( ،ص.)334 .
يغدق ً
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بريطانيا ،ورشكة تنهار يف نيويورك فتنهار أخرى يف اليابان ،وأسواق إ ّمعة يف دول
نامية تابعة ملا جيري دون سياسة متامسكة متيس مع رياح اإلفالس تارة واألرباح

تارة أخرى.

باإلضافة إىل رهون ال تتناسب يف قيمتها مع الديون املوثقة هبا بل أحيانًا

تصبح اسمية لعدم انضباط العالقة بني الراهن واملرهتن وتعدد املرهتنني وحتويل

الرهن إىل منتجات مالية متداولة .اه»(.((13

ً
طويل ،هو موقف اإلسالم ،عن بيع الديون وعن الغرر
وكتبت عليه تعلي ًقا

والربا.

أشري إىل مذهب مالك
ويف هذا البحث املخترص اخلاص بتحقيق املناط
ُ
املس َلم فيه ،فيه غرر شديد الحتامل
يف الغرر ،وهل بيع الدَ ين يف الذمة ،كبيع ْ
التفليس أو املوت؟

وقال املالكية :هو غرر مقبول برشوط مخسة ختفف الغرر وتنفي غائلة

الربا( ،((13وخالفهم غريهم( .((13وهكذا أجازوا بيع غري الطعام قبل قبضه(.((13

فتحقيق املناط يكون بمعيار تقدير أهل السوق وخرباء املال ومراصد

املؤرشات.

 .132مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات( ،ص ،)20-17 .مؤسسة الفرقان للرتاث
اإلسالمي ،مركز دراسات مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،ط2010 .م.
	.133ونقل الشيخ حممد عليش عن الغرناطي هذه الرشوط يف رشح منح اجلليل عىل خمترص
خليل ،564/2 ،دار صادر ،قال« :يف وثائق الغرناطي ال جيوز بيع الدين إال بخمسة
رشوط :أن ال يكون طعا ًما وأن حيرض املدين ويقرَ ،
وأن يباع بغري جنسه وأن ال يقصد
بالبيع رضر املدين وأن يكون الثمن حاال ،اه».
 .134ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين :رد املحتار عىل الدر املختار ،)166/4( ،دار إحياء
الرتاث العريب؛ واإلمام النووي ،املجموع رشح املهذب ،)275/9( ،دار الفكر؛ وابن
قدامة ،املغني)202-201/4( ،؛ والبهويت ،كشاف القناع ،)265/3( ،دار الكتب
العلمية.
 .135اإلمام مالك ،املدونة ،رواية سحنون بن سعيد التنوخي ،)134/3( ،دار الكتب
العلمية.
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فاحلاصل أن حتقيق املناط يتعلق بإبراز الصفة اخلفية التي ال يكون ظهورها

بده ًيا للسامع من النص املراد تطبيقه عىل القضية .وقد يكون اخلفاء ناش ًئا من

العالقة اللغوية ،أو لرضورة وجود إضافة لتحقيق معنى العلة فيه ،فالنهي عن بيع
الغرر مدرك لغة ،والغرر جنس مشكك أشد يف بعض جماله من بعض.

فبيع السمك يف املاء غري املحصور يف بركة هو غرر بالتأكيد فال خيتلف العلامء

يف حتريمه( .((13أما بيع احليوان الغائب املوصوف فهو غرر لكنه ليس شديدً ا ،فقد

يستغنى باخلرب عن املشاهدة بالنظر ،وهلذا قال به مالك خال ًفا لغريه(.((13

فال بدَّ لتشخيص املناط وحتقيقه من الرجوع إىل أصل هذه العقود التي

ولدت وترعرعت يف الغرب .وهلذا فإن النظام الرأساميل كانت له بصامته يف
اإلجيار الساتر للبيع ،حيث رجح النظام غال ًبا املالك وهو الطرف األقوى عىل
املؤجر املشرتي وهو الطرف األضعف املستهلك.
فكيف نحقق املناط يف العقود اجلديدة؟

لقد عانت املجامع الفقهية يف هذا الباب معاناة كبرية ،فكانت اختالفاهتا

ناشئة يف أحيان كثرية عن عدم فهم طبيعة العقد ووصفه ،حتى َّ
إن بعض فقهاء
املجامع ذهبوا إىل ديار الغرب حيث نشأت هذه العقود لتحقيق املناط وحماولة

فهم عالقة األطراف يف بطاقة االئتامن.

وربام كان مذهب مالك الذي خفف من ضوابط معلومية البيع ليجعل اخلرب

يقوم مقام النظر يف بيع الغائب ،والوجود يف الذمم والضامن كالوجود يف العيان،
ً
داخل يف ماهية البيع ،كام يقول املازري وغريه ،مع اإلبقاء عىل
ومل جيعل القبض

العنارص األساسية كوصف املبيع بالنسبة لألول ،والقدرة عىل التسليم بالنسبة
 .136قال ابن قدامة يف املغني « :3080/4واألصل يف هذا (هني النبي  عن بيع الغرر) وقيل
يف تفسريه :هو بيع الطري يف اهلواء ،والسمك يف املاء ،وال نعلم يف هذا خالفًا».
 .137نص الشيخ الدردير يف الرشح الكبري عىل خمترص خليل أنه« :جيوز بيع احليوان قبل
قبضه» ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،220/3 ،دار إحياء الكتاب العريب.
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للثاينَّ ،
حمظورا ،كام يف االشرتاء من دائم
وأن تأجيل البدلني ليس عىل الدوام
ً
العمل( ،((13واالستصناع( ،((13وتأخري رأس مال السلم ثال ًثا ولو بالرشط ،وإىل
أجل التسليم بال رشط عىل قول .كل هذه اخلصائص يف مذهب مالك ،يمكن أن
البصات (البورصات) والنظر يف املستقبليات.
تسعف يف تنظيم ُ

جترب وبخاصة يف بحوثنا الكلية
وتلك دعوى عريضة ،ولكنها تستحق أن َّ

لتحقيق املناط يف جمال االقتصاد الذي حتكمه باجلملة نظريتا «آدم سميث» و«جون
كينز» :تضيق إحدامها لتتسع األخرى طب ًقا للنتائج العملية ،لتشكال نو ًعا من

التجاذب بني اإلجياب والسلب ،حتى كاد أن يصبح قانونًا ثال ًثا وميزانًا عمل ًيا،
لوال رشه الرأساملية الذي يريد استكشاف كل السبل.

وربام ندرك يف يوم من األيام ،إن نحن أحسنّا حتقيق املناطَّ ،
أن القانون

وبيع
اإلسالمي ،الذي يمنع الربا ،بمعنى نقود تلد نقو ًدا والثمن مقابل الزمن،
َ

 .138قال احلطاب يف «مواهب اجلليل» عند قول خليل يف املخترص« :والرشاء من دائم العمل
فس َلم» .هذه تسمى بيعة أهل املدينة الشتهارها بينهم
كاخلباز وهو بيع وإن مل يدم َ
واملسألة يف «كتاب التجارة إىل أرض احلرب» من املدونة ،ويف أوائل السلم قال« :وقد
كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم يأخذ كل يوم شيئًا معلو ًما ويرشع يف األخذ
ويتأخر الثمن إىل العطاء ،وكذلك كل ما يباع يف األسواق وال يكون إال بأمد معلوم
يسمى ما يأخذ كل يوم ،وكان العطاء يومئذ مأمو ًنا ومل يروه َدينًا بدَ ين واستخفوه».
انظر :إعداد املهج لالستفادة من املنهج ،ص ،99-98 .إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي
بدولة قطر1403 ،ه1983-م.
َ
 .139هذه مسألة أشار إليها خليل يف خمترصه يف باب السلم بقوله« :كاستصناع سيف أو
أن مما يعطى حكم الس َلم من دفع ً
رسج وفسد بتعيني املعمول منه أو العامل» ،أي َّ
مال
رسجاً ،
مثل ،فإن هذه املسألة جائزة إذا
لشخص عىل أنه يريد منه أن يصنع له سي ًفا أو
ً
توفرت فيها رشوط الس َلم املعتادة من وصف العمل ،ورضب األجل ،وتقديم رأس
املال ،باإلضافة إىل رشطني آخرين مها :عدم حتديد ما يعمل منه ذلك املستصنع ،وعدم
تعيني صانعه .فال جيوز أن يقول له« :اعمله يل من هذا احلديد بعينه ،أو أريد أن يصنعه
يل فالن باخلصوص» ،ملا يف ذلك من الغرر .انظر :الرشح الكبري للدردير  ،217/3منح
اجلليل.385/5 ،
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َ
والغرر الفاحش( ،((14مع ما يوفره مذهب
والتعامل يف الذمم(،((14
املعدوم(،((14
َ

مالك من املرونة ،يمكن أن يسهم يف حل األزمات املالية العاملية واملعوملة كام
رشحنا طر ًفا منه يف كتابنا «مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات»(.((14

ويف الباب نفسه ثمة مسائل أخرى عدة حتتاج إىل حتقيق مناط ،وتطرح أسئلة

جديدة من واقع ما جدّ حوهلا من مالبسات وواقع ومتوقع ،مثل:
• •

مسألة «الضامن بجعل»

(((14

التي حكوا اإلمجاع عىل منعها( ،((14هل

ٍ
ٍ
بجعل يف املايض؟
بجعل يف املؤسسات املالية هو ذات الضامن
الضامن

•

• قضاء ما ترتب يف الذمة يف حالة التضخم بزيادة؛ هل هو من باب الزيادة
يف الدين ،عندما كانت النقود ذه ًبا وفضة؟ إىل آخر قائمة العقود الباحثة
عن حتقيق مناط ،وما زالت املجامع الفقهية فيها باقية عىل أصل املنع.

 .140مثل له الشريازي يف َّ
املهذب  ،262/1والنووي يف املجموع  ،245/9وابن قدامة يف
الكايف  ،10/2ببيع الثمرة التي مل ختلق .قال ابن قدامة« :وال جيوز بيع املعدوم ملا روى
أبو هريرة أن رسول اهلل  هنى عن بيع الغرر ،رواه مسلم؛ وبيع املعدوم بيع غرر ،وألن
حتريم بيع الثمرة قبل بدو صالحها تنبيه عىل حتريم بيعها قبل وجودها ،فال جيوز بيع
الثمرة قبل خلقها».
بالدين املنهي عنه بحديث «هنى النبي  عن الكالئ بالكالئ» ،الذي
الدين َ
 .141املراد به َ
بالدين،
ين
الد
وبيع
ين،
الد
يف
ين
الد
فسخ
املنع:
يف
متفاوتة
أقسام
ثالثة
إىل
الفقهاء
قسمه
َ
َ
َ
َ
ّ
الدين .ومما ينبني عىل منع األخري الذي هو أخف األقسام الثالثة تأخري رأس
وابتداء َ
مال الس َلم ألكثر من ثالثة أيام ،فهو ممنوع ملا يؤدي إليه من شغل ذمتي املسلم واملسلم له
ذاك برأس املال وهذا بالسلعة املسلم فيها.
 .142قال القرايف يف الذخرية « :191/5الغرر ثالثة أقسام :ما أمجع الناس عىل منعه كالطري
يف اهلواء والسمك يف املاء ،وما أمجع الناس عىل جوازه كقطن ا ُ
جل َّبة وأساس الدار ،وما
اختلف الناس فيه هل يلحق باألول أو الثاين؟ كبيع الغائب عىل الصفة».
 .143من مطبوعات مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي يف لندن ،ط2010 ،2 .م.
 .144الضامن هو أن يتكفل شخص بأن يؤدي دينًا عن آخر إذا مل يؤده املدين أو بأن حيرض
املدين وقت حلول الدين ،وهو ال جيوز أن تؤخذ أجرة عليه ،كام ال جيوز أن تؤخذ مقابل
قرض أو جاه .ففي مواهب اجلليل  ،391/4ما نصه« :وال خالف يف منع ضامن بجعل
ألن الرشع جعل الضامن والقرض واجلاه ال تفعل إال هلل بغري عوض فأخذ العوض عليه
سحت» .وأخذ أجرة عىل الضامن هو ما يعربون عنه بـ«الضامن بجعل».
 .145جاء يف اإلرشاف البن املنذر« :أمجع من نحفظ عنه من أهل العلم عىل أن ِ
احلاملة بجعل
يأخذه احلميل ،ال حتل وال جتوز» ،230/6 ،مكتبة مكة الثقافية.
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3 .3املجال االجتامعي:

قضية األرسة قضية كربى بالنسبة للديانات الساموية ،فهي ليست قيمة فقط،

ولكنها ناموس من النواميس الكونية ،وسنة من سنن الباري ّ
جل وعال التي ال
تبديل هلاَ ﴿ :ف َل ْن َ ِ
تدَ لِ ُسن َِّة اهللِ َت ْب ِد ًيل﴾( .((14فهي آية من آيات اهلل ونعمة من

ِ
ِ
ِِ
ِ
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َنك ُْم
﴿وم ْن آيَاته َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم م ْن َأ ْن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
نعمهَ :
ح ًة﴾(.((14
َم َو َّد ًة َو َر ْ َ
ذكرا وأنثى ،مصنع احلياة ومتعة الدنيا إذا أشيعت فيها روح
فاألرسةً ،

املودة والرمحة والعطف واحلنان؛ وتلك هي املقاصد الكربى والقيم العليا من
ً
تفصيل للقوانني التي حتوط هذا البناء يف العالقة بني
ورائها .وقد قدمت الرشيعة
الرشيكني ،وكيف تبدأ وكيف تنتهي ،وكيف تكون األرباح وتقل اخلسائر ،وكيف

تتحقق املصالح وتُدرأ املفاسد مع مراعاة الطرف الثالث وهو الولد ،والعالقة مع
املجتمع .ويف هذا جاءت الرشيعة الغراء بنظام يراعي أبعاد هذه القيمة املركزية

من كل وجه.

ولعل أهم قضية يطرحها العرص يف هذا الباب مما يمكن احلوار فيه بني

النصوص والعرص مشكلة املساواة للوصول إىل تقارب يف بعض جوانبها
ِ
ِ
ِ
﴿و ا ُمل ْؤ ِمن َ
ُون
انطال ًقا من آيات حاكمةَ :
﴿و َل ُ َّن م ْث ُل ا َّلذي َع َل ْي ِه ِّن بِ ا َمل ْع ُروف﴾(َ ،((14
ض﴾(﴿ ،((14من ع ِم َل ص ًِ
ِ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
الا ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو
َو ا ُمل ْؤمن ُ
َ ْ َ
َ
ُم ْؤ ِم ٌن﴾(.((15
فبالنظر إىل كلمة «املعروف» املشار إليها يف اآلية الكريمة وتوجيه عناية
َّ
«فإن الرجل واملرأة
خاصة هبا يتجىل فضاء القيم احلاضن ،يقول الشاطبي:
 .146سورة األحزاب.62 :
 .147سورة الروم.21 :
 .148سورة البقرة.228 :
 .149سورة التوبة.71 :
 .150سورة النحل.97 :
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مستويان يف أصل التكليف عىل اجلملة ،ومفرتقان بالتكليف الالئق بكل واحد
واالختصاص يف مثل هذا ال إشكال فيه»(.((15
منهام..
ُ

الواقع االجتامعي املعارص فيه ما ال يتامشى مع قيم أي دين يف مسألة تكوين

األرسة ،وفيه ما يمكن أن نتحاور معه.

فامذا عن والية املرأة عىل نفسها يف النكاح كام يرى أبو حنيفة؟( ((15وهل

تعترب كل امرأة برزة لتزكي الشهود ،كمذهب األحناف؟

(((15

التي تدل عىل املساواة طويلة.

فقائمة األحكام

كيل يف هذا انطال ًقا من قاعديت االستقراء
ومن ثم هل يمكن أن نصل إىل ّ

والعرف الزمني؟ ذلك هو حتقيق املناط.

4 .4جمال األقليات املسلمة يف دول غري إسالمية:

ُ
املناط حتقي ًقا جيدً ا إلجياد فضاء من السعة،
وهذا موضوع ينبغي أن حي َّق َق فيه

ومناخ من التيسري ،فقد تكون خصوصيات األقلية دينية أو نسبية «إثنية» ،وهلذا

فإن األكثرية تنحو يف الغالب إىل جتاهل حقوق هذه األقلية ،إن مل تضايقها يف
وجودها املادي أو املعنوي ،ألهنا تضيق ذر ًعا بالقيم واملثل التي متثلها تلك
األقلية .وهذه لعلها أهم مشكلة تواجهها األقليات بعامة يف املواءمة بني التمسك

بقيمها ،والتكيف واالنسجام مع حميطها.

 .151اإلمام الشاطبي ،املوافقات.)303-302/3( ،
 .152اإلمام الرسخيس ،املبسوط ،)12-10/5( ،دار املعرفة؛ واإلمام الكاساين ،بدائع
الصنائع ،)247/2( ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .153جلنة من العلامء برئاسة نظام الدين البلخي ،الفتاوى اهلندية ،)529/3( ،دار الفكر؛
وعالء الدين الطرابليس ،معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام( ،ص،)87 .
دار الفكر؛ وابن أمري احلاج ،التقرير والتحبري يف رشح التحرير.)258-257/2( ،
قال الطرابليس يف معني احلكام  366/1ما نصه« :ويقبل تعديل املرأة لزوجها وغريه
إذا كانت امرأة برزة ختالط الناس وتعاملهم ،ألن هلا خربة بأمورهم ،فيفيد السؤال؛
والتعديل من أمور الدين فيستوي فيه الرجل واملرأة كرواية األخبار ورؤية هالل رمضان
بيوهتن ال يعرفها إال النساء حقيقة؛ فإن
خصوصا يف تعديل عدَّ هتا ،ألن أحوال النساء ِف
ً
َّ
ربا».
كانت امرأة َّ
خمدرة ال تربز وليس هلا خربة فال يكون تعديلها معت ً
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مآيس كثرية لألقليات بسبب اخلصومة بني األقليات
ولقد شهد التاريخ
َ
واألكثرية ،ولسنا بصدد رسد تارخيي ملجازر لألقليات قد عاشها العامل وما زال
يعيشها يف القرن الواحد والعرشين .إال أنه يف العرص احلديث حصل تطور مهم
يف العامل ،حيث أصبح نظام حقوق اإلنسان وسيلة لعيش األقليات بني ظهراين

األكثرية وبخاصة يف ديار الغرب التي تبنت حقوق اإلنسان ،وكان يف األصل
وسيلة للتعايش بني أتباع الكنيستني الربوتستانتية والكاثوليكية ،إال أنه سمح مع
الزمن بوجود أقليات أفريقية وآسيوية ،نشأت ألسباب شتى عىل رأسها العالقة

االستعامرية التي أدت إىل نزوح عامل املستعمرات إىل البالد املستعمرة.

ويف فرتة من التاريخ ،كانت احلضارة اإلسالمية الوحيد َة بني احلضارات

البرشية التي تنظم حقوق األقليات يف ممارسة شعائرها والتحاكم إىل حماكمها.

فعاشت األقلية القبطية يف مرص  14قرنًا حممية بحامية اإلسالم ،كام هي حال
األقلية اليهودية يف املغرب حتى اليوم.

ولقد اهتمت كثري من املعاهدات الدولية بعد احلرب العاملية األوىل بحامية

األقليات ،كام كانت مسألة األقليات من أهم املشكالت التي واجهت عصبة
األمم املتحدة.

إن أوضاع األقلية املسلمة يف ديار غري املسلمني يمكن أن توصف بأهنا

«أوضــاع رضورة واضطرار» باملعنى العام للرضورة الذي يشمل احلاجة
والرضورة باملعنى اخلاص .وهلذا احتاجت إىل فقه خاص  -وال يعني ذلك

الكتاب والسنة وما
إحداث فقه جديد خارج إطار الفقه اإلسالمي  -مرجعي ُت ُه
ُ

ينبني عليهام من األدلة كاإلمجاع والقياس واالستحسان واملصالح املرسلة وسد
الذرائع والعرف واالستصحاب إىل آخر قائمة األدلة التي اعتمدها األئمة يف

أقواهلم وآرائهم العديدة واملتنوعة ،التي متثل ثراء وسعة؛ فقضايا األقليات قديمة
باجلنس حديثة بالنوع ،وهي بحاجة إىل حتقيق مناط بناء عىل املكان والزمان

وتغريات األحوال.
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•

•فاملرأة تسلم وزوجها غري مسلم ،هل تبني منه بناء عىل مذهب اجلمهور،

•

•ومسألة اشرتاء البيوت بالقروض الربوية يف الغرب(.((15

أم تبقى بناء عىل ما روي بأسانيد صحيحة عن بعض الصحابة(((15؟

•
•

•ومسألة الدار(.((15

•ومسألة املواطنة(.((15

وغريهن من القضايا التي تفتقر إىل حتقيق املناط.

خامتة
لقد حاولنا يف هذه العجالة أن نتحقق بمقامات حتقيق املناط ،وأن نتدرج يف

مدارج االستنباط ،وأن نتجول معكم يف جماالت التطبيق للمطابقة بني نصوص
الرشيعة ومقاصدها ،وهي نصوص أزلية ال يأتيها الباطل من بني يدهيا وال من
 .154أخرج عبد الرزاق يف املصنف  ،84/6عن عبد اهلل بن يزيد اخلطمي قال« :أسلمت امرأة
من أهل احلرية ومل يسلم زوجها فكتب فيها عمر بن اخلطاب أن خريوها فإن شاءت
فارقته وإن شاءت قرت عنده» .وأخرج ً
أيضا عن الشعبي أن عل ًيا قال« :هو أحق هبا ما
مل خيرجها من مرصها».
	.155ورد يف :ابن ّبيه ،صناعة الفتوى وفقه األقليات ،ص ،232 .يف هذه املسألةّ :
«أن املجلس
األورويب لإلفتاء والبحوث أجازها برشوط ،هي احلاجة إىل البيت لسكنه وسكن أرسته،
ال لتجارة ونحوها ،وأن ال يكون له بيت آخر يغنيه ،وأن يكون هو مسكنه األسايس،
وأن ال يكون له فائض من املال ّ
يمكنه من رشائه بغري هذه الوسيلة.
 .156أشار املؤلف يف املرجع السابق ،ص ،280 .إىل اخلالف بني فقهاء املذاهب يف تعريف
دار اإلسالم فقال« :ولعيل أعفي القارئ من هذا اخلالف الطويل العريض الذي ال
يوجد فيه دليل حاسم ألقول :إ ّن دار اإلسالم هي كل دولة أكثر سكاهنا من املسلمني،
وحكامها مسلمون ،حتى ولو كانوا ال يطبقون األحكام الرشعية؛ ودار غري املسلمني هي
كل دولة أكثر سكاهنا من غري املسلمني ،وحكامها غري مسلمني».
يعرف املؤلف يف املرجع السابق ،ص ،302 .املواطنة بقوله« :عالقة متبادلة بني أفراد
ِّ .157
جمموعة برشية تقيم عىل أرض واحدة ،وليست بالرضورة منتمية إىل جد واحد وال إىل
ذاكرة تارخيية موحدة أو دين واحد ،إطارها دستور ونظم وقوانني حتدد واجبات أفرادها
وحقوقهم».
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خلفها ،مع واقع متقلب ،ومتو َّقع مرت َّقب ،يف قيمه وجماالته ومراداته ،مع واق ٍع

ُّ
كل أمره عجب ،متسع األرجاء ،مرتامي األطراف ،جتوهرت فيه األعراض،
واستحال فيه إىل احلقيقة كل افرتاض ،فصدق فيه:

عجائب حتى ليـــس فيها عجائب

عىل أهنـــا األيام قـــد رصن كلها

اجلزئي بمسالك االجتهاد بكل
الكيل عىل
حاولنا أن نقدم مقاربة ترجح
ّ
ّ
أنواعه ،وإن كانت قد اصطفت حتقيق املناط إال أهنا مل تغفل أخويه مطل ًقا ،مقاربة
الكيل يقارع األزمات.
حاولنا هبا أن نراجع اجلزئيات عىل ضوء الكليات باعتبار
ّ
وهكذا فقد توقفنا يف جمال التطبيق:

1.1ميدان السياسة :عىل جماالت احلكم والرياسة مع إمام احلرمني ،وأرشنا

إىل تصورات العالقة بني الدولة والدين.

2.2املجال االقتصادي :أبرزنا جذور األزمة املالية ،وأوعزنا بسلوك الطريقة

املالكية يف التعامل مع الديون وبيع الغائب وتأجيل الثمن قبل قبض املثمون.

3.3املجال االجتامعي :نبهنا عىل أمهية خلية األرسة ،وأرشنا إىل ما تواجهه

يف العرص احلارض.

4.4جمال فقه األقليات :عرضنا مواطن الرضورات واحلاجات حيث متسك

األكثرية بزمام احلكم وتضيق بخصوصيات األقليات ذر ًعا ،وربام اشتكت هذه

فام تصيخ تلك سم ًعا.

وحاولنا أن نتحدث عن الواقع وجو ًدا حقيق ًيا كام هو ماثل للعيان ،فيتفق أو

خيتلف معه املتعاطي ،نتحدث عن واقع ليس خيال ًيا ولكنه قيم ونظم وأحداث
ومعامالت أصبحت األمة جز ًءا منها ،واقع مأزوم وإشكايل نحاول أن يكون
حل ملشكالته ً
فقهنا ً
بدل من أن يكون أحد إشكاالته.
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متاحا إال عن طريق إحياء االجتهاد والتجديد يف
اعتربنا أن ذلك لن يكون ً

حياة األمة وسرب أنواع االجتهاد وطرق االستنباط.

فوجدنا أقرهبا مور ًدا وأهداها وسيلة ومقصدً ا هو النوع الثالث من أنواع

االجتهاد الذي ال خيتص باملجتهد دون املقلد ،وال يستبعد نوعي االجتهاد

اآلخرين :االجتهاد يف دالالت األلفاظ ،واالجتهاد يف معقول النصوص بأنواع
َ
العلل ومسالك التعليل؛ بل َّ
إن حتقيق املناط يشتبك مع نوعي االجتهاد ،وقد
نظرا للوشائج احلميمة والعالقة الصميمة ،نو ًعا من
اعتربه بعض األصولينيً ،

قياس العلة.

فنحن نحاول هبذا العمل أن نراجع اجلزئيات عىل ضوء الكليات ،باعتبار

الكيل وحده ً
كفيل بمقارعة األزمات.
ِّ

وأود هنا أن أقول َّ
إن ما أطرحه يف هذه الورقة ليس استبا ًقا للبحوث

والدراسات القيمة التي يقوم عليها مجل مجيلة من باحثي األمة وأهل العلم فيها،

قرصا للنقاشات الدائرة يف هذا
وال مصادرة آلرائهم النرية ،وليس
حرصا وال ً
ً
الصدد؛ بل هو من باب التذكري واإلثارة ،ويشء قليل من التأطري واإلنارة ،فمن
فيض وابل علم أهل العلم نستقي ،ويف سلم معارج معارفهم نرتقي.
راجني أن نضع هلذه األمة َلبِنَ ًة يف رصح اإلصالح ،جعلنا اهلل وإياكم من

الصاحلني.
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املراجع واملصادر
ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد الكويف ،مصنف ابن أيب شيبة (الرياض:
مكتبة الرشد1409 ،ه).
ابن اسحاق املالكي ،خليل ،خمترص العالمة خليل (القاهرة :دار احلديث،
2005م).
حممد بن عبد اهلل ،أحكام القرآن (بريوت :دار الكتب العلمية،
ابن العريب ،أبو بكر ّ
1424ه).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ،إعالم املوقعني عن رب العاملني
(بريوت :دار اجليل1973 ،م).
ابن املنذر ،حممد بن إبراهيم ،اإلرشاف عىل مذاهب العلامء (مكة :مكتبة مكة
الثقافية ،بال تاريخ).
ابن النّجار ،حممد بن أمحد بن عبد العزيز احلنبيل الفتوحي ،رشح الكوكب املنري
(الرياض :مكتبة العبيكان1997 ،م).
ابن أمري احلاج ،شمس الدين حممد بن حممد ،التقرير والتحبري يف رشح التحرير
(بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه).
ابن ب ّيه ،عبد اهلل بن حمفوظ ،صناعة الفتوى وفقه األقليات (جدة :دار املنهاج،
1428ه).
ــــــــ  ،مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات (لندن :مؤسسة الفرقان للرتاث
اإلسالمي2010 ،م).
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ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،جمموع فتاوي ابن تيمية (املنصورة ،مرص :دار
الوفاء2005 ،م).
ابن حنبل ،أمحد بن حنبل الشيباين ،مسند اإلمام أمحد (بريوت :مؤسسة الرسالة،
1420ه).
ابن خزيمة ،حممد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ،صحيح
ابن خزيمة (بريوت :املكتب اإلسالمي1390 ،ه).
الدر املختار)
حممد أمني بن عمر ،حاشية ابن عابدين (ر ّد املحتار عىل ّ
ابن عابدينّ ،
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،بال تاريخ).
ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير (تونس :دار سحنون1997 ،م).
ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،
1405ه).
املبجل أمحد بن حنبل (بريوت :املكتب اإلسالمي،
ــــــــ  ،الكايف يف فقه اإلمام ّ
1408ه).
ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم (الرياض :دار طيبة1420 ،ه).
ابن منظور ،حممد بن مكرم األفريقي املرصي ،لسان العرب (بريوت :دار صادر،
2005م)
أبو داود ،سليامن بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود (القاهرة :مجعية املكنز
اإلسالمي1421 ،ه).
اآليب ،صالح عبد السميع األزهري ،جواهر اإلكليل رشح خمترص خليل (بريوت:
املكتبة الثقافية ،بال تاريخ).
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اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن ،التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول
(بريوت :مؤسسة الرسالة1407 ،ه).
األشعري ،أبو احلسن عيل بن إسامعيل ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني،
ت .حممد حميي الدين عبد احلميد (القاهرة :مكتبة النهضة املرصية،
1389ه).
فقرا ( ،)Wirschaft Die Arm Machtترمجة د.
أفهيلد ،هورست ،اقتصاد يغدق ً
عدنان عباس عيل (الكويت :عامل املعرفة2007 ،م).
اآلمدي ،سيف الدين عيل بن حممد ،اإلحكام يف أصول األحكام( ،بريوت :دار
الكتاب العريب1404 ،ه).
الباجي ،أبو الوليد سليامن بن خلف ،املنتقى رشح املو ّطأ (القاهرة :دار الكتاب
اإلسالمي ،بال تاريخ).
البجريمي ،سليامن بن حممد ،حاشية البجريمي عىل اخلطيب (حتفة احلبيب عىل
رشح اخلطيب) (بريوت :دار الفكر1415 ،ه).
البخاري ،حممد بن إسامعيل البخاري ،اجلامع الصحيح (القاهرة :مجعية املكنز
اإلسالمي1421 ،ه).
البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود ،معامل التنزيل (الرياض :دار طيبة،
1417ه).
البهويت ،منصور بن يونسّ ،
كشاف القناع عن متن اإلقناع (بريوت :دار الفكر،
1402ه).
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل ،السنن الكربى ،جملس دائرة املعارف
النظامية يف اهلند1344 ،ه.
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الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى ،سنن الرتمذي (القاهرة :مجعية املكنز
اإلسالمي1421 ،ه).
اجلرجاين ،عيل بن حممد بن عيل ،التعريفات (بريوت :دار الكتاب العريب،
1405ه).
اجلويني ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف ،غياث األمم يف التياث الظلم
(االسكندرية :دار الدعوة ،بال تاريخ).
احلاكم ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني
(بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه).
حممد بن عبد الرمحن املالكي ،مواهب اجلليل رشح خمترص
حممد بن ّ
احلطابّ ،
خليل (بريوت :دار الكتب العلمية1995 ،م).
اخلريش ،حممد بن عبد اهلل ،رشح خمترص خليل (بريوت :دار الفكر ،بال تاريخ).
حممد بن أمحد بن عرفة ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري (بريوت:
الدسوقيّ ،
دار إحياء الرتاث العريب ،بال تاريخ).
حممد بن عمر بن احلسني ،مفاتيح الغيب (بريوت :دار الفكر،
الرازي ،فخر الدين ّ
1401ه).
الرهوين ،أبو زكريا حييى بن موسى ،حتفة املسؤول يف خمترص منتهى السول (ديب:
دار البحوث اإلسالمية وإحياء الرتاث1402 ،ه).
الزركيش ،حممد بن هبادر الزركيش ،البحر املحيط (بريوت :دار الكتب العلمية،
2007م).
الزيلعي ،حممد بن عبد اهلل ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق (القاهرة :دار الكتاب
اإلسالمي ،بال تاريخ).
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السبكي ،تقي الدين عيل بن عبد الكايف ،تكملة املجموع رشح املهذب (جدة:
مكتبة اإلرشاد ،بال تاريخ).
حممد بن أمحد ،املبسوط (بريوت :دار املعرفة1414 ،ه).
الرسخيسّ ،
الشاطبي ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ،املوافقات (بريوت :دار املعرفة،
2004م).
ــــــــ  ،االعتصام ،مكتبة التوحيد.
الرشبيني ،اخلطيب شمس الدين حممد بن أمحد ،مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ
املنهاج (بريوت :دار الفكر ،بال تاريخ).
الشعراين ،عبد الوهاب بن أمحد األنصاري ،امليزان الكربى (بريوت :عامل الكتب،
1999م).
الشنقيطي ،أمحد بن أمحد املختار اجلكني ،إعداد املهج لالستفادة من املنهج
(الدوحة :إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي1403 ،ه).
الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار ،نثر الورود رشح مراقي السعود (مكة:
دار عامل الفوائد ،بال تاريخ).
الشريازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن عيلّ ،
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي (بريوت:
دار الكتب العلمية1412 ،ه).
الصاوي ،أمحد بن حممد اخللويت ،حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ( ُبلغة
السالك ألقرب املسالك) (القاهرة :دار املعارف ،بال تاريخ).
الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب ،املعجم الكبري (املوصل :مكتبة
العلوم واحلكم1404 ،ه).
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ــــــــ  ،املعجم األوسط (القاهرة :دار احلرمني1415 ،ه).
حممد بن جرير ،جامع البيان يف تأويل القرآن (بريوت :مؤسسة الرسالة،
الطربيّ ،
1420ه).
الطرابليس ،عالء الدين عيل بن خليل ،معني احلكام فيام يرت ّدد بني اخلصمني من
األحكام (بريوت :دار الفكر ،بال تاريخ).
ال َّطرسويس ،نجم الدين إبراهيم بن عيل ،حتفة الرتك فيام جيب أن يعمل يف امللك
(بريوت :دار الشهاب1421 ،ه).
عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،مصنف عبد الرزاق (بريوت:
املكتب اإلسالمي1403 ،ه).
العدوي ،أبو احلسن عيل بن أمحد الصعيدي ،حاشية العدوي عىل كفاية الطالب
الرباين (بريوت :دار الفكر1412 ،ه).
العطار ،حسن بن حممد بن حممود ،حاشية العطار عىل رشح مجع اجلوامع
(بريوت :دار الكتب العلمية ،بال تاريخ).
ع ّليش ،حممد بن أمحد ،منح اجلليل رشح خمترص خليل (بريوت :دار الفكر،
1409ه).
الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد ،إحياء علوم الدين (القاهرة :دار الشعب ،بال
تاريخ).
ــــــــ  ،القسطاس املستقيم (املوازين اخلمسة للمعرفة يف القرآن) (دمشق:
املطبعة العلمية1993 ،م).
القرايف ،أمحد بن إدريس الصنهاجي ،أنوار الربوق يف أنواع الفروق (بريوت :عامل
الكتب ،بال تاريخ).
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ــــــــ  ،الذخرية (بريوت :دار الغرب اإلسالمي1994 ،م).
القرطبي ،حممد بن أمحد بن أيب بكر ،تفسري اجلامع يف أحكام القرآن الكريم
(بريوت :مؤسسة الرسالة1427 ،ه).
الكاساين ،أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (بريوت :دار
الكتب العلمية1406 ،ه).
الكامل بن اهلامم ،حممد بن عبد الواحد ،فتح القدير للعاجز الفقري رشح اهلداية،
ومعه التكملة لقايض زاده (بوالق ،القاهرة :املطبعة الكربى األمريية،
1315ه).
جلنة من العلامء برئاسة نظام الدين البلخي ،الفتاوى اهلندية (بريوت :دار الفكر،
بال تاريخ).
مالك ،أبو عبد اهلل مالك بن أنس األصبحي ،املوطأ (القاهرة :مجعية املكنز
اإلسالمي1421 ،ه).
املدونة ،رواية سحنون بن سعيد التنوخي (بريوت :دار الكتب العلمية،
ــــــــ َّ ،
2005م).
حممد ،األحكام السلطانية (بريوت :دار الكتب
املاوردي ،أبو احلسن عيل بن ّ
العلمية1405 ،ه).
مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم (القاهرة :مجعية
املكنز اإلسالمي1421 ،ه).
املنجور ،أمحد بن عيل ،رشح املنهج املنتخب يف قواعد املذهب ،دار عبد اهلل
الشنقيطي.
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املواق ،حممد بن يوسف ،التاج واإلكليل ملخترص خليل (بريوت :دار الكتب
العلمية1994 ،م).
النسائي ،أمحد بن شعيب ،سنن النسائي (القاهرة :مجعية املكنز اإلسالمي،
1421ه).
النفراوي ،أمحد بن غنيم ،الفواكه الدواين عىل رسالة أيب زيد القريواين (بريوت:
دار الفكر1415 ،ه).
النووي ،حييى بن رشف ،املجموع رشح ّ
املهذب (بريوت :دار الفكر1997 ،م).

ِ
يورغن ،القول الفلسفي للحداثة
َهربماس،
 ،)Der Moderneترمجة د .فاطمة اجليويش (دمشق :وزارة الثقافة،
1995م).

(Der Philosophische Diskurs

62

سلسلة ةباط ت اقرو ر قم 201٤ | ٨

ماسة إىل مراجعة مضامني رشيعتها لتعيش زماهنا
األ ّمة بحاجة ّ
باطمئنان بني مراعاة املصالح احل ّقة ونصوص الوحي األزلية.
وامليس ن ّبه املك ّلفني إىل ّ
عىل ّ
أن الرشيعة
املبش
أن الشارع بخطابه ّ
ّ
اخلامتة ال تريد إعناهتم .فاحلرج مرفوع والتكليف يتوقف عند
حدود الرضورات ومن ال يتمتع بحرية اإلرادة فال تكليف عليه.
لكن كيف نقيس احلرج ونزن الرضورات من أجل تنزيل احلكم
عىل واقعة وليس للتنازل عن قيمة؟ هذه الورقة البحثية الق ّيمة
ترمي إىل هذه الغاية وتسعى لإلجابة عن هذه األسئلة بتأصيل
رشعي وأصويل.
الشيخ عبد اهلل بن ّبيه ولد يف موريتانيا عام 1362ه1935/م،
وترعرع يف بيئة علمية أصيلة يف املحارض املوريتانية ّ
ومتكن من
علوم الرشيعة ،ثم درس القضاء يف تونس .شغل العديد من
املهمة يف موريتانيا ،إذ ّ
تول منصب وزير الرتبية والتعليم،
املناصب ّ
ّ
وتول
ووزير العدل ،ونائب رئيس الدولة ألول رئيس ملوريتانيا.
منصب نائب رئيس االحتاد العاملي لعلامء املسلمني ،وهو عضو
جدة ،وأستاذ بجامعة امللك عبد العزيز،
جممع الفقه اإلسالمي يف ّ
ومؤسس املركز العاملي للتجديد والرتشيد يف لندن ورئيسه .وهو
لسنوات متوالية ضمن قائمة أهم  50شخصية إسالمية مؤثرة يف
العامل .من مؤ ّلفاته :فتاوى فكرية ،حوار عن ُبعد حول حقوق
اإلنسان ،خطاب األمن يف اإلسالم ،اإلرهاب :التشخيص
واحللول ،أمايل الدالالت ،صناعة الفتوى وفقه األقليات،
اخلطاب اإلسالمي بني القواطع واالجتهاد.

