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 جتهاد التنزيليتعريف اال

 :تعريف االجتهاد التنزيلي

 -وكما سبق–اإلجتهاد التنزيلي صفة و موصوف فاإلجتهاد هو الموصوف عند أهل اللسان : لغة

 ."بدل الوسع والمجهود في طلب األمر"

َل يُنِزُل " التنزيل"وأما الصفة فهي   لُت هذا مكان هذا "أي نسبة إلى التنزيل والتنزيل من نَزَّ ونَزَّ

 ."والنازلة المصيبة الشديدة تنزل بالناس... التنزيل ترتيب الشيء: أقمته ُمقَامه وقال ابن فارس

ولذلك أطلق على " تيبيالتر"في اللغة يرادف لفظ " التنزيل"ولما كان التنزيل هو الترتيب فلفظ 

التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله "لما كان نزوله مرتبا منجما فـ" التنزيل"القران

 ."مفرقا ومرة بعد مرة

وحصيلة هذه التعريفات عند أهل البيان هي ان اإلجتهاد التنزيلي هو بذل الوسع في طلب    

 األمر على الترتيب أو مرتبا 

ذكر في مدونات المتقدمين،  -أقصد اإلجتهاد التنزيلي-الحقيقة لم يكن لهذا اللفظ في: اصطالحا    

إلى ... ولكن ذكرت معانيه وصوره المتمثلة في القياس وتحقيق المناط واإلستحسان وسد الذرائع

 .كما سماها الغزالي" الموهومة" غير ذلك من األدلة التبعية أو

كانوا أكثر تعرضا لهذا النوع من اإلجتهاد فقط ذكروا لفظ  إال أن المتأخرين بخالف المتقدمين   

وحاولوا تعريفه ووضع قواعد تضبطه وأكثر ما نجد مثل هذه القواعد في كتب " التنزيل"

 الفتوى والقضاء، وما يسوغ ذلك هو أن القضاء والفتوى من مظاهر وصور اإلجتهاد التنزيلي 

الحلول، وقد نََزلَهم وَنَزَل عليهم ونََزَل بهم ، :النزول "و( نزل) من  : لغة: تعريف التنزيل    

له تنزيالً والتنزيل ( بالكسر شاذ)يَْنزل نُُزوال وَمْنَزالً وَمْنِزالً  له بمعنًى ونَزَّ لَه أْنَزله ونَزَّ وتنزَّ

ل :أيضا   ".النُُّزول في ُمْهلَة  :الترتيب والتننزُّ

 أن اإلنزال يستعمل في الدفعة والتنزيل يستعمل في التدريج" زيل ،والفرق بين اإلنزال والتن  

جعل الشيء نازال : فاإلنزال "كالهما بمعنى التحرك والتنقل من فوق إلى تحت وهكذا "

اإلنتقال من علو إلى أسفل ،وهو الحقيقة في انتقال الذوات من علو ،ويطلق اإلنزال :،والنزول 

غوي على معان راجعة إلى تشبيه عمل بالنزول ،العتبار شرف ومادة اشتقاقه بوجه المجاز الل
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وفي قوله   -62:األعراف–" قَْد  أَنَزْلنَا َعلَْيُكْم ِلَباًسا" ورفعة ومعنوية كما في قوله تعالى 

 أَْزَواج  :" سبحانه
َن األَْنعَاِم ثَماِنيةً ألن خلق هللا عطاَءه يجعل كوصول  -2:الزمر–" َوأَنَزَل لَُكم م ِ

 ."لشيئ من جهة عليا لشرفها

 ".مصدر بمعنى المفعول للمبالغة في الوصف" والتنزيل   

والتنزيل المراد في البحث إنما هو تنزيل األحكام الشرعية على الوقائع والمستجدات في حياة     

 وسيقع التركيز. اإلجتماعية والسياسية والإلقتصادية والفكرية واألخالقية: الناس في كل مناحيها

مقارنة  -العملي:أي-على الجانب العملي منها أكثر من النظري ،وذلك لوضوحه وجالئه نسبيا

 بالنظري الفكري 

 .فاألول يمكن دراسته ومالحظته وقياسه بينما الثاني موضوعه ذاتي خفي اإلحتمال   

عض شاع استخدام مصطلح التنزيل عند المحدثين غير أن هناك ب: التنزيل في اإلصطالح: ثانيا

االساخدامات عند المتقدمين فهم يستعملونه في معنيين أما المعنى األول فهو المرادف للوحي 

شهد الصحابة التنزيل ويقصدون نزول القران وهو استعمال قراني قبل كل شيئ وقد :كقولهم

- 26:األحقاف–" تنزيل الكتاب من هللا العزيز الحكيم" جاء في كثير آياته كقوله سبحانه وتعالى

وقد استخدم لفظ التنزيل بنفس المعنى المقصود في البحث : استخدام المتقدمين لهذا المصطلح 

وبيان :" بعض المتقدمين منهم اإلمام الشاطبي الذي استعمل هذا المصطلح عدة مرات منها قوله

 ."ذلك أن الدليل الماخوذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط المعين
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بقة وجود حكم مراع لمناط الفعل المحكوم عليه ودليل مراعاة المناط أو ومعنى العبارة السا

 ."بقيد الوقوع" المحل قوله

فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال :"واستعمل اإلمام الشاطبي أيضا صيغة الفعل في قوله 

إال  المكلفين مطلقة ومقيدة وذلك أن مقتضى إحدى المتقدمتين وهي النقلية وال ينّزل الحكم بها

 ."على ما تحقق أنه مناط ذلك اإلطالق أو على التقييد

وهو معنى مرادف لما سبق فبفرض وجود الحكم ووجود مناط أز محل لهذا الحكم فيعمل على 

هذا التنزيل والذي ال يعني شيئا آخر غير اعتباره ومراعاته عند صياغة الحكم واستعمله مرة 

تهاد ولم تتنزل األحكام الشرعية على أفعال المكلفين ولو فرض ارتفاع هذا اإلج:"أخرى في قوله

 ."إال في الذهن

وهذه عبارة بينة موضحة جليا للمراد فقد عبر بلفظ التنزل عن المعنى الدي استساغه وهو الحكم 

على أفعال المكلفين مجردة عن التوابع والتقييدات وبمفهوم مخالف فالتنزيل هو حكم الشرع 

 .اقع محاطا بمالبساته وظروف حدوثهعلى فعل المكلف في الو

والواقع شاهد :"ومن المتقدمين الذين استعملوا هذا المصطلح اإلمام ابن القيم الجوزية حين قال  

له نفس المعنى السابق حيث أن اإلمام ابن القيم كان "  بهذا والفقه تنزيل المشروع على الواقع

كره من وقائع الحال الدليل على حكم فحكم يتحدث عن رعاية البنت وحفظها وبان من خالل ما ذ

في الفقه بما تمليه مصلحة حكم بها الواقع فصاغ الحكم وفق ذلك الواقع ،ويلحظ في استعماله 
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لهذا اللفظ جليا أن أركان ثالثة وهي المشروعية ويقصد به األحكام الشرعية والواقع ويقصد به 

صياغته على إرادة وفعل وقعتا على معنا محال األحكام ومناطاتها وفعل التنزيل الذي تدل 

النزول وهي إرادة المجتهد او من يقوم بعملية التنزيل ولم أجد في حدود بحثي من استعمله بنفس 

 المعنى من المتقدمين غيرهما 

إن المحدثين من العلماء لم يحفلوا بهذا اللفظ كثيرا إال : استخدام المتاخرين لهذا المصطلح 

م ولكن استعمالهم له كان الغالب فيه إرادة التعريف أي يذكر لتعريفه ومنهم النزل القليل منه

الدكتور عبد المجيد النجار الذي اهتم بهذا الموضوع كثيرا فقد تحدث عنه في كتبه ومقاالته 

وحاول التنبيه إليه فنجده يستعمله عند الحديث عن مفهوم تطبيق الشريعة اإلسالمية 

وقد ضبط مفهومه وعّرفه " شرعية الشاملة على حياة اإلنسانتنزيل األحكام ال:"بقوله

ونعني بالتنزيل صيرورة الحقيقة الدينية التي وقع تمثلها في مرحلة الفهم إلى نمط علمي :"بقوله

وفي إطار ضبط مفهوم التنزيل نشير إلى ان هذا المعنى "تجري عليه حياة اإلنسان في الواقع

 :ن المصطلحات التاليعبر عنه بلفظ مختلف لذلك نذكر م

وقد استعمل اإلمام الشاطبي بكثرة كلمة اإليقاع أي تنفيذ الحكم الشرعي ليصبح : لفظ اإليقاع

األمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها كما أن النهي يستلزم قصده :"واقعا مثل قوله

الوقائع القولية التي ولك يوقع المجتهدون األحكام الشرعية على :"وقال أيضا"لترك إيقاعها

 ".ليست بعربية ويعتبرون األلفاظ في كثير من النوازل
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وأما التطبيق فهو اإلجراء العملي لما :"وقد استعمل النجار مصطلح التطبيق كقوله: لفظ التطبيق

 ."تم تحصيله بالفهم من األحكام الشرعية على واقع األفعال

إجراء األحكام التي مدركها :"في مثل قوله" اإلجراء"فقد استعمل القرافي : لفظ إجراء األحكام

واإلمام الشاطبي قد عبر بهذا "العوائد مع تغير تلك العوائد خالف اإلجماع وجهالة في الدين

ألن من اصول الشرع إجراء ألحكام على العوائد ومن أصوله مراعاة :"اإلصطالح في قوله

وبصدد هذا اللفظ األخير يالحظ وجود مصطلحات اخرى قدا "يهاالمصالح ومقاصد المكلفين ف

قال  -جريان األحكام-تشابه في المبنى ولكنها تخالفه من وجه مهم في المعنى من مثل

فاالختالف ناشئ من أن "قلنا جريان األحكام عليه تغليظ ألن السكر متشوف النفوس:"الغزالي

لمنزل وعملية التنزيل في هذا الجريان بخالف ما استعمال الغزالي لجريان األحكام يغفل دور ا

 .لو استعمل عبارة إجراء األحكام

عندما نقوم بتفكيك هذه االطالقات نحصل على ثالث أركان : تحليل التعاريف اإلصطالحية

 :كبرى تشكل معنى التنزيل 

افية الحكم الشرعي الذي وقع تمثله واستنباطه مجردا عن أي مالبسات خارجية أو إض :أوال

 .وهو ثابت بمناهج النظر الشرعي التي تعتمد أصول الفقه وسيلة للبحث في النصوص الشرعية

 .الواقع ونقصد به الحياة في سيرورتها محفوفة بمالبساتها: ثانيا
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القائم بمهمة النظر التنزيلي فوجود المعطى الثاني جعل النظر الشرعي ممثال في االجتهاد  :ثالثا

باستخراج أحكام مجردة بل أعطاه مهمة جديدة يقوم بها المجتهد أو المفتي أو  واإلفتناء ال يكتفي

الفقيه الذي يحتاج لوسائل نظر جديدة وغير التي يستخرج بها الحكم المجرد الخالي من التوابع 

 .واإلضافات فهو الركن الثالث من أركان معنى هذا اللفظ

المالحظ من المعاني اللغوية السابقة الذكر انها : المناسبة بين المعنى اللغوي واالصطالحي

معان  تؤدي نفس غرض اللفظ في استعماله االصطالحي وتحقق مغزاه حيث ان تلك المعاني 

حلول :اللغوية السبع المتوصل إليها إاذا جمعت للداللة على شيئ فإنها تدور في فلك واحد هو

ا االتساع على الوجه الالئق به ال على أي أمر ما في مكان بعيد واسع المساحة مع ما يعنيه هذ

وجه ألن وجوه نزوله متعددة كثيرة في الموضع المهيأ له في ترتيب محكم ونظر ثاقب معتمد 

على تمهل وتدرج بتعامل حذر ال عشوائي بما يجلب الكمال واستقامة الحال ويحيط األمر 

ل االصطالحي إذ أن مراعاة محل بالنماء والعطاء والبركة ،وهي المعاني الملحوظة في استعما

األحكام عند االجتهاد او النظر الشرعي هو نوع من التقدير الذي يحقق مقاصد الشارع من 

وراء تشريع األحكام وهذا التقدير هو اختيار من عدة احتماالت قد تناسب المحل فيتحقق المقصد 

ال بد أن يحصل وضرر البد الشرعي من تشريع األحكام او ال ودقة هذا االختيار ضابطها نفع 

ان يزال أو مصالح تحصل ومفاسد تدرأ تحقيقا لمقصج الحكم وللمقاربة بين المعنيين اللغوي 

 :واالصطالحي آتي بمثال نوقع أطراف المقارنة عليه 
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جاء رجل إلى ابن عباس :" روى يزيد بن هارون عن أبي مالك األشجعي عن سعد بن عبيدة قال

أهكذا كنت : ال،إال النار قال فلما ذهب قال له جلساؤه: متعمدا التوبة؟ قال ألمن قتل مؤمنا: فقال

إني ألحسبُه رجالً مغضبًا يريد أن يقتل رجالً :تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة قال

 ."فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك:مؤمناً قال

ية عارض الغضب على ذلك أدرك ابن عباس بثاقب بصيرته خصوص :التعليق على هذا االثر

الشخص وأن حاله يقتضي استدعاء حكم آخر لنشوء مناط يختلف عن المناط العام للتوبة أصالة 

لكون ظاهرة الغضب تنمُّ عن نية اإلقدام على جريمة القتل المحرم والسؤال لم يكن غير التماس 

ي محل الحكم زائدا للمبرر الشرعي من المفتي مما حمل ابن عباس على مراعاة معنى واقعي ف

 .عن حكم التوبة المستنبط من الدليل بدال من الحكم األصلي للتوبة النصوح

هذا تقرير ما ذكره أبو البركات ابن تيمية في محرره من تنزيل نص أحمد على :"قال ابن القيم

اصر وإنما تنزلنا هدا التنزيل ألنه قد يقال إن نظر هذا ق:"قال ابن تيمية"هذه المحامل الثالث

ونستفيد منها أن معنى التنزيل "وليس اجتهاده قائما في هذه المسألة لضعف آلة االجتهاد في حقه

في اللغة حمل من متعدد يتحكم في هذا الحمل الواقع أو توابع اضافية ،إن هذه المقارنة بين 

تبار أن االستعمالين اللغوي واالصطالحي تبين المناسبة بينهما وتحّمل نوعا من المسؤولية باع

عملية التنزيل عملية ثبت إجماال أنها دقيقة يراعى فيها محل الحكم ومقصده وينتبه فيها إلى 

حسن التقدير والصياغة حيث يسفر التنزيل على الصالح ،بقي هنا أن نستخلص تعريفا يحوي 

 .المعاني السابقة وهو المراد عند كل استعمال بعد االن في هذا البحث للفظ التنزيل
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النظر الشرعي : من خالل ما سبق يمكن أن أعرف التنزيل بأنه:ريف المقترح وأبعادهالتع

 الستخالص حكم شرعي يحكم أفعاال أوتصرفات أوقضايا مقترنا بحيثيات تلك الوقائع والنوازل 

كما -إن مفهوم التنويل كان يمكن أن ال يبحث وال ينصب عليه نظر لكن الشرع أصل مفهومه

كانا راق في المنظومة التشريعية لوجود معطيين هامين احتكم إليهما كل واحتل م -سوف نراه

أن لشريعة اإلسالم مقاصد وغايات وضعت هذه -: من أهمته فكرة تنزيل أحكام الشرع وهما

 .الشريعة من خالل أحكامها المختلفة ألجل تحقيقها لمصلحة العباد

الفا عظيما بل إن االختالف سنة من سنن أن األفعال والوقائع واالحداث تختلف فيما بينها اخت-

 .هللا في خلقه فال تكاد تجد واقعة تشبه األخرى

إن اعتماد رؤية واحدة في النظر الشرعي قائمة على وجود حكم لمسمى معين كالحد الشرعي 

مع وجود وقائع ... للسرقة وعدم إلحاق ولد الزنا بنسب األب وان القتل العمد ال يثبت بالمثقل

مسمى واحد ووجود مقصد واحد يؤدي أحيانا إلى مخالفة مقاصد الشارع من وراء كثيرة ل

تشريع األحكام لذلك احتجنا لنظر زائد عن االستنباط وهو نظر التنزيل ، وانكت سمي تنزيال 

ألنه نزول عن مستوى النظر والتجريد إلى الواقع ومفردات النازلة ألن التعريف يذكر مستوى 

 يكون إال بالعقل مستندا إلى الشرع ومستوى آخر وهو الواقع فكان ذلك النظر الشرعي وهو ال

النظر مقترنا بتلك الواقعة فكأنه نزول إليها لينتج عمه حكم لتلك الواقعة بقواعد ذلك النظر 

،إضافة إلى هذا هناك إطالقات وتعريفات أخرى للمحدثين تصب في المعنى نفسه ال داعي 

 .ودللتطويل بها اذا فهم المقص
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 الفرق بين االجتهاد النظري والتطبيقي

من المعلوم أن نصوص الشريعة محدودة وأن قضايا الحياة وأحداثها كثيرة ومتزايدة وغير 

متناهية ،لذلك كان البد من دراسة هذه النصوص دراسة علمية شمولية للحصول على أصول 

في طريق بحثه عن األحكام وقواعد كلية وضوابط عامة يستنير بها الفقيه ويسترشد بها 

الشرعية لما يجد في عصره من قضايا ونوازل ،ولقد ركز علماؤنا على الجانب النظري 

اإلستنباطي الذي يركز على استنباط الحكم الشرعي للواقعة المستجدة من األدلة التفصيلية سواء 

أو اإلجتهاد التطبيقي  هذا الحكم مبنيا على العلم او الظن ،ولكن دون التركيز على منهج التطبيق

 ومن ثم اختلفت تقريراتهم لهذا النوع من اإلجتهاد

ونالحظ أن صاحب هذا "بذل المجتهد الوسع في طلب العلم بأحكام الشريعة:"عرفه الغزالي   

التعريف قصر اإلجتهاد على على طلب العلم وهذا نادرا ما يحصل واألصل أن ما يترتب على 

بذل الوسع لنيل حكم شرعي عملي بطريق " ركشي بأنهاإلجتهاد الظن ،وعرفه الز

فيحتمل الظن أو " حكم"وقيد الزركشي االستنباط باألحكام العملية العقدية وأطلق لفظ"االستنباط

القطع وقد بينا في المحاضرات السابقة أن اإلجتهاد المتعلق باالستنباط هو الغالب على مؤلفات 

تنظير يسبق التطبيق ،وقد اعتنى الشاطبي بالنوع الثاني علم األصول ألسباب كثيرة منها أن ال

اإلجتهاد المتعلق باالستنباط والذي :من اإلجتهاد المتعلق بالتطبيق وقد قسم اإلجتهاد إلى ضربين 

نظر في دليل :اعلم ان كل مسألة تفتثر الى نظرين :" عبر عنه بالنظر في مناط الحكم قائال

ر في دليل الحكم فال يمكن إال أن يكون من الكتاب والسنة أو الحكم ونظر في مناطه ،فأما النظ
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وأما النظر في مناط الحكم فإن المناط ال يلزم ... ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس وغيرهما

ويبدو أن كل من "منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي فقط بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل

والخصوصيات بين الفهم والتطبيق ، ثم بعنى الشاطبي يوضح  المرحلتين تختلفان في الطبيعة

االجتهاد إن تعلق بالنصوص فال بد من اشتراط :" أكثر المرحلة المتعلقة باالستنباط قائال

بالعربية وان تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مخردة عن اقتضاء النصوص لها فال يلزم 

،فاالجتهاد إن "د الشرع من الشريعة جملة وتفصيال خاصةفي ذلك العربية إنما يلزم العلم بمقاص

االجتهاد البياني، االجتهاد القياسي، االجتهاد : تعلق بالستنباط ينقسم إلى أنواع يمكن حصرها في

 .االستداللي

ومعانيها .... وهو االجتهاد في فهم النصوص الشرعية وبيان معنا : "االجتهاد البياني -1

الفهم السليم لكافة النصوص التي في ألفاظها ومعانيها نوع من وأحكامهاويحتاج اليه في 

الخفاء واإللتباس فيجتهد في فهمها وبيانها العارفون باللغة العربية وأصول الشريعة 

ويبدو أن الريسوني نحا نحو الشيخ الدريني في اعتبار أن للمقاصد دور في "ومقاصدها

مناهج االجتهاد بالرأي فيما فيه "قيمتغيير النصوص وقد ذكر ذلك في مقدمة مؤلفه ال

 .رغم أن الشاطبي أشار لكفاية قواعد اللسان العربي في تفسير النصوص" نص

والمراد به االجتهاد المعتمد على القياس أي قياس الوقائع الجديدة : االجتهاد القياسي -6

تهاد التي ال نص فيها على نظائرها المساوية لها في علة الحكم فهذا النوع من االج

بنحصر في الوقائع الجديدة لكنها متماثلة لتلك المنصوص عليها واالجتهاد هنا يكمن في 
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التأكد من كون الحالة غير المنصوص عليها مماثلة للمنصوص عليها ،وأن الحالتين 

بينهما عنصر مشترك وهو علة الحكم فإذا تأكد الفقيه من كل ما سبق أصدر الحكم في 

 .ماهو عليه في الحالة المنصوصةالحالة المستجدة بمثل 

وهذا النوع يكون في الحادثة التي ليس فيها نص مباشر يتضمن  :االجتهاد االستالحي -3

حكمها وليس لها نظير مماثل يقاس عليه فحينئد تكون عمدة المجتهد في المصالح 

والمفاسد الشرعية فيتحراها ويبني عليها مستعينا في ذلك باألصول والقواعد الشرعية 

 .ذات الصلة مثل المصالح المرسلة وسد الذرائع وقواعد الموازنة والترجيح

 الفرق بين االجتهاد التطبيقي واالجتهاد النظري

بعد أن عرفنا في المحاضرات السابقة كال النوعين من االجتهاد سنذكر مجال االختالف 

 بينهما 

قد وضح الشاطبي هذا الفرق الجوهري بين : الفرق االول يكمن في العالقة بالواقع:أوال

النوعين من االجتهاد فحدد أن الفارق الجوهري بينهما هو اعتبار الواقع، فاالجتهاد 

االستنباطي ال يعتبر الواقع إال في حاالت نادرة كأخذه بعين االعتبار اسباب النزول 

والمالبسات المحيطة  وأسباب ورود األحاديث مثال ، أما االجتهاد التطبقي فقوامه الواقع

اقاضاء األدلة :"، يقول الشاطبي في هذا السياق ... بالمكلفين وظروفهم وامكاناتهم

االقتضاء األصلي قبل طروء العوارض وهو : أحدهما: بالنسبة إلى مجالها على وجهين

 .الواقع على المحل مجردا عن التوابع واإلضافات كالحكم بإباحة الصيد والبيع
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االقتضاء التبعي وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع واإلضافات كالحكم : الثاني

ويبدو من خالل ..." بإباحة النكاح لمن ال ارب له في النساء ووجوبه لمن خشي العنت

هذا النص أن االجتهاد التطبيقي يقوم على التبصر بالواقع لتنزيل األحكام على الوقائع إذ 

استثنائية اقتضت أن يعدل بها عن الحكم األصلي على نحو قد تكون مالبسات وقرائن 

يحقق مثاصد الشارع ،والعدول عن الحكم األصلي الى الحكم التبعي يكون حينها أقرب 

 الى المصلحة والعدل 

فالمرحلة االولى أي الحكم األصلي فهو األحكام الشرعية المجردة والمرحلة الثانية أي 

األفعال ال تقع في الوجود :" شخصة معينة يقول الشاطبيمرحلة التطبيق تتعلق بوقائع م

مطلقة وإنما تقع معينة مشخصة فال يكون الحكم واقعا عليها إال بعد المعرفة بأن هذا 

،فمرحلة التطبيق تعني التخطيط والبرمجة لبسط "المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام

لدين على نحو تكون فيه أحكامه مثمرة الدين على واقع الحياة وتقويم سلوك الناس بنهج ا

لمقاصدها مصلحة ألفراد المجتمع مقيمة ألخالقهم وسلوكياتهم وتعامالتهم الفردية 

فاالجتهاد التطبيقي علم عملي يقوم على فقه الواقع "والجماعية على نهج الشرع القويم

د الفقيه وظروف المكلفين المحيطة بهم وإذا كان من خصائص الواقع انه متجدد فليجد

معرفته بالواقع والنوازل كلما تجددت ، والخالصة أن اإلجتهاد النظري مجرد عن الواقع 

أما االجتهاد التطبيقي يعتبر الواقع بل قوامه على فقه الواقع وهذا يجرنا عن الحديث عن 

 .المعارف المعتبرة في كال النوعيين من االجتهاد: الفرق الثاني
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 : معارف المعتبرة في استنباط األحكام وتنزيلهاالعلوم وال: الفرق الثاني

لقد اعتنى علماء األصول في كل مصنافاتهم باالجتهاد النظري وذكروا شروطا مختلفة 

منها االحاطة بالقرآن الكريم والسنة ومعرفة  -أي االجنهاد النظري-الستنباط األحكام

معروفة في المدونات وهذه الشروط ... اللغة العربية وأصول الفقه ومقاصد الشريعة

 .األصولية لدى طالب العلم الشرعي أما المعارف والعلوم المعتبرة في التطبيق

إن األحكام تتنزل على األفعال والنوازل وفاعل وصانع هذه األحداث هو اإلنسان 

وطبيعة اإلنسان متغيرة زليست ثابته في جميع أوقاته وظروفه لذا قال الشاطبي بأن 

إضافية بحسب أحوال فاعلي الواقع ،وقد تكلم ابن القيم في فصل عن  المصالح والمفاسد

تأثير األحوال والعوارض الطارئة وتأثيرها على األحكام وتغيرها بحسب األحوالوبناء 

على هذا فإن الفهم العميق لهذا الواقع اإلنساني ال بد من االستفادة من العلوم اإلنسانية 

بحثها وقوانينها أدوات ضرورية للكشف عن التركيبة  واإلجتماعية ألن هذه العلوم بطرق

النفسية الفردية واالجتماعية التي تشكل الواقع النفسي للفرد واألمة فيما تشتمل عليه من 

أمراض وعوائق يكون من الضروري أخذها بعين اإلعتبار حينما يراد تنزيل االحكام 

المباشرة واالحتكاك بالواقع  على واقع الحياة الفردية واإلجتماعية، وكذلك للتجربة

والغوص فيه والتعايش مع البينة المدروسة مع التحلي بالفهم العلمي العميق دور في 

... النفاد إلى العوامل الخفية واألسبابب الغريبة والبعيدة في تكوين الواقع الفكري والنفسي

 .وسنزيد هذه العناصر تفصيال في المحاضرات المقبلة
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ا سبق يمكننا الحديث عن شروط المجتهد المستنيط وشروط المجتهد وعليه بناء على م

المطبق فشروط المجتهد المستنبط فالتي ذكرت سابقا من اإلحاطة بالقرآن والفقه 

التي قتلت بحثا في كتب علم األصول ، أما شروط المجتهد المطبق ... واإلجماع

والنظر ( فقه الواقع)ط الخاصباإلضافة للشروط السابقة فيجب أن يكون يجيد تحقيق المنا

" في المآالت قبل أن يجيب السؤالت ، لذا فقد وصف الشاطبي المجتهد المطبق بالذي

الرباني الحكيم والراسخ :" وقال بأنه"يستحق االنتصاب لالجتهاد والتعرض لالستنباط

فهذه كلها اشادات ترفع قيمة المجتهد المطبق " في العلم والعالم والفقيه والعاقل

والخالصة أن شروط اإلجتهاد النظري تختلف عن شروط االجتهاد التطبيقي وشروط ،

المجتهد المستنبط تختلف عن شروط المجتهد المطبق التي تحتوي على شروط األول 

 .باإلضافة لشروط أخرى سبق ذكرها

 :الفرق الثالث في الدوام واإلنقطاع 

م تنزل االحكام الشرعية على أفعال لو فرض ارتفاع هذا من االجتهاد ل:" يقول الشاطبي 

" واألفعال ال تقع في الوجود مطلقة... المكلفين إال في الذهن ألنها مطلقات وعمومات

عود اهمية تحقيق المناط في تحويله األحكام الكلية العامة المجردة إلة واقع تعج به الحياة 

ومة الشريعة في الواقع ويتمثلها المكلفون في سلوكاتهم فتطبيق األحكام الذي بضمن ديم

وعدم انحسارها في األذهان يقوم على تحقيق المناط لذا نجد الشاطبي يركز على هذا 

النوع من االجتهاد ووصفه بالذي ال يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف بفناء 

أحدهما اليمكن أن ينقطع حتى : االجتهاد على ضربين" :الدنيا يقول في هذا السياق
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والثاني يمكن أن ينقطع ( تحقيق المناط) التكليف عند قيام الساعة ينقطع أصل

 .وبإجمال هذه الفروق بين االجتهادين اجمال وإال في المسألة جزيئات أخرى"قبل

 

 المجتهدون المطبقون

 

 :ن بتنزيل األحكام فيما يلي يويمكن حصر القائم

 اإلمام، القاضي،المفتي،المكلف ، وستنعرض للحديث عن كل واحد منهم بالتفصيل 

 اإلمام

 :تعريفه : أوال 

 : يطلق اسم اإلمام في اللغة على : لغة-1

 . وهو السلطان األعظم والخليفة إمام الرعية :  ـ الخليفة 

ومنه  "كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين ،واإلمام كل من ائتم به قوم"  :ـ المقتدى به

 قوله 

 . {يوم ندعوا كل أناس بإمامهم } تعالى 

 . و أمَّ فالن الناس أي صار لهم إماما يتبعونه في صالته  :ـ المؤتَّم به في الصالة 

ً اإلمام هو الذي له الرياسة العامة في الدين : اصطالحا-2  . والدنيا جميعا

تشبيها لها باإلمامة في الصالة في اإلتباع " اإلمامة الكبرى "على الرياسة العامة ويطلق

 واإلقتداء 

 . لكون اإلمام يخلف النبي صل هللا عليه وسلم في أمته" الخالفة " و 

 : وعرف اإلمام الماوردي اإلمامة فقال 

 ."دين وسياسة الدنيا اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة في حراسة ال" 
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 : أما  ابن خلدون فعرفه بقوله 

 " في حراسة الدين وسياسة الدنيا به  ،اإلمامة هي عن صاحب الشرع" 

كان قول  ،وإذا كانت اإلمامة في الشرع تقوم على حمل الكافة على مقتضى األحكام الشرعية

 .ابن خلدون

خالفا لما  ،سياسة الدنيا عن مقتضى الشرع حتى ال يخرج أمر ،قيد الزم" سياسة الدنيا به "  

 جاء في 

وعليه فتعريف ابن خلدون  ،تعريف الماوردي الذي يوحي ظاهره بالفصل بين الدين والدنيا

 .أقرب إلى تحديد

 :معنى اإلمامة في الشرع

إمام الصلوات  ،"اإلمام " ويشترك معه في اسم  ،"الحاكم " أو " الخليفة "  ،ويسمى اإلمام

 .واإلمام العالم

الختالف متعلق كل إمامة ويشترك معه في ،ولكنه اشتراك ال يؤدي إلى االشتباه عند االستعمال

 اسم  

وهو اشتراك قد يؤدي إلى االشتباه عند االستعمال للقرب الحاصل بين  ،"القاضي " " الحاكم "

أو  ،م لكل من قضى بين اثنينوالقاضي اس: " يقول اإلمام ابن تيمية  ،متعلقات اإلمامة والقضاء

" سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان منصوبا ليقضي با لشرع  ،حكم بينهما

ولذلك البد من مراعاة السياقالذي يرد فيه لفظ الحاكم في كالم القدماء هل يقصد به الخليفة أو 

 .القاضي 

 ."القيام على الشيء بما يصلحه  "وأصلها في اللغة   ،ويسمى تصرف اإلمام سياسة

التي يتوصل بها إلى  ،فيقصدون بها السياسة العادلة" السياسة الشرعية : " أما قول العلماء 

كما كانت إسرائيل >>: المقاصد الشرعية، ومن ذلك كما جاء في حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تحقيق

وقد أنكر .هيتولون أمورهم كاإلمام مع رعيت: أي   .<< تسوسهم األنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي 

إلمكان أن يفضي هذا إلى إنكار عموم   ،ابن القيم تقسيم طرق الحكم إلي شريعة وسياسة

 .الشريعة

 ."والصحيح أنها قسم من أقسام الشريعة ال قسيم لها " والقول بأن السياسة كالقسيم للشريعة 
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 ."العادلة جزء من أجزاء الشريعة وفرع من فروعها فالسياسة : " وهذا ما أكده في قوله 

و إنما هي عدل هللا ورسوله ظهر بهذه األمارات  ،ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم"

 " والعالمات 

سياسة : " وقد سبق ذكر هذا المعنى في التعليق على تعريف اإلمامة عند ابن خلدون في قوله 

 " الدنيا به 

 : ام حكم نصب اإلم: ثانيا 

 بل ال يقام للدين إال بعقد  ،ومن أعظم واجبات الدين ،نصب اإلمام واجب وهو من فروض الكفاية

 .وهي قربة إلى هللا يجب المصير إليها واالعتماد في إظهار الحق عليها ،اإلمامة

 . الحكمة من نصب اإلمام : ثالثا 

وأداء واجب األمر بالمعروف والنهي ،ضبط مصالح جميع المسلمين ،المقصود من نصب اإلمام

 عن 

أجر اإلمام " ولذلك كان بالدين وإصالح دين الخلق و إصالح أمر الدنيا الذي ال يقوم إال  ،المنكر

 األعظم 

وإذا " تّم  و أعّم أفضل من أجر المفتي والحاكم ألن ما يجلبه من المصالح ويدرؤه من المفاسد أ

 عدمت 

لغياب الدين ، آل أمر الناس إلى الهرج و التظالم  وضياع الحقوق وضعف سلطان  ،اإلمامة

 عالحاكم بشر

 ".ولذلك يجب السعي في إزالته وال طريق في مجرى العادة إال اإلمامة" ،هللا 

 . أركان التنزيل في اإلمامة : رابعا 

 فإن أركان التنزيل في  ،و أركانه" فقه التنزيل " معنى تأسيسا على ما سبق ذكره في    

 : وتفصيل ذلك على النحو التالي . اإلمام  ،المحل المناط به حكم اإلمام ،الحكم: اإلمامة هي 
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 : الحكم : الركن األول   

 : تعريفه : أوال 

 م الصادر من اإلمام لم تختلف حقيقة الحك ،والقضاء والية خاصة ،لما كانت اإلمامة والية عامة

وتعلق حكم " بما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا " والقاضي إال من حيث تعلق حكم القاضي 

 اإلمام بسياسة 

وعليه يمكن تعريف حكم اإلمام استنادا لما جاء عند اإلمام  ،الدنيا ورعاية مصالح المسلمين

 :القرافي بأنه 

فيما تعلق بإقامة الدين ورعاية مصالح  ،جتهادأو إلزام في مسائل اال ،إنشاء إطالق"  

 "  المسلمين

المفاسد، ودفع  ،ألن هللا جعل للحكام أن ينشئوا أحكاما لضرورة درء الفناء: ـ فهو حكم إنشائي 

 .الثائرة وإبطال الخصومةوإخماد 

اإلحياء  فمثال اإلطالق حكم اإلمام بزوال الملك عن أرض زال، واإلنشاء أما إطالق أو إلزام   

 ،عنها

ال فرق في ذلك بين من تقدم له ملكها وغيره من جديد، فتصير مباحة لمن أراد إحياءها من  

 .االلزام ومثال. الناس 

 .حكم اإلمام على األغنياء بدفع نفقة زائدة على زكاة  أموالهم لسد حاجة الفقراء 

ـ وذكر مسائل االجتهاد احترازا عن حكم الحاكم الذي يأتي على خالف النصوص واإلجماع  

 فال عبرة به

 . حينئذ  

وهو المعبر عنه في تعريف الخالفة بحراسة الدين وسياسة  ،ـ أما متعلق حكم اإلمام فمعلوم 

 . الدنيا 

 : لزوم حكم اإلمام : ثانيا  

يايها الذين ءامنوا أطيعوا هللا } : واجب الطاعة لقوله تعالى  ،حكم اإلمام الزم في حق رعاياه

 . { أطيعوا الرسول و أولي األمر منكم 
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 من عدا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ،والمقصود بأولي األمر في اآلية

" فطاعتهم واجبة ألن الطاعة لهم فرع عن طاعة هللا ورسوله   ،من الخليفة إلى والي الحسبة

 وذومظهر نف

 ."العدل الذي يحكم به حكامهم 

 : المحل المناط به حكم اإلمام : الركن الثاني 

فإن المحل  ،إذا كان المحل المناط به الحكم الشرعي في التنزيل عموما هو تصرفات المكلفين

 المناط به 

ا كان أو م. وحكمه وتنفيذه  ،هو ما كان من تصرفات المكلفين متعلقا بنظر اإلمام ،حكم الحاكم

 متعلقا 

ما جاء في باب الزواجر الشرعية من  ،فمن األول. ورعاية مصالح المسلمين  ،بأمور الحكم

 حدود 

وقد جمع منها اإلمام ابن فرحون ما  ،وجملة هذه األحكام موزعة  على أبواب الفقه. وتعازير 

 يزيد عن 

ارك الصالة يقتل ويمنع المسلمون أن ت: ومنها  ،بين فيها حكم الحاكم ،المائة والخمسين مسألة

 من بيع آلة

 . ويؤدب من باع آالت اللهو ويفسخ بيعه  ،الحرب من الحربيين  

 : تأسيسا على ما سبق بيانه يمكن تقرير ما يلي و    

 وهو يجتهد في تنزيل ،ـ إن اإلمام باعتباره متصرفا في الرعية بما يحقق المصلحة

  ،وما يحيط بها من ظروف ومالبسات ،في الواقعة الجزئية ألنه ينظر،الكلي على الجزئي 

 . وهذا تنزيل للمصلحة الكلية على الواقعة الجزئية  ،ويحكم فيها بما يراه مصلحة

 ،كالحدود والتعازير فهومجتهد في تنزيلها ،ـ إن اإلمام باعتباره منفذا لكثير من األحكام الشرعية

 . وانتقاء موانعها  ،حقق شروط إقامتها ألنه ينظر في ت ،أي في تطبيقها

 لما علم من األحكام وتنزيل  ،ـ إن تنزيل اإلمام لألحكام الشرعية هو تنزيل تطبيق
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 .إنشاء فيما سكت عنه الشارع وتركه لالجتهاد في تقدير المصلحة 

وبما يجري في  ،يحيط بأحكام الدين من جهة ،وكل هذا يحتاج إلى فقه وعلم ونظر دقيق نافذ

ولذلك صح أن نطلق عليه مصطلح المجتهد المطبق الذي ينزل   ،واقع الناس من جهة ثانية

 . األحكام على الرعية

                                          

 القاضي

 :لغة و اصطالحاتعريف القاضي : أوال

 :يطلق اسم القاضي في اللغة على ما يلي: لغة -1

 .وهو القاطع لألمور المحكم لها: الحاكم -

 .وقضيت الحج والدين أي أديته: المؤدي لما عليه -

فقضاهن سبع سموات في }:يقال قضاه أي صنعه وقدره ومنه قوله تعالى : الصانع والمقدر -

 {يومين

 .القاضي هو من فوضه اإلمام لوالية القضاء :اصطالحا -2

هو صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح :تعريف القضاء - 

 :ال في عموم مصالح المسلمين،وتحليل هذا التعريف كالتالي

والصفة هنا معنى تقديري إذا وجدت ترتب عليه حكم ووصف المعنى بالحكمي : صفة حكمية 

 .رازا عن المعنى الحسي كالسواد والبياض والمعنى العقلي كالعلم والقدرةاخت

أي تصير حكم الموصوف بها واجب النفاذ ونفوذ الحكم أي  :توجب لموصوفها نفوذ حكمه

 .إمضاؤه واحترز بهذا عن حكم من ليس له تلك الصفة فإنه ال ينفذ

 .صموهو عبارة عن إلزام القاضي أمرا شرعيا لخ: حكمه الشرعي

 أي أن تعديل والتجريح من متعلقات حكم القاضي: ولوبتعديل أو تجريح

قيد تخرج به اإلمامة العظمى ألن نظر اإلمام أوسع من نظر : ال في عموم مصالح المسلمين 

 القاضي 
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 :الحكمة من نصب القضاة :ثانيا

زام الحق المقصود من هذا المنصب هو سد باب الخصومات ورفع التهارج ودرء المظالم بإل

 .أهله والقيام بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا هو تنزيل األحكام بقوة

 :أركان التنزيل في القضاء:ثالثا 

الحكم وهو المعبر عنه في أركان القضاء : يقوم التنزيل في القضاء على ثالثة أركان وهي

المعروضة على القاضي وهذا يشمل بالمقضي به، المحل المناط به حكم القاضي، وهي الواقعة 

أركان القضاء الثالثة وهي المقضي له ،والمقضي عليه،والمقضي فيه، و القائم بالتنزيل وهو 

 القاضي

 :الحكم:الركن األول

هو إنشاء إطالق أو إلزام في مسائل االجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع لمصالح : تعريفه -1 

 :كالتالي الدنيا، وتحليل هذا التعريف

والمقصود به استحداث أحكام وذلك ألن هللا جعل للحكام اإلنشاء في الشريعة وأن ": اإلنشاء"

 .حكمه تعالى هو ما حكم به الحاكم في مسائل االجتهاد

وذلك ألن اإلنشاء يكون بإطالق أمر أو بإلزام أمر ومثال اإلطالق الحكم ": اإلطالق أو اإللزام"

أو الحمام إذا توحش وخرج بذلك عن ملك صاحبه، ومثال اإللزام إيجاب بإباحة الصيد أو النحل 

 النفقة للمطلقة وتحريم إباحة المرأة لزوجها بعد القضاء بفسخ النكاح 

وال يتصور في الحكم القضائي األحكام الخمسة المعروفة في الحكم التكليفي ألن الخصام ال    

دب ومرد ذلك إلى حقيقة هذه األحكام الثالث وهي ينقطع مع القول باإلباحة أو الكراهة أو الن

 .التردد بين الفعل والترك والخصومات ال تندفع مع التردد

وذلك احترازا عن الحكم الذي يأتي على خالف اإلجماع فال عبرة به : مسائل االجتهاد المتقارب

 أو الذي ضعف مدركه جدا فال بد حينئذ من تقارب المدارك في اعتبار الحكم

ألن النزاع في مسائل العبادات ونحوها إنما يقع ألجل  :فيما يقع في النزاع لمصالح الدنيا

 .اآلخرة وهذه ال يدخلها حكم الحاكم
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 :لزوم حكم القاضي

يكون حكم القاضي نافذا ملزما غير قابل للنقض لمصلحة الحكم ألنه لو افترض النقض إما   

حب الحكم فإن هذا يؤدي إلى نقض الحكم الثاني بحكم قاض آخر أو بتغيير اجتهاد القاضي صا

اضطراب االحكام وعدم وثوق بحكم الحاكم " ونقض النقض إلى غير نهاية وهذا مفضي إلى

 ".وهو خالف المصلحة التي نصب الحاكم لها

 : ضوابط لزوم حكم القاضي -2  

ذلك كما فّصله يكون حكم القاضي المنزل على الوقائع نافذا ملزما غير قابل للنقض وضابط 

 :اإلمام القرافي ينحصر فيما يلي 

أن يكون الحكم فيما تناولته الوالية باألصالة فتخرج بهذا اجتهادات القضاة في الفتوى ولذلك  -

وقيل ال بأس به  -أي في الفتوى والقضاء-كره بعض العلماء الفتوى للقاضي خيفة الخلل فيهما

يفتي للخصم فيما خاصم فيه إليه وهذا ما اختاره  في غير مجلس القضاء وقيل بل يكره له أن

 .اإلمام السرخسي

أن يكون مستند الحكم صحيحا فال يكون على خالف اإلجماع أو خالف النص السالم عن  -

المعارض أو خالف القياس الجلي أو أن يكون قائما على الحدس والتخمين من غير مدرك 

 .عدة من القواعدشرعي وأضاف اإلمام القرافي أو على خالف قا

 .أن ال يكون الحكم على خالف السبب -

 .أن ال يكون القاضي متهما في حكمه كقضائه لنفسه -

 :المحل المناط به حكم القاضي:الركن الثاني 

وحكم القاضي مناط بكل واقعة معروضة عليه ونظره في المقضي له والمقضي عليه قائم على 

البينة على من ادعى :"واحد منهما معلوم بقوله ملسو هيلع هللا ىلص تعيين المدعي من المدعى عليه وحكم كل

ولكن تنزيل هذا الحكم على مختلف الدعاوى يفتقر إلى نظر وبذل جهد " واليمين على من انكر 

إن علم القضاء قائم على معرفة المدعي من المدعى :"في تحديد كل منهما حتى قال العلماء

كما أن القضايا قد تشتبه في  ،كل منهما فقد جمع جملة القضاء فعندما يميز القاضي حال" عليه

ظاهرها ولكن حقيقتها على خالف ذلك وإذا لم يفقه القاضي مالبسات كل قضية ربما حكم 

بخالف الصواب وأعطى الحق لغير أهله وقد ذكر اإلمام التسولي في شرحه على العاصمية 

النظر في الصورة الجزئية وإدراك ما اشتملت  فقهي القضاء والفتوى مبنيان على إعمال"...أن
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هو الفقه الزائد عن العلم و" عليه من األوصاف الكائنة فيها فيلغى طرديتها ويعمل معتبرها

بالحكم الشرعي مطلقا ألنه علم بالحكم وفهم للواقعة وتنزيل صحيح للحكم الكلي على الواقعة 

ق الناس من المنازعات في األصول فهو كل ما تعلق بحقو" المقضي فيه"الجزئية ،أما 

كالوصايا واألحباس والميراث أو في العقود كالبيوع واإليجارات و األنكحة وكانت المنازعة 

 ".حادثة ودعوى صحيحة" في

 :القاضي:الركن الثالث

 :وقد جعل له العلماء جملة من الشروط يمكن تقسيمها على النحو التالي

والعقل والبلوغفالكافر ال يكون قاضيا على أمور المسلمين كما وهي اإلسالم : شروط التكليف.1

 .ال يتصور ذلك من المجنون او الصبي

 :وهي الحرية ،الذكورية،العدالة،االجتهاد: شروط صحة التولية.2

وهي شرط في القضاء ألنه من المناصب الدينية التي يناط بها تنزيل األحكام الشرعية :الحرية-

 .لعبوديةوهذا ال يستقيم مع ا

 :كيفية التنزيل في القضاء:رابعا

 :يتم تنزيل القاضي لألحكام الشرعية وفق المراحل  التالية  

 مرحلة اإلثبات: المرحلة األولى

واإلثبات هو عبارة عن قيام الحجاج على ثبوت األسباب عند الحاكم وفي ظنه فالحكم منوط   

 :ينظر فيه القاضي وهو أنواعبسببه وتحقق السبب يحتاج على إثبات فكان أول ما 

إثبات الصفات في الذوات نحو ثبوت العدالة أو الجرح أو األهلية بمختلف متعلقاتها كأهلية -1

 .اإلمامة أو الحضانة أو الوصية أو الوالية

 .ثبوت أسباب المطالبات نحو ثبوت مقدار التلف في المتلفات أو مقدار النفقات -2

وت األسباب الموجبة لالستحقاق نحو ثبوت التحليف ممن يتعين إثبات الحجاج الموجبة لثب -3

 .عنده الحلف وثبوت إقامة البيانات ممن أقامها
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إثبات الصفات الموجبة الممكنة من التصرف في األموال كالترشيد في الصبيان والبنات -4

التصرف  وإزالة الحجر عن المفلسين والمكاتبين والمبذرين والمسرفين أو المزيلة للمكنة من

 .كضرب الحجر على السفهاء وغير البالغين والمكاتبين والمفلسين

 :مرحلة إصدار الحكم:المرحلة الثانية

فإذا قامت الحجة ،تعين على القاضي الحكم بما غلب على ظنه انه الحق ألن الحكم من لوازم 

مما يدل على قوة "حكمأن المشهور أن الثبوت "الثبوت وقد نقل اإلمام القرافي عن فقهاء المذهب

 .المالزمة بينهما حتى كأنه إذا تحقق الثبوت تحقق الحكم بالضرورة

 مرحلة تنفيذ الحكم:المرحلة الثالثة

وهو اإللزام بالحبس أو اخذ المال بيد القوة ودفعه إلى مستحقه وتخليص سائر الحقوق وإيقاع   

الطالق على من يجوز له  إيقاعهوغير ذلك من األحكام القضائية التي يتولى تنفيذها من تعين 

 .لذلك من العمال واألعوان

القاضي وحقيقة حكمه  تأسيسا على ما سبق بيانه في معنى التنزيل وحقيقة القضاء وشروط

 :ومتعلقه يمكن تقرير ما يلي

إن القضاء باعتباره نظرا في المنازعات والوقائع الجزئية المتعلقة بها واجتهادا في ايصال -1

 .الحق ألهله بناء على ما تقرر في نصوص الشريعة هو اجتهاد تنزيل الكلي على الجزئي

ينظر فيما "خص من درجة الفتوى ألن القاضيإن القضاء باعتباره اجتهاد تنزيل هو درجة أ -6

... ينظر فيه المفتي من األمور الجزئية وزيادة ثبوت أسبابها ونفي معارضها وما أشبه ذلك 

ألنه يزيد على مجرد النظر العام في المسائل المجردة إلى "فنظر القاضي أوسع من نظر المفتي

 .نظر أخص يحيط بكل مالبسات واقعة بعينها

يل القاضي لألحكام الشرعية هو تنزيل إنشاء واإلنشاء قد يكون إلزاما بفعل أو إلزاما إن تنز -3

 بترك

وكل ذلك يحتاج إلى فقه وعلم دقيق باألحكام الشرعية المبينة لحقوق الناس بعضهم على بعض   

والمتعلقة بالحدود والزواجر والعقوبات وكذا إلى دراية بواقع الناس وطبائعهم وأعرافهم 

 .ال معاشاتهم ولذلك صح إطالق مصطلح فقه التنزيل على كل تصرفات القضاةوأحو
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 المفتي

 :تعريف المفتي:أوال

 :يطلق اسم المفتي في اللغة على: لغة.أ

 :وأفتاه في األمر أبانه له ،والفتيا عي تبيين المشكل من األحكامومنه قوله تعالى: المبين لألمر. 1

 .{ويستفتونك في النساء قل هللا يفتيكم فيهن}

يوسف أيها } :ي فسرتها ومنه قوله تعالى أ وأفتيت فالنا في رؤيا إذ عبرتها له: العابر للرؤيا .6

 .{الصديق أفتنا في سبعة بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

 .حكم بيان المسألةوأفتيه في مسألته إذا أجبته عنهاومصدره اإلفتاء وهو : المجيب عن المسألة.3

 : اصطالحا.ب

وخص بعض من ألف في الفتوى استقالال، المفتي، فعرفوه بتعريفهم للفتوى أو بتعريف ذات     

 :المفتي، فممن عرفوا الفتوى

 "إنها توقيع عن هللا تبارك وتعالى:" ... وذلك في قوله: اإلمام الحافظ ابن الصالح.1

فقد سوى في التعريف بين الفتيا والتبليغ عن هللا، وهو مقام يثبت للمفتي صفة العلم والصدق      

إذا كان منصب التوقيع عن :" والفضل ،وقد ذكر اإلمام ابن القيم فضل هذا المقام في قوله

الملوك بالمحل الذي ال ينكر فضله وال يجهل قدره وهو من أعلى المراتب الُسنِّيات فكيف 

 ".منصب التوقيع عن رب األرض والسمواتب

 ".الفتوى إخبار عن حكم هللا في إلزام أو إباحة:" في قوله: اإلمام شهاب الدين القرافي.6

فالمفتي مخبر عن حكم هللا بناء على مقتضى األدلة الشرعية وهو مبلغ لما اشتملت عليه هذه    

 .األدلة من أحكام إما ملزمة أو مبيحة

 :ت المفتيوممن عرفوا ذا

فالمفتي وارث عن رسول " المفتي هو القائم في األمة مقام النبي:" في قوله: اإلمام الشاطبي.1

 ."العلماء ورثة األنبياء"هللا ملسو هيلع هللا ىلص مقام التبليغ والبيان ،لقوله ملسو هيلع هللا ىلص

 ."ر منفذغي... المفتي هو المخبر عن حكم هللا:" في قوله: اإلمام ابن القيم.6
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فقد أثبت للمفتي مقام اإلخبار عن هللا ألنه مبين ومظهر ألحكامه سبحانه وتعالى دون القيام    

 .على تنفيذها

 :حكم الفتوى:ثانيا

فهي إما فرض عين أو فرض كفاية أو حرام وتفصيل : تأخذ الفتوى في الشرع أحكاما ثالثا     

 :ذلك على النحو التالي

ذلك على من تعين لمقام اإلفتاء ولم يكن في البلد من يصلح لها سواه و: تكون فرض عين.1    

 ."وجب عليه أن يفتي من استفتاه ويعلم من طلب منه التعليم"فمن تحقق بمقام الفتوى 

وذلك على المفتين إذا تعددوا في البلد الواحد وهذا داخل في عموم ما :تكون فرض كفاية .6     

في الدين واالجتهاد فيه من فروض الكفاياتوطلب الكفاية يكون على قرره العلماء من أن التفقه 

 .من فيه أهلية القيام بالفعل المطلوب

وذلك على العامي الذي لم يبلغ درجة االجتهاد والفتوى فإن الواجب في : تكون حراما. 3     

النظر أن  حقه سؤال أهل العلموال يحل لمن تساهل في طلب األدلة وطرق األحكام وأخذ بمبادئ

يفتي الناس ألنه مقصر في استيفاء شروط الفتوى كما ال يحل لمن تساهل في طلب الرخص 

 .وتأويل الشبه أن يفتي ألنه متعد على حق اللهوعليه فإن الفتوى تحرم على مقصر أو متعدي

 :لزوم دوام منصب اإلفتاء:ثالثا 

إذا كان اإلجماع منعقدا على أن العامي مكلف باألحكام وتكليفه طلب رتبة االجتهاد محالفإن     

ولما :هذا يلزم منه وجود من يتولى أمر اإلفتاء وسد حاجة العوام إلى معرفة األحكام الشرعية 

ع لزم من ذلك وجود من ينظر في الجزئيات والوقائ" كانت الشريعة لم تنص عل حكم كل جزئية

 .المستجدة لمعرفة حكمها

وإذا كان الغالب على األعراف والعوائد التغير والتبدل وكانت كثيرا من األحكام الشرعية     

مبناها العرف فإن هذا يلزم منه دوام منصب اإلفتاء لحاجة الناس المستمرة لمعرفة أحكام نوازل 

شرعية كما هو مقرر عند العلماء عصرهم وال تسد هذه الحاجة بوجود الفقيه العالم باألحكام ال

بل ال بد من وجود " معرفة الفقه في نفسه هو أمر كلي ومرتبة أولى"ومدونة في مصنفاتهم ألن 

النظر في صورة جزئية وتنزيل ما تقرر في المرتبة األولى "المفتي ألن مرتبة اإلفتاء تقتضي 

وال يتصور فقدانه مادام التكليف ولذلك كان المفتي مجتهدا في تنزيل األحكام الشرعية " عليها

ألن كل صورة من صور النازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير وإن :" قائما يقول الشاطبي
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تقدم لها في نفس األمر فلم يتقدم لنا فال بد من النظر فيها باالجتهاد وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا 

 ."وهو نظر اجتهاد أيضامثيلها فال بد من النظر في كونها مثلها أوال 

قائم في األمة مقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومخبر عن هللا "والفتوى باعتبارها اجتهاد تنزيل لذا اعتبر المفتي   

كالنبي وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي ونافذ أمره في األمة بمنشور 

القيام بوظيفة األمر بالمعروف والنهي عن  ومن هنا ثابر السلف على... الخالفة كالنبي 

 ."من جهة القول والفعل واإلقرار"وتحصل الفتوى من المفتي "المنكر

أما الفتوى بالقول هي الفتوى المصرح بها لفظا جوابا على سؤال المستفتي آخذا المفتى بعين    

 .االعتبار خصوصياته

ول المفتي في األعمال التكليفية بقصد إفهام أما الفتوى بالفعل أو الفتوى الفعلية وهي دخ     

المستفتي أو بمجرد قصد التعبد الشخصي حتى يحصل االقتداء والتأسي وكونه أسوة أي مقتدى 

نهى عن النظر إلى األجنبيات من النساء وكان في نفسه منتهيا عنها "به في قوله وفعله فإذا 

فهو صادق ... ن الزنى وهو ال يزنيصدقت فتياه أو نهى عن الكذب وهو صادق اللسان أو ع

فالفتيا ال تصح مع المخالفة وإنما تصح مع ...  الفتيا والذي يقتدى بقوله ويقتدى بفعله إال فال

 ."الموافقة

إذن فالمفتي ينزل األحكام على أفعال المكلفين بمراعاة خصوصياتهم وظروفهم الخاصة      

له على مقتضى فتواه حتى إذا أحببت االقتداء به من فينزل ما يناسبهم ألنه كان في أقواله وأفعا

 .غير الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أغناك عن السؤال في كثير من األعمال

و التنزيل يكون من جهة القول بمراعات الخصوصيات و االستثناءات،و كذلك من جهة الفعل   

 .و اإلقرار كما تم بيانه

 المكلف

 الحديث عن تحقيق المناط العام في المحاضرات المقبلة وسنتحدث عن اجتهاد المكلف عند 

 االجتهاد في فقه حكم النص

 فهم اآليات القرآنية واألحاديث النبوية في ضوء أسبابها ومالبساتها ومقاصدها.1 

إذ إن من حسن الفقه للسنة النبوية النظر فيما بني من األحاديث على أسباب خاصة أو ارتبط 

عليها في الحديث أو مستنبطة منه أو مفهومة من الواقع الذي سيق فيه بعلة معينة منصوص 

الحديث فالناظر المتعمق بجد أن من األحاديث ما بني على رعاية ظروف زمنية خاصة ليحقق 
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مصلحة معتبرة أو يدرأ مفسدة معينة أو يعالج مشكلة قائمة في ذلك الوقت ومعنى هذا أن الحكم 

عاما ودائما ولكنه عند التأمل يتبين أنه مبني على علة ويزول  الذي يحمله الحديث قد بدوا

بزوالها كما يبقى ببقائها ومن ثم ال بد لفهم الحديث فهما سليما دقيقا من معرفة المالبسات التي 

سيق فيها النص وجاء بيانا لها وعالجا لظروفها حتى يتحدد المراد من الحديث بدقة وال 

ري وراء ظاهر غير مقصودوما قيل بالنسبة لألحاديث ينطبق يتعرض لشطحات الظنون أو الج

على فهم اآليات بفهم أسباب نزولها وعلل النصوص ،وهكذا نرى كيف أن معرفة سبب الورود 

واستصحاب مقصد الشارع يعين على الفهم التكاملي ويضع األمور في نصابها ويزيل ما يقع 

قع المتعلق بفقه واقع النص وفي هذا المعنى من تناقض في ظاهر األمر وهذا من صلب فقه الوا

ومن يحاول أن يفهم الشريعة اإلسالمية على أنها قوانين مجردة ومعالجات :: يقول دمحم أبو زهرة

إلصالح طوائف من المجتمع وتنظيم معامالتهم من غير أن يربطها باإلسالم فلن يفهمها على 

الفروع إلى أصولها والنتائج إلى مقدماتها  وجهها الصحيح ألن الفهم المستقيم ما قام على رد

 ".واألحكام إلى غاياتها واآلراء إلى مقاصد قائليها

أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا :" قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : المثال الثاني  

تحريم اإلقامة في بالد غير وقد يفهم البعض  من الحديث "ال ترايا ناراهما:" رسول هللا ولم؟ قال

المسلمين بصفة عامة مع تعدد الحاجات إلى ذلك في عصرنا للتعلم والتداوي والعمل والتجارة 

 .وغيرها

أما سبب ورود الحديث فقد ورد في وجوب الهجرة من أرض المشركين إلى النبي صلى هللا    

عبد هللا أن رسول هللا  عليه وسلم لنصرته ونص الحديث كما يرويه الترميذي عن جرير بن

ملسو هيلع هللا ىلص بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأمر لهم 

قالوا يا رسول هللا ولم؟ "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين:" بنصف العقل وقال

أي ال يتجاوران وال يتقاربان بحيث ترى نار كل : رايا ناراهماومعنى ال ت"ال ترايا ناراهما:"قال

منهما نار اآلخر وهو كناية عن بعد ما بينهما فالرسول في هذا الحديث جعل لهؤالء المسلمين 

 .نصف العقل

أنا بريء من كل مسلم يقيم بين :" وبناء عليه يتبين لنا المعنى الصحيح لحديث النبي          

أي بريء من دمه إذا قتل ألنه عرض نفسه لذلك بإقامته بين هؤالء المحاربين  "أظهر المشركين

لدولة اإلسالم ومعنى هذا أنه إذا تغيرت الظروف التي قيل فيها النص وانتفت العلة الملحوظة 

من ورائه من مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع فالمفهوم أن ينتفي الحكم الذي ثبت من قبل بهذا 

 .مع علته وجودا وعدماالنص فالحكم يدور 
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 :رد الفروع إلى األصول والجزيئات إلى الكليات .2   

وعلى هذه المنهجية سار المجتهدون بهذا الضابط المقرر وهو إعمال النصوص في ضوء 

الشريعة :" مقاصده زفهم الجزئي في ضوء الكلي ورد الفروع على األصول، يقول ابن القيم

ح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها مبناها وأساسها على الحكم ومصال

ومصالح كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة 

ومن األمثلة على هذا الضابط من " ،إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة

فهم األمر الجزئي في ظل الكليات : يعصر التنزيل والذي يؤسس لمنهجية في االجتهاد وه

بعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص سرية : أنه قال -رضي هللا عنه-الشرعية المقررة وقد ورد عن علي بن أبي طالب

أليس أمركم النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن : فاستعمل رجال من األنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال

ادخلوه : أوقدوا نارا فأوقدوها فقال: ا لي حطبا فجمعوا فقالفاجمعو: بلى قال: تطيعوني؟ قالوا

فررنا إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص من النار فما زالوا حتى خمدت : فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون

عة لو دخلوها ما خرجوا منها من إلى يوم القيامة، الطا: النار فسكن غضبه فبلغ النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال

ن خالل هذا الحديث يتبين لنا أن الصحابة لم ينظروا إلى األمر الجزئي الذي م"  في معروف

يفيد وجوب طاعة األمير بمعزل عن مقاصد التشريع وكلياته المقررة الموجبة للمحافظة على 

النفس ولذلك رجحوا طرح هذا األمر الجزئي لمخالفته لمقصد الشارع وعملوا األصل المقرر 

ب المحافظة على النفس لتجاوز ذلك األمير الحق الذي منح له تعسفا ومناقضة وهو وجو

 .لمقصود الشارع

 :التمييز بين الجانب التشريعي من السنة النبوية والجانب غير التشريعي.3

ليس كل ما صدر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتصف بصفة واحدة من ناحية وجوب االلتزام، فالنبي يتحدث  

صل بصفة التبليغ والتشريع ولكنه قد يتصرف بمقتضى الخبرة الدنيوية كما في حادثة في األ

تأبيير النخل وبصفة القضاء كونه كان يقضي بين الخصوم وبصفة كونه قائدا عسكريا ،الخ  وقد 

أرجع ابن عاشور ما صدر عن النبي من أحوال إلى اثني عشر حاال وهي صفة التشريع 

رة، الهدي، الصلح، اإلشارة على المستشير، اإلرشاد ما يرجع إلى الجبلة والفتوى والقضاء اإلما

 .وقد ضرب أمثلة لكل نوع وسنورد بعضها الحقا

والسؤال الذي يسبق إلى الذهن ويحرص عليه كل مسلم غيور على االلتزام الديني والتمسك    

بي ملسو هيلع هللا ىلص بوصف النبوة أي بسنة الحبيب عليه الصالة والسالم كيف السبيل إلى تمييز ما قاله الن

إلخ ،يجيبنا ...اإلمامة والقضاء : التشريع وهو األصل وما يقوله بتلك األوصاف األخرى وهي

إن تحقيق ذلك وتمييز ذلك إنما يكون بمعرفة قرائن :" عن هذا السؤال القرضاوي فيقول
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ولة السياسية أو االقتصادية األحوال وأن يكون موضوع الحديث أمرا مصلحيا يتعلق بشؤون الد

أو العسكرية أو اإلدارية ونحوها ومما يدل على وصف اإلمامة وجود نص آخر أو نصوص 

تخالف النص المذكور الختالف مكانها أو زمانها أو حالها عن النص اآلخر مما يشهد أنه 

اهر بن ويوضح لنا الط" روعي فيه مصلحة جزئية وقتية خاصة ولم يقصد به تشريع أبدي عام

البد للفقيه من استقراء األحوال وتوسع القرائن :" عاشور كيفية معرفة قرائن األحوال فيقول

الحافّة بالتصرفات النبوية فمن قرائن التشريع االهتمام بإبالغ النبي ملسو هيلع هللا ىلص األمر إلى العامة 

ال وصية :كلية مثلوالحرص على العمل به واألعمال بالحكم وإبرازه في صورة القضايا ال

 ."لوارث

إن القرآن لم ينص على وجوب توزيع الغنائم : توزيع الغنائم على المقاتلين: المثال الثالث    

الحربية حتى المنقولة منها على المجاهدين الفاتحين وإنما نصت آية األنفال على مصاريف 

 معينة لخمس الغنائم وتوزيع األخماس األربعة الباقية على الغانمين إنما جاءت به السنة وهذا

النوع من السنة بعد كما ذهب إليه الزرقا من السياسة الشرعية والتدابير المصلحية التي يفعلها 

النبي عليه الصالة والسالم بصفة واليته العامة في الحكم واإلدارة ال بصفة النبوة والتشريع فال 

لجندية تقوم فيه تفيد حقا تشريعيا ثابتا ال يتبدل فإذا تبدلت الظروف واقتضت الحاجة نظاما آخر ل

حقوق الجيش المجاهد ال على اقتسام الغنيمة بل على أساس إعاشة ووظائف مالية مرتبة للجند 

وتكون الغنائم كلها للدولة وال حق فيها للمقاتلين كما في زماننا اليوم فذلك سائغ شرعا وهو من 

ن في صدر اإلسالم هو قبيل االستصالح في شؤون اإلدارة العامة غير أن نظام توزيع الغنائم كا

التدبير الممكن من الوجهة المالية وهو األصلح لسياسة الجهاد بالنسبة إلى العرب في ذلك الزمن 

، نالحظ أن المعيار الذي وضعه القرضاوي عن الدالئل التي تشير إلى أن "من الوجهة العرفية

ه الزرقا ذلك أن هذا التصرف من تصرفات النبي بوصف إماما تنطبق على المثال الذي ذكر

هناك أكثر من نص يبين أن النبي اختلف اجتهاده في هذه المسألة كما في فتح مكة وفي غزوة 

حنين وفتح خيبر وكذلك اجتهاد عمر بن الخطاب عندما أبقى األرض بيد أصحابها وأخذ الخراج 

 .من أصحابها عند فتح أراضي العراق

 التمييز بين الوسائل والمقاصد في األحكام.4

إن التمييز بين ما هو مقصد للحكم الشرعي مما هو وسيلة إليه له أهمية كبير في االجتهاد ألن 

المقصد يتصف بالثبات والدوام والوسائل قد تتغير بتغير البيئة أو العصر أو العرف أو غير ذلك 

 .من المؤثرات
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يقول ابن "يةالمسالك المفضية إلى تحقيق المصالح الشرع:" أما تعريف الوسائل فهي    

هي األحكام التي شرعت ألن بها تحصيل أحكام أخرى فهي غير مقصودة لذاتها بل :" عاشور

لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب إذ بدونها قد ال يحصل المقصد أو يحصل معرضا 

تنقسم الوسائل من حيث قربها : وتقسم الوسائل باعتبار قربها من المقاصد" لالختالل واالنحالل

 .المقاصدوسائل المقاصد ووسائل إلى وسائل : مقصد الشرعي إلى قسمينمن ال

 :خصائص الوسائل المميزة لها عن المقاصد   

 :نسبة الوسائل من حيث كونها بوصفها -

 :وسيلة من جهة ومقصد من جهة أخرى* 

ينبغي عن االجتهاد التفريق بين الوسيلة والمقصد فبعض الوسائل تعد وسيلة من جانب     

مقصدا من جانب آخر فهذا الصنف ال يجوز إدخاله ضمن الوسائل التي تخضع للتغيير يقول و

هو األعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى البعض وإن صح أن تكون مقصودة في : اإلمام الشاطبي

وذلك كالحفاظ على المال فهو وسيلة إلى الحفاظ على الكليات األخرى وهو مقصد يتوسل "نفسها

 .واالستثمار بشتى الطرق المشروعة إليه بالعمل

 الوسائل دون المقاصد رتبة: 

ولذلك حصل "مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا"ويشهد لهذا القول العلماء 

يغتفر في الوسائل :" التساهل في حكم الوسائل دون المقاصد وصاغ العلماء قاعدة فقهية وهي 

ومن ثم جزم يمنع :" السيوطي تطبيقات لهذه القاعدة منها قولهوقد ذكر "ماال يغتفر في المقاصد

توقيت الضمان وجرى في الكفالة خالف ألن الضمان التزام للمقصود وهو المال والكفالة التزام 

للوسيلة ويغتفر في الوسائل ماال يغتفر في المقاصد وكذلك لم تختلف األمة في إيجاب النية 

القواعد المهمة في موضوعنا فيما يتعلق في حكم الوسائل  ومن"للصالة واختلفوا في الوضوء

حصول المقصود بإحدى الوسائل مسقط العتبار :" ونغيرها من زمن آلخر  القاعدة التالية

معنى القاعدة أن المقصود إذا كان يتحقق بأي وسيلة من وسائله المشروعة فال " التعيين فيها

لوسائل األخرى بل يصح التوسل بكل وسيلة منها إال معنى لتعيين بعضها والتكليف بعينها دون ا

لدليل وذلك ألن المراد هو تحصيل المقصود وتحقيق مصلحته وكل تلك الوسائل تشترك في هذا 

إنا لنرجو أو : أن رافع ابن خديج قال مخاطبا النبي ملسو هيلع هللا ىلص: المعنى وتؤدي إليه وأصل هذه القاعدة

ما أنهر الدم وذكر اسم هللا :" وليس معنا مدى أفتذبح بالقصب؟ فقال نخاف أن نلتقي العدو غدا 

فالصحابي "عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبركم عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
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سال النبي عن حكم وسيلة معينة وهي الذبح بالقصب فأخبره النبي بأن كل وسيلة يحصل بها 

 .الذبح به إال ما وجد فيه مانع شرعي المقصود وهو إنهار الدم يصبح

وفي عصرنا الحاضر ظهر ما يسمى بالقبض الحكمي ومن أمثلته شراء الذهب والفضة    

ببطاقة اإلئتمان إذ يعد التقابض في البدلين متحققا ألن تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل 

مجمع الفقه اإلسالمي بجواز  البطاقة قبض حكمي لقيمتها كقبض الشيك المصدق الذي أفتى

شراء الذهب والفضة به على أن يتم التقابض في المجلسبل هو أقوى منه كما أفاد الفنيون ألنها 

ملزمة للتاجر وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حاال تجاهه وليس له اعتراض على الوفاء 

 .بها

 لعرفيفهم النصوص في ضوء بعدها الداللي اللغوي والشرعي وا.5

إن كثيرا من األلفاظ والمصطلحات تغير مفهومها ومدلوالتها حاليا عما كانت عليه إبان    

تشريعها وتنزيلها ولذلك ينبغي للمجتهد فهم النصوص في ظل مدلولها إبان التشريع حتى ال 

وإنما حق الفقيه :" تحرف األحاديث واآليات عن مقاصدها وغاياتها يبين ذلك ابن عاشور بقوله

أن ينظر إلى األسماء الموضوعة للمسمى أصالة أيام التشريع وإلى األشكال المنظور إليها عند 

التشريع من حيث أنهما طريق لتعرف الحالة الملحوظة وقت التشريع لتهدينا إلى الوصف 

ولذلك فإن األسماء الشرعية إنما تعد باعتبار مطابقتها للمعاني الملحوظة ... المرعي للشارع

ي مسمياتها عند وضع المصطلحات الشرعية فإذا تغير المسمى لم يكن لوجود االسم شرعا ف

اعتبار وبعبارة أشمل ال تكون التسمية مناط األحكام ولكنها تدل على مسمى ذي أوصاف وتلك 

إن القرآن :" ،يقول الشاطبي"األوصاف هي مناط الحكم فالمنظور إليه هو األوصاف الخاصة

فمن أراد تفهمه ... الجملة فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصةنزل بلسان العرب على 

وكذلك السنة فعلى  ،فمن جهة لسان العرب يفهم وال سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة

المجتهد أن يعرف ما إذا كان أللفاظ الحديث داللة خاصة في عصر ثم تغيرت داللتها في عصر 

ية في ضوء تبدل المكان والزمان كي ال يقع في الغلط وسوء آخر مع تطور الحياة االجتماع

الفهم غير المقصود وحري بنا أن نؤكد على أهمية فهم الداللة اللغوية مع االلتفات إلى مقاصد 

التشريع عند التطبيق فال نقف عند حرفية النص متجاوزين مقصده وال نتجاوز داللته اللغوية 

 ."هباقتناص معنى منه يؤدي إلى إلغائ

ومن أمثلة الفهم المقاصدي دون تجاوز الداللة اللغوية مسالك العلة التي تظهر مقصد الشارع   

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } :من خالل اللغة ومن أمثلة ذلك اإليماء للعلة في قوله تعالى

ص تعد اكسير الن" ترهبون"فكلمة  -22األنفال–{ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم
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كما يقول الدريني المتضمن لحكمة النص وغايته فالسالح الذي يردع العدو هو المحقق لحكمة 

ومن المعلوم بداهة أن التوقف عند المعنى  ،المشرع من األمر بإعداد القوة ورباط الخيل

الواردة في اآلية مجردة عن حكمة التشريع يقود إلى نقيض مقصود " الخيل"القاموسي لكلمة

ن القوة والسالح العسكري إذا لم يحقق غايته من الردع وإرهاب العدو كان عبئا على المشرع أل

الدولة وإرهاقا لميزانية الدولة المالية من غير جدوى وهذا نوع من العبث المنهي عنه وهذا ما 

يكشف عن أهمية النظر المقاصدي لألحكام وفهم غاياتها إذ التوقف عند المعنى القاموسي قد 

أفال يتدبرون القرآن ولو كان } :رب األحكام وهذا ما نفاه هللا عن شرعه ودينه فقاليوهم تضا

   -26النساء-{من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا
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 جتهاد في المناطصور اال

 

 :التعريف بتحقيق المناط:أوال

 ــ تحقيق المناط لغة1

حقق،و الحق نقيض الباطل، و : األصل الثالثي: بجزئيه،تحقيقتعريفه من خالل التعريف يمكن 

أي أثبته، و صار عنده حقا ال :و حقه و يحقه، "إذا كنت على يقين منه:حققت األمر و أحققته"

 .يشك فيه، وحققته صدقته

و عرفه فريد األنصاري بأنه هو التوقيع باعتبار الماهية أو التشخيص باعتبار الهوية، وكالهما 

 .إلى تصديق الواقع للصورة أي تعيين ما صدق المفهومآيل 

و المناط مصدر ميمي السم مكان،و هو مكان النوط،الذي هو التعليق و اإللصاق،قال بن 

 ،"أصل صحيح يدل على تعلق شيء بشيء، ونطته به علقته به:النون والواو والطاء" فارس

الحكم لما علق بها كان كالشيء  وتعبيرهم بالمناط على العلة من باب المجاز اللغوي،ألن

 .المحسوس الذي تعلق بغيره،فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس

كذلك عرف فريد األنصاري تحقيق المناط في اللغة هو التيقن من كون صورته مطابقة لما هو 

 . عليه في الواقع و تعيينه حتى يطابق صورته،و إنما كل ذلك ليحصل الصدق و يحصل الحق

 :تعريف تحقيق المناط اصطالحاـ ـــ 6

هو النظر في معرفة وجود العلة في اتحاد الصور بعد معرفتها في نفسها كانت : تحقيق المناط

 . معروفة بنص أو اجماع أو استنباط

فهو عبارة عن اثبات العلة في إحدى صورها كتحقيق النباش سارق وأن التين مقتات فيجري فيه 

 .بنص أو اجماع أو استنباطالرياء وذلك بمعرفة العلة 

هو معرفة وجود العلة في أحاد :تحقيق المناط:"وبمثل هذا عرفه اآلمدي وابن النجار،قال اآلمدي

ومثل له بقوله " الصور بعد معرفتها في نفسها سواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط

 :النص وهو قوله تعالى كما في جهة القبلة فإنها مناط وجوب استقبالها وهي معروفة بإيماء

،فكون هذه الجهة هي جهة القبلة في حالة أطلق في تعريفه  }وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره{
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وأما تحقيق المناط فإثبات العلة في آحاد :"العلة فلم يقيدها بنوع وصف كالسبكي حيث قال 

 "صورها

 ذات صلة واأللفاظالفرق بين تحقيق المناط -ثانيا

 تنقيج المناط وحجيته: األولىالمسألة 

التهذيب والتمييز، يقال كالم منقح أي :أصلها نقح والتنقيح :التنقيح:لغة: تعريف تنقيح المناط-1

 ال حشو فيه

هو الغاء بعض األوصاف الي أضاف الشارع :" عرفه الطوفي بقوله: التنقيح اصطالحا: 2

 "الحكم اليها لعدم صالحيتها لالعتبار في العلة

ال فرق بين األصل والفرع إال كذا ،وذلك ال : الفارق بأن يقال باألصلبإلغاءالفرع  لحاقإفهو 

ومثاله ،مدخل له في الحكم البته فيلزم اشتراكهما في الحكم الشتراكهما في الموجب 

يا رسول : أهله في نهار رمضان فجاء الى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال أتىحديث األعرابي الذي 

واقعت أهلي في نهار رمضان فقال عليه :قال" ؟أهلككوما :" هلكت وأهلكت ،قال هللا

فكون السائل أعرابيا ال تأثير له في الحكم وليس وصفا مؤثرا وكون " أعتق رقبة:"السالم

الموطوءة زوجته كذلك فلم يبق إال المواقعة في نهار رمضان لتكون الوصف الذي نيط 

 به الحكم 

اتفق القائلون باالحتجاج بالقياس على القول بتنقيح المناط وأنه حجة تثبت : تهحجي:ــــ  3      

تنقيح المناط يقول به أكثر :"العلة به كما ذهب غلى حجيته أكثر منكري القياس قال الغزالي

وجاء في تيسير التحرير أن قبول معنى " منكري القياس والنعرف بين األمة خالفا في قبوله

منع الحكم في موضع العلة فيمنع وجوب  وإالب على كل مجتهد حنفي وغيره تنقيح المناط واج

الكفارة على غير األعرابي وعلى من جامع في رمضان غير أهله لعدم حذف الزوائد في 

 .الصفات التي ال مدخل لها في العلة

 تخريج المناط وحجيته: المسالة الثانية

الدخول وخرج يخرج خروجا ومخرجا فهو  غة تخريج أصلها خرج والخروج نقيضــــــــ ل 1

 االستنباط والتخريج:خارج وخروج وخراج وقد أخرجه وخرج به واالستخراج

حكم لم  إضافةالتخريج هو االستخراج واالستنباط وهو :" اصطالحا عرفه الطوفي بقولهـــ  2

: مثاله" يتعرض الشرع لعلته الى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم



37 
 

مة الربا في البر ألنه مكيل جنس أو مطعوم جنس فاألرز مثله ألنه كذلك ،وعرفه حر

هو النظر في اثبات علة الحكم األصل بالراي واالجتهاد كالنظر في اثبات كون :" اآلمدي

 الشدة المطربة على تحريم الخمر 

تخريج المناط هو القياس المحض كما يقول ابن تيمية رحمه هللا وه : حجية تخريج المناطــ  3

قال عامة الفقهاء والمتكلمين وأنكره نفاة القياس ،فهو القياس الذي عظم فيه الخالف لعدم 

والثاني المسمى :"العلم بالجامع المشترك الذي علق الشارع الحكم به قال الشاطبي 

دال على الحكم لم يتعرض للمناط فكانه أخرج بتخريج المناط وهو راجع الى ان النص 

والمراد به تحديد العلة الموجبة لالحكام في كل حكم " بالبحث وهو االجتهاد القياسي

بصورة خاصة ليتخذ منها مقياس من مقاييس الحكم وفي ما يراد اضافته على النصوص 

 بطريق القياس 

 خريجهالفرق بين تنقيح المناط وتحقيقه وت:المسألة الثالثة

 :يتضح الفرق بين هذه المصطلحات ببيان كل منها

عبارة عن قيام المجتهد في تعيين السبب الذي ناط الشارع الحكم به وأضافه إليه : فتنقيح المناط

وحذف غير ذلك الوصف عن  األوصافوجعله عالمة عليه ويحصل ذلك بمالحظة 

 إعرابياالمجتهد منها كونه درجة االعتبار كما هو الشأن في قصة األعرابي الذي حذف 

التي ال دخل لها بالعلية ليبقى السبب  األوصافوكون الموطوءة زوجته وغير ذلك من 

الذي ناط الشارع به الحكم وهو الوطء المعتمد في نهار رمضان على ما ذهب إليه 

 الشافعية او مطلق اإلفطار في نهار رمضان كما هو مذهب الحنفية والمالكية 

 اإلجماعفإنه عبارة عن االجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل النص او : لمناطاما تخريج ا

ال :"قوله تعالى:عليه مما لم يتعرض كل منهما لبيان علته ال صراحة وال إيماء ومثاله

فإنه لم يتضمن هذا النص ال صراحة وال إيماء ما يدل " تبيعوا البر بالبر إال مثال بمثل

لكن المجتهد أظهر انه الطعم أو كونه مكيال أو غير ذلك مما قرره  على علة تحريم الربا،

الفقهاء وعلى هذا يكون الفرق بين تنقيح المناط وتخريجه أنه في التنقيح لم يكن المجتهد 

موجودة بالنص بل كان دوره تنقيح المنصوص عليه وأخذ ما  ألنهامستخرجا للعلة 

يج المناط فيكون دور المجتهد فيه متجها يصلح منه للعلية وترك ما ال يصلح أما تخر

 إلخراج المجهول وما لم يرد به النص من الوصف الذي يعد علة للحكم 
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فإنه يختلف عن سابقيه تماما، فهو عبارة عن االجتهاد في تحقق وجود  :أما تحقيق المناط

 أنيتفق على  أنبعد  -باألصل إلحاقهوهو الفرع الذي يراد -الوصف في صورة النزاع

في وجود الوصف في -أو استنباط فاالجتهاد هنا إجماعهذا الوصف علة لألصل بنص أو 

الفرع وتحققه به ال في أصل الوصف وال في وجوده في األصل المقيس عليه فغن ذلك 

ناط الشارع الحكم في نفقة القريب بالكفاية وهذا ما : ومثاله اإلجماعمما أثبته النص أو 

لكفاية هذا الشخص فهذا مما يدرك  -رطال-القدر في ذلك أن يكون إماجاء به النص 

انه ال بد من الكفاية وهذا : أحدهما: يتقويم المقومين وهو مبني على الظن وههنا أصالن

أن الرطل كفاية وعليه فيلزم أن يكون هو الواجب : ثانيهماواإلجماع ،و معلوم بالنص 

 في نفقة القريب وهذا معلوم باالجتهاد والظن 

فجزاء مثل ما قتل {:اوجب هللا تعالى المثل على المحرم في جزاء الصيد بقوله: ال ذلك أيضاومث

فاألصل الواجب هو المثل والمثلية هي مناط الحكم وقد علمت بالنص أما  }من النعم

قال  لالجتهادتحقيق المثلية في البقرة عند جنايته على حمار الوحش مثال فهو موكول 

استخرجها من منصوص حكم  أوالومناسبة التسمية في الثالثة ظاهرة ألنه :"الماوردي

من غير نص على علته ثم جاء في أوصاف قد ذكرت في التعليل فنقح النص ونحوه في 

ذلك وأخذ منه ما يصلح علة والغي غيره ثم لما نوزع في كون العلة ليست المحل 

 " ذلكفيه وحقق  أنهاالمتنازع فيه بين 
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 صور تحقيق المناط

 

يعتبر اإلمام الشاطبي أول من قعد ونظر تقسيمات تحقيق المناط وتوسع في المسألة وأضاف إلى 

ذلك التمييز بين تحقيق المناط العام والخاص وبين تحقيق المجتهد وتحقيق المكلف وتناول كل 

 .ذلك بالتفصيل ،لذلك يستلزم منهجيا تبيين مفهومه

فتحقيق المناط هو مقدمة نظرية تَُعيِّن محل الحكم : تحقيق المناط في اصطالح ابو اسحاق:اوال

إذن ذلك أن ( االجتهاد)الثابت بمدركه الشرعي لتنزيل المقدمة النقلية عليه ، فهو آخر مراحل

وظيفة تنزيل األحكام على محالها هي آخر ما يقوم به المجتهد بعد تناول النصوص الشرعية 

ين محال األحكام هو تحقيق المناط وتفصيل ذلك إنما يتم بالفهم واالستنباط فيكون التنزيل أو التعي

 بتفسير ما اختزل في التعريف 

فهو يعني أنها راجعة إلى النظر العقلي المجرد إذ ( مقدمة نظرية)فأما قولنا تحقيق المناط  

نظرية يتم عبرها تعيين محل الحكم الشرعي في : األولى: التحقيق توظيف لمقدمتين استدالليتين

قع وهو عمل نظري بمعنى أنه راجع الى نظر المجتهد في الواقع من نظر يتعلق بالمالبسات الوا

المجتهد : ، ولذلك اشترك في هذا(الحكم األصلي)والظروف المحيطة بالواقعة، ال في النصوص

وغيره، بل هو مجال أهل الخبرات والصناعات والحرف ونحوها بالقصد األول أو في الغالب ، 

للمقدمة ( التحقيق)قلية أي انها راجعة إلى النص ناقلة للحكم الجاهز للتنزيل فتوظيفن: والثانية

هو توظيف حقيقي فهو جوهر االجتهاد  التحقيقي ومحله على الحقيقة، وأما ( النظرية)األولى

إن كان فيها اجتهاد–ألن االجتهاد فيها :توظيف الثانية فهو من باب لزومها لألولى
1
قد تم  -

من مراحل االجتهاد فيبقى إعمالها متوقفا على ( االستنباط)ه في مرحلتي الفهم والفراغ من

كل دليل شرعي فمبني على :"قال أبو اسحاق.االجتهاد التحقيقي وهو مقتضى المقدمة النظرية 

إحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم واألخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي :مقدمتين

نظرية ما سوى النقلية سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر فاألولى نظرية أعني بال

 .وال اعني بالنظرية ما يقابل الضرورية

األولى راجعة إلى :فيصح أن نقول)...( وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي:والثانية نقلية

يتم القضاء عليه فإذا قلت إن كل مسكر حرام فال )...( تحقيق المناط والثانية راجعة إلى الحكم 

حتى يكون بحيث يشار إلى المقصود منه ليستعمل أوال يستعمل، ألن الشرائع إنما جاءت لتحكم 

                                                           
1

 إذ قد يكون الحكم المنقول بها منصوصا عليه ال اجتهاديا
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على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون، فإذا شرع المكلف في تناول الخمر مثال قيل له أهذا خمر 

فإذا وجد فيه أم ال؟ فال بد من النظر في كونه خمرا أو غير خمر وهو معنى تحقيق المناط، 

نعم هذا خمر فيقال له كل خمر حرام االستعمال :أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال 

فيتجنبه، وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء فال بد من النظر إليه هل هو مطلق أم ال؟ وذلك برؤية 

عنده وانه  اللون وبذوق الطعم وشم الرائحة فبعد تبين انه على أصل خلقته، فقد تحقق مناطه

مطلق، وهي المقدمة النظرية ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية وهي أن كل ماء مطلق 

، فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة وذلك )...(فالوضوء به جائز 

الحكم مقتضى إحدى المقدمتين وهي النقلية وال ينزل الحكم لها، إال على ما تحقق انه مناط ذلك 

فال  ينزل حكم شرعي على فعل ، " على اإلطالق أو على التقييد وهو مقتضى المقدمة النظرية

من أفعال المكلفين إال بعد أن ينظر إلى الدليل من جهة تحقيق مناطه، ومن هنا كان متضمنا 

دليل هو قوة ال:األولى تتعلق باالستدالل على تعيين محل الحكم في الخارج، والثانية: لمقدمتين

تحقيق )الذاتية في الحكم أي صيغته المطالبة أو المقتضية أن حكم هذا الفعل هو كذا أو كذا، و 

باعتباره عمال اجتهاديا يبين لنا أن هذا المحل هو فرد من أفراد الصورة الكلية  للحكم ( المناط

داخل فيما  حتى يتعلق مقصود الخطاب به ليتنزل الحكم على وفقه ، إن تحقيق المناط إنما هو

( المقدمة النقلية)في مقابل فقه النص ( المقدمة النظرية)وهو معنى ( بفقه الواقع)يسمى اليوم 

رغم إنهما مختلفان إال أنهما متكامالن وال ( فقه النص) ومن هنا ال يمكن عزل تحقيق المناط عن

ية بالمقدمة النظرية يمكن تصور صحة االجتهاد الكلي إال بهما معا، وبذلك ارتبطت المقدمة النقل

ارتباط تالزم وسببية ألن إحداهما تفضي إلى األخرى بالضرورة كما هو واضح في النص إذ 

فهذا يدل على أنهما يشكالن بنية واحدة في العملية " كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين"

 . ول هللااالجتهادية وال ينفصالن إال ليلتقيا معا من جديد تحت نظر المجتهد كما سياتي بح

بمعزل ( فقه الواقع)يعني أنه راجع إلى النظر المجرد أو( مقدمة نظرية)وكون تحقيق المناط 

يحصل ضرورة من غير إعمال للفكر وقد يكون ( ضروريا)عن النصوص لكنه نظر قد يكون 

 .تدبريا ال يحصل إال ببذل غاية الوسع في معرفة المحل 

النقل مباشرة أو بواسطة االجتهاد كما ذكرنا أو باعتبار أنها فإنما هي ما رجع إلى ( النقلية)وأما 

ناقلة للحكم عن الشرع وناطقة به فهي لسان الشرع نصا أو اجتهادا ولذلك وجدناه يسميها في 

كل استدالل شرعي :" ويقر برجوعها هي أيضا إلى النظر قال( بالمقدمة الشرعية)سياق آخر 

يها من النظر ما فيها ومقدمة نظرية تتعلق بتحقيق مبني على مقدمتين إحداهما شرعية وف

يعني " وفيها من النظر ما فيها:"فقوله ( المقدمة النقلية)فالمقدمة الشرعية ههنا هي عين " المناط

الحاصل فيها سواء تعلق بالجانب الداللي من تأويل او تفسير أو تنقيح أو تعلق ( النظر)فيها من 
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ن الدليل نصا فيحتمل كل ذلك وقد يكون اجتهادا محضا من قياس  بالجانب االستنباطي بل قد يكو

أو مصلحة مرسلة أو سد الذرائع أو نحو ذلك فيكون اوغل في النظر ولكنه مع ذلك ال يخلو من 

 .الرجوع إلى النقل كما هو معلوم

 كما عبر( حاكمة)باعتبار رجوعها إلى الشرع أو ( شرعية)أو ( نقلية)ومن هنا كانت المقدمة 

لما انبنى :" باعتبار تضمنها للحكم الشرعي وحكمها به على المحل المحقق قال في هذا . أيضا

تحقق المناط واألخرى تحكم عليه و أن محل النظر هو تحقق : إحداهما: الدليل على مقدمتين

 المناط ظهر انحصار الكالم بين المتناظرين هناك بدليل االستقراء وأما المقدمة الحاكمة فال بد

بنص أو باجتهاد ألن الحاكمة هي عين الشرعية أو :وكونها مسلمة معناه " من فرضها مسلمة

إنما المقصود في هذا السياق أن التناظر حول " فيها من النظر ما فيها"النقلية وقد تبين أن 

تحقيق المناط لتعيين محل الحكم المنصوص أو المستنبط يقتضي أن يكون الحكم ذاته مسلما أوال 

أيضا وهي " النزاع قد يقع في المقدمة الثانية"ى يصح النظر في تحقيق مناطه وإال فإن حت

 .المقدمة الحاكمة

إال أن تحقيق المناط بهذا المعنى رغم انه تنزيل لألحكام على محالها وأنه خادم لقصد الشارع   

" ت لألفعالفي وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها باعتباره ترجمة لألحكام المجردة إلى صفا

واألفعال ال تقع في الوجود مطلقة وإنما تقع معينة مشخصة فال يكون الحكم واقعا عليها إال بعد 

قلت رغم ذلك كله فإن تحقيق المناط في "المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام

وضع غير المتكرر عمومه ال يعنى ال يعني بالتنزيل على الخصوصيات وأفراد المعينات ذات ال

أبدا، وإنما هو ضرب من العموم أيضا باعتباره تنزيال على جنس تلك المعنيات ال على فرد 

معين بالشخص منها فهو تحقيق في الواقع نعم ولكن بحيث يصلح ألكثر من فرد وأكثر من محل 

نظر في " ما دامت تلك األفراد والمحال كلها صالحة لالنطواء تحت عموم الحكم وكليته فهو 

تعيين المناط من حيث هو المكلف، فإذا نظر المجتهد في العدالة مثال ووجد هذا الشخص متصفا 

بها على حسب ما ظهر له أوقع عليه ما يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول من 

 الشهادات واالنتصاب للواليات العامة أو الخاصة ،وهكذا إذا نظر في األوامر الندبية واألمور

اإلباحية ووجد المكلفين والمخاطبين على الجملة أوقع عليهم أحكام تلك النصوص، كما يوقع 

عليهم نصوص  الواجبات والمحرمات من غير التفات إلى شيء غير القبول المشروط بالتهيئة 

نعم هناك "الظاهرة فالمكلفون كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء في هذا النظر

ي نفسها غير مكررة تحتاج إلى تحقيق المناط بصورة مستأنفة أيضا غير خصوصيات مستأنفة ف

مكررة، ومن هنا كان لتحقيق المناط صورتان متميزتان كل منهما انفردت بمصطلح خاص من 

فكان تحقيق ( "تحقيق المناط الخاص) و ( تحقيق المناط العام)خالل ضميمة وصفية، وهما 
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وهو المتعلق بالنازلة "ما ذكر وتحقيق خاص من ذلك العامتحقيق عام وهو : المناط على قسمين 

 :التي تحتاج الى نظرخاص لخروجها عن مقتضى عموم مناطها وتفصيل ذلك كما يلي

وهو الصورة المفصلة قبل ألنها األصل في التحقيق إذ هو مرتبط : تحقيق المناط العام: ثانيا

األحكام الشرعية من جهة أخرى فكان  بعموم التكليف من جهة وباستواء عموم المكلفين إزاء

نظر في تعيين المناط من " هذا هو األصل والغالب، ولذلك اعتبر بأنه( عاما)تحقيق فيهم إذن

دون اعتبار ألي خصوصية، وال ألي استثناء، وتحقيق المناط بهذا " حيث هو للمكلف ما 

زيل لمقتضيات النصوص المعنى إنما هو ضرب من التطبيق العام ألحكام الشريعة أي أنه تن

وإنما تقع )...( تتنزل األحكام الشرعية على أفعال المكلفين إال في الذهن "واالستنباطات حتى ال 

فإذن هو تحقيق لقصد الشارع التكليفي على العموم، وهو تنزيل أحكام الشريعة " معينة مشخصة

لى ترجع إلى النص، األو: على الواقع، وهذا الضرب من التحقيق يحتملفي نفسه أربع صور

والثانية ترجع إلى إجتهاد المجتهد المحض، والثالثة ترجع لتقليد المجتهد غيره، والرابعة ترجع 

 .إلى المكلف

ـ فأما الصورة األولى الراجعة إلى النص فهي المناطات التي حققها الشارع نصا، وال اجتهاد 1

 .معها بعدئذ،مثل حد الغنى الموجب للزكاة

فهي الراجعة إلى اجتهاد المجتهد اجتهادا محضا، ويكون هذا الضرب :ورة الثانيةـ و اما الص6

وذلك لكون .من التحقيق مرتبطا بالنصوص، فال يصلح به غير المجتهد العالم بمقتضياتها

مقاييس التحقيق راجعة إلى صورة الحكم في النص، مما ال يمكن لغير المجتهد تنزيله على 

األحكام التعبدية، وذلك نحو تحقيق معنى العدالة في األشخاص و قد  آحاده، وأغلب ذلك يقع في

 .سبق ذكره

إن األمر في العبادات يختلف و ال يمكن إدراكها على حقيقتها إال من طرف المجتهد في 

 .النصوص نفسها

 :  وهي الراجعة إلى تقليد المجتهد الشرعي غيره وهو نوعان: ـ الصورة الثالثة3 

أــ تقليده مجتهدين في الشرع وتقليده مجتهدين في العرف، فأما تقليد المجتهد غيره من علماء  

الشرع فذلك في تحقيق المناطات الثابتة التي ال تتغير بتغير الزمان والمكان، وسبق لألولين فيه 

يكون من هذا " تحقيق صار كالنص في المسألة  حيث توجه إلى تحديد أنواع معلومة، حيث

القسم ما يصح فيه التقليد وذلك فيما اجتهد فيه األولون من تحقيق المناط إذا كان متوجها على 

األنواع ال على األشخاص المعينة كالمثل في جزاء الصيد فإن الذي جاء في الشريعة قوله 
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ن وهذا ظاهر في اعتبار المثل إال أن المثل ال بد من تعيي (فجزاء مثل ما قتل من النعم {:تعالى

نوعه وكونه مثال لهذا النوع المقتول ككون الكبش مثال للضبع والعنز مثال للغزال والعناق مثال 

فمثل هذا "وما أشبه ذلك )...( لألرنب والبقر مثال للبقرة الوحشية والشاة مثال للشاة من الظباء 

ق بأمر ثابت كما االجتهاد اشتهر وقلد فيه المجتهد المتأخر المتقدم نظرا ألن التحقيق هاهنا تعل

 . إلى إعادة النظر فيه -في الغالب–ذكرت ال يحتاج 

ب ـ  واما تقليد المجتهد الشرعي للمجتهد العرفي في تحقيق المناط فذلك إنما يقع حيث يتعلق  

التحقيق باألمور العادية والعرفية مما اختص النظر فيه أهل األعراف وخبراء األسواق 

وأما النظر في مناط الحكم فإن المناط ال يلزم منه " ك ولذلك قالوالحرف والصناعات وأشباه ذل

فإذا تحقق له )...( أن يكون ثابتا بدليل شرعي فقط بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل 

بمسالك )وثبوت المناط هنا ال يعني في النص أي ما يعرف  بالمناط بأي وجه تحقق فهو المطلو

في الواقع، أي إثبات وجوده في الخارج في هذه النازلة أو تلك كما  ، وإنما المقصود ثبوته(العلة

دلت عليه تتمة النص، وكون ذلك غير متوقف على دليل شرعي، فقد يعني أن منه ما هو 

قد يتعلق :" ومنه ما ليس كذلك وهذا هو المقصود بقوله في سياق آخر -كما تبين–متوقف عليه 

في ذلك إلى العلم بمقاصد الشرع كما أنه ال يفتقر فيه إال معرفة االجتهاد بتحقيق المناط فال يفتقر 

علم العربية ألن المقصود من هذا االجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه، وإنما 

يفتقر فيه إلى العلم بما ال يعرف ذلك الموضوع إال به، من حيث قصدت المعرفة به، فال بد ان 

دا من تلك الجهة التي ينظر فيها، ليتنزل الحكم الشرعي على وفق يكون المجتهد عارفا ومجته

إال أن كونه مجتهدا في موضوعات العالم الخارجي كله أمر مستحيل، فقد يجتهد في "المقتضى

إنما هو " ال بد أن يكون المجتهد عارفا ومجتهدا من تلك الجهة:" بعض ويعجز عن كثير،فقوله

ألنه ال يتم االجتهاد التحقيقي بهذا المعنى إال بحصول  كالم صوري ليس مقصودا في الواقع

في معرفة الموضوع الخارجي، فإما أن يكون المجتهد مجتهدا فيه وهو الكمال، وإما ( االجتهاد)

الصانع في معرفة عيوب الصناعات والطبيب في العلم "به تقليدا مثل اجتهاد ( عارفا)أن يكون 

في معرفة قيم السلع ومداخل العيوب فيها والعاد في صحة باألدواء والعيوب وعرفاء األسواق 

القسمة والماسح في تقدير األرضين ونحوها كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط الحكم 

الشرعي غير مضطر إلى العلم بالعربية وال العلم بمقاصد الشريعة وإن كان اجتماع ذلك كماال 

للمجتهد أن يجتهد في كل شيء خاصة في زماننا ولكنه اجتماع مستحيل فال يمكن "في المجتهد

إن العلماء لم يزالو يقلدون في هذه األمور من ليس من الفقهاء وإنما :"هذا، ولذلك قال رحمه هللا 

 ."اعتبروا أهل المعرفة مما قلدوا فيه خاصة وهو التقليد في تحقيق المناط
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( اجتهاد)وهي الراجعة إلى -اموهي األخيرة من صور تحقيق المناط الع: الصورة الرابعة  

المكلف أي سواء كان مجتهدا أو عاميا وذلك أن ثمة مناطات ترتبط بالشخص في نفسه وما 

يعتقده هو في أمره أو ما يقع بقلبه من شك أو يقين وسائر التقديرات الراجعة إلى اطمئنان النفس 

 رشاد والتوجيه ونظرها حيث ال يمكن ألحد أن ينوب فيها عن أحد إال بصورة من اإل

اجتهاد )وهذه الصورة من صور التحقيق هي المعبر عنها عند الشاطبي أحيانا بمصطلح   

فالحاصل أنه ال بد :" ومن هنا يفهم وجه قوله عن التحقيق العام( اجتهاد المكلفين)أو ( المكلف

يق المناط فجعل من تحق"منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت بل بالنسبة إلى مكلف في نفسه

ما هو خاص بالمكلف وذلك نحو ما ذكره في مثال اختالف االعتقاد في اللحم بين الحلية 

والحرمة بناء على الشك في الذكاة وعدمها فيأكل أحد المكلفين ويترك اآلخر بناء على اختالف 

ال  وكل واحد من المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه  واطمأنت إليه نفسه"اعتقادهما في اللحم 

فإن تحقيقك لمناط مسألتك " استفت قلبك وإن أفتوك -إن صح-:وهو معنى قوله)...( بحسب نفسه 

أي إن نقلوا " وإن أفتوك:"وليس المراد بقوله)...( أخص بك من تحقيق غيرك له إذا كان مثلك 

 إليك الحكم الشرعي فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك فإن هذا باطل وتقول على التشريع الحق

إنما النظر هنا فيها وكل تحقيقه إلى المكلفولذلك )...( وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط 

على ما يقع بنفس العامي وليس واحدا من الكتاب أوالسنة ألنه )...( فقد انبنى ها هنا الحكم :"

ه تحقق فهو ليس ما وقع بقلبه دليال على الحكم وإنما هو مناط الحكم فإذا تحقق له مناط أي وج

 .  "المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي

وهو تخصيص التحقيق العام بتحقيق منزل على نفس معينة : تحقيق المناط الخاص: ثالثا 

 .لترتيبها 

أحدهما :ضربان: " فهو قول أبي إسحاق تحقيق المناط( تخصيصا للتحقيق العام)فاما كونه     

ما يرجع إلى األنواع ال إلى األشخاص كتعين نوع المثل في جزاء الصيد ونوع الرقبة في العتق 

ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط : والضرب الثاني)...( في الكفارات وما أشبه ذلك 

" مه فكأن تحقيق المناط على قسمين تحقيق عام، وهو ما ذكر، وتحقيق خاص من ذلك العامحك

 :" فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق:"ثم قال بعد ذلك عن المحقق 

فالتحقيق الخاص إذن هو نظر في الحكم بعد تحقيق مناطه العام أي بعد تصور محاله التنزيلية   

الشروط العلمية، والمقاييس التنزيلية االجتهادية المشتركة بين سائر المكلفين،  حسب ما تقتضيه

الماثلة أمامه لتقبل التحقيق، فيراعي منها ما ليس مشتركا، ( النفس)ومحال التحقيق ثم ينظر إلى 

أي ما تختص به دون سائر األحوال واألشخاص، فينزل عليها الحكم الشرعي مقيدا بتلك 
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ون هذا التحقيق بهذا المعنى مخصصالعموم التحقيق األول،الذي يعتمد نوع الخصوصيات،فيك

الصورة المشتركة،التي يتنزل عليها الحكم الشرعي، لكن هذ الشخص فردا من ذلك النوع، 

فيستثنيه تخصيصا له بناء على تميزه الجزئي المخصوص، فيكون له من التحقيق ما ليس لجميع 

 ."فكانه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق :" وله السابقأفراد النوع الكلي ومن هنا ق

ضرب من ضروب تحقيق  -رغم خصوصيته-فهو لإلشارة إلى أنه( بتحقيق)وأما قولنا    

مقدمة نظرية تعين محل الحكم : )المناط، أي يصدق عليه هو أيضا التعريف الكلي السابق 

، حتى ال يتصور أنه عبارة عن (قلية عليهالثابت بمدركه الشرعي لتنزيل المقدمة الن

خارج عن قوانين االجتهاد، أو أنه إعفاء التكليف باعتباره استثناء من التحقيق العام، فهو (نوق)

لبيان أن ( بالنفس)فقد قصدنا التعبير ( منزال على نفس معينة)أيضا، أما كونه ( تحقيق)إذن 

ترجع إلى طبيعة النفس اإلنسانية في  خصوصية هذا التحقيق إنما هي خصوصيات نفسية أي

تحملها للتكاليف وسلوكها في ذاك وتعرضها لألهواء ومداخل الشياطين والرياء والعجب اإلقدام 

 .واإلحجام والصبر والملل وكل األعراض الطارئة على اإلنسان السالك إلى هللا هذا من ناحية 

اله هي األفعال المرتبطة بالذات ومن ناحية أخرى نشير إلى أن تحقيق الخاص إنما مح   

اإلنسانية، ال الخارجة عنها وإن صدرت منها، ونقصد بالخارج عنها نحو ما يتعلق بأفعالها، 

ولكنه هو في ذاته موضوع خارجي، كتعيين المثل في جزاء الصيد ونوع الرقبة في العتق، 

فهذه وأمثالها وإن واختبار المشروب هل هو مسكر أم ال، والماء هل مطلق أم ليس كذلك، 

تناولها المكلف بالفعل، وتعلقت بالتكليف، فإنها تحقيقات متعلقات بذوات خارجة عن ذاته، وأما 

التكليف، أي أن تحقيق مناطها ( اهلية)المتعلقة بالذات فهي التكاليف  المرتبطة بالعلل هي نفس 

لذلك ام ال، ومقدار ( الأه)ال يراعى فيه الموضوع الخارجي بقدر ما يراعى فيه كون المكلف 

فهو إذن تحقيق في عمق النفس اإلنسانية هذا هو مجال تحقيق المناط . تلك األهلية، ومحاذيرها

إن األول نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما فإذا نظر المجتهد في العدالة :" الخاص 

قتضيه النص من مثال ووجد هذا الشخص متصفا بها على حسب ما ظهر له أوقع عليه ما ي

التكاليف المنوطة بالعدول من الشهادات واالنتصاب للواليات العامة أو الخاصة وهكذا إذا نظر 

في األوامر والنواهي الندبية واألمور اإلباحية ووجد المكلفين والمخاطبين على الجملة أوقع 

التفات إلى عليهم أحكام تلك النصوص كما يوقع عليهم نصوص الواجبات والمحرمات من غير 

شيء غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة فالمكلفون كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء 

 . في هذا النظر

أما الثاني وهو النظر الخاص فأعلى من هذا وأدق وهو في الحقيقة ناشئ عن نتيجة التقوى   

فتحقيق )...( بر عنه بالحكمة قد يعو( اإن تتقوا هللا يجعل لكم فرقان {:المذكورة في قوله تعالى 
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نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدالئل التكليفية بحيث يتعرف : المناط الخاص 

منه مداخل الشيطان و مداخل الهوى والحظوظ العاجلة حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك 

ف المنحتم وغيره ،ويختص المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل هذا بالنسبة إلى التكلي

غير المنحتم بوجه آخر وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت 

وحال دون حال وبشخص دون شخص إذ النفوس ليست في قبول األعمال الخاصة على وزان 

فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة وال يكون كذلك بالنسبة إلى )...( واحد 

خر ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر اآل

ويكون بريئا من ذلك في بعض األعمال دون بعض فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي 

رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها وقوة تحملها للتكاليف وصبرها على 

ف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها فهو يحصل على حمل أعبائها أو ضعفها ويعر

كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي 

 ".التكاليف فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق

ا بالنفس اإلنسانية خاصة فهذا النص المفصل يؤكد ما قلناه من كون التحقيق الخاص متعلق     

يعرف به "دون الموضوعات أو الذوات الخارجية ولذلك كان صاحبه أي المجتهد صاحب نور 

إلخ مما ذكر من صفات وأحوال تتعلق ..." النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها وقوة تحملها

 " ...يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها" بالنفس اإلنسانية ولذلك فهو

ويتضح من كل ما سبق أن هدف هذا التحقيق الخاص هو التأديب والتوجيه واإلرشاد وكل   

: المعتمد في مدارج التدين والسلوك إلى هللا ولذلك عللنا التعريف بقولنا( التربية)معاني 

أي تربية النفس، فالقصد التربوي ظاهر بصورة جلية من مفهوم تحقيق المناط ( لتربيتها)

جهة استثناء هذه النفس المعينة من عموم التحقيق ألن ذلك إنما كان لحكمة تربوية الخاص من 

مداخيل "أساسا كما تبين من خالل النص السابق حيث أن التحقيق إنما كان خصوصه بمراعاته 

الشيطان  ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة حتى يلقيها المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود 

النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت "كما عبر آنفا وكذا " المداخلالتحرز من تلك 

فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر وفترة وال )...( دون وقت وحال دون حال 

إلخ فإنما هذه في الواقع قواعد تربوية إصالحية واضحة ..."يكون كذلك بالنسبة إلى اآلخر

صام أن يكون مثل هذا من البدع، وقد أصله كما رأيت في ولذلك، فقد استثنى في كتاب االعت

يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين إذا "ما : الموافقات، قال رحمه هللا بأسلوب المربي

دخل عليهم نور التوحيد الوجداني فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال وما يحتاج إليه في النازلة 

ا بين له في تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك الخاصة رجوعا إلى الشيخ المربي وم
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بحسبه وبحسب العارض فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية واألذكار الشرعية أو 

بإصالح مقصده عن عرض فيه العارض فقلما يطرأ العامل بل العارض إال عند اإلخالل ببعض 

مثل هذا ال بدعة فيه لرجوعه إلى أصل ف)...( األصول الشرعية التي بنى عليها في بدايته 

 ."شرعي

 -كما هو واضح-فتحقيق المناط الوارد في هذا النص إنما هو التحقيق الخاص ال العام لكونه

وهي المقصودة بقوله في النص الوارد قبل ( فراسة الشيخ المربي الصادقة)راجعا إلى 

إلخ وهذا ..."وس ومراميهافصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النف"

إلى أهلية  درجات االجتهاد،  -خصوصا-التحقيق الخاص أي رجوعه( تربوية)أيضا مما يؤكد 

بله العامي كما هو الحال في بعض ( المجتهد المتوسط)وهذه ليست من شأن ( الربانية)وهي 

 .صور التحقيق العام

الجتهاد كما تبين في محله فهو وحده والمجتهد الرباني أو الحكيم هو المحتل ألعلى رتب ا    

وقد يعبر )...( وهو في الحقيقة ناشئ عن نتيجة التقوى :"المؤهل للتحقيق الخاص ولذلك قال 

الحكمة نور يقذفه هللا في قلب العبد : )...( قال مالك:"وقال في  تتمة هذا النص " عنه بالحكمة

أمر يدخله هللا القلوب من رحمته وفضله، وقد .الفقه في دين هللا : وقال أيضا يقع بقلبي أن الحكمة

تحفظون وتفهمون : فسئل ما الذي نصنع؟ فقال -يريد ما كان نحو الفتاوى-كره مالك كتابة العلم

 .حتى تستنير قلوبكم
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 مآالت األحكام

 

 :تعريفه:أوال

األول مبتدأ األمر أي منطلقه : اللغة إلى معنيين متقابلينفي ( أول)ترجع مادة : في اللغة-أ 

: الهمزة والواو والالم أصالن:" منتهاه أي غايته التي ينتهي إليها قال ابن فارس : المتقدم ،الثاني

عاقبته وما يؤول  وهو:ابتداء األمر وانتهاؤه، وآل يؤوول أي رجع ومن هذا الباب تأويل الكالم 

المرجع والعاقبة : فالمآل في اللغة إذن هو"}هل ينظرون إلى تأويله {:ىإليه وذلك قوله تعال

 ما انتهى إليه  إلىبه األمر أو  ابتدأوالمصير سواء كان ذلك إلى ما 

أصل كلي يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على الفعل بما يناسب " : المآل: صطالح االأما في -ب

 ".عاقبته المتوقعة استقباال

طالق فهو ينتظم مجموعة من القواعد االستداللية التي إأي انه دليل حاكم ب( أصال كليا) فكونه 

يناسب عاقبته المتوقع  بما  الحكم على الفعل اعتباره تنزيل يقتضي)تشكل بمجموع كليته وكون 

 حال الفعل بعد -غالبا-أي أن المجتهد يكيف الفتوى بمقتضاه على وفق ما قد يصير إليه( استقباال

الذي يغلب على الظن أنه  ،فهو ضرب من االستبصار الرامي إلى تصور مستقبل الفعل ،وقوعه

وذلك أن المجتهد ال يحكم على فعل من "سيصير إليه بناء على اعتبار حال الزمان واهله 

األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل 

مشروعا لمصلحة في تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خالف ما قصد ( بكون فقد)،

وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خالف ذلك  ،فيه

فربما أدى استجالب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي  ،فإذا أطلق القول في األول بالمشروعية

فيكون هذا مانعا من إطالق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول  ،المصلحة أو تزيد عليها

في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع مفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فال يصح إطالق 

  .  "القول بعدم المشروعية

ر االجتهادي يقتضي نظرا تطوريا في االعتبا( المآل)ال بد من التنبيه إليها وهي أن  وهنا نكتة  

ذلك أن اعتبار المآل في تنزيل الحكم الشرعي وهو نظر إلى الواقع في صيرورته  ا،سكوني ال

وفرق بين نظر الفقيه  ،فالمآل هو ذلك الواقع المصار إليه بعد حركة الواقع المشاهد ،الحركية

أما النظر في  ،وى إلى الواقع باعتبار حاله دون مآله ،فهذا نظر سكوني وتأمل ثابتفي الفت
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الت فهو رصد الحركة المتغيرة المؤثرة على الحكم الشرعي بعد تنزيله وإلباسه ظروف آالم

  .الزمان والمكان المتوقعة

كانت فتوى سواء  ،والمآل يعتبر في تطبيق الحكم الشرعي على وقائع معينة وقوم معينين   

الحكم )فال كالم عن المآل مع األحكام الشرعية المطلقة عن الزمان والمكان  ،عامة أو خاصة

فهذه األحكام ثابتة مادامت ... كتحريم الخمر وتحريم الزنا وفرض الصالة أو الصيام( األصلي

علق حيث تدخل اعتبارات أخرى تت ،في سياقها المطلق إذ األمر يختلف عند التنزيل الفقهي

المقصودين بالحكم والظروف العامة المحيطة بهم ، وقد ذكر الشاطبي  األشخاصبالشخص أو 

المسألة على وأما في :" ل رحمه هللا اأدلة مختلفة من الكتاب والسنة على اعتبار المآل ق

 :،قالبقتل من ظهر نفاقه الصالة والسالم  شير عليهفي الحديث حين اف ، الخصوص فكثير

لوال قومك حديث عهدهم بكفر ألسست :" وقوله " تحدث الناس أن دمحما يقتل أصحابهأخاف أن ي"

بمقتضى هذا أفتى مالك األمير حين أراد أن يرد البيت على قواعد ،" البيت على قواعد إبراهيم

، والرتباط المآل بالتنزيل الفقهي فقد " ال تفعل لئال يتالعب الناس ببيت هللا": إبراهيم فقال له

، ويقول الشاطبي في هذا السياق و هو يتحدث وروده في سياق الحديث عن الفتوى والمفتي كثر 

 ،الرباني الحكيمب عن المجتهد المطبق الذي يعتبر الخصوصيات المحيطة بالواقعة، فوصفه

: ومن خاصته أمران)...( يتحقق بالمعاني الشرعية منزلة على الخصوصات الفرعية" الذي

أحدهما أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن كان له في المسألة حكم 

ومما يؤكد تنزيله هذا  ،"أنه ناظر في المآالت قيل الجواب عن السؤاالت: والثاني)...( خاص 

وضابطه انك " :"ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره"ا قوله بعد أن قعد قاعدة األصل أيض

نظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان اتعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت في ميزانها ف

وأهله فأن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها 

كل هذا إنما يدل على أن المآل ال يعتبر بمعناه ،" وإما على الخصوص)...( وم إما على العم

 ،تاء عاما أو خاصافالشرعية على وقائعها إ االصطالحي الحقيقي إال في اطار تنزيل األحكام

حتى إن الفعل قد يكون في أصله مشروعا لمصلحة أو ممنوعا لمفسدة فإذا اقترن بمآل معين 

إذا اطلق القول في " أو الفساد صالحا كما فصله الشاطبي قبل وذلك أنهانقلب الصالح فسادا 

 ،فربما أدى استجالب المصلحة الى مفسدة تساوي المفسدة أو تزيد عليها،األول بالمشروعية 

ربما  ،وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ،المشروعية إعالنفيكون هذا مانعا من 

فأنت  ،لمشروعية ميزيد فال يصح إطالق القول بعد أوإلى مفسدة تساوي أدى استدفاع المفسدة 

تنزيل الحكم على )وذلك معنى  ،ترى كيف أن المآل أصبح يكيف تنزيل األحكام على الواقع

ولكن  ،فاقهوالحكم مع الواقع أو تنزيله على  في إطار المآل ، اذن فوظيفة المآل تكييف( الفعل

ولكن بأي مقياس نتوقع عاقبة الفعل المستقبلة فنحكم بأنها  ،له استقباالباعتبار ما سيؤول إليه حا
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فتغلب  "صد حال الزمان وأهلهبر"ويكون  ،هي المآل الذي ينبغي تنزيل الحكم على وزانه؟

باعتبار عادة هللا في خلقه أو باعتبار عادة  ،الصورة المظنونة على عاقبة الفعل المنظور فيه

  .الناس في أنفسهم

 :قواعده:ياثان

وهذا االصل ينبني عليه :"فمن الطبيعي أن تكون له فروع يقول الشاطبي ( أصال)ل آإذا كان الم

ومن هنا ،(مراعاة الخالف)و( االستحسان)و( الحيل)و ( سد الذرائع: )وهذه القواعد هي" قواعد

النتيجة الواقعية وجدت تلك القواعد المتفرعة عن أصل النظر في المآل كي ال يكون تناقض بين 

للحكم وبين األصل العام الذي قام عليه التشريع كله وهو مراعاة مصالح العباد في العاجل 

 :واآلجل ، ونظرا ألهمية تلك األصول سنتناولها بالدراسة

 : قاعدة الذرائع.أ

    فالن ذريعتي إلى فالن إذ تسببت به إليه:الذريعة في اللغة الوسيلة إلى الشيء مطلقا يقال  

المسألة التي ظاهرها اإلباحة ويتوصل بها :"وقد عرف اإلمام الباجي الذريعة اصطالحا بأنها    

 " إلى فعل محظور

عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه :"وعرف القرطبي الذريعة بأنها      

 "الوقوع في الممنوع

 " سل بما هو مصلحة إلى مفسدةحقيقتها التو"أما اإلمام الشاطبي فيعرفها بأن       

جهة جهة المتوسل إليه ،و: ويمكن أن يالحظ القارئ كيف قيد العلماء معنى الذريعة من جهتين   

أو المفسدة ،أما جهة الوسيلة قيدوه بالحظر ألنه يفضي إلى الممنوع ف الوسيلة أما المتوسل إليه 

وعبر عنها القرطبي  ،بي بكونها مصلحةوقد عبر عنها اإلمام الشاط ،قيدوها باإلباحة والجوازف

 :وتنقسم الذريعة إلى ثالثة أقسام ،بكونها غير ممنوعة

 ،ما يكون أداؤه إلى المفسدة يقينيا كحفر بئر غير مسورة في مكان يمر منه الناس ليال: األول     

لقطعي ومصاحبة أهل الدعارة والفجور وهذا حرام يجب منعه ألدائه ا ،وكالخلوة بشابة أجنبية

 وقد جاء المنع فيه صريحا وهذا ال خالف فيه ،إلى المفسدة

وكبيع مبيد  ،ما يكون أداؤه إلى مفسدة نادرا كحفر بئر في مكان غير مطروق :الثاني     

 وهذا مباح لندرة أدائه للضرر مع قيام المصلحة وأصل اإلذن ،الحشرات قاتل لإلنسان
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ولكن قصد به التوصل إلى مفسدة  ،إلفضاء إلى المباحمختلف فيه، وهو الذي وضع ل: الثالث    

 وهو القسم الذي أشار القرافي إلى انه محل النزاع 

على أن هذا القسم الثالث هو الذي يقوم ألجله االجتهاد التطبيقي فالحكم األصلي قد يكون     

الحكم األصلي بعد طروئها قد يتغير  لكنو ،روء عوارض الواقع ومالبساته عليهجائزا قبل ط

فقاعدة سد الذرائع جاءت توثيقا لألصل العام  -كما يعبر عن ذلك الشاطبي-القتران أمر خارجي

وال ريب أن هذا القسم من المباح  ،الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد

وى محرم على المست أمرالذي قصد به التوسل إلى  -الحكم األصلي-على المستوى النظري

وقد حاول اإلمام ،" ال نظن أحدا من العلماء يجيزه ألنه يناقض أصل الشريعة"التطبيقي، 

الشاطبي تحرير محل الخالف ووضح بأنه ال أحد من العلماء يجيز التحايل على قواعد الشريعة 

  .وهدمها وإنما الخالف في المنهج الذي سلكه كل فقيه في الكشف فيما فيه التذرع

فيمنع ما أدى إلى الممنوع بكثرة حدوثه من  ،يحتاط في درء المفاسد-رحمه هللا-مالكفاإلمام      

فالكثرة هي  بكثرة، فيكفي الوقوع ،قبل المتتابعين ولو لم يقصد بالفعل في كل صورة على حدة

ألنه  ،الضابط والمظنة، أما اإلمام الشافعي فال يهتم من لم يظهر منه قصد إلى المآل الممنوع

ولهذا يتفق اإلمام الشافعي مع اإلمام مالك على أنه ال  ،يقيم الحكم عليهاو لعبارة الظاهرة يعتمد ا

في خصوص المسالة على أنه ال يجوز سب األصنام  اواتفق ،يجوز التعاون على اإلثم والعدوان

 .وإنما الخالف في أمر آخر وهذا األمر هو تحقيق المناط،حيث يكون سببا في سب هللا 

ذا نالحظ بأن لقاعدة سد الذرائع عالقة باالجتهاد التطبيقي من خالل دفع ضرر متوقع وهك     

وهذا الدور الوقائي الذي يقوم به االجتهاد التطبيقي  ،بتحريم التسبب فيه والمنع من ممارسته

 .لحماية المكلفين من الضرر الذي ينتج عن التنزيل اآللي لألحكام النظرية العامة الكلية المجردة

  :قاعدة الحيل.ب     

وهو أصل يدل على الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف  ،الحيلة في اللغة من الحول  

كما يدل على نوع مخصوص من التصرف والعمل يتحول فاعله من حال إلى حال، وعرف 

حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز إلبطال حكم شرعي :"اإلمام الشاطبي الحيلة بأن 

 وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر 

الجواز لتحقيق مصلحة غير مشروعة بتحليل محرم أو  هالقيام بأمر ظاهرهو  :فاالحتيال  

ألن القصد غير الشرعي في الحيلة هادم للقصد  ،وهذا العمل غير مشروع ،إسقاط واجب

كالواهب "فمآل العمل بالحيل خرم لقواعد الشريعة عند تنزيلها على أرض الواقع،  ،الشرعي
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فإن أصل الهبة على الجواز ولو منع الزكاة من غير هبة  ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة

لكان ممنوعا فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة فإذا جمع بينهما على هذا 

القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة وهو مفسدة ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال 

 " االحتكام الشرعية

مصلحة لتحقيق  -الحكم األصلي-ي يعتمد على الجواز على المستوى النظريواالحتيال الذ     

فيه مناقضة قصد المحتال  ،بتحليل محرم أو إسقاط واجب، غير مشروعة على أرض الواقع

العمل فيها بخرم "للقصد الشرعي ،ولما كانت الحيل تؤول إلى مآل فاسد فإنها تمنع ألن المآل 

لذا فإننا نجد بأن  ،سبب منع الحيل هو نتيجتها الواقعية السلبيةإذن ف" قواعد الشرع في الواقع

البد من أخذها بعين  ،مراعاة الظروف الواقعية المحيطة بالمكلف المراد تنزيل الحكم على أفعاله

قق مقصد الشارع من تشريعه، ووضح اإلمام الشاطبي بأن اعتبار مقصد تححتى ي االعتبار

والمكلف  ،عدة بل هو الذي يرتكز عليه المنع فاألمور بمقاصدهاالمتحيل ركن أساس في هذه القا

فقد ناقض الشريعة وكل من ناقضها فعمله في المناقضة "الذي يخالف قصده قصد الشارع 

يقول في  في الواقع،بكونها تخالف مقاصد الشارع ،ويعلل ابن القيم منع الشارع للحيل " باطل

 ،والمحتال فتح الطريق إليها بحيله ،المفاسد بكل ممكنإن الشارع يسد الطريق إلى :"هذا الصدد

 "فأين من يمنع الجائز بحيله خشية الوقوع في المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه

على أرض الواقع، فية لمقصد الشارع إلى أحكام منا مشروعةتحيل هو قلب األحكام الفال      

ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه  بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن كالزوجة

حكمه األصلي اإلباحة لكن عندما يكون قصد المكلف مخالفا لمقصد الشارع يمنع  فاإلرضاع

وهكذا  ،فالغاية من هذا اإلرضاع هو تحريم ما أحله هللا فنتيجة هذا الفعل ومآله مفسدة لذا منع

يظهر بأن قاعدة الحيل جاءت لمنع الضرر الذي يمكن أن ينتج عن التطبيق اآللي لألحكام 

 .المختصر أهمية المآل في تصحيح األفعال و منع التعسفوتتجلى مرة ثانية بعد هذا العرض 

 : قاعدة االستحسان.ج    

مام الباجي االستحسان قباح وقد عرف اإلتهو عد الشيء حسنا وضده االس: االستحسان لغة     

األخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل "الشاطبي بأنه ، وعرفه  "القول بأقوى الدليلين"بأنه 

"كلي
ذ
  

ان عالقة لالستحس من أننريد إثباته مع ما يتماشى  لالستحسان تعريفا ابن رشد و وضع     

آللي لألحكام على أفعال ون االستحسان يؤدي إلى منع غلو التطبيق اكباالجتهاد التطبيقي، و

م من القياس هو أن االستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أع:" المكلفين، يقول ابن رشد
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يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى  قياسيكون طرحا ل

 " يؤول في الحكم يختص به ذلك الموضع

إنما االستحسان :" وقال ، هنكرأ قدف  بخالف الشافعياالستحسان  مالك وأبو حنيفةيعتبر  و    

وقد نقل الشاطبي بأنه قد جاء عن مالك أن االستحسان تسعة " ومن استحسن فقد شرع" " تلذذ

العالقة بين  ،و يبدو أني يكون أغلب من القياسأ:وفي االستحسان :أعشار العلم وجاء عن أصبغ

فالدليل "يستثنى موضع الحرج وطيدة، إذ من خالل االستحسان  يهذه القاعدة واالجتهاد التطبيق

فإن بعض تلك األفراد  ،الكلي وخاصة القياس إذا ما أجرى الحكم الذي يقتضيه على كل أفراده

فيه  لمعنى تختص به في ذاتها أو في لوازمها قد يكون إجراء الحكم الذي يقتضي الدليل الكلي

أن الدليل الكلي يقتضي منع  االعتصاماطبي في كتابه ومثاله ما ذكره الش" حرج و مشقة

لو طبق على كل -حكم المنع-المفاضلة ألنه من زاد أو ازداد فقد أربى إال أن هذا الحكم األصلي

فاستثنى منه التفاضل اليسير في المراطلة  ،الحاالت مطلقا ألدى ذلك إلى الحـرج والمشقة

ل إلى مشقة لصعوبة تحري اليسير التافه في الكثيرة ألن إجراء المنع على الجميع يؤو

 " المعامالت ذات الحجم الكبير

ولما كان التطبيق اآللي لنتائج االجتهاد النظري قد يؤدي إلى مآل مفسدة فإن هذه األفراد     

يد بها عن يح ،بطريق االستحسان ليجري عليها حكم آخر ،المتضررة يصرف عنها حكم الكلي

كل الترخيصات من يجد  موضوع االستحسان لالمصلحة، والمتتبع  هالالمآل الفاسد ويحقق 

 ،وجمع المسافر وقصر الصالة ،األدلة الكلية العامة مثل الجمع بين المغرب والعشاء للمطر

وسائر الترخصات التي على هذا السبيل فإن حقيقته "وصالة الخوف  ،والفطر في السفر الطويل

المصالح أو درء المفاسد على الخصوص حين كان الدليل ترجع الى اعتبار المآل في تحصيل 

ألنا لو بقينا مع أصل الدليل العام ألدى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من  ،العام يقتضي منع ذلك

 .في بعض الحاالت التي تحفها ظروف خاصةالمصلحة 

هذا التوسع في : "وقد علق عبد المجيد النجار على توسع االمام الشاطبي في االستحسان بقوله   

العمل باالستحسان يتناسب مع مالكيته فإن المالكية أكثر مذهب توسع في استعمال االستحسان 

ويدل توسعه هذا على اعتباره المآالت منهجا في تطبيق أحكام الشريعة إذ جعل االستحسان 

ل قاعدة من قواعد اعتبار المآل ولم يفعل االصوليون ذلك بل بحثوه أصال مستقال من أص

وهكذا نالحظ بأن للمذهب المالكي أثر بالغ في تكوين نزعة االمام الشاطبي التطبيقية " اإلجتهاد

 .مفهوم االجتهاد التطبيقي في ذهنهعامة وفي بلورة 
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  :قاعدة مراعاة الخالف.د    

" عبارة عن إعمال دليل في الزم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل اخر"مراعاة الخالف      

 "إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه:وعرفه ابن القباب بأنه 

ولهذه القاعدة عالقة وطيدة باالجتهاد التطبيقي ألن لها عالقة وطيدة بتنزيل األحكام ومراعاة   

ن من أفعال المكلف إذا كان مختلفا في حكمه بين منع وإباحة مثال المآالت هذا ألن الفعل المعي

ثم  ،وترجح اآلخر لدى البعض اآلخر ،لتعارض دليلين ترجح أحدهما لدى بعض المجتهدين

إذ طبق عليه في  ،وضع الفعل على مقتضى أحد الحكمين ولو كان المرجوح، فإنه بعد وقوعه

فربما حصلت بسبب ذلك مفسدة أكبر من  ،جري عليهآثاره الحكم الراجح الذي كان ينبغي أن ي

فينظر إذن في المآل الذي يؤول إليه تطبيق  ،المصلحة المتوقعة من تصحيحه بالحكم الراجح

فيصرف عنه ذلك الحكم ويطبق عليه الحكم  ،الحكم الراجح بعد وقوعه بما يتضمنه من مضرة

 " المرجوح استثمارا للخالف في معالجة المفسدة

وعلى الثاني "اختلف في المذهب المالكي هل يراعى كل خالف إال الخالف المشهور  وقد   

ومثال هذه القاعدة أن المرأة إذا أنكحت بغير إذن وليها " فقيل ما كثر قائله وقيل ما قوي دليله

تزوجت وتم الدخول ففي هذه الحالة ال ينزل عليه الحكم الراجح  إذافحكمه الراجح المنع ولكن 

 ،ول إليه من المفسدة بتعطيل الميراث والنسب وإنما يعالج اعتبارا لهذا المآل بحكم الصحةلما يؤ

فالنكاح المختلف فيه " وإن يكن هذا الحكم مرجوحا يقول اإلمام الشاطبي في توضيح هذا المعنى

ل قد يراعى فيه الخالف فال تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول مراعاة لما يقترن بالدخو

من األمور التي ترجح جانب التصحيح وهذا كله نظرا إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض 

فمراعاة الخالف يعد بحق أحد " واإلبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد

 المسالك التي من خاللها يتفادى التنزيل اآللي لألحكام دون مراعاة الواقع والمآل 

 : ة اإلقدام على جلب المصلحةقاعد.هـ    

ويكون ال  ،قد يشوب المصالح الضرورية أو الحاجبة أو التكميلية أمورا ال ترضى شرعا    

مناص لجانب المصلحة من أن تعلق به تلك األمور إذا حرص على مفارقة هذه المنهيات فإن 

ترتكب مفسدة إذن فإنه في سبيل تالفي مفسدة األخف  ،ذلك يؤول إلى فوات مصلحة أصلية

على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب  اإلقدام"أكبر، فيقرر اإلمام الشاطبي بأن 

،ومثال هذا المسلك أن النكاح يحقق مصلحة ضرورية ولكن قد يأتي " االستطاعة من غير حرج

ظرف يكون فيه طلب قوت العيال وهو من لوازم النكاح ال يتأتى إال بمقارنة شيء من أوجه 

رز من كل الشبهات لكان التحلحرام والشبهات التساع طرقها وضيق طرق الحالل فلو وقع ا
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الكسب واالنفاق وإبطال النكاح  وهو ،ذلك آيال إلى إبطال النكاح لعدم القدرة على القيام بالزمه

ولو اعتبر ما يشوب النكاح من مفاسد مثل هذا النكاح في مثل :" مفسدة كبيرة يقول الشاطبي

 ." ا ألدى إلى إبطال أصله وذلك غير صحيحزمانن

الشاطبي في اإلقدام على جلب المصالح المحفوف بما ال يرضي الشرع التحفظ  واشترط     

وبين في األخير بأن هذا المسلك مبني على  ،بسب باالستطاعة من ارتكاب هذه العوارض

والحاصل أنه مبني :"النظر في المآالت يقول من قواعدة بين المصالح والمفاسد ويعتبر الموازن

 ."على اعتبار مآالت األعمال فاعتبارها الزم في كل حكم على اإلطالق
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 دور المعارف العلمية والخبرة اإلنسانية في تحقيق المناط

 

يعد علم الفقه وأصوله من العلوم التي ال تنفك عن الواقع، فتصاحبه وتعاصره في زمنه وأماكنه، 

ً على  والعصر الحديث الذي نعيشه ارتبط بعلوم إنسانية، وظواهر وتجارب علمية، فكان لزاما

ً في آلياته لتحقيق المناط بين األصول الشرعية والوسائل األصلية  الفقيه أن يُحِدث تمازجا

وعطاءات الواقع العصرية، نظراً لتأثير الواقع العصري على البيئات والمجتمعات اإلسالمية، 

األهمية أن يحدث هذا التمازج لكي يتم معرفة العلل، لتطبيق النص الشرعي في كل  فمن

 .عصري وجديد حسب دالالت هذا التمازج، فيأتي الحكم موافقا لمعطيات العصر وحاجاته

ً لبقاء الشريعة إلى يوم القيامة، وهي قضية يفقهها  ومثل هذا التمازج يمثل أمراً ضروريا

ة ومقاصدها، وألجلها يعرضون لكل جديد من اآلليات والمسالك لتحقيق العالمون بأمور الشريع

 .المناط

وإذا كان علم أصول الفقه من العلوم التي تمثل القاطرة التي تسير في الزمان والمكان وتقف عند 

كل جديد حتى تستوفي حكمه وال تغادره إال عند تحقيق مناطه، فإن ذلك ال يمنع أصول الفقه من 

من بعض العلوم مثل علم االجتماع أو السياسة أو االقتصاد، أو الوسائل اإلجرائية مثل االستفادة 

االستفتاء السياسي أو المسح االجتماعي أو البيانات الداللية وغيرها في فهم الواقع كي نصل إلى 

 .تحقيق المقاصد في الفتاوى واألحكام المعاصرة

ر الشرعية في الداللة على العلة لتحقيق المناط ليست واالستفادة من العلوم اإلنسانية والعلمية غي

ً في االستفادة بالعلوم العقلية في دراسة  باألمر الغريب عن أهل األصول فقد احتلفوا قديما

ذهب أصحابه إلى أن العلوم : األحكام الشرعية فذكر السيوطي اتجاهين، فمثل االتجاه األول

استنباطاً قاصرة على العلوم الشرعية، وال يدخل معها المتعلقة بمعرفة األحكام الشرعية نصاً و

وأما >>: علوم العقل كالطب والحساب والمنطق ،فرفض ابن الصالح المنطق وشنعه قائال

استعمال االصطالحات المنطقية في مباحث األحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة 

جهل الناس وال اختلفوا إال لتركهم ما >>: ،وأثر عن الشافعي قوله<< ...والرقاعات المستحدثة

 .<<لسان العرب وميلهم إلى لسان ارسطاطاليس

االتجاه الثاني يمثله ابن حزم والغزالي فجعلوه من علم الكالم ،وعلل الغزالي ذلك بأن المنطقيات 

ً بل هو نظر في طرق األدلة والمقاييس وشروط  ً وال إثباتا ال يتعلق شيء منها في الدين نفيا

أن المنطق عنده : أي ،البرهان وكيفية تركيبها، وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبهامقدمة 



57 
 

ً وال ينفيه، ألن محمول مسائله ما به اإليصال  منهج عقلي استداللي محله الذهن ال يثبت حكما

 .إلى علة الحكم

ً لدخول العلوم وكل ما ً يتبنى ضابطا ً متوسطا يخدم  وأرى أن نقف بين هذين االتجاهين موقفا

كل ما يوصل إلى االرتقاء في فهم الواقع لتحقيق : وهذا الضابط هو<< تحقيق المناط>>قضية 

 .المناط فيه فيجوز االستفادة منه، فتكون هذه العلوم خادمة للحكم الشرعي ال العكس

وقد تطرقنا في المبحث السابق إلى الوسائل األصلية النقلية والعقلية للمجتهد، وفي هذا المبحث 

سوف نضيف إلى عمل المجتهد دراية بوسائل أخرى من عطاءات العصر الحديث في فهم 

الواقع تساهم في الوصول إلى العلة إذا احتاج إليها كمجتهد فهي ليست من أصل عمله إال أنها ال 

 .يستغنى عنها عندما يحتاجها الواقع

المجتهد كي يدرك أطراف فمثل هذه الوسائل الحديثة هي مجرد استئناس وتثقيف وحركةً لعقل 

حتى يتوسع ... المسألة المعاصرة من جميع أبعادها وأطرافها، وهذا ما يقوم عليه المنهج الحديث

 .مدركه العقلي والفكري في التحليل والنقد والبحث

أن االستفادة من العلوم غير الشرعية بجانب العلوم الشرعية ذاتها في : وعلى هذا يمكن القول

<< االستعارة من بين العلوم>>ر ملح وماس، وهو ما يسمى في عصرنا الحاضر فهم الواقع أم

ال سيما وأننا في فقه الواقع ال نتعامل مع أحكام جامدة أو نصوص خاصة تطبق على واقع 

نموذجي ومثالي، بل نطبقه على أشخاص وجماعات ودول وأمم تمر بظروف زمانية ومكانية 

ال يناسب قرينة أو نظيره في  -و الجماعة أو الدولة أو األمةأ-مختلفة، فما يناسب هذا المكلف 

 .زمان أو مكان معين

 :فية استخدام المسالك الحديثة في تحقيق المناطكي:أوال 

ولنا أن نسـأل كيف يمكن توظيف المسالك الحديثة في تحقيق المناط، وهل يلزم أن يكون 

ط؟ وافتراض هذا السؤال مطلوب ألن المجتهد على دراية بكل ما يتطلب عملية تحقيق المنا

هذابدوره يؤدي إلى شرط خاص في المجتهد غير مألوف وهو أن يكون على دراية بكل تفاصيل 

ً بالدين وكل جزئيات : الحياة وبكل معطيات العلم الحديث وبكل بطون العلم، أي يكون عالما

هد الشرعي الذي وظَّف الدنيا وفروعها ظاهراً وباطناً، وهذا يستحيل وقوعه في شخص المجت

مجهوده في الكشف عن المناط والعلل بكل ما لديه من مهارة شرعية في القياسات والموازنات 

 .بين المصالح والمفاسد

 :المجتهد بخطوتينوكيفية استخدام المسالك الحديثة في تحقيق المناط أن يمر    
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هم الواقع المحيط بكل تفاصيله، االستئناس ببعض النتائج التي يتوصل بها إلى ف: االولى     

وهذا االستئناس يرد إلى أهل التخصص كل في مجاله، فيكون للمجتهد اتصال بأهل التخصص 

في جميع العلوم، فيعرض ما يريد مما يساهم في فهمه للواقع، ويكون دور أهل التخصص 

لتحقيق المناط  ينحصر في عرض النتائج على المجتهد وهو يختار منها مايخدم قضية فهم الواقع

 .في الوقائع واألحداث

االنطالق من النصوص واألحكام القطعية من جانب علم األصول وعلى الحقائق : الثانية   

العلمية الراسخة القائمة على أسس علمية رصينة من جانب العلوم االجتماعية، وأن يكون 

 .لظنون والنظرياتمنطلق الفقيه أو المجتهد قائماً على القواطع والحقائق ال على ا

ونفهم من خالل الخطوتين أن المجتهد يتعاون مع أهل الخبرة واالختصاص في غير العلوم 

الشرعية ثم يمدوه بالنتائج التي ينطلق من خاللها مع النصوص واألحكام الشرعية للوصول إلى 

 .المناط وتحقيقه

 : أنواع األدوات الحديثة التي يمكن للمجتهد استخدامها في تحقيق المناط: ثانيا

يمكن أن يلجأ المجتهد إلى البحث العلمي ونتائجه والتي تنتهي إلى المجتهد عن طريق أهل 

الخبرة والمتخصصون فتشكل أدواته لفهم الواقع، ومناهج البحث والنظر العلمي تتنوع على 

 : النحو التالي

 (:Case -Study Method)لة دراسة الحا (1)

وهذا المسلك يقوم على جمع البيانات المتعلقة بحالة معينة فيقوم الباحث بدراستها،وقد تكون 

وحدة إدارية أو اجتماعية، أو فرد، أو جماعة واحدة من األشخاص، وتكون دراسة هذه 

الكامل  الحالة بشكل مستفيض يتناول كافة المتغيرات المرتبطة بها وتناولها بالوصف

والتحليل، وذلك بقصد الوصول إلى إدراك أوسع للوحدة المدروسة وغيرها من الوحدات 

 .المشابهة

 (Survey Method in Social Investigation: )المسح واالستقراء (2)

وهذا المسلك يعتمد على جمع البيانات والمعلومات عن أمر أو مشكلة ترتبط بالمجتمع كما 

التعرف على طبيعة وواقع هذه المشكلة ومعرفة جوانب القوة هي في الواقع، من أجل 

والضعف فيها، من أجل التوصل إلى تصور قد يقود إلى إحداث تغيير جزئي أو جذري على 

 .المشكلة، أو تنفيذ مشروعات لإلصالح االجتماعي من خالل دراسات ميدانية مالئمة
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 (Lexperimentation mentale: )التجريب العقلي

مسلك يكون داخل الذهن وخارجه، بمعنى أن يقوم المجتهد أو من طلب منهم معاونته وهذا ال

من أهل الخبرة بدراسة الفروض والتحقيقات المتعلقة بالواقع داخل الذهن ثم يقوم بها في 

 .الخارج عن طريق التجريب العملي

 (:Comparative Method)المقارنة إلثبات العلة  (3)

المسلك لمقارنة الظاهرة أو موضوع تحقيق المناط بنفس الظاهرة في يلجأ المجتهد إلى هذا 

مجتمع آخر، أو مقارنتهما في بعض المجاالت االقتصادية والسياسية والقانونية، ألن هذا 

المسلك غالباً يتيح التعمق والدقة في الدراسة والتحكم في موضوع البحث والتعمق في جانب 

 .من جوانبه

 


