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  )القسم الثاني(ات محاضر 

  .مرتكزات تنزيل األحكام الشرعية على أفعال المكلفين وتطبيقه على فقه األقليات/ أسس 

والنزول الحلول، وقد نزلهم ونزل عليهم ونزل بهم، ينزل نزوال ومنزال ومنزال، . من نزل :التنزيل لغة

 .1النزول في مهلة: الترتيب، والتنزل: وتنزله، وأنزله ونزله تنزيال، والتنزيل أيضا

 2نميز في التعريف االصطالحي لتنزيل األحكام بين متقدمي :تنزيل األحكام في االصطالح الشرعي

، "مجال تنزيل األحكام الشرعية على أفعال المكلفين"علماء الشريعة والمعاصرين من المهتمين بهذا المجال؛ 

  :فمن القسم األول، نذكر

بالنظر في موافقات اإلمام الشاطبي، نجده يفرق جليا بين مراحل  :أوال ـ اإلمام ابي إسحاق الشاطبي

بذل الجهد العقلي في النصوص استثمارا لطاقات النص « : هيالنظر الشرعي في القضايا فيجعل أولى مرحلة 

في كافة دالالته على معانيه، وأحكامه، وتحديدا لمراد الشرع منه، والسيما إذا كان النص خفيا باالعتماد على 

التنزيل على : ويجعل ثاني المراحل. 3»األدلة والقرائن، ثم الترجيح بما يغلب على الظن أنه المراد من النص

  . 4الوقائع

  :لقد جعل اإلمام الشاطبي االجتهاد على ضربين

  .ـ ال يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة أحدهما

فأما األول فهو االجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذي ال . يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا: والثاني

  .5أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله: خالف بين األمة على قبوله، ومعناه

  :ومن تعريفات المعاصرين لتنزيل أو تطبيق األحكام الشرعية ما يأتي

التنزيل هو توقيع الحكم الشرعي المستفاد بالنص أو « : ، حيث قالتعريف فريد األنصاريـ  أوال

  .6»خصوص باالستنباط بتحقيق مناطه على العموم أو على ال

هو إجراء األحكام الشريعة على « : حيث عرف تنزيل األحكام بقوله: تعريف عبد المجيد النجارـ  ثانيا

 .7»أفعال الناس فردية واجتماعية حتى تقع الحياة كلها وفق ما يريده اهللا تعالى فتحقق بذلك مصلحة العباد 
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" تطبيق األحكام"والذي عبر عن تنزيل األحكام، بعبارة  ثالثا ـ تعريف عبد الرحمن إبراهيم الكيالني،

  . 1»تنزيل الحكم الشرعي على الوقائع واألفراد والجزئيات المناسبة « : بأنه

وبيان ذلك، أن الحكم الشرعي بعد أن يستنبط وفق قواعد االستنباط المعتبرة تأتي مرحلة تطبيقه على 

ت مناسبة لتطبيق الحكم عليها، ألن طبيعة الحكم الشرعي تتسم الوقائع واألفراد التي تصلح أن تكون جزئيا

التي ينزل عليها الحكم، وٕاال بقي الحكم  األفرادوالوقائع و لمحالبالتجريد والعموم، ومن هنا فال بد من تعيين ا

 .2محلقا في سماء التجريد والتنظير

الحكم وتنزيله، حيث جعل المراد  يفرق الباحث الجيزاني بين تطبيق: رابعا ـ تعريف الباحث الجيزاني

ذلك أن تصور النازلة وفهمها . تنزيل الحكم الشرعي على المسألة النازلة « : بتطبيق الحكم على النازلة هو

فهما صحيحا ثم تكييفها من الناحية الفقهية كفيالن بمعرفة حكم النازلة المناسب لها، وهذا هو النظر الجزئي 

  .3»ى النازلة، فهو أمر آخر؛ يحتاج ذلك إلى نظر كلي عامالخاص، أما تنزيل الحكم عل

ومن األمثلة التي ضربها هذا الباحث لتوضيح الفرق بين تنزيل األحكام وتطبيق األحكام، والذي مفاده 

أن تطبيق الحكم مرحلة سابقة عن تنزيل الحكم، مثال الطبيب، ففي حالة تعرفه على الداء، وعين الدواء، كما 

الج ذلك المريض إنما يكون بواسطة التدخل الجراحي، فإن الشروع في هذا العالج، وهو إجراء لو قرر أن ع

العملية الجراحية يحتاج إلى نظر آخر، وهو هل هذا المريض يطيق إجراء هذه الجراحة، وهل اإلمكانات مهيأة 

  .4إلجرائها؟

لى محالها، أن ينسجم هذا فمن القواعد المقررة شرعا وعقال وعرفا في تطبيق األحكام الخاصة ع

التطبيق مع المصالح العليا، بحيث ال يفضي تحصيل المصلحة الجزئية إلى تفويت مصلحة عظمى، فإعطاء 

  .5النازلة حكمها الخاص بها ال بد فيه من المحافظة على مقاصد الشريعة

لم تتنزل األحكام الشرعية على أفعال المكلفين إال في  6لو فرض ارتفاع هذا االجتهاد« : قال الشاطبي

على مطلقات كذلك، واألفعال ال تقع في الوجود  منزالتالذهن، ألنها مطلقات وعمومات، وما يرجع إلى ذلك 
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مطلقة، وٕانما تقع مشخصة، فال يكون الحكم واقعا عليها إال بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق، 

  .1»لعام، وقد يكون سهال، وقد ال يكون وكله اجتهاد أو ذلك ا

وبهذا يتم قصد الشارع المتحد من استنباط الحكم، ألن قصده إنما يتم بتحقيق مناطات األحكام، إذ ما 

  .2شرعت الشريعة إال لتتنزل أحكامها في الخارج ال لتبقى مجردات في التصور بال تصديق

  : أساسيينويشمل التنزيل  بهذا المعنى عنصرين 

إعداد الحكم المراد تطبيقه على الفعل المعين للتطبيق بتبينه من بين أحكام أخرى قد تكون : األول

مشابهة له أو متداخلة معه، أو باستحداثه باالجتهاد وفق قواعده إذا لم يكن حكما نصيا، فهذا اإلعداد للتطبيق 

  .هو جزء من التطبيق 

تي يكون بها إجراء الحكم على محله من األفعال كأن يكون متدرجا هو ضبط كيفية التطبيق ال: والثاني

أو منضبطا بأزمان وحاالت معينة، أو مخصوصا بفرد معين دون نظائره من األفراد، أو ما شابه ذلك من 

  . 3الكيفيات

األفعال وٕاذا كان الفهم يهدف إلى تحصيل صورة المراد اإللهي في األوامر والنواهي التي تتعلق بأجناس 

، فإن التنزيل يهدف إلى جعل ذلك المراد اإللهي الذي حصلت صورته في الذهن قيما على أفعال 4مجردة

  .5الناس الواقعة بحيث تصبح جارية على مقتضاه في األمر والنهي 

فدور التنزيل يتعلق إذن بالوصل بين الوحي والواقع على معنى تبين المسالك والكيفيات التي يأخذ بها 

  .6حي مجراه نحو الوقوع، ويأخذ بها الواقع مجراه نحو التكيف بالتزامات الوحيالو 

الدين والنفس والعقل والنسل : تطبيق الحكم ـ ـ ال بد فيه من المحافظة على مقاصد الشريعة الخمسةو

  : والمال ، وٕانما تكون هذه المحافظة بمراعاة ما يلي

  .ل والمآل ـ الموازنة بين المصالح والمفاسد في الحا 1

  .ـ تقدير حاالت االضطرار وعموم البلوى 2

  .ـ اعتبار العرف والعادات واختالف األحوال والظروف والمكان والزمان 3

  .التوقف في الحكم على النازلة : ويمكن أن نضيف مدركا رابعا وهو
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تكييفها من الناحية وٕانما يصار إليه عند العجز عن تصور الواقعة تصورا تاما، أو عند عدم القدرة على 

  .1الفقهية، أو عند تكافؤ األدلة و عدم القدرة على ترجيح قول من األقوال

والذي يفهم من خالل تعريفه لالجتهاد التنزيلي، أنه المراد بتنزيل . خامسا ـ الباحث وورقية عبد الرزاق

صل إلى تنزيل أحكام الشريعة على هو بذل الجهد للتو « :االجتهاد التنزيلي: األحكام الشرعية، ويعرفه بأنه، أي

إال أنه بقي أن نضيف قيدا لهذا التعريف مفاده أن « : ، ويستدرك الباحث على نفسه، فيقول2»الوقائع الجزئية 

هذا التنزيل يجب أن يحقق المقصد الشرعي من الحكم، ومستند هذا القيد القاعدة المقررة عند علماء المقاصد 

، فإذا لم يفض تطبيق الحكم إلى 3»التشريع مقاصد وسائلها األحكام« مقاصد، إذ أن األحكام شرعت لتحقيق ال

الوسيلة إذا لم يترتب عليها المقصد ال :" مقصده، فقد أصبح تطبيقه غير ذي جدوى، والضابط في ذلك أن 

  . 5» 4"تشرع

بذل المجتهد « : يتوصل الباحث بعد إضافة القيد الموضح أعاله؛ إلى أن معنى االجتهاد التنزيلي هو

الوسع لتنزيل حكم شرعي على واقعة معينة بصورة يفضي فيها هذا التنزيل إلى المقصد الشرعي من الحكم 

  . 6»الُمَنزِل 

وتنزيل للمقاصد، وتطبيق األحكام، : ومع تعدد المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بتنزيل األحكام، مثل

كرة واحدة هي ابتناء األحكام الشرعية لمستجدات أفعال المكلفين في واالجتهاد التنزيلي، والتي تدور كلها حول ف

  .ظل مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية 

هذه النتيجة المتوصل إليها تستحضر جميع مراحل ابتناء األحكام الشرعية وفق المقدمتين اللتين أشار 

تعتمد على ما أسماه بتحقيق مناطات األفعال  ، والمقدمة الثانية؛ التي)األولى(المقدمة النظرية : إليهما الشاطبي

  .وهو االجتهاد الذي ال ينقطع أبدا

  )األقليات. (أسس تنزيل األحكام على أفعال المكلفين 

وتتمثل هذه األسس ـ خاصة ـ في أمرين اثنين يشير إليهما ابن قيم الجوزية، وفيما رأى البحث إلحاقه 

  .أشار إليهما ابن القيمبهما من مرتكزات تخدم الركيزتين اللتين 
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وال يتمكن المفتي وال الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إال بنوعين « : يقول شمس الدين ابن قيم الجوزية

  :من الفهم

  .واستنباط علم ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى يحيط به علما  والفقه فيه فهم الواقع: أحدهما

اهللا الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في  حكمالواقع، وهو فهم فهم الواجب في : والنوع الثاني

فالعالم يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم اهللا .. هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على اآلخر 

  .1»ورسوله 

إن األحكام التي تضمنتها النصوص تقوم في أوامرها ونواهيها على تحقيق  : ـ  العلم بمقاصد األحكام 1

وٕاذا كان تحديد وجه التكليف فيها قام به العقل في دوره األول . المقاصد الشرعية سواء القطعي منها أو الظني 

كافيا بذاته دور الفهم ، فحصلت له صور تلك التكاليف بعد االجتهاد في الفهم، فإن حصول هذه األفهام ليس 

لتنزيل األحكام على الواقع، حتى إذا ما كان دور العقل بصيرا بالمقصد الذي من أجله سيقع التنزيل فيكون 

  .تحققه سببا في التنزيل وعدمه 

على أساسها، وجماع هذه  خالفة اإلنسانومقاصد األحكام هي المقاصد التي أراد اهللا أن تتحقق 

حفظ نظام « :وهو ما عرفه ابن عاشور بقوله.  يره في الدنيا واآلخرةتحقيق مصلحة اإلنسان وخالمقاصد 

  .2»األمة واستدامة صالحه بصالح المهيمن عليه وهو نوع اإلنسان 

وهذا المقصد الجامع لكل التكاليف ينحل إلى مقاصد فرعية تؤدي إلى تحقيق المقصد العام، ولكنها ذات 

ضرورية ال بد منها في قيام : على تقسيمها إلى ثالثة أنواعصبغة كلية، وقد درج األصوليون اإلسالميون 

مصالح الدين والدنيا، وحاجية يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق، وتحسينية تعني األخذ بما يليق من 

حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ : كما درجوا على تقسيم الضرورية إلى مقاصد كلية خمسة. محاسن العادات

فظ المال، وحفظ العقل، وتنحل هذه المقاصد الكلية بدورها إلى مقاصد جزئية تؤدي إلى تحقيقها مثل النسل، وح

العدل، والتآخي، وعمارة األرض وغيرها، بحيث يكون كل نص من نصوص الوحي يحمل تكليفا يحقق مقصدا 

  .3لمقصد العاممن تلك المقاصد الفرعية المعبر عنها بعلل األحكام التي تنتهي كلها إلى تحقيق ا

منها ما هو واضح قريب للفهم وقع فيه تنصيص أو إشارة ) علل األحكام ( إال أن هذه المقاصد الفرعية 

مباشرة، ومنها ما هو بعيد يستلزم البحث والتقصي، إذ أن األحكام وٕان كانت تقصد المصلحة دوما إال أن تلك 

ه، وهو ما قد يجعل العقل يلمح الضرر في الحكم، المصلحة قد تكون مقترنة بشيء من الضرر مع غلبتها علي
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دون أن يفطن إلى غلبة المصلحة عليه فيقع في وهمه أن الحكم ضرره أكبر من نفعه فيغيب عنه المقصد، 

ويكون ذلك مؤديا إلى تعطيل التنزيل، أو االنحراف به عن مناطاته الواقعية، مثلما ظن البعض من أن قطع يد 

بالفرد المقطوع، وبالمجتمع الذي سيصبح عالة عليه، فوقع تعطيل هذا الحكم على  السارق ينطوي على ضرر

ولو استعمل العقل في تقصي مقصد الوحي في هذا الحكم لتبين أن المقصد فيه االزدجار . كل وقائع السرقة

لك المؤدي إلى حفظ المال واطمئنان النفوس وسالمة المجتمع وهو أعظم من ضرر يلحق بالمقطوع، بل ذ

وقد كان هذا المعنى ملحظا لإلمام . الضرر ليس مقصودا في الحكم ألن االزدجار يؤول به إلى الزوال

.. المصالح الدنيوية من حيث هي موجودة هنا ال يتخلص كونها مصالح محضة « :الشاطبي في قوله

صودة شرعا ، ولتحصيلها والمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم االعتياد فهي المق

  .1»فإن تبعها مفسدة أو مشقة، فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه .. وقع الطلب على العباد 

يتبين إذن؛ أن تحري مقاصد األحكام في نصوص الوحي قدر الطاقة أساس أصلي في تنزيل األحكام 

والنسب واإلضافات التي تكون عليها أفراد األفعال على األحداث، ألن ذلك التنزيل في إنجازه بحسب الحاالت 

والجهل بالمقاصد على رأي من ينفي علل األحكام، وكذلك الخطأ في في . رهين للعلم بالمقصد أو عدم تحققه 

  .2تقديرها يؤديان إلى حصول مفاسد وأضرار واسعة بالناس في تنزيل األحكام على وقائع حياتهم

  .3لمقاصد في فقه تنزيل األحكامـ التمييز بين الوسائل وا 2

هذا الفرع تابع لسابقه، الرتباطه بالحكم الشرعي بوجه عام، والتمييز في موارد األحكام التي هي على 

 التفرقة بين كون ما يشير إليه النص الشرعي؛ مقصود في ذاته، أو مجرد، ذلك أن 4مقاصد ووسائل: ضربين 

تحصيله، له أثره البالغ في فهم النص فهما صحيحا؛ ذلك أّن وسيلة مفضية إلى مقصد شرعي يتوسل إلى 

المكّلف إّنما كّلف باألعمال من جهة قصد الشارع لها في األمر والنهي، فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض 

القاصد وسائل لمقاصد ال مقاصد، إذا لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة بل قصد قصدا آخر جعل 

ك وسيلة له، فصار ما هو مقصود وسيلة عنده، وما كان شأنه هذا نقض إلبرام الشارع وهدم لما الفعل أو التر 

 .5بناه
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نجد من المرتكزات التي تحكم فكرنا، وتؤدي إلى تنمية الفكر المقاصدي، « :وفي هذا يقول الريسوني

ن المقاصد والوسائل في أحكام التفريق بين المقاصد والوسائل، فهذه مسألة مهمة جدا، ألن الكثير ال يفرقون بي

الشريعة، وفي األحكام االجتهادية، قد يجعلون المقاصد من قبيل الوسائل، فيهونون أمرها، ويهونون شأنها، وقد 

يفعلون عكس ذلك، فيجعلون الوسائل في مقام المقاصد، فيعطونها أكثر مما تستحق ويقدسونها ويعطلون بها 

فالتفريق بين المقاصد والوسائل شيء . .ت هو المقصد والوسائل تحوم حوله،فالشيء الثاب.. ما أراده الشارع 

  .1»مهم، ألن من ال يفرقون بينهما يقعون في تعسفات كثيرة و في  إعنات كثير

لقد أشار الشاطبي ـ رحمه اهللا تعالى ـ إلى أهمية التمييز بين المقاصد األصلية والتبعية، أي ما هو 

يدخل في مسمى األمر أو النهي االبتدائي، وما هو مقصود بالقصد الثاني، أي  مقصود بالقصد األول، مما

األمر "ومسألة " ما ال يتم الواجب إال به"مأمور به أو منهي عنه بالقصد الثاني، مشيرا بذلك إلى مسألة 

ر ، وما أشبه ذلك من األوام 2وكون المباح مأمورا به على قول الكعبي" بالشيء هل هو نهي عن ضده؟

  .3والنواهي التي هي لزومية لألعمال ال مقصودة ألنفسها

وقد اختلف الناس فيها وفي اعتبارها، وذلك مذكور في األصول، ولكن إذا بنينا على : يقول الشاطبي

اعتبارها، فعلى القصد الثاني ال على القصد األول، بل هي أضعف في االعتبار من األوامر والنواهي التبعية، 

  .، ألن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمني في االعتبار أصال ) ]9(الجمعة  [﴾ۚ◌  َوَذُروا اْلَبْيعَ ﴿ :كقوله تعالى

مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فهذا القسم في األوامر : وقد مر في كتاب المقاصد أن المقاصد ضربان

المقاصد األصلية عن التبعية أي يترتب على تمييز . 4»والنواهي مستمد من ذلك، وفي الفرق بينهما فقه كبير

  .5فقه كثير لمسائل الشريعة، وٕادراك ألحكام تفاريع كثيرة مما ينبني على كل منهما

ال بد من ذكر مسألة نقررها في فصل « : وألهمية الموضوع لدى الشاطبي يمثل بمسألة الغصب، قال

هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على ، و 6» دستورا ألمثالها في فقه الشريعة بحول اهللايبين ذلك، حتى تتخذ 

  .على أهمية التمييز بين الوسائل والمقاصد وفقه ذلك وآثاره في األحكام الشرعية

  ).فقه الواقع ( ـ  المعرفة بالواقع   3
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اختلفت تعريفات أهل العلم للواقع بحسب اختالف تخصصاتهم، فأطلقه أهل كل فن : أ ـ مدلول الواقع 

  :على ما هو مدلوله عندهم

الواقع بالقاف عند النحاة هو « : فقد عرفه النحاة بأنه المتعدي، قال صاحب كشاف اصطالحات الفنون

  . 2والمتعدي هو كل فعل كان فهمه موقوفا على فهم غير الفاعل. 1»المتعدي، ويسمى مجاوزا أيضا 

خاص عن أهل مسألة مستجدة وقعت بين الناس، وليس فيها قول « : والواقعة عند فقهاء الحنفية ـ

وجمعها الواقعات، . المذهب، فيعمد الفقيه إلى استنباط حكمها من األدلة الشرعية أو تخريجه على قواعد مذهبه

الفتاوى والواقعات وهي « : والنوازل، قال ابن عابدين في معرض بيانه لمراتب المصنفات في المذهب الحنفي

 3»ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين  مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن

.«4.  

  .ب ـ ضبط مفهوم الواقع طبقا لتنزيل األحكام على أفعال المكلفين 

وأيا كان ما ذهب إليه أهل العلم بشأن المراد بالواقع في جانبه التأصيلي، فهو في مقام حديثنا عن 

المقصود بالواقع في هذا المقام األفعال اإلنسانية لفين، يكون عالقته بتنزيل األحكام الشرعية على أفعال المك

التي يراد تنزيل األحكام عليها وتوجيهها بحسبها، فهذه األفعال الواقعة في مختلف مناحي التصرف في صبغتها 

ل علما يشم بها العلمالفردية والجماعية ال يمكن أن تنزل عليها أحكام الوحي لتوجيه مجراها إال بعد حصول 

  .مختلف أحوالها 

وذلك العلم ال يحصل إال بعد الدراسة والتحقيق في مختلف الجوانب ما خفي منها وما ظهر، ومن تلك 

ومنها دوافعها وأسبابها المباشرة منها وغير المباشرة التي . الجوانب طبيعة األفعال في ذاتها وتفاصيل أحداثها

ومنها اآلثار والنتائج التي تنشأ عن هذه األفعال ما . معتضرب بجذورها في أعماق النفس وفي تركيبة المجت

  .5كان منها قريبا ظاهرا وما كان منه بعيدا خفيا

                                                 
 
 
 
 
 ) . 120( ،  خالفة اإلنسان بين الوحي والعقلـ عبد المجيد النجار،   5
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هو معرفة المجتهد بالناس والحياة من حوله، وذلك أنه ال يجتهد في فراغ بل في «  :يقول القرضاوي

وسلوكهم تيارات وعوامل مختلفة نفسية وقائع تنزل باألفراد والمجتمعات من حوله، وهؤالء تؤثر في أفكارهم 

  .1»وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية 

الواقع ليس إال مجموع الوقائع الفردية والجماعية، الخاصة، والعامة، ومن ثم « : أما الخادمي فيرى أن

حتى يسهل تنزيل فإن فهم ذلك الواقع ـ أو فقهه ـ هو فهم تلك الوقائع واستيعابها، وتبين طبيعتها وخصائصها، 

  .3»والعام الخاص المناط بتحقيقوهذا هو الذي عبر عنه األصوليون « :قال .2»الحكم الشرعي عليها 

معرفة ما عليه الشيء بنفسه في ظرفه، وكيفية استفادتها، وحال « : وعلى ذلك يكون فقه الواقع هو

  . 4»المستفيد 

العلم والظن كما : لمعرفة بغيره، ولفظ المعرفة يشملجنس يشمل المعرفة بالواقع، وا": معرفة "فالمراد ب 

  .5هو مقرر في كتب األصول

إن العلم بالواقع اإلنساني على هذا النحو يستلزم استخدام جملة من وسائل المعرفة التي تكشف عن 

ة الجوانب المختلفة األنفة الذكر، مثل علم النفس واالجتماع واإلحصاء واالقتصاد وغيرهما، بل إن خالص

المعرفة اإلنسانية ينبغي أن تستخدم في استكشاف حقيقة الواقع اإلنساني، وهو ما يؤدي إلى وجوب استثمار 

الجهود العقلية في هذا المجال دون اشتراط أن تكون الجهود مرفوقة بالعلم باألحكام الشرعية وبمقاصد الشريعة، 

قد « : ، وهو ما أشار إليه الشاطبي في قولهبل يكفي في ذلك توفر الموضوعية العلمية واإلخالص للحقيقة

يتعلق االجتهاد بتحقيق المناط، فال يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع، كما أنه ال يفتقر فيه إلى معرفة 

، وٕانما يفتقر فيه إلى 6علم العربية ألن المقصود من هذا االجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه

  . 7»يعرف ذلك الموضوع إال به من حيث قصدت المعرفة به  العلم بما ال

                                                 
، ) 1417/1996دار القلم، : الكويت والقاهرة ( ، 1، طاالجتهاد في الشريعة األسالمية مع نظرات تحليلية في االجتهاد المعاصرـ يوسف القرضاوي،   1
 )47 ( 
 
 
 
 
كم الشرعي بالنسبة لمريض أن من يعتريه المرض أو يتأخر برؤه بسبب استعمال الماء يرخص له في التيمم، فإذا أردنا معرفة الح: الحكم الشرعيـ   6

زم أن نعرف ليرخص له أو ال يرخص؛ فإننا ال نحتاج إلى اللغة العربية، وال إلى معرفة مقاصد الشرع في باب التيمم فضًال عن سائر األبواب، إنما يل
وال شأن لهذا بواحد من األمرين، وٕانما يعرف بالتجارب في الشخص نفسه، أو في   هل يحصل ضرر فيتحقق المناط، أم ال فال يتحقق؟: ةبالطرق الموصل

 )]. 128/ 5( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق ،) 2( الموافقات، هامش رقم أبو إسحاق الشاطبي، . [ أمثاله، أو بتقرير طبيب عارف
 ) . 128/ 5( ـ المصدر نفسه ،  7
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وٕانما كان هذا العلم بالواقع أساسا في تنزيل األحكام ألنه يفضي أخيرا إلى تقدير ما إذا كان الفعل 

اإلنساني المحقق فيه يندرج تحت هذا الحكم المعين لٌيَنزَل عليه مؤديا إلى تحقيق مقصد الشرع فينزل أو غير 

إذا أراد مجتهد أن ينزل حكم القطع في السرقة، فإن تنزيله هذا يتوقف في تحقيق : ومثال ذلك. ال ينزلمحقق ف

مقاصد الشرع على العلم بواقع أفعال السرقة الناشئة في المجتمع باعتبارها أفعاال مشخصة، وباعتبارها ظاهرة 

ودوافعها الظاهرة والخفية، ومن حيث  اجتماعية، وذلك من حيث حقيقة أحداثها ووقائعها، ومن حيث أسبابها

. االعتبارات التي حفت بها نفوس أصحابها وفي الوضع االجتماعي، ومن حيث اآلثار والنتائج المترتبة عليها

وعلى أساس هذا العلم بالواقع يقع تقدير ما إذا كانت هذه األفعال مستوفية للشروط التي تجعل تنزيل حكم 

  . 1ى تحقيق مقصد الشرع أو غير مستوفيةالقطع على أصحابها مؤديا إل

وكما أن الجهل بمقاصد الشريعة يفضي إلى فوات مصلحة اإلنسان في تنزيل األحكام، فإن الجهل 

بالواقع اإلنساني يفضي إلى نفس النتيجة، وهو ما لم يدركه كثير من المخلصين في الدعوة لتطبيق الشريعة 

ع أساسا في دعوتهم إلى التطبيق، ونادوا إلى التنزيل اآللي لألحكام، وفي اإلسالمية، حيث لم يجعلوا العلم بالواق

  .2ذلك إخالل بشرط أساسي من شروط االجتهاد يحصل بسببه ضرر للناس

ولهذا نجد الريسوني يذهب للربط بين الفقه والواقع، نظرا لما لهذا الربط من أثر في تنزيل أحكام 

الفقه واالجتهاد الفقهي « : حيث يقولاقع واقعا مسايرا لحكم الشرع، الشرع على الواقع تنزيال يجعل من الو 

والجماعات والدول والمؤسسات، فما ينتجه الفقه والفقهاء يسير متفاعال متالئما مع ما ينتجه الواقع من نوازل 

له إلى وتطورات، فمثل الفقه والواقع مثل الحبل المضفور تكونه خصلتان تلتفان إحداهما على األخرى من أو 

آخره، فإذا التف الواقع بمشاكله ونوازله ومطالبه واستفساراته على الفقه، والتف الفقه باجتهاداته وفتاويه 

وتوجيهاته كانت الحياة تسير سيرا مفتوال يعطيها متانة وقوة وتماسكا، فإذا سار الواقع بعيدا عن الفقه وسار 

  .3»بالتالي قوتها ومتانتها  الفقه بعيدا عن الواقع فقدت الضفيرة صفتها وفقدت

وتشبيه الواقع بالضفيرة في االنسجام والقوة هو تلبس الوقائع بالصفة المشروعة التي يكون للشارع فيها 

  .4قصد في وجودها وفي حركتها

                                                 
 
 
 
دراسة اصولية فقهية مقارن تبحث في كيفية تنزيل االحكام الشرعية على في الفقه اإلسالمي،  االجتهاد بتحقيق المناط وسلطانهـ عبد الرحمن الزايدي،   4

 ). 72( ،) 1426/2005دار الحديث، : القاهرة( ، 1ط، الواقع
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وذلك كعلم : إن اشتراط العلم أو فقه الواقع هو ما يدعو إلى ضرورة اشتراط العلم بموضوعات معينة

النفس وعلم التاريخ واألحياء والطبيعة، والكيمياء والرياضيات ونحوها، باعتبار أنها أدوات االجتماع وعلم 

تفرضها متطلبات العصر، وذلك اقتداء بما قام به علماء القرن الرابع والخامس عندما أضافوا إلى أدوات 

علماء القرن الثامن علم الكالم، باعتبار أن علم المنطق قد استولى على سائر العلوم في هذا العصر، و 

  .1عندما أضافوا مقاصد الشريعة، ألن ذلك نتيجة طبيعية للتغيرات الفكرية والعلمية

  :على أن فقه الواقع يجب أن يتم في إطار مجموعة من الضوابط والحدود منها :ضوابط فقه الواقعـ  ج

ن االلتزام العام بروح اإلسالم أ ـ فهو ابتداء ينصرف إلى فقه القضايا الكلية واستيعابها جملة في إطار م

  .ومقاصده الكلية وذلك كمنطلق لمعالجة القضايا الجزئية والفرعية

ب ـ كما يشكل فقه األولويات جزءا من فقه الواقع، وذلك أن هناك من القضايا التي ال تحتل من اهتمام 

طت األمور اختالطا شديدا، المسلمين المكانة الجديرة بها، بينما قصدوا قضايا أخرى ثانوية ، بحيث اختل

وأصبح المسلمون ال يعرفون الفرق بين القضايا األساسية والقضايا الثانوية، وفي غيبة فقه األولويات تتراكم 

  .مشكالت أساسية بال اجتهاد

ج ـ ومن ناحية أخرى فليس من المحتم أو الضروري أن تقضي تلك المعالجة لقضايا الواقع إلى حلول 

أن الخالف الفقهي مع تحقق شرائط االجتهاد وضوابطه ال يخفى أن يؤدي مهما كان أمره  مجمع عليها، ذلك

إلى تفرق أو شقاق، وأن االختالف في تحليل الظواهر قد يمثل سعة اجتهادية في المجال البحثي والفكري، 

  .بحيث تعتبر بدائل أو خيارات متنوعة

األمة، فإن االختالف المتنازع يحرك عناصر  وٕاذا كان اختالف التنوع هو أمر ضروري لتنوع حاجات

الفرقة والتجزئة وثقافة االنقسام، وغاية االمر أن فقه الواقع ال بد أن يحرك مساحة مهمة من ضمن شيوع 

  ..2عناصر أدب االختالف وعناصر الحوار الدافع ليسهم في تحقيق جامعية األمة

الشورى وٕاجماع أهل الرأي، فإن تلك العملية إنما  د ـ إذا كانت منهاجية فقه الواقع تقوم على أساس من

  .تتم في ضوء االحتكام إلى مبادئ الشرع ومقاصده

هـ ـ فقه الواقع يقوم في جوهره على النظر في القضايا المتجددة والحوادث المستجدة ال يعني تحكيم هذا 

  ).اعتبار الواقع ال تحكيمه ( الواقع المتغير أبدا 
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يرتبط االجتهاد بالواقع، وهو إحساس المجتهد وانفعاله وتفاعله مع الواقع المعاش، و ـ شرط أساسي آخر ل

بحيث يظهر أثر ذلك التفاعل في اجتهاداته وينعكس ذلك على فقهه، وشرط تحقق هذا التفاعل واالنفعال من 

ي، يغدي قضايا قبل المجتهد مع الواقع الذي يعيشه يكمن في ضرورة معايشة المناخ الثقافي والفكري اإلسالم

  .المجتهد بقضاياه وأسئلته، ويتغدى من فكره وحلوله ومعالجاته

فإذا فقد المجتهد هذا الواقع، صار ال بد له من بيئة ثقافية وفكرية صغرى، قد تكون مجمعا  أوجامعة أو 

  .1مدرسة فكرية او حركة ثقافية، وفقده هذا و ذاك تجعل ملكة الفقه عنده تضعف وتخبو

يوجب " كجماعة"بهذا الشرط المكمل شرط الوسائل وهو يعني أن المجتهد أو المجتهدين  ك ـ ويرتبط

متابعة اجتهاداتهم وفعالياتها في الواقع المعاش، وهو أمر يجعل من العملية االجتهادية عملية مستمرة وحياة 

  ".هد أبدا االجتهاد ال ينفك عن المجت" معاشة، ال تنقع في طالما أن الحوادث متجددة ال تنقضي

ل ـ ويرتبط بهذا الشرط المكمل شرط الوسائل وهو يعني أن المجتهد ـ خاصة في القضايا التي تعني 

األمة بأسرها، والقضايا الكليةن ليس مطاال فحسب بالتفكير في العملية االجتهادية كواقع وحكم، ولكنه يجب أن 

والمتطلبات الالزمة الرساء اجتهاده والعمل به،  يتخطى ذلك إلى االهتمام بمتابعة االجتهاد من باب الوسائل

  .بما يحقق فاعليتة في واقع األمة وحياتها

ن ـ وال شك أن فقه الحك وفقه الواقع ترتبط بهما عملية ثالثة، وهي عملية فقه التنزيل، بما تتضمنه من 

على هذا الواقع في ضوء  تنزيل الحكم على الواقع، بحيث يقومه ويصحح حركته، ويحقق الحكم هيمنته الكاملة

اعتبار أهم معطيات هذا الواقع وعدم القفز عليها، بكا يحقق الحكم تنزيال صحيحا في ضوء الواقع ومعطياته، 

التفكير بوسائل إرسائه، ومتابعته تدريجيا بما يحقق للحكم البيئة المالئمة . ربما يعني ضرورة فحص ومناسبته

  .2والقابلة لتطبيقه
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  قيق المناط واإلفادة منه في فقه األقليات المسلمةاالجتهاد بتح
  :محاضرات القسم الثالث

  .مدخل توضيحي

  .األصل تخريج فقه األقليات على المنهج الشرعي اإلسالمي في ابتناء األحكام 
معنى ذلك، أن من يوصفون بأنهم أقليات مسلمة، ينطبق عليهم الحكم الشرعي وفق مناهج 

مما ال شك فيه أن املصدر األساسي للتشريع اإلسالمي كتاب اهللا وسنة «  الشريعة، فاستنباطه لدى علماء 
رسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، فإذا حدثت واقعة ورد حكمها يف الكتاب أو السنة فال ينظر إىل خالفها وال إىل 

لقول بالرأي، وهذا من خالفها؛ سواء كان احلكم صرحيا أو مستفادا من الداللة، فإن وجدت النصوص بطل ا
  .هو املعتمد عند العلماء واألئمة الفقهاء

أما إذا كانت الواقعة جديدة ليس فيها نص صريح، فعند ذلك ينتقل إىل القياس أو مراعاة املصلحة أو 
  .هذا هو األصل .1»العرف فيها، وغري ذلك من األدلة التابعة للكتاب والسنة  

باألقليات املسلمة يف اتمعات غري اإلسالمية تصبح يف حكم ما يستوجب وعليه، فإن األحكام املتعلقة 
التيسر لرفع احلرج، أو يف حكم ما دعت إليه الضرورة، أو يف حكم احلاجة اليت تنزل منزلة الضرورة، أو يف حكم 

القواعد والضوابط  وغريها من.. صياغة األحكام وابتنائها؛ اعتبارا للمآل، مراعاة مقاصد الشريعة، فقه األولويات
  .اليت ميكن أن يقع حتقيقها من الباحثني والدارسني املتخصصني

  :ما يالحظ على هذا املنهج يف ابتناء األحكام الشرعية لألقليات املسلمة، اآليت
ـ خضوع هذا الفقه وهذه األحكام إىل النصوص الشرعية واالستدالالت األصولية، مبعىن حىت يف حالة   1

الرتخيص، أو التيسري ورفع احلرج، أو من باب اعتبار املآالت ومراعاة مقاصد الشارع، فإن ذلك  كوا من باب 
  ,كله يرجع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم 

ـ أن انتهاج تلك املسالك والوسائل الستخالص واستنباط األحكام الشرعية يف ظل فقه املوازنات  2
  "منهج حتقيق املناط" لح على تسميته بخيضع إىل  ما مين أن نصط

ـ برجوع فقه األقليات املسلمة إىل حتقيق املناط، هو إعمال لنوع من االجتهاد الذي أشار إليه   3
  ).وأنه االجتهاد الذي ال ينقطع إىل يوم الدين(الشاطيب رمحة اهللا عليه 

يله إىل األصل يف احلكم وحلوق صاحبه ـ زوال املعطيات واملتغريات اليت انبىن عليها فقه األقليات حي 4
  .بالفقه العام 

                                                 
 ) 52( ،  ) 1985/ 1405مؤسسة الرسالة، : بريوت ( ، 2، ط"آفاقه أصوله ـ أحكامه ـ " االجتهاد في اإلسالم ـ يوسف القرضاوي،  1
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ـ تقع على األقليات املسلمة شأا شأن كافة املسلمني، مسئولية الدعوة والتبصري باألحكام الشرعية يف  5
قضايا املعامالت السيما املالية منها، كما هو احلال يف تطور فكرة التمويل والبنوك والصريفة اإلسالمية، اليت يرى 

  .فيها الغرب حسب دراسات جادة خمرجا لألزمات اليت يعانيها االقتصاد الرأمسايل
  .ـ مفهوم االجتهاد بتحقيق المناط 

إن مفهوم املناط إذا أضيف إىل التحقيق؛ فإنه ال يقتصر عند األصوليني على الوصف الظاهر املنضبط، 
يات كثرية، ويكون البحث عن اجلزئيات اليت تندرج حتته جزئ كلي معنىواملعرب عنه بالعلة، وإمنا يشمل كل 

  .1تتضمن معىن كليا داخال يف صميم النظر يف حتقيق املناط
من صناعة اتهد الفقيه؛ ألنه تطبيق أصل على جزئي من جزئياته، " حتقيق املناط"الدريين أن  ويذكر 

  .وذلك بالبحث يف أن هذا اجلزئي مندرج يف موضوعه ليأخذ حكمه 
واألصول أن هذا نوع من حتقيق املناط ألنه مقصور على تطبيق القواعد « : ـ يقول الدريين ـ ويتجه عليه

، وال يشمل حتقيق املناط يف القياس األصويل الذي يقوم على أساس النظر واالجتهاد يف معرفة وجود علة الكلية
  .2» مارته احلكم يف الوقائع وآحاد الصور املستجدة، وعلة احلكم هي مدركه الشرعي أو أ

وعليه؛ تتعدد مسالك وطرق تنزيل األحكام الشرعية على أفعال املكلفني، واليت سيناوهلا البحث ضمن 
بطريق االجتهاد القياسي، وبطريق االجتهاد االستصالحي، وأخريا بطريق النظر يف : ثالث مسالك رئيسية

  .مآالت األفعال

  .ثالثة أضرب ويرى ابن بية أن االجتهاد المتعلق بفقه األقليات على 

 .ـ  اجتهاد جديد إلحداث قول يف قضية جديدة قياسا على املنصوص يف األصلني الكتاب والسنة 1
وهو اجتهاد ال ينقطع أبدا كما يقول الشاطيب؛ ألنه  -الذي حنن بصدده–ـ اجتهاد يف حتقيق املناط  2

املتفق عليها على واقع جديد تنطبق عليه هذه القاعدة وليس كاالجتهاد األول الذي خيتص به تطبيق القاعدة 
 .اتهدون، بل يستوي فيه اتهد واملقلد

 –ـ اجتهاد ترجيحي وهو اختيار قول قد يكون مرجوحًا يف وقت من األوقات إما لضعف املستند  2
 .لك، وهذا ما يسمى عند املالكية جريان العملفيختاره العلماء ملصلحة اقتضت ذ - وليس النعدامه

  :فلهذا فتسليط األنواع الثالثة لالجتهاد يكون يف ضوء العناصر الثالثة اليت حتكم الفتوى وهي
  .ـ واقع األقلية 1
  .ـ  واألدلة اإلمجالية 2

                                                 
 ) 83(  ، )  2004، سنة  58العدد : الكويتجامعة ( ، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالميةتحقيق المناط عند األصوليين وأثره في اختالف الفقهاء،  عبد الرمحن إبراهيم الكيالين،ـ  1
 ) . 94/  4( ، الموافقاتوأحال على ، )  119/  1( ، لفقهبحوث في اـ فتحي الدريين ،   2
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  .ـ األدلة التفصيلية 3 
امل وتفاعل ينتج منه توازن بني من كل ذلك تنشأ الفتوى يف جدلية وتداخل وتك«: ويرى ابن بية أنه

الدليل والواقع يضبط به الفقيه طبيعة الفتوى ويرى به احلكم من خالل مرتبة احلاجة ومرتبة الدليل ومرتبة احلكم 
وكذلك من خالل التعامل بني الكلي واجلزئي وهو تعامل دقيق ال جيوز فيه إمهال أي منهما، بل يعطى كل 

وهلذا أصل املالكية ملا مسوه بالقاعدة البينية وهي إعطاء قضية واحدة ذات  منهما قدر ما يستحق من احلكم
 .وجهني حكمني خمتلفني باعتبار وجود دليلني

واألقلية حتتاج الستثمار املورث واستعمال أدوات االجتهاد لرتتيب مشهد أوضاع األقليات فيما يتعلق 
س ويف التعامل مع الناس يف اين األفراح والتعازي يف بأنكحتهم ومعاملتهم املالية وعوائدهم يف األكل واللبا

 .األحزان واألتراح يف االخنراط يف األحزاب والرتشح واالنتخاب إىل آخر القائمة
فاألقليات تواجه حتديات عنيدة على مستوى الفرد الذي يعيش وسط بيئة هلا فلسفتها املادية اليت ال جمال 

سرة اليت حتاول التماسك يف خضم جمتمع تفككت فيه الروابط األسرية فيها للوازع الديين وعلى مستوى األ
واستحالت فيه العالقة الزوجية بني الزوجني واألبوية بني األبناء واألبوين إىل عالقة غري قائمة على أسس من الرب 

 .واملودة والرمحة اليت تورث السكينة
اتمعات فهو مبعثر ال ينتظمه ناظم وال جيمع أما على مستوى اتمع املسلم الصغري الذي يساكن هذه 

شتاته جامع فالتحديات تطاول العقيدة اليت نعىن ا أن يكون املرء مسلمًا مؤمنًا باهللا ومالئكته وكتبه ورسله 
  .»وليس بالضرورة أشعرياً وال سلفياً وال معتزلياً وغري ذلك من التفسريات اليت تشوش على العام

  .تنزيل األحكام الشرعية على أفعال المكلفين بطريق االجتهاد القياسي أوال ـ 
  .ـ مفهوم االجتهاد القياسي  

عبارة « :       االجتهاد القياسي هو القياس األصويل املشتهر بني األصوليني والذي يعرفه اآلمدي بأنه
  . 1»عن االستواء بني الفرع واألصل يف العلة املستنبطة من حكم األصل 

  . 2»هو االجتهاد بواسطة القياس بدءا بالبحث يف املناط حىت استنباط احلكم« :واالجتهاد القياسي
  " .ختريج املناط"وإما ب " تنقيح املناط: " ـ البحث في المناط يكون إما عن طريق ما يعرف ب

مقدار الظهور  حبث يف العلة باعتبارها كامنة يف النص اللغوي، وإمنا خيتلفان يف: فالتخريج كالتنقيح
االجتهاد القياسي غري حمتاج فيه إىل مقتضيات األلفاظ إال فيما يتعلق « :، لذلك جند الشاطيب يقول 3واخلفاء

                                                 
 ) . 237/  3( ، )مرجع سابق ( ، اإلحكام في أصول األحكامـ سيف الدين اآلمدي،   1
 ) . 320( ، )مرجع سابق ( ،  ،  المصطلح األصوليـ فريد األنصاري  2
 ) 309(  ، ، المصطلح األصولي عند الشاطبي فريد األنصاريـ   3
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باملقيس عليه، وهو األصل، وقد يؤخذ مسلما، أو بالعلة املنصوص عليها، أو اليت أومئ إليها، وقد يؤخذ ذلك 
  .»مسلما ، وما سواه فراجع إىل النظر العقلي 

وهو راجع إىل أن النص الدال على احلكم مل يتعرض « : وقال عن االجتهاد املسمى بتخريج املناط
  .»للمناط ، فكأنه أخرج بالبحث ، وهو االجتهاد القياسي 

وذلك أن يكون الوصف املعترب يف احلكم مذكورا مع غريه يف « : وقال عن االجتهاد املسمى بتنقيح املناط
إمنا هو راجع إىل نوع من تأويل « :وقال» باالجتهاد ، حىت مييز ما هو معترب مما هو ملغى النص، فينقح 

 .»الظواهر 

وهي املتعلقة بالبحث عن  الفهمفاالجتهاد القياسي إمنا حيتاج فيه إىل البحث اللغوي ما دام يف مرحلة 
  .املناط، وأما ما عدا ذلك فهو راجع إىل النظر العقلي

هاد القياسي على الفهم من باب تنقيح املناط وختريج املناط ، يقوم ـ أيضا ـ على استنباط وكما يقوم االجت
  .احلكم وهو الغاية من االجتهاد يف املناط تنقيحا وخترجيا 

:  ال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم« :يقول ابن قيم اجلوزية 
  .الفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حىت حييط به علما فهم الواقع و : أحدهما

فهم الواجب يف الواقع وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به يف كتابه أو على لسان رسوله يف : والنوع الثاين
  .هذا الواقع 

  .» .. دم أجري أو أجرامث يطبق أحدمها على اآلخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه يف ذلك مل يع
  .1على حد تعبير ابن القيم ما سماه الشاطبي بتحقيق المناط" فهم الواقع والفقه فيه"والمقصود ب 

واالجتهاد القياسي هو أحد قسمي حتقيق املناط وهو ما عرب عنه شارح الروضة تعليقا على قول ابن 
وهذا قياس جلي دون الذي قبله ، أي هذا النوع الثاين من حتقيق املناط الذي هو بيان وجود العلة « :  2قدامة

القاعدة الكلية المتفق عليها أو املنصوص عليها يف الفرع ، هو قياس دون النوع األول الذي هو بيان 
هو من ضروريات الشريعة لعدم ، ألن هذا النوع األول متفق عليه بني األمة ، و المنصوص عليها في الفرع 

وجود النص على جزئيات القواعد الكلية فيها ، كعدالة األشخاص وتقدير كفاية كل شخص وحنو ذلك، 
والقياس خمتلف فيه، واملتفق عليه غري املختلف فيه، فالنوع األول والثاين متغايران، والثاين قياس، واألول ليس 

  .»بقياس 

                                                 
 ) 102(، )النجاح اجلديدة): اململكة املغربية (  الدار البيضاء( ،  االجتهاد الفقهي أي دور وأي جديدـ  حممد الروكي،  1
 .بني اتهد وجودها يف الفرع باجتهادهفت علة احلكم فيه بنص أو إمجاع، فيرِ ما عُ ، فالقسم الثاين لديه يلتقي وما يعرف بالقياس األصويل وهو إىل قسمني حتقيق املناط عند ابن قدامة ينقسمـ   2
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  . بطريق تحقيق المناط ثانيا ـ االجتهاد االستصالحي

النظر يف معرفة وجود العلة يف آحاد الصور بعد معرفتها « إذا كان حتقيق املناط يف االجتهاد القياسي هو 
، »أن يثبت احلكم مبدركه الشرعي لكن يبقى النظر يف تعيني حمله « : ، أو هو بتعبري آخر للشاطيب»يف نفسها 

كذلك بناء على أن   "االجتهاد االستصالحي"حقيق املناط يف ، فت1أي تطبيقه على اجلزئيات اخلارجية
  كليا عامافاتهد إذ يستقرئ اجلزئيات ويتصفحها ويشكل منها  التي يبنى الحكم عليها، العلة هي المصلحة

كاحملافظة على النفس مثال خيطو اخلطوة التالية املتعلقة بتحقيق املناط يف كل جزئية تعرض له وال تشهد هلا 
صوص اخلاصة باالعتبار أو اإللغاء، وهلا ارتباط باملعىن العام املشرتك كقتل اجلماعة بالواحد، أو تناول مقدار الن

جيوز قتل اجلماعة بالواحد والسند فيه املصلحة املرسلة، إذ ال نص على عني املسألة، « احلاجة من احلرام، إذ 
مالك والشافعي، ووجه املصلحة أن القتيل  ولكنه منقول عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو مذهب

معصوم ، وقد قُتل عمدا، فإهداره داع إىل خرم أصل القصاص، واختاذ االستعانة واالشرتاك ذريعة إىل السعي 
  .بالقتل، إذا علم أنه ال قصاص فيه، وليس أصله قتل املنفرد، فإنه قاتل حتقيقا واملشرتك ليس بقاتل حتقيقا 

ليس كذلك، بل مل يقتل إال القاتل، وهم : ديع يف الشرع وهو قتل غري القاتل، قلناهذا أمر ب: فإن قيل
اجلماعة من حيث االجتماع عند مالك والشافعي، فهو مضاف إليهم حتقيقا، إضافته إىل الشخص الواحد، وإمنا 

ع ما فيه من التعيني يف تنزيل األشخاص مبنزلة الشخص الواحد، وقد دعت إليه املصلحة فلم يكن مبتدعا م
حفظ مقاصد الشرع يف حقن الدماء، وعليه جيري عند مالك قطع األيدي باليد الواحد ، وقطع األيدي يف 

  .2النصاب الواجب
واحنسمت .. لو طبق احلرام طبقة األرض« :ويف جواز تناول مقدار احلاجة من احلرام، قالوا يف حتقيق ذلك

م إىل الزيادة على قدر سد الرمق من احلرام ، ودعت املصلحة وجوه املكاسب الطيبة على العباد ومست حاجته
فيجوز لكل .. إن اتفق ذلك : قلنا. إليه ، فهل يسلطون على تناول قدر احلاجة من احلرام ألجل املصلحة ؟

واحد أن يزيد على قدر الضرورة ويرتقى إىل قدر احلاجة يف األقوات واملالبس واملساكن؛ ألم لو اقتصروا على 
الرمق لتعطلت املكاسب، فلكل واحد أن يتناول مقدار احلاجة وال ينتهي إىل الرتفة والتنعم والشبع وال  سد

إن هذا القائل غري مالئم للشرع، فليس األمر كذلك، فإن الشرع : يقتصرون على حد الضرورة، وقول القائل
العلماء يف أنه هل يقتصر على  سلط على أكل حلم اخلنزير وهو أخبث احملرمات عند الضرورة، ولكن اختلف

سد الرمق، أو يتناول قدر االستقالل وتاليف القوة ؟ واحلاجة العامة يف حق كافة اخللق تنزل منزلة الضرورة اخلاصة 
  .»يف حق الشخص الواحد واحلاجة ماسة على الزيادة على سد الرمق 

                                                 
 ) . 156( ،  المصالح المرسلةـ إدريس محادي ،   1
 ) 624/ 2( ، االعتصامـ أبو اسحاق الشاطيب،   2
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اليت قامت هنا مقام  المصلحة إلىتحقيق لمناطات أفعال نظر فيها وإذا كان ما أشري إليه سابقا من 
العلة، بناء على أا أيضا معىن عام مناسب يستند إليه يف بناء احلكم، فكيف يفهم هذا املعىن املصلحي يف 

  حتقيق املناط يف األشخاص ؟ 
فهل ميكن تلمس نفس املعىن املصلحي املشتملة عليه أفعال املكلفني، بالنظر هذه املرة ال إىل األفعال، بل 

  .إىل القائم بالفعل ؟ 
نظر في تعيين المناط من حيث « : هذا النوع من تحقيق المناط هو الذي يشير إليه الشاطبي بأنه

، ويعني بذلك أنه نظر في تحقيق مدى ارتباط المكلف المعين بالحكم المحقق مناطه، »هو لمكلف ما 
ي ذلك الحكم أو ال؟، فإذا اندرج فإا نص الشارع على حكم وحقق مناطه نظر هل يندرج هذا المعين ف

أجري عليه الحكم وإال فال من غير نظر إلى دقائق النفس واحتياجاتها، ولذا كان هذا الحكم عاما على 
  .جميع المكلفين فهم في الحكم سواء

 ويبني الشاطيب أمهية هذا النوع من حتقيق املناط، بأنه ملا كانت األدلة الشرعية متناهية ال ميكن تنزيلها
ألنه يمكننا عن طريقه إنزال األحكام الشرعية على ؛ تحقيق المناط العامعلى األعيان، مل يكن بد من 

الواقع، إذ األحكام الشرعية جاءت مطلقة فال يمكن إحاللها في الواقع إال إذا ارتبطت باألعيان، وهذا 
النوع باقيا ال ينقطع حىت قيام ، ولذلك كان هذا االجتهاد يف هذا 1إنما يكون عن طريق تحقيق المناط

  .الساعة
ويضرب الشاطيب لذلك جمموعة من األمثلة، وذلك مثل حتقيق من ينطبق عليه مسمى العدالة، وحتقيق من 

  .ينطبق عليه معىن الفقر، وحتقيق املقدار الواجب على املعني من النفقة، وغريها من األمثلة
طيب بلوغ درجة االجتهاد، بل ال يشرتط فيه العلم فضال عن فهذا النوع من االجتهاد، ال يشرتط فيه الشا

، ورأى الشاطيب أن هذا النوع من االجتهاد متعلق مبا يقع يف القلب، ومبا تطمئن إليه النفس، 2درجة االجتهاد
  .3فتحقيق املناط يكون حبسب ذلك ال حبسب األمر يف نفسه

  .بطريق النظر في مآالت األفعال ثالثا ـ تنزيل األحكام الشرعية على أفعال المكلفين 
األحكام ومآالا مرتبطة ارتباط السبب واملسبب، فإذا كان هذا أصال يف التشريع، فالشارع حني أمر 

وى، أمر بالفعل أو ى عنه قاصدا مآله، وعلى ذلك فالناظر يف الشريعة ليفهمها عليه أن يفهمها على هذا 
بينه الشارع مقصود له، أي االلتزام به، وكذلك مآل الفعل مقصود األساس نفسه؛ ألن حكم الفعل الذي 

للشارع، والفعل ومآله مرتبطان ارتباط السبب واملسبب، والشارع يقصد بالسبب مسببه، ويقصد املسبب 
                                                 

 ) 1/198( ، نفسهـ املرجع   1
  ) 2/666( ، االعتصامـ أبو إسحاق الشاطيب،   2
  ) 1/201( ، الشاطبيمام االجتهاد والتقليد عند اإلـ وليد بن فهد الودعان،  3
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فإذا حصل االنفكاك بني الفعل ومآله يف أحوال معينة ، أو حصل ارتباط بني الفعل ومآل غري . بالسبب نفسه
عند الشارع يف أحوال معينة ، فعلى اتهد أن ينظر يف هذا األمر ويعتربه عند النظر واالجتهاد ، ألنه  مقصود به

  معترب عند الشارع ، واتهد عندما يبني األحكام للمقلدين فكأنه الشارع
وم خاصة، أي تطبيق احلكم الشرعي على وقائع معينة وق التنزيليأيت اعتبار املآل يف احلكم يف سياق 

  .معينني، وهذا كله يرجع إىل حتقيق املناط إما باملعىن العام وإما باملعىن اخلاص 
فهو أن يكون الواقع قد حصلت فيه من الظروف واألحوال ما جيعل للفعل مآالت : أما باملعىن العام

وب شرعا، خمتلفة وذلك كاخلروج إىل األسواق واملدارس وشهود اجلنائز، وما شابه ذلك، فهذا جائز أو مطل
ولكن قد تؤول هذه األعمال إىل منكرات كمشاهدة العورات أو االختالط احملرم، ما جيعل هذا الواقع واقعا 

  .جديدا حيتاج إىل النظر
وكذلك يف الفعل املمنوع، فقد يكون مآله يف بعض األحوال مصلحة، أو يكون يف االمتناع عنه مفسدة، 

كل احلرام حالة اإلشراف على اهلالك، أو قطع العضو الذي يف بقائه مظنة االمتناع عن أ: وأمثلة هذا كثرية منها
قتل املسلم بغري ذنب فهو حرام من الكبائر، ولكن إذا ترتس به الكفار يف احلرب : ومنه أيضا. إفساد البدن كله

النظر إىل وجوب وأخذوا يقتلون املسلمني حبيث ال ميكن ردعهم إال بقتله، فاألمر حيتاج إىل النظر ، وقد يؤدي 
  .قتله أو إىل جوازه أو إىل حترميه

فريجع إىل معرفة حال املكلف وقصده، فقد يكون الفعل مندوبا : أما ما يتعلق بتحقيق المناط الخاص
ولكنه يؤدي باملكلف إىل االنقطاع عن العبادة، وقد يكون واجبا، ولكن يؤدي إىل تلف يف بدنه أو دخل يف 

ويف حديث األعرايب الذي بال يف املسجد أمر النيب ـ صلى اهللا عليه « : قال الشاطيب. عقله، وأمثلة هذا كثرية
  .»»ال تزرموه« : وسلم ـ برتكه حىت يتم بوله، وقال

« ، "ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره" يؤكد تنزيلية هذا األصل أيضا؛ قوله بعد أن قعد قاعدة
إن صحت يف ميزاا؛ فانظر يف مآهلا بالنسبة إىل حال الزمان وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، ف

وأهله، فإن مل يؤد ذكرها إىل مفسدة فاعرضها يف ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها، إما على 
  .»وإما على اخلصوص.. العموم 

وهي ما يقع بالقلب «  :ومن هذا القبيل ما ميكن االصطالح على تسميته بفتوى القلب أو فتوى القلوب
إن فتاوى القلوب وما « : قال رمحه اهللا. »وتطمئن إليه النفس من حتقيق املناطات احلاصلة للمكلف يف ذاته 

وليس واحدا من الكتاب أو السنة، ألنه ليس ما وقع بقلبه .. اطمأنت إليه النفوس معترب يف األحكام الشرعية 
، فإذا حتقق له املناط، بأي وجه حتقق، فهو املطلوب، فيقع عليه بدليله دليال على احلكم، وإمنا هو مناط احلكم

  .»الشرعي 
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  :قواعد اعتبار المآل
ينبغي التنبيه إىل أن اعتبار حتقيق املناط مبعىن؛ تنزيل األحكام بطريق النظر املآيل ليس بصورة مباشرة، وإمنا 

يب يف حبث أحكام النوازل واملستجدات إىل القواعد يتم عرب قواعد هي فروعه املصطلحية، وكثريا ما يشري الشاط
  .الكلية للشريعة

وبناء على ذلك، جند أن املصاحل املرسلة أو االستصالح يعتمد كثريا يف بناء األحكام الشرعية 
للمستجدات والنوازل إن من جانب حتقيق املناط، أو من جانب ختريج املناط، فاألول استنادا إىل ما عرب عنه 

  .بالقواعد الكلية للشريعة، والثاين على اعتبار أن ختريج املناط هو املناسب املرسل أي املصلحة املرسلة  الشاطيب

ملا كان اتهد منفذا لشرع اهللا تعاىل نائبا عنه يف ذلك، كان عليه قبل أن حيكم على فعل باإلذن فيه أو 
مخالفة ، وإذا رآها منه أمر به مقصود اهللا تعالىلاحلظر، أن ينظر إىل نتيجة هذا الفعل، حىت إذا رآها موافقة 

وال يبين حكمه باإلذن أو املنع على ما ثبت هلذا الفعل أوال من إذن أو حظ، ألن . لمقصود اهللا منه نهى عنه
  .األفعال قد يطرأ عليها ما جيعل نتائجها خمالفة ملا قصده الشارع منها

  .اعتبار المآل اصطالحا 
ومصاحل العباد إما دنيوية، « : دالله ألصل النظر يف مآالت األفعال إىل معناه فقالأشار الشاطيب عند است

وأما الدنيوية، فإن األعمال ـ إذا تأملتها ـ .. أما األخروية فراجعة إىل مآل املكلف يف اآلخرة , وإما أخروية
مآالت األسباب، مقدمات لنتائج املصاحل، فإا أسباب ملسببات هي مقصودة للشارع، واملسببات هي 

  .»فاعتبارها يف جريان األسباب مطلوب وهو معىن النظر يف املآالت
  .أصل كلي يقتضي اعتباره تنزيل احلكم على الفعل مبا يناسب عاقبته املتوقعة استقباال: 1فالمآل

النظر " وقيمة املآل االصطالحية إمنا تتحدد حينما يعترب يف النظر االجتهادي؛ إذ جوهر الكالم إمنا هو يف
، الذي هو النظر االجتهادي، ومن هنا كان )االعتبار ( ، فالبناء الفقهي إمنا هو على "يف مآالت األفعال

، يقتضي اعتباره تنزيل احلكم على الفعل، ولذلك مل )مقتضيا للحكم ( باعتباره أصال يف االجتهاد ) املآل(
النظر « : قال الشاطيب. 2ا إىل اتهد لفظا أو حكمايتخذ داللته االصطالحية ـ ذا املعىن خاصة ـ إال مستند

                                                 
  : ما يأتي" للمآل " ـ من المرادفات التي استعملها الشاطبي   1

ما أضيف لنا من األفعال سبا، فإنما هي أسباب لمسببات هي أنفس « هي المصالح والمفاسد المترتبة عن األسباب، ذلك أن " المسببات " ، فقد استعمله الشاطبي بمعنى المآل؛ إذ لمسببأ ـ ا
والمسببات هي مآالت األسباب، فاعتبارها في جريان األسباب « ، ) ] 1/382( ، فقاتالموا[ » وهي المصالح المجتلبة أو المفاسد المستدفعة « ،) ] 3/440( ، الموافقات[ » المنافع والمضار 

  ) ].   5/178( الموافقات، [ » مطلوب، وهو النظر في مآالت األفعال 
ج عن مقتضى األدلة، إال أنه نظر إلى لوازم األدلة ومآالتها االستحسان غير خار أن « : ومن هنا رادف المآل، قال أبو إسحاق. ما يترتب عن حكمه في المستقبل: والزم الدليل هو: ب ـ الالزم

  ) ].5/198( الموافقات، [ , »
، فريد ) 4/205( ، الموافقاتأبو إسحاق الشاطبي، [.»النفوس من شأنها طلب النتائج والمآالت « يأتي المآل مرادفا للنتيجة، باعتبار أن المآالت هي نتائج األعمال المتوقعة، و: النتيجة ج ـ

               ) ]. 447ـ 446( ، المصطلح األصولياألنصاري، 

 ). 430( ـ المرجع نفسه،   2
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وذلك أن اتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني ..يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعا
راجعة إىل اتهد الناظر يف « فاملسألة  .»باإلقدام أو اإلحجام؛ إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل 

  .»ريه على الرباءة من احلظوظ، فإن اتهد نائب عن الشارع يف احلكم على أفعال املكلفنيحكم غ
  :ومن تعريفات المعاصرين لمصطلح النظر في مآالت األفعال ما يأتي

ـ أن يأخذ الفعل حكما يتفق مع ما يؤول إليه، سواء أكان يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل أم ال  1
 يقصده

  .اتهد وهو بسبيل تطبيق القواعد الكلية واألقيسة النظرية يف مواجهة الواقع بظروفهـ أن يعمل  2
ـ أن يعمل املكلف فيما هو بسبيله من ممارسة حق أو إباحة على حتقيق املواءمة بني ما يقتضيه الواقع  3

  ومقتضيات مقاصد التشريع، حبيث ال تقع املناقضة بينهما من حيث القصد أو املآل
  .مالحظة املآل واالعتداد به يف تكييف الفعل ويف تقرير ما يتعلق به من األحكام الشرعيةـ  4
ـ أن يتحرى اتهد أفعال املكلفني حبيث ال حيكم عليها باملشروعية أو عدمها ـ بغض النظر عن  5

عي على وفقها من حكمها األصلي ـ حىت ينظر إىل ما يرتتب عليها من نتائج واقعة أو متوقعة يكون احلكم الشر 
  .حيث املضادة أو املوافقة ملقاصد التشريع اإلسالمي

  .ـ أو هو تكييف الفعل باملشروعية أو عدمها يف ضوء نتيجته املرتتبة عليه وفق سنن التشريع 6
ـ التثبت من أن إحلاق احلكم الشرعي بالواقعة النازلة ال يفضي إىل عواقب وتداعيات مستقبلية تناقض  7

  .ارع املغياة من التشريعمقاصد الش
ـ التحقق والتثبت مما يسفر عنه تنزيل احلكم الشرعي على األفعال من نتائج مصلحية أوضررية تسهم يف 8

 .تكييف احلكم املراد سياسة الواقع به
هو حتقيق مناط احلكم بالنظر يف االقتضاء التبعي الذي يكون عليه عند  «: ـ وعرف اعتبار املآل بأنه 9

  .»؛ من حيث حصول مقصده، والبناء على ما يستدعيه ذلك االقتضاء التنزيل
 .قواعد اعتبار المآل وأثرها في تنزيل األحكام الشرعية على أفعال المكلفين

ومنها .. ومنها قاعدة احليل .. منها قاعدة الذرائع : وهذا األصل ينبين عليه قواعد« : يقول الشاطيب
أن األمور الضرورية أو : ومن هذا األصل أيضا تستمد قاعدة أخرى وهي« : ويقول» .. قاعدة مراعاة اخلالف

غريها من احلاجية أو التكميلية إذا اكتنفها من خارج أمور ال ترضى شرعا، فإن اإلقدام على جلب املصاحل 
  .»... صحيح على شرط التحفظ حبسب االستطاعة من غري حرج 

  .المصلحة  الذرائع، الحيل،: من هذه القواعد نركز على 
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  )فتحا وسدا(ـ قاعدة الذرائع  1
 األعمال هذا املرّكب لقب يف اصطالح الفقهاء إلبطال «: ر سد الذرائععرف حممد الطاهر بن عاشو 

  .» اّليت تؤول إىل فساد معترب، وهي يف ذاا ال مفسدة فيها
أداة من أدواته اإلجرائية، أما األنصاري فريى أن سد الذرائع من حيث هو فرع عن املآل قاعدة؛ ألنه 

« : ويقول. »فاألنصاري يوحي يف عبارته اآلتية إىل جامع بني فروع املآل الذي هو أصل من أصول االجتهاد 
وإذا كان هذا يشغل مساحة واسعة يف التنزيل االجتهادي، فإن سد الذرائع باعتباره أهم فروعه يشغل ـ ضمنه ـ 

و ) احليل(، فالفتح هو ما تتكفل به )فتح(، و)سد(املآل يدور بني أكرب قدر من تلك املساحة، وذلك أن 
مشروعا ملصلحة تستجلب، أو ( ، حيث تبني يف املآل أن الفعل قد يكون )اعتبار املصاحل(و ) االستحسان(

ملفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه، وقد يكون غري مشروع ملفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة 
فإذا أطلق القول يف األول باملشروعية فرمبا أدى إىل استجالب املصلحة . لكن مآل على خالف ذلك تندفع به ،

، وهو »فيه إىل مفسدة تساوي املصلحة،      أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطالق القول باملشروعية 
املشروعية؛ رمبا أدى استدفاع املفسدة  معىن السد الذي تقوم عليه الذرائع، وكذلك إذا أطلق القول يف الثاين بعدم

غلى مفسدة تساوي أو تزيد، فال يصح إطالق القول بعدم املشروعية، وهو معىن الفتح الذي تقوم عليه احليل 
  .واالستحسان واعتبار املصاحل

يرجع إىل الرخص ) الفتح ( يرجع إىل أصل االحتياط، بينما معىن ) السد(ويشري األنصاري إىل أن معىن 
ساسا، كما يف احليل واالستحسان، ومراعاة اخلالف، أما االحتياط فهو حمافظة على التشريع االبتدائي، الذي أ

  .هو أصل العزائم، الذي هو مدار التكليف أصالة ال تبعا، وإمنا الرخص أصول تبعية غري أصلية يف الدين
تباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، الذريعة كما جيب سدها جيب فتحها، وتكره وتندب و « : يقول القرافي 

  فكما أن وسيلة احملرم حمرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة واحلج 
ويتفاوت حكم الذرائع املطلوب فتحها حبسب عظم املصلحة اليت تفضي إليه وقوا ودرجتها، فما كان 

  .»واجبا فواجب وما كان مندوبا فمندوب، وما كان مباحا فمباح 
فينبغي تيسري « : فتح الذرائع ما عرب عنه ابن تيمية بتيسري طرق اخلري واإلعانة عليه، حيث قال ويدخل يف

  .1»طرق اخلري واإلعانة عليه، والرتغيب فيه بكل ممكن
  صلة الذرائع بمقاصد الشريعة

  :ميكن إبراز الصلة الوثيقة بني الذرائع واملقاصد على مستويني« : يقول نور الدين اخلادمي

                                                 
 ). 370ـ  369/ 28( ،  مجموعة الفتاوىـ تقي الدين أحمد بن تيمية،   1
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ومفاده أن الذرائع سدا وفتحا يف نفسها تعد مقصدا من مقاصد الشريعة، ومرادا من : المستوى األول
مرادات الشارع األعلى تبارك وتعاىل، فقد ورد يف كثري من النصوص الشرعية األمر برتك الذريعة املوصلة إىل 

  .احملرم، أو األمر بفعل الذريعة املوصلة إىل املشروع الواجب
ن األمر بالفعل أو الرتك يفيد لزوم ذلك الفعل أو الرتك، ويفيد إرادة اآلمر ومقصوده لذلك الفعل ومعلوم أ

  .أو الرتك، فاالمتثال إىل األمر مراد لآلمر األعلى، أي أن اهللا عز وجل يريد من عباده القيام باألمر فعال وتركا 
تثبت به املقاصد، أي أن جمرد األمر والنهي وقد ذكر اإلمام الشاطيب أن جمرد األمر والنهي يعد مسلكا 

االبتدائيني التصرحييني يعد مقصودا لآلمر ومرادا له، أي أن اآلمر يريد من عبده املأمور فعل ما أمر به وترك ما 
  .ى عنه

مفاده أن الذرائع تعد وسائل إىل املقاصد وحكمها حكم مقاصدها، من حيث التحرمي : المستوى الثاني
لكراهة والندب واإلباحة، أي أن الوسيلة أو الذريعة تكون حمرمة إذا كان املقصد حمرما، وتكون واجبة والوجوب وا

... إذا كان املقصد واجبا ، فالزنا حمرم وممنوع ، ولذلك حرمت ذرائعه ووسائله ، ومنها اخللوة والنظر بشهوة 
  ...  السعي والتطهر والنية  :واجلمعة واجبة والزمة، ولذلك وجب فعل ذرائعها ووسائلها، ومنها

« : يقول ابن العريب وهو يتحدث عن حترمي إجراء البيع وسائر العقود عند اجلمعة وعن فسخها وإبطاهلا
والصحيح فسخ اجلميع ألن البيع إمنا منع لالشتغال به، فكل أمر يشغل عن اجلمعة من العقود كلها فهو حرام 

  .»شرعا مفسوخ ردعا 
لذرائع تتصل اتصاال وثيقا مبقاصد الشريعة حيث اعتبارها مقصودة يف ذاا من قبل وعلى اجلملة، فإن ا

املقاصد والوسائل أو : الشرع ومن حيث اعتبارها شطر موارد األحكام الشرعية، إذ ألن موارد األحكام قسمان
  » الذرائع 

ذريعة املشروعة يف ظاهرها إلسقاط ، فيمنع اختاذ ال، ألنه يعتبر توثيقا ألصل المصلحةلقد وجد مبدأ سد الذرائع
  .واجب، أو هضم حق، أو حتليل حمرم، أو باألحرى لالحتيال على مقاصد الشريعة، وهدمها بوسائل مشروعة يف ظاهرها

  .ـ الحيل  والنظر في مآالت األفعال 2
  .تعريف الحيل اصطالحا 

ظاهر اجلواز إلبطال حكم شرعي تقدمي عمل : حقيقتها املشهورة« :عرف اإلمام الشاطيب احليل بقوله 
  »فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة يف الواقع« :مث قال.»وحتويله يف الظاهر إىل حكم آخر

ما ثبت أن األحكام شرعت ملصاحل العباد كانت األعمال معتربة بذلك، ألن « :ويقرر الشاطيب أنه 
طنه على أصل املشروعية فال إشكال، وإن كان مقصود الشارع فيها كما تبني، فإذا كان األمر يف ظاهره وبا

، األعمال ليست مقصودة  ألنفسهاالظاهر موافقا واملصلحة خمالفة، فالفعل غري صحيح وغري مشروع، ألن 
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وإمنا قصد ا أمور أخر هي معانيها، وهي املصاحل اليت شرعت ألجلها، فالذي عمل من ذلك على غري هذا 
  .»ت  الوضع، فليس على وضع املشروعا

  .أنواع الحيل
أقوال وأفعال، فاألقوال يشرتط لثبوت أحكامها العقل، ويعترب فيها « : الحيل نوعانوجعل ابن القيم 

فإن قصد بالفعل استباحة حمرم مل حيل له : .. وأما األفعال.. القصد، وتكون صحيحة تارة، وفاسدة تارة أخرى
  .»ن ال حيل له أيضا وإن حل لغريه ذلك، وإن قصد إزالة ملك الغري ليحل له فاألقيس أ

وليست كل احليل تؤدي إىل احلرام، فقد ذكر الشيخ حممد الطاهر بن عاشور أنواع احليل معتربا أن النوع 
حتّيل يفّيت املقصد الشرعي كله وال يعوضه مبقصد شرعي آخر، وذلك بأن يتحّيل بالعمل إلجياد مانع  «:األول 

  .ال يف حالة جعله سببا، بل يف حالة جعله مانعا للفعلم فهو استخدا. من ترتب أمر شرعي
وهذا النوع ال ينبغي الشك يف ذمه وبطالنه، ووجوب املعاملة بنقيض مقصد صاحبه إن اطلع عليه، 

  .واألدلة من القرآن والسنة الصرحية طافحة ذا املعىن حبيث صار قريبا من القطع
على وجه ينقل إىل أمر مشروع آخر، أي استعمال الشيء حتّيل على تعطيل أمر مشروع : النوع الثاني

باعتبار كونه سببا ، فإن ترتب املسبب على سببه أمر مقصود للشارع مثل أن تعرض املرأة املبتوتة نفسها 
للخطبة رغبة يف التزّوج مضمرة أا بعد البناء ختالع الزوج أو تغضبه قيطلقها لتحّل للذي بتها، فالتزّوج سبب 

  .ن حكم البتات، فإذا تزّوجت حصل املسبب هو حصول شرعيللحّل م
حتّيل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمرا مشروعا هو أحق عليه من املتنقل : النوع الثالث

منه، مثل لبس اخلف إلسقاط غسل الّرجلني يف الوضوء ، فهو ينتقل إىل املسح؛  فقد جعل لبس اخلف يف 
  .يستعمله يف مانعيتهسببيته وهو املسح، ومل 

ويف التحّيل فيها حتقيق . حتيل يف أعمال ليست مشتملة على معان عظيمة مقصودة للشارع: النوع الرابع
ملماثل مقصد الشارع من تلك األعمال، مثل التحيل يف األميان اّليت ال يتعلق ا حق الغري، كمن حلف أن ال 

نه هو احلكم الشرعي، واملقصد املشتمل عليه الرب هو تعظيم اسم يدخل الدار أو يلبس الثوب، فإّن الّرب يف ميي
الّله تعاىل الذي جعله شاهدا عليه ليعمل ذلك العمل، فإذا ثقل عليه الرب فتحّيل للتقّصي من ميينه بوجه يشبه 

  .الرب، فقد حصل مقصود الشارع من يب اسم الّله تعاىل
أو هو يعني على حتصيل مقصده ولكن فيه إضاعة حق  حتيل ال ينايف مقصد الشارع ،: النوع الخامس  

آلخر أو مفسدة أخرى ، مثل التحيل على تطويل عّدة املطلقة حني كان الطالق ال اية له يف صدر اإلسالم ، 
فقد روى مالك يف املوطأ من طريقني أّن الّرجل كان إذا طّلق امرأته مل يرجتعها قبل انقضاء عّدا ولو طّلقها ألف 

والّله ال آويك وال : ، فعمد رجل إىل امرأته فطلقها حّىت إذا شارفت انقضاء عّدا راجعها ّمث طّلقها، وقال مرة
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، )]229(البقرة [ ﴾ۗ◌  فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسانٍ  ۖ◌  الطَالُق َمرتَانِ ﴿  :حتلني أبدا، فأنزل الّله تعاىل
ِلَك فـََقْد ظََلَم نـَْفَسهُ  ۚ◌  ُمتِْسُكوُهن ِضرَارًا لتَـْعَتُدواَوَال ﴿ :وأنزل [ ﴾ۚ◌  َوَال تـَتِخُذوا آيَاِت اللـِه ُهُزًوا ۚ◌  َوَمن يـَْفَعْل ذَٰ

، فجعل الّله صورة الفعل املشروع استهزاء بالشريعة ملا قصد ا إضرار الغري، ونسخ بذلك عدد )]231(البقرة 
  ..»الثالث، ويأيت يف االعتداد للثالث من املقصد ما يأيت يف االعتداد قبل التحديد  الطالق فصار ال يتجاوز

وابن  ابن تيميةوتعترب األقسام اّليت ذكرها ابن عاشور للتحّيل جامعة ملختلف أنواع التحّيل اّليت ذكرهـا   
  .القّيم والشاطيب

  .الحيل والنظر في المآل 

مآالت األفعال، من خالل العالقة بني سد الذرائع وجتويز احليل،  تعاجل مسألة ارتباط احليل بالنظر يف
  .وهي مسألة اهتم هلا علماء الشريعة  كثريا

للذرائع تعلق مببحث التحيل، إال أن التحيل يراد به إعمال بعض « : قال الشيخ حممد الطاهر بن عاشور
معتربة شرعا حىت يظن أنه جار على الناس يف خاصة أحواله للتخلص من حق شرعي عليه، بصورة هي أيضا 

وأما الذرائع فهي ما يفضي إىل فساد سواء قصد الناس به إفضاؤه إىل فساد أم مل يقصدوه، . حكم الشرع 
جهة العموم واخلصوص، وجهة القصد : وذلك يف األحوال العامة، فحصل الفرق بني الذرائع واحليل من جهتني

إال مبطلة ملقصد شرعي، والذرائع قد تكون مبطلة ملقصد شرعي من واحليل املبحوث فيها ال تكون . وعدمه
  .1»الصالح، وقد ال تكون مبطلة  

إذا كانت احليلة عبارة عن تقدمي عمل ظاهر « : ويفرق بعض الباحثني بني التحيل وسد الذرائع بقوله
كان ظاهره اإلباحة اجلواز إلبطال حكم شرعي، وحتويله يف الظاهر إىل حكم آخر، وكانت الذريعة هي ما  

ويتوصل أو ميكن أن يتوصل به إىل حمظور، يتضح لنا أن الذرائع واحليل قاعدتان متشاتان، والكالم فيهما 
وهلذا التداخل محل من كتب عنهما على التكلم على أحدامها . ومها يلتقيان أحيانا ويفرتقان أخرى. متداخل

  .2»مها بأدلة األخرىأثناء كالمه على األخرى، وعلى أن يستدل إلحدا

  .منع الحيل كمسلك العتبار المآل
وجتويز احليل يتاقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إىل « :يقول ابن قيم اجلوزية 

املفاسد بكل ممكن ؛ واحملتال يفتح الطريق إليها حبيلة ، فأين من مينع اجلائز خشية الوقوع يف احملرم إىل من يعمل 
  3»يلة يف التوصل إليه احل

                                                 
 ) 365( ، مقاصد الشريعة اإلسالميةـ حممد الطاهر بن عاشور،   1
 ) 93( ، الذرائع وأثرها في الفقه اإلسالميقاعدة سد ـ حممود حامد عثمان،   2
 .) 3/130( ،  إعالم الموقعين ابن قيم اجلوزية،  ـ  3
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وقاعدة الشريعة اليت ال جيوز هدمها، أن املقاصد واالعتقادات معتربة يف التصرفات « : يقول ابن القيم
والعبارات، كما هي معتربة يف التقربات والعبادات، فالقصد والنية واالعتقاد جيعل الشيء حالال أو حراما، 

القصد يف العبادة جيعلها واجبة أو مستحبة أو صحيحة أو فاسدة وصحيحا أو فاسدا، وطاعة أو حمرمة، كما أن 
«1. 

وعلى هذا االعتبار يف اشرتاط القصد كان من احليل ما هو جائز ، وهي احليل اليت ال تتوفر على قصد 
من الفاعل إلبطال مصلحة شرعية، فإذا فرضنا أن احليلة ال دم أصال شرعيا، وال تناقض مصلحة شهد الشرع 

والذين أباحوا ما احليل الشرعية من األئمة مثل أيب حنيفة، إمنا . 2ارها، فغري داخلة يف النهي، وال هي باطلةباعتب
أباحوا ما مل يكن فيه قصد التنصل من تكاليف الشرع وهدم مقاصده، مثل النطق بكلمة الكفر إكراها عليها 

إنما يعتبر منعها مسلكا العتبار المآل في تطبيق فالحيل إذن حتيال ا إلحراز الدم يف غري اعتقاد ملقتضاها، 
 .»األحكام بناء على المآل المشروط بقصد الفاعل ال بناء على مطلق المآل

  .اعتبار مآالت األفعال في المصلحةـ   3
  .تعريف المصلحة 

يرجع وأعين باملصاحل ما « : وبالرجوع إىل اإلمام أب إسحاق الشاطيب يف تعريفه للمصلحة؛ جنده يقول
إىل قيام حياة اإلنسان ومتام عيشه، ونيل ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على اإلطالق حىت يكون منعًما، 
وهذا يف جمرد االعتياد ال يكون، ألن تلك املصاحل مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كثرت، تقرتن ا أو 

كوب والنكاح وغري ذلك، فإن هذه األمور ال تنال تسبقها، أو تلحقها؛ كاألكل والشرب واللبس والسكىن والر 
  .»إال بكد وتعب 

جمازي : األول: فهذه العبارات وغريها، تفيد أن املصلحة يف اصطالح الفقهاء واألصوليني تطلق بإطالقني
حقيقي؛ وهو نفس املسبب الذي يرتتب على الفعل من خري ومنفعة، : وهو السبب املوصل إىل النفع؛ والثاين

  .عنه باللذة أو النفع أو اخلري أو احلسنة  ويعرب
ولكن هذه املصلحة املرتتبة على الفعل، ختتلف يف نظر الشرعيني باالعتبار؛ ألنه إما أن ينظر إليها من 
حيث إا لذة موافقة هلوى النفوس حمصلة لرغباا العادية؛ أو ينظر إليها من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة 

 أا شرعت النتظام أمر الدنيا، بدفع العدوان والظلم فيها، وتقييد النفوس بكبح مجاحها، األخرى، على معىن
 .واحلد من شهواا

                                                 
 )  3/80( ،  ، إعالم الموقعينـ ابن قيم اجلوزية  1
 ) 3/124( املصدر نفسه، ـ   2
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  .شروط اعتبار المصلحة 
إن الشارع وإن اعترب املصاحل إال أنه قيد اعتبارها بقيود وشرائط واصطالحات ال « :1قال ابن التلمساين

حيكم بان جلب املصلحة ودفع املفسدة مطلوبان، لكن حتصيلهما بالطريق تدي العقول إليها، وغاية العقل أن 
املعني ودفعهما بالطريق اخلاص ال يهتدى غليه، فال بد من دليل شرعي يوصل إىل أن هذا الطريق  من مقاصد 

  .2»الشارع 
  :ومن الشروط اليت وضعها األصوليون العتبار املصلحة

لشريعة، فال تنايف أصال من أصول الشرع، وال دليال من أدلته، ـ أن تكون املصلحة مالئمة ملقاصد ا 1
  .واملصلحة اليت ال تكون مالئمة ملقاصد الشرع وحتقق مقصدا شرعيا مصلحة متومهة وليست معتربة

ـ أن تكون املصلحة معقولة يف ذاا، حبيث إذا عرضت على أصحاب العقول تلقتها بالقبول، فال  2
  .ا توقيفيةمدخل هلا يف التعبدات، أل

  .3ـ أن ال يؤدي اعتبار املصلحة إىل تفويت مصلحة أرجح، أو الوقوع يف مفسدة أعظم 3

  :تقسيم المصلحة استنادا إلى معيار اعتبار المآل
لقد قسم األصوليون املصلحة استنادا إىل معيار املآل، ومن ذلك تقسيم ابن عاشور هلا باعتبار حصوهلا 

األفعال وللمصاحل واملفاسد تقسيم آخر باعتبار كوا حاصلة من « : بالقصد أو باملآل، حيث ورد عنه قوله
صاحل واملفاسد قد ال تكاد ختفى وهو تقسيم يسرتعي حذق الفقيه، فإن أصول امل بالقصد أو حاصلة بالمآل،
فمقام الشرائع يف اجتالب صاحلها ودرء فاسدها مقام سهل واالمتثال له فيها هني .على أهل العقول املستقيمة

فأما دقائق املصاحل واملفاسد ووسائل حتصيلها واخنرامها فذاك هو املقام . واتفاق علماء الشرائع يف شأا يسري
ارك العقالء اهتداء وغفلة، وقبوال وإعراضا، فتطلع فيه احليل والذرائع، وفيه التفطن املرتبك، وفيه تتفاوت مد

، ولذلك جند »للعلل وضده، وفيه ظهر تفاوت الشرائع، وفازت شريعة اإلسالم فيه بأا الصاحلة للعموم والدوام 
ن يكون صدورها ممن هو أهل األصوليني ـ كما نصوا على شروط اعتبار املصلحة ـ نصوا ـ أيضا  ـ على اشرتاط أ

« :لالجتهاد ليكون عارفا مبقاصد التشريع، من أجل أن يكون تقدير املصلحة وفق املقاصد الشرعية، قال الغزايل
فإن مالكا يشرتط يف املصلحة أهلية االجتهاد ليكون الناظر متكيفا بأخالق الشريعة فينبو عقله وطبعه عما 

  .»خيالفها 
                                                 

شرح : ، ولد سنة سبع وستين وخمسمائة، كان فقيها وأصوليا ، من مؤلفاته"تلمسان البلدة "ـ هو أبو عبد اهللا محمد بن علي الفهري الشافعي المصري، المعروف بابن التلمساني نسبة إلى   1
 )] 4/125( ، األعالم، وخير الدين الزركلي، ) 413/ 1( ، ةحسن المحاضر جالل الدين السيوطي، . [ المعالم في أصول الفقه، توفي سنة أربع وأربعين وستمائة

 1419/1999عالم الكتب، : بيروت(  1عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، ط: تحقيق، شرح المعالم في أصول الفقه، ابن التلمساني عبد اهللا بن محمد بن علي بن شرف الدينـ  2
( ، )2/474 ( 
، ووليد بن علي الحسين، ) 105( ، ضوابط المصلحة، ومحمد سعيد رمضان البوطي، ) 628ـ  2/627( ،اإلعتصام، وأبو إسحاق الشاطبي، ) 210( ـ أبو حامد الغزالي، شفاء الغليل،  3

 ).1/266(، اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي
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، فاألمثلة اليت ميثل ا هلذا النوع 1لحة، يربز يف تقسيم األصوليني هلا باعتار الشمولوالبعد املآيل يف املص
من املصاحل، تدل على رعايتها يف احلال واملآل على سبيل الدوام واالستمرارية، من خالل البحث يف وسائل 

اليت تفضي إىل  حفظها من جانب الوجود ومن جانب العدم، وهو ما يعين بعد النظر يف مستقبل األفعال
  .محايتها ورعايتها كحماية البيضة على سبيل املثال

تنقسم ذا االعتبار « : يبني الشيخ الطاهر بن عاشور املراد بتقسيم املصاحل من حيث الشمول، فيقول 
 إىل كلية وجزئية، ويراد بالكلية يف اصطالحهم، ما كان عائدا على عموم األمة عودا متماثال، وما كان عائدا

فاملصلحة العامة جلميع األمة قليلة األمثلة، وهي . على مجاعة عظيمة من األمة أو قطر، وباجلزئية ما عدا ذلك
مثل محاية البيضة، وحفظ اجلماعة من التفرق، وحفظ الدين من الزوال، ومحاية احلرمني ـ مكة واملدينة ـ من أن 

لعام، أو التغيري العام بانقضاء حفاظه، وتلف مصاحفه يقعا يف أيدي غري املسلمني، وحفظ القرآن من التالشي ا
معا، وحفظ علم السنة من دخول املوضوعات، وحنو ذلك مما صالحه وفساده يتناول مجيع األمة وكل فرد منها، 

  .»وبعض صور الضروري واحلاجي ممل يتعلق جبميع األمة 

قيقها، يف كل باب من أبواا التشريعية، هي اليت تراعيها الشريعة وتعمل على حت« : وأما الريسوين فيقول
وظاهر أن يعضه أعم من بعض، وما كان أعم فهو أهم، أي أن املقاصد اليت روعيت يف مجيع أبواب الشريعة 

وأعين بالكليات العامة، الكليات النصية « : وقال أيضا. »أعم وأهم من اليت روعيت يف كثري من أبواا 
يات النصية هي اليت جاءت يف نصوص القرآن والسنة الصحيحة، وأما الكليات والكليات االستقرائية، فالكل

االستقرائية ، فهي اليت يتوصل إليها عن طريق استقراء عدد من النصوص واألحكام اجلزئية، كحفظ الضروريات 
لة اخلاصة أو واحلاجيات والتحسينيات، وسائر املقاصد العامة للشريعة، والقواعد الفقهية اجلامعة، وأعين باألد

األدلة اجلزئية، األدلة اخلاصة مبسائل معينة، كآية كذا الدالة على كذا، أو احلديث الفالين الدال على احلكم 
 .2»املسألة الفالنية، أواألقيسة اجلزئية

 

 

 

                                                 
قسمة أخرى باإلضافة إلى مراتبها في الوضوح والخفاء؛ فمنها ما يتعلق بمصلحة ) المصلحة ( وتنقسم « : شفاء الغليل، حيث قالذكر حسين حامد أن هذا التقسيم صرح به الغزالي في  ـ  1

مكتبة : القاهرة(  إلسالمي،نظرية المصلحة في الفقه احسين حامد حسان، [» عامة في حق الخلق كافة، ومنها ما يتعلق بمصلحة األقل، منها ما يتعلق بمصلحة لشخص معين في واقعة نادرة 
 ) ] 184( ، شفاء الغليل،وأبو حامد الغزالي، ) 33( ، ) 1981المتنبي، 

  ) 369( ـ المرجع نفسه ،   2
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  : قواعد كبرى تعتمد في فقه األقليات
ى بتغري الزمان، وتنزيل احلاجة منزلة قاعدة التيسري ورفع احلرج، وتغري الفتو : ومن أبرز هذه القواعد

  . الضرورة، والعرف، والنظر يف املآالت، وقيام مجاعة املسلمني مقام القاضي
  : القاعدتني األولينيعلى ونتقصر 

  قاعدة التيسير ورفع الحرج وتجلياتها : أوالً 
: أحدها: على ذلك أمور إن الشارع مل يقصد إىل التكليف بالشاق واإلعنات فيه والدليل : قال الشاطيب 

ُهْم ِإْصَرُهْم وَ : "النصوص الدالة على ذلك كقوله تعاىل [ 157:األعراف" [َكاَنْت َعَلْيِهْم   لِىت ٱ َألْ◌ْغلَـٰلَ ٱَوَيَضُع َعنـْ
َنآ ِإْصرًا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى : "وقوله قال اهللا : " ويف احلديث [ 286/2: البقرة" ]ِمن قـَْبِلَنا لِذينَ ٱرَبـَنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ

صلى اهللا عليه –ما ُخيـَر رسوُل اهللا : " ، وحديث "بُِعثُت باحلَِنيفية السمحة:" ويف احلديث" تعاىل قد فعلت 
  ". َكاَن أَبـَْعَد الناِس ِمْنهُ   بـَْنيَ أَْمرَْيِن َأَحُدُمها أَْيَسُر من اآلَخِر إالّ اْخَتار أَْيَسَرُمها َما َملْ ُيكْن ِإْمثاً فَإْن َكاَن ِإْمثاً  -وسلم

  . كان قاصداً للمشقة ملا كان مريداً لليسر وال التخفيف ولكان مريداً للحرج والعسر وذلك باطل  ولو
ما ثبت أيضًا من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به ومما علم من دين األمة ضرورة كرخص  : والثاني

االضطرار ، فإن هذا منط يدل قطعًا على مطلق رفع احلرج واملشّقة ،  القصر والفطر واجلمع وتناول احملرمات يف
  . األعمال اموكذلك ماجاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب يف االنقطاع عن دو 

- 2/121 : املوافقات( .كان الشارع قاصدًا للمشقة يف التكلف ملا كان مث ترخيص وال ختفيف  ولو
122. (  

سالفة الذكر عامة يف املشّقة بنوعيها الشديد واملتوسط ، وإذا فرضنا أن رفع احلرج مفقود فيه  فالنصوص
صيغة عموم فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة خمتلفة اجلهات متفقة يف أصل رفع احلرج كما إذا وجدنا 

ر والفطر يف السفر ، واجلمع والقص ،التيمم شرع عند مشقة طلب املاء والصالة قاعدًا عند مشقة طلب القيام 
  . بني الصالتني يف السفر واملرض واملطر ، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل

  : عرب العلماء بعبارات خمتلفة عن أسباب رفع احلرج منها وقد
  : البلوى عموم
  .احلالة أو احلادثة اليت تشمل كثرياً من الناس ويتعّذر االحرتاز منها وهو
  .اجة إليه يف عموم األحوال كنجاسة النعل واخلف تطهر بالدلكما متس احل أو

  . تنزل منزلة الضرورة يف إفادة اإلباحة  الغلبة  : الغلبة
  . صعوبة التحفظ عن أمر وهي يف العبادات وغريها ومعناها: االحتراز  عسر
  ".التكليف املتعذر يسقط اعتباره واملمكن يستصحب فيه:" عنه القرايف بالتعذر حيث قال وعّرب 
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  .عما يعسر كحدث مستنكح وعفى ".ال إن عسر االحرتاز منه: " خليل فقد قال وأما
الن مصلحة التأليف يف الدين أعظم من مصلحة فعل : ابن تيمية ترك بعض املستحبات تأليفا قائال ويرى

  . وب مثل هذا كما ترك النيب صلى عليه وسلم تغيري بناء البيت ملا يف إبقائه من تأليف القل
الفتاوى .( اخلالف شر: أنكر ابن مسعود على عثمان إمتام الصالة يف السفر مث صلى خلفه متما وقال و

22 -407(  
  : العذر باختالف العلماء  - 

إذا مل يكن يف املسألة سنة وال : اإلنكار يف مسائل االختالف ومسائل االجتهاد يقول ابن القيم  عدم
  ) 365 -3إعالم املوقعني . ( إمجاع ولالجتهاد فيها مساغ مل تنكر على من عمل فيها جمتهداً أو مقلداً 

ه مل جيز اإلنكار عليه إال أن من أتى شيئا خمتلفا يف حترميه إن اعتقد حتليل: العز بن عبد السالم  ويقول
  ) . 109 - 1قواعد األحكام ( يكون مأخذ احمللل ضعيفاً 

قدمنا تأصيل االختالف وأسبابه املشروعة يف حديثنا عن اختالف الصحابة رضوان اهللا عليهم  وقد
  .أن معرفة االختالف ضرورية للفقيه حىت يتسع صدره وينفسح أفقه: ونضيف هنا
  .  يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقهمن مل: قال قتادة فقد
  . من مل يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه: هشام بن عبيد اهللا الرازي وعن
  . ال ينبغي ألحد أن يفيت الناس حىت يكون عاملان باختالف الناس: عطاء وعن
: اويل أن يقولال ينبغي ملن ال يعرف االختالف أن يفيت وال جيوز ملن ال يعلم األق: حيي بن سالم وقال

  . هذا أحب أيلّ 
غري ذلك من األقوال يراجع الشاطيب يف املوافقات وقد عد معرفة االختالف من املزايا اليت على اتهد  إىل

  . أن يتصف ا
تقرر ما تقدم من جواز االختالف بني أهل احلق فاعلم أن هذا االختالف قد يكون سببًا للتيسري  إذا

  . صد من مقاصد الشريعة بنص الكتاب والسنة كما مر عن الشاطيب وغريهوالتسهيل والتيسري مق
هذا قد يكون بني املذاهب وقد يكون بني االحتماالت املتعارضة أماراا وقد صار إليه :باألخف  القول

ينِ ٱا َجَعَل َعَلْيكْم ِىف َومَ : "، وقوله" ْلُعْسرَ ٱَوَال يُرِيُد ِبُكُم  ْلُيْسرَ ٱِبُكُم  للهُ ٱيُرِيُد : "بعضهم لقوله تعاىل ِمْن َحرَجٍ  لد "
  ". بُعْثُت باحلَِنيِفيِة السْمَحِة " - وسلم ليهصلى اهللا ع –وقوله 

خيالف األخذ باألقل فإن هناك يشرتط االتفاق على األقل وال يشرتط ذلك هاهنا وحاصله يرجع إىل  وهذا
   .أن األصل يف املضار املنع إذ األخف منهما هو ذلك 

  ) 4/340الزركشي يف البحر احمليط .( جيب األخذ باألشق كما قيل هناك جيب األخذ باألكثر:  وقيل
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  : الطويف يف الرتجيح عند تعارض الدليلني قال
كما يروى يف األثر ويف احلكمة ". احلق ثقيل مري والباطل خفيف ويب" يأخذ بأشد القولني ألن :  الثاين

  . إذا ترددت بني أمرين فاجتنب أقرما من هواك : 
َما ُخيـَر َعماُر بـَْنيَ : - صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا : الرتمذي من حديث عائشة قالت  وروى

  ". أَْرَشَدُمها:" ويف لفظ . أَْمرَْيَن إال اْخَتاَر َأَشدُمها
فثبت ذين اللفظني . ورواه أيضا النسائي وابن ماجه. هذا حديث حسن غريب : الرتمذي  قال

  . د يف األخذ باألشد للحديث أن الرش
يريد اهللا "يأخذ بأخف القولني لعموم النصوص الدالة على التخفيف يف الشريعة كقوله عز وجل :  الثالث

  ]. 185البقرة " [بكم اليسر وال يريد بكم العسر
  ] 78احلج " [وما جعل عليكم يف الدين من حرج" وقوله
بعثت باحلنيفية :" - صلى اهللا عليه وسلم  –وقوله . "ال ضرر وال ضرار :" - صلى اهللا عليه وسلم – وقوله

  ". السمحة السهلة 
من قواعد الشريعة أن يستدل خبفة أحد األمرين املتعارضني على أن الصواب فيه أو  : شيخنا املزين  قال
  . كما قال 

ار أَْيَسَرُمها َما ملَْ ُيكْن أنه ما ُخري بـَْنيَ أَْمرَْيِن إّال اْختَ  - صلى اهللا عليه وسلم  –وثبت عن النيب :  قلت
  ".ِإْمثاً 

أن عماراً كان مكلفا حمتاطاً لنفسه : والفرق بينه وبني عمار فيما حكينا عنه من األخذ بأشد األمور: قلتُ 
َيُسروا وال :" وقال . كان ُمشرعا موسعًا على الناس لئال حيرج أمته   - صلى اهللا عليه وسلم –ودينه والنيب 

  ". تـَُعسروا
  ) 3/669شرح خمتصر الروضة ".( لبعض أصحابه يف سياق اإلنكار عليه إن فيكم منكرين منفرين وقال
  . على هذه القاعدة فقد رجحنا يف قضايا اخلالف التيسري وسنذكر أمثلته يف حبث احلاجة وبناء

  
  : قاعدة تغيير الفتوى بتغير الزمان: ثانياً 
يل هذه القاعدة فمن ذلك أن عمر مل يعط املؤلفة لعمل أمري املؤمنني عمر نصيب كبري يف تأص كان

  .قلوم مع وروده يف القرآن ورأى أن عز اإلسالم موجب حلرمام
إلغاؤه للنفي يف حد الزاين البكر خوفًا من فتنة احملدود وإلتحاقه بدار الكفر ألن إميان الناس  وكذلك

  . يضعف مع الزمن
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بالتقاط ضالة اإلبل وبيعها وحفظ مثنها لصاحبها كما رواه مالك املؤمنني عثمان رضي اهللا عنه يأمر  وأمري
عن التقاط ضالة اإلبل وذلك ملا رأى  - صلى اهللا عليه وسلم  –رمحه اهللا تعاىل عن ابن شهاب الزهري مع يه 

ا طلقها 
ّ
  . الرمحن يف مرض موته عبدمن فساد األخالق وخراب الذمم وورث متاضر األسدية مل

ال يصلح الناس : املؤمنني علي رضي اهللا عنه يضمن الصناع بعد أن كانت يد الصانع أمانة قائال  وأمري
  .إال ذاك

وقد أقروا مبدأ تغري " : تراث اخللفاء" األستاذ صبحي احملمصاين مسجال موقف الصحابة يف كتابه  ويقول
ص مبا يالئم حكمة التشريع وفالح االجتهاد فتوسع عمر الفاروق بوجه خاص يف االجتهاد ويف تفسري النصو 

عديدة منها املؤلفة قلوم  مسائلوتعرض يف ذلك ل . العباد ويناسب تطور الزمان واملكان وتقلبات األحوال 
والطالق الثالثي املتسرع وبيع أمهات األوالد وعدم التغريب يف احلدود وإعفاء السارق من القطع عام ااعة 

بًا وزجرًا للمذنبني وارمني وحتديد عاقلة الدية يف القتل واجلراح وتفصيل أمور ضريبة وتطوير عقوبة التعزير تأدي
  ) 589": الراشدين خللفاءتراث ا.(اخلراج

  .حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور: روي عن عمر بن عبد العزيز قوله وقد
الصدر األول فإذا وجدت أسباا ترتبت قال ابن رشد إن هللا أحكامًا مل تكن أسباا موجودة يف  وقد

  .عليها أحكامها
  ". ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان: القاعدة وردت يف جملة األحكام العدلية بعنوان  هذه
قاعدة ليست على إطالقها فليست كل األحكام تتأثر بتغري الزمان فوجوب الصالة والصوم والزكاة  وهي

من أحكام املعامالت واألنكحة وكذلك فإن املنهيات القطعية كاالعتداء على النفس واحلج وبر الوالدين والكثري 
الناس بالباطل ومنها الغش واخليانة  لواألموال واألعراض وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأكل أموا

هالة فكل تلك ال وحمرمات عقود األنكحة وحمرمات عقود البيوع املشتملة على الربا أو الغرر الفاحش أو اجل
  . تستباح إال بالضرورات اليت تبيح احملظورات

عامة فمحرمات املقاصد اليت تعىن أن العقد يشتمل على املفسدة اليت ى الشارع عنها ال جتيزها  وبصفة
  . احلاجة

ىل من ذلك فإن حمرمات الذرائع اليت يتوصل ا إىل املفسدة وواجبات الوسائل اليت يتوصل ا إ وبالعكس
مصلحة فإا تتغري بتغري الزمان ألا تدور مع املصاحل جلبًا واملفاسد درءًا فإذا رجحت مصلحة على املفسدة 

  . إىل طلب ارةاليت من أجلها كان احلظر فإن النهي يستحيل تارة إىل ختيري وت
د يتكم عن كنت ق: "أشار الشارع إىل ذلك يف مسائل كان ى عنها أو أمر ا فمن قبيل النهي وقد

  ". زيارة القبور فزوروها
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إمنا يتكم من : ى عن ادخار حلوم األضاحي مث رفع النهي قائال -صلى اهللا عليه وسلم  –كان   وقد
  . أجل الدافة فكلوا وادخروا

  .. لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك:" غلبت املشقة سقط األمر  وإذا
ية وأما القطعيات من األحكام فال تتغري فال ميكن أن تتغري املواريث يتغري هو األحكام االجتهاد فالذي

  .بدعوى أن املرأة أصبح هلا شأن وال ميكن أن يتغري حترمي ربا النسيئة يف بالد اإلسالم وال حترمي أكل امليتة واخلنزير
الثابت فيبقى ثابتا ما دام اإلنسان على هذه األرض له ضروراته اليت ال ينفك عنها يتصف بكل  فأما

وهو ظلوم جهول ال " وخلق اإلنسان ضعيفا"صفاته اليت حتتاج إىل ضبط من الشرع فهو ضعيف أمام شهواته 
  . يقدر مسئولية أمانته وخالفته يف هذا الكون 

ان واملكان أمر معهود نص عليه غري واحد من العلماء كابن القيم فإن تغري الفتوى بتغري الزم وكذلك
والقرايف وهلم سلف من أعمال الصحابة رضوان اهللا عليهم كما أشرنا وفتاويهم وليس ذلك إال لرتجح مصلحة 

يف زمن من األزمنة والزمن ال  ةشرعية مل تكن راجحة يف وقت من األوقات أو لدرء مفسدة حادثة مل تكن قائم
  : غري فهو كما قال الشاعر يت

ْهُر ِإال لَيَلُة ونـََهارَُها وإال طُُلوُع الَشمِس ُمثَ ِغيارَُها وَما يتغري هو أحوال أهل الزمن واملصاحل اليت  والذي الد
  .تبىن عليها األحكام جلباً واملفاسد اليت تراعيها الشريعة درء

نيفة وأيب يوسف وحممد أن االستئجار على الطاعات فقد اتفقت النقول عن أئمتنا أيب ح: رد احملتار  ومن
باطل لكن جاء من بعدهم من اتهدين الذين هم أهل التخريج والرتجيح فافتوا بصحته على التعليم للقرآن 

وأخذ األجرة لضاع القرآن  االستئجارة فإنه كان للمعلمني عطايا من بيت املال وانقطعت فلو مل يصح للضرور
وفيه ضياع الدين الحتياج املعلمني إىل االكتساب وأفىت من بعدهم أيضا من أمثاهلم بصحته على األذان 
واإلمامة ألما من شعائر الدين فصححوا االستئجار عليهما للضرورة أيضا فهذا ما أفىت به املتأخرون عن أيب 

  . أصحابه لو كانوا يف عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قوهلم األولحنيفة و  احنيفة وأصحابه لعلمهم بأن أب

أن ما خالف فيه األصحاب أمامهم األعظم ال خيرج عن مذهبه إذا رجحه املشايخ املعتربون ) واحلاصل(
وكذا ما بناه املشايخ على العرف احلادث لتغيري الزمان أو للضرورة وحنو ذلك ال خيرج عن مذهبه ألن ما رجحوه 

والضرورة باعتبار أنه لو كان حياً  الزمانجح دليله عندهم مأذون به من جهة األمام وكذا ما بنوه على تغري لرت 
  .لقال مبا قالوه ألن ما قالوه إمنا هو مبين على قواعده أيضا فهو مقتضى مذهبه

 
  القسم الرابع
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  : قواعد كبرى تعتمد في فقه األقليات
سري ورفع احلرج، وتغري الفتوى بتغري الزمان، وتنزيل احلاجة منزلة قاعدة التي: ومن أبرز هذه القواعد

  . الضرورة، والعرف، والنظر يف املآالت، وقيام مجاعة املسلمني مقام القاضي
  : ونتقصر يف هذه احللقة على القاعدتني األوليني

  قاعدة التيسير ورفع الحرج وتجلياتها : أوالً 
  : إن الشارع مل يقصد إىل التكليف بالشاق واإلعنات فيه والدليل على ذلك أمور: قال الشاطيب 

ُهْم ِإْصَرُهْم وَ : "النصوص الدالة على ذلك كقوله تعاىل: أحدها َكاَنْت َعَلْيِهْم   لِىت ٱ َألْ◌ْغلَـٰلَ ٱَوَيَضُع َعنـْ
: البقرة" ]ِمن قـَْبِلَنا لِذينَ ٱَنآ ِإْصرًا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى َربـَنا َوَال َحتِْمْل َعَليْـ : "وقوله[ 157:األعراف" [
، وحديث "بُِعثُت باحلَِنيفية السمحة:" ويف احلديث" قال اهللا تعاىل قد فعلت : " ويف احلديث [ 286/2

ِر إالّ اْخَتار أَْيَسَرُمها َما َملْ بـَْنيَ أَْمَرْيِن َأَحُدُمها أَْيَسُر من اآلخَ  -صلى اهللا عليه وسلم–ما ُخيـَر رسوُل اهللا : " 
  ". ُيكْن ِإْمثاً فَإْن َكاَن ِإْمثاً َكاَن أَبـَْعَد الناِس ِمْنهُ 

  . كان قاصداً للمشقة ملا كان مريداً لليسر وال التخفيف ولكان مريداً للحرج والعسر وذلك باطل  ولو
ما ثبت أيضًا من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به ومما علم من دين األمة ضرورة   : والثاني

كرخص القصر والفطر واجلمع وتناول احملرمات يف االضطرار ، فإن هذا منط يدل قطعًا على مطلق رفع 
  . لاألعما اماحلرج واملشّقة ، وكذلك ماجاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب يف االنقطاع عن دو 

- 2/121 : املوافقات( .كان الشارع قاصداً للمشقة يف التكلف ملا كان مث ترخيص وال ختفيف  ولو
122. (  

سالفة الذكر عامة يف املشّقة بنوعيها الشديد واملتوسط ، وإذا فرضنا أن رفع احلرج مفقود  فالنصوص
يف أصل رفع احلرج كما إذا  فيه صيغة عموم فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة خمتلفة اجلهات متفقة

والقصر والفطر يف  ،وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب املاء والصالة قاعدًا عند مشقة طلب القيام 
  . السفر ، واجلمع بني الصالتني يف السفر واملرض واملطر ، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل

  : نهاعرب العلماء بعبارات خمتلفة عن أسباب رفع احلرج م وقد
  : البلوى عموم
  .احلالة أو احلادثة اليت تشمل كثرياً من الناس ويتعّذر االحرتاز منها وهو
  .ما متس احلاجة إليه يف عموم األحوال كنجاسة النعل واخلف تطهر بالدلك أو
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  : الغلبة
  . تنزل منزلة الضرورة يف إفادة اإلباحة  الغلبة
  : االحتراز  عسر

  . صعوبة التحفظ عن أمر وهي يف العبادات وغريها ومعناها
  ".املتعذر يسقط اعتباره واملمكن يستصحب فيه التكليف:" عنه القرايف بالتعذر حيث قال وعّرب 
  ".ال إن عسر االحرتاز منه: " خليل فقد قال وأما

  .عما يعسر كحدث مستنكح وعفى
مصلحة التأليف يف الدين أعظم من مصلحة الن : ابن تيمية ترك بعض املستحبات تأليفا قائال ويرى

  . فعل مثل هذا كما ترك النيب صلى عليه وسلم تغيري بناء البيت ملا يف إبقائه من تأليف القلوب 
.( اخلالف شر: أنكر ابن مسعود على عثمان إمتام الصالة يف السفر مث صلى خلفه متما وقال و

  )407-22الفتاوى 
  : العذر باختالف العلماء  -
إذا مل يكن يف املسألة سنة : اإلنكار يف مسائل االختالف ومسائل االجتهاد يقول ابن القيم  معد

 -3إعالم املوقعني . ( وال إمجاع ولالجتهاد فيها مساغ مل تنكر على من عمل فيها جمتهدًا أو مقلدًا 
365 (  

من أتى شيئا خمتلفا يف حترميه إن اعتقد حتليله مل جيز اإلنكار عليه إال : العز بن عبد السالم  ويقول
  ) . 109 - 1قواعد األحكام ( أن يكون مأخذ احمللل ضعيفاً 

قدمنا تأصيل االختالف وأسبابه املشروعة يف حديثنا عن اختالف الصحابة رضوان اهللا عليهم  وقد
  .تالف ضرورية للفقيه حىت يتسع صدره وينفسح أفقهأن معرفة االخ: ونضيف هنا

  . من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه: قال قتادة فقد
  . من مل يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه: هشام بن عبيد اهللا الرازي وعن
  . ال ينبغي ألحد أن يفيت الناس حىت يكون عاملان باختالف الناس: عطاء وعن
ال ينبغي ملن ال يعرف االختالف أن يفيت وال جيوز ملن ال يعلم األقاويل أن : حيي بن سالم وقال

  . هذا أحب أيلّ : يقول
غري ذلك من األقوال يراجع الشاطيب يف املوافقات وقد عد معرفة االختالف من املزايا اليت على  إىل
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  . اتهد أن يتصف ا
فاعلم أن هذا االختالف قد يكون سبباً للتيسري  تقرر ما تقدم من جواز االختالف بني أهل احلق إذا

  . والتسهيل والتيسري مقصد من مقاصد الشريعة بنص الكتاب والسنة كما مر عن الشاطيب وغريه
هذا قد يكون بني املذاهب وقد يكون بني االحتماالت املتعارضة أماراا وقد صار :باألخف  القول

ينِ ٱَوَما َجَعَل َعَلْيكْم ِىف : "، وقوله" ْلُعْسرَ ٱَوالَ يُرِيُد ِبُكُم  ْلُيْسرَ ٱِبُكُم  هُ لل ٱيُرِيُد : "إليه بعضهم لقوله تعاىل لد 
  ". بُعْثُت باحلَِنيِفيِة السْمَحِة " - وسلم ليهصلى اهللا ع –وقوله " ِمْن َحرَجٍ 

وحاصله  خيالف األخذ باألقل فإن هناك يشرتط االتفاق على األقل وال يشرتط ذلك هاهنا وهذا
  . يرجع إىل أن األصل يف املضار املنع إذ األخف منهما هو ذلك 

الزركشي يف البحر احمليط .( جيب األخذ باألشق كما قيل هناك جيب األخذ باألكثر:  وقيل
4/340 (  

  : الطويف يف الرتجيح عند تعارض الدليلني قال
كما يروى يف األثر ويف ". يف ويباحلق ثقيل مري والباطل خف" يأخذ بأشد القولني ألن :  الثاين
  . إذا ترددت بني أمرين فاجتنب أقرما من هواك : احلكمة 

َما ُخيـَر َعماُر : - صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا : الرتمذي من حديث عائشة قالت  وروى
  ". أَْرَشَدُمها:" ويف لفظ . بـَْنيَ أَْمَرْيَن إال اْخَتاَر َأَشدُمها

فثبت ذين اللفظني . ورواه أيضا النسائي وابن ماجه. هذا حديث حسن غريب : الرتمذي  قال
  . للحديث أن الرشد يف األخذ باألشد 

يريد "يأخذ بأخف القولني لعموم النصوص الدالة على التخفيف يف الشريعة كقوله عز وجل :  الثالث
  ]. 185البقرة " [اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر

  ] 78احلج " [وما جعل عليكم يف الدين من حرج" وقوله
بعثت :" - صلى اهللا عليه وسلم  –وقوله ". ال ضرر وال ضرار :" - صلى اهللا عليه وسلم – وقوله

  ". باحلنيفية السمحة السهلة 
من قواعد الشريعة أن يستدل خبفة أحد األمرين املتعارضني على أن الصواب فيه : شيخنا املزين  قال

  . كما قال أو  
أنه ما ُخري بـَْنيَ أَْمَرْيِن إالّ اْخَتار أَْيَسَرُمها َما ملَْ ُيكْن  -صلى اهللا عليه وسلم  –وثبت عن النيب :  قلت
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  ".ِإْمثاً 
أن عمارًا كان مكلفا حمتاطاً : والفرق بينه وبني عمار فيما حكينا عنه من األخذ بأشد األمور: قلتُ 

:" وقال . كان ُمشرعا موسعًا على الناس لئال حيرج أمته   - هللا عليه وسلمصلى ا –لنفسه ودينه والنيب 
  ". َيُسروا وال تـَُعسروا

شرح خمتصر الروضة ".( لبعض أصحابه يف سياق اإلنكار عليه إن فيكم منكرين منفرين وقال
3/669 (  

  . احلاجة على هذه القاعدة فقد رجحنا يف قضايا اخلالف التيسري وسنذكر أمثلته يف حبث وبناء
  : قاعدة تغيير الفتوى بتغير الزمان: ثانياً 
لعمل أمري املؤمنني عمر نصيب كبري يف تأصيل هذه القاعدة فمن ذلك أن عمر مل يعط املؤلفة  كان

  .قلوم مع وروده يف القرآن ورأى أن عز اإلسالم موجب حلرمام
دود وإلتحاقه بدار الكفر ألن إميان الناس إلغاؤه للنفي يف حد الزاين البكر خوفًا من فتنة احمل وكذلك

  . يضعف مع الزمن
املؤمنني عثمان رضي اهللا عنه يأمر بالتقاط ضالة اإلبل وبيعها وحفظ مثنها لصاحبها كما رواه  وأمري

عن التقاط ضالة اإلبل  -صلى اهللا عليه وسلم  –مالك رمحه اهللا تعاىل عن ابن شهاب الزهري مع يه 
ا طلقها 

ّ
لرمحن يف مرض ا عبدوذلك ملا رأى من فساد األخالق وخراب الذمم وورث متاضر األسدية مل

  . موته
ال يصلح : املؤمنني علي رضي اهللا عنه يضمن الصناع بعد أن كانت يد الصانع أمانة قائال  وأمري

  .الناس إال ذاك
وقد أقروا مبدأ " : تراث اخللفاء" األستاذ صبحي احملمصاين مسجال موقف الصحابة يف كتابه  ويقول

االجتهاد ويف تفسري النصوص مبا يالئم حكمة التشريع  تغري االجتهاد فتوسع عمر الفاروق بوجه خاص يف
عديدة منها  مسائلوتعرض يف ذلك ل . وفالح العباد ويناسب تطور الزمان واملكان وتقلبات األحوال 

املؤلفة قلوم والطالق الثالثي املتسرع وبيع أمهات األوالد وعدم التغريب يف احلدود وإعفاء السارق من 
وتطوير عقوبة التعزير تأديباً وزجراً للمذنبني وارمني وحتديد عاقلة الدية يف القتل واجلراح القطع عام ااعة 

  ) 589": الراشدين خللفاءتراث ا.(وتفصيل أمور ضريبة اخلراج
  .حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور: روي عن عمر بن عبد العزيز قوله وقد
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مل تكن أسباا موجودة يف الصدر األول فإذا وجدت أسباا ترتبت قال ابن رشد إن هللا أحكاماً  وقد
  .عليها أحكامها

  ". ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان: القاعدة وردت يف جملة األحكام العدلية بعنوان  هذه
قاعدة ليست على إطالقها فليست كل األحكام تتأثر بتغري الزمان فوجوب الصالة والصوم  وهي
حلج وبر الوالدين والكثري من أحكام املعامالت واألنكحة وكذلك فإن املنهيات القطعية كاالعتداء والزكاة وا

الناس بالباطل  لعلى النفس واألموال واألعراض وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأكل أموا
با أو الغرر الفاحش ومنها الغش واخليانة وحمرمات عقود األنكحة وحمرمات عقود البيوع املشتملة على الر 

  . أو اجلهالة فكل تلك ال تستباح إال بالضرورات اليت تبيح احملظورات
عامة فمحرمات املقاصد اليت تعىن أن العقد يشتمل على املفسدة اليت ى الشارع عنها ال  وبصفة

  . جتيزها احلاجة
الوسائل اليت يتوصل  من ذلك فإن حمرمات الذرائع اليت يتوصل ا إىل املفسدة وواجبات وبالعكس

ا إىل مصلحة فإا تتغري بتغري الزمان ألا تدور مع املصاحل جلبًا واملفاسد درءًا فإذا رجحت مصلحة 
  . إىل طلب ارةعلى املفسدة اليت من أجلها كان احلظر فإن النهي يستحيل تارة إىل ختيري وت

كنت قد يتكم : "ا فمن قبيل النهيأشار الشارع إىل ذلك يف مسائل كان ى عنها أو أمر  وقد
  ". عن زيارة القبور فزوروها

إمنا يتكم : ى عن ادخار حلوم األضاحي مث رفع النهي قائال -صلى اهللا عليه وسلم  –كان   وقد
  . من أجل الدافة فكلوا وادخروا

  .. لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك:" غلبت املشقة سقط األمر  وإذا
يتغري هو األحكام االجتهادية وأما القطعيات من األحكام فال تتغري فال ميكن أن تتغري  فالذي

املواريث بدعوى أن املرأة أصبح هلا شأن وال ميكن أن يتغري حترمي ربا النسيئة يف بالد اإلسالم وال حترمي أكل 
  .امليتة واخلنزير

ه ضروراته اليت ال ينفك عنها يتصف بكل الثابت فيبقى ثابتا ما دام اإلنسان على هذه األرض ل فأما
وهو ظلوم جهول " وخلق اإلنسان ضعيفا"صفاته اليت حتتاج إىل ضبط من الشرع فهو ضعيف أمام شهواته 

  . ال يقدر مسئولية أمانته وخالفته يف هذا الكون 
ابن القيم فإن تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان أمر معهود نص عليه غري واحد من العلماء ك وكذلك
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والقرايف وهلم سلف من أعمال الصحابة رضوان اهللا عليهم كما أشرنا وفتاويهم وليس ذلك إال لرتجح 
يف زمن من  ةمصلحة شرعية مل تكن راجحة يف وقت من األوقات أو لدرء مفسدة حادثة مل تكن قائم

  : األزمنة والزمن ال يتغري فهو كما قال الشاعر 
  الدْهُر ِإال لَيَلُة ونـََهارَُها وإال طُُلوُع الَشمِس ُمثَ ِغيارَُها وَما

يتغير هو أحوال أهل الزمن والمصالح التي تبنى عليها األحكام جلبًا والمفاسد التي  والذي
  .تراعيها الشريعة درء

فقد اتفقت النقول عن أئمتنا أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد أن االستئجار على : رد احملتار  ومن
الطاعات باطل لكن جاء من بعدهم من اتهدين الذين هم أهل التخريج والرتجيح فافتوا بصحته على 

وأخذ  ستئجاراالالتعليم للقرآن للضرورة فإنه كان للمعلمني عطايا من بيت املال وانقطعت فلو مل يصح 
األجرة لضاع القرآن وفيه ضياع الدين الحتياج املعلمني إىل االكتساب وأفىت من بعدهم أيضا من أمثاهلم 
بصحته على األذان واإلمامة ألما من شعائر الدين فصححوا االستئجار عليهما للضرورة أيضا فهذا ما 

نيفة وأصحابه لو كانوا يف عصرهم لقالوا ح اأفىت به املتأخرون عن أيب حنيفة وأصحابه لعلمهم بأن أب
  . بذلك ورجعوا عن قوهلم األول

أن ما خالف فيه األصحاب أمامهم األعظم ال خيرج عن مذهبه إذا رجحه املشايخ ) واحلاصل(
املعتربون وكذا ما بناه املشايخ على العرف احلادث لتغيري الزمان أو للضرورة وحنو ذلك ال خيرج عن مذهبه 

والضرورة  الزمانحوه لرتجح دليله عندهم مأذون به من جهة األمام وكذا ما بنوه على تغري ألن ما رج
  .باعتبار أنه لو كان حياً لقال مبا قالوه ألن ما قالوه إمنا هو مبين على قواعده أيضا فهو مقتضى مذهبه

  الرجوع إلى المراجع اآلتية متوفرة ككتب الكترونية: مالحظة 
  بيةصناعة الفتوى البن 

  فقه النوازل لألقليات المسلمة تأصيال وتطبيقا لمحمد يسري ابراهيم 
  في فقه األقليات المسلمة ليوسف القرضاوي

ضمن نسق القواعد التي تم اعتمادها في محاضرات  قاعدة واحدةكل طالب ملزم بالتطبيق على 
  المقياس وتم تكليف كل طالب بإعداد بطاقة بحثية بخصوصها

  باالجتهادـ قواعد تتعلق 
  ـ قواعد تتعلق بالرخص
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  ـ قواعد الضرورة
  ـ  قواعد التيسير ورفع الحرج

  ـ قواعد  متعلقة بالعرف 
  ..قاعدة اعتبار المآل 

  واستخالص وجه تطبيق  كل قاعدة من هذه القواعد على األقليات المسلمة

 

  
 

 

 

 


