


∫Éμ```°TC’G  øe  πμ```°T  …CG  »a  ÜÉàμdG  Gòg  øe  Aõ```L  …CG  ∫Éª©à```°SG  hCG  ï```°ùf  Rƒ```éj  ’∫Éμ```°TC’G  øe  πμ```°T  …CG  »a  ÜÉàμdG  Gòg  øe  Aõ```L  …CG  ∫Éª©à```°SG  hCG  ï```°ùf  Rƒ```éj  ’

 ï°ùædG  ∂dP  »a  ÉªH  ,á«fhôàμd’G  hCG  ájôjƒ°üàdG  AGƒ°S  `  πFÉ°SƒdG  øe  á```∏«°Sh  á```jCÉH  hCG ï°ùædG  ∂dP  »a  ÉªH  ,á«fhôàμd’G  hCG  ájôjƒ°üàdG  AGƒ°S  `  πFÉ°SƒdG  øe  á```∏«°Sh  á```jCÉH  hCG

.ô°TÉædG  øe  »£N  ¿PEÉH  ’EG  `  É¡YÉLôà°SGh  äÉeƒ∏©ªdG  ßØMh  √Gƒ°S  hCG  »aGôZƒJƒØdG.ô°TÉædG  øe  »£N  ¿PEÉH  ’EG  `  É¡YÉLôà°SGh  äÉeƒ∏©ªdG  ßØMh  √Gƒ°S  hCG  »aGôZƒJƒØdG

: »ª∏©dG ±Gô`°TE’G

 »``ª`dÉ`°ùdG ø```ªMôdG ó`Ñ`Y .O

ΩÉeEG  øjódG  ∫É``ªc  óªëe .O .CG

ó`̀``̀``̀``̀«`̀`°ù`̀dG ¿Gƒ``````````̀ `°VQ .O .CG

»°UhôîdG ∫Óg ø``H ºdÉ°S .O

: ≥«°ùæJh á©LGôe

»fÓLQGƒdG õjõHÉH º«gGôHEG øH ¿Éª«∏°S êÉëdG

»fÓLQGƒdG õjõHÉH ôªY øH OhGO

١٤٣٣ يمغ  ـ  ٢٠١٢ م

: á©HÉ`àªdG

»dƒ©ªdG Ö«ÑM øH ®ƒØëe øH óªMCG



المنعقـدة خـالل عـام:
1430هـ ـ 2009 م





º````jó`≤`J

لقد أردنا أن تكون ندوة «فقه التوّقع» حلقة «تجديدية» واستشرافية ضمن سلسلة ندوات «تطوّر 
العلــوم الفقهيّة في ُعمان» والتي ُتقيُمها الوزارة منذ مّدة. ولفقــه التوّقع ـ الذي هو تفريٌع على فقه 
الواقع ـ أُصولٌ في الفقه اإلســالمي القديم، ألنه ُمرادٌف ألصل االجتهاد الــذي عنى دائماً أمرين: 
بذل الجهد في موافقة ُمراد اهللا تعالى، وذلك بالتصّدي للتفكير في المستجّدات واالشتراع لها على 
ــنة واإلجماع والقياس،  األصول المعمول بها. واألصول قســمان: المصادر التي تشــمل الكتاب والس
والقواعد اللغوية واألصولية التي تحكم عمليات التفكير واالســتنباط من جهــة، وعمليات التصّدي 
للمشكالت الطارئة أو النوازل بلغة الفقهاء. والجهد الكالســيكي الذي نتحّدث عنه يقوم في الواقع 
انطالقاً مــن األصول على فهمٍ واســعٍ للمصالح أو المقاصــد والتي عنت لدى الفقهــاء الّضرورات 

اإلنسانية الخمس: حقّ النفس ( = الحياة)، وحقّ العقل، وحقّ الدين، وحقّ النسل، وحقّ الِملْك.
لقد تحرك نهضويو الفقهاء منذ حوالى القرن في هذا الباب بالذات، باب النوازل من جهة 
متابعة «للجهد القديم، والباب االستراتيجي المتعلّق بالتحّديات الكبرى والفُرص التي تجد أُّمتنا 
ــل بالتفكير  ســواء تتطلب الكفــاءة والتأه نفســها في ســياقها، والتحّديات والفُــرص على حد

المستقبلي النيّر.
لقد كان هم مؤتمر «فقه التوّقع» مشتمًال على أمرين: استعراض الجهود المبذولة طوال العقود 
الماضيــة لجهة التفكيــر الجديد، والتفكير بطرائق واســعة ومســتنيرة في اإلمكانيات المســتقبلية 

استشرافاً من جهة، وأدواٍت من جهٍة ثانيٍة.
واهللا سبحانه وتعالى نسأل أن يوفّقنا ويوفّق علماءَنا لنكون أهًال لما تنتظره منا أُّمتُنا، وتنتظره 

منا بلداننا، من تفكيٍر وعمٍل للمستقبل الواعد في ظل ديننا الحنيف، ورسالته الخالدة.
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الحمد هللا، والصالة والســالم على رســل اهللا، وعلى آلهم وصحبهم وحوارّييهم، وعلى من سار 
على هديهم واقتدى بسنّتهم إلى يوم الدين.

أّما بعد:
فمعالي: محّمد بــن علّي بن ناصــر العلوّي الموقــر ـ وزير الشــؤون القانونيّة، راعــي ندوتنا 
ـ .. أصحاب المعالي الــوزراء.. وأصحاب الســماحة والفضيلة والســعادة.. أّيها الحضور  المباركــة 

األكارم.. تحيّة من عند اهللا مباركة طيّبة.. فالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
وزارة األوقاف والشؤون الدينيّة دأب سنوّي، يتجّسد جانب منه في تنظيم هذه الندوات العلميّة، 
حول «تطوّر العلوم الفقهيّة في ُعمان»، إذ َتجمع به شــتات أحكام الديــن، فتصوغها منظومة فكرّية 
ة، وتستوعب به مدارس الفقه  متكاملة، وتلتقط درر العلم من أفواه رواده فتحيلها عقدا تنتفع به األم

لتكون مرجعاً موسوعيّاً للمستقبل.
وهذا الــدأب الُعمانّي أصيل في درب التطــوّر والتجديد، وتطبيق ِلمضامين الدعوات الســامية 
لحضرة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد المعّظم ـ حفظه اهللا ورعاه ـ الذي أحيا بهّمته 
أجيال الحاضر، وبنى بعبقرّيته جذور مســتقبل مشــرق، فله الحمد ســبحانه على نعمه، وله الشكر 

تعالى على توفيقه.
وها هي ندوة هذا العام، وقد لبست حلتها الثامنة، بعنوان:

«الفقه اإلسالمّي والمستقبل، األصول المقاصدّية وفقه التوّقع»
وفي تضاعيف هذا العنوان الكبير، مباحث ذات آثار، ومحاور ِبحاجة إلى تأصيل، وهو ما تأمله 
الوزارة من البحوث المقّدمة في أطواء هذه الندوة، تعالج كلّ منها طرفاً من أبوابه، ثم يوضع نسيج 

áª∏`c
á`«æjódG ¿hDƒ`°ûdGh ±É`bhC’G IQGRh

…ôª©ªdG ó«©°S øH ó sªëe
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المبنى على وفق المعنى، تتخلّل ذلك نقاشــات تســتدرك هذا، أو تنبّه على ذاك، كي يخرج بعدها 
نتاج عقول عّدة تناوبت على عصر مفاهيمه، في رسوخ وإحكام.

وهذا الوعي الذي تتوّخاه الندوة، يتكامل مــع االجتهاد الجماعّي، والنظر في مباحث الفقه من 
زوايا عّدة، وتقليب أوجه الرأي في المســائل المســتجّدة، للوصول إلى قناعــات فقهيّة تلبي حاجات 
 H G ﴿ :الناس، ويســعد بها المجتمع، وهذه غاية الدين في أصل نزوله، إذ يقــول الحقّ تعالى
K J I ﴾، فما التشــديد على الناس بغاية، وال التســاهل في األحكام بمطلب، وإنما هي 

الوسطيّة والسماحة، حيث ال شطط وال غلوّ.

معالي راعي الندوة الموّقر..
أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة..

أصحاب السعادة.... أيها الجمع الكريم..

ة ما يعوق التطلع إلى المســتقبل  ــة رديف االجتهاد، وليس ثَمإنّ التجديد في المنظومة الفقهي
كالتســربل بالماضي وارتداء ســلبياته، وعلى مر التاريخ ســار الفقهاء قدماً حين كانت رؤاهم وفق 
مطلب الحاضر، وفتياهــم تلبية لحاجات األحياء ـ إذ األموات ال يســمعون وال يعــون ـ ؛ ثم يكتمل 
النتاج الفقهّي إن بحث مسائل مستقبليّة لم تقع بعد، وفق أُُطر الحكمة وبعد النظر، واالستعداد ِلما 

سيأتي، على منهج اإلبداع ال االبتداع.

فأضحى امتداح الفقيه بأنه سبق عصره، ميزة حسنة، وقيمة علميّة مضافة.

فلذا ظل التجديد والنظر إلى المستقبل ضمن مســاق أهداف وزارة األوقاف والشؤون الدينيّة، 
تطلّعا إلى أفق رصين، يبســطه مداد العلماء، ويضّم علم األواخر إلى اجتهاد األوائل، مســتندًا إلى 
قواعد العلوم مع محاسن التشــريع ومقاصده، وال يعتســف طريق الترف الفكرّي والتكلّف النظرّي، 

وكالهما يثقالن كاهل العلماء والناس على السواء.

لقد تأخر المســلمون حين تغافل بعض العلماء عن الواقع وحاجاتــه وطبيعته، وغفل العاّمة عن 
ة عن شــريعتها، فكان يســيرًا على طبائعهم االســتبداد،  الفقــه ومقاصده ومراميه، واســتغفلت األم

واإلغارة على منظومة األخالق، والتردي في مساوئ التقليد.

وال نهضة للشعوب اإلسالميّة إال في بناء المعرفة الواسعة، وأن يترجل فرسان العلوم، وَتحيا 
في األّمة مراكز البحوث بــكلّ َتخّصصاتها، ويعطــى لألجيال الحديثة فرصــة النهوض واإلبداع 

والتجديد.



محمد بن سعيد المعمري 13كـلمة وزارة األوقـاف والشـؤون الدينيـة

م رؤية حضارّية لإلســالم،  كما تطمــح الوزارة من خالل موضوعــات ندوتها الثامنة أن تقد
تضيف إلى رصيد المعرفة اإلنســانيّة العاّمة، إذ إن تفصيالت المباحــث المدرجة في مداوالتها 
م اإلسالم بوصفه  ما تقدد أحكام فقهيّة فردّية، وفق مضامين آنيّة ومكانيّة محّددة، وإن ليست مجر
ديناً إنسانيّاً، يقترح الحلول لمشكالت العالم، على أســاس أنّ المسلمين جزء من شعوب األرض 
تهّمهم مصلحة هذا الكوكــب ومن عليه، ويعملون على إصالحه وبقائــه لألجيال القادمة في رقّي 

وحضارة وأخالق.
وإذ ترحب وزارة األوقاف والشــؤون بضيوفهــا األجّالء، والذي أتوا َوَهــم الفكر والدين في 
قلوبهم، لتسأل اهللا العلي القدير أن يكلل مساعي الجميع بالتوفيق، شاكرين لهم حرصهم وحرص 
الجميــع على إنجاح فعاليات هــذه الندوة، وأن َيجعل هــذه الندوة كما ُيحــب ربنا ويرضى، وأن 
تسهم في تجسيد المرامي الرشــيدة ِلحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعّظم 

ـ ، في الحث على التجديد والتبّصر والحكمة. ـ حفظه اهللا ورعاه 
.﴾ m l k j i h g f e d ﴿

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته...
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د صلى اهللا  لين، سيّدنا محم المحج الحمد هللا رّب العالمين، والصالة الســالم على قائد الغر
عليه وســلم وعلى آله الطيّبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى 

يوم الدين.

أصحاب المعالي.. أصحاب الفضيلة والسعادة.. أّيها الحضور..
أحيّيكم جميعاً بتحيّة اإلسالم الطيّبة المباركة.. فالسالم عليكم ورحمة اهللا..

وإنها لفرصة سعيدة أن يجمعنا اهللا في هذا الصرح الكبير، وفي هذا اليوم األغّر، وفي ظالل 
الفقه الذي هو أهم ما يســعى إليه اإلنســان، من أجل أن ُيحقق واجبــات عبودّيته هللا 4 ويقوم 
بعبادته 8 كما فرضه اهللا عليه، فاإلنســان في هذه الحياة لم ُيخلق ُســًدى، ولم يترك همًال، بل 
خلق ليطلع بأمانــة كبرى ثقلت على الســموات واألرض والجبال فأبين أن َيحملنها وأشــفقن منها 
وحملها اإلنســان. لذلك كان واجباً عليه أن يعرف مداخل األمور ومخارجها، واهللا سبحانه لم يكل 
الناس ألهوائهم وعقولهم ونزعاتهم ونزغاتهم، وإنما أرســل إليهم رسًال تترى، وأنزل إليهم كتبه 

تتلى، ليهلك من هلك عن بيّنة، ويحيا من حّي عن بيّنة.
وجعــل اهللا 4 كلّ َحَرك يتحّركها اإلنســان مضبوطة بضوابط الشــرع، ومقيدة بأحكامه 8 ؛ 
ليختبــر اهللا تعالى العباد هل يطيعون أو يعصون، وأَتم عليهــم النعمة، وأكملهم الدين ببعثه عبده 
ورسوله ژ بأوسع شــريعة، تشــتمل على دقائق األمور، وتضع كلّ شــيء موضعه، في نظام رتيب 
ال إفراط فيه وال تفريط، وقد شاء اهللا 8 أن تكون هذه الحياة حياة البشر حياة تطوّر؛ ألنّ ذلك 
أمر مرتكس في طبيعة البشر، وهذا التطوّر ال بّد وأن يفرز كثيرًا من المشكالت، هذه المشكالت 
تتّسع لها شريعة اهللا 8 . ولذلك نَجد في كتاب اهللا تعالى ما يحّث على ضرورة البحث في علوم 
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ر فيها من أجل أن يكون البشــر علماء رّبانيّين يأخذون بزمام قافلة اإلنسانيّة في  الشريعة، والتبح
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ﴿ :طريق الخيــر؛ فــاهللا 4 يقــول

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [التوبة: 122].
ونحن نجد اآلن تتجلى آيات اهللا 4 َتجلّيات شتى، ومن هذه التجلّيات إفالس النظم البشرّية 
حتّى يعود الناس إلى رّبهم، ويدركوا أنّ اإلســالم هو دين اهللا الحقّ، وأنّ شريعة اهللا سبحانه هي 
التي تتسع للمشــكالت اإلنسانيّة؛ فكم مّر بهذه اإلنســانيّة من أطوار، وتقلّبات في األحوال.. كانت 
الشــيوعيّة في يوم مــن األّيام مظهرًا مــن مظاهر التقــّدم، وكان الناس ينظــرون إليها أنها هي 
الفردوس المنشود، وقد تهاوت بحقّ اهللا، وثبت فشــلها، واآلن تسير الرأسماليّة إلى هذا المصير 
نفســه ِبخطى حثيثة، وهي اآلن على شفا جرف هار؛ فما بقي لإلنسانيّة إّال اإلسالم. ولذلك ينادي 
الغربيّون أنفسهم بالرجوع إلى شــريعة اإلسالم، بل الڤاتيكان نفســه ينادي بالتحلي باألخالقيّات 
اإلســالميّة في النظم االقتصادّيــة، وهذا ما يجعل مســؤوليّة هذه األّمة مســؤوليّة كبرى، تضطلع 
بأمانتها رقاب علماء هذه األّمة، الذين يجب عليهم أن يقدموا اإلسالم في صورته الواضحة الجليّة 

إلى العالم، لينقذ هذا العالم من ورطته التي وقع فيها.
ومــا كان انعقاد هــذه الندوة ـ بعنايــة وزارة األوقاف الموقرة، وعلى رأســها معالي الشــيخ 
عبد اهللا بن محّمد الســالمي وزير األوقاف والشــؤون الدينيّة ـ إال ألجل المسير بهذه الجهود إلى 

ـ . هذه الغاية النبيلة ـ بإذن اهللا 4 
لذلك أرجو مــن العلمــاء أن يضطلعوا بأمانتهــم بصدق وجــدارة، وأن يــؤّدوا واجبهم ِتجاه 
ا أن ينقذها اإلســالم، أو تهوي في غير  اإلنســانيّة الحائرة التي َتقف اآلن في مفترق طريقين؛ إم

قرار.
وأسأل اهللا أن يبارك في جهود الجميع، وأن يوفقهم ِلما ُيحبّه ويرضاه.

وشكراً لكم، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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األمين العام لمجمع البحوث اإلسالميّة، بجامع األزهر

الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اليــوم نَجتمع في هذه الندوة التي تدعــو إلى تطوّر العلوم برعاية جاللة الســلطان قابوس بن 
ـ ، هو ورفاُقه الذين  ة والتوفيق والسداد  ســعيد راعي هذه البالد ـ حفظه اهللا ورعاه، وأعطاه الصح
مون ما يســتطيعون للعلماء؛ ليبحثوا من خالل «ندوة تطوّر العلوم الفقهيّة»؛  يرعون هذه البالد، ويقد

ما َيَهّم المسلمون في هذه األيام وفي هذا العصر.
تطرح علينــا هذه الندوة القضايا المعاصرة التي قد ال يكون لهــا مثيل في الماضي، وهي بهذا إذ 
ُتخبرنا أو تقول لنا: إنّ األّمة اإلســالميّة بأجمعها في حاجة ماّســة إلى إعداد الفقيــه، وأعني بالفقيه: 
العالم الشــامل الذي َيجمع بين علوم الفقه والشــريعة، وبين التفســير وعلومه، وبين الحديث وعلومه، 
وبين العقيدة وعلومها، هذا العالم الشامل الذي ضرب لنا األقدمون مثًال له؛ حينما تعلموا جميع العلوم 
اإلســالميّة فكانت لهم الســيادة والريادة، فوضعوا القوانين في المعامالت وفــي كلّ مناحي الحياة، بل 
زادوا علــى هذا حينما جمعوا هــذه العلوم كلّها بلغت حتّــى العلوم الدنيوّية؛ فكان لهــم األثر في الطّب 
والهندســة والفلك، وفــي كلّ العلوم الطبيعيّــة، وكأنّهم يقولون لنــا: إنّ كلّ العلوم مصدرها الشــريعة 
اإلسالميّة، فهذا التطوّر الذي تطرحه علينا وزارة األوقاف من خالل «ندوة تطوّر العلوم الفقهيّة» يتطلب 
ـ كما قال ســماحة المفتي ـ إيجاد علماء يقودون العالم في ما يأتي، وليس األّمة اإلسالميّة وحدها، بعد 
انهيار النظم التــي ادعت أنها تقود العالم في حياته وفي آخرته. ويبقى اإلســالم رمزًا للصمود، ورمزًا 
للعطاء في هذه البالد، وفي العالم كلّه بقيادة العلماء وبرعاية الســلطنة، ورعاية الســلطان قابوس بن 
سعيد.. أقول هذا لعلمائنا، ودعواتي لكم ولنا، ولجاللة السلطان بالصّحة والسعادة. وأقول اللهم اجعلنا 

ن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، وشكرًا ِلحضراتكم.. ِمم
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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من علماء حوزة قم، بالجمهورّية اإلسالميّة اإليرانيّة

د وصحبه األخيار المنتجبين. والحمد هللا رّب العالمين، والصالة والسالم على نبيّنا محم
أصحاب السعادة والمعالي..

معالي محّمد بن ناصر العلوي ـ وزير الشؤون القانونية ـ المحترم.
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة.

أّيها الضيوف الحضور.. السالم عليكم ورحمة اهللا.

يطيب لي ويشرفني أن ألقي كلمة موجزة في هذا الحفل االفتتاحّي، وأقول:
إن فقه التوّقع له َمجال واســع جّدًا، ال بد وقبل كلّ شيٍء من دراسة المجاالت التي تندرج َتحت 
فقه التوّقع ورصدها؛ إذ إن فقه التوّقع ليس فرعاً يجعل إلى جانب الفروع الفقهيّة األخرى، وإن كان 
من الالزم َتخصيص َمجال َتخّصصّي له وتأسيســه، بل يشــكل فقه التوّقع روحاً ال ُبد وأن يسير في 

جسم الفقه كلّه.
وإن الفقه لو أراد أن يدخل في عالم العولمة بقوة وقدرة اســتنهاضيّة شاملة ال بد أن َيمّر عبر 
بوّابة فقه التوّقع، وإن جميع المجاالت أو ُعمدة المجاالت التي تأتي َتحت تغطية فقه التوّقع هي هذه 

المجاالت الثالثة:

ان: أوًال: الفقه واالستراتيجّيات؛ ويوجد لهذا العنوان شق
الشق األول: فقه االستراتيجيّات، وكثير منها ال بّد من إدخالها وإدراجها َتحت فقه التوّقع، وأن 

يعمل عليها عمل فقهّي دقيق.
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والشـــّق الثاني: الفقه الحاصل في ضوء االســتراتيجيّات؛ وهناك الكثير من االســتراتيجيّات 
ال صلة لها بالفقه، ولكن الفقيه عندما َيدرس القضايا في ظل االستراتيجيّات يتمكّن أن يعطي إلى 

ِفقهه ُبعدا مستقبليّاً.

المجال الثاني:
فقه التداعيّات واالنعكاســات للفتوى؛ ألن الفتاوى لها انعكاســات علــى المجتمع، وهي ظاهرة 

اجتماعيّة: لماذا ال ندرسها في الفقه؟ وهذا ُيمكن إدراجه َتحت عنوان: «فقه التوّقع».
ــس فرع فــي سوســيولوجيّة الفتوى لما لهــا منه مــن تداعيّات، أو  ولذلك أنــا أقترح أن يؤس

انعكاسات، أو نتائج سلبيّة أو إيجابيّة.

والمجال الثالث:
اعتبار المســتقبليّة كبعد للقضايا التي تــدرس وتعالج في الفقه؛ فإنّ القضايــا كان يعتبر لها 
ـ  إلى اآلن ال في جميع األوســاط الفقهيّة بل في بعض األوســاط ـ الفقيه بعديــن: البعد التاريخّي، 

والبعد االجتماعّي.
وفي ضوء فقه التوّقع وفقه المستقبل ال بّد أن نُضيف بعدًا ثالثاً، وهو: البعد االستقبالّي؛ وذلك 
ألن عمر الحاضر أصبح قصيرًا جّدًا، والمســتقبل يأتي ليحتل مكانه بسرعٍة َقبل أن نفهم أو ندري، 
وقد يأتي المســتقبل وال يمكن تفسير ذلك؛ ألن الحاضر هو الذي اتســعت دائرته، بل َقُصر عمره؛ 
وإن المســتقبل يأتي بتمام ما له من هيمنة وقدرة على إيجاد التحــوّالت الكبيرة، فإذًا إذا كان لكلّ 
قضية بعد اســتقبالّي فال بّد علــى الفقيه من أن يدرس هــذا البعد عندما يريد أن يســتنبط حكم 
قة، ودراسات ساذجة،  ســتكون دراستنا الفقهيّة دراســات غير معم ة خاّصة؛ وإالموضوع خاّص وقضي

وال تتمكن من أن يجعل الفقه في موقع ُيمكنه من اإلجابة على متطلّبات العصر.
مي هذه الندوة المباركة التي َتحمل عنواناً له مستقبليّات عظيمة، وعلينا  أشكركم وأشــكر منظ

أن نحسن اختيار الطاقات الفقهيّة في هذا المجال الخصب.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.



رئيس رابطة علماء الشام

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ن، وأن ننطلق من هذه الندوة وأمثالها إلى ما يحقق  أســأل اهللا 4 أن َيجعلنا عند حســن الظ
ة اإلســالميّة، والحفاظ على ذاتيّتها وإمكاناتها، وتعبئــة كلّ طاقاتها لنثبت أنّنا أّمة  وجود هذه األم

ة هذه الشريعة الخالدة. الوحي، وأم
 د بكلشؤون الحياة اإلسالميّة؛ فالمسلم متعب ومن المعلوم أنّ لهذه الشريعة حاكميّة شاملة لكل
ما جاءت به هذه الشريعة، في بناء عقيدته، وتنظيم عبادته، ومعرفة سلوكيّات المعامالت، والعالقات 

الخارجيّة بين المسلمين وغيرهم.
ــالع واٍع وواضٍح باألحــداث الجارية؛ ألن فقه  وكلّ ذلك يســتدعي أن يكــون الفقيه على اط
اإلســالم العظيم فقه يلتزم بالثوابت، ويراعي المتغيّرات. فثوابت هذه الشريعة تعبر عن الوحي 
اإللهّي الراســخ في هذا الوجود، والصادق الثابت المعبّر عن أصالة كلمة الحق، ومن الضرورّي 
ة مخاطر، فإذا لم نَكن على  مع منطلقات التوّجه إلى المستقبل الذي تكتنفه عد أن يتفاعل الحق
المســتوى الالئق فال نســتطيُع بأن نثبَت جدارتنا، ألن نَحتل ُبرج العالميّة وخلودها إلى أن يرَث 
اهللا األرض ومن عليها، لكلّ هذا ولهذه المعاني الراسخة اتجه جاللة السلطان قابوس بن سعيد 
إلقامــة هذه الندوات فــي الفقه اإلســالمّي؛ ليتفاعــل الفقه مــع مقتضيات وتطــوّرات الحياة، 
واستطاعت وزارة الشــؤون الدينيّة ـ بكوكبة نيّرة من العلماء ـ أن يبذلوا كافّة الطاقات من أجل 
استيعاب هذا المشــروع الحضارّي العظيم، الذي يجمع بين الشــريعة وبين أصول الحياة؛ فوُفق 
الكل، وهللا الحمــد والمنّة. وقد رأينا نتاج هــذه الندوات ِثمارًا يانعة قــل أن يوجد نظيرها في 

العالم اإلسالمّي.

»∏«MõdG áÑgh QƒàcódG á∏«°†a áª∏c
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لذلك فأصالة عن نفســي، ونيابة عن إخواني المشــاركين في هذه الندوة نوّجه خالص الشكر 
وجزيل التقدير واالمتنان ِلجاللة الســلطان ـ حفظه اهللا وأّيده ورعاه ـ على هذه التوجيهات األصيلة 
والعريقــة إلحياء معالم هذه الشــريعة في حاضرنا، كما أتوجه بالشــكر الخالص لوزارة الشــؤون 
الدينيّة على رعايتها لهذه الندوات، وإعدادها اإلعداد الالئق، وتنظيم كلّ ما يتعلّق بشؤون االستقبال، 

وكرم الضيافة، وحسن الوفادة والرفادة.

بكل هذا نشعر شعورًا طيّباً وأخوّياً عميقاً أن اإلسالم هو رسالة العالمين جميعاً، وأنه هو المحضن 
ا يجعل هذا  ت فيه كلّ علوم الشريعة، من تفســير وحديث وعقيدة وتاريخ... ِممواألســاس الذي انصب
الفقه هو المنطلق المعبر عن ذاتيّة اإلسالم، وخصائصه الحضارّية، وإمكاناته القوية في حل مشكالت 
العالم، وبكل هذا نَحن نحّس بعظم المســؤوليّة، وأنّه ينبغي أن نكون دائماً منطلقين من أصول الوحي 
اإللهّي الذي عبر عنه القرآن الكريم، والســنة المطهرة، واالســتفادة من عطــاء المذاهب المختلفة؛ 
ألنّهم وإن اختلفوا في بعض الجزئيّات لكْن بينهم أصول كبيرة َتجمع بينهم، وتوحد صفوفهم؛ فال داعي 
ة اإلسالميّة، فهذا الفقه  ألن يكون هناك أّي تأثير لعصبيّة مذهبيّة، أو أّي نواٍح يحاول التفرقة بين األم
هو الذي يعرفه الغرب بأنه الشــريعة اإلسالميّة، لذلك فإنّه ينبغي أن نلحظ كل هذه االحتماالت، وأن 
تكون دراســتنا على النحو الذي يتفق مع هذه التطلعات، ســواء ألّمتنا اإلســالميّة الواحدة، أو تمكين 
اآلخرين من األمم التي ـ هي في واقع األمر حيرى ـ ينبغي أن نُمكنها من االستفادة من عطاء اإلسالم 
وخلــوده، وثباتــه وتطلّعاتــه، وإمكاناتــه لمعالجة شــؤون الحياة فــي كلّ زمــان ومكان، فشــريعتنا 
ـ وهللا الحمد ـ تتميز بهذا الرقّي وهذا البعد عن أّي مؤثّرات مذهبيّة أو دينيّة أو عصبيّة، فلذلك كانت 
هذه الشــريعة شــريعة الوســطيّة واالعتدال، وشــريعة التفاعل والحفاظ ما بين األصالة المعاصرة، 

وتوجيه كلّ الطاقات من أجل إثبات جدارة هذه الشريعة في الوقت الحاضر.

لكل هذا فإنّنا في أشــد الغبطة وأعمق الســعادة أن نَجد كلّ عام في هــذه الديار المباركة هذا 
م علماء اإلسالم نتاج اجتهاداتهم، فاالجتهاد بابه مفتوح إلى يوم القيامة، ويقّدموا  التوّجه الطيّب ليقد
حصاد فكرهم. فنحن بحق نســتفيد استفادة بالغة من طرح هذه الموضوعات، وَتجلّياتها، واإلسهام في 
تنوير فكرنا وفكر اآلخرين، عند ذلك نستطيع أن نقول إنّنا قد أّدينا األمانة، وبلّغنا الرسالة، كما فعل 
النبّي المصطفى ـ صلوات اهللا وســالمه عليه ـ . وسيظل المشرق اإلســالمّي في هذه الديار المباركة 
متعاونــاً تعاوناً بنّاءً مع اإلســالم في وســطه أو في غربه، أو فــي كلّ مكان ِلمعالجة شــؤون األقلّيّات 

اإلسالميّة، بل واالستفادة من هذه الطاقات الدفينة، والتي تحتاج إلى مثل هذه اللقاءات.

أســأل اهللا 4 أن ُيبارك في ُخطــى الجميع، وأن َيحفظ علــى هذه البالد ســلطانها وعلماءها 
ووزراءها والقائمين برعاية شؤونها. واهللا الموفّق ِلما فيه الخير والسداد.
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جـالله واستشرف  اإلسالم  مع  واقتبس من نـــوره والبس جـمـالـهقف 
ظـاللـهقف مع اإلســـالم فاإلســـالم خيـر الدنيا  عَلى  الباري  أســـبغ 
وأبـصـر األســـنى  خـاللــــهواْرَق في معراجه   إال تـــرى  ال  معجـــزات 
كـي وبــــه  وفيـه  منـــه  ترضـــي المولى بتبليغ الرســــالـهوانطلـــق 
بـــاهللا وطالــــت يـده والعّزة  ــهَعـــّز  ـــ ــدال ـــ ــع ـــ رافــــعــــة ســـيـــف ال
سـقـف تحت  منه  الناس  والســــهالـهواســـتظّل  فيه  الفضل  يتـــوازى 
لـم الـذي  الحقيقـــّي  الديـــن  رجالـهِإنُه  الـــراوي  أســـطورة  تخـترع 
تــعـــالـــى اهللا  أنــزلـــه  ـَمـــا  كــمــالـــهِإنـ وأعـــطـــــاه  وتــــوّاله 
الـجهالـهقل لمن ال يعرف اإلســـالم عـنـدي َهـــِذه  مخرج ينجيك من 
ـا حـيـالـهقـــم بنـــا نســـتنبط اآليـــة ِمـم مبثوثـــا  العقـــل  يجتليه 
تـكـفـي الكـــون  في  آيـــة  أدنى  والـنـبـالـهإّن  فيـــه  الحـــّق  لتريـــك 
لـتـأتـي إّال  شـــرعة  ع  يشـــر ضـاللـهلـــم  عـــن  لتنهى  أو  بصـــالح 
اشــــتمالهنعمـــة أو رحمـــة أو دفـــع ضــــّر أواله  الغيب  ثنايـــا  في 
ســـكنا تســـتعذب الـــروح احتاللـهمنذ كان البـــدء كان الدين يعـنـي
مـنــــه والقـــّوة  العـــزم  وتعيـــش األمـــن فيـــه والـكـفالـهتســـتمّد 
ديـنــــاً باإلســـالم  قارنـــت  الـداللـهوإذا  وســـّرتك  الفـــرق  هالك 
التسـامـي معنى  ما  اإلنســـان  اعـتـدالــــهعّلم  يختـــار  كيـــف  وأراه 
التـرّقــــي حـــّب  فيـــه  مشـــعًال في عزمه نار الـبـســـالـهغارســـاً 
الرذالـهعاصمـــاً إّيـــاه مـــن أن يـتــــرّدى في ســـحيق من متاهـــات 
لهيا هـــدى الرحمٰـــن قومـــاً ضـّلـوا ســــعى  يضّلـــوا من  أن  وأرادوا 
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النـــور أعطاهم عـيـوناً تبصر األســـنى وترجـــو أن تـنـالهليت معطي 
خـصـالـهليتهم لم يظلموه، لم يخوضوا فـيـه يرمـــوا  لم  يـــؤذوه،  لم 
وزوراً بهتانــــاً  عنـــه  يقولـــوا  لهلم  دعا  من  يحمـــي  اإلرهاب  يدعم 
داهمهم شـــّر بظلم كـســــبوه ــهكلّما  ـــ ــآل ـــ ـــن م ـــدي ــــ ـــوا ال ـــل جـــع
اغـتـيالهأفما حـــان لهـــم أن يـحـســــبونا نرضى  ال  الخير  شـــركاء 
ضـاقـت حين  إّال  اإلرهـــاب  نما  نـصـالهما  فاســـتعدى  المظلوم  حيلة 
إّال حيـــن راحـوا بيـــد الطغيـــان يـــروون تـاللــــهما نمـــا اإلرهاب 
واســــتـعـبدوها واســـتكبروا  أممـــاً كانـــت رمـــوزاً لألصـالـــهظلموا 
كّل مـــن خالف فـــي أّيـــة حـالـهوســـعوا فـــي األرض إذالًال وقـهـراً
وبـالـــهفبماذا ســـيجازي إذ يجازي غاضـب القـــوا  جورهـــم  مـــن 
صادقـــاً من صـــادق زّكـــى فـعالهرّد فعل الفاعل أقســـى حين يـأتـي
غـزالـــهوالذي هّيج ليثـــاً ال يأمل أن يـرى الضـــاري  وثبـــة  فـــي 
الـمـعـالي يبنـــون  األحـــرار  بأكـــّف الخيـــر ال تعـــدو مـجـالهبورك 
وائـتـالقــــاً انطالقـــاً  اشــــتعالـهويزيـــدون  الشـــّر  قوى  زادت  كلّما 
عـيـشـوا األرض  في  لمن  بســـالم ديننا الســـمح انـبـرى لـهويقولون 
قـتـالـــهنحـــن ال نقتـــل إّال مـــن أتـانــــا منـــا  مســـتوجباً  باغيـــاً 
الثـمـالهمـــا غزوناهم وما جرنـــا عـلـيـهـم حّتـــى  نهبنـــا خيرهم  ما 
فـيـنا الحـــّب  يبصرون  ال  لهم  الســــاللهما  عروبّي  الوجه  مشـــرق 
واحـتـقـرونا عاملونـــا  لهـــم  الـحـثـالهمـــا  الصفـــو  مثلمـــا يحتقر 
بـديــــن تســــمـو  أّمـــة  وكتـــاب، عـــّز أن يلقـــوا مـثـالـه؟أولســـنا 
سـهًال الـدرب  اليســـلكون  لهم  الـزمـالــــهما  كـــّف  لنـــا  ويمـــّدون 
حـمـلـوا ا  ِمم ويرتاحـــون  احـتـمـالـــه؟ويريحون  النـــاس  كّلفـــوا  أو 
استوحـشــــت آســـيتني  تكـــن  امـتـثاله؟اإن  مّني مثًال، هّال يجيزون 
واهدهم للرشـــد وارزقهـــم نـوالـهرّب اكفـــف ضّرهـــم عنهـــم وعـّنـا
علـيه نـحـيا  الـــذي  الكون  زوالهواجعل  يـرجــــو  ال  بالخيـــر  عامراً 
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الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه 
أجمعين.

وبعد:
فإنّ موضوع «فقه التعليل وفقه المقاصد: فقه الواقع في ضوء مقاصد الشريعة» هو أدّق موضوع 
في بابه، يثير عّدة مشــكالت َتحتاج إلى الحل األقوم واألعدل دون إفراط وال تفريط، أي: بالوسطيّة 
واالعتدال لحسم هذه المشكالت في أفق المذاهب اإلســالميّة، أمام هجمة الحداثة، بل مع مراعاة 

مقتضيات التجديد والتطوير، وتغطية المستجّدات دون أن تشرد عن ميزان الشريعة وحاكميّتها.
ويعد َبحث هذه المســتجّدات الطارئة ضرورة حيوّية وأولوّية شرعيّة؛ ألن المغالطات أو األهواء 
والتحّديات من اآلخرين ســيل تروج له أقالم إعالميّة مشبوهة أو محاوالت تشكيك متواصلة لمعاداة 
الفقه اإلســالمّي ومحاولــة إضعافه، وإفســاح المجال لعقول البشــر غير المنضبطة لجعل ســفينة 

االجتهاد تسير وفق أهوائهم ومزاعمهم، وألنّهم في الواقع ال يؤمنون باإلسالم وشريعته.

وهذا يقتضي تخصيص محورين للموضوع:
الـمحور األَول: فقه التعليل:

ويتضمن تعريــف فقه التعليل وفقه المقاصــد، وبيان مجال كلّ منهمــا وأمثلتهما، وإيضاح كون 
األحكام الشــرعيّة معلّلة أو غير معلّلة، وقضية التعليل، أو هل تعلّل أفعال اهللا؟ وهل يعلّل بالحكمة ما 
يعلّل بالعلّة المنضبطــة، والكلّيّات والجزئيّات؟ ومــا مدى التالقي واالفتراق بين فقــه التعليل وفقه 
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المقاصد؟ وهــل كان فقه التعليل مجـّرد فقـه نظرّي ال صلـة لــه بالواقع المعاش أو مجرى الحياة؟ 
وهل يصلح فقه المقاصد لملء ساحة االجتهاد؟

الـمحور الثاني: فقه المقاصد:
ويشــتمل على بيان معنى المقاصد وأنواعها، وضــرورة االجتهاد المقاصــدّي للفقيه المجتهد، 
ومستقبل المقاصد، واحتمال جعل االجتهاد المقاصدّي دليًال مســتقًال، ومدى انفصال هذا االجتهاد 
عن علم أصــول الفقه، أو كــون كلّ واحد منهما يكّمــل اآلخر، بحيث ال تغنــي المقاصد عن أصول 

الفقه.
ويتطلب ذلك اإلجابة عن تساؤالت هي:

هل النّص والمصلحة صديقان حميمان مقترنان، أو أنّ بينهما تصادماً وتعارضاً؟ ـ  1
كيف نحافظ على النصوص الشرعيّة في ضوء االجتهاد المتحّرك أو المرن؟ ـ  2
هل راعت الشريعة مصالح الناس أو أهملتها؟ ـ  3
كيف نحقّق المواءمة بين الثوابت والمتغيّرات؟ ـ  4
هل يقف الفقيه في الجملة أمام التجديد والتطوّر أو يتفاعل ويتناغم معه؟ ـ  5
ما مصير المصلحة المستجّدة في مقابلة النّص؟ أي قضية العقل والنقل. ـ  6
هل تتقبّل الشريعة مفهوم الحداثة أو تحتفظ بأصالتها وسلطانها الدائم على حكم الوقائع؟ ـ  7
ما أصول المقاصد عند المذاهب المتعلّقة برعاية المقاصد؟ ـ  8
كيف يتّم التفسير المصلحّي للنصوص؟ ـ  9

هل مراعاة فقه الواقع مقصور على فقه المقاصد؟ ـ  10
هل تميّز الشريعة بين المقاصد والوسائل؟ وما الفرق بين المقصد األصلّي والتبعّي؟ ـ  11

وباهللا التوفيق

٭ ٭ ٭
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الفقه عند األصولّيين: هو العلم باألحكام الشرعيّة العمليّة، المكتسُب من أدلتها التفصيليّة(1). 
وهــو دليل واضح علــى أنّ الفقه يراد به فقــه الواقع؛ ألن أكثــر األحكام الفقهيّة هــي عمليّة، فهي 
الصبغة الغالبة، وبعضها نظرّي مثل: اختالف الدين أو الرّق مانع من اإلرث. فليســت فقهاً لألحكام 
العلميّــة أو االعتقادّيــة المتعلّقة بأصول الدين، كصفــات اهللا تعالى من العلــم واإلرادة والوحدانية 

والسمع والبصر، وكذلك أصول الفقه.
والفقه كلّه يعتمد على االستدالل أو التعليل فهو فقه معلل، وتلك ميزته العاّمة، فال يوصف حكم 
شــرعّي مســتنبط معتبر إّال إذا اســتمّد من دليل، أو علّة، ســواء أكانت العلّة عاّمة نابعة من جملة 

المصادر الشرعيّة أم خاّصة بالقياس.
والعلّة هي ما شــرع الحكــم عنده تحقيقــاً للمصلحة، وهــذا اصطالح عامّ عـنــد األصوليّيـن 

باالّتفـاق، فالعلّـة: أحـد أركان القيـاس األربعـة؛ وهي:
ف للحكم. ويتضّمـن العلّة المعتبرة مراعاة المصلحة، بدليل أنّ العلّة: الوصف  الوصف المعر
الظاهر المنضبط الذي يناســب الحكم بتحقيــق مصلحة الناس، إّما بجلــب النفع لهم أو دفع 

الشّر عنهم.
والمراد بالظهور: االّتضاح بحيث ُيمكن إدراك العلّة في المحلّ الذي ورد فيه الحكم.
واالنضباط: االنطباق على كلّ األفراد على حّد سواء، أو مع اختالف بسيط ال يؤبه له.

والوصف المناســب للحكم: هو الذي يكون ارتبــاط الحكم به ُمحقّقاً لمصلحــة الناس غالباً، 
كاإليجاب والقبول الذي ينعقد بــه العقد من بيع وغيره: هو علّة لعقد البيع مثًال، فهما وصف ظاهر 

منضبط يترّتب على تشريع الحكم عند وجوده: وهو نقل الملك في البدلين، مصلحة للمتعاقدين.
ا فقه المقاصد: فهو األحكام المستمّدة من معاٍن حقيقيّة أو عرفيّة عاّمة، بشرط كون المعنى  أَم

ثابتاً ظاهرًا منضبطاً مّطردًا(2).
والمعانـــي الحقيقّية: هي التــي تتحقق في نفســها بحيث تــدرك العقول الســليمة مالءمتها 
للمصلحـــة أو منافرتهـا لها، كإدراك كون العـــدل نافعـاً، وكون االعتداء علــى النفوس ضارًا. فما 

مرآة األصول، لمال خســرو في شرح مرقاة الوصول: 48/1. شرح اإلسنوي لمنهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي: 26/1.   (1)
طلعة الشمس شرح شمس األصول للعّالمة نور الدين السالمي: 163/2.

مقاصد الشريعة العامة للعّالمة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ص 51.  (2)
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تدركه العقول الشــاذّة كمحبّة الظلم في الجاهليّة العربيّة أو الجاهليّة الحديثة عند دول االســتكبار 
العالمّي في الغرب ال اعتبار له وال قيمة.

والمعاني العرفّية العاّمة: ما تألفه نفوس الجماهير وتستحســنه استحســاناً ناشئاً عن تجربة 
مالئمة لمصلحة الجمهور، كإدراك كون اإلحســان معنى مفيدًا في معاملة األّمة، وإدراك كون عقوبة 

الجاني رادعة له ولغيره.
والثبوت: أن تكون المعاني مجزوماً بتحقيقها أو مظنونة ظنّاً غالب الوقوع.

والظهور: الوضوح دون خفاء، كحفظ النسب الذي هو المقصد من مشروعيّة النكاح.
واالنضباط: كون المعنى له حّد معتبر موضوعــّي، ال زيادة عليه وال تقصير عنه، كحفظ العقل 

لتقرير مشروعيّة التعزير بالضرب عند اإلسكار.
واالّطراد: أال يختلف المعنى باختالف األشــخاص واألحوال واألقطار، كوصف اإلســالم لترتيب 

أحكامه، والقدرة على اإلنفاق في تقرير مشروعيّة النكاح.
وبه يتبيــن أن كال من فقه التعليل وفقه المقاصد متقاربــان، ِإال أنّ فقه المقاصد يعنى برعاية 

مقاصد الشريعة العاّمة، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسب أو العرض، والمال.
وكذلك فإنّه ُيعنى بعموميّات الشـريعة القائمة على تحقيق صالح عامّ أو دفع ضرر عامّ.

ا المعاني العرفيّــة الخاّصة أو االعتبارّيــة الخاّصة فال تصلح مقاصــد إّال إذا توافرت أدلّة  أَم
شــرعيّة على اعتبارهــا، كاعتبار الرضاع كالنســب في تحريــم التزّوج باألخت ونحوهــا من أقارب 
المرضع، فيحتاج الفقيه إلى ســبر تلك االعتبارات، فإن حصل له الظنّ فــي الجملة بأنّها مقصودة 
للشــارع أثبتها كمســائل فرعيّة قريبة من األصول، ويلتزم بمواقع ورودها. وإن حصل له الظنّ بأنّها 
مقاصد شــرعيّة مّطردة، فله حينئذ تجاوز مواقــع ورودها كاعتبار الذكورة شــرطاً في والية اإلمارة 
والقضاء، بناءً على العرف العــامّ المّطرد بين الناس يؤمئذ، واعتبار التبنّــي كالبنوّة الحقيقيّة في 

صدر اإلسالم قبل النسخ بآية: ﴿ h g ﴾ [األحزاب: 5].
أما األوهام: وهــي المعاني التي يخترعها الوهم من نفســه كتوّهم أنّ فــي الميّت معنى يوجب 

الخوف منه عند الخلوة، فال تعتبر مقصدًا شرعيّاً، وتوّهم كون الغيبة تفطر الصائم.
وكذلك التخّيالت: وهي المعاني التي تخترعها قوّة الخيال باالعتماد على المحسوســات، كتمثّل 

صنف من الحوت على أنّه خنزير بحرّي، ال تعّد أيضاً مقصدًا شرعيّاً.
ويؤّكد هذا أنّ الشــرع أبطل اعتبار األوهام والتخيّالت مقاصد شــرعيّة كركــوب الناقة الهدي 

(المهداة إلى الحرم) في أثناء اإلحرام.
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ا مجال الفقهين فواضح: َوأَم
فإنّ فقه التعليل: مجاله في االعتماد غالباً على العلل الخاّصة بمسألة معيّنة وتقرير حكم لها، 

كجميع أمثلة القياس أحد مصادر التشريع، مثل قياس النبيذ على الخمر لعلّة اإلسكار.
ــا فقه المقاصــد: فمجاله أرحب وأوســع لتعّرضه العتبــار مقاصد الشــريعة العاّمة مناطاً  َوأَم
لألحكام، كجعل الحفاظ على النفس أساساً لمشــروعيّة القصاص، وتقرير مبادئ الحرية والعدالة 

والمساواة والشورى التي أضافها الشيخ ابن عاشور وغيره لمقاصد الشريعة العاّمة.
األمثلة: أمثلة كلّ من فقه التعليل، وفقه المقاصد كثيرة:

من أمثلـــة فقه التعليل(1): الســرقة والزنا كلّ منهمــا وصف ظاهر منضبــط يترّتب على 
تشريع الحكم عنده، وهو التحريم ووجوب الحّد مصلحة منضبطة هي المحافظة على األموال أو 

األنساب.
وكذلك القتل العمد العدوان يترّتب على تشــريع الحكم عنده وهــو التحريم ووجوب القصاص 

مصلحة هي الحفاظ على األرواح البشرّية أو حقّ الحياة.
وتقاس الوصية علــى الميراث حالة القتل، فيمنــع الموصى له القاتل مــن الوصيّة، كما يمنع 

الوارث القاتل من اإلرث، عمًال بالحديث النبوّي: «ال يرث القاتل»(2).
ويقاس االســتئجار على االســتئجار على منع الخطبة على الخطبة، والبيع على البيع المنصوص 
عليهما فــي الحديـث الثابــت: «ال يبع بعضكم على بيع بعض، وال يخطب علـــى خطبته»(3) ِلمنع 

األذى وإثارة الحقد والعداوة.
يالحظ من هذه األمثلة العناية بالجزئيّات، ال الكلّيّات العاّمة.

ومن أمثلة فقه المقاصد بأنواعها الثالثة: الضرورّيات، والحاجيّات، والتحســينات: ما يأتي من 
جانبي اإليجاد والبقاء:

فمن أمثلة الضرورّيات: أوجب اهللا إليجاد الدين اإلتيان بأركان اإلسالم الخمسة المعلومة:
فللمحافظـــة على الدين: شــرع اهللا الجهــاد وعقوبة من يريــد إبطاله (إبطــال الدين) 

واالرتداد عنه.

أصول الفقه اإلسالمي للباحث: 604/1، 649، 1048/4 - 1054.  (1)
أخرجه النسائي والدارقطني بلفظ: «ليس للقاتل من الميراث شيء».  (2)

أخرجه البخاري ومسـلم عن أبي هريرة بلفظ «ال يبيع الرجل على بيع أخيـه، وال يخطب على خطبة أخيه..» الحديث.  (3)
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وإليجاد النفس: شــرع اهللا الزواج لبقاء النوع اإلنســانّي بالتناســل، وللمحافظة على النفس: 
أوجب اهللا تعالى تناول الضرورّي من الطعام والشراب، وارتداء المالبس، وفرض على قاتل النفس 

القصاص أو الدية والكفّارة.
وللعقل الموهوب من اهللا تعالى: أباح اهللا كلّ ما ينّميه بالعلم والمعرفة، وحّرم كلّ ما يزيله أو 

يضعفه بتناول المسكرات والمخّدرات وغيرها.
والنســـل أو العرض: شــرع لبقائه الزواج، وحّرم الزنــا والقذف وأوجب الحــّد على المعتدي 

للحفاظ عليه.
والمال: أوجب اهللا تعالى لتحصيله االكتســاب المباح، ولتداوله المعامالت من بيع وشراء وهبة 
وشركة وإعارة.. الخ، وللحفاظ عليه أوجب الشــرع الحّد على السارق، وحّرم الغّش والخيانة والربا 

والرشوة، وألزم بضمان المتلفات.

ومن أمثلة الحاجّيات:
في العبادات: تشريع الرخص الشرعيّة من قصر الصالة والجمع بين الصالتين للمسافر.

وفي العادات: أبيح الصيد والتمتّع بطيّبات الرزق.
وفي المعامالت: أبيحت العقود المحتاج إليها من بيوع وإجارات وشركات وضمانات وتبّرعات.

وفي العقوبات: شــرع لولي الدم حقّ العفو عن القصاص، ثم تضامن األقارب بتحّمل دية القتل 
الخطأ، ودرء الحدود بالشبهات.

ومن أمثلة التحسينات:
في العبادات: شرعت الطهارات وأخذ الزينة لستر العورات، وصون الكرامة، والتطيّب في حال 

التجمعات.
وفي المعامالت: إيجاب االمتناع من بيع النجاسات والمسكرات وسائر المضارّ والمفاسد.

وفي العــادات: شــرعت آداب اجتماعيّة رفيعــة في األكل والشـــرب والــكالم، وحرمت خبائث 
المطعـومات، واجتنـاب المشروبات الضـارّة.

وفــي العقوبات: منع التمثيــل بالقتلى، ووجب الوفــاء بالعقود والمعاهدات وحــّرم الغدر، وقتل 
النساء واألطفال والرهبان والمدنيّين في الحروب.

يفهم من هذه األمثلة عناية المقاصد بالكلّيّات ال بالجزئيّات.
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ظاهرة تعليل األحكام في المعامالت والعقوبات، وبيان حكمة التشريع في العبادات هي السائدة 
في القرآن الكريم والســنّة النبوّية، فمن اســتعرض آيات القرآن واألحاديث وجدهــا مقرونة ببيان 
عللهــا أو حكمتها لتحقيق مصالح العباد، إّما لجلب النفع لهــم أو لدفع الضرر عنهم، وعنوان ذلك 

قول اهللا تعالى: ﴿ ` d c b a ﴾ [األنبياء 107].
ففي القــرآن ما يزيــد على ألف موضــع بطرق متنوّعة تشــتمل علــى تعليل األحــكام بالِحكَم 

والمصالح(1).
وأجمع العلماء على أَنهُ ال يوجد حكم بغير علة(2)، والمشهور عن الفقهاء التعليل(3).

ا ما يقول به علماء الــكالم ـ ومنهم الفخر الرازي ـ من أنّ أفعال اهللا تعالى ال تعلّل معناه:  َوأَم
تنزيه اهللا تعالى عن أّي نقص، فال يحمله سبحانه على الحكم شيء، َوِإنَما يشرع الحكم ابتداء من 
دون أّي باعث أو مؤثر أو علّة، فهذا معنى مقبول في العقيدة؛ أّما بالنسبة للبشر فظاهرة التعليل في 

األحكام ملحوظة وواضحة في النصوص الشرعية.
ويعّد اإلمام الشافعّي في كتابه الرسالة أّول مدّونة في أصول الفقه سباقاً في إيضاح الكالم في 

بناء القياس على العلّة، وكذلك في تعليل األحكام بصفة مطلقة.
مة نور  لكنّ العبـــادات والمقـدرات ال تعلّل لبنائهـا على أســـاس التعبّـد بهـا، وقد قّســم العال

الدين السالمّي األمور الخارجة عن َسنَن القياس ثالثة أنواع(4):
النوع األَول: مــا ال تدرك له علّــة من األحــكام كأعداد الركعــات في الصلــوات المفروضة 

ومشروعيّة القََسامة والشفعة.
النوع الثاني: أن يكون ذلــك الحكم موجودًا في صورة، وله علّــة مفهومة وحكمة معلومة، 
لكن ال نظير له من الشرعيّات، كقصر المســافر للصالة في السفر دون حالة الَحَضر تخفيفاً 

عن المسافر.
النوع الثالث: أن يكون ذلك الحكم مقصورًا على بعض أفراد ذلك النوع مع وجود النظير، لكن 

ُقصر لدليل شرعّي أوجب قصره عليه، وذلك كبيع العرايا(5).

مفتاح دار السعادة: 22/2.  (1)
اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي: 12/3 - 14، ط صبيح.  (2)

اإلبهاج شرح المنهاج للسبكي: 41/3.  (3)
طلعة الشمس: 160/2، 165.   (4)

وهو بيع الرطب الجديد بالتمر القديم في ما دون خمسة أوسق (656 كغ).  (5)
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ثُم أورد الشــيخ الســالمّي ثالثة أقوال في تعليل األحكام المنصوص عليهــا مرّجحاً عدم ثبوت 
التعليل بجميع األحكام، كيال ينسّد باب القياس ولئال يؤّدي إلى التناقض.

:áªμëdÉH  π«∏©àdG

الحكمة: هي ما يترّتب على الحكم الشـــرعّي من جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو ضرر، أو هي 
بتعبير الشيخ السالمّي: تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة.

ويرى جمهور األصوليّيــن أَنهُ ال يصّح التعليــل بالحكمة، َوِإنَما التعليل يكــون بالعلّة؛ ألنها 
ا ِبجلب النفع لهم أو دفع الشّر  وصف ظاهر منضبط يناســب الحكم بتحقيق مصلحة الناس، ِإم

عنهم.
وســـبب التفرقة: أن الحكمة قد تكون أمرًا خفيّاً ال ُتدرك ِبحاســة ظاهــرة، أو أمرًا غير 
منضبط يختلف باختالف األحوال أو باختــالف الناس، كإباحـة البيوع، لدفع الحرج عن الناس 

بسد حاجاتهم.
والحاجة أمر خفّي، فقد تكون المعاوضة بالبيع لحاجة أو لغير حاجة. وإباحة الفطر في رمضان 

في أثناء السفر، لدفع المشقّة؛ والمشقّة تختلف باختالف األحوال والناس.
وبنــاءً عليه، يمنع جمهــور األصوليّين التعليل بالحكمة مطلقاً، ســواء أكانــت خفيّة أم ظاهرة، 

منضبطة أم غير منضبطة.
ة تعليل األحكام باألوصاف الظاهرة المنضبطة المشــتملة  قال اآلمدّي: اإلجماع منعقد على صح

على احتمال اْلُحكم.
والمختار جواز التعليل بالعلّة دون الحكمة(1). والعلة تشــتمل على الحكمة، وهو رأي الشــاطبّي 

والدهلوّي وغيرهما، مثل الشيخ السالمّي والبدر الشماخي(2).

:(3)äÉ q«FõédGh  äÉ q«q∏μdG

ســة لنظام التعامل  الكّلّيات: ما دلّت عليــه نصوص القرآن والســنّة الثابتة بخصوصها، المؤس
 ¬ « ª © ﴿ :[النحل: 90] وأداء األمانة في آية ﴾ N M L K ﴿ :المستقّر، كالعدل في آية

اإلحكام لألمدي: 12/3.  (1)
طلعة الشمس: 184/2 وما بعدها.  (2)

نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، د. أحمد الريسوني، ص 358 - 368.  (3)
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̂ ﴾ [المائــدة: 1] ومنع  ® ¯ ° ± ﴾ [النســـاء 58] والوفــاء بالعقود في آيــة: ﴿ [ 
الضرر في حديث: «ال ضـرر وال ضرار»(1) والعمل بالنيّـة في حديث: «إّنما األعمال بالنّيات»(2).

ومثلها ما دل عليه استقراء النصوص بعمومها أو جنسها، وهي مقاصد الشريعة بأنواعها الثالثة 
(الضرورّيات، والحاجيّات، والتحســينات)؛ والقواعد الكلّيّة الخمس وهي: الضرر يزال، والمشـــقة 
تجلب التيسير، واليقين ال يزول بالشك، واألمور بمقاصدها، والضرورات تبيح المحظورات. وهي 

متّفق عليها(3).
والجزئّيات: ما دلّت عليها األدلّة الخاّصة الواردة بمســائل معيّنة، كآيــة الدين، وحديث «إّنما 
البيع عن تراض»(4)، وحديث النهي عن بيع وســلف، وعن بيع الشيء قبل القبض، ونّصه: «ال يحل 

سلف وبيع، وال شرطان في بيع، وال ربح ما لم يضمن، وال بيع ما ليس عندك»(5).
والمنهج الواجب اّتباعه: هو ضرورة العمل بالنصوص الثابتــة في ضوء المقاصد العاّمة، حيث 
تفهم هذه النصوص على أســاس الجمع بيــن النّص والمقاصد الشــرعيّة دون تعطيل جانب وتفعيل 
جانب آخر، وهو المقصود باالجتهاد المقاصدّي. وهو الذي قّرره الشــاطبّي حيث قال(6): «الشــريعة 
كلّها مبنيّة على قصد المحافظــة على المراتب الثالث من الضرورّيات والحاجيّات والتحســينات... 
ة من تلك األصول الكلّيّة، شــأن الجزئيّات مع كلّيّاتها في كلّ نوع من  والجزئيّات فما تحتها مســتمد
أنواع الموجودات، فمـن الواجـب اعتبـار تلــك الجزئيّـات بهذه الكلّيّات» أي فهم الجزئيّات في ضوء 
الكلّيّات. والمــراد بالجزئيّــات: الجزئيّات الحقيقيــة، كنصوص األدلّــة التفصيليّــة، أو اإلضافيّة، 
اه األستاذ الدكتور  كالقواعد الكلّيّة التي تندرج تحت كلّيّات المراتب الثالث األعّم منها. وهذا ما سم
يوســف القرضاوي: المدرســة الوســطيّة في مواجهة مدرســة التزام النصوص الجزئيّة، والمدرسة 

المقابلة التي تزعم أنّها تعنى بمقاصد الشريعة(7).
فال يصّح االقتصــار على حرفيّة النصوص الجزئيّة كمدرســة الظاهرّية، وال االعتداد بمدرســة 
الحداثة(8) التي تزعم أنّها تعمل بمقاصد الشريعة، ويشترك في هذا االّتجاه بعض المطالبين بتفعيل 

أخرجه مالك وأحمد وابن ماجه عن ابن عباس، وهو حديث حسن.  (1)
أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) عن عمر @ .  (2)

أنظر طلعة الشمس: 290/1.  (3)
أخرجه ابن حبان وصححه.  (4)

أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.  (5)
الموافقات 5/3 - 8.  (6)

ينظر: بحثـه المقدم إلى ندوة مقاصد الشـــريعة عند المذاهب اإلســـالمية في لندن، مــارس 2005، بعنوان: «بين المقاصد   (7)
الكلية والنصوص الجزئية»، ص 4 - 5.

وهي تشمل العلمانيين والمستغربين والحداثيين الجدد، ويجمعهم التفلت من نصوص الشريعة.  (8)
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مقاصد الشــريعة، الذين يقولون: نعتمد ما نسّميه علم مقاصد الشــريعة، ونترك علم أصول الفقه 
على حاله نســتمّد منه طرق تركيــب األدلّة الفقهيّة، ونعمــد إلى ما هو من مســائل أصول الفقه.. 

فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل ـ علم مقاصد الشريعة(1).

:ó°UÉ≤ªdG  ¬≤ah  π«∏©àdG  ¬≤a  ø«H  Ée

يثير هذا العنوان بحث أربعة مواضيع وهي:
مدى التالقي واالختالف بين الفقهين. –
وتفنيد تهمة كون فقه التعليل قاصرًا عن مجاراة التطوّر. –
أو كونه فقهاً نظرّياً غير عملّي. –
ومدى خطورة االعتماد على فقه المقاصد وحده. –

أما الموضوع األَول: (مجال التالقي واالختـالف بيـــن الفقهيـن) ففيـه تفصيـل: يختلف فقه 
التعليل عن فقــه المقاصــد إذا كان التعليل مقصورًا علــى االعتمـاد على علّـة ضيّقــة المجال أو 
المعنى، وهي كونها مجّرد وصف منضبط ظاهر، مقصور علــى القياس بالمعنى الضيّق وهو الذي 

استنبطه الفقيه.
وهما يتالقيان ويتّفقــان إذا كان فقه التعليل يجعل العلّة وصفاً ظاهرًا يترّتب على تشــريع 
الحكم عنده مصلحة للناس، كما تقدم في تعريف العلّة. وهذا يتّفق مع اعتبار مقصد التشريع: 
وهــو المحافظة على مصالــح العباد، وهــي بأنواعها الثالثة تشــمل الضرورّيــات والحاجيّات 

والتحسينات.
وأما الموضوعـــان الثاني والثالث: وهو كــون فقه التعليــل قاصرًا عن مجاراة ســنّة التطوير 
والواقع: فهو اّتهام باطل ال يتّفق مع الواقع؛ ألن الشريعة صالحة لكلّ زمان ومكان، وهي شريعة حيّة 
 مؤتمر باريـس ســنة 1951م، وألن متطوّرة ومرنة، كما أعلــن ذلك مؤتمر الهاي ســـنة 1937، ثم
أغلبيّة أحكام الفقه مبنيّة على بحث الواقــع أو مراعاة الواقع، بدليل مطالبة المفتي الفقيه باإلجابة 
عـن األســـئلة التي تفرزهـا المســـتجّدات أو القضايا الطارئــة، كما هو معروف، وعليه استشــعار 

الوقائع، ومالحظة األعراف والعادات.
وجميع أئّمة المذاهب ما عدا المذهب الحنفّي كانوا يقصرون اجتهاداتهم على المسائل الواقعيّة، 

ويبتعدون عن المسائل االفتراضيّة، فالفقه غالباً يراعي الواقع.

نحو تفعيل مقاصد الشريعة، د. جمال الدين عطية: ص 236.  (1)
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قال القرافي: «الجمود عن المنقوالت أبدًا ضالل في الدين، وجهل بمقاصد المسلمين، والسلف 
الماضين»(1)، فال بّد في الفقه من االنســجام مع األعراف والعوائد، ومراعــاة المصالح، فإن تغيّر 
العــرف أو تبّدلت المصلحة تغيّــر الحكم، والقاعدة الفقهيّــة تقول: «ال ينكر تغيّــر األحكام بتغيّر 

األزمان» (م/39 من المجلّة).
والمقصود من األحكام القابلة للتغيّر: األحكام االجتهادّية من قياسيّة ومصلحيّة، وكلّ ذلك دليل 

على تفاعل الفقه اإلسالمّي مع الحياة، ومواكبته التطوّرات ومراعاة الواقع.
وأمــا الموضوع الرابع (وهو خطورة االعتماد على فقه المقاصد وحــده): فهو يؤّدي إلى تعطيل 
المصالح الجزئيّة للقرآن الكريم والســنّة الصحيحة، الّدعاء القائلين به وهم «أدعياء التجديد» أنّ 
الدين جوهر ال شــكل، وحقيقة ال صورة، وهم في الواقع ليسوا مجّددين، بل دعاة تغريب وتبديد(2)، 
(أي دعاة التقليــد للغربيّين وأكثر المستشــرقين) بل تنّصل من شــريعة اهللا تعالــى، واقتصار على 
عموميّات محّددة، وإهمال لنصوص الشــريعة الجزئيّة، وتالعب بالنّص، فهؤالء الظاهرّية الجدد هم 

المعّطلة الجدد في العقيدة والعبادة والمعاملة وغيرها.

٭ ٭ ٭
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مقاصد الشريعة هي المعاني واألهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها.
أو هي الغاية من الشريعة واألسرار التي وضعها الشارع عند كلّ حكم من األحكام.

وهي ذات أهّميّة أساســيّة في االجتهاد لمعرفة أسرار التشــريع، بل من شرائط أهليّة االجتهاد، 
قال الشاطبّي 5 : ِإنَما َتحصل درجة االجتهاد لمن اّتصف بوصفين:

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
والثاني: التمكّن من االستنباط بناء على فهمه فيها(3).

الفرق 38، المسألة الثالثة: 177/1.  (1)
بحث أ. د. يوسف القرضاوي، المرجع والمكان السابق.  (2)

الموافقات: 105/4 - 106.  (3)
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أّما شروط اعتبار المقاصد: فهي أربعة: أن يكون المقصد ثابتاً، ظاهرًا، منضبطاً، مّطردًا(1).
والثبوت كما تقّدم: أن تكون المعاني (معاني المقاصــد) مجزوماً بتحقّقها أو مظنوناً ظنّاً قريباً 

من الجزم.
والظهور: االّتضاح بحيث ال يختلف الفقهاء في تشــخيص المعنى، كحفظ النسب المترّتب على 

الزواج.
واالنضبــاط: أن يكون للمعنــى قدر أوحد غير مشــكوك فيه بحيث ال يتجــاوزه وال يقصر عنه، 

كحفظ العقل المترّتب على تحريم الخمر ونحوه من المخّدرات.
واالّطراد: أال يكون المعنى مختلفاً باختالف األزمان واألماكن، مثل وصف اإلسالم، والقدرة على 

اإلنفاق، في اشتراط الكفاءة في عقد الزواج، لدى المالكيّة.
فــإذا تحقّقت المعاني بهذه الشــروط، حصل اليقيــن بأنّها مقاصد شــرعيّة، وال اعتبار بعدئذ 

باألوهام والتخيّالت، كما تقّدم بيانه.

والمصالِح بِحسب قوتها في ذاتها وتأثيرها ثالثة أنواع(2).
المصالح الضرورّية: هي التي يتوّقف عليها حياة الناس الدينيّة والدنيوّية، بحيث إذا فقدت  ـ  1

اختلت الحياة في الدنيا، وشاع الفساد وضاع النعيم الدنيوّي، وحلّ العقاب في اآلخرة.
والضرورات خمس وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وهي أقوى مراتب المصالح.
والشــرع حفظ هــذه الضرورّيــات من ناحيتيــن: ناحيــة إيجادهــا وتحقيقها، وناحيــة بقائها 

واستمرارها.

الحاجّيات: وهي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيســير عليهــم، ورفع الحرج عنهم،  ـ  2
وإذا فقدت ال يختــل نظام حياتهم، كحــال الضرورّيات، ولكن يلحقهم الحرج والمشــقّة. 

ورتبتها بعد الضرورّيات.
مثل إباحة العقود المحقّقة لحاجات الناس من بيوع وإجارات وشركات وضمانات وتبّرعات.

نوعا المصالح: ويالحــظ أنّ هذه المقاصد التي تتضّمن رعاية مصالــح العباد ودفع مضارّهم 
هي أساس التعليل باألوصاف المناسبة، والمصالح نوعان: أخروّية ودنيوّية:

مقاصد الشريعة اإلسالمية للعّالمة محمد الطاهر بن عاشور: ص 51 - 55.  (1)
الموافقات: 12/2. المستصفى للغزالي: 139/1 - 141.  (2)
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فاألخروّية: ما في سياسة النفس وتهذيب األخالق من الِحكَم.
ين الظاهرة. والدنيوّية: ما تضمن حفظ الدماء، واألموال، والفروج، والعقول، وأحكام الد

ومن المصالح في الدنيا واآلخرة: ما تتضّمنه العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف 
باهللا تعالى ومالئكته وكتبه ورســله، وأحــوال القلوب وأعمالهــا، كمحبّة اهللا تعالى، وخشــيته، 
وإخالص الدين له، والتوّكل عليه، والرجاء لرحمته ودعائه، وغير ذلك من المصالح في الدنيا 
واآلخرة، وكذلك في ما شــرعه اهللا من الوفاء بالعهود، وصلة األرحام، وحقوق الجيران، وحقوق 
المســلمين بعضهــم على بعــض، وغير ذلك مــن أنواع مــا أمر به ونهــى عنه، كمــا ذكر ابن 

تيمية 5 (1).
ل  ــل الحاجّي، ومكم الت المصالح الســابقة، وهي مكّمل الضــرورّي، ومكم وكذلك هنــاك مكم

التحسينّي، ولكلّ منها أمثلة(2).

:ó¡àéªdG  ¬«≤Ø∏d  q…ó°UÉ≤ªdG  OÉ¡àL’G  IQhô°V

ـ : أن يدرك مقاصد الشــريعة  إنّ من شــروط تكوين ملكة االجتهاد عند المجتهــد ـ كما تقّدم 
العاّمة في اســتنباط األحكام، والمراد من هذه المقاصد حفظ مصالح الناس بجلب النفع لهم ودفع 
الضرر عنهم؛ ألنه ثبت باالسـتقراء أنّ وضع الشرائع ِإنَما هو لمصالح العباد في الدنيا واآلخرة معاً، 
قــال اهللا تعالى: ﴿ X W V U T S R Q P O N ﴾ [النســاء: 165]، 

وقال سبحانه: ﴿ ` d c b a ﴾ [األنبياء: 107](3).
ومن أهم ما ينبغي للمجتهد العلم به وإدراكه: معرفة ترتيب المقاصد، فالضرورّي ومكّمله أصل 

ِلما سواه من الحاجّي والتكميلّي، كما أبان الشاطبّي(4).
واالجتهاد المقاصدي يبدأ بالنظر في النصوص الشــرعيّة أّوالً، فيستنبط المجتهد الحكم منها 
بحسب قواعد أصول الفقه، ثم إن لم يوجد نّص صريح في المســألة يلتزم اإلجماع، فإن لم يوجد 
لَجأ إلى القياس على النظائر والجزئيّات، ثم العمل باالستحســان، ثم إعمال المصالح المرســلة، 
فأحكام الشــريعة قابلة للقياس عليها باعتبــار العلل والمقاصد القريبة والعاليــة، أي االعتماد على 
جنس المصالح المستفادة من النصوص، فإن كانت األوصاف التي أنيط بها الحكم الشرعّي فرعيّة 

مجموع الفتاوى: 234/32. ونظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي للريسوني، ص 67 - 68.  (1)
الموافقات: 12/2 - 16. وكتابي: أصول الفقه اإلسالمي، 1052/2 - 1053.  (2)

الموافقات: 6/2.  (3)
الموافقات: 16/2 - 25.  (4)
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قريبة ســّميت علًال، مثل اإلسكار، وإن كانت كلّيّات سميت مقاصد قريبة مثل حفظ العقل، وإن كانت 
كلّيّات عالية سّميت مقاصد عالية، وهي نوعان: مصلحة ومفسدة(1).

وقد أثبت التحقيــق أنّ العمل بالمصلحة المرســلة ال يقتصر على مذهــب المالكيّة والحنبليّة، 
واإلباضيّة الذين عّرفوها بقولهم: هي عبارة عن وصف مناسب ترّتبت عليه مصلحة العباد، واندفعت 
به عنهم مفسدة؛ لكن الشــارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه، وال بجنسه في شيء من األحكام، ولم 
يعلم منه إلغاء له، وبذلك ســّمي مرســًال، وإنّما ســّمي هذا النوع من االســتدالل؛ ألنه ليس بنّص 

وال إجماع وال قياس، وما عدا الثالثة فهو استدالل(2).
والحاصل: أن جميع المذاهب الســنّية يقولون بالمصالح المرســلة على اختالف في قدر األخذ 
بها، خالفاً للشــيعة اإلماميّة الذين ال َيقولون بالمصالح المرســلة ِإال ما رجع منها إلى العقل على 

سبيل الجزم(3).
وتعّد مقاصد الشريعة العاّمة بأنواعها الثالثة وبمكّمالتها: أصول المصالح وغيرها من مصادر 

التشريع في التفسير والتكميل واالجتهاد.

واالستحسان يشمل أمرين:
ترجيح قياس خفّي على قياس جلّي، بناء على دليل. ـ  1
استثناء مسألة جزئيّة من أصل جلّي أو قاعدة عاّمة، بناء على دليل خاّص يقتضي ذلك(4). ـ  2

فإن لم يوجد استحسان وال مصلحة مرسلة يؤخذ بمبدأ ســّد الذرائع ومنع الحيل، ثم بالقواعد 
الشرعيّة، فإن لم يوجد يعمل بالعرف الصحيح الذي ال يخالف الشريعة، فإن لم يوجد عرف، أخذ 

المجتهد بمذهب الصحابّي، ثم باالستصحاب آخر مدار الفتوى.

:¬≤ØdG  ∫ƒ°UCÉH  ¬à∏°U  ióeh  ó°UÉ≤ªdG  πÑ≤à°ùe

إنني مع تقديري الكبير لبحث مقاصد الشــريعة لســت من المبالغين في شأنه، بمحاولة جعله 
علماً مســتقًالّ عن األدلّة الشرعيّة، وال عن النصوص الشــرعيّة، وال عن علم أصول الفقه، وإنّما هو 
أحد مباحث علم األصول، المتعلّق بكلّيّات الشــريعة، ويستفاد منه في علم القانون لتنظيم المجتمع، 

مقاصد الشريعة البن عاشور: ص 108 وما بعدها.  (1)
طلعة الشمس للسالمي، 280/2.  (2)

كتابي: أصول الفقه اإلسالمي: 758/2.  (3)
المرجع السابق: ص 739.  (4)
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وتحديد مدى تدّخل الدولة في حّرّيات األفراد؛ ألن هدفه العامّ واضح وهو تحديد مآالت التشــريع، 
ورصد أسراره وأهدافه وغاياته، سواء على مســتوى الشريعة كلّها، أو مستوى كلّ نظام فيها، أو على 
مســتوى القانون فيجدر بنا تفعيل المقاصد باالســتفادة منها دون مبالغــة، ودون توجيه لجعل علم 

المقاصد علماً مستقًالّ قائماً بذاته.
إن االجتهاد المقاصدّي ِبمثابة الرادار المضيء آلفاق االجتهاد كلّه، فهو يرصد اجتهادات العلماء 
ويوّجههم وجهة سليمة وحيوّية، وال مانع من إعمال العقل والتجربة في تحديد مجاالته، وتعبيد طرق 

االجتهاد بصفة عاّمة.
والنصوص الشــرعيّة هي األصل العامّ في الشــريعة، ومســلك االجتهاد المقاصــدّي يتمثّل في 
ضــرورة إدراك مضمونــه، والجمع بين الكلّيّــات واألدلّة الخاّصــة، والعناية بجلــب المصالح ودرء 
المفاسد مطلقاً في ضوء الشــريعة، واعتبار المآالت والغايات ـ كما أوضح الدكتور أحمد الريسوني 

في كتابه: «نظرّية المقاصد» وغيره ـ .
علماً بأنّ هذا االجتهاد كان قبل الشاطبّي منبثقاً من فكر اإلمام الجويني والغزالي وغيرهما.

وجدوى العناية ببحث مقاصد الشــريعة أو االجتهاد المقاصدّي يتجلّــى في مجاالت كثيرة منها 
كما ذكر الدكتور جمال الدين عطيّة وغيره(1):

بيان كمال الشريعة اإلســالميّة، واالطمئنان على اإليمان، ومعرفة المؤمن مشروعيّة ما يعمل،  –
وردع المشكّكين.

وبيان أنّ األحاديث الصحيحة توافق المصالح الشرعيّة، والترجيح بين اآلراء واألقيسة والمذاهب. –
وسّد باب التحايل بالحيل الممنوعة الفاسدة، وضرورة إعمال فتح الذرائع وسّدها. –
والتقريب بين المذاهب واإلســهام في إزالة االختالف، مع التحفّظ على قول الدكتور عطيّة:  –

إنّ القواعد األصوليّة ال تصلح ألن يحتكم إليها عند االختالف، ألنها ظنّيّة غير قطعيّة.
والواقع أنّ بعضهــا ظنّّي وبعضها قطعّي؛ وبعضهــا مقصور على دائرة مذهــب معيّن، فال يصلح 

االحتجاج بقاعدة في مذهب على مذهب آخر.
كما أنّ االجتهاد المقاصدّي ال يصلح أن يســتقلّ عن علم أصــول الفقه؛ ألن هذا العلم ذو آفاق 
واسعة وعديدة، ويشــتمل على كلّ ما يتعلّق بالحكم الشرعّي وأدلّته أو مصادره من النصوص وغيرها 

من قواعد تفسير النصوص.

نحو تفعيل مقاصد الشريعة: ص 178 - 184.  (1)
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ا علــم المقاصد فهو مقصــور على نطاق محــّدد وهو تحديــد أفق العمــل بالمصالح ودرء  أَم
المفاسد، وهذا التكامل هو الذي يجعل علم المقاصد جزءًا ال يتّجزأ من أصول الفقه في رأي أكثر 

علماء العصر.
ويؤكد هــذا االّتجاه في أنّ مقاصد الشــريعة ال تغني عن أصول الفقه أنّ العّالمة ابن عاشــور 
ال يرى أنّ مقاصد الشريعة تغني عن أصول الفقه، ويصّرح بترك علم أصول الفقه على حاله تستمّد 

منه طرق تركيب األدلّة الفقهيّة(1).
ويقول: أدلّة الشــريعة اللفظيّة ال تســتغني عن معرفــة المقاصد الشــرعيّة... وقد حاول بعض 
النّظار من علماء أصول الفقه أن يجعلــوا أصوالً للفقه قطعيّة، فطفحت بذلك كلمات منهم(2). ويقول 
ابن عاشــور أيضاً: «إنّ أدلّة أصول الفقه يجب أن تكون قطعيّة، وإنّ من حــقّ العلماء أال يدونوا في 

أصول الفقه إّال ما هو قطعّي»(3). ثم هو بنفسه يقول: مقاصد الشريعة مرّتبتان: قطعيّة وظنّيّة.
وأقول: إنّ هناك ِعلمين ال نظير لهما في غير اإلسالم أال وهما:

علم مصطلح الحديث، لتوثيق األحاديث وبيان صحيحها وغير الصحيح منها. –
وعلم أصول الفقه لمعرفة مباني األحكام الشرعيّة ومصادر وطرق تفسير النصوص. –

وإني أخالف ابن عاشــور في ضرورة كون هذه األصول الفقهيّة ينبغـي أن تكون قطعيّة، والحال 
أنّ أغلب األحاديث أو الســنّة النبوّية هــي ظنّيّة ال قطعيّة، وتعّد الهجمة على أصول الفقه مشــبوهة 
تؤّدي إلى تدمير الشــريعة، وهذا ال يرضى به غيور على حرمات اإلسالم؛ ألن العمل بالظن واجب، 

والقطعيّات في االستدالل ـ ال في الثبوت ـ نادرة في القرآن وغيره.

:»gh  á∏Ä°SC’G  øe  »JCÉj  ÉªY  áHÉLE’G  Ö∏£àj  ó°UÉ≤ªdG  ¬≤a  øY  ΩÓμdGh

1 ـ هل النّص والمصلحة صديقان حميمان مقترنان أو أّن بينهما تصادماً وتعارضاً؟
الواقع وكما تقّدم أنّه توجد عالقة حميميّة بين النّص والمصلحة، ودلّ استقراء األحكام الشرعيّة 
علــى أنّ جميع األحكام المقّررة في تكاليــف العباد روعي فيها تحقيق مصالــح العباد، فال تعارض 
وال تصادم بين المصلحة والنّص في الواقع إّال فيما يثور في أذهان بعض الناس باعتبار أنّ المصلحة 

إّما عقليّة، أو طارئة، أو وقتيّة ال استدامة وال دوام لها.

«فكرة المقاصد في العباداتـ رؤية منهجية» أ. د. محمد كمال الدين إمام، بحث في ندوة لندن: ص 5.  (1)
كتابه «مقاصد الشريعة»، ص 27 وما بعدها، 40.  (2)

المرجع السابق: ص 8.  (3)
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وما قد يتوّهم أنّ المصلحة تعارض النّص ـ وهو خالــد دائم ـ فألنه رُبَما كان النّص قد انتهى 
مفعوله وزالت حكمتـه، كانتهاء حكم وجوب الصمود أمام عشــرة مــن األعداء في الحرب، أو لعدم 
توافر مدلــول النّص كعدم وجود معنى تأليــف القلوب للزكاة وعدم الحاجة إلــى التأليف؛ وإيقاف 
تطبيق حّد الســـرقة عـام الرمادة (المجاعـة) لوجود الشـــبهة المســـقطة للحــّد، فالنّص ال يزال 

ساري المفعول إذا توافرت شروط تطبيق النّص.
ا تصوّر نجم الديــن الطوفي في حال وجود تعــارض بين المصلحة والنــّص، فالمراد النّصّي  َوأَم
الظنّّي في تقديره، ال القطعّي كالمقدرات والعبادات؛ ألن الشــارع حّددها بوضــوح، وأّما النّص الظنّّي 
ففيه احتمــاالت في فهمه، وليــس قطعّي الداللة، قال الشــيخ األســتاذ محّمد أبو زهــرة(1) في تقديم 
ة تعارض بين مصلحة يقينيّة ونّص قطعّي». هُ ال ُيمكن أن يكون ثَمالمصلحة على النّص إذا تعارضا: «ِإن

ا قول ابــن القيم: «َحيثما توجد المصلحة فثم شــرع اهللا ودينه» فلم ُيــرد بها أّي مصلحة،  َوأَم
َوِإنَما ذكر ذلك ِبمناســبة الــكالم عن العدل، والرّد علــى من أنكر األخذ بالقرائــن وقصرها على 
الشــهادة وحدها. وأراد إعمال المصلحة في ما ال نّص فيه أو في ما فيه نّص يحتمل أكثر من معنى، 

يترجح أحدها بالمصلحة.
وكلمة ابن القيم هي: «حيثما وجدت المصلحة أو وجدت أمارات العدل، وأســفر وجهه فثّم شرع 

اهللا ودينه»(2).

2 ـ كيف نحافظ على النصوص الشرعّية في ضوء االجتهاد المتحّرك أو المرن؟
النصوص الشرعيّة تمثّل شرع اهللا ودينه، فليست هي مثل القوانين الوضعيّة التي يفرزها العقل 
إلقرار ما عليه عمل الناس، بغــّض النظر عن العقيدة والدين واألخالق، فهي إذًا شــرع اهللا ووحيه 

ال نملك تعطيلها، وال تجميدها، وال تجاوزها.
لكنّ الشريعة اإلسالميّة هي في الواقع شريعة اليسر والسماحة والمرونة ومواكبة أحوال التغيّر 
والتطــوّر والتجديد، ولم يهمل اهللا تعالى عقــول هذه األّمة، بل منحها حــقّ االجتهاد في النصوص 
الظنّيّة لتوائم أحوال التطوّر والتغيير والتجديد ورعاية المصالح الزمنيّة واألعراف. وأصول االجتهاد 
ومصادره كثيرة تشــمل في منطلقــات النّص: القياس واالستحســان والمصالح المرســلة واألعراف 
والعادات الصحيحة التي ال تصادم الشــريعة، وكذا فتح الذرائع وسّدها، واالستهداء بفقه الصحابة 

والتابعين فهو فقه جدير باالعتبار، وكذلك فقه المذاهب، ثم االستصحاب آخر المدار.

كتاب ابن حنبل ألبي زهرة: 310 - 313.  (1)
نة المحمدية. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص 14، مطبعة الس  (2)
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فنكون نحن العلماء أمام حقلين خصبين:
حقل النصوص وهي األصل في الشريعة. –
وحقل االجتهاد الذي هو نافذة مضيئة ُتفتح على العالم كلّه في نشاطه السياسّي واالقتصادّي  –

واالجتماعّي، فتتفاعل معه في عالج مشكالته، واالستجابة لحلّ قضاياه.
ولنا تاريخ مشرف في تاريخ الفتاوى القديمة والمعاصرة، وفي سجلّ االجتهاد الجماعّي المتمثل 
ى العلماء الثقات للنوازل والمســتجّدات،  في جهود المجامع الفقهيّة الدوليّــة والمحليّة، حيث تصد
وأصدروا قرارات رائعة في شــأنها، لتظلّ الشريعة اإلسالميّة شــريعة الخلود والبقاء التي تجمع بين 
احترام النــّص، واالعتماد على آليات تتحقّـق من خاللها المرونــة وطموحات األّمـة، وفي قّمتها فقه 

المقاصد، أو االجتهاد المقاصدّي.

3 ـ هل راعت الشريعة مصالح الناس أو أهملتها؟
أراد اهللا تعالى للشريعة الخالدة والخاتمة والعالميّة الخلود واالستمرار، كما تقّدم بيانه، فكانت 
جميع أحكام الشــريعة محقّقة لمصالح العباد في العاجل واآلجل، والدنيا واآلخرة، بجلب النفع لهم 
 b a ` ﴿ :ها شــريعة الرحمــة بالمخلوقات كلّها، قــال اهللا تعالىأو دفع الضرر عنهم؛ ألن
 \ [ Z Y X W V U ﴿ :[األنبياء: 107] وقال ســبحانه ﴾ d c

[^ _ ` f e d c b a ﴾ [المائدة: 16].

ومن أبســط مبادئ الرحمة والنــور والصراط المســتقيم رعاية مصالح النــاس، ودفع الحرج 
والمشــقّة عنهم، في الحال والمآل أو المستقبل، فال نجد حكماً شــرعيّاً ثابتاً إّال وكان الباعث عليه 
والمالزم له هو رعاية المصالح ودرء المفاســد، وهو ما يحتضنه أيضــاً فقه المقاصد، أو االجتهاد 
المقاصدّي، فالعبادة شرعت لتقويم سلوك اإلنســان مع العقيدة واإليمان الحقّ، والمعامالت من بيع 
وشــراء وإجارة وشــركة ورهن وكفالة وحوالة واســتثمارات مشـــروعة وغيرها لتحقيق المصلحة أو 
الحاجــة، أو دفع المشــقّة والضرر عن الناس. ومقاومــة العدوان والمعتدين بتشــريع الجهاد لدفع 

الظلم وردع األعداء.. وهكذا.
لذا لم تهمل الشــريعة المصالح العليا أو العاّمة أو الخاصة، وإنّما راعتها بضوابط تحفظ 
اْلَحقّ للناس جميعاً، وتقّرر أصول المســاواة، وتلــزم الناس بالعدل، وتوفّــر الحرية، وتحفظ 

التوازن.
وهذه قيم تحرص عليها القوانين أيضاً، فكيف بشــريعة أحكم الحاكمين؟! علماً بأنّ هذه القيم 

التي هي مناط األحكام الشرعيّة هي صلب فقه المقاصد.
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4 ـ كيف نحقق المواءمة بين الثوابت والمتغّيرات(1)؟
الثوابت: هي األحكام القطعيّة (اليقينيّة) المقّررة في نصوص الشــريعة، التي ال تحتمل التغيّر 
أو التبّدل أو النســخ كأصول اإليمان، وكفرائض العبادات (أركان اإلسالم) ونظام األسرة، والمبادئ 
العاّمة أو الكبرى التي تصلح بها الحياة اإلنسانيّة كالعدل والشورى والحرية والمساواة في التكاليف 
الشــرعيّة، والمســؤوليّة الفردّية، والتراضي في العقود، وضمان المتلفات وحماية الحقوق، وكنظام 
المواريث، والحدود الشرعيّة وعقوباتها كالقصاص وغيره، وكذا مقاصد الشريعة وغاياتها األساسيّة، 

وهي األحكام المعلومة من الدين بالضرورة.
والمتغّيرات: هي األحكام القياسيّة والمصلحيّة والعرف التي تتّفق مع أصول الشريعة وأحكامها، 
وهي المقصودة كما تقّدم في قاعدة: «ال ينكر تغيّر األحــكام بتغيّر األزمان» أي األحكام االجتهادّية 

القياسيّة والمصلحيّة في إطار مقاصد الشريعة.
قال ابن عابديــن 5 : «كثير من األحــكام تختلف باختــالف الزمان، لتغيّر عــرف أهله، أو 
لحدوث ضرورة، أو لفســاد أهــل الزمان، بحيث لو بقي الحكــم على ما كان عليــه أّوالً، للزم منه 
المشــقّة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشــريعة المبنيّة على التخفيف والتيســير، ودفع الضرر 
والفساد، لبقاء العالم على أتّم نظام، وأحســن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نّص 
عليه المجتهد في مواضع كثيرة، بناها على ما كان فــي زمنه، لعلمهم بأنّه لو كان في زمنهم، لقال 

بما قالوا به، أخذًا من قواعد مذهبه»(2).
وعوامل التغّير نوعان: فساد، وتطوّر، أي فســاد األخالق العاّمة أو فساد الزمان وأهله، وتطوّر 

األحوال التنظيميّة المحقّقة لمقصد الشريعة(3).
ـر؛ ألن الثابت أُس الشــريعة، والمتغيّر باالجتهاد  وال تعارض في الحقيقة بيــن الثابت والمتغيـ
ُيحقّق االنســجام مع خلود الشــريعة، وتكامل األحكام بما يحقّق مصالح الناس ومراعاة حوائجهم، 

وتلك مواءمة مرغوب فيها.

5 ـ هل يقف الفقيه في الجملة أمام التجديد والتطّور أو يتفاعل أو يتناغم معه؟
حب التجديد والتطوير من رغائب النفس اإلنســانيّة، ويصبح ذلك أمرًا حتميّاً إذا كانت هناك 
ضرورة أو حاجة ملّحة أو مصلحة مرتقبة أو عرف عامّ صحيح، إذا لم يكن هناك تصادم أو تعارض 

تجديد الفقه اإلسالمي للباحث: ص 172 - 184، األحكام المعلومة من الدين بالضرورة للباحث.  (1)
رسائل ابن عابدين: 125/2.  (2)

المدخل الفقهي العام للعّالمة الشيخ مصطفى الزرقا، ف/540 وما بعدها.  (3)



فـــقــــه الــتــوقــــع44 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

مع مبادئ وأحكام الشــريعة، فيكـون المجتهد الفقيه أمام واقع يملي عليـه تعديل أو تغيير اجتهاد أو 
ضبط أصل من األصول، كالحاجة إلى وضع «ضوابط االجتهاد المقاصدّي».
وحينئذ يتحقق التفاعل أو التناغم مع التطوّرات ومعالجة المستجّدات.

واالجتهاد مشــروع بالضوابط الســابقة، كما هو معروف، وقد اجتهد النبّي ژ في ما لم ينزل 
فيه نّص أو وحي، ودرّب أصحابه على االجتهاد، فقال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(1). وهو صنيع التابعين واألئّمة المجتهدين، والعلماء العاملين.

واالستفادة من مقاصد الشــريعة بالمعنى المتوّســع فيه، والتضلّع في علم أصول الفقه، بحيث 
ال يســتقلّ أحدهما عن اآلخــر، يحقّق الرغبة فــي التجديــد والتطوير، وهذا هــو المنهج األفضل، 

والطريق األقوم في تحقيق مصالح الناس دون خروج على أصول الشريعة ونصوصها.
وال يصح بعدئــذ أن ُيتّهم العلماء بالجمــود أو العزوف عن االجتهاد، أو العناية فقط بمســائل 
العبادات، وهو منهجنا الســليم في ضوء بدائل شــرعيّة للمصارف اإلســالميّة، ومؤسســات التأمين 

التكافلّي أو التعاونّي، وغيرهما من الشركات الحديثة.
وكذلك الشــورى مبدأ مقّرر في الشــريعة، لكنّ آلياتها ووســائلها متروكة الجتهاد المســلمين 

بحسب الزمان والمكان.

6 ـ ما مصير المصلحة المستجّدة في مقابلة النّص؟ وهي قضية العقل والنقل:
إذا طرأت مصلحة جديدة تبدو في أذهــان بعضهم معارضة للنّص كما تصوّر نجم الدين الطوفي 
(ت 716هـ)، فهل يترك النــّص ويؤخذ بالمصلحة؟ وهذا يظهر في مجــال المعامالت والعادات، ال في 
العبادات والمقدرات، ففي رأي الطوفــّي يعمل بالمصلحة ويترك النّص، وهــذا مرفوض في رأي أكثر 
العلماء القدامــى والمعاصرين؛ ألن هذا االفتراض مجّرد وهم ال حقيقة لــه، كاعتبار الصيام في رأي 
الرئيس التونسّي السابق الحبيب بورقيبة يعّطل األعمال ويضعف اإلنتاج، ودعا العّمال سنة 1961م إلى 
 د وهم، فنحن نصــوم ونعمل، فمن جد اإلفطــار حفاظاً على اإلنتــاج الذي هو جهاد أكبر، وهــذا مجر
وأخلص هللا العمل وكان أميناً على عمله ودينه، أمكنه الصيام بسهولة، ومن استرخى تثاقل في الصيام.
وكذلك حجاب المرأة في زعم بعض الناس أَنهُ عائق من التقّدم، وتكتنفه متاعب كثيرة في بيئة 
غير إســالميّة، وهذا أيضاً لون من المغالطة؛ ألن ستر الرأس ال يعوق عجلة التقّدم، وأّما في البالد 
غير اإلســالميّة فالقضية ناجمة عن الحقد الدفين والتعّصب ضّد المســلمين، كما ظهر في فرنسا 

حديث متواتر المعنى أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إال الترمذي عن عمرو بن العاص وغيره.  (1)
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ا يســقط مزاعــم المتعّصبين الحاقدين،  وحدها، ولم تمنع بقيّــة دول أوروبا وأمريكا الحجاب، ِمم
ومثلهم العلمانيّون في تركيا.

د  تطبيق الحدود أضحى مستهجناً في المنطق الغربّي ويعارض حقوق اإلنسان، وهو ُمجر وأيضاً 
عدوان؛ ألن أمن المجتمع ومحاربة اللصوص والزناة والمحاربين أشــّد خطرًا على المجتمع اإلنسانّي 
كلّه، علماً بأنّ تطبيق حّد الســرقة وغيره نادر الوقوع، ويتطلّب ضوابط وشروطاً كثيرة، ويدرأ الحّد 
بالشــبهات، ويفهم النّص في ضوء مقاصد الشــريعة، فصار تطبيق الحّد في حاالته النادرة محقّقاً 

للزجر والردع، خالفاً لما نشاهده من ظاهرة االنحالل، وفقد األمن، وكثرة الجريمة(1).
وعلــى كلّ حال إذا كانت المصلحــة تصادم اجتهــادًا، فيمكن تغيير االجتهــاد، وال يجوز بحال 

ة المصالح الموهومة. تعطيل النّص بحج
ا قضيـــة العقل والنقل ومدى إدراك المصالــح بالعقل ومــدى إدراك المصالح بالعقل فهي  أَم
مســألة قديمة أثارها العلماء تحت عنوان «التحســين والتقبيح»، وال شــّك فــي أنّ العقل قبل ورود 
ا بعد ورود الشرع،  الشــرع يدرك مفهوم المصالح والمفاسد كما أوضح العّز بن عبد الســالم(2)، أَم
فإن جميع العلماء من أهل الســنّة والمعتزلة قّرروا أنّ الحاكميّة في ذلك للشرع، ودور العقل مجّرد 
كاشف لما حكم به الشــرع أو أنّه قاصر عن إدراك مراد الشرع، وال بّد من أن يلتقي العقل السليم 
في النهاية مع مقّررات الشرع، على أســاس احترام مدركات العقل السديدة، ويظلّ الحسم النهائّي 
في معرفة المصلحة والمفســدة هللا تعالى، ويبقى للعقل دوره بعد ورود الشــرع في تقدير المصلحة 
ح بها في الشــرع، والتعّرف عليها، واســتنباط العلّة أو الحكمة أو الوصف المناســب  التي لم يصر
(المناســبة) بين الحكم والعلّة المناســبة لجعلها مناطاً للحكم، علماً بأنّ المناســبة إحدى مسالك 

العلّة التي يستنبطها المجتهد(3).
والحاصل أنّ النصــوص معيار لضبــط المصالح المعتبــرة وتقديرها، وتمييــز المصلحة من 
المفسدة وتبيان مراتب المصالح، وما قد يراه الناس مصلحة هو مجّرد وهم، سواء في تطبيق حكم 

شرعّي أو في إباحة حرام.
قال العلماء ـ كالشــاطبّي وابن القيم ـ ليس في الشريعة ما يخالف مقتضى العقل، وليس فيها 

ا يناقض الميزان والعدل(4). ما يشرع ِمم

انظر وقارن: كتاب االجتهاد (النص، الواقع، المصلحة) للدكتور أحمد الريسوني: ص 37 - 49.  (1)
قواعد األحكام لشيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم: 5/1 - 6.  (2)

نظرية المقاصد للدكتور الريسوني: ص 270 - 352.  (3)
الموافقات: 99/1، 27/3 - 32. االعتصام: 318/2 - 326. أعالم الموقعين: 52/2. إحياء علوم الدين للغزالي: 75/1.  (4)
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7 ـ  هل تتقّبل الشريعة مفهوم الحداثة أو تحتفظ بأصالتها وسلطانها الدائم على 
حكم الوقائع؟

الحداثة بدعة جديدة، والحداثيّون يريدون تعطيل النصوص الشــرعيّة، وجعل العمل بالمصلحة 
بحســب فهمهم وزعمهم هو في الطليعة، وجعل النّص وإعماله في نهاية المطاف، وإذا توّصل العقل 
إلى مصلحة يتراءى للحداثيّين الخير والنفع فيهــا، فيعمل بالمصلحة المزعومة في رأيهم، حتّى ولو 
صادمت نّصاً شــرعيّاً من قرآن أو ســنّة؛ ألن اإلسالم دين اليســر ودفع الحرج والعســر، أي أَنهُم 
مــون كأهل الجاهليّة  لون ويحرلون نصوص الشــريعة ِبمحض العقل أو الفكــر، وهم في هذا ُيحل يعط
األولى ِبمحض الرأي أو الفكر أو الهوى والشــهوة كاستباحة الحرام صراحة، والتحلّل من التكاليف 
الشــرعيّة، واقتراف الظلم، والبعد عن العدل، والمســاواة، واالتصاف بالكبر واالســتكبار، وإلحاق 
المفســدة أو الضرر أو التدمير بالضعفاء، كما نشــاهد اليوم من مآســي ومظالم الرأســماليّين أو 
الشــيوعيّين والصهاينة، ومصادرة الحّرّيــات واالعتداء على اآلمنين وتدمير منازلهم ومؤّسســاتهم، 
واالســتيالء على ممتلكاتهم، وإتالف مزروعاتهم وتلويث مياههم، وحصارهم المدن والقرى وإعالن 
الحــرب بــكلّ وســائلها الوحشــيّة، كما حدث فــي قطاع غــزة مــا يزيد علــى ثالثة أســابيع من 

2008/12/27م، إلى 2009/1/19م.

والحقّ الذي ال َمحيد عنه أنّ العقل اإلنســانّي في أشــّد الحاجة إلى هدي اهللا في قرآنه، وإلى 
زجر المستكبرين والمتغطرسين، وإلجام أهوائهم وشهواتهم.

فالمصلحة الحقيقيّة ال الوهميّـة تتمثّل في شـــرع اهللا ودينـه، وتجميد النصوص اإللهيّة أو 
تعطيلهــا جريمة ال تغتفر، وضــالل وخروج عن القيــم الدينيّة واألخالقيّة واإلنســانيّة، وهؤالء 

المعّطلون للنصوص هم في الواقع يريدون تقديم منطق العقل السائب على منطق الوحي.

عون اإلســالم ويحملــون راية الفكر الحّر مجــّرد ضفادع تنقّ  ن يد وأتباع المســتكبرين ِمم
بحســب منطق الغربيّين وأهوائهم، فهم عمالء المســتعمرين األعداء، وخونــة األوطان، وأذيال 

األعداء.

والشريعة اإلسالميّة مقّدسة، والنصوص الشرعيّة لها السيادة والحاكميّة والسلطان الدائم، 
وكلّ من يحــاول زحزحة هذه النصوص عن مواقعها وفاعليّتها، فهو مبطل؛ ألن شــريعة اهللا لها 
صفة الخلــود والديمومة إلى يــوم القيامــة، إّال في حدود االجتهــاد المعتبر، ومنــه االجتهاد 
المقاصدّي، وإعمال المصلحة التي هـي من جنـس المصالح التي ربط الشـرع الحكم بها، في 

ظلّ مبدأ المصالح المرسلة، كما تقـّدم بيانـه.
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8 ـ ما أصول المقاصد لدى المذاهب المتعّلقة برعاية المقاصد؟
المذاهب المعنيّة برعاية المقاصد كالمالكيّة والحنبليّة واإلباضيّة(1) لَديهم أصول تتعلق برعاية 
ا  المقاصد وتفعليها، مرجعها إلى الصحابة @ ، وفي طليعتهــم في ذلك عمر بن الخّطاب @ ، ِمم

يوجب جعل االجتهاد المقاصدّي مبنيّاً عليها وهي:
أ ـ المصلحة المرســـلة: وهي االســتصالح ورعاية مقاصد النصوص القائمة على أساس: جلب 
المصالح ودرء المفاســد، وإمكان القياس عليهــا، واألمثلة كثيرة عليها، منها عنــد الحنابلة(2): منع 
التعسف في استعمال ومراعاة األسباب الباعثة على العقد الذي يفيد التمليك، ومنها عند المالكيّة(3) 
الحكم بمصادرة أدوات الجريمة، وتقديم المصلحة العاّمة على الخاّصة، واعتبار المظنّة في األحكام 
كتحريــم الخلوة بالمرأة األجنبيّة، وعدم وجوب اإلرضاع على المرأة الشــريفة القدر، عمًال بالعرف 

الذي كان في زمانه وما قبله من عدم إرضاع المرأة القرشيّة ولدها.
والمصالح المرسلة هي عبارة عن وصف مناسب ترّتبت عليه مصلحة العباد، واندفعت به عنهم 
مفسدة، لكنّ الشــارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه، وال بجنسه صراحة في شيء من األحكام، ولم 

يعلم منه إلغاء له، وبذلك سّمي مرسًال(4).
ب ـ االستحســـان: وهو الذي اشــتهر به الحنفيّة وحكاه ابــن الحاجب والبدر الشــماخّي عن 
ه المالكيّة، قال اإلمــام مالك:  الحنابلــة، ومثلهــم اإلباضيّة، ومنه االستحســان المصلحــّي، وأقــر

االستحسان تسعة أعشار العلم(5).

واالستحسان هو أحد أمرين:
األَول: ترجيح قياس خفّي على قياس جلّي بناءً على دليل.

الثاني: اســـتثناء مســـألة جزئيّة من أصلّي كلّّي أو قاعدة عاّمة، بناءً على دليل خاّص يقتضي 
ذلك. ومن أمثلة االستحســان بالمصلحة: تضمين الصنّاع مطلقاً منعاً لتهاونهم ومحافظة على أموال 
الناس، ومشــروعيّة القرض، فإنّه ربا في األصل ألنّه مبادلة الدرهم بالدرهم إلى أجل، ولكنّه أبيح 

رفقاً بالناس وتوسعة على المحتاجين.

الموافقــات للشــاطبي: 39/1. المنخول للغزالــي: ص 353 وما بعدها. المدخــل إلى مذهب أحمد: ص 138. طلعة الشــمس:   (1)
.208/2

كتابي: «أصول الفقه اإلسالمي» 783/2 - 797.  (2)
المرجع السابق: ص 808 - 816.  (3)

طلعة الشمس:، ص 280.  (4)
االعتصام للشاطبي: 138/2. أصول السرخسي: 200/2. المدخل إلى مذهب أحمد: ص 135. طلعة الشمس: 280/2 وما بعدها.  (5)
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ج ـ سّد الذرائع: وهو الذي قال به المالكيّة والحنابلة، اعتمادًا على منهج عمر ƒ في سياسته 
الوقائيّة وإجراءاته الردعيّة، وهو أحد وجوه رعاية مقصود الشارع في حفظ المصالح ودرء المفاسد. 
والذرائع: الوسائل التي ظاهرها الجواز إذا قويت التهمة في التوصل بها إلى الممنوع، كبيوع اآلجال 
أو بيوع العينة، كأن يبيع البائع ســلعة بعشــرة دراهم إلى أجل، ثم يشــتريها من المشتري بخمسة 
نقدًا(1). فهي جســر إلى الربا، اّتخذ البيع وسيلة للحرام. ويترّتب على مبدأ سّد الذرائع: منع الحيل 
في الشريعة اإلســالميّة، وهي الحيل الضارّة أو الفاسدة أو الممنوعة شرعاً: وهي تقديم عمل ظاهر 
الجواز إلبطال حكم شــرعّي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر(2)، كحيل إسقاط الشفعة، وتخصيص 

بعض الورثة بالوصيّة، وإسقاط حّد السرقة.
د ـ مراعاة مقاصد المكّلفين: وهو داخل في ســّد الذرائع، لكنّه أعّم وأوســع منه، فيراعى في 
ســّد الذرائع القصد الفاســد، وقد ال يراعى. أّما مراعــاة مقاصد المكلّفين فتظهــر في التصّرفات 

والمعامالت في أمرين
األَول: مراعاة مقاصد الشارع مع مراعاة مقاصد المكلّفين.

الثاني: تحديد العالقة بين مقاصد المكلّف ومقاصد الشارع.

من أمثلة مراعاة مقاصد المكّلفين:
إبطال المالكيّة البيوع واألنكحة التي يظهر فيها القصد الفاسد، وإقرار بيوع المعاطاة من غير 

التصريح باإليجاب والقبول.
وإبطال نكاح المحلل، وقتل كلّ من الممســك والقاتل الفعلّي، إن أراد الممســك قتل الشــخص 

أيضاً، وحّد القاذف بالتعريض(3).

9 ـ كيف يتّم التفسير المصلحّي للنصوص؟
ينبغي علــى المجتهد أن يكــون حريصاً على فهم النصوص الشــرعيّة فــي ضوء مقاصد 
 الشــريعة، حتّى ال يقـع العلمــاء في إيجـاد نـوع مــن التعـارض بيـن النــّص والمصلحـة؛ ألن
الشــريعة ـ كما قال ابن القيم ـ رحمة كلّها، وعدل كلّها، ومصلحة كلّها(4)، ومن تطبيقات ذلك 
رعاية العرض في جميــع أحواله، تحقيقاً لمصلحــة مهّمة جّدًا، وصانها الشــرع في أحكامه، 

الموافقات: 304/3 وما بعدها. الفروق: 33/2، 266/3. ابن حنبل ألستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة: ص 324.  (1)
الموافقات: 201/4.  (2)

نظرية المقاصد للدكتور أحمد الريسوني: ص 92 وما بعدها.  (3)
أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة @ .  (4)
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وذلك مفهوم من الحديث النبوّي الصحيح: «كّل المســـلم على المســـلم حرام: دمه، وماله، 
وعرضه»(1).

لنا موضوع  فــإذا اعتمدنا النصــوص معيارًا لتحديــد المصالح وقيمهــا ومراتبها، نكون قــد فع
المصلحة، وتعّمقنا في فهم أغوار النّص ومرامي الشريعة.

والتفســير المصلحّي للنصوص معناه: التأّمل فــي مقاصد النصوص والمصالــح المتوّخاة من 
أحكامها، ثم تفسيرها واستخراج معانيها ومقتضياتها وفق ما الح من مقاصد ومصالح.

وهذا ليس سوى إعمال لألصل المقّرر: وهو أنّ الشريعة مصالح كلّها ورحمة كلّها(2).
ـ : ِإنَما تحصل درجة االجتهاد لمن اتصف بوصفين: وقال الشاطبّي ـ كما تقّدم 

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
والثاني: التمكّن من االستنباط بناءً على فهمه فيها(3).

أّما المصالح: فهي جمع مصلحة، والمصلحة: هي جلب المنفعة أو دفع المضّرة(4).
والمنفعة: هي اللــّذة، والمضّرة: هي األلم أو كلّ ما هو وســيلة إليه(5). وبعبــارة أخرى بتعبير 
الغزالي: المصلحة: هي المحافظة على مقصود الشــرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو: أن 

يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم(6).
وبه يتبيّن أنّ المصلحة المعتبرة هي ما كانت من جنس المصالح التي ربط الشــارع الحكم بها 

وهي ثالثة أقسام ـ كما تقّدم ـ : الضرورّيات، والحاجيّات، والتحسينات(7).

10 ـ هل مراعاة فقه الواقع مقصور على فقه المقاصد؟
ال شــك بأنّ فقه الواقع ال يقتصر علــى فقه المقاصد، فقد تحدث ظروف قاســية تتطلّب حلوالً 
معيّنة إّما أشّد تأثيرًا من مراعاة المصالح أو الذرائع أو األعراف، أو أخّف منها بحيث يكون الظرف 
موّقتاً أو المســألة جديدة كلّ الجّدة وال نظير لها في الفقه التقليدّي كقضايا الهندســة الوراثية أو 

االستنساخ، أو رعاية بعض القرائن في حادثة خاّصة في القضاء.

االجتهاد للريسوني، ص 53.  (1)
المصدر السابق نفسه.  (2)

الموافقات: 105/2.  (3)
روضة الناظر وُجنّة المناظر البن قدامة الحنبلي: 412/1.  (4)

المحصول للرازي، القسم: 240/3.  (5)
المستصفى للغزالي: 139/1 - 140.  (6)

الموافقات: 8/2 - 12. روضة الناظر: 414/1.  (7)
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واألشــّد تأثيرًا من فقــه المقاصد: ما تتعــّرض له األّمة مــن أزمة اقتصادّيــة عالميّة كما في 
عصرنا، أو نشــوب حرب مدّمــرة لها تأثيــرات مختلفة كما حدث فــي مهاجمة «إســرائيل: الكيان 
الصهيونّي» الشـرس والمتوّحش على قطاع غّزة في أواخر سنة 2008 وأوائل عام 2009 لمّدة ثالثة 
وعشرين يوماً، أو التعّرض لكوارث مثل زلزال كزلزال تسـونامي في إندونيسيا عام 2007 أو زلزال 
ســومطرا في 27/يناير/2009، أو بركان أو إعصار، أو حصار شــديد لشــعب أو إقليم أو دولة، أو 

مقاطعة بضائع دولة معتدية.

وحينئذ يتطلّب األمر إجراءً ســريعاً وفورّياً، إلسعاف المنكوبين وإنقاذ القتلى من تحت األنقاض 
أو الركام، وإسعاف وإيواء المشـّردين، وإعمار المباني المهّدمة في جنوب بيروت عام 2006م، وفي 
قطاع غّزة مطلع عام 2009م، وذلك قد يقترن بســرقة مال كعام المجاعة وطاعون عَمواس في بالد 

الشام في عهد اإلمام عمر ƒ ، ونحو ذلك من األحداث والوقائع الكبرى أو الصغرى.

وكلّ ذلك يتطلّب إصــدار فتاوى أو توصيّات أو قرارات عاجلة؛ إلنقاذ المســلمين، وهو نابع من 
رابطة اإلخاء اإلســالمّي، أو ترغيب اإلســالم في إغاثــة الملهوف وقضاء الحوائج، ال ســيّما صرف 
الزكاة والصدقات والنذور واألضاحي لهؤالء المنكوبين، على ســبيل االســتثناء، والتوّسع في مفهوم 
«جلب المصالح ودرء المفاســد مطلقاً» عمًال بالنصــوص العاّمة الواردة في مثل هــذه القضايا أو 
الوقائع المشابهة، وإن لم يوجد في ذلك نّص خاّص، ومثل إفتاء كبار علمائنا كالعّز بن عبد السالم 
والقرافي والغزالي والشــاطبّي وابن تيمية والقرطبّي: في فرض الخراج على أغنياء المســلمين إذا 

خال بيت المال.

ومثل إفتاء َمجموعـة مـــن العلماء المعاصرين في مشـــروعيّة اختيار جنــس الجنيـن، َفِإنهُ 
ال يتعــارض مع مشــيئة اهللا تعالى وقدرتـه فــي خلق ما يشـــاء، وكذلك التحكّم فـــي الجينات 
(الصبغيّات أو المورثات) بطريقة أطفال األنابيب والتلقيح الصناعّي بين الزوجين فقط كما جنح 
إليه مجمع الفقه اإلسالمّي الدولّي بجّدة، وكذلك االستنساخ في عالم النبات والحيوان لتحسين 
اإلنتاج، عمًال بالمصلحــة بالمعنى العامّ، ودرءًا للمفســدة، وتفعيًال لنظرّية الضرورة الشــرعيّة 

والحاجات العاّمة.

وأؤّكد مــا تقّدم أَنهُ يتعيّن اإلفــادة من االجتهاد المقاصدّي، وأال ينفصــل ذلك عن علم أصول 
ـ ، وكذلك تفعيل العمل بالقواعد الشــرعيّة الكلّيّة وأن تظلّ المقاصد فرعاً  الفقه ـ كما تقّدم بيانه 

متطوّرًا من أصول الفقه(1)، واهللا المستعان.

نحو تفعيل مقاصد الشريعة، أ. د. جمال الدين عطية: ص 175، 185، 194 - 195.  (1)
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11 ـ  هل تميز الشريعة بين المقاصد والوسائل، وما الفرق بين المقصد األصلّي 
والتبعّي؟

ُتميّز الشــريعة بين المقاصد والوســـائل(1)، أّما المقاصد فكما تقّدم: هي الغايات أو األهداف 
الثابتة التي تدعو الشريعة إلى حفظها وتحقيقها، والمهّم هو المقصد؛ ألنه الهدف الثابت والخالد 

والذي ال يقبل التبّدل أو التغيّر، وهي المتضّمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها.
أّما الوســـائل: فهي الجســور أو الطرق المؤّديــة إلى المقاصد المنشــودة وهي آنيّــة وبيئيّة، 
وال تقصد لذاتهــا، وقد تتغيّــر بتغيّر البيئــة أو العصــر أو العرف أو غيــر ذلــك. أي أنّها اآللية 
المســتعملة، واآلالت تتبّدل وتتطوّر. نعم إنّ الوســيلة المؤّدية إلى أفضل المقاصد أفضل الوســائل، 
والوسيلة المؤّدية إلى المفاسد فاسدة، فقد تكون الوسيلة حسنة وقد تكون سيّئة، وينبغي التنبيه إلى 

أنّ تحديد الوسائل نسبيّة، وتختلف باختالف الزمان والمكان واألشخاص واألحوال.
أي: إنّ الوســائل تتغيّر وتتطوّر، مثل تطوّر األســلحة الحربيّة من أنواع السالح األبيض والرمي 
بالســهام والنبال ونحوها إلى األســلحة النارّية أو الذرّّية وغيرها، وكانت الخيول وســائل القتال، 
فتطوّرت إلى اآللة الحربيّة المدّمرة من دّبابات ومدرّعات، وســفن حربيّة وذرّّية وغوّاصات، وطائرات 
 ª © ¨  ﴿ :وصواريخ، فيجب أن يكون عندنا ما يكافئ أســلحة العدّو، لنحقّق قول اهللا تعالى

» ¬ ®.. ﴾ [األنفال: 60].

وكذلك ُتميز الشـريعة بين المقصد األصلّي والمقصد التبعّي، كما ذكـر الشاطبّي(2).
فالمقصد األصلّي: هو األســاس والغاية وهو في مجال العبادات: التوّجه إلى اهللا الواحد األحد 
المعبود بغاية الخضوع والطاعة والمحبّة له، ويتبعه: نيل الدرجة العالية في اآلخرة، وصالح النفس 
 ¹ ¸ ¶ µ ´  ﴿ :واكتســاب الفضيلة واالنتهاء عن الرذيلة، قــال اهللا تعالى

º« ¼ ½ ¾ ﴾ [العنكبوت: 45].

الثانــوّي ال الجوهرّي. فإذا  والمقصد التبعّي: هو المتحقّــق تبعاً للمقصود األصلــّي، أي أَنهُ 
انقلبــت األوضاع، وأغفل المقصــود األصلـّي في العبـــادات، وعني بالمقصد الفرعــّي التبعّي، وقع 
الناس بالخلط وســاءت أوضاعهم، فمن أبطن اإللحــاد والكفر، وتحّمس للخلــق المجّرد في رأيه 
والفضيلة الشخصيّة الذاتيّة، فهم شّر عباد اهللا؛ ألنهم حرموا من هداية اهللا بسبب اختيارهم طريق 
الغواية والضالل، واسـتكبروا على اهللا وعلى عباده، فكانت جهنّم جزاءهم جزاء موفورًا، قال تعالى: 

﴿ q p o n m l k j ﴾ [النساء: 172].

بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، أ. د. يوسف القرضاوي: ص 62.  (1)
الموافقات: 199/2 وما بعدها.  (2)
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اإلســالم وشــريعته دين الواقع ال الخيال، وديــن الخير ال الشــّر، ودين الصــالح واإلصالح 
ال الفســاد واإلفســاد والبغي والضالل، وهو دين الكمال والمجد والخلود والعمــل للدنيا واآلخرة، 
وكذلك دين التكامل واليسر والسماحة والمرونة، فال يضيق ذرعاً بأحد، وال بما يحقّق الخير للناس 

جميعاً؛ ألنه دين الرحمة العاّمة بالعالمين.
وهو ِبجمعه بيــن االجتهاد المقاصــدّي أو فقه المقاصد، وفقــه القياس والتعليــل والمصالح، 
واالستحسان، وسّد الذرائع واألعراف الصحيحة على أساس علم أصول الفقه، يحقّق المنهج األوسط 
واالّتجاه األعدل، ويحفظ للبشرّية ظاهرة الوحي اإللهّي وإعمال النصوص في القرآن الكريم والسـنة 
ة،  النبوّية الصحيحة، وهو أيضاً ينفتـح على الحيــاة مقـّدرًا تطوّراتها وتبّدالتها، وال يهمل عقول األم
ومعايير العلم النافع، فيبيح االجتهاد، ويســتعمل أصول المصالح الشرعيّة في الترجيح، ويوائم بين 
الثوابت والمتغيّرات، ويرعى المصالح ويجعلها مراتب ويدرأ المفاســد، ويتجاوب مع الواقع في ضوء 
مقاصد وخوالــد الكلّيّات واألصــول العاّمة التــي أقّرتها جميع الرســاالت اإللهيّــة، بحفظ الدين، 
والنفس، والعقل والنسب أو العرض، والمال، وما أضيف لدى المعاصرين لها وهي الشورى والحرية 
والمســاواة والعدالة، وصيانة الحقوق الجوهرّية، والحفاظ على حقوق اإلنســان األساســيّة، ورعاية 
نظام األســرة الراســخة، ويحترم الملكيّة الخاصة، والحقوق االقتصادّية واالجتماعيّة والسياســيّة، 
وحمايــة األّمة والمجتمع من ألوان الفســاد واالنحراف والضرر واألذى الالحقــة بعباد اهللا من غير 
مسوّغ شــرعّي، وال استكبار وال تعّســف، وال ظلم، وال تدمير لقيم اإلنســان، أّي إنسان في الوجود، 
مة ابن عاشور،  ويحترم المقصد الشــرعّي في األموال كلّها بخمســة ضوابط أو أمور، كما قال العال

وهي رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثباتها والعدل فيها(1).
وأما الترويج لالنحالل والضالل واإللحاد واإلفساد فهو شأن أعداء اإلنسانيّة وأعداء اهللا تعالى.

واهللا الهادي إلى الحقّ وإلى صراط مستقيم.

مقاصد الشريعة، ص 175.  (1)
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أستاذ الشريعة اإلسالميّة، كلّيّة الحقوق، جامعة اإلسكندرّية
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االفتــراض الفقهّي والفقــه االفتراضــّي، كلمــات تتقــارب ألفاظهــا وتتباعد معانيهــا، وهما 
كاصطالحين في معجم العقل التشريعّي، يشتركان في أمور، ويختلفان في أمور أخرى.

1 ـ مواطن االّتفاق:
االفتــراض الفقهّي والفقه االفتراضــّي كالهما من األدوات العقليّــة لتطوير الفقه ونظمه أ ـ  

واالستجابة لتحّدّيات التنزيل الواقعّي.
االفتراض الفقهّي والفقه االفتراضّي كالهما من أســاليب التيسير، وبهما نتجاوز صرامة ب ـ  

الحرفيّة النّصيّة للتعامل مع واقع مرن ومفتوح.

2 ـ مواطن االختالف:
االفتراض الفقهّي مواجهة لقضية قائمة واستنفاد للجهد في أمر «واقع»، والفقه االفتراضّي أ ـ  

يأتي احترازًا لنازلة قادمة واستعدادًا ألمر «متوّقع».

االفتراض الفقهّي هو مخالفة للحقيقة دائماً، والفقه االفتراضّي هو تبصير بحقائق ممكنة، ب ـ  
والفقه االفتراضّي مجاله المستقبل، والقاعدة التي تقول: «ال تركة إّال بعد سداد الديون» 
مثال صريــح على االفتراض الفقهــّي، فالحقيقة أنّ المورّث قد مــات، والقاعدة تخالفها 

بافتراض أنّ المورّث حّي وله ملكيّة اعتبارّية على تركته.
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والقاعدة التي تقول: «ما ال يتــّم الواجب إال به فهو واجب» مثال جيّــد على الفقه االفتراضّي؛ 
ألنّها تؤّسس العتبار «الممكن» واجباً لكونه مقّدمة للواجب.

وهناك إشــارات في كتب الفقــه تجمع بيــن األمرين تحت مصطلــح التقدير يقــول «العّز بن 
عبد السالم» في كتابه «قواعد األحكام»: «التقدير إعطاء المعدوم حكم الموجود، أو إعطاء الموجود 

حكم المعدوم».
وقد جعل اإلمام «القرافي» في كتابه «الفروق» االفتراض جزءًا من المأمور به والمنهّي عنه في 
الشــريعة، فقال: «ما مــن معنى مأمور به في الشــريعة، وال منهــّي عنه إال وهو منقســم إلى فعلّي 

وحكمّي».
وعلــى الرغم من أنّ التقدير يجري في مســائل المعامالت والعبادات في كلّ موســوعات الفقه 
ومتونه، فإنّ االفتراض أوســع من التقدير في التعريف الفقهّي؛ ألنّ المفقود على سبيل المثال ليس 

بمعدوم وليس بموجود.
وفي ضوء ذلك تنقسم هذه الورقة إلى مبحثين:

المبحث األول: في االفتراض الفقهّي.

المبحث الثاني: في الفقه االفتراضّي.

٭ ٭ ٭
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عرفت العائالت القانونيّة المختلفة ـ ومنها الفقه اإلســالمّي ـ االفتــراض باعتباره أداة تطوير 
للقانون، ومخرجاً من جدليّة الصدام بين النّص والواقع.

:(1) q»¡≤ØdG  ¢VGôàaÓd  »©°VƒdG  Ωƒ¡ØªdG  ``  1

يمكننــا اعتبار الفقيه األلمانــّي «اهرنغ» رائدًا فــي تعريف االفتراض، خاّصة فــي كتابه «روح 
القانون الرومانــّي»، حيث عّرف االفتراض بأنّه: «كذب فنّّي تقتضيــه الضرورة»، وهو تعريف موجز 

ومحكم أيضاً وال تكاد تخرج عنه التعريفات القانونيّة في ما بعد.

(1)  د. أبو زيد عبد الباقي، االفتراض ودوره في تطور القانون، القاهرة، 1980. 
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واالفتراض عند «فرانســوا جيني»: «وســيلة عقليّة الزمة لتطوّر القانون، تقوم على أســاس أمر 
مخالف للحقيقة تماماً، يترّتب عليها تغيير حكم دون تغيير نّصه».

وينطوي هذا التعريف على عنصرين:
األول: تأسيس االفتراض على فكرة اللزوم العقلّي.

الثاني: اعتبار االفتراض مخالفاً للحقيقة دائماً.

العنصر األول: االفتراض وفكرة اللزوم العقلّي:
ال شــّك أنّ فكرة االفتراض كانت وســيلة معروفة في التشــريعات القديمة، وكما يقول أستاذنا 
الدكتور عمر ممدوح: كانت هي الوســيلة الشائعة في الشــرائع القديمة وقد استعين بها للتغلّب على 
شّدة النصوص وضيق نطاقها؛ ألنها كانت الوســيلة الوحيدة التي تتّفق َتمام االّتفاق وعقليّة الشعوب 
القديمة «فقد نشــأت الشــرائع لدى المجتمعات القديمة مشــتقّة من أصول وتقاليــد دينيّة، وكان 
لألديان قوّة في النفــوس وثباتاً على األذهان جعال الناس شــديدي التمســك بالتقاليد والنصوص 
بالنظــر إلى ما كانت تحتويه من عنصــر دينّي ـ في نظرهم ـ رغماً عّمــا كان يعتورها من نقص أو 
غموض، لذلك عمد رجال القانون الذين يشــرفون على تطبيقه وتأويله إلى االحتيال على النصوص 
بتغيير حكمها دون تغيير صيغتها... فتوّصلوا بذلك إلى تطبيق النصوص على حاالت لم تكن لتسري 
عليها من قبل، وتحميلها أحكاماً جديدة لم يتّسع لها منطوقها في األصل، وقد كان ألسلوب االفتراض 
تها، وفي ارتقاء النظم القانونيّة والقضائيّة، بل  هذا أثر عظيم في التخلّص من ضيق القواعد وشــد

وفي ظهور نظم جديدة لم تكن معروفة من قبل»(1).
وقد اتخذ هذا االفتراض عّدة صور:

أ ـ االفتراض باعتباره أداة قضائّية:
فهو وســيلة يتمّســك بها الحاكم القضائّي لمخالفة النّص القانونّي، ومثالــه: أن القانون 
الرومانّي القديم ال يقضي بالميــراث لالبن أو الزوجة إّال إذا كان االبن خاضعا لســلطة أبيه 
والزوجــة خاضعة لســلطة زوجها عند وفاتــه، ومعنى ذلــك أنّ االبن المحّرر من ســلطة أبيه 
ال نصيــب له في التركة، وأنّ الزوجة التي تزّوجت بغير ســيادة ال ترث هــي األخرى في تركة 
زوجها المتوفّى، غير أنّ «البريتــور» كان يفترض خضوع االبن المحّرر لســلطة أبيه، والزوجة 
لســيادة زوجها عند وفاته، حتّى يمكن لكلّ منهما الحصول على نصيب أبيه في التركة، وذلك 

(1) أستاذنا الدكتور عمر ممدوح، أصول تاريخ القانون، ط 2، اإلسكندرية، 1952، ص 74 وما بعدها. 
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من خالل إجراء خاّص يســمى «التمكين من الحيازة»، فنشــأ بذلك نظــام «اإلرث البريتورّي» 
بجانب اإلرث الشرعّي.

ب ـ االفتراض باعتباره تصّرفاً صورّياً:
كان القانون الرومانّي القديم ال يعرف إّال نظام البيع باإلشهاد، وهي طريقة من طرق اكتساب 
الملكيّة ال تتّم إّال بإجراءات رســميّة، فاحتال الرومان على نظام البيع باإلشهاد، واستخدموه صورّياً 
للوصيّــة والهبة والمقايضة، وعارية االســتعمال والرهن الحيازّي، فنشــأت بذلــك تصّرفات وعقود 

جديدة لم تكن موجودة من قبل.

ج ـ االفتراض باعتباره تصويراً مثالّياً:
كانت الروابط قديماً بين األفراد ال تتّم إّال بناء على قرابة الدم وعمود النســب، فكان افتراض 
الصلة الدموّية أساساً لنظم مختلفة سياسيّة واجتماعيّة ولنظم في المعامالت واألحوال الشخصيّة(1)، 
ويقول العّالمة «مين» فــي كتابه «النظم البدائيّة»: «إنّه بقيت إلى عهد حديث في بعض الشــركات 
التجارّيــة اإلنجليزّية آثار هذه الصلة المفترضة بين األقارب حيث يضاف إلى أســماء الشــركاء ما 

يفيد تضامنهم في الطعام والعبادة والمال».

د ـ االفتراض باعتباره وسيلة لتبرير بعض النظم القانونّية:
من ذلك ما يراه «بنتام» في كتابه «نظرّية التشــريع»: أنّ العلّة القانونيّة لحقّ اإلرث هي وحدة 
الشــخصيّة بين الحّي والميّت، وقد بنى هذا الرأي على افتراض يقوم على فكرة اســتمرار شخصيّة 
الميّت في شــخص الوارث، ومن ثم يجب أن يستمّر الوارث في االســتمتاع بملك الميّت. ومن ذلك 
أيضاً تبرير فقهاء اإلنجليز لمبدأ مصادرة أموال المجرم في بعض الجرائم قبل إلغائه عام 1870م، 
كما في جريمة الخيانة العظمى، حيث يقولون: إنّ إقدام المجرم على ارتكابها يدلّ على فســاد دمه 
العائلّي، ويترّتب على ذلك إيقاف سير اإلرث الشرعّي، فإذا أعدم المجرم فال تؤول أمواله إلى ابنه 
بــل تصادرها الدولة، ويحرم هذا االبن البريء من إرث جّده إن كان حيّاً؛ ألن الســبيل الذي تعبره 

األموال من األصل إلى الفرع قد فسد بالجريمة وانقطع مجراه.
العنصر الثاني: االفتراض يخالف الحقيقة دائماً(2)

قلنا: إنّ جوهر االفتراض مخالفتــه للحقيقة، وهذا قدر متّفق عليه بين فقــاء القانون، ولكنّهم 
اختلفوا في اإلجابة على سؤال مهّم هو: ما هي الحقيقة التي خالفها االفتراض؟

(1) لمزيد من األمثلة والتفاصيل، انظر: المرجع السابق، ص 82 - 85. 
(2) االفتراض ودوره في القانون، مرجع سابق، ص 8 - 13. 
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انقسم الفقه في اإلجابة على السؤال إلى اتجاهين رئيسين:
أ ـ االفتراض يخالف الحقيقة الطبيعّية:

طبقــاً لهذا الرأي فإنّ مخالفــة الحقيقة الطبيعيّة هــي جوهر االفتــراض، وتتمثّل في مجموعة 
الحقائق الســابقة على الحقيقة القانونيّة، ولها صور ثالث: الحقيقة التاريخيّة، والحقيقة العلميّة، 

والحقيقة الفلسفيّة.
ومثال مخالفــة االفتراض للحقيقة التاريخيّة: مــا قال به القانون الرومانّي من اعتبار األســير 

الرومانّي قد مات قبل وقوعه في يد األعداء حتّى تظلّ وصيّته قبل أسره صحيحة.
ومثال مخالفــة الحقائق العلميّة: افتــراض بقاء المورث حيّــاً حتّى قبول الــوارث للتركة، فهو 
بالخيار بين القبــول والرفض في القانون الرومانــّي، حتّى ال يظلّ مال المتوفّــى بغير مالك، وهذا 
يخالف الحقيقــة العلميّة التي تقّرر أنّ الشــخصيّة القانونيّــة تبدأ بواقعة الميــالد، وتنتهي بواقعة 

الوفاة، وهو ما ال يرد في الفقه اإلسالمّي فالميراث فيه خالفة إجبارّية.
ومثال مخالفة الحقائق الفلسفيّة: مخالفة قانون السببيّة عندما أخذ المشرع بفكر األثر الرجعّي 
للشرط بحيث إذا تحقّق الشرط استند أثره إلى وقت نشــوء االلتزام «م 270 قانون مدنّي مصرّي» 

وهذا يخالف مبدأ السببيّة الذي يقتضي أنّ الشيء ال يوجد قبل سببه.

ب ـ االفتراض يخالف الحقيقة القانونّية:
يــرى أصحاب هذا االّتجــاه أنّ االفتراض في أساســه مخالفة للحقيقة القانونيّــة وتجاوز لها، 
ويقّدم الفقيه الفرنســّي «ديموج» مثاالً لذلك في كتابه «المبادئ األساسيّة للقانون الخاّص» بقوله: 
«إنّ فكرة األشــخاص المعنوّية ـ كالشركة، والمؤّسســة وغيرهما ـ تقوم على مخالفة حقيقة قانونيّة 

مؤّداها أنّ اإلنسان وحده هو الذي يكتسب الشخصيّة القانونيّة.
والرأي عنــدي أنّ االّتجــاه األول أجدر بالترجيــح؛ ألن االفتراض ليس مجــّرد مخالفة لتصوّر 

قانونّي، بل أساسه مخالفة الحقيقة الطبيعيّة في صورها الثالث تاريخيّة وعلميّة وفلسفيّة.
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يتجه الكثيرون إلى اعتبار الحيل قســيماً لالفتــراض في المفهوم الوضعــّي، وهي وجهة أراها 
جديرة بالتقدير، غير جاذبة لالّتباع.

صحيح أنّ الفقهاء لــم يتداولوا تعريف االفتراض المجــّرد، إّال أنّ اللزوم العقلّي وهو أحد 
عناصر االفتراض كان القاسم المشترك لحدود الفقه في كثير من األوصاف االعتبارّية الشرعيّة 
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فتعريف الذّمة ـ على ســبيل المثال ـ بأنّها وصف يصير به اإلنسان أهًال ِلما له وعليه هو ـ كما 
يقول العّالمة الشــيخ أبو زهرة ـ أمر فرضــّي اعتبارّي يفرض ليكون محــال لإللزام، وااللتزام. 
يقول «الحّطاب» في «مواهــب الجليل»: قال «ابن عبد الســالم»: والذّمة أمــر تقديرّي يفرضه 
الذهن، وليس ذاتا وال صفة لها. وهو هنا يرفض فكرة الوصف باعتبار ذاتيّتها واستبقاء؟ عنصر 

اللزوم العقلّي.
بل إنّ فخر اإلسالم «البزدوّي» أضاف للذّمة وجودًا حقيقيّاً باعتبارها ذاتاً ال وصفاً، وقال: «إنّ 
الذّمة نفس ورقبة لها عهد، وهذا عند المحقّقين من تســمية المحلّ باســم الحالّ(1)، فالذّمة عنده 
تعــّد أمرًا ذا وجود مــاّدّي، حتّى ال تكون األحكام الشــرعيّة مبنيّة على افتراضــات ال وجود لها في 
الواقع، إّال أنّ هــذا التأويل ـ كما يقول الشــيخ مصطفــى الزرقاء ـ لم يخــرج أصحابه عن دائرة 
االفتراض؛ ألن تعلّق الديون بنفس اإلنسان ليس إال تعلّقاً اعتبارّياً، وإنما تحوّلوا من افتراض المحلّ 

إلى افتراض التعلّق.
والرأي عندي أنّ الذّمة مثال جيّد ألهميّة االفتراض الفقهّي، وهي وسيلة فنّيّة تقتضيها الضرورة. 
«فافتراض الذّمة، أو جودها في الشــخص أمر ال مندوحة عنه، وليس ذلك مــن قبيل بناء األحكام 
على افتراض وهمّي، بل هو أمر تقتضيه استقامة منطق األحكام، ويتطلّبها تخريجها وتأصيلها لتكون 
على نظام أتّم وأضبط، فبواسطة هذا االفتراض يستطيع اإلنســان أن يوّسع من دائرة معامالته إلى 
ما ال حّد له، إذ الذّمة تقبل أن تشــغل بالديون والحقوق إلى ما ال حّد له، وتكون يد اإلنسان حّرة 
يتصّرف فيها كيف يشــاء رغم ديونه؛ ألنها شــغلت ذمته، ولــم تتعلّق بعين من أعيــان ماله، ولوال 
افتــراض الذّمة لتعيّن أن نعتبــر الديون متعلّقة بعين أمواله وثروته، فتشــل حركتــه، وال يكون حّر 

التصّرف في أمواله».
والرأي عنــدي أنّ االفتراض الفقهّي عرفتــه كلّ المذاهب الفقهيّة، عرفته فــي قواعدها العاّمة 
تأسيســاً على الغايات الكلّيّة فــي نظرّية المصالح والمفاســد، وفي حلولها الجزئيّــة ليكون تنزيل 

األحكام أَتّم وأضبط.
مثال ذلك: تقسيمهم للموت ـ وهو صفة وجودّية مضاّدة للحياة ـ إلى أنواع ثالثة:

الموت الحقيقّي(2): ويكــون بفقد الحياة بعد وجودها، ويثبت بالمشــاهدة أو بإقامة البيّنة عليه 
المتّصلة بالقضاء.

(1)  د. المكاشــفي طه المكاشــفي، الذمة والحق وااللتزام، مكتبة الحرمين، الريــاض، ط1989، ص 32 - 36، وهو هنا ينقل عن 
مصطفى الزرقاء في كتابه «المدخل الفقهي العام». 

(2) المرجع السابق، ص 46 - 47. 
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الموت الحكمّي: ويكون في حال المرتّد الذي لحق بدار الحرب، فإذا حكم القاضي بلحوقه بها 
مرتّدًا، فإنّه يعتبر ميّتاً من حين صدور الحكــم وإن كان حيّاً يرزق بدار الحرب، فتبين منه زوجته، 
ويقّســم ماله بين ورثته، وتعتّد زوجته وذلك من تاريخ لحوقه بــدار الحرب، ويكون الموت الحكمّي 
كذلك في حال المفقود الذي ال يعلم مكانه وال تعلم حياتــه أو موته، فإنّ القاضي إذا حكم بموته، 
بناء على ما ترّجح لديه من الظروف وقرائن األحــوال، فإنّه يعتبر ميّتاً من حين الحكم، ويرثه من 

ورثته من كان حيّاً في ذلك الوقت.
الموت التقديرّي: ويكون في حال الجنين الذي أسقط بجناية على أّمه، فإذا ضرب إنسان امرأة، 
ة، وهذا ليس موتــاً حقيقيّاً؛ ألنه لم يكن بعد  فأســقطت جنيناً، فإنّه يجب على الجاني أو عاقلته الغر
حياة حقيقيّة، وليس موتاً حكميّاً ألنّــه لم يصدر به حكم قضائّي، فهو كما ســّماه الفقهاء يعتبر موتاً 

تقديرّياً، فقّدرت الحياة فيه وقت الجناية، وقّدر الموت بسببها حتّى يجب التعويض ويورث عنه.
وهذا االفتراض المحض له نظائره في الفقه اإلســالمّي، ومنها الوقف والمســجد، حيث صّرح 
الفقهاء بالشخصيّة االعتبارّية له. جاء في «الخرشي» على متن «خليل» وهو مالكّي المذهب «يشترط 

لصّحة الموقوف عليه أن يكون أهًال للتّملّك الحكمّي كالمسجد أو حّساً كاآلدمّي».
وفي كتاب «نهاية المحتاج» في المذهب الشــافعّي: «وتصّح الوصيّة لعمارة نحو مســجد ورباط 

ومدرسة».
والرأي عندي أنّ فكرة االفتراض الفقهّي يســعها الفقه اإلســالمّي بمذاهبه المختلفة باعتبارها 
أداة يقتضيها النسق النظرّي، ووسيلة لضبط تنزيل األحكام في جانبها العملّي، صحيح أنّه وجد من 
الفقهاء كاإلمام «البزدوي» من حاول اســتبدال الصفات بالذوات ليحلّ الوجود المادّي محلّ الوجود 
المعنوّي، وبالتالي االســتغناء عن االفتراض في مجال األحكام الشــرعيّة، إال أنّه في الحقيقة انتقل 
من افتراض إلى افتراض، وكما أشرنا في مفهومه للذّمة فقد انتقل من افتراض المحلّ إلى افتراض 
التعلّق، وحاول البعــض التخلّص من االفتراض الفقهّي باعتباره ال معنى له، وال حاجة إليه، فالحكم 

الشرعّي يوجبه الشارع وال يلزم به افتراض، وال يمنع من تطبيقه اعتراض.
والرأي عندي أنّ محاولة تجاوز االفتراض الفقهّي، ال تمتّد إلى افتراضات جاءت بها النصوص 
الشرعيّة، تأسيســاً ألنظمة وتكليفاً بأحكام، فالرضاع يوجب قرابة مفترضة، تتساوى فيها قرابة األمّ 
بوليدها وهي قرابة طبيعيّة، مع قرابــة المرضع ِبمن أرضعته وهي صلة افتراضيّة، فاألمومة الطبيعيّة 
تتفّرد، والبنوة الرضاعيّة قد تتعّدد، وإذا كان الشــارع قد أبطل التبنّي باعتباره بنوّة افتراضيّة، فقد 
أبقى «والء المواالة» من أســباب اإلرث، وقيّد المعتق والمعتوق بأحكام في النفقات والميراث، تجعل 

االفتراض النّصّي باعتباره حكماً شرعيّاً من أسس مشروعيّة االفتراض الفقهّي.
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ومع ذلك فإنّ أثر االفتراض الفقهّي في تطوّر النســق الفقهّي اإلســالمّي ظلّ محدودًا ألسباب 
ة، أهّمها. عد
أنّ مصادر األنســاق الفقهيّة ـ على تنوعهــا وتعّددها ـ تعود إلى مصدرين رئيســين هما: أ ـ  

الكتاب والســنّة؛ وفيهما أصول عاّمة وقواعد كلّيّة تكفي لتوليد كّم هائل من الحلول تغني 
عن االفتراض في كثير من النوازل والتفاصيل.

إنّ المسائل الجزئيّة تركت في الغالب األعّم الجتهاد الفقهاء والقضاة، فأصبحت الفتاوى ب ـ  
والواقعات، وما سّمي بفقه العمليّات، أنجع في تفعيل الواقع من البنية المتعالية للنظرّيات.

٭ ٭ ٭
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يظنّ كثير من مؤرخي الفقه اإلســالمّي، أنّ الفقه االفتراضّي أو «التقديرّي» هو ســمة القائلين 
بالــرأي، وال يكاد يجد له نشــأة حقيقيّة إّال في النصــف األّول من القرن الثانــي الهجرّي على يد 
اإلمام أبي حنيفة فقيه المدرسة العراقيّة، وفي هذا يقول ـ محّمد بن الحسن الحجوّي الثعالبّي ـ في 
كتابه (الفكر الســامي)(1) في تاريخ الفقه اإلســالمّي: «كان الفقه في الزمن النبــوّي هو التصريح 
بحكم ما وقع بالفعل، أّما من بعده من الصحابة وكبار التابعين وصغارهم فكانوا يبنون حكم ما نزل 
بالفعل في زمانهم، ويحفظون أحكام مــا كان نزل في الزمن قبلهم، فنما الفقه وزادت فروعه نوعاً، 
أما أبو حنيفة فهو الذي تجّرد لفرض المســائل وتقدير وقوعها وفرض أحكامها إّما بالقياس على ما 
وقع، وإّما باندراجها في العموم مثًال، فزاد الفقه نموًّا وعظمة وصار أعظم من ذي قبل بكثير. قالوا: 
إنّ له ستّين ألف مســألة، وقيل ثالثمائة ألف مسألة، وقد تابع أبو حنيفة جلّ الفقهاء بعده ففرضوا 

روا وقوعها ثم بيّنوا أحكامها». المسائل وقد
وكلمات «الحجــوي الثعالبّي» ـ وهي ليســت رأيه في الموضوع ـ شــاع مضمونهــا في صفحات 
التاريخ الفقهّي قديما وحديثا، إّال أنّنا نتعامل معها بتحفّظ، خاّصة وأنّ الحديث المتّفق عليه والذي 
يرويه البخارّي ومسلم يجزم بأنّ الفقه االفتراضّي ال تثريب على أهله، وأنّ الرسول ژ لم ينه عن 
فرض مســألة لم تقع. عن «المقداد بن األسود» قلت: يا رســول اهللا، أرأيت إن لقيت عدّوي ثم الذ 

(1) ج 1، ص 349. 
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بشــجرة فقال: أســلمت هللا؛ أفأقتله يا رســول اهللا بعد أن قالها؟ فقال: «ال تقتلـــه فإن قتلته فإّنه 
بِمنزلتك قبل أن تقتله، وإّنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال».

فالرســول ژ لم ينه عن افتراض المســائل، بل أجاب الســائل، وهذا دليل جواز ال منع، 
و«ألبي بكر بــن العربــّي» توجيه وجيه لنهى الرســول ژ عن كثرة الســؤال فــي عصره، قال 
«ابن العربّي»: كان النهى في الزمن النبوّي عن الســؤال ـ يقصد الفقه االفتراضّي ـ خشــية أن 

ينزل ما يشقّ عليهم، أّما بعده فقد أمن ذلك».
وقال «ابن القيم» في «إعالم الموّقعين»(1): إذا ســأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل يستحّب 
إجابته أو يكره أو يخيّر؟ قال: فيه ثالثة أقوال.... والحقّ التفصيل، فإن كان في المســألة نّص من 
كتاب اهللا أو سنّة عن رســول اهللا، أو أثر من الصحابة لم يكره الكالم فيها؛ وإن لم يكن فيها نّص 
أو أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقّدرة ال تقع لم يســتحّب له الكالم فيهــا، وإن كان وقوعها غير 
نادر وال مســتبعد، وغرض الســائل اإلحاطة بعلمها ليكون منهــا على بصيرة إذا وقعت اســتحّب له 
الجواب بما يعلم، ال ســيّما إذا كان الســائل يتفقّه بذلك، ويعتبر بها في نظائرهــا، ويخرج عليها، 

فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو األولى».
والرأي عندي أنّ الفقه االفتراضّي أســئلة وإجابات، له ـ في الحيــاة العقليّة عند فقهاء الصحابة 
وكبــار التابعين ـ حضور قوّي، وتأثير مدرســتي الــرأي والحديث فيه قليل، «فعبد اهللا بن مســعود» ـ 
مؤّسس مدرسة «الكوفة» والذي نحا نحو «عمر بن الخّطاب» في البحث عن العلل والمقاصد واالنفتاح 
على آفاقها ـ كان ال يستحسن الفقه االفتراضّي، ولعلّ ذلك كان أثرًا من آثار بيئة العراق بما فيها من 
حراك اجتماعّي عقلّي ال يكاد ينتهي، وبحســب فقهائها هذه الكثرة من المسائل الفقهيّة الواقعيّة التي 

أثقلت العقل الفقهّي، والتي أصبح الفقه االفتراضّي معها ترفاً يؤثّر على الثقة بالفقيه وعلمه.
إنّ الموقف الحذر من الفقه االفتراضّي والذي عبر عنه بعض أجّالء الصحابة منهم «عبد اهللا بن 
عمر»، و«زيد بن ثابــت»، و«عبد اهللا بن عبّاس»، وبعض كبار التابعين منهم «ســعيد بن المســيّب» 
و«إبراهيم النخعي» و«جابر بن زيد»، وهم جميعاً ـ عــدا ما نقل عن «عبد اهللا بن عمر» ـ كانوا من 

أهل التوسعة في الفتوى، والتيسير على الناس، ومراعاة المصالح.
إنّ هــذا الموقف فيه إعــالم وتعليم بأنّ األفق الواســع الــذي تحّركوا فيه أغناهــم عن الفقه 
االفتراضّي، وقلّل عندهم من دواعيه، وهذه األســباب الذاتيّة لموقف هؤالء مــن الفقه االفتراضّي، 
ال تحجب األسباب الموضوعيّة إلنكار بعض الصحابة والتابعين أســئلة «األرأيتيين» وفي مقّدمة هذه 

األسباب ما يلي:

(1) إعالم الموقعين: تحقيق رائد بن صبري، دار طيبة. الرياض، ط 1، 2006، ص 906. 
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ما ورد عن رســول اهللا ژ من أحاديث تنهى عن كثرة الســؤال ومنها المتّفق عليه، فقد أ ـ  
أخــذ الصحابة والتابعون ـ وورعهم مشــهود بــه ـ باألحوط رغم توجيــه المتأّخرين لهذه 

األحاديث بما يحّرر المسائل ويرفع الحرج عن المجيب والسائل.

افتراض النوازل كان عند البعض نوعاً من الغلوّ في الدين ولن يشــاّد الدين أحد إّال ب ـ  
غلبه.

أصبحت التفريعات والفروض مدخًال لتصعيب الفقه بــل وأصبحت عند المتأّخرين ألغازًا ج ـ  
يعسر فهمها، أو افتراضاً لما يستحيل وقوعه عادة، وكأنّ األمر أصبح أقرب إلى الرياضة 
الذهنيّة، منه إلى الدراسة الفقهيّة، وقد اعتذر البعض ـ كما نقل الحجوّي الثعالبّي ـ عن 
ذلك بأنّهم فرضوا مــا يقتضيه الفقه بتقديــر الوقوع، ورده «المــازري» الفقيه المالكّي 

بقوله: «إنّه ليس من شأن الفقيه تقدير خوارق العادة»(1).

ارتباط الفقــه االفتراضّي خطأ بالمخــارج والحيل، فأصابه ما أصابهــا من رفض مجمل د ـ  
باعتبارهــا تحايًال إلســقاط حكم شــرعّي، ومن رفض جزئّي بعد تقســيمها إلى مشــروع 
وممنوع. ولعلّ إمام المذهــب الحنفّي ـ وهو إمام في الفقه االفتراضّي وأيضاً في المخارج 
والحيل ـ اســتطاع بعبقرّيتــه الفّذة اســتخدام هذه الوســائل في تطوير الفقه، وتوســيع 
مجاالتــه، إّال أنّ المتأّخريــن من أصحابه ومن غيرهــم ـ كما يقول الحجــوّي الثعالبّي ـ 
أكثروا من الفروع النادرة التي استغرقت الوقت وأوقفت النظر في األصول، باّتساع دائرة 
الخيال، ال سيّما في مســائل الرقيق والطالق والنذور واأليمان والرّدة وكلّها مسائل تفنى 

األعصار وال تقع واحدة منها.

قلنــا: إنّ الفقــه االفتراضّي ليس من الحيل في شــيء، وقد كتــب الكثير عــن الحيل، وحاول 
«شــاخت» أن يربط مــن خاللها بين األحــكام الشــرعيّة والعــرف، وأن يجعلها جســرًا تعبر عليه 
المخالفات العرفيّة لتندمج في النســق الفقهّي الشــرعّي، وهو تحليل أقلّ ما يوصــف به أنّه قراءة 
مغتربة عّما حدث في التاريخ، والتعميم آفة البحث العلمّي، وقد اختصر «شاخت» «المخارج والحيل» 
في الحيل المحّرمة شــرعاً، ليتســنّى له عزل المجتمع عن أحكام شــريعته، التي هــي عنده مجّرد 
أحكام نظرّية، انفصل عنها الواقــع لصالح أعراف بينها وبين األحكام الشــرعيّة تعارض وتناقض، 
فالشــريعة في واد والمجتمــع تحت غطاء من الحيل فــي واد آخر، وهو قول بعيــد عن الصواب في 

جملته وتفاصيله.

(1) الفكر السامي، مرجع سابق، 353. 
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وهذا ال يعنى تبرئة من اســتخدم الحيل إلســقاط األحكام الشــرعيّة، وإنَما إدعاٌم لنسق فقهّي 
الحيل فيه مراتب، وأقســام فيها المشــروع والممنوع، بــل تداولتها األحكام التكليفيّة الخمســة من 

وجوب وندب وحرمة وكراهة وإباحة.
إنّ الحيل في التحليل الدقيق ليســت جزءًا من نظرّية الفرض في الفقه اإلســالمّي ســواء كان 
افتراضــاً فقهيّاً، أو فقهــاً افتراضيّاً، فبيع الوفاء وبيــع العينة، وهبة مال الــزكاة قبل مجيء الحول 
ـ  وهي أمثلة على الحيــل ـ لها مجال، وقاعدة: «ال تركة إّال بعد ســداد الديــون»، وميراث الحمل، 

وأموال المفقود ـ وهي أمثلة على االفتراض الفقهّي بالمعنى الدقيق ـ تتحّرك في مجال آخر.
إنّ مآالت األفعال، واألخذ بالذرائع فتحاً وســّدًا، واألخذ باألحوط في الفقه اإلباضّي ـ وهو فهم 
مة «الســالمي» «في طلعة الشمس البهيّة» بقوله: «واألحوطيّة مطلوبة شرعاً  ذرائعّي ـ عبّر عنه «العال

لقوله ژ : «دع ما يريبك إلى ما ال يريبك»(1)».
إنّ هــذه القواعد األصوليّة وغيرها هي ضوابط االفتراض الفقهــّي، والفقه االفتراضّي، وهي 
أيضاً ضوابط الحيــل والمخارج. وكلّها أدوات وأســاليب للتطــوّر الفقهّي قد تفتــح أبواباً نظنّها 
مستحيلة، وقد جمع بينها «الشــاطبّي» في كتابه «االعتصام» دون دمج أو فصل، واستعمل نظرّية: 
«ما ال يتــّم الواجب إّال به فهو واجب»، وجاء بافتراض كان مســتحيًال في زمنه فأصبح جزءًا من 
حياتنا اليوميّة، قال في االعتصام: «لو كان ثم من يســير إلى فريضة الحّج طيراناً في الهواء أو 
مشــياً على الماء لم يعد مبتدعاً بمشــيه كذلك ألنّ المقصــود إنّما هو التوّصل إلــى مكّة ألداء 

الفرض، وقد حصل على الكمال».
وأظنّه مثاالً يفضي بنا في ختام هذه الورقــة إلى حديث موجز عن وظيفة «نظرّية الفرض» في 

الفقه اإلسالمّي.

2 ـ وظيفة «نظرّية الفرض»:
على الرغم من الخالف الذي يتعلّق بالمجال بيــن االفتراض الفقهّي والفقه االفتراضّي، إّال أنّ 

لهما وظائف متقاربة يمكن حصرها في وظيفتين:
٭ الوظيفة العملّية:

الفرض بنوعيه يتحّرك معالجة ألمر «واقع»، أو اســتعدادًا ألمر «متوّقع»، وهو يســتنفر طاقات 
الفقيه العمليّة من خالل قاعدتين:

(1) إن األخــذ باألحوط من أهم المداخــل المقاصدية في الفقه اإلباضي، ومن فروعه ما ذهبوا إليه من أن لبن الخنثى المشــكل 
يثبت به التحريم، وذلك قياساً على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه يتوضأ أخذًا باألحوِط فكذا كذا. 
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افتــراض يأتي تطبيقاً لقاعــدة «األمر إذا ضاق اّتســع» انطالقاً مــن المرونة في تنزيل أ ـ  
الحكم على وقائعه وما تقتضيه من توســعة في الشــروط بالنظر إلى المــآالت. ومثالها 

افتراض أنّ المنقول عقّار بالتخصيص، وافتراض أنّ العقّار منقول بحسب المآل.

افتراض يأتي تطبيقاً لقاعدة «األمور بمقاصدها» وفيه «تصبح اآلثار المترّتبة على الحكم ب ـ  
أكثر امتدادًا وأوســع نطاقــاً، ومثالها انصراف آثــار تصّرف النائب إلــى األصل، وكأنّها 

صدرت منه وإّال بطلت المقاصد الشرعيّة من نظام النيابة.

٭ الوظيفة العلمّية:
وال نقصد بها ما يثمره االفتراض من تنشــيط لذهــن الفقيه، والخروج به مــن ضيق حرفيّة 
النّص إلى مقاصده األشــمل، وغاياته األكبر، بل المقصود بالوظيفة العلميّة هنا، أهميّة االفتراض 
في اعتماد وسائل فنية بعضها سابقة على النّص والزمة لتفعيله، وبعضها متزامنة مع النّص وضرورّية 

في تشغيله.
افتراض سابق والزم لتفعيل النّص:أ ـ  

ومثاله: افتراض العلم بالشــريعة في ديار اإلســالم، فال يجــوز قضاء االعتــذار بالجهل بها، 
والمسلم وغير المسلم أمام هذا االفتراض سواء، وهي قاعدة فقهيّة أساسيّة.

افتراض متزامن مع النّص أو الحق له وهو ضرورّي في تشغيله:ب ـ  
ومثاله: االفتراضــات الضرورّية للوصول إلى أحــكام المفقود، وآثار موتــه الحكمّي، فالقضاء 

بموته افتراض ضرورّي لتشغيل نص قاعدة «ال ضرر وال ضرار».

والحمد هللا الذي بنعمته تتّم الصالحات...
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الحمد هللا رّب العالمين والصالة والسالم على سيّدنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول ژ : «إن اهللا يبعث لهذه األّمة على رأس كّل مائة سنة من يجّدد لها دينها»(1). والتجديد 
ـ كما يقول الثقات ـ إحياء ما انــدرس من الدين، وتوجيه الناس على العمل بما ترك من شــعائره. 

والصحيح عندهم أنّ المجّدد ال يتعيّن أن يكون واحدًا في كلّ قرن، وإنّما يجوز أن يتعّدد المجّددون.

روا ـ أيضاً ـ أنّ التجديد يكون فــي الدين كما يكون في العلــوم المختلفة؛ ألن القصد هو  وقــر
أال يتوّقف اإلبداع البشرّي عن العمل، بالجمود على آراء السابقين، أو باالكتفاء بما حقّقوه من تقّدم 

نظرّي وعملّي في عصورهم.

ومع أنّ الشــريعة اإلســالميّة قد تكفلت ببيان كلّ شيء يحتاج إلى حكم شــرعّي، وبينت أحكام 
الوقائع، وأتت بقواعد عاّمة، وأقامت ما يرشد المجتهدين، ويمنعهم من المجازفة بتحريم أو تحليل 

دون مستند شرعّي.

وعليه فإنّ أمر التجديد ال يتحقّق إّال بقيام كلّ جيل من أجيال المســلمين بأداء واجب االجتهاد، 
ليســتمّر العطاء اإلســالمّي متجّددًا في كلّ زمان ومكان، وليســتفيد الناس من المشروع الحضارّي 
اإلســالمّي الذي يجمع الناس على العمل الجاّد، والتوّقع المناســب، مع المعرفة التاّمة بالفرق بين 

االجتهاد الذي يقع على عاتق العلماء، وبين الجرأة التي تقع من الجهالء.

رواه أبو داود وغيره.  (1)
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يقول األستاذ الدكتور محّمد ســليم العوا في كتابه (الفقه اإلسالمّي في طريق التجديد)(1): 
«لقد عانى المســلمون طويــًال من إحجام كثير مــن المؤّهلين لالجتهاد عن القيام به، بســبب 
الدعوى الباطلــة التي نادت بأنّ باب االجتهــاد مغلق». ويضيف: «إنّ اعتقاد اســتمرار االجتهاد 
ال يعني أن ُيترك لكلّ إنسان أن يقول في الدين ما شاء كيف شاء، بل إنّ العلم الدينّي تخّصص 
ـ شــديد الدّقة والعمــق ـ ال يحلّ ألحد أن يقــول فيــه إّال إذا كان مؤّهًال لذلــك تأهيًال يقبله 

المجتمع العلمّي.
وال بّد من التفريق في مــا بين التأهيل للقول فــي العلم الدينّي وبيــن التأهيل للقول في 
التخّصصات األخرى، ففي الدين ال تكفي الشهادة الجامعيّة، مهما علت، وال الدرجة الوظيفيّة، 
مهما تكن رفيعة؛ فكم من أصحاب هذين، أو أحدهما، لو ُعرض على قاض عادل لرّد شــهادته 
وأســقط عدالته. وكم منهم َمن ال بصر له باألدلّة وترتيبها وكيفيّــة فهمها، فضًال عن القدرة 

على االستنباط منها»!!
وال بّد أيضاً من العلم بأنّ االجتهاد الذي يدعو إليه ـ الثقات ـ هو اجتهاد العلماء القادرين 
علــى ذلك، الذين ُيؤخذ من قولهم وُيرّد عليهم، والذي يســير على مناهج االســتدالل والبحث 
التي قبلها المسلمون على امتداد تاريخهم، ال االجتهاد الذي يتحلّل صاحبه من كلّ قيد، ويرفض 
كلّ قديم، ويتّبع هوى نفســه وأغراض فؤاده، أو مصالح قريبة زائلة له أو لمن يسترضيهم بما 
يقول، ومن فعل ذلك ـ بال شّك ـ مأزور ال أجر له. ومع أنّ من هؤالء من يحتلّ أعلى المناصب 
الرســميّة، إّال أنّ الناس ال يأبهون لقوله وال يتعلّقون بفعله، بــل يهملونه عامدين، ويأخذون عن 

الذين يظنّون أنّهم يتّقون اهللا في القول والعمل، ويراقبونه في السّر والعلن، جعلنا اهللا منهم.

٭ أهداف هذه القراءة:
إثبات أنّ في تراثنا اإلسالمي حلوالً عمليّة دقيقة لجوانب الحياة المختلفة. •
غرس مبادئ التفكير في النفوس. •
التأكيد أنّ الشريعة اإلســالميّة عالج حاسم وفاعل للمشاكل المعاصرة، وأنّها مرنة متطوّرة،  •

قادرة على مواجهة المستجّدات.
التشجيع على أن يســهم الفرد المســلم في إبراز كنوز الشــريعة لكي تنتجع اإلنسانيّة من  •

نبعها الفيّاض.

المرجع األساس لهذه القراءة، ص 36 وما يليها.  (1)
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٭ الفقه والفقيه والعرف:
ذكر الشيخ محّمد مصطفى شلبي(1): إنّ الفقه هو العلم باألحكام الشرعيّة العمليّة علماً مستمّدًا 

من األدلّة التفصيليّة لهذه األحكام.
واشــترط أهل العلم في الفقيه إلى جانب معرفته العلميّة المتميّــزة: المعرفة المتميّزة بالواقع 

الذي يعيشه، حتّى منعوا من اإلفتاء من ال يحسن معرفة الظروف واألوضاع واألعراف.
وذكر اإلمام السيوطي(2) 5 : إنّ كلّ ما ورد به الشرع مطلقاً، وال ضابط له فيه، وال في اللغة 

يرجع فيه إلى العرف.
والعرف قد يكون دليًال مستقًالّ على الحكم الشــرعّي عند سكوت النّص؛ ألن ما تعارفه الناس 
ال بــّد أَنهُ ُيحقّق مصالحهــم فتجب مراعاته. ويشــترط فيه أن يكون صحيحــاً، أي ال يخالف دليًال 
شــرعيّاً، وال يحلّ محّرماً، وال يبطل واجباً، فإن أّدى إلى شيء من ذلك كان عرفاً فاسدًا ال يعتّد به، 

وال تجوز مراعاته ال في تفسير النصوص، وال في الفتوى والقضاء والتشريع(3).

٭ تاريخ تطّور الفقه:
يذكر األســتاذ الدكتور العوا(4): إنّ المختّصين في تاريخ الفقه اإلسالمّي وتطوّره يقّرون أَنهُ مّر 

بأدوار ثالثة:
دور االجتهاد المتحّرر من كل قيد سوى االلتزام بالكتاب وصحيح السنّة. ـ  1
دور نشــأة المذاهب الفقهيّة الكبرى وتميّزها ونســبتها إلى أصحابها الذين أّسسوها، ثم  ـ  2

تدوينها في المصنّفات الفقهيّة المذهبيّة.
دور التقليد الذي قعدت فيه الهمم عن االجتهاد، واكتفى المنتســبون إلى العلم الشــرعّي  ـ  3

بتقليد األئّمة السابقين وأصحابهم وتالميذهم ونقل أقوالهم وفتاواهم، وبالغ بعضهم فجعلها 
أصوالً يقيس عليها وأدلّة يحتّج بها.

ويضيف بعض أهل العلــم ـ كما يقول الدكتور العــوا ـ دورًا رابعاً يســّمونه دور اإلحياء أو دور 
النهضة الفقهيّة المعاصرة. والمتابعون للحركة الفقهيّة اإلســالميّة يرصدون بدء هذا الدور، وكسبه 

كلّ يوم أرضاً جديدة بين العلماء.

كتاب المدخل.  (1)
األشباه والنظائر.  (2)

أصول الفقه اإلسالمي: محمد مصطفى شلبي.  (3)
الفقه اإلسالمي في طريق التجديد.  (4)



فـــقــــه الــتــوقــــع68 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

هذا الدور نحتاجــه في أّيامنا التي نعيشــها ـ وهو ال يعنــي إهمال الفقه المــدّون على أصول 
المذاهب ـ إذ إنّ كثيرًا من المســائل التي تقع للناس اليوم تحتاج إلى اجتهاد جديد يؤّدي دوره في 
تيسير تطبيق الشريعة اإلسالميّة على واقع الناس، وفي تقريب العباد إلى خالقهم. وهذا كلّه يحتاج 
إلى معرفتين مهمتيــن: معرفة الواقع، ومعرفة النصــوص، حتّى يكون تنزيل النصــوص على الواقع 

تنزيًال عن بيّنة وبصيرة، كما فعل أفذاذ العصور اإلسالميّة.

٭ أهّمّية الحاجة إلى فقه متجّدد، وفقيه متنّور:
د ضرورة تظهرها النظرة العابرة إلى الموضوعات المعاصرة، فكثير من  الحاجة إلى فقه متجد
األحكام بنيت على واقع العصــر الذي تقّررت فيه، أو على العرف المعمــول به آنذاك، وهذا وغيره 
ا ينبغي النظر فيه بنظر جديٍد يالئم بين حقائق الدين الثابتة وبين واقع الناس الذي ال يســتقّر  ِمم
على حال. وال بّد من إشــاعة هذا الفقه المتجــّدد حتّى يتمكّن الجميع من اإلســهام في أداء واجب 

تقريب الشرع إلى الخلق، وتقريب الخلق إلى خالقهم ـ جلّ وعال ـ .
كمــا أنّ من المهّم أن يعرف النــاس أن ليس من مهّمة الفقيه إيجاد الحلول التي فيها إفســاد 
العمل، أو تبرير المخالفات، وأنّ المطلوب هو الخروج من أسر التقليد، والتخلّص من إصر الجمود، 
وعدم االكتفاء باالســتدالل بكالم الســابقين، فإنّ الدليل هو القرآن والســنّة وغيرهمــا تبع لهما، 

ال مقابل وال نظير وال قسيم.

٭ المواضيع واالجتهاد:
إنّ قائمــة المواضيع التي نحتاج فيها إلى فقه جديد بالغة الطول، بل وتســتعصي على الترتيب 
والمواالة، وعائد أمر ذلك إلى ضرورة أهل كلّ زمان ومكان وكمالياتهم، وهذا يعني تقديم المؤّخر، 

وتأخير المقّدم بحسب الحال والمآل، وبحسب الدراسة واالستقصاء.
وال يكفي أن يكون في كلّ جيل واحٌد أو اثنان من العلماء المحقّقين، بل يجب أن يكون القائمون 
جمعاً كافياً، فالضرورة تســتدعي االجتهاد الجماعــّي، وليس جماعة من الفقهــاء، أي أنّ المطلوب 

مجموعة من التخّصصات باإلضافة للتخّصص الشرعّي.
وخطــأ وخطر جّدًا الظــنّ أنّ وجود المجامــع الفقهيّة مانــع للعلماء األفراد من إبــداء آرائهم 
االجتهادّيــة، أو أنّ كلّ مســألة تحتــاج إلى رأي يجب أن تحــال إلى مجمع من هــذه المجامع. ألنّ 
االجتهاد واجب على المؤّهــل، وليس مجّرد حقّ له، يمارســه أو يمتنع عنه وقتمــا يريد، والمجتهد 
ال يحلّ له أن يقلّد غيره، إذ ال يسع المجتهد ـ كما يقول اإلمام الشــافعّي ـ إّال العمل بما أّداه إليه 
اجتهاده..، وال أن يكتــم علمه، فالكاتم آثم، والمبيّن مأجور. وألنّ هــذا المنع الخاطئ يحرم األّمة 
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من نتائج عقول علمائها الذين ليســوا أعضاء في هذه المجامع. وخارجهــا ـ أي المجامع ـ أضعاف 
عدد المنتسبين إليها من القادرين على االجتهاد(1).

٭ تحرير أهم المواضيع:
مسألة االجتهاد كمثال: مسألة االجتهاد مسألة أصلها مقّرر في الشريعة بفعل النبي ژ ، وبأمره 
أصحابه باالجتهاد في حضرته، وبإقراره اجتهاداتهم في غيبته، وفي الحديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 

ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد»(2)، والحاكم هنا بمعنى القاضي.
ولد هذا الحديث وأشباهه ثروة فقهيّة عظيمة، وشّجع االجتهاد الفردّي، وما لبث القرن الرابع 
الهجــرّي أن ينتصف إّال وقد ظهرت معــه مقولة: «قفل باب االجتهاد»، وبعــد ذلك «وجوب التقليد» 

ـ ، وتطوّر األمر إلى» وجوب تقليد مذهب واحد». ـ  من دون تحديد من المقلد 
وال بّد أن نعلم أنّ مســألة قفل باب االجتهاد مســألة كانت بســبب الرغبة في تدوين المذاهب 
وتأصيلها، وغير ذلك من رغبــات نبيلة مثل منع المّدعين من إضالل النــاس، ومع هذا كلّه، ورغم 

هذه المقولة فإنّ فتاوى االجتهاد لم تتوّقف.
د شلبي 5 ـ أنّ االجتهاد  والصحيح الذي يذهب إليه الفقه العصرّي ـ كما يقول الشــيخ محم

باق ما بقي اإلسالم نفسه، ال َيملك أحد منع من استكمل التأّهل له من ممارسته.
كما أنّ الصحيح هو أنّ المذاهب الفقهيّة غير محصورة في األربعة السنّيّة المشهورة فقط، التي 

ع أصحابها العصمة فيها، بل لم يوجبوا تقليد الناس لها. لم يد
دة بتعّدد المجتهدين، وقد ســبق إلى ذلك اإلمام الشافعّي بقوله  بل الصحيح أنّ المذاهب متعد
عن إمام مصر الليث بن ســعد: «الليث أفقه من مالك، إّال أن أصحابه ضيعوه»، أي لم يعتنوا بآرائه 

مثل اعتناء أصحاب اإلمام مالك بها.

٭ االختالف ليس دليًال على الضرر:
تتفاوت العقول في استخالص المعاني من النصوص، وتتفاوت في الوصول إلى إدراك المصالح 
وعكســها، ولذلك تصل إلى نتائج متباينة في المســألة الواحدة، رغم أنّ مرجعيّتها واحدة، وهدفها 
واحد. وهذا التفاوت ال ضرر فيه، وال بأس منه، ِإنَما الضرر هو في التعّصب للرأي، واعتقاد احتكار 

ه األئّمة األعالم. الحقيقة، وكلّ ذلك ذم

الفقه اإلسالمي في طريق التجديد.  (1)
متفق عليه.  (2)



فـــقــــه الــتــوقــــع70 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

فلما ســئل اإلمام أبو حنيفة عن قوله: أهو اْلَحقّ الذي ال شــّك فيه؟ أجاب: واهللا ال أدري لعلّه 
الباطل الذي ال شك فيه(1).

ومن أقوال اإلمام مالك المأثورة: ِإنَما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلّ ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه، وكلّ ما لم يوافق الكتاب والسنّة فاتركوه(2).

وذكر اإلمام المزني؟ تلميذ اإلمام الشافعّي نهيه ـ الشافعّي ـ عن تقليده وتقليد غيره(3).
وكان اإلمام أحمد يقول: «ال تقلّدني وال تقلد مالكاً وال الشــافعّي وال األوزاعّي وال الثورّي، وخذ 

من حيث أخذوا. وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلّد دينه الرجال»(4).
وقــد اختلف الصحابــة @ والتابعون وتابعوهم ثم مــن تالهم في الرأي، فــإن اّتفقوا فرحوا، 

وال يتغيّر تقدير بعضهم لبعض في حال عدم االقتناع، بل قد يخالف الواحد رأيه تقديرًا لغيره.
فقد سأل رجل اإلمام الشــافعّي عن تركه مذهبه في مســألة، وتقليده اإلمام أبا حنيفة، فقال: 

تركت ذلك أدباً معه ولم أرد أن أظهر خالفه ِبحضرته(5).
وغير صحيح نقل اآلراء المذهبيّة دون نظر في صّحة أدلّتها، ودون بحث في قوة أدلّتها، واعتبار 

تلك اآلراء كأنّها الوحي.
يقول الشــيخ عبد الجليل عيســى: «ال يصّح لنا اليوم أن نعذر أحدًا في السير وراء المتأّخرين، 
والجمود على آراء الغير، واعتبارها كأنّها تنزيل من حكيم عليم، خصوصاً إذا قارن ذلك هجر كتب 

السلف األَول»(6).
وال شــّك أنّ االجتهاد المشــروع يقضي علــى داء التعصــب الذميم، ويفتح آفاق شــعور الناس 
بسماحة اإلسالم، وتشــجيعه على البحث والتفكير في القضايا التي تحتاج إلى اجتهاد جديد، وهي 
قضايا مســتمّرة الحدوث والتطوّر. وال يعقل تصــوّر أنّ الدين عاجز عن مواجهتهــا باجتهاد علمائه 
األفذاذ، كما ال يعقل أن يظلّ الناس أسرى آراء من تقّدم حرباً أو سلماً، فالدين الحقّ أوصى بطلب 
العلم مــن المهد إلى اللحــد، وطلب لذلــك اإلخالص وعدم الخــوف إّال من المولــى 8 . وهذا 

ـ بال شّك ـ يعني الحاجة الكبيرة إلى فقه جديد يرصد التطوّرات ويواكبها.

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج 15، ص 553.  (1)
جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر، ج 2، ص 32.  (2)

مختصر المزني على هامش األم، ج 1، ص 2.  (3)
إعالم الموّقعين البن القيم، ج 2، ص 201.  (4)

اإلمام الشافعي لعبد الحليم الجندي، ص 176.  (5)
كتاب: ما ال يجوز فيه الخالف بين المسلمين، ص 7.  (6)
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٭ البيان واجب:
ال شــّك أنّ الصحيح هو أنّ اإلســالم غير مســؤول عّما آل إليه حال الناس مــن ضعف وهوان، 
واألصّح من ذلك هو أنّنا تركنا لإلســالم هو المســؤول عّما وصلنا إليه. وهــذا الكالم يحتاج إلى 
تبيين برنامج يرسم الحدود األساســيّة للمنهج العملّي المأمول اّتباعه، تماشــياً مع قاعدة: «تأخير 

البيان عن وقت الحاجة ال يجوز».

وملخص هذا البيان هو الحاجة إلى فقه جديد ـ متجّدد ـ ال يمنعنا عنه من يريد لإلســالم 
أن يكون قوالب جامدة بال حياة، أو من يريد حصره في روحانيّات أو طقوس. وهذا يحتاج ـ كما 
يقول الدكتور العوا(1) إلى صحيح الفهم لإلسالم في كلّيّات أحكامه وجزئيّاته. وقد سار على هذا 
الفهم كثير من األفذاذ الذين نجد كالمهم متناثرًا هنا وهناك، وهو كالم يعّد تحوّالً حقيقيّاً في 
النظرة اإلســالميّة المعاصرة لكثير من المســائل الحياتيّة المهّمة، مثل حال المرأة وترّشحها، 
ونظام االنتخابات، ومّدة الواليات، والتعّدديات، ولزوم الشورى، وعالقة المسلم مع غير المسلم، 
وتقنين الشريعة، وعقود االســتثمار والتأمين، وإثبات الشــهور وغير ذلك مّما يحتاج إلى رصد 

عاجل غير آجل.

٭ اإلسالم والسياسة:
الفقهــاء التقليدّيون اعتنــوا بفقه العبادات وفقــه المعامالت كثيرًا؛ ألنّ النــاس لم ولن تترك 
ا  الناس ـ أغلبهم ـ يتحّرون الحالل، ولكنّ ذات الفقهاء اعتنوا بالسياسة عناية أقلّ ِمم العبادة، وألن
تستحقّ، وصار شــأن األّمة السياسّي بعد عصر الخلفاء الراشــدين إلى اإلهمال أقرب، حتّى جاء ما 
نت، اعتمدت  ى االستعمار، وخلّف عقوالً مستعمرة قابلتها عقول متنورّة سلمت وسالمت، وأمنت وأم يسم
على أنّ الفكرة اإلســالميّة فكرة شــاملة لجوانب الحياة اإلنســانيّة كلّها، صغيرها وكبيرها، ونّظمت 

جميع ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ـ عن طريق القيم العاّمة ـ .

وال بّد أن نفهم أنّ الشــرائع النّصيّة اإلسالميّة لم تشــتمل على نظام مفّصل للحياة السياسية، 
وليس ذلك تقصيرًا فيها، بل هو إيذان بمشروعيّة االجتهاد، فمثًال نحن ملزمون بإقامة نظام الحكم 
على أســاس الشــورى، ولكنّا ال نجد نصوصاً محكمة تعيننا في كيفيّة الشــورى من ناحية العدد أو 

الوصف أو المّدة.

الفقه اإلسالمي في طريق التجديد، ص 72  (1)
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٭ اإلسالم والمرأة:
اهتم الشــيخ عبد الحليم أبو شــقة بموضوع المرأة، وصنع بعد ربع قرن من العمل موســوعة(1) 
ا يتّصل بالمرأة، ونبّه فيها إلى ضرورة رصد االّتجاهات  تصلح أساساً الجتهادات معاصرة في كثير ِمم

الفقهيّة، وجمع اجتهادات متجانسة تمكّن الناس من العيش مرتاحي الضمير.
 R Q PO N M L K J I H G F E ﴿ :يقول اهللا تعالى
Z Y X W VU T S ﴾ [الحجــرات: 13]، ويقول الرســول ژ : «النســـاء شـــقائق الرجال»(2)، 

والشقيق: النظير والمثيل.
ومن المسائل التي يكثر فيها التشنيع على الفقه اإلسالمّي مسألة زواج المسلمة من غير المسلم، 
وإســالم المرأة وبقاء زوجها الكتابّي على دينه، وخلع الزوج، وختان األنثى ووالية المرأة وغير ذلك، 

وأهّم المسائل التي يكثر فيها التشنيع: عدم المساواة بين المرأة والرجل في دية القتل الخطأ.
فالــذي عليه الجمهور أنّ ديــة المرأة على النصف مــن دية الرجل، والحقّ هو مــا انتهى إليه 
الشــيخ يوســف القرضاوي صاحب بحث: «دية المرأة في الشــريعة اإلســالميّة... نظرات في ضوء 
النصوص والمقاصد»(3) من أنّ القرآن والســنّة واإلجماع والقياس كلّها تخلو من دليل صريح صحيح 
ة ذلك، والدليل المعتمد هو حديث «المســـلمون تتكافأ دماؤهم»(4)، وقد ســار على ذلك  على صح

جملة كبيرة من العلماء(5).
وبشــكل عام في ما يتعلّق بعمــل المرأة نَجد أنّ القــدر العامّ المطلوب منها هــو عدم التبّرج، 
وال عالقة لذلك ِبمنعها من المساهمة في الحياة بالعمل في ما لو أّدته وهي محتشمة ملتزمة بأوامر 

دينها ونواهيه.
كذلك مــن الفقه المهمل بين عاّمة المســلمين فقه العالقات األســرّية، ال ســيّما عالقة الزوج 
بزوجته وبناته، وعالقة الرجل بمن يتعامل معهنّ. فالغالب اعتبار النساء من مرتبة أدنى من الرجال، 
مع أنّ صنيع المصطفى ژ في بيته كما ذكرته الســيّدة عائشة: «كان يكون في مهنة أهله»(6)، وفّسر 

العلماء المهنة بالخدمة، وبقيامه بشؤون نفسه من إصالح ثوبه وخصف نعله ونحو ذلك.

«تحرير المرأة في عصر الرسالة».  (1)
رواه أبو داود، والترمذي، وأحمد.  (2)

بحث مقدم إلى المجلس األعلى لشؤون األسرة في قطر عام 2004م.  (3)
رواه احمد.  (4)

مثل المشايخ: رشيد رضا، وشلتوت، وأبو زهرة، والغزالي.  (5)
رواه البخاري.  (6)
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 وكان ژ ال يسافر وحده، بل كان يصحب معه في كلّ سفر إحدى نسائه، ويقرع بينهنّ «فأّيتهن
خرج سهمها خرج بها رسول اهللا ژ معه»(1).

وكان يعتكف في العشــر األواخر من رمضان، ومع ذلك يســتقبل زوجاته فــي معتكفه، ويذهب 
ثت  معهنّ عند عودتهنّ، كما في حديث الســيّدة صفيّة أنّها # جاءتــه ژ تزوره في معتكفه، فتحد
عنده ســاعة، ثم قامت تنقلب ـ أي تعود إلى بيتها ـ «فقام النبّي ژ معها يقلبها» أي يصاحبها في 

طريق العودة(2).
وكان ژ يصحب أزواجه إلى ما يوّجه إليه من دعوة لطعام، فقد دعاه فارســّي والسيدة عائشة 

تجلس معه، فكره ژ االختصاص بالدعوة دونها(3).
وكان ژ يليّــن ويمهّد لزوجاتــه موضع ركوبهــنّ على البعيــر، وفي الحديث: «حــوى لصفية 

بعباءته(4)، وجلس عند بعيره ووضع ركبته حتّى تضع قدمها، وتركب البعير»(5).
وكان ژ يهش البنته السيّدة فاطمة # ، وكانت إذا دخلت عليه: «قام إليها، وقبلها، وأجلسها 

في مجلسه»(6).
وكان ژ رؤوفــاً بالنســاء حتّى في صالتــه، وكان يقول: «إّني ألدخل فـــي الصالة وأنا أريد 

إطالتها، فأسمع بكاء الصبّي فأتجّوز في صالتي مّما أعلم من شّدة وجد أّمه من بكائه»(7).
 وأمرهن رهنّ ووعظهــنفذك هُ لم يســمع النســاء، فأتاهــنوخطب ژ العيــد يوماً فــرأى أَن

بالصدقة(8).
وأناخ ژ راحلته للسيّدة أسماء بنت أبي بكر ^ لتركب خلفه إذ رآها تحمل حمًال ثقيًال، وأبت 

حياءً من الرجال الذين كانوا معه(9).
ومنع ژ رجًال أراد الجهاد، وامرأته تريد الحّج، وقال له: «اخرج معها»(10).

متفق عليه.  (1)

متفق عليه.  (2)
والحديث بطوله رواه اإلمام مسلم.  (3)

حوى: صنع حوية، كساء حشاه بشيء، وأداره حول سنام البعير.  (4)
رواه اإلمام البخاري.  (5)

رواه أبو داود، والترمذي والنسائي.  (6)
متفق عليه.  (7)
متفق عليه.  (8)
متفق عليه.  (9)
متفق عليه.  (10)
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وهذا كلّه يؤّكد لزوم تصحيح الفكر والسلوك، وحسن النظرة إلى األشخاص واألشياء، واألفكار 
الموروثة، والمفاهيم الشــائعة، وأولى ذلك شــأن البيت واألهل، وال بّد أن نكمل التأّسي به ژ في 

جوهر حياتنا كلّها بدالً من قصره فقط على مظاهر األشكال وظواهر الشعائر.

٭ فقه التربية:
في الموروث الفقهّي نجد مــن العناوين المهّمة عنوان «حقوق األبناء على اآلباء»، ولذلك داللة 
خاّصة على أنّ مســائل التربيّة ليست ُمجّرد أفعال وأقوال تقع مصادفة، َوِإنَما هي حقوق واجبة األداء 

المتقن، وإّال أثم المقّصر في أدائها.
كثير من اآلبــاء واألّمهات يغفــل عن هذه الحقــوق، وأكثر العلمــاء قاعدون عــن التذكير بها 

النشغالهم بأمور أخرى يرونها أهّم منها، وبعد ذلك نتعّجب كيف أصبح الشباب هكذا!
ال نشــّك في أنّ حمل الناس على منهج جديد في التربيّة أمر صعــب؛ ألَنهُ يقتضي أن يغيّر 
الكبار في أنفسهم مسالَك اتسمت بمثالب كثيرة أهّمها اإلهمال، واإلفراط في القسوة، واإلغراق 

في اللين.
ولكنّ االهتمام بالتربيّة ضرورة، واالســتثمار فيه هو االستثمار الوحيد المضمون، فالطفل الذي 
ينشأ في وســط ال يتحّرز الكبار فيه من الكذب ال يملك أن ينشأ إّال كّذاباً، وكذبه هذا سيجره إلى 

الغّش، والخيانة، وإضاعة األمانة، واالستهانة بحقوق غيره.

٭ الرفق:
لعل ِمن المعاني التي يغفل عنها الكثيرون في «فقه التربيّة»، معنى «الرفق»، فيحدث شّر كبير 
يستمّر أثره الســيّئ في المجتمع إلى مدى غير محدود. وفي الحديث: «من أعطي حّظه من الرفق 

فقد أعطي حّظه من الخير، ومن حرم الرفق فقد حرم حّظه من الخير»(1).
والحاجة إلى الرفق ال تبرز حين نكون فرحين بتفوّق أطفالنا أو حسن تصّرفهم أو أدبهم أو غير 
ذلك من محاسن. لكنّنا نحتاج إلى تذّكر الرفق حين يظهر عكس ذلك، فالعنف يحّطم الشخصيّة، 
ويفقد ثقة اإلنســان في نفســه، ويورث الكره والجبن والتمّرد، وصدق الصــادق المصدوق ژ إذ 

يقول: «إّن الرفق ال يكون في شيء إّال زانه، وال ينزع من شيء إّال شانه»(2).

رواه الترمذي.  (1)
رواه مسلم.  (2)
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٭ الرحمة:
مــن المعالم المهّمة في «فقــه التربيّة» معنى «الرحمة» الذي يغيب عن بــال كثير من الناس، 

وفي الحديث: «من ال َيرحم ال ُيرحم»(1).
والرحمة وســيلة فاعلة تترك في نفوس من شــّب عليهــا أجمل اآلثار وأنفعها من بشاشــة وحّب 

وتوّدد وسخاء.
والمربــي يرحم بقدر مــا يحّب، وبدون الحّب ال ينفع شــيء قــّط، فإن نفوس الناس شــديدة 

الحساسيّة، فما صدر عن محبّة وصل سريعاً، والعكس بالعكس.

٭ الجرأة في الحّق:
من المعالم المهمة أيضاً في التربيّة الجرأة في الحقّ والشــجاعة في السلوك، وليس صحيحاً 
تربيّة األبناء على الرهبة والرجفة من كلّ كبير، أو تعليمهم الطاعة والتنفيذ بال مناقشة وال مراجعة 

وبال فهم.
كما أَنهُ ليس معنى ذلك تعليمهم الجفوة والقســوة، ففي الحديث: «اّتقوا النار ولو بشّق تمرة، 

فمن لم يجد فبكلمة طّيبة»(2).
وقديماً قالت العرب: «المعروف شــيء هيّن: وجه طلق، ولســان ليّن»، وهما أمران ال يصعبان 

على أحد.

٭ أهّمّية الفقه الجنائّي:
من أهم أســباب إهمال الجانب الجنائّي في اإلســالم القعود عن االجتهــاد فيه، أو عدم العمل 
بنتائج االجتهاد، ومعلــوم أنّ االجتهاد ال يحيــا إّال بالتطبيق العملّي، وأنّ عــدم التطبيق ال يجوز أن 

يوقف اجتهاد المجتهدين.
وكلّما قعد العلمــاء وأهل االجتهاد بوجه خاّص عن بيان صالحيّة األحــكام للتطبيق في أزمنتهم 
التــي يحيون فيها أثمــوا، يقــول تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
+ ﴾ [آل عمران: 187]، وهو نّص ليس خاّصاً بعلماء األمم الســابقة، ألنّ شــريعتنا تجعل العلماء 

ورثة األنبياء في مهّمتي البالغ والبيان.

متفق عليه.  (1)

متفق عليه.  (2)
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ة على  هذا البالغ يجب ـ كمــا يقول الدكتور العــوا(1) أن يتجّدد في كلّ عصر بحيــث تقوم الحج
 ﴾ ̀ الناس أنّ كامل حكم اإلسالم قد بلغهم، وعندئذ كما يقول اهللا تعالى: ﴿ \ [ ^ _ 

أو ﴿ e d c b a ﴾ [األنفال: 42].
والناحية الجنائيّة هدف أساسّي لمهاجمة التشريع اإلسالمّي، وهو معقل يتحّصن خلفه المنادون 
بترك العمل به، وذلك بسبب القعود عن االجتهاد فيه، ومواضع االجتهاد الجديد في الفقه الجنائّي 

اإلسالمّي أكثر من أن تحصى، وسنتطرق إلى ذلك قريباً بحول اهللا.

٭ الفقه الجنائّي وحركة البحث:
بعض النــاس يرى أنّ االجتهــاد المعاصر يعني أو يســتلزم التخلّص من النصــوص الثابتة في 
القرآن الكريم والسنّة النبوّية، وإطالق القدرة البشرّية بغير حّد وال قيد لتقّرر ما تراه من أحكام. 
ورّبما َيجهرون بأنّ النصوص القرآنيّة والنبوّيــة نزلت لزمان غير زمننا، وظروف غير ظروفنا، َوأَنهُ 
ال تثريــب علينا لو تركناهــا ونحيّناها جانباً. َورُبَمــا يتجّملون بقاعدة تغيّر أحــكام االجتهادات غير 
النّصيّة بتغيّر الزمان، ولسنا بصدد رّد كلّ ما تقّدم من أباطيل، ولكنّا نقول إن االجتهاد الذي نطلبه 

ال بّد وأن يبنى على تيسير تطبيق األحكام في الواقع المعاصر.
ا يقتضي  لقــد انفصل فقهنــا الجنائّي عن واقعنا منــذ مّدة طويلــة، وأصبحنا غرباء عنــه، ِمم
التخّصص والتعّمق في البحــث فيه، معتقدين تماماً أنّ النصوص الصريحة واجبة االتباع، وأنّ خوف 
الخطأ ال يجوز أن يوقفنا عن االجتهاد، كما أنّ خشــية معارضة الكثرة ال ينبغي أن تمنعنا من حسن 

اختيار ما يناسب تطبيق الشريعة في عصرنا.
وعلى أساس «أن ليس ألحد من أهل االجتهاد أن يتّبع غيره فيما اختلف فيه رأياهما، بل على كلّ 
واحد أن يعمل باجتهاده»(2)، نؤّكد على أنّ واجب كلّ جيل أن يكون له فقهه الذي يفهم به النصوص، 

ويؤّدي به واجبه نحو االلتزام بها.
وأنّ أسالفنا الذين أّدوا هذا الواجب قد برئت منه ذممهم، وأنّ ذّمة جيلنا ال تبرأ بالوقوف عند 
نقل أقوالهم دون النظر فيها وفي األدلّــة التي بنيت عليها وفي المصالح التــي تتغيّاها. َوِإنَما تبرأ 

ة كلّ جيل بأن يصنع مثلما صنعوا، بعد أن يستوفي شروط العلم المقّررة ألهليّة البحث والنظر. ذم
وهــذا االجتهاد الجديد في المجال الجنائّي يشــمل عــددًا من جرائم الحدود كالبغي وشــرب 
الخمر والردة والســرقة، ويشــمل نطاق التعزيــر، ويضّم بعــض القواعد مثل قاعــدة درء العقوبة 

بالشبهات، وقاعدة عدم رجعيّة النّص الجنائّي إلى الماضي.

الفقه اإلسالمي، ص 231.  (1)
اإلمام الشافعي: «اختالف الحديث»، ص 148.  (2)
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رة بالنصوص الصريحة، وعقوباتهــا مقّدرة بدّقة،  فجرائم الحدود َمحــدودة العدد، ومقــر
وبســبب ذلك ال يتصور الزيادة عليها أو النقص منها، وال مجــال للتعديل فيها، أو التخفيف أو 
العفو بعد ثبوتها. واالســتثناء الوحيد هو جواز العفو عن عقوبة القصــاص في جرائم االعتداء 

على النفس.

ـ التعزير:
تنقسم العقوبات في الفقه الجنائّي اإلسالمّي إلى ثالثة أنواع:

الحدود: وهي ثابتة بنّص القرآن أو صحيح الســنة لجرائم معيّنة ال يزاد عليها وال ينقص  ـ  1
منها، وال يجوز فيها العفو.

القصاص والدية: وهي نّصيّة مثل عقوبات الحدود، ِإال أَنهَا يدخلها العفو. ـ  2
التعزير: ويجب في كلّ معصية ليس فيها عقوبة مقّدرة بالنصوص أو كفّارة. ـ  3

وللتعزير أهّميّة خاّصــة في الفقه الجنائّي اإلســالمّي ألنّه هو الذي يوفّــر العقاب الرادع على 
جميع األفعال المجرمة بالنصوص الشــرعيّة من دون أن يذكر لها عقــاب، وعلى جميع األفعال التي 
تــرى الدولة منعها لضررها أو عدم وجود مصلحة لها، وهو يتّســع لما يســّمى في النظم العصرّية 

التدابير االحترازّية أو الوقائيّة.

ـ أصول التعزير:
 ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡نظام التعزير ثابت بنّص القــرآن: ﴿ | { ~ ے
» ¬ ﴾ [الشــورى: 40]، والقرآن ذكر معاصي عديدة من دون أن يذكر لها عقاباً كالربا وشهادة 
الزور والخيانة والســّب والرشوة والعقوق وغير ذلك، وســبيل منعها ـ كما يقول الدكتور العوا(1) هو 

فرض عقوبة تعزيرّية مناسبة.
وفي الســنة النبوية أمثلة كثيرة لتوقيع بعض العقوبات التعزيرّية على ترك الجهاد ومنع الزكاة 

والمماطلة وغير ذلك من المعاصي(2).
ولذا كان نظام التعزير هو أوسع أقسام التشــريع الجنائّي اإلسالمّي نطاقاً، بل هو ـ كما يقول 

الدكتور توفيق الشاوي(3) األصل في العقوبات كلّها وما عداه استثناء توجبه الظروف.

كتاب أصول النظام الجنائي اإلسالمي، ص 349.  (1)
التعزير نشأته وتطوره، د. محمد الشمراني.  (2)

تعليقات على «التشريع الجنائي اإلسالمي» لألستاذ عبد القادر عودة.  (3)
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ـ دور القاضي:
رة في ُمختلف المذاهــب أنّ القاضي ال يملك تحديد الجرائــم أو العقوبات  ومن األمور المقــر
ـق المصلحة العاّمة ِبمعناهــا المقّرر عند  ي، بل عليــه أن َيجتهد في النظر ليحقـبالهوى أو بالتشــه
الفقهــاء، وعليه المالءمــة بين العقوبة وبيــن ظرف الجريمــة والجاني، وإال كان تصّرفه «فســوقاً 

ومخالفاً لإلجماع»(1).
والقاضــي ال يعاقب بما شــاء بــل يعاقب بالعقوبــات المقّررة فــي نصوص الشــريعة، أو التي 
ال تخالف األحكام العاّمــة المتعلّقة بالجريمة والعقوبــة، كما أنّه يعاقب بالعقوبــات األكثر مالءمة 
للفعل الذي يثبت على الجاني أنّه ارتكبه، ويراعي ظروف المجتمع وظروف الجاني وأحواله النفسيّة 

واالجتماعيّة لئّال يعود إلى الجريمة مرة ثانية.

ـ تقنين التعزير:
واالجتهاد العصرّي في تطبيق الشــريعة يوجــب القول بضرورة تقنيــن الجرائم التعزيرّية 
وعقوباتها في مدّونــة واحدة، بحيث يكون بيّناً للقاضي ومعلوماً للكافّة ما هي الجريمة، وما هي 
العقوبة. وليس في ذلك افتئات على الشرع، وإنّما هو جمع للمعاصي، وتحقيق لضمانات الناس. 
وحاصل بحوث الفقهاء جواز إصدار تشــريعات تحقّق مصالح األّمة في ما لم يأت به نّص كتاب 
أو ســنّة. وإذا كان نظــام التعزير قد تطوّر على يــد الفقهاء عبر العصــور المتتالية، فإنّه من 
الواجب على الفقيه العصرّي أن يســتمّر في تطويره بما يستفيد من أدوات العصر في التشريع 

والتقنين والتنظيم.

ـ نظام اإلثبات:
من الواجب التوســيع في إثبات الوقائع الماّدّية التي في صالح المتّهم، أو التي تؤّدي على 
نفي التهمة عنه، والتضييــق في إثبات التصّرفــات القانونيّة في ما يترّتــب عليه حقوق الغير 

كالزواج مثًال.
ولذلك اشــترط األحناف والحنابلة والزيدّية وجــوب تكرار اإلقرار بالزنــا أربع مرات، إلتاحة 
الفرصة بالعدول عّما يوقع عليه الحّد، ولفتح باب التوبة، وهذا أفضل من توقيع العقاب(2)، بل إنّ في 

مذهب األحناف ما يؤّكد وجوب اإلقرار مّرتين في الجرائم األخرى(3).

الفروق للقرافي، ج 3، ص 16.  (1)
الروض النضير للسياغي، ج 4، ص 734.  (2)
بدائع الصنائع للكاساني، ج 7، ص 50.  (3)
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فالقاضي ال يجوز له الحكم باإلدانة إّال بعد ثبوت التهمة ثبوتاً يقينيّاً، ألنّ البراءة ثابتة بحسب 
األصل ثبوتــاً يقينيّاً في حقّ كلّ إنســان، وال يجوز العدول عن هذا اليقيــن إّال بيقين مثله، أو أقوى 

منه، وهو ما يسّمى عند الفقهاء «غلبة الظنّ».

٭ الفقه الطّبّي:
فقه الصّحــة أو الفقه الطبّّي من المواضيع التي تقتضي منّا نظــرة تجديدّية بالمعنى الصحيح 

للتجديد في الفقه اإلسالمّي.
وأكثر ما يكتب وينشر اآلن عن المســائل الطبّيّة من وجهة نظر إســالميّة هو تلك الكتب التي 
تتناول بعض أنواع العالج التي نصح بها أو جّربها الرســول ژ ، والكتب التي يقول صانعوها: إنّهم 

يستطيعون عالج المستعصيات بالتالوة والترديد.
كتب ما يســّمى «الطّب النبــوّي» ما ورد فيهــا يعبر عن خبــرات وتجارب، ولــم ترد بصفة 
الرســالة، وال يمكن حمل ما ورد فيها علــى عموم البيئات، وفــي ذلك يقول اإلمــام ابن القيم: 
«ورســول اهللا ژ ِإنَما بعث هادياً، وداعياً إلى اهللا وإلى جنّته، ومعّرفاً بــاهللا، ومبيّناً لألّمة مواقع 
رضاه وآمرًا لهم بها، ومواقع سخطه وناهياً لهم عنها... وأّما طّب األبدان فجاء من تكميل شريعته، 

ومقصودًا لغيره...»(1).
والنــوع الثاني من الكتب غفــل أصحابها عن عدم وجــود عالقة بين كتبهــم والفقه أو 
الطــّب، وغفلوا عــن أنّ القرآن ليــس كتاباً في الطــّب، وال هو كتاب في أّي فــرع من فروع 
المعرفة على وجه العموم، ِإنَما هو كتاب هداية للبشرّية، يقودها لسعـادة الدين والدنيا، وما 
فيه من ﴿ Z Y ] \ ﴾ و﴿ z y }| ﴾ فهـــذا متعلق بأمراض القـلوب، 
وأهّمهـا الكفر، ووصف العســل بقوله ســبحانه: ﴿ w v u ﴾ وصف لخاّصيّة العسل، 

وليس وصفاً لدواء.
يقول الدكتــور محّمد هيثم الخيّاط: «نحن نقرأ في مدّوناتنــا الفقهيّة نفائس في فقه العبادات 
ــة رغم أَنهُ موجود  ــة، ولكنّنا ال نَقرأ باباً في فقه الصحوفقه المعامــالت وفقه النكاح وفقه األقضي
ر جملة من  ر جملة من القواعد في «فقه المداواة»، ويقر ومبثوث هنا وهناك.... والهدي النبوّي يقــر

ة»، وهذان هما شطرا الطّب»(2). القواعد العظيمة في «فقه الصح

كتاب زاد المعاد.  (1)
رسالة فقه الّصّحة، ص 1.  (2)
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ر النبّي ژ مبدأ التداوي وأمر به، وصّح عنه قوله ژ : «تداووا فإن اهللا 8 لم يضع  لقد قر
داًء ِإال وضع له دواء»(1)، وفي رواية: «نعم، يا عباد اهللا تداووا»(2) وروي أيضاً: «ما أنزل اهللا داًء إّال 
أنزل له شفاًء»(3)، ففتح ژ باب األمل أمام المرضى إلى ما ال نهاية، وفتح باب البحث العلمّي أمام 
األصّحاء، وخاطبهم بقولــه: «لكّل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بـــرئ بإذن اهللا»(4)، وقوله: «ما 
أنزل اهللا داًء إّال قد أنزل له شفاًء: علمه من علمه، وجهله من جهله»(5). ووضع ژ قضية التداوي 
في موضعها الصحيح، فقد ســأله بعــض أصحابه: أرأيت رًقى نســترقيها، ودواءً نتــداوى به، وتقاًة 
نتّقيها، هل ترّد من قدر اهللا شيئاً؟ فقال ژ : «هي من قدر اهللا»، فاألقدار تدفع باألقدار، وال مكان 

في اإلسالم للتواكل باسم التوّكل كما يفعل كثير من الناس جهًال منهم.
وقواعد حفظ الصّحة قواعد عاّمة تنسجم مع سنن اهللا في خلقه، والقوانين السوّية التي وضعها 
الخالــق لخليقتــه، ﴿ v u t ﴾ و﴿ < ? @ A ﴾ و﴿ 8 9 : ﴾، فوضــع 

«السواء» جزءًا أساسيّاً من مقاصد الشرع.
ووضع «الميــزان» مهّم في «فقه الصّحــة» ﴿ i h g f e d ﴾، وأّي 
إخالل بهذا الميزان ســواء بالطغيان أو باإلخســار يضطرب معه حال اإلنسان. ولذلك يقول الطبيب 

العربّي الشهير علّي بن العبّاس: «الصّحة اعتدال األبدان»(6).
وســبيل المحافظة على هذا «الميزان الصّحــّي»، وحمايته من االختالل هو أن يكون لإلنســان 
̂ : «وخذ من صّحتك لمرضك»(7)، تفاعل فيه  «رصيد صّحّي»، أشــار إليه حديث ســيّدنا ابن عمر 

مع حديثه ژ : «اغتنم خمساً قبل خمس.... وصّحتك قبل سقمك»(8).
هذا «الرصيد» يعني حالة تغذوّية حسنة، وذخيرة مناعيّة جيّدة، ولياقة بدنيّة تخفّف الضغوط. 

ويعني الطمأنينة واالستقرار في العواطف واالنفعاالت لمجابهة الكربات النفسيّة.
ـ ، ويجب أن يكون  فاإلسالم يأمر بتحّري الغذاء الطيّب والتغذية الحســنة ـ الصّحيّة المتوازنة 
ذلك من حيث الكــّم بترك اإلفراط في الطعام والشــراب حتّى يتجنّب أمــراض التخمة أو أمراض 

رواه أبو داود.  (1)
رواه الترمذي.  (2)
رواه البخاري.  (3)

رواه مسلم.  (4)
رواه اإلمام احمد.  (5)
» كامل الصناعة».  (6)

رواه البخاري.  (7)

رواه البخاري.  (8)
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الرخاء، ويتجنّب الضعف والهزال. ومن حيث النوع بأن يكون الغذاء مشــتمًال على مزيج مختلف من 
مختلف عناصر الغذاء الضرورّية والنافعة.

وفكرة «الرصيد الصّحّي» و«الميزان الصّحّي» من مكتشــفات منّظمة الصّحة العالميّة، وفي 
ظلّهما عرفت الصّحة بأنّها: المعاملة الكاملة، جســميّاً ونفسيّاً واجتماعيّاً، ال ُمجّرد انتفاء المرض 

أو العجز.

ة نعمة(1): ـ الصح
الصّحة نعمة َيجب المحافظة عليها، وهذا قانون رّبانّي أزلّي، يقول سبحانه: ﴿ * + , - 
. / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [البقــرة: 211]، ويقــول جلّ وعــال: ﴿ ! " # $ % & 
' ) ( * + , - ./ ﴾ [األنفال: 53]، واألحاديــث كثيرة في المحافظة على الوضوء، 
ة الفم بالمضمضة والسواك  والغسل، وغســل اليدين قبل تناول الطعام، وتقليم األظافر وحفظ صح

وغير ذلك.
ا يوضح  عليه «عنــد الوضوء» و«مع كلّ وضــوء» ِمم ففي الســواك مثًال وردت الروايات بالحث
يته مع الوضوء، ال كما يفعله البعض وهو واقف للصالة، فينشــر الوســخ ويبتلعه، فقد «كان ژ  أَهم

ال يرقد من ليل وال نهار فيستيقظ إّال تسوّك قبل أن يتوّضأ»(2).

ـ «ال ضرر وال ضرار»:
اإلســالم يحّرم اإلضرار بالنفس، ويوجب اّتخاذ جميع ســبل الوقاية من األمراض واإلصابات، 

ويوجب التداوي، ويحّرم اإلضرار بأفراد األسرة.
ويجعل الدكتور الخيّــاط واجبات عّدة للمرء في حقّ أســرته، ومنهــا إبعادهم عن مصادر 
 ﴾ ̂  ] \ [ Z Y X W ﴿ العدوى، ووجــوب تطعيمهم لتجنيبهم الهالك
[األنعام: 140]، ومن الواجبات تغذيتهم بالغذاء الحسن، وحثّهم على االعتدال فيه، وجعلهم يتّخذون 
بعــض الرياضات التي تحفــظ عليهم صّحتهــم، ومن الواجبــات أيضاً مداواتهــم إذا تعّرضوا 

للمرض.
ويحرم اإلضرار بالناس بالتدخين مثًال في األماكن العاّمــة المغلقة، فالتدخين في حقّ صاحبه 
مضــّر، وفي حقّ الغير أضّر، أو رمي الفضالت أمام البيت، أو جلب أســباب العدوى، وفي الحديث: 

» فقه الصحة».  (1)
رواه أبو داود.  (2)
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«فّر من المجذوم فرارك من األسد»(1)و «ال يورد الممرض على المصّح»(2)، وحديث «ال عدوى»(3) 
يدلّ على النهي عن جلب أسبابها ال نفيها.

هذا الفهم يوجب توّقي أســباب المرض، فكما أنّ العدوى من قــدر اهللا، فإنّ الوقاية والتداوي 
ا قال له: «أتفّر من قدر  من قدره، وفي ذلك يقول سيّدنا عمر بن الخّطاب لسيّدنا أبي عبيدة ^ لَم

اهللا؟» قال: «نفّر من قدر اهللا إلى قدر اهللا».

ـ مشاركة المجتمع:
المراد أن يتماسك األفراد َتماسك البنيان لقول النبي ژ : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشّد بعضه 
بعضاً»(4) و«مثل المؤمنين في تواّدهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالســـهر والحّمى»(5)، ولذلك كان الحّث على «إصالح ذات البين» و«صالة الجماعة» 
و«التعاون» و«الصدقة» و«اإلحســان» و«الكّف عن الشّر» وغير ذلك من أمور تحقّق التنمية المستدامة ـ 

ـ ، ال يتوّقف أمرها على بلوغ حّد معيّن، َوِإنَما ينتقل األمر فيها دائماً من حسن إلى أحسن. المستمّرة 
وليســت الصّحة مقوّماً منعزالً من مقوّمات الحياة، وإنّما هي نتيجة لعشرات األوضاع الفردّية، 
وإذا تقاطعت أســاليب الرعاية الصّحيّة ســلباً مــع نقص المــوارد، وانعدام التعــاون بين قطاعات 
المجتمــع، ونقص المشــاركة، وســوء اإلدارة فــإنّ دور المنهج اإلســالمّي يأتي كحــلّ ألمثال هذه 

ّي. المشكالت، بتغيير أنماط الحياة، واالّتجاه بها إلى االّتجاه اإلبداعّي ومن ذلك التأمين الصح

ـ التأمين الصّحّي:
لقد تفتّقت أذهان الناس عن وســائل يســتطيعون بها التعاون علــى درء المرض، وهذا نوع من 
التعاون على البّر مع الدولة التي تعتبر المســؤولة الرئيســة عن الوقاية من األمراض والتشــخيص 
والعالج، وتعاون مع الناس الذين سيدفع كلّ منهم ـ بنفسه أو من رّب عمله ـ مبلغاً يبيح للمحتاجين 

ما دفعه، ويستبيحهم ما دفعوه لو احتاج إليه.
والظاهر أنّ هذه األشكال من أشكال التعاون المحمود البعيدة عن شبه المراهنة أو المقامرة أو 
الجهالة أو الغرر، فالشــعور بالثقة واألمن يســتحقّان العوض المالّي ـ غير الربــوّي ـ وأنّ الفائدة 

رواه البخاري معلقاً.  (1)
متفق عليه.  (2)
متفق عليه.  (3)
متفق عليه.  (4)
متفق عليه.  (5)
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الماليّة التي يستفيدها من يســاهم في ضّخ األموال من غير المســتفيدين من التطبيب ال تؤثّر في 
مشروعيّة العمل إذ ال بأس أن يؤجر اإلنسان ويحمد.

٭ بدايات الشهور ونهاياتها:
ا يتجّدد البحث فيه وخصوصاً عند استقبال شهر رمضان وتوديعه، واستقبال شهر الحّج بداية  ِمم
الشهر ونهايته، وال شــّك أنّ البحث في هذا األمر يمضي في طريق تجديد الصلة بالفقه اإلسالمّي، 

واالستفادة الالزمة من التقّدم العلمّي والتقنّي لمواكبة حاجات الناس.
يقول الدكتور محّمد هيثم الخيّاط(1): «للصيام فــي رمضان بدايتان ونهايتان: بداية يوم الصوم 
وبداية شــهر الصوم، ونهاية كلّ منهما، وما كان اهللا ليذر المؤمنين حتّــى يبيّن لهم كيف يحّددون 
البدايتين والنهايتين.... البداية: ﴿ N M L K J I H G F E  ﴾ [البقرة: 187] 
و«ِإنَما هو سواد الليل وبياض النهار»(2) والنهاية: ﴿ T S R Q P ﴾ [البقرة: 187]، و«إذا أقبل 

الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»(3).
ا شــهر الصوم فبدايتــه ونهايته محّددتــان باألحاديث الصحيحة:  ـ : َوأَم ويضيف ـ حفظه اهللا 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غّم عليكم فأكملوا عّدة شعبان ثالثين» و«... فإن غم عليكم 

فاقدروا له».
لفــظ «رأى» و«الرؤية» من األلفاظ المجملــة التي تحتمل أكثر من وجه، فــكان ال بّد لمعرفة 
المــراد بها هنا من قرينة توّضح ذلــك، والقرينة موجودة في آية الصيــام: ﴿ F E ﴾ أي يثبت 
باليقين أو ما يشبه اليقين، ال فرق بين تحديد بداية الشهر أو بداية اليوم. ومجّرد االكتفاء بالعين 
قد يكــون توّهماً، كمــا في قولــه تعالــى: ﴿ ^ _ ` a ﴾ [آل عمــران: 13]، أي يرى 

المشركون المسلمين ضعيفهم على خالف الحقيقة.
وإذا لم يكن في وســع الناس إّال أن يروا الهالل رأي العين، أو أن يروا الفجر رأي العين فبها 
ونعمت، أّما إذا تقّدمت العلــوم وتمكّنوا من االقتراب إلى اليقين فإنّــه ال يجوز لهم االكتفاء برؤية 

العين، ويجب عليهم اّتباع ما يوصلهم إلى عين اليقين أو شبه اليقين.
األصل أن ال فرق في ضرورة التبيّن واليقين بين بداية يوم الصوم وبداية شهر الصوم، فإذا لم 
يكــن ـ كما تقّدم ـ إال االقتصار علــى رأي العين فبها ونعمت، وقد كان ذلك يــوم كانت األّمة أّميّة 

في بحثه الدقيق «يوم الصوم وشهر الصوم: تحديد البداية والنهاية».  (1)
رواه الشيخان.  (2)
رواه الشيخان.  (3)
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ة  ال تعرف الكتابة وال الحســاب «إّنا أّمة أّمّية، ال نكتب وال نحسب، الشهر هكذا وهكذا» يعني مر
ـ ،  تسعة وعشرين، ومّرة ثالثين، وهو حكم معلّل، فإذا خرجت األّمة في مجموعها من العلّة ـ األّميّة 
وأمكن عاّمــة الناس وخاّصتهم أن يصلوا إلى القطع في حســاب أّول الشــهر، وأمكن أن يثقوا بهذا 
الحســاب ثقتهم بالرؤية أو أقوى وجب عليهم أن يرجعوا إلى اليقيــن الثابت، وأن يأخذوا في إثبات 
األهلّة بالحساب وحده، وأال يرجعوا إلى الرؤية إّال حين يستعصي عليهم العلم به، كما إذا كانوا في 

بادية أو قرية ال تصل إليهم األخبار.
فهو حديث ـ على التغليب ـ عن المجتمع اإلســالمّي األّول الذي كان ال يضّم إّال عددًا قليًال من 
الكاتبين والحاسبين، وليس حديثاً عن أّمة اإلســالم على مدى العصور، التي أراد اهللا لها أن تكون 

أّمة الكتاب والحكمة، وكيف ذلك وخالقها أقسم بالقلم، وبأنّ الشمس والقمر بحسبان.
لقد تقّدم علم الفلك تقّدمــاً ال يكاد يجاريه أي علم آخر، وأصبح علماء الفلك يســتطيعون أن 
يحسبوا حســاب القمر حين يغيب بعد الشــمس ولو بلحظة في كلّ وقت وفي كلّ شهر، ويحكموا في 
ذلك الحكم القاطع الجازم الموجب لليقين عند أهل العلــم، فما علينا من بأس إذا رجعنا لقولهم 

وعلمهم، ووثقنا بحسابهم في ذلك، ثقتنا بحسابهم في مواقيت الصالة.
وقضية االســتطاعة قضية نســبيّة، فمن كان ال يســتطيع الرؤية بالعين المجــّردة، إلصابته بقصر 
البصر، واســتطاع أن يراه إذا وضع نظارته على عينيه، وجب عليه أن يفعل ذلــك قبل أن يكمل العّدة 
ثالثين، فإذا لم تف النظارة بذلك، وكانت الرّصادة ـ التلسكوب ـ تفي بذلك، وجب عليه اللجوء إليها 
ـ إن كانت متاحة ـ . واللجوء إلى الحساب أدنى إلى القطع من استعمال الرّصادة؛ ألنّ الرؤية بالرّصادة 

ما زالت تحتمل التوّهم ـ فالدخان الذي تخلفه الطائرة إذا انعكس عليه شعاع الشمس بدا كالهالل ـ  .
وقد ذكر اإلمام أبو العبّاس بن ســريج أنّ: «فاقدروا له» معناه بحســب المنازل، وأنّه خطاب لمن 
خّصه اهللا بهــذا العلــم، وأنّ: «فأكملوا العّدة» خطــاب للعاّمة، وقد قــال اإلمام الســبكّي في فتاويه: 
«الحساب قطعّي، والشهادة ـ المشاهدة ـ والخبر ظنّيّان، والظنّ ال يعارض القطع، فضال عن أن يقّدم 
عليه... والبيّنة شــرطها أن يكون ما شــهدت به ممكناً حّساً وعقًال وشــرعاً، فإذا فرض داللة الحساب 

قطعاً على عدم اإلمكان، استحال القبول شرعاً الستحالة المشهود به، والشرع ال يأتي بالمستحيالت».
 وعجيب جّدًا أن يجمع المسلمون ـ بال خالف ـ على األخذ بالحساب في مواقيت الصالة، ثم
يحجم البعــض أو يترّدد عن األخذ بالحســاب في مواقيــت الصوم. وإذا كانــت أوقات الصلوات 
تختلف باختــالف اآلفاق، وكان لكلّ قوم فجرهم وزوالهم ومغربهم، فإنّ أوائل الشــهور ال تختلف 
باختالف األقطار أو تباعدها، وإن اختلفت مطالع القمر، فإذا غاب القمر بعد مغيب الشمس فقد 

دخل الشهر وبدأ.
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والذين ذهبوا إلى أنّ اختــالف المطالع معتبر، وأنّ لكلّ بلد رؤيتهم، كانــوا منطقيّين جّدًا مع 
الحكم بالرؤية؛ ألنّ هــذا هو المســتطاع إذ ذاك، وألنّ اعتبار اختالف المطالــع ليس مرجعه إلى 
اعتبارها في أوائل الشــهور، وإنّما هو ـ في ما يفهم ـ باعتبار تعلّق خطاب التكليف بالمكلّفين، فمن 
وصل إليه العلم بما كلّف به، بالطريق الذي جعله الشــارع ســبباً للعلم، وهــو الرؤية في أّمة أّميّة، 

تعلّق به الخطاب، وصار مطلوباً منه العمل بوقته.

والذين أهدروا اختــالف المطالع، وحكموا بســريان الرؤية في بلد على جميــع أقطار األرض، 
كانوا ناظريــن إلى الحقيقة المجّردة، أنّ أّول الشــهر يجب أن يكون في هذه الكــرة األرضيّة يوماً 

واحدًا، وهو اْلَحقّ الذي ال مرية فيه.

وقد رجح الشــيخ أحمد محّمد شــاكر أَنهُ يجب الرجوع في اعتبار أّول الشهر إلى ما أشير إليه 
في أصلي الشريعة وهي مكّة المكرمة، وليس إلى أّية نقطة في األرض غاب فيها القمر بعد الشمس.

ورأى 5 أن تخصيــص الحّج بالذكر بعد العموم فــي قوله تعالى: ﴿  ~ ے ¡¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ﴾ [البقرة: 189] إشارة دقيقة إلى اعتبار أصل التوقيت الزمانّي متّصًال بمكان 
واحد، هو مكان الحّج مكّة المكّرمة. ويستفاد من اآلية إرشــاد اهللا تعالى إلى فائدة اختالف منازل 

القمر وتغيّر األهلّة، وأنّها توقيت في كلّ شؤون الناس، مع توقيت أّيام الحّج.

ورّجح 5 أنّ الصوم يوم يصوم أهــل مكّة ومن حولها، وأنّ الفطر يوم يفطرون، وأنّ األضحى 
يوم يضّحون، وأنّ عرفة يوم يعرفون، أخذ ذلك من حديثــه ژ : «فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم 
يوم تضّحون، وكّل عرفة موقف، وكّل منى منحر، وكّل فجـــاج مّكة منحر، وكّل جمع موقف»(1)، 

وحديث: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضّحون»(2).

وفي الذهاب إلى هذا الترجيح توحيد لكلمة المســلمين، في إثبات الشهور القمرّية، فمكّة بيت 
اهللا ومركز الدائرة.

واألفضل أن نجمع بين الحســنيين، فنحّدد موعد المغيب بالحساب، ونأتي بالموثوقين من 
الفلكيّين إلى المرصد المكّّي، ليرصدوا القمر بالرّصادة، وهم مبصروه في نفس اللحظة التي 
حّددها الحساب، فإن غّم عليهم، وهذا نادر ـ نقدر األمر، ونعتّد بالحساب الذي هو إلى اليقين 

أقرب.

رواه أبو داود.  (1)
رواه الترمذي.  (2)
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وقد يكــون من األفضل أيضاً أن يقوم عــدد من الراصدين الثقــات ـ كلّ في مرصده ـ برصد 
الهالل لحظة مغيبه التي حّددها الحســاب، وإبالغ رؤيتهم إلى المرصد المكّّي، وال ســيّما إن غّم 

الهالل في مكّة، فيكون في تضافر الرائين توكيدًا للرؤية المكّيّة، ومزيدًا من اقتراب اليقين.
والمأمــول أن يتّم ذلك في مطلع كلّ شــهر، ال في رمضان وذي الحّجة فحســب، لتعود للتاريخ 

الهجرّي مكانته، ويعود إليه من هجره بسبب القلق في إثبات الرؤية(1).

٭ العلم بتطّورات المعارف:
يحســن بنا أن نذّكر الفقهاء وطّالب الفقه، والوّعاظ الذين يســألهم النــاس، أنّ أبواب الفقه 
منها ما يكفي فيه العلم بالنصوص وقواعد األصول وطرق االستنباط ومذاهب الفقه، ومنها ما يحتاج 
مع مــا تقّدم ـ إلى علم متجــّدد بتطوّرات المعرفة البشــرّية في العلوم والفنون واآلداب والسياســة 

واالقتصاد واالجتماع وغيرها.

فال بّد من عدم االقتصار على اإللمام بالعلوم الشــرعيّة، أو بالمذاهب اإلسالميّة، أو بالمذهب 
المقلّد. إذ إنّ من القواعــد المقّررة عند المجتهدين جميعاً أنّ العلــم بالواقع جزء مهّم من الفقه، 
ن لم يحصله، فهو إّما أن يخطئ الحكم، وإّما أن يضيّق على غيره، فيكون مخالفاً  ال تصّح الفتوى ِمم

للهدي النبوّي: «يّسروا وال تعّسروا، وبّشروا وال تنّفروا»(2).

وقد يبيح الجاهــل بالواقع، ما يكــون غير مباح عند النظــر في حقيقته، وقد يحــّرم ما ليس 
بحرام، إذا قيس قياساً صحيحاً، وكلّ ذلك يحمل هو تبعته، ويبوء بإثم من يقلّده فيه.

فالواجب االلتزام باألمر الرّبانــّي ﴿  * + , - . / 0 ﴾ [النحل: 43]، وهو أمر 
ليس خاّصاً بمن جهل حكم الشــرع فقط، وإنّما هو أمر يشمل من جهل أّية مسألة من المسائل، في 

أّي فرع من فروع المعرفة.

فإذا كان هذا واجباً في حقّ الفرد لشــأن نفســه، فإنّه في حقّ من يترّتب علــى علمه أو جهله 
تقليد خلق ال يحصون، يكون وجوبه أولى، ولزومه أظهر.

فليتّق اهللا الفقهــاء والدعاة وطّالب العلم، وليقل من ال يــدري: ال أدري، فإن «ال أدري» نصف 
العلم، ومن أغفلها أصيبت مقاتله؟

مفتي مصر السابق الشيخ فريد واصل سبق أن طالب بإطالق قمر صناعّي يستطلع األهلة، مع االعتداد في ذلك بمكة المكرمة.  (1)
متفق عليه.  (2)



عبد اهللا بن محمد فدعق الهاشمي المّكّي 87الفقه اإلسـالمّي ومفاهيـم التجديد والتوّقع

٭ الفقه والواقع:
المســائل التي تقابل الناس هذه األّيام كثيرة ومتنوّعة: سياســة، اقتصاد، نقود، بنوك، تأمين، 
إجماع، فنّ....، وبعضها ما زال المســلمون يرّددون فيه فتاوى الســابقين، الذين برئت ذّمتهم منها 

حين أفتوا بما علموا، وبقدر ما كان «واقعاً» في عصرهم من أبواب العلم وحقائق مسائله.
لقد تغيّر كثير من ذلك اليوم، بل إنّه في بعض المســائل لم تعد هنــاك صلة بين القائم منه 
وبين مــا كان معروفاً لفقهاء المذاهب الذين يقلّدهم المقلّدون، ويفتــي بقولهم علماء زماننا، أخذًا 

من المدّون في كتب الشروح أو المتون.
إنّ أولى الخطوات في تجديد الفقه، وتشــجيع الحاكمين والمحكوميــن على العمل به، واألخذ 
منه في التنظيم والتشــريع، هي معرفة الواقع، وقياس القائم منه بمقاييس الشــرع الصحيح، وبغير 
ذلك ستزداد عزلة فقهنا وفقهائنا، ويبقى العلم الشرعّي أسير المسائل المتّصلة بالحياة الشخصيّة 

الذاتيّة.
يقول اإلمــام ابن قيّم الجوزيــة: «وهذا موضع مزلّة أقــدام، ومضلّة أفهــام، وهو مقام ضنك، 
ؤوا أهل الفجور على الفساد،  ومعترك صعب، فّرط فيه طائفة، فعّطلوا الحدود، وضيّعوا الحقوق، وجر

وجعلوا الشريعة قاصرة ال تقوم بمصالح العباد.....»(1).

٭ وأخيراً وليس آخراً:
ـهُ ال بّد من تقديم طلبــي إليكم باعتبار أنّ هذه القراءة مســاهمة في تســليط الضوء على  َفِإنـ
موضوع الندوة، وأنّهــا محفّزةٌ مــع مثيالتها من أوراق العمــل األخرى ومختلف البحوث والرســائل 
والمؤلّفات للمزيــد من التعّمق في هــذا الموضوع، وأنّها بال شــّك غير مســتغنيٍة عنها وعن كريم 

تعليقكم.
وصلى اهللا على سيّدنا محّمد وعلى آله وصحبه وســلّم، والحمد هللا رّب العالمين ظاهرًا وباطناً 

وعلى كلّ حال.
واهللا تعالى أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رّب العالمين.

٭ ٭ ٭

الطرق الحكمية، ص 42.  (1)
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مقولة د. وهبة الزحيلي «بأنّ الفقه اإلباضّي أحد فروع فقه السنّة».
وإنّنا نسأل أهل هذا الفقه الذين يستضيفوننا أن يتيحوا لنا التعّرف عليه؛ ألنّ اإلشارة إلى هذا 
الفقه فــي هذه الندوات القليلــة التي ال تتاح للكثيريــن؛ وكم يصعب علَى الكثيــر أن يحصلوا على 
المصادر األصليّة حتّى يتعّرفوا على هذا الفقه تعّرفاً كامًال. وأرجو أن يكون هذا النداء من توصيات 

الندوة حتّى تنفّذوها بإذن اهللا.
د كمال إمام: عند متابعة بحث الفقه االفتراضّي واالفتراض الفقهّي كانت  ومالحظة على د. محم
المســألة تحتاج إلى تحديد بعض المصطلحات، إذ أوافقه علَى التأكيد أنّ القول بأنّ الحيل ليســت 
نوعاً من الفقه االفتراضّي؛ لئّال يفهم الناس فهماً ال يوافق الواقع، أو ما قصد إليه األئّمة بذلك في 

رفع الحرج ودفع المشقّة.
وعلى الشيخ فدقع: بأنّ المجتهدين الذين يحقّ لهم االجتهاد هم المستكملون ألدوات االجتهاد في 

هذه الندوات، وهذه المسائل مهّمة، ال بّد من وضع الضوابط فيها حتّى ال تقع الفوضى في الفتوى.
وإضافة إلى تلك الشــروط العلميّة ال بّد من التركيز على الشــروط األخالقيّة للمفتي، من ورع 
يحجزهم عن محارم اهللا، وخشــية ترّدهم عن الوقوع في الزلل، وعدم الشطط في الفتوى التي تقع 

رين للفتوى، حتّى ال تبتعد من منابع الشريعة اإلسالميّة. هنا وهناك من المتصد
وال بّد أن يخرج من هذا اإلطار كلّ من لم يؤّسس تأسيساً علميّاً من علم الفقه واألصول، بمعنى 
أن يخرج منه كلّ من يشتغل متخّصصاً في الدعوة، أو متخّصصاً في الحديث وحده، أو علوم العقائد 
من دون أن يكون لهــم دراية بالفقه، ثــم ال بّد من تدريب هــؤالء كما يدرّب المعيــدون والقضاة 
وغيرهــم، ويدرّبون على يد العلماء والفقهاء وتعطى لهم مســائل يجتهدون فيهــا ويجازون في ذلك 

ويتخّرجون علَى أيديهم حتّى يكونوا أهًال للثقة في ما يقّدمون في هذه العلوم.



فـــقــــه الــتــوقــــع90 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

أّما بالنسبة لغلق باب االجتهاد الذي يترّدد عند الفقهاء فذلك ألسباب اجتماعيّة وغيرها، وقلّة 
معرفة الوقائع، واألســباب السياســيّة التي خلّفت هذا. ونرجو من إدارة المؤتمر توزيع هذه األبحاث 

لكلّ الحاضرين والباغين للتعّرف عليها حتّى يستفيد منها الجميع.
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د كمال: في الفقه االفتراضّي ومسألة الحيل التي تقول بفقه التصوّف  ســؤال موّجه إلَى د. ُمحم
وال أدري ما يقصد منه؛ ألنّ الحكم علَى الشيء فرع عن تصوّره، وعلّق علَى هَذا الكالم أنّه من فقه 
التوّقع، ومن قال هو من االفتراق، فأرجو التفريق بين االفتراق والتفّرق وتأصيل قاعدة: «الحكم علَى 

الشيء فرع عن تصوّره».

٭ ٭ ٭
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ليس لدينا فكرة تعميم، وإنّما لدينا في الحكم الشرعّي عندما يتغيّر الواقع وتتطوّر األسئلة 
هل ستتطوّر اإلجابات أم تبقى علَى حالها؟ وهذا هو جوهر الفقه االفتراضّي، وهو أنّ المتغيّرات 
القادمــة هل ننتظرها حتّــى تقع لننظر فيهــا ونضع لها أحكامهــا وقواعدها، أم نســتبق هذه 
المتغيّــرات القادمة قبل وقوعهــا ونضعها في إطار منهجــّي. والفقه االفتراضــّي ليس جزئيّات 

فقهيّة، وإنّما هي قواعد تستخدم في بناء هذا الواقع الجديد المنتظر إذا ما حدثت نوازله.
وحقيقة االفتــراض الفقهّي هو مســألة ال يمكن أن تقوم ببناء تشــريعّي فقهــّي أو وضعّي 
بغيرها؛ ألنّ هناك عالقات داخليّة، ولذلك فهي جزء من اآلليات التي بها النّص القانونّي سواء 
كان مصدره شــرعيّا أو عقليّا. فكيف يفهم مثًال: «ال تركة إال بعد ســداد الديون»، فال بد من 
افتراض امتداد الذّمة الماليّة حتّى تشــغل لئّال يتعلّق الدين باألعيان نفســها وال يمكن تحّركه 

إلَى اّتجاه آخر.
وكما قال القرافي ليــس هناك نّص قانونّي مــن أمر ونهي إّال وفيه جانــب حكمّي وجانب 
واقعــّي، وهذا أمر يتعلّق باآلليــات الفقهيّة، ولذلك فــإنّ قاعدة «الحكم علَى الشــيء فرع عن 
تصــوّره» وهذه جزئيّة من قاعدة اللزوم العقلّي الذي هو عنصــر من عناصر االفتراض العقلّي، 
وهي مسألة لها أبعاد وتشّعبات كثيرة علميّة وفلسفيّة وقانونيّة وتشريعيّة وغيرها. وفكرة التعميم 
نفســها في العلوم الطبيعيّة ال تطبّق في العلوم الشــرعيّة، فإحداها معيارّيــة واألخرى وصفيّة، 

والمعيارّية تختلف عن الوصفيّة، واهللا أعلم.
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أستاذ بكلّيّة الشريعة، جامعة القروّيين، فاس،
المملكة المغربيّة
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إنّ النظر في البنية العاّمة للعلوم الشــرعيّة هو المدخل النظــرّي الصحيح للبحث في مجالها. 
وما لم يكن للباحث في تفصيل من تفاصيل العلوم الشرعيّة تصوّر واف عن بنيتها العاّمة، وحدودها، 
وعالقاتها؛ فإنّ احتماالت الغلط في تفاصيلها واردة على تصّرفاته العلميّة من حيث ال يدريها. ومهما 
يكن للباحث في العلوم الشــرعيّة تصوّر واف عن بنيتها العاّمة؛ فإنّ تفهمه لتفاصيلها يكون أيســر، 

وتصّرفه في فروعها يكون أقوم.

وحينما وردت علّي اقتراحــات اللجنة المنّظمة لهــذا الملتقى العلمّي الحافــل بالمواضيع التي 
تســتكتب العلماء فيها، وكان من بينها موضوع «بنية أصول الفقه» فّضلــت القول فيه على القول في 
غيره؛ نظرًا ألولوّية القول فيه بالنســبة للقول في غيره؛ ونظرًا ِلما يشغل فكري في هذا الشأن منذ 

عقود اشتغلت فيها بالبحث في العلوم الشرعيّة وقضاياها.

ـق بعضه ببعض، ويتفــّرع بعضه عن بعــض، بحيث يكاد  والنظر في البنيــة األصوليّة يتعلـ
يستحيل فصل بعضه عن بعض. ونظرًا لتشّعب الموضوع وكثرة تفاصيله مّما ال يدخل في اإلمكان 
ـ «البنيــة العاّمة لعلم أصول الفقه».  اســتيفاؤه في مثل هذا العرض؛ فإنّني قيّدت الكالم هنا ب
وانطالقاً من هذه البنية العاّمة يمكن تخصيص النظر فــي مكوّنات البنية األصوليّة وعالقاتها 
ا يمكن أن ُيستوفى في كتاب جامع ألطراف الموضوع  شيئاً فشيئاً حتّى تستوي على سوقها. وهو ِمم
من غير أن يعتبر حاســماً في بابــه، ألنّ ما نتطلّبه أساســاً هو أن تكون للباحــث وجهة نظره، 

ال الحجر على نظره.
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وقد عدت بعد تقريب البنية العامة ألصول الفقه إلى بعض التفصيل لموضعين من هذه البنية؛ 
ا يخدم بيان المقال. ولئن كان ـ في ما أتيت به من األمثلة ـ نوعاً من التشــعب؛ فإنّ  فإنّ المثال ِمم

ا يساعد على بيان تشّعب الموضوع، وما يلزم من الصبر لسبر أغواره. ذلك ِمم
رت هذا العرض ضمن خمســة مداخل، وخمســة مقاصد. وأعرض في ما يلي المقاصد  وقد حر
الخمسة بواســطة رســوم بيانيّة تختزل مضامينها. ويمكن أن تنظر المداخل وتفاصيل المقاصد في 

الورقة المحّررة التي بين أيديكم.

٭ ٭ ٭
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مفهوم «البنية» باالصطالح المســتعمل هنا هو مرتكز مفهوم «البنيوّية»: و«البنائيّة(1) من حيث 
هي مناهج، قديمة العهد؛ أّما من حيث هي مذهب شــامل، فهي ظاهرة حديثة في الفكر المعاصر». 

وذلك أنّ «مجّرد تطبيق نموذج رياضّي على موضوع علمّي معيّن هو في ذاته نوع من البنائيّة»(2).
وقد اتخذت البنيوّية بعدًا آخر في األوساط الجامعيّة والثقافيّة الغربيّة ثم العربيّة منذ منتصف 
القرن العشــرين، وبلغت ذروتها في نهاية الستينات منه. حيث غلبت في اســتعمال العلوم اإلنسانيّة 

حتّى اّتخذت صورة مذهب فكرّي متكامل.
وقد كان وراء هذا االنتشــار الواسع في العلوم اإلنســانيّة رغبة عارمة في تقريب طائفة العلوم 
اإلنســانيّة من الدّقة والضبط اللذين تتمتّع بهما عموم العلوم الدقيقــة، التي أظهر المنهج البنيوّي 

كفاءة عالية في مضمارها(3).
ولكنّ البنيوّية لم تبلغ في علم من العلوم اإلنســانيّة ما بلغته مــن التألّق في علم اللغة. وذلك 
نظرًا للصعوبات التي تكتنف ضبط النشــاط اإلنســانّي ضمن نســق معيّن. ونظرًا كذلك للصعوبات 

العبارة الذائعة االســتعمال هي «البنيوية»، وأما «البنائية» فهي عبارة خاصة بالدكتور فؤاد زكريا اســتعملها باطراد في كتابه   (1)
«الجذور الفلسفية للبنائية».ط1، 1980، حوليات كلية اآلداب، جامعة الكويت. وط2، 1986، الدار البيضاء.

الجذور الفلسفية للبنائية: ص 4.  (2)
ينقل د. فؤاد زكريا (الجذور الفلســفية للبنائية: ص 4) عن مؤلفي كتاب البنيوية والماركســية قولهــم: «فإذا أدركنا أنّ العلم   (3)
الحديث منذ القرن الســابع عشــر لم يتمكّن من تحقيق إنجازاته الضخمة إّال بفضل تطبيق النموذج الرياضي على الظواهر 
الطبيعيّة، كان في اســتطاعتنا أن نحكم بأنّ هذا العلم كان منذ بدايته بنائياً. ألنه اســتهدف االهتداء إلى البناء الكامن وراء 
الظواهر الطبيعية وعبر عن هذا البناء بلغة رياضية. بل إن كل علم ال بد أن يكون له من البنائية نصيب، ألن دراســته تنصب 

على بحث أنساق من العالقات والروابط بين الظواهر».
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الكامنة في المنهج البنيوّي نفسه. وصعوبات البنيوّية هي بالذات مكامن قوّتها «ألنّ البناءات الكامنة 
وراء الظواهــر ال تظهر للمالحظة المباشــرة، بل توجد على مســتويات ال يوصل إليهــا ِإال بتجريد 

مضاعف» على حّد تعبير بياجيه(1).
هذا عن البنيوّية بما ييسر لنا إلى حّد كبير الولوج إلى مفهوم البنية وتقديمه على نحو يسهّل 

مهّمة الولوج إلى الموضوع المقصود.
وأّول ما يلزمنا أن نقّرره بهذا الشــأن هو أنّ مفهوم البنية «La Structure» يرتبط ارتباطاً قوّياً 

:«Le Système» بمفهوم النسق
فالنسق هو: «مجموعة من العناصر التي تســهم متضافرة في إقامة نظام ما، وال يمكن وصف 
هذه العناصر وتصنيفها إّال بالكشف عن مكوّناتها البسيطة، وتحديد العالقات والروابط التي توجد 
بين هذه األخيرة من جهة، وبين العناصر والمجموعات داخل النظام من جهة أخرى. وعمليّة الكشف 
والتحديد تمّر عبر عمليّــات التجزيء، فالتحليل، ثم التركيب، مع إمكانيــة االنتقال من الجزء إلى 

الكلّ، والعكس، ومن البسيط إلى المعقّد، والعكس»(2).
والبنية: «نظام يشــتغل حســب مجموعة من القواعد المضبوطة، واشــتغالها هــذا يحفظها من 
التلف، ويضمن تطوّرها، ويغنيها عن االحتياج إلى االســتعانة بعناصر خارجيّــة، فالبنية مغلقة على 
نفســها، مكتفية بالعناصر المكونّة لها، وهي بهذا المعنى نظام يتّصف بالكلّيّة والتحويليّة والضبط 
الداخلــّي. فالبنية مختلفة تمــام االختالف عن الركام الذي هو عبارة عن عناصر مشــتّتة مســتقلّ 

بعضها عن البعض اآلخر ال جامع بينها»(3).
فالبنية: هي نظام يشتغل بحسب مجموعة من القواعد المضبوطة.

والنسق: هو مجموعة من العناصر التي تسهم متضافرة في إقامة نظام ما.
ويمكننا أن نلج من خالل هذا إلى تعريف مفهوم البنية، مع شــرط تبسيط معناها، واستقالله، 
لنقول: إّن البنية: هي مجموع العناصر المتضافرة ضمن نسق ما، ومجموعة القواعد التي تضبط 

اشتغالها وروابطها.

في كتابه بعنوان «البنيوية»، حيث يعرفها بأنها: «الســعي إلى تحقيق معقولية كامنة عن طريق تكوين بناءات مكتفية بنفســها   (1)
ال نحتاج من أجل بلوغها إلى الرجوع إلى أية عناصر خارجية، ومحاولة الوصول إلى الســمات التي تشترك فيها كل البناءات 

التي نتوصل إليها بوجه عام». عن الجذور الفلسفية للبنائية: ص 8.
اللسانيات العامة واللســانيات العربية: تعاريف، أصوات. للدكتور عبد العزيز حليلي، مجموعة دراسات سال. ط1، 1991م، دار   (2)

النجاح الجديدة، الدار البيضاء: ص 9 - 10.
المرجع السابق: ص 10.  (3)
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وال بّد هنا من أن نشــير إلــى أنّ التفاصيل المتعلّقــة بالعناصر وبالعالقــات تختلف باختالف 
المجال المعرفّي. وبأنّ دراســة بنية ما تقتضي المحافظة على النسق بالصفة التي تمكّن من تجريد 

معطياته، ومن غير أن تسقط عليه تفسيرات أو تحليالت مجتلبة من غيره.

٭ ٭ ٭

:»fÉãdG  πNóªdG

á q«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  Ωƒ∏Y  á«æH  øª°V  ¬JÉbÓYh  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  ™bƒe

د مفهــوم أصول الفقــه بتحديد الميدان الــذي ينتمي إليــه، وهو ميدان علوم الشــريعة  يتحد
اإلســالميّة. ويتكون هذا الميدان من مجموعة من العلوم المتكاملة، وهذا التكامل بين علوم الشريعة 
اإلسالميّة يســتدعي بالضرورة االشــتراك في عدد ال يســتهان به من المفاهيم والقواعد واألحكام، 

ويستدعي بالتبع تداخًال بين هذه العلوم.
وتتفّرع علوم الشــريعة اإلســالميّة في مجملها عن علم أصول الدين الــذي يتكوّن من ثالثة 

عناصر ضرورّية:

أّولها: ما يمكن أن نســّميه المبادئ المعرفيّة بمــا في ذلك: أحكامهــا، وأنواعها، ودرجاتها. 
وتنــدرج عند علماء أصول الديــن في ما يصطلحون عليــه بدقيق الكالم، وهو مــا يمكن أن يجمع 
ويستثمر تحت عنوان: «النظرّية اإلسالميّة في المعرفة». ويتفّرع عن هذا العنصر األّول العنصران: 

الثاني والثالث.

فالعنصر الثاني: من المباحــث العقليّة الصرفــة التي هي مجال للكالم مع المســلمين وغير 
المســلمين. ولهذا فإنّه يســّمى عند علماء هذا الشــأن بالعقليّات. ويمكن التعبير عنــه بأنّه مداخل 
النظرّية اإلسالميّة في الوجود، وغايته الوصول إلى تصحيح اإليمان باهللا والتصديق برسول اهللا ژ . 
ومن هنا جاءت المقولة اإلســالميّة الشــهيرة: «على العقــل أن يؤمن ثم يعزل نفســه». وعلى هذه 
المقولة تنبني واحدة من أّمهات القواعد في العقائد والتي تقول: «كلّ مســألة ال تنبني عليها صّحة 

النقل فاالستدالل عليها بالنقل ممكن».

والعنصر الثالث: هو صلب العقيدة اإلســالميّة، ويمتــزج فيه النظر العقلــّي والنقلّي، وتتلقى 
العقيدة فيه من النصوص الشــرعيّة القطعيّة فــي المعرفة باهللا تعالى وصفاتــه، وتنبني على هذه 

المعرفة المعرفة بأصول التكليف الذي تنتظم به عالقة الخلق بخالقهم وعالقتهم في ما بينهم.
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وتتمحور علوم الشريعة اإلسالميّة بناء على هذه المعطيات المستمّدة من أصول الدين حول نصوص 
الوحي من الكتاب والسنّة، ومن جملتها العنصر الثالث من العناصر المكوّنة لعلم أصول الدين.

ثُم إنّ علوم الشريعة تتفّرع بهذا االعتبار إلى عمليّتين اثنتين:
إحداهما: عمليّة التثبّت من نسبة النصوص إلى الشارع.

والثانية: عمليّة التبيّن لمعنى نصوص الشارع.

وتنقسم بقيّة العلوم الشرعيّة على هذا األساس إلى قسمين مختلفين نوعيّا:
تعتني العلوم المندرجة في القسم األّول بالمنهج. –
وتعتني العلوم المندرجة في القسم الثاني بالتطبيق. –

ويعتبر علم أصــول الفقه بمثابــة المحّصلة الجامعــة للمعطيات المنهجيّة. ولئــن كانت معظم 
المعطيــات المنهجيّــة المتعلّقة بعمليّة التثبّت قد اســتقلّت ضمــن مجموعة من علــوم القرآن وعلوم 
الحديــث على األخّص. ثم لئن كانت معظم المعطيات المنهجيّة المتعلّقة بعمليّة التثبّت قد اســتقلّت 
ضمن مجموعة من العلوم اللغوّية والبالغيّة على األخّص، فــإنّ علم أصول الفقه لم يتخلّ عن دوره 
باعتباره مهيمناً على الدور المنهجّي في العلوم الشــرعيّة باالستفادة من كلّ المعطيات المتاحة التي 
يقّدمها كلّ واحد من المتخّصصيــن في مجاله الخاّص به. ولذلك فإنّ تنســيق العمل المنهجّي في 

علوم الشريعة اإلسالميّة وتكامل جهود العلماء في نطاقه قد ظلّ موكوالً بعلم أصول الفقه.
وتعوّل العلوم الشــرعيّة التطبيقيّة في عمومها على علم أصول الفقه في ضبط اســتداللها على 
أحكامها، بما في ذلك الجانب النقلّي من علم أصول الدين، وعلم الفقه برّمته، وال يقلّ موقع أصول 

الفقه منهما عن موقعه بالنسبة لتفسير القرآن العظيم، وشرح السنّة النبوّية المشّرفة.

٭ ٭ ٭
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مها مصادر أصول الفقه لموضوعها، َفِإنهُ يمكننا أن نقف على أَنهَا  إذا فحصنا التعاريف التي تقد
تصّب في اتجاه واحد، ومن أوعب العبارات الّتجاه األصوليّين في تعريفه عبارة الزركشــي في البحر 
المحيط الذي عرف أصول الفقه بأنّها: «أدلّة الفقه اإلجماليّة، وكيفيّة االســتدالل، وحال المســتدلّ 

بها»(1). وهنالك من يزيد في التعريف عبارة «معرفة»، اعتبارًا للفرق بين األِدلة ومعرفتها.

البحر المحيط للزركشي: 17/1.  (1)
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وهذا التعريف جامع لثالثة من أركان عمليّة االســتدالل، وهي الدليل، واالســتدالل نفســه، 
والمســتدلّ. وقد ذكر الزركشــّي عقب إيــراد هذا التعريف عــن ابن دقيق العيــد بأنّه: «يمكن 
االقتصار على الدالئل، وكيفيّة االســتفادة منها، والباقي كالتابــع والتتّمة؛ لكن لما جرت العادة 
بإدخاله في أصول الفقه وضعــاً، أدخل فيه حدًا»(1). فالركن المهمل في تعريف الزركشــي وهو 
«المدلول» يجري عليه ما يجري على إهمال ذكر «المستدلّ» في تعريف غيره، باعتبارهما تابعين 

للدليل واالستدالل.

ومحل النظر هنا هو هل يمكننا اعتبار ما تقّدمــه تعاريف األصوليّين من مجموع هذه العناصر 
األربعة، ومجموع العالقات التالزميّة بينها، بمثابة بنية عاّمة ألصول الفقه؟

والواقع أنّ هذه العناصر والعالقات الموجودة بينها أشبه بالحلقة المفرغة التي ال ُيعلم طرفاها. 
وهنا ينبغي أن نتســاءل هل وضع األركان التي تتكــوّن منها بنية أصول الفقه علــى هذا النحو أمر 
ال مفّر منه؛ ألنّه مّما تمليه طبيعة أصول الفقه ووضعيّة أركانه؟ أم أنّ في األمر متّسعاً، وأنّه يستدعي 

نظرًا وتأّمًال؟

ومن أجل الجواب عــن ذلك يلزمنا أن نتأمل دواعي هذا الوضع وأســبابه. وأّول ما يواجهنا في 
ـ «أدلّة الفقه اإلجماليّة الخ»، يرجع إلى تعريف «األصل» في  هذا الموضوع أنّ تعريف أصول الفقه ب
اصطالحهم(2)؛ َألنهُ يطلق بإطالقات متعّددة يجمع بينها أنّها الدليل المعتمد. وبناء على أنّ األصل هو 

الدليل، قالوا: إنّ أصول الفقه هي أدلّته.

ومن المعلوم أنّ المصطلحات العلميّة تتكوّن من ثالثة أركان هي:
المفهوم: يعني وجودها في التصوّر.

والذهن، والمصطلح: وهو وجودها اللفظّي اللسانّي.
والتعريف: وهو الذي يربط بينهما.

والفرق بين الدراســات اللســانيّة والدراســات المصطلحيّة هو فرق في المنطلقات؛ ألنّ دراسة 
مصطلحات العلوم تنطلق من المفهوم في اّتجاه اللفظ، والدراســات اللسانيّة تنطلق بعكس ذلك من 
اللفظ في اّتجاه المعنى، بل إنّها قد تتوّقف عند دراســة اللفظ وتهمل دراسة المعاني، وذلك بحسب 

تنوّع االختصاصات اللسانيّة.

نفس الصفحة من المصدر السابق.  (1)
فصلت القول في هذا الموضوع في بحث خاص بعنوان: «مصطلح «أصل» عند اإلمام الشافعي»، وقد نشر في مجلة كلية اآلداب   (2)

والعلوم اإلنسانية بفاس ضمن عدد خاص بالدراسات اإلسالمية سنة 1412هـ/ 1991م.
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والتعاريف المتداولة ألصول الفقه ترجع في أساســها إلى اعتبار مكوّناتــه اللفظيّة، ولو اعتبر 
فيهــا المفهوم أساســاً للتعريف لكان تقديم االســتدالل أولى مــن تقديم الدليل. فــإنّ المضامين 
المعرفيّة ألصول الفقه لها وظيفة محّددة تتَعلق بعمليّة بناء الفروع الفقهيّة على أدلّتها الشــرعيّة(1). 
بل إنّ تناول األِدلة نفســها في نطاق أصول الفقه ال يتجاوز حّدًا معيّناً، فإنّ التفاصيل المتعلّقة بكلّ 
دليل على حدته ليست من وظيفة األصولّي، ولهذا احتيج في تعريف أصول الفقه بأدلّته إلى تقييدها 
باألِدلة اإلجماليّة. والوضع اإلجمالّي لألدلّة في نطاق أصول الفقه مجمل تماماً كما يعبّر عنه لفظه 

نفسه بحيث يشوبه نوع من الغموض جعل تناول األصولّي لها فضفاضاً إلى حّد كبير.
ولهذا فإنّ المقترح هنا في التعريف بمفهــوم أصول الفقه أَنهُ: «العلم الذي يضبط االستدالل 

على األحكام الشرعّية».
وبناء على هذا المقترح فإنّه يمكننــا أن نتصوّر البنية العاّمة لعلم أصول الفقه على نحو واضح 

ينبني الحقه على سابقه وتتفّرع عنه جميع مكوّناته في تناسق وانسجام.

٭ ٭ ٭
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ُيمكننا أن ننهج في هذا الموضوع منهجاً تبســيطيّاً يختزل العناصر المكوّنة لبنية أصول الفقه 
في مصطلحاته، ويختزل العالقات بين هذه العناصر في القواعد األصوليّة.

وعمليّــة االختزال هاته تقّدم لنا وســيلة تعليميّة أساســيّة نقّرر من خاللها الــدرس األصولّي، 
وتقّدم لنا كذلك أداة مهمة من أدوات البحث نســبر من خاللها أغواره ونســلّط من خاللها الضوء 
على مختلــف مكوّناته كلّ على حدته. ولكنّهــا بحكم عملها التجزيئّي ال تتجاوز وضع المســارد على 
الع السريع والمباشر على المعلومة؛ ولكنّه يهمل  شكل قوائم مرتبة ألفبائيّاً. وهذا الترتيب يتيح االط

كلّ عالقة في ما بينها إّال ما تكتنزه القواعد األصوليّة منها.
الع على نوعين  م القوائم مرّتبة موضوعيّاً وهذا الترتيب، إْن أُحكم وضُعه، يتيح االط وقد ُتقد
من العالقات، وهي: العالقات المتسلسلة أفقيّاً أي المتناسقة موضوعيّاً داخل مجموعة معيّنة مثل 

يقول الشــاطبي: «كل مســألة مرســومة في أصول الفقه ال ينبني عليها فروع فقهيّة أو آداب شرعيّة، أو ال تكون عوناً في ذلك   (1)
فوضعها في أصول الفقه عارية». الموافقات: 42/1.
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أفراد الحكم التكليفّي، والعالقات المتسلسلة عمودّياً أي المتراتبة بحسب التبعيّة ضمن مجموعة 
معيّنة مثل مراتب التحتيم في مطلوب الفعل. وعمل من هذا القبيل إذا أحكم وضعه يقّدم شــبكة 
من العناصر والعالقات أشــبه بالنســيج المحكم، تشــكّل العالقات العمودّية ســداه والعالقات 

األفقيّة طعمه.
ومع اعتبار ما تختزنه المكتبة اإلسالميّة من المعطيات األصوليّة التفصيليّة في كلّ مصطلح من 
المصطلحات وكلّ قاعدة من القواعد، فإنّ هذا النسيج الذي يسفر عنه الترتيب الموضوعّي للقوائم 

يظلّ وسيلة قاصرة إلى حّد كبير. ومرجع قصورها إلى إهمال أمرين:
أوًال: إهمــال أهّم أنواع العالقات التي يعتني بها ويناقشــها األصوليّون وهــي العالقات الثنائيّة 
وهي كثيرة جّدا فــي أصول الفقه، مثل التحتيم والتخيير، والحــالل والحرام، والخصوص والعموم. 
وهي تتجاوز في منهج األصوليّين مهّمة التصنيف والتعريف إلى مهّمة االستدالل، وهو معروف عندهم 
باالستدالل بواســطة التقسيم، وينقســم إلى نوعين من التقسيم: التقســيم الحاصر والتقسيم غير 

الحاصر.
ثانياً: إهمال تحديد منطلقات التصنيف التي تضع المفاهيم والعالقات في شكل تشجيرّي يعتني 

بالجذع واألغصان المتفّرعة عنه والتي تتفّرع وتتوالد باستمرار حتّى تصل إلى التفريع واإلثمار.

٭ ٭ ٭

:¢ùeÉîdG  πNóªdG

¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  á«æH  »a  ô°UÉæ©dG  ÖJGôeh  äÉbÓ©dG  ´GƒfCG

إنّ االشــتغال على أنواع العالقات في علم أصول الفقه غير وارد في مصنّفات هذا العلم على 
وجه التحديد. وما يمكن أن نقّدمه هنا هو على ســبيل االقتراح فقط، جرياً على عادة المشتغلين 
بهذا الشأن في دراسة المفاهيم والعالقات بينها من المنطقيّين وغيرهم. ويمكننا أن نجد لذلك 
أيضاً ماّدة خصبة في مجموعة من العلوم التي تزخر بها مكتبتنا اإلسالميّة من مثل المؤلّفات في 
آداب البحــث والمناظرة، ومثل كثيــر من المؤلّفات المنطقيّة التي نســجت في تناســق مع علم 
األصول، وقد أبلــى األصوليّون بالء حســناً في تطويرها حتّــى لقد قدم اإلمــام الغزالّي لكتابه 
المســتصفى بمقّدمة منطقيّة ضّمنها خالصة اشــتغاله المنطقّي المســّخر لخدمة العمل الفقهّي 
ن جاء  دة التي صاغها في هذا المجال. وقد حــذا حذوه كثير ِمم واألصولّي في مصنفاته المتعــد

بعده من األصوليّين.
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وليس هنا مجــال تفصيل القول في هذا الشــأن(1). ولكنّنــي أقترح بين يدي هــذا العرض في 
موضوع البنية العاّمة ألصول الفقه مقترحات نظرّية في موضوع العالقات داخل البنية األصوليّة. مع 
التصريح بأنّ التفصيل النظرّي لهذا الشــأن بخصوصه يقتضي وقفات ال يتّسع زمن اإلنجاز وال زمن 

العرض لمثلها.
ق في العالقات المتشابكة بين مختلف العناصر المكوّنة لعلم أصول الفقه ابتداء  ويمكننا أن نفر

بين نوعين من العالقات(2): العالقات الثنائيّة، والعالقات المتعّددة.
ونفّرق في العالقات الثنائيّة بين:

العالقــات المتنافــرة كالتضــاّد، والتناقض؛ مثــل االجتهاد والتقليــد، والتعــارض والترجيح، 
والخصوص والعموم.

وغيرها مــن العالقات كالتقاطع، مثل ما بين اإلجمال والعموم. والتناســق: مثل ما بين المطلق 
والعامّ. والترادف: مثل الواجب والفرض على اصطالح. والتبعيّة: مثل التحتيم والوجوب.

ق في العناصــر المكوّنة ألصول  وعلى أســاس الوعي بهذه األنواع من العالقــات يمكننا أن نفر
الفقه بين العناصر الثابتة والعناصر المتغيّرة، فما كان مرتبطاً بعالقة التناقض يكون متغيّرًا حتماً، 

وما ارتبط بعالقات التنافر عموماً ال يكون ثابتاً.
إلى آخر ما يستلزمه النظر في البنية األصوليّة من التقريرات في هذه العالقات الثنائيّة فإنّها 
بحسب َتجربتي الخاّصة في دراسة أصول الفقه، وتحليل مفاهيمه وقضاياه؛ هي باب الفتح في إدراك 

البنية األصوليّة.
والعالقات المتعّددة: هي العالقات المتسلسلة وتنقسم إلى: عالقات متسلسلة أفقيّاً (أي العالقات 

المتناسقة): مثل السنّة والمندوب والمستحّب.
وعالقات متسلســلة عمودّيا (أي عالقات التبعيّــة): مثل المتواتر ثم المشــهور ثم اآلحاد. ومثل 
داللة المنطوق، ثم المفهوم ثــم المعقول. بل يمكننا أن نحصل مّما قّدمه األصوليّون على سالســل 
أطول من هذا كسلســلة تنزل واضح الداللة من المحكم إلى المفّســر إلى النّص إلى الظاهر إلى 

الخفّي إلى المشكل إلى المجمل إلى المتشابه.

مت دراسة تطبيقية في هذا الموضوع مع اهتمام خاص بنظرية األصوليين في التعريف بعنوان: «مبحث الحّد عند األصوليين:  قد  (1)
مظاهر النقلة المفهومية وآثار النقلة المصطلحية». ضمن العدد األول من مجلة دراسات مصطلحية، ص 29 وما بعدها.

مه هنا من المصطلحات أللقاب هذه العالقات من البحث القيم الذي نشــره الدكتور علي القاسمي ضمن  اســتفدت في ما أقد  (2)
وقائــع الندوة الدولية األولى للســانيات بالمغرب بعنوان: «علــم المصطلح بين علم المنطق وعلم اللغــة: العناصر المنطقية 

والوجودية في علم المصطلح»، ص 177 وما بعدها.
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وعلى أســاس الوعي بهذه األنواع من العالقات المتسلســلة التي ال أريد اإلســهاب فيها وال في 
التمثيل لها، وعلى أســاس الربط بينها عن وعي بالبنية العاّمة ألصول الفقــه ومكوّناتها يمكننا أن 
نحصل علــى نوع من التجريد الرياضّي العبقــرّي الكامن خلف البنية األصوليّــة التفصيليّة، والذي 

اشتغل من خالله فقهاؤنا بكفاءة عالية في التفريع.
ق بين مراتب العناصر المكوّنة للبنية  تها أن نفر ويمكننا من خالل هذه األنواع من العالقات برم
األصوليّة من األصليّة والتبعيّــة، والضرورّية واالختيارّية، إلى أن نصل إلى العناصر األساســيّة في 

البنية األصوليّة، والتي تتفّرع عنها غيرها من العناصر بطريقة منتظمة.

á q«dƒ°UC’G  á«æÑdG  ¢SÉ°SCG  ƒg  ∫’óà°S’G  :∫ shnC’G  ó°ü≤ªdG ٭ 
مناه لعلم أصول الفقه أن نرجع مجمــوع العناصر المكوّنة  يمكننا على أســاس التصوّر الذي قد
للبنية األصوليّة إلى عنصر واحد هو: االستدالل على الفقه. وال استدالل من غير دليل فهما متالزمان. 
سين عليهما معاً هما: المســتدل والمدلول، وهما في حكم الفاعل والمفعول:  ويقتضيان عنصرين مؤس

فالمستدلّ هو الذي يستعمل الدليل لالستدالل. والمدلول هو ناتج استعمال الدليل في االستدالل.
فهذه أربعة عناصر أوليّة متفّرعة عن عنصر واحد هو: االســتدالل. ولذلك فكلّ ما ال مدخل له 
في االســتدالل مســتبعد من بنية أصول الفقه، وال مكان له من بين عناصره. ومن هنا فإن التمادي 
ا يلزمنا استبعاده من موضوع  في تحليل العناصر التابعة لعمليّة االســتدالل بما ال مدخل له فيها، ِمم

أصول الفقه.
ومنــاط األنظار في أصول الفقه هو عمليّة االســتدالل. واســتمداد أصول الفقــه فيها من نتائج 
ا االستدالل  النظر في أصول الدين. وذلك أنّ االســتدالل مطلقاً مبني على النظر العقلّي أساساً، َوأَم
األصولّي َفِإنهُ مبنّي على اســتنطاق نصــوص الوحي. ولم يكن ذلك كذلك ِإال لمــا تقّرر في أصول 
الدين بدليله من اإليمان بــاهللا، وبالنبّي الموحى إليه من اهللا. وهذا معنى قول الغزالي «على العقل 

أن يؤمن ثم يعزل نفسه».
وعمليّة االستدالل األصولّي تنقسم إلى قسمين مختلفين نوعيّاً، هما:

عمليّة التثبّت من نســبة النّص إلى الشــارع. واســتمداد أصول الفقه في هذه العمليّة من علوم 
الرواية، وأعني علوم الحديث أساساً.

وعمليّة التبين ِلمضمون نّص الشــارع. واستمداد أصول الفقه في هذه العمليّة من علوم الدراية، 
وأعني علوم اللغة العربيّة أساساً.

ة منهجيّة أساساً. ومهّمة األصولي في العمليّتين معاً مهم
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وعمليّة التبين: هي المهيع الواســع لعمليّة االســتدالل التي يتناولها أصــول الفقه. وهي أخّص 
بمباحث أصول الفقه من عمليّــة التثبّت ومقّدمة عليها علميّاً وإن كانت متأخّرة عنها عمليّاً. وذلك أنّ 
عمليّة التثبّت استقلّت في مجال العلوم الشرعيّة بنفسها ضمن علوم القراءات، وعلوم الحديث النبوّي 
الشريف. وقد عددناها هنا قسيمة لعمليّة التبين في أصول الفقه؛ ألن القدر المتعلق منها باالستدالل 
د ما يثبت بالصناعــة الحديثيّة ونقد  هو من صلب علم األصول. إذ ال يتوّقف االســتدالل علــى ُمجر
الســند، بل له تعلّقات أخرى من جملتها: عالقة األخبار بدرجــات القطع والظنّ، ودليل العمل بخبر 
اآلحــاد، وعمليــات التثبّت الناتجة عــن النظر فــي التعارض والترجيــح، وبحوث االســتدالل بقول 
الصحابّي، بما فيها من مباحث اّتفاق الصحابة واختالفهم، ومباحث إحداث قول خارج عن أقوالهم. 

ا ال يستوفى على وجهه ِإال في أصول الفقه. وهذا كله ِمم
ع عمليّة االســتدالل إلــى تثبّت وتبيّن أنّ  ت هي عالقة تالزم. وحاصل تفرن والتثبوعالقــة التبي

هذين العنصرين مهيمنين على ما عداهما وعالقة غيرهما من العناصر بهما هي عالقة التبعيّة.

:∫’óà°S’G  »à q«∏ªY  øe  kÉbÓ£fG  π«dódG  QÉÑàYG  :»fÉãdG  ó°ü≤ªdG ٭ 
إن النظر المنهجّي في االستدالل انطالقاً من عمليّتي التَثبت والتَبين يفضي إلى تصنيف األِدلة 

الشرعيّة باعتبار العمليّتين معاً، من أجل ترتيبها بحسب معطياتها العلميّة، وأولوياتها العمليّة.
ق  ن يفرق األصولّي بيــن الثابت وغيره، ومراتــب الثبوت. وباعتبــار التبي ــت يفرفباعتبار التَثب

األصولي بين البين وغيره، ومراتب البيان. وباعتبارهما معاً يقّرر حّجيّة الدليل، وترتيب األِدلة.
ا النصوص القطعيّة الثبوت ـ أي التي وردت عن طريق التواتر ـ فإنّها لم تســتدع نقاشا بين  أَم
األصوليّين؛ ألَنها ال تحتاج إّال إلثبات مخرجها، أي صدق الرســول وهو مــن الركائز اإليمانيّة التي 
تفصل في علم أصول الدين. وكلّ ما يدرسه األصولّي في موضوعها هو تحليل مفهوم التواتر وأنواعه، 

واستلزامه القطع بالثبوت، وتحليل ما يشترط فيه.
وأما النصــوص الظنّيّة الثبــوت (أي التي وردت عن طريق اآلحاد) فقد شــغل االســتدالل على 
حّجيّتهــا حيّزًا مهماً من اهتمــام األصوليّين، خصوصاً فــي المؤلّفات األصوليّــة المبكرة. وذلك أنّ 
الحدود الموضوعيّة بين العلوم الشــرعيّة لم تكن قد تأّسســت بعد، ولم تكن معالمها المنهجيّة قد 
ية خبــر اآلحاد؛ ألَنهُ  ضحت ألكثر النــاس. وقد يكون من دواعي ذلك أيضــاً إنكار الزنادقة ِلحجات

ذريعة لترك السنة وهدم الديانة.
وقد تزامن ابتداء التأليــف في أصول الفقه مع ابتدائه في أصــول الحديث، واضطلع باألمرين 
اإلمام الشــافعّي في كتاب الرســالة. وقد كان من أهّم المعطيات المتقّررة مــن خالل هذا الكتاب 
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ا تعبدنا اهللا تعالى باتباعه في األحكام  باع خبر الواحد الصادق ِمموســائر مؤلّفات الشــافعّي أنّ ات
العمليّة، وهو من الحكم بالظاهر.

ثُم إذا اعتبرنــا عمليّة التبين فإن النصوص البينة التي نَجزم ِبمعناها هي التي بلغت في البيان 
ا هــو ظاهر البيان ويدخله  غايــة التأكيد بحيث ال يختلف فيها اثنان علمــاً وعمًال. وما هو دونها ِمم
ا هو مختلف البيان يحتاج إلى جمع ما  ا هو مجمل المعنى َيحتاج إلى تفصيل، أو ِمم االحتمال، أو ِمم

جاء منه والترجيح في موضوعه، أو مما هو غير بين بالمرة، يحتاج فيه األمر إلى مزيد تبيّن.
ومن هنا كانت مراتب البيان واإلشــكاالت المتعلّقة بها من أهم شواغل األصولّي. وكان لها دور 

حاسم في حّجيّة الدليل ومراتب األِدلة.
وانطالقا من عمليّتي التَثبت والتَبين جاء تقســيم الدليل على األحكام في الفقه اإلسالمّي إلى 
قسمين: قسم يوافق الظاهر والباطن، وهو المســتند إلى الدليل القطعّي ثبوتاً وبياناً. وقسم يوافق 

الظاهر فقط، وهو المستند إلى الدليل الظنّّي ثبوتاً أو بياناً أو هما معاً.
ولم يتوقــف تدّخل عمليّتي التَثبــت والتَبين في حّجيّــة األِدلة وترتيبها عند هــذا الحّد، ولكنّ 
اإلشــكال األكبر الذي واجهه علم أصول الفقه هو فّك رموز معادلــة تناهي النصوص، وعدم تناهي 
الوقائع التي تستدعي أحكاماً من النصوص. ومن هنا تّم اعتبار كلّ ما ذكرناه من مراتب النصوص 
بحســب عمليّتي التَثبت والتَبين شــقّاً واحدًا من النظر في األِدلة، واعتُمد شــقّ ثــان من النظر في 

األِدلة هو استنباط األحكام من النصوص بالمقايسة عليها.
وتحّدد عالقة المنصوص بالمستنبط مجموعة من القواعد األصوليّة أهّمها اثنتان:

أوالهما: قاعدة «ال اجتهاد مع وجود النّص»، ومفادها: أنّ االستنباط متأخر عن النّص.
واألخرى: قاعدة «ال اجتهاد إّال على األصول»(1)، ومفادها: أنّ االستنباط وإن لم يكن منصوصاً 
فهو من هوامش داللة المنصوص. ولذلك َفِإنهُ يعتبر في القسم المستنبط من الداللة الشرعيّة كلّ 

ما اعتبر في المنصوص من التراتيب تثبّتاً وتبيّناً باعتباره مبنيّاً عليه.
ر بأنّ عمليّتي التبيّن والتَثبت تشــتركان معاً في مبحث من أهّم المباحث  ويبقى علينا هنا أن نقر
األصوليّة وهو النظر قبل االستدالل في طروء المغيّر أو عدمه. وهو ما يعرف في أصول الفقه بعمليّة 
«االستصحاب»، وهي من تقنيّات االستدالل التي تبحث من حيث التَثبت في عدم الناسخ، وتبحث من 

حيث التبيّن في عدم المخّصص والمقيّد والمؤّول.

هي قاعدة مســتفادة من قول اإلمام الشــافعي: «إن اهللا 8 لم يبح االجتهاد إالّ على األصول» األمّ، لإلمام محمد بن إدريس   (1)
الشافعي المطلبي (ت 204هـ) أشرف على طبعه محمد زهدي النجار، ط1، 1961، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة: 201/6.
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∫’óà°S’G  »à q«∏ªY  øe  ÉbÓ£fG  q∫óà°ùªdG  QÉÑàYG  :ådÉãdG  ó°ü≤ªdG ٭ 
وما نتج عنهما من اعتبارات الدليل:

إنّ اعتبار المســتدلّ له دور حاســم في بنية أصول الفقه ألنّ من مهّمته اتخاذ المواقف العلميّة 
الحاسمة في مجموع القضايا األصوليّة، ومن مهّمته اّتخاذ المواقف العمليّة في المسائل الفقهيّة.

والمســتدلّ متعّدد باالعتبار وإن اّتحد شــخصه، فلئن كان نظره باعتبــاره األصولّي منصبّاً على 
ـن، كما بيّنّاه آنفاً؛ فإنّ نظــره باعتباره فقيهاً  ت والتَبيـعمليّة االســتدالل المتفّرعة إلى عمليّتي التَثب

مجتهدًا منصّب على الدليل التفصيلّي بمؤّداه األصولّي المبني على جميع مراحل التَثبت والتَبين.
ر في أصول الفقه اآلليات التي تســمح للفقيه باســتنطاق المنصوص  ر وتقر هُ َتحرومن هنا َفِإن
واســتنباط غير المنصوص، واســتصحاب ما ترجح عنده، وترك ما لم يترّجــح، ليبني على الراجح 

ر ترك المرجوح. ويبر
وأهم األنظــار المتعلّقة بالمســتدلّ في علم أصول الفقــه هي النظر في اّتفاق المســتدلّين 

واختالفهم:
وبناء على النظر في اّتفاق المستدلّين يضاف في أصول الفقه اعتبار دليل مهم من بين األِدلة 
اإلجماليّة هو دليل اإلجمــاع. وهذا الدليل آخذ بمجامع البنية األصوليّــة بما فيها المدلول، ولذلك 

فإنّ النظر فيه نظر في مجموع أصول الفقه.
وبناء على النظر في اختالف المســتدلّين يبحث في علم األصول مســألة الصواب والخطأ في 
االجتهاد، وتتَعلق بها مواقفهم في طرق أخرى من االســتدالل منها تركيب اإلجماع ومراعاة الخالف 
والخروج مــن الخالف. وتتَعلق بهــا مواقفهم في قضايا علــى غاية األهّميّة فــي مختلف التصّرفات 
الشــرعيّة بالفتوى وبالقضاء وباإلمامة. وانطالقاً من هذه االعتبارات وغيرهــا فإنّ النظر في البنية 
ـق بعضه ببعض، ولذلك فإنّ الحســم في بنية أصول الفقه ال يتــّم على دفعة واحدة،  األصوليّة يتعلـ

ولهذا قيّدنا الكالم هنا بالبنية العاّمة ألصول الفقه.

 øe  Éª¡æY  èàf  Éeh  ∫’óà°S’G  »à q«∏ªY  øe  kÉbÓ£fG  ∫ƒdóªdG  QÉÑàYG  :™HGôdG  ó°ü≤ªdG ٭ 
: q∫óà°ùªdGh  π«dódG  äGQÉÑàYG

ن يتناول نظرية الحكم الشــرعّي االعتبار الفقهــّي باالعتبار األصولّي.  قد يختلط على كثير ِمم
ن  فاالعتبــار الفقهّي لموضوعهــا ال يتجاوز بيان المقصود مــن عباراتها. واعتبارهــا األصولّي يتضم
تحليل المعطيــات المتاحة عن المدلــول انطالقاً من عمليّتي االســتدالل وجميع مــا نتج عنهما من 



فـــقــــه الــتــوقــــع106 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

اعتبارات الدليل والمستدلّ؛ ألن المدلول هو منتهى النظر األصولّي ويستظهر في اعتباره باعتبار كلّ 
ما عداه من مراحل االستدالل.

ويقتضي االعتبار األصولّي للمدلول إضافة إلى ذلك النظر في الواقع المحكوم عليه تثبّتاً وتبيّناً 
للفظه وحقيقته.

ومن هنا فإن التناول األصولــّي للمدلول ال يقتصر على النظر في الحكــم، ولكن يضاف إليه 
النظر في مناط الحكم وأثر الحكم.

أما النظر في «الحكم» فهو المســّمى في كتــب األصول «الحكم التكليفــّي»، ويتناول: التحتيم 
والتخيير بالفعل أو بالترك. ويتدرّج الحكم في التحتيم صعودًا إلى أن يصل إلى الحكم بالحرمة أو 

بالوجوب، ويتدرّج الحكم في التخيير نزوالً إلى أن يصل إلى الحكم باإلباحة.
وأما «مناط الحكم» فهو: العلّة، والسبب، والشرط، والمانع. ويرتبط عن طريقها الحكم بواقع 
رة التي يجريها الفقيه كلّما عرضت عليه مسألة، ارتباطاً  المكلّف وأحواله في عمليّات القياس المتكر

وجودّيا بالنسبة للثالثة األولى، وعدميّاً بالنسبة للرابع.
ومن هنا جاءت تســميّته هنا ِبمناط الحكــم؛ ألَن مناط الحكم ليس هو العلّة فقــط، َوِإنَما هو 
روابط الخطاب التكليفــّي بواقع المكلّفين عموماً. وتركنا تســميّته بالحكــم الوضعّي بخالف العادة 
الجاريــة في اصطــالح األصوليّين؛ ألنّهم أدخلــوا في الحكم الوضعــّي ما ال يتعلق بهــذا الموضوع 
ة والفســاد والبطالن، وهذه تأتي هنا في موضعها من أثر الحكم، والعزيمة والرخصة ولها  كالصح

موقع آخر متعلّق بنوع خاّص من األحكام.
ا «أثر الحكم» َفِإنهُ ينقســم إلى ثالثة أقسام، يشــتمل كلّ منها على مجموعة من المفاهيم  َوأَم

الشرعيّة:
القســـم األول: هو «أثر الحكم في فعل المحكوم عليه» أي «المكلّــف»، من طاعة، أو عصيان، 

وامتثال، وانتهاء، أو عدمهما.
ة وفساد  والقســـم الثاني: هو «أثر الحكم في المحكوم به» ـ أي «موضوع الخطاب» ـ من صح

وبطالن وفسخ وإجزاء وعدمه.
والقســـم الثالث: هو «أثر الحكــم المرتبط بفعل الحاكــم» وهذا هو «الجــزاء»، بالحدود 
والعقوبات الدنيوّية التي كلّف بها السلطان، أو األخروّية الموكولة إلى إنعام اهللا تعالى أو غضبه 
ـ نعــوذ باهللا من غضبه ونســأله عافيتــه ـ ومنه الحســنات والســيّئات واألجر والــوزر والثواب 

والعقاب... الخ.
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ـق بتفاصيل البنية  ذلك يتعلـ ل في موضــوع المدلول أكثر من هــذا؛ ألَن وال أملــك هنا أن أفص
األصوليّة، ويكفي هنا أن أشــير إلى أنّ كلّ صيغة من صيغ الحكــم التكليفّي تحمل في داللتها نوعا 
من اإلشارة إلى طريق االستدالل التي أّدت إليها من حيث القطع والظنّ واالّتفاق واالختالف... الخ. 
وهي مــن أجل ذلك على مراتب مرتبطة بمراتب التَثبت والتَبين للخطاب الشــرعّي، ومراتب التَثبت 

والتَبين للواقع المحكوم عليه.

π«°üØàdG  øe  êPÉªf  :¢ùeÉîdG  ó°ü≤ªdG ٭ 
م هنا نَموذجين من تفصيل البنيــة األصوليّة يوّضحان االرتباطات التــي تحّدثنا عنها آنفاً  أقــد
بعض التوضيح، مع اإلشــارة إلــى أنّ الدخول في التفصيل هنا ليس من غرض هــذا العرض، َوِإنَما 
جئت بهذين المثالين رغبة في مشاركة العلماء الحاضرين شواغلي الخاّصة بتفصيل البنية األصوليّة.
النموذج األَول: يتعلق التفصيل الذي أتينا به في النموذج األَول باعتبار الدليل في البنية العاّمة 
لعلــم أصول الفقه. ويقتضي ذلك التذكيــر بما مّر معنا عند الكالم فــي موضوعه، وما ذكرناه من 
تقســيمه إلى منصوص ومســتنبط. وقد ذكرنا عند الكالم عنه ما يفيد أنّ المســتنبط متوّقف على 

المنصوص وال وجود له ِإال به، وهو ما يتبيّن وجهه من خالل هذا التفصيل:
يضرب للداللــة اللغوّية مثل ِبحصاة ُتلقى في المــاء، ومدلوالتها بمثابــة الدوائر التي يحدثها 
إلقــاء الحصاة، فمنها ما هو في بؤرة هذه الدوائر المتراكبة، ومنها ما هو في هامشــها، وليس لها 

مجّرد هامش واحد بل تتعّدد هوامشها.
وقد جعل األصوليون داللــة المنطوق بمثابة البؤرة في الداللة، وهــي متوقفة على مجّرد الفهم 

اللغوّي. وال خالف أنّ هذا النوع من الداللة يدخل ضمن المنصوص.
وكما جعل األصوليّون الدليل المنصوص في مقابلة الدليل المستنبط، فقد جعلوا داللة المنطوق 
في مقابلة داللة المفهــوم. وزاد اإلمام الغزالي عبارة أخرى أضافها إلــى المنطوق والمفهوم وهي: 

داللة المعقول، واعتبرها ضمن هامش أقصى من داللة المفهوم، وأدخل فيها ما يتعلق بالقياس.
وإذا وضعنا هذه الثالثة ضمن ثالث دوائر فإن بؤرتها ســتكون هي داللة المنطوق، وهامشــها 
األَول هو داللة المفهوم، وهامشها الثاني هو داللة المعقول. ولكنّها كلّها متولّدة عن الداللة األولى 

وهي داللة المنطوق.
وهذا التصــوّر يبيّن لنــا بصفة أوضــح ما ذكرناه مــن تولّد الدليل المســتنبط عــن الدليل 
المنصوص. ولكنّ هذا التصوّر يحتّم علينا أن نتســاءل عن داللة المفهوم وموقعها من ثنائيّة النّص 
واالســتنباط: فهل نلحقها بالمنصوص ألنّها مأخوذة من النّص، أم نلحقها بداللة المعقول ألنّ فهمها 
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إنما يكون بتوّســط جهــد عقلّي. وهذا الســؤال من األســئلة القديمة فــي أصول الفقــه؛ ولكلّ من 
األصوليّين موقفه المحّدد منها. ولكنّهم متّفقون على أنّ داللتها أدنى من داللة القياس، وأقصى من 

داللة المنطوق، حتّى إنّ من أدخلها ضمن قسم المستنبط سّماها «القياس الجلّي».
واســتمرارًا في البناء على نفس التصوّر فإنّ هذه الثالثة كلّها منقسمة إلى ثنائيّات: فالمنطوق 
ينقسم إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. 

والمعقول ينقسم إلى قياس المعنى وقياس الشبه.
وهذا التقسيم الثنائّي لمراتب الداللة الثالث يبيّن لنا ما نهجناه من تقسيم كلّ من المنصوص 
والمســتنبط إلى قطعّي وظنّّي. فالمنطوق الصريــح ومفهوم الموافقة وقياس المعنــى كلّها من باب 
الداللــة القطعيّة، ومقابالتها من المنطــوق غير الصريح ومفهوم المخالفة وقياس الشــبه من باب 

الداللة الظنّيّة.
ويمكننا أن نســتمّر في تشــقيق البنية المفهوميّة والتقعيدّية ألصول الفقه على هذا األساس في 
رناها من قبل، وســيتجّدد لنا االطمئنان إلى سالمة  ارتباط تامّ بالبنية العاّمة ألصول الفقه التي قر

المنطلقات األساسيّة التي بنينا عليها هذه البنية العاّمة في كلّ مّرة تستقيم لنا تفصيالتها.
النموذج الثاني: يتعلق التفصيل الذي أتينا به في النموذج الثاني باعتبار المســتدلّ في البنية 
العاّمة لعلــم أصول الفقه. ويقتضي ذلك التذكير بما مّر معنا عند الكالم في موضوعه، وما ذكرناه 
من تقسيم اعتبار المستدلّين إلى قسمين هما االّتفاق واالختالف. وال شّك أنّ لالختالف مراتب كما 
أنّ لالّتفاق مراتب. وال ندخل هنا في التفاصيل المتعلّقة بذلك، وحسبنا أن نذكر بأنّ لمبدأ االّتفاق 
م على  هُ ال يقدقيمة تشــريعيّة خاّصة ضمن الشريعة اإلسالميّة، وبموجب هذه القيمة التشــريعيّة َفِإن
اإلجماع في البنية األصوليّة لألدلّة بعد الكتاب والسنّة أي دليل. بل إنّ مفزع الفقيه إلى اإلجماع في 
ـهُ ال يحتمل ما يحتملــه الدليل من الكتاب  اســتنباط األحكام ســابق على كلّ ما عداه، بناء على أَنـ
والســنّة من النســخ ونحوه من التخصيص والتأويل. وهــذا فضًال على أن ما يصطلــح عليه بإجماع 

العاّمة مقّدم في الترتيب على كلّ ما عداه من األِدلة الشرعيّة.
وأساس اإلجماع هو اعتبار اّتفاق المستدلّين، ولكن تعتبر فيه األركان األصوليّة كلّها، وإن كانت 
تظهر فيه بألقاب مخّصصة لمفهوم اإلجماع، فالمســتدلّون يسّمون فيه المجمعين، والمدلول المجمع 

عليه، والدليل المستند، ويعتبر فيه مع ذلك عنصر التَثبت كذلك وهو نقل اإلجماع(1).

اســتغنيت هنا عن الدخول في كثير من التفاصيل المتعلقة بالموضوع، ويمكن الرجــوع إلى التفصيل الوافي في ما يتعلق بهذا   (1)
المفهوم في البحث الذي تقدمت به لمناقشــة دكتوراه الدولة من جامعة ســيدي محمد بن عبــد اهللا، بفاس، بعنوان: «مفهوم 

اإلجماع عند اإلمام الشافعي».
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وينقســم اإلجماع إلى أقســام متعّددة، باعتبار كلّ واحد من العناصر الخمسة التي يتكوّن منها 
مفهومه: وأّول مرحلة من مراحل تقسيمه تشمل عناصره الخمسة وال يختلف اعتبار اإلجماع من حيث 
القطــع والظنّ إّال في العنصر الركن وهو االّتفاق، بحيث ال يدخل ضمن اإلجماع القطعّي ِإال ما كان 
االّتفاق فيه تاّماً؛ وأّما بالنسبة للمجمعين فإنّه يدخل في اإلجماع القطعّي ما كان من إجماع العاّمة، 
وما كان من إجمــاع الخاّصة أيضاً وهم الفقهــاء المجتهدون. ويدخل في اإلجمــاع القطعّي كل من 
اإلجماع المنصوص على مســتنده، واإلجماع ذو المستند المغيّب. ويدخل في اإلجماع القطعّي ما كان 

من االّتفاق في الشرعيّات وما كان من االّتفاق في العقليّات.

والمرحلة التالية من تقســيم اإلجمــاع تدخل فيها معنا مجموعة من أنــواع اإلجماع الظنّّي 
ا ال يمكن أن نتتّبعه في هذه العجالة ونكتفي بتقديم تخطيطه الوارد  باعتبارات متعّددة، وهو ِمم

رفقته.

٭ ٭ ٭
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أستاذ مساعد بكلّيّة الحقوق، جامعة السلطان قابوس، 
سلطنة ُعمان
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د وعلى آله  الحمد اهللا رّب العالمين، والصالة والســالم على ســيّد المرســلين، ســيّدنا محم
وصحبه أجمعين. وبعد؛

فإنّ موضوع البناء اللغوّي في أصول الفقه وآثاره الفقهيّة يعتبر من المواضيع الجديرة باالهتمام 
والعناية، وذلك ِلما يمثله مــن أهّميّة كبرى في مجال أصول الفقه، يدلّ علــى ذلك ما بذله علماء 
األصول مــن جهد كبير، وعناية فائقة بهــذا الجانب، من خالل تلك الدراســات المعّمقة، والبحوث 
المستفيضة والشــاملة لجوانب اللغة بما يخدم ماّدة أصول الفقه؛ فاللغة العربيّة هي األداة الموصلة 
لفهم أدلة التشــريع، كما أنّها تعّد مفتاحاً لعلوم الشــريعة؛ وبعد تتبّع ما كتبــه األصوليّون في هذا 
اإلطــار، والنظر في مباحثهــم وجدت أنّ عنوان البحث ـ مع ما يحمله من أهّميّة ـ واســع ومتشــّعب 

ال يمكن استقصاؤه ولّم أطرافه في مثل هذا البحث.
ولذا فإنّ هذه الورقة البحثيّة ُتمثّل محاولة متواضعة لتســليط الضــوء على مكانة اللغة العربيّة 
عند علماء األصول مــن خالل عرض موجز ألهّم العناصر التي يستشــف مــن خاللها مدى اهتمام 
األصوليّيــن بهذه اللغة، ومــا صحب ذلك من آثار فقهيّــة تمثّل ثَمرة تلك البحــوث والكتابات التي 

عرضها األصوليّون في مؤلّفاتهم القيّمة. وقد قّسمت هذه الورقة إلى مبحثين:

المبحث األول: البناء اللغوّي عند األصولّيين، ويتكّون من المطالب التالية:
المطلب األول: بيان المصطلحات.

المطلب الثاني: مكانة اللغة العربية في علوم الشريعة.
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المطلب الثالث: نظرة األصوليّين إلى اللغة العربية.
المطلب الرابع: البحث اللغوّي عند األصوليّين.

الع األصوليّين على علوم اللغة. المطلب الخامس: سعة اط

المبحث الثاني: اآلثار الفقهّية
اكتفيت بذكر نماذج وأمثلة نظرًا لكثرتها وعدم إمكانيّة استقصائها. هذا واهللا الموفق.

٭ ٭ ٭
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التعريف باللغة:
قال ابن جني: حّد اللغة أصوات يعبــر بها كلّ قوم عن أغراضهم(1). فاللغة هي المشــتملة على 

أصوات يستعان بها على إفهام المخاطبين ما يريده المتكلّم من غرض.
ها بأنّها: كلّ لفظ وضع لمعنى(2). ا ابن الحاجب فقد حد أَم

وبمثل ذلك عّرفها اإلســـنوّي مع اختالف في اللفظ فقط، حيث قال: اللغات عبارة عن األلفاظ 
الموضوعة للمعاني(3).

وتعتبر اللغــة العربيّة إحدى اللغــات الحيّة التــي أّدت دورها وما زالت تؤديه فــي التعبير عن 
حاجات المجتمعات التي اعتمدتها.

يقول ابن خلدون: اللغة عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لسانّي ناشئ عن المقصد 
بإفادة، فال بــّد أن تصير ملكــة متقّررة في العضــو الفاعل وهو اللســان، وهي في كلّ أّمة بحســب 

اصطالحاتها(4).

الخصائص، ج 1، ص 34.  (1)
التفكير اللغوي، ص 30.  (2)

نهاية السول، ج 2، ص 12.  (3)
مقدمة ابن خلدون، ج 3، ص 1264.  (4)
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واللغة بمعناها العامّ تشــمل الجوانب النحوّية والصرفيّة والبالغيّــة، فهي مجموعة من الصور 
اللفظيّة، َتختزن فــي أذهان أفراد الجماعــة اللغوّية، وتســتخدم للتفاهم بين أبنــاء مجتمع معيّن، 

ويتلقّاها الفرد من الجماعة التي يعيش معها عن طريق السماع(1).

أصول الفقه:
أ ـ بمعنـــاه اإلضافّي: ـ أصول: جمع أصل، وهو في اللغة يطلق على عّدة معان منها: األســاس، 

ومنها ما منه الشيء، ومنها ما استند الشيء في وجوده إليه(2).
واصطالحاً: األِدلة(3). والفقه لغة: الفهم، أو فهم ما فيه من غموض(4). –

واصطالحاً: علم النفس ما لها وما عليها فعًال وتركاً(5)، أو: العلم باألحكام الشــرعيّة الفرعيّة، 
عن أدلّتها التفصيليّة باالستدالل(6).

ب ـ بمعناه اللقبّي: علم يقتدر به على اســتنباط األحكام الشرعيّة من أدلّتها(7)؛ فأصول الفقه 
يتناول األِدلة اإلجماليّة للفقه، كالخاّص يفيد القطع في مدلولــه، والعامّ يفيد الظنّ في مدلوله، 
واآلخر يدلّ على الوجوب ما لم تصرفه قرينــة، والنهي يدلّ على التحريم ما لم تدلّ القرينة على 

خالف ذلك.
أما األصولّي: فهو من ينسب إلى علم أصول الفقه بمعنى أنّ له قدماً راسخة في هذا الفن، كما 

أنّ اللغوّي من ينسب إلى علم اللغة، كالخليل بن أحمد، وسيبويه، والمبرد، وأضرابهم.

á©jô°ûdG  Ωƒ∏Y  »a  á q«Hô©dG  á¨∏dG  áfÉμe  :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

اختار اهللا 8 اللغــة العربيّة من بيــن اللغات وعاء لكتابة العزيز، وســنّة نبيّــه الكريم ژ ؛ 
فاهللا 8 يقــول: ﴿ z y } | { ~ ﴾ [يوســف: 2]، ويقول 8 : ﴿  ) ( 
* + , - . ﴾ [فصلت: 3]، وهما مصدرا التشريع، ولذا كانت هذه اللغة َمحلّ اهتمام 

لدى علماء المسلمين؛ ألنها لغة دينهم.

التفكير اللغوي الداللي، ص 31.  (1)
طلعة الشمس، ج 1، ص 94. لسان العرب ابن منظور، مادة أصل، ج 11، ص 16 وما بعدها.  (2)

شرح مختصر الروضة، ج 1، ص 123  (3)
شرح مختصر الروضة، ج 1، ص 129. طلعة الشمس، ج 1، ص 94. لسان العرب، مادة فقه، ج 13، ص 522  (4)

طلعة الشمس، ج 1، ص 95.  (5)
شرح مختصر الروضة، ج 1، ص 133. األحكام لآلمدي، ج 1، ص 22  (6)

طلعة الشمس، ج 1، ص 89. شرح مختصر الروضة، ج 1، ص120.  (7)
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يقول العّطار: «ومن غير شــّك أنّ اللغة العربيّة بلغت أوج مجدها وارتفعت إلى أعلى الذرى في 
عهد اإلسالم األّول؛ ألَنها أصبحت جزءًا من الدين، ولكنّ اهتمام أبنائها كان منذ العصر الجاهلّي، 
إّال أنّ هذا االهتمام ازداد بظهور اإلســالم، ففي عصر النبوة وصدر اإلســالم أخــذ الناس يهتّمون 

بالعربيّة كثيرًا، ويحرصون عليها؛ ألنها لغة القرآن الكريم والدين والرسول الصادق األمين(1).
فمن رام ســبر أسرار هذين األصلين وفهم ما فيهما من دقائق، واستخراج ما يشتمالن عليه من 
كنوز المعرفة وجواهر العلوم، فال بّد أن يأخذ بحّظ وافر من علم العربيّة، ولم يفت سلف األّمة هذه 
الحقيقة ولذا أولوها عناية فائقة، واعتبروها أساساً ضرورّياً لعلوم التفسير والفقه والحديث وغيرها 
مة الزمخشــرّي مبيّناً أهّميّة اللغة العربيّة «وذلك أنّهم  من علوم الشــريعة؛ وما أحسن ما قاله العال
ال يجدون علماً من العلوم اإلســالميّة: فقهها وكالمها وعلمي تفســيرها وأخبارهــا إّال وافتقاره إلى 
العربيّة بيّن ال يدفع ومكشــوف ال يتقنع، ويرون الكالم في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيّاً 
على علم اإلعراب والتفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه واألخفش والفّراء وغيرهم من النحوّيين 
البصرّييــن والكوفيّين، واالســتظهار فــي مآخذ النصــوص بأقاويلهم، والتشــبّث بأهداب فْســرهم 
وتأويلهــم.... فهم ملتبســون بالعربيّة أّيًة ســلكوا، غير منفكّيــن منها أينما وّجهــوا، كل عليها حيث 
سيّروا(2)؛ ألن هذه العلوم على اختالفها ال يمكن إدراك مفرداتها، وفهم دقائقها ومعانيها إالّ بمعرفة 

ألفاظها وذلك ال يوصل إليه إّال بمعرفة علم العربيّة»(3).
ويؤّكد ابن فارس كالم الزمخشرّي بقوله: «إنّ العلم بلغة العرب واجب على كلّ متعلّق من العلم 
بالقرآن والســنّة والفتيا بســبب حتّى ال غنى بأحد منهم عنه، وذلك أنّ القرآن نــازل بلغة العرب، 
ورسول اهللا ژ عربّي، فمن أراد معرفة ما في كتاب اهللا 8 وما في سنّة رسوله ژ من كلمة عربيّة 

أو نظم عجيب لم يجد من العلم باللغة العربيّة بّدًا(4).
ولهذه األهّميّة نَجد علماء العربيّة عرباً وأعاجم قد أوســعوها بحثــاً وتحقيقاً في مؤلّفاتهم منذ 
الخليل بن أحمــد، ويونس بن حبيب، وســيبويه، إلى وقتنا هــذا بين ماتن وشــارح، وناظم وناثر، 
ومسهب ومختصر، معتمدين في ما قّعدوه من قواعد، وما استخرجوه من ضوابط على عصر االحتجاج 
من خالل اســتقراء كالم من َيحتّج بعربيّتهم ولهذه المكانة الرفيعة للغــة العربيّة يروى عن الفّراء 

قوله: «قل رجل أنعم النظر في العربيّة، وأراد علما غيره إال سهل عليه»(5).

مقدمة تاج العروس، ص 5.  (1)
المفصل للزمخشري بشرح ابن يعيش، ج 1، ص 8.  (2)

شرح المفصل ابن يعيش، ج 1، ص 8.  (3)
الصاحبي، ابن فارس، ص 64.  (4)

معجم األدباء، ياقوت الحموي، ج 1، ص 15. الكوكب الدري، ص 46.  (5)
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ومن المبالغة في االعتداد بعلم العربيّة ما يروى عن أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي أنه 
كان يفتي الناس ثالثين سنة من كتاب ســيبويه. قال أبو جعفر الطبرّي: «سمعت الجرمي يقول: 
ـ : «فحدثت به  «أنا منذ ثالثين ســنة أفتي الناس في الفقه من كتاب ســيبويه» ـ قــال الطبري 
محّمد بن يزيد على وجه التعّجب واإلنكار»، فقال: «أنا ســمعت الجرمّي يقول هذا ـ وأومأ بيده 

ـ »(1). إلى أذنيه 
وها هو الكسائّي إمام المدرسة الكوفيّة يناظر الفقيه الحنفّي أبا يوسف في مسألة فقهيّه تعتمد 
النظر في أصل نحوّي، فقد سأل الكسائّي أبا يوسف بحضرة الرشيد، ما تقول في رجل قال المرأته: 
أنت طالق إْن دخلت الدار؟ قال: إن دخلت الدار طلّقت، قال الكسائي: أخطأت يا أبا يوسف. فضحك 
الرشيد ثم قال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال: «أَْن» فقد وجب الفعل، وإذا قال: «إْن» لم َيجب، ولم 

يقع الطالق، فكان أبو يوسف بعدها ال َيدع أن يأتي الكسائي(2).
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موضوع أصول الفقه الذي يبحث فيه هي األِدلة الشــرعيّة من حيث إثباتها الحكم الشرعّي(3). 
فعلم أصــول الفقه هو علــم أدلة الفقــه، وأهّمها: الكتــاب العزيز والســنّة النبوّيــة، ولغة هذين 
ـ ، ولذا اعتبر األصوليّون علم اللغــة العربيّة مصدرًا من  م  المصدرين هي اللغة العربيّة ـ كمــا تقد

مصادر ثالثة يستمّد منها أصول الفقه.
يقول اآلمدّي: «وأّما ما منه اســتمداده فعلم الــكالم والعربيّة واألحكام الشــرعيّة... وأّما علم 
العربيّة فلتوقف معرفة دالالت األدلة اللفظيّة من الكتاب والســنّة وأقوال أهل الحلّ والعقد من األّمة 
على معرفة موضوعاتها لغة من جهــة الحقيقة والمجاز، والعموم والخصــوص، واإلطالق والتقييد، 
والحذف واإلضمار، والمنطوق والمفهوم، واالقتضاء واإلشــارة، والتنبيه واإليماء وغيره مّما ال يعرف 
في غير علم العربيّة»(4). ويقول الطوفّي في هذا الســياق: «واعلم أنّ الكالم في اللغات هو كالمدخل 
إلى أصول الفقه من جهة أنّه أحد مفردات ماّدته، وهي الكالم والعربيّة، وتصوّر األحكام الشرعيّة، 
فأصول الفقه متوّقفة على معرفة اللغة لورود الكتاب والســنّة بهما اللذين هما أصول الفقه وأدلّته، 

فمن ال يعرف اللغة ال ُيمكنه استخراج األحكام من الكتاب والسنّة»(5).

طبقات الزبيدي، ص 75. الكوكب الدري، ص 47، مقدمة محمد عواد.  (1)
طبقات الزبيدي، ص 127.  (2)

مرآة األصول، مال خسرو، ج 1، ص 65 بحاشية األزميري. طلعة الشمس، ج 1، ص97.  (3)
اإلحكام، اآلمدي، ج 1، ص24. تيسير التحرير، ج 1، ص 46. شرح مختصر الروضة، ج 1، ص 468. طلعة الشمس، ج 1، ص99.  (4)

شرح مختصر الروضة، ج 1، ص 468.  (5)
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كما أنّهم ـ األصوليّيــن ـ نّصوا أنّ علــم العربيّة من النحو والصرف والبالغة شــرط في 
االجتهاد فال يصل العالم إلى هــذه الدرجة العلميّة ما لم يكن علــى دراية بهذا الفنّ ولذلك 
أخذ بعض العلماء على اإلمام أبي حنيفة عندما ســئل عن رجل شــيج رجــًال ِبحجر؟ فقال: هذا 
خطأ ليس عليه، ولــو رماه بأبي قبيس. «فقــد تحامل عليه أبو حامد الغزالــي ـ بناء على هذه 
الرواية ـ وقال عنه: لم يكن مجتهدا؛ ألنه فقد شرطاً أساسيّاً في المجتهد وهو النبوغ في اللغة 

العربيّة وعلومها»(1).

تها عن أبــي حنيفة وال عن تأويلها ـ إن  ة الرواية وعدم صح ولســت هنا بصدد الكالم عن صح
ـ ، وإنما الــذي يهّمنا هو ذلك االهتمام البالــغ من قبل األصوليّين بهــذا الفنّ، حيث يمثّل  ت  صح
عندهم شــرطاً مهّماً من شــروط االجتهاد التي ال غنى عنها، فكالم الغزالي يعطينا صورة جليّة عن 

ذلك االهتمام باللغة العربيّة.

فعلــى المجتهد معرفــة القدر الذي يتمكّــن به من إدراك خطــاب العرب، وفهــم عاداتهم في 
ــه، ومطلقه ومقيّده، ومجملــه ومبيّنه، وحقيقته  االســتعمال إلى حّد ُيميّز به بين عامّ الكالم وخاص
ومجازه، إّال أنّ جمهورهم ال يشــترط أن يصل المجتهد في هذا الفــنّ إلى درجة التبّحر فيه، بحيث 
يكون في مصاف الخليل بن أحمد وسيبويه والمبرد، وإنما يكفيه القدر الذي يتعلّق بالكتاب والسنّة، 
ويســتدلّ به على مواقع الخطاب، ودرك دقائق المقاصد فيه(2)، فيتمكّن من معرفة معانيها، وما فيها 
من لطائف حتّى تثبت له ملكة يســتحضر بها كلّ ما يحتاج إليه عنــد وروده عليه لينظر في الدليل 
العــه على هذا الفنّ أعمق  نظرًا صحيحاً، فيســتخرج منه األحكام اســتخراجاً قوّياً(3)، وكلّما كان اط
وأوســع، وتمكّنه فيه أرســخ وأقوى، كان إدراكه لمعاني الخطاب اإللهّي ووقوفه على مقاصده أقرب 

وأفضل، ووصوله إلى الصواب في ما يجتهد فيه أدّق وآكد.

وقد ذهب الفخر الرازي إلــى أنّ تعلّم علم العربيّة من اللغة والنحــو يجب أن يقوم به في كلّ 
عصر قوم يصلون حّد التواتر، وحّجته في ذلك أنّ معرفة الشــرع ال تحصل إّال بواسطة معرفة اللغة 
والنحو، والعلم بهما ال يحصــل إّال بالنقل المتواتر؛ ألَنه لو كان النقل فيــه عن طريق اآلحاد صار 
االســتدالل على جملة الشرع اســتدالالً بخبر الواحد، فيؤّدي إلى صيرورة الشرع مظنوناً ال مقطوعاً، 

وذلك ال يجوز(4).

المنخول، ص 471. التفكير اللغوي الداللي، ص 297.  (1)
كشف األسرار، العالء البخاري، ج 4، ص 28. البحر المحيط، الزركشي، ج 8، ص 233. طلعة الشمس، ج 2، ص 418.  (2)

إرشاد الفحول، ص 251.  (3)
شرح المفصل، الفخر الرازي، نقًال عن البحر المحيط للزركشي، ج 2، ص 228.  (4)
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ا كانت الصلة بيــن اللغة وعلم األصول وثيقة، إذ هي األداة التي تســاعد األصوليّين في  لَم
فهم النّص الشــرعّي، وتعينهم على إدراك مقاصده، كانت عنايتهم بها عناية فائقة، واهتمامهم 
بدراستها واسعاً، فتناولوا في مصنّفاتهم قضايا لغوّية عديدة فيما أطلقوا عليه (مباحث اللغة، أو 
المبادئ اللغوّية، أو المباحث اللفظيّة)(1) تناولوا فيها بحوثاً لغوّية ونحوّية وصرفيّة وبالغيّة، وقد 
أخذت هذه المباحث حيّزًا واسعاً في مؤلّفاتهم، ولهذا نجد إمام الحرمين يقول: «اعلم أن معظم 
الكالم في األصول يتعلّق باأللفاظ والمعاني، أّما المعاني فســتأتي في كتاب القياس ـ إن شــاء 
ـ ، وأّما األلفاظ فال بّد من االعتناء بها، فإنّ الشــريعة عربيّة ولن يســتكملها المرء خالل  اهللا 
االستقالل بالنظر في الشــرع ما لم يكن رّياناً من النحو واللغة»(2)، وأبرز المسائل التي تكلّموا 
فيها: مفهــوم اللغة، وهل هي توقيفيّة أو من وضع البشــر، واالشــتقاق، والمشــترك، والحقيقة 
والمجاز، واألمــر والنهي، والعامّ والخــاص، ومخّصصات العموم المتّصلــة، والمطلق والمقيد، 
والمنطوق والمفهوم، والمبيّن والمجمل، ومعاني الحروف، وقد أطالوا النفس في هذه الجوانب، 
وبحثوها بحثاً مستفيضاً تكاد تربو على نصف كتبهم األصوليّة حتّى إنّ منهم من أفرد لبعض هذه 
المســائل مؤلّفات خاّصة كالعّالمة القرافي حيث تكلّم في االســتثناء وما تفــّرع عليه في كتاب 

خاّص سّماه (االستغناء في االستثناء).
والصالح العالئّي في بحثه لصيغ العموم أفرد لها مصنّفاً تناول فيه األلفاظ الدالة على العموم 
ص كتابه  مستقصياً لخالف العلماء وأدلّتهم وســّماه (تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم). كما خص

(تحقيق المراد في أنّ النهي يقتضي الفساد) لبحث داللة النهي على فساد المنهّي عنه.
مة الســبكي علي بن عبد الكافي حيث ألّف كتاباً مفردًا لكلمة (كلّ) ســّماه (كلّ وما  والعال

عليه تدلّ).
وكانت بحوثهم في معظم هذه الجوانب تركز على الجانب الداللّي، ولهذا يقول الزركشّي تحت 
عنوان «مباحث اللغة»: «وإنما ذكرناها في أصــول الفقه ألنّ معظم نظر األصولّي في دالالت الصيغ 
كالحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، وأحكام األمــر والنهي، ودليل الخطاب، ومفهومه، فاحتاج 

النظر إلى ذلك تكميًال للنظر في األصول»(3).

البحــر المحيــط، ج 2، ص 228. المســتصفى، ج 1، ص 318، اإلحكام، ج 1، ص 31. تيســر التحرير، ج 1، ص 49. إرشــاد   (1)
الفحول، ص 12.

البرهان، ج 1، ص 169.  (2)
البحر المحيط، ج 2، ص 228.  (3)
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فبحثهم في األمر ـ مثًال ـ يختلف عن بحث علماء النحــو، فالنحوّيون تكلّموا عن فعل األمر من 
حيث حكمه اإلعرابّي، وأنّه فعل مبنّي على الســكون إّال إذا اّتصل به ألف االثنين أو واو الجماعة أو 
ياء المخاطبــة، فيبنى على حذف النــون، أو كان معتلّ اآلخــر فيبنى على حذف حــرف العلة، وأن 
الفاعــل إن كان للواحد المذكر فهو ضمير مســتتر وجوبــاً تقديره أنت، أو لالثنيــن فالفاعل ألف 

االثنين مبني في محل رفع وهكذا.
أّما علماء األصول فلم يتعّرضوا لهذه الجوانــب، وإنّما تكلّموا عن داللة األمر هل يفيد الوجوب 
ما لم تصرفه قرينة، أو هو للندب أو لإلباحة أو مشــترك بينها، وهل يــدلّ على الفور أو التراخي، 
وهل يفيــد التكرار أو ال يفيد وهل يدلّ علــى النهي عن ضّده أو على مجّرد الكــّف عن الفعل، إلى 

غيرها من المباحث المتعلّقة بالجانب الداللّي، وكذا بالنسبة للنهي.
فعلماء النحــو يتكلّمون عن صيغــة النهي وأنّهــا ال الناهية تدخل على المضــارع كقولك: 
ال تفعل شــّرًا، وال الناهية تعمــل الجزم في الفعــل، والفعل يكون مجزوماً وعالمــة جزمه إّما 
الســكون إن كان صحيح اآلخر، أو حذف حرف العلّة إن كان معتلّ اآلخر، أو حذف حرف النون 

إن كان من األفعال الخمسة.
أّما األصوليّون فيبحثون في مدلول هذه الصيغة هل يفيد التحريم أو الكراهة أو غير ذلك على 

خالف بينهم، وهل يقتضي النهي فساد المنهّي عنه أو ال يقتضي.
نعم قد يتّفقون في بحث مجموعة من المســائل، لكنّ األصوليّيــن يضيفون على ذلك ما يترّتب 

على تلك المسائل من آثار فقهيّة، كما هو الحال بالنسبة لمعاني حروف الجّر.
وقد كانــوا يلتزمون الدّقة فــي التعبير عن بيان داللــة اللفظ، فعندما تكلّموا عــن داللة الواو 
العاطفة، ذهب الجمهور إلى أنّهــا للجمع، لكن حينما عبّر جماعة منهم عــن ذلك المدلول بقوله: 

«للجمع المطلق» ثار عليهم آخرون ولم يرتضوا هذا التعبير؛ ألنها ال تدلّ على المقصود.
قال ابن السبكّي معقّباً على ابن الحاجب: «ولو قال: مطلق الجمع لكان أسّد لما في الجمع 
المطلق مــن إيهام بتقييد الجمع باإلطــالق، والغرض نفي التقييد»(1)، ومّمــن اعترض على هذا 
التعبيــر المرداوي ونــّص عبارته: «وال يصــّح التعبير عنهــا بأنّها للجمع المطلــق؛ ألَنه ال يفي 
بالمراد، وإن كان قد عبّر بذلك ابن الحاجب والبيضاوّي وجمع»(2)، وحّجته في ذلك أنّ المطلق 
ـ : قام سالم وغانم، ال يدخل  هو الذي لم يقيّد بشــيء، فتدخل فيه صورة واحدة، فقولنا ـ مثًال 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 431.  (1)
التحبير شرح التحرير، ج 2، ص 602.  (2)
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فيه القيد بالمعيّة، وال بالتقديم وال بالتأخير، لخروجهــا بالتقييد عن اإلطالق، بخالف التعبير 
بمطلق الجمع، فإنّ معناه أّي جمع كان، فحينئذ يشمل الصورة كلّها(1)، وهكذا أخذ النقاش بينهم 

يشقّ مجراه.
إّال أنّ بحوثهم في جانب اللغــة والنحو رّبما تخرج عن مقصودهــم، وتفيض على حاجاتهم في 
بعض األحيان كالبحث في أقسام االشتقاق الصغير والكبير واألصغر واألكبر، مع أنه ليس من حاجة 
األصولّي، ففي التحرير وشرحه: «واالشتقاق الكبير ليس من حاجة األصولّي؛ ألَن المبحوث عنه في 
األصول إنّما هو المشتقّ باالشــتقاق الصغير»(2). وكذا في إعراب المستثنى، ومتى يجب نصبه ومتى 
يجوز فيه الوجهان، وهل العامل فيه «إّال»، أو الفعل المضمر تقديره: اســتثنى، أو اسم إنّ، وخبرها 
محــذوف تقديره ـ في قولك: قام القوم إّال زيــدًا ـ إنّ زيدًا لم يقم(3)، ولعلّ اســتطرادهم في هذه 
المسائل يرجع إلى حبّهم للّغة والنحو، وانشراح صدورهم لمباحثهما، يقول الغزالي: «كما حمل حّب 
اللغة والنحو بعــض األصوليّين على مزج جملة مــن اللغة والنحو باألصول، فذكــروا فيه من معاني 

الحروف ومعاني اإلعراب جمًال هي من علم النحو الخاّصة»(4).

á q«Hô©dG  Ωƒ∏Y  ≈∏Y  ø« q«dƒ°UC’G  ´Ó uWG  á©°S  :¢ùeÉîdG  Ö∏£ªdG

ح به كثير من علماء األصــول في مصنّفاتهم من عدم اشــتراط االجتهاد في علوم  رغم ما صــر
العربيّة. واإلحاطة بها، وإنمــا يكفي المجتهد أن يعرف القدر الذي يتعلّق بالكتاب والســنّة، ويعينه 
على فهم الخطاب العربّي ليتمكّن من اســتنباط الحكم من الدليل(5)، فإن المتتبّع لكالمهم والناظر 
الع واسع بعلومها، وفهم عميق لها، وإدراك لدقائقها، فقد  بحوثهم في مجال العربيّة يجدهم على اط
كانوا يناقشون المتخّصصين في مجال العربيّة، وال يسلمون آلرائهم في كثير من األحيان، ويتعقّبونهم 

في استقرائهم.
فها هو الزركشّي ـ على ســبيل المثال ـ يتعقّب ابن فارس حينما يقول: ويقع في الكلمة الواحدة 
لغتان كالصرام وثالث كالزجاج، وأربع كالصداق، وخمس كالشــمال، وســّت كالقسطاس، وال يكون 

أكثر من هذا(6).

المرجع السابق نفسه. تيسير الوصول إلى منهاج األصول، ج 3، ص 52.  (1)
التحرير بشرح التيسير، ج 1، ص 67.  (2)

االستغناء، ص 67.  (3)
المستصفى، ج 1، ص 10.  (4)

كشف األسرار، ج 2، ص 28. البحر المحيط، ج 8، ص 233. شرح تنقيح األصول، ص 437. طلعة الشمس، ج 2، ص 418.  (5)
الصاحبي، ص 59. البحر المحيط، ج 2، ص 254.  (6)
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قال الزركشــي: «وهذا غريب، فقد حكوا في «األصبع» عشــر لغات، وكــذا «األنملة» ونظائره 
كثيرة، وقيل في: «أف» خمسون لغة»(1).

 e d  ﴿ :وفي مســألة «كلّ» إذا أضيفت إلى نكرة يراعى معناها دون لفظها كقوله تعالى
h g  f ﴾ [الطور: 21]، وقوله: ﴿ q p o n ﴾ [آل عمران: 185].

قال أبو حيّان صاحب (تذكرة النحاة وارتشاف الضرب): وينقض هذه القاعدة قول عنترة:
ـــّرة ــن ث ــي ــيــه كــــّل ع فــتــركــن كـــّل حــديــقــة كــالــدرهــمجــــادت عــل

وكان قياس ما قالــوا فتركت، وعلى بيت عنترة يجوز كلّ رجل فاضل مكرمون؛ فتعقّبه الســبكي 
بقوله: وما ذكروه ال ينتقض بذلك، وال يلزم على بيت عنترة جواز التركيب الذي ذكره؛ ألن الضمير 
في بيت عنتــرة يعود على العيون التي يدلّ عليها قوله: «كلّ عيــن» وال يعود على كلّ عين، وإذا كان 
كذلك، لم يحصل نقض ما قالوه، ألنّهم إنّما تكلّموا في عــود الضمير على «كلّ» وإنما يتعيّن ذلك 
ا هو في الجملة  إذا كان فــي جملتها. أّما في جملة أخرى فيجوز عود الضمير عليهــا وعلى غيرها ِمم
كما ذكرناه، وإنّما أعاد عنتــرة الضمير على العيون ولم يعده على كلّ عيــن ألَنهُ لو أعاده على كلّ 
عين وقال: «تركت» كان الترك منسوباً لكل واحدة، وليس كذلك، فأعاده على العيون ليعلم أنّ ترك 

كلّ حديقة كالدرهم ناشئ عن مجموع العيون ال عن كلّ عين واحدة(2).
ونجد الشــاطبّي يصّرح بأنّ مقدار القوّة العلميّة للمجتهد تعتمد علــى مقدار تحصيله في علوم 
العربيّة، حيث يقول: «... ألن الشــريعة عربيّة، وإذا كانت عربيّة فال يفهمها حقّ الفهم ِإال من فهم 
العربيّة حقّ الفهم... فإذا فرضنا مبتدءًا في فهم العربيّة، فهو مبتدئ في فهم الشــريعة، أو متوّسط 
فهو متوّسط في فهم الشريعة.... فإذا انتهى إلى درجة الغاية العربيّة كان كذلك في الشريعة...»(3).
على أنّ األصوليّين تناولوا بحوثاً في اللغة هي من الدّقة واألهّميّة بمكان لم يسبقهم إليها أهل 
االختصاص؛ كبحوثهم في مفاهيم الشرط والوصف والحصر والغاية، وبحوثهم في الداللة السياقيّة 

ا لم يتعّرض له علماء العربيّة. للنّص بجملة من إشارة وعبارة واقتضاء وغيرها ِمم
وفي هذا السياق جاء في التحرير وشــرحه: «... أحكام كلّيّة لغوّية اســتخرجها أهل هذا العلم 
ـ أي األصول ـ من اللغة العربيّة باســتقرائهم إّياها إفرادًا وتركيباً ألقســام من العربيّة جعلوها ماّدة 

له، وإن كانت هذه األحكام في نفس األمر ليست مدّونة قبله»(4).

البحر المحيط، ج 2، ص 254.  (1)
كل وما عليه تدل، السبكي، ص 577.  (2)

الموافقات، ج 4، ص 115.  (3)
التقرير والتحبير، ج 1، ص 65. تيسير التحرير، ج 1، ص 46. البحث النحوي عند األصوليين، ص 53.  (4)
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á q«¡≤ØdG  QÉKB’G  :»fÉãdG  åëÑª`dG

ا ال شــك فيه أنّ فهم النّص، وإدراك حكمته الســتنباط األحكام الشــرعيّة منه يتأثّر بطبيعة  ِمم
اللغة العربيّة، إذ هو نّص نزل بهذه اللغة ســواء كان من القرآن الكريم أو السنّة النبوّية، وقد ترّتب 
على ذلك االختالف في فهمه بين علماء األصول، ذلك ألنّ العربيّة متعّددة األساليب، وواسعة األلفاظ 
والمعاني، وقد استخدم النّص هذه األساليب والتعبيرات في مخاطبة القلب والعقل، فنجد فيه التعبير 
الــذي تتعّدد احتماالته، وفيها مــا يدلّ على المراد بالمنطــوق وفيها ما يدلّ بالمفهــوم، كما أنّ فيه 
المشترك الذي يحتاج إلى تحديد المراد منه، وفيه المجمل والمفّسر، والمطلق والمقيّد، وغير ذلك 
مّما هو مبسوط في كتب األصول، كلّ ذلك أّدى إلى وقوع االختالف بينهم في فهم المراد منه. وهذه 
أحد أسباب الخالف بين علماء الشريعة كما هو صريح عبارة ابن السيّد البطليوسّي حيث يقول: «إنّ 
الخالف عرض ألهل ملّتنا من ثمانية أوجه، كلّ ضرب من الخالف متولّد منها، متفّرع عليها: اشتراك 

األلفاظ والمعاني، والحقيقة والمجاز، واإلفراد والتركيب، والخصوص والعموم......»(1).
ولقد كان الختــالف األصوليّين في كثيــر من القضايــا اللغوّية أثر كبير في صــدور األحكام 
الشــرعيّة التي هي ثمرة ماّدة أصول الفقه، نجدها واضحة في الفروع الفقهيّة وهي واسعة ومتعّددة 

تكاد ال تحصى.
ولذا فإنني أكتفي بإيراد بعض تلك الفروع لبيان األثر الفقهّي المترّتب على خالف األصوليّين 

في قضايا اللغة، من دون التعّرض ألدلّتهم ومناقشتهم حتّى ال يطول البحث.

:áØWÉ©dG  hGƒdG  ád’O ٭ 
اختلــف األصوليّون في داللة الــواو العاطفة هل تفيد مجــّرد مطلق الجمــع، أم أنّها تدلّ على 

الترتيب؟
اختار جمهورهم داللتها على مطلق الجمع، أي أنّها تدلّ على مجّرد االجتماع في الحكم من دون 
أن يقيّد حصوله من كليهمــا ـ المعطوف والمعطوف عليه ـ في زمان، أو ســبق أحدهما على اآلخر، 
فقد يكونان متصاحبين كقوله تعالى: ﴿ ! " # ﴾ [العنكبوت: 15]، وقد يكون ما قبلها 
سابقاً على ما بعدها كقوله ســبحانه: ﴿ @ C B A ﴾ [الحديد: 26]، وقد يكون متأّخرًا عنه 

كقوله 8 : ﴿ % & ' ) ( * + ﴾ [الشورى: 3](2).

اإلنصاف، ص 33.  (1)
رفع الحاجب، ج 1، ص 431. بيان المختصر، األصفهاني، ج 1، ص 266. المحصول بشرح النفائس، ج 3، ص 993. نهاية السول،   (2)

ج 2، ص 186. شرح الكوكب الساطع، ج 1، ص 490.
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بينما ذهب بعضهم إلــى أنّها تدلّ على الترتيب، أي أن يكون مــا قبلها متقّدماً في الوجود 
ا بعدها(1). عم

ولكلّ من الفريقين ما يســنده مــن أدلة وحجج مــن كالم من َيحتّج بهــم، وعليها إيرادات 
ومناقشات.

ولهذا الخالف بينهم تترتب آثار فقهية في َمجموعة من الفروع منها:
الترتيب فــي أعضاء الوضوء المأمور به فــي قوله 8 : ﴿  ! " # $ %  ـ  1

 0 / . - , + * ) ( ' &
1 ﴾ [المائدة: 6] حيث كان العطف بين هذه األعضاء بحرف الواو.

فمن ذهب إلى أنّ الواو تقتضــي الترتيب، فقد أوجب الترتيب في أعضــاء الوضوء، ومن قال: 
ِإنهَا ِلمطلق الجمع لم يوجب ذلك(2).

لو قال لزوجته: إن دخلت الدار وكلّمت بكرًا َفأنت طالق. ـ  2
فمــن ذهب إلى داللتها علــى الترتيب َفِإنهُ ال يقــول بطالقها في ما لــو كان تكليمه إياها قبل 

دخوله الدار.
ا القائل بأنّهــا ِلمطلق الجمع فتطلــق بناء على مذهبه، ســواء وقع قبل الدخــول أو بعده أو  أَم

متصاحبين(3).

:z»````a{ ٭ 
هي حرف من حروف الجّر، وضعتها العرب لتدلّ على الظرفيّة الزمانيّة والمكانيّة، سواء أكانت 

الظرفيّة حقيقيّة كقولهم: الماء في الكوز، أم مجازّية مثل: خالد في البلد.
لكنّ األصوليّين اختلفوا في حكمها مع ظرف الزمان إذا حذفت، هل هو نفس حكمها إذا ظهرت، 
أي هل يســوّي بينهما في الحكم بحيث تقتضي اســتيعاب الفعل جميع الظــرف، أم أنّها إذا حذفت 

استوعبت، وإذا لم تحذف لم تستوعب؟
اختار كثير من األصوليّين عدم التفرقة في المسألتين، بينما قال آخرون بالتفرقة بينهما.

كشف األسرار، ج 2، ص 204. فواتح الرحموت، ج 1، ص 232. البحر المحيط، ج 3، ص 253.  (1)
تخريج الفروع على األصول، ص 56. الكوكب الدري، ص 334.  (2)

أثر اللغة في اختالف المجتهدين، ص 202.  (3)
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وبناءً على هذا الخالف:
 هذه الليلــة في هذا البيت فأنت طالــق، فباتت بعض الليل ثم لو قــال الرجل لزوجته: إن بت

خرجت، فال يقع الطالق؛ ألَن المبيت لم يستغرق الليل كلّه.
ا لو قال لها: إن بّت في هذه الليلة فأنت طالق، فباتت بعضه ثم خرجت فإنّها تطلّق. أَم

هذا مذهب من قــال بالتفرقة، بين كون «فــي» محذوفة، وبين كونها غيــر محذوفة، فإنّها في 
المسألة األولى حذفت فاقتضت االستغراق، ولذلك ال تطلّق إّال إذا استوعبت الليل كلّه.

 وفي المســألة الثانية ذكرت، فال تقتضي اســتيعاب الظرف، ولذلك حكموا بوقوع طالقها؛ ألَن
الفعل وهو المبيت وقع في ذلك الظرف وهو الليلة، ولو لم يستوعبه.

 ا من ذهب على عــدم التفرقة بين ذكر «في» وحذفها فال تطلق عندهم في المســألتين؛ ألَن أَم
«في» تقتضي استغراق الفعل للظرف سواء حذفت أم ذكرت(1).

áØdÉîªdG  Ωƒ¡Øe ٭ 
يراد به: داللة اللفظ على ثبوت حكم للمســكوت عنــه ُمخالف ِلما دلّ عليــه المنطوق، أي أن 
يخالف المســكوت عنه حكم المنطوق به، كقوله ژ : «في الغنم السائمة زكاة» يفهم من الحديث 

أنّ غير السائمة ال زكاة فيها.
وهذا ما يسمى عند األصوليّين كذلك دليل الخطاب(2).

وقد اختلفوا في هذا المفهوم هل يحتّج به، ويعتمد عليه في إثبات األحكام الشرعيّة أم ال؟
أ ـ ذهب الجمهور إلى حّجيّته، فيؤخذ به، ويعمل بمقتضاه؛ ألَن المتبادر إلى الفهم من أساليب 
العرب وعرفهم في اســتعمال عباراتهم أنّ تقييد الحكم حيث يوجد القيــد، وعلى نفيه حيث ينتفي، 

وقال بذلك جماعة من أئّمة اللغة كأبي عبيدة، وتلميذه أبي عبيد وغيرهما(3).
بينمــا ذهب الحنفيّة وابن ســريج، والقفال الشاشــي، وبعض الحنابلة، وآخرون إلــى أَنهُ ليس 
ردًا في أســاليب العربيّة تخصيص الحكــم بوصف، أو تقييده  ه ليس مطة، فال يعــول عليه؛ ألَن بحج
بشرط أو عناية أو عدد يدلّ على إثبات الحكم حيث يوجد القيد، وعلى نفيه حيث ينتفي، فال يجوز 

الجزم بذلك، فاألمر يحتاج إلى نقل متواتر عن العرب، وحيث ال تواتر فال يؤخذ به(4).

طلعة الشمس، ج 1، ص 493.  (1)
البرهان، ج 1، ص 449. اإلحكام، ج 2، ص 191. ارشاد الفحول ص 178. طلعة الشمس، ج 1، ص 519.  (2)

شرح اللمع، الشيرازي، ج 1، ص 428. األحكام، ج 2، ص 191.  (3)
حاشية األزميري، ج 2، ص 101. ارشاد الفحول، ص 179. طلعة الشمس، ج 1، ص 519.  (4)
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وترتب على هذا الخالف أثر يظهر في مجموعة من الفروع الفقهية منها:

1 ـ المطلقة ثالثاً إن كانت غير حامل فهل لها نفقة ـ يخاطب المطلق بدفعها ـ أم ال؟
يقول اْلَحقّ 4 : ﴿  , - . / 0 1 2 3 4 ﴾ [الطالق: 6].

ا لو  فمنطــوق اآلية يفيد وجوب اإلنفاق علــى المطلقة إن كانت حامًال، وهذا ال خــالف فيه، أَم
كانت غير حامل فما الحكم؟

من قال ِبمفهوم المخالفة ـ وهم الجمهور ـ حكم بأنّ ال نفقة عليها اعتمادًا على مفهوم الشــرط 
في اآلية الكريمة، حيث رتبت اآلية الكريمة وجوب النفقة على حصول شرط، وهو أن تكون المطلّقة 

البائن حامال، فيفهم من ذلك أنّ الحائل ال نفقة لها النتفاء الشرط.
ة فيه، فإنّه يقــول بوجوب النفقة لكلّ  ـهُ ال حج ا من ذهب إلى عــدم االعتداد بالمفهوم، َوأَنـ أَم
ة من طالق، فيدخل في هذا الحكم الحائل، إذ النّص الســابق ساكت عند حكم نفقة الحائل،  معتد
 P O N M L KJ I H G F ﴿ :فينظر إلى غيره من النصوص، كقولــه تعالى
S R Q ﴾ [الطالق: 7]، والحكمة من وجــوب النفقة هي االحتباس لمصلحة الزوج، وهذه باقية ما 

ة، سواء كانت حامًال أو غير حامل(1). دامت المرأة في العد

2 ـ إذا لم يكن النخل مؤبرًا ثم بيع فهل يدخل ذلك التمر في البيع أم ال؟
ففي الحديث الشــريف من طريق ابن عمر ^ أنّ رسول اهللا ژ قال: «من ابتاع نخًال بعد أن 

يؤّبر فتمرتها للبائع إّال أن يشترطها المبتاع».
فمنطوق الحديث يفيد أنّ ثَمر النخل المؤّبر ال يدخل في البيع إّال إذا اشــترطه المشتري، وإّال 

بقي في ملك البائع.
أّما إن لم يكن مؤّبرًا فهل يتّبع البيع أم حكمه كسابقه؟

اختار الجمهور دخوله في البيع، فينتقل إلى ملك المشــتري مع أصله، عمًال بمفهوم المخالفة؛ 
ألَن الحديث دلّ بمنطوقــة أنّ التمر الذي ال يدخل في البيع هو المؤّبــر، فيفهم منه أنّ غير المؤّبر 

يدخل في البيع النتفاء الصفة.
ا من لم يأخذ بمفهوم المخالفة َفِإنهُ يقول: ال يدخل في البيع؛ ألَن الحديث ســكت عن  أَم
حكم غيــر المؤّبر، ثم اعتمد هؤالء على دليل آخر يفيد عدم دخول التمر في البيع ســواء كان 

مناهج األصوليين د. خليفة با بكر ص 179. أثر اللغة، ص 341.  (1)
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مؤّبرًا أو غير مؤبــر، وهو دليل القياس، حيث قاســوا التمر على الزرع فــي أرض مبيعة، فإنّ 
الــزرع ال يدخل في بيع تلك األرض؛ ألَن اّتصاله باألرض للقطــع ال للبقاء، فيقاس علية الثمر 

للعلّة نفسها(1).

:™«ªLh  qπc  ,øe ٭ 
هذه األلفاظ من صيغ العموم كما نّص عليها علماء األصــول، ولكنّ داللة كلّ منها تختلف عن 

داللة األخرى.
فمن الشرطيّة: تفيد عموم الجنس، ال أفراد: واحدًا واحدًا.

وكلّ: الستيعاب كلّ فرد.
وجميع: تدلّ على العموم على سبيل االجتماع أي نجعل جميع أفراد معناها في حكم فرد واحد.

بناء على ذلك لو قال شخص:
من دخل هذه القاعة أَوالً فله خمسون رياالً.

كل من دخل هذه القاعة أَوالً فله خمسون رياالً.
جميع من دخل هذه القاعة أَوالً فله خمسون رياالً.

فدخل أربعة أشخاص دفعة واحده أوالً.
ففي الصيغة األولى: ال يســتحقّ أحد شــيئاً من ذلك المبلغ؛ ألَن الداخــل جماعة، فال يصدق 
 ل، ألَنهُ أَوهُ يصدق عليــة أَنعليهم ذلك؛ نعم، لو دخل واحد فقط فحينئذ يســتحقّ المشــروط، ألَن

«من» تقتضي عموم الجنس ال أفراد واحدًا واحدًا.
ا في الصيغة الثانية: فإن كلّ واحد من هؤالء األربعة يســتحقّ، ما هو مشروط للواحد فيعطي  أَم
كلّ منهم خمسين رياالً؛ ألَن «كلّ» تفيد استيعاب كلّ فرد، فيصدق على األربعة إذا دخلوا جميعاً أنّهم 
أّول، ويســتحقّ كلّ واحد منهم ذلك المبلغ لداللــة كلّ على األفراد مفّصًال، ولهــذا يفّرق بين قول 

القائل: للرجال عندي درهم، ولكلّ رجل عندي درهم.
وفــي الصيغة الثالثة: يســتحقّ مجموعهم خمســين رياالً فتــوزّع بينهم؛ ألَن «جميــع» تدلّ على 

االجتماع، فاستحقّ الجميع ذلك المشروط للداخل أّوالً بينهم كلّهم(2).

مناهج األصوليين ص 196. أثر اللغة، ص 339.  (1)
تلقيح الفهوم، ص 300. كشف األسرار، ج 2، ص 8. طلعة الشمس، ج 1، ص 224.  (2)
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إذا ورد النهي عن أمر شــرعّي فهل األصل في ذلك النهي الداللة على فسـاد المنهّي عنه 

أم ال؟
ذهب أبو حنيفة وأبو عبد اهللا البصرّي وبعض اإلباضيّة واختاره الســالمّي إلى أنّ النهي ال يدلّ 
على فساد المنهّي عنه، أي إذا نهينا عن فعل شيء فال يدلّ هذا النهي على أنّ النهي عنه ال يعتّد به 
أصًال(1)، بينما اختــار آخرون أَنهُ يدلّ على الفســاد منهم الظاهرّية وأحمد بــن حنبل، وجماعة من 

الشافعيّة وكثير من اإلباضيّة(2).
ورجح الغزالي والفخر الرازي وابن الحســين البصرّي أنّ النهي يقتضي الفســاد في العبادات 

دون المعامالت(3).
ا الحنفيّة فقد قالوا: بأن النهي يدلّ على الفســاد إن كان النهي لذات الشــيء كالكفر، وبيع  أَم

الحّر؛ وال يدلّ على ذلك إن كان النهي لصفة فيه كوطء الحائض(4).
هذا الخالف بينهم في هذه القضية ترّتبت عليه آثار فقهيّة، ومن تلك اآلثار البيع وقت النداء 

يوم الجمعة هل ينعقد أوالً؟
يقول اهللا تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' )( * + , - . 
/0 1 2 3... ﴾ [الجمعة: 9]؛ فمن ذهب إلى أنّ النهي ال يدلّ على فساد المنهّي عنه قال: بأنّ 
عقد البيع فــي ذلك الوقت ثابت ويترّتب عليه آثاره من انتقال ملكيّة المبيع إلى المشــتري، وملكيّة 

الثمن إلى البائع، مع ترّتب اإلثم عليهما؛ ألَنهُما فعال منهيّاً عنه شرعاً.
وكذا من حكم بأنّ النهي يدلّ على الفساد في العبادات من دون المعامالت؛ فالبيع ثابت عنده.
والقائلون بأنّ النهي يدلّ على الفســاد إن كان النهي لذاته يعتبر البيع ثابتاً عندهم؛ ألَن البيع 

لم يكن منهيّاً عنه لذاته، َوِإنَما ألجل النداء يوم الجمعة.
أّما القائلون بأنّه يقتضي الفساد مطلقاً فيوجبون فساد العقل وفسخ البيع(5).

كشف األسرار، ج 1، ص 528. فواتح الرحموت، ج 1، ص 396. طلعة الشمس، ج 1، ص 189.  (1)

شرح مختصر الروضة، ج 1، ص 430. إرشاد الفحول ص 110. طلعة الشمس، ج 1، ص 189.  (2)
المراجع السابقة نفسها.  (3)
المراجع السابقة نفسها.  (4)

أثر اللغة، ص 462.  (5)
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اختلــف األصوليّون فــي مطلق األمــر، أي إذا عري األمر عــن قرينة تدلّ علــى إرادة المّرة أو 

التكرار. هل يدلّ على التكرار أم ال؟

ذهب جماعة من األصوليّين إلى أَنهُ يقتضي التكرار، منهم المزني والشــيرازي واإلســفراييني 
وعبد القاهر البغدادي وعزي إلى الشافعّي(1).

وذهب آخرون إلى أَنهُ يقتضي المّرة الواحدة، منهم أبو علّي الجبائي وأبو هاشــم وأبو عبد اهللا 
البصرّي وجماعه من الحنفيّة(2).

بينما ذهب فريق ثالث إلى أَنهُ يدلّ على مطلق الطلب من غير إشــعار بالوحدة أو بالكثرة، وهو 
مذهب اآلمدّي وابن الحاجب والجوينّي والبيضاوّي والسالمّي(3).

وترتــب على هــذا الخالف أثر شــرعّي في الفــروع الفقهيّة، ومــن تلك الفــروع: الجمع بين 
الفريضتين بتيّمم واحد. فاهللا 8 يقــول في ُمحكم كتابه العزيز: ﴿ ! " # $ % 
 < ; : 9 8 76 5 4 3 ..., + * ) ( ' &
= < ? @ L K J I H G F E D C B A... ﴾ [المائدة: 6].

ته أنّ اهللا  األمر يقتضي التكرار لم يجوّز الجمــع بين فريضتين بتيّمم واحد، وحج فمن قال بأن
يقول: ﴿  $ % & ' )... ﴾ ووجه االســتدالل أنّ كل قائم إلى الصالة يؤمر بالغسل 
إن قدر على ذلك، وبالتيّمــم بالتراب إن عجز، والقائم إلى الصالة الثانية مأمور بالغســل إن قدر 

فكذا هو مأمور بالتيّمم إن عجز إذ األمر يقتضي التكرار.

ا من ذهب إلى أنّ األمر ال يفيد التكرار فيصّح عنه تيّمم واحد لصالتين(4). أَم

٭ ٭ ٭

كشــف األســرار، ج1، ص 281. شــرح تنقيح الفصول، ص 130. التلويح على التوضيــح، ج 1، ص 158. نهاية الســؤل، ج 2،   (1)
ص 274. طلعة الشمس، ج 1، ص 156.

كشف األسرار، ج 1، ص 283. تيسير التحرير، ج 1، ص 351. إرشاد الفحول ص 97. شرح تنقيح الفصول، ص 130.  (2)
المراجع السابقة نفسها.  (3)

تخريج الفروع على األصول، ص 78.  (4)
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áªJÉîdG

م: ا تقد تبيّن ِمم
وا به اهتماماً ال مزيد عليه، وأفاضوا الكالم  – أنّ البناء اللغوّي أصل أصيل عند علماء األصول اهتم

فيه بحيث كانت ُبحوثهم في هذا الجانب تزيد على النصف في معظم مؤلفاتهم.
ا يترتب عليه خالف في كثير من قضايا اللغة  – إنّ فهم النّص الشــرعّي يختلف من عالم آلخر ِمم

والنحو، كما يظهر ذلك جليّاً لمن طالع تلك المصنّفات.
تعتبر وسيلة فهم النّص سبباً من أسباب الخالف الذي جرى، ليس بين األصوليّين فحسب؛ بل  –

بين علماء الشريعة بصفة عاّمة.
ترّتب على الخالف بين علماء األصول في قضايا اللغة آثار فقهيّة عديدة ال تكاد ُتحصى كثرة. –

وصلى اهللا على سيدنا محّمد وآله وصحبه وسلم.

٭ ٭ ٭
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باحث من الجمهورية العراقيّة
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غاية من غايات التّأليف في علم أصول الفقه القضاءُ على الخالف المستشري بين علماء األّمة، 
ِتِه إذا تعّذر نبذه بالمّرة، ومحاولة اجتثاث جذور الخالف واستئصالها، أو محاولَة جعل  أو تقليُص ِحد
أحكام الشــريعة في جلّ األمور ودقيقها حكماً واحدًا؛ هي محاوالٌت غيــُر ُمجدية، بل مطوعٌة للواقع، 

وخارقٌة لحقائق األمور وطبيعِة اإلنسان، ومتعارضٌة أيضاً مع طبيعة النصوص التشريعّية.
وفي مقابل هذا فإنّ انتشــار الخالف وتفاقَم حجمه ونفاذَه إلى أحكام الشريعة العمليّة كلها هو 

اآلخر المرفوض.
ة وعلمائها في المســائل التي تقبل  والحقّ أنّ بذل الجهد فــي تقريب وجهات نظر فقهــاء األم

التقارب واالّتحاد، عمٌل مبارٌك وُمحاولٌة طيبٌة، ينبغي أن توّجه نحوه األبحاث والدراسات.
وإذا كان العمل صوب تحقيق تلك المواءمة بين آراء الفقهاء المتضاربة في مســألة واحدة، أو 
بين آراء فقيه واحد مطلباً قديماً؛ فإن دواعي البحث والتأليف فيه تظلّ قائمة، وماّســة أكثر من أّي 

وقت مضى.
ة في المقام األّول عن الخالف بشــقّيه:  ومنه جاء بحث األصوليّين عن عاصم يعصم علماء األم

العالي والنازل، الخالف الذي لم يوظف توظيفاً إيجابيّاً نحو تحقيق األفضل.
وغير خــاٍف على دارس علم أصــول الفقه أنّ لألصوليّيــن مناهج متعــّددة للتعامل مع نصوص 
التشريع، وكل منهٍج من مناهجهم اســتهدف توحيَد طرق استنباط الحكم الشرعّي، ومن ثّمة توحيد 
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أو تقريب فهم المســتنبطين، وتخليَص االجتهاد من براثــن النـزعات الشــخصيّة وغير المنهجيّة، 
وابتغى الصعود بقواعد األصول إلى مدارج الموضوعيّة والتجريد، لتكتسب تلك القواعد صفة العموم 

والثبات واالّطراد.
وجديٌر بالذكر أنّ تلــك المناهج قد قطعت أشــواطاً بيد أنّها لم تبلغ منتهاهــا، ولم ترق إلى 
المســتوى المأمول وذلك الصطباغ جملٍة من القواعد األصوليّة بالظنّ، فتمخض عن ظنّيّتها اختالف 
في تقريرها والتسليم بها، ِزد على ذلك أنّ جملًة منها لم تتحّرر ابتداءً من سلطان المذهب الفقهّي، 

حتّى وصل األمر في أحايين إلى تبادل األدوار.
في حين وصل تجريد بعض تلــك القواعد إلى َتجاوز بعض البديهيّــات والواقع، وذلك ببنائها 

على استدالالت وممكنات عقليّة محضة.
ومن هنــا أدرك بعض األصوليّيــن قديماً وحديثاً هــذه الثغرات في واقع االســتدالل األصولّي، 
فبذلوا جهدًا مشــكورًا لســّدها، وذلك من خالل االســتعاضة عن تلك القواعد االســتدالليّة الظنّيّة 

بقواعد أخرى استدالليّة قطعيّة أو قريبة جّدًا من القطعيّة.
وقد أدرك األصوليّون القدامى أهّميّة تأســيس أصول الفقه على القطــع أو الظنّ القريب منه، 

واألمر لم يتوّقف عند حدود اإلدراك، بل تجاوز نطاق اآلمال، ودخل مرحلة التنظير والتنـزيل.
ن حاول التأسيس لالستدالل المقصدّي كوسيلة إجرائيّة في منهجيّة تفهّم النّصوص واألحكام  وِمم

إمام الحرمين: الجويني (ت 478هـ)، ومن بعده اإلمام أبو حامد الغزالي (ت 505هـ).
ين الّرازي (ت 606هـ)،  وِمن الذين أحدثوا نقلًة نوعيًّة في االســتدالل المقصدّي اإلمام فخر الد
حيث قام بإدراج مقاصد الشــارع في مبحث التّعارض والتّرجيح بين األدلّة الّشرعيّة، بوصفها مؤّشرًا 
ِمن مؤّشراِت ترجيِح دليٍل مشــتمٍل عليها ومحقٍق لها على ما لم يكن كذلك، وذلك من خالل حديثه 

عن ترجيح بعض المناسبات على بعٍض.
وِمن المولعين باالســتدالل المقصدّي اإلمام العّز بن عبد الســالم الّســلمّي (ت 660هـ)، حيث 
خّصــص ألّول مّرٍة وإلى أمٍد غيِر بعيٍد كتاباً مســتقًال لموضوع المقاصد وســّماه (قواعد األحكام في 
مصالح األنام) متوّســًال بذلك إلى إعــادة الفاعليّة لمقاصد الّشــارع، وتوظيفها عنــد تفقّه النّص 

الّشرعّي وعند االستدالل به.
ومن المساهمين بنصيب كبير في االعتماد على مقاصد الّشارع في الفهم واالستنباط واالستدالل 

ين القرافي (ت 684هـ)، وتتجلّى تلك المساهمة في كتابه (الفروق)(1). اإلمام شهاب الد

القرافي، الفروق: 1075/3 - 1076.  (1)
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ــريعة في تفهم أحكام الشريعة واالستدالل عليها، اإلمام  ين باستحضار مقاصد الش ومن المهتم
ابن تيمية (ت 728هـ)، حيث أّسس فقهه على مقاصد الشريعة في الخلق والتكليف والتّشريع، وتمكن 

من بعث الحركة إلى الموروث الفقهّي.
ص كتابه  ــاطبّي (ت 790هـ) ليخص ثّم جاء دور اإلمــام الغرناطّي األندلســّي أبي إســحاق الش
ــارع بالتنظير لها كما في الجزء الثاني منــه، أو بتطبيقها عمليّاً كما في  (الموافقات) لمقاصد الش

بقيّة أجزائه.
وكان هدفنا من ســرد أقوال األصوليّين، وتتبّع دراساتهم في االســتدالل بمقاصد الشريعة، أن 
نثبت أنّ هذا االســتدالل المقصدّي منهج أصيل نابع من أحضان الفكر اإلســالمّي، ومن بنات أفكار 

العلماء المسلمين.
من واجب علمائنا األفاضــل أن يواصلوا مّرًة أخرى، من غير تردٍد، المســيرة العلمية المباركة 
التي بدأها أولئك القدامى، َوأَنهُ ال داعي إلى إثارة القلق والمخاوف من سوء استخدام هذا المسلك 
ين الحنيف، وما دمنا حريصين على أن تكون للشريعة كلمتها  االستداللّي ما دمنا ننتمي إلى هذا الد
المهيمنة في شــؤون الحيــاة، وأن يكون لها امتداد وحياة، وما دمنا أيضاً متســلّحين بســالح العلم 

واالنضباط، وبعيدين عن حّب االنفالت وارتكاب المخالفات.
ــارع قد كادت تتعّطل  هذا ويشــعر المرء بأنّ عجلة البحث والدراســة والكتابة في مقاصد الش
ــاطبّي إلى أن جــاء اإلمام محّمد الطاهر بن عاشــور فأعاد الــدفء إليها، وهتف  وتتوّقف بعد الش
ــارع، ونافح عنه، كي يصبح علماً قطعيّاً أو قريباً جّدًا منه،  بمقاصد الش بتأســيس علم مستقلّ خاص
من شأنه نبذ الخالف الدائر بين العلماء أو التخفيف من وطأته، ورأى أنّ علم أصول الفقه لم يعد 

يفي بهذا الغرض.
وهكذا بدأت دعوة تأســيس علم مقاصد الشــريعة، وهــذا الموقف تجــاذب رؤى مختلفة حوله 
بالتأييد الكامل وبالرفض الكامل، أو بسلوك مسلك وسط بين ذلك قواماً. فهناك من رفض التعامل 
مع علم أصول الفقه جملة وتفصيًال وإن لم يقل بذلك الشــيخ ابن عاشور، بل حافظ على بقائه كي 

«ُتستمد منه طرق تركيب األدلّة الفقهيّة».
يرى ابن عاشــور أنّ الشاطبّي ســقط في تطويالت وخلط وغفل عن مهّمات من المقاصد بحيث 

لم يحصل منه الغرض المقصود، وكالمه كان حول المقاصد ال فيها.
ووجه نقــده إلى علم أصول الفقه بوصفــه معالجاً لقضايا الفرد وصالحه مــن دون المجتمع، 

والجمع وعليه تحتّم إنشاء علم أصول األصول في الفقه «تحديد أصول جامعة لكلّيّات اإلسالم».
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ومن المستحسن قبل اإلجابة عن هذا الســؤال ذكر وجهات نظر بعض المعاصرين تجاه قضيّتنا 
هذه؛ فهذا عبد المجيد الصغير يرى أن قواعد علم أصول الفقه ال يستطيع مسايرة التراجع الحضارّي 

واالنهيار السياسّي لألّمة، وما صحبه من تحلّل أصاب المرجعيّة الفكرّية والسياسيّة العليا.
يقول محّمد الطاهر الميساوّي: «الهدف عند ابن عاشور من إنشاء علم المقاصد تجاوز المنحى 
التجزيئّي في تفهّم أحكام الشــريعة بمراتبهــا المختلفة، ومن ثّمة معالجة المشــكالت التي تواجه 
المســلمين، وفق رؤية شاملة كلّيّة تنزل الحلول الشــرعيّة على الوقائع والنوازل من حيث هي حاالت 
جماعيّة تهّم األّمة في مجموعها، أو فئات واســعة منها، ال بما هي قضايــا خاّصة تهّم أفرادًا أفذاذًا 

منعزالً بعضهم عن بعض».
ويحمل محّمد باقر الصدر الفقهاء مســؤوليّة ما حدث؛ ذلك ألنه خالل عمليّة االســتنباط تمثّل 
في ذهنه صورة الفرد المســلم الذي يريد أن يطبّق النظرّية اإلســالميّة للحياة على ســلوكه، ولم 

يتمثّل صورة المجتمع الذي يحاول أن ينشئ حياته وعالقاته على أساس اإلسالم.
ويعتقد الدكتور حســن الترابي أن المعّطل من الدين أكثره يتّصــل بالقضايا العاّمة والواجبات 

الكفائيّة، نتيجة القياس الجزئّي وتبنّي الفقه التجزيئّي.
وفي مدى جدوى علم أصول الفقه وكفايته لمواجهة متطلّبــات حركة االجتهاد في ظلّ الظروف 

الجديدة التي يعيشها المسلمون في إطار التواصل الحضارّي والثقافّي العالمّي الكثيف.
يعتقد محّمد مهدي شمس الدين أن القصور الذي يشــكو منه علم أصول الفقه تأريخّي، وليس 
طارئاً؛ ألنّ أبحاث هذا العلم لم توضع أساســاً لتنبني عليها عمليّة اجتهادّية شاملة، ولذلك دعا إلى 

إنشاء الفقه العامّ فقه المجتمع وفقه األّمة.
وتصوّر لؤي صافي أنّ اإلشكال باألســاس مرتبط ِبمنهجيّة نصوصيّة تشكّلت بمرور الزمن وأقيل 

فيها العقل، فاقترح منهجاً يتبنّى فيه القياس على الكلّّي ال على الجزئّي.

اإلشكالّية في نظر هؤالء ثالثّية األركان:
القطع والظنّ. ـ  1
الكلّّي والجزئّي. ـ  2
الفردّية أو الجماعيّة، واألّمة والعالميّة. ـ  3



صالح قادر زنكي 141علوم المقاصد وعالئقها بأصول الفقه

وفي مستقبل العالقة بين مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه تبيّن مجمل المواقف في اآلراء 
اآلتية:

الرأي األّول: مقاصد الشريعة مبحث من مباحث أصول الفقه:
هناك مــن العلماء المعاصرين من يــرى صعوبة فّك االرتباط بين مقاصد الشــريعة وعلم أصول 
الفقــه، وأنّ العالقة بينهما هو عالقة الجزء بالكلّ، فمقاصد الشــريعة قســم من أقســام علم أصول 
الفقه، ولو تقّرر الرأي على هذا فإن ذلك ســيؤّدي إلى تجفيف روافد علم األصول، وتحويله إلى علم 
ال يفيد قارئاً وال سامعاً، وستطغى المباحث األخرى التي غلب على معظمها البعد اللغوّي واللفظّي، على 

حساب البعد الجمالّي والقيمّي، وستظلّ مفرداته محكومة بالجدليّات الكالميّة والعقليّة أو المنطقيّة.
هذا وأنّ تخصيص اإلمام الشاطبّي الجزء الثاني من كتابه الموافقات ال يفهم منه أنّه قد جعل 
مقاصد الشــريعة قســماً مســتقًال عن أصول الفقه، بحّجة أنّه لم يكن يهدف بصنيعه هذا تأليف 
كتاب خاّص عن أصول الفقــه. والناظر في مباحث كتاب «الموافقات» يــدرك عدم انتهاجه منهجاً 
علميّاً في تبويب كتابه وتقسيمه، فلم يسلك المســلك العقلّي لحصر مفردات أصول الفقه، كما لم 
يســلك مســلك االســتقراء في حصر مفرداتها وبحثها، فال ترى خيطاً ناظماً لديه يجمع شــتاتها، 
ـه أعاد صوغ مفــردات أصوليّة من خالل تطعيمهــا بالمقاصد، فهو مــن خالل كتابيه  وكأنّي به أنـ
«الموافقات» و«االعتصام» لم يصّرح باســتقالل مقاصد الشريعة عن علم أصول الفقه، بل اعتبرها 
هي أصول الفقه. وهذا هو رأي ابن بية؟ من المعاصرين في كتابه «عالقة مقاصد الشريعة بأصول 
الفقه»، ويعتبر الدكتور أحمد الريســوني في كتابه نظرّية مقاصد الشــريعة عند اإلمام الشــاطبّي 

المقاصد علماً وركناً في علم.
ويرى الشيخ عبد اهللا دراز أن الستنباط األحكام ركنين:

أحدهما: العلم بلسان العرب.
وثانيهما: العلم بأسرار الشريعة ومقاصدها.

ومن هذين الشيئين يتكوّن علم أصول الفقه.
الرأي الثاني: إعمال المقاصد في مباحث أصول الفقــه (الوصل): هذا الرأي قائم على إعمال 
المقاصد في مباحث علم األصول، وعلى أساســه يقوم ما يمكن تقويمه مــن القواعد األصوليّة، من 
دون تخصيص مبحث خاّص للمقاصد، فتكون القواعد المقاصدّية روحاً سارية في جسد علم األصول.
الرأي الثالث: فصل كلّ واحد منهما عن اآلخر: وأّول من دعا إلى الفصل بين علم أصول الفقه 
ومقاصد الشــريعة هو الشــيخ الزيتوني: الطاهر بن عاشــور، فدعا إلى تأســيس علم جديد خاّص 
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بمقاصد الشريعة، ولم يدع إلى تأسيس علم المقاصد على حساب أصول الفقه ومفرداته، أو الدعوة 
إلى نبذ علم األصول واّتخاذه ظهرّياً بالمّرة.

ة، واالستعاضة عنه بعلم المقاصد: وهذا ما  الرأي الرابع: نبذ علم أصول الفقه واّطراحه بالمر
د زين. ذهب إليه بعض المعاصرين، ومنه عبد الحميد أبو سليمان، وإبراهيم محم

الرأي الخامس: العمل بمباحث أصول الفقه وعدم االكتراث بعلم مقاصد الشرع، وأنّ من يدعو 
إلى مقاصد الشــرع فإنه يتسور المحراب، ويهدف إلى تعطيل الشــريعة، وأنّ المقاصد هو الطابور 

الخامس، فمن يهدمها؟(1).

الرأي الســـادس: الوصل والفصل معاً، بمعنى كلّ واحد منهما يكون مستقًال عن اآلخر استقالالً 
نسبيّاً ومكّمًال آلخر في بعض مفرداته، وهذا الرأي هو الجدير باألخذ.

ا بالنسبة الستقالل المقاصد استقالالً نسبيّاً؛ فألن من شأن العلوم كلّها أن تتطوّر وتتّسع  أم
وتتشــّعب، وقد يندمج بعضها في بعض أو يســتقلّ بعضها عن بعض، والعلوم اإلسالميّة لم تكن 
ماردة على هذه الحقيقة، فعلم الفقه كان متّصًال بعلم الحديث فاستقلّ عنه، وعلم األصول كان 
 يبحث ضمن مباحث الفقه فانفصل، ومقاصد الشــريعة نبتت في ثنايا كتب الفقه وأصوله، ثم
شيئاً فشــيئاً تطوّرت مباحثه ومصطلحاته، ومؤلّفاته، وهذا االســتقالل يضمن للمقاصد تطوّره، 

وفاعليّته.

يقول الدكتور الريســونّي قبل أكثر من ثالثة عشــر عاماً على ما ســّجله في هذا الصدد: «علم 
المقاصد علم آخذ في التبلور واالســتقالل والتميّز، وقطع أشــواطاً وبلغ حّدًا ال رجعة فيه... فجميع 
مواصفات التخّصــص العلمّي والتميّز العلمّي قــد تحقّقت أو بدأت تتحقّق (فــي المقاصد)، علم له 
مميّزاتــه وله قضاياه وله ترتيباته ونقاشــاته واجتهاداته واختالفاتــه ومصطلحاته، وله متخّصصوه 
ومؤلّفوه، كلّ هذه الخصائص الموجودة في كلّ علم موجودة في المقاصد». فهو مســتقلّ نســبيّاً على 

مستوى المنهج أو على مستوى الموضوعات، أو على مستوى الهدف.

ومن جهة أخرى ما زالت ثّمة مفردات مقاصدّية بحاجة إلى مباحث علم أصول الفقه، ال ســيّما 
مباحث كشف المقاصد.

على أنّ االســتنجاد بالمقاصد أمر حتمّي لتخليص أصول الفقه من الطابــع الكالمّي والصورّي 
والجدلّي، وبعض قواعده المختلف فيها، وترقيّتها إلى مرتبة القطع أو القريب منه.

منهم صالح الخرشي، وسعد مقبل العنـزي.  (1)
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ونذكر جوانب من إسهامات المقاصد في مباحث علم األصول في اآلتي:
ف فيها مقاصد الشارع، منها: هذا وقد أشار اإلمام إلى مجاالت باإلمكان أن توظ

الّشرعّي، كما  الحكم  إلى معرفة عّلة  الّتوصل  ـــريعة في  الش 1 ـ  توظيف مقاصد 
في الوصف المناسب الوارد على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه 

انتظم، وكما في تنقيح المناط وإلغاء الفارق.
2 ـ االستعانة بالمقاصد في استواء دليل االستصالح واالستحسان على سوقهما.
3 ـ إعمال المقاصد للتأكد من ثبوت األحاديث النبوّية اآلحادّية أو عدم ثبوتها.

ليل: قِة بالد4 ـ توظيف المقاصد في تجديِد االطمئناِن والث
معلوم أنّ الغاية من ورود النّصوص التشــريعيّة اإلعمال مــن دون اإلهمال، وأنّ األصل في 
إعمالهــا إعمالهُا علــى الكيفيّة التي نزلت عليهــا أو وضعت عليها، أقصد بذلــك إعمالها على 
ظاهرهــا ما لم توجد قرينة معتبرة على خالف ذلك، ولكن قد يســاور المجتهد أو الفقيه بعد 
ص أو المقيد، ولكي يطمئن إلى صّحة عمله في التخصيص أو  في قبول ذلك المخص ذلك شك
التقييد به، فإنّ أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي الركون إلى مقاصد الشريعة والتأسيس عليها أو 
االســتئناس بها، ليختبر المــدى الذي ينتهي إليه ذلــك التخصيص أو التقييــد أو العدول من 
الظاهر في تحقّق مقاصد الشريعة، فإن كان محقّقاً لتلك المقاصد ومؤكدًا لها فليتمّسك به من 
راد، كأن يكون  ة وبالعموم واالطرع المتّســمة بالكلّيقاً لمقاصد الشغير ريب، وإن لم يكن محق
محققاً مصالح فرٍد من األفراد، أو في حالة من دون ســائر األحــوال، فعليه والحال كهذه حمل 

ذلك النّص على حالة استثنائيّة.
هذا وأن النظــر المقاصدي قد يضفي قوًّة على قــوّة النّص إذا كان واردًا فــي تقرير كلّيٍة من 
الكليّات الشرعيّة وتأكيدها، ويدفع عنها احتمال التخصيص والتقييد أو النسخ، ويوفر على المجتهد 

مؤن البحث عن المعاِرض.

ولتوضيح ذلك نضرب أمثلًة على ذلك:
[النســاء: 11]، لفــظ   ﴾ k  j  i  h  gf  e  d  c ﴿ :تعالــى قــال  ـ  أ 
«أوالدكم» عام، ألنّــه جمع مضاف إلى المعرفة، وبناءً على ظاهر هذه اآلية فإنّ جميع األوالد يرثون 
في جميع األحوال. وقوله ژ : «ليس لقاتٍل شـــيٌء» قد أخرج الولد القاتل مــن الحكم الذي كان 
للعامّ، وهــو حقّ الميراث، فيُحَرم الولد القاتل منه. فلو أشــكل هذا الحديث علــى أحٍد، وتردد في 
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العمل به، فإنّ النظر المقاصدي يؤيد هذا الحديــث، ويجعله صالحاً لتخصيص النّص العامّ، ذلك 
حيحة أو الوالء. وجيّة الصألنّ أسباب الميراث القرابة أو الز

ــارع جعل الوارث امتــدادًا لحياة المورث، وذلك يقتضــي أن يكون في الوارث  وحكمته: أنّ الش
ة بينهمــا، والقتل يعارض هذه الحكمــة، ويهدم أصل العالقة  ٌة للمورّث، ووالية مســتِمر نصرةٌ خاص
ــريعة ال ُتبنى أحكامهــا على األمور  بينهمــا، وبذلك ينقلب ســبب الميراث إلى ســبب ُصورّي، والش
ورّية، هذا فضًال على أنّ توريث القاتل ســيفتح باباً واسعاً يتعّذر ســّده في هدم كلّيٍة من كبرى  الص

كليّات الشريعة، وهي كلّية المحافظة على النفس.
مات مــن النســاء: ﴿  . / 0 1 2 3 4  ب ـ قــال تعالى بعــد ذكر المحر
5 6 7 8 ﴾ [النســاء: 24]، فلفظ (ما) اسم موصول يفيد العموم، وعليه فإنّ 
مات المذكورات من النســاء، وليس من بين تلك المذكورات  واج بغير المحرظاهر اآلية يفيد الز
أو الحاالت تحريم جمع الّرجل بين زوجته وعّمتها وبينهــا وبين خالتها، وورد ذلك التحريم في 
ســول ژ: «ال ُتنَكُح المرأُة على عّمتها وال على خالتها»، فخّصــص به الجمهور عموم  قــول الر
جل أن يجمع في عصمته بيــن زوجته وبين عّمتها، وبينها  ة الحديث؛ فحّرموا على الر اآليــة لصح
وبين خالتها، ولكن هناك من ذهب إلى خالف ذلك، وأجاز الجمع بينهما، واشترط إذن الخالة 
 حالة تزّوج بنت األخت عليها، كما اشــترط أيضــاً إذن العّمة حالة تزّوج بنــت األخ عليها، ورد
حة فيه. لكن النظر المقصدّي يجعلنا  ة عدم توافر شــروط الص صاً بحج الحديث ولم يره مخص
ِحم والقرابة، لما ينتج من  نطمئــن إلى الحديث، ذلك أنّ الجمع بينهما يقضي على أواصــر الر
حم بدالً من وصلها، وبما أن وصل  واج في غالب األحوال من شــقاق يفضي إلى قطع الرهذا الز
ٌم، فإنّ هذا العقد ال يحقق مقاصد الزواج، بل يقضي عليها ويقبرها،  حم واجٌب، وقطعها محر الر
ومــا ذهب إليه الجمهور يؤكد المقاصد التي شــرع الــزواج من أجلها، مــن التواصل والتقارب 

والمودة والمساكنة.
ــريعة، ووجد  ــرعّي عاّماً أو مطلقاً، وكان واردًا في كلّيّة من كلّيّات الش هذا وإذا كان النّص الش
المجتهد والفقيه بينه وبين المقاصد مناســبًة وعالقًة، فيتعيّن عليه إعمال النّص من غير حاجة إلى 
ص العامّ أو مقيد المطلق، وبالتالي يكون هذا النــّص، أو ينبغي أن يكون، خارجاً  البحــث عن مخص
عن محــلّ الخالف الجاري بين األصوليّين في حكم العمل بالدليــل قبل البحث عن معارضه. ومثال 
يغة عاّمٌة لجميع  [اإلسراء: 33]؛ فهذه الص ﴾ k j i h g f e d ﴿ :ذلك قوله تعالى
ٌص، فيجوز القتل  فين في جميع األحوال واألزمنة واألمكنة، فال يجوز أن يكون لهذه اآلية مخصالمكل
بب في ذلك واضح؛  ظلماً بغير حقّ لبعض األشخاص، أو في بعض األحوال، أو في بعض البالد، والس

رورية التي أوجب اإلسالم المحافظة عليها. فس من المقاصد الضألنّ حفظ الن
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وبناءً على ما ســبق يمكننا وضع قاعدة لبيان ما يجب البحث عن معارضــه من األدلّة، وتكون 
مؤّسســة على هذا الُبعد المقاصدّي، ونقــول: كلما الح للمجتهد من ظاهر النّص مخالفٌة لمقصد 
رع وجب عليه البحُث عن المعارض، وإّال فال. وعليه فإذا كان النّص المخالف  كّلّي من مقاصد الش
لها عاّماً وجب البحث عن مخّصصه، وإذا كان مطلقاً وجب البحث عن مقيده. وبهذه القاعدة يحسم 
ص العامّ ومقيد المطلق وما ســواهما من  الخالف المنتشــر بين العلماء في حكم البحث عن مخص

األدلّة المعارضة.

5 ـ توظيف المقاصد في استجالء مدلوالت األلفاظ ومعانيها:
إنّ تطرق االحتمال إلى الكالم دأب جميع اللّغات، فال تكاد تظفر بكالم ال يحتمل شــكّاً. وينبه 
الشيخ ابن عاشور إلى تقصير بعض العلماء حين يقتصر في اســتنباط الحكم على اعتصار األلفاظ 

وتقليبها مهِمًال العلل والِحكََم التي نيط بها تشريع الحكم.
ومن أبرز األمثلة على ذلك ما ذكره الكاســانّي (ت 587هـ) في تفسير لفظ «الحرث» من قوله 
تعالــى: ﴿ µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [البقــرة: 223]، وذهابــه إلى أنّ إتيان النســاء في 

أدبارهنّ غير مباح؛ ألنّ القصد الشرعّي من النكاح هو حفظ النسل ال تحقيق الشهوة خاّصة.
ويمكن التمثيل له أيضاً بما ذهب إليه الحنفيّة واإلماميّة من أنّ للمرأة أن تزوج نفسها، وتتولّى 
عقد زواجها، رضي األولياء أم ال، ولألولياء حقّ االعتراض في حالتين: إذا لم تتزّوج من رجل كفء 
 Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :من مهر المثل. واســتدلّوا بقواعد لغوّية في قوله تعالى لها، أو تزّوجت بأقل

Ö Õ Ô Ó Ò × ﴾ [البقرة: 230].

.قالوا: إنّ اآلية أضافت النكاح إليهنّ، وهذا اإلسناد إليهنّ دليل على أنّ الزواج حقّ لهن
سول ژ : «الثيُب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها  ة: استدلّوا بقول الرومن السن
في نفســـها، وإذنها صماتها»، قالوا: فهذا الحديث صّرح بأحقّية الثيب بتزويج نفســها من وليها، 

ة عقدها متوّقفة على إذنها، وهذا يعني أنّ لها أن تتولّى عقدها بنفسها. فصح

توظيف المقاصد في درء التعارض بين األدّلة بالجمع أو بالترجيح:  .6
أ ـ توظيف المقاصد في الجمع بين األدّلة المتعارضة: ونضرب على ذلك المثال اآلتي:

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ :قــال تعالــى
«¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [البقرة: 180]، أوجبت هــذه اآلية الوصيّة للوالدين واألقربين بالمعروف، 
 n m lk j i h gf e d c ﴿ :وهذا اإليجاب يتعارض مع قوله تعالى
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 ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o
̈ ﴾ [النساء: 11]، حيث حّددت نصيب الوالدين والوارثين.  § ¦ ¥ ¤ £

قال بعض األصوليّين: بالنســخ في دفع التعارض الحاصل بينهما، وقالــوا: إنّ اآلية الثانية قد 
نسخت اآلية األولى، وأّيدوا ما ذهبوا إليه بقول الرسول ژ : «ال وصّية لوارث».

ومن نظــر إلى اآليتين نظرًا مقصدّياً لم يلجأ إلى القول بالنســخ، ولــم يترك الطرق األخرى 
للدرء، [وهو ما ذهب إليه اإلباضيّة]؛ ذلك ألنّ في النّسخ إلغاء أحد الدليلين، وهذا ال يلجأ إليه إّال 
إذا تعّذرت جميع اإلجراءات األخرى، كما ســبق الحديث عنها. وإعمال النظــر المقصدّي كفيل بأن 
يجمع بينهما، ذلك أنّ اآلية األولى وردت عاّمة بالنســبة إلى الوارثين من الوالدين واألقربين وغير 
الوارثين منهم، واآليــة الثانية خاّصة بالوارثين من الوالدين واألقربيــن، وعليه فإنّ إمكانيّة الجمع 
وارد، وذلــك بجعل اآلية الثانية مخّصصــًة للعموم الوارد في األولى، فتصبــح األولى لغير الوارثين 
منهم، وبناءً عليه تكــون الوصيّة لغير الوارثين منهم جائزة، أّما الــوارث الذي يرث فال وصيّة له، 

درءًا للمحاباة وزرع العداوة والخصام بين أفراد الوارثين.
ومعلوم أنّ الشريعة اإلســالميّة قد التفتت إلى حقوق النّاس ومصالحهم وأنصفتهم، سواء كانوا 
الت بغيرهم من غير المسلمين  ع أبناءه على قطع الص مؤمنين أم غير مؤمنين، هذا واإلسالم ال يشج
كلّيّاً، ال سيّما إذا كانت بينهما أواصر القرابة؛ فإنّه ليس من المحظور في شيء التساهل والمسامحة 

معهم في بعض المعامالت، كأكل ذبيحة أهل الكتاب والزواج منهم وغير ذلك.
فإبقاء أبواب الدعوة مفتوحة معهم أفضل من إغالقها، حتّى يتســنّى للمســلم دعوة أبيه غير 
المسلم مثًال. فمراعاة مصلحة الدعوة إلى اهللا أمر ذو بال ال بّد منه، وفي الوقت نفسه االلتفات 
رورّي والمهّم، فالمال ال بّد أن  شريع اإلســالمّي ومقاصده هو اآلخر الضإلى وظيفة المال في الت
يظلّ وســيلة خيٍر ووئامٍ وصالٍح، لكنّ محابــاة بعض أفراد الورثة بالمال مــن دون بعضهم اآلخر 
ســتفضي إلى انقالب وظيفة المال إلى ضّدها، ستنقلب إلى وســيلة هدم للعالقات بين األفراد، 
وسّدًا لذريعة الفساد، منع اإلســالم الوصيّة للوارثين، وكلّما كان تحقيق تْينك المصلحتين متأّتياً 
وجب العمل من أجله، والجمع بيــن اآليتين بتخصيص اآلية األولى باآليــة الثانية أمر ممكن من 
غير تعّســف وتطويع فوجب النـزول عنده، وبالتالي تصبح الوصيّة مشروعًة للوالدين أو األقربين 

من غير الوارثين.
ب ـ توظيف المقاصد في الترجيح بين األدّلة المتعارضة:

أخرج مسلم في صحيحه أنّ النبي ژ قال: «ال ينكح المحرم وال ينكح وال يخطب»، وقال ابن 
̂ : «أنّه ژ تزّوج ميمونة وهو محرم». أفاد الحديث األّول أنّ نكاح المحرم ال يصّح، وذهب  عبّاس 
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إلى هذا جمهور الفقهاء من المالكيّة والشــافعيّة والحنابلة والظاهرّيــة والزيدّية واإلباضيّة، وذهب 
الحنفيّة وبعض اإلباضيّة إلى جواز ذلك بناءً على الحديث الثاني.

والظاهر أنّ بين الحديثيــن تعارضاً، وال يمكن الجمع بينهما؛ فنســلك الخطــوة الثانية، وهي 
محاولة ترجيح أحدهما على اآلخر، فالحديث األَول وارد في كلّيّة من الكلّيّات، وهي كليّة الدين، وأنّ 
للحّج وقتاً محــدودًا ومعلوماً، والزواج يحقّق كلّيّة أخرى من الكلّيّات الشــرعيّة، وهي كلّيّة النّســل، 
وليس للزواج وقت محّدد، َوِإنَما وقته موّســع، والنظر المقاصــدّي يرجح الحديث األَول على الثاني، 
مة على كلّيّة النســل إذا تعارضتا، ووقت الحّج ضيّق  ذلك الختالف كلّيتهمــا رتبة، فكلّيّة الّدين مقد
مقارنة باآلخر، وإذا فات المكلّف عمــل الحّج َفِإنهُ ال يمكنه القيام به مّرًة أخرى في العام نفســه، 

وليس كذلك الزواج، وهكذا بإرجاع كل جزئّي إلى كليه نتمكّن من ترجيح أحدهما على اآلخر.
والجمهور رّجحوا ما َتم ترجيحه، ولكن طريقة ترجيحهم لم تكن عبر النظر المقاصدّي، َوِإنَما 
من خالل حديث آخــر مروّي عن صاحبة القصــة أمّ المؤمنين ميمونة # ، وهــو أمر معتبر، وهذا 

ال يمنع أن يكون المقصد عوناً على هذا الترجيح ومؤيدًا له وعاِضدًا.
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مركز الدراسات للشرق األوسط واإلسالم،
األكاديميّة البحرّية للواليات المتحدة

:á``eó`≤e

إلى أي حّد يمكننا تقديم مقاربة جديدة لدراســة أصول الفقه في إطار الدراســات اللســانيّة 
واللغوّية الجديدة؟

كيف ستصل هذه المقاربة الجديدة ألصول الفقه بالبحث الجاري على صعيد االستعمال المتغير 
للقياس في النظرية الشرعية؟

هل لذلك عالقة َتحديد بالتغيير في معنى االجتهاد؟
وكيف سيتم التعامل مع األدلة بحكم كونها ميزة الشرع، في ظلّ التركيز على اإلجماع والقياس؟

وكيف يرتبط تعريف االجتهاد هذا بالتطبيق في الدراسات الفقهيّة؟

٭ ٭ ٭

I

ΩÓ°SE’G  »a  ô«°ùØà∏d  º∏©c  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG

 ،(Hermes) ينشقّ من اسم اإلله اإلغريقّي هرمس (Hermeneutics) إنّ المفهوم الغربّي للتفسير
وتحديدًا من التقاليد الســحرّية الســائدة في مصر القديمة، والتي اســتمّرت وتطــوّرت عبر عصر 
األنوار في أوروبا والمنطقة المتوسطيّة. وإنّ االسم (هرمس) ورد ألّول مّرة في األلواح المسينيّة التي 
تعود إلى اليونان القديم، وهو اســم الرســول الرئيس لآللهة، فقد أعطي الرسالة من طرف أپولو 
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ـهُ يعتبر أب الكهنة اآلثينيين من  ِإنـ .(Hades) وزفس، واّتخذ الرســول الوحيد إلى حادس (Apollo)
عائلة كريكــس (Kerykes)، وهو كذلك من أعطى صولجان زفس لملوك مســيني. ويعد غارســيلين 

(Cyllene) ـ حيث يعتقد ـ أَنهُ عاش ِبمثابة َممّر إلى العالم اآلخر، كما يرتبط اسمه بالخصوبة(1)٭.
وبحســب المؤرخ اإلغريقي هيرودوت، كان هرمس معروفاً في مصــر القديمة باإلله تحوت وكذا 
 .(Hermis Trismegistos or megistos kai megistos theos megas Hermes) بهرمس المثلث بالحكمة
ويعتقد أن كتاب هرمس قد نسخ من التعاليم المنقوشة على ألواح تعود إلى ما قبل الطوفان. وبقي 
العديد من النصوص الهرميسية واردة فقط على شكل دروج وجدت في نجع حمادي بمصر، أو على 
ن رســائل إلهيّة مختلفة وكــذا تأويالتها، فإنّ نصوص  شــكل مخطوطات عربيّة(2). وإليحائها بتضم
كتاب هرمس تركز على مدى قدرة البشر ـ خاصة أولئك الذين كلّفوا بتبليغ المشيئة اإللهيّة لباقي 
. ويعتقد أنّ هذا «العلــم الخفّي» أو «المعرفة الصوفيّة  المجتمــع ـ على فهم ما يدور بخاطر الرب
ومعرفة الحقيقة الروحيّة» تؤخذ من بعض النصوص المقّدســة المعيّنة، وباعتماد طرق خاصة في 

التأويل(3).
وأّما في علم التفســير اإلســالمّي، فالمقابل لهرمس هو النبّي إدريس (مريــم: 56 و 57)؛ كما 
ق اإلنجيل كذلك لهرمس (انظر: اإلصحاح 18 - 8 :14) [Acts]. وبحســب ابن كثير فإنّ النبّي  يتطر
إدريس هو مقابل خنوخ في اإلنجيل، والذي ذكر في سفر التكوين (18: 5 - 24)(4). ويذكر ابن جرير 
الطبرّي أنّ إدريــس مثله مثل هرمس، كان نبيّاً يجمع كلّ علوم الدنيــا ويحفظها في صحف، (انظر: 
ســورة األعلى: 18 (الصحف األولى)(5). وهكذا فإنّ كال من إدريــس وهرمس يرتبطان بأصل الكتابة 
والقانــون. فقد قيل عن إدريس: إنّــه أّول من خط بالقلم لحفظ الرســالة اإللهيّة في صحيفة. وفي 
«كتاب خنوخ» األثيوبّي، ثم الحقاً في ترجمات سالفيّة «لكتاب خنوخ»، كان الفضل لخنوخ في تعليم 

شعوب العالم كلّ فنون الحضارة(6).
هــذه الفكرة القديمة التي تــرى أنّ من واجب األنبياء والرســل أن يأتوا بنّص الرســالة، وأن 
يبرهنوا عن حكمة العقل البشــرّي في تأويل تلك الرســالة وشــرحها، ال تختلف كثيــرًا عن الفهم 
د [ ژ ]. فهناك ثالث مقاربات إسالميّة كالسيكيّة  الكالسيكّي للعالقة بين القرآن وسنّة الرسول ُمحم

في هذا المجال لتحديد سلطة السنّة.

٭ حاولنا الحصــول على هوامش الكاتب ألهميتها والتأكد من معلومات ال يســتقيم معناها، لكن مــن دون جدوى، وقد أبقينا   (1)
مواضعهــا كما هي ِلمن أراد التثبت منها في ما بعد. مع مالحظاتنا علَى بعض المســائل التي قد جاء التعليق علَى بعضها في 
المناقشــة، ولم نرد التعليق عليها حتى ال نثقل الهوامش بها، كما أَن الترجمة لم تكن دقيقة، وخاصة في النصوص المنقولة، 
فغيرت بعض المصطلحات، فصار العمل مضاعفاً. والكاتب يتحمل مسؤولية أفكاره ونقل معلوماته من مصادرها وفهمها، كما هو 

معلوم في جميع األعمال المنشورة. (المراجع)
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فحســب أهل الحديث أنّ الســنّة هي أفضل تأويل ـ بل وهي التأويل الوحيد ـ للرســالة. يقول 
دًا ژ في كالمه وأفعاله بمعزل  د بن سعيد في سياق هذه المقاربة: إنّ اهللا يوحي للرسول ُمحم ُمحم
عن وحيه له بالقــرآن(7). ففي كتابه (الرّد على ســير األوزاعــي)، ينتقد أبو يوســف وجهات النظر 
الشرعيّة لألوزاعّي الذي كان يســتند للحديث، ويعتبره التأويل األخير للرسالة عوض أخذه على أنّه 

د ژ لهذه الرسالة(8). د مجموعة من األمثلة لكيفيّة تأويل وتفسير الرسول ُمحم مجر
وعلى النقيض من هذه المقاربة نجد أهل النظر أو أهل الكالم ـ وهم يحســبون على المعتزلة 
أحياناً ـ الذين يرون أنّ الســنة تخول لكل الناس الحقّ أن يؤولوا القرآن ويشّرحوه باعتمادهم على 
د ژ عقله الذي حَباه اهللا به للخروج بســنّته، بنــاء على فهمه  العقل. فقد اســتعمل الرســول ُمحم
د ژ ، بحســب هذه المقاربة، هو شرط استخدام  للرســالة. والمقصود بوجوب استحضار مثال ُمحم

الناس لقدراتهم العقلية لتأويل القرآن(9).
فالمقاربة األولى (أي مقاربة أهل الحديث) تركز على كون محتوى الســنة فريدًا وصالحاً لكلّ 
ا المقاربة الثانيــة (أي مقاربة أهل النظر)  د ژ . وأم زمان، وهو خاّص بما أوحي به للرســول ُمحم
فهي ترى أنّ وجود الســنة هو مثال ِلما هو عامّ، وفي متناول كلّ البشر، وهي تؤّكد إمكانية استبدال 

تأويل السنّة للقرآن بتأويالت أخرى.
وتتوّســط مقاربة ثالثــة هذين المنظوريــن المتطّرفين، حيــث تذهب هــذه المقاربة إلى 
االعتراف بالطابع الفريد للسنة، ِإال أَنهَا ُتجيز االســتمرار في استعمال العقل في ما لم يذهب 
د ژ . وبحسب أهل الرأي فإنّ السنة تقّدم الطريقة الوحيدة والنهج الواجب  إليه الرسول ُمحم
اتباعه لتفسير القرآن(10). فالســنة ال تشكل التفســير الوحيد للقرآن، وال حتّى التفسير األكثر 
د ژ للقرآن  دّقة بحكم تغيّر الســياق التاريخّي. ومن هذا المنظور ُيجّسد تفسير الرسول ُمحم
الطريقــة المثلى لتطبيــق تعاليم الرســالة في مختلف مواقــف وظروف الحيــاة اليوميّة. فهي 
ال ُتجيز فقط استعمال العقل، بل هي تعتبر نفسها السبيل األمثل في استعمال المنطق في تفسير 
د ژ للتحليل المنطقّي، وهذه هي  ة هي نتيجة استعمال الرســول ُمحمالرسالة اإللهيّة. فالســن
القاعــدة التــي يتّخذها ـ ويجــب أن يتّخذهــا ـ الفقهاء الالحقــون في محاكاة نهج الرســول 
د ژ إذا مــا هم أرادوا أن يطبّقوا هذه النصوص الصالحة لكلّ زمان في ســياق مجتمعي  ُمحم

ظروفه في تغيّر مستمّر.
ويتماشى هذا التعريف لسلطان السنة، كنموذج تاريخّي خاّص يقّدم كيفيّة تفسير نّص الرسالة 
د ومعيّن  اإللهيّة، مع ما هو األمر عليه في مجتمعــات دينيّة أخرى، أي كيفيّة تطبيق نّص مقّدس محد

في ظروف غير مسبوقة ومتضاربة مع النّص.
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:(Tipitaka) «وكمثال، يتكوّن الكتاب المقّدس للبوذّيين من «ثالث سّالت
أقوال بوذا (Dharma).أ ـ  
قواعد الحياة الجماعيّة في الديور.ب ـ  
التفسير والعمل وفقاً ألحكام الدارما.ج ـ  

فهذا الجزء األخير مــن الكتاب ليس ما قاله بوذا نفســه، بل كيف يعتقــد أتباعه ألنّ األقوال 
األصليّة لبوذا مــا زالت تطبّق رغم تغيّــر الظروف التاريخيّــة. والحقاً، في القــرن الثالث، تمكّن 
الطهــارَة»  إلــى  «الســبيل   (Budhaghosa) بوذاغوصــا  الســريالنكي  الباحــث  كتــاب  وبجــدارة 
(visuddhimagga) أن يصوّغ طريقــة تغنيه عن الحاجة للرجوع إلى «الســّالت الثالث» في عصره. 
فقد قدم بوذاغوصا تطبيقاً عصرّياً «للســّالت الثالث» في سياق حضارة بوذّية َقرنين من الزمن بعد 
حياة بوذا (وهي تقريباً الفترة نفســها التي فصلت بين آراء األئّمة ـ التي أدت إلى بروز المذاهب ـ 

د ژ ). وحياة الرسول ُمحم
لقد طــورت اليهودّيــة العبرّية مفهوماً مماثــًال يجيز اســتعمال المنطق في تفســير النصوص 
ـ «ثنائيّة التوراة» (التوراة She be ³al-peh والتوراة She be ³alKitav). كانت  المقّدســة في تصوّرها ل
«التوراة المكتوبة» هي تلك الموجودة في األســفار الخمســة األولى من اإلنجيل، وأّما (ب) «الثورات 
المنطوقة» فكانت تحتوي على تفســير وتطبيق محتــوى التوراة المكتوبة ـ وهي منقولة شــفاهة من 
موسى إلى يشوع وإلى الراشــدين وإلى األنبياء، وإلى رجال التجّمع األعظم وإلى «الثنائيّين» وإلى 
حليل (Hellil) وشــمائع (Shammai)، مؤّسسي المدرستين اليهودّيتين في الشريعة، وذلك قبل تدمير 

المعبد الثاني(11).
وتعّد التوراة المكتوبة (األســفار الخمســة األولى من اإلنجيل) بمثابة تفســير وتطبيق لألحكام 
التي أوحي بها في زمن موسى. وأّما التوراة المنطوقة فهي تفسير وتطبيق لتلك األحكام عينها، لكن 
فــي أزمنة عقبت حياة موســى. والحقــاً، في القرنيــن الثالث والرابــع، ثم كذلك تدويــن التوراة 
المنطوقة. وكما هو الحال بالنســبة للســّالت الثالث عند البوذّيين، فإنّ تدويــن التوراة المنطوقة 

وكتابتها وإدراجها في الكتاب المقدس اليهودّي أضفى شرعيّة على الحاجة إلى استعمال العقل.
ِلمعرفة كيفيّة وجوب تماشي الحياة مع التعاليم اإللهيّة وجب علينا الرجوع ال إلى نّص الرسالة 
وحده، بل وإلى تفســيره وتطبيقه من طــرف الصحابة والتابعين، واســتعمال نقــد معرفّي ونموذج 
يحتذيان بنهج الرســول ژ ؛ فالســنة واألبيدارما (Abidharma) والتوراة المنطوقة ال تقّدم تطبيقاً 
صالحاً لكلّ زمان ومكان للرســالة اإللهيّة فحسب، بل وتجّســد طريقة تطبيق األحكام المدرجة في 

نّص الرسالة في ظروف وسياقات تاريخيّة مختلفة وخاّصة.
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إنّ التركيز على الخصوصيّة التاريخيّة للمعرفة المأخوذة من تفسير الحق لنصوص أصليّة يتماشى 
مــع المقاربة المعاصــرة لعلم التفســير حيث تؤخذ بعــض األمور في االعتبــار، منها مثــًال البنيوّية 
والسيميائيّة وما بعد الحداثة. فبحسب منظور علم التفسير الحداثّي، فإنّ اللغة وسيلة للتواصل تحتوي 

على ثالثة عناصر:
(أ) مرسل الرسالة: أي أصل الرسالة.أ ـ  
(ب) متلقّي الرسالة: أي هدفها.ب ـ  
(ج) الوسيط: أي الوسيلة التي ثم إرسال الرسالة عبرها.ج ـ  

تركز نظرّية التفســير الحداثيّة على أنّ كال من هذه العناصر الثالثــة ُيمكن لها أن تؤثر في 
معنى الرســالة، وهي بذلك ترفض الطرح المبّسط والمغلوط الذي يذهب إلى أن المرسل وحده هو 
د المعنى (مثل اهللا) و/ أو المتلقّي للرســالة (مثل الرســول ژ ). فبحســب إمانويل كانت  من يحــد
(Emanuel Kant)، فإنّ فحوى المعرفة يتأثّر بتصنيفات موجودة مســبقاً بالدماغ البشرّي الذي تكوّن 
بفعل تجارب خاّصة ِبمتلقى الرسالة. ويقول إميل دوركهايم (Emile Durkheim): إنّ اللغة التي تصاغ 

بها الرسالة هي نفسها نتاج للتعاقدات االجتماعيّة التي تنبع منها وتكون مرجعيّة لها.
في أوروبا، كان بروز نظرة ُمماثلة نتيجة للمقاربة المســيحيّة خالل القرون الوســطى إلشكاليّة 
التعلّم والحفظ؛ «فالتعلّم» ليس فقط حشــو الذاكرة بمحتويات نصوص سابقة، بل هو تعلّم التفكير 
مثل الســلف من المفكّرين الكبار، وذلك باستعمال أفكارهم (المحفوظة في كتب ومدارس من خالل 
تعليقات شــفوّية)، على أَنهَا في نفس الوقت (أ) المحتوى المعرفّي و (ب) طريقة التفكير ـ والتوصل 
إلى خالصات مبنيّــة على المنطق(12). ويصنف بول كريفيتس (Paul Griffiths) هذا النوع من القراءة 
على أنّه «قراءة دينيّة»، وهي مختلفة عن «القراءة العادية» لكونها ال تكتفي فقط بنقل معلومات من 

حاٍو نّصّي إلى آخر، بل تقحم القراءة الدينيّة البعد السلطوّي (مثًال بين النّص والطلبة والمعلّم):
فالمعلّم ذو سلطة لكونه «يعلم» فحوى النّص.أ ـ  
ويأتي الطالب طلباً للسلطة المقرونة بتعلّم النّص.ب ـ  
ويبرز المعلّم لطالب العلم نوعاً من التفاعل مع النّص والمراس في تفسيره.ج ـ  
َيجب على الطالب أن يتعلم من تفسير المعلّم للنّص: أي كيفيّة إنتاج التفسير المنطقّي(13).د ـ  

في كتاب «Of Grammatology» يتحّدث جاك دريدا (Jacques Derrida) عن «علم النحو» عوضاً 
عن «النحو»، والفرق هو أنّ األخيــر ينصّب َحصِرّياً على الصرف والتركيب (النحو). وأّما «دراســة 

النحو» فهي تهتّم بأصل اللغة (وبالتالي المفاهيم).
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من: (أ) المفهوم القديم الذي يقول: إنّ اهللا كون الحروف، وإنّ كالم اإلنس يحاكي كالم اهللا.
وإلى (ب) المفهوم العصرّي الذي يذهب إلى أنّ اإلنسان كون اللغة ليصنّف العالم، ولكي يعبّر 

عن نفسه.
وإلى (ج) المفهوم المابعد العصرانّي الذي يعتبر اللغة ظاهرة معزولة عن إرادة اإلنسان ونيّته، 
د ما يمكن لإلنسان  والذي يرى أنّ اللغة هي بنفســها كائن حّي أو نســق، ال يقيّد وال يبيح، بل يحد
(وهللا) أن يعبّــر عنــه(14). وفي معرض تحليلــه، يقوم بييــر بــوردي (Pierre Bourdie) باإلفصاح عن 
«اقتصــاد» اللغة، وهو يعني به «منطقها الخاّص» و«قواعدهــا الخصوصيّة التي تعمل بها»، وهذا ما 
يعتبره األداة األولى الكتساب التأثير والســلطة(15). وأما هومي بابا (Homi Bhabha) فيرى في كتابه 
«مكمن الثقافة»(16)، أنّ التركيز على اللغة كنسق مستقلّ وقائم بذاته يتيح المجال للمنظرين ما بعد 
االستعمارّيين لسبر حدود ما يمكن (وما ال يجب) قوله: فكيف يمكن للمرء أن يعبّر عن ما هو جديد 
وما هو قائم باســتعمال مفاهيم ولغة ما هو قديم وما هو راسخ ورســمي؟ كيف يمكن للمرء أن يعبّر 

عن ما كان سابقاً غير متصوّر؟
فمثل مقاربة أهل الرأي الكالســكيين ترّكز نظرّية التفســير العصرّي على الوســيط المستعمل 
د ژ في التفســير يبرز جليّاً القواعد الواجب اّتباعها في  للتعبير عن الرسالة. فمثال الرسول ُمحم
فهم معنى الرسالة اإللهيّة ـ المعبّر عنها بلسان البشــر. ولكي تقّدم السنة تفسيرًا للرسالة اإللهيّة 

صالحاً لكلّ زمان، وجب أال تتغيّر التجارب االجتماعيّة التي تحّدد المرجعيّات التعاقدّية للغة.
ا النظرة األكثر تعقيدًا فهي المقاربة التي تأخــذ التغيّر التاريخّي في االعتبار في ما يخّص  َوأَم
الســنة، حيث إنّ هذه األخيرة تقّدم نموذجا لتفسير الرسالة اإللهيّة، أي نموذج نستقي منه الوسيلة 

والنهج، ونطبّقه للخروج بتفاسير مختلفة، لكن على حّد متساٍو من السلطة.

٭ ٭ ٭

II
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من أهّم إسهامات الفكر اإلسالمّي في مســألة التفسير هو: اإلدماج الكامل للوعي التاريخّي في 
تحليله النظرّي لطريقة فهم «المعنى الحقيقّي» للكتاب المقــّدس(17). وقد َتم التوّصل لهذا اإلدماج 
عن طريق الفرز الواضح والمتأنّي في دراســات أصول الفقه، بين مبادئ الرسالة اإللهيّة من جهة، 

وتطبيق هذه المبادئ من جهة أخرى.
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فنظرّية المعرفة وكذا الميثودولوجيا المعتمدتان في أصول الفقه تنبنيان على مفهوم يذهب إلى 
وجود مبادئ وأسس متضّمنة في الرســالة اإللهيّة، والتي تعّد أساســيّة وقارّة. فتطبيق تلك المبادئ 
ف  واألســس عبر تكوين آراء وأحكام يبقى أمــرًا متغيّرًا ومرتبطاً بظروف خاّصــة ومتغيّرة. ولقد عر
الشــافعّي هذا االختالف على أَنهُ فرق بين االتباع واالستنباط(18). فإن نحن لم نع هذا الفارق، فإنّنا 

سنخلط الفقه بمصادره، والتطبيق بالرسالة اإللهيّة نفسها(19).
مســتحضرين هذا الفرق فــي عقولنا وواضعيــن إّياه نصب أعيننــا، يمكننــا أن نصف مرامي 

الدراسات الفقهيّة على أَنهَا تتكوّن من شقّين:
تعريف المبادئ المناسبة في الرسالة اإللهيّة.أ ـ  
تطبيق هذه المبادئ في مواقف محّددة.ب ـ  

وهكذا، يستعمل أهل الشــرع التحليل االســتقرائّي للخروج بمبادئ عاّمة بناء على أمثلة محّددة 
مذكورة في النّص. وفي المقابل يستعملون التحليل االستنتاجّي في تطبيق هذه المبادئ على مجموعة 
جديدة من الظروف. وتركز عمليّة االستقراء واالستنتاج هذه على نّص القرآن، ولكنّها تجيز اعتماد 
د ژ في استعمال العقل، وكذا التابعين من أهل  الوسيط التفسيرّي المســتقى من نهج الرسول ُمحم

العلم والشرع.
إنّ نّص القرآن نفســه، طبقاً لدراســات أصول الفقــه، ال يحتوي إال على القليــل من المبادئ 
المفصح عنهــا بوضوح، وهو فــي المقابل َيحتــوي في معظمه على أســس وقواعــد ترتبط بظروف 
مة اإلباضي خلفان بن جميل السيّابي (1392م/1972هـ) في  خاّصة(20)؛ وهذا ما شــرحه جزئيّاً العال
كتابه عن دراســات أصول الفقه: «إنّ الحق هو ما ذهب إليه العلماء بأنّ األدلّة المنقولة شفوّيا هي 
التي تكوّن القطعّي في الحكم، وهي التي ال تترك مجاالً ال لتفسير وال لتأويل ما يشكّل الحكم، من 
قبيل الصالة وما شــابهها. ويعرف الصحابة هذا حقّ المعرفة، وهذا هو مغزى االستشــهاد بالقرآن. 

إنه الجوهر الذي بلغنا كتابة، وهو مأخوذ من مصدر واحد»(21) (بتصّرف).
د بن شــامس البطاشي:  مة ُمحم وفي كتاب «غاية المأمول في علم الفروع واألصول» يقول العال
«إن مبادئ الشريعة هي المراد من التفسير الشرعّي لنّص الرســالة اإللهيّة المتضّمنة في القرآن، 

وذلك باعتماد القياس الستقراء المبادئ العاّمة بالرجوع إلى الحاالت الخاّصة(22).
ويقول البطاشي: بالرجوع إلى أمثلة تنعت بأنّها قلب الرسالة اإللهيّة ومرادها، أنّ الشرائع التي 
أرسلت عبر الرسل األوائل كانت مبنيّة على المبادئ نفســها، رغم أنّ تطبيقاتها في ظروف تاريخيّة 
معيّنة كانت مختلفة. فهو يقول على ســبيل المثال: إنّ شــريعة إبراهيم كانت تعتمد المبادئ نفســها 
المعتمدة اآلن في الشريعة اإلسالميّة، رغم أنّ القوانين المحّددة تغيّرت(23) (بتصّرف). والقرآن نفسه 
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يشــير إلى كتب أخرى، بما في ذلــك الصحف األولى (طــه: 133؛ وفاطــر: 25) وصحف إبراهيم 
وموسى (األعلى: 18 - 19 والنجم: 36 - 37) والكتاب المنير (فاطر: 25؛ وآل عمران: 184) والتوراة 

وسفر المزامير واإلنجيل.
د ژ وأبي ذرّ، يورد فيه عددًا من  وفي صحيح ابن حبّان يروي نقاشاً طويًال بين الرســول ُمحم

األسماء وأرقام الكتب السماوّية قبل القرآن:
قلت (أبو ذرّ يتحّدث): «يا رســول اهللا، كم كتاباً أنزله اهللا؟ قال: «مائة كتاب، وأربعة كتب، أُنزل على 
شيث خمسون صحيفة، وأنزل على أخنوخ ثالثون صحيفة، وأنزل على إبراهيم عشر صحائف، وأنزل على 
موسى قبل التوراة عشر صحائف، وأنزل التوراة واإلنجيل والزبور والقرآن... (وذكر الحديث بطوله)»(24).

وفي رواية منسوبة لمعاوية بن صالح، قيل: إنه تحّدث عن النصوص األربعة.
«معاوية بن صالــح: لقد أنزلت التوراة على موســى في الليلة السادســة من رمضان، وســفر 
المزامير على داود في الليلة الثانية عشــرة من رمضان (= 482 ســنة بعد التوراة)، وكتاب البشارة 
على عيسى بن مريم في اليوم الثامن عشر من رمضان (= 1050 سنة بعد سفر المزامير)، والفرقان 

د ژ في اليوم الرابع والعشرين من رمضان» (بتصّرف). على ُمحم
وبحسب الروايات التي وردت في كتاب عبد الرحٰمن بن أبي بكر السيوطي، فإنّ القرآن قد أنزل 
من اآليــات المحكمات التي غالباً ما تعرف بأمّ الكتاب (آل عمــران: 7)، وهي التي أنزلت منها كلّ 
الرســاالت الســماوّية األخرى(25). ويقال: إنّ آيتين أو أربع آيات من القرآن فقط هي التي لم تنزل 

د ژ ، وتبقى هوّية هذه اآليات مثار جدل حاّد(26). على األنبياء اآلخرين قبل الرسول ُمحم

:¿BGô`≤`dG ٭ 
د بن أحمد السرخســي أربعة أنواع من األدلّة المتضّمنة في نّص الرســالة اإللهيّة  يســرد ُمحم

الموجودة في القرآن(27):
عبارات النّص: وهي المبادئ الجليّة الواضحة في الرسالة.أ ـ  
إشـــارات النّص: وهي المبادئ المشــار إليها في صياغة الرســالة اإللهيّة لكنّها، تتطلّب ب ـ  

تحليًال لسانيّاً للنّص.
دالالت النّص: وهي األحكام المســتقاة والمستشــفة من أمثلة معيّنة، مستنتجة من مبادئ ج ـ  

ضمنيّــة، تتطلّب اســتعمال القيــاس الجلــّي أو قياس العكس (إشــارة إلى غيــاب مبادئ 
مخالفة(28). (اإلشارة الواضحة للمبادئ).
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اقتضاء النّص: وهو إشــارة إلى األحكام المســتقاة من أحكام أخرى مســتقرأة من أمثلة د ـ  
محّددة مستنتجة من مبادئ ضمنيّة. ويدعى هذا الصنف األخير من األدلّة القياس الخفّي، 
وهو الذي يمكن شــرحه على أَنهُ اســتنتاج مبادئ أكثر خصوصيّة من مبادئ عاّمة مضّمنة 
في نّص الرســالة اإللهيّة برّمته، وليس في مقاطع محّددة. فالشافعيّون مثًال ال يستعملون 
ى قياس العكس، كما أنّهم َيمتنعون عن استخدام القياس الخفّي؛  التحليل المنطقّي المسم

إّال أَنهُم ينظرون إلى هاتين الحالتين على أَنهُما استقراء لدالئل لسانيّة(29).

وأّما األشعرّيون فهم يجيزون كذلك هذا النوع الرابع من األدلّة طالما يمكن إثبات التوصل إلى 
التأويل المستنتج باعتماد التحليل اللسانّي لنّص معيّن(30).

ويفّرق بعض علماء أصول الفقه بين أنواع األدلّة بصفة مغايرة، لكنّهم ال يزالون يتمّسكون بنفس 
إمــام الحرميــن  الشــافعّي  الفقيــه  ـ  يــورد الجوينــي  البنيوّيــة الجوهرّيــة. فمثــًال،  المعاييــر 

ـ 1085م) ـ خمسة أنواع من البيانات، وهي أدلّة على مبادئ في نّص الرسالة اإللهيّة: (487 هـ 
لفظ ينبّه الناس على المقصود.أ ـ  
كالم بين واضح في المقصود الذي سيق الكالم له، ولكن يختص بإدراك معانيه وما فيها ب ـ  

المستقلّون وذوو البصائر... في أثنائها حروف ال يحيط بها إّال بصير بالعربيّة.
آيات في حاجة إلى توضيح السنة.ت ـ  
أدلة ال وجود لها في نّص القرآن، لكنّها موجودة في السنة ال غير.ث ـ  
تعاليم ُتستقرأ من مبادئ أخرى موجودة في القرآن أو السنة(31).ج ـ  

وكمثال ُيســاق لتبيان اســتعمال القياس للتعّرض لحالة جديدة مســتقلّة عن المبــادئ القائمة 
والمثبتة على أســاس حاالت ســابقة، يمكــن للمرء أن يتعّرض بالــدرس والتحليل لآلراء الشــرعيّة 
المتعلّقــة بحالة وجود كنــز يعود إلى ما قبل اإلســالم، كما جــاء في «المصنّــف» لمؤلفه أبو بكر 

أحمد بن عبد اهللا بن موسى الكندي السمدي النزوي (557هـ/ 1162م).
«إن وَجــد المرء الــركاز فله اْلَحقّ فيه، وليــس ملزماً بتحديد أصله إن هــو دفن في زمن 
د: فمن المستحّب أن يؤخذ على أنّه في  الجاهليّة. فإن هو كان ظاهرًا فوق األرض، يقول أبو ُمحم
حكم اللقطة طالما ال أحد بجانبه يحرســه؛ وذلك ـ عندي ـ ألَنهُ يدخل في حكم الشيء الذي 
ســقط من مالكه، وألنّ المعادن الكريمة هي كنز إلهّي. فإذا وجد أحــد كنزًا يعود إلى ما قبل 
اإلســالم في أرض ما، أو في أرض شــخص غير معروف، فهو ما زال في حكــم اللقطة. ويراد 
بركاز الجاهليّة: كلّ كنز لم يكتب عليه اســم اهللا، أو كنز يحمل أسماء الكفّار. وفي «الجامع»: 
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يمكن أن تكون المؤّشرات كامنة في الشيء، أو أن يكون الشــيء نفسه، أو أن يحمل صورًا ِلما 
يعرف عن أهل الشرك.

والواجب على من وجد كنزًا يعود إلى فترة ما قبل اإلســالم أن يخرج منه الخمس للفقراء. وإذا 
ما تعّذر التعرف على ما إن كان الكنز يعود إلى فترة ما قبل اإلسالم أو إلى زمن اإلسالم، ينسب إلى 
زمن اإلسالم إن هو وجد ببالد إســالميّة، إّال إذا عرف أَنهُ من حقبة ما قبل اإلسالم. وإن وجد بأرض 
أهل الذّمة، فال يجوز أخذه ألَنهُ في ملك أهل الذّمة، ِإال إن عرف أَنهُ من قبل اإلسالم»(32) (بتصّرف).

وبما أنّ الرســالة اإللهيّة ال تذكر وجود كنز يعــود إلى حقبة ما قبل اإلســالم، فيجب تحديد 
الوضع الشرعّي للكنز طبقاً للمبادئ المســتعملة في الحكم على حاالت مشابهة أخرى، من قبيل ما 

يقع في حكم الجهاد واللقطة.

:á sæ°ùdG ٭ 
من هذا المنظور، فإنّ الســنة مثلها مثل نّص الرسالة اإللهيّة المتضّمنة في القرآن، ال تتكوّن من 
د ژ مبادئ  مبادئ عاّمة فقط، بل حاالت محّددة مســتنتجة من مبادئ ضمنيّة. لقد فهم الرسول ُمحم
الرســالة اإللهيّة وبعد ذلك اســتخلص، أو طبّق، تلــك المبادئ عينها على ظروف خاّصــة. وغالباً ما 
د ژ ـ إن هو فعل أصًال ـ بوضوح أي مبدأ فهمه من الرسالة اإللهيّة (أو إن كان  ال يذكر الرسول ُمحم
قد استقرأ أكثر من مبدأ)؛ وغالباً ما يمتنع عن اإلدالء بأي جزء من الرسالة فهم منه المبدأ. وليقوّم 

ـ : أهل الشرع المغزى الشرعّي ألّي حديث مروّي والمراد منه، وجب عليهم أن يحّددوا صلته ب
الرسالة اإللهيّة.أ ـ  
بالظروف الدقيقة التي قيل فيها هذا الحديث.ب ـ  

فمثًال، يقول ابن رشد: إنّ مجموعة من الفقهاء يرون بأنّ النوم قاعدًا يبطل الطهارة، ويشترطون 
الوضوء بعده سواء كانت مّدة النوم طويلة أم قصيرة. وذهب فريق آخر إلى القول بأنّ النوم ال يبطل 
الطهارة، وبالتالي فهم ال يوجبون الوضوء. وأمــا الفريق الثالث، فيفّرق بين نوم قصير خفيف ونوم 
طويل عميق؛ وهكذا فهم يوجبون الوضوء في حالة النوم العميق، وال يوجبونه في حالة النوم القصير 

الخفيف(33).
وأّمــا المبدأ الذي اســتُقِرئت منه هــذه اآلراء فيبدو أَنهُ أخــذ من القرآن [المائــدة: 6] ﴿  ! 
" # $ % & '... ﴾، ِإال أن السنة توّضح أنّ المبدأ ال يتعلق بالنوم نفسه. يقول 
أ أّوالً»(34)  هُ لم يتوضأَن ى ِإالدًا ژ جاء إلى منزل ميمونة، ونام به وصل الرسول ُمحم ابن عباس: إن
(بتصّرف). كما ورد كذلك أنّ أصحاب النبي ژ كانوا ينامون في المســجد حتّى ُتالمس رؤوســهم 
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األرض، وبعد ذلــك يقومون للصالة مــن دون وضوء(35). وفيــه أحاديث أخرى، رويت عن الرســول 
د ژ : أَنهُ يسوي النوم بالغائط والبول، ويقول: ِإنهُ َيجب على الناس إن استفاقوا من النوم أن  ُمحم
يغســلوا أيديهم قبل مالمسة ماء الوضوء(36). وقد روي عن الرســول كذلك أَنهُ قال: بوجوب الوضوء 

ة هذا الحديث(37). على المضطجع، رغم وجود نزاع حول صح
من دون رفض أّي جــزء أو كلّ من هذه األحاديث، كان الفقهاء مرغمــون على تحديد أي مبدأ 
د ژ في االعتبار في هذا االختالف الشرعّي. ويبقى أحد االحتماالت رأي اإلمام  أخذه الرسول ُمحم
مالك والذي يتوافق مع روايات الحديث، ويجزم أنّ نوم المرء مســتلقياً، سواء كان قصيرًا أو طويًال 
د ژ . ويقــول مالك كذلك، وبناء علــى حديث آخر،  يبطل الوضوء، بناء على ســنّة الرســول ُمحم

بوجوب غسل اليدين على من استفاق من النوم قبل الوضوء يكفي ذلك.
ويشــرح ابن عبد البّر في كتابه (االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار): أنّ 
الحكمة في غسل اليدين تكمن في أنّ الشخص عندما يكون نائماً ال يمكنه أن يعرف أين وضع يده، 
وقد يكون قد المس النجس(38). وفي هذه الحالة، ال يوجب الوضوء لعلة النوم، بل الحتمال أنّ المرء 
 ــر رواية الحديث الــذي ورد فيه أن ـ نتيجة للنوم ـ قــد يكون المس النجس البدنّي. وهذا ما يفس
دًا ژ نام ثم صلى من دون وضوء، فالمســلم به أَنهُ لم يالمــس النجس عندما كان  الرســول ُمحم
نائماً. وهناك احتمال آخر ذهب إليه أبو حنيفة وأتباعه في قولهم: بعدم وجوب الوضوء على الشخص 
المســتيقظ من النوم، ِإال إن كان مضطجعاً. وهذا الرأي ال يفّســر رواية الحديث التي ورد فيها أنّ 
الرسول ژ كان نائماً مســتلقياً بالمسجد فاستيقظ وصلى من دون وضوء. فيبدو أنّ المبدأ ـ بحسب 
الحنفيّــة ـ يتعلّق بالنوم العميق المبطــل للوضوء، بخالف النوم الخفيف. وبحســب الفقيه اإلباضّي 
أ فقط عندما يكون نائماً  د بن علي البســيوّي، يوجب على المرء أن يتوض أبي الحســن علي بن ُمحم
د ژ : إنّ النوم ال يبطل الوضوء عن ابن عبّاس،  مستلقياً طبقاً للحديث الذي قال فيه الرسول ُمحم
ـى َيضَع َجنَْبهُ َعلَى األَرِض َوَينَعــَس»(39). وفي كتاب (البصيرة)  قــال: «َال نَقَض َعلَى َمن َفَعَل ذَلَك َحتـ
د بن أبي عبد اهللا األصّم: قيل: إنّ الشــخص النائم واقفاً أو ســاجدًا أو راكعاً أو جالســاً  ألبي ُمحم
د بن حبيرة الشــيباني نفس  يبقــى على وضوء، ووضوؤه صحيــح. ويورد أبو المظفــر يحيى بن ُمحم

الرأي عن الشافعّي وأتباعه(40).

:≈æ`©`ªdGh  ±Ó`àN’G ٭ 
فكما يبرز هذا المثال، هناك موجبات عمليّة العتماد الســنة كدليل ِلمنهج تفسير القرآن: كيف 
يمكن للفقهاء تفسير المتناقضات التي تظهر بين األحاديث نفسها، وبين األحاديث والقرآن؟ يجادل 

منّظرو الفقه اإلسالمّي أنّ على المرء:
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ًال: أن يقّر بالحاجة إلى استعمال التحليل المنطقّي. أَو
ثانياً: يجب علــى المرء أن يقّر أنّ اآلراء الشــرعيّة لألئّمة، الذين يرون في الســنة تفســيرًا 

للرسالة اإللهيّة المتضّمنة في القرآن، ال تتطابق واألحاديث التي تكوّن السنة، وليست مماثلة لها.
هاتان النقطتان تقتضيــان تقديم صورة أكثر تعقيدًا حيال كيفيّة أخذ الشــريعة من مصادرها، 
وهي النظرة التي تبدأ بتفســير أكثر عمقاً لكيفيّة إمكان اســتخراج آراء شــرعيّة مبنيّة على نصوص 

قديمة لم تكن لتتنبّأ بتحّدّيات خاّصة قد تواجه المشّرعين والفقهاء في أجيال الحقة وقرون مقبلة.
ة المذاهب ال تشكل عرضاً للمبادئ الموجودة في القرآن،  آراء أئم يشرح منظرو أصول الفقه أن
وال كيف استقرأ الرسول ژ هذه المبادئ، وال كيف استخلص كيفيّة التطبيق من المبادئ التي سبق 
له أن استقرأها من الرســالة. بل هذه اآلراء هي تطبيق للمبادئ الضمنيّة في السنة؛ والسنة نفسها 
د ژ باســتقرائها من الرســالة، وهي تمثّل  نتاج اســتخالص من المبــادئ التي قام الرســول ُمحم
د ژ ، والتي قام بدوره باستخالصها من المبادئ التي استقرأها من الرسالة.  تفسيرات النبّي ُمحم

ة. وتستقرأ الشروح الالحقة داخل المذاهب المبادئ من خالصات تفسيرات األئم
ويعكس االختالف الموجــود بين المذاهب وداخلها التوافق الكبير فــي التطبيقات الموجودة في 
السنة وفي القرآن، كما يعكس حاجة الفقهاء الستقراء المبادئ الضمنيّة من الرسالة اإللهيّة باتباع 
د ژ . فيرى الحنفيّة ـ على ســبيل المثال ـ أنّ العبد ال يجوز له الزواج ِإال من  نهج الرســول ُمحم
د المبــدأ في القرآن. غير أنّ  امرأتين اثنتين أو أقلّ، وذلك اســتنادًا إلى حديث (خبر اآلحاد) يحد

المالكيّة تجيز زواج العبد من أربع، وذلك باعتماد القياس الصحيح على القرآن مباشرة.
فيبدو أنّ الحنفيّة والمالكيّة يســتعملون الســنة لشــرح القــرآن بطريقتين ُمختلفتيــن: فيعتمد 
د ژ ، بينما يعهد الحنفيّة إلى الحديث لشرح القرآن. ويقع  المالكيّة القياس اقتداء بالرســول ُمحم

االختالف عندما ال َيجمع الفقهاء على:
أي طريقة يجب اعتمادها الستقراء المبادئ من القرآن.أ ـ  
أي المبادئ استقرئت من القرآن.ب ـ  
أي مبادئ تطبّق في أّية حاالت.ج ـ  
كيف تطبق مبادئ معيّنة في ظروف محّددة.د ـ  

ويشــرح عبيدة بن عمر الدبوســي كيــف ينتج االختالف عن ثالثة مســتويات مــن االختالف في 
ة المذاهب للمبادئ  ل، ُيمكن تفســير االختالف بين المذاهب باستقراء أئمالشرح(41). في المستوى األَو
المختلفة، أو باســتعمالهم ِلمصادر ُمختلفة. وفي مســتوى آخر: يمكن تفسير االختالف بين أولي األمر 



برانون ويلر 161نحو مقاربة جديدة لعلوم التنظير والتفسير

المحليّين، مثل أولئك المنتسبين إلى الكوفة في القرن الثاني، باختالف االستنتاجات من مبدأ مشترك 
ومجمع عنه. وفي المستوى الثالث: يجادل الدبوســي أن االختالف في اآلراء داخل مذهب ما ناتج عن 

الشروح المختلفة لظروف معيّنة، وللخصوصيّات التي تطبق فيها المبادئ التي حصل عليها اإلجماع.
فمثال، يوجد اختالف كبير في مسألة طهارة اللعاب وبعض المواد التي تنتجها أجساد الحيوانات. 

حت بعض هذه اآلراء المختلفة: د بن عبد اهللا األصّم، قّدمت ووض وفي (البصيرة) ألبي ُمحم
«هناك اختالف في مسألة دســع اإلبل، فريح هذا الحيوان المجتّر الذي يخرج من أحشائه عند 
ا بول وروث القوارض ففي األمر  نحره مبطل في رأي البعض، وغير مبطل في رأي البعض اآلخر. َوأَم
ا روث ولعاب األماحي والرث [خنــاز]؛ والفأر ففي األمر اختالف كذلك. كما في قرض  اختالف. َوأَم
د بن المســبح: وبخصوص لعاب  الفأر اختالف. وإن لَمس المرء قّملة فهو ال يبطل وضوءه. قال ُمحم
العقاب والغراب والنســر والهررة [الســنور]، فال ضير ِإال إن هي شــوهدت تــأكل جيفة وتهم إلى 

الماء»(42) (بتصّرف).
وبطريقــة جرد هــذه الحــاالت المختلفة ـ دســع اإلبــل وروث الفأر ولمــس القّمــل وأكل لحم 
دًا من أّي َتماسك ووحدة عضوّية، لكنّ هناك إجماعاً حول حديث الرسول  ـ ، يبدو األمر ُمجر الضواري 
د ژ فيما َيخّص أكل القمامات والضواري، والكلّ يجمع على أنّ العلة المبطلة للطهارة تكمن في  ُمحم
الجيفة واللحــم المفتقر للذكاة. ولكــنّ هناك اختالفاً في مــا يتعلق باللعاب؛ فهل اللعاب نفســه هو 

المبطل للطهارة، أم الحيوان الذي أنتجه، أم مالمسته المحتملة للجيفة، أم المالمسة الفعليّة لها؟
د عبد اهللا بن أحمد بن قدامة في تقديمــه لقائمة غير منّظمة  وعلى نفس النمط ســار أبو ُمحم

تحتوي على اآلراء المتضاربة لمختلف أئّمة المذاهب.
«ال وضوء مع مالمســة لعاب كلّ البهائم. الحيوانات نوعان: النجس والطاهر. وينقسم النجس 
إلى نوعين: األَول: نجس بمالمســة واحدة [روايتان]: الكلب والخنزير وما يخرج منهما. فهذا النوع 
نجس في صلبه لذا فلعابه وكلّ ما يخرج منه نجس. وهذا رأي الشافعّي وأبي عبيد وأبي حنيفة في ما 

َيخّص السؤر خاّصة.
وأّما مالك واألوزاعّي وداود، فيرون أنّ الســؤر طاهر، وجائز اســتعماله للوضوء والشرب، وإن 
سقط الســؤر في الطعام فال ضير من أكله. إّال أنّ مالكاً يضيف وجوب غسل اإلناء الذي سقط فيه 
اللعــاب. ويقول الزهري: بجواز التوضؤ بــه إن تعّذر وجود غيره... ويوجــد اختالف بخصوص لعاب 
الضواري باســتثناء القّط والفأر وابن عرس، وبعض الحيوانات األخرى التي تتخذ مأواها من جحور 
َتحت األرض ـ فهــذه لعابها طاهر ويجوز التوضؤ به وشــربه ـ ِإال أنّ أبا حنيفة يرى أنّ ســؤر الهّر 
مكروه استنادًا إلى حديث يورده، رواه أبو داود رواية عن أبي هريرة حيث ورد وجوب غسل ما سقط 
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فيه لعاب الهر، وكذا الطيــور الجارحة والحمار األليف والبغل. يقول أحمد: لعابها نجس، وإن تعذر 
وجود أّي شــيء آخر للوضــوء فليتيّمم المرء ـ ويوافقــه أبو حنيفة الرأي. ويقول ابن عمر: إن ســؤر 

الحمار مكروه، وهذا ما يراه كذلك الحسن بن سيرين والشعبي واألوزاعي وحماد وإسحاق»(43).
الحظوا هنا التمييز بين الهّر والســنّور وبين الفأر وابن عــرس والحيوانات األخرى التي تحفر 
مأواها تحــت األرض (بناء على رواية الصحابــة والتابعين)، وبين الكلب والخنزير. فما الســبّب يا 
تــرى؟ هل ألنّ الحيوان نجس أم ألن لعابــه نجس بحكم ما يأكله؟ لقد أجــاز مالك الوضوء بالماء 
الذي سقط فيه سؤر الكلب، ولكن أوجب غسل اإلناء سبع مّرات بناءً على الحديث. إنّ الحديث يكره 
البغــل فماذا عن الحمــار؟ هل من مبدأ ســار في هذه الحالة: ســواء كان الحيــوان ضاريا أم ال؟ 
(للحيوانات التي تدّب على األرض وتستثنى الطيور) أو الحيوانات التي تتّخذ تحت األرض مأوى لها 
(لكن مــاذا عن الثعابيــن)؟ أو لحــوم الحيوانات التــي يمكن أكلها (الكواســر لكن ِلمــاذا يحرم 
الخنزير)؟ أو الظروف الخاّصة لعيش الحيوان (تأكل الخنازير والكالب وتعيش في النجاســة، لكن 

القطط وابن عرس والطيور ال تعيش في ظروف ُمماثلة).
تجّسد هذه الحاالت للباحث، كما هو الشأن بالنســبة للسنّة، كيف أن اآلراء الشرعيّة هي نتاج 
د ژ والخلف  االســتنتاجات من المبادئ المستقرأة من الرســالة اإللهيّة، اقتداء بنهج الرسول ُمحم
من أتباعــه. فوضع هذه األمثلــة المفّصلة جنباً إلى جنب يدفع الباحث إليجاد القاســم المشــترك 

الكتشاف نوع التحليل المنطقّي الذي اعتمد وعلى أّي أساس اعتمد وأّي نصوص أولت.
د بن الحوارّي، تّم التطّرق إلى بعض هذه المســائل مع  ففي «جامــع أبي الحواري» لكاتبه ُمحم

إيراد اآلراء المتضاربة(44).
إن لَمس الشــخص ضبور الحمار فهل يجب عليــه الوضوء؟ هل للمواّد التي تخــرج من الحمار أّي 
أهّميّة من دم وماء وماّدة، وماذا عن ســؤر الهّر وزيته وعمش عينه؟ هل يكمن اختالف القّط عن الحمار 
فــي نوع المواد التي تخرج من كلّ منهما أم في كّم هذه المــواد؟ عندما نَجد دجاجة ميّتة وبطنها جاّف 

وبيضتها صلبة، فهل يجوز أكل البيضة؟ يقول أبو علّي: إنّ ذلك جائز إن لم تنكسر البيضة وإن غسلت.
لكن مــاذا عن البيضة الموجودة داخل دجاجة ذكيت؟ وما الحكــم إن كانت البيضة داخل طير 
يطير عوض دجاجة تســير؟ ما هي التفاصيل المهّمة في هذه المسألة: أهو الطير (دجاجة تسير أم 

اة) أو حالة البيضة (غير منكسرة أم مغسولة)؟ طير يطير؟!) أو حالة الطائر (جيفة أم مذك
د بن عبد اهللا بن عبيد السمدي النزوّي في كتابه (جواهر اآلثار ومناهج األبرار والحّجة  يشرح ُمحم
على الفجار): إنّ وجوب الوضوء في حالة ما إذا وجد المرء بعض الدم على ثيابه أثناء الصالة متوّقف 
على حجم هذه البقعــة من الدم وعلى كونها مبتلّة أو جافّة وإن هي عرفــت أنّها بقعة دم (وإّال فما هي 
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الظروف المعقولة التي يمكن التسليم فيها بأنّها دماء) وهل هي دم ذلك الشخص أو شخص آخر (ذكر 
أو أنثى) وإن كانت دم زوجته فهــل هو دم حيض أو نفاس أم دم جــرح أم دم فجوات أخرى في البدن 
(مثل األنف)، وهل توجد هذه البقعة على بدن الشــخص أو على ثيابه وهل يجب أن يعيد هذا الشخص 
الصــالة في ثياب مختلفة أو هل يجــب أن يعيد الوضوء كذلك(45). ويضيــف جمعة بن علي بن عبد اهللا 
الصائغّي ما يلي: هل هي مشكلة من سائل وحده أو أنّها مختلطة بجسم؟ هل وجب غسلها بالماء إن هي 
جفّت مّدة يوم وليلة، وكم عدد المّرات التي وجب غســلها (ثالثاً)، وما الحكم إن ظنّ المرء أنّ الثوب 
نظيف وهــو ليس كذلك، هل لألمر أهّميّــة إن ارتديت المالبس في الطريق إلــى الصالة وليس أثناء 
الصالة نفســها، هل كانت النيّة متوفّرة لغسل الثياب أم أنّ غسل الدم كان عرضيّاً، وكيف يمكن قياس 

البول وخروج الريح ومواّد أخرى غير الدم والخارجة من الجسد على ما سبق ذكره؟(46).
فالعبرة المستقاة من هذه األمثلة التي قد تبدو سخيفة ال تخضع لمزاج اآلراء الشرعيّة، بل هي 
تحّد يلزمنا بإيجاد طريقة معرفيّة ومنطقيّة الستقراء واســتخالص األحكام الواجب تطبيقها في كلّ 
هذه الحاالت، والتي ستفضي إلى جعل كلّ الشــروط، بغّض النظر عن مراميها، على قدم المساواة 
د ژ  في ســلطتها الشــرعيّة، (أي تكون مســتقاة من الرســالة اإللهيّة، واقتداء بنهج الرسول ُمحم

والسنة كما يراه أئّمة المذاهب).
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في الرســالة الســماوّية يوحي اهللا بعدد من المبادئ الصالحة لكل زمان فــي ظروف تاريخيّة 
معيّنة، للقوم الذين أرســل فيهم رســوالً. هذا التطبيق المتصل بظروف معيّنة هــو ما يصطلح عليه 
ا سنة الرسول ژ فهي تطبيق لهذه  د ژ ، َوأَم بالكتاب المقّدس، وهو القرآن في زمن الرسول ُمحم

المبادئ نفسها على نفس الظروف (للتركيز والتحديد) وعلى ظروف جديدة.
ولعمليّتي االستقراء واالســتنتاج الواجبتين في اســتنباط األحكام من المبادئ الضمنيّة تبعات، 
منها عدم الحصول دوماً على نفس الشــرح للرســالة اإللهيّة من دون تغير أو تبــّدل. وتضمن هذه 
العمليّــة أن يعكس الحكــم المتوّصل إليــه االختالف الواجب، والظــروف الدائمــة التغيّر للمجتمع 

البشرّي في سعيه إلى حضارة نامية وجامعة وعادلة.
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على ورقة البروفســور برانون: أتحفّظ علَى أمرين في مســألة الخصوص والعموم في الوصول 
ــنة أنّها مجّرد تفسير للقرآن؛ ألنّها تمثّل لنا مصدرًا له قطعيّته  إلَى نسخ القرآن، وعلى تصوّر الس
باعتبار حّجيّتها ال في مجال اإلثبات والخالف، وهذه الحّجيّة ال من باب التشريع فقط بل من باب 

العقائد أيضاً.
واعلم أنّ اللغة لها دور كبير في علم األصول، وقد كان هارون الرشــيد يفهم أنّه ال يوجد دمج 
د بن الحســن الشيباني قال: قد  ا بلغ بوفاة ســيبويه ومحم بين عالم اللغة وعالم الفقه، ولذلك لَم

دفنت اللغة والفقه معاً، مّما يعنيه أنّ اللغة شيء والعلم شيء آخر.
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األّول: في نظرة الشــيخ محّمد مهدي شمس الدين والســيّد باقر الصدر وتوّجههما إلَى دراسة 
البعد االجتماعّي للنصوص، وهو ما ســّماه السيد باقر بنفسه حتّى ال يخرج إلَى علم القياس وتوسيع 
نطاق المصلحة، ولم يكن في ذهنهما علَى اإلطالق قراءة الفقه السنّي؛ ألنّ الصراع الذي نظرا إليه 
كان ضمن المنظومة بين مدرســتي اإلخبارّية واألصوليّة، وعمليّة الصراع بين هاتيّن المدرستين في 

بنية النسق الشيعّي الحديث هي التي أفرزت َهِذه الظاهرة الحذرة والموسعة عند الشيخين.
أخيرًا: بالنســبة لألصوليّين القدامى ليســت هذه نظرتهم، إذ ال يمكننا أن نقرأ األصول عند 
اإلمام الجوينّي ونرى تفريعها في غياث األمــم؛ ألنّ هذا األخير هو تنزيل كامل البنية األصوليّة من 
خالل أبعادها االقتصادّية والسياسيّة واالجتماعيّة، ونحن نظلم هذه المدارس المتباينة إذا حبسناها 
في نقاط نظرّية، وقلنا إنّها كانت حبيســة فــي إطارها المنطقّي، واقرأوا إن شــئتم في تلك الكتب 

وستتغيّر مطالب كثيرة.
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َتحية ِلمنظمي الندوة، ومحاورها يخرج منها مؤتمرات عديدة، وأخّص بالتحيّة ســماحة المفتي 
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ومعالي وزير األوقاف الشيخ عبد اهللا السالمي وغيرهما.

أوالً: سؤالي للبروفيسور برانون: نجد أكثر من ستّة وأربعين هامشاً في ورقته دون وجود أي ذكر 
لها، وكذلك الدكتور زكّي لم يذكر إّال اســم مصدرين رغم أنّ العلوم اإلنسانيّة خاضعة للرجوع إلَى 

المصادر ألهّميّتها في هذا الفنّ.
ثانياً: ذكرت «بأنّ آيتيــن أو أربع آيات من القرآن فقط هي التي لم تنزل على األنبياء اآلخرين 
د ژ » كأنّه يفهم أنّ القرآن نسخة من الكتب السابقة، رغم أنّنا نجد أنّ القرآن  قبل الرســول ُمحم
قد ذكر قضايا كثيرة مستجّدة كقضية اإلفك والمجادلة، فكيف نقول بأنّه ليس هناك في القرآن إّال 

أربع آيات أو نحوها لم تنزل على األمم السابقة.
والنقطة األخيرة في قوله: «لكن ماذا عــن البيضة الموجودة داخل دجاجة أعطيت ذكاة؟»، هو 

يتحّدث عن موضع النجاسة والطهارة أو عّماذا؟ وقد وقع التباس للبروفيسور فأرجو التوضيح.
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ا يتعلّق بأصول الفقه في التذكير باألّوليّات؛ ألنّ االجتهادات قد  إسهام سريع في ما ســمعنا ِمم
تنســينا إياها. فإذا تناولنا أّي كتاب من كتب أصول الفقه نجــد أمرين اثنين، من حيث التعريف 
يقال: أصول الفقه هو خطاب الشــرع إلَى المكلّفين. ويتعلّق بأصول أدلّة األحكام. ومن جانب آخر 
نجد األصوليّين خاّصــة يقولون: إنّ علم أصول الفقه يســتمّد من ثالثة علــوم: العربيّة، والفقه، 

وأصول الدين.

وأريد القول في صدد هذه النقطة ثالث قضايا باختصار:
أّولها: مباحث اللغة تشكل من أصول الفقه (البرهان، المستصفى، العمدة...) ستة أو خمسة من 
ثَمانية تتعلّق ِبمباحــث اللغة ليس عبثاً؛ ألن أصــول الفقه كما قال األصوليّون يســتمّد من العربية، 
واألمر يطرح إشــكاالً كبيرًا وهو ما دام أصول الفقه يعرف بخطاب الشــرع للمكلّفين، وإذا ســألت 
األصولــي عن حد كتاب اهللا تعالى يقول: إنّه خطاب اهللا للمكلّفين؛ وما دام كذلك فإنّه يقتضي فهم 

معاني كالم اهللا أي الفهم اللغوّي.
 ﴾ y x w v u ﴿ :أفتح قوســين ألبيّن إشــكاالً بســيطاً، اقرأوا قولــه تعالــى
[البقرة: 185]، َمن المقصود بالخطاب في قوله تعالى: ﴿ Á ﴾؟ هل األّمة اإلســالميّة جمعاء، أو من 
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رأى الشــهر ارتباطاً بالرؤية؟ فإذا كان الخطاب يراد به العموم فالمقصود من رأى الشــهر في أّي 
منطقة من العالم اإلسالمّي يلزم األّمة كلّها الصوم. أّما إذا كانت ﴿ Á ﴾ هنا تتعلق بالرؤية وهي 
شرط الصوم فيصير إشكاالً آخر.. ِبمعنى أَن مباحث اللغة ليست ترفاً وال ينبغي إقبارها وإقبار أصول 

الفقه، وهذه مسألة مهمة وحيوّية وخطيرة.
القضية الثانية: العالقة بين أصول الفقه ومبحــث المقاصد، فإنّ مقاصد أصول الفقه األربعة، 
وهي بالترتيب: الكتاب، ثم الســنّة، ثم اإلجماع، ثم الرابع الحامل لنعوت ثالثة بحسب الجهة التي 
ننظر إليها إلَى أصول الفقه: باعتبار الجهد المبذول يســّمى اجتهادًا، وباعتبار اآللية المنطقيّة التي 
تعمل يقال: إنّه علّة وقياس، وباعتبار أنّه عقل فقهّي يعمل قصد إيجاد األجوبة الراهنة علَى مشــاكل 

ونوازل تطرح وال نَجد لها جواباً، ال في الكتاب وال في السنّة وال في اإلجماع فهي عقل فقهّي.
جعل األصوليّون الحقيقة في األصل الرابع في التعليــل، وخاّصة عند تكافؤ األدلّة والدخول في 
الترجيح، فيكون المرّجح به هنا بداية بالمستصفى وانتهاء بالشــاطبّي إلَى غاية الطاهر بن عاشور 

وعّالل الفاسي وكلّ المعاصرين الذين سلكوا المقاصد يأتي الكالم عن الكلّيّات.
أريد القول ـ من التذكير بهذه األّوليّات ـ إنّه ليس بين أصول الفقه وبين المقاصد عالقة تناف 

أو تخارج، وال ينفي أحدهما اآلخر، بل المقاصد تنبع من جوف أصول الفقه.
وهذا التذكير يتعلّق بانغماسنا في االجتهاد الذي قد ينسينا األّوليّات والمذّكرات المدرسيّة.
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إني أشــيد بكل إنصاف وتقدير لهذه البحوث وما بذل فيها من جهود، وما تحقّق فيها من آثار 
علَى الصعيد العلمّي، كما أقّدر البحث المشــير إلَى صراع الحضارات، فكلّ ذلك هو ســبب الصراع 
الحضارّي بيننا وبين الغرب، وكنّا نوّد أن يتوّسع في هذا الجانب. وأؤيد تعليق الدكتور عيسى في ما 
يتعلّق بالقرآن ومقارنته بالكتب الســابقة؛ فأين هذه الكتب الســابقة؟ فكلّها تحريف، وال تجد فيها 
ظال صحيحاً يتعلّق بمعاني الوحي إّال بعض القواعد األدبيّة والوصايا العشر، وما عدا ذلك فهي آراء 

رجال الدين عندهم، وهذا باعترافهم أَن َهِذه الكتب ليست وحياً من عند اهللا.
ا ما يتعلّق بصلة اللغة باألصول وصلة مقاصد الشريعة باألصول فهذه تعّد ركائز أساسيّة في  وأَم
علم األصول وعلم المقاصد، وســعيد بكلّ ما ذكر فيه من روح االعتدال وتبنّي القيم العلميّة، وليس 

ا نراه من بعض الشّذاذ، أو الذين يحاولون التجديد علَى حساب قيمنا وأصولنا. فيه شطط ِمم
أخيرًا: كنت أريد توضيح بعض القضايا التي تفّضل بها الدكتور الفاســي في الدليل والمدلول 

واالستدالل والمستدلّ، وكلّها حلقة مفرغة ال نهاية لها، وهذا يحتاج إلَى شيء من التوضيح.
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وأؤكد أنّ علم أصول الفقه له مصادر ثالثة، وهي:
علم الكالم الذي صار علوم الدين. –
ثم نصوص القرآن والســنّة بما فيها الترجيح والنســخ وغيرها.(والقواعد الكلية مستمّد من  –

أصول الفقه ومن هذين المصدرين األصليّين).
وأّما المصدر الثالث فهو اللغة ﴿ u t s ﴾ [الشعراء: 195]. –

فكيف نعّرف أصول األحكام ودالئلها وكيفية االستفادة منها وحال المستفيد؟
وكيف نهمل جانباً أساسيّاً وهو صياغة َهِذه األحكام والمبادئ من غير معرفة اللغة؟! فهي أساس 
األصول التي ال يســتغنى عنها، وال يقبل االجتهــاد دون التضلّع في علوم اللغــة العربية، وليس كما 
يدعي بعــض الصحفيّين في فتح االجتهاد واإلضافة والتعديل، ويقولون: ال داعي لكلّ تلك الشــروط 
الموضوعة من قبل األصوليّين، وال يقام لهؤالء وزنا، ويذكرون أمثلة مدعاة للسخرّية فضًال أن تكون 

مقبولة في ميزان العلم.
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المداخلة علَى شــقّين: أّوال: ما يتعلّق باللغة العربيّة وعالقتها بأصول الفقه. فاألصول هي األدلّة 
ة مقّدمات، منها: أن يكون  من الكتاب والســنّة، والدليل الشــرعّي حتّى يســتدلّ به ال بّد له من عد
ســالما من عوارض األدلّة، ويكون حقيقــة ال مجازا... إلَى غيرها من العــوارض، وهذا متوّقف علَى 
ا كان القرآن والسنّة عربيّين لم يكن ليخوض  معرفة اللغة، ولهذا قال اإلمام الشــاطبّي: «ولهذا لَم
فيهما إّال عربّي، وأّما األعجمّي الطبعّي فال يصّح لــه أن ينظر فيهما؛ ألنّه ال يصّح له النظر» وهذا 

علَى الهامش.
وإشارة إلَى ما تقّدم به الدكتور سليم فإن هناك كتابين لم نر استفادة المحاضر منهما ككتاب 
«لمع األدلّة فــي النحو» البن األنبــاري، حيث تأثر بالشــيرازي في كتابه القيّــم «اللمع في أصول 
الفقه»، فنسج علَى منواله وتدرّج علَى نفس تقسيماته في علم النحو، ثم لَخصه السيوطّي في كتيّب 

اه «االقتراح»، ولذلك يحسن اإلشارة إليها. سم

٭ ٭ ٭
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الكلمات الطيّبة الموجه للعرض المقّدم بين أيديكم مســائل يســهل االختالف فيها لالشــتباه في 
بعضها، وليس بالخطير الذي ينبغي مناقشته؛ ولكن األمر الذي يقتضي مناقشته ولم أر تدّخال فيه، هو 
ما ورد في عرض البروفيسور ويلر في ما يتعلّق باعتباره السنّة شرحاً للقرآن، وإسقاطه لمفاهيم غريبة 
عن اإلسالم، كالروايات التلمودّية وتشبيهها بالســنّة، وال عالقة بينهما بتاتاً، وما اختلف الناس حينما 
اختلفوا في الســنّة إّال في السنّة الظنّيّة، ومســألة األخذ بالقطع واليقين في أدلّة أصول الدين وقد رّد 
عليهم الشــافعّي، وبيّن أحاديــث يفوق مجموعها كلّ تواتر أَن رســول اهللا ژ أوتي القــرآن ومثله معه. 
وأعذر البروفيســور بوقوعه في هذا اإلســقاط، وقد سّجلت إســقاطا مماثال للمستشرق شاخت للمجامع 
المســيحيّة علَى اإلجماع بين المســلمين، وال مجال للمقارنة بين الروايات البوذّية وما جاء في السنّة، 
وليس هناك أدنى وجه للمقارنة بينهما. أقول هذا ألنّه ينبغي أال يمّر هذا العرض في مثل هذا األمر من 

غير تعليق وتسطير عليه مزدوج.
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من أهداف َهــِذه الندوات التذكير والتعارف والتكامل. ومســرور بدفاعكم عن بعض المبادئ التي 
لم أشــر إليها أو أســيء فهمها. وطبعاً فإنّ الكتب القديمة التراثيّة كنت أعايشــها حقيقة في رسالتي 
للماجستير، وهذه الكتب في الحقيقة حبيســة لألبعاد المنطقيّة والكالميّة، وهذه األبعاد قد أفادت علم 
أصول الفقه فعًال من حيــث التدعيم والتثبيت لألدلّة وغيرها، حتّى فــي مباحث األلفاظ، ولكنّ هناك 

بعض المباحث قد أثقلت كاهل علم أصول الفقه، وهذا أمر ال يختلف فيه.
ونقد الماضــي في عصرنا اليوم أصبح فضيلة، ولســت من دعاة نقد الماضي بــكلّ ما فيه، وإنّي 
ال أدري كيــف يالم من أجاب علَى ســؤال يحدث في عصــره وبيئته كالجويني والغزالــي وغيرهما؟ بل 

ينبغي شكرهم علَى ذلك الجتهادهم!!
وأرى أَن العلم له صفة تراكميّة، وال أرى محاسبة الفقه اإلسالمّي أو محاكمته في عصرنا الحاضر 
بطريقة الترابي وغيره، وإنّمــا بعض الفقهاء المعاصرين اآلن يالمون بســبب ابتعادهم وعدم توظيفهم 

للقواعد األصوليّة توظيفاً سليماً صحيحاً، لذلك أنتج فقهاً غير ناضج أو غير مقبول، واهللا أعلم.
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أنا باحث في علوم األديان المقارنة، وسبب حضوري في َهِذه الندوة ألستفيد منها، وأتشّرف برؤية 
المحاضرين العلماء، وتسجيل مالحظات المشايخ العلماء.
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باحث وأكاديمي من الجمهورية اللبنانيّة
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ويشتمل هذا البحث على مطالب:

٭ المطلب األّول: بيان المقصود بالفقه التقديرّي
الفقه: هو الفهم، قال تعالى: ﴿ s r q p o n m l k j ﴾ [اإلسراء: 44]، 

أي ال تفهمون.

وفي االصطالح: «هو العلم باألحكام الشرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التفصيليّة».

التقديرّي: قال الراغب األصفهانّي: القدر والتقدير تبيين كّميّة الشــيء وقوله ! في الهالل: 
روا عدد الشهر حتّى تكملوا ثالثين ليلة»(1). عليكم فأقدروا له» أي: قد فإن غم»

ى  الفقه التقديرّي تبيين حكم الشيء. قبل وجوده على تقدير أنّه موجود كّماً وكيفاً، ويسم فكأن
الفقه المتوّقع من توّقع الشيء، أي: إمكان وجوده، ويسّمى أيضاً بالفقه الفرضّي أو االفتراضّي، من 
االفتراض، أي: إمكان فرضه على األّمة. ويسّمى أصحاب هذه المدرسة بأصحاب الفقه التقديرّي أو 
االفتراضّي، أو التوّقعّي، وفي عرف الســلف ســّموا باألرأيتية، أخذًا من قولهم: أرأيت لو كان كذا؟ 

أرأيت لو حصل كذا؟ وقد يطلق على ذلك معرفة البالء قبل وقوعه.

تعريفات البركتي، مادة (قدر).  (1)
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٭ المطلب الثاني: حكم هذا النوع من الفقه
ه أهــل الحديث وذّموا أهله  اختلــف أهل العلم في هذا النوع من الفقــه اختالفاً كبيرًا؛ فقد ذَم
ه البخارّي والدارمّي، وابن أبي شــيبة، وابن شــهاب الزهرّي  وســّموهم األرأيتية، وعلى رأس من ذم
والشــعبّي، وكذلك طائفة من علماء الســلف كالثورّي واألوزاعّي، وطــاووس، ويحيى بن أيوب، وابن 

وهب وسعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، وعامر بن سعد بن أبي وّقاص وغيرهم.

٭ المطلب الثالث: أدلة المانعين
أدلة الفريق األول: استدل هذا الفريق على ذم هذا النوع من الفقه بأدلة كثيرة نذكر منها 

ما يلي:
عن ابن عبّاس ^ قال: «ما رأيت قوماً كانوا خيرًا من أصحاب رســول اهللا ژ ما سألوه أ ـ  

 A @ ? > ﴿ :ّإّال ثالث عشرة مســألة حتّى قبض، كلّهن في القرآن، منهن
C B ﴾ [البقرة: 217]، ﴿ r q p ﴾ [البقرة: 222]، قال: ما كانوا يسألون إّال 

عّما كان ينفعهم».
واســتدلّوا: بما رُوي عن ابن عمر قال: «ال تســألوا عّمــا لم يكن فإني ســمعُت عمر بن ب ـ  

الخّطاب َيلعن من يسأل عّما لم يقع» انتهى كالم الدهلوي 5 .
وِبما روي عن معاوية: أنّ النبي ژ «نهى عن األغلوطات»، وفّسره األوزاعّي: «قال صعاب ج ـ  

المسائل».

وعن معاوية أيضاً: «أنّهم ذكروا المســائل عنده فقال: «أما تعلمون أن رسول اهللا ژ «نهى عن 
ُعْضل المسائل» أي: صعابها ومشكالتها».

وعن عامر بن ســعد بن أبي وقاص أنه ســمع أباه يقول: قال رسول اهللا ژ : «أعظم المسلمين 
م عليهم من أجل مسألته». ُجرماً من سأل عن شيء لم ُيحرم على المسلمين فَُحر

ُج باهللا على كلّ امرئ ســأل عن  وعن طــاوس: قال قال عمر بن الخّطاب وهو على المنبر: «أَُحر
شيء لم يكن فإن اهللا بيّن ما هو كائن».

وعن معاذ بن جبل قال قال رســول اهللا ژ : «ال تْعَجُلوا بالبلّية قبل نزولها، فإّنكم إن ال تفعلوا 
أوشك أن يكون فيكم من إذا قال ُسدد أو ُوفق؛ فإّنكم إن عجلتم تشتت بكم الطرق ها هنا وها هنا».

وعن األوزاعي قال: «إذا أراد اهللا أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه األغاليظ»(1).

جامع بيان فضل العلم، ص 77.  (1)
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٭ المطلب الرابع: أدّلة المجيزين
ة الحنفيّة وكثير من فقهاء المالكيّة والشــافعيّة وكثيرون من فقهاء األمصار إلى جواز  ذهب أئم

تفريع مسائل فقهيّة لم تقع؛ لتفقيه الطلبة وتعليمهم، وترسيخ القواعد وتفريع الفوائد.
وقد عقد اإلمام ابن عبد البّر ـ حافظ المغرب 5 ـ في كتابه (جامع بيان العلم وفضله)(1) باباً 
مطوالً بعنوان: (باب حمد الســؤال واإللحاح في طلب العلم وذمّ من منع)، وســاق فيه األدلة الكثيرة 
في مدح السؤال للتفقّه واالستفادة، واالزدياد من العلم أو المعرفة، واستهل الباب بقول الرسول ژ : 
«شفاء العّي السؤال»، وهو الحديث الذي رواه أبو داود في سننه(2) في باب «المجروح يتيّمم» بسنده 
إلى جابر بن عبد اهللا ^ قال: خرجنا في ســفر فأصاب منّا رجًال حجٌر فشّجه في رأسه، ثم احتلم 
فســأل بعض أصحابه؛ فقال: هل تجدون لي رخصة فــي التيّمم؟ فقالوا ما نَجــد لك رخصة، وأنت 
ا قدمنا على النبي ژ وأخبر بذلك قال: «قتلوه قتلهم اهللا، أال  تقدرُ على الماء. َفاغتســل فمات فلم
سألوا إذ لم يعلموا، فإّنما شـــفاء العّي الســـؤال، إنما كان يكفيه أن يتمم ويعصب على جرحه 

خرقه، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده».
وجه الداللة أنّ هذه الواقعة بالء، لو سألوا النبّي ژ عنه قبل وقوعه لعلموا الحكم ولم يقعوا 

في المهلكة.
واستدلّوا بما رُوي في الصحيح عن حذيفة بن اليمان، قال: «كان الناس يسألون رسول اهللا أ ـ  

عن الخير، وكنت أسأله عن الشّر َمخافة أن أقع فيه» الحديث.
وجه الداللة أنّ حذيفة ƒ ســأل النبّي ژ عّما لــم يقع مخافة وقوعه وقــد أقّره النبّي ژ 

وأجابه إلى سؤاله، ولم ُيَعنْفهُ بأنه سأل عّما لم يقع.
واستدلّوا بما رُوي عن أبي هريرة ƒ قال جاء رجل إلى رسول اهللا ژ «فقال: يا رسول اهللا، ب ـ  

أرأيــت إن جاء رجل يريد أخــذ مالي؟ قــال: «ال تعطه مالك» قال: أرأيــت إن قاتلني؟ قال: 
«قاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار».

قال أســتاذنا العّالمة أبو غّدة 5 : «فهذا نّص قاطع في جواز فرض المسائل المحتملة الوقوع 
قبل وقوعها، وبيان حكمها إذا وقعت فقد ســأل الصحابّي رسول اهللا ژ عّما لم يقع، وُسقط السؤال 
على أوجه متعّددة، وأجابه الرســول ژ عن كلّ الوجوه التي جوّز السائل احتمال وقوعها ولم ينهه، 

أو يقُْل له حتّى تقع»، قال: وفيه السؤال بأرأيت فليست األرأيتيّة مستنكرة»(3).

ص 87 - 92.  (1)
سنن أبي داود، 1 - 142.  (2)

منبع السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما لم يقع، ص 33.  (3)
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قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: في شــرح الحديث التاســع: وقد كان أصحاب 
النبّي ژ يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها.

لكنّ للعلم بها عند وقوعهــا كما قالوا له: «إنّا القوا العدّو غــدًا وليس معنا مدى أفنذبح ج ـ  
بالقصب؟، وسألوه عن األمراء الذين أخبر بهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة 

عن الفتن وما يصنع فيها» أ هـ .

ثّم أشــار الحافظ ابن رجب بعد ذلك في شرح الحديث التاسع نفســه(1) إلى ملحظ مهم جّدًا، 
وهو سبب كثرة وقوع الحوادث التي ال أصل لها في الكتاب والسنّة فقال 5 : «واعلم أنّ كثرة وقوع 
الحوادث التي ال أصل لها في الكتاب والسنّة إنما هن من ترك االشتغال بامتثال أوامر اهللا ورسوله، 
واجتناب نواهي اهللا ورســوله؛ فلو أنّ من أراد أن يعمل عمًال ســأل عّما شرعه اهللا ورسوله في ذلك 

العمل وامتثله، وعّما نهى عنه فاجتنبه وقعت الحوادث مقيّدة بالكتاب والسنّة».

(قلت): ولــو أنّ أهل العلم فرضوا الحلول قبــل حدوث النوازل لَما كانت هنــاك نازلة تقع في 
األّمة ليس لها حــلّ، فلو فرض الفقهــاء الرخصة في رمي الجمــار قبل الزوال خوفــاً من الزحام 
الشــديد قبل حصوله ووقوعه في منى لَما حصلت هذه الكوارث التي وقعت بعد ذلك فعًال في أثناء 

الرمي، وهذه فائدة الفقه االفتراضّي.

جاء فــي تاريخ بغداد للخطيب البغدادّي فــي ترجمة أبي حنيفة(2): عــن النضر بن محّمد قال: 
دخل قتادة الكوفة ونزل في دار أبي بردة، فخرج يوماً وقــد اجتمع إليه خلٌق كثير؛ فقال قتادة: واهللا 
الذي ال إله إّال هو ما ســألني اليوم أحد عن الحالل والحرام إال أجبته. فقام إليه أبو حنيفة فقال: 
 زوجها مات فتزّوجت، ثم ـت امرأته أن يــا أبا الخّطاب، ما تقول في رجٍل غاب عن أهله أعواماً فظنـ
رجع زوجها األول ما تقول في صداقها؟ فقال قتادة: ويحك، أوقعت هذه المسألة؟ قال: ال. قال: َفِلَم 
تسألني عن شيء لم يقع؟ قال أبو حنيفة: إنا نســتعّد للبالء قبل نزوله، فإذا ما وقع عرفنا الدخول 

فيه والخروج منه».

(قلُت): وهذه الواقعة لم تعد اليوم فقهاً فرضيّاً بل فقهــاً واقعياً، فكم يحصل مثل هذه الواقعة 
اليوم بسبب الحروب والســفر الطويل، وما قد يحصل من السجن، ونحو ذلك. وهكذا أكثر النوازل 
والوقائع التي كانت تعّد فقهاً تقديرّياً أو افتراضيّاً أصبحت اليوم حوادث يكثر وقوعها ويقبح الجهل 

بها، ولربما صارت في حياة الناس اليوم ِمّما تعّم بها البلوى.

.204/1  (1)
.348/13  (2)
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ما رواه مالٌك في الموّطأ(1) في كتاب الطهــارة في (باب الطهور للوضوء): عن أبي هريرة د ـ  
قــال: جاء رجل إلى رســول اهللا ژ فقال: يا رســول اهللا، إنّا نركب البحــر ونحمل معنا 
القليل من الماء، فإن توّضأنا به عطشنا، أفتوّضأ بماء البحر؟ فقال رسول اهللا ژ : «هو 
الطهور ماؤه، الحّل ميتته» انتهى. وفيه إفادة النبّي ژ حكم ما لم ُيسأل عنه، ولم يقع 

الحتمال وقوعه، وهو ِحل ميتة البحر...
ما رواه مســلم في صحيحه: إلى يزيد بن ســلمة عــن علقمة بن وائل عن أبيــه: أنّ رجًال 
قام إلى رسول اهللا ژ فقال: يا رسول اهللا، أرأيت لو كان علينا أمراء يسألوننا الحقّ 
ويمنعوننا حقنا أفنقاتلهم؟ فقام األشــعث بن قيس فقال: تسأل رسول اهللا عن أمر لم 
َيحدث بعد؟ فقال: ألســألنه حتّــى َيمنعني. فقال: يا رســول اهللا، أرأيت لو كان علينا 
أمراء يســألوننا الحق ويمنعوننــا حقّنا، أنقاتلهــم؟ قــال ژ: «ال عليكم ما حّملتم 
وعليهم ما حّملوا»، فلم يمنع رســول اهللا هذا الرجل عن مسألته وال أنكرها عليه، بل 
ولم يعبأ بقول األشعث بن قيس في إنكاره الســؤال عن الشيء قبل وقوعه، والموضع 
موضع بيان، ولو كان ذلك غير ســائغ لبادر النبّي إلى بيانــه، وألمكن تقرير مقولة 

األشعث بن قيس.

٭ المطلب الخامس: تأويل أدّلة المانعين وتوجيهها بما يتوافق مع أدّلة المجيزين
وأجاب جمهور المجيزين لهذا النوع من الفقه على النحو التالي:

ا األثر األول عن ابن عبّاس فقد رواه الدارمي في ســننه في باب (كراهيّة الفتيا) بســند  1 ـ أم
فيه راٍو ضعيف، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في باب السؤال لالنتفاع: «وإن كثر، ثم قال: ورواه 
الطبرانّي في الكبير عن عطاء بن الســائب وهو ثقة لكنّه اختلط»(2). وعلى فرض أنّهم أي الصحابة 
لم يســألوا ســوى اثنتي عشــرة مســألة فوجــه الحصر كمــا قالــه أســتاذنا الجليــل عبد الفتاح 

أبو غّدة 5 (3) .
وهذا الحصر الذي جاء عن ابن عبّاس ^ بأنّهم ما ســألوا النبّي ژ إّال اثنتي عشــرة مسألة 
كلّها في القرآن: حصر إضافّي، وذلك بالنظر إلى ما ذكر من سؤالهم له الذي جاء في القرآن؛ أّما 

سؤالهم له ژ في السنّة المطهّرة فأكثر من أن ُيحصى.

75/1 بشرح الزرقاني، ص 80.  (1)
.158/1  (2)

منهج السلف في السؤال عن العلم، ص 14.  (3)
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قال الحافظ ابن القيّم في (إعالم الموّقعيــن)(1) بعد ذكره كالم ابن عباس ƒ : «قلُت: ومراد 
ابن عبّاس بقوله: ما سألوه إّال عن اثنتي عشرة مسألة: المسائل التي حكاها اهللا في القرآن عنهم، 

وإّال فالمسائل التي سألوه عنها وبين لهم أحكامها بالسنّة ال تكاد تحصر» اهـ.
2 ـ أما األثر الثاني الذي روي عن عمر بن الخّطاب ƒ فهو أثر ثابت عن عمر لتعّدد طرقه، 
ولكنّ الحافظ ابن عبد البّر 5 ، ســاقه في كتابه (جامع بيان العلــم وفضله)، ووجه معناه توجيهاً 
حسناً على غير ما يتبادر من ظاهره لنا. قال 5 : «باب ما جاء في ذمّ القول في دين اهللا بالرأي 
والظنّ والقياس على غير أصل وعيب: اإلكثار من المسائل دون اعتبار»، وساق جملة كبيرة من اآلثار 
واألخبار فيها التحذير من العمل بالرأي ومن السؤال عن الشيء قبل وقوعه ثم قال: اختلف العلماء 
في الرأي المقصــود إليه بالذمّ والعيــب في هذه اآلثــار المذكورة في الباب عــن النبي ژ وعن 

أصحابه @ وعن التابعين لهم بإحسان.
فقالت طائفة: الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن في االعتقاد، كرأي جهم وسائر مذاهب 

أهل الكالم.
وقال جماعة من أهل العلم: إنما الرأي المعيب المهجور هو الرأي المبتدع وشــبهه من ضروب 

البدع.
وقال آخــرون: وهم جمهور أهل العلم الــرأي المذكور في هذه اآلثار عــن النبّي ژ وأصحابه 
وجمهــور التابعين، هو القول فــي أحكام شــرائع الدين باالستحســان والظنون، واالشــتغال بحفظ 
المعضالت واألغلوطــات، ورّد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياســاً من دون رّدها على أصولها، 
والنظر في عللها واعتبارها، فاســتعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفّرعت وشقّقت قبل أن تقع، وتكلّم 

فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظنّ.
3 ـ أّما األحاديث واآلثار التي جاءت بالنهي عن الســؤال عن الشــيء قبــل وقوعه وهي كثيرة. 
فوّجهوها بأنّ ذلك كان رحمة من النبّي ژ كيال ينزل َتحريم من اهللا بســبب ســؤالهم وهذا أصل 

أصيل في الشريعة.
بيانه: أنّ النبّي ژ ترك صالة التراويح جماعة خوفاً من أن تفرض على أّمته.

م المدينة بالذي حّرم إبراهيم مكّة ولم يجعل في صيدها فدية وكفّارة رحمًة بأّمته. ه ژ حروأن
روى ابن شــهاب عن عامر بن ســعد بن أبي وقاص أنه ســمع أبــاُه يقول: قال رســول اهللا ژ «أعظم 
المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم ُيحّرم على المسلمين فحّرم عليهم من أجل مسألته».

.77/1  (1)
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وقالوا أيضاً: ُيمكن توجيه هذا النهي عن سؤال ما لم يقع على ما يستحيل وقوعه أو يندر جّدًا؛ 
ِلما في ذلك من التشّدد والتنّطع والقول بالظنّ؛ ألن ذلك ال يخلو من الخطأ.

قال الخطيب البغدادّي(1) 5 : «أّما كراهيّة رســول اهللا ژ المسائل فإنما كان ذلك إشفاقاً 
م اهللا عند ســؤال ســائل أمــرًا كان مباحاً قبل  علــى أّمته ورأفة بها، وتحنّنا عليها وتخوّفاً أن ُيحر
ســؤاله فيكون السؤال ســبباً في حظر ما كان لألّمة منفعة في إباحته فتدخل بذلك المشقّة عليهم 
واإلضرار بهم، وهذا المعنى قد ارتفع ِبموت رســول اهللا ژ واســتقّرت أحكام الشريعة فال حظر 

وال مبيح بعده» اهـ.
(قلــت): وهنا تّطرد قاعــدة «إذا زال المانــع عاد الممنــوع»، فالمانع من الفــرض زال بموت 
رســول اهللا ژ فعاد الممنوع إلى الجواز، ولذلك جمع عمر المســلمين في صالة قيام رمضان على 

ا أمن االفتراض. إمام واحد لَم

٭ المطلب السادس: نماذج من المسائل التي ال يصّح فيها السؤال والفقه التقديرّي
هنالك أمور ومســائل ال ينبغي الســؤال عنها حكى نَماذج منها القاضي عيّاض 5 في ترتيب 
المدارك(2) في ترجمة زياد بن عبد الرحٰمن القرطبّي ـ الملقّب بشــبطون تلميذ مالك ـ ونصه: «قال 
حبيب كنّا جلوســاً عند زياد فأتاه كتاب من بعــض الملوك فمد مّدة ـ أي بلّ قلمــه من الحبر بلة ـ 
فكتب فيه ثم طبع الكتاب ونفذ به مع الرســول، فقال زياد: أتدرون عّما ســأل صاحب هذا الكتاب؟ 
سأل عن كفتَي ميزان األعمال يوم القيامة أِمن ذهب هي أم من ورق؟ (أي فضة) فكتبت إليه: حدثنا 
مالك عن ابن شهاب قال قال رسول اهللا ژ : «من حســـن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه» وسترد 

فتْعلم اهـ.
ومن هذا النوع ما سئل عنه اإلمام الشعبّي، «فقد أتاه رجل فقال له: ما اسم امرأة إبليس؟ قال: 

ذاك عرس ما شهدته»(3).
وجاء فــي ترتيب المدارك للقاضي عياض(4): «ســأل رجل مالكاً عن رجــل داس بقدمه دجاجة 
فأخرجــت بيضة، فأفقســت البيضة عنــده عن فــرخ أيأكله؟ فقال مالك: ســل عّما يكــون، ودع ما 
ال يكون». وســأله آخر نحو هــذا فلم ُيجبه، فقال له: ِلــَم لم ُتجبني يا أبا عبــد اهللا؟ فقال له: لو 

سألت عّما ينفع ألجبتك.

الفقيه والمتفقه، 7/2.  (1)
.12/3  (2)

انظر ترجمته في طبقات الحفاظ، 88/1.  (3)
191/1 و30/2.  (4)
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وجاء فيه أيضاً(1): وســأله رجــل عّمن قال: حمار يا حمــار؟ قال: يجلد. قال: فــإن قال له: يا 
فرس؟ قال: تجلد أنت، ثم قال: يا ضعيف، وهل سمعت أحدًا يقول آلخر يا فرس؟.

ومن ذلك السؤال عن كيفيّة هبوط جبريل، وعلى أّي صورة رآه النبّي ژ ، وحين رآه على صورة 
بشــر هل بقي ملكاً؟ وأين الجنّة؟ وأين النار؟ ومتى الســاعة؟ ومتى نزول عيســى ‰ ، وإسماعيل 
أفضل أو إســحاق؟ وأّيهما الذبيح؟ وفاطمة أفضل من عائشــة أم ال؟ وأبوا النبــّي ژ كانا على أّي 
دين؟ وما دين أبي طالب؟ وما المهــدي؟ مّما ليس َتحته عمل ذكره ابن عابدين(2)، وما اســم كلب 

أصحاب أهل الكهف؟ وما جنس النملة التي خاطبها سليمان؟
وســأل رجل من بلدي عالماً مصرّياً كان مبعوثاً في بلدي، قال له: يا فضيلة الشيخ أخبرني عن 
بشــر ولد من أمّ بال أب، وبشــر من أب بال أمّ، وعن بشــر ولد بال أمّ وال أب، فأجابه الشيخ على 
الفور: وأنا أســألك عن فرائض الوضوء وسننه وكيفيّة إســقاط الجنابة، فهذه أمور تلزمك كلّ يوم، 
فهل ُتجيبني حتّى أجيبك عن ســؤال ال يلزمك طول عمرك؟ فســكت الرجل وبدا على محياه الخجل 

واألسى؛ ألنّه ال يعلم ذلك.
قال اإلمام القرافي(3) 5 : «وينبغي للمفتي إذا جاءته فتيا في شــأن رســول اهللا ژ أو في ما 
يتعلّق بالربوبيّة ُيســألُ فيها عن المعضالت ودقائــق أصول الديانات، ومتشــابه اآليات واألمور التي 
ال يخوض فيها إّال أكابر العلماء، ويعلم أنّ الباعث له على ذلك إنّما هو الفراغ والفضول، والتصّدي 
لما ال يصلح له، فال يجيبه أصًال ويظهر له اإلنكار على مثل هذا، ويقول له: اشــتغل بما يعنيك من 

السؤال عن صالتك وأمور معامالتك، وال تخض في ما عساه يهلكك لعدم استعدادك له.

٭ المطلب السابع: أقوال األئّمة في جواز التعرض للبالء قبل وقوعه
جاء في تاريخ بغداد للخطيب البغــدادّي في ترجمة أبي حنيفة: عن النضر بن محّمد قال: دخل 
قتادة الكوفة ونزل في دار أبي بــردة، فخرج يوماً وقد اجتمع إليه خلٌق كثير؛ فقال قتادة: واهللا الذي 
ال إله إال هو ما ســألني اليوم أحد عن الحالل والحرام إال أجبته. فقام إليه أبو حنيفة فقال: يا أبا 
الخطاب، ما تقول في رجٍل غاب عــن أهله أعواماً فظنت امرأته أن زوجهــا مات فتزّوجت، ثم رجع 
زوجها األول ما تقول فــي صداقها؟ فقال قتادة: ويحك، أوقعت هذه المســألة؟ قــال: ال. قال: َفِلَم 
تسألني عن شيء لم يقع؟ قال أبو حنيفة: إنا نســتعّد للبالء قبل نزوله، فإذا ما وقع عرفنا الدخول 

فيه والخروج منه» أ. هـ(4).

ترتيب المدارك، 145/2.  (1)
حاشية ابن عابدين، ج 480/5 و/481.  (2)

األحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، ص 85.  (3)
تاريخ بغداد، 195/1 و243/1. 348/13.  (4)
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مة أبو غّدة: وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة 5 من تعّرف حكم الشــيء قبل وقوعه  قال العال
للعمل به إذا ما وقع يشهد له الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه.. عن أبي هريرة قال: 
جاء رجل إلى رسول اهللا ژ، فقال: يا رســول اهللا، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فال 
تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلني قال: «فأنت شهيد»، قال: 
أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار»، فهذا نّص قاطع في جواز فرض المسائل المحتملة الوقوع قبل 

وقوعها وبيان حكمها إذا وقعت»(1).
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث التاسع: وقد كان أصحاب النبي ژ 

يسألونه أحياناً عن حوادث قبل وقوعها لكن للعمل بها قبل وقوعها.
ونقل ابن حجر في الفتح عن الخطابّي قوله: «وال مانع من أن يســأل عن الشيء قبل وقوعه 
وحكــم ما لم يعلمه الحتمال أن يحتاج إليه في ما بعد». وقــال الخطيب البغدادّي 5 في كتابه 
(الفقيه والمتفقّه)(2)، ومباح النظر والجــدال فيما نزل وفي ما لم ينزل حتّى يعرف حكم ما نزل 

فإذا نزل عمل به».
ثم أورد الخطيب صفحات لإلمام المزني ـ صاحب الشافعّي (ت 264هـ) ـ. قال الخطيب: وألبي 
إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني كالم مستقصى فيمن أنكر السؤال عّما لم يكن قال المزني 5 : 
«يقال لمن أنكر الســؤال في البحث عّما لم يكن: لم أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا: ألن رســول اهللا ژ 
كره المســألة قبــل. وكذلك كرهها بعــد أن كانت ترفع إليــه لما كره من افتــراض اهللا الفرائض 
ِبمساءلته وثقلها على أّمته لرأفته بها وشفقته عليها، فقد ارتفع ذلك برفع رسول اهللا ـ أي موته ـ ژ 

فال فرض بعده يحدث أبدًا.
وإن قالوا: ألنّ عمر أنكر الســؤال عّما لم يكن قيل فقد يحتمل إنــكاره ذلك على وجه التعنّت 
والمغالطة ال على التفقّــه والفائدة. وقد روي عنه أنّه قال البن عبّاس: ســلني ما بدا لك، فإن كان 

عندنا وإّال سألنا عنه غيرنا من أصحاب رسول اهللا ژ .
وقد روى الفقه الفرضّي التقديرّي عن جلّة أصحاب رسول اهللا ژ ، فقد روي عن عمر، وعلي، 
وابن مســعود، وزيد @ : في الرجل ُيخيّــر امرأته؟ فقال عمر وابن مســعود: إن اختارت زوجها فال 

شيء، وإن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة.
وقال علّي: إن اختارت زوجها فواحدة َيملك الرجعة، وإن اختارت نفسها فواحدة بائن.

منهج السلف في السؤال عن العلم.  (1)
باب ما تعلق به من أنكر النظر والجدل في ما نزل وفي ما لم ينزل، 7/2.  (2)
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وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفســها فثالث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائن، فأجابوا جميعاً 
فــي أمرين؛ أحدهما لم يكــن ولو كان الجــواب في ما لم يكــن مكروهاً لما أجابــوا إّال فيما كان 

ولسكتوا عّما لم يكن.
وعن زيد أنّه قال لعلّي في المكاتب: أكنت راجمه لو زنى؟ قال: ال. قال: أفكنت تقبل شــهادته 

لو شهد؟ قال: ال. فقد سأل زيد وأجاب علّي في ما لم يكن على التفقّه والتفّطن(1)..

٭ المطلب الثامن: في الفقه التقديرّي، أو فقه التوّقع عند أبي حنيفة
الفقــه التقديرّي أمر اشــتهر به فقهاء أهــل الرأي، وعلى رأســهم إمامهم األعظــم أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت 5 بســبب توّســعه في القياس، واالستحســان وفقه النوازل والضرورات، وكثرة 
تفريعاته على األصول، وتوّقعه نزول البالء، وكثرة الحوادث والنوازل والوقائع التي قد تجد في حياة 

األّمة المسلمة.
د أبو زهــرة 5 في كتاب  ليكون فقهــه غيّاثاً لألمم عنــد الِتيَاث الظلــم: قال اإلمــام محم
(أبو حنيفة)(2) َتحت عنوان: (الفقه التقديرّي وأبو حنيفة): يقصد بالفقه التقديرّي الفتوى في مسائل 
لم تقع ويفرض وقوعها، وقد كثر هذا النــوع من الفقه عند أهل القياس والرأي من الفقهاء؛ ألنهم 
إذ يحاولون اســتخراج العلل لألحكام الثابتة بالكتاب والســنّة يوّجهونها فيضطّرون إلى فرض وقائع 
لكي يسيروا ِبما اقتبســوا من علل لألحكام في مســارها واّتجاهها، فيوّضحوها بتطبيقها على وقائع 
مفروضة لم توجــد وقد أكثر أبو حنيفة من ذلــك، إذ أكثر من القياس واســتخراج العلل من ثنايا 
النصوص وما يالبسها، وقد ســلك العلماء من بعد أبي حنيفة مسلك الفرض والتقدير، وإن اختلفوا 
في المقدار فالليث بن ســعد والشــافعّي وغيرهما من الفقهاء كانوا يفرضون مســائل أحياناً ويفتون 
فيها، وكان في ذلك نمو عظيم للفقه، واالســتنباط ومعرفة أحكام الواقعــات والنوازل قبل وقوعها، 

استعدادًا للبالء قبل وقوعه على حّد تعبير أبي حنيفة 5 .
ة قد اتجهوا إلــى التقدير والتوّقع في الفقه فقد اختلــف العلماء في جوازه؛  ومــع أنّ أكثر األئم
ل، فقال: «إن  فقال بعضهم: يجــوز. وقال بعضهم: ال يجوز. وابن القيّم في (إعــالم الموّقعين)(3) فص
كان في المســألة المفروضة نّص من كتاب أو سنّة عن رسول اهللا ژ أو أثر عن الصحابة لم يكره 
الكالم فيها، وإن لم يكن فيها نّص وال أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو متعّذرة ال تقع لم يستحّب له 
الكالم فيها، وإن كان وقوعها غير نادر، وال مســتبعد وأراد الســائل اإلحاطة بعلمها ليكون بها على 

الفقيه والمتفقه، 15/2 وما بعدها.  (1)
ص 258 - 262.  (2)

221/4، في الفائدة، 38 التي ختم بها الكتاب.  (3)
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بصيرة إذا وقعت اســتحّب له الجواب بما يعلم، ال سيّما إذا كان السائل يتفقه بمثل ذلك ويْعتبُر بها 
نظائرها، ويفرعُ عليها فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو األولى» اهـ.

وممكن الوقوع واقع حكماً ولو نظرنا إلى مئات ورّبما ألوف المسائل في محيط األحكام الفرعيّة 
التي كانت تعتبر في عصر الفقهاء مســائل تقديرّية وفرضيّة، صارت في أّيامنا مسائل واقعيّة، ولوال 
كالم األئّمة فيها ألحدث الجهل بها في العصور المتأّخرة التي ضعفت فيها الملكات الفقهيّة والقرائح 
ة الرجم في منــى قبل الزوال ِلتوّقع  الذهنيّة حرجاً شــديدًا وبالء عظيماً، فلــوال فتوى طاووس بصح
الزحام، لما ســارع المتأّخرون إلى العمل بفتواه، ولكثر الموت عند الجمار. ولســوف أضرب لذلك 

أمثلة في المطلب األخير من هذا البحث.

هذا، وليعلم أنه إذا كان لفقهاء الحنفيّة باع كبير في اســتعمال الرأي والقياس الذي نشأ عنه 
هذا النوع مــن الفقه، فال يعني ذلك أنّ بقيّة الفقهاء لم يســتعملوا الرأي والقياس واالستحســان، 
والمصالح وسّد الذرائع التي تعتبر اآلليّة الشرعيّة للفقه التقديرّي. بل أخذت المذاهب الفقهيّة على 
اختالفها بنصيــب وافر حتّى فقهــاء اإلباضيّة الكبار فهم مــن أهل القياس واالستحســان والعرف، 
والمصالح وســّد الذرائع لذلك كان أحد كبار فقهائهم الذي صار له اجتهادات في المذهب كاإلمام 
الســالمي ƒ ـ ذلك الفقيه العمالق ـ يكثر من الفروع وتشقيق المســائل الفقهيّة في كتابه القيّم 
ـ ، هذا  (معارج اآلمال) ـ الذي كان لي الشــرف في قراءته واســتخراج قواعده التي بلغــت المئات 
اإلمــام العظيم وضع قاعدة للتعبير عــن الفقهاء، فإن أراد أن يعبّر عن فقهــاء اإلباضيّة قال: ذهب 
أصحابنا إلى ذلك، وإن أراد أن يعبّر عن الفقهاء من أصحاب المذاهب األخرى قال: ذهب أبو حنيفة 
د بن الحســن من قومنا، وقال أبو يوســف من قومنا،  من قومنا، وذهب مالك من قومنا، وقال محم

هذا التعبير تجده مكررًا مئات المّرات.

والذي يريده كما فهمته من ســياقات كالمه أنّهم على طريقتنا في االجتهاد واالستنباط، وعلى 
طريقنا في الرأي والقياس ومصادر األحكام، وهذا يعكس نفســيّة ُمرضيّــة مملوءة بالحّب والقرب، 

ة على قاسم عظيم وهو العلم، فالعلم رحم بين أهله. وجمع كلمة األم

وهذه الطريقة من االجتهاد بالرأي والتفريع على المســائل وجدت في كتب الســادة اإلباضيّة ـ 
وقد قرأت الكثير منها فخبرتي بها خبرة ُمجّرب، ولي الشــرف فــي ذلك حيث كلفني معالي الوزير 
د بن عبد اهللا الســالمي الحفيــد حفظه اهللا وجزاه عن الفقه خيــر الجزاء، وجعل  عبد اهللا بن محم
حّظه من فصــل ُموَفّر األجزاء باســتخراج قواعد الفقه اإلباضّي فاســتعنت اهللا علــى ذلك ووضعت 
موسوعة في القواعد اإلباضيّة سّميت (معجم قواعد الفقه اإلباضّي) من ثالثة أجزاء، والجزء الرابع 
د بن بركة،  أعمل عليه اآلن، من خالل هذه التجربة ـ رأيت شــبهاً بين فقه أبي حنيفة وبين فقه محم
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إذ كالهما نشــأ في بيئة واحدة، وظهرت عليها مالمح فقه أهل الرأي في العراق، وهذا موجود عند 
جميع أئمة المذهب اإلباضّي.

وهذا الذي أشرت إليه قد نّص عليه أحد فقهاء الحنابلة هو اإلمام سليمان بن عبد القوّي الطوفّي 
الحنبلّي في (مختصر الروضة)(1) في أصول الحنابلة: «واعلم أن أصحاب الرأي بحســب اإلضافة هم 
كلّ من تصــّرف في األحكام بالــرأي، فيتناول جميع علماء اإلســالم؛ ألن كلّ واحد مــن المجتهدين 
ال يســتغني في اجتهاده عن نظر ورأي، ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي ال نــزاع في صّحته، وأّما 
بحسب الَعلَِميّة فهو في عرف السلف من الرواة بعد محنة خلق القرآن َعلٌَم على أهل العراق، وهم أهل 
الكوفة: وأبو حنيفة ومن تابعه منهم، وبالغ بعضهم في التشــنيع عليــه. وإنّي واهللا ال أرى إّال عصمته 
مّمــا قالوه، وتنزيهه عّما إليه نســبوه، وجملة القول فيه: إنّه لم يخالف الســنّة قطعــاً عنادًا، وإنّما 
خالف في ما خالــف منها اجتهادًا بحجج واضحــة ودالئل صالحة الئحة، وحججــه بين أيدي الناس 
موجودة، وقلّ أن ينتصف منها مخالفــوه وله بتقدير الخطأ أجر، وبتقدير اإلصابة أجران، والطاعنون 
عليه إّما حســاد أو جاهلون بمواقع االجتهاد؛ وآخر ما صح عن اإلمام أحمد ƒ إحســان القول فيه، 
والثناء عليه ذكره أبو الورد من أصحابنا في كتاب (أصول الدين)» اهـ كالم الطوفّي، وهذه شــهادة 

حنبلّي بإمام الحنفيّة وهي شهادة غالية، ويوجد مثلها الكثير في مختلف المذاهب.
وقال الشهاب ابن حجر المكّّي الشافعّي في (الخيرات الحسان) (ص 29) «يتعيّن عليك أال تفهم 
من أقــوال العلماء ـ أي المتأّخرين عــن مذهبه أي أبي حنيفة وأصحابه ـ أنّهــم أصحاب الرأي وأنّ 
مرادهم بذلك تنقيصهم، وال نســبتهم إلى أنّهم يقّدمون رأيهم على سنّة رسول اهللا ژ وال على قول 

أصحابه؛ ألنّهم براءُ من ذلك»(2).
قال أبو زهرة «وإذا كان لفقهاء الرأي في ذلك الســبُق فهو ســبق إلى فضــل، وإلى أمر ترّتب 
عليه خير كبير ونفع عميم، ولوال ذلك لدرس العلــم بموت العلماء، ولم تؤثر اآلراء الفقهيّة الباقية 

الخالدة التي أعطاها القدم بهاء وجالالً».
ولكن جاء بعض الفقهاء بعد القرن الثالث فشغلوا أنفسهم بالتفريع حتّى فرضوا مسائل ال تقع، 

بل ال يتصوّر وقوعها، فنظر الفقهاء إلى ذلك نظرة قاتمة واستنكروه.
ويعلّق أســتاذنا العّالمة أبو غّدة على ذك بقوله: «مثل ما حكاه السنوســّي في شــرح صحيح 
مسلم عن بعض أهل المذاهب قالوا: لو وطئ الخنثى نفسه فولد هل يرث ولده باألبوّة أو األمومة 
أو هما معاً؟ ولو توالد لــه ولد من بطنه، وآخر من ظهره لم يتوارثا؛ ألنّهما لم يجتمعا في بطن 

289/3 و290.  (1)
انظر: فقه أهل الرأي وحديثهم للدكتور محمد عوامة ص 35/34 من مقدمته لتحقيق كتاب نصب الراية للزيلعي المكتبة المكية.  (2)
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وال ظهر. ثم قال السنوســي بعد هذا الكالم: «ولو اشــتغل اإلنســان بما يخّصه من واجب ونحو، 
ويتعلّم أمراض قلبه وأدوّيتها وإتقان عقائده والتفقّه على معنى القرآن والســنّة لكان أزكى ِلعلمه 

وأضوأ لقلبه»(1).
د الحجــوّي في كتابه  ض لهذا البحث عالمــة المغرب المحقّق المالكّي الشــيخ محم وقد تعــر
(الفكر السامي في تاريخ الفكر اإلسالمّي)(2). قال 5 : «كان الفقه في الزمن النبوّي هو التصريح 
بحكم ما وقع بالفعل، أّما مــن بعده من الصحابة وكبار التابعين وصغارهــم، فكانوا يبنون حكم ما 
نزل بالفعل فــي زمنهم ويحفظون أحكام مــا كان نزل في الزمن قبلهم، فنمــا الفقه وزادت فروعه 
نوعاً. أّما أبو حنيفة فهو الذي تجّرد لفرض المســائل وتقدير وقوعهــا وفرض أحكامها إّما بالقياس 
على ما وقع وإما باندراجها في العموم مثًال فزاد الفقه نموًا وعظمة، وصار أعظم مّما كان عليه قبل 

بكثير، قالوا: إنّه وضع ستّين ألف مسألة وقيل ثالثمائة ألف مسألة.
وقد تابع أبا حنيفة ُجل الفقهاء بعده ففرضوا المسائل، وقّدروا وقوعها ثم بيّنوا أحكامها.

وقد وقع االختالف بين العلماء في جواز فرض المســائل واســتنباط أحكامها؛ فقال ابن عبدان: 
ال يجــوز كما في جمع الجوامع، وقال ابن المنير: كان مالك ال يجيب في مســألة حتّى يســأل، فإن 
قيل: نزلت؛ أجاب عنها وإّال أمســك. ويقول: بلغني أنّ المســألة إذا وقعت أعين عليها المتكلّم، وإّال 
خــذل المتكلّف، وهــذا ينافي ما روي عنه في المســائل الكثيــرة التي هي في الموّطــأ، والمدّونة، 
والموازنة، والعتبية وغيرها، ويأتي في ترجمة المعيطي من أصحابه األندلســيّين أنّه أفرد أقواله هو 

وأبا عمر اإلشبيلّي فكانت مائة مجلدة، ويْبُعُد كلّ البعد أن تكون تلك المسائل كلّها واقعة في زمنه.
ومن ذلك قول النــووّي: روي عن األوزاعّي أنه أفتى في ســبعين ألف مســألة، وقال الجمهور: 
بالجواز، مســتدلّين ِبحديث الصحيحين عن المقداد بن األســود: أرأيت إن لقيــت رجًال من الكفّار 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم الذ بشجرة، فقال: أسلمت هللا؛ أفأقتله يا رسول اهللا، بعد أن 

قالها؟ فقال: «ال تقتله فإن قتلته فإّنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإّنك بمنزلته قبل أن يقولها».

٭ المطلب التاسع: الرأي وأهّمّيته في الفقه
ا ســبق يتضح أنّ هنالك روايات تذمّ الرأي والقياس، وتصفهم بأنّهم أعداء السنن، كما  ِمم
أنّ هنالــك روايــات َتمدحه وقد جمعها البطاشــّي في كتابــه (غاية المأمول فــي توضيح الفروع 
لألصول)، وجمعت بين هذه الروايات على أنّ المذموم هو ما كان عن هوى وكراهيّة السنن وعدم 

منهج السلف في السؤال عن العلم، ص 47.  (1)
117/2 و/122.  (2)
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حفظها، والممدوح هو القياس الصحيح الذي اســتجمع أركانه وشــرائطه، وقــد جمع هذه اآلثار 
أيضاً كلّ من الخطيب البغدادّي في (الفقيه والمتفقّه)(1) وابن عبد البّر(2) وخلص هؤالء إلى القول 
بأنّ الصحابة والتابعين لهم بإحسان جروا على القول بالقياس، إلى أن نشأ قوم ذوو جهل بالفقه 
وأصوله، وال معرفة لهم بطريقة الســلف كما يقول أبو بكر الرازّي فــي «فصوله» قال: فكان أول 
من نفى القيــاس واالجتهاد في أحكام الحــوادث إبراهيم النظام وطعن علــى الصحابة من أجل 
قولهم بالقياس، ونســبهم إلى ما ال يليق بهم، وإلى ضّد ما وصفهــم اهللا به وأثنى عليهم بتهوّره 
وقلّة علمه بهذا الشأن، قال: ثم تبعهم رجل من الحشــو جهول ـ يريد داود بن علّي ـ لم يدر ما 
قال هؤالء وال ما قال هؤالء، وأخذ طرفاً من كالم النظام وطرفاً من متكلّمي بغداد ـ أي من كانوا 
على منواله من إنكار القياس ونفيه ـ فاحتج به في نفي القياس واالجتهاد، مع جهله بما يتكلّم به 
الفريقان مــن مثبتي القياس ومبطليه، وقــد كان مع ذلك ينفي حجج العقــول، ويزعم أنّ العقل 
ال َحظ له في إدراك شيء من علوم الدين، فأنزل نفسه منزلة البهيمة المهملة بل هو أضلّ منها 

اهـ. كالم الرازي(3).

فالرأي بهذا المعنى صفة مــدح يمتدح به الفقيه المقتدر على التخريــج والتفريع والغوص في 
دقائق المسائل وليس وصف ذمّ!

ـ : «ولذلك نجد ابن قتيبة يذكر فــي كتاب المعارف  قال الدكتور محّمــد عوّامة ـ حفظــه اهللا 
الفقهاء بعنوان (أصحاب الرأي)، ويعّد فيهم األوزاعّي وســفيان الثورّي ومالك بن أنس @ ، وكذلك 
نَجد الحافظ محّمد بن الحارث الخشــنّي يذكــر أصحاب مالك في (قضاة قرطبة) باســم أصحاب 
الرأي، وهكذا يفعل الحافــظ أبو الوليد بن الفرضّي في (تاريخ علمــاء األندلس)، وكذلك الحافظ 
أبو الوليد الباجّي... يقــول: «وال نعلم مالكاً تكلّم في أحد من أهل الــرأي، وإنما تكلّم في قوم من 

أهل الحديث من جهة النقل».

وقــال ابن عبد البّر في االنتقاء: «ولم يرِو مثل ذلك من الجــروح في حقّ أبي حنيفة عن مالك 
أحد من أهل (الرأي) أي الفقه من أصحاب مالك» اهـ.

178/1 و /216.  (1)
جامع بيان العلم وفضله، 55/2، 78، 133، 150.  (2)

الفصول ألبي بكر الرازي، بواســطة فقه أهل العراق وحديثهم، للدكتور محمد عوامــة، وفصول الرازي ال يزال مخطوطاً، وقد   (3)
حقق قسماً منه د. عجيل النشــمي. أقول (المراجع): ولعله من الحكمة غمره وعدم إخراجه؛ إذا كان بهذا األسلوب الالذع من 
التهّجم والشــتم، ومخالفة المنهج السليم في المجادلة بالتي هي أحسن؛ فما أغنى األمة عن هذه األساليب التي فرقت األمة 
 ^ ] \ [Z Y X W VU T S R Q P ﴿ ،وكســرت شــوكتها وأبعدت الشــقة بين أبنائهــا
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وبهذا يعلم أنّ مــا ورد في ذمّ الرأي والقياس إنّما هو الرأي المبنــّي على الجهل والهوى، كما 
يتضح بهذه النقول الصحيحة الصريحة، أنّ فقه الرأي ليس مقصورًا على أبي حنيفة وحده، وال على 
أصحابه من دون ســواهم، وإنّما اتجه جميع الفقهاء إلى األخذ بالرأي والقياس، واحتّجوا له وقوّوا 
ســداه ورّدوا على منكريه، وأثبتوا علل األحكام، وأنّ أحكام اهللا معلّلــة، وأنّ األحكام تدور مع عللها، 
وتبع ذلك توسيع الذيول في الفروع الالمتناهيّة، وولد على أيدي هؤالء الفقهاء من أصحاب االجتهاد 
ما يسّمى الفقه التقديرّي، أو فقه التوّقع، غاية ما في األمر أنّ الحنفيّة زادوا فيه أكثر من غيرهم، 

وكان لهم قصب السبق قبل غيرهم.

٭ المطلب العاشر:  نماذج من الفقه التقديـــرّي أو التوّقع عند األئّمـــة وبيان اآللّية 
الفقهّية التي بنيت عليها تلك المسائل.

هنالك مسائل ال تعّد كثرة بنيت على قاعدة فقه التوّقع فأضحى أكثرها واقعاً:
هذه المســائل أنّهم تكلموا على المواقيت المكانيّة، وأنّ الميقات َيمتّد سماء فوق األرض، أ ـ  

وصارت هذه الفرضيّة واقعاً، وأصبحنا نحرم من الطائرة فــوق الميقات المكانّي، وتكلم 
فقهاء الحنفيّة عّما لو حمل نســر الحاّج وطاف به حول الكعبة، وآلية هذه المسائل تغيّر 

األحوال وال ينكر تغيّر األحكام بتغيّر األحوال.
إفتاء بعــض المتقّدمين بجواز رجــم الجمار كلّها قبل الزوال في ســائر أّيــام منى توّقعاً ب ـ  

للزحام، وقد صار واقعاً.
س العدّو بذراري المسلمين في قلعة منيعة؛ فإنه ج ـ   مسألة الترس عند الغزالي ـ وهي لو تتر

يجوز رمّي العدّو مــع الترس لكون الترس مقتــوالً بكل تقدير، وألنّه لــو لم نرم الترس 
لسقطت المدينة وسقط الترس معها.

فاشترط الغزالّي للقطع بالمصلحة المرسلة أن تكون كلّيّة وقطعيّة وضرورّية؛ فكانت اآللية التي 
بنيت عليها هذه المسألة المصلحة المرسلة.

وقد صــارت هذه واقعة وقد أراد علمــاء األزهر العمل بها يوم أن حوصــر الجيش المصرّي في 
س اليهود بهم وحاصرهم الجيش المصرّي الثاني، فكادت تصدر فتوى  منطقة (الدرفسوار) حينما تتر
للجيــش المصري الثاني بضرب الفرقة العســكرية اإلســرائيليّة مع الترس الجيــش المصرّي األّول 

المحاصر إّال أنّ الحرب توّقفت بعد ذلك.
إفتاء المتقّدمين بتحريم بيع السالح في الفتنة في العصور المتقّدمة، ثم صار ذلك واقعاً د ـ  

في عصر األئّمة، واآللية الفقهيّة هي سّد الذرائع.
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ومن ذلك إفتــاء الصحابة والتابعين بوجوب التســعير، مع أنّ النبّي ژ لم يســعر، وقد قالوا 
بوجوبه قبل ظهور الجشع ســّدًا للذريعة، ثم ظهر ذلك فعًال في العصور المتأّخرة، واآللية في ذلك 

تغير األحكام بفساد الزمان.

ومنها: إنّ التعليق على أمر مستحيل ينظر فيه فقد يصبح المستحلّ في عصر غير مستحيل هـ ـ  
في عصر آخر. مثال ذلك: قال فقهاء المالكيّة: لو قال لزوجته إن صعدت الســماء فأنت 
طالق؛ فإنّه قد يأتي يوم تصعد فيه المرأة إلى السماء بحمِل طائر أو جنّّي أو نحو ذلك، 

وعليه تطلّق، وقد صار ذلك واقعاً. واآللية تغيير األحوال.

ومن ذلــك لو قال لزوجتيه: إن ولدتما ولدًا واحدًا فأنتمــا طالقتان، وهذا في عرفهم و ـ  
م وعصر الهندسة الوراثيّة فإن ذلك متصوّر بأن  مستحيل، لكنّه في عصر الطّب المتقد
يأتي طبيب ماهر ويأخذ البويضة من إحدى زوجتيه ويزرعها في رحم الزوجة الثانية، 
فتحمل الثانية ثم تلد فتكون األمّ صاحبة البويضة هي األمّ األولى نظرًا لكونها صاحبة 
البويضة، وتكون األمّ التي حملت هي األمّ الثانية الحاضنة؛ فتشتركان في إنجاب ولد 
واحد، فيقع الطــالق المعلّق على ذلك، واآللية تغيّر األحوال وهو مبدأ من مبادئ تغيّر 

األحكام.

ومن ذلك أنّهم َتحّدثوا عن الصيام في بالد ال تغرب فيها الشــمس أو تشــرق إّال قليًال، ز ـ  
فقالوا: يجب أن يقّدر له بصوم أقرب بلد تشرق فيه الشمس وتغرب. وصار ذلك واقعاً في 

البالد الواقعة بإزاء القطبين.

ومــن اآلليات الفقهيّة الخصبة للفقــه التقديرّي الحيل، واأللغاز فالناظــر فيها تقع عيناه على 
مسائل ال حصر لها من هذا النوع من الفقه.

وكذلك المســائل التي يندر وقوعها ويكون للخيال فيها خوض وخطو واســعان كأحكام الخنثى، 
وأحكام الجانّ، وسوف أسوق نماذج من هذه األمور األربعة.

أوًال: الفقه التقديرّي في الحيل فلو قال لزوجته: إن لم تطبخي قدراً نصفها حالل ونصفها 
حرام فأنت طالق؛ فالحيلة أن تجعل الخمر في القدر ثم َتطبخ البيض فيه.

ومنهــا إذا كان في فمهــا لُقمة فقال لهــا: إن أكلتها فأنــت طالق، وإن طرحتهــا فأنت طالق؛ 
فالحيلة أن تأكل النصف وتطرح النصف، أو يأخذها إنسان آخر من فيها بغير أمره(1).

األشباه والنظائر، البن نجيم 480، ط. محمد مطيع الحافظ، دار الفكر.  (1)
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ومنها لو قال لزوجته: إن صعدت السلم فأنت طالق، وإن نزلت فأنت طالق؛ فالحيلة أن يحملها 
وينزل بها(1).

ومنها: لو قال: إن لــم تهبيني َمهرك اليوم فأنت طالق؛ فالحيلة أن تشــتري منــه ثوباً ملفوفاً 
ِبمهرها ثم ترّده بعد اليوم فيبقى المهر وال حنث(2).

ومنها: إذا حلف أن يصوم ستّين يوماً فصام رجباً وشــعبان، فإذا شعبان قد نقص يوماً فالحيلة 
أن ُيسافر مسافة قصر فينوي اليوم األول من شهر رمضان عّما التزم به(3).

ثانياً: نماذج من فروع الفقه التقديرّي المبنّية على األلغاز أي ماء يجوز الوضوء به وال يجوز 
شربه؟ فقل: ماء مات فيه ضفدع بحري وتفّتت.

ومنهــا: أي مكلّف ال يجب عليه أداء العشــاء والوتر؟ فقل: من كان في بلد إذا غربت الشــمس 
ـ . طلعت ـ أي قبل مغيب الشفق األحمر 

 امرأة أخذت ثالثــة مهور من ثالثة أزواج في يوم واحد؟ فقل: امرأة حامل طلقت ثم ومنها: أي
وضعت فلها كمال المهر، ثم تزوجت وطلقت قبل الدخول فلها نصف المهر، ثم تزوجت فمات، فلها 

كامل المهر(4).
ومنها: أي رجل مات عن أربع نســوة واحدة منهنّ تطلب المهر والميــراث، والثانية ال مهر لها 
وال ميراث، والثالثة لها المهر دون الميراث، والرابعة لها الميراث دون المهر؟ فقل: هو عبد زوجة 

مواله أمته ثم أعتقه ثم تزّوج حّرة، ونصرانيّة.
 هذه الصورة الفرضية أن يقال: فاألمة التي هي زوجة العبد ليس لها مهر وال ميراث؛ ألن وَحل
المهر والميراث للسيّد باعتبار األمة ملكاً لسيّدها. وبعد العتق يكون لألمة الميراث من زوجها تملكه 
لســيّدها؛ ألَن يدها يد ســيّدها وليس لها مهر، وبعد زواجه من الحّرة يكون لها مهر وميراث، فإذا 

تزّوج النصرانيّة فلها المهر دون الميراث.
ومنها: أي رجل قيل له أوصي، فقال: بما أوصي ِإنَما ترثني عّمتاك، وخالتاك وجّدتاك، وأختاك، 
وزوجتاك؟ فقل: صحيح تــزّوج بجّدتي رجل مريــض(5) أمّ أّمه، وأمّ أبيه، والمريــض متزّوج بجّدتي 

المرجع السابق، ص 453.  (1)

ص 483، المرجع السابق.  (2)

المرجع السابق، ص 477.  (3)
األشباه والنظائر، ص 469.  (4)

ة أي عالقة في حلّ المسألة نهى قبل. المراد بالصحيح والمريض هنا مثل زيد وعمر وليس للمرض والصح  (5)
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الصحيح فولدت كلّ من جّدتي الصحيــح من المريض بنتين، فالبنتان مــن جّدتي الصحيح أمّ أّمه 
خالتاه واللتان من أمّ أبيه عّمتاه، وقد كان أب المريض متزّوجاً أمّ الصحيح فولدت بنتين فهما أختا 
الصحيح ألّمه والمريض ألبيــه، فإذا مات المريض فالمرأتيه الثمن، وهمــا جّدتا الصحيح ولبناته 
الثلثان وهن عّمتا الصحيح وخالتاه، ولجّدتيه الســدس وهما امرأتا الصحيح، وألختيه ألبيه ما بقي، 

وهما أختا الصحيح ألّمه والمسألة تصّح من ثمانية وأربعين.

ثالثاً: نماذج مّما ذكره اإلمام ابن نجيـــم الحنفّي 5 من الفقه التقديرّي في أحكام الجاّن 
ونحو ذلك مّما يندر وقوعه:

قال ابن نجيم قال في الســراجيّة: «ال َتجوز المناكحة بين بنــي آدم والجنّ الختالف الجنس» 
اهـ. قال: وتبعه في منية المفتي والفيض وفي القنية: ســئل الحســن البصرّي عن التزوج بالجنّيّة؟ 

فقال: مّرة يجوز، وقال أخرى: ال يجوز؛ ثم قال يصفع السائل لحماقته اهـ.

وفــي (يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر): ســئل علي بن أحمد عن التزّوج بامرأة مســلمة من 
الجنّ، هــل يجوز إذا تصوّر ذلك أم َيختــّص الجواز باآلدميّين؟ فقال: يصفع هذا الســائل لحماقته 

وجهله. انتهى.

قال ابن نجيم: وهذا ال يدلّ على حماقِة الســائل، وإن كان ال يتصــوّر، أال ترى أن أبا الليث 
ســوا بنبــي من األنبياء، هــل يرمى؟ فقال يســأل ذلك النبّي،  ذكر فــي فتاواه أنّ الكفار لو تتر
د ژ ، ولكــن أجاب على تقدير التصوّر». قلــُت: وهذا نّص على  وال يتصــوّر ذلك بعد نبيّنا محم

الفقه التقديرّي.

وتكلّموا على نكاح الجنّّي إنسيّة، وقالوا: إنّه أولى بالمنع.

وهذه مسائل حاصلة، لكن جرى السؤال والبحث في ذلك على طريقة االفتراض، والتقدير.

ومن ذلك لو وطئ الجنّّي إنســيّة فهل يجب عليها الغسل؟ قال فاضيخان في فتاواه: امرأة قالت 
معي جنّي يأتيني في اليوم مرارًا، وأجد في نفســي ما أجد لو جامعني زوجي؟ ال غســل عليها، اهـ. 

وقيّده الكمال بن الهمام بما إذا لم تنزل، أّما إذا أنزلت وجب كأنّه احتالم(1).

ـهُ تكلّم عن انعقــاد الجماعة بالجنّ ذكره الســيوطي وابن نجيم عــن صاحب (آكام  ومنها: أَنـ
المرجان في أحكام الجانّ).

األشباه والنظائر، ص 392 ِبحاشيته نزهة النواظر على األشباه والنظائر البن عابدين.  (1)
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ومن ذلــك حصول الجماعة بالمالئكة، وحكم مرور الجنّّي بين يــدي المصلي، وتكلّم عن حكم 
قتــل الجنّّي وكفارة ذلك، وتكلّم على حكــم رواية الجنّّي عن اإلنس(1)، ورواية اإلنس عنهم، وشــقق 

الكالم على ذبيحة الجنّ، وأوالد الشياطين.
وهل كان من الجــنّ نبّي؟ وحكم مؤمن الجنّ هــل يثاب ويعاقب؟ وكيفيّــة ثوابهم وهل يدخلون 

الجنّة أم يستحيلون إلى تراب؟
وجميع هذه الفروع من قبيل الفقه الفرضّي أو التقديرّي.

وكتب الفتاوى عنــد الحنفيّة كفتاوى فاضيخــان، وفتاوى ابن عابدين مملــوءة بهذا النوع من 
الفقــه التقديرّي، وما ذكرته لتقريب المســائل إلى األذهان وتصوّر ذلــك النوع من الفقه وليس 
الغرض االستيعاب لجميع المســائل، فذلك يحتاج إلى استقصاء واســتقراء تاّمين ومن دون ذلك 

إتالف المهج.
عوا فروعاً  م، وفر ة َبحثوا آالف المسائل في ســائر األبواب في زمن متقد صفوة القول: إن األئم
ال تدخل َتحت الحصر، ومن المســتحيل قطعاً أن تكون تلك الفروع والمســائل قــد وقعت فعًال في 
ا َيجــدر التنبيه إليه أن أكثر مــا كان يعتبر من فقه التوّقع في عصور الســابقين قد  عصرهم، َوِمم

أضحى واقعاً فعًال في عصرنا الحاضر.
وحسبي ما ذكرت وبه يتّضح المقصود.

٭ ٭ ٭

نفس المرجع، ص 391.  (1)
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باحث وأكاديمي من الجمهورية الجزائرّية

والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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تتميز الشريعة اإلســالميّة بالشموليّة واإللمام بكل شؤون اإلنســان الدينيّة والدنيوّية. وقد مثّل 
هذه الشريعة في حياة المســلمين فقه إسالمّي بني على كتاب اهللا وســنة رسوله ژ ، وما استنبط 
منها من أحكام، وما أنتجه النظر الفقهّي، وإعمال أصــول اجتهادّية متعّددة اهتّمت بضبط االجتهاد 
وفق روح القرآن والســنّة النبوّية ومقاصدها، متوّخية تحقيق المصلحة في كلّ ما استجّد من أقضية 

تحدث للناس بقدر ما يحدث من تطوّر وتحوّل اجتماعيّين.

وقد توفر للتشــريع اإلســالمّي من اإلمكانات االجتهادّية والحلول العمليّة لقضايا اإلنسان ما 
جعل مؤتمر القانــون المقارن المنعقد بالهاي ســنة 1936 يخرج بقراره الــذي ينّص على اعتبار 
الشريعة اإلســالميّة مصدرًا للتشــريع العامّ، وأنّها حيّة قابلة للتطوّر، وأنّها شرع قائم بذاته ليس 

مأخوذًا من غيره.

وقد أكســب الفقه اإلسالمّي ما له من مرونة وقدرة على الحســم في كلّ المستجّدات والنوازل 
وفرة األصول التي انبنى عليها، وهي أصول كثيرة ومتنوّعة. وقد تكفّلت الشــريعة اإلسالميّة بتحقيق 
مصالح الناس في كلّ زمان ومكان، من حيث إنّها خاتمة الشرائع ومصدرها الوحي اإللهّي، فنّظمت 
أحكام الدين والدنيا وأحكام المعامالت، أي أنها قد عنيت فضًال على القواعد التي تنّظم المعتقدات 

والعبادات بتنظيم عالقات الناس بقواعد وأحكام وفضائل خلقيّة.
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يقول الســيّد قطب: «فأعلن ـ أي الرســول ژ ـ إكمال العقيدة، وإكمال الشريعة معاً، فهذا هو 
الديــن... ولم يعــد للمؤمن أن يتصــوّر أنّ بهذا الديــن ـ بمعناه هــذا ـ نقصاً يســتدعي اإلكمال، 
وال قصورًا يستدعي اإلضافة، وال محلّيّة أو زمانيّة تستدعي التطوير أو التحوير.. وإال فما هو بمؤمن، 

وما هو بمقّر بصدق اهللا، وما هو بمرتض ما ارتضاه اهللا للمؤمنين.

إنّ شــريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن هي شــريعة كلّ زمان؛ ألنّها بشهادة اهللا شريعة 
الدين الذي جاء لإلنســان في كلّ زمان وفي كلّ مــكان، ال لجماعة من بني اإلنســان في جيل من 

األجيال في مكان من األمكنة. كما كانت تجيء الرسل والرساالت.

فاألحكام التفصيليّة جــاءت لتبقى كما هي، والمبادئ الكلّيّة جاءت لتكون هي اإلطار الذي تنمو 
في داخله الحياة البشرّية إلى آخر الزمان من دون أن َتخرج عليه إال أن تخرج من إطار اإليمان(1).

ويقــول ابن القيّم: «إنّ الشــريعة مبناها وأساســها على الحكــم ومصالح العبــاد في المعاش 
والمعاد، وهي عــدل كلّها، ورحمة كلّها، ومصالح كلّها، وحكمة كلّها. فكلّ مســألة خرجت عن العدل 
إلى الجور وعن الرحمة إلى ضّدها، وعن المصلحة إلى المفســدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست 
من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشــريعة عدل اهللا بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظلّه في 

أرضه، وحكمته الدالّة عليه وعلى صدق رسول اهللا ژ أَتّم داللة وأصدقها»(2).

فال غرابة إذًا بأن يعترف األوروبيّون ِبمكانة الشريعة اإلسالميّة وقدرتها على حلّ مشاكل الناس، 
إلدراكهم بما اشتمل عليه الفقه اإلســالمّي من مرونة وصالحيّة لحلّ كلّ مشاكل الحياة على مختلف 
ضروبها وتنــوّع مطالبها، حيــث يقول ســانتيال: «إنّ في الفقه اإلســالمّي ما يكفي المســلمين في 
تشريعهم المدنّي، إن لم نقل إنّ فيه ما يكفى اإلنســانيّة كلّها». كما أنّ المستشرق الفرنسّي سديو 
ح بأنّهم أرســلوا بعثــة لترجمة ُمختصر الفقــه المالكّي الذي ألّفه خليل بن إســحق بن  كان قد صر
يعقوب (ت 1422م) حيث قال: «إّننا مهتّمون بالفقه اإلسالمّي وبخاّصة الفقه المالكّي بما فيه من 
التوّسع في المصلحة المرسلة، وفي بعض األصول الفقهّية. ولقد انتدبنا الدكتور بايرون ليترجم 

لنا ذلك المختصر عن المدّونة ـ أي مدّونة اإلمام مالك ـ في الفقه».

ويكفي لبيان مكانة الشــريعة اإلسالميّة أن نشير إلى مؤتمر أســبوع الفقه اإلسالمّي الذي عقد 
بجامعة باريس سنة 1951م، والذي انتهى إلى النتائج التالية:

سيد قطب: في ظالل القرآن، دار الشروق، ط8، بيروت، 1979، ج 2، ص 843.   (1)
ابــن قيم الجوزية: إعــالم الموّقعين عن رّب العالميــن، رّتبه وضبطه وخــّرج آياته: محمد عبد الســالم إبراهيم، دار الكتب   (2)

العلمية، ط1، بيروت ـ لبنان، 1991 ج 3، ص 3.
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إنّ مبادئ الفقه اإلسالمّي لها قيمة حقوقيّة ال يمارى فيها. ـ  1
إنّ اختالف المذاهــب الفقهيّة في هذه المجموعات الحقوقيّة العظمى ينطوي على ثورة من  ـ  2

المفاهيم والمســلمات من األصــول الحقوقيّة، هي منــاط اإلعجاب، وبها يســتطيع الفقه 
اإلسالمّي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة والتوفيق بين حاجياتها.

إنّ الفقه اإلســالمّي يعّد واحدًا من أهّم ثمــرات الحضارة العربيّة اإلســالميّة. وكما يقول أحد 
المفكّرين اليوم: «إذا جاز لنا أن نســّمي الحضارة اإلسالميّة بإحدى منتجاتها فإنّه سيكون علينا أن 

نقول عنها: إنها حضارة فقه(1)».

ة فقه، هذا الفقه الذي هو رافد من روافد الشريعة، وهو علم موّجه لتلبية حاجيّات  نا أمفعًال إن
النــاس، وتحقيق مصالحهــم، فهو علم تطبيقــّي وليس نظرّياً صالحــاً لكلّ زمان ومــكان. فاإلمام 

الشافعّي قال: «ما من نازلة إال ولإلسالم حكم فيها إّما بالحلّ أو بالحرمة»(2).
واليــوم ونحن تهّب علينا رياح العولمــة وما يصاحبها من تطوّر مذهــل في مختلف مناحي 

الحياة:
ما الذي يمكن لنا القيام بــه ِلمجابهة هذا اإلعصار، وكيف يمكن للفقه أن يحلّ مشــاكل 

الواقع؟
وما يمكن توقعه في المســتقبل خاّصة عندما تتشــابك مصالح الناس، وما قد يشوب هذه 

المصالح؟
هل نحن في حاجة إلى تجديد خطاب الفقه اإلسالمّي؟
وهل أصول الفقه كافية أم أصبحت بحاجة إلى تطوير؟

هل نطوّر أم نجّدد؟
هل أغلق باب االجتهاد ولمن يفتح؟

هل حلّ الفقه مشاكل الواقع حتى نفكّر في فقه التوّقع وفقه المستقبل؟

٭ ٭ ٭

ة فقه بهــذا المفهوم الضيق؛ َألنهُ لم يفّرق  ة توحيد وتزكيــة وَتمكين في الحياة تحقيقاً لمقصد الخالفة، ال أم األصــل أننا أم  (1)
ة زبرًا كلّ حزب بما  ب له كلّ فريق؛ فتقطع أمر األم االشتغال بهذا الفنّ واإلكثار منه حتى تعص ة ويقعســها عن رسالتها ِإال األم

لديهم فرحون؛ فليتأمل واهللا أعلم. (المراجع)
أماني أبو الفضل فرج: ما لم يقله الفقيه، دار الفكر، ط1، دمشق، 2004، ص 19.   (2)
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رد الذي تعيشــه البشــرّية كلّ يوم، إن لم أقل كلّ ســاعة، وشيء  من ســنن اهللا 8 التطوّر المط
طبيعّي أن يصاحب هذا التطوّر ظهور مســتجّدات معاصرة ووقائع ونوازل في حياة األّمة لم تعرفها ولم 
ا  يكن لها وجود في العصور الســابقة، ورّبما قد كان لها وجود ولكنّها اليــوم تحدث بصورة جديدة ِمم
يستدعي بيان أحكامها الشرعيّة، ما دام أنّ التشريع صالح لكلّ زمان ومكان، وتشريعاته ُمحيطة ِبجميع 

أفعال المكلّفين، ويمتاز بميزة التطوّر والثبات سواء أكان ذلك بالنّص المباشر أم غير المباشر.

وبهذه الطريقة نتمكّن من إقناع اآلخرين بطريقة موضوعيّة بتفوّق التشــريع اإلســالمّي على كلّ 
التشــريعات الوضعيّة، وأنه األكفأ واألقدر على قيادة البشــرّية وتنظيم حياتها مهما تطوّرت ودخلتها 

المستجّدات المعاصرة(1).

فالفقه الذي هو رافد من روافد الشــريعة: «هو علم موجه لتلبية حوائج الناس وتحقيق مصالح 
العبــاد للمعاش... وبما أنّــه وجد ليحقّق مصالح النــاس فالناس هنا يصبحون طرفاً أساســيّاً فيه، 
ويصبح من حقّهم تقديم شهاداتهم في هذه القضية»(2)، والمقصود هنا ليس إقحام عاّمة الناس في 
االشــتراك في أمور الفقه أو وضع االجتهادات، ولكن المقصود هو حــقّ الناس في اإلجابة عن هذه 
األســئلة: هل تلبي الشــريعة فعًال بتناولها المعاصر حاجات الناس الفقهيّــة؟ ولماذا انقطعت صلة 

الناس الروحيّة بينابيع شريعتهم السمحة، وراحوا يبحثون عن الحلول يميناً وشماالً؟

إنّنا حين نفتقد السياسة الشرعيّة والفقهيّة في موقف ما، دائماً وفي غالب األحيان يعود االّتهام 
على الناس في أنّهم ال يحســنون الفهم وال التطبيق؛ ألنّ األحكام مــن عند اهللا ال تخطئ، والعلماء 
متخّصصون وبعيدون عن الخطأ. إنّ العيب بالطبع ليس في الشــريعة وال في الفقه وال في األحكام، 
والخلل ليس في علم علماء المسلمين؛ إذًا أين المشكلة خاّصة أنّ اإلمام الشافعّي ـ كما سبق ـ قال: 
«ما من نازلة إال ولإلســالم حكم فيها إّما بالحلّ أو بالحرمة». وهذه عظمة من عظائم الشــريعة، 

وقدرة الشريعة والفقه اإلسالمّي على استيعاب حياة الناس كلّها.

إنّ المتتبّع لنشأة الفقه سيالحظ أنّ الفقه مّر بعّدة مراحل، نشأ مع نشأة اإلسالم أّيام الوحي، 
فكان الفقه هو ما يفتي به الرســول ژ الناس في الوقائع المختلفــة. وكان الفقه هو هذه األحكام 
الصادرة من اهللا في القرآن ورسوله في الســنّة. ثم جاء عصر الصحابة والتابعين في القرن األّول 

ماهر حامد محمد الحولي: إدخال الوقائع والمستجدات المعاصرة بواسطة النّص المباشر تحت حكم التشريع اإلسالمي، مجلة   (1)
الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلسالمية)العدد الثاني، جوان / حزيران، 2007، ص 269 - 270.

أماني أبو الفضل: المرجع السابق، ص 15.  (2)
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الهجرّي فأخذوا يفتون في ما طرأ على الناس من نوازل إّما من النّص وإّما من االجتهاد في ما ليس 
فيه نّص. وكثرت الفتاوى واألحكام، االجتهادّي منها والنّصــّي، حتّى حلّ القرن الثاني الهجرّي زمن 
تابعي التابعين مع اّتساع الرقعة الجغرافيّة للدولة اإلسالميّة، ودخول كثير من الشعوب في اإلسالم. 
فأصبحت الحاجة ملحة إلــى التدوين، فتّم تدوين هذه األحكام والفتاوى واآلراء والتشــريعات نّصاً 
واجتهادًا بطرق علميّة قائمة على التبويب الســهل مثل موّطأ اإلمام مالــك، وفقه أبي حنيفة، وكتاب 
األمّ للشــافعّي... وغيرها. وظهرت كتب النوازل في فترة متأّخرة، فمثًال في بالد المغرب اإلســالمّي 
ظهرت مســائل نفوســة لإلمام عبد الوهاب، ونوازل الونشريســي في كتابه المعيار المعرب، ونوازل 

البرزلي، ونوازل مازونة وغيرها كثير.
وبهذه الطريقة ســهل على النــاس الوصول إلى األحكام، كما ســهل األمر أيضــاً على القضاة 

وعلماء اإلفتاء والمجتهدين الذين كانت هذه المدّونات مصادرهم.
أّما اليوم فهناك فتاوى متفّرقة جاءت اســتجابة ألســئلة معيّنة ال تقيم فقهاً متكامًال تترّتب فيه 
القضايا بعضها على بعض حتّى صار الحصول عليه شــاّقا. فهي تأتــي مصادفة في حلقة فقهيّة على 
شاشــات التلفزة كبرنامج «فتاوى على الهواء» أو «ســؤال أهل الذكر» أو غيرها من األســماء؛ فعلى 

الراغب في مواكبة المسيرة الفقهيّة أن يعيش في رباط دائم أمام القنوات.
إنّ التطوّر المذهل الذي تعرفه البشــرّية يتطلّب وبصورة عاجلة استحداث مراجع فقهيّة جديدة 
ومتكاملة تســاير العصر، وتحلّ مشــكالته. وال يعني ذلك إلغاء القديم، فهناك في الشريعة ما هو 
ثابت، وهناك ما هو متغيّر؛ فاألمور العبادّية تظلّ ثابتة إال في نطاق ضيّق من المستحدثات، فحالل 
محّمد ژ حــالل إلى يوم القيامة، وحرام محّمد ژ حرام إلى يوم القيامة، ولكن قد يســتجّد في 
الوضوء مثًال شيء ما، مثل حيرة الناس في استخدام ماء الصرف الصّحّي المعالج، وهي ظاهرة لم 

تكن موجودة. هذا مثال فقط للداللة على أنّ هناك أبواباً لم تكن موجودة ونحتاج إلى إضافتها.
فسيد قطب في حديثه عن ضرورة البناء وعدم االتكال على ما تركه السابقون يقول: «ذلك أّن 
كّل حكم فقهّي هو بطبيعته تطبيق للشـــريعة الكّلّية على حالة واقعة ذات حجم معّين، وشـــكل 
معين، ومالبسات معّينة. وهذه الحاالت تنشئها حركة الحياة داخل اإلطار اإلسالمّي ال بعيداً عنه، 
د حجمها وشكلها ومالبساتها، ومن ثم يفّصل لها حكم مباشر على قّدها.. فأّما تلك األحكام  وُتحد
الجاهزة في بطون الكتب فقد فّصلت من قبل لحاالت معّينة في أثناء جريان الحياة اإلسالمّية، 
على أساس تحكيم شـــريعة اهللا فعًال. ولم تكن وقتها جاهزة باردة، كانت وقتها مليئة بالحيوّية، 

وعلينا اليوم أن نفصل مثلها للحاالت الجديدة»(1).

انظر: في ظالل القرآن، ج 3، ص 1736.  (1)
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وليس بغريب أن يظهر مصطلــح أصبح متداوالً هو فقه العولمة، خاّصــة وأنّ بعض العلماء مثل 
ســماحة اإلمام آية اهللا العظمى الســيد محّمد الحســيني الشــيرازّي الذي يرى بأن العولمة ليست 
باألمر المستحدث، وإنما هي فطرّية مع خلق اإلنســان انطالقاً من قوله تعالى في سورة الحجرات: 
 X  W  VU  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿

Z Y ﴾ [الحجرات: 13].

كما ظهر فقه المســتقبل في بعض الكتابات. ففقه المســتقبل ال يعني التنّبــؤ، ولكن يعني فهم 
المســتقبل القريب والبعيد في ضوء الســنن، وفي ضوء فهــم التاريخ وفقه الواقــع، وفي ضوء فقه 

الوجود.
لكنّ التســاؤل الذي أطرحه: هل حل الفقه وقائــع الواقع حتّى نفكر في حل وقائع المســتقبل، 

ونتوّقع ما سيحدث في المستقبل؟
صحيح أن أهم ما يتميز به المذهب الحنفّي شعار أصحابه: «إّنا نستعّد للبالء قبل نزوله».

فهم لذلك يركنون إلى التقدير وافتــراض الصور قبل حدوثها في عالم الواقع، ويعّدون لها ما 
يلزمها من أحكام وحلول قياساً مع مشابهاتها. وهذا على خالف المالكيّة الذين كانوا كلّما سئلوا عن 
مسألة من هذا القبيل قالوا: «دعها حّتى تقع». وعند وقوعها ينظر في شأنها استنادًا إلى الكتاب أو 
الســنّة، أو اعتمادًا على القياس الواضح البيّن. وقد عّرف أبو حنيفة وأتباعه لذلك بأصحاب الرأي 
اهم بعضهم بـ: «اآلرأيتيّين» اســتنادًا إلى كثرة ما يثيرون من مسائل، ويفترضون من قضايا  كما سم

ويسألون بمقتضى هذه الصيغة: «أرأيت لو وقع كذا»(1).

٭ ٭ ٭

: q»μdÉªdG  ÖgòªdG  »a  áë∏°üªdG  ``  2

1 ـ المصلحة لغة: هــي المنفعة، وتطلــق مجازًا على الفعــل الذي فيه صــالح بمعنى النفع. 
والمصلحة بهذا المعنى ضّد المفسدة، فالنفع نقيض الضرر.

أّمــا المنفعة فهي اللــذة تحصيًال أو إبقــاء. والمقصــود بالتحصيل: جلب اللــذة، وباإلبقاء: 
المحافظة عليها(2).

عبد العزيز المجدوب: الصراع المذهبي بأفريقية إلى قيام الدولة الزيرية، الدار التونسية للنشر، ط2، تونس، 1985، ص 64.  (1)
القاموس المحيط، ج 1، ص 277.  (2)
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2 ـ المصلحة في الشرع: عّرف الغزالــي (450 - 505هـ) المصلحة بأنّها: عبارة في األصل 
عن جلب منفعة أو دفع مضّرة، وال يعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشــرع، ومقصود الشرع 
من الخلق خمســة، وهو الحفاظ على الكلّيّــات الخمس: حفظ الدين، حفــظ النفس، حفظ العقل، 
حفظ النســل، وحفظ المال. فكلّ ما يتضّمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة، وكلّ ما يفوّت 

هذه األصول مفسدة ودفعه مصلحة(1).
فالمصلحة في األصــل ـ ويعني بها العرف ـ جلب النفع ودفع الضــرر؛ ولكنّ الغزالّي ال يقصد 
بالمصلحة هذا المعنى العرفّي، وإنما يقصد به جلب نفع أو دفع ضرر مقصود للشرع. ومعنى هذا أنّ 
الناس قد يحســبون األمر منفعة وهو في نظر الشــارع مفســدة، وبالعكس فليس هنــاك تالزم بين 
المصلحة والمفســدة في عرف الناس. وفي عرف الشــارع فالمصلحة هــي المحافظة على مقاصد 
الشــرع ولو خالفت مقاصد النــاس، فإن هذه األخيــرة عندما تعارض األولى ال تصبــح في الواقع 

مصالح بل أهواء ونزوات تظهرها العادات والتقاليد مظهر المصالح.
إنّ الغزالــّي يقــّرر أنّ المصلحة بهــذا المفهوم ترادف المعنــى المناســب أو المخيّل في باب 
القياس. ومعنى هــذا أنّ رجوع المصلحة للمقاصد الشــرعيّة في الجملة شــرط أساســّي العتبارها 

مصلحة، أو في اعتبار الوصف الذي يرّتب الحكم عليه وصفاً مناسباً.
وبعد كلّ هذا يبقى النظر في اعتبار الشــارع وعدم اعتباره. إذ ُمجّرد حكم العقل بضرورة 
رجوع المصلحــة إلى المقاصد الشــرعيّة في الجملة ليســت ضابطــاً كافياً فــي التعّرف على 
المصالح الشــرعيّة. فقد يلغي الشــرع هذا الوصف والمصلحة بنّص فتكون مصلحة ملغاة، وقد 
يقّر الشارع نوع المصلحة فيكون إثبات الحكم بها من باب القياس الذي هو اقتباس الحكم من 
معقول النــّص واإلجماع، وقد يكون اعتبار الشــارع لجنــس هذه المصلحــة فتصنّف تحت باب 
االستدالل المرسل، وقد يسكت الشرع عن المصلحة فال يعارضها نّص وال يشهد لجنسها شرع، 
فتصبــح مصلحة غريبــة ال يحقّ التشــريع بنــاء عليهــا؛ ألنّها عندئــذ تصنف ضمــن األهواء 

والشهوات(2).
وهكذا نالحــظ أنّ الغزالّي شــديد الحذر في فتح باب المصالح، فهو يشــترط على المناســبة 
العاّمة، أي ضرورة دخــول المصلحة تحت المقاصد الشــرعيّة، ثم يضع شــروطاً إضافيّة تكمن في 

اعتبار الشارع لها.

انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: المســتصفى في علم األصول، تحقيق محمد عبد الســالم عبد الشــافي، دار الكتب   (1)
العلمية، بيروت (د. ت)، ج 1، ص 286.
حسين حامد: فقه المصلحة، ص 6 - 7.  (2)
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وأّما الشاطبّي (538 - 590هـ) ـ الذي اختلفت المصادر حول مذهبه فقيل: إنّه مالكّي المذهب، 
وقيل: بل هو شافعّي، وقيل: إنّه أشــعرّي ـ فقد عرف المصلحة المرســلة بأنّها: كلّ أصل شرعّي لم 
يّة  ر حج قــر ته، ثمــن، وكان مالئمــاً لتصّرفات الشــرع، مأخوذًا معناه مــن أدليشــهد له نّص معي
االســتدالل المرســل بهذا المعنى: «فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك األصل قد صار 
بمجموع األدلّة مقطوعاً به؛ ألنّ األدلّة ال يلزم أن تدلّ على القطع بالحكم بانفرادها من دون انضمام 

غيرها إليها. ويدخل تحت هذا ضرب االستدالل المرسل الذي اعتبره مالك والشافعّي»(1).
فاالستدالل المرسل عند الشاطبّي: هو المصلحة التي لم يشهد لها نّص معيّن، بل شهدت عّدة 

نصوص ِبمالءمتها لجنس تصّرفات الشارع.
ا الطوفّي(2) فقد عّرف المصلحة بقوله: «إنها الســبب المؤدي إلى الصالح والنفع كالتجارة  وأم
المؤدية إلى الربح، ذلك بحســب العرف، وبحسب الشرع هي الســبب المؤّدي إلى مقصود الشارع 

عبادة أو عادة».
وتعريــف الطوفي كما نالحــظ قريب من تعريف الغزالــّي. كما أنّ الطوفــّي يميّز بين مقاصد 
الخلق ومقاصد الشــرع كما فعل الغزالّي تماماً، فهو يقول: «إنّ المصلحة هي الســبب المؤّدي إلى 

مقصود الشارع أي إلى نفع مقصود للشارع وليس إلى مطلق نفع في عرف الناس».

3 ـ أقسام المصلحة:
مصلحة شهد الشرع باعتبارها، ويفّسرون هذه الشهادة بوجود األصل الذي يشهد بنوع المصلحة أ ـ  

أو جنسها. فتضمين السارق قيمة المسروق، وإن أقيم عليه الحّد زجرًا له على العدوان مصلحة 
معتبرة؛ ألنّ الشارع قد شهد لنوعها، وذلك بحكمه بالضمان على الغاصب لتعّديه.

وهذه المصلحة تدخل عند الفريق في باب القياس، أو هي القياس نفســه، وذلك ألنّ الشــرط 
عندهم في القياس أن يوجد األصل الذي يعّد الشارع فيه عين المصلحة أو جنسها.

مصلحة شــهد الشــارع ببطالنها، وذلك بوجود نّص يــدلّ على حكم فــي الواقعة يناقض ب ـ  
الحكم الذي تمليه المصلحة.

مصلحة لم يشهد الشــرع ال ببطالنها وال باعتبارها؛ ومن الصعب التمثيل لهذا النوع من ج ـ  
المصالــح بأمثلة واقعة، بل نجد الغزالّي ينكر وجود هذا النوع من المصالح على أســاس 

أنّه يستحيل وجود وقائع َمسكوت عنها في الشرع.

الشاطبي: الموافقات في أصول الفقه، تحقيق عبد اهللا دراز، دار المعرفة، بيروت، (د. ت)، ص 37 وما بعدها.   (1)
الطوفي: هو نجم الدين، أحد علماء القرن السابع الهجري.   (2)
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لقد تناول الفقهاء في مقاصد الشريعة وأصول الفقه لدراسة المصلحة في مواضع ثالثة:
أوّلها: المصلحة كأساس للتشريع.

وثانيها: المصلحة كأساس لتفسير النصوص.
وثالثها: المصلحة كدليل شرعّي عند عدم وجود النّص الذي يدلّ على حكم الواقعة بلفظه.

1 ـ المصلحة كأساس للتشريع:
أجمع الفقهاء على أنّ اهللا 8 قصد بشريعته تحقيق مصالح العباد ودفع الضرر والفساد عنهم 
في العاجل واآلجل في الواقع والمستقبل، فكلّ نّص نزل وكلّ حكم شرع إال وقصد به تحقيق مصلحة، 
أو دفع ضرر ظهرت للمجتهد أو خفيت عنه. وقد اســتدلّوا على ذلك باالســتقراء المفيد للقطع من 

نصوص الكتاب والسنّة.

2 ـ المصلحة كأساس لتفسير النصوص:
أجمعت المدارس الفقهيّة على أنّه إذا وردت نصوص شــرعيّة تحتاج إلى التفسير والبيان، فإنّ 
هذه النصوص الشرعيّة تفّسر وتحّدد مجال تطبيقها، ونطاق أعمالها في ضوء المصالح التي وردت 

هذه النصوص لتحقيقها، والحكم التي جاءت من أجلها.
وهذا المنهج ال يلتزم التفسير الحرفي للنّص الشرعّي بل يستلهم الحكم والمصالح التي جاءت 
النصوص لغايتها، مسترشدًا بما عرف من عادة الشــرع في األحكام، مستعيناً بروح الشريعة وعللها 
المنصوصة، وأحكامها المستنبطة، فإذا ما توصل إلى هذه الحكمة وتعّرف على تلك المصلحة فّسر 

النّص في ضوئها، وحّدد مجال تطبيقه ومجال أعماله على أساسها.
وإذا أردنا أن نُمثل لتطبيقات هذا األصل نقول: إنه عندما امتنع الرسول ژ عن التسعير عندما 
قال الصحابة: سّعر لنا يا رســول اهللا، وقال: «إن اهللا هو المسّعر، وإنى ألرجو أن ألقى اهللا وليس 
أحد منكم يطلبني بِمظلمة في دم وال مال». فقد فّسر المالكيّة هذا النّص في ضوء المصلحة التي 
جــاء النّص لحمايتها، وهــي مصلحة التّجار الذين يبيعــون وفق قانون العرض والطلب؛ فالتســعير 
عليهم ظلم لهم. وقالوا: إذا كان ارتفاع األسعار بسبب االحتكار والتالعب من التجار فجائز التسعير.

4 ـ االستحسان وأنواعه عند المالكّية:
عــّرف المالكيّة االستحســان بأنّه: اســتعمال مصلحة جزئيّة فــي مقابلة قياس كلّــّي. فهو تقديم 
االستدالل المرســل على القياس. ويرى الشــاطبّي أنّ االستحســان المالكّي: «معناه يرجع إلى تقديم 
االســتدالل المرســل على القياس». ويعّرفه ابن رشــد بأنّه: «ما يكون طرحاً لقياس يؤّدي إلى غلوّ في 
الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم، يختّص به ذلك الموضع»، 
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ويقول ابن رشــد في موضع آخر: «ومعنى االستحســان في أكثــر األحوال هو االلتفــات إلى المصلحة 
والعدل... ولذلك قيل في بعض تعريفات االستحسان: هو ترك القياس واألخذ بما هو أوفق للناس»(1).

وعــّرف ابن العربّي االستحســان بقوله: «االستحســان إيثــار ترك مقتضى الدليــل على طريق 
االســتثناء والترخيص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته. وهــذا الترك يكون إّما للعرف أو 

للمصلحة أو لدفع الحرج»(2).
فاالستحسان ال يعود إلى دليل العقل وحده، فابن العربّي يذكر أنّ ترك الدليل إنّما يكون لدليل 
معارض أقوى، هــذا الدليل قد يكون اإلجماع أو العرف أو المصلحة المرســلة أو قاعدة رفع الحرج 
والمشقّة. ويجعل بعض المالكيّة مثل ابن عربّي لالستحسان معنى أوسع بحيث يدخل تحته العمل بأّي 
دليل يعارض عمــوم النّص أو اّطراد القياس. ولذلك يقّســمه إلى استحســان بالعــرف وباإلجماع، 

وبأصل المصلحة المرسلة وبقاعدة نفي الحرج والمشقّة..
كما أنّ بعض المالكيّة يقصر االستحسان على نوع واحد وهو ترك مقتضى الدليل للمصلحة، أو 
تقديم االستدالل المرســل على القياس بمعنى القاعدة. وذلك كما فعل الشــاطبّي نفسه، وما حكاه 
عن بعض المالكيّة من أنّ االستحسان هو اســتعمال مصلحة جزئيّة في مقابل القياس الكلّّي. وبذلك 
يخرج االستحسان باإلجماع والعرف وقاعدة رفع الحرج. ولكنّ قاعدة رفع الحرج راجعة إلى مصلحة 
مرسلة شــهدت لها النصوص الشــرعيّة في الجملة، كما أنّ العرف يمكن إرجاعه إلى المصلحة من 

حيث إنّ عدم اعتبار عرف الناس وعاداتهم في المعامالت يؤّدي إلى حرج ومشقّة كبيرة(3).
ر فقهاء المالكيّة أنّ العموم إذا اســتمر والقياس إذا اّطرد فإنّ اإلمام مالك يستحســن أن  ويقر

يخّص بالمصلحة، وأنّ االستحسان ترك مقتضى الدليل للمصلحة.
إنّ المصلحة التــي يقصدها المالكيّة هــي المصلحة المالئمة لجنس تصّرفات الشــارع، وإنّها 

أصل كلّّي أخذ من عّدة نصوص وجملة أدلّة تفيد في مجموعها القطع.
وقد رّد الشــاطبّي على من زعموا أنّ االستحســان هو ما يستحســنه المجتهد بعقله ويميل إليه 
بطبعه. وذكر أنّ ذلك لم يقع التقيّد به ال بضرورة وال بنظر وال بدليل من الشرع قاطع وال مظنون، 

فال يجوز إسناده لحكم اهللا؛ ألنه ابتداء تشريع من جهة العقل(4).

أحمد الريسوني، محمد جمال باروت: االجتهاد (النص، الواقع، المصلحة) دار الفكر، ط 1، دمشق، 2000، ص 33.  (1)
أحمد بو عود: فقه الواقع أصول وضوابط، كتاب األمة، عدد75، ص 33 - 34.  (2)

حسين حامد حسان: المرجع السابق، ص 53.  (3)
حسين حامد: فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة، ص 52، عبد المجيد عمر النجار: فصول في الفكر اإلسالمي بالمغرب، دار   (4)
=الغرب اإلســالمي، ط 1، بيروت، 1992، ص 178 - 179. رأي الدين نويوة: المســار التاريخــي لعلم أصول الفقه المالكي في 
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لم يكن مصطلح المصلحة المرسلة معروفاً ومتداوالً في مصادر اإلباضيّة المتقّدمين، وإنّما كان 
د بن بركة  ثّمة بعض اإلشارات إلى هذا الدليل التبعّي. من ذلك ما ذكره ابن بركة أبو عبد اهللا محم
مين (ت 4هـ/10م)(1)، والعوتبي(2) والكندي: «إنّ  السليمّي البهلوّي الُعمانّي من إباضيّة المشرق المتقد
الحادثة إذا حدثــت ال َتخلو من حكم اهللا فيها إّما أن يكون منصوصاً عليها بأخّص أســمائها، أو أن 

يكون منصوصاً عليها في الجملة مع غيرها»(3).
وقد مثّل ابن بركة للمصلحة المرسلة بأمثلة منها:

جواز أخذ األجرة علــى تعليم القــرآن إذا كان تفّرغ المعلم لذلك بحبســه عن طلب قوت  ـ  1
عياله قياماً ِبمصالح الدين.

د بن بكر ـ مؤسس نظام  وفي بالد المغرب أورد الشــماخي (ت 928هـ) فتوى ألبي عبد اهللا محم
الحلقة ـ تدعو بضرورة تقديم األجرة على تعليم القرآن حتّى ال يكون ذلك «ذريعة إلى ترك التعليم 

فينفّض إلى تمام الجهل ويصير الناس أّّميين»(4).
ما ورد عن نهي عمر عن بيع أّمهات األوالد لَّما سمع بكاء صبّي بيعت أّمه؛ فبيّن أنّ ما فعله  ـ  2

عمر كان عن طريق المصلحة للرعيّة وأطفالها(5).
جواز إقامة المســلمين في بلد قد غلب عليها الجبابرة بأن تعّمر فيهــا األموال وتزرع فيها  ـ  3

الزروع، مع علمهم أنّ الجبابرة يسلبونها قهرًا منهم، ليستعينوا بها على ظلمهم وبغيهم.
وإنّما جاز لهم ذلك لنفع أنفسهم وستر عيالهم وإصالح أحوالهم، ولكن إذا كانوا ينوون تقوّية 

الجبابرة والمعونة لهم فهم عصاة هللا في فعلهم(6).

مدرســة بغداد خالل القرنين الثالث والرابع الهجريين، رســالة ماجســتير في الفقه وأصوله، كلية العلوم االجتماعية والعلوم 
اإلســالمية، جامعة باتنة (الجزائر) 2006، ص 60 وما بعدها. محمد الخضري: تاريخ التشريع اإلسالمي، دار شريفة للطباعة 

والنشر والتوزيع، الجزائر، (د. ت)، ص 125.
من مؤلفاته: كتاب الجامع، كتاب الشرح لجامع بن جعفر، كتاب التعارف، كتاب المبتدأ، التقييد، الموازنة.  (1)

هو أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي، فقيه لغوي من علماء إباضية المشرق خالل القرنين الخامس والسادس الهجريين. من   (2)
أشهر كتبه: الضياء، اإلبانة في اللغة، السير واألنساب.

ابن بركة: كتاب الجامع، حققه وعلق عليه عيسى يحيى الباروني، دار بيروت، ط 2، لبنان، 1974، 115/1.  (3)
أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي: السير، طبعة حجرية، القاهرة(د. ت)، ص 406 - 407.  (4)

مصطفــى صالح باجو: منهج االجتهاد عند اإلباضية، دكتوراه في الشــريعة اإلســالمية، جامعة األمير عبد القادر، قســنطينة،   (5)
1999، ج 2، ص 547.

ابن بركة: المصدر السابق، ج 1، ص 201 - 202.  (6)

=
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ومع تطوّر الدراســات األصوليّة وتطوّر منهج التأليف فيها أشار األصوليّون إلى معنى المصلحة 
المرسلة في باب القياس ضمن مســلك المناسبة من مســلك العلّة. وال نجد في المصادر اإلباضيّة 
ا أورده الشماخي (ت 928هـ) والسالمّي (1869 - 1914م)،  تفصيًال لمبحث المناسب المرسل أكثر ِمم
ون مقصد  وإنّما نجد تجســيدًا لها في اجتهــادات فقهائهم كما نّص عليه الســالمّي، أو أنّهــم يتحر
الشــارع من الحكم ويوازنون بين المصالــح عند تعارضها. فهم على ســبيل المثال يقدمون مصلحة 
حفظ الدين على مصلحة حفظ النفس، ومصلحــة حفظ النفس على مصلحة حفظ المال، وكثير من 

فروعهم مبنّي على هذا االستدالل(1).

1 ـ المصلحة المرسلة عند الشماخي:
قال الشماخي في تعريفه للمصلحة المرســلة: «هي وصف مناسب، لم يلف من الشارع اعتباره 

وال إهداره»(2)، وعند تقسيمه المصالح من حيث اعتبار الشرع لها جعلها قسمين:
ما علم إلغاؤه وإهداره فال يعتبر. –
ما لم يشهد لها الشــارع باإللغاء وال باالعتبار، وإن كانت على ســنن المصالح لكن تلقّتها  –

العقول بالقبول ولــم يذكر ها هنــا المصالح المعتبــرة، وإنّما اكتفــى بإيرادها في مبحث 
القياس عند مسلك المناسبة من مسالك العلّة.

ومّما تقّدم يمكننا أن ندرك وجه المناسبة والصلة بين التعريف اللغوّي والتعريف االصطالحّي، 
فنقول جمعاً بين التعريفين: هي كلّ منفعة مالئمة للشــرع، مطلقة عن الدليل، أي ليس في الشــرع 
دليــل َيخّصها باالعتبار أو اإلهدار، لكنّها تتّفق مع المبادئ العاّمة والقواعد الكلّيّة للشــرع. ثم إنّها 
بعد ذلك إذا عرضت على العقول الســليمة تلقتها بالقبول ِلما يترّتب من تشريع الحكم عليها جلب 

مصلحة للعباد أو دفع مفسدة عنهم.

2 ـ المصلحة المرسلة عند السالمّي:
عّرف الســالمّي(3) المصلحة المرسلة بقوله: «هي عبارة عن وصف مناسب، ترّتبت عليه مصلحة 
العباد، واندفعت به عنهم مفســدة، لكنّ الشارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه، وال بجنسه، في شيء 

من األحكام، ولم يعلم منه إلغاء له»(4).

باجو: المرجع السابق، ص 51.  (1)
انظر: مختصر العدل واإلنصاف، ص 54.  (2)

اإلمام السالمي من علماء اإلباضية المشارقة المتأخرين، له كتاب: طلعة الشمس على األلفيّة، وهو شرح للمنظومة التي أعدها   (3)
المؤلف في أصول الفقه اإلباضّي المسّماة شمس األصول المتكونة من ألف بيت. 

مصطفى داود إتبيرن: المصلحة المرسلة عند اإلباضيّة بين النظرية والتطبيق من خالل اجتهادات المتأخرين، رسالة ماجستير   (4)
في الفقه وأصوله، كلية أصول الدين، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة ـ الجزائر، 2004م، ص 26.
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ونّظم تعريفه في بيتين:
مـصـلـحـــةومنـــه وصف لـــم يكـــن معـتـبرا بــــه  لنـــا  وظهـــرت 
مهدرا وليـــس  الحكم  شـــارع  الـمـرســــلـةمن  المصالـــح  واســـمه 

وعقب الســالمّي على تعريفه بفقرة أوضح فيها مفهوم المصلحة المرســلة ومــدى حّجيّتها عند 
اإلباضيّة فقال: «إذا تأّملت مذهب األصحاب وجدتهم يقبلون هذا النوع من المناسب، ويعلّلون به ِلما 
دلّ عليه مجمًال، أي وإن لم يدلّ على اعتبار بعينه أو جنســه، فإنّ األدلّة الشــرعيّة دالّة على اعتبار 
المصالح مطلقاً، كما يقول تعالــى: ﴿ % & ') ( * + ,- . / 10 

2 3 4 5 6 ﴾ [البقرة: 220].
ويذكر الباحث مصطفى داود إتبيرن: أنّه لم يعثر على حّد جامع مانع للمصلحة المرســلة عند 
د بن بابا(1) إذ يقول: «المصلحة  ما ذكره الشيخ بالحاج محم اإلباضيّة المتأّخرين غير السالمّي، إال
المرسلة هي كلّ مصلحة لم يرد عن الشارع ما يقتضي إلغاؤها وإهدارها، وعدم اعتبارها بنهي عنها 
ـ مؤّكد وال غير مؤّكد ـ بهذا المنظور فإنّها تندرج في المقصد العامّ من التشــريع اإلســالمّي، وهو 
درء المفاســد جملة وتفصيال، وجلب المنافــع والمصالح جملة وتفصيًال أيضــاً، فهي مطلوبة ضمن 
جملة المصالح، فإذا تعيّنت مصلحة فيها صالح اإلســالم والمســلمين، جاز اعتبارها وجلبها وطلبها 

وحمل الناس عليها»(2).
ا سبق أن الّشــرع الحظ تحقيق المصلحة ومطابقته للفعل السليم، من دون أن يعتبر  ويتبيّن ِمم
العقل المعيار األّول، بل األولوّية في االعتبار للشــرع لدى التعــارض، وأنّ العقل يحكم إذا لم يرد 
الشــرع. ولذلك فإنّه ال تالزم بين نظر العقل حســناً وقبحاً، وبين تشــريع األحكام بل المعيار هو 

الشارع، والعقل يبقى مؤازر وتابع(3).

· المصلحة المرسلة وصف مناســـب: هذا الضابط مستفاد من وصف الشــّماخي، والسالمي 
المصلحة المرسلة بأنّها وصف مناســب. فال تصادم بين المصلحة المتوّخاة وبين مقصود الشرع بل 

يؤّدي العمل بهذه المصلحة إلى حفظ المقاصد الكلّيّة للشرع.

· وجه اإلرسال في المصلحة: المصلحة المرســلة هي في الحقيقــة مصلحة معتبرة شرعاً، إذ 
غاية األمر فيها أنّه لم يرد بخصوصها نّص بعينه، فهي مرســلة مــن حيث غياب التنصيص بالدليل 

أستاذ الشريعة بمعهد الحياة بالقرارة، الجزائر.  (1)
مصطفى داود: المرجع السابق، ص 28.  (2)

مصطفى صالح باجو: منهج االجتهاد عند اإلباضية، ج 1، ص 115.  (3)
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الخاّص، أّما من حيث كونها مصلحة ونفعاً مقصودًا للشــارع فهي مندرجة ضمن عموم اآليات اآلمرة 
 l k j i h g f e  ﴿ :بالخير والصالح، مثل قوله تعالى
o n m ﴾ [الحج: 77]، وهذا وجه اإلرسال فيها، فهي مترّددة بين المصالح المعتبرة، 
والمصالح المهدرة، غير أنّ النصوص تشــهد لجنســها في الجملة. فإلحاقها بما ثبت اعتباره أولى 

من إلحاقها بما ثبت إلغاؤه، لترّجح وجه الصالح فيها.
فليس ثّمة في الشريعة مصالح مرسلة إرساالً تاّماً، وإنّما اإلرسال من حيث عدم ورود نّص بعينه 

يشهد لتلك المصلحة؛ وهذا هو الفرق األساس بينها وبين المصالح المعتبرة(1).
يقول الســالمّي: «إنّك إذا تأّملت مذهب األصحــاب وجدتهم يقبلون هذا النوع من المناســب، 
ويعلّلون به ِلما دلّ عليه مجمًال، أي وإن لم يدلّ على اعتباره بعينه أو جنســه، فإنّ األدلّة الشــرعيّة 

دالّة على اعتبار المصالح مطلقاً».
· موضوع المصلحة المرســـلة: يقول الســالمّي: «وبقي نوع من الشــرعيّات ال يلوح فيه تعليل 
جزئّي، ولم يكن ليلوح فيه تعليل كلّّي، وهو العبادات البدنيّة كالصالة والصوم؛ ألن العقل ال يهتدي 
إلى معانيها، ولم يلح من الشــارع إال طرف من مبادئها، لكن فيهــا تذليل للنفس للعبادة والتعظيم 

لخالقها، وتجديد العهد باإليمان، وتحقّق االستسالم واالنقياد»(2).
ا ســبق أنّ اإلباضيّة ال يرون الوقوف على النصوص في بــاب العبادات؛ ألنها معلّلة  ونالحظ ِمم
بالشــرع العامّ؛ فهم يعتّدون بالمصلحة المرســلة في باب العبادات والمعامــالت، ويعتّدون بالبدعة 

الحسنة في باب العبادات(3).

3 ـ شروط العمل بالمصلحة المرسلة عند اإلباضّية:
من المتّفق عليه أنّ الهدف من المصلحة المرسلة أنّها تجمع بين الحسنيين:

إقامة الحياة الدنيا ال هدمها. –
ربح الحياة األخرى والفوز بها. –

ومّما يمكــن مالحظته أن اإلباضيّة لم ينّظروا هذا األصل تنظيــرًا كافياً، وإنما أولوا اهتمامهم 
إلى تطبيقه في فروعهم الفقهيّة، وقد أشــار إلى ذلك الســالمّي في قوله: «وبينّا أنّ لألصحاب به 

اهِتَماماً فكثير من فروعهم مبنّي على هذا االستدالل، وللمالكيّة به أشّد اعتناء»(4)، ومن فروعهم:

مصطفى داود: المصلحة المرسلة، ص 29 - 30.  (1)
السالمي: شرح طلعة الشمس على األلفية، ج 1، ص 185 وما بعدها.  (2)

مصطفى داود: المرجع السابق، ص 31.  (3)
السالمي: المرجع السابق، ج 2، ص 185.  (4)
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َتحديد المهور فــي الزواج في جميع قــرى وادي ميزاب على اختالف قيمتــه المحّددة من  ـ  1
مدينة إلى أخرى، تبعا لظروف سكان كلّ بلدة، بما يحقّق المصلحة بحيث ال يعجز الرجل 

عن الزواج، وال يبخس شرف الزوجة وكرامتها درءًا لعنوسة البنات وعدم تزوجهنّ.
لعبد الرحٰمن بــن عمر بكلــي (1901 - 1986) ـ عضــو لجنة اإلفتاء التابعــة لمجلس عمي  ـ  2

ســعيد ـ فتاوى مبناها العمل بدليل المصلحة المرســلة من ذلك ما جاء في حكم المشاع: 
«األحكام تبنى على اعتبار المصلحة».

من المســائل التي أفتى بها الشيخ البكري عمال بالمصلحة المرســلة مسألة التبرع بالدم  ـ  3
إلنقاذ حياة المريض.

ومن المســائل الطبّيّة المعاصرة ما جاء فــي حكم نقل األعضاء البشــرّية جواباً عن  ـ  4
سؤال فحواه استبدال قرنيّة العين بقرنيّة شخص آخر توفّي حديثاً، يقول الشيخ بيوض: 
«إني ال أعلم وجهاً لتحريم هذا مــع ما فيه من رّد البصر إلى الحّي األعمى، أو الذي 
كاد أن يعمى إذا كان الشــخص المتوفّى الذي نزعت قرنيّتــه هو الذي أذن قبل وفاته 
بنزعها بعد وفاته؛ إلنقاذ بصر اإلنســان، كما يفعل الناس اليوم يوصون بنزع ما يمكن 
أن ينتفع به األحياء من أجزاء أجســامهم، فهو شــبيه بنقل الــدم، وبنقل بعض أجزاء 
يتبّرع بها األحياء كالكلى مثًال. مع أنّ القاعدة الشرعيّة تقول: إنّ كلّ قطع من حّي فهو 

ميّت»(1).
ولعلّ هذا القدر من المسائل الفرعيّة ما يكفي لتوضيح مدلول المصلحة المرسلة عند اإلباضيّة، 
ويرفع اللبس عن اشــتباهها بالقياس، فجميعها مســائل لم يرد بخصوصها نصوص تقتضي اعتبارها 

بعينها وال بجنسها، لكن دلّت عليها النصوص جملة.
أشرنا في ما مّر بنا أنّ المدرســة اإلباضيّة لم يتكامل بناؤها النظرّي في هيكل مترابط متين، 
كما هو الحال عند المدارس الفقهيّة األخرى، وإنما تجّســدت أصولهم في ثنايا اجتهاداتهم تطبيقاً 
ميدانيّــاً، لعلّ ما يبّرر هذا هو اهِتَمام اإلباضيّة الشــديد بالفكر العملّي، وعدم انشــغالهم بالتنظير 

والتجريد إال بقدر محدود.
ومن ثم فإنّهم لم يهتّموا بوضع شــروط محّددة لصّحة العمل بالمصلحة المرسلة، وإنّما يمكن 

استخالصها من خالل التعريف، والفتاوى المبثوثة في فروعهم الفقهيّة. وتتمثّل هذه الشروط في:

إبراهيم بن عمر بيوض: فتاوى اإلمام الشــيخ بيوض، ترتيب وتخريج بكير بن محمد الشــيخ بلحــاج، المطبعة العربية غرداية   (1)
1988، ج 2، ص 658.
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أن تكون مالئمة قصد الشــارع أي اندراجها ضمن المقاصد الكلّيّة التي دعت الشريعة إلى  •
حفظها وهي: حفــظ الدين، النفــس، العقل، النســل، والمال. فكلّ ما تضمــن حفظ هذه 
األصول الخمسة فهو مصلحة مقصودة للشارع، وقد شّرع اهللا لتحصيل هذه المقاصد وسائل 

تتدرج تبعاً لقوّتها وأهّميّتها في ثالث درجات:
المصالح الضرورّية: والتي تتوّقف عليها حياة الناس الدينيّة والدنيوّية. ـ  1
المصالح الحاجيّة: والتي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم. ـ  2
المصالح التحسينيّة: والتي تقتضيها المروءة ويقصد بها األخذ بمحاسن العادات ومكارم  ـ  3

األخالق(1).

عدم معارضتها حكماً شرعيّاً ثابتاً بالنص أو اإلجماع؛ ألن المعارضة دليل اإللغاء. •

أن تكون معقولة في ذاتهــا بحيث يتقبّلها العقل، ومجال ذلك العادات والمعامالت وما جرى  •
ا عقل معناه على التفصيل. فال تقع المصلحة المرسلة في العبادات المحضة إذ  مجراهما ِمم

ال مجال للرأي فيها.

أن تكون عاّمة ال جزئيّة بحيث َتجلب النفع ألكبر عدد من الناس ال مصلحة شــخصيّة أو  •
طائفة معيّنة؛ فالمصالح التي تحقّق أغراضاً شخصيّة وذاتيّة على حساب المصلحة العاّمة 

مردودة(2).
هذه جملة شروط العمل بالمصلحة المرســلة وهي تتكامل في مجموعها لتشكل حقيقة جوهرّية، 
هي المعيار والحكم لصّحة االحتجاج بالمصلحة المرســلة عند اإلباضيّة. هذه الحقيقة هي: مالءمة 
المصلحة قصد الشــارع، وال تكون كذلك إال إذا ســلمت من دليل يعارضها من نّص أو إجماع، ولم 
ا جرى على المناسبات المعقولة من العادات والمعامالت، وحقّقت  تفوّت مصلحة أهّم منها، وكانت ِمم

النفع لعاّمة الناس.

4 ـ حّجّية المصلحة المرسلة عند اإلباضّية:
إنّ المدرســة الفقهيّة اإلباضيّة تعتّد بالمصلحة المرســلة متى كانت مالئمة لقصد الشارع 
شــأنها في ذلك شــأن المدارس الفقهيّة األخرى، وهذا ما أفادته التعاريــف التي ذكرناها في 

السابق.

مصطفى داود: المصلحة المرسلة عند اإلباضية، ص 38 - 41.  (1)
المرجع السابق، ص 43 - 44.  (2)
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يقول اإلمــام الســالمّي: «وأنت إذا تأّملــت مذهب األصحــاب وجدتهم يقبلون هــذا النوع من 
المناســب، ويعلّلون به ِلما دلّ عليه مجمًال، وإن لم يدلّ دليل على اعتباره بعينه أو جنسه فإن األدلّة 

الشرعيّة دالّة على اعتبار المصالح مطلقاً»(1).

وأشار فقهاء المدرســة المتقّدمون منهم والمتأّخرون إلى اعتبار المصالح في جملة األحكام، من 
ذلك ما ذكره ابن بركة وتناقله عنه األصوليّــون: «الحادثة إذا حدثت ال تخلو من حكم اهللا فيها، إّما 
أن يكون منصوصاً عليها بأخّص أسمائها أو يكون منصوصاً عليها في الجملة مع غيرها»، وبيّن الشماخي 
محلّ االجتهاد بقوله: «يســوغ االجتهاد في حادثة ال يوجد حكمها في كتاب وال سنّة وال أثر»(2)، وذلك 
يتأّتى باالعتماد على المصادر التشــريعيّة كالقياس والمصالح المرســلة واالستحســان واالســتصحاب 
وغيرها ما يقضي به اليســر في الدين. ويذكر الشيخ بلحاج محّمد بن بابا: إنّ لإلباضيّة عناية خاّصة 
بمبدأ االســتصالح كادوا يفوقون غيرهم في االســتدالل به، فيقول: «ولعلّه األصل أو االســتدالل األهّم 

الذي عنى به اإلباضيّة عناية كادت تكون خاّصة بهم َيمتازون بها أكثر من سواهم»(3).

وعند تصفّــح كتب اإلباضيّة المتأّخرين في الفقه واألصول ندرك أنّهم كالمالكيّة يســتندون في 
اجتهاداتهم إلى دليل المصلحة المرســلة(4)، ويؤّسسون عليه كثيرًا من فتاويهم الفقهيّة، وقد صّرحوا 
بدليل المصلحة المرســلة وعّدوه من أصولهم االجتهادّية التي اصطلح عليها المتأّخرون منهم بأصل 
االستدالل. واالستدالل عندهم: «ما ليس بنّص وال إجماع وال قياس»، وهي التي تعرف باألدلّة التبعيّة 
أو المصادر المختلف فيها، عّد السالمّي منها ســبعة من بينها المصلحة المرسلة، وعّددها الدكتور 
مصطفى باجو في أطروحته عشــرة: قول الصحابّي، شرع من قبلنا، المصلحة المرسلة، االستحسان، 

االستصحاب، سّد الذرائع، العرف، االستقراء، قياس العكس، اإللهام»(5).

فاإلباضيّــة إذًا كالمالكيّــة َيحتّجون بدليــل المصلحة المرســلة ويعتبرونه أصــًال قائماً بذاته، 
ومصدرًا من مصادرهم االجتهادّية، وال يدرجونه ضمن األصول التشريعيّة األخرى.

السالمي: المرجع السابق، ج 2، ص 143.  (1)
مصطفى داود: المصلحة المرسلة، ص 51.  (2)

المرجع السابق، ص 52 - 53  (3)
كان أبو نوح سعيد بن يخلف (من علماء الطبقة الثامنة 350 - 400 هـ) يقول كلما تصرفت في أموال الناس في وجوه المصالح   (4)
لتدخــل عليهــم بذلك نفعاً أو تكف ضررًا فليس عليك ذلك تباعه. ذكر أنه رأى بقــر الناس في زرع فأخرج البقر وطرده عن 
الــزرع وهو على فرس أنثى يتبعها مهر، فلم ير على نفســه حرجاً في دخول فرســه ومهره في الــزرع، إنما قصد بذلك إزالة 
الضرر. كما أن الشــيخ أبو الربيع ســليمان الزلفيني (من علماء الطبقة العاشرة 450 - 500 هـ)كان يأبى من ارتكاب المكروه 
ولو يجــّره إلى منفعة. وكان يرّدد مقولة أبي مــرداس: هالك في طاعة خير من نجاة في معصيــة. انظر: الدرجيني: طبقات 

المشايخ في المغرب، تحقيق إبراهيم طالي، مطبعة البعث، قسنطينة، (د. ت)، ج 1، ص 74، 104
انظر: منهج االجتهاد، ج 2، ص 535.  (5)
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5 ـ موقف اإلباضّية من تعارض المصلحة مع النّص:
لم يهمل اإلباضيّة العقل حتّى يتمّسكوا بظواهر النصوص، ولم يرفعوه فوق مستواه فيؤثروه على 
النصوص، بل سلكوا مسلكاً وســطاً بين االّتجاهين. فاعتبروا العقل وسيلة من وسائل الفهم، أي فهم 
المراد من النصوص وتفســيرها تفســيرًا مصلحيّاً على ضوء مقاصد الشــريعة، والضوابط اللغوّية 

والقرائن الحالية.
يقول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: «وما منزلة العقل مع نفاذه وقوّة إدراكه إال منزلة الشاهد، 

وإذا رفض ما نزل به الوحي، فذلك دليل قصوره، ال قصور الوحي».
وينّص الوارجالنّي على أنّ الرأي قد يقضي على الكتاب والســنّة مع أنّهما أصل له لكنّه ال يعني 
بذلك إلغاء مدلول النّص وإبطاله، إذ ال اجتهاد مع النّص، بل يعني بيان معناها وتحقيق مناطه أثناء 
التطبيق. فجمهــور اإلباضيّة يقولون بتحكيم المصلحة التي دلّ عليهــا العقل عند عدم النّص، لكنّهم 
ال يقّدمونهــا على النصــوص بالمعنى الذي ذهب إليــه المعتزلة حيث قالوا: «ال يصّح ورود الشــرع 
ِبخــالف مقتضى العقل، فــرّدوا نصوصاً ُتخالف عقولهــم»، بل إنّ اإلباضيّة يفّســرون النصوص على 

مقتضى المصلحة، ِبحيث يتراءى لغير المحقّق المتثبّت أنّهم يخّصصون النّص ِبمطلق المصلحة(1).

6 ـ فقه التوّقع:
 الهدف من فقه التوّقع هو تبيان ما ســيقع في المستقبل من وقائع وظروف ومالبسات، ومن ثم
تقدير الذرائع المؤّدية إليها لسّد أو الفتح وإعداد الوســائل الموصلة إلى تلك النتائج، وخاّصة في 

المجاالت الحيوّية للحياة العاّمة. ويرتكز التوّقع للمستقبل على ثالثة أسس هي:
1 ـ اعتبار السنن الثابتة الكونيّة.
2 ـ استصحاب الظروف العاّمة.

3 ـ اعتبار المالبسات الخاّصة التي من شأنها عدم التغيير إال بعد مضي مّدة زمنيّة معيّنة.
كان اإلمام مالك إذا ســئل عن مســألة يقول للســائل: أوقعت؟ فيقول له: ال، فيقول له اإلمام 
مالــك: أنظرني حتّى تقــع، أو ذروها حتى تقــع؛ تجنّباً لالفتراضــات الخياليّة، وصونــاً للمقدرات 
البشــرّية من ضياعها في ما ال ينفع. ولذلك كان اإلمام مالك ينظر إلى المســائل والوقائع متأنّياً 
متثبّتاً، ولم يكن هّمه الجواب بقدر ما كان قصده الوصول إلى الحق عن أّي طريق، مقتفياً في ذلك 

أثر من سبقه من علماء الصحابة والتابعين.

مصطفى داود: المصلحة المرسلة، ص 76 - 77.  (1)
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فالمذهب المالكّي كما هو معــروف َيمتاز بمنهجيّة في االســتدالل، وطريقة خاّصة جامعة بين 
األثر والنظر، وهو المذهب الوحيد ـ في ما أعلم ـ الذي اّتســعت فيــه دائرة األدلّة النقليّة ِبجانب 
األدلّــة العقليّة. فهو يشــتمل على اعتماده على الكتاب والســنة واإلجماع وعمل أهــل المدينة وقول 
الصحابّي. كما يشتمل على اعتماده على القياس واالستحسان واالستصالح والمصالح المرسلة، وسّد 
الذرائــع(1) والـعـرف(2) ومراعاة الخالف. وبذلك اتســم المذهب المالكّي بكثرة أصوله عن ســائر 

المذاهب األخرى التي ضاقت فيها تلك األصول.
ولنظرة المذهب المالكّي الشــاملة لشؤون الحياة وأمور الدين صان األصول والفروع من الزيغ 

والضالل(3).
ولذلك تحّصن المغاربة بمذهب مالك لوقوفه عند أصــول الدين، والبعد عن التأويل والقياس 
ما أمكن، على الرغم من أنّ بعض علمــاء المالكيّة أعجبوا ِبمذهب أبي حنيفة ِلما فيه من نزوع إلى 

إعمال الرأي، واعتماد القياس، مثل أسد بن الفرات أستاذ اإلمام سحنون(4).
لقد اهتّم المذهــب المالكّي والمذهب اإلباضّي بفقه الواقع، ولــم يهتّما بفقه التوّقع كما ذهب 

أصحاب أبي حنيفة؛ ألن األولى أن نَحلّ مشاكل الواقع َقبل التفكير فيما سيحدث في المستقبل.
يقول ابن القيّم في تعريفه ِلمصطلح الواقع: «... فها هنا نوعان من الفقه ال بّد للحاكم منهما، 
فقه في أحكام الحوادث الكلّيّة، وفقه في نفس الواقع وأحــوال الناس، يميّز بين الصادق والكاذب، 
والمحقّ والمبطل، ثم يطابق بين هــذا وهذا، فيعطى الواقع حكمه مــن الواجب، وال يجعل الواجب 

مخالفاً للواقع»(5).

الذرائع: هي الوســيلة المؤدية إلى مصالح أو مفاســد، وحكمها كحكم ما تؤدي إلَيه من حــالل أو حرام أو غيرهما، واألصل   (1)
فــي اعتبارها هو النظر في نتائج األفعال وما تؤدي إلَيه في نيّة فاعلهــا، وإن كان للنيّة اعتبارها عند اهللا الذي له وحده حق 
محاســبته عليها. والمراد بسّد الذرائع منع الوسائل المؤدية إلى مفاسد. انظر: محمد عبد الغني الباجقني: الوجيز الميّسر في 

اصول الفقه المالكي، (من دون دار للنشر، د. مكان للطبع)، 2005، نص 133.
العــرف: هو ما اعتاده فريق من الناس فــي أقوالهم وأفعالهم ومجاري حياتهم. ويؤخذ به إذا لــم يخالف نّصاً قطعياً ويعتبر   (2)
أصًال من األصول الفقهية المعينة على تعيين األحكام الشــرعية المطلوبة للوقائع التي تتصل بها أو تجري بحســبه، وهو عند 
المالكيــة يخّصص العام ويقيّد المطلق ويفّســر األلفاظ في العقــود واإليمان وكتابات الطالق وســائر األلفاظ المتعارف على 

مفاهيمها، وهو تابع للتبّدل وبحسب تغيره يكون اإلفتاء والقضاء. انظر: الباجقني: المرجع السابق، ص 133.
إدريس العلوى العبدالوي: أســس الفتوى واالجتهاد في المذهب المالكي، محاضرة ألقيت ضمن الدروس الحســينية، 5 جانفي   (3)

1999م.
أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني: طبقات علماء إفريقية وتونس، تحقيق علي الشــابي، نعيم حســن اليافي، الدار   (4)

التونسية للنشر، ط2، تونس، 1985، ص 116.
انظر: أحمد بروال: فقه الواقع ودوره في تطبيق األحكام الشــرعية، دراســة مقارنة بالقانون الوضعي، رســالة ماجستير، كلية   (5)

العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة باتنة ـ الجزائر، 2001، ص 45.
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إنّ الواقع هو مجمل الوقائع والتصّرفات اإلنســانيّة الفردّية والجماعيّة الواقعة التي يراد تنزيل 
أحكام الشــريعة عليها، وما يحكمها من ســنن فطرّية، وما يحيط بها من ظروف عاّمة ومالبســات 

خاّصة تؤثّر في حدوثها وتوّجهها.
كما أنّ تغيّر الواقع يؤثّر في تطبيق األحكام، فإذا كانت الســنن اإللهيّة عبارة عن قوانين ثابتة 
 ﴾ Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â  ﴿ :عاّمة ومّطردة ال تتبّدل وال تتحوّل كما قال تعالى
[فاطــر: 43]، وبالتالي فإنّ هذا القسم الثابت من أقسام الواقع ال يدخل ضمن مباحث أثر تغيّر الواقع 
في تطبيق األحكام، إذ هي واقع ال يتغيّر، فإنّ الظروف العاّمة التي نقصدها هي األوضاع االجتماعيّة 

واالقتصادّية والسياسيّة والحضارّية للمجتمع.
فهذه الظروف وال شّك أنّها تتبّدل وتتطوّر باستمرار، وتختلف من مجتمع إلى آخر، وفي المجتمع 
الواحد من زمــان إلى آخر. وإذا كان هــذا التغيير بطيئاً فــي غالب األحيان، فقد يســتغرق أوقاتاً 
طويلة. كما يمكن أن يكون هذا التغيير جزئيّــاً، فقد تتغيّر بعض العناصر من دون األخرى، وهذا ما 
جعــل ابن القيّم يخّصص فصًال في كتابه إعالم الموّقعين ســّماه «فصل في تغيّــر الفتوى واختالفها 
بتغيّر األزمنة واألمكنة واألحوال والنيّات والعوائد»، وقال: «هذا فصل عظيم النفع جّدا، وقع بســبب 
الجهل به غلط عظيم على الشــريعة أوجب من الحرج والمشقّة وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أنّ 
الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح ال تأتي به. فإنّ الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 

ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلّها، ورحمة كلّها، ومصالح كلّها، وحكمة كلّها»(1).
وبما أنّ المقصد العامّ من التشريع هو رعاية مصالح الناس في العاجل واآلجل، فإنّنا ندرك 
تمــام اإلدراك أنّ الضابط الذي يضبط اختــالف األحكام هو رعاية المصالح الشــرعيّة الواقعة 

والمتوّقعة.
وبمــا أنّ المالكيّة واإلباضيّة تعامال مع الواقع بتفهّــم، ومصنّفاتهم تؤّكد ذلك وتثبته، فكيف 
يمكن أن يعمــل علماء المذهبيــن وفقهاؤهما في الجزائــر ـ ونحن نرّدد دائمــاً عبارة االختالف 
رحمة ـ في المعالجة الفقهيّة للوقائع وللنوازل المتوّقعة، خاّصة وأنّ المالكيّة واإلباضيّة يعيشــان 
في مجتمع واحد، وال يوجد مذهب رســمّي تتبنّــاه الدولة ـ كما قال وزير الشــؤون الدينيّة ـ أال 
ُيمكن إنشــاء لَجنة فتوى مشــتركة تضّم المؤّهلين القادرين على اســتنباط األحــكام التي تحقّق 
مصالح الناس، لعلنا نســتفيد من رحمة االختالف. وأرّكز على كلمة مؤّهليــن؛ ألنّه ليس كلّ من 

انظــر: أعالم الموّقعيــن، ج 3، ص 14. وانظر كذلك: نادية رازي: فقــه األولويات ودوره في الحكم على القضايا السياســية   (1)
المعاصرة، رســالة ماجســتير في الفقه وأصوله، جامعة باتنة ـ الجزائر، 2006، ص 75. وانظر: يوســف القرضاوي: تيسير 

الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والسنّة، مكتبة وهبة، ط 1، القاهرة، 1999، ص 99.
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درس كتاباً من كتب الحديث كصحيح البخارّي أو صحيح مســلم أو ســنن أبي داوود يكون مرجعاً 
للفتوى، وإصدار األحكام، وما علم أنّ أهليّة الفتوى لها شروط كثيرة من لم يحصلها لم يحلّ له 
أن يفتــي أو يصدر األحكام. فهذا إمام الحديث أحمد بن حنبل يســأله رجل فيقول له: إذا حفظ 
الرجل مائة ألف حديث يكون فقيهاً؟ قال: ال، قــال: فمائتي ألف؟ قال: ال، قال: فثالثمائة ألف؟ 
قال: ال، قال: فأربعمائة ألف؟ قال: بيده هكذا وحّرك يده، يعني له إذا حفظ هذا المقدار الكبير 
من األحاديث مع العلم بالعربيّة واألصول وأقوال من سبقه، لعلّه بعد هذا كلّه يكون أهًال أن يفتي 

الناس بقوله واجتهاده(1).
وهذا اإلمام مالك وهو من هو َيحّث أقرب الناس له على اإلقالل من الحديث والسعي في طلب 
فقهه. فقد قال البني أخته أبي بكر وإسماعيل: أراكما ُتحبّان هذا الشأن ـ أي جمع الحديث وسماعه ـ 

وتطلبانه! قاال: نعم. قال: إن أحببتما أن تنتفعا به، وينفع اهللا بكما، فأقّال منه وتفقّها.
وعلى هذا األساس يفترض على المجتهد عند االجتهاد والمفتي الذي تصّدى لإلفتاء أن يكون على 
الع تامّ بوقائع الناس وأحوالهــم وأعرافهم وعاداتهم، والتغيّرات الطارئة عليها، إذ بها  دراية تاّمة واط
تعرف المصالح والمفاسد التي على أساسها تنبني األحكام الشرعيّة، والتي ال بّد أن تتوافق ومقاصدها 
األصليّة التي شــرعت ألجل َتحقيقها عند التطبيــق، وإّال عمد إلى االنتقال إلــى أحكام أخرى جديدة 
تتوافق وتلك المقاصد في ما إذا أفضت وســائلها إلى غيرها، إذ قد تعتري الوقائع ظروف ومالبسات 
جديــدة تجعل إجراء األحكام األصليّة عليها غير مفضيّة إلى المصالح المقصودة شــرعاً، بل قد يكون 
ة ومصالحها، والتي  اعتمادها في ظلّ تلك الظروف والمالبســات الجديدة مؤّدياً إلى مشاّق تضّر باألم

ا يستلزم تقديم أحكام جديدة عليها عمل على تحقيق مقاصدها. هي مقصود الشارع ِمم
إنّ مصالــح الناس تتجّدد باســتمرار وال تتناهى، فلو لم تشــّرع األحكام لما يتجــّدد من مصالح 
النّاس وفق مقاصد الشرع، واقتصر األمر على المصالح المنصوص عنها أي التي ورد بها نّص لتعّطلت 
كثير من مصالح الناس ووقف التشــريع عن مسايرة تطوّر الناس واحتياجاتهم المتجّددة، وذلك ما لم 

يتّفق وما قصد إليه التشريع من تحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم في كلّ زمان ومكان(2).
إنّ لكل زمن وقائعه ومصالحه، فالوقائع التي عالجها اإلمام عبد الوّهاب، أو ديوان األشياخ، أو 
كتاب اإليضاح للشــماخي، أو مؤلفات قطب األئمة الشيخ أطفيّش، أو أحمد بن يحيى الونشريسي في 
المعيار المعرب والجامع المغــرب عن فتاوى علماء إفريقيّة واألندلــس والمغرب... وغيرهم، والتي 

انظر: المصدر السابق، ج 1، ص 45.  (1)
الحســن بن الصديق: مبنى التشريع في اإلســالم على رعاية المصالح ودفع المضار استنادًا إلى الحديث المشهور: «ال ضرر   (2)

وال ضرار»، الدروس الحسنية، درس يوم 17 رمضان 1414، الموافق لـ 28 فبراير 1994، ص 15.
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تناولت أحكام شــرعيّة لمســائل حياتيّة يرجع إليها المفتي والقاضي في ذلك العصر، غير الوقائع 
والمصالح التي يعرفهــا اإلباضيّة والمالكيّة اليوم، ولن تكون وقائع المســتقبل شــبيهة إلى حّد ما 

بوقائع الواقع المعيش.
والسؤال الذي نطرحه: ما هي السبل التي تتيح للفقهاء التوّقع للواقع المستقبل؟

إن التوّقع للمستقبل ال بّد أن يرتكز ـ كما مّر بنا ـ على ثالثة أسس هي:
اعتبار السنن الثابتة والكونيّة. ـ  1
استصحاب الظروف العاّمة. ـ  2
اعتبار المالبسات الخاّصة التي من شأنها عدم التغيّر إال بعد زمن. ـ  3

أوًال: التوّقع بتسخير السنن الثابتة:
نريد من خالل هذا العنصر أن نبيّن كيف يمكن أن تســاعد معرفة الســنن على التوّقع الدقيق 
ِلما ســيحدث في المســتقبل؛ فبما أنّ الســنن هي قوانين ثابتة ال تتغيّر، فإنّها كما حكمت الماضي 
فستحكم المستقبل، ومن ثم يمكن تسخير هذه السنن ألجل معرفة ماذا سيحدث في المستقبل. فما 
راد، فإن معرفتها تســمح لنا بالتوّقع أن يفعل في القادم ما  دامت الســنن من صفاتها الثبات واالط
فعل في السابق، وهذا يساعد اإلنسان على الحكم على الفعل القادم، الشيء الذي يتيح له أن يتهيّأ 
الســتغالل منافعه واجتناب أضراره. فإذا عرفت الشروط الماضية، وبدأت هذه الشروط تتحقّق مّرة 

ثانية، فبإمكاننا أن نتنبّأ بأن ما سبق أن حدث سيحدث مّرة ثانية.

ثانياً: التوّقع باستصحاب الظروف العاّمة:
يمكن أن يعتمد التوّقع للمســتقبل على اســتصحاب الظروف االجتماعيّة والنفســيّة والسياســيّة 
واالقتصادّية، وغيرها من الظروف العاّمة التي من شــأنها عدم التغيّر السريع أو المفاجئ، بل هي 
ظــروف ال تتغيّر إال بمرور عقود من زمــن حياة المجتمعات، فالظروف التي يعيشــها أي مجتمع في 
الحاضر ال شك أنّها ســتصاحبه إلى المستقبل القريب والمتوسط على األقلّ، وال يمكن توّقع تغيرها 
في أّيام أو شــهور. ومن ثم فإنّ اســتصحاب الظروف العاّمة وسحبها إلى المســتقبل يساعدنا على 

التوّقع الجيّد للمسائل المختلفة، ومن ثم التحضير لهذا المستقبل والتخطيط له.

ثالثاً: التوّقع باعتبار المالبسات الخاّصة البطيئة التغّير:
التوّقع للمستقبل يمكن أن يعتمد أيضاً على اعتبار المالبسات الخاّصة التي من شأنها عدم 
التغيّر أو بطؤه مثل أصل اإلنســان وعصبيّته، وعالقاته االجتماعيّة، وأوضاعه األخرى كالشجاعة 
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أو الجبن، والغنى والفقر، والعلم والجهل... وغيرها. واعتبار هذه المالبســات تساعد اإلنسان 
على التنبّؤ بالسلوكيّات والمواقف التي ستصدر عن أصحابها بناء على األوصاف المعروفة عنهم 

مسبقاً.
قال المبّرد: «كان بعــض عقالء ملوك الفرس إذا شــاور َمن قد رّتبهم لمشــورته فقّصروا في 
الــرأي دعا المرّتبين بأرزاقهم فعاقبهــم، فيقولون: ُيخطئ أهل مشــورتك وتعاقبنا؟ فيقول لهم: لم 

ُيخطئوا إال لتعلّق قلوبهم بأرزاقهم، فإذا اهتّموا لحاجتهم أخطأوا»(1).
ولتحقيق هذه األسس الثالثة َيجب فتح باب االجتهاد من جديد، ويجب أال يكون هّمنا في 
هذا االجتهاد كما يقول الشيخ يوسف القرضاوي: «تبرير الواقع في دنيا النّاس باسم المرونة 
أو التطوّر، وإعطاء هذا الواقع سندًا شرعيّاً باالعتساف وسوء التأويل، فإنّ اهللا لم ينزل شريعة 
لتخضع لواقــع الحياة، بل ليخضــع لها واقــع الحياة. فالشــريعة هي الميــزان وهي الحكم 

العدل»(2).
وينبغي أن يكون االجتهاد اجتهادًا جماعيّاً يســاهم فيه فقهاء المالكيّة واإلباضيّة على حّد سواء، 
ى عقبــة المذهبيّة الضيّقة، لكنّ  ما دام أنّهم يعيشــون في مجتمع واحد، ويتعاملون يوميّا حتّى نتخط
فتح بــاب االجتهاد ال بّد له من منهج يضبطه حتّى ال يحيد عن الصــواب بل يعصم من الزلل. وفي 
هذا السياق يدعو حســن الترابي إلى إقامة ُمجّمعات يلتقي فيها العلماء ليتناولوا اآلراء في المسائل 
المســتجّدة، ذلك ألنّ اإلحاطة بجميع العلــوم الالزمة لالجتهاد متعّذرة بالنســبة آلحادهم، وينبغي 
للدولة أن يكون لهــا الدور الفّعال في هذا األمر إضافة إلى عملها علــى تأهيل طلبة العلم للوصول 

إلى درجة االجتهاد، وأخيرا تبنّي اآلراء المجمع عليها وتقنينها إللزام الناس بها(3).
إنّ الحياة التي نَحياها اليوم شــائكة ومعقّدة، والتي سنعيشــها في المســتقبل ـ إن شاء اهللا ـ 
ستكون أعقد، وعليه ستظهر أبواب جديدة في الفقه، وإذا لم يســتطع فقهاء األّمة اليوم الفصل في 
نوازل الواقع، فإنّهم بالتأكيد لن يفعلوا شــيئا يذكر في المســتقبل. وأختم مداخلتي بهذه العينة من 

التساؤالت، وهي قليل من كثير:
ما حكم الشرع في اّتصال الشــباب والبنات والنســاء والرجال بعضهم ببعض في ما يعرف  –

باسم الدردشة على األنترنت؟

أحمد بروال: فقه الواقع، ص 247 - 252. ســرحان بنُ خميس: اآلفاق المســتقبلية لالجتهاد المعاصر، رسالة ماجستير، جامعة   (1)
األمير عبد القادر، قسنطينة ـ الجزائر، 2004، ص 139.

انظر: شريعة اإلسالم صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، دار الصحوة للنشر، ط 2، القاهرة، 1993، ص 131 - 132.  (2)
عبد القادر مهارات: تجديد أصول الفقه عند الترابي، رســالة ماجســتير في الفقه وأصوله، كلية أصول الدين، جامعة األمير   (3)

عبد القادر، قسنطينة، 2005، ص 181 - 183.
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وما حكم الشــرع في هذه الموجة من المســابقات التلفزيونيّة التي تؤّدي إلى الحصول على  –
المال بطريق الحظ وخاّصة في شهر رمضان؟

وما حكم الشــرع في اســتفادة بعض الناس والمســؤولين من عمرة أو حّج من مال الدولة  –
َال يعرف أحالل هو أم حرام؟

وما هو حكم الشرع في تدريس التربيّة الجنسيّة في مدارسنا؟ –
وما حكم الشرع في ما يسّمى برياضة المالكمة؟ –
وما حكم الشــرع في الصحف التي تســعى إلى الســبق الصحافّي ولو على حساب التجريح  –

والتشهير باألفراد والمؤّسسات؟
وما حكم الشرع في جرف المواطنين األراضي الزراعيّة الخصبة لمصلحة بناء المساكن؟ –
وما حكم الشرع فيمن يصطاد األسماك بالديناميت؟ و.... و... و... –

وفي األخير: أقول إن مســؤوليّة الفقهاء َجســيمة عند اهللا وعند الناس، والمجتمع المســلم في 
حاجة ماّسة إلى موســوعة فقهيّة جامعة شاملة لكل مشــكالت العصر والمشكالت التي ستواجهه في 

المستقبل.
فمن واجبنا أن نسأل أهل الذكر، ومن واجب هؤالء أن يبلّغوا فتاويهم إلى كلّ الناس.

واهللا الموفق للصواب.



™ qbƒàdG  ¬≤ah π≤©dG
á qjójõdGh á q«eÉeE’G ø«H áfQÉ≤e á°SGQO

»¨∏ÑªdG óªMCG / ̂ G ájBG

مدير معهد الفقه والحقوق، ومسؤول مجمع التقريب بين 
المذاهب بقم ـ الجمهورّية اإليرانيّة

الحمــد هللا رّب العالميــن، والصالة والســالم علَى ســيدنا محّمــد وآله الطاهريــن، وصحبه 
المنتجبين.

تعتبر الشيعة اإلماميّة للعقل أدوارًا مختلفة، ُيمكن جعلها في مراحل أربع:
العقل في مرحلة سابقة علَى الدين. –
العقل في مرحلة ما بعد حصول االعتقاد بأصول الدين، وما قبل الدخول في معرفة الشريعة. –
العقل في مرحلة التعرف على الشريعة؛ أي: مرحلة الفقه واالستنباط. –
العقل في مرحلة الحقة على تكوّن علم الفقه. –
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ُيمكن إيجاز رأي اإلماميّة حول مكانة العقل في هذه المرحلة في نقطتين:

أ ـ العقل دليل يعتمد عليه في العقائد:
إنّ للعقل في مرحلة االعتقاد بالدين وأصوله دورًا أساســاً ِإلَى حــّد يعتبر دليًال يعتمد عليه في 
هذه المرحلة، بل ال ســبيل لنا لالعتقاد بها ِإال االعتماد علَى العقل، وإال ســنقع في الدور؛ حيث إنّ 

توّقف حصول االعتقاد بشيء علَى االعتماد علَى ذلك الشيء دور.

ب ـ ال يجوز التقليد في أصول الدين:
ترى الشــيعة اإلماميّة بأجمعهــا ـ كالكثير من علمــاء المذاهب األخرى ـ أنّ الشــارع لم ُيجز 

التقليد في العقائد الدينيّة، وقد ذكروا لذلك الوجوه التالية:
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ا ال ُيمكن أن َيحصال بالتقليد(1). ـ  1 إنّ أصول الدين يعتبر فيها اليقين واالعتقاد، وهما ِمم
ل بنفسه مسؤوليّة عقائده الدينيّة األساسيّة بدالً عن  ـ  2 دعت الشريعة كلّ إنسان إلى أن يتحم

ل غيره مســؤوليّتها، وقد عنّف القرآن الكريم بأشــكال مختلفة أولئك  د فيها، ويحمأن يقل
الذين يبنــون عقائدهم الدينيّة ومواقفهم األساســيّة من الدين قبــوالً ورفضاً على التقليد 
لآلخرين، بدافع الحرص علــى طريقة اآلباء ـ مثًال ـ والتعّصب لهم أو بدافع الكســل عن 

البحث والهروب من تحّمل المسؤوليّة(2).
ا كانــت محدودة عددًا من ناحية، منســجمة مع فطرة  ـ  3 إنّ العقائد األساســيّة في الدين لَم

الناس عموماً من ناحيــة أخرى على نحو تكون الرؤية المباشــرة الواضحة ميســورة فيها 
غالباً وذات أهّميّة قصوى في حياة اإلنسان من ناحية ثالثة كان تكليف الشريعة لكلّ إنسان 
بأن يبذل جهدًا مباشــرًا في البحث عنها واكتشــاف حقائقها أمرًا طبيعيّاً، وال يواجه غالباً 

صعوبة كبيرة(3).
إن التقليد هو االســتناد إلى فتوى الغير في مقام العمل، والوجه في وجوبه استقالل العقل  ـ  4

بوجوب دفــع الضرر المحتمــل بمعنى العقــاب، وال يتأّتى هــذا في ما اعتبر فيــه اليقين 
ـهُ ال عمل في تلك األمور  واالعتقاد كما في األصول كالتوحيــد والنبوّة والمعاد، لوضوح أَنـ

حتّى يستند فيها إلى قول الغير أو ال يستند(4).
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ال شك أنّنا بعد أن اعتقدنا بأصول الدين نواجه هذا السؤال: ما هي شريعة هذا الدين وما 
هي تفاصيلها؟ وللوصول ِإلَى جواب هذا الســؤال، ال بّد من تحصيل المعرفة بها، وال شــّك أنّ 
هذه المعرفة ال تخلو من قســمين: إّما هي اجتهادّية أو تقليدّية، فالســؤال حينئذ ما هو الدليل 
علَى وجوب تحصيل هذه المعرفة بأحد شــقّيها؟ وبتعبير آخر ما هو الدليل َعلَى وجوب االجتهاد 

والتقليد؟
ذهب الكثير من اإلماميّــة إلَى أن وجوب َتحصيل المعرفة بالشــريعة ـ اجتهادّيــة أو تقليدّية ـ 

ال يعقل أن يكون وجوباً شرعيّاً، بل هو وجوب عقلّي.

االجتهاد والتقليد، للخوئي: 411.  (1)
الفتاوی الواضحة، للسيد محمد باقر الصدر: ص 8.  (2)

المصدر السابق نفسه.  (3)
االجهاد والتقليد، للخوئي: 411.  (4)
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أّما عدم كونه شــرعيّاً فألنّ تعلّق الوجوب الشــرعّي باالجتهاد والتقليد يواجه مشــكلة ال يمكن 
بلحاظها القول بإمكان تحقّق الوجوب الشــرعّي لالجتهاد والتقليد، وهي أنّ وجوبهما شــرعاً يتوّقف 
ثبوته ـ كما هــو معلوم ـ َعلَى أن يحصل اجتهاد أو تقليد في مرحلة ســابقة َعلَى مرحلة هذا الثبوت، 
وحينئذ إّما أن نقول بعدم إيجاب الشــارع لهذا االجتهاد أو التقليد ـ اللذين نحتاج إليهما في مرحلة 
ســابقة ـ أو نقول بإيجابه لهما، واألّول باطل من جهة كونه يعني أنّ الشــارع قــد أوكل قضية ثبوت 
حكمه الذي هو أساســي للغاية إلَى حصول أمر غير واجب ربما يتّفق حصوله وربما ال يتّفق حصوله، 

ومثله مشكل قبوله، والثاني باطل أيضاً من جهتين:
أّوال: إنّ القــول بوجوبهما يعني الجمع بين وجوبين، وجوب لالجتهــاد أو التقليد األّول، ووجوب 

لالجتهاد أو التقليد الثاني.
ثانياً: إنّ ثبوت وجوب شرعّي لهما ال بّد من أن ُيكَشف عنه باجتهاد وتقليد آخرين، كان وجوبهما 

شرعيّين أيضاً، وكشف وجوبهما أيضاً بحاجة إلَى اجتهاد وتقليد آخرين طبعاً، وهكذا يتسلسل.
أّما كون وجوبهما عقليّة، فألنّه يتّم بأحد األنحاء الثالثة:

األَول: أنّه عقلّي بمناط قاعدة «وجوب شكر المنعم»:
وتوضيحه: أنّ هناك قاعدة عقليّة وهي «وجوب شكر المنعم»، ويكون من صغريات هذه القاعدة 
تنفيــذ مطالباته (والذي يعبّر عنه في األدبيّات الدينيّة بامتثال التكاليف الواردة من ناحية الشــارع 
المنعم)، وهذا االمتثال ُيقطع بحصوله مــن طريق المعرفة بالتكاليف ثم اإلتيان بها، وهو يتمثّل إّما 
في العمل الحاصل َعلَى أساس المعرفة االجتهادّية، أو العمل الحاصل َعلَى أساس المعرفة التقليدّية، 

وبتعبير آخر َيجب إّما أن نجتهد أو نقلد حتّى نعرف التكاليف الشرعيّة فنأتي بها.
الثاني: أنّه عقلي بمناط قاعدة «لزوم دفع الضرر المحتمل»:

وتقريبه أنّ هناك كبرى وصغرى كانت نتيجتهمــا منتهيّة إلَى ثبوت الوجوب العقلّي، أّما الكبرى 
فهي قضيــة وجوب دفع الضرر المحتمل، وكما هو معلوم كان الحاكــم بهذا الوجوب هو العقل، وأّما 
الصغــرى فهي قضيــة وجود الضــرر المحتمل ـ الــذي هو العذاب اإللهــّي هنا ـ في عــدم اإلتيان 

بالتكاليف المحتملة.
والنتيجة المترتبّة َعلَى المقّدمتين هــي وجوب دفع العذاب الذي ُيحتمل ترتبه َعلَى عدم اإلتيان 

بما نَحتمله تكليفاً، ودفعه ِإنَما يتّم باإلتيان به، كما هو معلوم.
وفي ضوء ثبوت هــذه النتيجة، نتمكّن من إثبات الوجوب العقلــّي لالجتهاد أو التقليد، انطالقاً 
من أنّ اإلتيان بالتكليف المحتمل ـ والذي هو الدافع للعذاب المحتمل ـ هو تحصيل المعرفة بالتكليف 
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الــذي يتمثّل في كلّ من االجتهاد والتقليــد َعلَى االختالف الموجود بينهما مــن حيث نوعية المعرفة 
الحاصلة في كلّ من هذين الطريقين والحّجيّة الثابتة لكلّ منهما.
الثالث: أَنهُ عقلّي بمناط قاعدة «لزوم الخروج من العهدة»:

وتقريبه أنّ هناك كبرى وصغرى يمكــن في ضوء النتيجة الحاصلة منهما إثبات الوجوب العقلّي 
المّدعى ، وهمــا: لزوم الخروج من العهــدة في ما إذا علمنا باشــتغالها ولو إجمــاالً ، وثبوت العلم 

اإلجمالّي باشتغال عهدتنا بتكاليف شرعيّة، والنتيجة هي لزوم الخروج من هذا االشتغال.
أّمــا كيف تنتهي هذه النتيجة إلَى الوجــوب العقلّي المّدعى، فهو ألجــل أنّ الخروج من العهدة 
المعلوم اشتغالها إجماالً، إنّما يتّم باإلتيان بما اشتغلت به، فحيث إنّ التكاليف غير معلومة تفصيًال ـ 

ل المعرفة بها لكي نأتي بها وهو بأن نجتهد أو نقلّد. أي: غير معلومة بعناوينها ـ فال بّد أن نُحص
وهذه األشــكال الثالثة تشــترك في أنّ لكلّ منها كبرى لو كانت صحيحــة ومعترفاً بها فهي 
قاعدة عقليّة، فوجوب شــكر المنعم ووجوب دفع الضرر المحتمل ووجوب الخروج عن العهدة كلّها 

أحكام عقليّة.
وهكذا تثبت الدليليّة للعقل َعلَى وجوب االجتهاد والتقليد.
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يفكّك أصوليّو اإلماميّة هذه المرحلة نفسها إلَى مرحلتين:
مرحلة االمتثال. –
مرحلة ما قبل االمتثال. –

مرحلة االمتثال:
يرى الكثير منهم أنّ للعقل مكانة محورّية بالغــة إلَى حّد الدليليّة في مرحلة االمتثال، والمقصود 
من هذه المرحلة ما إذا توّجه إلَى المكلّف حكم وأراد امتثاله، فأحكام هذا المقام موكولة إلَى العقل. 
ومثال ذلك: في أحكام العقل إذا وقــع بين الحكمين المتوّجهين إلَى المكلّــف تمانع وتناٍف من حيث 

االمتثال، بمعنى أنّه لم يمكن امتثالهما معاً، كوجوب إنقاذ هذا الغريق ووجوب إنقاذ ذاك الغريق.
ا  يعبّر األصوليّــون عن هذا التمانع القائم بينهما بالتزاحم، ويرون أنّــه ـ أي: هذا التمانع ـ لَم
يأتــي بعد انتهاء مرحلة وقــوع جعل الحكم من جانب الشــارع، فلذلك ال يرتبط أمــر معالجته بيد 
الشــرع؛ بل يكون تعيين الوظيفة بيد المكلّف، فهــو الذي يعين وظيفته بمقتضــى عقله وإدراكه من 

ترجيح أو تخيير، فمثًال يحكم بترجيح ما ليس له البدل َعلَى ما له البدل، وما إلَى ذلك.
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مرحلة ما قبل االمتثال:
يملك العقل بالنسبة إلَى هذه المرحلة أدوارًا بحسب األوضاع المتفاوت بعضها مع البعض، وفي 

ما يلي عرض لهذه األدوار:

1 ـ الدور التفّهمّي للعقل:
والمقصود منه ما يقوم به العقل من عمليّة فهم داللة الدليل. والعقل في هذا اإلطار بمعزل عن 

الداللة َعلَى الحكم، بل عمله ال يزيد َعلَى فهم داللة ما هو الدليل عليه.

إنّ أكثر ما يتحقّق من قبل العقل كدور في االستنباط هو هذا الدور.
والجدير بالذكر أَنهُ ليس المقصود منه ما هو مجّرد االنطباع العلمّي الحاصل في نفس الفقيه 
عنــد مواجهته للنّص، بل المقصــود منه العمليّة التي يقــوم بها عقل الفقيه من اســتخدام القواعد 
األصوليّة وغيرها في سبيل فهم النّص، وعليه فالدور الذي يحقّقه العقل هو محاولة تفهّميّة متشكلة 

من عناصر، عمدتها استخدام القواعد واالستظهار من النّص والفهم الحاصل له نهائيّاً.

2 ـ الدور التحّكمّي للعقل:
وهذا العقل ليست له داللة َعلَى الحكم، ولكنّه يلعب دورًا في تأطير داللة الدليل في أن يتحقّق 
لها ُمخرج يتالءم مع الضوابط العقليّة، وبتعبير آخر يجعل العقل الدليل في وضع ُيخرج ويعطي نوعاً 

خاصاً من الحكم؛ بحيث لواله لما نتج من الدليل هذا الحكم.

وهذا التحكم يتّم من طريقين:
الطريق األول: من خالل تضييق المجال أمام داللة الدليل

وذلك ما يتّم عبر نفي العقل لما يحتمل أن يكون حكماً شرعيّاً باالعتماد َعلَى قاعدة االستحالة؛ 
بأن يدرك العقل في بحث ثبوتّي ـ ال إثباتّي ـ اســتحالة ما نحتمل كونه حكماً شــرعيّاً، ونتيجة ذلك 
إخراجه مــن دائرة ما يحتمل كونه حكماً شــرعيّاً، واالعتماد َعلَى غيره مّما يبقــى في هذه الدائرة، 
وجعل الداللة موّجهة في مقام اإلثبات إليه (أي: إلَى هذا الغير) وإثباته بهذا الدليل. ومثاله: كنفي 
حكم شــرعّي مثل نفي ملكيّة الوارث لمال المورّث باإلشاعة بمعنى التبعيض في المملوك، بعد فرض 

كون نسبة سببيّة موت المورّث لملكية الوارث إلَى تمام األجزاء َعلَى حّد سواء.

الطريق الثاني: عبر تعيين النسبة القائمة بين الدليلين:
وهذا يحصل في باب اجتماع األمر والنهي، حيث إنّه ال يخلو ما يحكم به العقل فيه عن أمرين: 
إّما يحكــم باالمتناع أو يحكم باإلمــكان، فإن كان األّول، لكانت النســبة بيــن الدليلين ـ أي: صلّ 
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وال تغصــب ـ في مورد اجتماعهما التعارض، ومثل هذه النســبة تجعل الفقيــه مضطّرًا أن يرجع في 
مقام معالجــة الدليلين إلَى قواعد باب التعارض، وإن كان الثاني، لكانت النســبة بينهما التزاحم، 
ومثلــه يجعل الفقيــه لمعالجتهما راجعاً إلَــى قواعد باب التزاحــم، وإعمال قواعــد كل من البابين 
(التعارض والتزاحم) ينتهي في مجال تعيين الحكم الشــرعّي (بطالن العبــادة أو صّحتها و...) إلَى 

نتيجة خاّصة تختلف عن نتيجة إعمال قواعد الباب اآلخر.
وكما هو معلوم ال يدرك العقل في باب االجتماع ما هو الحكم الشرعّي وعليه ليس هو دليًال 
عليه، بــل يدرك إّما امتناع اجتماع األمــر والنهي، أو إمكانه، غير أنّ هــذا اإلدراك ال يبقى بال 
نتيجة، بل يوجب أن تتشــكّل نوعيّة النســبة بين الدليلين أحدهما تجاه اآلخــر، وفي ضوء هذه 
النسبة أمكن الفقيه أن يستنبط الحكم الشــرعّي، وهذا يعني استتباع حكم العقل لتعيّن الحكم 

الشرعّي.
وال يخفــى أنّ هذا مبنّي َعلَى ما إذا اعتبرنا أنّ الحاكــم باالمتناع أو اإلمكان في هذا الباب هو 

العقل، أّما إذا اعتبرنا أنّه العرف فال يبقى للعقل هذا الدور المشار إليه، والمسألة اختالفيّة.

3 ـ الدور الداللّي للعقل:
وهذا الدور يملك اعتبارًا أكثر، ومكانة أرفع بالنســبة إلَى الدورين الســابقين؛ حيث إنّ العقل 
بحســب هذا الدور يصبح دليًال َعلَى الحكم، كما أنّ الدور التحكمّي ذو مرتبة مهّمة أكثر بالنســبة 

إلَى الدور التفهّمّي.
والدور الداللّي للعقل َعلَى قسمين:

األول: الدور الداللّي الناقص: وهو الذي تتّم للعقل َعلَى أساسه داللة َعلَى الحكم ولكن بشرط 
أن يضّم إلَى نّص.

ولتوضيح ذلك نقول: قد ينطلق العقل من حكم شــرعّي منصوص عليه إلَى الكشــف عن حكم 
شرعّي آخر، وهذا الكشف هو الداللة عليه.

وانطالق العقل من الحكم الشــرعّي المنصوص عليه إلَى الكشــف عن حكم شــرعّي آخر يتّم 
بصورتين:

األولى: ما إذا حصل في ضوء النّص الدال َعلَى الحكم المنَطلق، ومثل هذه العمليّة االنطالقيّة 
للعقــل نحو الحكم الجديد، ال يعّد داللة له َعلَى الحكم، بــل الدليل في هذا المورد هو النّص عبر 
التفهّــم الذي يصنعه العقــل، فهذا في الواقــع فهم خاّص مــن النّص، ولذلك ملحــق هذا بالدور 

التفهّمّي للعقل.
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الثانية: ما إذا حصل االنطالق في ضوء قاعدة أّسسها العقل نفسه، من دون دخل للنّص.
وذلك مثل: حكم العقل بوجوب مقّدمة الواجب َعلَى أســاس اعتبــار وجوب ذي المقدمة (الثابت 

بالنّص) علّة لوجوب مقّدمته.
والنّص ليس له دور أكثر من إثبات الوجوب لهذه المقّدمة، فإذا قام بداللته هذه ينتهي دوره، 
فيأتي العقل إلَى هــذا المدلول الذي تّمت داللــة الدليل عليه (أي: الحكم الشــرعّي) ويطبّق عليه 
قاعدة هي للعقل نفســه، وهي قاعدة «علّيّة وجوب ذي المقّدمة لوجوب مقّدمته»، ويكشف من جّراء 

هذا التطبيق وجوب المقّدمة.
الثاني: الدور الداللّي الكامل: وهذا ما يتّم في ما يسّمى بباب المستقّالت العقليّة، والتي لها شقان:
الشـــّق األّول: المســتقّالت العقليّة النظرّية: كما إذا أدرك العقل وجود المصلحة التاّمة (التي 
تعني تلك المصلحة التي ال معارض لها) في شــيء، فإنّ هذه المصلحــة ـ انطالقاً من قانون تبعيّة 

األحكام للمفاسد والمصالح ـ تلعب دور العلّيّة للحكم.
الشـــّق الثاني: المســتقّالت العقليّة العمليّة: كما إذا أدرك العقل العملّي حسن شيء أو قبحه، 
فانطالقاً من قاعدة المالزمة بين الحكم العقلّي والحكم الشــرعّي، يحكــم بكون ما حكم به العقل 

حكم به الشرع أيضاً.

4) الدور العلمّي للعقل:
إنّ كل قضية فقهيّة متشــكّلة مــن موضوع وحكم، والحكم فــي القضية يجب أن يكون شــرعيّاً 
(انطالقاً من مبــدأ «إن الحكم إّال هللا») ِإال أنّه ليس من الالزم أن يكون موضوعه شــرعيّاً، بل كما 
يمكن أن يكون شــرعيّاً ومن مخترعاته، كالصالة والحّج مثًال، فكذلك يمكن أن يكون غير شــرعّي 

ومن النوازل.
والجدير بالذكر أنّ تعداد الموضوعات غير المخترعة أكثر بكثير من المخترعات الشرعيّة، بل 
لو نالحــظ أنّ الموضوعات غير المخترعة ال تزال تســتجّد وتســتحدث بتجّدد الزمــان، تتّضح أنّ 
المخترعات الشرعيّة ال تشــكّل في الواقع ِإال حجماً قليًال بالنسبة إلَى غير الشرعيّات. والموضوعات 

غير الشرعيّة َعلَى قسمين:
(أ ) الموضوعات العرفّية:

ولفهم هــذه الموضوعات يرجع الفقيه إلَى العــرف أو إلَى اللغة التي تعكــس المفهوم العرفّي 
للموضــوع، وذلك كموضوعات: النفقــة وإحياء الموات واإلقــرار مثًال (والتــي وردت لها أحكام في 
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الشــرع) والدور الــذي يلعبه العقل في تشــخيص هذه الموضوعــات ليس أزيد مــن محاولة لتفهّم 
مفاهيمها، َعلَى غرار ما ســبق ذكره من ثبوت دور تفهّمّي له إزاء النــّص، وعليه فانّ الفقيه عندما 

يواجه هذه الموضوعات يحاول أن يفهم بعقله المفهوم العرفّي للموضوع.

(ب ) الموضوعات العلمّية:
والمقصود منها تلك الموضوعات التي إّما تبرزها وتوجدها العلوم البشرّية فيحتاج الكشف عن 
ماهيّتها إلَى الرجوع إلَى هذه العلوم، أو أنّها وإن لم تكن حصيلة للعلوم غير أنّ التقّدم التكنولوجّي 

جعلها معقّدة إلَى درجة ال محيص لفهم واقعها من الرجوع إلَى العلوم ذات الصلة بها.
واألّول: مثل اإلعالم (بحســب مفهومه وواقعه العصــرّي، الذي يتّم عبر الوســائل الحديثة مثل 

قنوات التلفزيون، أو اإلنترنت و...) أو موضوع التجارة االلكترونيّة أو االستنساخ البشرّي.
والثاني: مثل الملكيّة التي أصبحت معقّدة في ظلّ العالقات المتطوّرة الحاصلة للمجتمع بســبب 

تقّدم العلم والتكنولوجيا.
وبما أنّ العقــل يلعب دورًا محورّيــاً في العلوم، ويحتلّ مكانــة مركزّية في الفّعاليّــات العلميّة، 
فالقول بلــزوم الرجوع إلَى العلوم للكشــف عن حقيقة هــذه الموضوعات يعني فــي الواقع االلتزام 

بمرجعيّة حّرة وفّعالة للعقل في هذا المجال، ومن هذا المنطلق سّميناه الدور العلمّي للعقل.

٭ فـقـه التـوّقــع
ال يكون دور العقل إزاء الموضوعات مقصورًا َعلَى فهم واقعها، بل يلعب أدوارًا ثالثة أخرى، وهي:

التنبّؤ بوقوع القضايا والنوازل في المستقبل. –
فهم األولوّيات: بمعنى أنّه يدرك القضايا ذات األولوّية للتناول والبحث واالستنباط. –
تحليل انعكاسات دخول الحكم المفتى به إلَى ساحات العمل في المجتمع (إيجابيّة أو سلبيّة)  –

وتفاعالته مع القضايا االجتماعيّة.
وهذه االنعكاســات َعلَى نحوين: ما إذا حصلت فيتوّجه إليها التحليل، وما إذا لم تحصل إّال أنّه 

يتّم التحليل بهدف التنبؤ بها.
وتمثّل هذه القابليّة العظيمة للعقل فرصة كبيرة للفقه لكي يصبح في ضوء اغتنامها فقهاً واعياً 

وقادرًا َعلَى معالجة القضايا قبل حلولها.
وعلى الفقهاء أن يســتغلّوا لصالح الفقه والدين هذه القدرة َعلَى التنبؤ بالمســتقبل في العقل، 

قبل أن تنتهي األحداث والتحوّالت السريعة بهم إلَى العزلة.
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وانطالقاً من ذلك يتوّجب تأســيس فرع «فقه التوّقع» حتّى تتمهّد األرضيّة الســتغالل العقل في 
هذا المجال بشكل علمّي ومفّصل، ويتهيّأ المجال للدراسات المستقبليّة الفقهيّة في نطاق واسع.

وتجدر اإلشــارة إلَى أنّ فقه العولمة أمكــن إدراجه تحت عنوان فقه التوّقع، وعليه فانّ دراســة 
العولمة من منظار فقهي تمثّل أهّم وأوســع دراســة تتّم تحت تغطية فقه التوّقع، بل أمكن القول إنّ 

الدراسة الفقهيّة للعولمة تعّد أعقد دراسة يتناولها فقه التوّقع.

ويمكن ذكر أســباب عّدة لذلك، من جملتها أنّ فقه العولمة مّما توجــد فيه قضايا هي مزدوج 
الطبيعة، بمعنى تكــون قضايا تمتّد طبيعتها من الوضع الراهن إلَى المســتقبل، وفهم هذه القضايا 

ودراستها ومعالجتها من الصعب بمكان.

وعليه فالســؤال عن الوظائف الفقهيّة إزاء التحوّالت العديدة التي هي ال تزال تمتّد وتتّسع حتّى 
تتحقّق بها العولمة؟ سؤال محورّي ال بّد أن تدور حوله الكثير من الدراسات.

ولكي نفّعل دور الفقــه في هذه الظروف التي هي َعلَى وشــك أن تأخذهــا العولمة، ال بّد من 
األمور التالية:

أّوًال: تنظيم وتعريف مكانة ودور وموقع الفقه في المنظومة المعرفيّة للدين (والتي هي العقائد 
واألخالق والثقافة والفقه)، وبما أنّ دور العلوم اإلسالميّة ليس َعلَى مستوى واحد، بل يتفاوت بعضها 
مع البعض في المســاهمة في بناء صرح المجتمع اإلســالمّي الكبير، فعلى الفقهــاء أن يخطوا هذه 
الخطوة التي من خاللها تتشــّخص وتتعيّن اإلشــكاالت أو حاالت النقص المتســبّبة عن عدم معرفة 

موقع الفقه من بين منظومة معارف الدين أو إهمال وإلغاء دوره الطبيعّي.

ثانياً: االرتقــاء بالمحاوالت والجهود الفقهيّة إلَى مســتوى إيجاد نهضة فقِهيّــة واعية في إطار 
قابليّاته المنهجيّة وطاقاته التطبيقيّة داخل إطار التركيز َعلَى المنظومة الدينيّة الشــاملة من جهة، 

والنظر واالستفادة من معطيات الدراسات المستقبليّة من جهة أخرى.

ثالثاً: إيجاد عالقات تبادليّة وتكامليّــة بين الفقه وغيره من أجزاء الديــن المعرفيّة، وتنظيم 
مشاركة الفقه مع العلوم اإلسالميّة األخرى في مشروع إصالح المجتمع.

والحقيقة أنّ الفقه لو ســيطر على الذهنيّــات الدينيّة تماماً وبرز كأنّــه المتحّدث الوحيد عن 
اإلسالم، ولم يســمح لألخالق والثقافة والكالم ألن تتجلّى في ساحات العمل وتلعب دورها الطبيعّي 
في إشــادة بنيان القيم اإلسالميّة واإليمان الدينّي، فإنّ العولمة ســوف تتمكّن من أن تجعله مواجهاً 

لتحّدّيات كبيرة ومخاطر عظيمة تنتهي به إلَى االنفعال واالنعزال.
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رابعاً: إنّــه ال بّد من أن تغلب َعلَــى الوظائف الفقهيّة التي يســتنبطها الفقهــاء ويعرضها َعلَى 
المجتمع، السمة العالميّة، حتّى ولو روعيت ُجنَبة ارتباط موضوعاتها بالعولمة.

فمثًال عندمــا فهم الفقيه لزوم تفعيل وتنشــيط لعبة كرة القدم، فال بّد مــن أن يطرح حولها 
االّتحاد الدولّي اإلسالمّي المتشكّل من البلدان اإلسالميّة، حتّى تتّسم بطابع عالمّي إسالمّي، وهكذا 

القضايا األخرى.
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أخيرًا أّســس في األوســاط الفكر االجتهادّي اإلمامّي علم َيحمل عنوان «فلســفة الفقه»، وهي: 
عبارة عن مجموعة من التأّمالت الفلسفيّة المتوّجهة إلَى الفقه من خارجه، باعتباره علماً في حدوده 

ومصادره ومنهجيّته ومسائله ونظرّياته.
إنّ فلســفة الفقه تندرج تحت عنوان «فلســفة العلم»، وهذا موجود في العلوم، سواء كان العلم 

تجريبيّاً أو إنسانيّاً.
والعقل المستخدم في فلسفة الفقه عقل فلسفّي يقوم بالتحليل، تارّة للوصف وأخرى إلعطاء 

المعيار.
وختاماً للبحث: نشير إلَى أنّ األدوار التي ذكرناها للعقل خمسة وهي:

الدور التفهمّي، والدور التحكمّي والدور الداللّي، والدور العلمّي، والدور الفلسفّي.

العقل عند الزيدّية
هذا كلّه عند اإلماميّة، أّما عند الزيدّية فالذي حصلت عليه هو هذا التقسيم:

1 ـ الدور االختصاصّي للعقل:
مة السيّد محّمد العجري: ما ال يعلم بالعقل...: هو  وهذا ما يتجلّى في العقائد، يقول العال
ة الشــرع موقوفاً َعلَى العلم به، كالعلم باهللا ســبحانه وبصفاته من كونه  كلّ ما كان العلم بصح
قادرًا عالماً حيّاً غنيّاً، وأنّه عدل حكيــم؛ ألنّ ما عدا معرفته تعالى بصفاته وعدله وحكمته فرع 
عليها، فلو استدللنا بشيء منها َعلَى اهللا تعالى والحال هذه لكنّا قد استدللنا بفرع الشيء َعلَى 

أصله، وذلك ال يجوز.
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ــة متى ثبت أَنهُ كالم عدل حكيــم ال يجوز عليه الكذب،  َما يكون حجبيان ذلــك: أنّ الكتاب ِإن
ة ِإال متى ثبت أَنهَا سنّة رسول اهللا العدل الحكيم(1). والسنّة ال تكون حج

2 ـ الدور غير االختصاصّي:
وهو في ما يصّح أن يعلم بالعقل والشــرع، قــال في ذلك العّالمة العرجي: «كمســألة الرؤية، 

وكون اآلحاد حّجة، ونحو ذلك َعلَى خالف في بعضه»(2).

3 ـ الدور المختّص بالشرع:
ة(3). ما ال يعلم بالشرع كاألحكام الشرعيّة، وبعض ما له تعلّق بها ككون اإلجماع والقياس حج

والحمد هللا رّب العالمين.

مفتاح السعادة للعّالمة السيد علي بن محمد العرجي، 1: 172.  (1)
المصدر السابق: 177.  (2)
المصدر السابق نفسه.  (3)
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كلية اآلداب والعلوم، ترهونة، جامعة المرقب

:á``e qó`≤ªdG

إنّ فقه الشريعة اإلســالميّة من أعظم العلوم وأشــرفها؛ لما هيّأ اهللا له من عقول نيرة وأفهام 
ثاقبة عملت طوال القرون واألزمان على االجتهاد فيه وتنميته، وتأسيس قواعده وتوضيحها، حتّى كان 
ميداناً إلظهار األفكار، والكشــف عن جهابذتها وأئّمة الشريعة ذوي األبصار النيّرة، والقدرة الفائقة 

على الحفظ والفهم.
وإنّ الشــريعة اإلســالميّة قد حظيت بما لم يحظ به غيرها من عناية العلماء والباحثين، فجمعوا 
شواردها، وسهّلوا صعبها، وأماطوا اللثام عن خفاياها وخباياها، وقّعدوا القواعد التي جمعت ما تماثل 
منها، ووضعوا األسس الكفيلة بتغطيّة ما يجّد من أحداث باألحكام التي تحقق السعادة لإلنسانيّة كلّها 

وبذلك ستبقى ـ كما أراد اهللا لها ـ صالحة لكلّ زمان ومكان، ومهيمنة على الكون كلّه.
ويعتبر علم أصول الفقه من بين العلوم، التي وضعها العلماء لخدمة هذه الشريعة والوصول بها 

إلى تحقيق الغاية التي أوجدت من أجلها، وهي إسعاد البشرّية قاطبة.
تحّدثت في هذا البحث بعد المقّدمة، وعرفت بكلمة األِدلــة واألصول والقواعد، ثم تكلّمت عن 

أصول مذهب مالك، وكذلك األصول التي اشتهر وانفرد بها. وهي تتألّف من خمسة مباحث وهي:

المطلب الثاني: في المصالح المرسلة. المطلب األول: في عمل أهل المدينة.  
المطلب الرابع: في مراعاة الخالف. المطلب الثالث: في سّد الذرائع.  

المطلب الخامس: في مراعاة العرف.
وقد تكلمت عن الثالثة األولى فقط، لعدم تحّمل البحث لذلك، أسأل اهللا التوفيق والهداية.
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معنى الدليل لغة وشرعاً:

الدليل لغة: الهادي إلى الشــيء، سواء أكان حســيّاً، كمن يأخذ بيدك في الصحراء ليرشدك 
إلى مــا تريد فهو دليلك، أم كان معنوّيــاً مثل: اآليات القرآنيّة، التي ترشــد المجتهد إلى األحكام 

الشرعيّة.
أما اصطالحاً فإنّه: ما يســتدلّ بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعّي عملّي على سبيل القطع، 
أّما ما يســتدلّ بالنظر الصحيح فيه على حكم شــرعي عملي على ســبيل الظنّ فهــو أمارة. فالفرق 

بينهما واضح.

أدلة األحكام قسمان:
قسم متفق عليه في الجملة، وهو القرآن الكريم، والسنّة النبوّية واإلجماع والقياس. ـ  1
وقســم مختلف فيه، وهو عدا ما ذكر وهو: العرف، شــرع من قبلنا، االستحســان، مذهب  ـ  2

الصحابّي، االستصحاب، المصالح المرسلة، إجماع أهل المدينة المنوّرة، الذرائع.

علم األصول (الفقه):
يتألّف اسم هذا العلم من كلمتين: مضاف وهو «أصول»، ومضاف إليه وهو «الفقه».

فأّما المضاف وهو كلمة أصول ـ فإنّه جمع أصل ـ وأصل الشيء في الفقه عبارة عن أساسه وما 
ينشــأ أو ينبني عليه غيره، وذلك كالوالد بالنســبة لولده فهــو أصله؛ ألَنهُ ناشــئ عنه، وكالجدار 

بالنسبة ألساسه فإنّه مبنّي عليه.
ومعلوم أنّ قواعد علم أصول الفقه تستخدم للوصول إلى األحكام الشرعيّة فهي أصل لها؛ ألنّها 

ناشئة عنها. هذا في اللغة.
وأما في اصطالح علماء الشريعة: فيراد لعّدة معان(1)من بينها:

قــد يراد معنى الدليل، يقــال: األصل في حرمــة الربا، الدليل على حرمتــه قوله تعالى:  ـ  1
﴿ z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [البقرة: 278].

وقد يراد معنى الراجح، فيقال: القرآن أصل بالنسبة إلى القياس، أي راجح عليه. ـ  2

الوســيط في أصول الفقه اإلســالمي، تأليف: د. عمر مولود عبد الحميد، منشورات جامعة الســابع من أبريل، الطبعة األولى،   (1)
1425م، ص 12.
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وقد يراد به مصدر الشــيء وطريقه، يقال: القرآن أصل األحــكام، أي مصدرها وطريقها  ـ  3
الذي تراد منه.

وقد يراد به ما قابل الفرع وهو ما يسّمى المقياس عليه في باب القياس. ـ  4
وقد يراد به المعنى المســتصحب كأن يقــال: األصل في الماء الطهــارة، أي وصف الماء  ـ  5

بالطهارة، يســتمّر قائماً ومســتصحباً حتّى يقوم الدليل على نجاســته بالتغيّر في لونه أو 
طعمه أو رائحته.

أّمــا معنى المضاف إليــه وهو الفقه: فهو في اللغـــة: الفهم واإلدراك العميقــان، ومنه قوله 
تعالى: ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [النساء: 77].

وقول الرســول ژ من حديث معاويــة: «من يرد اهللا به خيراً يفّقهه في الدين»(1) أي: يصيره 
فاهماً وعالماً به.

واصطالحاً فهو: العلم باألحكام الشرعيّة العمليّة من األِدلة التفصيليّة، فقيّد األحكام الشرعيّة 
بالعمليّة فخرج لألحكام الشرعيّة العقائدّية واألخالقيّة فال دخل لعلم األصول فيها.

وخرج بقولنا: من األِدلة، علم المالئكة والرسل الحاصل بالوحي، وقيّد «التفصيليّة» ليخرج به 
األِدلة اإلجماليّة، فإنّها توصل إلى علم األصول.

فعلم أصول الفقه: هو الشيء الذي تبنى عليه األحكام الشــرعيّة العمليّة المكتسبة من األِدلة 
التفصيليّة.

القـواعـــد:
القواعد: جمع قاعدة، وهي القضية الكلّيّة التي تشتمل على جزئيّات متعّددة، وذلك مثل القاعدة 
القائلــة: كلّ أمر للوجوب، َفِإنها قضية تندرج تحتها كلّ الصيغ التي من شــأنها أن تدخل تحت هذا 
 ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  ﴿ تعالــى:  قولــه  مثــل  اإلطــار. 
[الحــج: 77]، ومثل قوله تعالــى: ﴿ F E D C B A ﴾ [آل عمــران: 103]، ومثل قول 
الرسول ژ : «اتق المحارم تكن أعبد الناس وأرضى بما قسم اهللا لك تكن أغنى الناس»(2)، فصيغ 
األوامر المذكورة كلّها تدخل تحــت القاعدة القائلة: كلّ أمر للوجــوب. وكالقاعدة القائلة: ُكلّ نهي 

أخرجه أحمد في ســنده مســند الشــاميين، (16370). والبخاري في كتاب العلم (69). ومســلم في كتاب الزكاة (1719) من   (1)
حديث معاوية. [والربيع بن حبيب في مسنده، باب العلم وطلبه (26)].

الجامع الصغير، للسيوطي، بشرح المناوي، عيسى الحلبي، 1959، 10/1.  (2)
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 E D C B A ﴿ :ة كلّيّة تنتظم جميع النواهي الواردة في قوله تعالىللتحريم؛ فإنّها قضي
G F ﴾ [الحشر: 19]، وقوله تعالى: ﴿ Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [األنعام: 152]، 

وكقول الرسول ژ : «ال يلدغ المؤمن من جحر مّرتين»(1).
تكون هذه القواعد وســيلة وطريقاً يسلكه المجتهد للوصول إلى الحكم الشرعّي، والحكم الذي 
هو مفرد األحــكام معناه لغة: القضاء والفصل في المنازعات، وهذا ليــس بمراد هنا، وإنّما المراد 
المعنى االصطالحّي، وهو إتيان أمر ألمر أو نفيه عنه، بحيث أال يكون في األمور الحّسيّة أو العقليّة، 
وهذه ليســت معنيّة هنــا، َوِإنَما الــذي يعنينا هنا أن يكون هــذا الثبوت أو النفــي واردًا عن طريق 
الشــرع، كالحكم بوجوب الصالة والصوم وإقامة العدل بين الناس مثًال، فهي أحكام شــرعيّة؛ ألنّ 

طريقها الشرع.
ولّما كانت األحكام الشرعيّة منها ما هو عقائدّي، وهو ما يسّمى بعلم الكالم أو علم التوحيد، 
كوجوب اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والموت والنشور، وهذا ال عالقة له بعلم 
أصول الفقــه. ومنها ما هو أخالقّي يتعلّق بتهذيب النفس وتزكيتهــا وتربيتها على صفات الكمال، 
كوجوب الصدق وحرمة الكــذب والغيبة، وهذا أيضــاً ال عالقة له بعلم أصــول الفقه، ومنها ما 
يرتبــط بأفعال العباد، وذلــك كالصالة والصــوم والحّج والزكاة والبيع والشــراء والمســاقات 
والمزارعة والمغارسة، وتسّمى هذه األحكام العمليّة ـ أي األحكام التي يراد بها العمل ـ وهذه هي 
المقصــودة من علم األصول، ولــذا قلت في التعريف: األحكام الشــرعيّة العمليّــة، وذلك لبيان 

المقصود.
فالقاعدة الفقهية: قانون يضبط أحكام عدد من المسائل ال حصر لها، وهي غالباً ما تصاغ في 
ألفاظ قليلة، أســلوبها موجز، ومعانيها واســعة، مثل: األمور بمقاصدها، المشقّة تجلب التيسير، إذا 

ضاق األمر اّتسع، اليقين ال يزول بالشك... إلخ.

أهّمّية القواعد الفقهّية:
دراسة القواعد تكســب الفقيه ملكة وذوقاً فقهيّاً، يرّد به المســائل المتفّرقة إلى أصولها التي 

تجمعها الّتحاد أسبابها.
توفير الجهد على الفقيه في ضبط الجزئيّات، ومسائل الفروع.

٭ ٭ ٭

الجامع الصغير، 368/2 مصدر سابق.  (1)
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:∂dÉe  Ögòe  ∫ƒ°UCG ٭ 
هل اإلمام مالك نفسه دّون تلك األصول وضبطها، وذكر البواعث التي دعته إلى اعتبارها، كما 
فعل تلميذه اإلمام الشــافعّي في كتبه كالرســالة ونحوها؟ أو أنّه لم يفعل ذلك، وإنّما أصحابه من 
بعده هم الذين اســتخرجوا هذه األصول من مســائله الفرعيّة، وجمعوها ودّونوها ونسبوها إليه كما 

فعل أصحاب أبي حنيفة بفقهه من بعده؟
الواقع أنّ مالكاً لم يدون أصوله التي كان يســير على ضوئها في استنباط األحكام، َوِإنَما كان 
قد أشار إلى بعضها إشارات إجماليّة في بعض المسائل التي اشتمل عليها كتابه الموّطأ، فمن تصفّح 
هذا الكتاب وتتبّع مسائله اّتضح له أن اإلمام مالك كان يأخذ ـ مثًال ـ ِبمرسل األحاديث ومنقطعها، 

وبأقوال الصحابة، وبعمل أهل المدينة، وبالقياس... الخ.
ولكن هذه اإلشارات غير كافية لبيان تلك األصول، فضًال عن توجيهها ومقامها من االستدالل.

لذلك اهتــم فقهاء المذهب من بعد مالــك بجمع هذه األصول وتوجيهها، فجــاءوا إلى الفروع 
التي وردت عن اإلمام مكتوبة أو مســموعة وتتبّعوها واســتخرجوا منها ما يصّح أن يكون أصوالً لها، 
ودّونوها على أنّهــا أصول اإلمام مالك، وهي في الحقيقة ليســت أقواالً له، ولكنّها مســتخرجة من 

الفروع التي أُثرت عنه، ومن أدلّتها التفصيلية المذكورة بجوارها.
وقد اختلفوا فــي عّد هذه األصول؛ فاقتصــر القاضي عياض في كتابه «ترتيــب المدارك» عند 
الحديث على ترجيح مذهب اإلمــام مالك(1)، على ذكر أربعة منها وهي: الكتاب والســنّة وعمل أهل 

المدينة والقياس، ولم يذكر اإلجماع وال غيره من بقيّة األِدلة.
مة محّمد الطالب بن حمدون(2) في حاشيته على شرح ميّارة(3) سبعة عشر دليًال،  وأحصاها العال
ـ ،  فقــال: «األِدلة التي بنى عليها مالك مذهبه ســبعة عشــر: نّص الكتاب وظاهــره ـ أعني العموم 
ودليلــه ـ أعني مفهوم المخالفة ـ ومفهومــه ـ أعني المفهوم باألولى ـ وتنبيهــه ـ أعني التنبيه على 
العلّة مثل قوله تعالى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ ﴾ [األنعام: 145]، ومن الســنّة أيضاً مثل هذه الخمسة ـ 

ترتيــب المدارك وتقريب المســالك لمعرفة أعالم مذهب مالــك، للقاضي أبي الفضل عياض بن موســى، دار مكتبة الحياة،   (1)
بيروت، 93/1.

هــو أبو عبد اهللا محمــد الطالب بن حمدون بن الحــاج الفقيه المالكي قاضــي مراكش وفاس صاحب المؤلفــات القيمة منها   (2)
حاشــيته المذكورة، وقد أجاد فيها وأفاد، وفاته سنة 1273هـ. شــجرة النور الزكية، محمد مخلوف، 401/1. والفكر السامي، 

133/4. واألعالم، 40/7.
هــو أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد ميارة، فقيه مالكي من أهل فاس، له مؤلفات منها: شــرح المية الزقاق، وشــرحان   (3)
على المرشد المعين البن عاشر، وشرح على تحفة الحكام البن عاصم، مولده سنة 999هـ ووفاته سنة 1073هـ. شجرة النور، 

309/1. األعالم، 238/6.
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والحادي عشر اإلجماع، والثاني عشر القياس، والثالث عشــر عمل أهل المدينة، والرابع عشر قول 
الصحابي، والخامس عشر االستحسان، والسادس عشر الحكم بالذرائع ـ أي بسّدها ـ والسابع عشر 
االســتصحاب. وأّما مراعاة الخالف فتــارة وتارة(1)، وقريب من هذا ما نقله التســولي(2) في شــرح 

البهجة عن الفقيه راشد(3) عن شيخه أبي محّمد صالح(4).

وهذا اإلحصاء معقــول في الجملة، ولكن ذكر الدكتور فاتح زقالم فــي كتابه األصول، له عليه 
تعليقاً من وجهين(5):

الوجه األَول: أَنهُ ذكــر نّص الكتاب وظاهره ودليله ومفهومه وتنبيهه أصوالً مســتقلّة، وهي في 
الواقع داخلة في أصل واحد هو القرآن الكريم، وكذلك هذه األمور الخمســة بالنســبة إلى الســنة 

داخلة في السنّة.

الوجه الثاني: أَنهُ لــم يذكر المصالح المرســلة وال العرف والعادة، وهمــا من األصول التي 
اشتهر بها إمام دار الهجرة، وامتاز بها مذهبه كثيرًا.

ويســتفاد من كالم القرافي(6) فــي كتابه «تنقيح الفصــول» عند ذكره ألدلّــة المجتهدين(7) أن 
األِدلة التي أخذ بها المالكيّة تبلغ أربعة عشر دليًال وهي:

الكتاب، السنّة، إجماع األّمة، إجماع أهل المدينة، القياس، قول الصحابّي، المصلحة المرسلة، 
االستصحاب، البراءة األصليّة، العوائد، االستقراء، سّد الذرائع، االستدالل، االستحسان.

ولم يتعّرض لذكر مراعاة الخالف، ولعلّ عذره في ذلك هو أنّ مالكاً لم يلتزم مراعاته في ُكلّ 
مســألة فيها خالف، بل كان يراعيه تــارة وتارة ال يراعيه، كما ورد في النــّص الذي نقلته عن ابن 

حمدون، أو باعتبار أنّه نوع من أنواع االستحسان فذكره حينئذ يغني عنه.

انظر: حاشية ابن حمدون على ميارة، 2/1.  (1)
هو القاضي أبو الحســن علي بن عبد السالم التسولي المالكي، له كتاب البهجة شرح به تحفة ابن عاصم، وحاشية على شرح   (2)

التاودي لالمية الزقاق، وفاته سنة 1258هـ. شجرة النور الزكية، 397/1. معجم المؤلفين، 122/7.
هو أبو الفضل رشــاد بن أبي راشــد الوليد الفاسي الفقيه المالكي، له حاشــية على المدونة، توفي سنة 675هـ. شجرة النور   (3)

الزكية، 201/1. الفكر السامي، 67/4.
انظر: شرح البهجة، 133/2. وأبو محمد هو صالح بن محمد الفاسي الهسكوري المالكي، أخذ عن الفقيه راشد، له تقييد على   (4)

الرسالة. توفي بفاس سنة 653هـ. شجرة النور الزكية، 185/1. الفكر السامي، 66/4.
األصول، د. محمد فاتح زقالم، كلية الدعوة اإلسالمية. الطبعة األولى، 1424 هـ/1996 م، ص 79.  (5)

هو شــهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المصري مولدًا ومنشــأ ووفاة، من كتبه في األصول: تنقيح   (6)
الفصول وشرحه، وشرح محصول الرازي، وفاته سنة 684هـ. األعالم، 90/1.

انظر: تنقيح الفصول، ص 445.  (7)
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وقـد زاد القاضي عبـد الوّهـاب أصًال آخر وهـو «شـــرع مـن قبلنا» وقـال: إنّ كـون شـــرع مـن 
قبلنا شــرعاً لنا هو الذي تقتضيـه أصـول مـالك، وقد صّحح ذلك ابن العـربــّي في كتابـه أحكـام 

القرآن(1).
وبه تكون مجموع األصول ســتّة عشــر أصًال، يعّد القــرآن أصًال واحدًا يشــمل النّص والظاهر 

والمفهوم بقسميه والتنبيه، وكذلك السنة أصل واحد تشمل تلك األنواع الخمسة.
هذا ما ذكره المالكيّة من أصول إمامهم 5 .

٭ ٭ ٭

É¡H  Iôé¡dG  QGO  ΩÉeEG  OGôØfG  ô¡à°TG  »àdG  ∫ƒ°UC’G ٭ 
ويتألّف من ثالثة مطالب:

المطلب األول: في عمل أهل المدينة.
المطلب الثاني: في المصالح المرسلة.

المطلب الثالث: في سّد الذرائع.
نكتفي بشرح الثالثة فقط، لعدم اإلطالة في البحث.

٭ ٭ ٭

áæjóªdG  πgCG  πªY  »a  :∫ qhC’G  Ö∏£ªdG

من األصول التي اشتهَر انفراد اإلمام مالك باألخذ بها من دون سائر األئّمة عمل أهل المدينة، 
أو إجماع أهل المدينة ـ على حّد تعبير معظم األصوليّين ـ .

تلقى المالكيّة ـ في ســبيل أخذهم بهذا األصل وتمّسكهم به ـ من بعض أتباع المذاهب األخرى 
أشــّد الطعنات، وأقســى االتهامات، بل إنّ جميع أرباب المذاهب من الفقهــاء والمتكلّمين وأصحاب 
األثر والنظر ـ كما يقول القاضي عياض ـ ألبوا على المالكيّة في هذه المسألة، مخّطئين لهم فيها 
بزعمهم، محتّجين عليهم بما ســنح لهم حتّى َتجاوز بعضهم حّد التعّصب والتشــنيع إلى الطعن في 

انظر: أحكام القرآن، 23/1 - 24.  (1)
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المدينة وَعد مثالبها(1). بل قد بالغ ابن حزم(2) ـ وهو من أئّمة الظاهرّية ـ في الطعن والتشنيع على 
المالكيّة إلى درجة الرمي بالكفر والمروق من الدين، وليس هذا شأن العلماء المحقّقين، وال األئّمة 

المخلصين.
نشــأ اإلمام مالك في المدينة المنــوّرة، مهبط الوحي ومعدن العلــم وموئل الصحابة، وبها 
تلقّى تعليمه مــن فقهاء التابعين حتّــى نبغ في الحديــث والفقه، وصار إمامــاً فيهما يقتدى به 
وتضــرب له أكباد اإلبل ألخذ العلم عنــه، وقد ألّف كتاب الموّطأ وضّمنــه ـ إلى جانب أحاديث 
الرسول ژ ـ أقاويل الصحابة وآثار التابعين، واعتمد فيه على أهل بلده الستنباط بعض األحكام 
وترجيح بعض األقوال على بعض فيما اختلفت فيــه اآلراء، وتعارضت المصادر، على اعتبار أنّهم 
هم أقرب الناس من مواقع الوحــي، وأجدر أن يحافظوا على ما ســمعوه وتعلّموه، وما يجري به 
عملهم، ال شــّك أن يكون قد رؤي وســكت عنه ـ على األقلّ ـ من الرسول ژ ومن الصحابة من 
بعده، وهم حديثو عهد بالنبوّة وبالتشريع وباجتهاد الصحابة األّولين، عالوة على أنّ المدينة قد 
كانت في الصدر األّول مركز الخالفة، وكان الخلفاء الراشــدون ال يقضون في الحادثة إّال بعد 
أن يجمعوا فقهاء الصحابة ويستشــيروهم في حكمها، فيرد القضاء فيهــا هو كالمجمع عليه من 

أهل الحل والعقد.
وقد أخذ التابعون هذه األقضية عن الصحابة وضبطوها وســاروا على نهجها. هذه االعتبارات 
هي التي جعلــت اإلمام مالك يعتمد عمــل أهل المدينة ويثبّتــه في موطئه باعتبــاره مصدرًا من 

مصادر األحكام.
ولفظ «مدينة» في العرف: عبارة عن أبيات كثيرة ُمجتمعة، تجاوز حّد القرى كثرة وعمارة، 
ولم تبلغ حــّد األمصار(3). وقيــل: يطلق علــى ُكلّ مصر، قال فــي المصبــاح: المدينة المصر 
الجامــع(4)، وإذا عّرفت باأللف والالم فالمراد بهــا «المدينة» المعهودة ذكــرًا أو ذهناً كقوله 
تعالــى: ﴿ - . / 0 1 2 3 ﴾ [القصص: 15]، فالمــراد بالمدينة هنا مدينة 

فرعون وهي مصر(5).

ترتيب المدارك، 67/1.  (1)
هو أبو محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حــزم الظاهري، كان في األصل شــافعي المذهب، ثم انتقل إلــى مذهب الظاهر،   (2)
ــنة، انتقد كثيرًا من العلماء حتى قيل: لســان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. له  يســتنبط األحكام من ظاهر الكتاب والس
مؤلفات كثيرة منها: اإلحكام في أصول األحكام، وإبطال القياس والرأي واالستحســان، والمحلى في الفقه. مولده بقرطبة سنة 

384هـ ووفاته سنة 456هـ. وفيات األعيان، 325/3. األعالم، 59/5.
وفا الوفاء، 16/1.  (3)

المصباح المنير، 231/2.  (4)
تفسير القرطبي، 259/13.  (5)
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ى  وتســميّتها بذلك متكّررة في القرآن الكريم، وقد كانت قبل هجرة الرســول ژ إليها تســم
«يثرب»، فنهى ژ عن تســميتها بذلك(1). وقال: «من ســّمى المدينة يثرب فليستغفر اهللا 8 ، هي 
طابة هي طابة»(2). وما وقع في القرآن الكريم من تســميّتها بيثرب(3) فهو حكاية عن قول المنافقين، 
ولها أسماء كثيرة جّدًا ذكرها في وفاء الوفاء نحو أربعة وتسعين اسماً، وواضح أنّ كثرة األسماء تدلّ 

ـ . على شرف المسّمى ـ كما يقولون 

فضلها: المدينة المنوّرة هي قبّة اإلسالم ودار اإليمان وأرض الهجرة ومبوّأ الحالل والحرام(4)، 
م إبراهيم  ة ودعا ألهلها، وإنّي حّرمت المدينــة كما حرم مك جاء في الصحيحين: «إنّ إبراهيم حــر

مكة وإني دعوت في صاعها ومّدها بمثل ما دعا به إبراهيم ألهل مكّة»(5).

وعن مالك عن زيد بن أســلم، أنّ عمر بن الخّطاب كان يقول: «اللهّم إنّي أســألك بشهادة في 
ســبيلك ووفاة بيد رســولك»(6)، إلى غير ذلك من األحاديث الصحيحة التي تدلّ صراحة على فضل 

المدينة ومنزلة أهلها وجزاء من كاد لهم أو تعّرض إليذائهم، وهو غيض من فيض.

ما المراد بأهل المدينة المحتّج بعملهم
جاء في لســان العرب: أهل األمر وّالته، وأهل البيت ســكّانه، وأهل الرجل أخّص الناس به(7)، 
ومثلــه في معجم مقاييس اللغــة(8)، وفي المصباح المنيــر: أهل البلد من اســتوطنه وأهل العلم من 

اتصف به(9).
فأهل المدينة ســكّانها الذين استوطنوها واســتقّروا بها، هذا مدلول الكلمة في اللغة. فمن هم 

أهل المدينة في نظر المالكيّة الذين اعتمدوا عملهم مدركاً من مدارك األحكام الشرعيّة؟.
هل هم جميع ســكّانها فــي جميع األعصار مــن لدن رســول اهللا ژ إلى يومنا هــذا؟ أو هم 
مخصوصــون بطائفة معيّنة وعصــر معيّن ال يتجاوزونه؟ وعلــى الثاني فمن تكــون الطائفة؟ هل هم 

إما الشتقاق «يثرب» من الثرب وهو الفساد، وإما الجتماعها في مادة واحدة مع التثريب، وهو المؤاخذة بالذنب.  (1)
أخرجــه اإلمام أحمد في مســنده عن البراء بن عــازب، 285/4. قلت (المراجع): وقد ضعفه األلبانــي وعده ابن الجوزي في   (2)

الموضوعات، ولعله كذلك لمعارضة ذكر لفظه في القرآن وتعليل ذَِلَك ال يستقيم، واهللا أعلم. 
في نحو قوله تعالى: ﴿ } | { ~ ے ¡ ﴾ األحزاب: من اآلية 13.  (3)

رواه الطبراني في األوسط عن أبي هريرة. انظر: مجمع الزوائد. باب فضل مدينة سيدنا رسول اهللا ژ ، 298/3.  (4)
أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. انظر: البخاري كتاب البيوع، 15/2. ومسلم، كتاب الحج، 991/2.  (5)

الموطأ، كتاب الجهاد، 4622/2.  (6)
لسان العرب ـ حرف الالم فصل الهمزة، 30/13.  (7)

معجم مقاييس اللغة، 150/1.  (8)
المصباح المنير، 33/1.  (9)
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صحابة رســول اهللا ژ وحدهم؟ أو هم والتابعون؟ أو تابعو التابعين أيضاً؟ أو المراد بأهل المدينة 
فقهاؤها السبعة فقط؟.

أّما المعنى األّول ـ وهو كون أهلها المحتّج بعملهم جميع ســكّانها فــي جميع األعصار ـ فغير 
مراد باّتفاق العلماء ذلــك أنّ الخصائص التي كانت ألهلها في العصــور األولى المفّضلة، والتي 
كانت الســبب الرئيس في امتيازهم على غيرهــم، وأوجبت حّجيّة إجماعهم قــد زالت عنهم في 
العصــور المتأّخــرة، إلــى جانب فشــو الجهل فيهــم، وظهور الفســق بينهــم، حتّى قــال إمام 
الحرمين 5 في شــأنهم: «ولو أطلع على ما يجري بين البتيها من المخازي لقضى العجب»(1). 
وهذا أمر مشــاهد معروف ال يحتاج إلى برهان، وحينئٍذ فال اعتداد بعملهم وال اعتبار إلجماعهم، 

وهذا أمر متّفق عليه.
قال ابن تيمية في رسالته «صحبة أصول مذهب أهل المدينة»(2): «والكالم إنّما هو في إجماعهم 
ا بعــد ذلك فقد اّتفق النــاس على أنّ إجماع أهلهــا ليس بحّجة»،  في تلك األعصــار المفّضلة، َوأَم
واألعصار المفّضلة هي القرون الثالثة األولــى التي ورد الحديث الصحيح بتفضيلها حيث قال ژ : 

«خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»(3).
قال النووي في شــرح هذا الحديــث: اّتفق العلماء علــى أنّ خير القرون قرنــه ژ ، والمراد 
أصحابه، ثم فّســر الصحابــّي وذكر اختالف العلمــاء في تحديد القــرن، ثم قــال: والصحيح أنّ 
ـهُ ال اعتداد بإجماع أهل  ضح أَنـقرنه ژ الصحابة، والثاني التابعــون، والثالث تابعوهم(4). وبهذا ات

المدينة بعد تلك العصور المفّضلة باّتفاق العلماء.
من هــم أهل المدينة الذين يحتــّج المالكيّة بعملهم في تلك العصور؟ هل هــم فقهاء التابعين 

السبعة فقط؟
حكى ذلك بعض األصوليّين عن مالك ƒ والفقهاء السبعة(5) هم: سعيد بن المسيّب، وعروة بن 
الزبير، والقاســم محّمد بــن أبي بكــر، وخارجة بن زيد بن ثابــت، وأبو بكر بــن عبد الرحٰمن بن 

الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود(6).

شرح األسنوي، 879/3، بحاشية بخيت.  (1)
صحة أصول أهل المدينة، ص 20.  (2)

أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، 101/2. وكتاب فضائل أصحاب النبي ژ ، 287/2. وكتاب اإليمان، 59/4.  (3)
شرح النووي على صحيح مسلم، 84/16 - 85.  (4)

إنما قيل لهم: الفقهاء الســبعة وخصوا بهذه التسمية ألن الفتوى بعد الصحابة. رضوان اهللا عليهم. صارت إليهم وشهروا بها،   (5)
وقد كانوا في المدينة في عصر واحد وعنهم انتشر العلم والفتيا في الدنيا. وفيات األعيان، 283/1.

انظر: مشاهير علماء األمصار، 64، 65. األعالم، 17/5، 15/6، 232/2، 240.  (6)
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قال الشوكاني في إرشــاد الفحول نقًال عن غيره: «إنّما أراد مالك الفقهاء السبعة وحدهم»(1)، 
وهذا فــي الحقيقة خطأ لــم يثبت عن مالك ولــم يقل به وال هــو مذهبه وال حــكاه عنه أحد من 
أصحابه، قال القاضي عياض في ترتيب المــدارك(2): «وحكى بعض األصوليّين أنّ مالكاً يرى إجماع 
الفقهاء الســبعة بالمدينة إجماعاً، ووجه قوله بأنّه لعلّهم كانــوا عنده أهل االجتهاد في ذلك الوقت 

دون غيرهم، وهذا ما لم يقله مالك وال روي عنه».
فالتحقيق: أنّ المراد بأهل المدينة المحتّج بعملهــم هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وهذا ما 
رجحه المحقّقون من أصحاب مالــك وغيرهم، وإن كان بعضهم قد عبّر عنه باإلجماع كابن الحاجب 

حيث قال: «إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حّجة»(3).

نماذج من عبارات الموطأ عن عمل أهل المدينة:
فهو تارة يعبر عنــه بقوله: األمر عندنا كذا أو الســنة عندنا كذا، أو مضت بذلك الســنة، أو 

األمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
وتارّة أخرى يؤّكــد ذلك بعدم االختالف فيقول: األمر الذي ال اختالف فيه عندنا، أو الســنة 
التي ال اختالف فيها عندنا، أو األمر المجتمع عليه عندنا، أو األمور المجتمع عليه الذي ال اختالف 

فيه عندنا.
وفــي بعض األحيان يقول: األمر الذي لــم يزل عليه أهل العلم ببلدنــا، أو األمر الذي لم يزل 

عليه عندنا، أو لم يزل ذلك من عمل الناس، أو ما يؤّدي هذا المعنى.
ومّرة يقول: وعلى هذا أدركت ما أرضى من أهل العلم، أو أحســن ما ســمعت، أو وهذا أحّب ما 

سمعت إلى غير ذلك، أو شبه ذلك.
وال داعي لسرد معظم أقوال مالك؛ ألنّ البحث ال يتحّمل ذلك.

اتضــح من خالل البحث، أنّ الراجح فيمــن كان يحتّج اإلمام بعملهم هــم الصحابة، والتابعون 
وتابعوهم كذلك، وليسوا الصحابة وحدهم وال الفقهاء السبعة فقط. وكان العمل على قسمين:

عمل أساسه النقل والحكاية، وهذا ال خالف فيه بين المالكيّة، وينبغي أّال يخالف فيه أحد من 
األئّمة أيضــاً، لكنّ بعض الشــافعيّة والحنفيّة منهم مــن أنكر وجوده أصًال، ومنهم من لم يســلم 

بحّجيّته وإن وجد.

إرشاد الفحول، ص 72.  (1)
ترتيب المدارك، 71/1.  (2)

مختصر ابن الحاجب بشرح القصد، 35/2.  (3)
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 ƒ وعمل أساسه االجتهاد واالســتدالل، وهذا إن كان قبل مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفّان
فحكمه األَول، وإن كان بعده ففيه خالف بين المالكيّة أنفسهم.

ا ذهب إليه ُمحقّقو مذهــب مالك ورّجحوه، أَنهُ كان يأخذ بعمل أهــل المدينة على عمومه،  َوِمم
غاية األمــر أنّ العمل الــذي طريقه النقــل أقوى ـ دون شــّك ـ من العمــل المبنّي علــى االجتهاد 

واالستدالل.

٭ ٭ ٭
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معناها: المصالـــح لغة: جمع مصلحة، وهي مفعلــة من الصالح ِبمعنى حســب الحال، وصيغة 
مفعلة ِإنَما تستعمل في الموضع الذي يكثر فيه الشيء المشتقّة منه، وعلى ذلك فالمصلحة شيء فيه 

صالح قوّي.
من أمثلتها: فرض الضرائب عنــد الحاجة وتدوين الدواوين، والقضــاء بتضمين الصنّاع، 
والعهد بالخالفة إلى ســيّدنا عمر، وجمع الحديــث وتدوينه ووضع أصول روايتــه، واّتخاذ دار 
للسجن، وضرب السكة للمسلمين، وتجديد آذان الجمعة بالســوق، وهو األذان األَول، إلى غير 

ا هو كثير. ذلك ِمم
أهّمّيتها: لها أهّميّة بالغــة؛ فهي التي تضفي على الشــريعة اإلســالميّة رداء البهاء والجمال، 
واليسر والســهولة والصالحيّة لكلّ زمان ومكان، وتجعل األحكام الشرعيّة متجّددة بتجّدد الحوادث، 
مرنة تغطي احتياجات الناس كلّهم وتدفع عنهم ُكلّ ضائقة فــال غرابة إذن ـ وهي بهذه الحال ـ أن 

يفزع إليها العلماء كلّما ضاقت بهم السبل، وانسّدت أمامهم الفرج.
ة(1). لقد اشتهر أنّ اإلمام مالكاً هو الذي انفرد وحده باألخذ بها، دون سائر األئم
وقد حكي هذه الشهرة طائفة من األصوليّين منهم الشوكاني في إرشاد الفحول(2).

ل الفاسي في مقاصد الشريعة يحكي اشتهار القول بالمصالح عن المالكيّة: «وعلى ُكلّ  وقال عال
فإنّ الذي يزعم القول بالمصالح المرسلة واشتهر بها هو اإلمام مالك ورجال مذهبه»(3).

المراد بهم أئمة المذاهب األربعة.  (1)
إرشاد الفحول، للشوكاني، ص 191.  (2)

مقاصد الشريعة، عالل الفاسي، ص 142.  (3)
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وأشار القرافي في شرح المحصول إلى حكاية االنفراد فقال: «يحكى أنّ المصالح المرسلة من 
خصائص مذهب مالك...»(1).

ففي إرشــاد الفحول للشــوكاني ما نّصه «وقد أنكر جماعة من المالكيّة ما نسب إلى مالك من 
القــول بها، ومنهم القرطبــّي وقال: ذهب الشــافعّي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلــى عدم االعتماد 
عليها، وهو مذهب مالك، قال: ولقد اجترأ إمام الحرمين الجويني وجازف في ما نســبه إلى مالك 

من اإلفراط في هذا األصل، وهذا ال يوجد في كتب مالك وال في شيء من كتب أصحابه»(2).
ونحن أمام تلك الشــهرة المثبتة ال يســعنا إّال أن نحمل هذه األقوال النافيــة على ما يتّفق وما 
اشــتهر عن مالك من أخذه بالمصالح المرســلة، إذ ال يمكــن لهذه األقوال الشــاذّة أن تقف أمام 

األقوال المشتهرة.
والحامل لنا على هذا التوفيق أمور:

ما ذكره جمهور أعالم المالكيّة ومحققيهم كالشــاطبّي والقرافــي واألبيارّي؟ وغيرهم من  ـ  1
اعتماد مالك في استنباط األحكام على المصالح المرسلة.

د المصالح المرســلة،  ـ  2 ما وجد في المذهــب المالكّي من الفروع الفقهيّة التي مبناها مجر
وهي كثيرة.

إنّ كثيرًا من محقّقي المالكيّة ذكروا أنّ شــرط العمل بالمصالح المرسلة أن تكون مالئمة  ـ  3
لتصّرفات الشرع(3)..

أدّلة المنكرين لحّجّيتها:
العمل بالمصالح المرســلة من شــأنه أن يفتح الباب لذوي األهواء ومن ليست لهم مقدرة  ـ  1

علميّة ينفذون إلى الشريعة من خاللها لتحقيق مآربهم دون وجه حقّ.
إنّ العمل بالمصالح المرســلة من شــأنه أن يؤّدي إلى اختالف األحكام باختالف األزمان  ـ  2

واألحوال واألشخاص.
إنّ المصالح المرسلة لم يعتبرها الشارع ولم يلغها، فهي تترّدد بين االعتبار واإللغاء. ـ  3

شرح جمع الجوامع لحلولو، 45/3.  (1)
إرشــاد الفحول، ص 212. قلت (المراجع): وهذا التضارب في األقوال يدلّ علَى عدم اختصاص اإلمام مالك فقط بهذا األصل،   (2)
ل في ذَِلَك وانظر في البحوث األخرى وتفصيلهم في  بل كان بعض الفقهاء يراعونه ويعبرون عنه بألفاظ ومفاهيم مختلفة، فتأم

المصلحة عندهم.
االعتصام للشاطي، 129/2.  (3)
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ومن خالل البحــث والتنقيب في مناقشــة أدلّــة الفريقين، تبيّــن أنّ أدلّة الجمهــور القائلين 
بالمصلحة المرسلة أقوى من أدلّة مخالفيهم، وعلى ذلك يكون مذهبهم أولى باالختيار.

ونقول ما قّرره ابــن دقيق العيد: من أنّ االسترســال في المصلحة وتحقيقهــا محتاج إلى نظر 
ســديد(1)، لذلك كان ال بّد من االحتياط في األخذ بها. وأّما القائمون على تحديدها هم أهل الفقه 

والدين المتبصرين بأسرار الشريعة وأهدافها السامية ومبادئها العاّمة.
ولكي ال يكون القول بالمصلحة متقدا لذوي األهواء والنزعات الشــخصيّة، وستارًا يتسترون به 

وراء تحقيق أهوائهم ومبّررًا للتهاون في تحكيم شريعة اهللا في ُكلّ أمر.

٭ ٭ ٭
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معنى هذا المرّكب لغة واصطالحاً: هو مرّكب إضافّي من كلمتين:
األولى كلمة «سّد»، ومعناها في اللغة: المنع والحسم(2).

والثانية كلمة «الذرائع» وهي جمع ذريعة، والذريعة في اللغة: الوسيلة، قال في لسان العرب(3): 
«والذريعة الوسيلة وقد تذرّع فالن بذريعة أ ي توّسل والجمع ذرائع»، ومثله في المصباح المنير(4).

وهناك من يرى أنّ الذرائع هي: «الطرق المفضية إلى المقاصد»(5).

للمالكّية في تعريفها عّدة عبارات:
عرفها اإلمام الشاطبّي بأنّها: التوّسل بما هو مصلحة إلى مفسدة(6).. –
وعّرفها الباجّي في كتاب «الحــدود»(7) أنّها: ما يتوّصل به إلى َمحظور العقود من إبرام عقد  –

أو حلّه.

إرشاد الفحول، ص 213.  (1)
المصباح مادة: سدد، 320/1، ومادة: حسم، 164/1.  (2)

لسان العرب، 451/9.  (3)
المصباح المنير، 247/1.  (4)

تهذيب الفروق، 42/1. وأعالم الموقعين، 135/3.  (5)
الموافقات، 199/4.  (6)

كتاب الحدود، للباجي، ص 68.  (7)
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وعرفها ابن العربّي في كتابــه «أحكام القرآن»(1) حيث يقول: ُكلّ عقد جائز في الظاهر يؤول  –
أو يمكن أن يتوّصل به إلى محظور.

والخالصة: أنّ هذه التعاريف جميعها تتّفق في نقطــة واحدة، وهي: أن الذريعة عبارة عن فعل 
مباح يتوّصل به إلى فعل محظور.

ا الفروع التي بناها المالكيّة على أصل ســّد الذرائع نَجد أَنهَا ال تقتصر على العقود فقط،  َوأَم
وال على ما يوصل إلى ارتكاب محظور بالفعل، بل تشــمل أيضاً غير العقود كما تشــمل ما يمكن أن 

يتوّصل به إلى المحظور.
قال المازري في تعريفه: «هو منع ما َيجوز لئّال يتطّرق به إلى ما ال يجوز»(2).

وقال القرافي: «.... معناه: حســم ماّدة وســائل الفســاد وفعالها، فمتى كان الفعل السالم عن 
المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور»(3).

أقسام الذريعة وحكم ُكّل قسم:
تقسيم الشاطبّي: قّسم الشــاطبّي الفعل المأذون فيه من حيث ما يترّتب عليه من مفاسد تلحق 

الغير إلى أربعة أقسام:
ما يكون أداؤه إلى المفســدة قطعيّاً بحكم العادة الجاريــة، مثل: حفر بئر خلف باب الدار  ـ  1

في الظالم بحيث يقع الداخل فيه بال يد؟.
ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنّيّاً، كبيع السالح من أهل الحرب والعنب من الخّمار. ـ  2
ما يكون أداؤه إلى المفســدة كثيــرًا، ولكن كثرته لم تبلغ مبلغ أن تحمــل العقل على ظنّ  ـ  3

المفسدة فيه دائماً، كمسائل بيوع اآلجال.
ما يكون أداؤه إلى المفســدة نادرًا كحفر البئر ِبموضع ال يــؤّدي غالباً إلى وقوع أحد فيه،  ـ  4

وأكل األغذّية التي غالبها أّال تضّر أحدًا(4).
غير أنّ هناك تقســيم أبي العبّاس القرطبــّي، والقرافي، وابن القيّــم الجوزية؛ فلم أتمكّن من 

شرحها كاملة، وذلك لعدم إمكانية الخوض في التفاصيل، وليس هذا محلّه.

أحكام القرآن، البن العربي، 35/2.  (1)
مقاصد الشريعة، لعالل الفاسي، ص 154. ومقاصد الشريعة البن عاشور، ص 122.  (2)

الفروق، للقرافي، 32/2.  (3)
الموافقات. ص 348. 2/349  (4)
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خالصة أقسام الذريعة:
اتضح لي أنّ الذريعة ال تخرج عن أربعة أقسام، هي:

ما أفضى إلى الفساد قطعاً. ـ  1
وما أفضى إليه ظنّاً. ـ  2
وما أفضى إليه نادرًا. ـ  3
وما أفضى إليه كثيرًا، ال غالباً وال نادرًا. ـ  4

ا سّد باب الذرائع فاألمثلة التي توّضحه كثيرة جّدًا، وقد ذكر ابن القيّم تسعاً وتسعين دليًال  أم
على سّد الذرائع، وكلّ دليل ذكر له مثاالً توضيحيّاً، ومن بين ذلك: النهي عن سّب آلهة المشركين؛ 
ألنّه يؤدذي إلى سّب اهللا. والنهي عن االشتغال بالبيع والشــراء وقت النداء للجمعة؛ ألنّه يؤّدي إلى 
ضياع صالة الجمعة، والنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ ألن ذلك يؤذيه. والنهي عن الجمع 
بين المرأة وعّمتها أو بينها وبين خالتها؛ ألنّ ذلك يؤّدي إلى قطع األرحام. وأمثلة ذلك كثيرة يمكن 

الرجوع إليها في إعالم الموّقعين(1).

٭ ٭ ٭

أعالم الموقعين، البن القيم، 137/3 وما بعدها.  (1)
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الوسيط في أصول الفقه اإلسالمي، تأليف د. عمر مولود عبد الحميد، منشورات جامعة  ـ  1
السابع من أبريل، الطبعة األولى 1425 ميالدي.

فتح الباري شــرح صحيح البخاري، ابن حجــر أحمد بن علّي بن محّمد المتوفّى ســنة  ـ  2
852هـ ، مطبعة الحلبي.

المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، محّمد فؤاد عبد الباقي. ـ  3
المعجم المفهرس أللفاظ الحديث: أي ونسنك 1936. ـ  4
موّطأ مالك: اإلمام مالك بن أنس المتوفّى سنة 179هـ طبعة دار إحياء الكتب. ـ  5
الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للحافظ جالل الدين السيوطي المتوفّى سنة  ـ  6

911هـ. مطبعة عيسى الحلبي، سنة 1373هـ.
ترتيب المدارك وتقريب المســالك لمعرفة أعالم مذهب مالــك، للقاضي أبي الفضل  ـ  7

عياض بن موسى، دار مكتبة الحياة، بيروت.
الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلســالمي: محّمد بن حسين الحجوي الثعالبي، الطبعة  ـ  8

األخيرة.
شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكيّة، محّمد بن مخلوف بن محّمد، طبعة دار الكتاب  ـ  9

العربي، بيروت.
األعالم. لخير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة، بيروت. ـ  10
حاشية ابن حمدون على شرح «ميارة» «ابن عاشــر» للشيخ محّمد الطالب ابن حمدون،  ـ  11

طبعة مصطفى الحلبي.
األصول التي اشــتهر انفراد إمــام دار الهجرة بها. د. محّمد نافع زقــالم، كلّيّة الدعوة  ـ  12

اإلسالميّة، الطبعة األولى، 1424 - 1996م.
البهجة في شــرح التحفة، ألبي الحسن علي ين عبد الســالم التسولي، طبعة مصطفى  ـ  13

الحلبي.
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أحكام القــرآن، ألبي بكر محّمد بن عبــد اهللا المعروف بابن العربــي، تحقيق علي  ـ  14
محّمد البجــاوي، مطبعة عيســى البابي الحلبــي بالقاهرة، الطبعة الثانية، ســنة 

1387هـ.
وفيات األعيــان، البن خلكان المتوفى ســنة 681هـ تحقيق د. إحســان عبــاس، بيروت  ـ  15

1972م.
د  ـ  16 الجامــع ألحــكام القرآن، الشــهير بتفســير القرطبــي، لصاحبه أبي عبــد اهللا محم

القرطبي، المتوفّى سنة 671هـ دار الكتب المصرّية سنة 1354هـ.
لســان العرب، ألبي الفضل جمال الديــن محّمد بن مكرم «ابن منظــور» مطبعة بوالق  ـ  17

األولى سنة 1300هـ.
ــد الفيومي، الطبعة الثانية  ـ  18 المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير، ألحمد بن محم

سنة 1909م باألميرية.
معجم مقاييس اللغة، ألبي الحســين أحمد بــن فارس بن زكريا، تحقيق عبد الســالم  ـ  19

محّمد هارون، ط. الثانية سنة 1389هـ ، مصطفى الحلبي.
إعــالم الموّقعين عن رّب العالمين، البن قيّم الجوزية، نشــر مكتبــة الكلّيّات األزهرية  ـ  20

سنة 1388هـ.
وفاء الوفــاء بأخبــار دار المصطفى ژ لنــور الدين أبي الحســن علي بــن عبد اهللا  ـ  21

السمهودي، مطبعة اآلداب بالقاهرة، سنة 1326هـ.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي نشــر مكتبة  ـ  22

القدس سنة 1352هـ.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل، دار صادرن بيروت. ـ  23
شرح النووي صحيح مســلم، ألبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، المطبعة  ـ  24

المصرية ومكتبتها.
شرح تنقيح الفصول، لشــهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن أدريس القرافي، تحقيق طه  ـ  25

عن الرؤوف سعد، نشر مكتبة الكلّيّات األزهرّية.
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صحة أصول مذهب أهل المدينة، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مطبعة اإلمام بمصر. ـ  26
مشــاهير علماء األمصار، محّمد بــن حيان البســتي، مطبعة لجنة التأليــف والترجمة  ـ  27

والنشر سنة 1379هـ.
إرشــاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم األصول، محّمد بن علّي بن محّمد الشوكاني،  ـ  28

الطبعة المنيرية، سنة 1347هـ.
مقاصد الشريعة اإلســالميّة ومكارمها، للشــيخ عّالل الفاســي، مكتبة الوحدة العربيّة  ـ  29

بالدار البيضاء.
االعتصام، ألبي إسحاق الشاطبّي، الطبعة األولى بمطبعة المنار بمصر سنة 1331هـ. ـ  30
تهذيب الفروق والقواعد الســنية في األســرار الفقهيّة، للشــيخ محّمد علّي ابن الشيخ  ـ  31

حسين، بهامش كتاب الفروق للقرافي، دار إحياء الكتب العربيّة لعيسى الحلبي، الطبعة 
األولى سنة 1344هـ.

الموافقات في أصول الشــريعة، ألبي إســحاق إبراهيم بن موســى الشــاطبّي، مع شرح  ـ  32
الشيخ عبد اهللا دراز، نشر المكتبة البخارّية الكبرى بمصر.

الفروق، لشــهاب الدين أبي العباس أحمد بــن إدريس القرافي، الطبعة األولى ســنة  ـ  33
1344هـ و 1346هـ بمطبعة أوالد الحلبي.
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باحث في الفقه اإلسالمي، من الجمهورية اليمنيّة

á``eó`≤e

الحمــد هللا رّب العالمين، والصالة والســالم على رســول اهللا، وعلى آله الهــداة الطاهرين، 
وأصحابه التقاة الراشدين.

وبعد:
فمن خالل عنوان «الذرائع مظهر من مظاهر فقه التوّقع» ُتحاول هذه الورقة اإلسهام في تعزيز 
أهّميّة الموضوع العام لهذه الندوة المباركة، وتروم بتواضع جّم االشــتراك ـ مع بقيّة األوراق األكثر 
قيمة ـ في مهّمة عظيمة، هي اســتدعاء العناصر الحيّة في موروثنا الفقهّي ـ الزاخر بالكثير النافع 
منها ـ والحديث عن إمكانية تطويرها وتوظيفها في تحريك فقه الشــريعة اإلســالميّة بعين مفتوحة 

على المستقبل، بحيث يتبوّأ الفقه اإلسالمّي معها مكانه الطبيعّي في قيادة المجتمعات واألجيال.
وبالنسبة لموضوع «الذرائع مظهر من مظاهر فقه التوّقع» فقد َتم الحديث عنه من خالل جملة 

من العناوين المتعّددة، تحت ثالثة مباحث أو عناوين أساسيّة، هي:
المبحث األول: فقه التوّقع بين حداثة المصطلح وأصالة المضمون.

المبحث الثاني: الذرائع: (تعريفها، مجال إعمالها، تقسيماتها، موقف المذاهب منها).
المبحث الثالث: الذرائع مظهر من مظاهر فقه التوّقع.

واهللا أسأل التوفيق والسداد، وأن يجعل األعمال خالصة لوجهه الكريم، ِإنهُ سميع مجيب.

٭ ٭ ٭
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لعلّ من لوازم الحديث عن الذرائع كمظهر مــن مظاهر فقه التوّقع أن نحاول أّوالً التعّرف على 
شــيء من داللته ومعانيه اللغوّية ونلمس مظــانّ مكوّناته، باعتباره ما يــزال مصطلحاً حديثاً، أو لم 
يشهد بعد التداول الكافي، خاّصة وأنّني لم أعثر ـ في حدود ما توفّر لي من مصادر ـ على ما يكفي 
في هذا الجانب، األمر الذي يدفعني هنا للمحاولة في حدود االستطاعة، وهو ما سيتّم تناوله ضمن 

العناوين التالية:

:á q«¡≤ØdG  Ωƒ∏©dG  Q qƒ£àH  ¬àbÓYh  í∏£°üªdG  áKGóM

عــادة ما يثير الجديد في مجالنا الفقهّي ـ أكان فكرة أو رأيــا ـ مخاوف متفاوتة لدى البعض، 
قد تصل في بعض درجاتها إلى مســتوى الرفض، وأحيانا إلى مســتوى القطيعــة والتصادم، بحيث 
تصبح الفكرة الجديدة محور انقســام تجمع من حولها أنصارًا وخصوماً، ومــع أنّ هذه العادة رّبما 
الزمت بيئات إنســانيّة أخرى ومتعّددة، إّال أنّها في بيئتنا اإلســالميّة والفقهيّة بشكل خاّص تبدو أشّد 

مالزمة وأعمق تجّذرًا، بل وأكثر إثارة(1).
وفيما عدا كتاب اهللا وسنّة رســوله نجد أنّ علماء الفقه اإلســالمّي قد اختلفوا تقريبا حول كلّ 
األصــول األخرى، بــدءًا برفض داود الظاهــرّي وجماعته لإلجمــاع كدليل من أدلّة اإلحــكام، وأنّه 
ال إجماع بعد الصحابة، ونفيهم القياس كذلك، كما حصل االختــالف بين مثبت وناف لبقيّة األدلّة 
األصوليّــة من استحســان واســتصحاب ومصالح مرســلة، َبْيــَد أنّ هذا كونــه اختالفاً في الشــكل 

والمسّميات، وعلى سبيل المثال:
فإنّ المصلحة المرســلة ومثلها االستحســان جميعها نجدها مســتوعبة عند غير القائلين بها، 
ولكن تحت عناوين أخرى، كالقياس الموّســع، أو المناسب المرسل أو المالئم، أو االستحسان(2)، 

أو منطقة الفراغ(3).
وفي ذلك يقول القّرافي: «إنّ المصلحة المرســلة في جميع المذاهب؛ ألنّهم يقيســون ويفّرقون 
بالمناســب، وال يطلبون شــاهدا باالعتبار، وال نعني بالمصلحة إّال ذلك...»، وكذلك األمر بالنسبة 

راجع على سبيل المثال: تعليق ابن حزم على القائلين بسد الذريعة في كتابه: اإلحكام في أصول اإلحكام، 183/6.  (1)
عبد اهللا العزي، فقه المقاصد وأثره على حركة االجتهاد والتقنين الفقهي، بحث قدم في (ندوة التقنين والتجديد اإلســالمي)   (2)

مسقط، 2008م.
علي أكبر حائري: رسالة التقريب، العدد11، 1417هـ ، ص 122.  (3)
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للذرائع كما سيأتي، ولذلك كثيرا ما تترّدد عبارة: «واالختالف بيننا لفظّي»، وعبارة: «ال مشاّحة في 
المصطلحات» ضمن الكثير من بحوث ومناقشات العلماء، وأيضاً فإنّ الموقف المذهبّي من المفهوم 
أو المصطلح قد يتغيّر، ذلــك ألنّ ظروف الزمان ومتغيّراته عادة ما ُتنضج المفاهيم وتظهر أهّميتها 
لمن لم يكن يأخذ بها، وهذا ما ُيفسر تبّدل المواقف المذهبيّة حيال الكثير من المفاهيم األصوليّة 

والمسائل الفقهيّة.
ا يبرز ذلك ما نجده من تعّددّية اآلراء داخل المذهب الواحد في المسألة الواحدة، بل  ولعل ِمم
ن لم يكن  وظهور ما قد ُيعرف بالمذهب القديم والجديد للمجتهد الواحد، واألخذ ببعض األصول ِمم

يأخذ بها.. وهكذا.
وعلى كلّ حال فإنّ فقه التوّقع كعنوان جديد لن يكون بعيدًا عن هذا الســياق، إذ ال بد وأن يثير 
ا اّطلعت عليه إلى حّد اآلن عبارات مجتــزأة في مقال من كتاب بعنوان  بعضاً من ردود األفعــال، َوِمم
(خرافة حركّي) منســوب وفق المقال للشــيخ الجزائرّي، تقول العبارة: «وأغرب من ذلك أنّ بعضهم 
تجاوز فقه الواقع إلى فقه ما لم يقع، كالذي شغف بالتطلّعات المستقبليّة والتوّقعات الغيبيّة التي ما 
كنّا نســمعها إّال من المحلّلين السياســيّين الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخــر، والذين لديهم من 
الغرور ما يدفعهم إلى الهجوم على الغيب لتحليلــه دون أن يرّدهم عن ذلك إيمان وال خوف عدوان 

على أسماء اهللا وصفاته»(1).
وقد انتهى ذلك إلى إخراج أّي توّقع مســتقبلّي عن منهج الشريعة اإلسالميّة؛ ولعلّ هناك الكثير 
ا سيقال حول فقه التوّقع، أو قد قيل ولم أطلع عليه، ليس الرتباطه ـ كما سنرى ـ بعناوين سبقته  ِمم
كفقه الواقع والموازنات وفقه األولوّيات... الخ، وِإنَما ألن جّدة األفكار دائما وأبدًا هي بطبيعتها مثار 
اختالف، وال بأس في ذلك ما دام االختالف يجري في سياقات العلم وفي حدود قيمه؛ ألنّه في هذه 
الحالة يصبح اختــالف تنوّع وعنوان تطوّر ونمــاء، وهذا النوع من االختالف يعتبــر واحدًا من أهّم 
األسباب التي أســهمت في إثراء الفقه اإلســالمّي وتطوير علومه، بل إنّ تاريخ الفقه قد سّجله كفنّ 
من فنون العلم والمعرفــة والتأليف، وهذا أمر جّســدته كتابات العلماء والفقهــاء التي تضّمنت ما 
يمكن تســميّته بالجدل األصولّي في عرضها لآلراء الفقهيّة، ومناقشــة حججها المختلفة، كموسوعة 
(االنتصــار) لإلمام يحيى بن حمــزة (749هـ)، وموســوعة (الضيــاء) للعوتبي (ق5هـ)، و (مســائل 
الخالف) للصيرمي الحنفّي (436هـ)، و (اإلحكام في أصول األحكام) البن حزم الظاهري (456هـ)، 
و (المعونــة للجدل) و (التبصرة في أصول الفقه) ألبي إســحاق الشــيرازي (476هـ)، و (الكافية في 
الجدل) للجويني (487هـ) و (منتهى الوصول واألمل في علمي األصول والجدل) البن حاجب المالكّي 

http://www.sahab.net/forums/showthread.php :عبد اهللا السبيعي: عالم التوقعات بعد فقه الواقع، شبكة سحاب السلفية  (1)
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ا يطول به المقام، ال.. بل  (646هـ) وقبله (المستصفى) للغزالي (505هـ)، وغيرها الكثير الكثير ِمم
«إنّ خريطة التأليف في هذا الفنّ تغّطي أغلب أقاليم العالم اإلسالمّي»(1).

والمهّم في موضوع االختالف هو أن ال يخرج عن الحدود المشــروعة، أو يتحوّل إلى ذريعة لتكفير 
ا يثيــر الفرقة والعداء بيــن أبناء األّمة  أحــد من المســلمين أو إلقصائه أو إلغائه، إلــى غير ذلك ِمم
الواحــدة، ومن هنا ُيمكننا التأكيد علــى أن تحديث اللغة الفقهيّة أمر مهّم ومطلــوب، ليس باعتبار ما 
سبق وحسب، وِإنَما لكونه باإلضافة إلى ذلك أحد المظاهر األساسيّة لخلود هذه الشريعة وقدرتها على 

مخاطبة كلّ العصور، وتقديم مضامينها في قوالب جديدة لفظيّة وموضوعيّة حيّة ومفهومة ومالئمة.
إنّ عمليّة تحديث اللغة الفقهيّة هي اســتدعاء حقيقّي للفقه إلى ســاحات العمــل وميادين الفعل 
والتفاعل في دوائرها وأنساقها المتعّددة خاّصة وعاّمة، ودونما شّك فإنّ في ذلك ضمانة أكيدة ومهّمة 
الستمرارّية التواصل مع هذه الشريعة واإلفادة من قدراتها الفائقة والنادرة في تحريك الواقع وتوجيهه 
ـ بعيدا عن الصيغ الغثائيّة ـ نحو مستقبل أفضل يعدنا بعطاء وسخاء وقوّة وعّزة، رسالة ديننا اإلسالمّي 
ة المســّميات عادة ما تأتي كعناوين الفتة إلى أشياء غائبة في واقع العمل الفقهّي،  إنّ جد العظيم. ثم
ا تفرض التطوّرات حضورها واســتيعابها كمتطلّبات لتقويــم عمليّة االجتهاد والتجديد، فقد جاء  هي ِمم
مثــًال (فقه المقاصد) كعنوان جديد ليلفــت النظر الفقهّي إلى ردم الهوّة بيــن الجزء والكلّ، وإظهار 
ا أعاد للعالقة بين جزئيّات الشريعة وكلّيّاتها تناغمها  خطورة بقائها على حركة االجتهاد والتجديد، ِمم
واعتبارها، وكان لذلك أثره اإليجابّي الكبير على حركة االجتهاد والتجديد واإلصالح، وقد أشرت إلى 
ذلك ـ بتفصيل أكثر ـ فــي بحث بعنوان (فقه المقاصد وأثره على حركة االجتهاد والتقنين الفقهّي)(2)، 
ومثل ذلك ما يســّمى بـ(فقه النظرّية) فإنّه عنــوان معاصر يحمل خصائص ذات مــردود إيجابّي على 
المســتوى الفقهّي والعملّي(3). وجاء (فقه الواقع) كذلك ليلفت النظر الفقهّي باّتجاه كسر حالة العزلة 
التي أضعفت عالقة الفقه بمســتجّدات الحياة، وكذلك الحال بالنسبة لفقه التوّقع، فإنّه يأتي لترسيخ 
أهّميّة الفقه في ُبعده االستشــرافّي واســتدعاء قدراته المركزة في هذا الجانب ليقود الواقع بدالً عن 
مالحقته كما هو مالحــظ، وهكذا تبقى حداثــة وتحديث المصطلحات مفاتيح تجديــد، وعطاء فقهّي 
مســتمّر، يواكب التطــوّرات ويحكمهــا كما هو المفتــرض؛ وألهّميّة ذلــك فقد كانــت المطالبة بهذا 
التحديــث، وتحويل اللغة الفقهيّــة من لغة النخبة إلى لغــة مفهومة من قبل قطاعات أوســع من بين 

المقترحات التي اقترحها المؤتمر الخامس عشر للوحدة اإلسالميّة(4).

مجلة التسامح، العدد 20، ص 186.  (1)
قدم هذا البحث في (ندوة التقنين والتجديد في الفقه اإلسالمي الحديث المعاصر) مسقط/2008م.  (2)

انظر: االجتهاد والتجديد، 120/2، فقه النظرية معرفة وتطبيق.  (3)
انظر: االجتهاد والتجديد، 12/2.  (4)
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ومع ذلك فإنّ حداثة أو تحديــث المصطلح الفقهّي يجب أن ال يعني أبــدًا غربته عن المصادر 
الشــرعيّة، أو ترك المصطلحات القديمة أو محوها من الكتب بقدر ما يعنــي إحداث «تغيّيرات في 
جوانب تلك المصطلحــات القديمة، حتّى نتمكن على ضوئها من درك معانــي تلك المصطلحات بما 
يؤّدي إلى إجادة العمليّة االســتنباطيّة أكثر فأكثر»(1)، وهكذا فلكي يكون المصطلح شــرعيّاً ال بّد أن 
يحتفظ باألصالة إلى جانب المعاصرة، كيما تصبــح أصالته دليل معاصرته، مثلما تصبح معاصرته 
دليــل أصالته، إذ بهذا الشــكل ـ فقط ـ يعكس المصطلــح أو الفكرة الجديــدة ديمومة وخلود هذه 

الشريعة، ويسّجل حركتها وعبورها للزمان.

وبهذا الســياق يمكننا الكشــف عن أصالة (فقه التوّقــع) والتعّرف على ما يمكــن أن يكون من 
مالمحــه، وذلك من خالل الوقوف على شــيء من التأصيل له كفكرة، ولعــلّ مظانّ ذلك تكمن في 
البحث عن معاني هذه الفكرة (فقه التوّقع) وإطالقاتها في فضاء لغتنا العربيّة وفي القرآن الكريم، 

وفي العقل اإلسالمّي والفقه والمنظومة اإلسالميّة بشكل عامّ.

1 ـ في اللغة العربّية:
التوّقع لغة: قد يعني التنّظر، كما قد يعني التبّصر والترّقب.

أ ـ التوّقع بمعنى: التنّظر، من نظر ينظر نظــرًا، وتقول: نظرُت إلى كذا وكذا من نظر العين 
ونظر القلب، يقول القائل للمؤمل برجوّه: إنّما ننظــر إلى اهللا ثم إليك، أي ِإنَما أتوّقع فضل اهللا(2). 

وتنّظرت الشيء: أي توّقعته، قال ابن سيّده: التنّظر: توّقع ما تنتظره.

ب ـ التوّقع بمعنى: التبّصر، وهــو التأّمل والتعّرف(3)، ومنه البصيرة، قــال الليث: والبصيرة: 
اســم ِلما أعتقد في القلب من الدين وتحقيق األمر، وقيل: البصيرة: الفطنة، وإنّه لبصير باألشياء، 
أي عالم بها، وعن اللحياني: يقال للفراســة الصادقة: فراســة ذات بصيرة، ومــن معاني البصيرة: 

العبرة، يقال: أما لك بصيرة في هذا؟ أي عبرة تعتبر بها، وأنشد:

في الذاهبين األّولين من القرون لنا بصائر.

رسالة التقريب، العدد 4، 1414هـ ، ص 60 بتصرف.  (1)
لسان العرب: 215/5.  (2)

لسان العرب: 291/14.  (3)



فـــقــــه الــتــوقــــع252 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

أي عبر(1)، وتبّصر في رأيه واســتبصر: تبيّن ما يأتيه من خير وشــّر(2)، والتنّظر بمعنى: العلم، 
يفيد الرؤية، قال ابن سيده: النظر بالعين والقلب(3).

وبالتالي فإنّ الدالالت اللغوّية للفظة (التوّقع) تتّجه إلــى معنى الرصد والمتابعة، وأخذ العبرة 
والتبيّن والتبّصر في األمر، والتأّمل في الشيء والتعّرف عليه ذاتاً وعاقبة أو مآالً.

2 ـ القرآن الكريم:
وهذه المعاني اللغوّية تجد موقعها وأنساقها وإطالقاتها الشرعيّة في القرآن الكريم، األمر 
الذي يكســب فقه التوّقع أصالة االنتماء إلى محيط ديننا الحنيف، ويمنحه كمنهج إمكانيّة بناء 
مكوّناته، واكتســاب دالالته العميقة عبر االّتصال بمنهج اإلبصار الذي تكتنزه مصادر الشريعة 
الســمحاء، وفي مقدمتها كتاب اهللا الذي ﴿ k j i h g f e d c ﴾ [فّصلت: 42] 
ا يحتاجه  حيث نلمس فيه دالالت العبرة والتفكّر والتأّمل والتعــّرف والعلم والمعرفة ونحوها ِمم
فقه التوّقع من مكوّنات بحســب معانيه اللغوّية، وهي ال ريب اســتفادة مــن منهج إبصارّي دقيق 

ومتميّز.

ذلك أنّ إخراج الناس من حالة الظلمة وانعدام الرؤية إلى حالة النور واإلبصار واإلدراك تعّد 
 ﴾ áàß Þ Ý  ﴿ :إحدى مهّمات هذا الدين العظيم وشــريعته الغّراء، قال تعالى

[األحزاب: 43] ولعلّ من تجليّات هذا التميّز وهذه الدّقة العالية من اإلبصار واالستشراف ما يلي:

أ ـ وضوح وســعة المقاصد واألهــداف التي دعت إليها شــريعة القرآن، وفــوق ذلك لم يكتف 
ـ (علم الطريق) إلى هذه األهداف  القرآن بتحديد المقاصد وحســب، وِإنَما قّدم ما يمكن تســميّته ب
والمقاصــد، فكانت أوامر القرآن ونواهيــه بمثابة الخطط والبرامج المؤّديــة إليها، في منهج ناغم 
الســنن، وصافح العقول، وأرشد إلى استشــراف النتيجة من خالل مقّدماتها، والمسبّبات من خالل 
أســبابها، فدعا إلى النظر والتأّمل والتفكّر والسير في األرض، واســتعمال العقل في إدراك عواقب 
األمور، واالســتعانة بالتجــارب، والتقاط العبرة والــدرس من الماضي ومن الحــوادث، قال تعالى: 
 vu  t  s  r  q  p  o ﴿ [النمــل: 51]   ﴾ s  r  q  p  o ﴿
 ` _ ^ ]\ [ Z YX W V U T S R ﴿ [69 :النمــل] ﴾ w

a ﴾ [الروم: 9]، ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [العنكبوت: 3] وآيات كثيرة وكثيرة.

لسان العرب: 64/4.  (1)
تاج العروس، 24/1 - 25.  (2)

لسان العرب: 64/4.  (3)
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ب ـ ونالحظ أنّ القرآن عبّر عن رؤية استشرافيّة متميّزة في دّقتها، وفي مساحة إشعاعها الممتّد 
على ما بعد حدود ما تســميّه الدراسات المستقبليّة األخرى بالمســتقبل القريب، حيث تحّدده معظم 
هذه الدراسات بثالثين ســنة(1)، وهو ما يعني عدم قدرتها على إحراز توّقعات جديدة ِلما بعد ذلك، 
إذ هي تراه في حكم المســتقبل البعيــد، أو غير المنظور كما تســّميه هذه الدراســات(2)، وهو ما 

ال تملك خّطته وال خارطة الطريق إليه، باعتباره أمرًا بعيدًا والطريق إليه طويًال ومظلماً.
فــي حين نجد رؤية القــرآن الكريم تحّدثت عن المســتقبل بكلّ امتداداتــه الزمنيّة في الدنيا 
واآلخرة، وبمنطق اليوم والغد، قال تعالى: ﴿ 2 3 4 5 6 ﴾ [الحشر: 18] وكأنّ المستقبل 
فــي الدنيا جزء مــن الحاضر أو من اليوم فــي مقابل المســتقبل األخروّي الذي عبــرت عنه اآلية 
الكريمة بالغد، وهو الذي ال تكاد تراه المناهج األخرى لشــّدة بعــده عنها وبعدها عنه، وصدق اهللا 
القائــل: ﴿ Ë Ê ❁ È Ç Æ ﴾ [المعــارج: 6، 7]، وفي ذلك ما يعكس قــوّة اإلبصار واإلدراك 
العميقين في منهجنا القرآنّي، بحيــث ال يمكن أن تضاهى أو تماثل فــي أّي منهج آخر، فإذا كانت 

المسافات تبدو طويلة ومعيقة في المناهج األخرى، فإنّها ال تبدو كذلك في منهج القرآن.
ج ـ ونالحــظ أنّ الطريق إلى تحقيق ما أراده لنا ديننا وشــريعتنا مــن مقاصد النعم (كالعدل 
والحرية والكرامة والعّزة والمنعة واإليمان...) هو طريق وصفه القرآن العظيم بالمواصفات التالية: 
بأنّه (صراط) أي ســهل، وبأنّه (مستقيم)؛ وبأنّه (مجرب؟)، ومن مجموع هذه المواصفات ندرك بأنّ 
هذا الطريق هو أســهل وأســرع وأقرب وأقوم الطرق على تحقيق ذلك، ويزيدنا اطمئناناً بأنّه طريق 
مجّرب، وألنّه كذلك فنحن كمســلمين مطالبون في شــرعة القرآن باســتحضاره على الدوام ضمن 
قراءتنا اليوميّة في كلّ صالة؛ لقوله تعالى: ﴿ 7 8 9 ❁    ; > = < ? 
@ C B A ﴾ [الفاتحــة: 6، 7] وهذا الدعاء نجد إجابته فيما أرشدنا اهللا تعالى إليه 

بقوله: ﴿ / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [اإلسراء: 9].
نعم، لقد تضّمن القرآن كمنهج كلّ مقوّمات الهداية والتوّقع السليم، فأبان طريق الحقّ الذي 
تنســب إليه كلّ مصلحة، وطريق الباطل الذي تنســب إليه كلّ مفســدة، قال تعالى بشأن األّول: 
﴿ Z Y X W VU T S R Q P ] ﴾ [يوســف: 108]، وقال تعالى بشأن الثاني: 

﴿ U T S R Q P ﴾ [األنعام: 55].
ولم يغــادر هذا المنهــج الرّباني صغيــرة وال كبيــرة فيما يتعلّــق بمكوّنات هذيــن الطريقين 
ومواصفاتهمــا إّال ووضع المســلم في صورتهــا، قال تعالــى: ﴿ q p ﴾ [البلــد: 10] بحيث 

انظر: مجلة التسامح: 250/20.  (1)
وليد عبد الحي: الدراسات المستقبلية النشأة والتطور، مجلة التسامح، 72/3.  (2)
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أصبحت مواصفات كلّ طريق وسالكها ونتائج السير فيها أمرًا معروفاً بشكٍل مسبق، وعلى نحو سننّي 
 É È ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :ال يجري عليــه التغيّر، قال تعالــى

Ì Ë Ê ﴾ [فاطر: 43].

وبال شــّك فــإنّ التوّقع يعتبر مــن أهّم الوظائــف المالصقة للســننيّة، قال تعالى فــي توّعده 
للمشــركين بالعاقبة المتوّقعة: ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [فاطر: 44]، 
وفي هذا دعوة إلى االعتبار، فقد كان عليهم أن يتوّقعوا مصيرًا مســتقبليّاً ومشــابهاً لمصير من كان 
قبلهم، وقال اهللا تعالى: ﴿ ¾ ¿ ﴾ [العنكبوت: 38]، أي أنّهــم أتو ما أتوه وقد تبيّن لهم أنّ 
 L K J I HG F ﴿ :عاقبته عذابهم، والدليل على ذلك قوله تعالى

M ﴾ [العنكبوت: 40](1).
 Ê É È ﴿ :ولذلك فإنّ نوحاً ‰ توّقع مستقبًال معيّناً لقومه، ودعا عليهم بناءً على ذلك
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [نــوح: 27] قال الرازي: «إن قيل: كيف عرف نوح ‰ ذلك؟ 

قلنا: بالنّص واالستقراء:
فأّما النّص قوله تعالى: ﴿  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [هود: 36].

بهم»(2). خمسين عاماً، فعرف طباعهم وجر وأّما االستقراء فهو أنّه لبث في قومها ألف سنة إال
وعلى أســاس من هذا المنهج والبيان الواضحين قامت وتقوم مســؤوليّة المسلم فردًا ومجتمعاً 
ـ ، ولم يعد من حقّ المسلم أن يتمّســك بأّي عذر في المستقبل أو مسوغ لتبرير ما قد  وأّمًة ـ أيضاً 
يكــون عليه حاله وقت ذاك، وحتّى كلمــة (لو) ال وجود لها إّال في قاموس غير المســلم قال تعالى: 

﴿  ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [الملك: 10].

3 ـ العقل:
ويجد فقــه التوّقع معانيه أيضاً في العقل اإلســالمّي، إذ تكاد تكون مفــردة الفهم والتوّقع وما 
يتعلّق بهما من معاني الرصــد والمتابعة والعبرة والتبّصر والتفكّر والترّقب والتنّظر وإدراك العاقبة، 
جميعها تكاد تكون مهّمات عقليّة، بل إنّ ملكة اإلدراك التي يناط بها الفهم والتصوّر والتوّقع تعّد من 
أهّم خصائص العقل الذي «يتأّمل فيما يدركه ويقلّبه على وجوهه ويســتخرج منه بواطنه وأســراره، 

ويبني عليها نتائجه وأحكامه، ويوازن بين األضداد ويتبّصر ويتدّبر»(3).

تاج العروس، 24/1 - 25.  (1)
التسامح، العدد 20، ص 242.  (2)

التقريب بين المذاهب اإلسالمية الكالمية، رسالة التقريب، ص 56، العدد3، 1414هـ.  (3)
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وقد قيل في حــّد العقل بأنّه: «االنتقال من المعلوم إلى المجهــول» وفي ذلك كلّه مدخل أصيل 
الكتســاب فقه التوّقع شــرعيّة الوجود والتكوين والعمل، ذلك أنّه ال منافاة بين العقل السليم وبين 
الشــرع في صريح نصوصه ومقاصده(1)، بل هو الدالة األولى على اإليمان باهللا وبرســوله وبشريعته 

التي هي مصدر كلّ شرعيّة كما هو معلوم(2).

ومن هنا اســتحقّ ديننا اإلســالم أن يكون (دين الذين يفكّرون)(3) مذ جعل العقل في شــريعته 
مســتقّر الخطاب ومناط التكليف، ومذ بات مطلوباً من اإلنسان أن يتفكّر وأن يتنّظر فيما تدعوا إليه 
شــريعة القرآن من المقاصــد العالية التــي تحقّق عمران الدنيــا وتعمير اآلخــرة، وتلحق الرحمة 
 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ﴿ :بالعالمين، قال تعالى
[سبأ: 46]. واستعمال وظائف العقل ـ من تأّمل وتدّبر وتفكّر، وعلم وتعلّم، وتذّكر وبصر وتبّصر ـ يمثّل 
 \ [ Z Y ﴿ :عالمات فارقة بين أصحاب القرآن وغيرهم، قال تعالى في حقّ المتفكّرين
 k  j  i  h  g  f  e❁c  b  a  `  _  ^  ]
y x w v u t s r q p o n m l ﴾ [آل عمران: 190، 191]، 
 ED C B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ :ـر وقال تعالى في حقّ من ال يتفكـ
K J I H G F ﴾ [البقــرة: 171]، وقال: ﴿  ! " # $ % & ') ( 
 @ ? >= < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

A ﴾ [األعراف: 179].

وآيات كثيرة أخرى جعلت العقل اإلســالمّي المتشبّع بروح الشــريعة في جزئيّاتها وكلّيّاتها، وفي 
نصوصها ومقاصدها علــى درجة عالية مــن األهّميّة، بل إلــى درجة أوصلت العقــل عند المذاهب 
العدليّة إلى مرتبة عاليــة ومتقّدمة، وهذا بطبيعة الحال يســبغ على فقه التوّقــع معنى (األصالة)، 

ويدلّه إلى أشرف المكوّنات والمضامين.

4 ـ الفقه والقواعد الفقهّية واألصولّية:
يزخر فقهنا بالكثير من العبارات واألحكام والقواعد التي يمكن أن تســاعد بشكل مباشر أ ـ  

أو غير مباشر على تلّمس أصالة فقه التوّقع، وإبراز هوّية موضوعه القائم في أساسه على 
مراعاة المستقبل، بحيث يمكن القول: إن موروث الفقه اإلسالمّي قد عرف العمل الفقهّي 

الشيخ الخليلي: االجتهاد وأثره في التجديد، ضمن مجموعة بحوث االجتهاد والتجديد، 102/1.  (1)
للمزيد حول ذلك راجع كتاب: أصول دين اإلسالم، عبد اهللا محمد إسماعيل، ص 40 - 56.  (2)
للمزيد راجع كتاب: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، محمد الغزالي، دار الشروق.  (3)
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التوّقعّي، وإن هو لم يتبلور على فكرة مســتقلّة وهذا واضح في حــوارات العلماء والفقهاء 
حول شرعيّة البحث في أمور مستقبليّة، وما أثير من تعلّق ذلك بعلم الغيب المحظور على 
اإلنســان، قال الرازي: «الغيب ينقســم إلى: ما عليه دليل، وإلى ما ليس عليه دليل، أّما 
الــذي ال دليل عليه فهو 4 العالم به ال غيره، وأما الذي عليــه دليل فال يمتنع أن نقول: 
ـ «جواز اإلخبار عن الشــي ووقوعه  نعلم مــن الغيب ما لنا عليه دليل»(1). وقال ابن حجر ب
في المستقبل، بناء على غلبة الظنّ... مع وجود القرينة القوّية لذلك»(2) ونصوص وأقوال 
أخــرى، وحتّى لفظــة (التوّقع) نفســها ُوجدت فــي بعض الكتابــات الفقهيّــة، كموافقات 

الشاطبّي(3)، وأّما معانيها وإطالقاتها في الفقه فكثيرة جّدًا.
وواضح ـ أيضاً ـ فيما تعبّر عنه الكثير من أحكام الفقه التي راعت المســتقبل، ويمكن أن ب ـ  

يؤخذ كأمثلة على ذلك بعض ما بني على أصل الذريعة فتحاً وسّدًا من أحكام ـ كما سنرى 
ـ ، وكذلــك ما تضّمنته الكتب الفقهيّة من أمثلة على المصالح المرســلة ونحوها ِلما بين 

هذا األصل وأصل الذرائع من ارتباط شديد(4).
وأيضاً نجد أنّ فقه التوّقع حاضر في طبيعة التوّجه المنهجّي لعلم األصول، وضمن الكثير ج ـ  

من قواعده األصوليّــة كقواعد الترجيح والتعــارض والتزاحم، وما يحتاجــه إعمالها من 
موازنــات تتّصل قطعاً بمــا يعنيه فقه التوّقــع، وكقاعدة (الضرورة) باعتبارها تشــير إلى 
االســتثناءات المتوّقعة على األصل الموجود، وفي ذلك معنى التوّقع المنهجّي أو األصولّي، 
واستشــراف المؤثرات المتوّقعة التي قد تحدث في المســتقبل، وغيــر ذلك من القواعد، 
كقاعدة (اعتبــار الزمان والمــكان) حيث تفيد: اســتحضارًا في العقل الفقهــّي لتطوّرات 
الزمان وتغيّراته المستقبليّة، على أنّ قاعدة (اعتبار المآل) كأصل كبير من أصول الشريعة 
يعتبر بحّد ذاته أحد األركان األساســيّة فــي فقه التوّقع، أو لنقل: هــو صورته األبرز في 
التاريخيّــة الفقهيّة واألصوليّة، وهو أصل عملّي معتبر، يجد شــرعيّته في صميم المنهجيّة 
التي قامت عليها شــريعة اإلسالم، األمر الذي يؤّصل بشــكل واضح لفقه التوّقع، وتأكيدًا 
على ذلك فإنّنا ســنتناول فيما يأتي قاعدة (الذرائع فتحاً وســّدًا) كمظهر من مظاهر فقه 

التوّقع، باعتبارها قاعدة قامت على أساس هذا األصل، وهو اعتبار المآل(5).

مفاتيح الغيب، 32/2.  (1)
فتح الباري، 262/6.  (2)

قال الشــاطبي: «... ما أصله اإلباحة للحاجة أو للضرورة، إال أنه تتجاذبه العــوارض المضادة ألصل اإلباحة وقوعاً أو توقعاً»   (3)
[الموافقات، 181/1] وتكررت في كثير من المواضع، منها، 184/1، 167/1، 186/1، وغيرها.

انظر في ذلك: عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه، ص 250 - 251.  (4)
الموافقات: 198/4.  (5)
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:™ qbƒàdG  ¬≤a  ájƒg

وســندًا ِلما تقّدم، فقد يقال بشــأن هذا النوع من الفقه: بأنّه بحث فقهّي أو عقلّي، وقد ينسبه 
آخر إلى (علم أصول الفقه)، وثالث قد ينســبه إلَى العلوم الفكرّيــة، باعتباره يتوّقف ـ أيضاً ـ على 
ترتيب مقّدمات فكرّية، يتّم من خاللها وفي ســياقها الوصول على حالة من االستشــراف المستقبلّي 

لنتائج فعل معيّن أو حكم معيّن.
والحقيقة: أنّ كلّ هذه الجوانب مقّدرة، ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار، فجميعها تتداخل كمصادر 
ضرورّية في بنــاء فقه التوّقع، وهو ما يصبح معــه هذا الفقه ذا هوّية مرّكبة، يتداخل فيها الســمع 
والعقل والعرف والتجربة والخبرة، وتتشابك فيها الصالت مع كثير من العلوم اإلنسانيّة واإلسالميّة 
كمتطلّبات تحقّق االستفادة القصوى من هذا الفقه في تحليل الماضي.. وفهم الحاضر.. وصوالً إلى 

استشراف المستقبل، وتجسير هذه الثالثيّة الزمنيّة إن صّح التعبير.

:™ qbƒàdG  ¬≤a  ôgÉ¶e  øe  ô¡¶ªc  á©jQòdG  »a  åëÑdG  á q« qªgCG

وقد يعّد البحث في مظاهر هذا الفقه ونقدها من ضرورّيات اســتكمال أبنيّته واستيفاء ضوابطه 
المنهجيّة، باعتبــار أنّ مظاهره المؤّصلة لتراثنا الفقهّي كأصل أو قاعدة الذرائع، ال يؤّصل فحســب 
لفقه التوّقع كمصطلح جديد، وِإنَما يكشــف إلى جانب ذلك عن أجزاء مهّمة من الخارطة المعرفيّة 
التي قد تكشــف عن مكوّنات هذا الفقه، وقد يكون ذلك مهّماً ـ أيضاً ـ في استدعاء العناصر الحيّة 
والمؤثّرة إيجاباً، وتحييد ما قد يكون هنالك من عناصر أثّرت أو ســتؤثّر ســلباً، أو دفعت أو ستدفع 
على بناءات فقهيّة على أســاس من التوّقع الفاسد، والذريعة بحّد ذاتها تكتسب أهّميّة كبرى في علم 
األصول، لما لها من دور كبير في حســم ماّدة الفســاد من خالل إغالق الطرق المؤّدية إليها، وفي 

رفع الضيق والمشقّة وتيسير سبل العيش والحياة من خالل فتح (الذريعة) أو فتح (سّد الذريعة).
وقد وصفها ابــن القيم: بأنّها أحد أربــاع التكليف، أو الدين، بقوله: «وباب ســّد الذرائع أحد 

أرباع التكليف فإنّه أمر ونهي:
واألمر نوعان:

أحدهما: مقصود لنفسه. –
والثاني: وسيلة على المقصود. –

والنهي نوعان:
أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه. –
والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة. –
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فصار ســّد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين»(1)، وهذا الوصف ِإنَما قصد به ابن 
القيم الذريعة في جانب ســّدها، فإذا أضيف إليها جانبها اآلخر وهــو الفتح، أمكننا وصف الذرائع 

بكونها أكثر من ربع التكليف.

فما هي الذريعـــة؟ وما عالقتها بفقـــه التوّقع؟ وما هي العناصر التـــي تجعلها مظهرا من 
مظاهر فقه التوّقع؟ ذلك ما سوف يتّم التطّرق إليه في المبحثين القادمين.

٭ ٭ ٭
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التعريف اللغوّي:
ل بوســيلة(2)، والجمع: ذرائع، وقتل  الذريعة لغة: هي الوســيلة، وقد تذرّع فالن بذريعة، أي توس

ذريع، أي سريعة.

والذريعة: السبب إلى الشــيء، يقال فالن: ذريعتي إليك، أي وســيلتي ووصلتي الذي أتسبّب به 
إليك، وهي أيضاً: ما يتوّصل به إلى غيره من أسباب(3)، منه قوله تعالى: ﴿ & ' ) ( * ﴾ 

[الكهف: 84].

والوسيلة والواسلة: من وســل، وهي المنزلة الدرجة والقربة، وتوّســل إليه بوسيلة: إذا تقّرب 
 ﴾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ : 4 إليه بعمل، وهي الوصلة والقربى، قال اهللا

[اإلسراء: 57]، وفي الشعر العربّي، قال لبيد:

بلى كلّ ذي لّب إلى اهللا واسل(4).

إعالم الموقعين: 159/3.  (1)
مختار الصحاح: 39.  (2)
لسان العرب: 96/8.  (3)

تاج العروس، 7574/1.  (4)
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التعريف الفقهّي للذرائع:
ا في االصطالح الفقهّي، فقد اختلف الفقهاء في تعريفهم للذرائع، بين معّمم ومخّصص،  وأَم
فمن أخذ الذريعة بالمعنى اللغوّي العام اعتبر الذريعة مصطلحاً شــامًال لكلّ ما يتّخذ وسيلة أو 
طريقاً إلى شيء آخر، فتسّد إذا كان طرقاً على المفسدة، وتفتح إذا كان طريقاً إلى المصلحة، 
ومّمن أخذ بهــذا المعنى العامّ للذريعة عدد مــن الفقهاء، قال القرافي: فــي كتابه (الفروق): 
«اعلــم أنّ الذريعة كمــا يجب ســّدها يجب فتحهــا، وتكره وتنــدب وتباح، فــإنّ الذريعة هي 
الوســيلة»(1)، وهو ما أخذ به ابن تيمية(2)، وتابعه تلميذه ابن القيّم، بقوله: «الذريعة: ما كانت 

وسيلة وطريقاً إلَى الشيء»(3).
ا من تناول الذريعة بالمعنى الخاّص فقد قصرها على ما فيه تذرّع إلى ممنوع، بمعنى: أنّ  وأَم
الذريعة حينما تطلق فإنّها وفق هذا الرأي تؤّدي المعنى المعروف لقاعدة (سّد الذريعة)، أي أنّها 

«حسم ماّدة وسائل الفساد، دفعاً لها»(4).
ـ : التوّسل بما هو مصلحة إلى مفسدة»(5). قال الشاطبّي: «حقيقتها ـ أي الذرائع 

وقــال القاضي عبد الوّهــاب: «الذرائع: هي األمر الــذي ظاهره الجــواز ـ إذا قويت التهمة 
فالتطّرق به ـ إلى الممنوع»(6).

كما عّرفها الباجي بقوله: «الذرائع: هي المسألة التي ظاهرها اإلباحة ويتوّصل بها إلى فعل 
محظور»(7).

ويبدو أنّ تعريف الذرائع بالمعنــى الخاّص، أي بالمعنى الذي يحصرها في دائرة الوســائل 
الممنوعة هو المعنى الشائع في عرف الفقهاء(8)، وهو ما أشار إليه ابن تيمية بقوله عن الذريعة: 
«ما كان وســيلة وطريقاً على ال شــيء، لكن صارت في عــرف الفقهاء: عبارة عّمــا أفضت إلى 

محّرم»(9).

د. أم نائل: فقه الوسائل في الشريعة اإلسالمية، كتاب األمة، العدد 120، ص 32.  (1)
ابن تيمية: الفتاوى الكبرى، 172/6.  (2)

إعالم الموقعين: 135/3.  (3)

القرافي: الفروق، 37/2.  (4)
فقه الوسائل: 33.  (5)

السابق: 33.  (6)
فقه الوسائل: 33.  (7)

انظر في ذلك: زيدان عبد الكريم، أصول الفقه، ص 245.  (8)
ابن تيمية: الفتاوى الكبرى، 172/6.  (9)
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ولعلّ الســبب في ذلك يعود على كون «التروك الشــرعيّة أهّم من األفعال، إذ األولى مشروعة 
للطفية؟ التي هي نفع للمكلّف، ومن المعلوم أنّ االحتراز عن المضّرة أهّم من طلب النفع»(1).

ورّبمــا ألنّ الذريعــة بالمعنــى العام تســتلزم على جانب «الســّد أمــام المفســدة الفتح أمام 
المصلحــة»، والفتــح ِإنَما هو رفع الموانــع، أي أنّه يتّجه علــى ذريعة مســدودة فيفتحها، ومن هذه 
الذرائع ما قد يكون محّرماً لذاته كما هو معروف، وفي هذا مدعاة الستباحة المحّرمات أمام مجّرد 
المصلحة، وعلى ســبيل المثال: فإنّ مّما ذكره بعض العلماء كأمثلة على فتح الذرائع جواز دفع المال 
للدولة المحاربة دفعاً لخطرها، فإنّ دفع المال من حيث األصل محّرم ألنّه ذريعة إلى تقوية األعداء، 
والفتح في هذا المثال يعني إباحة المحّرم، وعليــه فإنّ الضابط هنا ال ينبغي أن يكون مجّرد قاعدة 
(فتح الذرائع)، وإنما تمثّله في هــذه الحالة قواعد (الضرورة واالضطرار) التــي تقّرر بأنّ المحّرم 
ال يبيحه إّال خشية التلف ونحوه، وهي بهذا تختلف عن المعيار العام لفتح الذريعة، فالمصلحة التي 

رعاها المشرع وفق هذا المعيار هي الحاجة(2) التي ال تبلغ في مشقّتها درجة الضرورة.
ولذلك قيل في شــأن األخيرة: بأنّه «يجب ترك الواجب لتــرك المحّرم، وال يجوز فعل المحّرم 
لفعل الواجب، وذلك عند تعارض ترك الواجب وفعل المحّرم، كمن منعه القادر على الصالة إن لم 

يشرب الخمر فإنّه يتعيّن عليه ترك الصالة»(3).
لذا وجد من يقول: بأنّ التفريق بين الذريعة والوسيلة هو األسلم(4)، ومن هنا رُبَما أدركنا كيف 
غلب المعنى الخاّص للذريعة معناها العامّ، فصارت الذريعة في العرف الفقهّي تفيد: ســّد الذريعة، 
أي منع الوسيلة المفضية إلى ممنوع شرعاً، ومع ذلك فإنّ أغلب الدراسات المعاصرة تعتمد استعمال 
الذرائع بمعناها العامّ الذي يفيد: كلّ ما اّتخذ وســيلة إلى غيره(5)، وليس في هذا بأساً إذا ما قّدر 

كلّ شيء بقدره، وتوافر لكلّ ضوابطه الشرعيّة.

:kÉëàah  G qó°S  ™FGQòdG  ∫ÉªYEG  ∫Éée

وقد انعكس هذا الفارق بين التوّجهين الســابقين في تعريف الذرائع على طبيعة وحدود المجال 
العملّي لها سّدًا وفتحاً:

معيار األفهام في مناسبات األحكام، مخ ـ .  (1)
انظر: القواعد الفقهية الكبرى، ص 18.  (2)

معيار األفهام في مناسبات األحكام، مخ ـ .  (3)
انظر: د. بشير بن مولود جحيش: االجتهاد التنزيلي، سلسة كتب األمة، العدد 93، مكتبة إسالم ويب، المكتبة اإلسالمية:  (4)

http: //www.islamweb.net/newlibrary/umma.php

انظر في ذلك: فقه الوسائل، أم نائل: 29، كتاب األمة، العدد 120، 1428هـ.  (5)
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1 ـ فنجد أنّ الذرائع بمعناها العامّ يتّســع، بحيث يشــمل معناها مطلق الوسائل، فالذريعة وفق 
المعنى العامّ تشمل:

«الوســيلة الجائزة التي يتوّســل بها إلى مقصد جائز، والوســيلة الجائزة التي يتوّسل بها إلى 
مقصد َمحظور، والوســيلة المحظورة التي يتوّســل بها إلى مقصد جائز، والوســيلة المحظورة التي 

يتوّسل بها إلى مقصد محظور»(1).
وبالتالــي تصبح األفعــال الجائزة في ذاتهــا، وكذلك األفعــال المحّرمة في ذاتهــا، واألفعال 

المحّرمة لغيرها مجاالً ذرائعيّاً تسّد وتفتح بحسب إفضائها إلى مفسدة أو مصلحة.
ولهذا ذكر ابن القيّم أقسام الذرائع بالمعنى العامّ جعل أّول قسم منها: المحّرم لذاته، وذلك 
بقوله: «أن يكون وضعه لإلفضاء إليها ـ أي المفسدة ـ كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، 
وكالقذف المفضي إلى مفســدة الفرية، والزنا المفضي إلى اختالط المياه وفساد الفراش.. ونحو 

ذلك، فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها»(2).
والواقع أنّ األخذ بهذا المعنى يجعل من األفعال المحّرمة لذاتها إلى جانب الجائزة في أصلها، 
والمحّرمة لغيرها مجاالً للســّد والفتح الذرائعّي، وهو مجال واســع يقتضي كما هو معروف شــمول 
معظــم المنظومة األصوليّــة وإدراج الكثير من قواعدها تحــت عنوان الذرائــع كالمقّدمات والتوابع 

واألسباب والشروط وانتفاء الموانع وقواعد الضرورة والمصالح المرسلة... الخ.
ا هو مباح  2 ـ وأمــا مجال الذرائع وفق المعنى الخاّص، فيتحّدد فقط فيما أفضى إلى ممنوع ِمم
ا ما كان منطوياً على مفسدة في ذاته كشرب  جائز بأصله، كإجارة العقار لمن يســتعمله للقمار، وأَم
المسكر المفضي إلى مفســدة السكر، فليس من الذرائع وفق هذا المعنى، ال.. بل أنّ بعض من أخذ 
بالمعنى العامّ للذرائع(3) لم يعتبر ذلك من الذرائع، لكونها مفاسد محّرمة لذاتها وال تحتاج إلى أن 

تطبّق عليها قاعدة (سّد الذرائع).

ولهذا علّق الشــيخ أبو زهرة على الكالم المتقّدم البن القيّــم ـ حينما جعل المحّرم لذاته أحد 
أقســام الذرائع ـ وبيّن أنّ هذا ال يســتقيم، وأنّ ما ذكــره ابن القيّم من أمثلة ال يعــّد من الذرائع؛ 
لكونها مفاسد في ذاتها(4)، كما أنّ الذريعة وفق المعنى الخاّص والشائع في كتب الفقه ال تفيد أكثر 
من التذرّع إلى ممنوع بما هو جائز مباح في أصله، أي ال تفيد ســوى (سّد الذريعة)، وبالتالي ليس 

فقه الوسائل: 34.  (1)
إعالم الموقعين: 109/3.  (2)

انظر: عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه، ص 245.  (3)
انظر أبو زهرة: مالك، دار الفكر العربي، ص 404، ط1964م.  (4)
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ـ (فتح الذريعة)، بيد أنّ ذلــك ال يعني أنّ من أخذ  من مجــال الذريعة وفق هذا المعنى ما يســّمى ب
بالمعنى الخاّص ال يقول بقاعدة (فتح الذريعة) أو ال يعتّد بها، وإنّما يمكن القول: بأنّ هذه القاعدة 
قد كانت تؤّدي عملها تحت عنــوان آخر غير الذرائع، كـ (مقّدمة الواجب) وهو ما أّكده ابن عاشــور 
بقوله: «ولوال أنّ لقب سّد الذريعة قد جعل لقباً لخصوص ســّد ذرائع الفساد... لقلنا: إنّ الشريعة 
قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها، وهذه المســألة هي الملقّبة في أصول الفقه: بأنّ ما ال يتّم 

الواجب إّال به فهو واجب»(1).

وفتح الذريعة عّرفه البعض: «بأنّه تيسير السبل إلى مصالح البشر»(2)، وفي هذا السياق فإنّها 
قد ال تعني أكثر من إيجاب وســيلة بحســب مــا يؤّديه معنى الوجــوب الغيرّي أو مقّدمــة الواجب، 
باإلضافة إلى أنّه قد يعني إباحة أفعال نهي عنها في اجتهادات ســابقة بموجب قاعدة (سّد الذرائع)، 
أي أنّه يعني فتح (ســّد الذرائع)، وذلك عند الحاجة التي توجب فتحها بعد سّدها، وبهذا يخرج عن 
موضوع فتح الذريعــة كافّة األفعال المنهّي عنها لذاتها، أي المتضّمنة في ذاتها للمفســدة؛ ألنّ مثل 
هذه األفعال ال تباح إّال عند الضرورة والمشقّة، التي تصل على درجة التلف، وقد تفتح عند الضرورة 
ويدخل ذلك في المعنى العامّ للذريعة، أّما وفق المعنى الخاص فإنّ مدار الفتح ينصب على إيجاب 
الوســائل أو على الذرائع التي سبق وأن سّدت، ال الشــتمالها على المفســدة في ذاتها، وِإنَما لكون 

الظروف في زمن سابق قد جعلتها طريقاً على المفسدة.

3 ـ وتجدر اإلشــارة إلى أنّه وجد من يحصر مجال الذرائع ســّدًا وفتحاً فقط فيما كان مفضياً 
إلى مفســدة منصوصة أو مصلحة منصوصة من الوســائل، فتســّد األولى لكونها ذريعة على مفسدة 

عرفت بالنّص، كما تفتح الثانية لكونها ذريعة إلى مصلحة عرفت أيضاً بالنّص.

وأما ما دون ذلك من الذرائع المفضية إلى مصالح أو مفاســد غيــر منصوصة، أي لم تعرف 
بالنّص وِإنَما عرفت بطريق آخر كالقياس مثًال، أو المصالح المرســلة أو نحو ذلك، فإنّها وفق هذا 
الرأي ال تشــكّل مجاالً للذرائع، وبالتالي ال ينبغي فتحها أو ســّدها ألجل هذا النوع من المصالح أو 
المفاســد، بيد أنّه لم يتصّد لذكر ذلك ســوى ابن عربــّي، في حين خلت من ذكــره كتب األصول 
المالكيّة، وظاهرها: أنّها ال تشترط هذا الشرط(3)، وهكذا فإنّ مجال الذرائع يعتبر محل خالف بين 

الفقهاء فهو يضيق ويتّسع تبعاً لذلك.

ابن عاشور: مقاصد الشريعة، ص 281، نقًال عن كتاب: فقه الوسائل، األمة، العدد 1428/120هـ ، ص 69.  (1)
الشيخ محمد التسخيري: سد الذرائع، رسالة التقريب، العدد 6، 1995، ص 81.  (2)

أبو زهرة: أصول الفقه، ص 234، بتصرف.  (3)
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وعلى هذا األساس من الضيق والســعة في مجال الذرائع تعّددت التقسيمات وتنوّعت االعتبارات 
التي بنيت عليها، بحيث وصلت أحياناً إلى خمسة عشر اعتبارًا، كلّ اعتبار يجمع تحته أنواعاً متعّددة 
ومتشــّعبة من الذرائع(1)، وهي في الواقع انعــكاس لمجال الذرائع بمعناها العــامّ أو بمعناها اللغوّي 
الواسع، على أنّه يمكننا االكتفاء هنا بذكر أقسام الذرائع وفقاً لبعض االعتبارات المهّمة، نذكر منها 

الحكم التكليفّي، وموقف العلماء حولها، وحاجة الخلق إليها.

فهي باعتبار الحكم التكليفّي تنقسم إلى:
1 ـ ذريعة واجبة: وهذه قد تعني الوسيلة المنصوص عليها، وهي التي يجب العمل بها، وال يجوز 
تغييرها بغيرها، وال تخضع للســّد أو التــرك إّال فيما ينطبق عليها من حــاالت الضرورة التي تقّدر 
بقدرها، وقد تكون هذه الوسيلة وسيلة اجتهادّية غير منصوص عليها، لكنّ المقصد ال يتحقق إّال بها، 

فتصير في حكم المنصوص عليها.
2 ـ ذرائع مندوبة: وهي كلّ وســيلة ليست واجبة، ولكنّها قد تسهم في تحقيق المقصد من غير 
ما توّقف عليهــا في ذلك، ويمكننا تصــوّر األخذ بهذه الوســيلة عندما تكون هناك وســائل متعّددة 
ومتســاوية في درجة إفضائها إلى المقصد وفي عالقتها بها، لكنّها مندوبــة في بعضها، ومباحة في 

بعضها اآلخر، إذ يصبح األخذ بالمندوب أولى من األخذ بالمباح؛ ِلما في ذلك من األجر والثواب.
3 ـ ذرائع مباحة: وهي كلّ وســيلة صاحبهــا مخيّر بين األخذ بها وبين تركهــا ما دامت تحقّق 

المقصد ال يتوّقف عليها، ويتصوّر ذلك في حال تعّدد الوسائل إلى مقصد واحد(2).
4 ـ وســـيلة أو ذريعة مكروهة: وهي كلّ وســيلة يثاب صاحبها على تركها وال يؤثم على فعلها، 
وهذه الوسيلة مرّشحة للسّد والمنع في حال أفضت إلى محّرم، حيث تأخذ حكم ما تفضي إليه، كما 
أنّها مرشــحة للفتح في حال أصبح األخذ بها في ظروف أخرى مفضياً إلى مصلحة راجحة مقصودة 

للشارع.
5 ـ ذريعة محّرمة: وقد تعني الذريعة المحّرمة بالنــّص، وهذه ال يجوز فتحها أو اعتمادها في 
تحقيق المقصد، سواء كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً إّال للضرورة، وهي تقّدر بقدرها، كما قد تعني 
الذريعــة المحّرمة اجتهادًا، لعــدم موافقتها قواعد الشــرع ومقاصده، فإذا حكــم بتحريمها صارت 

كالمنصوص عليها في الحرمة.

انظر ذلك في كتاب: فقه الوسائل، د. أم نائل، ص 71 - 92.  (1)
انظر في ذلك: فقه الوسائل، ص 38.  (2)
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وتحسن اإلشارة على أنّ جميع هذه التقســيمات فيما عدا الذرائع المنصوصة ـ وجوباً وحرمًة ـ 
تعتبر وسائل متغيّرة، ولكنّها كذلك فهي محلّ دائم وطبيعّي للفتح والسّد، بحسب ما تقتضيه مآالتها 
على الوجه الغالب من مصلحة أو مفســدة، وهو ما تعبّر عنه بعــض التعريفات الجامعة للذريعة من 
قبيل ما دعا إليه بعض العلماء من تعريف جامع لها، بأنّها: «الوسيلة المفضية إلى األحكام الخمسة، 

فهي تارة تسّد وأخرى تفتح، باعتبار المقصد»(1).

وهي باعتبار حاجة الخلق إليها تنقسم إلى ثالثة أنواع:
1 ـ وسائل ضرورّية: يترّتب على فواتها تعطيل مصالح الناس، والوقوع في الضرر الشديد.

2 ـ وأخرى ذرائع حاجّية: «يحتاج الناس إليها لرفع الحرج ودفع المشقّة والضيق»(2).
3 ـ وذرائع تكميلّية أو تحســـينّية: وهي التي ال يترّتــب على فواتها ضيق، ولكــن يترّتب على 

وجودها سّدًا وفتحاً جريان الحال على الوجه األكمل.
4 ـ وقد يتّم هذا التقســيم نفســه على أســاس رتبة المقاصــد التي تؤول إليــه الذريعة، قال 
القرافي: «فالوســيلة إلى أفضل المقاصد أشرف الوسائل، وإلى أرذل المقاصد أرذل الوسائل، وإلى 

المتوّسط متوّسطة»(3).

أقسام الذرائع باعتبار موقف العلماء منها، وهي بحسب الفقيه القّرافي ثالثة أقسام(4):
1 ـ ما أجمع العلماء على منعه، ويشمل هذا القسم:

الذرائع المنصوصة، أي ما قام عليه الدليل من موارد الذرائع، كالمنع من ســّب األصنام أ ـ  
لكي ال يسّب اهللا.

ما كان إفضاؤه إلــى المحرم على جهة القطــع أو الظنّ الغالب، كحفــر اآلبار في طرق ب ـ  
المارة أو إلقاء السّم في أطعمة الناس.

2 ـ ويشــمل هذا القسم الذرائع الملغاة أو غير المعتبرة، وهي التي يكون إفضاؤها إلى مقصود 
الشارع نادرًا، فال تمنع زراعة العنب مثًال لمجّرد الخشــية من أن تستعمل للخمر، أو يمنع التجاور 

في البيوت مخافة الزنا، ونحو ذلك.

الشيخ محمد التسخيري: سد الذرائع، رسالة التقريب: العدد 6، 1995م.  (1)
د. عمر عبد اهللا كامل: قواعد الفقه الكبرى وأثرها في المعامالت المالية، ص 19.  (2)

فقه الوسائل، ص 77.  (3)
د. زيدان: الوجيز في أصول الفقه، ص 250.  (4)
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3 ـ ذرائع اختلف العلمــاء حولها بين الجواز والمنع، وهي تشــمل الذرائع التي قد تفضي على 
المحّرم، أي قد تكون درجة إفضائها كثيرة ولكنّها ليســت غالبة، ومثّلوا لها ببيوع اآلجال، فهي بين 

ـ (الشافعّي)، وبين محّرم لها كـ (مالك) و (أحمد). مجيز لها ك
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لعلّ من أهّم ما يميّز الحيلة عن غيرها من الوسائل في هذا الموضوع، كونها مقصودة للفاعل، 
فالحيلــة هــي: «إرادة أمر جائــز، ليتوّصل به إلى أمــر باطن محــّرم، كالتحيّل للهاشــمّي في أكل 

الزكاة»(1).
وكما هو معروف فإنّ األصل في اعتبار الذريعة هو النظر في مآالت األفعال، بصرف النظر عن 
نيّة الفاعل، أي ســواء قصد الفاعل ذلــك المآل أو لم يقصد، وطالما والعبرة فــي المآل، وبما أنّ 
انتفاء القصد ال يمنع من دخول الفعل ضمن الذرائع مثلما أنّه ال يشــترط كون الفعل مقصودًا حتّى 
يصبح داخًال فيه، فــإنّ المتبادر وفق ذلك هو دخول الحيلة ضمن أقســام الذرائع، ومن هذا الباب 
رّبمــا اعتبرها ابن القيّم ضمن أقســام الذريعة، وتحديدًا ضمن مشــتمالت القســم الثاني، بقوله: 

«وسيلة موضوعة للمباح، قصد بها التوّسل إلى المفسدة، كمن يعقد البيع ويقصد الربا»(2).
بيد أنّنا نجد بأنّ المقياس في اعتبار الذريعة موضوعاً للســّد أو الفتح، هو مقياس أغلبي يعتمد 
على مســتوى اإلفضاء إلى المصلحة أو المفســدة، وما إذا كان قطعيّا أو كثيرًا غالباً، ومن هنا يثار 
التســاؤل: هل تعتبر الحيلة من أقســام الذريعة؟ بمعنى: هل ينطبق هذا المقياس على الحيلة؟ فال 
تمنع وال تحــرم إّال حينما يصل موضوع الفعل في درجة إفضائه إلــى القطعيّة أو الكثرة الغالبة، أو 
حينما يتحوّل إلى ظاهرة؟ أم أنّ قصد المكلف هو المعتبر والذي يجب كما قال الشاطبّي: «أن يكون 
قصد المكلّف موافقاً لقصد الشارع»(3)، وبالتالي يتّم التعامل الشرعّي مع هذه األفعال من هذا النوع 

(نوع الحيل) وفق مقياس آخر غير مقياس الذريعة؟
ودونما شــّك فإنّ البحث عن مقياس آخر يصبح في غاية األهّميّة، بيد أنّ األمر ال يبدو سهًال، 

وهو ما أشار على صعوبته الكثير من الفقهاء، رغم وجود بعض المحاوالت غير المكتملة(4).

العالمــة العجري: مفتاح الســعادة، 1761/3. والحيلة: هي محل اختالف بين العلماء، من حيث التحريم المطلق أو النســبي،   (1)
مة محمد بن ســليمان  للمزيــد حول ذلك ينظر المرجع نفســه: 1761 ـ 1795، وكتــاب: تحقيق األمل في تحريم الحيل، العال

العزي 5 .
إعالم الموقعين: 136/3.  (2)

الموافقات، 197/1.  (3)
محمد التسخيري: رسالة التقريب، العدد 6، ص 95.  (4)
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وسندًا ِلما تقّدم فإنّ الحيلة تدخل في أقسام الذريعة، ولكن بمعناها العامّ، أي باعتبارها وسيلة 
على محّرم، وأّما وفــق المقياس الذي يتّم العمل عليه في ســّد الذريعة أو فتحهــا فإنّ من الصعب 

إدراجها ضمن أقسام الذريعة.
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اختلفت اآلراء المذهبيّة حول الذرائع، وما إذا كانت أصًال من أصول الشــريعة تستنبط في 
ضوئه، وتتقّرر ألجله األحــكام أم ال، فمن المذاهب من اعتبرها أصًال من أصول الشــريعة وله 
أدلّتــه، وقد أبلغهــا ابن القيّم إلــى ما يقارب المئــة دليل(1)، وبهــذا الموقف اشــتهر المالكيّة 
والحنابلة، ومن المذاهب من لــم يعتبرها أصًال قائماً بذاته، وقد اشــتهر بهذا الموقف كلّ من 

الشافعيّة والظاهرّية.
بيد أنّ التحقيق في الموضوع يظهر بأنّ هاتين الشــهرتين لم تكن تشــير على أكثر من موقف 
المقــلّ والمكثر في االعتماد على الذرائــع ضمن العمل الفقهّي، وبين هذيــن الموقفين تحضر بقيّة 
المذاهــب وال تغيب، ذلك أنّ من لــم يعتمدها كأصل لــم يرفضها جملة، فنجد الشــافعيّة ومثلهم 
الحنفيّة وغيرهم يأخذون بمقتضاها، ولكن باعتبارها داخلة ضمن أصل آخر أو قاعدة أخرى كالقياس 

واالستحسان الحنفّي، الذي ال يبتعد عّما يقّرره الشافعّي إّال في العرف(2).
وقد علّلت الحنفيّة جواز البــدء في قتال الباغي، الذي قد انحاز لمباشــرة االعتداء، بكون 
عدم الجواز عندهم ذريعة على تقوّية الباغي وتنفيذ شّره، ولعلّه إذا قوي ال يمكن دفعه(3)، وحتّى 
الظاهرّية فقد ذهبت إلى «بطالن بيع الســالح لمــن يتيقّن عدوانه على اآلمنيــن، وبطالن بيع 
العنب لمن يوقن أنّــه يعصره خمرًا ـ وهذا مقتضــى الذريعة ـ وقد علّلوا ذلــك بكونه من قبيل 

التعاون على اإلثم»(4).
ويالحظ اعتبار ســّد الذرائع كأصل من أصول الشريعة في كتابات وفتاوى فقهاء الزيدّية(5) وهو 

معمول به كذلك ـ أيضاً ـ عند فقهاء اإلباضيّة(6).

إعالم الموقعين: 137/3، وما بعدها.  (1)
انظر في ذلك: د. أبو زهرة: أصول الفقه، ص 233.  (2)

عبد العزيز بن إبراهيم الشبل (بين سد الذرائع والعمل بالمصلحة) بحوث ودراسات على الموقع:  (3)
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow

د. عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه، ص 249.  (4)

العالمة علي بن محمد العجري في كتاب: الفتاوى، 382.  (5)
مجموعة القواعد اإلباضية، ص 549.  (6)
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وأّما اإلماميّة فقد ذكر بعض علمائهم أنّ «هذا الموضوع وإن لم يعنون بهذا العنوان لديهم لكنّه 
يبحث عنه في بحــث الوجوب الغيرّي للمقّدمة، وأنّهم يكادون يطبقون على تبعيّة المقّدمة في حكمها 

لذي المقّدمة عدا بعض المتأّخرين منهم»(1).
ويمكن القول: بــأنّ االختالف المذهبّي في موضــوع الذرائع، إنّما يجري فــي غير ما ورد في 
 الكتاب والســنّة، أّما ما قام عليه دليل من مواردها فال خالف فيه، كما في مســألة النهي عن سب
آلهة المشــركين لئّال يســّب اهللا تعالى، وكذلك ما كان إفضاؤها إلى المحــّرم على جهة القطع أو 
الظنّ الغالب كبيــع العنب لمن يعصــره خمرًا، فإنّه ال خالف فــي منعه وتحريمــه، وإنّما يتمركز 
االختالف حول الذرائع المباحة في أصلها، والتي قد تفضي إلى المفســدة كثيرًا، لكنّه ليس غالباً، 
حيث أخــذ بعض بأصل اإلذن وهــو اإلباحة، فلم يمنعهــا أو يحّرمها كالشــافعيّة، ومنهم من حّرمها 

ومنعها سّدًا للذرائع كالمالكيّة والحنابلة.
على أنّه قد يكون من المستحســن التفريق بين اإلفضاء النادر واإلفضــاء الكثير غير الغالب، إذ 
ال يعقل أن يكونا على مستوى واحد في الحكم وهو الجواز مع اختالفهما من حيث درجة اإلفضاء، فليس 
النادر كالكثير، مثلمــا أنّ الكثير ليس كالكثير الغالب، وقد يصّح للتمييز بينهما أن نعتبر النادر جائزًا 
والكثير غير الغالب مكروهاً، وهذا ما ســار عليه بعض الزيدّية كاإلمام المؤّيد باهللا(2)، حينما جمع بين 
قولين لإلمام الهادي(3) في موضوع مشــابه، أحدهما الجواز مع الكراهــة، والثاني: التحريم «فقال في 

قول الهادي ـ عليهما السالم ـ بالجواز مع الكراهة أنّه أراد مع الشّك، فأّما مع العلم فمحّرم»(4).
والعلم في مقيــاس الذريعة إنّما هو القطعــّي أو األغلبّي الذي يلحق به، ولذلك أمكن تفســير 
الشــّك بالكثير غير الغالب، الــذي قد يؤّدي وقد ال يؤّدي على مفســدة، فيصبــح حكمه الجواز مع 
الكراهة. وعلى هذا األســاس تصبح مســألة الذرائع مــن حيث األصل محلّ اعتبــار جميع المذاهب 
اإلســالميّة، وإلى هذا أشــار الشــيخ أبو زهرة بقوله: «وإنّ األخذ بالذرائع كما قّررنا ثابت من كلّ 
المذاهب اإلســالميّة وإن لم يصرح به»(5)، وقد يكون االختالف متعلّقاً ببعــض التفاصيل أو بالعامل 
المذهبــّي ذاته، الذي عادة ما يؤثّر فــي التكوين الذهنّي أو التوّقعّي لــدى المجتهد، وقد يكون في 
مقدار األخذ بها، وهو ما أشــار إليه القّرافــي بقوله بعد تفصيل: «فحاصل القضية أنّنا قلنا: بســّد 

الذرائع أكثر من غيرنا ال ألنّها خاّصة بنا»(6).

الشيخ محمد التسخيري: سد الذرائع، رسالة التقريب، العدد 1415/6هـ.  (1)
اإلمام المؤيد باهللا، أحمد بن الحسين الهاروني 0 من كبار أئمة الزيدية بالجيل والديلم، توفي سنة 411هـ.  (2)

اإلمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم 0 من كبار أئمة الزيدية باليمن، توفي سنة 289هـ.  (3)
فتاوى العالمة العجري، ص 381.  (4)

د. أبو زهرة: أصول الفقه، ص 233.  (5)
انظر: د. زيدان: الوجيز في أصول الفقه، ص 250.  (6)
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وباالســتناد إلى ما تقــّدم يمكننا قراءة الذريعة كمظهــر من مظاهر فقه التوّقــع وتأكيد ذلك 
وإثباته من خالل العناوين التالية:

:™ qbƒàdG  ¬≤ØH  É¡àbÓYh  á©jQòdG  : k’hCG

1 ـ ترتبط الذريعة في معناها اللغوّي بمعنى الوســيلة، وبمعنى الطريق، وبمعنى الســبب، وهي 
كذلك في معناها الفقهّي كما تقّدم، إذ هي ســبب وطريق ووســيلة للشــرع موقفه منها، وهو موقف 
ينتهي إّما بالمنع والســّد، وإّما بالفتح واإلباحــة كما هو معروف، ويظهر من هــذه المعاني اللغوّية 
والفقهيّة للذريعة عمق االرتباط بمعنى الفقه وبمعنى التوّقع، فمن معانيه التي وقفنا عليها فيما سبق 
التنّظر والترّقب والتبّصــر والتأّمل والرصد والمتابعة، وجميعها معــان ذات دالالت موضوعيّة تالزم 

بطبيعتها معرفة الطريق معرفة دقيقة وسليمة.
وبشيء من التأّمل في طبيعة هذه المعاني لكلّ من الذريعة والتوّقع نستطيع أن نحّدد طبيعة 
العالقــة القائمة بينهمــا، حيث نالحظ أنّ معنــى التوّقع: هــو الذي يعطي معنــى الطريق (أي 
الذريعــة) قيمته واعتبــاره، ليتّم بعد ذلك اجتيــازه، ومن هنا، وعلى هذا األســاس يصبح (فتح 
الذريعة وســّدها) بمثابة النتيجة العمليّة لمخاضات فقه التوّقــع، أو بمثابة الفرع على ما يحقّقه 
هذا الفقه مــن تصوّر للذريعة، وهو ما يجعــل الذريعة في عالقتها بفقــه التوّقع إحدى مظاهره 
وانعكاساته العمليّة المهّمة على طريق الوصول إلى تحقيق المقاصد الشرعيّة، فإنّ الوصول إلى 
مقاصد الشريعة وما تمثله لإلســالم والمسلمين ولإلنسانيّة جميعاً من منافع جليلة القدر يحتاج 
إلى فقه يحّدد الطريق إلى هذه المقاصد، والطريق إليها ليســت سوى الذرائع أو الوسائل وما 

يتعلّق بها من اآلليات والخطط، ونحو ذلك.
ا كانت المقاصد ال يتوّصل إليها إّال بأسباب وطرق تفضي إليها كان طرقها  قال ابن القيّم: «لَم
وأســبابها تابعة لها، معتبرة بها، فوســائل المحّرمــات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحســب 
إفضائها علــى غاياتها وارتباطها بها ووســائل الطاعــات والقربات في محبّتها واإلذن فيها بحســب 
إفضائها على غاياتها، فوســيلة المقصــود تابعة للمقصــود، وكالهما مقصود، لكنّــه مقصود قصد 

الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل»(1).

إعالم الموقعين: 119/3، 120.  (1)



الشيخ / عبد اهللا بن حمود العزي 269الذرائع مظهر من مظاهر فقه التوّقع

وليس سوى فقه التوّقع من يحّدد هذه الوسائل ويضبط مسارها باّتجاه المقاصد، وفي ذلك ما 
يبرز أهّميّة فقه التوّقع في اســتيضاح الطريق الشــرعّي إلى المســتقبل الذي نريده وفق مراد اهللا 
تعالى، باعتبار أنّ مجمل أزماتنا كمســلمين تكاد تكون تعبيــرًا صارخاً عن اختالالت مزمنة في هذه 
العالقة بين الوسائل والمقاصد، وبدون فقه توّقعّي رشيد يستعيد خطط الوصل بينهما، فإنّ التالقي 
بين الوســيلة والهدف يصبح شــحيحاً، وفي هذا خطورة كبيرة كما ال يخفى، ذلك أنّ المقاصد في 
غيــاب الذرائع المتّصلة بها والموصلة إليهــا تظلّ أهدافاً معلّقة ومحنّطة، كما أنّ الســير في طريق 
مفصولة عن الهدف أو المقصد تيه وضالل. وإذا كان فقه التوّقع على هذه الدرجة من األهّميّة، فإنّ 
الذرائع تكتســب قصدها من األهّميّة هي األخــرى، باعتبارها مظهر من مظاهر هــذا الفقه، وألنّها 
كذلك فإنّ النظر في اســتعماالتها وتطبيقاتها الفقهيّة، قد يرشــدنا بالضــرورة إلى مواطن الخطإ 
والصواب، فيما يشبه التجربة التي يمكن االستفادة منها في إعادة صياغة الذرائع والقواعد المتّصلة 

بها ضمن موقعها في بناء الجديد، الذي يحتضنها وهو (فقه التوّقع).

2 ـ وليس ذلك فحســب ما يجعل الذرائع مظهرًا من مظاهر فقه التوّقــع، وِإنَما باإلضافة إلى 
ذلك يمثل (اعتبار المــآل) أحد أهّم العناصــر أو األركان التي تجعلها كذلك، فالرائــع ِإنَما تحّدد 
حرمتهــا أو إباحتها، وبالتالي ســّدها أو فتحها، بتوّقع مــا تؤول إليه من مفســدة أو مصلحة، فمآل 
الذريعة إذًا هو المســتقبل المغمور، الذي يحاول الفقه استجالءه وقراءة صوره المحتملة في التفاتة 
فقهيّة واضحة نحو الزمان اآلتــي، وفي ذلك ما يعبر عن فقه التوّقع، لتصبــح الذريعة في عالقتها 

هذه ومن خالل قيامها سّدًا وفتحاً على اعتبار المآل مظهرًا حقيقيّاً من مظاهر هذا الفقه.

3 ـ قوة اإلفضاء، وتعــّد العنصر أو الركن الثالث مــن عناصر وأركان الذريعة (ســّدًا وفتحاً) 
ولعلّــه األكثر تعبيرًا في موضوع الذرائــع عن فقه التوّقع، إذ هو نهاية الشــوط في المضمار العملّي 
لهذا الفقه، حيث يمثّل المرتكز األساس الذي يقوم عليه السّد والفتح، وبما أنّ الوصول إلى تحديد 
مســتوى إفضاء الذريعة مرهون بسلســلة من النظر المركز أو التنّظر العميق الذي هو معنى التوّقع 
كما رأينا، فإنّ الذريعة ومن خالل هذا العنصر ـ أيضــاً ـ تؤّكد كونها أحد مظاهر فقه التوّقع، وقد 
تحســن اإلشــارة إلى درجات هذا الركن، وهي: درجة القطعيّة، ودرجة الظنّ الغالب، والكثير غير 
الغالــب، والنادر، فأّمــا النادر فال حكم لــه، وأّما الظنّ الغالــب فيعرف بأنّــه: «إدراك االحتمال 
الراجح، الذي ظهر رجحانه على نقيضه بدليل معتبر، فإذا ازداد قوّة حتّى أصبح خالفه موهوماً فهو 
غالب الظنّ»(1)؛ وأّما الكثير غير الغالب: فهو ما كان بين النادر والغالب، وهو موطن االختالف بين 

العلماء كما مّر.

معجم القواعد الفقهية اإلباضية، ج 1 - 2/ص 458.  (1)
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وباإلضافة إلى ما تقّدم يمكننا ـ أيضاً ـ التركيز على بعض المظاهر التي قد تصلح كمســالك 
لتعبير الذرائع عن فقــه التوّقع، أو لقراءة الذرائع من خاللها كأحد مظاهــر هذا النوع من الفقه، 

وهو ما سنتناوله ضمن العناوين التالية:

المظهر األصولّي:
قد يمثل الجانــب األصولّي للذرائع أحــد المداخل التعبيرّيــة عن فقه التوّقــع، أو قد تمثّل 
الطبيعة األصوليّــة للذرائع مظهرًا مــن مظاهر فقه التوّقــع في هذا الجانب، حيــث نالحظ أنّ 
المقيــاس األغلبّي للذريعة علــى جانب إرتكازها على أســاس المآل واحتكامهــا لمعيار المصالح 
ا يضعها في صميم المناهج األصوليّة أو على صلة وثيقة  والمفاسد فتحاً وسّدًا ـ كلّ ذلك ـ هو ِمم
بها في األقلّ، ذلك أنّها تستمّد مكوّناتها وتكتسب وجودها العملّي وداللتها الشرعيّة عبر ارتباطها 
القــوّي بفقه المقاصد من جهة، وبمكّمالت هــذا الفقه ـ وبالذات فقه الواقــع، وفقه الموازنات، 

واألولوّيات ـ من جهة أخرى:
1 ـ فأّما صلتهــا بالمقاصد فواضحة، وذلك من خالل قيامها علــى المآل، وقد قيل بأنّ «موارد 
األحكام قسمان: مقاصد: وهي األمور المكوّنة للمصالح والمفاســد، ووسائل: وهي الطرق المفضية 
إليها»(1)، ولذلك فهي تستمّد حكمها تحليًال وتحريماً ورتبًة ـ أيضاً ـ بحسب المقصد، وفي هذا يقول 
القّرافي: «الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما 

هو متوّسط متوّسطة»(2).
ودونما شّك فإنّ المقاصد الشرعيّة سواء كانت جلباً لمصلحة أو درءًا لمفسدة إنّما يتوّصل إليها 
بامتثال أوامر الشــرع واجتناب نواهيه، وبإنشــاء األحكام المعبّرة عنها اجتهــادًا، وكلّ ذلك مرهون 
بتحصيل وسائله وأسبابه فتسّد ذرائع وتفتح أخرى بما يحقّق المقصد الشرعّي وفي هذا ما يبرز عمق 

االرتباط بين الذرائع والمقاصد.
2 ـ وأّما صلتها بمكّمالت فقه المقاصد فتتجّسد في كون الذرائع تكاد تكون المحّصلة التشغيليّة 
لهــذه المكّمالت مــن الناحيــة العمليّة، ولذلك عادة ما يشــار علــى عالقتها الوطيــدة بالمصلحة 
المرســلة(3) مثًال، أو النظر إليها كفرع على االستصالح(4)، كما يشــار إلى عمق ارتباطها بالسياسة 

أبو زهرة أصول الفقه، ص 228.  (1)
المرجع السابق، ص 228.  (2)

انظر حول ذلك: زيدان: الوجيز في أصول الفقه، ص 250.  (3)
هذه شريعتنا، ص 88.  (4)
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الشــرعيّة، وكونها باباً واســعاً(1)، وهذه جميعها ترتكز فــي نظرّيتها وواقعها على هــذه المكّمالت، 
ولذلك عّدها الشيخ القرضاوي من بين مرتكزات ما يسّمى بالسياسة الشرعيّة(2).

ولمزيد من اإليضــاح حول عمق الصلة بين الذرائع ومكّمالت فقه المقاصد ـ التي منها فقه 
التوّقع والموازنات واألولوّيات ـ فقد تحســن اإلشارة على أنّ وصول المجتهد على مرحلة التقرير 
لســّد ذريعة أو فتحها مرهون دائماً وأبدًا بتصوّر واقع الفعل ومســتقبله في ضوء رؤية الشــريعة 
ومناهجهــا، وهذا التصــوّر بطبيعة الحــال إنّما يتكــوّن عبر عمليّــة اجتهادّية تمّر بســائر هذه 
المكّمــالت، وتثير في طريقها الكثير مــن قواعد المنظومة األصوليّة في بعدها االستشــرافّي أو 
المستقبلّي، فهي إذًا عمليّة مكثفة قوامها امتالك الرؤية الشرعيّة لألشياء، والنظر العقلّي الذي 
يقرأ المســبّبات في األســباب، والنتائج في المقّدمات، وينتقل إلى تصوّر المجهول عبر دالالت 
المعلوم فــي اّتصال واضــح بالواقع مالحظة ومشــاهدة ومعايشــة لمجرياته، ورصــدًا ومتابعة 
لمتغيّراته، ودراســة لألفعال والتصّرفــات والظواهر التي تشــكّل موضوعات للحكم الشــرعّي، 
وسبرها والغوص في أعماقها وأبعادها الكتشاف ما تكتنزه من مصالح أو مفاسد سواء في ذاتها 
أو في مآالتها وإفضاءاتها، والموازنة فيما بينها، فقد تتعارض المصالح أو المفاســد بعضها مع 

بعض، وقد تتداخل مع بعضها البعض.
وفي هذا يقول الشــاطبّي: «النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شــرعاً ســواء كانت األفعال 
موافقة أو مخالفة، وذلك أنّ المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة على المكلّفين باإلقدام 
أو باإلحجام إّال بعد نظره إلى ما يؤول ذلك الفعل مشروعاً ِلمصلحة فيه تستجلى، أو ِلمفسدة تدرأ، 
ولكنّ له مآال على خالف ما قصد منه، وقد يكون غير مشــروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع 
به، ولكنّ له مآال على خالف ذلك، فإذا أطلق القول بالمشــروعيّة فرّبما أّدى اســتجالب المصلحة 
إلى مفســدة تســاويها أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطالق القول بالمشــروعيّة، وكذلك إذا 
أطلق القول في الثاني بعدم مشــروعيّة رّبما أّدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فال 
يصّح إطالق القــول بعدم المشــروعيّة، وهو مجال للمجتهد صعــب المورد، إّال أنّــه عذب المذاق، 

محمود الغّب، جار على مقاصد الشريعة»(3).
ولذلك فقد بحث علماء أصــول الفقه هذه األمور تحت باب (التعــادل والترجيح) أو (التعارض 
والترجيح)، وهكذا فالذريعــة تثير في طريقة عملها الكثير من االعتبــارات والقواعد األصوليّة ذات 

العالقة بمكّمالت فقه المقاصد، كما سيأتي.

أحمد الزرقاء: المدخل الفقهي العام، 107/1.  (1)
للمزيد حول ذلك انظر: القرضاوي: السياسة الشرعية، ص 280، 319.  (2)

الموافقات: 194/4، 195.  (3)
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وهي من خالل هذا المظهر تعبر عن فقه التوّقع في بعض جوانبه األصوليّة:

المظهر الفقهّي:
لقد أشرنا إلى اختالف العلماء حول ما إذا كانت مســألة الذرائع أصًال من أصول الشريعة أو 
ا  قاعدة فقهيّة لكنّها على كلّ حال مســألة معتبرة ومهّمة عند الجميع كما رأينــا، والحقيقة أنّها ِمم
ينطبق عليها وصف المدخــل المرّكب الذي يؤّهلها المتالك الوصفين معــاً، فالذرائع حينما يتّم في 

ضوئها استنباط األحكام، أو تعليل هذه األحكام باالستناد إليها فإنّ ذلك يشير إلى أصوليّتها(1).
وأّمــا حينما ينظر إلى نتاجهــا الفقهّي كأحــكام تكليفيّة يتّم االلتزام بها فذلك ما يشــير إلى 
فقهيّتها، وبالمعنى الذي يشير إلى معرفة الحكم التكليفّي، وعليه فالمظهر الفقهّي الذي نقصده هنا 
يقوم على أســاس الفصل بين المنهج الذي يكشــف عن الحكم ويوصل إليه وبين الحكم لذاته؛ إذ 
يشــير األّول إلى الذريعة كمظهر أصولّي لفقه التوّقع وهو ما ســبق وأن بيّناه، في حين يشير الثاني 
إلَــى الذريعة كمظهر أو كنتاج فقهــّي لهذا الفقه، بحيــث يمكننا القول بأنّ كلّ األحــكام التكليفيّة 
ــا يمثل نتاجاً فقهيّاً توقعيّاً، وهذا  ذرائعيّــاً على وجه الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة هي ِمم
النتــاج بطبيعة الحال هو مّمــا يمكن أن يقّدم الذريعــة كأحد مظاهر فقه التوّقــع وذلك العتبارين 

أساسيّين:
األّول: أنّ هذا النتاج قد قام على أساس توّقع المصالح والمفاسد.

الثاني: أنّ طبيعة هذا النتاج الفقهّي تســتمّد خصائصها من طبيعة المنتج لها وخصائصه وهو 
فقه التوّقع، األمر الذي يجعل الذريعة مظهرًا من مظاهره.

طبيعة التصور لِمآالت األفعال واألحكام وتأثيرات النسق الثقافّي أو الفكرّي:
وعلى أســاس هذين االعتبارين المشــار إليهما آنفاً ال تكون الذريعة مظهــرًا فقهيّاً فقط لفقه 
التوّقع، وِإنَما باإلضافة إلى ذلك ومع كونها مظهرًا أصوليّاً أيضاً يمكن أن تكون صالحة للتعبير عن 
الطبيعة الفاعلة ِلما يمكن تســميّته باألنســاق الثقافيّة وأثرها الســلبّي أو اإليجابّي عليه ســواء في 
ناحيته البنائيّة والتكوينيّة أو في ناحيته العمليّة والتطبيقيّة، وما نقصده بالنسق الثقافّي هو مجموعة 
العوامل المؤثّرة فــي أبنية الفقه التوّقعّي أو فــي توجيهات الفقيه المتوّقع، فالثقافة اإلســالميّة قد 
تشــير في مدلولها العامّ إلى «كلّ تصوّر يســتند إلى الكتاب الكريم والســنّة الشــريفة في مجال 
تحديد الموقف من الوجود والتاريخ واإلنسان في معتقداته وعواطفه وسلوكه الفردّي واالجتماعّي»(2).

راجع في ذلك: القواعد الفقهية الكبرى، ص 33.  (1)
محمد علي التسخيري: دور الفكر األصولي في تطوير الثقافة اإلسالمية، رسالة التقريب، 1414هـ، ص 106.  (2)
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وال يتخيّــل أن تكون هذه الثقافة على نســق واحد أو موحد؛ إذ هي ـ علــى األقلّ ـ في الجانب 
التفصيلّي أنساق وأنماط متعّددة ومختلفة كنتيجة طبيعيّة لتعّدد الفهم اإلنساني واختالفه.

وعليه فالذريعة ومن خالل تطبيقاتها ونتاجاتها الفقهيّة المتعّددة قد تكون انعكاساً لطبيعة هذه 
األنســاق، وهو ما يبرز أثر النســق الثقافــّي المتّصل حتماً بعموم المســلّمات اإليمانيّة والشــرعيّة 
والخلفيّات الفكرّية والتاريخيّة التي يســتصحبها الفقيه أو المجتهد في بناء تصوّراته وتوّقعاته وفي 
رســم معاييره وموازناته وصوالً إلى تحديــد ما يعتبره تكليفــاً أو تكييفاً شــرعيّاً لمجمل تصّرفات 
المسلمين وقضاياهم سواء في تعبيره السلبّي أو اإليجابّي عن فقه التوّقع على طبيعة التصوّر الذهنّي 
لــدى الفقيه، وهو تصوّر يســتصحب فــي العادة هــذه الخلفيّة، أو علــى األقلّ ليس فــي منأى عن 
تأثيراتها، وهذه التأثيرات هي ما تفســر الكثير من التباينات في المواقــف، وفي المناهج وطرائق 
التفكير، حيــث تختلف المنظومة األصوليّة من الناحية الوظيفيّة بحســب العامل الثقافّي أو الفكرّي 
من مذهب إلى مذهب ومن شــخص إلى آخر، وخصوصاً مع إمكانيّة تشــغيلها بالطريقة التي تخدم 
هــذا الفهم أو ذاك، فالذيــن أفرطوا في المصلحــة وجعلوها مقّدمة على النصــوص مثًال كان لهم 

تفسير خاّص ألصول الشريعة ومفاهيمها.
وعلى سبيل المثال: فالضرورة ليســت عندهم سوى ما يخالف عادة اإلنسان في معاشه وحياته، 
فــإذا تغيّرت تلك العادة ومالت عن مســارها المعهود، ولو بفقدان الطعام ليــوم أو وقوع خدش في 
الجسم جاز لإلنســان أن يقتحم الممنوع والمحظور، وهكذا بالنســبة لالستحسان واألعراف ليست 
عندهــم أكثر من براهيــن على أن األحكام مســتجيبة للمصالــح ولألعراف ومســايرة للعادات ولو 

تناقضت مع الشرع وقواعده(1).
فيتّم توظيف األصول في هذه الحال بما يخدم هذا التوّجه المصلحّي، وأحسب كذلك أن تجريم 
مقاومة الظلم والخروج عليه وتجريمه، ليســت أكثر من اســتعمال تطبيقّي ألصل الذريعة بما َيخدم 
التصوّرات التي صنعتها وســاهمت في صنعها عقيدة الجبر، والحقيقة أنّ هذه العقيدة ومثلها عقيدة 
اإلرجاء وما شــابهها قد مثّلت األرضيّة التي قامت وتقوم عليها كبرّيات مآســينا، فآثارها وتداعياتها 
الخطيرة لم تكن هيّنة أو ســهلة على اإلطالق في الكثير من المجاالت، ولذلك وجب من يفترضها 
كســبب أساســّي في ما أســماه بالفتور العامّ لدى المســلمين(2)، كما وجد من يقول: بأنّ مثل هذه 
ا جعل  العقائد لــم تكن أكثر من خدعة سياســيّة للهروب من الواجب أو المســائلة الشــعبيّة(3)، ِمم

للمزيد انظر: اإلجتهاد المقاصدي، 141/1، 145.  (1)
وجيــه كوثراني: تأثيــر مكة المكرمة في كتابــات مفكري النهضة، مثال الكواكبــي في أم القرى، مجلة التســامح، العدد 6،   (2)

2004م، ص 202.
انظر: العربي أدناصي: جدلية المعرفي والسياسي في الفكر اإلسالمي، مجلة التسامح، العدد 2005/12، ص 109.  (3)
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البعض يصف الفقه السياســّي اإلســالمّي بأنّه ولد في أحضان االســتبداد، ووضع أساســاً لشرعنة 
ا تصبح تداعيات ذلك إحدى أكبر إشكاليّات التجديد(1). ممارسات الحاكم الجائر ِمم

وقد تحســن اإلشــارة إلى أنّ علم أصول الفقه الذي تنتمي إليه الذريعة محلّ البحث لم يكن 
بعيدًا عن تأثير العوامل الفكرّية والكالميّة، لكونه ظلّ متذبذباً بين الفقه وأصول الدين، وحتّى بعد 
أن تمكّن من الحصول على االستقالل الكامل عن علم الكالم (أصول الدين)، فقد بقيت فيه رواسب 

فكرّية يرجع تاريخها إلى عهد الخلط بينه وبين علم الكالم(2).
ولسنا هنا في صدد مناقشــة هذه المواضيع بقدر ما أردنا اإلشارة على ما قد تمارسه مثل هذه 
األنساق من أدوار، وآثار مباشرة أو غير مباشــرة في بناء التوّقعات أو التصوّرات تجاه أمر أو قضية 
ا تدفع دائما إلى الضالل في التصوّر وفي  من القضايا، والتأكيد على أنّ المفاهيم المغلوطة هي ِمم
ـ ، باعتبار الحكم على الشيء فرع من تصوّره، ولذا وجد من الفقهاء الكبار من يرى  الحكم ـ أيضاً 
أنّ ما نزل بالحســين ‰ من فعل يزيد ِإنَما كان تطبيقاً ِلما جاء به الرســول ژ ، فهو ـ من هذا 
المنظور ـ قتل بســيف جّده، وفي هذا منتهى الضالل الفكرّي، األمر الذي تصبح معه سالمة التوّقع 
التي يقوم عليها الحكم منوطة بســالمة التصوّر الفكرّي، وقضية التصوّر بشــكل عامّ هي في جانب 
منها قضية مفهوميّة أو مفاهيميّة، وال شــّك أنّ األوضاع الحاضرة للمســلمين ليست المجال األصلح 
للحكم على الجوانب العقدّية واألخالقيّة لإلسالم، وشريعته وتقاليده الدينيّة والثقافيّة واالجتماعيّة، 
ا يجعل يتوّقع مع هذا التشخيص  ويتحّمل المســلمون مســؤوليّة كبرى لغياب مثل هذه المعاني(3)، ِمم

تصوّرات غير معبّرة عن الرؤية الشرعيّة المفترضة.
ومن هنا نادى الشيخ الخليلي إلى صياغة األّمة في ضوء المراجعة والتصحيح، مستهًالّ نداءه ذلك 
بقوله: «فإنّ األمــم إنّما تقوم ـ أّول مــا تقوم ـ على التصــوّر الصحيح، ولذلك كان هــدم التصوّرات 
الباطلة وتشييد التصوّرات الصحيحة أّول شيء يضطلع به المرسلون»(4). وقد ساق ـ حفظه اهللا ـ أفكارًا 
قيمة، ومالحظات عميقة في كتابه (إعادة صياغة األّمة) منطلقاً من معالجة األســباب التي باتت موجبة 
إلعادة صياغة األّمة، وقد رأى أنّ التصوّرات الباطلة وما حل باألّمة بسببها يعود إلى جملة من األسباب، 
بعضها «يعود على عدم الفهم الصحيح لإليمان بــاهللا، وبعضها يعود إلى عدم الفهم الصحيح لإليمان 

باليوم اآلخر، وبعضها يعود إلى عدم الفهم الصحيح للعالقة التي يجب أن تكون بين البشر»(5).

ماجد الغرباوي: إشكاليات التجديد، ص 159.  (1)

محمد باقر الصدر: غاية الفكر، ص 65، 66.  (2)
د. عبد الرحٰمن السالمي: األخالق من جهة نظر إسالمية، مجلة التسامح، العدد 2008/21م، ص 278، بتصرف.  (3)

الشيخ أحمد الخليلي: إعادة صياغة األمة، الحلقة األولى، ص 5.  (4)

الشيخ أحمد الخليلي: إعادة صياغة األمة، الحلقة األولى، ص 6.  (5)
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ويتعاظم الشــعور بالحاجة إلى ممارســة التصحيح لكثير مــن التصــوّرات الموروثة كمتطلبات 
ضرورّية للمستقبل(1).

وال نعني بذلــك أنّ العامل الفكرّي أو الثقافــّي هو وحده كلّ ما يؤثّر علــى ذهنيّة الفقيه، فإنّ 
عوامل أخرى متعّددة قــد تمارس أثرها كذلك، وِإنَما اخترنا هذا العامل باعتباره أبرزها أو أشــّدها 
قرباً علــى الذهنيّة الفقهيّة والعمــل الفقهّي، وهو ما يعني أن يســتمد فقه التوّقــع أبنيته من منابع 
الشريعة الصافية والمعزولة عن مثل هذه الشوائب، األمر الذي يترّتب عليه وجودًا أو عدماً إيجابيّة 
أو ســلبيّة الذريعة في تعبيرها عنه، ذلك أنّ فقه التوّقع بالنسبة للعمل بالذريعة يتموضع وسطاً بين 

الذريعة ومآالتها، وهو بوضعيته هذه من يعطي أو يصنع قرار الفتح أو السّد.

المظهر السلبّي للذريعة:
فالذريعة في مظهرها الســلبّي ِإنَمــا تعبّر عن توّقع فاســد يعود إلى غياب فقــه التوّقع، حيث 
تتحّرك في هذه الحالة باالستناد إلى بدائل قد تنحرف معها عن مسارها العملّي الصحيح والسليم، 
فتبرز الذريعة في صور ومظاهر رُبَما ال تقوى على التعبير عن فقه رشيد، لكونها ـ من حيث األصل ـ 
تســتدعي جهدًا مكثفاً في تنظر المآل وفي إحــراز متطلبات هذا النوع من النظــر، باعتباره موردًا 
صعبا كما وصفه الشــاطبّي، وحينما ال تســتعمل الذريعة على النحو الســوّي فإنّها وبدالً من كونها 
وضعت لغايات البناء واالســتصالح تصبح مــاّدة خطرة جّدًا، فــال تظهر اســتعماالتها أو نتاجاتها 
الفقهيّة إّال إلضافة المزيد مــن المعاناة، ولعلّ من صورها وفق هذه الوضعيّة ما له صلة بأســباب 

كثيرة ومتداخلة نجمت عن غياب فقه التوّقع، منها:
1 ـ التصوّرات الباطلة، التي قد تســتمّد أبنيتها من عوامل مذهبيّــة أو ثقافيّة أو فكرّية عقدّية، 
وقد أشرنا فيما ســبق على تحريم مقاومة الظلم والخروج عليه وتجريمه الذي يعلّل أحياناً تحريمه 
بالنّص ـ وحاشــا للنّص أن يدعونا إلى الظلمات بعد أن دعانا إلى النور، وحاشــا لشريعة هي عدل 
كلّها أن يكون منها ما يهدم العدل أو يضعف طالبه ـ وهو حكم ترّتب عليه ما ال يســع ذكره المقام 
من المآســي الكبيرة التي حلّت باألّمة وبمصلحيها عبر تاريخها الطويل، ِلما له من تداعيات كثيرة 
وبالغة التأثير على جميع مناحي الحياة اإلنســانيّة بكلّ أبعادها، والتي بطبيعتها ال تصلح إّال بالعدل، 
ولئــن كان العمل بالذريعة فرع على االســتصالح الذي كان يجب أن يســتعمل لصالــح العدل، فإنّ 
التصوّرات الســقيمة قد وّظفتها هنا لصالح الظلــم، ولقد كان باإلمكان قبول هــذا الحكم في ظلّ 
ظروف معينة تقتضي ذلك بشكل مؤّقت، ويبدو أنّه كان كذلك ثم تحوّل بعد ذلك إلى مذهب دائم ـ 

راجع في ذلك: علي المؤمن: االجتهاد والتجديد، 170/2 وما بعدها.  (1)
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كما يفهم ابن تيمية(1) ـ وهذا ما ال تقبله شريعة العدل والتوحيد، وخصوصاً مع إمكانيّة تنظيم سبل 
المطالبة بالعدل، وبما يستوعب مخاوف المانعين ومعالجتها.

2 ـ الخلط بين الثابت والمتغيّر، وهذا ســبب آخر من األســباب التي يعكســها المظهر السلبّي 
للذريعة وهو يترجم نفسه عبر الكثير من الصور، ومنها:

أ ـ اإلفراط في ســـّد الذريعة: القائم على المبالغة في االحتياط بناء علــى توّقعات ذهنيّة قد 
تكون منفصلة تماماً عن المقاصد الحقيقية للشريعة، وبسبب ذلك تتحوّل الكثير من المتغيّرات إلى 
ثوابت كتلك الفتوى الشــهيرة التي صدرت بتحريم االجتهاد في القرن الرابع الهجرّي، أخذًا بأهون 
الشــّرين كما يعلّلها البعض(2)، ومخافة الوقوع في التخبّط األهوج في اآلراء العلميّة من أن يهدم ما 
بناه أولئك األئّمة العظام(3)، وقد ترّتب على هذا الحكم الكثير من اآلثار السلبية، لعلّ من أخطرها 
تراجع العقل المسلم وخبوت جذوته المتّقدة، خاّصة وأنّ أّي محاولة لالجتهاد بعد حكم هذه الفتوى 
لم تكن في مأمن من أن تعرض صاحبها لالمتهان والعقوبة(4)، وما ترّتب على ذلك أيضاً من ظواهر 
الجمود والركود وتوالد العصبيات واألحقاد المذهبيّة، وكذا االنحباس في الماضي وتقديس الموروث 
في جانبه المتغيّــر ـ أّما الثابت فال لوم ـ بحيث تحوّلت الكثير من المتغيّرات إلى ثوابت لما لحقها 
من فتاوى تكّرس االلتــزام بالتقليد وبصيغ أحياناً مقصودة إلحكام االنغــالق ومحاصرة من ال يريد 
ة بأسرها إذا هي لم  لغيره أن يفكّر بالنيابة عنه، فقد ضلّل الصاوي في حاشــيته على الجاللين األم

تقلّد األئمة األربعة، ولو وافق قولها ظاهر القرآن واألحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة(5).
ومن صور اإلفراط في ســّد الذريعة ـ أيضاً ـ َتحريم عمل المرأة حتّى مع وجود حاجتها للعمل، 
ــا قد ُيتصوّر في هذا الجانب من  وحتّى مع توافر الضوابط المنّظمة لعملها والشــروط التي تحّد ِمم

مخالفات شرعيّة.
ب ـ اإلفراط في فتـــح الذريعة: الناجم عن اإلفراط في األخــذ بالمصلحة وتجاوز النصوص، 
وهــذه صورة أخرى من صور الخلط بين الثابت والمتغيّر من الوســائل، ولئن كان اإلفراط في ســّد 
الذريعة يوســع دائرة الثابت بإضافة الكثير من المتغيّرات إليها، فإنّ اإلفراط في فتح الذريعة يوسع 
دائرة المتغيّر بإضافة الكثيــر من الثوابت إليها، وكالهما خلط بين الثابت والمتغيّر، من شــأنه أن 

ُيبرز الخطأ في االستعمال لهذا األصل (الذريعة) ويقّدم نتاجه في المظهر الخطإ.

انظر كالمه والتعليق عليه ضمن: مجلة التسامح، 234/21.  (1)
رسالة التقريب، العدد 1994/3م، ص 12.  (2)

المدخل الفقهي العام، 203/1.  (3)
انظر في ذلك: رسالة التقريب، العدد: 3، 1994م، ص 113.  (4)

الشيخ الخليلي: إعادة صياغة األمة، ص 27.  (5)
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ومن األمثلة في هذا السياق: ما سار عليه بعض المصلحيين من آراء مخالفة لقطعيّات الشريعة 
وتجاوز ضوابطها المحكمة، والتوّشــح فقــط ِبمجرد المصلحة المجّردة كضابــط وحيد، فطفت على 
ا ال يمكن القبول به ضمن مسّمى  ســاحتهم بعض ما نســمعه أو نقرأ عنه من اآلراء والمقترحات ِمم
االجتهادات الفقهيّة، ومنها على ســبيل المثــال: المطالبة برفع صفة الربا عــن المعامالت البنكيّة 
وإباحتها لمصلحة االقتصاد(1)، وكذا استحســان البعض جواز ظهور النســاء المســلمات دون حجاب 
ن قد ال يمنعهنّ من ذلك إّال استثقال الحجاب المفروض  تشجيعاً لألجنبيّات على اعتناق اإلسالم ِمم
على المرأة المســلمة بموجب تعاليم اإلســالم(2)، بل وصلت بعض المقترحات إلــى أنّ المقصد من 
العبادة هو تزكيّة النفس واّتقاء األخالق، وبالتالي فإنّه يمكن أن يتحقّق مثل هذا المقصد بأّي وسيلة 
أو ذريعة، في إشارة إلى إمكانيّة اســتبدال الوســائل التعبّدّية التوقيفيّة التي أقّرها الشارع بهيئاتها 
وبمواقيتهــا المعروفة، ويقّرب من ذلــك اقتراح البعض إباحة تأدية الصالة على كراســي كوســيلة 

لضمان الخشوع والتأّمل(3).

وإمعاناً في التقريــب ومحاكاة اآلخر غير المســلم ترتفــع األصوات النشــاز بتعطيل الحدود، 
كالجلد والرجم والقصاص، وحّد الســرقة.. الخ، وهكذا تســتمّر التبريرات التي تنســف القطعيّات 
وتجعل األهواء بوابة العبور نحو التعّســف في استعمال الذريعة فتحاً وسدًا، واستصدار األحكام باسم 
الشريعة تغليباً لمصالح وهميّة وغير مشــروعة في نفس الوقت، ذلك أنّ «المصالح المجتلبة شرعاً 
والمفاســد المســتدفعة ِإنَما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة األخــرى، ال من حيث أهواء 

النفوس في جلب المصالح العادية أو درء المفاسد العادية»(4).

3 ـ عدم الموازنة بين ماهّية الفعل وماهّية الحكم: فقد يتّم التوّقف كثيرًا عند ماهيّة الحكم 
والتركيز عليــه دون أن يحظى ماهيّة الفعل بنفــس الدرجة من التركيز واالهتمــام، ولذلك لوحظ 
ـ «أنّ العقــل األصولّي والفقهّي كثيرًا ما يختزالن الخطوات للقفز ناحيــة النتيجة النهائيّة»(5)، وفي  ب
ا يؤّدي إلى بناء األحكام بناء على توّقعات غير رشيدة؛  هذا ما يبرز غياب الفقه المتوّسط بينهما، ِمم
إذ يصبح الواقع بالنسبة للمكلّف «هو ما رسمه في ذهنه الفقيه أو تصوّر المكلّف نفسه للقضية، فما 
دام أنّه قد حصل ظــنّ غالب بأنّ الدليل الشــرعّي قد دلّ بأنّ ذلك مخرج له مــن عهدة التكليف، 
فذلــك الواقع الذهنّي هو الواقع بالنســبة إليــه، وبأداء الفعــل أو تركه وفقاً له يخــرج من عهدة 

د. يوسف القرضاوي: السياسة الشرعية، ص 248.  (1)
ينظر في ذلك: مقبل الوادعي: البركان في نسف جامعة اإليمان، ص 172.  (2)

االجتهاد المقاصدي، 117/2.  (3)
الموافقات، 27/2.  (4)

جابر العلواني: مقاصد الشريعة، ص 146.  (5)
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التكليــف، وقد يضــع كلّ هّمه في الوصول إلى حالة اإلحســاس بفــراغ ذّمته، والخــروج من عهدة 
التكليف بقطع النظر عن أثر فعله في الواقع»(1).

والحقيقة أنّ تجريد الفعل أو الحكم ـ عند التصوّر ـ من واقعه ومن عالئقه بظروف هذا الواقع 
االجتماعيّة واألخالقيّة وغيرها يؤّدي إلى توّقعات فاسدة وتنزيالت غير سوّية للحكم، من قبيل بعض 
تقنينات األحــكام التي قد تتّم بطريقــة ميكانيكيّة جافّة وغير مالئمة، بل رُبَما غلبت مفســدتها في 
الواقــع مصلحتها المزعومة أو المرســومة ذهنيّــاً، ولعلّ هــذه المالحظة هي من حّركــت العّالمة 
العجري(2) 5 في الثمانينات لنقد المادة (68) ونّصها: «إذا اّتضحت أمارات السرقة بفلس أو نقد 
أو نحوهما فيطلب أعيان المحلّ الذي جرت فيه الســرقة ويلزمون ببيان المتّهمين، فإن بيّنوهم ُحبس 
المتّهمــون وضبطوا بالمصالحــة مع أصحاب الســرقة، وإن امتنع أهل المنطقة عن بيــان المتّهمين 
ضمنوا ما ُسرق، وإثبات ما ُســرق وقدره يعتبر فيه مع دعوى المسروق عليه ويمينه، موافقة الظاهر 
من حالــه: مراعاة للمصلحة العاّمــة، إذا االعتماد على البراهين في ذلك يزيد من جرأة األشــرار 

والتمالئ معهم على كتمانه»(3).
مة العجري 5 من خمسة أوجه(4)، نكتفي هنا بإيراد الوجه األّول من  وقد علّق على ذلك العال
هذا التعليق، حيث قال: «الوجه األّول: قوله: إذا اّتضحت أمارات السرقة بفلس... الخ، فإنّ ظاهره: 
اعتبار ذلك بمجّردة في إثبات الســرقة، ويلزم من اعتباره مفسدة ظاهرة لما فيه من تعليم الظلمة 
للذرائع التي يتوّصلون بها إلــى أكل أموال الناس بالباطل؛ ألنّه قد يعمد إلــى نقب بيته، ثم يّدعي 
الدعــاوى الكاذبــة، فيُحكم له بها علــى مقتضى هذا الرأي، وال أصل لدعواه، والشــرع ورد بســّد 
الذرائع، مع أنّه مخالف لما ُعلم شــرعاً من أنّها ال تقبل دعوى إّال ببيّنة، وفي الحديث الصحيح عن 
النبي ژ : «لو يعطــي الناس بدعاويهم الّدعى قوم دماء قوم وأموالهــم، ولكن على المدعي البيّنة 

واليمين على من أنكر»(5).
4 ـ وقد يتّصل بعدم الموازنة بين ماهيّة الفعل وماهيّة الحكم سبب آخر، وهو إغفال البحث في 
الحيثيّــات التي يتوالد ـ فــي العادة ـ منها الفعــل أو المخالفات الشــرعيّة، وغيرها من موضوعات 
األحــكام، وفي هذه الحالة قد يميل الفقه إلى النمط الشــكلّي أو الســطحّي مــن المعالجة، حيث 
ينصــّب العمل بالذريعة مثًال إلــى مكافحة المخالفة التي ليســت أكثر من نتيجــة لحيثيّات وجذور 

جابر العلواني: مرجع سابق، ص 147.  (1)
العالمة المجتهد: علي بن محمد العجري، من كبار علماء الزيدية، توفي سنة (1407هـ).  (2)

من مسائل اختارتها وزارة العدل اليمنية، وقامت بتعميمها على القضاة في المحاكم للحكم بموجبها. كتاب: الفتاوى، ص 490.  (3)
العالمة العجري: الفتاوى، 490، 494.  (4)

أخرجه البيهقي عن ابن عمر.  (5)
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ال يتــم التركيز عليها في العــادة بقدر ما يتّم التركيز على شــكلها الخارجّي، وهــو ما يترك لهذه 
الحيثيّات والجذور فرصة الظهور المســتمّر في أشــكال وأنماط جديدة، وقد يقوم الفقه بمطاردتها 
ا تنحســر معه وظيفته األصليّة، وبذلك ُتهدر الطاقــة الفقهيّة في صورة حلول جزئيّة  مّرة أخرى، ِمم
وترقيعيّة، وبدالً مــن أن يقوم الفقه بدوره في صنــع الواقع، يصبح الواقع هــو من يفرض صناعته 

الفاسدة على الفقه.
وعلى سبيل المثال، فإنّ الذين أباحوا الرشوة(1) في حال تعّذر الوصول إلى الحقّ بدونها، نظروا 
فقط إلى شــكل المشــكلة وهو عدم الحصول على الحــقّ، ليصبح الحلّ في نظرهــم هو جواز دفع 
الرشوة المحّرمة، ولم ينظروا إلى األســباب والحيثيّات التي أنتجت هذا الفعل ـ وهو اإلصرار على 

أخذ الرشوة إلطالق الحقّ ـ أو هذا الحكم، وهو جواز الرشوة ألخذه أو الحصول عليه.
ولو اّتجهت الذريعــة إلى هذه الحيثيّــات لمعالجتها، والتي قد تكون عائــدة إلى الفقر أو 
الظلــم رّبما كان األمــر مختلفاً، ولَمــا أصبح فقهنا في جانــب منه ضرباً من ضــروب التبرير 
واالنهزاميّة أو االستسالم، ولكانت النتائج على الواقع أفضل بكثير ـ وال بأس أن تقّدر الضرورة 
بقدرها، إذا ما تزامن مع ذلك العمل الحثيث لرفع هذه الحالة الطارئة ال أن تصبح االستثناءات 

ـ . هي الحاكمة باستمرار 
وعلى ســبيل المثال: فإنّ زيادة مرّتبات القضاة والموظفين قد أثبتت فــي أكثر من مكان بأنّها 
ا يعني أنّ التركيز على  ذريعة أو وســيلة عالجيّة ناجعة في الحّد من ظواهر الفســاد والرشــوة، ِمم
الحيثيّات هو أمر مهّم في ترشــيد الفتاوى واالجتهادات، وتوجيهها إلى االســتعمال األســلم للذرائع 
وغيرها من األصول، وال ضير أنّ صاحب العالج مرارة؟ أو اســتدعى بعضــاً من التجلّد أحياناً، فكل 
ذلك يهون من أجل مستقبل أكثر صالحاً ونفعاً لألجيال المسلمة، وهكذا فإنّ غياب فقه التوّقع يؤّدي 
إلى اســتعماالت غير ســليمة ألصل الذريعة، هي مما يكــّرس العزلة والجمود أو يجــّر إلى التحلّل 

واالنفالت، أو ينتج فقهاً تبريرّياً أو انهزاميّاً.

الذريعة في مظهرها اإليجابّي:
ولئن كان المظهر السلبّي للذريعة يشــير إلى غياب وتجاوز فقه التوّقع وما يعنيه من الضوابط 
الشرعيّة، فإنّ المظهر اإليجابّي يشير إلى حضور هذا النوع من الفقه وتوافر الضوابط التي تضمن 
شــرعيّة النتاج الفقهّي المســتند إلى الذريعة، األمر الذي يعني أنّ هذا المظهر يصنعه التصوّرات 
الصحيحة، التي تســتمّد أبنيتها من منابع الشــريعة الصافية وكنتيجة أيضاً لاللتزام بالموازنة بين 

أجاز ذلك كثيرون من الحنابلة والمالكية. انظر: أبو زهرة: أصول الفقه، ص 232.  (1)
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ماهيّة الحكم وماهيّة الفعل، والتمييز بين ما هو ثابت وبين ما هو متغيّر، ومراعاة ضوابط المصلحة 
ـ في حال كانت مرســلة ـ والتي لّخصها صاحب (الفصول اللؤلؤّية) بقوله: «أن تكون المصلحة غير 

مصادمة لنصوص الشارع، مالئمة لقواعد أصوله، خالصة من معارض ال أصل لها معيّن»(1).
وأيضاً االلتزام بقواعد الضرورة عند فتح (ســّد الذرائع) المنصوصة (إباحة المحّرم) أو (ســّد 

الذرائع) المنصوصة أيضاً (ترك الواجب).
وفــي كلّ األحوال فإنّ الذريعة وفق هــذا المظهر ترتبط بمراعاة الكثير مــن القواعد المتّصلة 

بمكّمالت فقه المقاصد:
أ ـ فمن المبادئ ذات العالقــة بفقه الواقع ضرورة التمييز بين الثابت والمتغيّر من الوســائل، 
ومراعاة عنصرّي الزمــان والمكان وقاعدة تبّدل األحــكام بتبّدل موضوعاتها أو تغيّــر الحكم بتغيّر 
المصلحــة التي بني عليها، أو تغير الفتــوى بتغيّر الزمان أو بتغيّر العــرف ومراعاة قواعد الضرورة 
ا يتّصل بفقه الواقع(2)، وقد اّتفقت كلمــة فقهاء المذاهب على أنّ األحكام التي تتبّدل بتبّدل  ذلك ِمم
الزمان أو الواقع هي األحكام االجتهادّية من قياسيّة ومصلحيّة ومنها الذرائع، باعتبارها في األساس 
استصالحيّة، وقد أشــار الشــيخ مصطفى الزرقاء إلى عوامل التغيّر أو التبّدل، وحصرها في نوعين 
هما: الفســاد والتطوّر، بقوله: «قد يكــون تغيّر الزمان الموجب لتبّدل األحــكام الفقهيّة االجتهادّية 
ا يسّمونه فساد الزمان، وقد يكون ناشئاً عن  ناشئاً عن فساد األخالق وفقدان الورع وضعف الوازع ِمم
حدوث أوضاع تنظيميّة ووســائل زمنيّة جديدة من أوامر قانونيّة مصلحيّة، وترتيبات إدارّية وأساليب 

اقتصادّية ونحو ذلك»(3).
على أن تبّدل موضوعاتها وليس األحكام ذاتها «فكما أنّ المسبّب يتوّقف على سببه، كذلك 
الحكم يتوّقف على موضوعه؛ ألنّه يســتمّد فعليّته من وجود الموضوع»(4)، وبهذا قد نفتح ونســّد 
ذرائع بعكس ما كانت عليه في االجتهادات الســابقة، كما قد تفتح وتسّد بشكل مؤّقت في غياب 
موضوعاتها ولو كانــت ذرائع منصوصة، كما في حاالت الضرورة، أو حاالت االجتهاد في تطبيق 
النّص وتنزيل الحكم، كاجتهاد الخليفة الثاني في منع ســهم المؤلّفــة، واجتهاد اإلمام الهادي 
في إعطاء الفقراء ســهمهم من الزكاة تارة ومنعهم تارة، بحســب الظــروف التي عرضها في 

مجموع رسائله(5).

الفصول اللؤلؤية، ص 352.  (1)
للمزيد حول ذلك: راجع القرضاوي في كتابه: السياسة الشرعية، 228، 229.  (2)

أحمد الزرقاء: المدخل الفقهي العام، 942/2، 943.  (3)
محمد باقر الصدر: غاية الفكر، ص 65، 66.  (4)
مجموع كتب ورسائل اإلمام الهادي، ص 534.  (5)
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ب ـ ومن القواعد أو المبــادئ األصوليّة ذات العالقة بفقه األولوّيات مــا هو متعارف عليه من 
تقديــم األصول على الفــروع، والقطعــّي على الظنّــّي، والضرورّي علــى الحاجــّي، والحاجّي على 

التحسينّي، واألهّم على المهّم.. وهكذا.
ج ـ ومن القواعد والمبادئ ذات العالقة بفقه الموازنات:

ـ «أنّ المصالح إذا تعارضت فوتــت المصلحة الدنيا في ســبيل المصلحة  ٭ تلــك التي تقــّرر ب
العليا، وضّحــى بالمصلحة الخاّصــة من أجــل المصلحة العاّمة ـ مــع تعويض صاحبهــا ـ وألغيت 
المصلحة الطارئة لتحصيل المصلحة الدائمة أو الطويلة المدى، وأهملت المصلحة الشكليّة لتحقيق 

المصلحة الجوهرّية، وغلبت المصلحة اليقينيّة أو المظنونة ظنّاً غالباً على المصلحة الموهومة.
٭ وتلك التي تقّرر بأنّه إذا تعارضت المفاســد والمضارّ ولم يكــن بّد من بعضها ارتقب أخفّها 
وأهون الضررين أو الشّرين، وهكذا قّرر الفقهاء: أنّ الضرر يزال بقدر اإلمكان، وأنّ الضرر ال يزال 
بضرر مثله أو أكبــر منه، وأنّه يتحّمل الضــرر األدنى لدفع الضرر األعلــى، والضرر الخاص لدفع 
الضرر العامّ، ويقّدم درء المفســدة على جلب المصلحة في األحوال العادية، أّما في غير ذلك أو ما 
تستدعيه حاجة األّمة ومســتقبلها فقد تغتفر المفسدة اليســيرة لجلب المصلحة الكبيرة، والمفسدة 
المؤّقتة لجلب المصلحــة الدائمة أو الطويلة المدى(1)؛ ألنّه يغتفر في الوســائل مــا ليس يغتفر في 
المقاصد(2)، وفي ذلك كلّه ما يبرز الخلفيّة األصوليّة التي يتّم تحريكها في عمليّة استنباط األحكام 

الفقهيّة باالستناد إلى أصل الذرائع.

٭ ٭ ٭

:kÉ``````eÉ`à`Nh

ا تّم عرضه ـ يتأّكد وصف الذرائع وكونها مظهرًا من مظاهر فقه التوّقع؛  فإنّه ـ وعلى أساس ِمم
باعتبارها قادرة على اإلشارة إلى مرتكزات هذا النوع من الفقه والتي يمكن القول بأنّها تتمثّل بشكل 
عامّ فــي فقه المقاصــد ومكّمالته، ومن األخيــرة على وجه الخصــوص كلّ من فقــه الواقع، وفقه 
الموازنات، وفقــه األولوّيات وبما يظهر فقه التوّقع كخالصة تطبيقيّة لهذه المكّمالت أو كمظهر عامّ 
لهذه المكّمالت في وضعيّتها العمليّة الخادمة لفقه المقاصد، وفي الســياق نفســه فالذريعة بذلك 

قادرة أيضاً لإلرشاد إلى بعض الخصائص المفترضة في فقه التوّقع ومنها:

انظر: القرضاوي: السياسة الشرعية، 30 - 32، بتصرف.  (1)
للمزيد: انظر العجري في: الفتاوى، ص 380 - 386.  (2)
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1 ـ الواقعّية: وهذه إحدى الخــواص التي تعبّر عنها الذريعة كمظهر مــن مظاهر فقه التوّقع، 
ذلك أنّ التوّقع مرتبــط بالواقع، وهذا األخير ليــس أكثر من وعاء لظــروف وإمكانات وأنماط من 
األفعال واألعمال والعوامل الثقافيّة والسياسيّة واالقتصادّية واالجتماعيّة، وهذا كلّه قابل للقراءة التي 
تستطيع أن تحّدد أو تتوّقع ما قد تفضي إليه في مآالتها، وهنا يأتي دور الفقيه ليحّدد ما هو مالئم 
وغير مالئم من الوسائل الموجودة، أو ابتكار المالئم الشرعّي إن لم يكن موجودًا، وبهذه الخاّصيّة 
الواقعيّــة يتميّز الفــارق بين فقه التوّقــع وبين فقه االفتــراض الذي ُعرف به بعــض الفقهاء قديماً 
وحديثاً، باعتبــار أنّ واقع الفعل في األخير ومآالته وحكمه ال تتجاوز ذهنيّــة الفقيه، أّما فقه التوّقع 
فإنّه يســتوجب االنفتاح علــى الواقع واإلحاطة بظروفــه ومتطلّبات صالحه وإصالحــه، بما في ذلك 

تطوير العلوم والمناهج، وبشكل يسمح للفقيه باالستعانة من تخّصصات مختلفة وخبرات متنوّعة.

2 ـ المستقبلّية: وهذه خاّصيّة أخرى لفقه التوّقع عبّرت عنها الذريعة من حيث اعتبارها للمآل، 
وهي تعكس الطبيعــة المتوثّبة والعمليّــة لفقه التوّقع التي تــروم األخذ بزمــام المجتمع وقضاياه، 
وقيادته نحو األصلح من جهة، ومن جهة أخرى تكشــف عن ضرورة االنفتاح على الزمن والنظر إليه 
كخّط واحد، ذلك أنّ ســالمة النظر والتنّظر في شــؤون المستقبل مقرونة بســالمة مكوّناتها التي 
ال تنفصــل البتّة عن الحاضر والماضي، فالمناهج الحديثة لما تســّمى بالدراســات االســتراتيجيّة 
للمستقبل تكاد تجمع على دخول الماضي وبشكل تالزمّي ضمن أّي رؤية تتعلّق بالمستقبل، وفي ذلك 
ما يكســب فقه التوّقع الوظيفة النقدّية؛ بحيث يصبح أحد مداخل المراجعة للتراث؛ ألنّ الماضي قد 
يقرأ في الحاضر مثلما أنّ المســتقبل قد يقرأ في الماضي والحاضــر؛ وألنّ قوام فقه التوّقع يحّرك 
العقل المســلم لالنتقال من المعلوم إلــى المجهول والتعــّرف عليه فيقرأ المســبّبات التي ال تزال 
مجهولة من خالل األسباب المعلومة، فإنّ وظيفته النقدّية قد تحّرك هذا العقل لقراءة األسباب من 
خالل المسبّبات، أي قراءة الواقع المعيش في الماضي القريب والبعيد، وهذا رُبَما يكون أسهل؛ ألنّه 
انتقال من معلوم إلى معلوم، وقد مورســت هذه الوظيفة ـ كما يبدو ـ من ِقَبل العديد من المصلحين 

والمفكّرين والعلماء والباحثين.

وعلى ســبيل المثال فقد توّصل بعضهم في تحديد أســباب التخلّف الكبير الذي منيت به األّمة 
اإلســالميّة في واقعها إلى أنّ مباحث القضــاء والقدر كانت وراء كلّ ذلــك، ويتأّهل فقه التوّقع من 
خالل هذه الخاّصيّة المستقبليّة ـ أيضاً ـ لردم الهوّة التي تمثلها إشكاليّة ثنائيّة الماضي والحاضر، 

والتي نجم عنها توّجهان، هما اليوم من ضمن أسباب المعاناة في الواقع المسلم وهما:

األول: توّجه الجمــود واالنحباس في الماضي والقطيعة مع الحاضــر وما نجم عن هذا التوّجه 
من مآسي.
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والثاني: توّجه االستالب والتغريب الذي يعيش في قطيعة مع الماضي ويتحّرك اليوم بال جذور، 
ما ترّتب على ذلك من مآسي التبعيّة والتحلّل واالنفالت.

ذلك أنّ هذه اإلشــكاليّة ال يبدو لها موقع في فقه التوّقع؛ باعتبار أم عمله يتطلّب وحدة الخّط 
الزمنّي ـ وتجســير ثالثيّته ماضياً وحاضرًا ومستقبًال ـ وال تتواءم فلســفته البتة مع فكرة التحقيب 

الزمنّي أو التأريخّي.

3 ـ التوازن: وهــذه الخاّصيّة لفقه التوّقــع عبّرت عنها الذرائع من خالل اشــتمالها لمبدأي 
الفتح والســّد، وقابليّتها التطبيقيّة لذلك، فالســّد وهو المنع واإلغالق ِإنَما يقــوم على االحتياط 
واألخذ بالعزائم حينما تستدعيه المصلحة الشرعيّة، والفتح وهو رفع الموانع ِإنَما يقوم على تيسير 
مصالح الناس وسبل معيشتهم حينما تســتدعي ذلك المصلحة الشرعيّة أيضاً، وبين الفتح والسّد 
تتجلّى هذه الخاّصيّة ـ خاّصيّة التوازن ـ ليصبح الوعي اإلسالمّي األصيل (فقه التوّقع) هو الحاكم 
لطبيعة االحتياط التي يقوم عليه السّد ـ ســّد الذريعة ـ وهو كذلك الحاكم لطبيعة التيسير الذي 
يقــوم عليه فتح الذريعة، ويصبح الميــزان ال إفراط وال تفريط، فال غلوّ في الســّد أو تفريط في 
الفتح يــورث العزلة أو الضيق والمشــقّة، وال إفراط في الفتح أو تفريط في الســّد فيترّتب عليه 

استالب أو تحلّل أو انفالت.

4 ـ الحيوّية الفقهّية: وهذه الخاّصيّة لفقه التوّقع عبّرت عنها الذرائع فتحاً وســّدًا، باعتبارها 
تشــير في كال الحالين إلى فاعليّة الفقه في اّتصاله وتواصلــه بالواقع ورصده للمتغيّرات، وانفتاحه 
المعرفّي على غيره من العلوم االجتماعيّة واإلنســانيّة األخرى، وإمكانيّة اإلفادة منها ومن مناهجها، 
كما أنّ هذه الخاّصيّة عبّرت عن نفســها من خالل ما لمســناه من أهّميّة لهذا النوع من الفقه وما 
يوفّره من إمكانات تجعل الفقه والفقيه في طليعة المجتمع وفي قلب المواجهة مع المســتجّدات مّما 
تقوم معه المسؤوليّة الدينيّة بالشــكل المطلوب والمؤثّر في صناعة الواقع واألخذ بزمامه ـ بدالً عن 
مالحقته والتحكّم بمخرجاته ـ على هدي من نور قرآننا الكريم وهدي شــريعتنا المحّمدّية السمحة 

وأخالق ديننا العظيم.

5 ـ شـــمولّية الرؤية: وتعتبر هذه الخاّصيّة فرع على الخصائــص المتقّدمة لفقه التوّقع والتي 
عبّرت عنها الذرائع كأحد مظاهره، وشــموليّة الرؤيــة هي خاّصيّة مقاصدّية فــي الواقع تجعل فقه 
التوّقــع في مأمن من مخاطــر التوّقعات الجزئيّــة المترّتبة في العادة على عــدم االنطالق من رؤية 
الشريعة الشاملة ومنظورها العامّ لألشياء، وما ترّتب على ذلك من ظهور للكثير من الحلول الفقهيّة 

ضمن سياقات ترقيعيّة ومشتّتة أو غير منتظمة.
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وفي األخير:
نذّكر بأنّ وضع األّمة بحاجة إلى أن تسّد ذرائع وتفتح أخرى؛ لكيما تنعتق من صيغها الموصومة 
بالضعف والغثائيّة، وهو ما يســتدعي االهتمام بهذا النوع من الفقه، والعمــل على تطويره وتوظيفه 
فيما يجمع شــتات المســلمين، ويحّد من عوامــل تفّرقهم واختالفهــم، نزوالً عنــد تطلّعات األجيال 

المسلمة من قبل أن يستحكم عليها اليأس.

كما توصي الورقــة بمزيد من االهتمام بمثل هــذه المواضيع الفقهيّة المهّمة، وترســيخها 
وتطوير مناهجهــا، واالهتمام بما قد تســتدعيه من واجبــات كفائيّة لصالح مســتقبل األجيال 

المسلمة.

واهللا ولّي الهداية والتوفيق،،

٭ ٭ ٭
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أستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة األزهر،
ومعهد العلوم الشرعيّة بسلطنة ُعمان
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 M L K ﴿ :الحمد اهللا رّب العالمين، الذي أكمل لنا الدين وهدانا إليه، فقال تعالى
 _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  N
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :[المائــدة: 3]، وقال تعالــى ﴾ b a `
[األعــراف: 43]،   ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë
والصالة والسالم على أشرف خلقه وسيّد رسله سيّدنا محّمد النبّي األّمّي األمين، وعلى آله وصحبه 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أّما بعد؛
فهذا بحث، أرجــو من اهللا تعالى أن أكــون قد وفقت فيه، فــي بيان منهج الفقــه الُعمانّي في 
معالجة القضايا المعاصرة، بناء على طلب كريم من وزارة األوقاف والشؤون الدينيّة بسلطنة ُعمان.

ونقّدم له ببيان أنّ النّص الشرعّي يشمل بحكمه جميع أفعال المكلّفين، وأنّ االجتهاد الفقهّي قد 
استوعب كلّ ما يستجّد بإعطائه حكماً شرعيّاً أخذًا من دالالت النّص الشريف، أو ما شهد له النّص 

من األدلة باالعتبار.
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من الثوابت اليقينيّة لدى المسلم أنّ شريعة اإلسالم شريعة كاملة ال نقصان فيها، فيها حكم كلّ فعل 
يصدر عن المكلّف، سواء كان المكلّف يتصّرف لنفســه، أو لغيره، وسواء كان الغير فردًا أو هيئة معنوّية 
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يقوم المكلّف بالتصّرف لحسابها نيابة عن مالكيها، وســواء كان المالكون منحصرين، كما في الشركات 
وأمثالها، أو كانوا غير منحصرين كما في الشخصيّة المعنوّية للدولة وما ينبثق عنها من هيئات.

وهذا مستفاد من تعريف الحكم الشــرعّي بأنّه: «خطاب اهللا تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين على 
جهة االقتضاء أو التخيير»، قال األســنوي (ت 772هـ): «وزاد ابن الحاجــب (ت 646هـ): «أو الوضع» 
ليدخل جعل الشيء سبباً، أو شــرطاً، أو مانعاً، كجعل اهللا تعالى زوال الشــمس موجباً للظهر، وجعله 
الطهارة شرطاً لصّحة الصالة والنجاسة مانعًة من صّحتها، فإن الجعل المذكور حكم شرعّي؛ ألَنا ِإنَما 
استفدناه من الشارع وليس فيه طلب وال تخيير؛ ألَنه ليس من أفعالنا حتّى يطلب منّا أو نُخيّر فيه»(1).. 

فوفقاً لهذا التعريف ال يتصوّر خروج فعل للمكلّف عن حكم هللا تعالى، بمفهوم المكلّف سابق الذكر.
وقد أكد اإلمام الشــاطبّي (ت 790هـ) هذا المعنى، وذهب إلى أنّ النصوص الشــرعيّة وإن لم 
تتنــاول كلّ جزئيّة على حــدة بالنّص على حكمها، إّال أنّهــا أتت بأمور كلّيّة وعبــارات مطلقة تتناول 
أعدادًا ال تنحصر، وال بّد من تحقيق المناط بالنسبة إلى كلّ ناظر وحاكم ومفت(2)، هذا فضًال عن 

ا كانت الوقائع في الوجود ال تنحصر فال يصح دخلوها تحت األدلة المنحصرة»(3).. هُ «لَمأَن
وال ريب أنّ الحــوادث تتوالى على مّر األّيــام وتعاقب العصور وفي مختلــف األماكن، ومنها ما 
يكون قديماً جديدًا متكّرر الوقوع، ومنها ما يكون غير مســبوق في عهد الناس ولم يألفوه بشكل من 
األشــكال، بل لو عرض عليهم قديماً لظنّوه ضرباً مــن الخيال الذي ال يكاد أن يكون في مســتقبل 
ــام، وحتّى مع النظر العقلــّي االفتراضّي التقديرّي لم يكن يخطر على بــال أحد من الفقهاء أو  األي
غيرهم حدوث حادث منها. واأليام مليئة باألحداث تأتي كلّ يوم ِبما هو جديد عجيب، وهذا ناتج عن 
أنّ «عالقة اإلنســان باإلنســان والكون وبالحياة، تتطوّر تبعا لتطوّر التفكير اإلنسانّي، ومن ثم كان 
ال بّد من ظهــور قضايا وعالقات جديــدة بين الحين واآلخر لــم تكن موجودة من قبــل، وهذا كلّه 
يســتدعي بيان حكم الشــرع فيه، ورّد هذه القضايا والعالقات الجديدة إلى ميزان الشريعة الغّراء 
ر أنّ الشريعة مستوعبة  لمعرفة الحكم الشــرعّي لها، إّما بالمشــروعيّة أو عدمها»(4)، ما دام قد تقر

وحاوية لكلّ ما يمكن وجوده ويكون فعًال لمكلّف، كما سلف ذكر ذلك.

التمهيد، للعّالمة: أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن األسنوي، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت (1400هـ) تحقيق: د. محمد حسن   (1)
هيتو، ج 1، ص 48. 

الموافقات في أصول الشــريعة، للعّالمة: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشــاطبي، ط: دار المعرفة، بيروت، تحقيق:   (2)
د. عبد اهللا دراز، ج 4، ص 90 وما بعدها. 

الشــيخ خليل محي الدين الميس، سبل االســتفادة من النوازل: الفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة، بحث منشور   (3)
في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة الحادية عشرة، المجلد الثاني، ص 410. 

د. محمد رواس قلعه جي، منهج معالجة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه اإلســالمي، بحث منشــور في مجلة كلية الدراسات   (4)
اإلسالمية والعربية بدبي، العدد الخامس (1413هـ/1992م) ص 59 بتصرف يسير. 
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وإذا كان ديننا الحنيف َيحثّنا على العلم والبحث في خبايا األرض والنظر في ملكوت السماوات 
للبحث عن كلّ ما هــو مفيد، وأن ال نقف مكتوفــي األيدي أمام كلّ تطوّر، بل ال بــّد من األخذ منه 
بنصيب وافر؛ فإنّنــا مطالبون فضًال عن هذا كلّه بأن يكون نظرنا العلمّي بما يخدم البشــرّية، وبما 

ال يؤدي إلى خلل في الكون.
وهذا يعني أنّ التقّدم العلمّي الذي يحدث ضررًا ال بــّد من اتقائه، وهذا ملحوظ من خالل النصوص 
التي أمــرت بالتدّبر والتفكّر، فإنّها جميعها حثت على ذلك بما يؤدي إلــى الوصول إلى الحقيقة والمعرفة 
اليقينيّة باهللا تعالى، واهللا ال يأمــر إّال بما ُيحقق مصلحة، وال ينهى ِإال عّما يحقّــق ضررًا، وإذًا ال بّد من 
الســير في هذا اإلطار العام لمقاصد التشــريع، فكلّ ما يــؤدي إلى ضرر يمنع، وكلّ مــا يؤدي إلى جلب 
مصلحة يطلب، ومن هنا نرى ضبط التقّدم العلمّي بالجانب األخالقّي والعملّي في التشريع اإلسالمّي، وهذا 
أمــر يفتقده التقّدم العلمــّي في بالد غير المســلمين، َورُبَما نرى رجوعاً في الوقــت الحاضر إلى ما يراه 

المسلمون، فقد أشار أكثر من باحث إلى أنّ الغرب ينادي اآلن بضرورة ربط البحث العلمّي باألخالق(1)..
ولم يقصر النظر الفقهّي ولم يأل جهدًا في البحث عن حكم الشــريعة في كلّ ما جّد حصوله 
في واقع الناس، وذلك وفق القواعد العاّمة الموضوعة لكيفيّة اســتنباط الحكم الشرعّي من النّص 
الشــريف، أو ما شــهد له النّص الشــريف باالعتبار من األدلة، وليس أدلّ علــى ذلك من البحوث 
الكثيرة التي قّدمت إلى مجمع الفقه اإلسالمّي في دورات انعقاده المختلفة، ودورات انعقاد مؤتمرات 
المنظمة اإلسالميّة للعلوم الطبّيّة بالكويت(2)، بل يتعّدى األمر كذلك إلى المستوى الفردّي؛ فقد قام 
الباحثون المعاصرون في التخّصص الشــرعّي، أو ما له صلة به، بجهد مشكور في سبيل معالجة ما 

يطرأ في المجتمعات من قضايا جديدة، وتقديم حلول جذرّية لها.
والناظر في عمل تلــك المجامع الفقهيّة الرائدة بصفة عاّمة، وكذا فــي الجهود الفردّية بصفة 
خاّصة، يجد أنّ الفقه اإلســالمّي قادر على اســتيعاب الحوادث الطارئة ومواجهة القضايا الجديدة 

وإعطائها حكماً شرعيّاً بما يتّفق والقواعد العاّمة الموضوعة للوصول إليه.

انظر على ســبيل المثال: د. محتار المهدي، زراعة خاليا المخ وآفاقه المستقبلية، بحث قدم إلى ندوة: «رؤية إسالمية لزراعة   (1)
بعض األعضاء البشرية» والتي عقدت في المنظمة اإلسالمية للعوم الطبية بدولة الكويت، بتاريخ 23 من ربيع األول 1410هـ/
الموافق 23 أكتوبر 1989م وطبعت أعمالها في سلســلة مطبوعات المنظمة ســنة (1994م)، ص 69 وما بعدها وبصفة خاصة، 
ص 72؛ وكذلك بحث د. حســان حتحوت في الندوة نفســها بعنوان: «استخدام األجنة في البحث والعالج»، ص 170، 171 وص 
175؛ وكذلك د. محمد علي البار في بحثه الذي قدم في الندوة نفسها بعنوان: «إجراء التجارب على األجنة المجهضة واألجنة 
المستنبتة واستخدام أنسجة األجنة في زرع األعضاء»، ص 213 وقد أشار إلى كتاب صدر في هذا الخصوص، وهو: «أخالقيات 

إجراء األبحاث على الجنين» تأليف بول رامزي، عام (1975م). 
انظر في ذلك مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، فقد عقدت أكثر من دورة لمناقشــة ما يستجد في الجوانب الطبية واالقتصادية   (2)

واالجتماعية والسياسية، وغيرها؛ وكذلك أعمال المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية في دولة الكويت. 
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وما ينطبق على الفقه اإلسالمّي ينســحب على الفقه الُعمانّي، إذ لم يكن بعيدًا عن معالجة ما 
يستجّد من قضايا شأنه في ذلك شأن الفقه المعاصر عموماً، فكان له نصيب وافر في إبراز الحكم 

الشرعّي في القضايا المعاصرة، كما سنرى فيما بعد.
ونرى قبل الدخول في إظهار هذا الدور الخالق للفقه الُعمانّي، أن نقّدم بتمهيد نبيّن فيه مفهوم 

مفردات عنوان البحث، ومنهج البحث، وخّطته.

٭ ٭ ٭
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تحديد مفهوم كلمات عنوان البحث
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المنهج في لغة العرب: يعني الطريق الواضح المستقيم، قال ابن فارس: «النون والهاء والجيم 
أصالن متباينان:

األول: النهج الطريق، ونهج لي األمر أوضحه، وهو مســتقيم المنهــاج، والمنهج الطريق أيضاً 
والجمع المناهج.

واآلخر: االنقطاع، وأتانا فالن ينهج إذا أتى مبهورًا منقطع النفس، وضربت فالناً حتّى أنهج أي 
سقط، ومن الباب نهج الثوب وأنهج: أخلق»(1)..

والمقصود هنا بطبيعة الحال المعنى األّول الذي ذكره ابن فارس.
وهو كذلك في اصطالح علماء الفلسفة والمنطق الذين يعنون ببيان األسس التي يقوم عليها التفكير.
وعلى ســبيل المثال فقد عرفه أندريه الالند في الموســوعة الفلســفيّة بأنّــه: «طريق نصل من 

خاللها، وبها، إلى نتيجة معيّنة»(2)..

مقاييــس اللغة: للعّالمة: أبي الحســين أحمد بن فارس بن زكريــا، ط: دار الجيل، بيــروت، ط2، (1420هـ/1999م) تحقيق:   (1)
عبد الســالم محمد هارون، ج 5، ص 361؛ وفي المعنى نفســه: مختار الصحــاح، للعّالمة: محمد بن أبــي بكر بن عبد القادر 
الرازي، ط: مكتبــة لبنان، بيروت (1415هـ/ 1995م) تحقيق: محمود خاطر، ص 284؛ لســان العــرب، لمحمد بن مكرم بن 

منظور، ط: دار صادر، بيروت، ج 2، ص 383.
انظر: أندريه ال الند، موســوعة ال الند الفلســفية، تعريب: خليل أحمد خليل، إشــراف: أحمد عويدات، ط: منشورات عويدات،   (2)

بيروت، باريس، ط2، (2001م)، ج 2، ص 803. 
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ويتســم المنهج بصفة الثبات والوضوح واالســتقرار، وإذا كان البعض قد ذهــب إلى أنّه ليس 
«للفكر اإلنســانّي حياله إّال دور الرصد والكشــف ثم الصياغة والتقعيد، أّما اإلبداع واالختراع فال 
نصيب لهما في مجــال المناهــج، وإّال الحتاج إلى تطويــر وتغيير بين الحين واآلخــر فيفقد صفة 
الثبــات، بما يؤدي إلى فقــدان الثقة به كوســيلة موصلة إلى الحقيقــة العلميّــة»(1)، ِإال أنّ الرصد 

والكشف والصياغة والتقعيد كلّ ذلك يمثّل إبداعاً واختراعاً في مجال المنهج.
وبالجملة فالمقصــود بالمنهج فيما يتعلّق بهــذا البحث المبادئ والقواعد التــي يراعيها الفقه 

الُعمانّي في معالجة القضايا المعاصرة ويستنبط الحكم الشرعّي بناء عليها.
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الفقه في لغة العرب: يعني الفهم مطلقاً، سواء كان المفهوم من األمور الدقيقة أو غيرها.
قال ابن فــارس (ت 395هـ): «الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدلّ على إدراك الشــيء 

والعلم به، تقول: فقهت الحديث أفقهه، وكلّ علم بشيء فهو فقه»(2)..
وفي االصطالح: العلم باألحكام الشرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التفصيليّة(3)..

ووفق هذا التعريف فالعلم باألحكام غير العمليّة من األحــكام العقائدّية واألخالقيّة، يخرج من 
نطاق الفقه، ومن ثم ال يتناوله هذا البحث(4).

د. مصطفــى صالح باجو، منهج االجتهاد عند اإلباضية، ط: مكتبة الجيل الواعد، مســقط، ط1، (1426هـ/ 2005م)، ص 68.   (1)
وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه الدولة في الفقه وأصوله من جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، الجزائر، 

ونوقشت في 28 شعبان 1419هـ/الموافق 7 ديسمبر 1999م.
مقاييس اللغة، ج 4، ص 442.   (2)

البحــر المحيط، للعّالمة: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشــي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1421هـ/   (3)
2000م)، ج 1، ص 15.

قامت فــي اآلونة األخيرة في ُعمان طائفة أطلق عليهــا أصحاب العقل، أو العقالنيون، وتقوم علــى فكرة عرض النصوص، خاصة   (4)
نة النبوية المشرفة، على العقل، فكل ما توافق معه منها ُقبل وما تعارض معه لم يقبل. وقد ألف سماحة الشيخ أحمد بن حمد  الس
اه: العقل بين جماح الطبع وترويض الشرع، ط: مكتب اإلفتاء بوزارة األوقاف والشؤون الدينية  الخليلي كتاباً في الرد عليهم، ســم
بســلطنة ُعمان. والواقع أن الفقه الُعماني واجه كثيرًا من الظواهر واألفكار المعاصرة وعالجها بما عليه الفهم الصحيح للتشــريع 
اإلســالمي، في المجاالت كلها، ومن ذلك على سبيل المثال المحاضرة التي ألقاها الشيخ الخليلي وتمت طباعتها بعنوان: الشباب 
والتحديات المعاصرة، ط: مكتبة الجيل الواعد، مســقط، ط1، (1423هـ/ 2003م)؛ وكتاب إعادة صياغة األمة، للشــيخ الخليلي، 
ط: مكتبة الجيل الواعد، مســقط؛ وكتاب البعد السياسي للفقر وحلوله في العالم اإلسالمي، للشيخ الخليلي، ط: مكتبة الغبيراء، 
ســلطنة ُعمان؛ ومن ذلك أيضاً كتاب الدين الحياة، للشيخ الخليلي أيضاً، ط: األجيال، ســلطنة ُعمان، ط1، (1428هـ/ 2007م) 
الكتاب األول، إعداد ودراسة: خميس بن راشد العدوي، وبصفة خاصة الفصول المتعلقة بشخصية اإلنسان، ص 45 - 103، والمتعلقة 
بإصالح المجتمــع، ص 107 - 219، والمتعلقة بالتربية الصالحة، ص 223 - 296، والمتعلقة بالشــباب، ص 299 - 332. وكلها كتب 

تبحث وتعالج مشاكل الشباب والمرأة المسلمة، تهتم بكيفية معالجة القضايا االقتصادية واالجتماعية المطروحة على الساحة.
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والفقه ثَمرة النظر العقلّي فــي الدليل التفصيلّي، ويتّم وفق قواعــد معيّنة، تمثّل المنهج الذي 
يتبع للوصول إلى غاية هي الحكم الشــرعّي؛ والذي يقوم بهذه العمليّــة االجتهادّية هو المجتهد بما 

توافر لديه من قدرة عقليّة تمكّنه من النظر في الدليل التفصيلّي.
وليس المراد في خصوص هذا البحث الفقه نفســه، بل المراد القائم بهذه العمليّة االجتهادّية، 
وهو الفقيــه؛ ألَننا نبحث في منهــج الفقه في معالجــة القضايا المعاصرة، والفقه ال ينســب إليه 
المعالجة، وإنّما الفقيه هو الذي ينســب إليه ذلك، من حيث هو الــذي ينظر في الدليل التفصيلّي 

ويستخرج الحكم الشرعّي، فنبحث منهجيّته في هذه المعالجة.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّ البحــث يدور حول الفقيه الُعمانّي وليس كلّ فقيه في أّي 
مكان، والفقهاء المنســوبون إلى ُعمان هم من الكثرة بحيث يكون من العســير الوقوف على منهجيّة 
كلّ فقيه فــي معالجة القضايا المعاصــرة، خاّصة أنّ زمن هــذا البحث ضيّق جــّدًا بما يحول دون 
الوقوف علــى بيان منهجية الفقه الُعمانّي عموماً، على الرغم مــن أهميته، غير أَنهُ ـ وفي تقديري ـ 
يمكن الوقوف على المنهجيــة المعاصرة للفقهاء الُعمانيين من خالل العلم بمنهجية رأس الفتوى في 
السلطنة، وهو سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العامّ للسلطنة، فإذا وقفنا على طريقته 
في التعامل مع القضايا المعاصرة وإعطائها حكماً شرعيّاً، يمكن القول معه بأنّنا واقفون مع منهجيّة 

الفقه الُعمانّي على وجه العموم(1).
ونرى قصر بيان المنهجيّة على الفقه الُعمانّي المعاصر دون غيره من الفقه السابق(2)، ذلك أنّه 

وهــذا ال يعني إغفال بقية فقهاء العصر وباحثيه من أهل ُعمان، حيث كان لهم دور بارز في معالجة بعض القضايا المعاصرة،   (1)
ووضع الحلول الشــرعية لها، وسنعرض لبعض ذلك في أثناء هذا البحث إن شاء اهللا تعالى، غير أننا نرى أن بيان المنهجية 
على نحو كامل إنما يكون بالنظر إلى كيفية معالجة ســماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي لها، ومن ثم فالبحث في منهجيته 

يمثل البحث في منهجية الفقه الُعماني في الوقت الحاضر.
ذهب البعض إلــى أن الفقه الُعماني المعاصر يمتد من بعد عصر اإلمام محمد بن عبــد اهللا الخليلي (1299هـ/ 1373هـ) إلى   (2)
وقتنا الحاضر. راجع في ذلك: د. مصطفى صالح باجو، مناهج التجديد لدى فقهاء ُعمان المعاصرين وأثره في التقنين الفقهي، 
بحث قدم إلى ندوة تطور العلوم الفقهية (التقنين والتجديد) والتي عقدتها وزارة األوقاف والشــؤون الدينية بســلطنة ُعمان في 
الفتــرة من (5 - 8 إبريل 2008م)ص 16. غيــر أننا نرى في إطار بحثنا هذا أن نقتصر على اجتهــادات فقهاء ُعمان في الوقت 
الحاضر، والذين عالجوا قضايا معاصرة لم تكن لتحدث في الزمن السابق عليهم، بل إن التقدم العلمي والتكنولوجي في نواح 
متعــددة أدى إلى طرح قضايا عديدة هي التي تهمنا في بيان المنهج، ذلك أنها من التعقيد بحيث تســتلزم منهجية خاصة قد 
ال تكون مطروحة في الوقت السابق، بل إن الوقائع التي حدثت في وقتنا المعاصر من الكثرة بحيث ال يمكن مقارنتها بما حدث 
قبل عام 1970 الــذي يمثل مرحلة ناقلة للمجتمع الُعماني إلى األخذ بالتطور الحديث فــي مناحي الحياة. وهذا ما انتهى إليه 
د. باجو؛ فبعد أن عرض لمعالجات الفقه الُعمانــي في المؤلفات الفقهية لقضايا معاصرة، من خالل علماء عديدين، ذهب إلى 
أنه وإن كانت هذه المسائل التي عرضها من خالل المؤلفات تعد من التجديد الملحوظ في الفقه بالنظر إلى معالجتها لقضية 
جديدة من قضايا الواقع المعاصر، إال أنه لم يعثر على نماذج كثيرة لهذه المســائل في الفقه الُعماني أوائل القرن العشــرين 

نظرا لقلة التحديث في حياة المجتمع، إال بعد عهد السبعينيات من القرن العشرين. انظر: د. باجو، البحث السابق، ص 24.
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وإن كان عنوان البحث يمكن أن ينسحب على الفقه الُعمانّي عموماً، من حيث إنّ القضايا المعاصرة 
هي حاصلة فــي كلّ عصر ومصر بمنطــق الزمن الذي حصلــت، فهي معاصرة بالنســبة له، إّال أنّ 
الظاهــر أنّ مقصود الندوة متّجه إلى القضايا المعاصرة فــي زمننا هذا وليس في زمن آخر مضى، 
ذلك أنّ الندوات الســابقة التي تبحث في تطــوّر العلوم الفقهيّة في ســلطنة ُعمان، كانت في بعض 
الحاالت تأخذ مرحلة زمنيّة محّددة، فهذا كلّه يدلّنا علــى أنّ المراد هو بحث المنهجيّة في التعامل 

مع القضايا الحاصلة في العصر الحاضر دون غيره(1).
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القضية عنــد المناطقة قول يصّح أن يقــال لقائله إنّه صادق فيه أو كاذب، وســّميت بهذا ألنّه 
قضي وحكم فيهــا، فهي فعيلة بمعنى مفعولــه(2)، أو هي قول يحتمل الصدق والكــذب لذاته على ما 

رّجحه بعض العلماء(3).
وبعبــارة أخرى: القضية تعني الجملة المفيدة إفادة تاّمة يحســن الســكوت عليهــا، وعليه فهي 

كالكالم في مصطلح النحوّيين.
قال الصنعاني (ت 1182هـ): «إنّ المركب التّام من حيث اشتماله على الحكم قضية، ومن حيث 
احتماله الصدق والكذب خبر، ومن حيث إفادته إخبار، ومن حيث كونه جزءًا من الدليل مقّدمة»(4).

والواقــع أن الفقه الُعماني على مر العصور لم يكن في اجتهاده بعيدًا عن الواقع المعيش، بل ســاير كل ما يســتجد ويقع في   (1)
المجتمعــات، ويكفي أن نعطي بعــض األمثلة من أزمنة مختلفة للداللة على ما نقول؛ فاإلمام الســالمي عند بيانه للعيوب التي 
يثبــت بها الخيار في فســخ عقد النــكاح زاد مرض الزهري، وهو ما ارتضاه الشــيخ باكلي عبد الرحٰمن مــن علماء اإلباضية 
المغاربة، وكذلك ما ذكره د. مصطفى باجو عن الســالمي في العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين، فقد قال: «ثم فّصل، 
أي الســالمي، صور االصطدام بين السيارات بما يعتبر اجتهادًا فقهيّاً ثرّياً، حسب احتماالت اإلصابة وكون السيارات أو أحدها 
واقفة أو معترضة في الطريق، إلى آخر ما هنالك من الصور». يراجع في ذلك: جوهر النظام جوهر النظام في علمي األديان 
واألحكام، لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن حميد الســالمي، بتعليق أبي إســحاق أطفيش وإبراهيم العبري، ج 2، ص 251؛ تعليق 
الشــيخ باكلي على كتاب النيل، ج 2، ص 368، 369؛ د. باجو، مناهج التجديد لدى فقهاء ُعمان المعاصرين وأثره في التقنين 

الفقهي، ص 23، 24، وأشار إلى العقد الثمين، ص 101 إلى 107.
حاشــية الشيخ محمد عليش على شرح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري على إيســاغوجي في علم المنطق، ط: المكتبة األزهرية،   (2)
القاهرة، وهي طبعة مصورة عن الطبعة األصلية التي طبعت بمطبعة النيل لصاحبيها مصطفى بك شــاكر وأخيه، بجوار األزهر 

الشريف بمصر سنة (1329هـ)، ص 71.
د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحســين، طرق االستدالل ومقدماتها عند المناطقة واألصوليين، ط: مكتبة الرشد، الرياض، ط3،   (3)

(1426هـ/ 2005م)، ص 177.
إجابة السائل شرح بغية اآلمل، للعّالمة: محمد بن إســماعيل الصنعاني، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، (1986م) تحقيق:   (4)
حســين بن أحمد السياغي، وحســن محمد مقبولي، ج 1، ص 139؛ وفي المعنى نفسه: حاشية الشــيخ عليش، المرجع السابق، 

ص 71؛ د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، المرجع السابق، ص 177، 178.
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ويســتعمل الفقهاء القضية في معنى الواقعة أو النازلة التي تنزل وتحدث بالفرد أو الجماعة، 
ومّمن استعملها في ذلك اإلمام النووّي(ت676هـ)، قال: «فلعلّ هذه القضية هي آخر األمرين واستمّر 

العمل بعدها على ترك الوضوء»(1).. وأراد بذلك الواقعة التي حدثت.

والمعنيان مرادان هنا في هذا البحث؛ ذلك أنّ المراد هو البحث عن حكم شــرعّي لما وقع في 
المجتمــع، والذي يقع في المجتمع ال يمكــن الوصول إليه ومعرفته إّال من خــالل اإلخبار عنه، وهو 
يكون بخبر، والخبر ما أفاد إفادة تاّمة، أي كان مركباً تاّماً، كما سبق، وهذا لكي يكون الفقيه على 

تصوّر من حقيقة الشيء، كما سيأتي فيما بعد.

ومســألة الحكم المشــتمل عليها المركب التامّ التــي تجعله قضية، ال يقصد بــه هنا الحكم 
الشــرعّي، بل المقصود ثبوت أمر ألمر أو نفيه عنه، فإذا قيل: تّمت عمليّة استنساخ النعجة «دولي» 
في بريطانيا، كان هذا القول قضية من حيث إنّه أثبت وقوع االستنســاخ للنعجة «دولي» في المكان 
المذكور، ولــو نفاه بقوله لم تتــّم عمليّة استنســاخ...إلخ؛ كان القول قضية أيضــاً من حيث نفيه 

الحكم عنه.

وإضافــة القضايا إلى المعاصرة تفيد بأنّ القضية أو الواقعــة حدثت في الوقت المعاصر، وقد 
تكون الواقعة الحادثة في هذا العصر مّما لها شبيه فيما مضى، وقد ال يكون لها شبيه وال مثيل في 

الوقائع الحاصلة في الزمن السابق.

فعليه تكون القضايــا المعاصرة هي وقائع تنزل بالفرد أو الجماعة ولم تكن معروفة قبل ذلك، 
ومن ثم فحكمها الشرعّي مجهول، وهي تشــمل كذلك الوقائع النازلة التي عرفت في الماضي وعلم 
حكمها الشرعّي، غير أنّ أساس الحكم الذي انبنى عليه قد تغيّر، ومن ثم يعاد النظر فيها، وكذلك 
نظرًا لتطوّر العصر في أمر العقود فهي تشمل في هذا المجال العقود المستحدثة والمركبة من أكثر 

من عقد.

وفي نظر بعض الفقهاء المعاصرين القضايا المســتجّدة المعاصــرة هي: «المعامالت الجديدة 
التي لم تكن معروفة في عصر التشــريع، أو القضايا التي تغيّر موجبات الحكم عليها نتيجة التطوّر 

الطبيعّي لعالقات اإلنسان، أو نتيجة لظروف طارئة»(2).

المجموع شــرح المهذب، لإلمام يحيي بن شرف الدين النووي، ط: دار الفكر، بيروت (1997م)، ج 2، ص 73؛ وانظر كذلك:   (1)
اإلبهــاج في شــرح المنهاج للعّالمــة: علي بن عبد الكافي الســبكي، ط: دار الكتــب العلمية، بيــروت، ط1، (1404هـ)، ج 3، 
ص 251؛ اإلحكام في أصول األحكام، للعّالمة: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، ط: دار الحديث، القاهرة، ط1، (1404هـ)، 

ج 6، ص 219.
د. محمد رواس قلعه جي، البحث السابق، مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي، ص 60.  (2)
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وهي في نظر البعض اآلخر: «المســائل أو المســتجّدات الطارئة على المجتمع، بســبب توّســع 
األعمال، وتعقّد المعامالت، والتي ال يوجد نّص تشريعّي مباشر أو اجتهاد فقهّي سابق ينطبق عليها؛ 

صورها متعّددة، ومختلفة بين البلدان أو األقاليم، الختالف العادات واألعراف المحليّة»(1).
وأضاف أَنهُ «قد تنشأ مسألة أو نازلة تندثر، وقد تثار قضية في بلد أو إقليم ال تحدث في بالد 
أو أقاليم أخــرى»(2). وهي بهذا المعنى ترادف النوازل؛ فهي، أي النــوازل: «من النزول أي الحلول؛ 
ألَنه مســألة يجهل حكمها تحــلّ بالفرد أو المجتمع، أو للمح معنى الشــّدة، لمــا يعانيه الفقيه في 

استخراج حكم النازلة.
ولّما كان الســلف لشــّدة ورعهم يتحّرجون من الفتوى ويســألون هل نزلت؟ فالنوازل إذن: هي 
وقائــع حقيقيّة تنزل بالناس فيتّجهون إلى الفقهاء بحثاً عن الفتــوى، فهي تمثل جانباً حيّاً من الفقه 

متفاعًال مع الحياة المحليّة لمختلف المجتمعات»(3).
ونرى أنّ هــذه التعريفات المختلفة للقضايــا المعاصرة تدور حول معنــى واحد، وال فرق بينها 

غالباً إّال من حيث الصياغة والتعبير عن المعنى.
وإذا كان األمر كذلك فإنّ البحث يثور حول المنهجيّة المتّبعة لدى الفقه الُعمانّي في اســتنباط 
الحكم الشــرعّي لهذه النوازل أو القضايا المســتجّدة المعاصرة، بصرف النظر عن مكان حدوثها، 
ســواء وقعت في ُعمان، أو في غيرها مــن البلدان واألقطار؛ إذ إنّ معالجــة القضايا المعاصرة وفق 
الفقه الُعمانّي لم تقتصر على المستجّدات الحاصلة في سلطنة ُعمان، بل امتدت إلى كلّ ما وقع في 

العالم، ولو لم يكن له وجود في ُعمان(4).
والخالصة: إنّ البحــث يراد منه الخلوص إلــى المنهجيّة والطريقة الواضحــة التي توصل إلى 
إثبات حكم شرعّي للنازلة التي َتحدث في الواقع المعاصر، سواء كانت على مستوى الفرد أو الجماعة.

د. وهبة مصطفى الزحيلي، سبل االستفادة من النوازل: الفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة، بحث منشور في مجلة   (1)
مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة الحادية عشرة، المجلد الثاني، ص 359.

الزحيلي، البحث السابق، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة 11، المجلد الثاني، ص 359.  (2)
د. عبد اهللا الشــيخ محفوظ بن بيه، سبل االستفادة من النوازل: الفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة، بحث منشور   (3)

في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة الحادية عشرة، المجلد الثاني، ص 530.
وهذا حاصل في معالجة قضية صوم رمضان لمن ال نهار لهم يذكر في بلدهم وال يصدق على من صام هذا الجزء من النهار   (4)
أنه صائم، وســيأتي بيان حكم ذلك فيما بعد، وكذا في قضية تغيير الجنس من الذكورة إلى األنوثة أو العكس، فقد عالجها 
الفقــه الُعماني وأعطى لها الحكم الشــرعي، ومع هذا لــم تحدث، في أغلب الظن، واقعة في ســلطنة ُعمان من هذا القبيل. 
يراجــع في خصوص قضية تغيير الجنس: ما قاله الشــيخ الخليلي في فتوى له منشــورة في مجلــة (المعالم) التي تصدر في 
لندن، تحت عنوان: فاطمة تتحول، العدد األول (ربيع الثاني/جمادى األولى 1421هـ/يوليو ـ أغســطس 2000م)، ص 29؛ وفي 

شأن الصوم برنامج سؤال أهل الذكر، قناة ُعمان الفضائية، حلقة يوم االثنين (10 رمضان 1425هـ/ 25 أكتوبر 2004م).
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من العســير الحكم على الشــيء قبل تصوّره، فكما قالوا: الحكم على الشــيء فرع عن تصوّره، 
والوصول إلى منهج للفقه الُعمانّي في معالجته لما يقع من قضايا مستجّدة يتوّقف على قراءة القضايا 
المعاصرة وما صدر فيها من حكم شرعّي من خالل الفقه الُعمانّي، ثم بعد ذلك يمكن تصوّر المنهج 
وبيانه، وهي طريقة تعتمد على قراءة الفروع للوصول من خاللهــا إلى حكم كلّي، فهي طريقة قريبة 
مــن طريقة الحنفيّة في تقعيدهم للقواعد األصوليّة(1)، ومن ثــم ال نقصد في هذا البحث الدفاع عن 
قاعدة أصوليّة بنى الفقه الُعمانّي الحكم عليها في محاولــة إلثباتها والبرهنة عليها، بقدر ما نقصد 

الوصول إلى هذه القاعدة التي تمثّل وأخواتها المنهج المتّبع لمعالجة للقضايا المعاصرة.
وال يخرج منهج الفقهاء الُعمانيّين كثيرًا عن منهج غيرهم من فقهاء األّمة، في خصائصه العاّمة 
قديماً وحديثاً، باعتبار وحدة المصدر، واّتحاد المنهج، ووحدة الغاية والوظيفة، فمصدره هو الوحي، 

ومنهجه أصول الفقه وأدلّته، ووظيفته أنّه دليل المسلم في حياته على جميع األصعدة والمجاالت(2).
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من خالل اســتقراء كثير من القضايا المعاصرة يمكن الخلوص إلــى عّدة قواعد ومبادئ يمكن 
القول بأنّها تمثّل المنهج المتّبع لدى الفقــه الُعمانّي في معالجة هذه القضايا بناء عليها، ونرى أنّه 

يمكن أن تلخص في اآلتي:

هناك طريقتان في بيان القواعد األصولية التي يســتنبط الحكم الشــرعي بها: الطريقة األولى: طريقة المتكلمين، أو الشافعية   (1)
ومن وافقهم، وتعتمد على تحقيق القواعد تحقيقاً منطقيّاً، وإقرار ما يؤيده البرهان العقلي والنقلي منها، وال تتقيد هذه الطريقة 
فــي ذلك بمذهب إمام وال بحكم مأثور في فرع من الفروع. وعلى هذا جرى أكثر األصوليين من الشــافعية، كأبي حامد الغزالي 
(505هـ) في كتابه المســتصفى، وفخر الدين الرازي (606هـ) في كتابه المحصول، وســيف الدين اآلمــدي (631هـ) في كتابه 
اإلحكام في أصول األحكام. الطريقة الثانية: طريقة الحنفية، وتعتمد على تحقيق القواعد على الفروع المنقولة عن األئمة، فإذا 
وجدوا من القواعد ما ال يتســع لبعض الفروع تصرفوا فيه، وقرروه على نحو يتســع لها وال يضيــق عنها. وعلى هذا النحو جرى 
كثيــر من فقهاء الحنفيــة، منهم: فخرالدين البزدوي (83هـ) فــي كتابه أصول البزدوي الذي قام بشــرحه عبد العزيز البخاري 
(730هـ) في كتابه كشــف األســرار على أصول البزدوي.ومنهم: عبد اهللا النســفي (790هـ) في كتابه المنار. وهناك من العلماء 
من جمع بين الطريقتين، فعني بتحقيق القواعد وإقامة البراهين عليها كما عني بربطها بالفروع الفقهية، منهم: صدر الشــريعة 
عبيداهللا بن مســعود البخاري الحنفي (747هـ) في كتابه تنقيح األصول، وتاج الدين الســبكي الشــافعي(771هـ) في كتابه جمع 
الجوامع. راجع في ذلك: الشــيخ علي حسب اهللا، أصول التشريع اإلسالمي، ط: دار المعارف، مصر، ط2، (1379هـ/ 1959م)، 
ص 7، 8. ويغلب على الفقه الُعماني في تأليفه لألصول سمات مدرسة المتكلمين، إذ إن االهتمام في التأليف انصب على التقعيد 
والتأصيل دون تقص للفروع الفقهية، وهذه ســمات مدرســة المتكلمين. انظر: د. مصطفى باجو، منهــج االجتهاد عند اإلباضية، 
ص 95. وإن كان يالحظ في منهج اإلمام السالمي موافقته في بعض المواضع في التأليف لمنهج الفقهاء، أو الحنفية، فقد عالج 

مثًال مبحث األهلية وعوارضها، وهو مبحث ليس ملحوظاً في التأليف عند األصوليين من المتكلمين.
د. باجو، مناهج التجديد لدى فقهاء ُعمان المعاصرين وأثره في التقنين الفقهي، ص 14.  (2)
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فهم الواقع وتصوّره تصوّرًا واضحاً تمهيدًا لبناء الحكم الشرعّي عليه.
االعتماد على األدلة وما قوي منها.

النظر إلى المقاصد الشرعيّة وبناء الحكم عليها وعدم إهمالها.
العمل بقاعدة االحتياط.

األخذ بوسائل العلم المعاصرة.
فهذا جملة من القواعد والمبادئ التي يمكن أن تفصح عن المنهج المتّبع لدى فقهاء ُعمان في 
معالجة القضايا المعاصرة، تفصح عنها الفتــاوى واالجتهادات الصادرة من هؤالء الفقهاء، غير أنّه 
يالحظ أنّ ما ذكر منها يعّد نموذجاً ومثاالً، وليس حصرًا واســتقراءً تاّماً لها، وإّال فإنّها من الكثرة 

بحيث يكون من العسير اإلحاطة بها في مثل هذا البحث.
ولبيان ذلك نفرد لكلّ مبدأ منها مبحثاً خاّصاً.

٭ ٭ ٭

 :∫ shnC’G  åëÑªdG
¬ª¡ah  ™bGƒdG  Q qƒ°üJ

: q»Yô°ûdG  ºμëdÉH  √Q qƒ°üJ  ábÓYh  ™bGƒdG  ≈æ©e  ``  8

يراد بالواقع في هذا الخصوص ما يقع للمكلّف من حوادث، يراد البحث عن حكم شــرعّي لها، 
وعلى ســبيل المثال: فإذا وجد خنثى مشكل وكشــف األطبّاء عن نوعه الحقيقّي من ذكورة أو أنوثة، 

وأمكن إجراء جراحة طبّيّة له، فإنّ البحث يثور عن حكم إجراء هذه الجراحة له.
وفهم الواقع وتصوّره أمر الزم في استنباط الحكم الشرعّي، بل ال يمكن إعطاء الحكم الشرعّي 

بدونه، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوّره.
قال ابن القيّم (ت 751هـ): «وال يتمكّن المفتي وال الحاكم من الفتوى والحكم إّال بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واســتنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات 

حتى يحيط به علماً.
والنوع الثاني: فهــم الواجب في الواقع، وهــو فهم حكم اهللا الذي حكم به فــي كتابه أو على 

لسان رسوله ژ في هذا الواقع، ثم يطبّق أحدهما على اآلخر»(1).

إعــالم الموقعين عن رب العالمين، للعّالمة: أبي عبد اهللا شــمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد، المعروف بابن   (1)
القيم، ط: دار الجيل، بيروت (1973م) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ج 1، ص 87، 88.
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ففهم الواقع من وجهة نظر ابن القيّم أمــر الزم لفهم حكم اهللا تعالى في الواقعة، وال ريب 
أنّ ما ذهب إليه ابن القيّم يمثّل القاعدة التي ال تختلف، في عمليّة االجتهاد، من فقيه إلى آخر، 
في داخل أي مذهب فقهّي، فكلّ باحث عن حكم اهللا تعالى في واقعة ما ال بّد له من تصوّر الواقع 
أّوالً وفهمه، حتّى يصل إلى الحكــم الصحيح فيها، أي الواقعة، لهذا يرى ابــن القيّم أنّه إن تّم 
ذلك فالمجتهد مأجور في هذه الحالة، كما أخبر عن ذلك رسول اهللا ژ فيما رواه البخاري من 
حديث عمرو ابن العاص أَنهُ ســمع رسول اهللا ژ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(1)، قال ابن القيّم: «فمن بذل جهده واســتفرغ وسعه 
في ذلك لم يعــدم أجرين أو أجرًا، فالعالم مــن يتوّصل بمعرفة الواقــع والتفقّه فيه إلى معرفة 

حكم اهللا ورسوله»(2).

والواقع أنّ تصوّر الحادثة أو الواقعة من العناصر الهاّمة في نطاق معالجة القضايا المعاصرة، 
وهذا راجع إلى أنّ القضايا المعاصرة تتّسم بالتعقيد واشتراك أكثر من عنصر في تكوينها، بل منها 
ما هو نتاج تطوّر تكنولوجّي وتطوّر طبّّي، مّما يلزم له من إحاطة تاّمة بكلّ عناصر الواقعة ومكوّناتها، 
ومفهوم ذلك أنّ عدم اإلحاطة بالواقعة فإنّه ال يتصوّر اســتنباط حكم شرعّي صحيح لها، لهذا يقول 
البعض: «إنّ الفقهاء الذين لم يحيطوا علماً بطبيعة الضمان المصرفّي مثًال، وال بأسلوب العمل فيه، 
وال بأهدافــه، غير مؤّهليــن للحكم عليه من حيث حظــره وإباحته، وكذلــك االقتصادّيون الذين لم 
يعرفــوا من علم الفقه وأصــول الفقه والقواعد الفقهيّة ومقاصد الشــريعة إّال النزر اليســير، غير 

مؤّهلين للحكم في هذه المشكلة»(3).
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ولإلحاطة بالواقع الذي يتوقف معرفة الحكم الشرعّي عليه يجب التفرقة بين أمرين:

األّول: حصول التصوّر للواقع في نفسه.
الثاني: العلم بحصوله ووقوعه دون تصوّر له في ذاته.

ــنة، بــاب أجر الحاكم إذا اجتهد  صحيح البخاري، ألبي عبد اهللا محمد بن إســماعيل البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والس  (1)
فأصاب أو أخطأ، حديث رقــم: 6919، ج 6، ص 2676 ط: دار ابن كثير، بيروت (1407هـ/ 1987م) تحقيق: د. مصطفى ديب 
البغا؛ صحيح مســلم، ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشــيري، كتاب األقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 

أخطأ، حديث رقم: 1716، ج 3، ص 1342 ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
إعالم الموقعين، ج 1، ص 88.  (2)

د. محمد رواس قلعه جي، البحث السابق، مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي، ص 61.  (3)
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وال ريب أنّ األمر األّول هو المــراد، إذ هو المفيد في بناء الحكم عليه، وأّما العلم بوقوعه دون 
تصوّره فال يفيد شيئاً في إثبات الحكم، سوى إثبات الحصول فقط(1).

وتصوّر الواقع قد يحصل للعالم والمجتهد من خالل معرفته هو عن الواقع دون حاجة إلى سؤال 
أحد، وهذا يتّم في حال إحاطة المجتهد بتفاصيل هذا الواقــع بحيث يكون متصوّرًا في ذهنه تصوّرًا 
دقيقاً كامًال، كأن يسأل مثًال عن وجود شركات التمويل كوسيط في بعض المعامالت الماليّة، فيكون 
عالماً بحقيقة شركات التمويل وكيف يتّم دخولها كوســيط في المعاملة، وكيفيّة الوساطة وحقيقتها، 

وغير ذلك مّما يلزم لتصوّر حقيقة الشيء.
وقد يحصل تصوّر الواقع عن طريق السائل نفسه، بأن يفّسر للمجتهد صورة الواقعة التي حدثت 
له ويفصلها بكلّ وسيلة تزيل اإلبهام عنها، والمستفتي أمين على ما يخبر به المجتهد، ومن ثم يكون 

الجواب على حسب بيان المستفتي للواقعة الحادثة له.
وقد يحصــل تصوّر الواقع من خالل ســؤال أهــل االختصاص، وهذا يكــون في المســائل الدقيقة التي 
ال يمكن ألي إنســان غير متخّصص اإلحاطة بها وتصوّرها التصوّر الصحيح، وبطبيعة الحال ال يلزم أن يكون 
المجتهد محيطاً بكافّة صور الواقع، بل هناك من المســائل ما تغيب عنــه، ويكفي في هذا الصدد قول الغير 
لوجود تصوّر الواقع عند المجتهد، والغير هنا يلزم أن يكون من أهل االختصاص المحيطين بهذا الواقع، وهو 

أمين على ما يخبر به؛ ألَن الحكم الشرعّي ينبني عليه، ومن ثم فعليه أن يدرك عظم المسؤوليّة في الخبر.
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وال ريب أنّ الفقــه الُعمانّي لم يكن بعيدًا عــن كلّ ذلك، بل وجدنــا أنّ مواجهة النوازل كانت 
بتصوّر الواقعة الحادثة تصوّرًا كامًال، ثم إنزال حكم الشرع عليها بما غلب على ظنّ الفقيه أَنهُ مراد 
ا يدلّ على  ة وحادثة، َوِمماهللا تعالى، وكان هذا مســلك الفقه الُعمانّي والمســتقّر لديه في كلّ قضي
ذلك ما جاء في ذكر ســبب اعتذار الشــيخ إبراهيم العبري (ت 1395هـ/1975م)، المفتي الســابق 
لسلطنة ُعمان، عن تولّي الشيخ أحمد بن حمد الخليلي القضاء بعد قدومه من زنجبار، وكان الشيخ 
ا ذكر الشيخ العبري سبباً في ذلك: «أنّ ُعمان تتميّز بوجود  يها(2)، وكان ِممالخليلي ال يرغب في تول
األفالج ولها أحكام كثيرة رُبَما يجهلها الشــيخ أحمــد؛ ألَن زنجبار ال أفالج لها وال ســواقي، َوِإنَما 

اختص الُعمانيّون بذلك»(3).

اإلبهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 29.  (1)
د. زايد بن سليمان بن عبد اهللا الجهضمي، من معالم الفكر التربوي عند الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة   (2)

ُعمان، ط: (1424هـ/ 2003م)، ج 1، ص 57، 58.
د. زايد بن سليمان بن عبد اهللا الجهضمي، المرجع السابق، ج 1، ص 58.  (3)
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فهذا يظهر مدى عناية الفقهاء الُعمانيّين بلزوم تصوّر الواقعة للحكم عليها، واستقرار هذا المبدأ 
لديهم، وهذا واضح أيضاً من خالل معالجة القضايا المعاصرة في عقود المعامالت الماليّة، فنجد أنّ 

الفقيه يوصف العقد التوصيف الشرعّي ويقف على محتواه ومدلوله ثم ينتهي إلى أحد أمرين:
إّما موافقــة العقد الحديث لمتطلّبات الشــرع، ومن ثم يكون مشــروعاً. وإّما هــو بحاله هكذا 
ال يتّفق مع ما تطلّبه الشــرع في العقد، فيكون غير مشروع(1)، وفي الذبح وتذكية الحيوان كان يقف 
على تصــوّر الواقع من خالل ما يذكره من رأى الواقع بنفســه وبشــهادة أهل المــكان المذبوح فيه 
الحيــوان أو الطير، وكان الوقوف على الواقع ســبباً في الترجيح واالّتجاه بحكم المســألة إلى نحو 

يختلف عن حكمها عند بعض الفقهاء، بل ومن فقهاء اإلباضيّة أنفسهم في فترات سابقة(2).
ولو جئنا إلــى التطبيق العملّي لهــذا المبدأ لوجدنا عــّدة نماذج من االجتهــادات في النوازل 
المعاصرة تدلّنــا على ذلك، والمثل لذلك واضح في التطوّر الحديث فــي نطاق المعامالت الماليّة 
ودخول شركات التمويل كطرف أساسّي في أغلب عقود شراء الســيّارات وغيرها في السلطنة، فنرى 
إحاطة الفقــه الُعمانّي بتفاصيل واقع هذه المعامالت، إّال النادر القليل، وباســتقراء فتاوى ســماحة 
الشــيخ الخليلي نجد أنّ أغلب المسائل التي ســئل فيها في قضايا التمويل كانت باإلجابة عنها دون 
بحث أو ســؤال عن واقع المعاملة التي يســأل عنها، بما يعني أنّها متصوّرة في ذهنه، غير أنّ للشيخ 

إلماما بواقع المسألة بكاملها يأتي في الجواب باالحتماالت التي يحتملها السؤال.
وفتاوى المعامالت التي تدخل شــركات التمويل فيها وســيطاً اســتغرقت مــا يقرب من 

عشرين صفحة(3).
وفي بعض الحاالت يضع الفقيه من التســاؤالت واالحتماالت ما يعين على تصوّر الواقع ثم يبني 
الحكم عليه، ومن ذلك ما جاء فيما أفتى به الشــيخ الخليلي جواباً عن سؤال مفاده: أنّه تتّم عمليّة 
غســيل الكلى عن طريق األوردة حيث يتّم إدخــال بيكربونات الصوديوم وبعــض األمالح ويضاف له 

راجع في ذلك: فتاوى المعامالت، الكتاب الخامس، لســماحة الشــيخ أحمد بن حمد الخليلــي، ط: األجيال، ط1، (1423هـ/   (1)
2003م) على سبيل المثال ص 33، 34، 40، 41، 108، 109.

والمثــال الواضح لذلك ما ذهب إليه الشــيخ الخليلي في حكم اللحوم المســتوردة من بالد ترفع شــعار االنتســاب إلى أهل   (2)
الكتــاب، والمبررات التي بنى عليها الحكم، وهي فــي جملتها مبنية على تصور الواقع، فقد قال بعد أن ذكر اتجاهات الفقهاء 
المعاصرين في حكم هذه القضية وعرض حجج كل فريق، وما ظهر له من عدم وجود الضوابط الشــرعية الدقيقة في تذكية 
الحيــوان، قال: «وبعد هــذه الجولة بين منحنيات هذه الحقائــق ال يبقى ريبة لمرتاب أن القول الثالــث هو أقوم قيًال وأصح 
دليًال..». وهذا القول يرى أن اللحوم المســتوردة من هذه البلدان تعد ميتة محرمــة بالنص. راجع في تفصيل ذلك: الذبائح 
والطرق الشــرعية في إنجاز الذكاة، لسماحة الشــيخ أحمد بن حمد الخليلي، بحث منشــور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 

الدورة العاشرة، العدد العاشر، ج 1، ص 231 - 244.
راجع فتاوى المعامالت، ص 23 - 45.  (3)
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أحياناً جلوكوز، ويمرر هذا عن طريق األوردة، ومهّمته تنقيّة الدم ثم إخراجه، هل هذه العمليّة تضّر 
الصوم؟ وإذا أراد المسلم أن يصوم هل له ذلك؟.

فكان الجواب: «أّوالً قبل كلّ شــيء هل يتســّرب شــيء من ذلك إلى الجــوف أو ال؟، فإن كان 
يتسّرب شيء من ذلك إلى الجوف فإنّه ناقض للصيام وإّال فال، ولكن نظرًا إلى أنّ المريض بالكلى 
هو مريض من ناحية ثم هو بحاجة إلى العالج من ناحية ثانية فنحن نختار له تفادياً لهذا األمر أن 
يأخذ برخصــة اهللا تعالى للمريض في ذلك اليوم، أي اليوم الذي تقوم فيه هذه العمليّة، وأن يفطر 

ثم يقضي بعد ذلك يوماً مكان هذا اليوم»(1).

ومن ذلك ما جاء في أجوبته عن االستفســارات المقّدمة من المعهد العالمي للفكر اإلســالمي 
بواشنطن، بشأن التجنس بجنسيّة دولة غير مسلمة، فقال الشيخ: «التجنس بجنسيّة دولة غير مسلمة 
أمر تتوّقف الفتيا فيه على النظر فــي أمور في جوانب مختلفة منه، فالتجنــس يعين االلتحام التامّ 
بمواطني الدولة المانحة للجنسيّة في الحقوق والواجبات، بحيث يكون للمتجنّس وعليه ما للمواطنين 
األصليّين وعليهم من حقوق المواطنة وواجباتهــا، فلو اقتضى األمر فرض تلك الدولة على مواطنيها 
مقاومة دولة إســالمية لكان على المســلم الحامل لجنســيّتها، بموجب نظامها، أن ينخرط في هذا 
الســلك ويتحّمل هذا الفرض، لذلك نرى أنّ التجنس بجنســية دولة غير إســالميّة من األمور التي 

يصار إليها مع الضرورة»(2).

غيــر أَنهُ في بعض الحاالت األخرى قد يســتدعي األمر ســؤال الســائل عن حقيقــة الواقعة أو 
القضية، وعلى حســب جواب السائل عن تصوّر الحقيقة للشــيء الذي سأل عنه يكون الجواب، ومن 
ذلك ما جاء جواباً عن سؤال مفاده أنّ خدمة الهاتف النقال تكون عن طريق االّتفاق مع البائع نفسه 
الذي هو بدوره متّفق مع شركة من الشــركات، يقوم هذا المشتري بدفع إيجار شهرّي لتلك الشركة 
التي توفّر له خدمة الهاتف النقال، لكن هذه الشركة نفسها في كلّ عام تقّدم عروضاً معيّنة، وهذا 
العرض الذي تقّدمه يســاوي إيجارًّا شــهرّياً من اإليجارات التي يدفعها المشترك، فهل له أن يأخذ 

ذلك المبلغ الذي تقّدمه الشركة؟.
فلم يكن الجواب قبل تصوّر حقيقة الواقعة، بل جاء االســتفهام فيــه أّوالً بما يفضي إلى تصوّر 
الواقع، فقال الشــيخ: «هل هذا داخل في صفقة بيع ما بين المشــتري والبائع من أّول األمر، أو هو 
غير داخل في صفقة البيــع؟ فإن كان غير داخل في صفقة البيع فمعنى ذلك أنّ هذه الشــركة ترّد 

من برنامج سؤال أهل الذكر، قناة ُعمان الفضائية، حلقة غرة رمضان 1422هـ الحلقة األولى.  (1)
راجع في االستفســارات: مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، الدورة الثالثة، العدد الثالث، ج 2، ص 1095 - 1100، وأجوبة الشــيخ   (2)

عنها، ص 1119 - 1125. 
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إليه بعض ما دفعه، وال حرج في ذلك فإنّ لها أن تتصّرف.أّمــا إن كان ذلك داخل في صفقة البيع 
وكان ذلك أمــرًا مجهوالً فهنا تدخل الجهالــة إذ رّبما يحصل ورّبما ال يحصــل، فهنا تكون جهالة، 
والجهالــة تؤثّر على صفقات البيع. فال بــّد أن يكون األمر واضحاً ال جهالة فيــه، هذا إن لم تكن 
هنــاك مقامرة، أّما إن كان هذا الدفــع ألجل المقامرة بحيث يدفع لبعــض الناس دون بعض فذلك 

بطبيعة الحال غير جائز»(1).
وقد يحال في تصوير الواقعة علــى أهل االختصاص وينبني الحكم علــى قولهم، ومن ذلك ما 
جاء في جواب الشــيخ الخليلي عن أثر مرض اإليــدز على العالقة الزوجيّة، من حيث إمكان فســخ 
العقــد بطلب الزوج المعافــى منهما، فقال: «أّما لــو كان أصيب أحد الزوجيــن بذلك ـ أي بمرض 
اإليدز ـ فللطرف اآلخر، كما قلنا، أن يســعى في فســخ العقد، لكن بقي في هذا لو رأى األطبّاء أنّ 
المباشرة مع اتخاذ العازل ال تؤثّر ـ لو رأى األطبّاء ذلك ـ وهذا األمر موكول إليهم وال أستطيع أن 

أتدّخل في اختصاصهم، فاألمر يكون أهون نوعاً ما»(2).
فترى من كلّ ذلك أنّه ال يمكن إعطاء حكم شرعّي لفعل مكلّف أو لحادثة تقع دون تصوّرها أّوالً 

تصوّرًا تاّماً يمكن المجتهد من اإلحاطة بها.

٭ ٭ ٭

الشيخ الخليلي في برنامج سؤال أهل الذكر، قناة ُعمان الفضائية، حلقة يوم الخميس (6 من رمضان 1425هـ/ 21 من أكتوبر   (1)
2004م).

الشيخ الخليلي في برنامج سؤال أهل الذكر، قناة ُعمان الفضائية، حلقة يوم األحد (9 رمضان 1425هـ/ 24 أكتوبر 2004م).  (2)



د. شوقي إبراهيم عبد الكريم عالم 305منهج الفقه الُعماني في معالجة القضايا المعاصرة

»fÉãdG  åëÑªdG
á q«Yô°ûdG  ásdOC’G  ≈∏Y  OÉªàY’G

:ó«¡ªJ  ``  11

سبق القول بأنّ الفقه الُعمانّي يستلزم لبيان الحكم الشرعّي في الواقعة أو القضية أن يتصوّرها 
أّوالً تصوّرًا تاّماً بحيث يرفع كلّ إبهام حولها، وهذه مرحلة أولى ســابقة على الحكم، غير أنّ مرحلة 
الحكم على الواقعة مرحلة مضنيّة تحتاج إلى النظر في األدلة الشــرعيّة، األمر الذي يقتضي وجود 

أدوات معرفيّة كثيرة والزمة في فهم الدليل ألخذ الحكم منه.
وعلى هذا نعرض أّوالً لخّطة الفقه الُعمانّي ومنهجه فــي الدليل المعتبر لديه، ثم في القواعد 

المتّبعة في كيفيّة التعامل مع تلك األدلة المعتمدة.
ولبيان ذلك نجعل هذا المبحث في فرعين:

نبيّن في األّول األدلة المعتبرة لدى الفقه الُعمانّي.
ثّم نتبعه بالثاني ونذكر فيه المعايير المختلفة المعتمد في التعامل مع األدلة الشرعيّة المعتمدة 

لديه في االستنباط.

q»fÉª o©dG  ¬≤ØdG  iód  •ÉÑæà°S’G  »a  Ióªà©ªdG  ásdOC’G  :∫ shnC’G  ´ôØdG
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إنّ الدارس ألصول الفقه الُعمانّي يدرك من نظره في خّطة التأليف أنّه ال يوجد خالف حقيقّي 
بينها وبين ما اســتقّر عليه الفقه اإلســالمّي عموماً من تقريره لقواعد أصوليّة تبيّن كيفيّة استنباط 
الحكم من الدليل، وعلى رأس المؤلّفات التي تعيننا على ذلك وتثبت ما نقول كتاب طلعة الشــمس 
علــى األلفيّة، فقد تناول القواعد التي تعين على الحكم الشــرعّي، وهي ال تختلف عن نظيراتها في 
المدارس الفقهيّة األخــرى(1)، وهذا جعل البعض يقّرر عدم اختالف منهــج الفقهاء الُعمانيّين كثيرًا 
عن منهــج غيرهم من فقهاء األّمــة، في خصائصه العاّمــة قديماً وحديثاً، باعتبــار وحدة المصدر، 
واّتحاد المنهج، ووحدة الغاية والوظيفة، فمصدره هو الوحي، ومنهجه أصول الفقه وأدلّته، ووظيفته 

أنّه دليل المسلم في حياته على جميع األصعدة والمجاالت(2).

راجع في ذلك: طلعة الشــمس على األلفية، للعّالمة: عبد اهللا بن حميد الســالمي، ط: وزارة التراث القومي والثقافة، بسلطنة   (1)
ُعمان (1405هـ/ 1985م).

د. باجو، مناهج التجديد لدى فقهاء ُعمان المعاصرين وأثره في التقنين الفقهي، ص 14.  (2)
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بل إنّ دراسة قد قّدمت عن منهج اإلباضيّة في االجتهاد تفيد في جوانب كثيرة منها عن منهجيّة 
الفقه الُعمانّي في هذا الخصوص، ذلك أنّ مصادر الفقه الُعمانّي في أصول الفقه والتفريع الفقهّي 
كانت بارزة في هذه الدراســة(1)، وكانت المنهجيّة الظاهرة للفقه الُعمانّي من خالل هذه الدراســة 

تقف جنباً إلى جنب مع منهجيّة المدارس الفقهيّة األخرى، وال تختلف عنها في كثير من القضايا.

: q»fÉª o©dG  ¬≤ØdG  iód  Ióªà©ªdG  ásdOC’G  OGó©J  ``  13

ليس من المستحســن في هذا البحث الخوض في تفاصيل األدلة المعتمدة لدى الفقه الُعمانّي 
في استنباط األحكام الشرعيّة، خاّصة أنّه ســبق القول بأنّ المدرسة الفقهيّة الُعمانيّة ال تختلف عن 
نظيراتها األخرى، لكن يالحظ أنّها ال تجعل العقل ســيّد الموقف في التشــريع، بل هو تابع للنقل، 
وال يؤثّر عليه وال يسبقه، ومن ثم فالتشريع إنّما يثبت بالنّص، ودور العقل في المجال الفقهّي يكون 
في فهم هذا النّص ليستخلص منه مراد الشــارع في الواقعة، ومن ثم فاألدلة المعتمدة في األساس 
ــنة(2)، وإليهما ترجــع كلّ األدلة األخرى في قوّتها في اســتنباط الحكم  هي النّص من القرآن والس

الشرعّي منها، وما لم يعتمده النّص منها ولم يدلّ عليه فليس بمعتمد في االستنباط.

ونذكر هنا األدلة المعتمدة على سبيل اإلجمال، وهي(3):
القرآن الكريم. –
الســنة النبوّية المشــّرفة، وال يقف االعتماد فيها على مروّيات بعينها، بــل كلّ ما صّح عن  –

رســول اهللا ژ فهو ســند في الحكم الشــرعّي(4)، ولو كانت الرواية من المراسيل، وبصفة 
خاّصة مراســيل اإلمام جابر بن زيد ƒ (ت 93هـ)، وهذا راجع إلــى أَنهُ من الثقات الذين 
التقوا كثيرًا من الصحابة الكبار، فعند إرساله يحمل على الوصل، بل إن مراسيله الواردة في 

مسند اإلمام الربيع وجد أَنهَا موصولة من طرق أخرى.
اإلجماع، ويقصد به: اّتفاق ُمجتهدي أّمة محّمد ژ بعــد وفاته في عصر من األعصار على أمر 

من األمور(5).

د. باجو، منهج االجتهاد عند اإلباضية، الرســالة سابقة الذكر، وبصفة خاصة فهرس المخطوطات والمصادر المذكور في نهاية   (1)
الرسالة.

في هذا المعنى: جواهر القواعد من بحر الفرائد، للعّالمة: أبي الحســن ســفيان بن محمد الراشــدي، مخطوط بمكتبة ورثة   (2)
المؤلف، بسلطنة ُعمان، ورقة 2.

راجع في تفصيل هذه األدلة: طلعة الشمس لإلمام السالمي؛ د. مصطفى باجو، الرسالة السابقة، ص 167 - 771.  (3)
في هذا المعنى: طلعة الشمس، ج 2، ص 15 وما بعدها.   (4)

طلعة الشمس، ج 2، ص 65.  (5)
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وإذا لم يوجد واحد من هذه األدلة فإنّه يعتمد في االجتهاد لبيان الحكم على القياس والمصالح 
المرسلة وسّد الذرائع، وغير ذلك من األدلة.

ويقول الشــيخ الخليلي مفصحاً عن منهجيّة الفقه الُعمانّي واإلباضــّي في األدلة المعتبرة لديه: 
«المذهب اإلباضّي هو أحد المذاهب اإلســالميّة، يعتمد على كتاب اهللا، وســنّة رسوله ژ ، وإجماع 
الســلف الصالح، والقياس، ويأخذ باالستحسان وســّد الذرائع، وكثيرًا ما يعتمد علماء المذهب في 
ا على القياس، وإّما على مراعاة المصالح المرســلة، أو على سّد  اجتهادهم ـ إن لم يوجد نّص ـ ِإم
ذرائع الفساد، أو على االستحســان، وذلك مّما يدخل في اجتهاد العلماء، إن لم يكن هناك نّص في 
الكتاب العزيز أو الســنّة النبوّية على صاحبها أفضل الصالة والسالم، ولم يكن هناك إجماع، فإن 
وجد نّص من الكتاب أو السنّة الثابتة أو إجماع من العلماء الغابرين، لم يجز تجاوز أصل من هذه 

األصول إلى غيرها من أبواب معرفة األحكام الفقهيّة»(1).
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إذا كانت األدلة الســابق ذكرها هي معتمد فقهاء ُعمان في اســتنباط الحكم، فإنّ هناك قواعد 
ومعايير الزمة للتعامل مع هذه األدلة، وهناك أيضاً شــخصيّة القائم باالستنباط، ومن ثم فإنّ وجود 
الدليل وحده ليس مؤهًال ألخذ الحكم منه، بل ال بــّد من قواعد معينة على التعامل معه، ومن علوم 
مســاعدة على ذلك، وال بّد أيضــاً من النظر إلى شــخصيّة المجتهد، فيلــزم إدراك أبعاد الدالالت 
الشــرعيّة التي تســتفاد من تلك األدلة، وهذا يحصل بالربــط بين الفروع واألصــول، وبين األدلة 
واألحكام، وهذا كلّه يتحقّق عن طريق اإلحاطة بعلوم العربيّة، وعلم أصول الفقه، ودون اإلحاطة بهما 
ال يمكن الحصول على الحكم الشــرعّي، بل غاية ما يتوّصل إليه، إن لم يحط بهذه العلوم، هو نقل 

ما سمع فقط من غير إدراك ألبعاد هذه الدالالت الشرعيّة المستفادة من األدلة الشرعيّة(2).
ونعرض ألهّم تلك الوسائل المعينة على التعامل مع األدلة في الفقرات اآلتية.
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يرجع الفقه الُعماني إلى اإلمام جابر بن زيد األزدي (ت 93هـ)، كما يرجع إلى حملة العلم إلى 
ُعمان عن أبي عبيدة (ت 145هـ)، ومــن هذا التاريخ إلى وقتنا الحاضر لم يغلق باب االجتهاد؛ فعلى 

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مناهج التشريع اإلسالمي والبحث العلمي، ط: المطابع العالمية، روي، سلطنة ُعمان، (2001م)   (1)
ص 17، 18.

الخليلي، مناهج التشريع اإلسالمي والبحث العلمي، ص 57.  (2)
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الرغم من وجود فتوى لكثير من فقهاء المذاهب اإلســالمية وأصحاب المــدارس الفقهية بغلق باب 
ا وجدوا تجرؤ من ليس أهال للفتوى عليها، إال أن المدرسة الُعمانية لم تفت بذلك، بل  االجتهاد، لَم
ا أعطى المكنة لفقهاء هذه المدرســة لمواجهة  ظل باب االجتهاد لديها مفتوحاً لمن هو أهل له، ِمم

كل ما يستجد في واقع الناس(1).
والظاهر أَنهُ ال فرق يذكر بين من حكم بغلق باب االجتهاد ومن أبقاه مفتوحاً، من حيث معالجة 
القضايا التي تحدث في المجتمعات، ذلك أننا وجدنا أن كل ما يســتجد من وقائع وقضايا على مّر 
التاريخ منذ القرن الرابــع الهجرّي إلى وقتنا المعاصر، اجتهد الفقهــاء في المذاهب المختلفة في 
بيان حكمها الشرعّي أخذًا من األدلة الشرعيّة، وليس أدلّ على ذلك من كتب الفتاوى المنسوبة إلى 
كلّ مذهــب فقهّي، فهي تراث دالّ على مواجهة الفقهاء لكلّ ما يحــدث في المجتمع، ولعل المقصود 
هو عــدم االلتجاء إلى التجديد في القواعد المعينة على االســتنباط، وهي قواعد علم أصول الفقه، 
وإن كان هنــاك من الفقهاء المحدثين فــي وقتنا المعاصر من نادى إلى ضــرورة التجديد في هذا 

العلم القيّم، وقوبل نداؤه بالمعارضة والقول بعدم إمكان ذلك.
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ومّما يعين على االستنباط على وجهه المقصود للشارع أن يكون من يقوم بعمليّة االستنباط 
أهال لها، ونعتقد أنّ شــخصيّة الفقيه لها دور كبير في طريقة معالجة القضايا المعاصرة، بل 
تعّد األســاس الذي يرتكن إليه في تناول هذه القضايا، وبقدر اقتــدار الفقيه، وذكائه الوّقاد، 
وســعة أفقه، وغزارة علمه، وحّســه الفقهّي، نســتطيع أن نصل إلى معالجة دقيقة للقضية محلّ 

البحث(2).
وال شــك أنّ شــخصيّة الفقيه كانت محلّ اعتبار لدى علماء األصول، ومن ثم وضعوا جملة من 

الشروط في الشخص لكي يوصف بأنّه مجتهد قادر على التعامل مع األدلة الشرعيّة.
ومن هذه الشروط:(3)

أن يكــون الفقيه عالماً باللغــة العربيّة وطرق داللتهــا على المعاني، فيكــون عارفاً بأوجه  ـ  1
التمييز بين الحقيقة والمجاز، والخاّص والعامّ، والمحكم والمتشــابه، وطرق داللة اللفظ 

د. باجو، منهج االجتهاد عند اإلباضية، ص 787.  (1)
في هذا المعنى: د. محمد رواس قلعه جي، البحث السابق، ص 61.  (2)

انظر في ذلك: البحر المحيط، ج 6، ص 199 - 204؛ وفي المعنى نفسه: د. باجو، منهج االجتهاد عند اإلباضية، ص 782 - 786،   (3)
والمراجع التي أشار إليها.
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على المعنى المراد. وال يلزم تبّحره في اللغة إلى الحّد الذي يصل فيه إلى مرتبة سيبويه 
أو الخليل أو األصمعّي، وغيرهم من أئّمة اللغة.

أن يكون عالماً بالقرآن الكريم وما فيه من األحكام، ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه،  ـ  2
ومجمله ومفّســره، عاّمه وخاّصه، قادرًا على تأويل ما يجب تأويلــه، وبناء ما تعارض منه 
بعضه على بعــض، وترجيح ظاهر على ظاهر، عارفاً باألقيســة وحدودهــا وأنواعها، وطرق 
استخراجها وترجيح العلل واألقيسة بعضها على بعض، ليقدر على استنباط الحكم المالئم 

لمقاصد الشرع، والمحقّق لمصالح العباد المعتبرة.
أن يكون عالماً بالسنّة النبوّية وما فيها من األحكام، ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب،  ـ  3

ويزيد معرفة التواتر، واآلحاد، والمرسل، والمتّصل، والمسند، والمنقطع، والصحيح، والضعيف.
أن يكون عالماً بمواطن اإلجماع، حتّى ال يجتهد بالمخالفة لما أجمع عليه العلماء. ـ  4

وقد شّدد الفقه الُعمانّي فيمن يتولّى عمليّة االستنباط، فعلى الرغم من أنّه لم يحكم بغلق باب 
االجتهاد، إّال أنّه في المقابل لم يفتح هذا الباب لكلّ شــخص لكي ينّصب نفســه مجتهدًا، بل ال بّد 
من توفّر شــروط االجتهاد فيه، فليس كلّ أحد قادرًا على االستنباط، فاالســتنباط يتوّقف على فنون 
شتّى، ويمكن إيجازها في أنّ المجتهد في حاجة، على حّد تعبير الشيخ الخليلّي: «إلى النحو وبحاجة 
إلى الصرف وبحاجة إلى البالغة وبحاجة إلى أصول الفقه وبحاجة إلى علوم الحديث، وبحاجة إلى 

فنون مختلفة ليتمكّن من االجتهاد»(1).
بل إننا: «نَجد أن المطلقات قيّدت، وأنّ المجمالت بيّنت، وأنّ هناك منســوخاً، وثّم ناسخاً فال 
بّد من فهم ذلك، وال بّد من فهــم كيفيّة التخصيص للعمومات، وكيفيّة التقييــد للمطلقات، وكيفيّة 
البيان للمجمالت، هذه أمور ال يتمكّن منها إّال الحاذقون الفاهمون الذين درسوا فنّ أصول الفقه»(2).

د اإلمام الســالمّي (ت 1332هـ): فيمن يتصّدى للفتوى، ورأى لزوم توافر شروط العالم  وقد شد
فيه، وذهب إلى أنّ العالم من بلغ درجة يتمكّن معها على اســتنباط األحكام من أدلّتها، مع االقتدار 

على تصحيح الصحيح وتضعيف الضعيف وتمييز الحقّ من الباطل.
وقد أنكر على من فّســر العالم بأنّه من أتى بالشــهادتين بعد بلوغه الحلــم وأقّر بالجملة ولم 
يترك واجبــاً أو يرتكب محجــورًا، أخذًا من قول أبي ســعيد الكدمــي: إنّ الصبــي إذا احتلم وأتى 

بالشهادتين وأقّر بالجملة فهو عالم سعيد، إن لم يترك واجباً أو يرتكب محجورًا.

برنامج سؤال أهل الذكر، قناة ُعمان الفضائية، حلقة يوم األحد 9 جمادى الثانية 1423هـ الموافق 18 أغسطس2002م.  (1)
الشــيخ الخليلي في برنامج ســؤال أهــل الذكر، قناة ُعمــان الفضائية، حلقة يوم األحــد 9 جمادى الثانيــة 1423هـ الموافق   (2)

18 أغسطس 2002م.
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فرد الشــيخ الســالمي ذلك بأن «كالم أبي سعيد ƒ مســوق في بيان العلم الالزم الذي 
يهلك اإلنســان ِبجهله، تفســيرًا لقوله ژ : «اطلب العلم ولو في الصين»(1). إذًا العلم الواجب 
طلبه هو العلم الالزم الذي ال يعذر معه المكلّف بجهله، فإذا علم اإلنســان ما يلزمه علمه صّح 
أن يطلق عليه اسم عالم بهذا االعتبار، وليس هذا المعنى»(2) هو المراد في وصف العالم الذي 

يتصّدر للفتوى.
ى للفتوى وإلعطاء  ومن خالل معايشتي للفقه الُعمانّي أرى أنّ هذا المبدأ كان مالزماً لمن يتصد
الحكم الشرعّي في المسائل، خاّصة المســتجّدة منها، فمع وجود األهليّة االجتهادّية المذهبيّة، عند 
بعــض العلماء، وحفظــه لكثير من تفريعــات المذهب وعلمه بمقصــود الشــارع، إّال أنّ التحّرج من 
االستنباط كان هو السائد عنده، وكان ُيشــّدد كثيرًا على من أفتى أو أراد أن يتصّدى لذلك ويعطي 
حكماً شرعيّاً دون وجود األهليّة لديه للتصّدي لهذا األمر، وهذا كلّه دال على التحّري الشديد ألهليّة 

الفقيه في االستنباط.
ومّما ال شــّك فيه أنّ ذلك من شأنه وضع مســألة الفتوى في موضعها الصحيح، مّما يعطي 
اطمئناناً إلى الحكم الشــرعّي المســتنبط في كافّة القضايا، ومنها القضايــا المعاصرة بصفة 
خاّصــة، والتي تحتاج إلى التأنّي والتبّصر في شــأنها، ســواء عن طريق فهــم واقعها وتصوّرها 
تصوّرًا صحيحاً أو أخذ حكم شرعّي لها من األدلة الشرعيّة المعتبرة، وهذا قيد هامّ في معاجلة 

القضايا المعاصرة.
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من الحقائق المسلمة أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، وعبّر عن أحوالهم وفكرهم وثقافتهم، 
وصور أصــدق تصوير أحوال األمــم وماضيها وحاضرها، بل وأخبر عن أحداث ســتقع في مســتقبل 
البشــرّية ووقعت بالفعل، واألمر نفســه منطبق على سنّة رســول اهللا ژ ، إذ الكلّ وحي اهللا تعالى 
أنزله على قلب رســوله ژ ، وقد استوعبت اللغة العربيّة شتّى الفنون، إذ «هي أوسع اللغات، فلذلك 
هيّأها اهللا تعالى لتكون وعاءً لكالمــه فأنزل بها كتابه، وجاءت الســنّة النبوّية على صاحبها أفضل 

أخرجه اإلمام الربيع في المســند من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي ژ قال: «اطلبوا العلم   (1)
ولو بالصين». راجع مسند اإلمام الربيع، حديث رقم: 18، ص 29.

ــة الواضحة في رد التلفيقات الفاضحة، للعّالمة: نور الدين عبد اهللا بن حميد الســالمي، مخطوط، ورقة 3. وقد أفاض  الحج  (2)
نة واألثر، ومما قاله في الورقة 35: «أما المتصدر للفتوى  الشــيخ في ذكر حكم الفتوى بغير علم وبين أدلته من الكتاب والس
على جهل منه ومن نصب نفسه علماً للحكم وهو ال يدري، فال يجوز ألحد من المسلمين أن يجيز له الفتوى بالجهل أو الحكم 
فيما ال يعلم، وال أعلم أن أحدًا من الفرق اإلسالمية أجاز له ذلك، وال يصح لهم أن يجيزوا ذلك، كيف لهم أن يجيزوا ذلك 

وهذا كتاب اهللا ناطق بتحريم ذلك؟!......».
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الصالة والسالم بلســان عربّي مبين أيضاً»(1)، واأللفاظ التي نزل بها التشريع منها العامّ والخاّص، 
والمطلق والمقيّد، ومنها المشترك، ومنها ما قيّد الحكم فيه بوصف أو عدد أو غير ذلك.

وإذا كان األمر كذلك فإنّ اللفظ العربّي يفهم بالقواعــد الموضوعة لذلك، ولم يختلف تعامل 
الفقه الُعمانّي فــي فهم اللفظ من خالل القواعد عــن بقيّة المدارس الفقهيّة األخــرى، باعتبار أنّ 
القواعــد هي قواعد معينة على فهم اللفظ العربّي، فال ريــب أنّ التعامل معها يكون واحدًا، غير أنّه 
قد وقع اختالف بين المدارس جميعاً فــي دالالت بعض األلفاظ، وكان اّتجاه الفقه الُعمانّي يتّفق مع 

بعض منها ويختلف مع اآلخر في ذلك:
فالفقــه الُعمانّي كبقيّــة المدارس يجعــل داللة الخاّص قطعيّــة، وهذا مّما ال خــالف فيه، إذ 
«األحكام التي جاءت ألفاظها دالّة داللة واضحة ال تحتمل وجهاً آخر من وجوه التأويل، ال يمكن أن 

يشّك في داللتها على هذه األحكام، فهي قاطعة فيها»(2).
ا العامّ فداللته على معناه ظنّيّة في اّتجاه الفقه الُعمانّي، وهذا راجع إلى كثرة المخّصصات  َوأَم
للعمومات، فقد قيل ما من عموم إّال وقد خّصص، وهذا مبدأ عامّ يســري في جميع العمومات الدالّة 

على األحكام الفقهيّة التفصيليّة(3).
ونظرًا ألن داللة المشــترك علــى المعاني الموضوعة لــه داللة ظنّيّة فإنّنــا نجد الخالف في 
المذهب اإلباضّي كما هو موجود في داخل المذاهب األخرى في األخذ بأّي معنى منها وترجيحه على 

بقيّة المعاني التي وضعت للفظ وضعاً واحدًا(4).
وعمل المجتهد فيــه الجهد والتعب، إذ عليه ضمن ما عليه في عمليّة االجتهاد، أن يراعي قواعد 
ترتيب األدلــة وقواعد االجتهاد، ومن ثم ال يليق به، بل وال يجــوز، أن يعارض ما هو قطعّي الداللة 
باجتهــاد، إذ االجتهاد في هذه الحالــة، ال ريب، يكون عيــن الخطأ، وعليه أن يقــّدم الكتاب على 
السنّة، كما هو المسلك العامّ للصحابة الكرام في بحثهم عن الحكم الشرعّي للوقائع النازلة بهم، 

وعليه أن يخالف اإلجماع.
والفقه الُعمانّي يعتمد جملة من القواعد المتعلّقة بداللة اللفظ، فضًال عّما سبق، فاألمر المطلق 
يفيد الوجوب، وكذا النهي المطلق يفيــد التحريم، ويعمل الفقه الُعمانــّي كذلك بمفهوم المخالفة 

الشيخ الخليلي في برنامج سؤال أهل الذكر، قناة ُعمان الفضائية، حلقة يوم األحد 9 من جمادى الثانية 1423هـ الموافق 18   (1)
من أغسطس 2002م.

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مناهج التشريع اإلسالمي والبحث العلمي، ص 20.  (2)

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مناهج التشريع اإلسالمي والبحث العلمي، ص 21.  (3)
في هذا المعنى: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مناهج التشريع اإلسالمي والبحث العلمي، ص 23 وما بعدها.  (4)
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ويجعل الحكم في محلّ الســكوت مخالفاً لما دلّ عليــه اللفظ في محلّ النطــق بالقيود الموضوعة 
لذلك، وهكذا(1).

وذهــب البعض إلى أنّ الغالب على الفقه الُعمانّي التمّســك بالمعنى الظاهر للّفظ، أي المعنى 
الراجح، وتغليبه على المعنى الباطن، ما لم يرد شــرع أو عقــل يمنع من ذلك، حينئذ يكون اللجوء 

إلى التأويل هو السبيل المعقول(2).

: q…ƒb  π«dO  ≈dEG  kGóæà°ùe  ¿Éc  GPEG  s’pEG  ∫ÉLôdG  ∫ƒ≤d  á séM ’  ``  18

الفقــه الُعمانّي اعتمَد أساســاً على األدلة الشــرعيّة ولم يول قداســة خاّصة لألشــخاص، 
وال حّجة ألقوال الرجال(3)، حتّى اشتهر القول بأنه: «من العجب أن أنّص لك عن رسول اهللا ژ 
وأنت تعارضني بعلماء بيضة اإلســالم من غير دليل وال واضح سبيل، أليس هذا في العيان نوعاً 

من الهذيان؟»(4).
ولهذا لم يكن ألحد ولو بلغ رتبة االجتهاد المطلق، بل ولو كان صحابيّاً، أن يرّد حديثاً ثبت عن 
النبّي ژ وصــّح عنه ألجل اجتهاده، وال يرّد حكما ثبت في كتــاب اهللا تعالى من أجل اجتهاد عالم 
من العلماء(5)، فالنّص الثابت ال يــرّد، وإنّما قد يقع عدم العمل به لعدم ثبوته عند البعض أو وجود 
معارض له في نظر المجتهــد، فإذا كان ذلك وفق المعايير العلميّــة الموضوعة في هذا الخصوص 
ال يكون هذا رّدًا للنص، بل يعذر معه المجتهد، كما يأتي، ومع هذا فإنّه يبحث عن القول الذي قوي 
دليله مــن أقوال العلماء، أو ما أّيده الدليــل، في هذه الحالة ويعمل به، غيــر أنّ الترجيح ال يكون 
ألحد، بل يكون لمــن ملك األهليّة له، إذ الترجيح عمل اجتهادّي، إذ يقتضي النظر في األدلة جميعاً 

وموازنتها مع بعضها البعض، وهذا ال يكون إّال بقدرة علميّة خاّصة.

د. باجو، الرسالة السابقة ص 545 وما بعدها في داللة األمر، وقبل ذلك، ص 456 وما بعدها في مفهوم المخالفة.  (1)
د. باجو، منهج االجتهاد عند اإلباضية، ص 427.  (2)
د. باجو، منهج االجتهاد عند اإلباضية، ص 95.  (3)

الشــيخ ســعيد بن مبروك القنوبي، من مجموعة فتوى غير منشــورة، ص 217. بل إن الفقه الُعماني المعاصر خالف اجتهادات   (4)
ســابقة بعد انقداح الدليل عنده، وقد كتب الشــيخ الخليلــي كتاباً في بيع اإلقالة المعروف في المذهــب الحنفي ببيع الوفاء، 
وفــي المذهب المالكي ببيع الثنيا، وهو من البيوع المتذرع بها إلى الربا، وانتهى الشــيخ إلى حرمــة التعامل بهذه المعاملة. 
قال الشــيخ: «ولئن ســاغ بعض علمائنا فيما تقدم أن يبيحوا بيع الخيار مع تقييده بشروط لصونه من تسرب الربا إليه، فإنه 
ال يســوغ اآلن، بعد ما وضح الصبخ لذي عينين وتبين لكل الناس كيف اســتغلت هذه الرخصة للوصول إلى الحرام المحض، 
أن يقال بإباحته، وإن عجبت فإني أعجب من وجود هذه الرخصة في المذهب عندنا، وإن كانت لبعض علمائنادون بعض مع ما 
عرفوا به من االحتياط والتشجع على إغالق األبواب في وجوه الذين ال يؤمن منهم أن يتذرعوا بالرخص إلى محارم اهللا، حتى 

أنهم بنوا على قاعدة سد الذرائع أحكاماً في الفقه لم يبنها علماء أي مذهب آخر». بيع اإلقالة، ص 85.
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مناهج التشريع اإلسالمي والبحث العلمي، ص 26.  (5)
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وإذا تعارض الدليالن في ظنّ المجتهد وأمكن الجمــع بينهما فال نحيد عنه؛ ألَن الجمع بينهما 
عمل بالدليلين معــاً، وهو ما يعني عدم إهمال نّص(1)، وإذا لم يمكــن الجمع بينهما فإنّه يبحث عن 

مرّجح من نسخ أو غيره.
وُيمكن الترجيح بالنظر إلى مقصود الشــارع، وذلك إذا ما كانت القضية المســتحدثة مترّددة 
بين أصلين يحمالن حكمين مختلفين فيعمل باألصل الذي يكون أكثر تحقيقاً لمقصود الشــارع، وهذا 
فيما لــو كانت المصلحــة المتحقّقة من الحكم أكثر فيه مــن األصل اآلخر، أو أكثر تيســيرًا ورفعاً 

للحرج منه(2).
وإذا لــم يمكن رفع التعارض بيــن الدليلين بأّي وجه من الوجوه تســاقط الدليالن ويرجع في 
الحكم إلى البــراءة األصليّة، كما قّرر ذلك ابن بركة؛ قال: «وإذا ورد الخبران وثبتت صّحتهما عند 
أهل العلم، ولــم يعلم المتقــّدم منهما من المتأّخر، وال الناســخ مــن المنســوخ، فالواجب عندي 
اســتعمالهما إذا أمكن ذلك، ولم يعارضهما أو يعارض واحدًا منهما داللة تمنع من اســتعمالهما أو 

استعمال واحد منهما وال يطرح منهما شيء»(3).

:¬àd’Oh  q¢üædG  óæY  ±ƒbƒdG  ``  19

ال َيخلو النّص الشرعّي من حيث القطعيّة والظنّيّة من أحوال أربعة:
فقد يكون قطعّي الثبوت قطعّي الداللة. –
وقد يكون قطعّي الداللة ظنّّي الثبوت. –
وقد يكون قطعّي الثبوت ظنّّي الداللة. –
وقد يكون ظنّّي الثبوت ظنّّي الداللة. –

وقد ضرب الشــيخ الخليلي مثاًال لذلك فقال: «في باب الصيام نجد اإلباضيــة يقولون: بأن من أصبح جنباً فإن عليه أن يعيد   (1)
صومه، وهذا قول مروي عن طائفة من علماء الســلف، فقد ذكره عنهم الحافــظ ابن حجر في فتح الباري وغيره من العماء، 
واستدلوا بحديث النبي ژ الذي رواه مسلم في صحيحه وأخرجه اإلمام الربيع من طريق أبي هريرة أن النبي ژ قال: «من 
̂ : «أن النبي ژ كان يصبح جنباً فيصوم». فقد  أصبح جنباً أصبح مفطراً». أما الحديث اآلخر وهو حديث عائشة وأم سلمة 
أجابوا عنه بالجمع بين هذيــن الحديثين، بأن الدليلين إذا وردا ورودًا واحدًا وكان أحدهما مصطحباً للبراءة األصلية، واآلخر 
شــاغًال للذمة بحكم شــرعي، فالواجب األخذ بما شغل الذمة بحكم شرعي، ألن شــغل الذمة تيقن بذلك فبراءتها مرة أخرى 
بعد أن صارت مشــغولة بحاجة إلى دليل آخر، يدل هذا الدليل صراحة على أن تلك الذمة رفع عنها ذلك الشغل الذي شغلت 
به، أما الحديث اآلخر فهو اصطحاب للبراءة األصلية...». الشــيخ أحمد بن حمد الخليلي، مناهج التشــريع اإلسالمي والبحث 

العلمي، ص 30، 31.
د. زين العابدين العبد محمد النور، مقاصد الشريعة، مذكرات غير منشورة، ص 6.  (2)

د. باجو، منهج االجتهاد عند اإلباضية، ص 683 نقًال عن ابن بركة، ثم قرر بعد نقله لهذا النّص أنه: «إن تعذر النسخ والجمع   (3)
تساقط الدليالن، ورجعنا إلى اإلباحة األصلية»، وأشار إلى ابن بركة في الجامع، ج 1، ص 18 - 19..
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وفي الحالة األولى: ال يقبل الخــالف ويجب الوقوف عند النّص ورّد كلّ قول مخالف ولو زعم 
أَنهُ مستند إلى دليل آخر كالمصلحة مثًال، وعلى هذا األساس فإنّ كلّ ما يحدث في الوقت المعاصر 
من قضايا مستندة إلى المصلحة في نظر البعض غير أنّها تعارض النّص في مثل هذه الحالة، فإنّ 

المصلحة المعارضة للنّص ال يعمل بها، بل المصلحة في اتباع النّص.
وفي الحالـــة الثانية: فإنّ النّص إذا مــا قبل بمعايير قبولــه الموضوعة لذلك فــال ريب أَنهُ 
ال يقبل معه خالف من حيث داللته؛ ألَن النــّص ال يحتمل حينئذ إّال معنى واحدًا، ومن ثم كلّ اّدعاء 
باحتماله معنى آخر يكون على غير أساس علمّي، وال تسانده قاعدة من قواعد تفسير النّص، لكن قد 
يكون الظنّ في ثبوت طريقا لبعض أهل العلم في عدم قبوله باألسس الموضوعيّة التي وضعها لقبول 

النّص، وهذا بطبيعة الحال يكون في غير القرآن الكريم.
وفي الحالة الثالثة: يكون الخالف مقبوالً في داللة النّص، لكنّه ال يكون مقبوالً في ثبوته، بل من 

رّده ألجل عدم الثبوت يرّد عليه ذلك، إذ ال احتمال في عدم الثبوت حتّى يقبل إمكان عدم الثبوت.
وفي الحالة الرابعة: يكون الخالف مقبوالً ويعذر معه المخالــف، إذ االحتمال قائم في داللة 

النّص وفي طريق ثبوته.
قال الشــيخ الخليلّي: بعد أنّ ذكر األصول المعتمدة لدى الفقه اإلباضّي، التي سبق ذكرها: «ال 
ُيمكن ألّي ُمجتهد تجاوز أصل من هــذه األصول إلى أّي وجه من وجوه االجتهــاد، فإنّ االجتهاد مع 
وجود أصل من هذه األصول ممنوع، إذ االجتهاد هو استفراغ الفقيه وسعه في استحصال حادثة بحكم 
الشــرع، وإذا كان حكم الشــرع نّصا فاالّتجاه لالجتهاد ال مجال له. أجل قد يكون هنالك اجتهاد، 
مثًال، إذا تعارض دليل ودليل، أو اختلفا األذهان في فهم معنى لفظ من ألفاظ الشــرع، إن لم يكن 

نّصاً على المعنى بعينه»(1).
غير أَنهُ إذا كان النّص مــن المجتهدات ويحتمل أكثر من معنى، وأجمع الفقهاء على معنى منها 
وجعلوه هــو المراد للّفظ، فقد صار اللفظ بهــذا اإلجماع قطعيّا في المعنى الــذي أجمعوا عليه، إذ 

باّتفاقهم عليه صار المعنى اآلخر مطروحاً وليس محتمال، وال معنى للقطع إّال نفي االحتمال.
وعلى أســاس كلّ ذلك وجدنــا الفقه الُعمانــّي وّقافاً عنــد النصوص وداللتها ومــا أجمع عليه 
الفقهــاء، وهذا واضح من خــالل معالجته لقضية الذبح عــن طريق الوســائل الحديثة، فقد ذهب 
الشــيخ الخليلّي إلى لزوم أن تكون تذكيّة الحيوان أو غيره وفق مراد الشــارع الذي انعقد اإلجماع 

الشــيخ أحمد بن حمد الخليلي، مناهج التشــريع اإلســالمي والبحث العلمي، ص 19؛ انظر في المعنى نفســه: د. باجو، منهج   (1)
االجتهاد عند اإلباضية، ص 788.
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عليه، وانتقد ما ذهب إليه البعض من أن ليس في دالالت النصوص ما يفيد قصر التذكيّة وحصرها 
في قطع الحلقوم والمريء حســبما شــرطه الفقهاء، وهذا ما ذهب إليه الســيّد محّمد رشــيد رضا 
(ت 1939م)، والشــيخ عبد اهللا بن زيد آل محمود، كما نقل الشــيخ الخليلّي عنهمــا، وقال بعد نقل 
قولهما ومســتنده: «وأرى أنّ العالمين الجليلين قد اشــتّطا كثيرًا وأبعدا النجعة في هذه المســألة، 
وكفى بانعقاد اإلجماع قبلهمــا على خالف ما ذهبا إليه حّجة ودليًال على شــططهما، وقد علمنا من 
اســتقرائنا ألدلة الشــرع من نصوص الكتاب والســنّة أنّ التذكيّة من األمور التعبدّية، وليســت من 
األمور العادية التي توكل إلى تجارب الناس وأذواقهم، فال مقارنة بينها وبين اللباس وســائر األمور 
 Z ﴿ :الموكولة إلى العادات، وكفى دليًال على ذلك أنّ اهللا قــرن بين النحر والصالة في قوله
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ تعالــى:  قولــه  وكذلــك  [الكوثــر: 2]،   ﴾ \  [

» ﴾ [األنعام: 162]»(1).
ثم أضاف: «وقد جاء النّص القطعّي بتحريم الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل الســبع إّال 
ما أدركت ذكاته، مع أنّ كلّ ذلك حيوانات زهقت أروحها ألسباب وقعت عليها، ولم َتمت حتف أنفها، 
غير أنّها شــرعا ألحقت بما مات حتف أنفه في التحريم، فما الداعــي لتحريمها لو ال أنّها لم يكن 
زهوق روحها بطريقة تعبّدّية خاطب اهللا بها العباد وألزمهم إّياها في كتابه وعلى لسان رسوله ژ ؟ 
وليت شعري أّي فارق بين أكيلة الســبع التي حّرمت بالنّص وبين ما صادته الجوارح فمات في أثناء 

الصيد لوال اعتبار الجانب العبدّي في الصيد وهو النيّة والتسميّة؟ ومثلها النطيحة في ذلك»(2).

٭ ٭ ٭

الشــيخ أحمد بن حمد الخليلي، الذبائح والطرق الشــرعية في إنجاز الذكاة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد العاشر،   (1)
ج  1، ص 179.

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، البحث السابق، مجمع الفقه اإلسالمي، العدد العاشر، ج 1، ص 180.  (2)
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عالقة المقاصد بالواقع والقضايا المعاصرة عالقة وطيدة، بل إنّنا في الوقت المعاصر أحوج ما 
نكون إلى توظيف علم المقاصد الشــرعيّة في معالجة ما يســتجّد من قضايا، وقــد أدرك الفقهاء 
بجانب األصوليّين القيمة الكبيرة لمقصود الشرع كأساس في االستنباط، بل إنّ البعض جعل الفقهاء 
أكثر دراية وعناية بالمقاصد الشــرعيّة من األصوليّين(1)، وهذا يدلّ علــى أنّ الفقه باعتباره راصدًا 
لحركة المجتمع والواقع، أكثر صلة بمقاصد الشرع من مجّرد الدراسة النظرّية التأصيليّة للمقاصد.
ويقصد بالمقاصد الشــرعيّة في اصطالح األصوليّين: «المصالح والحكــم التي تترّتب وتنبني 

على األحكام الشرعيّة، أو على فعل الشارع»(2).
والمصالــح المترتبة على الحكــم أو فعل الشــارع كلّ ذلك مقصود للشــارع، ويؤيــد هذا أنّ 
األصوليّين عند تعريفهم للمناســب ذهبوا إلى أنّ مقصود الشــارع من ترّتب الحكم على المناســب 

حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
قال اآلمدّي (ت 631هـ): «والحقّ في ذلك أن يقال: المناســب عبارة عن وصف ظاهر منضبط 
يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شــرع ذلك الحكم، وسواء 

كان ذلك الحكم نفياً أو إثباتاً، وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة»(3).
وقال الشاطبّي مبيّناً الغاية من التشــريع وهي جلب المصالح: «وهي أنّ وضع الشرائع إنّما هو 
لمصالح العباد في العاجل واآلجل معا» ثم قال: «والمعتمد إنّما هو أنّا اســتقرينا من الشريعة أنها 
 P O N ﴿ :وضعت لمصالح العباد؛ فإنّ اهللا تعالى يقول في بعثه الرسل وهو األصل

.(4)«﴾ d c b a ` ﴿ ،﴾ X W V U T S R Q

ذهب إلى ذلك د. أحمد الريســوني، فقد قال عند تمهيده للباب األول من رسالته: «ولهذا جاء هذا الباب مكوناً من فصلينهما:   (1)
1 ـ فكرة المقاصد عند األصوليين. 2 ـ فكرة المقاصد في المذهب المالكي. وقد آثرت أن أبدأ باألصوليين، رغم أن علم الفقه 
أســبق من علم األصول، ورغم مــا أصبحت مقتنعاً به من كون الفقهاء أكثر دراية وعناية بمقاصد الشــريعة من األصوليين..». 
راجع في ذلك: نظرية المقاصد عند اإلمام الشــاطبي، للدكتور أحمد الريسوني، ص 23، أشار إليه د. إلياس بلكا، في رسالته: 

االحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، (1424هـ/ 2003م)، ص 11.
د. زين العابدين العبد محمد النور، مقاصد الشريعة، ص 3.   (2)

اإلحكام في أصول األحكام، للعّالمة: أبي الحســن علي بن محمد اآلمــدي، ط: دار الكتاب العربي، بيروت (1404هـ) تحقيق:   (3)
د. سيد الجميلي، ج 3، ص 294، 295. 

الموافقات في أصول الشريعة، ج 2، ص 6. بتصرف.  (4)
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العمل بالمقاصد الشرعيّة وبناء الحكم عليها أصل من أصول الفقه الُعمانّي في استنباط الحكم 
الشــرعّي، وهذا ثابت مقّرر في أدوار الفقه الُعمانّي المتعاقبة، القديــم منها والحديث، وقد حفلت 
كتــب الفقهاء القدامى بالكثير من التفريعات الفقهيّة المبنيّة على مراعاة مقصود الشــارع، وعقدت 
وزارة األوقاف والشؤون الدينيّة بالســلطنة ندوة خّصصت لهذا الغرض، وكانت تحت عنوان: (تطوّر 
العلوم الفقهيّة في ُعمان؛ الفقه الُعمانّي والمقاصد الشــرعيّة) وذلك في سنة (2006م)، وقد أبرزت 
الندوة رسوخ العمل بالمقاصد الشرعيّة في الفقه الُعمانّي، وانتهت الندوة في توصياتها إلى التأكيد 
على أنّ المقاصد الشرعيّة هي حياة الفقه وروحه، مّما يعني أنّها السبيل إلى نهضة الفقه اإلسالمّي 
وتفعيله في الحياة في ظالل النداءات المتكّررة بضرورة تجديد الفقه اإلســالمّي ودراســاته، األمر 

الذي يؤدي إلى استيعاب مستجّدات العصر وحلّ مشكالته.
ولو جئنا إلى الوقت المعاصر لوجدنا أنّ منهجيّــة الفقه الُعمانّي قائمة على بناء الحكم على 
النظر إلى مقصود الشــارع(1)، وبصفة خاّصة فــي التعامل مع القضايا المعاصــرة التي هي محلّ 
بحثنا؛ وفي المقابل إذا كانت المصلحة متعارضة مع النّص فإنّ المصلحة تطرح وال يعول عليها في 

الحكم الشرعّي.
وهذا كلّه واضح من خالل عّدة نماذج نذكر منها ما يأتي:
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ا ال ريب فيه أنّ الزكاة واجبة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب المعتبر شرعاً، باعتبارهما  ِمم
قيم األشــياء وأثماناً لها، وظلّ التعامــل بهما على هذا النحو فترة طويلة من عمر البشــرّية إلى أن 
استعيض عنهما بالعمالت المعاصرة الورقيّة والمعدنيّة، وبحث الفقه اإلسالمّي مدى انطباق األحكام 

المتعلقة بالذهب والفضة على هذا النوع من العمالت، وكان خالفهم على قولين أساسيّين:
منهم من ذهب إلى اختالف طبيعة كلّ منهما، ومن ثم لم يجر على العمالت المعاصرة ما 
يجري علــى الذهب والفضــة من األحــكام، وعليه لم يوجــب أصحاب هذا القــول الزكاة في 

العمالت المعاصرة(2).

وهذا واضح من خالل منهجية الشــيخ الخليلي في اســتخراج األحكام الشــرعية، بل ومن خالل ما ذكره في برنامج الشريعة   (1)
والحياة الذي يقدم على قناة الجزيرة الفضائية، بعنوان: «الفقه اإلسالمي بين ظواهر النصوص ومقاصد الشريعة»، وقد طبع 

في كتاب: إعادة صياغة األمة، ص 47 - 89.
ومن هذا القول ما ذهب إليه الشــيخ محمد عليش من المالكية ونسبه إليهم في كثير من المصادر، قال ما نصه: «ما قولكم   (2)
=في الكاغد الذي فيه ختم السلطان، ويتعامل به كالدراهم، والدنانير هل يزكى زكاة العين أو العرض أو ال زكاة فيه؟ فأجبت 
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ومنهم من ذهب إلى جريــان كلّ أحكام الذهب والفضة على هــذه العمالت، ومن ذلك وجوب 
الزكاة، ومن هذا الفريق الفقه الُعمانّي، وكان األساس الذي استند إليه مراعاة مقصود الشارع في 

المال عموماً.

قال الشــيخ الخليلّي: «القرآن الكريم أفاد وجوب الزكاة في األموال، ولم يميّز بين صنف 
 m l k j ﴿ : 8 وآخر منها، بل جاء بما يفيد عموم الحكــم فيها، وذلك في قوله
p o n ﴾ [التوبــة: 103]، فإنّ األمــوال جمع مال، وهو كلّ ما يجــوز تملّكه والتصّرف 
فيه، وتعريف الجنس باإلضافة كتعريفه بالتنكير في إفــادة عموم الحكم، ويتأّكد ذلك بصيغة 
الجمــع، إّال أنّ النبّي ژ عندما أخذها مــن صنوف المال التي يحتاج إليهــا الناس في قوام 
حياتهم وهي ما يّدخر ويقتات به من الزروع والثمار، وكذلك األنعام من الماشية، وإنّما كانت 
هذه األصناف من قوام الحياة ألنّ الحياة تتوّقف على األقوات، وغالب أقواتهم آنذاك من هذه 
الحبوب ومن بهيمة األنعام، وأّما النقدان فقد كانا وســيلة تبــادل هذه المنافع وغيرها فلذلك 
ا هو جدير باالنتباه أنّ نفوس البشر جميعاً  عّدا من ضرورات الحياة، وشرعت الزكاة فيها، َوِمم
تتطلّع إلــى النقدين وإلى هــذه األصناف األخرى أكثر مــن أي نوع آخر مــن صنوف المال، 

لحاجتها الملّحة إليها...»(1).

ا ال يرتــاب فيه عاقــل أنّ األوراق النقدّية حلّت محلّ النقدين فــي الثمنيّة، وأنّ  ثّم قال: «َوِمم
حاجة الفقراء إليها في زماننا أشّد من حاجيتهم إلى نفس النقدين، بل ومن حاجتهم إلى أي صنف 
من أصناف المال، فإســقاط زكاتها يعني هدماً لهذا الركن االجتماعّي المالّي من أركان اإلســالم 

والذي هو من أهّم جوانبه؛ ألَن قضاء مصالح الناس متوّقف عليها»(2).

بما نصه: الحمد هللا، والصالة والســالم على سيدنا محمد رسول اهللا، ال زكاة فيه، النحصارها في النعم وأصناف مخصوصة 
من الحبوب والثمار والذهب والفضة، ومنها قيمة عرض المدير، وثمن عرض المحتكر، والمذكور ليس داخًال في شيء منها، 
ويقــرب لك ذلك أن الفلوس النحاس المختومة بختم الســلطان المتعامل بها ال زكاة في عينهــا لخروجها عن ذلك. قال في 
المدونة: ومن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فال زكاة عليه فيها إال أن يكون مديرًا فيقومها كالعروض انتهى. 
وفي الطراز بعد أن ذكر عن أبي حنيفة والشافعي وجوب الزكاة في عينها، واتفاقهما على تعلقها بقيمتها، وعن الشافعي قولين 
في إخراج عينها، قال: والمذهب أنها ال تجب في عينها، إذ ال خالف أنه ال يعتبر وزنها وال عددها، وإنما المعتبر قيمتها، فلو 
وجبــت في عينها العتبر النصاب من عينها، ومبلغها ال من قيمتها كما في عين الــورق والذهب والحبوب والثمار، فلما انقطع 
تعلقها بعينها جرت على حكم جنسها من النحاس والحديد، وشبهه، واهللا 4 أعلم، وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وسلم».
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك، للعّالمة: محمد عليش، ط: الحلبي، القاهرة، وبهامشــه تبصرة الحكام، البن   

فرحون، ج 1، ص 154.
الفتاوى، الكتاب األول (فتاوى العبادات) لســماحة الشــيخ أحمد بن حمد الخليلي، ط: األجيال، مســقط، سلطنة ُعمان، ط2،   (1)

(1421هـ/ 2002م)، ص 255.
الفتاوى، الكتاب األول، ص 256.  (2)

=
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وقال قبل ذلــك مبيّناً الحكمة من وجــوب الزكاة فــي األوراق النقدّية والعمــالت المعاصرة: 
«ومعظم ثروة الناس فــي العالم المعاصر هي هــذه األوراق النقدّية، التي تقضــى بها المصالح، 

وتتبادل بها المنافع، ويشبع منها الجائع، ويكتسي بها العاري.
فماذا عســى أن تكون حالة األّمــة إن كانت دولة بيــن األغنياء يضاعفــون رصيدهم منها في 

المصارف الربوّية، ألجل امتصاص ما تبقى عند غيرهم من الثروات التي ال تكاد تذكر من قلّتها؟
أليس في ذلك ما ينافي حكمة اهللا البالغة من مشروعيّة الزكاة لسّد حاجات المحتاجين، ورأب 

صدع األّمة، وتطهير نفوس األغنياء من األثرة والشّح، ونفوس الفقراء من البغضاء والحقد؟.
أليست هذه الحالة هي التي جاء القرآن الكريم ليقضي عليها من خالل أحكامه العادلة»(1).
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وبناء على المقصود السابق ذكره كان الحكم بجريان الربا في األوراق النقدّية، فالحكمة التي 
تغياها الشــرع من حكمه بجريان الربا في النقدين هي موجودة في األوراق النقدّية، باعتبارها أداة 

التعامل التي تقوم مقام النقدين في كونها أثماناً لألشياء.
قال الشــيخ الخليلّي: «وإذا كان مقصد الشارع الحكيم في مشروعيّة الزكاة في األموال ما سبق 
بيانه من الحكم البالغة التي تعود مصلحتها إلى اإلنسان فردًا ومجتمعاً، وسواء كانت هذه المصلحة 
تتعلّق بتهذيب نفســه أو قضاء حاجاته، فإنّ هذه الحكم نفســها هو القطب الذي تدور عليه أحكام 
الربا، فما كان تحريم الربا إّال لكبح جماح الشهوة الماليّة في النفس، وإيجاد جوّ إنسانّي تسود فيه 

الرحمة والعطف والحنان والموّدة والوئام بين أفراد األّمة أغنيائهم وفقرائهم...»(2).
وقد يقــال: إنّ هــذه األوراق النقدّية يعتورها كثير من اإلشــكاالت التي ال تجعلهــا تقوم مقام 
النقدين، ومن ذلك أنّها ليســت مســتقّرة، بل يحدث لها التذبذب في قيمتها بيــن حين وآخر، مّما 

يجعل مقارنتها بالنقدين في غير محلّه.
ا ما يعتور هذه األوراق من التذبذب في قيمتها  وقد أجاب الشــيخ الخليلّي عن ذلك بقوله: «َوأَم
نتيجة التضّخم تارة واالنكماش أخرى، فإنّه لو كان له أثر شرعّي على هذه األوراق لكان ذلك األثر 
هو حرمة تداولها في المعامالت، لما في ذلك من الغرر، ال أن تسقط زكاتها ويباح رباها، في حين 
أنّ النــاس يعتمدون عليها في قضــاء مآربهم، وتبــادل مصالحهم، ونجد أنّ النــاس اليوم عالمهم 
وجاهلهم، بّرهم وفاجرهــم، مؤمنهم وكافرهم، قد أطبقوا إطباقاً تاّماً على جعل هذه األوراق القطب 

الفتاوى، الكتاب األول، ص 254.  (1)

الفتاوى، الكتاب األول، ص 256.  (2)
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الذي تدور عليه جميــع معامالتهم الخاّصة والعاّمة، فإنّهم جميعــاً متواطئون على تبادلها في بيعهم 
وشرائهم، ودفعها في جميع المعاوضات والتخلّص من التبعات، فهل تدفع اليوم ديات القتلى وأروش 

الجرحى وصدقات النساء، وسائر الحقوق، إّال منها؟»(1).
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المقصود باســتثمار أموال الزكاة: بقاؤها في يِد األمناء مّدة مــن الزمن طلباً لزيادتها ونَمائها 
بوســائل تنميّة المال، مــن العمل فيها واالّتجار فيهــا وغير ذلك، ثم تعطى بعــد ذلك هي ونمائها 

للمستحقّين، فاستثمارها يقضي عدم صرفها مباشرة للمستحقّين.
ويتنازع فرضيّة الزكاة حقان:

حقّ اهللا تعالى: وهو حقّ ربانّي.
وحق العباد: وهو حقّ إنسانّي.

وتتفاوت أنظار الفقهاء في األصل الذي يبنون عليه اجتهادهم في فروع مســائل الزكاة الجزئيّة 
مــن هذين األصلين، فمن راعــى الحقّ الرّبانّي فقد أحجم عن التوّســع؛ ألَنه عــد الزكاة كالصالة 
والصيام في وجوب االلتزام بها بقيود األدلة الشــرعيّة النّصيّة؛ ومن راعى الحقّ اإلنسانّي توّسع في 

النظر في حدود مصلحة الفقراء وسائر المستحقّين للزكاة(2).
ر هذا فإنّ مراعاة المقصود الثاني، وهو النظر إلى الجانب اإلنسانّي في الزكاة يقضي  إذا تقر
بالقول بمشــروعيّة تثمير أموال الزكاة، بالضوابط المرعيّة في ضبط المصلحة التي هي األســاس 
هنا في الحكم، ذلك أنّ من مصلحة المســتحقّين للزكاة أن تســّد خلّتهم في كلّ حال ووقت، وهذا 
يســتلزم وفرة في المال فــي كلّ حين، فإن وجــد أنّ المال في بعض األوقات قــد فاض عن حاجة 
المستحقّين وقد سّدت خلّتهم، ولو تركت هذه األموال الســتهلكت، فالمصلحة تقضي باستثمار هذا 
الفائض حتّى يمكن مواجهة العجز ـ لو تصوّر في بعض األوقات؟ ـ وهي مصلحة عظيمة لو ضبطت 

بضوابطها الشرعيّة.
وهذا اّتجاه الفقه الُعمانّي في الوقت المعاصر، فبعد أن ذكر الشيخ الخليلّي األساسين السابقين 
في الزكاة، وذكر أنّه لم َيجد في كتب الفقه الســابقة شيئاً تعّرض الستثمار الزكاة قبل وضعها في 
مواضعها الشــرعيّة، قال: «ولئن كانت المصلحة هي المحور الذي يدور عليه الفقهاء الموسعون فإنّ 
قضية االستثمار يجب أن تكون موضوعة في إطار المصلحة، فيحكم بجوازه أو منعه بناء على ثبوتها 

الفتاوى، الكتاب األول، ص 257.  (1)
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مشروعية تثمير أموال الزكاة، بحث ملحق بالفتاوى، الكتاب األول، ص 491 - 492.  (2)
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أو انتفائها، إّال أنّه ال يمكن أن يتــرك الحبل على الغارب في ذلك، فيباح لكلّ أحد أن يتصّرف وفق 
ما يّدعيه من المصلحة التي يراها، وإنّما ولّي أمر المسلمين األمين هو بمثابة الوكيل الشرعّي لهم 
جميعاً في رعاية مصالحهم، فإن وجد أنّ الزكاة قد ســّدت حاجة الفقراء والمســاكين، وكانت بيده 
فضلة منها لو تركت الســتهلكت، فال مانع في هذه الحالة ـ حسب نظري ـ من استثمار هذه الفضلة 

الزائدة عن حاجة أهلها فيما يعود عليهم بالنفع األعّم.
ورّبما كان في صنيع عمر ƒ عندما حبس الفيء على المســلمين لينتفعــوا بريعه من غير أن 
يقتسموا أصله ـ ما يستأنس به لصّحة هذا النظر وسالمة هذا االّتجاه، وكذلك صنيعه ـ رضوان اهللا 
عليه ـ عندما رأى اإلسالم اشتّد عوده وعظمت منّته، وبسقت دوحته، ولم يكن بحاجة إلى استعطاف 
المؤلّفة قلوبهم الســتدرار نفعهم واتقاء ضّرهم، وّقف عنهم سهمهم من الزكاة، وليس ذلك إّال لما 
أبصره من حكمة التشــريع، وأدركه من أبعاد المصلحة بأنّ مشــروعيّة إشراكهم في الزكاة ما كانت 
إّال الجتــالب نفعهم ودفــع ضررهم، وبما أنّ المســلمين أصبحوا في غنى عن ذلــك لما آتاهم اهللا 
تعالى من قوّة، ووهبهم من تمكين، رأى ذلك الخليفة الراشــد البصير أنّ بقيّة مصارف الزكاة هي 
أولى بالتوفير، فوقف عنهم هذا الســهم، وكان ذلك على مرآى ومســمع من سادة األّمة المهاجرين 

واألنصار @ ، ولم يكن منهم نكير، فكان ذلك إجماعاً سكوتيّاً.
ولئن ساغ اجتهاد ولّي األمر في ذلك عندما يرى مصلحة الفقراء والمساكين متعيّنة في استثمار 
نصيبهم من الزكاة، بعد سداد خلّتهم وإشباع مســغبتهم، فإنّه ألحرى أن يجوز في نصيب المصرف 
السابع وهو «سبيل اهللا»؛ ألَنه من أصله موكول إليه ومردود إلى نظره، وقد نّص الفقهاء على أنّ له 
أن يشتري به ما يراه مصلحة للمسلمين ألجل إعالء كلمتهم وحماية بيضتهم، ففي اإليضاح ما نّصه: 
«وكذلك جائز له ـ أي لإلمام ـ أن يشــتري من الصدقة العّدة والســالح والخيل للجهاد»؛ ألَنه قال 

تعالى: ﴿ | { ~ ﴾.
بل نّص على أنّ عامل اإلمام في الزكاة يجتهد وســعه فيما يعود بالمصلحة على أصنافها بعد ما 
تكون في يده إلــى أن يدفعها إلى إمامه، ففي اإليضــاح أيضاً: ـ «وكذلك العامــل هو الناظر فيما 

استعمل عليه، وفي جميع ما يصلح له البيع، وفي شراء ما يصلح له الشراء»(1).
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المقصود من الصوم االمتثال ألمر اهللا تعالى حتّى تتحقّق المراقبة الذاتيّة لدى المسلم، وهذا 
يكون بامتناع المســلم عن تناول المفطرات وقتاً معيّنا من اليوم، يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى 

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مشروعية تثمير أموال الزكاة، ص 504 - 506.  (1)
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غروب الشــمس، وهذا يكون حيث أمكن وجود نهار وليل في شــهر رمضان، وهــو صادق على أغلب 
بلدان العالم، لكــنّ األمر يصعب في البلدان التي ال يكون فيها نهار في هذا الشــهر ال يصدق على 

الصائم فيه أنّه صام.
فذهب الشــيخ الخليلّي إلــى أَنهُ «إذا كانــت المنطقة ليــس فيها ليل ونهار فــي ظرف أربع 
وعشــرين ســاعة، بحيث يكون الليل مســتمّرًا إّال جزءًا يســيرًا من النهار ال يعتبر من أمسك فيه 
صائماً، أو يكون النهار فيه مســتمّرًا إّال جزءًا يســيرًا يكون فيه غروب الشــمس ثــم طلوعها مّرة 
أخرى، وهذا ما يحصل في المناطق النائية القطبيّة في وسط الصيف أو وسط الشتاء، ففي وسط 
الشــتاء يطول الليل وال يكاد يوجد نهار، وفي وســط الصيف بعكس ذلك، ففي مثل هذه األماكن 
يعوّل على ما يحاذيها من المناطق االستوائيّة، ال فرق في ذلك بين أن يكون البلد بلدًا إسالميّاً أو 
أن يكون بلــدًا غير إســالمّي؛ ألَن اإلنســان متعبّد أن يصوم بحســب مواقيت البلد الــذي هو فيه 
ال بحســب مواقيت بلد آخر، وبما أنّه في بلد يتعّذر فيه الصيام إّما للطول المفرط في الليل بحيث 
ال يكاد يوجد نهار قّط، أو عكــس ذلك بحيث يكون النهار طويًال جــّدًا والليل ال يكاد يتمكن فيه 
اإلنســان من اإلفطار وأداء الواجب في هذه الحالــة يعود إلى التوقيت الذي فــي البلد المحاذي 

لذلك البلد في المناطق االستوائيّة»(1).
فعوّل الفقــه الُعمانّي هنا على مقصود الشــارع من االمتثــال للطلب والتكليــف متى كان ذلك 

ممكناً، والتكليف على قدر الطاقة والمستطاع.
ا تعّم به  ويصدق األمر نفسه على الصالة في الطائرة والســيارة، فمن المقّرر أنّ هذا األمر ِمم
البلوى ويكثر السؤال عنه؛ إذ يثار البحث عن كيفيّة أداء الصالة إذا جاء وقتها واإلنسان راكب هذه 
الوســائل، وقد عالج الفقه الُعمانّي هذه الحالــة وذهب إلى أن «من كان راكبــاً في الطائرة وكان 
متمكّناً أن يصلّي إذا كانت الصالة حضر وقتها قياماً متوّجهاً إلى القبلة حســب تحديد الخبراء من 
مّالحي الطائرة له أو مع ســؤال الطيار بواســطة المّالحيــن فإنّ عليه أن يصلّي قائمــاً متوّجهاً إلى 
القبلة مع إمكان ذلك، وذلك يحصل في الطائرات كثيرًا عندما تكون الطائرات فيها اّتساع ال سيّما 

الدرجة األولى.
وعندما يكون ذلك متعّســرًا أو متعّذرًا عليه بحيث ال يستطيع أن يتوّجه إلى القبلة للضيق الذي 
في الطائرة، وال يســتطيع أن يصلّي قائماً أيضاً بحيث ال يجد مكاناً يتمكّــن فيه من أن يصلّي قائماً 
ففي هذه الحالة يصلّي على كرســيّه أينما توّجهــت به طائرته ويومئ لركوعه وســجوده، ومثل هذا 

الشــيخ الخليلي في برنامج ســؤال أهل الذكر، قناة ُعمــان الفضائية، حلقة يــوم االثنين (10 رمضــان 1425هـ/ 25 أكتوبر   (1)
2004م).
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الحكم أيضاً لقارئ القرآن عندما يسجد سجود التالوة، فإنّ حكم سجود التالوة ال يختلف عن حكم 
سجود الصالة.

كذلك نفس الشــيء راكب السيارة إن قرأ آية سجدة فإنّه يومئ لســجوده، أّما إذا كان متمكّناً 
من القيادة وكان بإمكانه أن يقف وال يتعّذر عليه ذلك أو يتعّســر عليه ذلك فاألولى له أن يقف إن 

أمكنه ذلك»(1).
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احتلت قضايا المرأة المســلمة مســاحة كبيرة من البحث والدرس فــي الوقت المعاصر في 
محاولة لبيان الحكم الشــرعّي فيما يســتجّد للمرأة من قضايا، ســواء من الناحية السياسيّة أو 

االجتماعيّة.

وقد ســاهم الفقه الُعمانّي في القضايا المعاصرة للمرأة للمســلمة، وكان مسلكه فيها مبنيّاً 
على أســاس النظر الصحيح لدالالت النصوص دون اعتبار للمصالــح المزعومة من قبل طارحي 

هذه القضايا.

ــا يؤيد هذا أنّ قضايا المرأة أخذت حيزًا كبيرًا من فتاوى وكتب ســماحة الشــيخ الخليلّي،  َوِمم
ومن ذلك فتاوى الزينة واألعراس(2)، والفتاوى النسائيّة(3).

ويكفي أن نرى من خــالل هذه الفتاوى الصادرة في شــأن المرأة أنّ الفقــه الُعمانّي كثيرًا ما 
جاهد عادات مستقّرة في المجتمع كانت مهيمنة على أوضاع المرأة خاّصة والعالقات الزوجيّة عاّمة، 
ومن ذلك مثًال العادات المســتقّرة في لبس الدبلة في مرحلة الخطبة وبعد الزواج(4)، وما هو متعلّق 
بطلــب المرأة من زوجها ليلــة زفافها مبلغاً من المــال يفوق في بعض األحيان مــا دفعه الزوج من 

من جواب الشــيخ الخليلي عن سؤال في هذا الخصوص في برنامج سؤال أهل الذكر، قناة ُعمان الفضائية، حلقة يوم الخميس   (1)
(6 من رمضان 1425هـ/ 21 من أكتوبر 2004م).

فتاوى الزينة واألعراس، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، ط: مكتبة الجيل الواعد، سلطنة ُعمان، ويقع الكتاب في 167   (2)
صفحة بالفهارس والمقدمة.

الشــيخ الخليلي في كتابه الدين الحياة، المرجع  الفتاوى النســائية، ط: مكتبة الجيل الواعد، ســلطنة ُعمان؛ وما قاله أيضاً   (3)
ا اســتهدف  ا قاله في هذا الخصوص: «إن المرأة اســتهدفت أكثر ِمم الســابق عن قضيــة تحررير المرأة، ص 177 - 183. َوِمم
الرجل من قبل المجرمين الظالمين، أريد لها أن تكون أداة للتســلية وســلعة تباع في أسواق الشهوات، وأن تنحط إلى دركات 
الهون، فما دعوى تحرير المرأة التي أشيعت في العالم إال وسيلة من وسائل االستهداف، والمرأة حررها اإلسالم عندما جعلها 

في مصاف الرجل، بل أحيانا قدم حقها على حقه».
فتاوى الزينة واألعراس، ص 13 وما بعدها.  (4)



فـــقــــه الــتــوقــــع324 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

مهر(1)، وفي قضية التشــاؤم من الزواج بين العيدين(2)، ومســألة لزوم المنزلة(3) قبل الزواج، وأنّ 
الذي ال يقوم بها ال يوفّق في حياته الزوجيّة(4)، وغير ذلك من القضايا التي أفرزتها عادات الناس، 
فوقف الفقه الُعمانّي موقف الرافض لها، المدافع عن صحيح الســنّة فيها، وما ينبغي أن يكون عليه 

السلوك اإلنسانّي بشأنها.
والواقــع أنّ هذا يعّد قاعدة فــي المنهجيّة العاّمة في معالجة القضايــا المعاصرة وغيرها، بما 
يمكن أن نطلق عليه قاعدة محاربة البدع والخرافات في المجتمع، بما يســمو بالمسلم والمسلمة عن 
كلّ ما يؤدي إلى محو الشــخصيّة اإلســالميّة القائمة على التصوّر اإلســالمّي، بل إنّ الفقه الُعمانّي 
تأكيدًا لمظهر الشــخصيّة المســلمة وعدم تأثّرها بغير ما عليه التصوّر اإلســالمّي، وجدناه رافضاً 
لســلوكيّات كثيرة وافدة علينا من الغرب وغيره، هي على غير الصحيح من الســنّة، بل فيها إقصاء 

للشخصيّة اإلسالميّة.
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تشغل قضية تغيير الوقف ونقله في العصر الحاضر حيزًا كبيرًا من البحث والدراسة لدى الفقه 
المعاصر، ذلــك أنّ األصل هو الوقــوف عند حّد نّص الواقــف، وقد يؤدي التطــوّر االجتماعّي إلى 
إحداث تغيير في دور الوقف، فقد تتغيّر الغاية التي من أجلها تّم الوقف، وقد يعجز المال الموقوف 
عن درّ الربح المتوّقــع منه، بل قد تنعدم فائدته تماماً في المجال الــذي تّم الوقف من أجله، فهل 
نبقى مع األصل العامّ، وهو الوقوف عند حّد رغبة الواقــف؟ أو أنّنا نعمل بالمصلحة التي تؤّدي إلى 

تثمير الوقف بحيث نكون قريبين من هدف الواقف في العمل الخيرّي عموماً؟.
وقف الفقه الُعمانّي من هذه القضية موقف اآلخذ بالمقاصد الشــرعيّة من تشريع الوقف، وهو 
جلب المصلحة للمجتمع، ولهذا رأيناه يبني حكمه على المصلحة، وإذا تغيّرت غيّر الحكم معها، غير 
أنّه ضبط التصــّرف في الوقف وفق المصلحة أن يكون التصرف بحيــث ال يؤدي إلى الضرر بالمال 

الموقوف في أّي حال، فالضرر ال يزال بالضرر، كما هو مقّرر في القواعد.
وننقل هنا بعض الوقائع التي تدلّ على ما ســبق من فتاوى ســماحة الشــيخ الخليلّي، فقد قال: 
«ليس لإلنســان أن يرجع في وقف وقفه لباب من أبواب البّر، نعم إذا اّتفق الموقوف عليهم ـ وهم 
أهل البلد فــي مثل هذه القضية على أن يتصّرفوا في الوقف ويســتعيضوا عنــه من جهة أخرى ـ إن 

فتاوى الزينة واألعراس، ص 23 وما بعدها.  (1)
فتاوى الزينة واألعراس، ص 73وما بعدها.  (2)

المنزلة هي أن يذهب والد الزوج إلى أحد العرافين لكي ينجم له، هل هذا اليوم يوم سعد أو يوم نحس.  (3)
فتاوى الزينة واألعراس، ص 79 وما بعدها.  (4)



د. شوقي إبراهيم عبد الكريم عالم 325منهج الفقه الُعماني في معالجة القضايا المعاصرة

اقتضت ذلك المصلحــة ـ فال مانع منه، على رأي لبعــض العلماء، وقيل بالمنــع حتّى في مثل هذه 
 Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :ــةالصورة؛ لقــول اهللا تعالى في الوصي

Ï ﴾، وللوقف حكم الوصيّة»(1).
وقال: «إن كانت ـ أي األرض الخاّصة بالوقف ـ موقوفة لمخصوصين واقتضى نظرهم ذلك فال 
مانع من تحويلها إلى مقبرة، وكذلك إن كانت وقفــاً عاّماً للمصلحة العاّمة، وأّما إن كانت لمصلحة 
مخصوصة فيشترط في ذلك التعويض الذي يراه أهل الخبرة بشــؤون األموال، ويشترى بالعوض ما 
يكون بدالً للوقف، وإن كره المجاورون لها جعلها مقبرة نظر في المصلحة والمفســدة وُدرأت عنهم 
المضّرة، وما خّصص لألكفان ولم تدع إليه الحاجة جعل في مصالح الموتى كحفر القبور، وال بأس 

بأن ُتسوّر به المقبرة»(2).
وقال جواباً عن ســؤال: «هل يجوز تحويل أرض الوقف المخّصصة لمدرسة القرآن الكريم إلى 
مصلى للعيدين بناء على طلب أهالي المنطقة؟». قال: «جواز ذلك موقوف على تعويض الوقف ببديل 

ال يقلّ عن هذه األرض قيمة وال جدوى»(3).
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واجه الفقه الُعمانّي كثيرًا من المشــكالت العمليّة في فقــه المعامالت، وقّدم اجتهادات حل بها 
تلك المشكالت، والواقع أنّه بهذه الحلول أمكن تالفي كثيرا من المفاسد والمضار الواقعة على أحد 

طرفي العالقة في المعاملة.
ونعطي بعض النماذج التي تدلّ على مســاهمة الفقــه الُعمانّي في هذا الصــدد، ونقتصر على 

التعامل في بيع المرابحة كما يجري اآلن في المصارف والمؤّسسات الماليّة اإلسالميّة.

الفتاوى، الكتاب الرابع (فتاوى الوصية والوقف وبيت المال..)، ص 188.  (1)
الفتــاوى، الكتاب الرابع (فتاوى الوصية والوقف وبيت المال..)، ص 194. والســؤال الوارد في هذه المســألة كان على النحو   (2)
اآلتي: أتقدم لســماحتكم ببعض األســئلة آملين التكرم باإلجابة عليها: 1 ـ توجد لدينــا أرض خاصة بالوقف، ونظرا لحاجتنا 
الماســة إلى جعل هذه األرض مقبرة؛ نظرا لعدم توفر مقبرة لدينا، فهل يجوز لنا ذلك؟. 2 ـ إذا كان باإلمكان تحويل هذه 
األرض إلــى مقبرة، فهل تقدر بثمن؟ وإذا قدرت بثمن، فماذا يجــب أن نعمل بثمنها المقدر؟. 3 ـ هذه األرض محاطة بأراض 
أخرى، فهل يمكن إنشاء مقبرة عليها، حتى وإن أخبر أصحاب األراضي المجاورة بعدم رضاهم بذلك؟. 4 ـ توجد لدينا مبالغ 
خاصة باألكفان، ونظرا لعدم الحاجة إلى األكفان؛ لكون أن أي إنســان يتوفى عنده أحد أقاربه ال يرغب في تكفين قريبه من 
هذه المبالغ، ففيم تصرف هذه المبالغ؟. 5 ـ هل يمكن أن نعمل بهذه المبالغ سور للمقبرة المزمع إقامتها في األرض المشار 

إليها آنفا؟.
الفتاوى، الكتاب الرابع (فتاوى الوصية والوقف وبيت المال..)، ص 319.  (3)
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بيع المرابحة كما يجري التعامل به في المؤسســات الماليّة يمكــن تصويره بأنّ أحد الناس قد 
يرغب في شراء شيء معيّن، والغالب أنّ قيمته مرتفعه، وليس عنده من اإلمكانات الماّدّية ما يمكّنه 
من شــرائه نقدًا، َورُبَما أنّ مالكي الســلع ال يرغبون في بيعها بالقســط، فيلجأ إلى مؤسســة ماليّة 
ويبدي لها رغبته في شراء ما يريده، وبطبيعة الحال ال تكون هذه المؤّسسة مالكة لما يريد شراءه، 
فيصدر إليها وعدًا أَنهَا إذا تملّكت هذه الســلعة فإنّه يشتريها منها بالثمن الذي يتّفقان عليه، فتقوم 
المؤسسة الماليّة بناء على هذا الوعد بشراء السلعة وتملّكها وقبضها، ثم تقوم ببيعها إلى المشتري 

بالثمن الذي يتّفقان عليه، وعلى طريقة سداده.
وهو كما نرى يقوم على عّدة عناصر:

الوعد الصادر من المشتري للمؤّسسة بشراء السلعة بعد تملّكها إّياها. ـ  1
عقد البيع بين المؤّسسة ومالك السلعة. ـ  2
قبض المؤّسسة للمبيع بعد عقد البيع. ـ  3
بيع المؤّسسة للســلعة التي تملّكتها وقبضتها لآلمر بالشراء بثمن مؤّجل يتّفقان على طريقة  ـ  4

سداده، إّما دفعة واحدة، أو على دفعات.

وهنا يثور اإلشــكال فيما لو أخلّ اآلمر بالشراء بوعده ولم يشتر الســلعة بعد شراء المؤّسسة 
الماليّة لها، فمّما ال شك فيه أنّ المؤسســة تصاب بضرر بيّن واضح، خاّصة أنّ بعض السلع التي 
تشتريها ال تكون داخلة في نشــاط المؤّسســة التجاري، بل ال نبالغ إذا قلنا بأنّ أغلب المؤّسسات 
ال تتعامل في هذه السلع وتشــتريها إّال من أجل الوعد بالشــراء الصادر من اآلمر بالشراء، ومن 
المقّرر أنّ الضرر مرفوع، كمــا أنّ الثابت هو أنّ المجتمعات في حاجة ملّحة إلى هذه المعاملة في 
الوقت المعاصر، فأمام هذا الوضع هل من وســيلة شــرعيّة لرفع الضرر عن المؤّسسة مع اإلبقاء 

على المعاملة؟.

قّدم الفقه الُعمانّي، في هذا الصدد، حلّين:

فذهب الشــيخ الخليلّي في الفتاوى إلى أنّ الوعد بالتعاقد في خصوص هذه المعاملة ملزم ديناً 
وقضاءً، لوجود الضرر المترّتب على المؤّسسة من جّراء القول بعدم اللزوم(1).

وذهب األســتاذ ماجد الكندي إلى أَنهُ ُيمكن للمؤّسســة الماليّة أن تشــتري السلعة ـ التي وعد 
اآلمر بالشــراء بشــرائها بعد تملّكها ـ بشــرط الخيار ثالثة أيــام، فإن وفى اآلمر بالشــراء بوعده 

فتاوى المعامالت، للشيخ الخليلي، ص 47.   (1)
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واشترى بالفعل فبها ونعمت، وإن امتنع عن الشراء كان للمؤّسســة أن ترجع السلعة على البائع بناء 
على حقّها في الخيار المبنّي على الشرط، ومن ثم ال يتصوّر ضرر يقع عليها(1).

وهذا مبنّي على جواز اشــتراط الخيار في البيع وهو مختلف فيــه بين فقهاء ُعمان، وعلى القول 
بالمشروعيّة فالمّدة مختلف فيها، والظاهر من قول أبي سعيد الكدمي أنّ كلّ شرط جائز.

فقد قال الشــقصي: «قال أبو بكر: احتج من أجاز البيع، إذا اشــترط فيه الخيار، مّدة معلومة، 
وإن كانت أكثر من ثالثة أيام، لقول النبي ژ : «المسلمون على شروطهم»(2)، وبهذا أقول.

قال أبو ســعيد 5 : «الذي معنا أَنهُ كذلك، إذا كان الشرط معلوماً»(3). وهو كذلك مبنّي على 
القول بانتقال الملك إلى المشترى مّدة الخيار(4).

فت المؤّسســة في المبيع لآلمر بالشــراء وباعتها له، فإنّ تصّرفها إســقاط  وعلى هذا إذا تصر
للخيار الثابت لها بالشرط، ومن ثم ال حقّ في الرجوع بالمبيع على البائع، ولو لم يقبض في العقد 

الثاني بينها بين اآلمر بالشراء، إذ مجّرد التصّرف مسقط للخيار.
والواقع أنّ هذا النظر جيّد، وتنحلّ به كثير من المشــكالت، ويحقّق مصلحة معتبرة، فهو يغني 
عن الدخول في التقاضي بما يرهق المتقاضين في حال القول بلزوم الوعد ولم يقم الواعد بالشراء 

بالوفاء بوعده وتنازعت المؤّسسة الماليّة معه.
ومع هــذا فإنّه يمكن الجمع والعمل بالقولين معاً، لتجنّب أي تســويف مــن قبل الواعد، فيقال 
بلزوم الوعد على ما ذهب إليه ســماحة الشــيخ الخليلي، وفي الوقت نفسه تشتري المؤّسسة السلعة 

بشرط الخيار للمّدة المعلومة.
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الحكم الســائد لدى الفقه الُعمانّي هو عدم جواز إجهاض الجنين في كلّ الحاالت التي يزعم 
فيها ويتوّهم فيها وجود مبّرر لإلجهاض، وهذا فيه مراعاة لمقصود الشــرع في الحفاظ على النفس 

انظر: ماجد الكندي، المعامالت المالية والتطبيق المعاصر، ط: مكتبة الجيل الواعد، ص 286 هامش2.  (1)
أخرجــه الترمذي من حديث كثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه وجده أن رســول اهللا ژ قال: «الصلح جائز   (2)
بين المسلمين إال صلحاً حرم حالًال أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إال شرطاً حرم حالًال أو أحل حراماً». وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي، للعّالمة أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، كتاب األحكام، باب ما 

ذكر عن رسول اهللا ژ في الصلح بين الناس، حديث رقم: 1352، ج 3، ص 634، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
منهج الطالبين، ج 13، ص 163.  (3)

راجع في الخالف بين الفقهاء في المسألة: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للعّالمة: أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن   (4)
رشد، ط: الفكر، بيروت، ج 2، ص 158، 159. والظاهر أن الخالف في انتقال الملك إلى المشتري زمن خيار الشرط موجود 

أيضاً في الفقه اإلباضي. راجع: منهج الطالبين، ج 13، ص 164 وما بعدها.
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أّيا كانت المرحلة العمرّية التي تمّر بها، ومن ذلك مثًال ما جاء في فتوى الشــيخ الخليلي من قوله: 
«ال يجــوز اإلجهاض ولو كان الجنين في أّول مراحل تكوّنــه، أو كان من زنا، أو اغتصاب؛ ألنّه وأد، 
وقد قــال تعالــى: ﴿ = < ? ❁ C B A ﴾ [التكويــر: 8، 9]، وال ريــب أنّ الجنين نفس 
متخلّقة واهللا تعالى يقول: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . 
 ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
[المائــدة: 32]، وكونها نشــأت بزنا أو اغتصاب ال إثم عليها فيه حتّى تســتحقّ بسببه القتل، ﴿ ° ± 
́ ﴾، وال يجوز لإلنسان باإلجماع أن ينقذ نفســه من القتل بقتل غيره، لذلك لم يكن   ³ ²

تهديد الزانية أو المغتصبة بالقتل مسوّغاً لها أن تجهض جنينها واهللا أعلم»(1).

٭ ٭ ٭
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دت تعريفات الفقهاء لالحتياط، ويمكن القول بأنّها تدور جميعاً حول معنى واحد، وهو ســّد  تعد
كلّ مــا يؤدي إلــى منهّي عنه أو تــرك مأمور به عند االشــتباه، وهــو قريب المعنى مــن كثير من 
المصطلحات، كالزهد والورع، وغيرهما(2)، قال القرافي (ت 684هـ) مبيّناً معنى الورع: «هو ترك ما 

ا به البأس»(3). ال بأس به حذرا ِمم
وعلى هذا كلّه فاالحتياط في المعنى قريب جّدًا من قاعدة سّد الذرائع المعمول بها عند الفقهاء.
وقد أخذ الفقهاء باالحتياط باعتباره مســلكاً شرعيّاً في اســتنباط األحكام، وكذا الترجيح عند 
تعــارض األدلة في ظنّ المجتهد مّما يولّد اشــتباهاً، فيؤدي إلى االلتبــاس، فكان الخروج من ذلك 

بإعمال االحتياط حتّى يخرج المكلّف من العهدة بيقين(4).

فتوى غير منشورة.  (1)
راجع في تفصيل ذلك: د. إلياس بلكا، الرسالة السابقة، ص 21 - 345.  (2)

الفروق، للعّالمة: شــهاب الدين أحمد بن إدريس القرافــي، ط: دار الكتب العلميــة (1418هـ/ 1998م)، ج 4، ص 368؛ وفي   (3)
المعنى نفســه: منهج الطالبين، للعّالمة: خميس بن ســعيد بن على بن مسعود الشــقصي، ط: وزارة التراث القومي والثقافة، 

سلطنة ُعمان، ط2، (1413هـ/ 1993م) تحقيق: الشيخ سالم بن حمد الحارثي، ج 2، ص 251.
راجع فــي هذا المعنى: حاشــية رد المحتار علــى الدر المختــار، للعّالمة محمد أمين بــن عابديــن، ط: دار الفكر، بيروت   (4)

(1421هـ/ 2000م)، ج 2، ص 366.
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ونصوص الفقهاء تدلّ على اعتبار االحتياط أصًال من األصول الشرعيّة، فعلى سبيل المثال يقول 
اإلمام الجويني (ت 487هـ): «إذا تعارض ظاهران أو نّصان وأحدهما أقرب إلى االحتياط فقد ذهب 
أكثر الفقهاء إلى أن األحوط مرّجح على الثاني، وزعموا أنّ الذي يقتضيه الورع واّتباع السالمة هذا. 
واحتّجوا بأن قالوا: الالئق بحكمة الشريعة ومحاسنها االحتياط فإذا تعارض لفظان غلب على الظنّ 
أنّ الــذي نقله صاحــب االحتياط صــدق وكأنّ القواعــد تغلب على الظــنّ ذلك وتــؤازر الرأي في 
ذلك»(1).. ويقول السرخســي (ت 483هـ): «واألخذ باالحتياط أصل في الشرع»(2). ويقول الجّصاص: 
«واعتبار االحتياط واألخذ بالثقة أصــل كبير من أصول الفقه، قد اســتعمله الفقهاء كلّهم، وهو في 
العقل كذلك أيضاً؛ ألنّ من قيل له: إنّ في طريقك سبعاً أو لصوصاً كان الواجب عليه األخذ بالحزم 
وترك اإلقدام على سلوكها حتّى يتبيّن أمرها»(3).. وقد علّل الشاطبّي لبعض األحكام فقال: «والشريعة 

مبنيّة على االحتياط واألخذ بالحزم والتحّرز مّما عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة»(4).
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قاعدة االحتياط معمول بها عند كثير من المذاهب الفقهيّة كما سبق، وال َيختلف الفقه الُعمانّي 
عن بقيّة المذاهب الفقهيّة باألخذ بهذه القاعدة، فله نصيب وافر من العمل بها، بحيث كانت الشهرة 
مطبّقة على بناء المذهب عليها(5)، وهذا واضح من خالل تتبّع كثير من األحكام الفقهيّة، فعلى سبيل 
ـ : إنّ ما أشبه  المثال قال الشيخ الشقصي(6): «قال أبو ســعيد 5 عاش في القرن الرابع الهجرّي 

البرهان في أصول الفقه، للعّالمة: أبي المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن يوســف الجويني، ط: دار الوفاء، المنصورة، مصر،   (1)
الطبعــة الرابعــة (1418هـ) تحقيق: د. عبد العظيــم محمود الديب، ج 2، ص 779؛ وفي المعنى نفســه: المســتصفى من علم 

األصول، للعّالمة: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1413هـ)، ج 1، ص 364. 
أصول السرخسي، للعّالمة: أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ط: دار المعرفة، بيروت، ج 2، ص 21.  (2)

الفصول في األصول، للعّالمة أحمد بن علي الرازي الجصاص، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط1، (1405هـ)   (3)
تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي، ج 2، ص 99.
الموافقات في أصول الشريعة، ج 2، ص 364.   (4)

راجع في إثبات العمل بالقاعدة في الفقه اإلباضي عموماً: د. باجو، منهج االجتهاد عند اإلباضية، ص 768 وما بعدها.   (5)
قال الشــيخ سالم الحارثي في مقدمة تحقيقه لكتاب منهج الطالبين، ج 1، ص 3، 4: «من المؤسف جّدًا أن تضيع علينا حياة هذا   (6)
العالم العظيم، ووفاته، فمتى ولد؟ ومتى توفي؟ وما نســبه؟ كل هذا ال علم عندي عنه، وقد راجعت المؤلفات، والســير، وعلماء 
العصر، وكلهم لم يفدني بشــيء. والذي أتحراه: أنه من مواليد آخر القرن العاشــر الهجري، وذكره مشــهور، إلي ســنة ســتين 
بعد األلف». مقدمة منهج الطالبين، ج 1، ص 3 - 4. ومع هذا فإن بعض الباحثين اســتظهر أنه مات ما بين ســنة 1070هـ وســنة 
1079هـ ، وذلك بناء على وصية كتبها الشــقصي في سنة 1070هـ ، مع ما كتبه الناســخ للجزء الثالث عشر من منهج الطالبين 
مة  من ترحمه على الشــيخ المؤلف، وكانت الكتابة من الناســخ سنة 1079هـ. راجع في ذلك: ناصر بن ســليمان السابعي، العال
خميس بن سعيد الشقصي حياته ومدرسته الفكرية، بحث قدم إلى الندوة التي أقامها المنتدى األدبي في سلطنة ُعمان، في الفترة 
مــن 29 صفــر إلى 1 ربيــع األول 1423هـ/ الموافق 110 12 مايــو 2002م) وتم طبعه ضمن أعمال النــدوة في حصاد المنتدى 

بعنوان: قراءات في فكر الشقصي، وتم طبعة ضمن أعمال الندوة في حصاد المنتدى، ط1، (1423هـ/ 2002م)، ص 22.
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الماء باســم أو معنى لم يتغيّر من ثبوت أشباهه ألحكام معانيه، فإذا لم توجد المياه المضافة كان 
النبيذ وما أشــبهه من الخلّ مشبهاً الماء في المعنى؛ ألَن ما أشبهه يلحقه مع ذلك، معنى االختالف 
على ما وصفنا في المياه المضافة، عند عدم الماء الطهور، وإن نزل اللبن منزلة ذلك في االعتبار 
لم يتغيّر من شــبهه ولحوق معانيه؛ ألَن ما أشبه الشــيء فهو مثله عند عدمه، وإذا كان ذلك كذلك 

أعجبنا مع االحتياط استعمال ذلك مع التيّمم»(1).
وقال في موضع آخر: «وأّما إذا رأى الجماع أو شــبهه فلّما انتبه لمس من حينه فلم يجد شيئاً، 
ثم خرج منه بعد بلل ال يعلم أنّه ماء دافق، أنّه ال غســل عليه، إّال أن يجد الشــهوة بعد يقظته التي 
يخرج بها المنّي فيثبت عليه الغســل، وأّما إذا انتبه من حينه فلم يلمس، فعليه الغســل في االحتياط 

والخروج من الريب»(2).
وقال أيضاً: «وقال أبو الحواري 5 : من كان عليه كفّارة يمين ونسي أَنهُ كفّرها أو لم يكفّرها: 
إنّ عليه أن يكفّرها حتّى يســتيقن أنّه قد كفّرها. وقال محّمد بن محبوب 5 : من كان عليه كفّارة 
يمينيــن كفّر إحداهما وأوصى باألخرى ثم شــّك ولم يــدر أّيتهما التي كفّر. فقــول: يوقع نيّته على 
إحداهما ويجعلها أّيتهما شاء. وهذا إذا كانتا سواء. وإن اختلفتا فاالحتياط أن يقصد األحوط منهما، 

وأّيتهما يدخل فيها األخرى إن كانت تدخل»(3).
والفقه الُعمانّي المعاصر يراعي قاعدة االحتياط ويأخذ بها، بل ِإنهُ ـ أي الفقه الُعمانّي المعاصر 
ـ يقّرر في اطمئنان، أنّ مســيرة الفقه الُعمانّي في اســتنباط الحكم الشــرعّي كانــت وما زالت على 
الدوام مبنيّة على مبدأ االحتياط، بــل إنّ األخذ بهذا المبدأ جعل الفقــه الُعمانّي من أكثر المذاهب 

توّسعاً في تطبيق قاعدة سّد الذرائع التي هي إحدى الوسائل المعينة على تطبيق مبدأ االحتياط(4).
ن شــرب وهو يظنّ بقاء الليــل ثم انتبه بعد  وتطبيقاً لذلك قال الشــيخ الخليلّي في جواب عم

ذلك، فما الحكم؟
ا اختلــف فيه أهل العلم، هــل يلزمه قضاء يومــه أو ال يلزمه قضاؤه،  قال: «هذه المســألة ِمم
واألحــوط أن يقضي يومه خروجاً من عهدة الخالف، وإّال فاألصل في ذلك أَنهُ ما لم يتبين له طلوع 
 I H G F E D C ﴿ :الفجر ال يلزمه اإلمساك؛ ألنّ اهللا ـ تبارك وتعالى ـ يقول
T S R Q P ON M L K J ﴾ [البقــرة: 187]، فإن كان مســتصحباً لألصل وال يظنّ 

منهج الطالبين، ج 3، ص 5.   (1)
منهج الطالبين، ج 3، ص 204.   (2)
منهج الطالبين، ج 5، ص 207.   (3)

بيع اإلقالة، للشيخ الخليلي، ص 85.   (4)
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طلوع الفجر وال يتصوّر ذلك فال حرج عليه، هذا هو الراجح من حيث النظر، أّما من حيث االحتياط 
فإنّ باب االحتياط واســع، ولذلــك قلنا أنّه من األحوط لــه أن يخرج من عهدة الخــالف؛ ألَن من 

العلماء من قال بأنّ هذا التبيّن ليس هو بحسب حال كلّ شخص َوِإنَما هو بحسب الواقع»(1).
والواقع أنّ الحاجة داعية إلى األخذ بهذا المبدأ وبتلك القاعدة في معالجة القضايا المعاصرة، 
ذلك أَنهُ إذا كان االحتياط يعني وفق ما سبق يعني سّد كلّ ما يؤدي إلى منهّي عنه أو ترك مأمور به 
عند االشــتباه، فإنّ الحاجة داعية إلى اســتحضار هذا المبدأ عند النظر في كلّ قضية، حتّى يمكن 
الخروج مــن العهدة بيقين، فضًال عــن القضايا المعاصــرة التي يكتنفها كثير مــن التعقيد، نظرًا 
إلفرازات الواقع، ومستجّدات األحوال، التي لم تكن من قبل، ولتعّدد العالقات في القضية الواحدة، 
ا يجعلها قريبة من الحالل في جانب وقريبة من الحرام في جانب آخر، وهو ما يولد االشتباه(2)،  ِمم
األمر الذي يقضي بلزوم إعمال قاعدة االحتياط للخروج من حالة االشــتباه هذه، مما يعني ضرورة 

التأنّي والتبّصر حين البحث عن حكم شرعّي للواقعة.

٭ ٭ ٭
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األخذ بالعلم وما انتهى إليه مــن نتائج ومراعاتها من مقّررات الدين، فقد حثّنا على النظر في 
ملكوت الســموات واألرض وما خلق اهللا من داّبة، ويكفي أنّ أّول اآليات نزوالً على الرســول الكريم 
 Z ❁ X W V ❁ T S R Q ❁ O N M L K ﴿ :سيدنا محّمد ژ هي قوله تعالى
] \ ❁ ^ _ ` b a ﴾ [العلــق: 1 - 5]، لكــن يلزم ربط مــا يقّدمه العلم بمعيــار الدين وقيمه 
وأخالقيّاته، وبمعنى آخر ال بّد من التعويل على النصوص الشــرعيّة واألخذ بما يقّدمه العلم إذا كان 

متوافقاً معها.
وال يفتأ العلم أن يأتي كلّ يوم ِبجديد في جميع المجاالت، ســواء على المستوى العالج الطبّّي، 
أو في تطوّر المواصالت واالّتصاالت، أو في مجال ما ُيمكن من رؤية الهالل، أو في مجال االقتصاد، 

الشــيخ الخليلي في برنامج ســؤال أهل الذكر، قناة ُعمــان الفضائية، حلقة يــوم االثنين (10 رمضــان 1425هـ/ 25 أكتوبر   (1)
2004م).

انظر: في هذا المعنى: د. إلياس بلكا، الرسالة السابقة، ص 31.  (2)
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ولذلك نجد أنّ الفقهاء، كما ســبق ذكــر ذلك، يواجهون هذه المســتجّدات فــي كلّ مجاالتها، بل 
يالحظ أنّ الفقه المعاصر لم يقصر في يوم من األّيام في إعطاء الحكم الشــرعّي لكلّ ما يستجّد. 
وليس الفقه الُعمانّي عــن ذلك ببعيد، ونعرض لنمــاذج من اجتهادات فقهائه فــي هذه المجاالت، 

وذلك فيما يأتي.
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ا تعــّم به البلوى  من الوســائل المعاصرة لنقل الناس واألشــياء: الســيّارات والطائرات، َوِمم
ويكثر الســؤال عنه هو كيفيّة أداء الصالة إذا جاء وقتها واإلنسان راكب هذه الوسائل، وقد عالج 
الفقه الُعمانّي هذه المسألة، وذهب إلى أنّ «من كان راكباً في الطائرة وكان متمكّناً أن يصلي إذا 
كانت الصالة حضر وقتها قياماً متوجهاً إلى القبلة حســب تحديد الخبراء من مالحي الطائرة له 
أو مع ســؤال الطيّار بواســطة المّالحين، فإنّ عليه أن يصلّي قائماً متوّجهاً إلــى القبلة مع إمكان 
ذلك، وذلك َيحصل في الطائرات كثيرًا عندما تكون الطائرات فيها اّتساع ال سيّما الدرجة األولى. 
وعندما يكون ذلك متعّسرًا أو متعّذرًا عليه، بحيث ال يستطيع أن يتوّجه إلى القبلة للضيق الذي في 
الطائرة، وال يســتطيع أن يصلّي قائماً أيضاً بحيث ال يجد مكاناً يتمكّن فيــه من أن يصلّي قائماً، 
ففي هذه الحالة يصلّي على كرســيّه أينما توّجهت به طائرته ويومئ لركوعه وســجوده، ومثل هذا 
الحكم أيضاً لقارئ القرآن عندما يســجد سجود التالوة، فإنّ حكم ســجود التالوة ال يختلف عن 

حكم سجود الصالة.

كذلك نفس الشــيء راكب السيّارة إن قرأ آية سجدة َفِإنهُ يومئ لســجوده، أّما إذا كان متمكّناً 
من القيادة وكان بإمكانه أن يقف وال يتعّذر عليه ذلك أو يتعّســر عليه ذلك فاألولى له أن يقف إن 

أمكنه ذلك»(1).
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ة، من المسائل  ل كلّ شــهر هجرّي، وخاّصة هالل رمضان وشوال وذي الحجثبوت الهالل في أَو
التي شغلت بال المســلمين قديماً وحديثاً، وقد أفاض العلماء في كلّ مذهب فقهّي وفي كلّ قطر بما 
من اهللا عليهم به من علم في هذه المســألة وتعّددت آراؤهم بين قبول مــا يثبته العلم الحديث في 
ا ُيمكن أن يعين علــى ثبوت رؤية الهالل أو ينفيها بصفــة قاطعة، وبين رفض ذلك  هــذا المجال ِمم

من جواب الشــيخ الخليلي عن سؤال في هذا الخصوص في برنامج سؤال أهل الذكر، قناة ُعمان الفضائية، حلقة يوم الخميس   (1)
(6 من رمضان 1425هـ/ 21 من أكتوبر 2004م).
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كلّه(1)، واألخذ بشــهادة الشــهود في كلّ حال، بعيدًا عــن قول علماء الفلك ســواء باإلثبات أو النفي 
إلمكان رؤية الهالل.

ولم يقف الفقه الُعمانّي في هذه المسألة موقف الرافض لما يقّدمه العلم في هذا المجال، بل 
وقف مع النصوص وأخــذ بما انتهى إليه العلم؛ فهــو لم يترك العمل بأحاديــث رؤية الهالل، وقبل 
الشــهادة في إثبات الرؤية إذا كانت ممكنة أو قضــى العلم بإمكانها، أّما إذا كانت مســتحيلة وفق 
معطيات العلم فال تقبل شهادة من رآه ولو كان عدالً، إذ هي مناقضة للعلم المعتبر في هذه الحالة، 

إذ هو في مقّدماته قد وصل إلى ما يقرب من اليقين في هذا المجال.
قال الشــيخ الخليلّي: «نيط أمر الصيام واإلفطار بالرؤية، فإنّ النبّي ژ يقول: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته»(2)، ويقول كذلك: «ال تصومــوا حتّى تروا الهالل، وال تفطروا حتّــى تروه، فإن غّم 
عليكم فأكملوا العّدة ثالثين يوماً»(3) وهناك روايات متعّددة تصّب في هذا المصب نفسه، وهي بأسرها 
دالة على أنّ الصيام واإلفطار إنّما هما منوطان بثبوت رؤية الهالل، هذا والرؤية أمرها ميّسر، فإنّ كلّ 
أحد يمكنه أن يرى الهالل بنفســه إن كان بصيرًا، وأن يقبل شــهادة من قال برؤيتــه إن لم ير ذلك 
بنفســه، فأمرها معروف لدى الخاص والعامّ من الناس، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير 
والذكّي والغبّي والجاهل والعالم، ال فرق بين أحد واآلخر فيه، ولذلك يّســر اهللا 4 األســباب التي 
يناط بها الصيام واإلفطار، فكان التعويل على الحساب الفلكّي فيه ما يقيه من المجازفة، وتبيّن ذلك 
من حديث رسول اهللا ژ : «نحن أّمة أّمّية ال نكتب وال نحسب»(4)، وهذا يصدق على أكثر الناس وإن 
وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوامّ الناس الذي ال يستطيعون الكتابة، أّما الحساب 
فأمره أصعب، فال بّد له من المتخّصصين في هذا المجال، وعاّمة الناس ال يمكن أن يكون في مستوى 
أولئك المتخّصصين في علم الفلك، فلذلك نرى االعتماد على ما دلّ عليه الشــرع من رؤية الهالل أو 
الشهادة العادلة، أو الشــهرة التي ال يشّك فيها معها في رؤيته، ولكن عندما تفّشى في الناس الكذب 

راجع في ذلك تفصيًال: األســتاذ الشــيخ مصطفى الزرقا، العقل والفقه في فهم الحديث النبوي حول إثبات الهالل بالحساب   (1)
الفلكــي في هذا العصر، بحث منشــور في مجلة كلية الدراســات اإلســالمية والعربية بدبي، العدد الحادي عشــر (1416هـ/ 

1995م)، ص 3 - 19.
أخرجــه اإلمام البخاري في صحيحه من حديــث أبي هريرة، باب قول النبي ژ : «إذا رأيتـــم الهالل فصوموا وإذا رأيتموه   (2)
فأفطروا» حديث رقم: 1810، ج 2، ص 674، ط: دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط3، (1407هـ/ 1987م) تحقيق: د. مصطفى 

ديب البغا.
أخرجــه اإلمام الربيع بن حبيب بــن عمر األزدي في الجامــع الصحيح، من حديث أبي ســعيد الخدري، حديــث رقم: 323،   (3)
ص 131، ط: دار الحكمة بيروت ومكتبة االستقامة بمسقط، ط1، (1415هـ) تحقيق: محمد إدريس وعاشور بن يوسف كسكاس.
أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب @ عن النبي ژ أنه قال: «إنا أمة أمية ال نكتب وال نحســـب، الشـــهر هكذا   (4)
وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثين». صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي ژ «ال نكتب وال نحسب»، 

حديث رقم: 1814، ج 2، ص 675.
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وقول الــزور وكثرت االّدعاءات في أمر األهلّة، نرى أنّه ال مانع من أن يكون الحســاب الفلكّي وســيلة 
لمعرفة صّحة الشــهادة من خطئها، حتّى ترّد الشــهادة عندمــا يكون هناك يقين في اســتحالة رؤية 
الهالل، كما لو إذا شهد الشهود بأنّهم رأوا الهالل في يوم غيم، بحيث يدرك الكلّ بأنّ رؤيته متعّذرة، 
فهذه الشــهادة، ولو صدرت من عدول، هي مردودة، وإذا ما شهد الشــهود بأنّهم رأوا الهالل في غير 
مطلعه ـ في غير األفق الذي يرى منه ـ فال ريب أنّها شــهادة باطلة، ولو كان الشــهود عدوالً، وعندما 
يثبت ثبوتاً جازماً بأنّه تتعّذر رؤية الهالل في ذلك اليوم بحسب ما يقتضيه علم الفلك، فالتعويل على 

ذلك في رّد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج، هكذا نرى ونعتمد»(1).

: q» qÑ£dG  ∫ÉéªdG  »a  ``  35

للفقه الُعمانّي دور رائد في بحث المشــكالت الطبّيّة التي تحدث في الواقع، وكانت منهجيّته في 
بحثها وإعطاء حكم شرعّي لها تقوم على المنهجيّة الســابقة المهيمنة على االجتهاد عموماً لدى هذه 
المدرسة الفقهيّة، وهي االلتزام بالنّص الشرعّي ودفع المصالح الموهومة المزعومة المتعارضة معه.

وعلى هذا األساس وجدنا منع إجهاض الجنين الذي يغلب على الظنّ إصابته بمرض اإليدز بانتقاله 
إليه من أّمه، فيكون مشوّهاً، وكان السبب في المنع هو مسلك الشرع في حماية النفس اإلنسانيّة في أّي 
طور منها، ومســلكه في حماية الولــد خاّصة، والجنين مصيــره أن يكون ولدًا فنهى الشــارع عن قتل 
 ° ¯® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ :النفس والولــد بقوله تعالــى
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ²±

Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ ﴾ [األنعام: 151].

ر األطبّاء أنّ حياته ال تتجاوز  وكذلك األمر نفسه فيما لو ولد الجنين مصاباً بمرض اإليدز، وقد
األربع سنوات، فال يجوز االعتداء على حياته تحت أّي مبّرر(2).

ويجري في الوقت الحاضر الحديــث عن الفحص الطبّّي قبل الزواج، ألســباب عّدة، قد يكون 
بعضها بدافــع التأّكد من خلوّ أحد الزوجيــن من مرض معد للطرف اآلخر، وقــد يكون لغير ذلك، 
والحكم الشــرعّي ينبني على النظر لكلّ حالة على حدة ومدى الضرر المتوّقع من عدم إجراء هذه 

الفحوص، بما يعطي قدر اللزوم إلجرائها، ولهذا نجد الفتوى تدور مع هذا المعنى.
فعلى سبيل المثال قال الشيخ الخليلي في جواب عن سؤال عن حكم إجراء الفحوص الطبّيّة على 
الزوجين قبل الزواج للتأّكد من سالمتهما من األمراض الوراثيّة، قال: «ال أجد داعياً إلى هذا األمر 

الفتاوى، الكتاب األول، ص 311، 312.  (1)
راجع في ذلك: فتاوى النكاح، الكتاب الثاني، ط: األجيال، ط2، (1423هـ/ 2003م)، ص 210.  (2)
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إن لم تكن هنالك ريبة، وإنّما على اإلنســان أن يتوّكل على رّبــه 4 ، وما قّدره اهللا تعالى ال بّد أن 
يكــون، وإن كانت هنالك ريبة ويخشــى أن تترّتب عليها مضّرة في الزوجة أو النســل؛ فال حرج في 

إجراء الفحوص، واهللا تعالى أعلم»(1).
وفي قضية تأجير األرحام أو إعارتها، وهي مسألة مشكلة واقعة في بعض بالد الغرب في الوقت 
الحاضــر، بل وجدت فتاوى فــي بعض بلدان المســلمين تبيح تأجيرها، بدعوى وجــود ضوابط لهذا 
الحكم أو اإلباحة، والواقــع أنّ القول بالضوابط ال يكفي لإلباحة في هــذه الحالة، ذلك أنّه فضًال 
عن ضبط الضوابط وأنهــا مضطربة، إّال أنّ القول باإلباحة يؤدي إلى مفاســد كبيرة، فالحقّ مع ما 

ذهب إليه المانعون.
وفي خصــوص الفقه الُعمانّي نجده لــم يقف بها عند حّد المنع فقط، بل أعطى األســاس 
الذي ينبني عليه، وهــو توصيف الفعل على أنّه زنى وإن لم يترّتب عليه الحّد الشــرعّي، وهذا 
نّص ما قاله الشــيخ الخليلي في جواب عن ســؤال مفاده: أنّ «امرأة ال تســتطيع اإلنجاب نظرًا 
لوجود مشــكالت في الرحــم، وكانت الطريقة الوحيــدة هو أخذ البويضة من هــذه المرأة مع 
حيوانات منوّيــة من زوجها وتلقيحها به، ثم وضع هذه البويضــة الملقّحة في رحم امرأة أخرى 
قادرة على القيام بأعباء الحمل ومتطلّبات الجنين، ما رأي اإلســالم في هذا العمل، وهل يعتبر 

هذا من باب الزنى المحّرم؟
قال الشــيخ في الجواب عنه: «نعم، إن ذلك زنى، وإن لم يترتب عليه الحّد الشــرعّي بســبب 
الشــبهة، وإّال فكيف يسوغ شــرعاً نقل حيوان منوّي من رجل إلى امرأة هي غير حليلة له، وبأّي وجه 
يســتِحل ذلك، وليس اّدعاء أنّ اإلسالم يواكب التطوّر بُمجد شيئاً في تحليل ما حّرم اهللا، َوِإنَما هذه 
مقالة من يســعون إلى َحل ُعراه ونقض قواعد بأمثال هذه الدعايات، وإّال فإنّ اإلسالم طيّب ال يقبل 

ِإال طيّباً، فال يقّر من التطوّرات إّال ما وافق طهارته وصفاءه، واهللا أعلم»(2).
وفي قضية أخرى، هي من نتاج التطوّر االجتماعّي والحضارّي الذي ألّم بالمجتمعات المعاصرة، 
وهي قضية التلقيح الصناعّي بعد وفاة الزوج؛ إذ يتّم أخذ حيوانات منوّية للزوج المتوفّى محفوظة في 
مركز المنّي، ويتّم إدخالها إلى رحم زوجته، وهذه القضية شــغلت االجتهــاد الفقهّي الُعمانّي، وقد 
أدلى الشــيخ الخليلّي فيها باجتهاده، فقال: «اإلنجاب الفطرّي الذي أباحته شريعة اهللا تعالى الغّراء 
هو ما يكون بين زوجين مترابطين برباط الزواج المقّدس ولم ينحلّ، وال ريب أنّ هذه الرابطة تنحلّ 
بينهما بمجّرد موت أحدهما، أو بما يقتضي حلّها بينهمــا في الحياة من طالق أو غيره، وعليه فحمل 
المرأة من زوجها المتوفّى بعد وفاته من منيّه المحفوظ لــدى المصّحات المختّصة يعّد من ضروب 

فتاوى النكاح، الكتاب الثاني، ص 213.  (1)
فتاوى النكاح، الكتاب الثاني، ص 213، 214.  (2)
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ا ما ينــادي به بعض األطبّاء  الزنــى، وال يكون هذا الحمل شــرعيّاً؛ فال يلحق المولود به نســباً، أَم
العرب من إنشــاء مراكز للمنّي للتلقيح الصناعــّي؛ فهو أمّر يؤدي إلى اختالط األنســاب، وانحالل 
نظام األسرة، وتقّطع العالقات والوشائج بين الناس، وما هو ِإال شبيه باإلباحيّة الجنسيّة الممقوتة، 

واهللا المستعان»(1).
وهذا اّتجاه جدير بالتأييد؛ ذلك أَنهُ فضًال على انحالل عقدة النكاح بالموت، وهي األســاس 
الذي يســتند إليه في ترتيب العالقات المتبادلة بين الرجل والمرأة ووضع الحدود التي تسير في 
نطاقهــا، وبغير هذه العقدة ال يمكن الحديــث عن عالقات أو حقوق من هــذا القبيل بينهما، فإنّ 
الحاجة ليســت داعية إلى القول بإباحة مثل هذا التصّرف، إذ إنّها مندفعة بما كان عليه الزوجان 
حال الحياة، ثم ما الحاجة الدافعة أصًال إلى حفــظ المنّي لما بعد الوفاة؟ ال ريب أنّ هذا ترف 
علمّي ال تخدم البشــرّية في شــيء، بل يؤدي إلى االنتكاســة الخلقيّة التي ينبغــي أن ينأى العلم 

الرشيد عنها.

٭ ٭ ٭

الفتاوى، الكتاب الثاني (فتاوى النكاح)، ص 214، 215.  (1)
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بعد هذه الرحلة المباركة مع هذا البحث الذي طوّف بنا حول منهجيّة الفقه الُعمانّي في تناول 
القضايا المعاصرة ومعالجتها، يمكن أن نَخلص إلى اآلتي.

أوًال: المقصود بالمنهج في تنــاول القضايا المعاصرة، القواعد واألســس التي درج عليها 
الفقه الُعمانّي في بيان الحكم الشــرعّي لما يقع من حوادث وقضايا لم تعهد سابقاً، أو كان أو 
وجدت في السابق وكان لها حكم انبنى على مصلحة متغيّرة، وتغيّرت فحقّق الفقه مناطها وغيّر 

الحكم معها.
ثانياً: إنّ المدرســة الُعمانيّــة الفقهيّة كغيرها من المــدارس الفقهيّة تعتمد فــي منهجيّتها في 
اســتنباط األحكام الشــرعيّة ألفعال المكلّفين، على األدلة الشــرعيّة المعتبرة. وفي هذا الخصوص 
وجدنا تعامل الفقه الُعمانّي مع النّص الشرعّي بالقواعد العاّمة الموضوعة لتفسير النّص، مع أخذه 
في االعتبار مقصود الشارع من التشريع، فلم يهمل العمل بمقاصد الشريعة، فهو عامل بظاهر النّص 

ومقصوده، أو بحرفيّته وروحه، بمعنى آخر.
ثالثاً: ســادت عّدة قواعد بارزة فــي اجتهاد الفقه الُعمانــّي، وهي تمثّل في حــّد ذاتها المنهج 
المتّبع والمهيمن على طريقة معالجة ما يســتجّد ومــا يقع من قضايا، وهذه القواعد مســتمّدة من 

قراءة عّدة اجتهادات في قضايا معاصرة.
ولم تكن هذه القواعد والمبادئ التي شكّلت المنهج في معالجة القضايا المعاصرة مسيطرة في 
الجانب النظرّي فقط، بل هي خّطة واقعيّة سيطرت على استنباط الحكم من الدليل التفصيلّي، وكلّ 

ما جاء في هذا البحث كان ناتجاً عن تتبع الفتاوى أو الوقائع الحاصلة بالفعل في المجتمعات.
وعلى هذا األســاس وتدعيماً له وتدليًال عليه جاء كلّ مبدأ مصحوباً بالتطبيقات التي تؤّيده من 

واقع االجتهاد الحاصل ألحكام أعطيت لوقائع وقضايا حادثة بالفعل.
ال ريب أنّ شــخصيّة الفقيه وعلمه وورعه وتقواه ودّقة نظره وســعة أفقه لمــا يجري ويقع بين 
الناس، من العوامل المهمة واألساسيّة في معالجة القضايا المعاصرة على وجه صحيح شرعاً، ولهذا 
ن ليس أهال  وجدنا اّتفــاق المدارس الفقهيّة على هذا األمر، بل إنّ ولوج ميدان االجتهاد والفتوى ِمم
له كان الســبب في قفل باب االجتهــاد عند بعض المذاهــب الفقهيّة، وهذا راجع إلى التشــّدد في 

شخصيّة الفقيه الذي يتصّدى الستخراج الحكم الشرعّي من األدلة الشرعيّة.
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رابعاً: اإلحاطة بالواقع وتصوّره وفهمه والوقوف عليه، من العناصر الجوهرّية في المنهج المتّبع 
في معالجة القضايا المعاصرة.

خامســـاً: لم يهمل الفقه الُعمانّي التعامل مع الوســائل المعاصرة التي أفــرزه التقّدم العلمّي 
والتكنولوجّي، فأخذ بها واستعان بها في كثير من القضايا المعاصرة.

سادســـاً: على الرغم من التقــّدم المذهل للعلم، بمــا يعطي مكانة التحكّم فــي بعض األعمال 
الطبّيّة، بما يمكن أن يحوّل في الظاهر الذكــر إلى أنثى والعكس، إّال أنّنا وجدنا الفقه الُعمانّي لم 
ينبهر بهذه الطفرة العلميّة، بل أعمل النصوص الشــرعيّة ومقاصد الشــريعة، ولم يجز إجراء مثل 
هذه الجراحات الطبّيّة التي هي تغيير في الظاهر فقط، وينطبق هذا األمر على التعامل مع كثير من 

القضايا العمليّة والطبّيّة.
سابعاً: لوحظ اهتمام الفقه الُعمانّي المعاصر، ليس بالقضايا المحلّيّة فقط على مستوى ُعمان، 
ة، ســواء على المســتوى السياســّي أو االقتصــادّي أو االجتماعّي،  بل وجدناه معنيّاً بكلّ قضايا األم
ووجدنا تركيزًا كبيرًا منه حول معالجة قضيّتين مهمتين في الوقت الراهن، هما قضية المرأة وقضية 

الشباب.
َتّم بحمد اهللا تعالى في مدينة مسقط العامرة.

٭ ٭ ٭
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د عبد الرحيم بن الحســن األســنوي، ط: مؤسسة الرسالة،  ـ  1 التمهيد، للعالّمة: أبي محم
د حسن هيتو. بيروت (1400هـ) تحقيق: د. محم

الموافقــات في أصــول الشــريعة، للعّالمة: أبــي إســحاق إبراهيم بن موســى اللخمي  ـ  2
الشاطبي، ط: دار المعرفة، بيروت، تحقيق: د. عبد اهللا دراز.

خليل محيى الدين الميس، ســبل االســتفادة من النوازل: الفتــاوى والعمل الفقهي في  ـ  3
التطبيقات المعاصرة، بحث منشــور في مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، الدورة الحادية 

عشرة، المجلد الثاني.
د رواس قلعه جي، منهج معالجة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه اإلســالمي،  ـ  4 د. محم

بحث منشــور في مجلة كلية الدراســات اإلســالمية والعربيــة بدبي، العــدد الخامس 
(1413هـ/ 1992م).

مقاييس اللغة: للعّالمة: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ط: دار الجيل، بيروت،  ـ  5
د هارون. الطبعة الثانية (1420هـ/ 1999م) تحقيق: عبد السالم محم

د بن أبي بكر بــن عبد القادر الرازي، ط: مكتبة لبنان،  ـ  6 مختار الصحاح، للعّالمة: محم
د بن  بيــروت (1415هـ/ 1995م) تحقيق: محمود خاطر ص 284؛ لســان العرب، لمحم

مكرم بن منظور، ط: دار صادر، بيروت.
أندريه الالند، موســوعة الالند الفلســفية، تعريــب: خليل أحمد خليل، إشــراف: أحمد  ـ  7

عويدات، ط: منشورات عويدات، بيروت ـ باريس، الطبعة الثانية (2001م).
د. مصطفى صالــح باجو، منهــج االجتهاد عند اإلباضيــة، ط: مكتبة الجيــل الواعد،  ـ  8

مسقط، الطبعة األولى (1426هـ/ 2005م).
د بن بهادر بن عبد اهللا الزركشــي، ط: دار  ـ  9 البحر المحيط، للعّالمة: بــدر الدين محم

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى (1421هـ/ 2000م).

تم ترتيب المراجع بحسب ورودها في البحث.   (1)
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د. مصطفى صالــح باجو، مناهــج التجديد لدى فقهــاء ُعمان المعاصريــن وأثره في  ـ  10
التقنيــن الفقهي، بحث قدم إلى ندوة تطور العلوم الفقهيــة (التقنين والتجديد) والتي 
عقدتهــا وزارة األوقاف والشــؤون الدينية بســلطنة ُعمان في الفترة مــن (5 - 8 إبريل 

2008م).
ــد عبد اهللا بن حميد  ـ  11 جوهــر النظام فــي علمي األديــان واألحــكام، لإلمام أبــي محم

السالمي، بتعليق أبي إسحاق أطفيش وإبراهيم العبري.
تعليق باكلي على كتاب النيل. ـ  12
د عليش على شرح شيخ اإلســالم زكريا األنصاري على إيساغوجي في علم  ـ  13 حاشــية محم

المنطق، ط: المكتبة األزهرية، القاهرة، وهي طبعــة مصورة عن الطبعة األصلية التي 
طبعــت بمطبعة النيل لصاحبيها مصطفى بك شــاكر وأخيه، بجواز األزهر بمصر ســنة 

(1329هـ).
د. يعقوب بــن عبد الوهاب الباحســين، طــرق االســتدالل ومقدماتها عنــد المناطقة  ـ  14

واألصوليين، ط: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثالثة (1426هـ/2005م).
د بن إســماعيل الصنعاني، ط: مؤسسة  ـ  15 إجابة الســائل شــرح بغية اآلمل، للعّالمة: محم

الرســالة، بيروت، الطبعة األولى (1986م)، تحقيق: حسين بن أحمد السياغي، وحسن 
د مقبولي. محم

المجموع شرح المهذب، لإلمام يحيي بن شــرف الدين النووي، ط: دار الفكر، بيروت  ـ  16
(1997م).

اإلبهاج في شرح المنهاج للعّالمة: علي بن عبد الكافي السبكي، ط: دار الكتب العلمية،  ـ  17
بيروت، الطبعة األولى (1404هـ).

د علي بــن أحمد بن حــزم، ط: دار  ـ  18 اإلحكام فــي أصول األحــكام، للعّالمــة: أبو محم
الحديث، القاهرة، الطبعة األولى (1404هـ).

د. وهبة مصطفى الزحيلي، ســبل االســتفادة من النوازل: الفتــاوى والعمل الفقهي في  ـ  19
التطبيقات المعاصرة، بحث منشــور في مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، الدورة الحادية 

عشرة، المجلد الثاني.
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د. عبد اهللا محفوظ بن بيه، ســبل االســتفادة من النوازل: الفتاوى والعمل الفقهي في  ـ  20
التطبيقات المعاصرة، بحث منشــور في مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، الدورة الحادية 

عشرة، المجلد الثاني.
مجلــة (المعالم) العــدد األول (ربيــع 2 ـ جمادى األولــى 1421هـ/ يوليو/ أغســطس  ـ  21

2000م).
برنامج سؤال أهل الذكر، قناة ُعمان الفضائية. ـ  22
علي حســب اهللا، أصول التشــريع اإلســالمي، ط: دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية  ـ  23

(1379هـ/1959م).
د بن أبي  ـ  24 إعالم الموقعين عــن رّب العالمين، للعّالمة: أبي عبد اهللا شــمس الدين محم

بكر بن أيوب بن ســعد، المعروف بابن القيم، ط: دار الجيل، بيروت (1973م) تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد.

د بن إســماعيل البخاري، ط: دار ابن كثير، بيروت  ـ  25 صحيح البخاري، ألبي عبد اهللا محم
(1407هـ/1987م) تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.

صحيح مسلم، ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، ط: دار إحياء التراث العربي،  ـ  26
د فؤاد عبد الباقي. بيروت، تحقيق: محم

د. زايد بن ســليمان بن عبد اهللا الجهضمــي، من معالم الفكر التربــوي عند أحمد بن  ـ  27
حمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة ُعمان، ط: (1424هـ/2003م).

فتاوى المعامــالت، الكتاب الخامس، لســماحة أحمد بن حمد الخليلــي، ط: األجيال،  ـ  28
الطبعة األولى (1423هـ/2003م).

الذبائح والطرق الشــرعية في إنجاز الذكاة، لســماحة أحمد بن حمــد الخليلي، بحث  ـ  29
منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة العاشرة، العدد العاشر.

شرح طلعة الشمس على األلفية، للعّالمة: عبد اهللا بن حميد السالمي، ط: وزارة التراث  ـ  30
القومي والثقافة، بسلطنة ُعمان (1405هـ/1985م).

د الراشــدي،  ـ  31 جواهر القواعد من بحر الفرائد، للعّالمة: أبي الحســن ســفيان بن محم
مخطوط بمكتبة ورثة المؤلف، بسلطنة ُعمان.
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أحمد بن حمــد الخليلي، مناهج التشــريع اإلســالمي والبحــث العلمــي، ط: المطابع  ـ  32
العالمية، روي، سلطنة ُعمان، رقم اإليداع 2001/298م.

الحجــة الواضحة في رد التلفيقــات الفاضحة، للعّالمة: نور الديــن عبد اهللا بن حميد  ـ  33
السالمي، مخطوط.

سعيد بن مبروك القنوبي، من مجموعة فتاوى غير منشورة. ـ  34
د النور، مقاصد الشريعة، مذكرات غير منشورة. ـ  35 د. زين العابدين العبد محم
د. إليــاس بلكا، االحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه، ط: مؤسســة الرســالة،  ـ  36

بيروت، الطبعة األولى (1424هـ/2003م).
د اآلمــدي، ط: دار  ـ  37 اإلحكام في أصــول األحــكام، للعّالمة: أبي الحســن علي بن محم

الكتاب العربي، بيروت (1404هـ) تحقيق: د. سيد الجميلي.
د عليش، ط: الحلبي،  ـ  38 فتح العلــي المالك في الفتوى على مذهب مالك، للعّالمــة: محم

القاهرة، وبهامشه تبصرة الحكام، البن فرحون.
فتاوى العبادات، الكتاب األول، لسماحة أحمد بن حمد الخليلي، ط: األجيال، مسقط ـ  ـ  39

سلطنة ُعمان، الطبعة الثانية (1421هـ/2002م).
أحمد بن حمد الخليلي، مشــروعية تثمير أموال الزكاة، بحث ملحــق بالفتاوى، الكتاب  ـ  40

األول (فتاوى العبادات).
فتاوى الزينة واألعراس، للشيخ أحمد بن حمد الخليلي، ط: مكتبة الجيل الواعد، ُعمان. ـ  41
األستاذ ماجد الكندي، المعامالت المالية والتطبيق المعاصر، ط: مكتبة الجيل الواعد. ـ  42
د بن عيسى بن ســورة الترمذي، ط: دار إحياء  ـ  43 سنن الترمذي، للعّالمة أبي عيسى محم

التراث العربي، بيروت.
د بن  ـ  44 د بــن أحمد بن محم بداية المجتهــد ونهاية المقتصد، للعّالمــة: أبي الوليد محم

رشد، ط: الفكر، بيروت.
الفروق، للعّالمة: شــهاب الديــن أحمد بن إدريــس القرافي، ط: دار الكتــب العلمية  ـ  45

(1418هـ/1998م).
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منهج الطالبين، للعّالمة: خميس بن ســعيد بن على بن مســعود الشــقصي، ط: وزارة  ـ  46
التــراث القومي والثقافة، ســلطنة ُعمان، الطبعــة الثانيــة (1413هـ/1993م) تحقيق: 

سالم بن حمد الحارثي.
د أمين بن عابدين، ط: دار الفكر،  ـ  47 حاشية رد المحتار على الدر المختار، للعّالمة محم

بيروت (1421هـ/2000م).
البرهــان في أصول الفقــه، للعّالمة: أبــي المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن يوســف  ـ  48

الجوينــي، ط: دار الوفــاء، المنصورة، مصــر، الطبعــة الرابعــة (1418هـ) تحقيق: 
د. عبد العظيم محمود الديب.

ــد الغزالي، ط: دار  ـ  49 د بن محم المســتصفى من علم األصول، للعّالمــة: أبي حامد محم
الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى (1413هـ).

د بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ط: دار المعرفة،  ـ  50 أصول السرخســي، للعّالمة: محم
بيروت.

الفصول في األصــول، للعّالمة أحمد بن علي الــرازي الجصــاص، ط: وزارة األوقاف  ـ  51
والشــؤون اإلســالمية، الكويت، الطبعــة األولــى (1405هـ) تحقيق: د. عجيل جاســم 

النشمي.
فتاوى النــكاح، الكتاب الثاني، للشــيخ أحمد بن حمــد الخليلي ط: األجيــال، الطبعة  ـ  52

الثانية (1423هـ/2003م).
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من المعلوم أَن للعقل دورًا في التعّرف علَى األحكام الشرعيّة وذلك بعد عصر النبوّة، أّما 
قبل البعثة وقبل عصر النبوّة فيمكن للعقل أيضاً أن يدرك الفرق بين الحســن والقبيح، ولكنّ 
بحث الشــيخ المبلغي قد فّصل لنا كثيرًا. نريد ســؤاله في ما يتعلّــق بقضية العقل؛ ألنه في 
أَن الفقه اإلمامّي يعتبر مصادر التشــريع واالستنباط ثالثة فقط: القرآن والسنّة  حدود علمنا 
َهِذه التفاصيل واالحتماالت  أَن العقل شــرطه اإلماميّة أن يكون دليًال قاطعاً، وأّما  إّال  والعقل؛ 

العقل في استنباط األحكام الشرعيّة. قد ضيّعتنا، فأرجو أن يبيّن ويقطع لنا في دور 

:»∏«∏îdG óªM øH í∏aCG ≥«∏©J

لي ســؤال في كون المصالح وســّد الذرائع ومراعاة الخالف مختّصة بالمذهب المالكّي؛ 
أَنها كما قال ابن دقيق العيد والقرافي ليست خاّصة بالمالكيّة فقط، وإنّما  لكن بحسب علمي 
الذي يعنى  المذهب اإلباضّي  بينها، وخاّصة  المذاهب علَى تفاوت في مــا  بقيّة  هي عاّمة عند 

ابن بركة. كما ذكر اإلمام السالمي وقبله بقرون  بها أيضاً 
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العقيدة  بين  التفريق  بذاته، ويمكن  آلة لالســتنباط وليس دليًال له  للعقل هو  بالنســبة 
والشــريعة؛ ففي العقيــدة العقل فيها دليل لالســتدالل علَى وجود اهللا تعالى، أّما الشــريعة 
وتفاصيلهــا فال يمكن للعقــل إدراكها، وإنّما العقل هو ســور لالجتهاد حتّــى ال يتعارض مع 

العقل.

áãdÉãdG  á°ù∏édG äÉ°ûbÉæe
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وبالنســبة لفقه التوّقع في ما يتعلّق بالمواقيت واختالفها في بعض المواطن فليس هو من 
فقه التوّقع بل من فقه الواقع الذي كان موجودًا في زمانهم، ويذكرون ما يسّمى ببالد البلغار 
الذي يقصد به القطب الشــمالي كانت بعض األوقات مفقودة، فلذلك درسها اإلمام الحلوانّي 

المالكيّة وغيرهم.. والبقالي من الحنفيّة، كما درسها 
المفتون  فيه  يقــلّ  فافترض لزمن  التوّقع،  فــي  الجويني جاء بطريقة جديدة  بأنّ  وأشــير 
وتندرس فيه الشــريعة، فوضع قواعد أساسيّة كلّيّة، في كيفيّة تصّرف الناس في ذلك الوقت. 
وأّما المصالح المرسلة فهي دليل ثانوّي؛ ألنّها تنّظم الوسائل، حيث إنّ فيها شرطاً أساسيّاً في 
أَن األمر يجب اندراجه تحت أصل من أصول الشــريعة ال تتعارض ولم تنّص الشــريعة عليه، 
األمر يجب أن يندرج تحت أصل، ولذلك اســتفاد منها الفقهاء في الوسائل كالمدارس  ولكنّ 

والمستشفيات ونظام المرور وغيرها.
وأخيرًا بالنســبة للتعبير بالفقــه الُعمانّي فنحن نقّدر ذلك؛ ولكن ليس هناك ما يســّمى 
بالفقه الُعمانّي، هناك فقه إباضّي وهو من المذاهب المعتبرة يوجد في ُعمان وليبيا والجزائر 
الفقه  أو مفردات  الدكتور شــوقي ليســت من خصائــص  التي ذكرها  األمثلة  وتونس. وكذلك 
اإلباضّي، وإنَما هي مشــاعة بين المذاهــب األخرى كمجلّة المجمع الفقهــّي التي تكلّمت عن 
المرابحــة والعمــالت الورقيّة، ونحن نريد تســليط الضــوء علَى مفردات المذهــب اإلباضّي 

ُيستفاد منها. وخصائصه خاّصة حتّى 
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بالفقه المقارن لوضع األمور في نصابها. التركيز علَى ضرورة االهتمام  يجب 
الفتاوى تعهد إلَى أهل االختصاص إلعدادها للنظر فيها وتعديلها وإقرارها  والمعروف بأنّ 
وما يتعلّق بها في إصدارها، فإلى أّي حّد ينســب هذا األمر إلَى شــخص بعينه أو إلَى اإلفتاء 

بصفة عاّمة؟ سؤال مهّم أرجو وضعه في االعتبار.
وأرجو من الدكتور السويســي مالحظة مدى عالقة علم أصول الفقه بأصول الدين، وعلم 
أصول الفقه اإلسالمّي مؤّسس علَى علم أصول الدين ورافد من روافده األساسيّة الثالثة (علم 
أصول الفقــه، والكالم، ومباحث اللغة)، وهذا أمر ال بّد من مراعاته. وكذا عالقة علم أصول 
الفقه باألخالق؛ فالفقة كلّه مؤّســس علَى األخالق، فإذا نظرنا إلَى قاعدة واحدة من القواعد 
قاعــدة أخالقيّة أصًال؛ ألنّها تعطي صبغة حكمه عند  بمقاصدها، فهي  األمور  الفقهيّة كقاعدة 

اهللا تعالى.
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بحث آية اهللا المبلغي أثار قضايا كثيرة صالحة لإلثراء، ومنها: قضية العقل عند اإلماميّة 
والزيدّية، فال بّد من تحديد أّي العقول تقصد، هل هو عقل الفقيه أو المجتهد أو النائب عن 
اإلمــام أو من؟ وما عالقة هذا الكالم بالمعتزلة ومــدى عالقتها بالعقل عند اإلماميّة؟ وكيف 
اإلمام أو نائبه يفتي في  العقل يقوم علَى القياس واإلماميّة يرفضون القيــاس؛ ألنّ  يقال بــأنّ 

الواقعة عندهم؟ المسائل 
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إلَى قسمين:  التوّقع  البحثيّة قســم فقه  األولى: للدكتور هرموش في ورقته  لي مداخلتان: 
أّما القضايا التي يمكن  ما يمكن وقوعه، ومــا ال يمكن وقوعه، وضرب أمثلة علَى القســمين. 
دخولها في فقه التوّقع فال إشــكال عليها. وأّما دخول ما ال يمكن فيه التوّقع فهذا فيه إشكال، 
بل رّبما يدخل فــي خانة المنهّي عنه كما في قوله تعالى: ﴿ ~ ے¡ ¢ £ ¤ 

[المائدة: 101]؛ ألنّه ال منفعة منه.  ﴾ ©  ¨ § ¦ ¥

والثانية: للدكتور مزهودي، حيث عرض موقفين لفقه التوّقع، منهم من يقبله، ومنهم من 
ال يقبله، وجعل علَى رأس المجيزين له أبا حنيفة لقوله: «إنّنا نستعّد للبالء قبل نزوله». ومن 
الرافضيــن له اإلمام مالــك لقوله: «دعها حتّى تقــع»؛ فظاهر العرض يوضــح أَن الموقفين 
فقه الواقع هو فريضة  أَن الموقفين يمكنهما التكامل بينهما؛ ألنّ  الواقع يكشف  متباينان، لكنّ 
أّما  الغائبة.  الفرائض  الوقوع فيمكن عّده من  إذا كانت قضاياه محتّمــة  التوّقع  حاضرة، وفقه 
قضية االهتمام بفقه التوّقع مع فقه الواقع فهذا الذي قد يؤزّم المســألة فيكون من باب عدم 

ترتيب األولوّيات.
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ورّبما  وتعّمقاً،  دّقًة  العقل يستحقّ  مفهوم  إنّ  إذ  بالتعريفات؛  تتعلّق  المبلغي  مالحظة للشيخ 
نتساءل ما المقصود بالعقل؟ وهذا المفهوم متّفق عليه عند مختلف الجماعات، ألم يشهد هذا 
المفهوم تطوّرًا؟ وهل هو نفس المفهوم عند اإلخبارّيين واألصوليّين؟ وما المقصود باالستنباط 
التواصل بين  يتّم  َهِذه المصطلحــات حتّى  الختالفه بين المجموعــات المختلفة؟ فأرجو ضبط 

المدارس اإلسالميّة.
وأّما د. شــوقي فحديثه عن الفقه الُعمانّي وإشــارته إلَى اعتماده علَى فكر سماحة الشيخ 
أحمــد الخليلي، هنا أذكر أمرًا شــّد انتباهي وأنــا أراجع ندوة مهّمة عقدت في األردن ســنة 
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2005م، وختم ببيان ســّمي «رســالة ُعمان»، وفيه وّجهت مجموعة من األســئلة لمجموعة من 
المراجع العلميّة الشــيعيّة والســنّيّة واإلباضيّة حول مؤّهالت المفتي ومن له الحقّ في اإلفتاء؛ 
ومنها إجابة الشــيخ الخليلي حيث أحال إلَى مفهوم الخبير إذ يحلّ بعض اإلشكاالت المذكورة 
الخبراء؟ فنحن  إلَى فقــه  الفقهاء  التحوّل من فقــه  أّي مــدى يمكن  وإلى  النــدوة،  َهِذه  في 
الدراســات  المســتقبليّة، وال نجد هنــا خبيرًا في  والدراســات  االســتراتيجيّات  نتحّدث عــن 

َهِذه المسألة. إلَى  ألّمح هنا  أو االستشرافيّة، فأردت أن  االستراتيجيّة 
ومالحظة د. السويســي: قد تحّدث عن التجديد ولم أر ما يوحي إلَى التجديد في بحثه، 
فما المقصود بالقواعد التجديدّية وكيف تنّزل علَى هذا البحث؟ وكان بوّدي أن يحيل المحاضر 
الذكر هنا في هَذا  إلَى مدرســة القيروان التجديدّية، وفيها من األعالم من جّددوا ويســتحقّ 

الصدد.
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نفســها  الحاملة هي   أَن والصواب  والحاملــة،  والحاضنة  األصليّــة  األمّ  د. هرمــوش  ذكر 
األصليّة. الوراثية لألمّ  الجنين سيحمل نفس المواصفات  الحاضنة؛ ألنّ 

وأّمــا د. مزهودي فقد ذكر أَن مصطلح المصلحة لم يكن متــداوالً في المصادر اإلباضيّة 
األولى، وفي نفس الفقرة نجده يذكر عكس ذلك في وجود إشــارات لذلك عند علماء القرن 
ا يؤكد أَن لهم السبق في  الرابع الهجرّي وبداية ظهورها عند غيرهم في القرن الســادس، ِمم

االهتمام بالمصالح.
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مالحظة للشــيخ المبلغي: إذا كان مفهوم العقل بالمعنى األدائّي فنحن بين قاسم مشترك 
بين المذاهب اإلســالميّة للتعامل مع النّص، وما أريده هو ضبط مصطلح العقل عند الشــيعة 
اإلماميّــة؛ في ما يتعلّق بأمرين: هل العقل يســتقلّ عن المســتقّالت العقليّــة أم يتوافق معه؟ 
والثاني فإنّ اإلماميّة في النســق األصولّي قد ألغت اإلجماع ـ وهو أمر طبيعّي ـ؛ ألنّه يتناقض 
مــع فكرة العصمة، وأنّ اإلجماع لم يكن موجودًا في عصره ژ ، أّال تتعارض َهِذه الفكرة إذا 
قلنا بأنّها عقل اإلمام؟ أو نائب اإلمام؟ أّال يكون فيها شــيء من التناقض في البنية األصوليّة 

التعامل. اّتخذنا العصمة دليًال لعمليّة  إذا  ككلّ، وخاّصة 
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القيمة  أثر في  الذي له  أو اإلباضّي  الُعمانّي  الفقه  البحث  أهّميّة تحديد إشــكاليّة عنوان 
المضافة للبحث.

قلت بأنّ الفقهاء الُعمانيّين اعتنوا بفقه الواقع ولم يشتغلوا بفقه التوّقع، وأريد السؤال عن 
ا قال بأنّ مساحة الواقع أصبحت تضيق بمساحة  بقول الشيخ المبلغي لَم أسباب ذلك؟ وأستدلّ 
الواقع،  الفقيه استيعاب ذلك  واقع قبل استطاعة  إلَى  يتحوّل ســريعاً  المستقبل  المستقبل؛ ألنّ 

الواقع؟ إلَى  إلَى ذلك أم  َهِذه المسألة  وهل نعيد 
وما المراد بشخصيّة الفقيه؟ هل هي الخصائص السيكولوجيّة للفقيه وتأثيرها في الفتوى 

التوضيح. أم ماذا؟ أرجو 

٭ ٭ ٭
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في القول بأَن اإلماميّة ال يعتمدون علَى العقــل إّال إن كان قطعيّاً وإّال فال؟ أقول: بأنّ في أصول 
اإلماميّة قابليّات برزت حديثاً منها المتعلّقة بالعقل، وأردت أن أعكســها فــي بحثي، وما قلته ينطبق 
علَى المشــهور مع بعض اإلضافات؛ فالعقل ـ كما قلت ـ له دليليّة ودور غيــر بالغ إلَى حّد الدليليّة، 
فيكون العقل الدليل وغير الدليل، وبهذا األخير تتعلّق التفاصيل المذكورة، كالعقل الفلسفّي والعلمّي 
والتحكّمّي والتفهّمــّي، وأرجو أّال تكون َهِذه التفاصيل موحشــة، وقد أردت تبييــن الفرق بين العقل 
الدليل وغير الدليل؛ ألنّ بعضه صرف الفهم. والعقل الدليل علَى قسمين: منه الناقص المحتاج إلَى 
نّص، والكامل المعروف بالمســتقّالت العقليّة، وأضفت الجديد هنا في أَن المســتقّالت العقليّة علَى 
قســمين: نظرّية وهي التي يدرك فيها العقل أَن َهِذه المصلحة ملزمــة أي ال معارض وال مانع لها، 
وعليها تبعيّة األحكام من حيث المفاســد والمصالح إذا ُضّمت المقّدمتان لبعضهما يقال فيها: َهِذه 
المصلحة الملزمة المدركة هي علّة للحكم عند الشــرع علَى أســاس قانون التبعيّة، وهذا هو العقل 
القطعّي. وهناك مســتقلّ عقلــّي عملّي، فالعقل العملّي يــدرك ـ مثًال ـ قبح ضــرب اليتيم، ثم تأتي 

مقّدمة أخرى تضّم إليها أنّه كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع.

العقل عند اإلماميّة ليس مصدرًا، وإنّما توّســعنا في معنى المصدرّيــة، فبعض المصادر أصليّة 
كالكتاب والسنّة في الغالب، وأّما العقل فهو كاشف للحكم، والمصدر يرجع إليه كدليل.

إذا كان القياس يصدر من العقل فلماذا تنفون القيــاس؟ الجواب بأنّ القياس ليس من صنيعة 
العقل بل هو من صنيعة العقــالء المتعاملين مع النّص؛ ألنّ هناك فرقاً بيــن ما يقول به العقل وما 
يقول به العقالء، وما يقول به العقالء يقول به العقل ولكن ظنّّي، ولكن ما يقول به العقالء وإن كان 
ظنّيّاً بما أَن ســيرتهم وبناءهم علَى قبوله فإنّنا أيضاً نقبل به. واألصوليّون عند اإلماميّة قد صّرحوا 
بأنّه لم يكن هناك منع من قبل أهل البيت بالنسبة للقياس لكنّا قابلين له وعاملين عليه في الفقه؛ 

ألنّه من السيرة العقالئيّة. وأّما أهل البيت لماذا يعكفون علَى السنّة؟ فله بحث أصولّي آخر.

:…Oƒgõe .O  ÜGƒL

الحديث عن فقــه الواقع والتوّقع والتباين ِفي وجهات النظــر، لم يكن من قبل تخّصصي، 
وإنّما كان بحثي للمصلحة عرضاً تاريخيّاً صرفاً، وال أجتهد ِفي غير مجالي، لذلك لما تحّدثت 
عن رفض المالكيّة لفقه التوّقع كان من وجهة تاريخيّة، وقد ذكرت أسد بن الفرات الذي عاش 
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ِفي عصر ســحنون ِفي الدولة األغلبيّــة، وكانت له حّرّيــة فكرّية فتأثّر بالحنفيّــة، ولكن هذه 
الحرية كانت مرفوضة ِفي بــالد المغرب، لذلك كانت المالكيّة ِفي العصر الوســيط يرفضون 
التوّقع للمســتقبل، وأّما اليوم لّما اشتبكت األمور وكثرت المشــاكل فال بّد من فتح باب التوّقع 

لضرورته ِفي العصر الحديث.
وأّما مصطلح المصالح المرســلة لم يكن متداوالً عند اإلباضيّة المتقّدمين، فهذا من كالم 
اإلباضيّة أنفســهم، صحيحا ما ذكرت مــن كالم المتقّدمين ِفي القرن الرابــع وما بعده، لكن 
لإلباضيّة علماء قبــل هذه الفترة لــم يذكروا المصلحــة كمصطلح، والمغاربة كانوا يرســلون 

النوازل إلى المشارقة لطلب الفتوى.
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ِفي ما يتعلّق بسّد الذرائع والمصلحة فإنّ علماء المالكيّة يقولون بأنّ اإلمام مالك انفرد بخمسة 
أشياء: بعمل أهل المدينة، وقّعد سّد الذرائع والمصالح المرسلة، ومراعاة الخالف، والعرف؛ ولكن 
هناك من تالميذ المالكيّة أنفســهم من رّد هذا الكالم، وكالمي مــن واقع مصادر وأّمهات المالكيّة 
كالقرافــي والشــاطبّي وغيرهما، وذكرت وجــود الخالف بين علمــاء المالكيّة ِفــي ذلك من خالل 
األّمهات. وقد تعاملوا مع فقه الواقع بحذر ووضعوا شــروطاً للمصالح المرسلة وسّد الذرائع وغيرها؛ 

لئّال يوقع ِفي الجهل بالدين والرغبة ِفي الخير.
وعلماء المالكيّة فّرقوا بين علم التوحيد (العقيدة) وعلم األخالق؛ ألنّ منهم من يرى أنّها ليست 
من علم األصول، واعتبروا من ضمن العلوم الشــرعيّة العلوم العمليّة ِفي مقاصد الشــريعة كالصوم 

والزكاة وغيرهما.
أّما ما يخــّص القواعد التجديدّية فقد طلبت من رئيس الجلســة تعديل العنــوان إلى: القواعد 
واألصول عنــد المالكيّة من خالل فقه التوّقع. وعندنا اليوم مســائل كثيرة خالفيّــة ِفي فقه التوّقع، 
منها: قضية اســتئجار األرحام، واإلرضاع، ونقل األعضاء، وجراحات التجميــل وغيرها من القضايا 
الشــائكة. ويجب النظر أيضاً ِفي فقه توّقع التوّقع كاســتئجار الرحم للرجــل... وغيرها، وهذه من 

المسائل العويصة التي ال يجوز ألحد اإلقدام على عمل لم يجد ِفيه حكماً هللا تعالى.
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أّتفق مع القائلين بأنّ العقل لم يكن مســتقّال بالتشــريع بعد الرســالة بال خــالف، أّما قبل 
الرسالة فواقع.
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وأّما تحديد المصطلح بالفقــه الُعمانّي؛ فيمكن إطالقه بالنظر إلى المــكان، وهذا ذكره كثير 
ن درس تاريخ الفقه اإلســالمّي، حيث قســموه بالنظر إلى المكان أو األشــخاص أو المنهجيّة أو  ِمم
الزمان، ومّمن ذكــره الدكتور محّمد كمــال إمام ِفي بحثــه: نظرّية الفقه ِفي اإلســالم، وقال بأنّه 

يستساغ تسمية الفقه ِإلَى المكان الذي نشأ ِفيه.

:¢Tƒeôg .O  ÜGƒL

هناك مسائل يتحيّر فيها الواحد ِفي تحديدها هل هي من فقه الواقع أو التوّقع، فالتحديد قضية 
نسبيّة.

أّما تقسيم المســائل االفتراضيّة ِإلَى قســمين، فقد ذكره العلماء ِفي ثنايا كالمهم كابن نجيم 
فيمن تتّرس بنبّي هل يرمى؟ فكان الجواب أن يصفع الســائل؛ ألنّها مســألة مســتحيلة الوقوع. وفي 

ميراث المشكل الناكح نفسه فولد هل يرث أم ال؟
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نائب رئيس المحكمة العليا، وزارة العدل، سلطنة ُعمان

á``e uó`≤ªdG

د وعلى آله  دنا محم الحمد هللا رّب العالميـن، والصالة والســـالم على أشرف المرســليـن، سيـ
وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد؛ فإن الفقه اإلســالمي هو الشــريعة في أبهى صورهــا، وأجمل ُحللها، فيــه عصارة أفكار 
ر  ة، تصد ة بهم العلماء، وخالصة آراء النبهاء، هو تراث أمة سمقت إلى المجد ِبجّد، وعلَْت إلى القم
الفقهاء لحل المشــكالت والنوازل، يظهــرون أحكامها للناس، ويبيّنون فيها شــرع اهللا، وطرقوا فقه 
الواقع والتوّقــع، حتى ال تكون هنــاك معضلة وليس لها مــا يحلها، أو نازلة وليس لها ما يكشــف 
اءَها، وإن خير ما يمكن أن يشــاد به هو اجتماع فقهاء األمة على بساط مائدة البحث، ليتدارسوا  غم
في مــا بينهم ما هو جديد وطريف، فيضفــون إليه رداء النظر الثاقب، والــرأي الصائب، ومن هنا 
جاءت هذه النــدوة المباركة التي تقيمهــا ـ مشــكورة ـ وزارة األوقاف والشــؤون الدينية كلّ عام، 
وعنوانها في عامنا هذا: «تطّور العلوم الفقهية في ُعمان: الفقه اإلســـالمي والمستقبل، األصول 
المقاصدية وفقه التوّقع»، لتصّب في هذا المجال، وتضيف إلى ســابق الندوات رصيدًا من العلم 
ا هو جديــد في ميدان الفقه اإلســالمي النيّر، آخــذة من مقاصد  والمعرفة والبحــث والتنقيب عم
الشريعة وأسرارهـا طريقاً رحباً في سبيـل خدمة األمة، وإرشـادها إلى السير في الطريق الصحيـح، 
ن دعيت للمشــاركة بورقة عمـل تحت عنوان «فقه التوّقع  والتمّســك بالعروة الوثقى، وحيث إنني ِمم
عند الشـــيخ أبي نبهان الخروصي»، أعملت جهدي واستفرغت وســعي حول هذا الموضوع، مشاركة 
أســتفيد منها قبل أن أفيد، فأرجو من اهللا أن يكون النجاح حليفاً، والقصد شريفاً، وقد جاءت هذه 

مة إلى مقدمة وثالثة مطالب وخاتمة: الورقة مقس
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تعريف بالشيـخ أبي نبهـان الخروصي. المطلب األول: 
فقه التوّقع (تعريفه ورأي الفقهاء حوله). المطلب الثاني: 

فقه التوّقع عند الشيخ أبي نبهان الخروصي. المطلب الثالث: 
وبها بعض اإلشارات. الخاتمة:  

د وعلى آله وصحبه أجمعين. دنا محموصلى اهللا وسلم وبارك على سي

٭ ٭ ٭

∫hC’G  Ö∏£ªdG
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مة الربانــي جاعد بن خميس بــن مبارك بن يحيى بــن عبد اهللا بن ناصر بن  هو الشــيخ العال
د بن حيّان بن زيد بن منصور الخروصي(1)، ويكنّى بأبي نبهان، ونبهان هو أكبر أبنائه. محم

اد لمختلف  ولقّب بـ «الشــيخ الرئيس» لمكانتــه العلمية واالجتماعية، حيث «أصبح كعبــة القص
المآرب الدينية والدنيوية»(2).

:¬JCÉ°ûfh  ¬JO’h  ``  2

ولد أبو نبهان: ســنة (1147هـ/ 1743م) ببلدة «العليا» مــن وادي بني خروص، بوالية العوابي، 
ونشــأ في كنف والده الذي كان زعيماً للقبيلة في ذلك الوقت، ومرجع العامة والخاصة في تســيير 
أمور الناس وحلّ مشكالتهم، وتوفي عنه والده وهو لم يكمل بعد السنة التاسعة من عمره، وكان بعد 
ذلك إلخوة الشــيخ الســبعة أثرهم في تربيته، حيث تعهدوه بالعناية والرعايــة، في وقت كانوا هم 

ورثة المسؤولية التي كانت مناطة بوالدهم.
وقد كان في أول شبابه مولعاً بالصيد والرمي لكنه مع ذلك مهتّم بالعلم والتحصيل.

ابن رزيق: حميد بن محمد، الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين، وزارة التراث القومي والثقافة ط2، ص 146. السعيد   (1)
محمد بدوي وآخرون، دليل أعالم ُعمان، جامعة السلطان قابوس، 1412هـ/ 1991م، ص 45.

السيابي؛ سالم بن حمود، ُعمان عبر التاريخ، وزارة التراث القومي والثقافة، 1986م، 125/2.  (2)
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سعى الشيخ أبو نبهان إلى العلم سعي مجّد، باذالً في طلبه قصارى جهده، حتى بلغ مكانة سامقة، 
ا روي من القصص الطريفــة التي وقعت له وحوّلت جل اهتمامه إلى طلب العلم أَنهُ جاء ذات يوم  َوِمم
مة حبيب بن سالم أمبو سعيدي على حسب  مة سعيد بن أحمد الكندي، أو الشيخ العال إلى الشيخ العال
اختالف الروايتيــن، جاء ومعه بندقيته، فلّمـا ســلّم ورّد عليـــه وجلس لديـه، وقعت يد الشــيـخ على 
البنـدق، فجعـــل يقلبه بيـده ثم قال لـه: أهذا التفـق لك؟ قال: نعـم. فقـال الشــيخ: هـل يصيب بـه 
الرامـي الغرض إذا رمى؟ قال: فعلى ما عهدت أن إصابته أكثر من خطأه. فقال له: أفيخطئ تارة كما 
يصيب تارة؟!، فقال الشــيخ الرئيس أبو نبهان في الحال: لعلك تعني كتاب بيان الشــرع؟ فقال: نعم؛ 
فقال الشيخ أبو نبهان: أحضروه لي؛ فأحضرنا له أجزاءه الموجودة فقال: اقرأوه علي ِسفرًا ِسفرًا حتى 
يكمل؛ فلما أتـممناهــن؛ قال: أعيدوا قراءتهن علــّي ثانية فلما صنعنا ذلك؛ قــال: لقد حفظت ـ وهللا 

الحمد ـ ما فيه من المختلف والمؤتلف وكان بعد هذا لم يحتج إلى قراءته إذا أحضر لديه(1)».
وفي هذا ما يدلّ على أن الشــيخ أبا نبهان كان مهتماً بالعلــم والتحصيل منذ صغره، وليس في 
سنّ متأخرة بحسب ما شــاع عنه، ومن ذلك أَنهُ قام بنسخ كتاب التعليق على كتاب «األشراف» البن 
المنذر، الـذي كتب تعليقاته الشــيـخ أبو ســعيـد الكدمي، وكـان عمر الشــيخ أبــي نبهان في ذلك 

الوقت اثنين وعشرين عاماً(2).
وهكذا واصل الشيخ 5 مشوار العلم حتى بلغ مرتبة عالية فيه، ومكانة مرموقة بين أقرانه.

:¬Nƒ«°T  ``  4

أخذ الشــيخ أبو نبهان العلم عن كثير من العلماء، الذين أثروا معارفــه، وفتحوا له اآلفاق في 
سبيل التحصيل، باإلضافة إلى جهده الذاتي، وحرصه الدؤوب.

ومن أشهر شيوخه:
الشـــيخ ســـعيد بن أحمد الكندي: وهو من علماء النصف الثاني من القرن الثاني عشر أ ـ  

مة الشــيخ ســعيد بن بشير  الهجري، ومن أهل منطقة الرّدة بنزوى، أخذ العلم عن العال
الصبحي، وأصبح الشيخ الكندي عالم أهل نزوى(3)، وهي عاصمة العلم والعلماء.

ابن رزيق؛ حميد بن محمد، الصحيفة القحطانية، ص 519، الخروصي، بدر بن حمود بن راشــد، الســيرة الذاتية للشــيخ أبي   (1)
نبهان، ضمن بحوث المنتدى األدبي ط 1، 1421هـ/ 2000م، ص 11 - 12.

الخروصي؛ د. كهالن بن نبهان، الشيخ أبو نبهان، دراسة وتحقيق، بحث غير منشورة، ص 16.  (2)
السيابي؛ سالم بن حمود، ُعمان عبر التاريخ،  215/4.  (3)
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الشيخ العالم حبيب بن سالم أمبوسعيدي: وهو من أهل نزوى أيضاً، وكان الشيخ أبو نبهان ب ـ  
كثير المراسلة له والمباحثة، يتبين ذلك من خالل األجوبة التي بعث بها الشيخ حبيب إليه.

مة سعيد بن ج ـ   الشيخ هالل بن عبد اهللا بن مسعود العدوي، وكان على عالقة وطيدة بالشيخ العال
أحمد الكندي، وقد توفيا في عام واحد في العقد األول من القرن الثالث عشر الهجري(1).

الشـــيخ ناصر بن ســـليمان بن عبد اهللا الخليلي الخروصي، وهو على درجــة عالية من د ـ  
ا يؤّكد أَنهُ من أســاتذة الشــيخ أبــي نبهان ما جــاء في إحدى  ــالع والمعرفــة، َوِمم االط

المخطوطات القديمة التي تناولت ترجمة للشيخ ناصر هذا.

:¬JòeÓJ  ``  5

ا كان للشــيخ الرئيس من المكانة العلمية العالية التي ذاعت واشتهرت في كل أرجاء ُعمان،  لَم
كان من البدهي أن يتسابق طالب العلم ومحبوه لالستفادة من هذا الشيخ الجليل، الذي سبر أعماق 
العلوم وتبّحر فيها فبز األقران، وأنجز في ميادين التأليف ما عجز عنه الكثيرون، وســنذكر في ما 

يلي عددًا من تالميذ الشيخ الذين أخذوا عنه في ما ثبت، وهم كاآلتي:
أّوًال: أوالده وأقاربه:

فقد أخذ عنه أوالده جميعاً وعددهم ثالثة عشر، عشرة منهم من الذكور وهم نبهان، وعبد اهللا، 
ا اإلناث فهنّ: شيخة وآسية  د، وماجد، وخميس. أَم وسليمان، وسالم، وخلفان، وسعيد، وناصر، ومحم

ونصرة(2)، ومن أشهر أبنائه الذين أخذوا عنه العلم:

أ ـ الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
يمكن القول بسبب صلة القربى التي تربطه بالشيخ أَنهُ كان من أكثر المالزمين للشيخ الرئيس، 
وهذا يتضح من خالل نقل الشــيخ ناصر لكثير من آراء ومباحثات والده، ولقد اشتهر الشيخ ناصر 
بعلم الســّر وصناعة الكيمياء، وله عدد كبير من المؤلفات، ومن أشــهر مؤلفاته ما ســّماه «الحق 
المبين والحق اليقين»(3)، وكانت وفاة الشــيخ ناصر في زنجبار التي انتقل إليها بعد أن ترك موطن 
آبائه في الهجار، وكان ذهابه إلى زنجبار بصحبة السيد سعيد بن سلطان ووافاه األجل المحتوم في 

عام 1262هـ/ 1846م(4).

الخروصي؛ د. كهالن بن نبهان، الشيخ أبو نبهان دراسة وتحقيق، ص 20.  (1)
الخروصي؛ مهنا بن خلفان، ترجمة لحياة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي (بحث غير منشور)، ص 10.  (2)

الخروصي؛ د. كهالن بن نبهان، ترجمة لحياة الشيخ أبي نبهان (بحث غير منشور)، ص 24.  (3)
ابن رزيق، الفتح المبين، ص 150.  (4)
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ب ـ ابنه الشيخ خميس بن أبي نبهان:
ا  وكان على درجة عاليــة من العلم والورع والمكانــة بين أهل العلم، وليــس أدل على ذلك ِمم
ذكره الشــيخ الســالمي في تحفته: من أن الشــيخ خميس قد عرضت عليه اإلمـامة من قبل الشيخ 
المحقق ســعيد بن خلفــان الخليلي ولكنه أبى قبولها، وقد توفي الشــيخ خميس في ســنة 1307هـ/ 

1889م، بحسب ما أورده الشيخ السالمي ـ رضوان اهللا عليه ـ(1).

ج ـ ابن ابن أخيه: الشيخ منصور بن محمد بن ناصر بن خميس بن مبارك:
مة ابن  الع «يشهـد له بذلك قيـامه بشرح الميـة العال وكان على درجة كبيـرة من الدرايـة واالط

النضر العمـاني في مناسـك الحج عـالوة علـى نسخـه كتباً فقهية أخرى»(2).
ومن تالميذه الذين هم من غير أسرته:

أ ـ الشيخ أبو محمد عبد اهللا بن ناصر بن محمد بن بشير السوني الخروصي:
شهد له الشــيخ الرئيس وأثنى عليه وقال: «ِإنهُ أفضل رجل في ُعمان يستحقّ أن يبايع باإلمامة؛ 

ألَن شروطها فيه ظاهرة»(3).
ومن األدباء الشعراء الذين الزموا الشيخ أبا نبهان:

ا يدلّ على مالزمته للشيخ الرئيس  د بن راشد الخروصي المعروف بالغشري، َوِمم الشيخ سعيد بن محم
تلك القصيدة التي اشــتركا في نظمها معــاً، والتي تناولت ذكر أئمة بني خروص، وديوان الغشــري الذي 

تضمن قصائد رثاء لوالد الشيخ أبي نبهان عالوة على اإلقامة في مكان واحد وهو وادي بني خروص(4).
هذا وقد ذكرت بعض المصادر أسماء أخرى تعلّمت على يد الشيخ مثل: الشيخ حسن بن درويش 

الخروصي، وولده الشيخ سعيد وغيرهما(5).

:¬JÉØdDƒe  ``  6

لقد كان للشيخ الرئيس مؤلفات عديدة في شتى المعارف والفنون، وهي:

السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان، 219/2.  (1)
الخروصي؛ د. كهالن بن نبهان، مرجع سابق، ص 25.  (2)

الخروصي؛ مهنا بن خلفان، مرجع سابق، ص 34.  (3)
الشيخ مهنا بن خلفان، مرجع سابق، ص 34.  (4)

ابن رزيق؛ حميد بن محمد، الصحيفة القحطانية (مخطوط)، ص 668.  (5)
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كتاب «دقاق أعناق أهل النفاق». ـ  1
كتاب في أركان المساجد والمدارس. ـ  2
كتاب «إيضاح البيان في ما يحل ويحرم من الحيوان». ـ  3
كتاب في أحكام البيوع والرهن والشفعة. ـ  4
كتاب في أحكام التزويج والنكاح والطالق. ـ  5
كتاب في الِعدد. ـ  6
كتاب في فقه الدين من الطهارات إلى الحج. ـ  7
موسوعة فقهية شاملة ومتعددة األجزاء في مسائل منثورة. ـ  8
موسوعة في أصول التوحيد والفقه. ـ  9

كتاب شرح حياة المهج. ـ  10
كتاب خالصة النهج في مناسك الحج. ـ  11
كتاب مقاليد التنـزيل إلدراك حقائقه بالتأويل. ـ  12
كتاب المغانم في الخالص من المظالم. ـ  13
القضايا في حلّ عويص الوصايا. ـ  14
نة. ـ  15 كتاب يحتوي على وصايا ونصائح وترغيب وترهيب من الكتاب والس
كتاب الصناعة اإللهية. ـ  16
زيادة على كتاب األشراف. ـ  17
كتاب في القصاص والديات. ـ  18
كتاب المستطاب. ـ  19
كتاب تفليس إبليس. ـ  20
كتاب جامع أبي نبهان(1). ـ  21
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لقد بلغ الشــيخ أبو نبهان مكانة عالية بين العلماء الكبار، الذين يشــار إليهم بالبنان، ويثني 
عليهم كل لســان؛ ألَنهم َيجمعون بين العلم والعمل، والتقوى والصالح، يقول اإلمام الســالمي عنه: 
«إن أبا نبهــان كان المتقدم على أهل زمانه بالعلم والفضل والشــرف، واتخذه الناس في مراشــد 

دينهم ومصالح دنياهم، وقلده األفاضل أمرهم، لما علموا من علمه وورعه»(2).

الخروصي؛ بدر بن حمود، السيرة الذاتية للشيخ أبي نبهان، ص 18  (1)
السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان، 181/2.  (2)
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وقال الشــيخ العّالمة الرّباني ســعيد بن خلفان الخليلي 5 عندما ذكر الشــيخ ناصر بن أبي 
 نبهان ووالده: «وهم كانوا أكثر منا علماً، وأصّح نظرًا، وإنا لهم في اْلَحقّ تبع إن شــاء اهللا..... ثم

َتمثّل بقول القائل:
قـَرن ِفـي  نــــّز  ما  إذا  اللبون  لم يستطع صولة البزل القناعيس(1)وابن 

مة األكبر ســيّدنا أبا نبهان  هُ ســأل الشــيخ العالويقول: «وقد حكى لي َمن أثق به في ذلك أَن
.(2)«... ƒ جاعد بن خميس

ويقول سماحة شيخنـا العّالمـة أحمد بـن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة: «واإلمام أبو نبهان 
جاعد بن خميــس الخروصي 5 هو أحــد أولئك العلمــاء المجتهديــن؛ ألَنهُ كان ضليعــاً بالفقه 
اإلسالمي، وكان على معرفة راسخة بأصول الفقه، وبكتاب اهللا وسنة نبيه ژ وسيرته، وكان صاحب 
نظر ثاقب يمكنه مــن معرفة مصالح األمة مع قيــاس هذه المصالح على المقاصد الشــرعية التي 
قصدها اهللا 4 فيما شرع من أحكام وقصـدها أيضاً نبيه ـ عليه أفضـل الصالة والسالم ـ في ما جاء 

به من أحكام»(3).
وهو كما يقول عنه الخصيبي أيضاً في قصيدته:

خميـس جاعد بـــن  الفضل  الـمـأثراتوأخـــو  ذوي  ومـــن  خروص  من 
الـطـغـاةشـــمس علــــم وكنـــز ســـّر وكهف  لكــــل ُمـــرٍد  وشـــهـاب 

قال في الشـــرح: «كان عيـن جهابــذة العلماء في ذلك الزمـان، والحبر الرباني المشــار إليه 
بالبنان، وكان الفرد الوحيد في علم األسرار، فعنده ملكة قوية»(4).

هذه شهادة العلماء الدالة على المكانة العالية ألبي نبهان في العلم واالجتهاد والفضل والورع، 
فرحمه اهللا رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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توفي الشــيخ أبو نبهان 5 في منتصف نـهار يـوم الخميس الثالــث من ذي الحجة عام 
1237هـ/ 1821م، عــن عمــر ناهز التســعين عامــاً، ودفـن في بلــدة (العليا) مــن وادي بني 

الخليلي؛ سعيد بن خلفان، تمهيد قواعد اإليمان: نشر وزارة التـراث القـومي والثقافة بسلطنة ُعمان، ط1، 259/13.  (1)
نَمة، وقيل: الجمل. ابن منظور، لسان العرب، 178/6. والبيت لجرير، والقعناس بكسر القاف: الناقة العظيمة الطويلة الس

التمهيد، 31/13.  (2)
الخليلــي؛ أحمد بن حمــد، الجانب الفقهي واالجتهادي في ســيرة أبي نبهــان، ضمن بحوث المنتدى األدبــي، ط1، 1421هـ/   (3)

2000م، ص 135
الخصيبي؛ محمد بن راشد بن عزّيز، شقائق النعمان، وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة ُعمان، ط2، 1989م، 139/1.  (4)
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خروص(1)، بعدما قضى حيــاة حافلة بالعلم والعمل، والورع والتقــوى، واألمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، رضي اهللا عنه وأرضاه.

٭ ٭ ٭
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فقه التوّقع أو الفقه االفتراضي هو: «اجتهاد الفقيه في وضع الحكم الشــرعي لما لم يقع بعد 
رة». من الحوادث والنوازل المقد

ومثاله: ما كـان حين نـزل قتادة الكوفة، فقام إليه أبو حنيفة، فسأله: يا أبا الخطاب، ما تقول 
في رجل غاب عن أهله أعوامــاً، فظنت امرأته أن زوجها مات، فتزوجت، ثــم رجع زوجها األول، ما 
 ،ث ِبحديث ليكذبن تقول في صداقها؟ وكان أبو حنيفة قد قال ألصحابه الذين اجتمعوا إليه: لئن حد
ولئــن قال برأي نفســه ليخطئن. فقـال قتــادة: ويحك، أوقعت هذه المســألة؟ قــال: ال، قـال: فلَم 
ا لم يقع؟ قال أبو حنيفة: إنا لنســتعّد للبالء قبل نزوله، فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه  تسألني عم

والخروج منه»(2).
والفقهاء على رأيـين في مسألة البحث عن واقعة تفترض من الذهن افتراضاً:

الرأي األول:
كراهة الخوض في ذلك، وذمّ من يشتغل به، فقد روي عن اإلمام مالك أَنهُ سأله بعض تالميذه 
يوماً عن حكم مســألة فأجابه، فقال تلميذه: أرأيت لو كان كذا؟ فغضــب مالك، وقال: هل أنت من 

األرأيتيـين؟، هل أنت قادم من العراق؟(3).
وروى أســد بن الفرات بعد أن قدم إلى المدينة على مالك، أن ابن القاسم وغيره من أصحاب 

ابــن رزيق؛ حميد بن محمد، الصحيفة القحطانية، (مخطوط)، ص 556. الســعيد بدوي وآخــرون، دليل أعالم ُعمان، ص 42.   (1)
الظفري؛ سعيد بن سليمان بن سبيح، العصر الذي عاش فيه الشيخ الرئيس أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي، ضمن بحوث 
المنتدى األدبي، ط1، 1420هـ/ 2000م، ص 22. الهاشمي؛ د. سعيد بن محمد بن سعيد، أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي 

(ثقافته، شيوخه وتالميذه)، ضمن بحوث المنتدى األدبي، ص 37.
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 348/13.   (2)

د. مصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع، 403.  (3)
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مالك كانوا يجعلونه يســأله، فإذا أجاب يقولون: قل له: فإذا كان كذا؟ فضاق علي يوماً، فقال لي: 
«هذه سليسلة بنت سليسلة، إن أردت هذا فعليك بالعراق»(1).

وكان اإلمـام أحمد إذا ســئل عن شــيء من المســائل المحدثة المتولدات التــي ال تقع يقول: 
«دعونا من هذه المسائل المحدثة»(2).

قال أبو شامة المقدسي: «العلم باألحكام واســتنباطها كان أوالً حاصًال للصحابة @ فمن 
بعدهم، فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم اهللا تعالى فيها من كتاب اهللا وسنة نبيه، 
اه غيره، وكان جماعة منهم يكرهون الكالم  وكانوا يتدافعون الفتوى، ويوّد كلّ منهم لو كفــاه إي
 في مســألة لم تقع، ويقولون للســائل عنها: أكان ذلك؟، فإن قال: ال، قالوا: دعه حتى يقع ثم

نَجتهد فيه»(3).
واستدلّوا على مذهبهم باآلتي:

قـوله تعالى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [المائدة: 101]. ـ  1
فقد روى طاووس عن عمر بن الخطاب ƒ أَنهُ قال وهو على المنبـر: «أحرج باهللا على كل 

امـرئ سأل عن شيء لم يكن، فإن اهللا بين ما هو كائن»(4).
ا لــم يكن، فإنه قضى في ما هــو كائن»، قال  وفــي روايـة: «ال يحلّ لكـم أن تســألوا عم
أبو شــامة: وهذا معنى قوله تعالــى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ﴾ [المائدة: 101].
قوله تعالى: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [ص: 86]. ـ  2

فافتراض ما لم ينزل واالشتغال به تعطيل للسنن، ومدعاة للتكلف في الدين، وهو مذموم.
قولــه ژ: «دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختالفهم على  ـ  3

أنبيـائهم، فـإذا نهيتكم عن شـــيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، 
ا لم يقع(5). ففي الحديث نهي عن السؤال عم

نهيه ژ: «عن القيل والقال، وكثرة السؤال». ـ  4

عبد الحليم الجندي، أبو حنيفة، ص 234.  (1)
ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص 88.  (2)

أبو شامة، شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحٰمن بن إسماعيل بن إبراهيم، مختصر المؤمل في الرّد إلى األمر األول.  (3)
الشاطبي، الموافقات، 316/4.  (4)

ابن حزم، اإلحكام في أصول األحكام، 206/6..  (5)
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روى أبو داود في مراســيله أن النبي ژ قال: «ال تعجلـــوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن  ـ  5
تفعلوا أوشـــك أن يكون فيكم من إذا قال: ســـّدْد أو وفْق، فإنكم إن عجلتم تشّتتت بكم 

الطرق ها هنا وها هنا»(1).
روى اإلمام أحمد من حديث معاوية: «أن النبي ژ نهى عن األغلوطات»(2). ـ  6

يعني أصحـاب المســائل التي تزلّ فيها أقدام العلماء، قال أبو هريرة ƒ : «شرار الناس 
الذين يسألون عن شرار المسائل كي يغلطوا بها العلماء»(3).

ا روي عن الصحابة @ في ذلك أن عمر بن الخطاب ƒ يقول: «إياكم وهذه العضل،  ـ  7 ِمم
فإنها إذا نزلت بعث إليها من يقيمها ويفسرها»(4).

وعـن مسروق قال: سألت أبي بن كعب عن مسألة، فقال: أكانت هذه بعد؟ وعن خارجة بن 
زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان ال يقول برأيه في شــيء يســأل عنه حتى يقول: أنزل أم ال؟ 

فإن لم يكن نزل لم يقل فيه، وإن يكن وقع تكلم فيه»(5).
وقال ابن مســعود ƒ : «إياكم وأرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت، وال تقس 
شــيئا فتزلّ قدم بعد ثبوتها، وإذا ســئل أحدكم عّمــا ال يعلم، فليقل: ال أعلــم، فإنه ثلث 

العلم»(6).
ا التابعون فقــد روي عن بعضهم كراهة الكالم فيما لم يقــع، وتوقفهم عن اإلفتاء فيه،  ـ  8 أم

ومن ذلك أن عبد الملك بن مروان ســأل ابن شــهاب الزهري، فقــال: «أكان هذا يا أمير 
المؤمنين؟ قال: ال، قال: فدعه، فإنه إذا كان، أتى اهللا بفرج»(7).

وكان الشــعبي يقول: احفظ عني ثالثاً، منها: إذا ســألت عن مســألة فأجبــُت فيها، فال تتبع 
مســألتك أرأيت، فإن اهللا تعالى قال في كتابه: ﴿ Ä Ã Â Á Àُ ﴾(8) [الفرقان: 43]. وقال: 

«ما كلمة أبغض إلّي من أرأيت»، وقال: «ِإنَما هلك من كان قبلكم في أرأيت»(9).

ابن حجر، فتح الباري، 267/3. الدارمي، السنن، 61/1.  (1)
ابن حجر، فتح الباري، 263/13. تحفة األحوذي، 136/8، الصنعاني، ســبل السالم، 163/4، ابن عبد البر، جامع بيان العلم   (2)

وفضله، 142/2.
اطفيش، محمد بن يوســف، هيميان الزاد إلــى دار المعاد، وزارة التراث القومي والثقافة، ســلطنة ُعمان، 1406هـ/ 1986م،   (3)

.608/5
ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 142/2، أبو شامة المقدسي، مختصر المؤمل، 38/1.  (4)

المرجع السابق،/142/2 ـ 143.  (5)
ابن القيّم، إعالم الموقعين، 47/1.  (6)

ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 142/2 ـ 143.  (7)
المرجع السابق، 142/2.  (8)

المرجع السابق، 146/2 - 147.  (9)
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الرأي الثاني:
جواز البحث في المســائل االفتراضية، واشــتهر بهذا القول الحنفية، وقد سبق ما قاله أبو حنيفة 
لقتادة: «إنا لنســتعد للبالء قبل نزوله، فإذا مــا وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه»، ولهذا اتســع 
الفقه االفتراضي النظري عنده حتى بلغ ذروته، وصار مستوعباً للحوادث المتجددة والمستوعبة، ولذلك 
حين سئل رقبـة بن مصقلة عن أبي حنيفة قال: «هو أعلم الناس بما لم يكن، وأجهلهم بما قد كان»(1)، 
وعلى هذا المنوال ســارت مدرسة أبي حنيفة، تســتعرض مسائل الفقه استعراضاً شــامًال، وتجيب على 
افتراضاتها، فأعملت الرأي والقياس، حتى إن بعض الفقهاء بالغ في هذا الضرب من المســائل، وكان 
ا روي أن رجًال من أهل العراق ســأل اإلمام مالكاً عن رجل وطئ دجاجــة ميتة فخرجت منها بيضة  مم
ا يكون، ودع ما ال يكون، وسأل آخر عن  فأفقست البيضة عنده عن فرخ، أيأكله؟، فقال مالك: اسأل عم

ا تنتفع به أجبتك»(2). نحو هذا فلم يجبه، فقال له: لم ال تجيبني يا أبا عبد اهللا؟ فقال: لو سألت عم
وقد نقل عن اإلمام الشــافعي أيضاً أَنهُ كان يبحث ويفتي في المســائل االفتراضية، ومن راجع 

كتاب األمّ وجد أمثلة لذلك.
د بن بركة: «من سأله سائل عن مسألة واقعة محتاج  المنهج الوسط في ذلك ما قاله أبو محم والحقيقة أن
إليهــا وهو يعلمها، فعليــه أن يخبره بها، وال يكتمه إياها، وإن كانت غير واقعة والســائل عنها مســتحق للحكمة 
ولتعليمها فعليه أن يخبره وال يكتمه، وإن كان يخاف أال يكون ذلك السائل أهًال للحكمة فليس عليه أن يخبره»(3).

أدلة الرأي الثاني:
استدل أصحاب القول بجواز افتراض المســائل غير الواقعة والبحث فيها بما ورد عن كثير من 

الصحابة أنهم يسألون النبي ژ عن مثل تلك المسائل فيجيبهم عليها، ومن ذلك ما يلي:
عن رافع بن خديج أنه ســأل النبي ژ فقــال: «إنا القوا العدو غدًا وليــس عندنا ُمدى(4)  ـ  1

أفنـذّكي بالليطـة؟(5)»، فقال النبي ژ: «ما أنهر الدم وذكر اســـم اهللا عليه فكل، إال ما 
كان من سّن أو ظفر»(6).

ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 139/2.  (1)
الشاطبي، الموافقات، 290/4.  (2)

الشقصي؛ خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبـالغ الراغبيـن، وزارة التـراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 163/1. الكندي؛   (3)
أحمد بن عبد اهللا بن موسى، المصنف، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 134/1.

المدى: بضم الميم وكســرها جمع مدية، بضم الميم وكسرها أيضاً: الشــفرة. ابن منظور؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن   (4)
مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 273/15.

الليط: قشر القصب والقناة، وكل شيء كانت له صالبة ومتانة، والقطعة منه ليطة، ومنه حديث أبي إدريس قال: «دخلت على   (5)
النبي ژ فأتي بعصافير فذبحه بليطة». المرجع السابق، 397/7. 

صحيح مسلم، 1558/3. سنن الترمذي، 181/4. فتح الباري، 634/9.  (6)
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روى التـرمذي أن رجـًال سأل رسـول اهللا ژ فقال: «أرأيـت إن كان علينا أمراء يـمنعونا حقنا،  ـ  2
ويسألونا حقهم؟»، قال: «اسمعوا وأطيعوا، فَإنَما عليهم ما حّملوا، وعليكم ما حّملتم»(1).

في صحيح مســلم عن حذيفة بن اليمان قال: «كان الناس يسألون رسـول اهللا عن الخير،  ـ  3
وكنت أســأله عن الشــّر مخافة أن يدركني»، وفيه ســأله حذيفة: «فماذا أفعل إن أدركني 

ذلك؟»(2).
الترجيح: هذا وينبغي أن يتخذ في المسألة رأي وسط ال إفراط فيه وال تفريط، فال يسد الباب 
فــي وجه االفتراض للمســائل التي قد تحــدث ليعلم حكمهــا، وال أن يبالغ في ذلــك حتى تفترض 
المسائل المستحيلة، ويشتغل بالجواب عنها في ما ال طائل تحته، ويكثر الخصام والجدل والشحناء، 

والعداوة والبغضاء، ويمكن أن يتبع المنهج في ذلك بحسب ما يلي:
إن كان في المســألة نّص من كتاب اهللا، أو ُســنة رســول اهللا ژ، أو أثــر عن الصحابة  ـ  1

الكرام ـ رضوان اهللا عليهم ـ لم يكره الكالم فيها، بل قد يجب بيانها بقدر الحاجة إليها.
إن لم يكن في المســألة نــّص وال أثر، وكانــت محتملة الوقوع، وغرض الســائل اإلحاطة  ـ  2

بعلمها ليكون فيهــا على بصيرة إذا وقعت، اســتحّب الجواب عنها، أو صار واجباً بحســب 
ع  الحاجة، وال ســيّما إذا كان الســائل يتفقه في ذلــك، ويعتبر بالمســألة نظائرها، ويفر

عليها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو األولى(3).
ا يســتحيل وقوعه، َوِإنَما متصورة الوجـود في نفسها، حتى  ـ  3 تكون المسألة المفترضة ِمم أال

يمكن تصوّر تحققها ووقوعها، فال يصّح االفتراض لما يستحيل عقًال وال طبعاً، نحو الجمع 
بين المتضادين، َفِإنهُ بعيد عن تكليف الشارع وحكمته(4).

٭ ٭ ٭

سنن الترمذي، 488/4. الشوكاني، نيل األوطار، 220/4.   (1)
صحيح مسلم، 1475/3. سنن البيهقي 156/8. صحيح البخاري 1319/3.   (2)

ابن القيم: إعالم الموقعين 193/4.  (3)
عالء الدين السمرقندي، ميزان األصول في نتائج العقول، ص 16 وما بعدها.  (4)
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لقد درج الشــيخ أبو نبهان 5 على أســلوب الحوار واالفتراض والتوّقع في عرضه ومناقشــته 
لكثير من المســائل الفقهية، لكنه افتراض في محله، بعيد عن المستحيل وغير الممكن، قريب من 
الواقع والمتصور، وهو ممتزج بأسلوب حواري، يطرح المسألة ويجيب عن كل ما يتعلق بها، وما عسى 

أن يبدو للسائل حولها من استيضاح أو استفهام.
ة ذلك، واقتصرت على ما أورده جامع كتاب تمهيد  ولقد اخترت بعض النماذج للتدليل على صح
قواعد اإليمان من أجوبة الشــيـخ الرباني ســعيد بن خلفــان الخليلي، وأدخـل فيها بعض المســائل 

ـ ، وهذه المسائل هي: الفقهية للشيخ الرئيس أبي نبهان ـ رحمهما اهللا 
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ن أراد أن  اني والبحــر النوراني جاعد بن خميس الخروصــي 5 وعمعن الشــيخ العالم الرب»
يســتحل أحدًا فقال له: يا فالن قد أبرأتني أو قد جعلتني في حلّ وسعة من جميع ما لزمني لك عند 
اهللا من محّمدية فضة أو قيمتها، أيدخل في هذا جميع ما لزمه له من األحداث في األموال والضمان، 

إذا لم يسّم من كذا وكذا إذا كان أقل مما طلب منه؟ وإن هو نسي شيئاً أيدخل فيه أو ال؟

الجواب: قد قيل: إنه ال يبرأ حتى يعّرفه الســبب الذي تعلّق به عليه الحق فيحلّه أو يبرئه بعد 
ذلك على معرفة.

وعلى هذا الرأي فكأنه في هذا الموضع على ما قد أتــى به من لفظة ال يجوز وإن كان مجمًال 
على هذا من قوله أحله وأبرأه، ألنه على غير بيان منه لما قد لزمه من األســباب، وعسى أن يلحقه 
في موضع ما ينسى إلى أن يذكره، أو يحب أن يخبره، أو يخشى أن يظهره أن يكون على قياده باقياً 
على حاله فهــو عليه حتى يؤديه إليــه، أو يعلمه بالســبب فيحله أو يبرئه، من غيــر تقية على حال 

وال حياء مفرط على قول أو يرجع إليه بوجه يوماً.

وعلى قول ثان فيجزئه، وعلى هذا الرأي فكأنه يشــبه أن يدخل فيه على ذلك من لفظة جميع 
ما قد لزمه له من شيء يجوز فيه الحلّ والبراءة، من أرش أو عقر أو دين أو غيرها من كل تبعة 
وضمــان، من جهة األموال واألبدان على وجه الخطأ والعمد أو شــبهه، كان إلى ما حد له، إن هو 
أجابه على ذلك من قوله بما يدخل فيه كله، فيكون على قبوله حال له أو براءة في حكم الواســع 
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ا أتى عليه الحد بعمومه، وهو بحال من يجوز  من االطمئنانة، ما لم يرجع عليه معها في شــيء ِمم
في الحال حله أو براءته، إال ما في يده باق له على وجه الظلم أو الفســاد بغيره من الســرق أو 
الغصب، أو مما تجوز عليه المتاممة من البيوع الفاســدة الحرام أو غيرها من جميع ما كان أصل 
باطل يلزمه فيه الضمــان، فيكون عليه رده فإنـه ال يدخل فيه، ألنه ال يجوز عليه الحلّ وال البراءة 

فال يجزي ذلك.
وقيل: إنـه يجوز فيجزي فيـه إذا قربـه وأمكنه من أخـذه فأبرأه منه وأحله، كذلك في ما يكون 
عليه له من حقّ فأنكره إياه، وال يبرئه منه حلّ وال براءة حتى يســلمه إليه، أو يعلم أنه قد أشهد له 

به على نفسه، إذ لم يكن له بينة يقدر بها على أخذه في الحكم.
ومختلف في دخول ما قد تلفه عليه من وجه الربا وأنواع الســحت من القمار والرشــا إلى غير 
ذلــك من أنواعه، لخــروج االختالف في جوازه فيها، ِإال أنّ بعض المســلمين لــم يجزه في الدماء 
ين وغيره من جميع ما  والفروج إال بعد اإلقرار بهما، وبعضهم زاد عليهما في ما قد اســتثناه من الد

يدعيه عليه ويطلبه وجميع ما يسأل عنه بعد فكذلك يخرج على قياده.
وقيل: على االطمئنانة في جميع ما ال يعلمه به، إنــه إذا كان الحال أن لو أخبره لم يحله ولم 

يبرئه به أَنهُ ال يبرأ من ذلك، حتى يخبره به وكله من قول المسلمين فانظر فيه.
قلت له: فـإن قال له: اجعلني في الحل والبـرآن من كـــذا أو قيمتـه إلى كـذا أو قيمـته أيـبرأ 
إذا قـال: أنت في الحـل والبـرآن أم يجزئه ذلك؟. قال: قد قيل: إنه ال يبرأ في الحكم وأما على ما 
في االطمئنانة فيخرج، فإذا أراد بهذا من لفظه أن يستحلّه وأراد بما جاء به حله، فأرجو أَنهُ يجزئه 

إذا اطمأن قلبه إلى ذلك والقول في البراءة كذلك.
قلت لـــه: وإن قال له كـذا قد جعلتني فــي الحلّ والبـراءة من درهــم وقيمته إلى ألف درهـم 

وقيمتها، إذا قـال لـه: نعم أيـكون كـذلك أم بينهما فرق؟
قال: ال أعلم فرقاً ما بينهما وعندي أن هذا في الضعف مثل ما قبله ســواء والقول واحد، واهللا 

أعلم فينظر فيه(1).
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ــنة، ومضى يطرح  م عن الغســل من الجنابـة وفرضيته واألدلـة على ذلك من الكتاب والس تكلـ
ن ستاً وثالثين عبارة: (قلت له: كذا، قال: كذا). حوارًا تضم

الخليلي؛ سعيد بن خلفان، تمهيد قواعد اإليمان، 371/9 ـ 373  (1)
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كلّ ذلك يتحدث عن الغسل للجنابة وموجباته، وعن النطفة الحية والميتة، ومن جملة المسائل 
االفتراضية التي طرحها في ذلك:

«قلت له: فإن أولج ذكره في إنسان أو غيره من حيوان، أو جعله في أذنيه؟
قال: هذا ما ال قول فيه، إال أنه ال غســل به عليــه، ما لم يخرج منه شــيء يوجبه في رأي أو 

إجماع، فاعرفه»(1)...
قلت له: فإن أوطأ نفسه بهيمة؟ قال: كذا.

قلت له: فــإن هي أخذت من زوجها (يعني الزوجة) أو من غيــره نطفة فأدخلتها في فرجها، ما 
القول في االغتسال أيلزمها أم ال؟

الجواب: ال أعرفه الزماً؛ ألَنهُ ليس بجماع وال من دافق مائها، فيجوز أن يلحقها ما فيـه من 
رأي في نزاع، وإن كان ال شك في أَنهَا نجاسة أدخلتها بالعمد أو الخطأ على الموضع من بدنها، 
فليس عليها لمعنى الصالة أكثر من االســتنجاء، إال أن يكون على قول من يلزمها أن تغتسل بما 
يلــج فيه من بعد صبه عليه أو ســيالنه إليه، فعســى أال يبعــد على قوله مــن أن يلحقه معنى 

ذلك(2).
ن  قة بذلك، وطـرح أســلوباً تضمكما ناقش مســـألة الوضوء من حيث الكيفيـة واألحكام المتعل

ـ «قلت له: كذا...، قال: كذا...». مائة وتسعة وخمسين حوارًا، يبدأ ب
ومن االفتراضية البارزة في هذا الحوار الفقهي:

قلت له: فإن بدأ بالرجليــن وبالمضمضة، أو بدأ بالرأس أو اليديــن، أو على أي وجه كان من 
مخالفة ما فيها، فهو كذلك في جواز الرأي عليه؟

قال: نعم، لعدم ما يدلّ على خروجه من ذلك.
وهـو هنا يتحدث عن لــزوم الترتيب في الوضـوء، حيث قال قبل هذه المســألة: «في بعض ما 

قيل: ِإنهُ ال يجوز التقديم والتأخير، وقيل: في العمد دون النسيان، ولعل هذا أكثر ما في ذلك(3).
قلت له: فإن قهــر على أن يتوضأ عارياً، وقــد حضرته الصالة فلم يقــدر أن يمتنع لعجزه في 

الحال، عن أن يكون في وضوئه لعورته موارياً؟

التمهيد، 259/3.  (1)
التمهيد، 263/3   (2)
التمهيد، 282/3.  (3)
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قال: وهــذه ال أدري ما فيها مــن قول ألهل البصــر فأرفعه على وجه الخبــر، وعلى ما بي من 
الضعف في النظر فال أراه على هذا من أمــره ِإال أَنهُ في َمحلّ عذره، فإن قدر على التأخير فأمكنه 

فعسى أن يرتفع عنه ما قد نزل به، وإال فال أجد هنالك ما يمنع من جواز ذلك(1).
قلت له: فإن لم َيجد في حاله من اللباس، ما يـواري عورته من الناس، وال قـدر على ســتـرها 

بشيء على حال، جاز له أن يتوضأ كما هو، فيصلي عارياً أم ال.
قال: نعم؛ ألَنهُ موضع اضطرار، فهو على حال غير االختيــار، وكذلك يوجد في غير موضع من 

اآلثار، ال عن واحد من األخبار فاعرفه(2).
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تكلم عن شهادة الشــهرة في ثبوت شــهر شــوال، وخالف الفقهاء فيها، وما حّدها التي يجوز 
ا قاله: قبولها في الهالل؟ وكان ِمم

«قد قيل في حدها في مثل هذا وغيره: إنه تظاهر األخبار الموجبة على ظهورها في الدار لدفع 
كل شــك، ورفع كل شــبهة، ونفي كلّ ريبة، حتى ال يجوز أن يلحقها عن صحتها تهمة، وال أن يبقى 

ا يدفعها بالعدل فيردها ويمنعها». معها شيء مم
ثُم ساق حوارًا طويًال يطرح فيه تساؤالت وافتراضات، ويجيب عليها:

«قلت له: وإذا جهل أحد حجة الشهرة وصام ذلك اليوم بعد قيام حجتها عليه أيكون هالكاً؟ قال: 
هكذا يبين لي من قول المسلمين فيه بعد قيام الحجة عليه بتحريم صومها، ألنها حجة عليه في قولهم 

فكيف يجوز له دفع حجتها أو تكذيبها بعد صحتها والشك في ما أدته على الصحيح إليه من ذلك.
قلت له: وفي ما تكون الشــهرة جائزة؟ قــال: قد قيل بجوازها في جميع مــا أدته من الصحيح 

الذي ال يجوز معه شك.
ا يكون  قلت له: ما الفرق بين شــهرة الدعوى من غيرها؟ قال: الفرق بينها أن كل شــيء ظهر ِمم
أصله دعوى ثم انتشــر في موضع أو أكثر حتى فشا في ما بين الناس فاشــتهر من أصل تلك الدعوى 
فهو علــى حاله من الدعوى ال يقبل حتى يصــح، ألنه باق على أصله األول ال يــزول بكثرة ظهوره عنه 
ا صح فتتظاهر به األخبار بين الناس في الدار فليس من ذلك. فيحول، وما خرج عن هذا إلى غيره ِمم

قلت له: فإن جهل الفرق بينهما في شيء وظن في شــهرة الدعوى أَنهَا شهرة حقّ فقبلها أيكون 
هالكاً؟ قـال: هكذا قيل، وال يبين لي غيره في موضع ما ال َيجوز له على حال في اإلجماع.
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قلت له: ويجوز له إذا سمع ضرب المدافع والطبول في الدار أن يفطر ويكون ذلك من الشهرة 
إذا كان في العادة أنها ال تضرب ذلك اليوم إال لرؤيــة الهالل وإن أفطر أحد على هذه الصفة هل 

له عذر في ذلك؟ قال: ال أعلم جوازه.
والذي عندي أَنهُ ال يجوز؛ ألن ضرب المدافع والطبول والقرون ليس من أسباب الصحة على هالل 
شوال أبدًا في ما نعلمه، وال هو من الشهرة في شيء، فكيف يكون حجة لمن يعمل به، وإن ظن بها أهل 
الجهل من الناس أَنهَا تقوم فيه مقام الشــهرة به والشــهادة عليه فأفطر فال يبين لي وجه لهم؛ ألَنّي 

ال أعلم جوازه بها في أثر عن ذي بصر وال في نظر، بل الذي يخرج فيه معها المنع ال غيره.
قلت له: فإن أفطر على هذا لظنه جوازه بجهله فوافق يوماً من شــهر رمضان ما يلزمه؟ قال: قد قيل: 

إن عليه بدل ما مضى والكفارة. وفي قول ثالث: صوم شهر عن البدل والكفارة. وقيل: ال كفارة عليه.
قلت له: وهل قيل: إنه ال بدل عليه وهل يجوز ذلك؟. قال: ففي أكثر قول المسلمين أن عليه البدل.
والذي عندي فيــه أَنهُ كذلك، وكيف ال يكون عليه ذلك وقد صّح عليــه في يومه الذي أكله أَنهُ 
من رمضان، فالبدل علــى حد ما قيل فيه ال بد منــه في هذا الموضع، فـإن إســقاطه بالكلية عنـه 
ال أعلمه من قولهم فيه، وال فيما يخرج في النظر على حـال، إال على قول من ال يلزمه بعد التوبة في 

ما أضـاعه من حقوق اهللا قضاء.
قلت له: فـإن صح معه من بعـد التوبة وافق يوم الفطر هل عليه شــيء من ذلك؟ قال: إن إثمه 
لواضح، وأما أن يجب عليه شــيء غير التوبة فال، على أصح ما يخرج فيه، ويشــبه أن يلحقه القول 

بالبدل ويخرج فيه أن يكون عليه البدل والكفارة، واهللا أعلم»(1).

:Iô°SC’G  ¬≤a  »a  :kÉ©HGQ
ا وقع فيــه الخـالف بين الفقهــاء في ثبـوته، وإن كـــان اختفـى في معظم  تـزويــج الصبية مم

المجتمعات، لكننـا نطـرحه هنا للتدليل على موضوع البحث.
ة حوارات ومناقشات  لقد ناقش العّالمة أبو نبهان هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها، وطرح عد
وافتراضات، ومن ذلك قوله: «قلت له: فإن كان قد دخل بها؟ قال: فالجواب في هذه كالتي قبلها على 

رأي من ال يرى لها خيارًا. وأما على القول اآلخر فعليه الصداق في ما قيل، وال ميراث له.
قلت: فــإن طلقها قبل البلوغ؟ قال: أمــا على قول من يثبت هذا التزويــج عليها ال يرى لها بعد 
البلوغ تغييرًا له فيخرج الحكم على قوله: إنـــه لها الصداق بالدخول ونصف الصداق إن كان قبله، 

وعلى القول اآلخر األصح والمذهب األرجح فالوقوف يخرج في حكمها حتى تبلغ.

التمهيد، 76/3 - 78  (1)



فـــقــــه الــتــوقــــع370 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

فإن أتمت التزويج ثبت لها نصف الصداق، إذا لم يكن دخل بها، وإن لم تتمه انفسخ التزويج، 
ولم يكن لها عليه شــيء، إال أن يكون دخل بها فوطئها، أو مّس بيده فرجها، أو نظر إليه من والج، 
فيلزمه نصف الصداق بكماله. وقيل: ِإنَمــا لزومه بالوطء والمّس ال بالنظر. وقيل: بالوطء ال غيره، 
وهذا كله في معنى اللزوم، وفي الحكم بالظاهر إذا صح وبدون هذا على قياد معنى هذا القول ليس 

لها عليه في هذا الموضع في ما بينه وبين نفسه»(1).

:äÓeÉ©ªdG  »a  :kÉ°ùeÉN

ناقش مســألة األمانة وحفظها والتصرف فيها، واالتجار بها إن كانــت نقودًا، وكان حواره يدور 
حول ذلك في ما يأتي بيانه:

«وفيمن في يـده دراهم أو دنانيـر أمانة فاشتـرى بها مـاالً بغير إذن من هي له؟
قال: قد قيل: ِإنهُ إن كان وقوع الشــراء بها في صفقة البيع؛ فالخيار لربها بين المال المشترى 

ودنانيره أو دراهمه. وإن كان وقوعه على نفسه فهو له وعليه ضمانها.
وقيل: إن له الخيار في الوجهين جميعاً، إن أخذها على سبيل القرض.

وقيل: بالخيار في الوجهين كليهما، وإن أخذها على وجه القرض.
وقيــل: ال خيـار له في الوجهين على أي حال أخذها، على وجـــه القرض أو غيره، إنما له مثل 

دراهمـه أو دنانيـره؛ ألنه حين أخـذها ضمنها فهي عليه والمشترى له.
وقيل: إن كان حين الشــراء نوى في الثمن أن ينقده منها فلربهــا الخيار. وإن لم يكن في نيته 

كذلك فال خيار له.
وإذا رجع األمر في دراهمه أو دنانيره إلى المثل في غرمهــا، فلعله أن يكون كذلك من بعد أن 
ال يقدر على ردها إليه، وإال فالرد لها مع القدرة أولى بهــا في حكمها، إال في موضع القرض على 

رأي من أجازه من في يده األمانة، ال على رأي من ال يجيزه وينظر في ذلك.
قلت له: فإن كان اتجر بها، أو بما يكون في يده لغيره من مال فربح فلمن يكون الربح في حكمه 
على هذا من أمره؟. قال: قد قيل فيه: ِإنهُ يكون له والضمان عليه. وقيل: إن له عناؤه والربح لربها. 
وقيل: إنه للفقراء وله عناؤه. وقيل: إن كان الشراء على نفسه فالربح له، وإن كان بها هي في صفقة 
البيع فليس له ِإال عناؤه، وما ربــح فيها ربحه منها فلربها. وقيل: إن أخذها على وجه القرض فالربح 
له، وإال فهــي على ما جاء في الرأي فيه. وقيل: إن االختـالف في الــذي يكون على وجه القرض في 
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قصده، فأما على غيـره فالربح لربها، وما خرج عنهما من أنـواع المال فال بد وأن يلحقه الرأي على 
حال. وقيل: فيه بالفرق بين ما يحكم فيه بالقيمة أو المثل، فإن ربح ما يكال أو يوزن في قوله ال يتبع 
باألصل، وإنه لقول غير خارج من العدل، بل هو حسن في رأي الشيخ أبي سعيد 5. وإن أخذه على 

وجه االغتصاب فالربح ِلمن له المال وال عناء له. وقيل: إن له ربحه وعليه ضمانه»(1).
هـذه أمثلة قليلة ســقتها للتدليل على الفقه االفتراضي عند الشــيخ الرئيــس أبي نبهان 5، 
واقتصــرت على بعض ما ورد في كتاب التمهيد ـ كما قلت ســابقاً ـ مــن دون الرجوع إلى المؤلفات 

األخرى، وال شك أن المتتبع لها يجد مجاالً أرحب في هذا الموضوع، وباهللا التوفيق.
٭ ٭ ٭

áªJÉîdG

ــر لكتابــة هذه الوريقات، والتي لم توّف  ويس الحمد هللا أوالً وآخرًا، بدءًا ومختتماً، على ما من
الموضوع حقّه من البحث والتقصي، ولكن حســبي أن تكون مشــاركة لخدمة الفقه اإلســالمي، ولو 

بالنزر اليسير، وفي الختام أسّطر هنا بعض اإلشارات التي أراها الزمة في هذا المجال:
اإلشادة والشــكر العطر لوزارة األوقاف والشــؤون الدينية على جهودها الجبّارة حول عقد  ـ  1

الندوة الفقهية الســنوية، والتــي َتجمع نخبــة خيّرة ممتازة مــن علماء األمــة ومفكريها 
وباحثيها، وتطرح مواضيــع قيمة مهمة، من منظور الفقه الواســع المتجدد الشــامل لحل 

قضايا األمة ومشكالتها.
مة أبي نبهان 5 العطــرة، ومكانته العلمية  ـ  2 تظهر لنا من خالل هذا البحث ســيرة العال

الكبيرة، التي تستحقّ االعتناء واإلبراز ِلجيلنا المعاصر والمستقبل، حتى يستفيد من ذلك 
ما يصلح دنياه وعقباه.

للشيخ أبي نبهان فقه واسع، وأسلوب شائق في طرحه، وذلك من خالل محاوراته وتساؤالته  ـ  3
وافتراضاتــه، للوصول إلى ســبيل إيصــال المعلومة الصحيحــة، بالطريــق الواضح النيّر 

المعضد بالدليل.
مة أبي نبهان وتحقيقها ونشرها  ـ  4 أدعو من خالل هذه المنبر إلى إبراز مؤلفات الشــيخ العال

للناس، لكي يعّم نفعها، وتشمل فائدتها.
د وعلى آله وصحبه أجمعين. دنا محموصلى اهللا وسلم وبارك على سي

٭ ٭ ٭
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د، الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين، وزارة التراث  ـ  1 ابن رزيق: حميد بن محم
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د بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت. ـ  2 ابن منظور؛ أبو الفضل جمال الدين محم
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د، الصحيفة القحطانية (مخطوط). ـ  15 ابن رزيق؛ حميد بن محم
الخروصي؛ بدر بن حمود بن راشــد، الســيرة الذاتية للشــيخ أبي نبهان، ضمن بحوث  ـ  16

المنتدى األدبي ط 1، 1421هـ/2000م.
الخروصي؛ د. كهالن بن نبهان، الشيخ أبو نبهان، دراسة وتحقيق، بحث غير منشور. ـ  17
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غير منشور).
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الخليلي؛ سعيد بن خلفان، تمهيد قواعد اإليمان، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة  ـ  20
ُعمان، 1407هـ/1987م.

د بن راشــد بن عزّيز، شــقائق النعمان، وزارة التراث القومي والثقافة  ـ  21 الخصيبي؛ محم
بسلطنة ُعمان، ط2، 1989م.

الظفري؛ سعيد بن سليمان بن ســبيح، العصر الذي عاش فيه الشيخ الرئيس أبو نبهان  ـ  22
جاعد بن خميس الخروصي، ضمن بحوث المنتدى األدبي، ط1، 1420هـ/2000م.
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يعتبر مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة أحد المعايير الكبرى التي يقاس 
بها االنتماء إلى األزمنة المعاصرة أو عدمه. كما أن الفكر السياسي المعاصر يحكم، سلباً أو إيجاباً، 

ره اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق الالحقة عليه. على التزام دولة من دوله ِبما يقر
وحيث كان كذلك؛ فإن القول في المساواة بين الرجل والمرأة في الفقه اإلسالمي يستدعي 
عــرض المفهوم ـ علــى النحو التالي يوجــد عليه في الفقه اإلســالمي أو يفيــده على نحو من 
األنحاء  ـ قصد القــول في ذلك الفقه مــن حيث تطابقــه أو اختالفه مع المنظومــة الحقوقية 
الدولية، ومن جهة انسجامه معها أو االعتراض عليها كال أو بعضاً. َبْيَد أننا نعلن، منذ البداية، 
أنه مع القيمة الدستورية والحقوقية للمقارنة بين فقه المساواة بين الرجل والمرأة في اإلسالم ـ 
وكيف تلك المساواة خاصة ـ من جهة وبين اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق الالحقة 
علية، وبين ذلك الفقه وبين المعاهدة الصادرة عن األمم المتحدة يوم 1979/12/18م المتعلّقة 
بإلغاء كلّ أشــكال التمييز ضّد المرأة؛ فإن ورقتنا هذه ال تستهدف المقارنة بقدر ما تطمح إلى 
 إلقاء بعض األضواء على الســمات التي ُتميّز المنظومة اإلســالمية خاصة. وبعبــارة أخرى فإن
غرضنا األساسي هو الوقوف على فقه المســاواة بين الرجل والمرأة، من حيث األسس الشرعية 
والقواعد اإلســالمية الكلية، من خطوة أولى ـ ثم الوقوف برهة قصيــرة عند مرحلة خصبة في 
النظر إلى الدين نظرة تجديد ـ وبالتالي اجتهاد شامل ـ كان من فقد ضيائها فتح باب االجتهاد 
على مصراعيه، بغية الوصــول إلى حال يصح القــول فيها إنها حلّ اإلقبال علــى التأصيل لفقه 

المساواة بين الرجل والمرأة في الفقه اإلسالمي.
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قد يلــزم التصريح، من جهة أخرى، أن إســهامنا المتواضع في أعمال هذا اللقاء الســنوي 
المبــارك، في هــذه األرض المباركة، أمــام علماء أجالء لهــم في الفقه اإلســالمي باع طويل 
ال يتّصل كال وال جزءًا بفقه الفروع. كما أن محاولتنا هذه ال تتوخى بسط آراء المذاهب الكبرى 
ومقررات الفقهاء، إذ فضًال على ذلك ليس من موضوعنا ـ على النحو الذي نستوفي تحديده في 
ا نطيقــه، فنحن ال نمتلك األدوات الضرورية لــه. كما يتعين القول  بدايــة القول ـ فإنه ليس ِمم
عي انتساباً لفقه األصول، أو محاولة الخوض فيه، وإنما هي وقفات قد يبدو فيها  أيضاً إننا ال ند
تعريج على فقــه المقاصد حيناً، ولكن الغــرض منها يظلّ مختلفاً لمعنى أنــه دون ذلك، وغير 

ذلك في الوقت نفسه.
غرضنا في هذه المحاولة تبيين مسائل ثالث، أو التنبيه على نقاط ثالث:

النقطة األولى: هــي التنبيه على المبادئ والكليــات التي َتحكم التقعيد لمبدأ المســاواة بين 
الرجل والمرأة في كال المنظومتين اإلنسانية العالمية (نسبة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان)، 

والشرعية اإلسالمية (فقه المساواة بين الرجل والمرأة في اإلسالم).
النقطة الثانية: تســعى إلى تذكير بالقواعد الكبرى التي تؤســس مفهوم المساواة بين الرجل 
والمرأة في الفقه اإلســالمي فيكون بها، ومن جهة أولى، توضيح معنى تلك المساواة بذكر األحكام 
التي تتصل بها، من جهة ثانية، اإلبانة عن الحدود القصوى التي يصل إليها القول في المساواة بين 

الجنسين فليس يكون تجاوزها.
ـــا النقطة الثالثة: فهــي جعله وقفات موجــزة عند ثلة مــن الفقهاء المجدديــن في الفكر  أم
ن نرى ذكرًا في التأصيل ألصول فقه المساواة بين الرجل والمرأة في الفقه  اإلسالمي المعاصر، ِمم
اإلســالمي المعاصر خاصة. ثم إننا نريد توضيحاً للفائدة واســتدعاء لحوار مثمــر، وإعماالً للعقل 
الفقهي النقدي، أن نأتي على ذكر ُمحاولة إسالمية نرى أنها ال َتخلو من التعقيد ِلما نقول: إنه فقه 

المساواة بين الرجل والمرأة.

:ø«àeƒ¶æe  »a  ICGôªdGh  πLôdG  ø«H  IGhÉ°ùªdG  ``  1

القصد بالمنظومتين هو ـ كما ذكرنا أعاله ـ المنظومة العالمية، من حيث إنها مجامع ِلجعله 
معاهــدات وقرارات ومواثيق صــادرة عن النظام الدولــي، ُممثًّال في األمم المتحدة والمؤسســات 
التابعة لها، وكذا في المجامع الحقوقية العالمية التي تنتسب لها من الناحية المعنوية فهي تعلن 
التزامها بقراراتها، ومن ترى في المؤسســات الصادرة عن األمم المتحدة. وأخّص هذه القرارات 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في 1948/12/10م، وجعله اإلعالنات التي تتصل بحقوق 
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ا المنظومة الثانية  الطفل (وأهمها اإلعالن العالمي لحقوق الطفل الصادر في 1959/11/20). وأم
فهي تلك التي يســتوعبها الشرع اإلسالمي (كتاباً وســنة)، وتجليها التشــريعات الفقهية المعلومة 

والصريحة.
يتصل مفهوم المســاواة بين الرجل والمرأة بمفهوم حقوق اإلنســان داللة وميــالدًا معاً. ويصّح 
القول إجماالً إن هذا المفهــوم األخير يتعلّق ِبجعله التحوالت الكبرى التي عرفها الغرب األوروبي في 
القرون األربعة الماضية عموماً، وفي حركات َتختلف ســرعة وبطئاً في بحــر األحداث الكبرى، منذ 
القرنين المنصرمين خاصــة.. بل إن الخطوات الحاســمة واألبلغ تأثيرا لم يتــّم األخذ بها إال بعد 
الخروج مــن الحرب العالمية الثانية بعدة ســنوات (إعالن 1948). والتحوالت المشــار إليها تتصل 
بمســتويات الوجود السياســي واالجتماعي والمعرفي، نذكر من تلك التحوالت: الصراع الذي احتدم 
عقودًا عديدة بين الكنيسة والطبقة األرســتقراطية من جانب، والطبقة البورجوازية من جانب آخر، 
كما نذكر الحروب األهلية وتكوّن المدن والكيانات السياســية الجديدة (ميالد هولندا دولة متحدة، 
إيطاليــا، ألمانيا، بلجيكا). ونذكر في اإلشــارة إلى التحوالت السياســية االجتماعيــة، (ظهور مبدأ 
التسامح ثَمرة للصراع الدموي بين المسيحيين الكاثوليك والمسيحيين البروتستانت)، ونذكر ميالد 
مبــدأ التعاقد االجتماعي، وما يســتدعيه من أثر في ظهــور مفاهيم جديدة علــى النظم والعالقات 
السياســية، والروابط االجتماعية المعروفة في الغرب األوروبي، (القول بآدمية الســلطة السياســية 
ونزع طابع القدســية الذي عال الكنيســة زمناً طويًال، األخذ بمبدأ المواطنة، اعتماد العقل البشري 

معيارًا في األخذ باألحكام، القول بأولية وقدسية مبدأ الحرية.... إلخ).
إذا ما قمنا بتصفّح سريع لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر في عنفوان الثورة 
 la Bastille الفرنســية (أربعون يوماً فقط بعد الحدوث الرمزي المتمثل في ســقوط ســجن الباستيل
العتيد) فنحــن نجد في ديباجة اإلعالن حديثاً عن أســباب الشــقاء العام لإلنســان، وربطاً لذلك 
الشقاء بفساد الحكومات، وجهل أو تجاهل ونسيان حقوق اإلنســان، وبالتالي فنحن نصادق استعادة 
لروح الفكر السياســي ِلمفكري عصر التنوير لفالســفة التعقد االجتماعي (اإلرادة العامة، السيادة، 
المواطنة، آدمية السلطة السياســية، الحقوق الطبيعية لألفراد، الحرية قوالً واعتقادًا...) نَجد ذكرًا 
لإلنســان وحقوقه، ونجد حديثاً عن المواطــن، ولكنا ال نصادف (في فصول إعالن حقوق اإلنســان 
والمواطن ليوم 26 نمشــت 1789م) أي إشــارة للمرأة، وال نجد ذكرًا لمبدأ المســاواة بين الرجل 

والمرأة في الحقوق والواجبات.
ا في اإلعــالن العالمي لحقوق اإلنســان (1948) فنجــد األمر ُمخالفاً لذلك؛ فــأول ما جاء  أم
ا كانت شعوب األمم المتحدة قد  الحديث في المساواة بين الرجل والمرأة في ديباجة اإلعالن: «ولَم

أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق اإلنسان وقدرته وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق..».
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كما نجد في المادة الثانية (من المــواد الثالثين المكونة إلعــالن 1948م) تنصيصاً على حقّ 
التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا اإلعالن (1948م) ورّوج لألفكار والمعتقدات التي 
نتجت عن ويالت الحرب العالمية الثانية، وبداية الوعي بحق الشعوب في تقرير مصائرها، واستعادة 
حريتها الســليبة من االســتعمار، مثلما كنا نصادف في إعالن 1789 صدى ألفكار التنوير ولفالسفة 

العقد االجتماعي في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر.

ـ «معاهدة إللغاء كافة أشــكال التمييز  إذا تناولنــا بالفحص، بعد ذلك، المعاهدة الموســومة ب
ِتجاه المرأة (الصادرة يوم 1979/12/18م)» والموجهة إلى الدول األعضاء في األمم المتحدة قصد 
المصادقة عليها، أو بدأت تحفظات حولها ـ فنحن تجدنا أمام وثيقة جديدة في جوهرها متشعبة في 
تفاصيلهــا ـ نَجد مثًال أنّــه ال تخلو فقرة واحــدة من الفقرات الخمس عشــرة التي تكــون ديباجة 
المعاهدة من ذكر المســاواة بين المرأة والرجل، وتأكيد مظاهر التمييــز في المجاالت االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية. إننا نعجب، إقرارنا الفصول الثالثين التي تؤســس األقســام الســتّة الطويلة 
والمتشــعبة للمعاهدة، من اإللحاح والتأكيد على حقوق المرأة، نقدر أنها من المكتســبات اإلنسانية 
نة النبوية منذ خمسة عشر  منذ عهود بعيدة، وهي إقرار الدين اإلســالمي في القرآن الكرم وفي الس
قرناً. ولكن الحري بالمالحظة العلمية هو أن المرجعية في المعاهدة تظلّ هي مدونة حقوق اإلنسان، 
تهــا هيئة األمم المتحدة، وهذا من جهــة أولى، وأن المعاهدة تجتهد، مــن جهة ثانية، في  كما أقر
ا من جهة  تقّصي مختلف مظاهر الحيف والتمييز التي تلحــق بالمرأة في مواطن عدة من العالم. أم
ثالثة فهي تسعى إلى إقرار المســاواة التامة والمطلقة في كلّ الشؤون التي تتصل باألسرة والزواج، 

فضًال على الحالة االجتماعية والسياسية.

ما نريد أن نَخلص إليه من النظر في مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المنظومة العالمية 
ِلحقوق اإلنســان (خالل الوثائق الثالث األكثر ظاهرية، مع اســتحضار للوثيقة الرابعة تتعلّق بحقوق 

الطفل 1959/11/20م في صلة تلك الحقوق بالمرأة خاصة) هي المالحظات العامة التالية:
األســاس الشــرعي في المنظومة الحقوقية العالمية وهو اإلنســان، فهو مصدر التشــريع أ ـ  

ة َمجال لمصدر يعلو على اإلنســان، سماوياً كان  وغايته في الوقت ذاته. وبالتالي فليس ثَم
أو دينياً أو من طبيعة أخرى.

تعكس منظومة حقوق اإلنســان (فــي مراحل تكونها، بــدءًا من اإلعــالن العالمي لحقوق ب ـ  
اإلنسان والمواطن في فرنسا في سنة 1789م، إلى معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز بين 
الرجل والمرأة، في ثمانينات القرن الماضي، مرورًا باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 
سنة 1948م، وانتهاء بمختلف القوانين األخرى التي تتعلّق بحقوق الطفل، وحقوق األقليات، 
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أو بمحاربــة التمييز العنصري، ومحاربــة التعذيب وغير ذلك...) تطور الوعي اإلنســاني 
بالروابــط الحقوقيــة التي تربط بين البشــر، فهي من جانــب أول احتجــاج ضّد الظلم 
والطغيان في مختلف أشكالهما، وفي مختلف أنماط الوعي بها، والمنظومة تعبر من جانب 

ثاٍن عن تطلعات البشر إلى غد أكثر وأشد إنصافاً وتكريماً لإلنسان.

ال ُتمثل منظومة حقوق اإلنســان (في َتجلياتها المختلفة وتعبيراتها القانونية العديدة) كًال ج ـ  
واحدًا مكتمًال، بل هي اجتهاد مفتوح في تجلية معنى العدل، وتوضيح داللة حقوق اإلنسان 

خاصة، من حيث إن المرجعية تظل في اإلنسان والمشروع هو اإلنسان.

أما المنظومة الثانية التي تتصل بالمســاواة بين الرجل والمرأة في التشــريع اإلســالمي، فهي 
نة النبوية. وإذا كنا في  ترتكز على جملة المبادئ العليا، والكليات التي يجليها القرآن الكريم والس
غنى عن ضبط القول في تلك المبادئ والكليات، فإن ضرورة الحديث َتدعونا إلى التذكير بما كان 

أكثرها داللة على قضية المساواة خاصة، ومسألة مراعاة الحقوق والواجبات عامة.

تســتوقفنا في القرآن الكريم آيات عديــدة تفيد كلها كيفيات متعــددة يقتضيها تنوع الخطاب، 
(خطاب الشــرع للمكلفين) المســاواة التامة والمطلقة من حيث االنتماء، إلى الطبيعة البشرية منها 
قوله تعالى في مستهل سورة النســاء: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , 
 G F E D C B A ﴿ :0 1 ﴾، وقوله 8 في سورة األعراف / . -
 b a ` _ ^  ] \ [ Z Y ﴿ :وقوله تعالى ،﴾ K J I H
k j i h g f ed c ﴾ [النحــل: 97] ومنهــا قولــه ـ وهــو أصدق 
ـ : ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , -. / 0 1 ﴾  القائليــن 
[آل عمــران: 195] فهذه آيات، وأخرى غيرها تدل على إقرار المساواة التامة في الطبيعة اإلنسانية أوالً، 
وفي الحقوق الواجبات التي تتصل باإلنســان من حيث هو إنسان ثانياً، وفي نوال رجعة ثانياً، وثوابه 
ثالثاً، وال يعــادل هذه المســاواة الكاملة والمطلقة في القــرآن الكريم، إال المســاواة في الكرامة 
اإلنســانية لبني اإلنســان، الذكر منه واألنثى على الســواء، على النحو الواضح الــذي يفيده قوله 
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` تعالــى: ﴿ _ 
o n m ﴾ [اإلسراء: 70] والنحو اآلخر، الصحيح بالبيان التام، الذي يقول فيه الخالق 8 : 
 ﴾ U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿

[الحجرات: 13].

وكما أن قــراءة الحديث النبوي تفيد تكريم اإلنســان من حيث هو كذلــك خارجاً عن اعتقاد، 
نة النبوية عشرات األحاديث التي  وبعيدًا عن انتساب إلى دائرة اإليمان أو خروجه منها، فإن في الس



فـــقــــه الــتــوقــــع380 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

تقّر مبدأ المســاواة بين الرجل والمرأة في الطبيعة البشــرية، وفي المسؤولية أمام الخالق، فضًال 
على األحاديث التي َتحّث على تكريم المرأة واإلحســان إليها، بل إن إكــرام األم مقّدم على تكريم 

األب في النصوص الصريحة في الحديث.
وتأسيساً ِبما قمنا به من استخالصات كلية في قضية المساواة بين الرجل والمرأة منظورًا إليها 
في ضوء المنظومة العالمية لحقوق اإلنسان، فإننا نبدي المالحظات العامة التالية في شأن المساواة 

بين الرجل والمرأة في ضوء الشرع اإلسالمي:
المالحظــة العامة األولى ـ بــل البديهية المســلم بها ـ هــي: أن األصل في إقــرار مبدأ أ ـ  

المساواة بين الجنسين (من حيث انتســابهما معاً للطبيعة البشرية) هو الخالق ـ عز وعال 
ـ. وإذا كان األمر كذلك فإن الشرع اإللهي يكون دوماً كامًال ُمحيطاً بكافة عناصر المسألة 
موضــع البيان. أما المعيــار األكبر في ذلك فهو كمــا يقّرره األصوليون فــي قوله تعالى: 

﴿ U T S R Q P O N M L K ﴾ [المائدة: 3].

وبالتالي فإن الحديث عن التطور في التشــريع، والقول بوجود الناسخ من القرآن يكون به 
نسخ حكم سابق ال يتعارض في شيء مع كمال التنزيل وتمام الحكم.

المالحظة العامة الثانية هي أن الشارع قد فّصل في المساواة بين الرجل والمرأة بأحكام ب ـ  
واضحة تتعلق بالعبادات، فتشرح طبيعة المســاواة وحدودها من جانب أول، وتبين مواطن 
االختالف وتعذر المســاواة من جانب آخر، فالدقة في العبارة، والوضوح في القصد سمة 
نة نريد بيان  القول القرآني في التشــريع ألحكام المســاواة بين الرجل والمرأة. وفي الس

وشرح مقتضيات تلك األحكام.

نة النبوية) ج ـ   المالحظة العامة الثالثة هي أن الشرع اإلسالمي (في الخطاب القرآني، وفي الس
ال يقتصر على التلميح واإلشارة إلى األمور التي تتصل بالحقوق المالية (منقوالً كان المال أو 

غير منقول) بل ِإنهُ يتوخى الشرح والتفصيل حيناً، ويسعى إلى اإلحاطة حيناً ثالثة.

صفوة القول في مبدأ المســاواة بين الرجل والمرأة في كل مــن المنظومة العالمية والمنظومة 
الشــرعية اإلســالمية أننا أمام مرجعتين اثنتين في نهاية التحليل: مرجعية أولى يكون فيها الشــرع 
وموضع التشريع معاً هو اإلنســان، ومرجعية ثانية يكون المشرع فيها هو الخالق من حيث هو مفارق 
للبشر ومتعال عن الوجود اإلنســاني، مرجعية أولى مصدرها اإلنسان وحركيته في التاريخ، ومرجعية 
ثانيــة مصدرها الوحي واقتضــاء الكليات والقواعد العليــا التي تحكم اإلنســان وحريته في التاريخ 

تشريعاً من الخالق.
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يقتضي القول في هذه المســألة توجيه االنتباه إلى نقطتين: األولى تتعلّق بالشــرع اإلســالمي 
نة النبوية أساساً، وكذا الكليات والمبادئ  جعله األحكام الواردة في الكتاب العزيز والمدونة في الس)

المقررة). والثانية ترجع إلى ما قرره الفقه اإلسالمي من فروق وأحكام.

أ ـ المساواة بين الرجل والمرأة في الشرع اإلسالمي:
بحث أحد أساتذة الشريعة في جامعة اليرموك مواطن المساواة بين الرجل والمرأة في القرآن 

الكريم، ونرى من المفيد ِلموضوعنا أن نستعيدها على النحو التالي:

«ساوى اإلسالم بين الرجل والمرأة في الكرامة اإلنســانية، بل خص المرأة في بعض المواطن 
بالرعاية والعناية، قــال تعالــى: ﴿ M L K J I H G F ﴾ [لقمان: 14]»، 
وفي إعالن المساواة في القيمة اإلنساني (...) ومن أدلة المساواة في شؤون المسؤولية الجزائية في 
 ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :الدنيا واآلخرة، قوله تعالى
 ~  }|  {  z  y ﴿ ويقــول:   ﴾ k  j  i  h  g  f

ے ¡ ¢ ﴾ [النساء: 32].

كما ســاوى اإلســالم بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية، فللمرأة حقّ في التملك والتعاقد 
واالحتفاظ باسمها واسم أسرتها، وغيرها من الحقوق المدنية (..).

أما عن مســاواة الرجل بالمرأة في الحقوق السياسية أقر ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: 
 n  m  t  j  i  h  g  fe  d  c  b  a ﴿
r q p o ﴾ [التوبة: 71]، ويؤّيد ذلك ما ورد في مبايعة النســاء لرسول اهللا ژ : 
 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
 F E DC B A @ ?> = < ; : 9 8 7 6 5 4

H G ﴾ [الممتحنة: 12].

أما أبرز األمور التي َتختلف فيها المرأة عن الرجل في اإلسالم فهي: القوامة، نصاب الشهادة، 
الميراث، األعباء االقتصادية، استئثار الرجل بإيقاع الطالق، تعدد الزوجات(1).

فاروق السامرائي: حقوق اإلنسان في القرآن الكريم، ضمن مؤلفه الجماعي «حقوق اإلنسان في الفكر العربي»، مركز دراسات   (1)
الوحدة العربية، بيروت، 2002، ص 86 - 88.
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ب ـ مقررات الفقه اإلسالمي في مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة:
ُيميّز فقهاء اإلســالم في الحقوق بين نوعين من الحقوق: حقــوق اهللا، وحقوق العبد. فأما حقوق 
اهللا تعالــى فهي في القول الجامع كلّ ما لم يكن للعبد حقّ إســقاطه، وأول تلك الحقوق هي اإليمان 
باهللا وحده، إيماناً ينزهه التنزيه التام الواجب له، ويتلو ذلك ســائر العبــادات على نحو ما يحدده 
ا حقوق العبد  جواب الرسول الكريم ژ عن تعريف اإلسالم كما نقرأ ذلك في حديث جبريل 0. أَم
فهي كلّ ما ملك العبد أن يســقطه أو يتنازل عنه. ويضيف علماء اإلســالم إلــى النوعين المذكورين 
نوعاً ثالثاً يتصل بهما معاً، حيث يجتمع حقّ اهللا تعالى وحق العبد، ومثاله القذف في أعراض الناس، 
فهو حقّ هللا باعتباره وجوبــاً حول المصالح التي أمر اهللا تعالى أن تصــان، وحقّاً للعبد المتضرر من 
القذف في عرضه. وألبي الحسن الماوردي في هذا الشأن تمييز شهير بين حقوق اهللا وحقوق اآلدميين 

يفصل القول فيه في الفصل المتعلّق بأحكام الحسبة من كتابه األشهر «األحكام السلطانية»(1).
اســتنادًا إلى التمييز بين حقوق اهللا وحقوق اآلدميين هذا من جهة، واعتمادًا على األحكام التي 
يقّرها الشــارع في التمييز فــي الحقوق والواجبات بين ما كان مشــتركاً في المؤمنيــن (باعتبارهم 
مكلفين) وما كان متصًال باالنتماء إلى الدائرة األكثر اتســاعاً، وهي دائرة اآلدميين (المشمولين في 
القول القرآني بقولــه تعالى: ﴿ m l ﴾ وهذا من جهة ثانية. فالفقهاء في التشــريع للكليات 
التي تتصل مســألة المســاواة بين الرجل والمرأة، واالجتهاد في ترجمة تلك الكليــات في التقعيد 

العملي للمعامالت في المدينة اإلسالمية وفي تنظيمها.
كذلك نَجد أبا الحسن الماوردي في تشــريعاته ألحكام وزارة التنفيذ (وهذه أدنى رتبة بطبيعة 
األمر من وزارة التفويض) يقبل أن يكون وزير التنفيذ مــن أهل الذمة «ويجوز أن يكون هذا الوزير 
مــن أهل الذمة، ويجوز أن يكون وزيــر التفويض منهم». في حين يمنع تولــي المرأة لهذه الوزارة. 
يقول الفقيه األشــعري األكبر في تعليل حيلولة المرأة دون تولي وزارة التنفيذ بعد استعراض أحكام 
هذه الوزارة، وفي الشــروط الســبعة الواجب توافرها في المرشــح لتوليها: «فإذا كان هذا الوزير 
مشــاركاً في الرأي احتاج إلى وصف ثامــن، وهو الحنكــة والتجربة التي تؤديه إلــى صحة الرأي 
وصواب التدبير، فإن في التجارب خبرة بعواقب األمور، وإن لم يشارك في الرأي لم يحتج إلى هذا 
الوصف، وإن كان ينتهي إليه مع كثرة الممارســة. وال يجوز أن تقوم بذلــك امرأة، وإن كان خبرها 
مقبــوالً، لما تضعه معنى الواليات المصروفة عن النســاء لقول النبي ژ : «ما أفلح قوم أســـندوا 

أمرهم إلى امرأة»(2).

يقول أبو الحســن الماوردي: «فأما األمر بالمعروف فينقسم ثالثة أقســام: أحدها ما يتعلق بحقوق اهللا تعالى، والثاني ما يتعلق   (1)
بحقوق اآلدميين، والثالث ما يكون مشتركاً بينهما». الماوردي: األحكام السلطانية، نشرة النعساني، ط1، 1909، مصر، ص 243.

المرجع السابق، ص 27.  (2)
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لوزارة التنفيذ ـ كما نالحظ في التشــريع ألحكامها عند مؤلف (األحكام السلطانية) ـ حال أول 
تستلزم شرط كمال، هو الشــرط الثامن المضاف إلى الشروط السبعة المعتبرة وجوباً، وهي الحال 
التي يكون فيهــا وزير التنفيذ «مشــاركاً في الرأي» (= مشــاركاً في صياغة القــرار). وحال ثالث 
ال يكون فيها وزير التنفيــذ كذلك، بل هو محض ممــض لألحكام ومنفذ لها، إذ قــد يتعدد وزراء 
التنفيذ، في حين أن التعّدد ال يكون في وزارة التفويض، بــل قد يجوز للعامل على اإلقليم أن يختار 
وزيرًا للتنفيذ. وفي هذه الحــال الثانية ذاتها، ومع فرض أن المرأة المرشــحة يكون خبرها مقبوالً 
(تتمتع بصفــة العدالة التي تجعل منها الثقــة في اإلخبار، وأّمهات المؤمنين كــن من رواة الحديث 
واألخبــار عن النبي ژ ) فإنّ واليــة وزارة التنفيذ تصرف عنها، أما التعليل فــي ذلك فهو أن هذا 

ا ال تطيقه المرأة من حيث هي امرأة. النوع من المسؤولية ِمم
أما غرضنا من إيراد هذا الجزء المتعلق بالتشــريع بوزارة التنفيذ (وهي على كلّ تحتل المرتبة 
الثالثة في التشــريع ألحكام السياســة بعد اإلمامة العظمى، وبعد وزارة التفويــض) هو التنبيه إلى 
الكيفية التي كان بها الكبار من فقهاء اإلســالم، بل أحد كبار المنظرين للفقه السياســي الســني 
يدركون بها الحدود القصوى التي تقف عندها المســاواة بين الرجل والمرأة في التشــريع لألحكام 
التي تلزم األمة اإلسالمية. لســنا نريد أن نناقش قول الماوردي وال أن نعتذر له ـ فما بلغه من رأي 
يجعله في الطبقة العليا من القائلين بحقوق المرأة والدفاع عما يجعلها الشرع فيه سواء مع الرجل، 
ال بل إن آراءه السياســية تجعله (وهو المفكر الذي ينتمي إلى القرن الحادي عشــر الميالدي) في 
مقدمة المفكرين الذين يجعــل فكرهم إيجابياً أكثر في الحديث عن المــرأة، ما نريد أن نبينه هو 
التنبيه إلى مكان أدنى من ذلك بكثير في العهود الالحقة على أبي الحســن الماوردي ومجايليه، في 

ما سيعرف بعصر التقليد أو بعهود االنحطاط.
سار األمر في التشّدد إلى أبعد من ذلك كثيرًا، بل ولربما وجب القول ِإنهُ حدث ابتعاد كثير عن 
اإلسالم وروحه، وابتعاد عن مقاصد الشــرع في التقرير لمصالح الخلق، وال غرو أن معنى المساواة 

بين الرجل والمرأة قد أصابه أثر كبير من ذلك.
كان ينبغي أن ننتظر انبثاق عصر جديــد ارتفع فيه صوت الدعوة إلى مراجعة عهدي االنحطاط 
وعصور التقليد التي امتدت قروناً عديدة متصلة. كان من الالزم ظهور دعاة «عصر النهضة» وزعماء 

د عبده وتالميذه من بعده. اإلصالح وعلة الدعوة إلى التجديد الديني مع الشيخ محم
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يصّح القول إجماالً: إن الخطاب العربي اإلســالمي يرقى في أعمال العقــل الفقهي في الوقائع 
الجديدة (= النوازل) رتبة يصّح نعتها (االعتبارات المنهجية ال يسمح لنا المقام ببسط القول فيها) 
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رتبة التجديد في الدين ال نحسب أنّ في هذا القول مبالغة متى فهمنا أن التجديد في الدين يعني، 
مــن جانب أول، القدرة على االرتقاء إلى درجة عالية في (الفهم عن اهللا) ـ في تقليب النظر في ما 
يستجد من الوقائع ـ ويعني، من جانب ثان، بلوغ الواقع االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي (أو كل 
هذه معاً) درجة شــديدة من التعقد، تســتدعي إحداث نقلة نوعية في التحليل والفهم، وبالتالي في 
تقديم األجوبة الشــرعية المناســبة، ذلك أن التجديد في الدين رتبة عالية فــي االجتهاد (األصل 

الرابع من أصول األدلة واألحكام).
ال نرى فائدة في تكرار ما هو معلوم في حال عدم الرضا التي كان عليها مفكر اإلسالم في 
عصر النهضــة، وال نرى فائــدة كذلك في تكــرار ما هو معــروف ومتداول من جهــود أولئك 
المفكريــن فــي االجتهاد في تقديــم األجوبة الشــرعية على األســئلة التي طرحهــا حال تعقد 
المجتمعات اإلسالمية، وواقع االتصال الجديد، العنيف والصدام مع الغرب األوروبي، وقد كانت 
لنا بدورنا مناســبات عدة وجهة نظرنا(1)، غير أننا نوجز الحديث فنقول: إن الفكر اإلســالمي 
المعاصر عرف أول تجلياته مع الرحالين العرب إلى أوروبا منذ ثالثينات القرن التاسع عشر، 
د الحجوي، مرورًا بفقهاء رحالين  بدءًا من الشــيخ رفاعة رافع الطهطاوي وانتهاء بالشــيخ محم
د بيرم التونســي، الشــيخ مصطفى عبد الرزاق.  د العمراوي، محم د الصفاران، محم أمثال محم
ذلك أن كل هؤالء الرحالين كانوا من فئة العلماء في الدين فهم خريجو الجامعات اإلســالمية 
العتيقة (األزهر، الزيتونة، القرويين)، هذا من جهــة أولى. أما من جهة ثانية فإن انطباعاتهم 
عــن دول الغرب األوروبي التي قاموا بزيارتها في رحالت قصيــرة في الغالب لم تكن تخلو من 
نظرات تجديدية في فهم الشــريعة اإلسالمية، وإدراك لوجوب االجتهاد في النوازل بنظر جديد 
يفرضه جديد وعي التأّخر الفظيع الذي يصّح نعته بالتأخر المزدوج؛ تأخر عن العصر الذهبي 
في اإلســالم، وتأخر عن اإلنسانية المتقدمة اآلن، كانت مشاهداتهم تحرك في النفوس أشجاناً 
بوجوب إحداث إصالحات عميقة في شــؤون التعليم، واإلدارة، والمجتمع.. وكانت المرأة تشــغل 

تلك األشجان مكاناً غير يسير.
يصّح الكالم عن نقلة جديدة في مد النظــر التجديدي، أو باألحرى عن نَمط جديد في خطاب 
د عبده، عبد الرحٰمن الكواكبي)،  التجديد مع شــيوخ النزعة الفلســفية (جمال الدين األفغاني، محم
وحيث إن القضية موضوع نظرنا هي قضية المساواة، أو فقه المساواة بين الرجل والمرأة في الفكر 
اإلسالمي المعاصر، (بشهادة النصوص الغزيرة التي تصفها المجلدات الخمسة الجامعة لمؤلفاته)، 

ســعيد بنسعيد العلوي: االجتهاد والتحديث، الدار البيضاء، 1991، المغرب. الفكر اإلسالمي في المغرب المعاصر، دار المدار   (1)
اإلســالمي، 2007، بيروت. أوروبا في قراءة الرحلة، منشــورات كلية اآلداب بالرباط، 1995، الرباط. أولية اإلسالم بين أهله 

وخصومه، دار رؤية، 2007، القاهرة. المؤسسة الدينية والتجديد في العالم العربي، دراسة قيد الطبع. 
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والقضايا التي تتصل بالمرأة (الحجاب، الزواج، تعدد الزوجات، المهر...) في قلب تلك االهتمامات، 
وثانيها: أن مفتي الديار المصرية اســتطاع بفكر ثاقب أن يرقى إلى درجة عالية من االجتهاد تنقله 
عن اســتحقاق إلى رتبة المجدين في الدين، نحن، بالتالي، (في موضوع الفقه اإلســالمي ومفهوم 
المســاواة بين الرجل والمــرأة) أمام نظر ال يجوز إغفالــه، ونحن أمام قول المســاواة بين الرجل 
د عبده في مســألة  والمــرأة يحدث في الفهم اإلســالمي نقلة نوعية. نلتمس اجتهادات الشــيخ محم
المســاواة بين الرجل والمرأة ونظــره الفقهي في نقط أربــع: المرأة ومكانتها ـ الــزواج وداللته ـ 

الحجاب ـ تعدد الزوجات.

أ ـ المرأة ومكانتها:
د عبده: «يــروى عن «أم عطية» أنها قالت: غزوت مع رســول اهللا ژ ســبع  نقرأ للشــيخ محم
غزوات، وكنت أخلفهم فــي رحالهم وأضع لهم الطعــام، وأداوي الجرحى، وأقــوم على المرضى». 
ويعلّق الشــيخ اإلمام على الرواية مباشــرة فيقول: «والذي يقرأ هذه األســطر يتخيل أنه يرى امرأة 
غربية من الممرضات الالتي وهبن حياتهن لخدمة اإلنسانية، والناظر في األحوال التي فضلت فيها 
شريعتنا الخصوصية وحريتها، وإن الشارع لم يراع في المسائل القليلة إال عدم الخروج بالمرأة عن 
وظيفتها في العائلــة، وحصر الوظائف العمومية في الرجال، وهو تقســيم طبيعي جرى على مقتضاه 
إلى اآلن التمدن في أوروبا، وال يوجد فيه شــيء يمنع من ترقية المرأة والوصول بها إلى أعلى رتبة 
د عبده يذكر في معرض اإلبانة عن مكانة المرأة في الشرع اإلسالمي  تستحقها». كما أن الشيخ ُمَحم
أنه «قد وجد في مبدأ اإلســالم عدد غير قليل من النساء كان لهن أثر في مصالح المسلمين عامة، 
فجميع المسلمين يعلمون أن طائفة عظيمة من األحاديث النبوية على اختالف مواضيعها قد رويت عن 
عائشــة وأم ســلمة وغيرهما من أمهات المؤمنين ونســاء الصحابة، وأن عددًا غير قليل من النساء 
اشــتهرن بخدمة العلم وجودة الشعر، وأن عائشة تدخلت في مســألة اإلمامة العظمى، وكانت رئيسة 

للحزب المعارض ألحد الخلفاء(1).
غني عن البيان أن أول مقتضيات القول بالمساواة بين الرجل والمرأة هي إقرار المساواة في 
األمور التي تتصل بالنواحي االجتماعية (حديث أم عطية عن الغزوات وتمريض النساء للجرحى)؛ 
والسياسية (تداخل عائشة في مســألة الخالفة ـ واقعة الجمل ـ بل رئاســة الحزب المعارض كما 
يقول الشــيخ اإلمام)؛ والفكرية (رواية الحديث، حفظ الشــعر وروايته، خدمة العلم). ثم إن ثاني 
تلك المقتضيات التذكير بحال المرأة في صدر اإلسالم وزمن النبوة، العصر المرجعي بكل ما في 

الكلمة من معنى.

محمد عبده: األعمال الكاملة، تحقيق محمد عمارة (خمسة مجلدات)، دار الشروق، ط2، 2006، القاهرة 102/2 - 103.  (1)



فـــقــــه الــتــوقــــع386 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ب ـ الزواج وداللته:
د عبده في امتعاض ال يخفيه: «رأيت في كتب الفقهــاء أنهم يعّرفون الزواج  يقول الشــيخ محم
بأنــه: «عقد يملــك الرجل بضع المــرأة»، وما وجدت فيها كلمة واحدة تشــير إلــى أن بين الزواج 
والزوجة شــيئاً غير التمتّع بقضاء الشهوة الجسمانية، وكلها خالية من اإلشارة إلى الواجبات األدبية 

التي هي أعظم ما يطلبه شخصان مهذبان كل منهما من اآلخر.
وفي تعليق مباشــر يكتب صاحب اإلســالم والرد على منتقديه: «وقد رأيت في القرآن الشــريف كالماً 
ينطبق على الزواج ويصح أن يكون تعريفاً له، وال أعلم أن شريعة من شرائع األمم وصلت إلى أقصى درجات 
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :التمدن وجاءت بأحســن منه. قــال اهللا تعالــى
f e d c ﴾ [الــروم: 21]. والــذي يقارن بين التعريف األول، الذي فــاض من علم الفقهاء 
علينا، والتعريف الذي نزل من عند اهللا يرى بنفســه إلى أّي درجة وصل انحطــاط المرأة في رأي فقهائنا، 
وســرى فهمه إلى عامة المســلمين» (...). فهذا النظام الجميل الذي جعل اهللا أساســه المودة والرحمة بين 

الزوجين آل أمره بفضل علم الفقهاء الواسع، إلى أن يكون اليوم آلة االستمتاع في يد الرجل»(1).
داللة الــزواج في اإلســالم َتجعل معنى المســاواة قبل إبــرام عقد النكاح، ال بل إن الشــرط 
األساســي في الزواج عند الشــيخ المفتي هو رضا كل من طرفي (الخاطب/ المخطوبة) عن الطرف 
اآلخر على قدم المســاواة: «فمن دواعي المودة أّال يقدم الزوجان على االرتباط بعقد الزواج إال بعد 
د عبده يبدي استغراباً إذ يتساءل: «كيف يمكن لرجل  التأكد من ميل كل منهما لآلخر». بل إن محم
وامرأة سليمي العقل، قبل أن يتعارفا في اإلقرار بأن «كل ذا ذوق سليم يرى الصواب أن يكون للمرأة 
ا يعني ولي أمرها الرجل  في انتخاب زوجها ما للرجل في انتخاب زوجته» هو شــأن يعنيها أكثــر ِمم
من قرابتها»؟ «أما حرمانها من النظر في كلّ ما يختص بزوجها وقصر الرأي في ذلك على أوليائها 

حول مشاركة منها فهو بعيد الصواب».
ــد عبده واضح ال يحتمل لبســاً «منحت  والحكم الشــرعي الذي ينتهي إليــه نظر الفقيه محم
شريعتنا السمحاء النساء حقوقاً ال تنقص عن حقوق الرجل في الزواج، لها الحق مثله في أن تتأكد 
بنفسها من إمكان َتحقّق آمالها، وما علينا إال أن نســمع صوت شريعتنا ونتبع أحكام القرآن الكريم 
وما صّح من ســنة النبي ژ ، وأعمــال الصحابة لتتم لهما الســعادة في الزواج. جــاء في الكتاب 
العزيــز: ﴿ l k j i h ﴾ [البقــرة: 228]. وكان ابن عباس يقول ـ اتباعــاً لهذه اآلية 
ـ : إنّي أحــّب أن أتزين المرأتي كما أحّب أن تتزين لــي (...). وجاء عن النبي ژ «أكمل  الكريمة 

المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله»(2).

محمد عبده: المرجع السابق، ص 70.  (1)
المرجع السابق، ص 72 - 73.  (2)
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جـ ـ قضية الحجاب:
تتصل «قضية الحجاب» ِبمسألة المســاواة بين الرجل والمرأة من أوجه أخصها، اعتبار المرأة 
عورة ال يلزم إظهارها وليس من الضروري إشــراكها في الحياة العامة «بــل األجدى منعها في رأي 
الغــالة»، وحيث إن اآلراء والروايات عــن الصحابة تتعدد وتتفاوت في مســألة الحجاب فإن أول ما 
د عبده هو القول بانتفاء نّص صريح يقطع المســألة: «لو أن في الشــريعة اإلســالمية  يقــّرره محم
نصوصاً تقضي بالحجاب على ما هو معروف اآلن عند بعض المســلمين، لوجب علي اجتناب البحث 
فيــه، ولما كتبت حرفاً في تلك النصــوص، مهما كانت مضرة في ظاهر األمــر؛ ألن األوامر اإللهية 
يجب اإلذعان لها بدون َبحث وال مناقشــة. لكننا ال نجد نّصاً في الشريعة يوجب الحجاب على هذه 
الطريقة المعهــودة، وإنما هي عادة عرضت عليه من مخالطة بعض األمم فاستحســنوها وأخذوا بها 
وبالغوا فيها، وألبسوها الدين كســائر العادات الضارة التي َتمكّنت في الناس باسم الدين والدين 

براء منها»(1).
د عبده الحجاب على النحو الذي ُيخفي المرأة كليــة، فال تغدو معروفة  يســتهجن الشــيخ محم
وال مميزة عن غيرها من النساء، بل إن ذلك من موانع المساواة في حقوق الطبيعة (خولت الشريعة 
للمرأة وللرجال من الحقــوق وألقت عليها بيعة أعمالها المدنية والجنائيــة، فللمرأة الحقّ في إدارة 
أموالها والتصرف فيها بنفســها. فكيف يمكن للرجل أن يتعاقد معها مــن غير أن يراها ويتحقق من 
شخصيتها؟ ومن غريب وســائل التحقق أن تحصر المرأة مغلفة من رأسها إلى قدميها، أو تقف من 
وراء ســتار أو باب ويقال للرجال: مــا هي فالنة التي تريــد أن تبيعك دارهــا أو تقيمك وكيًال في 
زواجها؟ ـ مثًال ـ فتقول المرأة: بعت أو وّكلت، ويكفيني بشهادة شاهدين من األقارب أو األجانب على 
أنهــا التي باعت أو وّكلت، والحال أنّه ليس في هذه األعمال صناعة تطفئ إليها أحد. وفي الســياق 
د عبده مســتنكرًا: «كيف يمكن المرأة محجوبة أن تتخذ صناعة أو تجارة  نفســه يتساءل الشيخ محم

للعيش منها إن كانت فقيرة؟»(2).
د عبده بعد أن أظهــر أن الحجاب يغــدو من موانع المســاواة بين الرجل  يخلص الشــيخ محم
والمرأة كما سنّها الشارع، إلى نتيجتين اثنتين: «إن االنتقاب والتبرقع لباس المشروعات اإلسالمية 
ال للتعبّد، وال لألدب، بل هما من العادات القديمة الســابقة على اإلســالم والباقية بعده». والثانية 
يصوغها على النحــو التالي: «ال يوجد اختالف في جميع كتب الفقه، مــن أي مذهب كانت، وال في 
كتب التفاســير في أن هذه النصوص الشــريفة هي خاصة بنســاء النبي ژ ، أمر من اهللا تعالى، 

المرجع السابق، ص 106.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)
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بالتحّجــب وبين لنا ســبب هذا الحكم وهو أنهنّ لســن كأحد من النســاء» يمكن القــول، في لغة 
أصولية، إن الخطاب في اآلية والتي يكثر الرجوع إليها هي من قبيل الخاص الذي يراد به خاص.

د ـ تعّدد الزوجات:
د عبده في المســاواة بين الرجل والمرأة درجة عاليــة من الوضوح في  يبلغ نظر الشــيخ محم
القصد، والوضوح في العبارة في معالجته مســألة تعّدد الزوجات. أما المنطق عند األســتاذ اإلمام 
فهو تقديره ِلما يدرك أن الطبيعة اإلنســانية، الواحدة في الرجل والمرأة على السواء، تجعل عليه، 
وما تجعل عليه الطبيعة هو الرغبة في االســتئثار بالشخص الذي يكون التعلّق به «إنك ال تجد امرأة 
ترضى أن تشــاركها في زواجها امرأة أخرى، كما أنك ال تجد رجًال يقبل أن يشاركه غيره في محبة 
امرأته. وهذا النــوع من حب االختصاص طبيعي للمرأة كما أنّه طبيعــي للرجل» ذلك حكم الطبيعة 
د عبــده. وإذا كان تعّدد األزواج مــن العوائد القديمة التي كانت مألوفــة...، وكانت عند  عند محم
البعض من عالمات الغنى والرأفــة، فأنت «ترى الرجل إذا بلغ من تعالي العقل ما يشــعره بمنزلة 
زوجته من أهلــه وأوالده وعــرف أن حقوقها أن تكون في المرتبة التي تســتحقها بمقتضى الشــرع 
ا الفطرة فهــي ما قلنا عنه قبل قليل: ِإنهُ  والفطرة مــال إلَى االكتفاء بالواحدة من الزوجات»(1). فأم
حكم الطبيعة، وأما الشــرع فهو مقتضى العدل بين النســاء حــال التعدد، إذ يكــون دوماً في حال 
االستحالة تصديقاً لقوله تعالى: ﴿ I H G F E D C B ﴾ [النساء: 129]، 
والشــيخ اإلمام ال يتردد في نعت التعدد بأنــه إرادة احتقار للمرأة «وبديهــي أن في تعدد الزوجات 
احتقارًا شــديدًا للمرأة». ال يجد الشيخ للتعدد مبررًا «وإن لم يكن التعدد محرماً من الشرع بطبيعة 

األمر، إال في ما كان ضرورة مطلقة» كما في عبارته.
د عبده فــي حالتين اثنتين ال ثالث لهما: إما أن تكون  والضرورة المطلقة تلك يحّددها محم
الزوجة قد أصيبت «بمرض ال يســمح لها بتأدية حقوق الزوجية»، وإمــا أن تكون الزوجة األولى 
عاقرًا والزوج يطلب الولد. ثم كان الشيخ ال يبدي خصاماً للتزوج ثانية في الحالة األولى، ذلك 
أن «المــرأة تقتضي أن يتعجل مــا تصاب به امرأته مــن علل» تماماً كما يــرى «من الواجب أن 
تتحصل هي ما عساه أن يصاب به». والقول الصريح عند شيخنا اإلمام «ال أحب أن يتزوج الرجل 
بامرأة أخرى حتى هذه الحالة وأمثالها». يتحدث األســتاذ، ويعيــد القول، عن «الرجل المهذب» 
وهذا األخير ليس يرى في «تعدد الزوجات إال حيلة شــرعية لقضاء شهوة بهيمية». والرأي عنده 
أن المســتقبل ســيحمل على منع التعدد: «وال أظن أن أحدًا من أهل المســتقبل يأســف لتركها» 

(= عادة تعدد الزوجات).

المرجع السابق، ص 110.  (1)
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رهان المســتقبل هو األخذ ِبمنع تعّدد الزوجات، وإبطال (العادة)، وحيث إن شرطها العدل بين 
الزوجات متعذر، وأنه ســيزداد مع مســتقبل األيام، وتعقد الحياة االجتماعية تعذرًا فإن الشيخ يقرر 

أنه «يجوز للحاكم وللقائم على الشورى أن يمنع التعدد دفعاً للفساد الغالب»(1).
د عبده يقف مدى قوس أو دونه من اإلفتاء بمنع  ويجوز القول، في كلمة جامعة، إن الشــيخ محم
تعدد الزوجات حرصاً على العدل، وإحقاقاً لمبدأ المساواة التي تقرره (الفطرة)(2) ويدعو إليه الشرع.

كذلك نجد فقه المســاواة بين الرجل والمرأة يبلغ عند الســلفية الكالسيكية، ممثلة في الشيخ 
د عبده، رتبة من االجتهاد يرقى بها رجال هذه المدرســة فعــال إلى درجة التجديد في الدين.  محم
د زمنين وتستمر بمرحلتين (...)  غير أن المدرسة الســلفية الكالسيكية ستعرف بعد وفاة الشيخ محم
د رشيد  تكاد تتعارضان كليّاً. مرحلة أولى وزمان أول ُيمثله التلميذ المباشــر للشيخ وهو الشيخ محم
رضا الحسيني، مرحلة ثانية وزمان ثان معاصر لرشــيد رضا بعض المعاصرة ويمتد إلى زمن الحق 
عليها، ونحن نذكر من رجاالت هذه المدرســة في مصر الشــيخ علي عبد الرزاق وشقيقه مصطفى، 
د مصطفى المراغي وطنطاوي جوهري، ونذكر منهم في تونس عبد العزيز الثعالبي، وفي  ونذكر محم
د الحسين الحجوي ثم جيل تالمذته من  الجزائر عبد الحميد بن باديس، كما نذكر في المغرب محم

بعده عالل الفاسي وأقرانه.
فأما المرحلة األولى فنحن نقول عنها إنها المدرســة الســلفية النكوصيــة أو االرتدادية (وهي 
كذلك بالقياس إلى ما كان عليه األســتاذ اإلمام من جرأة في الرأي وشــجاعة في االعتقاد، وإرادة 
لألخذ بـأسباب التجديد في الدين على الحقيقة). وأما الزمان الثاني أو المرحلة الثانية فهي عندنا 
د عبده روح التجديد واإلقبال على الحياة  المدرسة السلفية الجديدة ـ وهذه أخذت من الشــيخ محم
المعاصرة في تفاؤل وإيمان بإيجابية المستقبل، مع أخذ األسباب من التيارات الليبرالية والتحديثية 

في الحدود التي ال تتعارض فيها مع روح الشرع اإلسالمي.
د رشيد رضا في كتابه (نداء  لم يكن من الغريب عندنا وال من المثير ألن نَجد من الشيخ محم
للجنس اللطيف) يقف من مســألة المســاواة بين الرجل والمــرأة موقفاً يقلّ فــي مقياس التجديد 
واإلقبال علــى التجديد في الدين على الحقيقة، رتبة تقل درجــات عديدة عن تلك الرتبة التي كان 
عليها الشــيخ اإلمام. فمع حرص رشــيد رضا على تبيين الحقوق التي يوجبها اإلسالم للمرأة فكانت 
مســاوية للرجل؛ فإنه ال يجد حرجاً في القول بأن المرأة تقل عن الرجــل من حيث الكفاءة العقلية 
واالســتعداد الفطري لتقبل العلوم وتلقي المعارف، «ال ينازع في تفضيل اهللا الرجل على المرأة في 

المرجع السابق، ص 83.  (1)

المرجع السابق، ص 82.  (2)
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نظام الفطرة إال جاهــل أو مكابر، فهو أكبر دقاً، وأوســع عقــًال، وأقوى عضًال، وأعظم اســتعدادًا 
للعلوم، وأقــدر على مختلف اإلعمــال»(1). وإذا أدركنــا المنحى النكوصي أو االرتــدادي عن النزعة 
السلفية الكالسيكية، فإننا ال نَجد غضاضة في قراءة قول الشيخ رشيد رضا في تعدد الزوجات على 

النحو التالي:

«قد يكون التعدد لمصلحة األمة كأن تكثر فيها النســاء كثرة فاحشــة، كمــا هو الواقع في مثل 
البالد اإلنكليزية، وفي كل بالد تقع فيها حرب مجتاحــة تذهب باأللوف الكثيرة من الرجال، فيزيد 
عدد النساء زيادة فاحشة تضطرها إلى الكسب والسعي في حاجة الطبيعة، وال بضاعة ألكثرهن في 

الكسب سوى أبضاعهن»(2).

ــد عبده طورًا، وبديهي أن «فــي تعدد الزوجات  ما أبعد الشــقة بين هذه اآلراء وبين قول محم
احتقارًا شــديدًا للمرأة»، وقوله طورًا آخر: «وأما جواز إبطال هذه العــادة، أي عادة تعدد الزوجات 

فال ريب فيه».

على أن مفكري الســلفية الجديدة، أولئك الذين نعدهم مكملين للدرس العبدي (نسبة إلى 
د عبده) ســلكوا في النظر في قضية المســاواة بين الرجل والمرأة مسلك االجتهاد  الشيخ محم
األقصــى، ذاك الذي يبلغ مرتبــة التجديد في الدين، فنزعــوا رداء التــردد والجمود، ودفعوا 
بالقول فــي اتجاه التحّرر واالنعتــاق، ومواءمة ما تحقــق من تطور علــى درب االلتزام بحقوق 

اإلنسان.

كذلك نَجد عالل الفاسي في كتابه «مقاصد الشريعة اإلســالمية ومكارمها» يبتكر ما يسميه: 
«أمر اإلرشاد» نفسح له المجال لنقرأ عرضه هذا المفهوم كما يوحيه: «إن المتتبع لمناهج القرآن 
نة في عرض األحكام الشــرعية َيجدها تســلك طرقاً كثيرة لتحقيق آمالها: فتارة بالوجوب أو  والس
المنع الصريحين، وتارة بالتدرج في التشريع مع اســتكماله في حياة الرسول، وتارة بتنفيذ الحكم 
في بعض صوره، والتســامح في الصور األخرى، مع إعطاء األمر عن طريق الرشــاد باستكماله إذا 
تمت أسباب اســتكماله الشــرعية. وهذا ما تمكنا أن نسميه: «أمر إرشــاد»، وما نعتبره أصًال من 
أحوال التشــريع دلّ عليه بمقصد شــرعي، والمقاصد الشــرعية كلها دالالت على أحــوال األحكام 

ومسالك عللها»(3).

محمد رشــيد رضا: نداء للجنس اللطيف، منشورات المنار (من دون تاريخ ومن دون ذكر سنة الطبع)، ص 24. غير أننا نفيد   (1)
أن الكتاب كتب بطلب من مسلمي الهند ليقدم بمناسبة االحتفال بذكرى مولد الرسول الكريم سنة 1351 هجرية.

المرجع السابق، ص 47.  (2)
عالل الفاسي: مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، مكتبة الوحدة العربية (د. ت) الدار البيضاء، ص 242 - 244.  (3)
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هذا التدرج في تطبيــق المقاصد البعيدة في األحكام، أو هذا اإلرجــاء في تنفيذ األحكام على 
الوجه الذي تســتوجبه مقاصد الشــريعة اإلســالمية، ينطبق أفضل ما يكون االنطباق على المقصد 
البعيد للشــارع في تعــدد الزوجات: «ومن األمثلة ألمر اإلرشــاد فــي نظرنا قوله تعالــى في تعدد 
الزوجات بعــد أن حصره في أربع: ﴿ h g f e d ﴾ [النســاء: 3]. فقد أرشــد الشــارع إلى 
االكتفاء بالواحدة عند الخوف من عدم العدل، وهو على ما نرى أمر األمة جمعاء ليستكملوا ما قصد 

إليه الشارع من إبطال التعّدد مطلقاً»(1).
قصد الشــارع، إذ جعل العدل بين النســاء حال تعدد الزوجات مســتحيًال في حقّ اإلنسان، مع 
إباحة التعّدد مــن حيث المبدأ يأتي فــي توافق تام، مع ما يقــّرره الخالق ـ عز وعــال ـ من مبدأ 
المســاواة بين الرجل والمرأة فــي الكرامة والحرية، والمســاواة في الضعف البشــري. لقد أعلن 
اإلســالم أن «الغواية وقعت آلدم وحواء على السواء، أغواهما الشــيطان، وأن اهللا تعالى تاب عليهما 
بعدما غوى وعصى (...) وإذًا فال مســؤولية على المرأة في تلك الغواية المغفــورة (....)، ثم أعلن 
الرســول أن النساء شــقائق الرجال في األحكام (...) فالواجبات والمحظورات الشرعية تخاطب بها 
الرجل والمــرأة، (...) فهي كالرجل في الكرامة، وهي كالرجل في حقهــا في الحياة، وهي مثله في 

الحرية، وهي مثله في المسؤولية»(2).
كذلك يبلغ فقه المساواة بين الرجل والمرأة في الفقه اإلسالمي المعاصر، على النحو الذي يبشر 
به فقهاء اإلســالم من أمكنهم أن يطلعوا على أحوال األمم المتقدمة عن طريق الرحلة إلى أوروبا (كما 
د عبده العالقات الكبرى  هو الشأن عند رفاعة الطهطاوي ونظرائه من الالحقين عليه)، ويرمم له محم

المميزة وكليات القواعد، ويدفع به رجال السلفية الجديدة خطوة جديدة، جريئة وعملية إلى األمام.
غيــر أننا ال نملك إّال أن نســجل في أســى وأســف ظهور نزعات ارتكاســية ارتداديــة في فقه 
المســاواة(3)، بل في االجتهاد عامة، َبَلْــهَ ادعاء التجديد في الدين. وإننــا إذ نقرأ بعض الفتاوى أو 
د عبده ينعتهم بخصلة العميم فنحن  ن كان محم نسمع بعض الخطابات، أو نشاهد أحاديث البعض ِمم
نتبين انزالقاً رهيباً يســلك بالقوم ســبيًال، ويبعدهم كل يوم عن طريق المقاصد الشرعية، وإدراك 

المغزى البعيد من الشرع اإللهي، ذاك الذي يقوم حيث مصلحة الخلق.

المرجع السابق، ص 240 - 244.  (1)
المرجع السابق، ص 244.  (2)

ال أدري كيــف يكون إلغاء الشــرع وإعمال المقاصد، الخاضعة للرأي والهوى، جرأة وإقداماً، وإنفاذ الشــرع الحكيم الذي قد   (3)
ال نصــل ِإلَى مقصده، عجزًا وقصورًا منا، نكوصاً وارتكاســاً؛ فيجب الوقوف وســطاً بين اإلفراط والتفريــط، واللبث ملياً قبل 
 إصــدار األحكام، والتجرؤ على أحكام الحكيم. وهذا الملحظ يســري على اآلراء الســابقة أيضاً، فليتنبــه لذلك وال يؤخذ ِإال

بعدله، واهللا المستعان. (المراجع)
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نقصد بذلك ما أقدمت عليه المملكة المغربية، إذ أصدرت القانون الجديد المتعلق باألســرة في 
المغرب (المدونة الجديدة لألسرة ـ قانون 3 فبراير 2004) فنحن نحسب أنها محاولة إسالمية تدفع 
بقضية المســاواة بين الرجل والمرأة في الفقه اإلســالمي المعاصر خطوة جديــدة، تحمل عددًا من 
صفات الجرأة واإلقدام. وقد يلزم التذكير ـ قبل الحديث عن المحاولة هذه ـ بأمرين اثنين: أولهما: 
أن صياغة قانون مدونة األســرة في المغرب في صيغته الجديدة كان الجتهاد جماعي جمع، باإلضافة 
إلى ثلة من علماء اإلسالم فقهاء الشريعة اإلسالمية، علماء من اختصاصات عّدة من الرجال والنساء 
على الســواء، وممثلين عن فعاليات المجتمع المدنــي، وأعضاء من جمعيات عن حقوق اإلنســان في 
المغرب، ثم إن االجتماعات العديدة التي َتّم عقدها قد امتدت شــهورًا عديدة متصلة كان االختالف 
في الرأي (بين ممثلي المجتمع المدني وعلماء رجال الشــريعة يبلــغ درجة من االجتهاد والخالف في 
ا تســبب، أكثر من مرة، في رفض االجتمــاع، وإخبار الملك بالخالف  ة الواحدة ِممالرأي في القضي
ومســتواه مع مطالبته بالتدخل قصد البت في القضية. وثاني األمرين: أن ملك المغرب لم يفتأ عن 
التذكير، في كل مرة يحترم فيها الخالف وتتباعد الشقة بين رجال الشريعة (والسالكين منهم سبيل 
التشــّدد، إن لم نقل مالمســة الغلو في الدين) وبين فعاليات المجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن 
حقوق اإلنسان، بأن صفة أمير المؤمنين التي سّجلها بموجب الدســتور المغربي َتمنعه (كما يقول في 
م اهللا وأن  الخطبة التي وجهها إلى البرلمان قصد عرض مســودة قانون األسرة عليه) أن ُتحلّ ما حر
ة، ِلما  تحرم ما أحله «نظرنا السديد ارتأى أن يعرض مشــروع مدونة األسرة على البرلمان، ألول مر

يتضمنّه من التزامات مدنية، علماً بأن مقتضيات الشريعة هي من اختصاص أمير المؤمنين.
المدونة الجديدة لألســرة في المغرب هــي إذًا، في نهايــة القول، ثمرة اجتهــاد جمعي، تجعل 
التزامات مدنية (ومن ثم اقتضــاء المصادقة عليها تحت رقابة البرلمان مــن قبل ُممثلي األمة، بغض 
النظر عن متانــة أو ضعف معارفهم الدينية)، في الوقت الذي تكــون المدونة فيه محاولة جديدة في 
تطوير فقه المساواة في اإلسالم، وهذه تقضي التوفر على المعرفة الدينية الصحيحة التي ال تكون إال 
لمن تمكنهم عليهم بالشــرع اإلســالمي من االرتقاء إلى درجــة االجتهاد، وســلوك درب التجديد في 
الدين ـ كما أنها من جهة المســؤولية العظمى التي تؤول إلى ملك البالد بحســبانه أميرًا للمؤمنين، 
وبالتالي رئيساً لدولة دينها اإلسالم، تستدعي مراعاة مقتضيات شرعية ال شأن فيها للتمثيلية الشعبية، 

وال مجال فيها لخالف سياسي، أو تباين مذهبي في النظر إلى الدين ومكانته في المجتمع».
لســت أريد أن أقف عند المدونة وقفة تحليل فقهي أو قراءة قانونيــة ـ فتلك طريق أخبرنا في 
التمهيد لهذا الحديث أننا ال نسلكها ـ وإنما أوّد التنبيه إلى نقط تتصل بقضية المساواة بين الرجل 

والمرأة (ولفقه تلك المساواة تحديدًا) من حيث إن تلك القضية من متطلباتنا في هذه الورقة:
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أول ما تبتدئ به المدونة ـ البنود المطرية التمهيدية الضرورية في كل قانون تشــريعي عام ـ أ ـ  
هو التأثير على مبدأ المســاواة التام بيــن الرجل والمرأة على وجه الــدوام، غايته اإلحصان 

والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة.

المساواة بين الرجل والمرأة في سن الزواج (18 سنة)، ويعتبر كل من الفتى والفتاة دون هذه ب ـ  
السن (مع شرط التمتع بالقوى العقلية) قاصرين، فال ينعقد زواجهما.

تقّرر المدونة أن «الدية حقّ للمرأة، تمارســها الراشدة بحســب اختيارها ومصلحتها» (المادة ج ـ  
24). كما تقرر أن «للراشــدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها» 
(المادة 25). وبعبارة أخرى فالمدونة تقضي، في أمر الوالية، بالمساواة بين البكر والثيب ما 

دامت تسكت عن ذلك.

تتوســع المدونة في أحكام تعدد الزوجات، إذ تفرد لها سبعة مواد (من أساس ثماٍن هي موضوع د ـ  
باب كامل، فهي معظم فصول القســم الثالث من األقسام العشــرة من المدونة)، وتلك األحكام 
التــي تقارب كما تقرر أن «للراشــدة أن تعقد زواجها بنفســها، أو ترفض ذلــك ألبيها أو أحد 
أقاربها» (المــادة 25). وبالتالي ففــي المدونة مراجعة شــاملة لدور الولــي والوالية في عقد 
النكاح، وفيها تســوية كاملة بين الثيــب (ولهذه أن تتولى أمر تزويج نفســها بنفســها كما هو 
معروف في الفقــه)، والبكر (وفقهاء اإلســالم درجوا على اعتبار وجود الولي شــرطاً ملزماً في 
إتمام عقد النكاح). ال تعلق المدونة المساواة في ذلك على هذه النقطة، ولكنها تفيد ضمناً ما 

دامت تسكت على التفصيل، وتعّم الحكم على الراشدة.

تتوسع مدونة األســرة في أحكام تعدد الزوجات، وما كان لها أن تكون على حال أخرى بالنظر إلى هـ ـ  
تركيب الهيئة التي صاغت فصول المدونة وأقسامها. تتوسع في أحكام أحوال إباحة التعدد من حيث 
المبدأ مع التنصيص في مادة مســتقلة (المادة 40) على أن األصل والحال الطبيعي بالتالي «تمنع 
التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما تمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج 
عليها». تتوســع المدونة (والتوسع في القانون حصر، وفقهاء اإلسالم اعتادوا على القول إن الوكالة 
متى فصلت قصرت) في أحكام تعدد الزوجات فتفرد لها سبع مواد من أصل ثماني مواد، هي معظم 
فصول القســم الثالث، والتوســع في األحكام تجعل الزوجة األولى مشــاركة فعلية في إمضاء قرار 
المحكمة بالموافقة على طلب الزوج في ضّم زوجة ثانية إلى زوجته األولى (من مقتضيات المدونة 
إحداث محكمة تدعى محكمة األســرة تختص بشــؤون األسرة وجلســات للنظر في طلب التعدد من 
جانب، والبّت في طلب التطليق من جانب آخر، وللســعي من أجــل الصلح بين الزوجين إذ يطلبان 

الطالق أو يطلبه أحدهما).
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ذلــك أن الطالق (وهذا هــو التنبيه الخامــس واألخير الذي أتــى به) قد جاء فــي المدونة و ـ  
الجديدة لألسرة في المغرب محاكاً بشروط ثقيلة تدور في جوهرها على اعتبار الطالق قرارًا 
ثنائيــاً يتخذه كل من الزوج والزوجة، وال مكان فيه لغضــب أو انفعال، وال يمضي الحكم فيه 
إال بعد الفشــل في عقــد الصلح بين الزوجين «الطــالق حل ميثاق الزوجية، يمارســه الزوج 
والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقاً ألحكام هذه المدونة» (المادة 78). 
ومن أحكام المدونة كذلك أن للزوجة أن تشــترط، قبل إمضاء عقد الزواج، حقّ التمليك في 
إيقاع الطالق. ونتيجة لهذا الحقّ فإن مادة خاصة (المادة 89) تقرر: «إذا أملك الزوج زوجته 
حقّ إيقاع الطالق كان لها أن تســتعمل هذا الحقّ عن طريــق تقديم طلب إلى المحكمة طبقاً 

ألحكام...».

نأتي بهــذه التنبيهات على فصــول محّددة من المدونة الجديدة لألســرة تقديــرًا منا أن هذه 
المدونة (من حيث تكوين اللجنة الموسعة التي صاغت بنودها)، ومن حيث حرص الدولة في المغرب 
على التمييز في تشــريع أحكامها، بين االلتزامات المدنية للدولة، وبين المقتضيات الشــرعية (كما 
يقول الملك ويعتبرها نفســه، بحســابه أميرًا للمؤمنين، مؤتمناً عليها)، تقديرًا منا أن هذه المدونة 
خطوة على درب فقه المســاواة بين الرجل المرأة في التشريع اإلســالمي المعاصر، ومن حيث هي 
كذلك فهي تســتدعي على رجال الفقه في بالد اإلســالم أن يعملوا فيها النظر، وأن يطرحوها على 
بســاط الفكر الســامي والفحص المقارن. على أن المدونة الجديدة لألسرة في المغرب تحمل على 
طرح جملة من األســئلة تتصل بما صادفته من قبول أو إعراض من المجتمــع المغربي في مكوناته. 
وأسئلة تتعلق بمدى الموافقة أو المخالفة بين التشريع، إذ يكون نظرًا قانونياً وفقهياً أياً كان اتصاله 
بالواقــع المعيش، وبين الواقع الفعلي في شــروطه الثقافية، وفي مكوناته النفســية التي تضرب في 
الالشــعور الجماعي بعيدًا. التساؤل حول المدونة الجديدة لألســرة في المغرب من حيث االستجابة 
لها طوعاً أو كرهاً، من حيث اعتبارها نقلة كيفية حديث المســاواة بين الرجل والمرأة، أو اعتبارها 
خطوة خجولة مترددة وغير كافية. هذا التســاؤل يثير قضايا أخرى، من العســير أن نقول عنها إنها 
قضايا جانبية أو هامشــية، إنها قضايا تتصل باالقتصاد طورًا، وبالثقافــة طورًا آخر، وبإدراك معنى 

االجتهاد الجماعي في الدين طورًا ثالثاً.
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يتطلب البحث فــي فقه الواقع التوّقف أمام الفقه ودوره في القرن الواحد والعشــرين، والواقع 
الذي يعكس المتغيرات العميقة في الحياة الفرديــة واالجتماعية والتي تروج لها العولمة بما تحمله 

من قيم ومفاهيم وبما تفرضه من تداخل في المصالح.
ويتطلب ثانياً التوقف أمام المظاهر األساســية المكونة للواقع الجديد الذي يواجه المســلمين 
اليوم، ســواء في المجتمعات التي يشــكّلون فيها أكثرية مطلقة، أو في المجتمعات التي يشكّلون فيها 

أقليات صغيرة.
في األساس، وكما يقول اإلمام الشــاطبي(1) فإن «األحكام لم تشرع ألنفسها، بل شرعت لمعاٍن 
أخرى في المصالــح» أي: الغايات. وهــذا يعني أن البنية الذاتية للتشــريع اإلســالمي وخصائصه 

ومقاصده األساسية، كل أولئك محكوم بقانون الغاية ال بمنهج التقرير.
وفي األســاس أيضاً، وكما يقول اإلمام ابن تيمية: «إن كل مــا خرج عن العدل إلَى الجور، 
وعن المصلحة إلَى المفســدة، وعن الحكمة إلَى العبث فليس من الشريعة»، وهو ما أشار إليه 
اإلمــام القرافــي أيضــاً بقوله: «إن كل ســبب شــرعه اهللا لحكمة ال يشــرعه عنــد عدم تلك 

الحكمة»(2).

الموافقات في أصول الشريعة، ج 2، ص 387.  (1)
الفروق، ج 3، ص 171.  (2)
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وقد أرســى اإلمام الغزالي قاعــدة عامة بقوله: «أشــرف العلم ما ازدوج فيه العقل والســمع، 
واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم أصول الفقه من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صنو الشرع والعقل 
ســواء الســبيل، فال هو تصرف ِبمحض العقول بحيث ال يتلقاه الشــرع بالقبــول، وال هو مبني على 

محض التقليد الذي ال يشهد له العقل بالتأييد والتسديد»(1).
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ترســم صورة الواقع اإلســالمي فــي مطلع القــرن الواحد والعشــرين خطوط كثيــرة متداخلة 
ومتنافرة، من هذه الخطوط:

أوًال: ظاهرة اإلقبال على الدين، ليس في المجتمعات اإلســالمية فحسب، ِإنَما في المجتمعات 
العقائدية العديدة األخرى.

إن الدراســات اإلحصائية لألمــم المتحدة تقول: إن من هذه العوامل اتســاع ظاهــرة التدّين. 
تعكس هذه الظاهرة األرقام التالية:

في عام 1900 كانت نسبة المؤمنين (بالمســيحية واليهودية واإلسالم والبوذية والهندوسية)  –
تعادل 67 بالمائة من الناس.

في عام 2005 ارتفعت النســبة إلَى 73 بالمائة، ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها لتصل في  –
عام 2050 إلَى 80 بالمائة.

تترافق هــذه الظاهرة مع ظاهرة التعصب. وبقدر ما تكون ظاهــرة التدّين إيجابية وبناءة تكون 
الثانية ســلبية وهدامة. تبرز هذه الحقيقة من خالل اتساع مساحة التشــابك بين الدين والسياسة؛ 
من الهندوســية في الهند، إلَى البوذية فــي تايالند، إلَى اليهودية في إســرائيل، إلَى اإلنجيلية في 

أمريكا، وإلى اإلسالم في الشرق األوسط.
ثانياً: ظاهـــرة التداخل المجتمعي بين المســلمين وأهــل األديان والعقائد األخــرى، وخاصة 
المســيحيين منهم. ففي عام 1900 كان 80% من المسيحيين في أوروبا وأمريكا الشمالية. أما اآلن 
فإن ثلثي المســيحيين يعيشــون في العالم الثالث حيث يســتوطن اإلســالم. هذا يعني أَنه لم تعد 

المسيحية دين الرجل األبيض، أو دين الغني، أو دين المستعمر.
ويرى د. أندرو والز من جامعة أدنبرة: إن األحداث المكونة للمســيحية في القرن 21 تجري في 

.(Post Christianity) آسيا وأفريقيا، وأن المجتمع األوروبي هو مجتمع ما بعد المسيحية

المستصفى، ج 1، ص 2 لإلمام الغزالي.  (1)
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وضع هذان األمران، اإلقبال على التدين واالنتشــار المســيحي في جغرافية العالم اإلســالمي، 
اإلســالم والمســيحية في حالة تماس دائم. فإما تعايش واندماج وإما تصــادم وتفكك، األمر الذي 
يتطلّب فقهاً تشريعياً يتعامل مع هذه المستجدات االجتماعية الواسعة. ففي نيجيريا مثًال، قد تتجاور 
قبيلتــان واحدة مســيحية والثانية إســالمية، فــإذا اختلفتا على رعي الماشــية أو علــى رّي الحقول 
الزراعية، فإن اختالفهما يتحول إلَى تصارع ديني قبلي، ومنه إلَى خالف سياســي داخلي، فإلى أزمة 

في العالقات اإلسالمية ـ المسيحية على المستوى الدولي.
ثم إنّ اإلســالم الذي كان غريباً عــن أوروبا وأمريــكا، أصبح حاضرًا فيهــا بماليينه العديدة 
والمتزايــدة باضطراد، بل أصبح جزءًا من هّمها اليومي، وهو أضــاَف بثقافته وفقهه لوناً جديدًا لم 
يألفــه الكثيرون من األوروبييــن ولم يتآلفوا معه. وهــو واقع جديد أيضاً يحتاج إلَــى مواكبة فقهية 

لتنظيم العالقات بين المسلمين وسواهم بحكمة وسماحة وبعد نظر.
ثم ان ارتفاع وتيرة التطرف الديني، واتســاع مساحات التوظيف السياســي للدين، والتوظيف 
الديني للسياسة، وان كانت مظاهرهما السلبية بيّنة في العديد من المجتمعات المختلفة في العالم، 
ِإال أَن مؤشــراتهما في مجتمعاتنا العربية تبعث على القلق الشديد؛ األمر الذي يتطلّب مقاربة فقهية 

مباشرة لهذا الواقع المستجد.
ثالثاً: ظاهرة هجرة المســـلمين للعيش في مجتمعات غير إسالمية، إما ألســباب اقتصادية أو 
اجتماعية أو ألسباب سياســية. وتســود في دول هذه المجتمعات قوانين مدنية ـ ال دينية ـ (االتحاد 
األوروبي ـ كندا ـ أستراليا ـ الواليات المتحدة). أو قوانين متأثرة بالمسيحية (دول أمريكا الجنوبية) 

أو بالهندوسية (الهند) أو بالبوذية (تايالند وسنغافورة).
هذه المتغيرات الديموغرافية َتحتاج إلَى فقه مواكب لها بحيث يراعي الحاجات والتحديات التي 

يواجهها المسلمون:
ًال: كأقليــة غير حاكمــة، علماً بأن الفقه اإلســالمي في جوهره هو فقه لألكثرية اإلســالمية  أَو

الحاكمة.
ثانياً: كأقلية تعيش وسط مجتمع يختلف عنها في عقيدته، وفي عاداته وتقاليده.

من ذلك مثًال ضرورة اإلجابة عن الســؤال التالي: هل يمكن مثًال، االستناد إلَى اآلية القرآنية 
الكريمة التي تقول: ﴿ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [المائدة: 5] ِلحلّ إشــكاليات 

التمسك بمبدأ الذبح الحالل للخراف على قارعة الطرق في المدن الغربية؟
ثالثاً: كجماعة تعيش مع جماعــات متعددة األديــان والعقائد والمذاهب منها مــا هو من أهل 

الكتاب، ومنها من ال يؤمن بأي كتاب.
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بين الثوابــت اإليمانية المطلقة والمتغيرات االجتماعية واإلنســانية المتحركة مســاحة واســعة 
لالجتهاد ال يمألها إال العقل.

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ﴿ :واهللا تعالى يقول
½ ¾¿ Ã ÂÁ À ﴾ [األحزاب: 72].

ولقد اختلف المفســرون في معنى لفظ األمانة التي حملها اإلنســان. ومــا هي عندي إال العقل 
الذي وهبه اهللا اإلنسان من دون سائر المخلوقات، فترتبت عليه من جراء ذلك مسؤوليات لم تترتب 
ة هذا التفسير أن هذه  عليها، وهي المســؤوليات التي تترتب على حرية االختيار. والدليل على صح
 z y x w v u  ﴿ :اآلية جاءت في سياق الدعوة القرآنية إلَى اعتماد القول السديد
} |❁~ ے ¡ ¢ £ ¤... ﴾. وما ســداد القول ِإال من ســداد الفكر، وبه 

يكون صالح العمل وغفران الذنوب»(1).

إن عمليــة التفكير والتدبير تقوم علــى الحرية. وبالتالي فإن االجتهاد مــا كان ليكون من دون 
حرية فكرية ُتمكّن المجتهد من مواءمة الواقع على النّص.

لقد ورد في القرآن الكريم فعل «َعقََل»، ووردت الدعوة إلَى التأّمل وتحكيم العقل في أكثر من 
ثمانمئة موضع. وأمرنا القرآن الكريم بالنظر بما يعني أن التفكر والتأمل والتعقل والدراسة والبحث 
د  في الكون وفي أنفســنا، هــو فرض إلهي علينــا االمتثال له والعمــل بموجبه. ويقول الشــيخ محم
الطاهر بن عاشور: «إن اهللا عندما خلق العقل لإلنســان أكنّ فيه حقيقة الحرية، وخوله استخدامها 

باإلذن التكويني المستقر في الخلقة»(2).

«فاالعتقاد الصحيح ال يمكن الوصول إليه ِإال عن طريق التفكير الصحيح، واإليمان ال ُيقبل إذا 
لم يكن منبثقاً عن تفكير حّر واقتناع ويقين ال ُيخالطه شــّك، فال عبرة بما كان منبثقاً عن تقليد أو 
إكراه؛ ألَن أّياً منهما ليس طريقاً إليمان ســليم، فالتقليد خضوع لسلطة المجتمع أو تقديس لآلباء، 
ا يعني غياب سلطان العقل والتفكير، وبالتالي فهو واإلكراه رديفان من حيث انعدام االختيار، ولن  ِمم
يكون أّي منهما مجدياً كطريق لإليمان؛ ألَنهُما ليسا وســيلة من وسائل اإلقناع، أو التفكر الذي بني 

عليه اإليمان»(3).

محمد بعلبكي: «مفتاح النهضة في نور القرآن». (محاضرة ألقيت في المركز الثقافي اإلسالمي، بيروت، 14 فبراير 1980.  (1)
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «أصول النظام االجتماعي في اإلسالم»، ص 169.  (2)

عبد الرحٰمن حللي: «حرية االعتقاد في القرآن الكريم»، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط2001م، ص 82.  (3)
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وفي الحديــث النبوي الشــريف: «إنّ اهللا ال يقبل صــالة عبد وال صومه وال حّجــه وال عمرته 
ا يقول من أنواع البّر إذا لم يكن يعقل». وال صدقته وال جهاده وال شيئاً ِمم

ا خلق العقل قال له: اقعد فقعد، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: أقبل فأقبل،  فاهللا 8 لَم»
ـم فتكلم، ثم قال له: أنصت فأنصت، ثم قال له: اســمع  قال له: تكلـ قال لــه: انظر فنظر، ثم ثم
فسمع، ثم قال له: افهم ففهم، ثم قال له: وعّزتي وجاللي وعظمتي وسلطاني وقدرتي على خلقي ما 
خلقت خلقاً هو أكرم علّي وال أحــّب إلّي منك، وال أفضل عندي منك منزلــة؛ ألني بك أُعرف، وبك 

أُعبد، وبك أُحمد، وبك أعطي وبك أعاقب ولك الثواب».
ال بّد في االجتهاد الفقهي الذي يعمل فيه اإلنســان عقله الستنباط األحكام والقواعد الشرعية، 
من التمييز بين النــّص الديني وفهم النّص. فالنص في القرآن الكريم هو كالم إلهي، ولذلك فإنه 

يمتاز بصفات رئيسة ثالث:
أوًال: القدسية المستمدة من اهللا القدوس.

ثانياً: اإلطالقية، بمعنى أَن المحدود من كلمات السور واآليات القرآنية يحمل الالمحدود من 
 ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ،المعانــي

[الكهف: 109].

ثالثاً: الديمومة، بمعنى أَنه نّص ثابت ال يتبــّدل وال يتغير؛ ألَن مصدره هو اهللا 4 أوحى به 
د ژ . إلَى رسوله محم

وخالفاً لذلك فإن فهم النّص يتسم بصفات ثالث مختلفة تماماً:
ًال: اإلنســانية: بمعنى أَنه فهم إنســاني. وكل ما هو إنســاني مفتوح على الصواب والخطأ.  أَو

ولذلك فإنه فهم غير مقدس بخالف النّص المقدس.
ثانياً: النســبية: بمعنى أَن الفهم اإلنســاني للنــّص اإللهي المطلق المعرفة هو فهم نســبي 
المعرفة. يزيد أو ينقص بنســبة مســتوى علم المجتهد في زمان معيــن، وفي ظروف معينة. 

بخالف النّص الذي شاءه اهللا تعالى أَن يكون صالحاً لكل زمان ومكان.
ثالثاً: التغييرية: بمعنى أَن نســبية الفهم اإلنســاني غير المقّدس لنّص إلهي مقدس ومطلق 
المعرفــة، تحتم مراجعة دائمــة لهذا الفهم فــي ضوء المتغيــرات التي تطرأ علــى الحياة 

اإلنسانية، وما يتكشف لإلنسان من آيات ربه في نفسه وفي الكون من حوله.
في ضوء ذلك يمكن القــول: إن ما جاء به المجتهدون األَولون على أهميته فإنه ليس مقّدســاً، 
وليس مطلقاً، وليس ثابتاً ودائماً، ولكنه يشــكل ثروة تراثية وأساساً فكرياً، وخلفية فقهية لالعتماد 



فـــقــــه الــتــوقــــع400 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

عليها، ولالســتنارة بها، وللقياس عليهــا، ولكنها مفتوحة دائماً وبالضرورة علــى التطوير والتحديث 
والتغيير، وحتى على التخلي واإللغاء بشــرط واحد، وهو أن يســتند ذلك كله إلَــى الثوابت القرآنية 

الكريمة، واألحاديث النبوية الصحيحة.

وألن القضايا المعاصرة التي يواجهها اإلسالم اليوم في العلوم اإلنسانية، وفي الطب واالقتصاد 
والمال واالجتماع، وفي الحرب والســلم وســواها هي على درجة كبيرة من التعقيــد والتداخل. فإن 
االجتهاد من حيث هو عمل العقل الستنباط األحكام من الثوابت لم يعد عمل إنسان واحد، ولم يعد 
باإلمــكان أن يكون عمل إنســان واحد، بل أصبح ـ بل يجــب أن يصبح ـ عمل مجالــس فقهية تضّم 
متخصصين فــي علوم الدين من جهــة، وفي علوم القضيــة الحياتية التي يتطلــب االجتهاد العقلي 

بشأنها، قال اهللا تعالى: ﴿ m l k j i h g ﴾ [الحجر: 9].

ـه ليس حافظاً  والذكر الذي أنزلــه اهللا هو القــرآن الكريم، واهللا حافظ لهــذا الذكر، ولكنـ
لتفســيراتنا ولمفاهيمنا والجتهاداتنا له، إن كل التفســيرات والمفاهيم واالجتهادات اإلنســانية قد 

تتغير وتتبدل، ويبقى النّص اإللهي وحده ثابتاً ومستمرًا بحفظ اهللا.

ال يقلّل ذلك على اإلطالق من أهمية االجتهادات التي تزخــر بها مكتباتنا الفقهية، فما كان 
لوا إليه من استقراء للنّص، ومن استخراج لألحكام  لوا إلَى ما توص للمجتهدين السابقين أن يتوص
ــة الفكرية التي منحها اهللا لإلنســان، وضــرورة العمل  من متنه، لــو لم يدركوا أهميــة الحري
بمقتضاها، ولو لم يعملوا عقولهم على صياغة األحكام الفقهية التي توصلوا إليها.. وهذا اإلدراك 
ليس وقفاً عليهم، بل ِإنهُ حقّ لكلّ مســلم، وواجب على كلّ عاِلم مختّص تتوفر فيه ولديه األسس 

التي تؤهله لالجتهاد.

ـ : «عليكم بالنمط األوســط الذي يلحق به  يقول اإلمام علي بــن أبي طالب ـ كّرم اهللا وجهــه 
الناس ويرجع إليه الغالي» (أي: المتطرف).

ويقول اإلمام الشــاطبي في الموافقات (وهو مؤسس علم مقاصد الشريعة): «إن الشريعة جارية 
في التكليف ِلمقتضاها على الطريق الوسط العدل اآلخذ بين الطرفين بقسط.. فإذا نظرَت إلَى كليٍة 
لها جيدًا حاملة على التوســط واالعتدال، ورأيت التوســط فيها الئحاً، ومسلك االعتدال  شــرعية فتأم

واضحاً، وهو األصل الذي ُيرجع إليه، والعقل الذي ُيلجأ إليه».
إن االجتهاد من حيث هو إيمان بالوحي وإعمال للعقل في الوقت نفســه، رافق الفكر اإلســالمي 
منذ نشــأته األولى. وهو يحاول أن يشــقّ طريقــه اليوم بين الســلفية والتجديد، وبيــن الماضوية 

والحداثة، وبين األصالة والمعاصرة.
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د أركون تشريح أسباب  ولقد حاول المفكر اإلسالمي (الفرنسي ـ الجزائري األصل) الدكتور محم
عدم مواكبة الفقه اإلســالمي للواقع المعاصر، فعــزا ذلك إلَى االنفكاك عن اســتخدام العقل، ففي 
محاضرة له حول هذا الموضوع ألقاها في الكويت(1) رأى الدكتور أركون «أَنه بين المسيرة التاريخية 
للفكر اإلسالمي التي سبقت أوروبا في االستشعار بضرورة التنوير في استعمال العقل، واالعتماد عليه 
إلنتــاج معارف علميــة، أدت إلَى تطوير اإليمــان الديني، وإلعطــاء اآلالت التفكيريــة للعقل الديني 

اإلسالمي، وهو ما سمح للعقل اإلسالمي أن ينتج ما أنتجه في القرون الستّة األولى من الهجرة».
والحظ أَن «العقل المســلم وصل في اجتهاداته وإنتاجاته إلَى أن يتبنى المواقف اإلنســانية من 

«األنسنة» التي يتصل بها الفكر الفلسفي منذ بدايته في اليونان مع الفالسفة المعروفين».
ِإال أَنه أِســف؛ ألَن «هذه المسيرة التاريخية للفكر اإلســالمي توقفت، وهذا التقّدم في احترام 
العقــل وتأييده تراجع حتى فــي علم الكالم، مع التيــار المعتزلي الذي أصبح ممنوعاً بعد انتشــار 
العقيــدة القادرية، التي أصدرهــا الخليفة القادر عــام 1017م. وهذا التدخل السياســي في حرية 
واســتقالل العقل أســاء إلَى الفكر اإلســالمي، وإلى الفكر الناطق باللغة العربية، ومنذ نَجاح تلك 

العقيدة القادرية اختفى الفكر المعتزلي إلَى يومنا هذا».
وأشار الدكتور أركون إلَى ما سماه كتاباً مهماً أثر في مستقبل العقل في تاريخ الفكر اإلسالمي 
حتى يومنا هذا، وهو كتاب أبي حامد الغزالي «فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة»، الذي رّد عليه 
ابن رشــد بكتاب آخر أكثر أهميــة وهو «فصل المقال فيمــا بين الحكمة والشــريعة من االتصال»، 
واجتهد فيه ابن رشد إلبراز مســؤولية العقل الديني والعقل الحّر الذي يعتمد على الفلسفة، في ما 

يقوله العقل وما يطرحه من مشاكل بكلّ حرية ومسؤولية.
وقال إن ابن رشد حاول أن ُيفهم المسلمين، وأن يلفت الفكر اإلسالمي إلَى أَنه يجب الجمع بين 

العقل الديني كي يتفاعل دائماً مع العقل الفلسفي».
إن التفكير في اإلســالم كما يــرى الدكتــور صالح مولى(2) مــن زاويتين: اإلســالم الضحية، 
واإلسالم المخلّص. وهو ضحية؛ ألَنهُ ذهب في ظنّ الحداثيين أَن التقدم ال يتحقق إال بإعالن الحرب 
على اإلســالم وإبعاده عن الحيــاة العامة».. «وهو مخلّــص؛ ألَنهُ قادر على أن يــرّد إلَى األّمة عّزها 
ومجدها، وقد فقدتهما بالغــزو». ولكن كيف يكون الخالص؟.. هنا ال بد مــن الوقوف أمام ظاهرة 

توظيف الدين في السياسة، وتقويل الدين ما لم يقله، أو ما يقال باسمه.

جريدة الحياة، 2008/12/25.  (1)
األصولية اإلســالمية: قراءة في مقدمات النشــأة والتطور، علي صالح مولى، مجلة المســتقبل العربي، بيــروت، العدد 358،   (2)

ديسمبر 2008، ص 121.
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فالدولة الدينية التي تلقت ضربات موجعة في مقاطع أساســية من التاريخ السياسي اإلسالمي 
المعاصر (ما أقدم عليه كمال أتاتورك من نســف ِلمرتكزها االستخالفي ســنة 1924م، وما أنجزه 
علي عبد الرازق في أطروحته االجتهادية الشجاعة «اإلسالم وأصول الحكم» سنة 1925م، وما بّشرت 
به حركات التحّرر الوطني، وبدأت تنفّذه دولة االستقالل على قاعدة الحكم المدني بوحي من تجربة 
الدولة القومية Etat-Nation في أوروبا) كان ُيعتقد بأَنها ســتترك المجال لتجربة في تنظيم الشأن 
والفضاء العامين في إطار إمكانات التفاعل اإليجابي مع تيارات التحديث، لكن العودة إلَى المطالبة 
بها سبيًال أوحد ِلمنجاة المسلمين أربكت مسارات التحديث، وأجهضت جهدًا تنويرياً كان يشقّ دروبه 

من أجل االنخراط في ثقافة العصر ومنطق التاريخ»(1).

٭ ٭ ٭

áªJÉN

ي الجوهري الذي يواجه العالم اإلســالمي في القرن الواحد والعشــرين، يتمثل في  التحــد إن
ة على المزاوجة بين ثوابت العقيدة ومتغيرات الحيــاة االجتماعية، وذلك من خالل  قدرة علمــاء األم
ك وملتزم في الوقت ذاته، ذلك اإلصالح في المجتمعات اإلسالمية يكون  القدرة على إنتاج فقه متحر

دينياً أو ال يكون.
إن القــرآن الكريم والســنّة النبوية الشــريفة باعتبار أَنهما مصدرا التشــريع األساســيين في 
اإلســالم، يشكالن القاعدة واألســاس لهذا اإلصالح المنشود، فالدين اإلســالمي كان أساس وحدة 

األمة، وأساس قوتها، وأساس نهضتها.
يؤكد ذلك ما ورد في القرآن الكريــم بقوله تعالى: ﴿ / 0 21 3 4 5 6 7 
8 9 : ; > = < ? @ ﴾ [األنفــال: 63]. وقد أدرك هــذه الحقيقة وأكد 
عليها ابــن خلدون بقوله: «إن العرب ال يحصل لهم الملك ِإال بصبغة دينية، من نبوة أو والية أو أثر 
عظيم من الدين على الجملة، والســبب في ذلك أَنهم أصعب األمم انقيادًا، بعضهم لبعض، للغلظة 
واألنفة، وبعد الهمة والمنافســة في الرياســة، فقلما َتجتمــع أهواؤهم، فــإذا كان الدين بالنبوة أو 
الواليــة، كان الــوازع لهم من أنفســهم، وذهــب خلق الكبــر والمنافســة منهم، فســهل انقيادهم 
واجتماعهم، وذلك بما يشــملهم من الدين الذهاب للغلظة واألنفة، الوازع عن التحاســد والتنافس، 

المرجع السابق، ص 129.  (1)
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فإذا كان فيهم النبــّي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمــر اهللا، ويذهب عنهم مذموم األخالق، 
ويأخذهم ِبمحمودها، ويؤلــف كلمتهم إلظهار اْلَحقّ، َتــّم اجتماعهم وحصل لهم التغلّب (الســيادة) 
والملــك، وهم مع ذلك، أســرع الناس قبــوالً للحق والهدى، لســالمة طباعهم من عــوج الملكات، 
وبراءتها من ذميم األخالق»(1). ثم ِإنهُ في خطبة الوداع التي ألقاها رســول اهللا ژ في آخر حج له 
قواعد مؤسســة ِلمبدأ اكتمال الدين، وإتمــام النعمة في ظلّ الرضا اإللهــي؛ فالخطبة كانت صدًى 
 S R Q P O N M L K ﴿ :نبوياً ِلما جــاء في القــرآن الكريــم

U T ﴾ [المائدة: 3].
فمن حيث األســاس فإن الخطبة النبوية الشــريفة تتضمن َمجموعة كبيرة مــن المبادئ العامة 
التي تشــكل ثوابت إيمانية ملزمة تنير للمســلمين اليوم في القرن الواحد والعشــرين الطريق إلَى 

مسؤولياتهم وواجباتهم الدينية:
أوًال: قال رســول اهللا ژ في الخطبة: «ســـأخبركم َمن المسلم، من َســـِلم الناس ِمن لسانه 
ويده»، إن الســالمة باللســان تعني عدم إلحاق األذى باآلخر ولو بكلمة، والسالمة باليد تعني عدم 
إلحاق الضــرر باآلخر بأي فعل، واآلخر هنا ليس المســلم فقــط، وليس المؤمن فقــط، ولكنه أّي 
إنســان؛ فالنبي ژ يقول: «من ســـلم النـــاس» أي كل الناس على اختــالف ألوانهم وأجناســهم 
وشرائعهم، إن هذا الحديث النبوي الشريف جاء في صيغة تبسيطية للقاعدة األساس التي وردت في 
القرآن الكريم والتي تقول: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - 
 ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .

[المائدة: 32].

لقد خلقنا اهللا 4 من نفس واحــدة، ولكن خلقنا ُمختلفين، وأرادنا أن نكــون مختلفين، بل إن 
 G F E ﴿ نات، ومع هذا االختالف دعانا 4 إلَى التعارفاالختالف هو آية من آيات اهللا البي
 ﴾ Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H
[الحجرات: 13]. وقد استشهد رسول اهللا ژ بهذه اآلية الكريمة في خطبة الوداع؛ فالتعارف هو الجسر 
الذي يربــط بين الجماعــات المتعــددة والمختلفة، وهــو الذي يجعــل من االختالف غنــى وثروة 

لإلنسانية. كذلك، هو الذي ُيحفّز على التدافع الحضاري، وعلى التطور المثمر والبناء.
إن النِبّي ژ يوّجه، بل يعلّم، وتعليماته ملزمة للمســلمين جميعاً، ومــن تعاليمه معاملة الناس 
بالحســنى ومجادلتهم بالتي هي أحســن، وعدم اإلســاءة إلَى أحد من الناس قوالً أو عمًال، إن كل 
تجاوز لهذه القاعدة في التعامل اإلنســاني هو تجاوز لوصية النبي ‰ ولتعاليمه، فقد نبّه ژ في 

المقدمة، ص 266، طبع بيروت، 1967م.  (1)
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الخطبة ذاتها: «إني أكاثر بكم األمم فال تســـودوا وجهي»، فماذا سيقول لرسول اهللا أولئك الذين 
استباحوا الدم الحرام، دم المسلم وغير المسلم؟ وماذا سيقول أولئك الذين أزهقوا األنفس البريئة 
والمطمئنة، وأعطوا أنفســهم األعذار والتبريرات؟... ألم ُيحّذر رســول اهللا ‰ في الخطبة من أن 

«من كذب علّي فليتبوأ مقعده من النار»؟
لقد ترك فينا كما قال ژ ما لن نضلّ بعده أبدًا إن اعتصمنا به؛ كتاب اهللا وسنّة نبيّه. وكتاب 

اهللا وسنّة نبيّه يؤكدان على احترام الكرامة اإلنسانية والحياة البشرية.

ثانياً: حّذر رسول اهللا ژ المسلمين من أن يعودوا بعده «كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»، 
وهو تأكيد لقولــه ژ : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»، ولكن من المحزن 
ومــن المخزي في الوقت ذاتــه أن يتحول االختالف بين المســلمين إلَى خــالف، والخالف إلَى 
شقاق، والشقاق إلَى صراع، والصراع إلَى استباحة للدم، إننا نسمع ونشاهد يومياً أنباء ومشاهد 
عن عمليات اســتباحة دماء مســلمين وأموالهم وأعراضهم على أيدي مســلمين آخرين، لقد حّذر 
الرسول ژ في خطبته الوداعية من: «إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم»، وتساءل ‰ : 
«أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد»، فبما ســيجيب أولئك الذين عصوا اهللا في كتابه، وعصوا الرسول 

في خطبته وأحاديثه؟

نعم، لقد بلغ رســول اهللا، وكان خير مبلّغ، ولكن المشكلة ليست في المبلّغ بل في أولئك الذين 
يصّمون آذانهم عن ســماع اْلَحقّ، ويتجنبون العمل به، بل ويعملون عكســه؛ فالرســول ژ شّدد في 
خطبته على وحدة المؤمنين، بل وعلى وحدة اإلنســانية، وقال: «إن ربنـــا واحد، وأبانا واحد». وإن 
«كلكـــم آلدم وآدم من تراب، وإنه ليس لعربي فضل على أعجمـــي، وال ألعجمي فضل على عربي 
وال ألسود على أبيض، وال ألبيض على أسود ِإال بالتقوى»، وفي هذا أرسى قاعدة للمساواة األخوية 

بين المؤمنين تتجاوز األلوان واألجناس والثقافات واللغات.

ثالثاً: وضع رسول اهللا ژ ثالث قواعد للعمل اإلســالمي العام في إطار هذه الوحدة الجامعة، 
وقد وردت هذه القواعد في خطبته الوداعية أيضاً، وهي:

1 ـ إخالص العمل هللا.
2 ـ مناصحة والة األمر.

3 ـ لزوم جماعة المسلمين.

ولو التزم المســلمون بهذه القواعد الثالث لَما كان بعض المجتمعات اإلسالمية يعاني من الغلو 
ا يترتب على ذلك من ضياع وعصيان وتشرذم. والتطرف والعنف، ِمم
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فالعمل المخلص هللا ال يكون بقتل األبرياء والفســاد فــي األرض، ومناصحة والة األمر ال يكون 
بالعصيان والتمرد، ولزوم جماعة المســلمين ال يكون بابتداع مفاهيم وآراء، وتكفير كل من ال يلتزم 
بها من الجماعة، لقد قال رســول اهللا ژ في خطبة الوداع: «ال تألو على اهللا، فَِإنُه من تأَلى على 
اهللا أكذبه اهللا»، لذلك ال شك في أَن اهللا سوف يكذب كل أولئك الذين يفترون على اإلسالم كذباً، 

ويسيئون إلَى الناس قوالً وعمًال.
أما في الفكر اإلســالمي فإن الدعوة إلَى االلتــزام بالمثل األعلى األخالقية تتداخل وممارســة 
ـه ليبدو أن الفصــل بينهما خروج على  الشــأن العام، وذلك اتســاقاً مع مبــدأ الغائية فيه، حتى إنـ
الدين، ويبدو ذلك جلياً في تحديــد وظائف الدولة على وجه اإلجمال عنــد اإلمام الماوردي(1)، إذ 
يجعل القيم والمفاهيم الكلية لألخالق التي هي ِقوام الدين، أساســاً لسياســة الدنيا، حيث يقول: 
«إقامة الدولة ِلحراســة الدين، وسياســة الدنيا»(2) أي: سياســة الدنيا َمحكومة بقيم الدين وِبمُثلُِه 
اإلنسانية، وهي سياســة معينة، قوامها قواعد من العدل المطلق حتى بين األعداء»(3)، والمساواة بين 
الشــعوب في االعتبار اإلنســاني، وعصمة اإلنســان باعتباره «القيمــة الكبرى» في هذا التشــريع، 
والتســامح تجاه المخالف في الديــن الذي ينهض ِبحقّه في الجنســية والمواطنة والؤه السياســي 
ا يورثه التمتّع بكافة الحقوق، دون َتمييز، بل وجوب البّر واألقساط إليه(4)،  للدولة في عقٍد أبدي، ِمم
وتحريم الظلم والعدوان والبغي بجميع ألوانه وصوره ومحاربة «العنصرية» بجميع صورها دون هوادة 

باعتبارها ـ في نظره وفي الواقع ـ ضرباً من العصبية الجاهلية.
ر هذه «الخصيصة الفريدة» في تشــريع اإلســالم بقوله: «إن  لذا، نــرى اإلمام الغزالي، يقــر
السياسة من أشرف العلوم» ومناُط الشــرف هو عنصر الدين والخلق والمثل العليا، بال مراء؛ ألَنها 

قوام سياسته الرشيدة العادلة، وغاية رسالته لقوله ژ : «ِإنَما ُبعثت ألتمم مكارم األخالق».

األحكام السلطانية، ص 5 وما يليها.  (1)
المرجع السابق.  (2)

لقوله تعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª » ¬ ® ﴾ [المائدة: 8].  (3)
̂ ﴾ [الممتحنة: 8].  ] \ [ ZY X W V U T S R Q P O N M L K J I ﴿ :لقوله تعالى  (4)
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ــد وعلى آله وصحبــه أجمعين،  الحمــد هللا رّب العالمين والصالة والســالم على ســيدنا محم
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

عرف العالم اإلسالمي منذ عقود نهضة فقهية طيبة وحركة اجتهادية واسعة واكبت واقع الحياة 
المعاصــرة، وما عرفه مــن تطورات وتغيــرات في مختلف المجــاالت؛ قصد اســتيعابه واإلجابة عن 
تســاؤالته وإشــكاالته، وعالج قضايــاه المعقدة في ضــوء مضامين الشــريعة اإلســالمية وأصولها 
وقواعدها ومقاصدها، اســتلهاماً للمنهج اإلســالمي في فهم أحكامه وتطبيقها على الواقع، واستعانة 

ِبفُهُوم الفقهاء وعطاءاتهم الفقهية على مر العصور.
فإلى أي حٍد استطاعت هذه الحركة الفقهية االجتهادية الحديثة أْن تستوعب تطورات الحياة في 
ظل الَعوْلََمــة، وأْن ُتجيب عن تســاؤالتها؟ وأي دور يمكن أْن تضطلع به في تدعيــم الهوية الثقافية 
والحضارية لألمة اإلسالمية وفي صياغة الحياة االجتماعية في إطار المنظومة التشريعية اإلسالمية؟ 
وهل على الفقه اإلسالمي أْن يســتجيب لمتطلبات الَعوْلَمة؟ أم أن عليه أْن ُيَعبّر عن ذاتيته المستمدة 
من مصادره في التعاطي مع القضايا المستجدة؟ وما هو مستقبل الفقه اإلسالمي في عصر الَعوْلَمة؟

هذا ما ســتجيب عنه صفحات هذا البحث «الفقه اإلســالمي ومفهوم الَعوْلََمة»، ضمن سلســلة 
البحوث المشــاركة في ندوة: «تطور الُعلوم الفقهية في ُعَمان، الفقه اإلسالمي والمستقبل، األصول 
المقاصدية وفقه التوّقع» خالل الفترة من 8 - 11 ربيــع الثاني 1430هـ ، الموافق 4 - 2009/4/7م. 
ففيه وقفة جدية فاحصة عند هذه الحركة الفقهيــة الحديثة ومفهوم الَعوْلََمة، من أجل التعرف على 
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ما أسهمت به من عطاءات طيبة، واجتهادات مباركة، والتطلع إلى المزيد منها بمشيئة اهللا تعالى.
وهذا البحث يشتمل على مقدمة وأربعة مباحث:

المبحث األول: مفهوم الفقه اإلسالمي والَعوْلََمة.
المبحث الثاني: الَعوْلََمة، نشأتها وتطورها.

المبحث الثالث: الشريعة اإلسالمية والَعوْلََمة.
المبحث الرابع: الفقه اإلسالمي في عصر الَعوْلََمة.

٭ ٭ ٭
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أ ـ الفقه في اللغة واالصطالح:
الفقه في اللغة:

ين أي َفْهَماً فيه، قال  مدار الفقه في لغة العرب علــى الفهم(1)، يقال: أُوِتَي فالٌن ِفْقهاً فــي الد
 E D ﴿ :¹ ﴾ [طه: 27، 28]، أي يفهموه، وقال تعالى ¸ ❁ µ ´ ³ ² ﴿ :تعالى

J I H G F ﴾ [هود: 91]، أي: ال نفهمه.

 ﴾ È Ç Æ ﴿ :وتقول العــرب: أُوتي فالن فقهاً في الّديــن، أي: فهماً له، قــال اهللا تعالى
[التوبــة: 122]، أي ليكونوا ُعلَمــاء به. وَفقهَه اهللا، ودعــا النبي ژ البن عباس ƒ ، فقــال: «اللهم َعلمه 
ين وفقهه في التأويل»، أي فهمه تأويله ومعناه، فاستجاب اهللا ُدَعاءه، وكان من أعلم الناس في زمانه  الد
بكتاب اهللا تعالى. َوالفقيه عند العرب: الَعاِلم، وكل َعاِلم بشيء فهو فقيه، وفقيه العرب: َعاِلم الَعرب(2).

وواضح من تعريــف الفقه عند العرب أنها تفســر الفقه بالِعلْم كما تفســره بالفَْهــم، والِفْقه 
بالكســر: الِعلْم بالشيء والفَْهم له، والعرب تقول للِعلْم: فقهاً؛ ألنه عن الفهم يكون، وللَعاِلم فقيهاً؛ 

ألنه إنما يعلم بفهمه، على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان سبباً له(3).

ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1، 2000م: 210/11، مادة (فقه).  (1)
المرجع السابق: 210/11، مادة (فقه).  (2)

الفيروز أبادي: محمد، القاموس المحيط، دار الفكر، بيروت، ط1، 1426هـ/ 2005م: 1126، مادة (فقه).  (3)
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وتفسير الفقه بالفهم يدلنا على أن الفقه يتعلق بالمعاني ال بالذوات، فتقول: فقهت الكالم، أي 
فهمته، وال تقول: فقهت الرجل، بل عرفته. وال فرق عند العرب في كون المعنى المراد فهمه واضحاً 
أو خفيّاً فكله يدخــل في دائرة الفقه، وقد خالف في هذا بعض العلمــاء الذين قالوا: بأن الفقه هو 

فهم األمور الخفية دون الواضحة الجلية(1).
ولكن اعترض على هذا الفريق بما تقدم من نصوٍص شــرعية ولغوية مــن أن الفقه ُيْطلق على 
الفهم بإطالق، فيشــمل األمور الجلية والخفية(2)، قال تعالــى: ﴿ ° ± ² ³ ﴾ [الكهف: 93]، 
وقــال تعالــى: ﴿ Õ Ô Ó Ò ﴾ [النســاء: 78]، وقال تعالــى: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 

́ ﴾ [األنعام: 65]، أي: كيف يفهمون ويعلمون.

الفقه في االصطالح:
الفقه في االصطالح وثيق الصلة بمعناه في اللغة، فهو ُيطلق على «اســتنباط األحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية»(3)، وهو أمر يقتضي من المجتهد اســتفراغ الوسع في البحث والنظر، 
وهو أمر يقتضي دقة الفهم والتعمق في الِعلْــم والوقوف ـ بقدر الطاقة ـ على بواطن األمور من دون 

االكتفاء بظواهرها، فمن ال يعرف من األمور إال ظواهرها ال يسمى فقيهاً(4).

ب ـ تطّور المعنى االصطالحي للفقه:
ت بثالث مراحل: ها مريالحظ من يتتبع مدلول كلمة (فقه) في تاريخ الفكر اإلسالمي أن

األولى: إطــالق كلمة (فقه) على األحكام الشــرعية كلها، وعلى تفهّم هــذه األحكام، وبدأ هذا 
اإلطالق منذ عصر البعثة واستمر إلى عصر نشأة المذاهب تقريباً.

واألحكام الشرعية تنقسم إلى ثالثة أقسام أساسية، هي(5):

يرى ابن القيــم أن الفقه أخص من الفهم وليس مجرد الفهم، بل المراد به فهم مــراد المتكلم من كالمه، فالنص القرآني   (1)
جعــل الفقه فهم خطاب المتكلم، قال تعالى: ﴿ ¸ ¹ ﴾ [طه: 28]، وقــال تعالى: ﴿ J I H G F ﴾ [هود: 91]، 
نفوا فهم كالم نبيهم شــعيب ‰ . ابــن القيم: أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر، إعالم الموقعيــن، دار الجيل، بيروت، لبنان، 
د. ت: 219/1؛ وينظــر أيضاً: أبو زهرة: محمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي، مصر، القاهرة، ط1، 1427هـ/ 2006م: 6؛ 

زهير: أبو النور، أصول الفقه، المكتبة األزهرية للتراث، مصر، القاهرة، ط1، 1416هـ/ 1996م: 10/1.
البدوي: يوسف أحمد محمد، تاريخ الفقه اإلسالمي، مكتبة الرشد، السعودية، ط1، 1429هـ/ 2008م، ص 18.  (2)

التفتازاني: سعد الدين، شرح التلويح على التوضيح، د ط: 15/1، ويقول محمد الطاهر بن عاشور: «وقد ضبط العلماء حقيقة   (3)
الفقه بأنه العلم باألحكام الشــرعية العملية المكتســب من أدلتها التفصيلية باالجتهاد». ابن عاشــور: محمد الطاهر، تفسير 

التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر والتوزيع، ط1، 1985م: 58/11. 
تفسير المنار: 420/9.  (4)

خالّف: عبد الوهاب، علم أصول الفقه، دار الحديث، مصر، القاهرة، ط1، 1423هـ/ 2003م: 117.  (5)
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أحــكام اعتقادية، تتعلّــق بما يجب على المكلــف اعتقاده في اهللا ومالئكته وكتبه ورســله أ ـ  
واليوم اآلخر، وما فيه من ثواٍب وعقاب.

أحــكام ُخلُقية، تتعلق بمــا يجب علــى المكلف أْن يتحلى بــه من الفضائــل، ويتخلى عن ب ـ  
الرذائل.

أحكام َعَملية، تتعلــق بما يصدر عن المكلف مــن أقوال وأفعال وعقــود وتصرفات، وهذه ج ـ  
األحكام تنتظم نوعين:

أحكام العبادات: من صالة وصــوم وزكاة ونحوها، والتي يقصد بها تنظيم عالقة اإلنســان  –
بربه.

وأحــكام المعامالت: من عقــود وتصرفــات وعقوبات وغيرهــا بما يقصد بــه تنظيم عالقة  –
المكلفين بعضهم ببعض سواء أكانوا أفرادًا أم أمماً أم جماعات.

فكلمة (الفقه) تطلق على كل هذه األحكام الشرعية، سواء أكانت أحكاماً اعتقادية أم أحكاماً ُخلُقية 
أم أحكاماً َعملية، وإلى هذا يشــير حديث رسول اهللا ژ : «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». كما 
كانت تطلق علــى تفهم تلك األحكام ال فرق بين حكــمٍ وآخر، وإلى هذا المعنى تشــير اآلية الكريمة: 

﴿ ¿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [التوبة: 122].

وصيغة التفقه في هذه اآلية توِمئ إلى أن فهم أحكام الدين ليس أمرًا يسيرًا؛ ألن صيغة التفعل 
للتكلّــف، فالتفقه في الدين إذًا يحتاج إلــى معاناة في طلبه، وبذل جهد عقلــي في تحصيله؛ وذلك 

لصعوبته كما يقول األلوسي في تفسيره(1).

كذلك يدلّ على هــذا حديث رســول اهللا ژ : «من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين». وهذا 
 اإلطالق الَعام لكلمة الفقه جعلها مرادفة لكلمة الدين اإلســالمي، وكلمة التشريع لدى من يرى أن

هذه الكلمة تشمل كل األحكام التي شرعها اهللا.

والفقه بهذا المعنى الشــامل كان يطلق قديماً على معرفة النفس ما لها وما عليها ســواء أكان 
من األمور االعتقادية أم العملية، وهو بهذا اإلطالق يمثل الطابع الحقيقي للتفكير اإلسالمي(2).

ا بدأت الُعلوم تتمايز ويستقل بعضها عن بعض ضاقت دائرة الفقه، ودخل التخصص  الثانية: لم
على ذلك اإلطالق العام الذي شمل كل األحكام، فأصبح خاّصاً باألحكام الشرعية العملية المكتسبة 

األلوسي: شهاب الدين محمود، تفسير روح المعاني، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1، 1417هـ/ 1997م: 69/11.  (1)
محمد سالم مدكور، مناهج االجتهاد في اإلسالم، جامعة الكويت، ط1، 2004م: ص 23.  (2)
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من أِدلتها التفصيلية، سواء من حيث فهمها، أو إطالق االسم عليها، أي أن كلمة (فقه) كما تدل على 
الِعلْم بهذه األحكام الَعَملية تدل على نفس هذه األحكام التي تستنبط بالرأي واالجتهاد(1).

وبهــذا المعنــى االصطالحي الجديد لكلمــة (الفقه) خرجت مــن مفهومه األحــكام االعتقادية 
واألخالقية، وصار مدلوله قاصرًا على األحكام العملية؛ أي العبــادات والمعامالت، وخرج أيضاً من 
مفهوم الفقه األحكام التــي ال تؤخذ بالنظر والتأمل، ألنها معلومة مــن الدين بالضرورة وال تحتاج 
ى اهللا تعالى  ال يجوز أن ُيَسم إلى اجتهاد كوجوب الصالة والزكاة وحرمة الســرقة والخمر. ومن ثم
فقيهاً؛ ألنه ال يخفى عليه شــيء، كذلك ال ُيَعد علم الُمقلدين باألحكام فقهاً؛ ألنه غير مكتســب عن 

ى صاحبها فقيهاً(2). ظر واالستقالل، كما ال ُيَسمطريق الن
ع الفقهاء في مدلول كلمة (فقه  )، وكان ذلك بعد أْن  الثالثة: جاءت المرحلة الثالثة، وفيها توس
شــاع التقليد وأصبح جمهور الفقهاء من أهل التخريج والترجيح في المذاهب أو االجتهاد المنتســب 
فأطلقت الكلمة على جميع األحكام الشرعية العملية التي نزل بها الوحي صراحة وال تحتاج إلى نظر 
في معرفتها، وتلك التي اســتنبطها المجتهدون، أي األحكام المستفادة عن طريق النظر في األدلة، 

وكذلك األحكام التي خرجها المقلدون على قواعد أئمتهم وأصولهم(3).
ة على كل األحكام الشــرعية في عصر البعثة وإلى عصر نشــأة  وكانت كلمة (فقه) داللتها عام
المذاهب، ثم طرأ عليها التخصيص الذي قصر معناها على األحكام العملية المســتنبطة من األدلة. 
واصطلح المتأخرون من الفقهاء على أْن تشــمل الكلمة في مدلولها كل األحكام العملية ســواء كان 
طريق الِعلْم بهــا النّص القطعي في ثبوته وداللتــه أو النظر واالجتهــاد أو التخريج والترجيح على 

قواعد األئمة.
وعلى هذا يكون موضوع علم الفقه يتكون من جزأين:

أحدهما: الِعلم باألحكام الشــرعية العملية، فاألحكام االعتقادية كالوحدانية ورســالة الرســل 
وتبليغهم رســائل ربهم، والِعلْم باليوم اآلخر وما يكون فيه، كل هذا ال يدخل في مضمون كلمة الفقه 

بالمعنى االصطالحي.
ــلم ال بد  بيع الس ة من القضايا، فإذا ذكر مثًال: أنة لكل قضيثانيهما: الِعلْم باألدلة التفصيلي
نة أو من فتاوى  فيه من تســليم رأس المال وقت العقد أقام الدليل على ذلك من الكتاب أو من الس
الصحابة، وإذا ذكر أن الربا حرام قليله وكثيره ذكر دليلــه من الكتاب، وإذا ذكر أن كل زيادة في 

موسى: محمد يوسف، المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، دار الفكر العربي، مصر، القاهرة، د ت: ص 11.  (1)
زيدان: عبد الكريم، المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط14، 1417هـ/ 1996م: ص 55.  (2)

شلبي: محمد مصطفى، المدخل في التعريف بالفقه اإلسالمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1: ص 33.  (3)
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 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ :رأس المــال ربا أقــام الدليــل بقولــه تعالــى
 k ﴿ :أكل أموال النــاس بالباطل حرام تال قولــه تعالى [البقــرة: 279]، وإذا قــرر أن ﴾ ¶

o n m l ﴾ [البقرة: 188].
فموضوع ِعلْم الفقه الُحكم فــي كل جزئية من أعمال الناس بالحــلّ أو التحريم أو الكراهة أو 
الوجوب، ودليــل كل واحد من هذه األمــور(1)، وفي هذا يقــول ابن خلدون في الفصــل الذي عقده 
للكالم عن علم الفقه وما يتبعه من الفرائض: «الفقه معرفة أحكام اهللا تعالى في أفعال المكلفين، 
ـدب والكراهة واإلباحة، وهي ُمتلقاة من الكتاب والســنة وما نصبه الشــارع  بالوجوب والحظر والنـ

لمعرفتها من األدلة، فإذا استخرجت األحكام من تلك األدلة قيل لها فقه»(2).

ج ـ مجال الفقه اإلسالمي:
ا سبق أن الفقه اإلســالمي يبحث في األحكام العملية من دون االعتقادية واألخالقية،  يتضح مم
وأن هــذه األحكام الَعملية ليســت كلها مجــاالً لالجتهــاد؛ ألن منها ما دلت عليــه النصوص داللًة 
ال تحتمل خالفاً؛ فهي من ثم أحــكام قطعية أو معلومة من الدين بالضرورة كالواجبات والمحرمات، 

فهذه ال مجال لالجتهاد فيها، وال يتصور اختالف حولها.

ومنها أحكام دلت عليها النّصوص داللة تحتمل االختالف؛ ألنها ظنية في ثبوتها أو داللتها، 
وهذه األحــكام هي مجال االجتهــاد، كما يدخل في هــذا المجال كل مــا ال تتناوله النصوص 
بأسلوب مباشر، وهذا يحكمه في بحثه وســائل االجتهاد في إطار روح التشريع ومقاصده الكلية 

ة. وقواعده الَعام

ســة؛ ألن الفقيه يحاول الكشــف عن أحــكام اهللا في ما  ة جليلة مقد والبحــث الفقهي مهم
يعرض عليه من أقضية وحوادث، إنه ال ينِشــئ ُحْكماً ولكنه يظهره، فالتشريع هللا وحده، وليس 
 ة الفقيه المجتهد تنحصر في إظهار أحكام اهللا، وذلك ألن ألحٍد من خلقه سلطة التشريع، فمهم
هــذه األحكام منها ما هو جلي ال يحتــاج في معرفته إلى نظٍر وبحث، وكل مســلم مكلف ينبغي 
عليه أْن يعرفها ســواء أكان فقيهاً أم غير فقيه، ومنها ما يحتاج إلى اجتهاٍد ونظر؛ ألنها ليست 
ة، وهذه األحكام يتولى المجتهدون الكشــف عنها،  ة والخاص ة أو يســتوي في معرفتها الَعامجلي
وهم في ما يبحثــون قد يصيبون وقد يخطئــون، بيد أنهم مأجورون على كل حــال ما داموا لم 

يقصروا وبذلوا كل ما في الوسع.

أبو زهرة: محمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط3، 2005م: ص 9.  (1)
ابن خلدون: عبد الرحٰمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د ط، د ت: ص 452.  (2)
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د ـ تاريخ الفقه وأدواره:
نشأت األحكام الفقهية مع ميالد الشريعة اإلســالمية، فقد استنبطت األحكام العملية في صدر 
اإلســالم من اآليــات القرآنية واألحاديــث النبوية، وقــد قام بهذا االســتنباط الصحابــة في حياة 

النبي ژ وبعد وفاته، وقد ترك الصحابة @ ثروة فقهية، وهذه الثروة تمثل آراءهم واجتهاداتهم.

وفي عهد التابعين وتابعي التابعين واألئمة المجتهدين اتسع إقليم الدولة اإلسالمية وكثر الذين 
يدخلون في اإلسالم، فواجهت المسلمين قضايا وأحداث حملت المجتهدين على شحذ الهمة لالجتهاد 
واالســتنباط، واتســع بذلك ميدان تشــريع األحــكام الفقهيــة، واعتنــى الفقهاء بتدويــن األحكام 

واالجتهادات الفقهية بعد أْن أخذت طابعها العلمي وذكرت معها أدلتها وعللها وأصولها ومقاصدها.

والعصور التي مر بها الفقه اإلســالمي هي: عصر الرســول ژ ، وعصر الصحابة @ ، وعصر 
التابعين، وعصر التدوين واألئمة المجتهدين، وعصر الجمود والتقليد، والعصر الحاضر(1).

ة اإلســالمية، فهو حياتها تــدوم ما دام وتنعدم ما  ويعتبر الفقه اإلســالمي جامعة ورابطة لألم
ة اإلســالمية، ومفخرة مــن مفاخرها العظيمة، إذ هو  انعدم، وهو جزء ال يتجزأ من تاريخ حياة األم
فقه عام مبيّن لحقوق المجتمع اإلســالمي بل البشــري؛ فهو جامع لجميع المصالح التي بها سعادة 

اإلنسانية.

«إن األمة اإلسالمية ال حياة لها من دون الفقه، وال رابطة وال جامعة تجمعها سوى رابطة الفقه 
وعقائد اإلسالم، وال تتعصب ألي جنسية، فهي دائمة بدوام الفقه مضمحلة باضمحالله، فمهما وجد 
ة اســم  ة، ومهما انعــدم الفقه والفقهــاء لم يبق لألمأهــل الفقه واتبعــوا كانت األمــة اإلســالمي
ة، والنّظام الذي  ة والعام ه ُمؤَّسس على روح الَعدل والمَساواة واحترام الحقوق الخاصاإلسالم»(2)؛ ألن

يرعى مصالح اإلنسان، ويحترم النواميس الطبيعية.

:ìÓ£°U’Gh  á¨∏dG  »a  á nªnd rƒ n©dG  Ωƒ¡Øe  :kÉ«fÉK

المهتمون بقضية الَعوْلََمة متِفقون تقريباً على أن الكلمة جديدة ولكن ما تصفه ليس بجديد، بل 
يرى بعضهم أن السير نحوها بدأ منذ مئات السنين.

للتوســع في تاريخ الفقه اإلسالمي، ينظر: زيدان، المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية: ص 91؛ البدوي، تاريخ الفقه اإلسالمي   (1)
وأصوله: 80؛ الدسوقي: محمد، مقدمة في دراسة الفقه اإلسالمي، دار الثقافة، قطر، ط1، 1420هـ/ 1999م: ص 71.

إدريــس: عبد اهللا، مجمع الفقه اإلســالمي الدولي نموذج لالجتهاد الجماعي، جامعة اإلمارات، كلية الشــريعة والقانون، ط1،   (2)
1417هـ/ 1996م: ص 262.
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الَعْوَلَمة في اللغة:
الَعوْلََمة في اللســان العربي من (الَعالم)، ويتصل بها فعل «َعوْلَم» على صيغة َفوَْعل، وهي من 
أبنية الموازين الصرفية العربية(1). وهــذه الكلمة بهذه الصيغة الصرفية لم ترد في كالم العرب، 
والحاجــة المعاصرة قــد فرضت اســتعمالها، وهي تدل على تحويل الشــيء إلــى وضعية أخرى، 
ومعناها: وضع الشيء على مســتوى الَعالم، وأصبحت الكلمة دارجة على ألسنة الكُتّاب والمفكرين 

في الوطن العربي.
ونالحظ على داللة هذه الصيغة أنها تفيد وجــود فاعل يفعل، وهذا ما نالحظه على صيغة 

(zation -) في اإلنجليزية، على خالف صيغة (ism -) في Localism التي تعني الَعالمية(2).

الَعْوَلمة في االصطالح:
الَعوْلََمة تعني: «جعل الشــيء على مســتوى َعالَمي»(3)، أي نقله من الَمْحــدود الُمراَقب إلى 
الالمحدود الذي ينــأى عن كل مراقبة، والمحدود هنا هو أساســاً «الــدول القومية التي تتميز 
بحدود جغرافية وديمغرافية صارمة تحفظ كل ما يتصل بخصوصية الدولة وتفّردها وتميّزها من 

غيرها»(4).
وقد ظهر مصطلــح الَعوْلَمة أول ما ظهر تحــت كلمــة (Globalization) اإلنجليزية في الواليات 
المتحدة األمريكية، ثم ُترجم هذا المصطلح إلى اللغة الفرنسية تحت كلمة (Mondialization) التي 
تعني جعل الشــيء على مســتوى َعالمي، وترجم إلى العربية تحت ثالثة مصطلحــات هي: الكونية، 
والكوكبية، والَعوْلَمة(5)، وهي تفيد معنى تعميم الشــيء وتوســيع دائرته ليشمل الكل. وبهذا المعنى 
يمكن أْن نســتنتج أن الدعوة إلى الَعوْلَمة إذا صدرت من بلٍد أو جماعــٍة فإنها تعني تعميم نمٍط من 

األنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة، ليشمل الَعالم كلّه(6).

ينظر: مداخلة أحمد صدقي الدجاني، على بحث: الســيد ياســين، بعنــوان: «في مفهوم العولمة»، ورقــة قدمت إلى: «العرب   (1)
والعولمة»: بحوث ومناقشــات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، تحرير: أسامة أمين الخلوي، بيروت، 

1998م: ص 62.
م ن:، ص ن.  (2)

البشير: بدرية، وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2008م: ص 39.  (3)
أمين: جالل، الَعولمة والهوية الثقافية والمجتمع التكنولوجي الحديث، مجلة المستقبل العربي، السنة: 21، العدد: 234، آب/  (4)

أغسطس 1998م: ص 58.
خريسان: باسم علي، العولمة والتحدي الثقافي، دار الفكر العربي، بيروت، ط1، 2001م: ص 18.  (5)

الجابري: محمد عابد، العولمة والهوية الثقافية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، عدد (228)،   (6)
1998م: ص 17.
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ومن الضروري أْن أشــير إلى أنه ال يوجد تعريف جامع ومحدد لظاهــرة الَعوْلََمة، ولكن هناك 
اجتهادات عديدة ولّــدت تعريفات عّدة لهذه الظاهــرة، وكل تعريف يخضع لثقافــة صاحبه وميوله 

ومشاربه، وهي كالتالي:
يذهب أولريش بك إلى أن الَعوْلَمة: «تعني تجربــة انعدام الحدود في العمل اليومي، ضمن  •

األبعــاد المختلفة لالقتصاد واإلعــالم والبيئة والخبــرة الفنية والنزعــات الثقافية العابرة 
ا رونالد روبرتســون، فيرى أنهــا: «ضغط الَعالم وتصغيره  للحدود والمجتمع المدني»(1). أم

من ناحية، وتركيز الوعي به ككل من ناحيٍة أخرى»(2).
ورأى البعض اآلخر أن العولمة في جذرها األساســي عمليات مستمرة تدفع إلى دمج العالم  •

اقتصادياً، وتوسع من دائرة التبادل واإلنتاج وحركة األموال، وما الثورة االتصالية وتقنياتها 
الهائلة وترّكزها الحالي في اإلنترنت إال الشــكل الفوقي لهذه العمليات، أي الشكل الثقافي 
اإلعالمي الوســائطي الذي يعّزز ويرّوج لهذه العمليات غير المكتملــة حتى اآلن، مما يمهد 
النفتاح الثقافات بعضها نحو بعض. وبطبيعة الحال فإن ثقافــة الدول القوية هي التي تلقي 
بظاللها على الثقافات األضعف، كما تعمل على تحقيــق التكامل في قرية كونية الكل يغتني 

في إطارها(3).
فها بقوله: «العولمة هي تداخل الشــأن الوطني بالشــأن الَعالمي أو  • ومن الباحثين مــن عر

الدولي، سياسيّاً واقتصادّياً وعلميّاً وثقافيّاً وأسلوب حياة، بحيث تتالشى معه الهوية الثقافية 
والوطنيــة»(4). ومنهم من جاء بتعريــف قريب مما رأينا، فيقول: «إنهــا ظاهرة تتداخل فيها 
أمور االقتصاد والسياسة والثقافة واالجتماع والســلوك، ويكون االنتماء فيها إلى الَعالم كله 

عبر الحدود السياسية الدولية»(5).
ويصفها المفكر اللبنانــي علي حرب بأنها: «مقولة راهنة من مقــوالت ما بعد الصناعة وما  •

بعد الحداثــة، ارتبطت بانفجــار تقنيات االتصال علــى نحٍو ضاقت معــه األمكنة وتقلّصت 
المسافات إلى حد جعل األرض قرية تسبح في هذا الَعالم العددي الذي يتشكل من الفضاء 

أولريش بك، ما هي العولمة، ترجمة: أبو العيد دودو، منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا، ط1، 1999م: ص 39.  (1)
روبرتسون: رونالد، العولمة: النظرية االجتماعية والثقافة الكونية، ترجمة: أحمد محمود، ونورا أمين، المجلس األعلى للثقافة،   (2)

مصر، القاهرة، ط1، 1998م: ص 27.
 Hamid Mowlana, «Globalization of Mass Media: Opportunities and Challenges for the South», Cooperation South  (3)
Journal (UNDP), No.2 (1998)، P.22.

ان، العدد: 156، 1998م: ص 13. اد: محمد، العرب وقطار العولمة السريع، مجلة المنتدى، األردن، عم حم  (4)
ينظر: مداخلة الدجاني، على بحث: ياسين، «في مفهوم العولمة»: ص 62.  (5)
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السوبراني(1). ومن هنا ما يسمونه باالقتصاد الناعم، ونقل المعطيات شبه المادية التي هي 
ة منطق جديد يشــتغل مع الفضاء  ة. إذًا، ثمعالمات وإشــارات مســجلة على ألواٍح إلكتروني
اإللكتروني ال تعود معه األشــياء، نحن إزاء عالم افتراضي أثيري ال يتألف من أشياء عينية 
وال من مفاهيــم ذهنية، بل يتركب من وحدات ال لون لهــا وال وزن وال حجم، بل هي عبارة 
عن فيٍض متواصل من العمليات عبر الشــبكات والقنوات. إنها الكائنات التعّددية تحلّ محلّ 
األشــياء المصنوعة بعد أْن حلت هذه محل األشــياء الطبيعية شــاهدة على طور تقني جديد 
يتجاوز العصر الصناعي إلى العصر السوبراني، وهذه الكائنات أو الوحدات التي تسكن في 
العقول اإللكترونية وتســافر بســرعة الضوء، على أساســها يتوحد الَعالم اليوم، وبواسطتها 

يجري االتصال بين البشر»(2).

د عبد الشفيع، فيرى أن العولمة «اتجاه جديد لصبغ الحياة االقتصادية واالجتماعية  • ا محم أم
بالصبغة العالمية»، فأّي مجتمع قومي حّي يستطيع االنكفاء على ذاته اليوم، وإنّما ال بد من 
أْن يدخل في عالقاٍت مفتوحة يســّمونها متعددة األطراف مع بقيــة دول الَعالم، وحتماً يدخل 
المجتمع القومي في تعاوٍن مفتوح مع كافة األطراف، فإنه بهذا المعنى يجسد هذه الظاهرة 

العالمية الجديدة»(3).

وباإلضافــة إلى هذا نجد أن البعض حاول تقديم تعريف شــامل لها على الرغم من صعوبة  •
إيجاد تعريف شــامل، حيث يعرفها بأنها: «القوة بمفهومها الشــامل االقتصادي والسياســي 
والعســكري والتقني واإلعالمي والثقافي. وهي األســاس الذي ســوف يصنع أو يكون شــكل 

النظام الَعالمي في القرن الحادي والعشرين»(4).

فها روزناو بأنها: «عالقة بين مســتويات متعددة للتحليل: االقتصاد، السياسة، الثقافة،  • ويعر
األيديولوجيا، وتشــمل: إعادة تنظيم اإلنتاج، تداخل الصناعات عبر الحدود، انتشار أسواق 
التمويل، تماثل السلع المســتهلكة لمختلف الدول، نتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة 
ة إيجاد صيغة  مهم والمجموعــات المقيمة»(5). ويعقب روزناو قائًال: «في ظلّ ذلك كلــه، فإن
مفردة تصــف مفردة تصف كل هذه األنشــطة تبدو عملية صعبة، وحتى لــو تم تطوير هذا 

الفضاء السوبراني: هو فضاء معلوماتي يجري فيه االتصال والبث أو النقل أو العمل عن بعد وبسرعة الضوء.  (1)
حرب: علي، الثقافة والعولمة، مجلة الشاهد، بيروت، لبنان، العدد: 159، تشرين الثاني/نوفمبر 1998م: ص 83.  (2)

عبد الشفيع: محمد، التنمية وأوهام خمسة، السياسة الدولية، السنة: 34، العدد: 133، تموز/يوليو 1998م: ص 18.  (3)
الراوي: عبد الستار، العولمة: الفردوس الموعود وجحيم الواقع، مجلة الموقف الثقافي، العراق، بغداد، السنة: 2، العدد: 10،   (4)

1998م: ص 33.
السيد ياسين، العرب والعولمة: ص 26.  (5)
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 المفهوم فمن المشــكوك فيه أْن يتم قبوله واستعماله بشكٍل واسع»(1). وأيضاً يمكن القول إن
العولمة «هي عملية انصهار اقتصادي وسياســي وثقافي لشــعوب وثقافــات األرض في بوتقة 

واحدة تصبغ بصبغة القوى الفاعلة والمؤثرة فيها»(2).
ولم ينفرد الُعلمــاء االجتماعيون الغربيــون بمحاولة تعريف العولمة، بــل لقد تصدى لهذه 
المهمة مؤّخرًا عدد من المفكرين العرب، الذين ينتمون إلى تخصصات الفلسفة واالقتصاد.

ف العولمة بأنها: «وصــول نمط اإلنتاج  • ومن أبرز هؤالء: صادق جــالل العظم(3) الذي عــر
الرأســمالي عند منتصف هذا القرن تقريباً، إلى نقطة االنتقال مــن عالمية دائرة التبادل 
 ة دائرة اإلنتاج وإعــادة اإلنتاج ذاتها، أي أنوالتوزيع والســوق والتجارة والتداول إلى عالمي
ظاهرة العولمة التي نشــهدها هي بداية عولمة اإلنتاج والرأســمال اإلنتاجــي وقوى اإلنتاج 
الرأسمالية، وبالتالي عالقات اإلنتاج الرأسمالية أيضاً، ونشرها في كل مكان مناسب ومالئم 
خارج مجتمعات المركز األصلي ودوله. والعولمة بهذا المعنى هي رسملة الَعالم على مستوى 

العمق بعد أْن كانت رسملته على مستوى سطح النمط ومظاهره»(4).

ويمكن تعريف الَعوْلَمة بأنها تعني بشــكٍل عام: «اندماج أســواق العالم فــي حقول التجارة  •
واالستثمارات المباشــرة، وانتقال األموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من 
رأســمالية حرية األســواق، وخضوع العالم لقوى الســوق العالمية، بما يــؤدي إلى اختراق 
الحدود القومية واالنحسار الكبير في ســيادة الدولة لفائدة الشركات الرأسمالية الضخمة 

متعّددة الجنسية»(5).

وهــذا المفهوم يعني حركــة انفتاح الحدود االقتصادية والتشــريعات التي تســمح للنشــاطات 
االقتصادية الرأسمالية بتوسيع حقل عملها ليشــمل المعمورة كلها. والعولمة ظاهرة متعددة الجوانب 
تهدف إلى خلق «ســوق واحد، عالم واحد» وهو شــعار يهدف إلى إزالة الحــدود والقيود واالنفتاح 
المطلق على نموذج ثقافي ذي مواصفات ســريعة التغلغــل في المجتمع العالمي، لمــا يمتاز به من 

صناعة تعتمد الجذب إليها بغض النظر عن فائدتها.

م ن:، ص ن.  (1)

م ن:، ص ن.  (2)
مفكر ســوري، وأســتاذ في الفلسفة، له محاولة جســورة تســتحق التأمل، قدمها كورقة بحثية عنوانها: «ما هي العولمة؟» في   (3)

الندوة التي نظمتها تونس في الفترة من 17 - 21 نوفمبر، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
العرب والعولمة: ص 28.  (4)

األطرش: محمد، العرب والعولمة، ما العمل؟ مجلة المســتقبل العربي، مركز دراســات الوحــدة العربية، لبنان، عدد (228)،   (5)
1998م: ص 100.
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وبعد دراسة متأنية لظاهرة العولمة وأهدافها ووسائلها وتأثيراتها في واقع المجتمعات والشعوب 
يمكــن أْن نعرف العولمة بأنهــا: «الحالة التي تتم فيهــا عملية تغيير األنمــاط والنظم االقتصادية 
والثقافية واالجتماعية ومجموعة القيم والعادات الســائدة وإزالة الفوارق الدينية والقومية والوطنية 
في إطار تدويل النظام الرأسمالي الحديث وفق الرؤية األمريكية المهيمنة، والتي تزعم أنها سيدة 

الكون وحامية النظام الَعالمي الجديد».
والشــيء الذي ال بــّد من الوقوف عنــده كثيرًا هــو أن الَعوْلَمــة كظاهرة اقتصادية وسياســية 
واجتماعيــة وثقافية ترتبط أساســاً بالمفهوم االقتصادي الرأســمالي ـ وفق الرؤيــة األمريكية ـ في 
مراحلــه المتطورة، إْن لم يكــن في أعلى حاالت تطوره، أو لنقل ســيطرته علــى االقتصاد العالمي 

وبالتالي السيطرة على كافة أشكال ومظاهر التطور اإلنساني.

يرى كثير من المحللين والمفكرين االجتماعيين، أنه ال بد من تمييز العولمة من مفاهيم أخرى 
ذات صبغــة عالمية، وهــي: (العالميــة، األمميــة، التدويل، األمَركــة)(1)؛ للتداخل الذي شــاع بين 
المفهومين، فالَعوْلمة في مفهومها الضمني ومدلولها االصطالحي مشــتقة من الَعالم، ولكنها ليست 
الَعالمية التي تعني التفتح على الَعالم وكل ما هو كوني، واألخذ والعطاء من الثقافات األخرى، وهي 
ال تنفــي التعارف والحوار والتالقــي، بل تقر التنوع والتمايز والمنافســة والتكامــل، يقول الدكتور 
د عمارة: «العالمية هي ثمــرة للتفاعل الحر واالختياري بين الحضــارات المتعددة والمتمايزة،  محم
تمثل القاسم المشترك والجامع لهذه األمم والحضارات، أي المشترك اإلنساني العام بينها، والذي 

ال ينفي تمايزها في الخصوصيات والمحليات»(2).

وقال في موضعٍ آخر: «العالمية نزعة إنسانية وَتوّجه نحو التفاعل بين الحضارات، والتالقح بين 
الثقافات والمقارنة بين األنساق الفكرية والتعاون والتســاند والتكامل بين األمم والشعوب والدول، 
ترى العالم منتدى حضارات بينها مســاحات كبيرة من المشترك اإلنســاني العام، ولكل منها هوية 
ــة وأمنية ال بد من مراعاتها في إطار  ة واقتصادية وحضارية وقومية تتميــز بها، ومصالح وطنيثقافي

توازن المصالح وليس توازن القوى بين هذه األمم والحضارات»(3).

بينمــا الَعوْلََمة احتواء للَعالم، ومحاولة للهيمنة من قبل مركٍز محّدٍد له الغلبة في اإلنتاج الفني 
ا العولمة فقد ارتبطت بالكونية  ة مصطلحاً ومضموناً ارتبطت باألرض واإلنسان، أموالثقافي، فالعالمي

وأنظمة اإلنسان، سواء مع األرض أو في الفضاء.

بدرية البشير، وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي: ص 43 - 44.  (1)
عمارة: محمد، مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، نهضة مصر للطباعة، مصر، ط1، 1999م: ص 13.  (2)

عمارة: محمد، مستقبلنا بين العالمية اإلسالمية والعولمة الغربية، نهضة مصر للطباعة، مصر، ط1، 2004م: ص 3.  (3)
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«والعولمة أيضاً ال تســير بخٍط مواٍز مع العالمية، فالواحدة منها تلغي األخرى، فالعولمة تخّص 
التقنيات والسوق والسياسة والمعلوماتية، والعالمية تخص القيم وحقوق اإلنسان والحريات والثقافة 
ا العالمية فهي على النقيض شيء في طور  ة. وتبدو العولمة كظاهرة ال يمكن عكسها، أموالديمقراطي
االنقــراض. ويمكن القول إن العولمة أوســع مــن العالمية، وبذلــك تكون العولمــة مرحلة ما بعد 

العالمية، لذا نجدها تحتوي العالمية في إطارها»(1).
وللتمييز بين العولمة واألُممية، نجد أن األخيرة هي النزعة العالمية التي تتخطى حدود النزعة 
القومية، وهو مفهوم يراد منه تكسير األُطر القومية خدمة للجهة المستفيدة من الفكرة األممية، في 
حين نجد العولمة وإْن كانت تتخطى حدود الدولة القوميــة، لكنها ال تمثل أيديولوجية دولة معينة، 

وإنما هي انعكاسات لمجموعة متغيرات سياسية واقتصادية وتقنية(2).
ا فيما يتعلــق بالعولمة والتدويل، فــإن العولمة تختلف عــن التدويل، ذلــك أن التدويل هو  أم
النظام الذي تضعه الدول لتحديد أشــكال عالقاتها، أما العولمة ســواء في الشــرق أو في مناطق 
أخرى فهي تناوئ المجال الجغرافي السياسي القائم، سواء على مستوى المجال الجغرافي السياسي 

العالمي أو على مستوى كل بلد من البلدان(3).
وحول التمييز بين العولمــة واألمركة، يذهب العديد من المفكرين إلى وصف العولمة باألمركة 
من جهة، وســعي الواليات المتحدة األمريكية إلى توظيف العولمة من جهة أخرى، وعندئذ ال بد من 
القول: إن العولمة ليست األمركة، كما يذهب إلى ذلك بعض المفكرين؛ لكون العولمة ليست وليدة 
اليوم، والواليات المتحدة األمريكية كغيرها من األمم «رســالتها وحلمها الذي تعبّر عنه أســطورة، 
ومن ذلك يمكن القول إن األمركــة هي أيديولوجيا أمريكية تدعو إلى تبنــي النموذج األمريكي في 
االقتصاد والسياســة، وفي طريقة الحياة بشــكل عام، وإذا اســتطاعت الواليات المتحدة األمريكية 
تحقيق ذلك فإنها من دون شــك ستواجه مقاومة أقل لتربعها على كرسي قيادة العالم، وإن اآلخرين 

يتبعونها بمحض إرادتهم»(4).
واليوم في ضوء المتغيّرات التي تشــهدها الســاحة الدولية بعد نهاية الحــرب الباردة ودخول 
الواليات المتحــدة األمريكية إلى الثورة الصناعية الثالثة، نرى الواليات المتحدة األمريكية تســعى 
 للتفــرد بالعالم من أجل توظيــف العولمة لصالحهــا، وذلك من خالل أمركــة العولمة، وليس ألن

بدرية البشير، وقع العولمة: ص 44.  (1)
ماســايا: غوســتاف، صراع الحضارات أم حوار الثقافات، ورقــة قدمت إلى: المؤتمر الدولي حول صــراع الحضارات أم حوار   (2)

الثقافات، القاهرة، مطبوعات التضامن، ط1، 1997م: ص 234 - 235.
م ن:، ص ن.  (3)

مصطفى: هالة، العولمة.. دور جديد للدولة»، مجلة السياسة الدولية، السنة: 34، العدد: 134، أكتوبر 1998م: ص 34.  (4)
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العولمة ظاهرة أمريكيــة. بالتالي يتعين علينا الفصل بين ظاهرتي العولمــة واألمركة، والنظر إلى 
القضية على أنها محاولة من جانب الواليــات المتّحدة األمريكية ومن جانب غيرها أيضاً للتأثر في 

العولمة(1).

٭ ٭ ٭
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شاع اســتخدام لفظ (الَعوْلَمة) في السنوات األخيرة، وبالذات بعد ســقوط االتحاد السوفياتي، 
ومع ذلك فإن هذه الظاهرة ليســت حديثــة بالدرجة التي توحي بها حداثة هــذا اللفظ، فالعناصر 
األساســية في فكرة العولمة هي: ازديــاد العالقات المتبادلة بين الدول واألمم، ســواء المتمثلة في 
تبادل الســلع والخدمات، أو في انتقال رؤوس األموال أو في انتشــار المعلومات واألفكار أو في تأثر 
ة قرون... ومنذ ذلك  أّمة بِقيم وعادات غيرهــا من األمم، كل هذه العناصر يعرفها العالم منــذ عد

الحين والعالقات االقتصادية والثقافية بين الدول واألمم تزداد قوة حتى يومنا هذا(2).
ولعل مــا جعل العولمة تبرز آثارها عالميّــاً، هو تعمق آثار الثورة العلميــة والتقنية من جانب، 
والتطورات الكبرى التي حدثت فــي عالم االتصال، والتي يمكن القول: إنها أحدثت ثورة في العالم 
من خــالل تطور الحواســيب االلكترونية واألقمار الصناعية وظهور شــبكة االنترنــت بكل ما تقدمه 

لالتصال اإلنساني بمختلف أنواعه من معارف متنوعة، وتبادل ثقافي ومعرفي.
وإذا أردنا أْن نتتبّع النشــأة التاريخية لظاهرة العولمة بالنسبة لمفهومها في عصرنا الحاضر، 
ة «تخطيط الوضع  يمكننا أْن نعتمد على النموذج الذي صاغه روالند روبرتســون في دراســته المهم
الكوني: العولمة باعتبارها المفهوم الرئيسي»، والذي حاول فيه أْن يرصد المراحل المتتابعة لتطور 

العولمة وامتدادها عبر المكان والزمان.
والنموذج الذي صاغه روبرتســون للعولمة من خالل تعقّب البعــد الزمني والتاريخي الذي أوصلنا 
إلى الوضع الراهن يتسم بدرجة عالية من الكثافة الكونية والتعقيد، وينقسم إلى خمس مراحل(3)، هي:

للتوسع ينظر، بدرية البشير، وقع العولمة: ص 45 وما بعدها.  (1)
للتوسع، ينظر، العرب والعولمة: ص 32.  (2)
للتوسع، ينظر، م ن:، ص 30 وما بعدها.  (3)
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ـ المرحلة األولى: يطلق عليها (المرحلة الجنينية):
اســتمرت في أوروبا منذ بواكير القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر. وشهدت 
هذه المرحلة نموّ المجتمعات القومية، وإضعاف القيود التي كانت ســائدة في القرون الوسطى، كما 

تعّمقت األفكار الخاصة بالفرد واإلنسانية، وبدأت الجغرافيا الحديثة.

ـ المرحلة الثانية: يطلق عليها (مرحلة النشوء):
وتبدأ من منتصف القرن الثامن عشــر الميالدي حتى عــام 1870م وما بعده. فقد حدث تحوّل 
حــاّد في فكرة الدولة المتجانســة الموحدة، وأخذت تتبلــور المفاهيم الخاصــة بالعالقات الدولية 

وبالمواطنين، ونشأ مفهوم أكثر تحديدًا لإلنسانية، كما زادت العالقات الدولية.

ـ المرحلة الثالثة: يطلق عليها (مرحلة االنطالق):
واستمرت من عام 1870م وما بعده حتى العشرينات من القرن العشرين. وظهرت مفاهيم تتعلق 
بالهويات القوميــة والفردية، وتم إدماج عدد مــن المجتمعات غير األوروبية فــي المجتمع الدولي، 
وتمــت المنافســات الدولية مثل األلعــاب األولمبية، وتطبيق فكــرة الزمن العالمي، وشــهدت هذه 

المرحلة الحرب العالمية األولى، ونشأت عصبة األمم.

ـ المرحلة الرابعة: يطلق عليها (الصراع من أجل الهيمنة):
استمرت هذه المرحلة من العشــرينات حتى منتصف الستينات. وفيها بدأت الخالفات والحروب 
الفكرية حول المصطلحات الناشــئة الخاصة بعمليــات العولمة، والتي بدأت فــي مرحلة االنطالق، 
ونشــأت صراعات كونية حول صور الحياة وأشــكالها المختلفة، وقد تم التركيــز على الموضوعات 

اإلنسانية عند إلقاء القنبلة الذرية على اليابان، وبروز دور األمم المتحدة.

ـ المرحلة الخامسة: يطلق عليها (عدم اليقين):
بدأت منذ الســتّينات وأدت إلى اتجاهات وأزمات في التسعينات. وفيها تم إدماج العالم الثالث 
في المجتمع العالمي، وانتهت الحرب الباردة وزادت المؤسســات الكونية والحركات العالمية، وزاد 
االهتمام بالمجتمع المدني العالمي وتم تدعيم اإلعالم الكونــي، وهذه المرحلة قد ازدادت وضوحاً 

ا زاد من ظهور العولمة ما يلي: مع انهيار االتحاد السوفياتي، َوِمم
ة مــن العالم كانت معزولة قبل ذلك مثل أوروبا الشــرقية  – اكتســح تيار العولمة مناطق مهم

والصين.
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الزيادة الكبيرة في تنوع الســلع والخدمات التي يجــري تبادلها بين األمم، وكذلك مجاالت  –
االستثمار التي تنتقل إليها رؤوس األموال من بلد إلى بلد.

ثورة المعلومــات واالتصاالت التي حولت الَعالــم إلى قريٍة صغيرة يتم فيهــا تبادل األفكار  –
والمعلومات في فترة زمنية قصيرة(1).

:ÉgQÉKBGh  áªdƒ©dG  ±GógCG  :kÉ«fÉK

 ج دعاة العولمة فــي العالم مجموعة من المقــوالت لصالح هذه الظاهــرة، والتي منها: أنرو
العولمة تبشــر باالزدهار االقتصادي والتنمية والرفاهية لكل األمم والعيــش الرغيد لجميع الناس، 
ونشــر التقنية الحديثة في كل مكان، وتســهيل الحصول على المعلومات واألفكار عبر االستفادة من 
الثــورة المعلوماتيــة الحديثة، وإيجــاد فرص واســعة لالنطالق نحو األســواق الخارجيــة، وتدفّق 

االستثمارات األجنبية التي تتمتع بكفاءة عالية وبالتالي ينتعش االقتصاد الوطني والقومي.
ولكن سرعان ما اكتشــف الباحثون والمفكرون أن تلك المقوالت ما هي إال شعارات استهالكية 
د حســن: «إن العولمة طوفان كاســح لن يقف في طريقها رافض أْن يتفهم فكرها  جوفاء، يقول محم
وفلســفتها وآلياتها إذا كان يملك ســّدًا منيعاً يهزم ويالتها ويسخر لنفســه، ونظام العولمة في حد 
ذاته يدعــم األقوياء ويطحن الضعفاء ويضحــك األصحاب ويبكي الضعفاء، بــل يمكّن صنّاعها من 
التحكم والسيطرة وامتالك مقدرات ومستقبل المتفّرجين المذهولين الصامتين المنتظرين لمعجزات 

السماء»(2).
ولقد أدركــت الدول الفقيــرة والنامية أن طغيان العولمــة واحتكارات الشــركات الدولية إنما 
يزيدها فقرًا وخضوعاً للسياسات الرأسمالية الغربية فأخذت تستنفر جهودها للدفاع عن حقوقها في 
د من العولمة في المجال االقتصادي قائًال: «إن منظمة  ر مهاتير محممواجهة هذه العولمة، وقد حذ

التجارة العالمية تسمح للدول الغنية بابتالع الدول الفقيرة»(3).
ومن األقوال التي تؤكد المخاطر الجّدية للعولمة على مقدرات الحكومات والشــعوب ما جاء في 
كلمة للرئيس الفرنســي الســابق جاك شــيراك: «إن العولمة بحاجة إلى ضبط؛ ألنها تنتج شروخاً 

شماس: سالم بن مســتهيل، العولمة الثقافية العربية واإلسالمية: تصادم أم تفاعل، بحوث الندوة الفكرية التي نظمتها جامعة   (1)
السلطان قابوس وجامعة الزيتونة التونسية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان، ط1، 1999م: ص 105.

الرقيب: صالح، العولمة، الجامعة اإلسالمية، السعودية، ط1، 1423هـ/ 2003م: ص 16 نقًال من مقال «مع العولمة»، للدكتور   (2)
محمد حسن رسمي، صحيفة األهرام، 2001م: ص 9.

جــاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مؤتمر لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر اإلســالمي الذي انعقد في كوااللمبور في الســابع   (3)
والعشرين من يونيو 2000م. ينظر، الرقيب، العولمة: ص 16.
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اجتماعية كبيرة وإْن كانت عامل تقّدم فهي تثيــر أيضاً مخاطر جدية ينبغي التفكير فيها جيّدًا. ومن 
هذه المخاطر ثالثة، أولهــا: أنها تزيد ظاهرة اإلقصــاء االجتماعي، وثانيها: أنهــا تنمي الجريمة 

العالمية، وثالثها: أنها تهدد أنظمتنا االقتصادية»(1).

وذكر الكاتب األمريكي الشــهير وليم جريدر فــي كتابه الصادر عــام 1977م، بعنوان: «عالم 
واحد مســتعدون أم ال؟»، صفات العولمة، وكشــف خطورة آثارها، فوصف العولمة بأنها آلة عجيبة 
نتجت عــن الثورة الصناعيــة والتجارية العالمية، وأنها قــادرة على الحصاد وعلــى التدمير، وأنها 
تنطلق متجاهلة الحدود الدولية المعروفة، وبقدر ما هي منعشــة فهي مخيفة، فال يوجد من يمسك 
بدفة قيادتها، ومن ثم ال يمكن التحكم في سرعتها وال في اتجاهها، وهو يرى أن تلك الثورة المادية 
التي حررت رأس المال وجعلت المادة تســبق الفكر، وتتخطى جمود السياسات، كانت نتيجتها ظهور 
تحوالت عظمى في العالــم أجمع. وبقدر ما بعثت وانتعشــت الطموح والرغبة فــي تكديس الثروات 
خلّفت وراءها عدم االســتقرار وعــدم األمان وبقدر ما أتاحــت من تكنولوجيات حديثــة فإنها بعثت 

البربرية من جديد(2).

وعندما نعود إلــى مفهوم العولمة كمــا يطرحه الغرب؛ فإن أّول ما يســتوقفنا هــو: أن الذين 
يطرحونه ينظرون إلى التفاعل البشــري على أنه تفاعل بين طرف ذِكّي قــِوي وطرف غبي ضعيف، 
طرف يمتلــك وطرف يجب أْن يكون فاقدًا للتملك، وإذا نظرنا إلــى آلية هذه العولمة يبرز لنا على 
الفور مفهوم إلغاء اآلخر، وليس بالضرورة أْن يكون هــذا اإللغاء هو اإلفناء التام للوجود، إنما تدل 
اآللية الغربيــة على أن العولمة هي الفرز الحقيقي بين ســيد وعبد وبين منتج ومســتهلك، بين من 
يصنع التكنولوجيا ويؤســس لتقدم علمي سريع، وبين من ُيَراد له أْن ينســلخ عن ماضيه الحضاري 

تماماً، وعن عقيدته وينبهر بمعالم التقدم العلمي الغربي السريع(3).

:áªdƒ©dG  ™e  πeÉ©àdG  á s«Ø«c  :kÉãdÉK

تعتبر العولمة ظاهرة واقعية زمامها ليس بأيدي المسلمين، وهذا يعني أننا نتعامل مع أمٍر واقعٍ 
لســنا نحن الذين نحدد مجاالته وأُُطــره، وهذا يفرض علينــا أْن نتعامل مع العولمــة تعامًال جاّدًا 
يجعلنا نســتفيد من إيجابياتها وتســخير أدواتها لنشــر حضارتنا اإلســالمية، والدعوة إلى الدين 

الحنيف، ويقلل إلى أقصى غاية ممكنة من آثارها السلبية على أمتنا.

ماك: محمد، محاضرة: «مستقبل الصحافة العربية في ظل العولمة، مجلة الحوادث، لندن، عدد: 2310، 2001م: ص 63. الس  (1)
الرقيب، العولمة: ص 18.  (2)

المصدر السابق نفسه.  (3)
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ولهذا فإن من المقترحات التي يمكن اعتبارها تصوّرات للتعاطي مع ظاهرة العولمة(1)، ما يلي:
توعية المسلمين أفرادًا وجماعات بظاهرة العولمة، وما تنفذه من برامج وخطط، وما تهدف  •

إليه من مشــاريع وآليات، وما يمكن أْن ينتج عنها من آثار إيجابية أو سلبية، فهذه التوعية 
بآثار العولمــة وأخطارها يمكن أْن تعتبــر نقطة االرتكاز ثم االنطالق فــي وضع التصورات 
واآلليات لمواجهــة أخطارها وآثارها الســلبية، واالســتفادة القصوى مما تهيئــه من أدوات 

وتيسره من إمكانيات لنشر ثقافتنا اإلسالمية والدعوة إلى ديننا الحنيف.
وبالرغم مــن أن الغرب قد امتلك ناصيــة التقدم الحضاري الماّدي إال أن فضاءاته ليســت 
 ا وسائل الدخول إلى هذه الفضاءات، وال شك أنة إذا نحن أحَسنمغلقة أمام ثقافتنا اإلسالمي
التقدم التكنولوجي في وسائل االتصال واالنترنت يساعدنا على نشر ديننا وثقافتنا وحضارتنا.

تربية األمة اإلســالمية تربية إيمانية جادة، وذلك ألنها تساهم في تحصين الفرد والمجتمع  •
ضد التأثيرات غير المرغوب فيها للعولمة، كما تجعله أكثر تماســكاً وصالبة ضد التيارات 
امة، وينبغي أْن تتعاون جميع الجهات داخل المجتمع المســلم في جهد منســق لتحقيق  الهد

هذه التربية.
ا تطرحه العولمة من  • من مواجهة أخطار العولمة بوسائل حديثة، وذلك بتقديم البديل عم ال بد

أفكار وتحديات، وفي هذا اإلطار ال بد من االرتقاء باإلعالم اإلسالمي وجعله قادرًا على تقديم 
الخدمة اإلعالمية الهادفة، واالرتقاء بالخطاب اإلعالمي الدعوي لنشر الدين اإلسالمي.

التعاون لتحقيق النمو االقتصادي المســتقل بعيــدًا عن النموذج االســتهالكي، وبهذا النموذج  •
االقتصادي يصبح للمسلمين القدرة على تقديم ما يريدون تقديمه للعالم، كما يساعدهم على 

التحرر من التبعية السياسية؛ ألن االستقاللية السياسية مرتبطة باالستقاللية االقتصادية.
تحقيق الترابط اإلعالمي واالقتصادي بين شــعوب العالم اإلسالمي ودوله كي يصبح العالم  •

اإلســالمي أكثر قدرة على التأثير في اآلخرين، من خالل الجهود المنسقة والموحدة، والتي 
ستكون أكثر تأثيرًا من المحاوالت الفردية المتبعثرة هنا وهناك.

تكثيف الجهــود الفردية والجماعية لالرتقاء بالمجتمعات اإلســالمية فــي الميادين العلمية  •
والتقنية حتى يكــون لدينا ما نقدمــه للعالَم في هــذه المجاالت، ويكون لدينا مشــروعنا 

الحضاري الذي نعتز به، ونقدمه للعالَم لكي يستفيد منه ويقتنع بالدخول معنا فيه.
٭ ٭ ٭

للتوسع ينظر، جيدل: عمار، العولمة من منظور شرعي، دار الحامد للنشر، األردن، ط1، 2002م: ص 60 وما بعدها؛ اإلسالم   (1)
والعولمة: ص 155.



د. ناصر بن محمد الحجري 425الفقه اإلسالمي ومفهوم العولمة

ådÉãdG  åëÑªdG

áªdƒ©dGh  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG

:ΩÓ°SE’G  á s«ªdÉY  : k’hCG

 في الشــريعة اإلســالمية من المبادئ والتشــريعات والتوجيهات ما يمكن أْن نقول معه: إن إن
اإلســالم هو أول من دعا إلى العولمة، لكن ليس بالمفهوم الســائد الواقع، وإنما تعاليم اإلســالم 
وشرائعه تشكل ما يمكن تسميته «مذهباً إســالمياً في العولمة يمكن أْن نقارنه بالنظريات األخرى، 

ونقومها في ضوئه»(1).

فالرسالة اإلســالمية هي رســالة عالمية لجميع الناس في جميع األمكنة واألزمنة، قال تعالى: 
 ﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ تعالــى:  وقــال  [األنبيــاء: 107]،   ﴾ d  c  b  a  ` ﴿

[األنعام: 90]، وعلى هذا فاإلسالم دعوة عالمية تدعو الجميع إلى الدخول في دين اهللا تعالى.

والشريعة اإلسالمية ترسي مبدأ وحدة األديان في أصول االعتقاد، فاألنبياء جميعاً قد دعوا إلى 
 O N M L K J ﴿ :ا نهى عنه، قال تعالى توحيد اهللا 4 ، واالمتثال ألوامره، واالنتهاء عم
 ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
[الشــورى: 13]. فأصول االعتقاد من اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورســله واليــوم اآلخر ال تختلف فيها 
األديان، كما أنها ال تختلف في قيمٍ هي بذاتها قيم إنســانية سامية ال يمكن أْن يختلف عليها اثنان، 
فالحق والعدالــة والبعد عن الفواحش هــي أمور ال تختلف بحقّهــا األديــان وإْن اختلفت في آليات 

تحقيقها وتنظيمها وتطبيقها.

كما يقّرر اإلسالم وحدة األصل للجنس البشري عموماً، قال تعالى: ﴿ ! " # $ % 
& ' ) ( * + , - . / 0 1 ﴾ [النســاء: 1]، وقــد بيــن اهللا 4 أن من 
 L K J I H G F E ﴿ :غايات خلق الناس التعارف في ما بينهم، قال تعالى
ــا يدلّ أيضاً على  [الحجــرات: 13]. َوِمم ﴾ Z Y X W VU T S R Q PO N M
عالمية اإلسالم أن كثيرًا من آي القرآن الكريم تبدأ بالخطاب: ﴿ F E ﴾؛ ألن المطلوب تعبيد 
 t s r q p o n m l ﴿ :اس هللا تعالى، يقول اهللا تعالــىجميــع الن
v u ﴾ [البقــرة: 21]، وقــال تعالــى: ﴿ ! " # $% & ' ) ( 

* ﴾ [الحج: 1].

عبد الرحٰمن: أحمد، اإلسالم والعولمة، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، اإلسكندرية، ط1، 2002م: 91.  (1)
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واإلسالم وهو يقّرر وحدة الجنس البشري إال أنه يقبل التنوع في إطار هذه الوحدة شرط التقيد 
ة، فاإلسالم ال يضيق بالتنوع الثقافي والحضاري إذا كان  بالقواسم المشتركة وبالمبادئ الكبرى العام
ة تتعلق  ة شــرط االحتكام إلى ما يقّرره اإلسالم من أصول عامفي هذا التنوع إثراء لمســيرة اإلنساني
بأركان اإليمان واإلســالم وكليات الشريعة وتعاليمها، كما أنه ال يرفض ما عند اآلخرين رفضاً مطلقاً 
ة، فإذا وجده ال يتعارض وهذه المبادئ وتلك القواعد أخذ  بل يخضعه لقواعد الشريعة ومبادئها العام
به، وإذا وجده متعارضاً معها تركه، ومن هنا نفهم قوله ژ : «الحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها 
فهــو أحق بها»، ونفهــم في هذا اإلطــار أيضاً أخذ عمر بــن الخطاب ƒ الدواوين عــن الحضارة 
الفارسية، وكذا تعامل المسلمين إلى عهد عبد الملك بن مروان بالدرهم الفارسي والدينار الروماني.

:áªdƒ©dG  øe  á s«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ∞bƒe  :kÉ«fÉK

لقــد حبا اهللا 8 الشــريعة اإلســالمية مرونــة جعلتها تتســع لكل جديــد من أحــوال الناس 
وأوضاعهم، فما ضاق ذَرعها بجديد، بل كان فيها لكل مشــكلٍة حــلّ، ولها مع كل حادثة موقف على 
مدى القرون الماضية، حيث دخلت فيها كل البيئات، وعايشت مختلف الحضارات إلى أْن جاء العصر 
الذي نعيش فيه، فهمش اإلســالم بعيدًا عن واقــع الحياة، وحصر بين جدران المســاجد، وحصرت 

تعاليمه ببعض المظاهر الشكلية!!
لم يحقق الفكر اإلسالمي المعاصر إلى اآلن تواجدًا فكرّياً غنيّاً يكشف عن مدى عظمته وثرائه، 
باستثناء انطباعات ودراســات فردية قليلة، فلم يقدم هذا الفكر منظورًا شامًال للعديد من القضايا 
والمسائل التي تواجه العالم اإلسالمي اليوم، وهذه الثغرات بدت أكثر وضوحاً في المسائل الحديثة 
المســتجدة كالعولمة وغيرها. ولكن اإلسالم بحفظ اهللا 8 له ال يزال له دوره في حياة الناس وإْن 
لم يكن ذلك الدور هو ما يطمح له كل مسلم مخلص، وتتوق له نفسه، لكن المطمئن أن اهللا تكفل 
د: 7]،  محم] ﴾ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ :بالنصر لمــن ينصره، قال تعالــى

لهذا ينبغي علينا أْن نتحمل المسؤولية، وننهض بها لنساهم في نهضة ديننا وعزته.
إن خطــر العولمة يكمن فــي هيمنتها االقتصادية علــى اقتصاد جميع الدول من دون اســتثناء، 
وبسط ســيطرتها عليها، وهذه النزعة المادية نابعة عن الفكر الرأســمالي الذي يضع أهم أهدافه 
الكسب االقتصادي، وهذا الفكر المادي يجد مقاومة مضادة حتى من داخل التيار الرأسمالي نفسه، 
فضًال على التيارات األخرى، وإن القوة الكامنة في الشــريعة اإلســالمية قادرة على كســب الصراع 
امة، حيــث طرحت حلوالً  لصالــح المســلمين، وحمايتنا من مخاطر العولمة وســائر التيــارات الهد
لمشاكل اإلنسان فردًا وجماعة، حلوالً تورثه األمن والطمأنينة، وتضمن له الصمود في أعتى الظروف 

وأشدها، ومن نماذج هذه الحلول التي طرحتها الشريعة اإلسالمية:
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الجانب االجتماعي:
اقتضت حكمة اهللا 8 أْن يرعى اإلنسان بعنايته، وأْن يمده بالقوانين التي تنظم عالقته البشرية 
التي هي منشأ وجوده، والتي تضمن لنوعه البقاء على الوجه األكمل. ولم يشأ أْن يجعله ـ كغيره من 
العوالم ـ يدع غرائزه تنطلق دون وعي، ويتــرك اتصال الذكر باألنثى فوضى ال ضابط له، بل وضع 
النظام المالئم لســيادته، والمناســب لتكريم اهللا له، فجعل اتصال الرجل بالمرأة أساسه المحبة 
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :والرضا والمودة، مصداقاً لقوله تعالى
m l k j i h gf e d c ﴾ [الروم: 21]. وبهذا النظام وضع اهللا 8 
للغريزة الجنسية ســبلها المأمونة، وصان كرامة المرأة من أن تكون متاعاً مبتذالً، وحمى النسل من 
الضياع، وأحاطه بغريزة األمومة واألبوة، تشــمله الرعاية، فيكون النبات حسناً، والثمر صالحاً؛ ألن 

األسرة هي الخلية األساسية للمجتمع، صالحه مرتبط بصالحها، وفساده مرتبط بفسادها.

الجانب االقتصادي:
الباعث األساسي لنشأة العولمة وتطورها إلى المفهوم الذي آلت إليه هو االقتصاد، الذي نظر 
إليه اإلســالم على أنه جزء من األجزاء العديدة للحياة اإلنســانية وحلقة من حلقاتها، وتعامل معها 
على هذا األســاس. إن االقتصاد اإلسالمي اقتصاد مرن ال يفرض معالجة واحدة في كل حالٍة زمانية 
أو مكانيــة، وإنما يقرر األصول ويفتح حريــة الحركة واالجتهاد أمام االقتصاديين لحلّ المشــكالت 

االقتصادية التي يتعرضون لها بناء على األصول الثابتة التي وضعها.

وهناك مبادئ اشتمل عليها االقتصاد اإلســالمي تجعل منه الحل المؤّمل لتجاوز صدمة العولمة 
والتخفيف من وطأتها، تتمثل في ما يلي:

التركيز على قيم اإلسالم النبيلة الداعية إلى العمل والجّد واإلتقان والجودة، واآليات القرآنية 
واألحاديث النبوية ال تحصى فــي هذا الجانب. فكل عمل يقصد به وجــه اهللا تعالى: كاإلصالح في 
األرض ومنع الفســاد فيها عبادة، ومن زرع زرعاً أو غرس غرســاً فأكل منه إنســان أو دابة كتب له 
صدقة، ومن ســعى على عياله أو على والديه فهــو صدقة، إذا كان قد أخلــص نيّته هللا تعالى، قال 
عجرة ƒ : مر على النِبّي ژ رجل ذكر أصحابه من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول اهللا، لو كان 
هذا في ســبيل اهللا! فقال: «إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل اهللا، وإْن 

كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان».
وإتقــان العمل وجودته في عصرنا تشــمل القطاع الحكومي والخــاص؛ لدفع عجلة التنمية 
فذلك من صميم مبادئ اإلسالم خاصة إذا كان البلد اإلسالمي الذي ينتمي إليه المسلم مهّددًا 
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ا يتصل بهذا الجانب اتصاالً وثيقاً تطوير األفراد  في أمنه الغذائي واالجتماعي والسياســي. َوِمم
والمؤسسات تطويرًا مســتِمّرًا يتالءم مع روح العصر ويواكب التطور ويكتسب قدرة المنافسة مع 
المنتجات العالمية، فكسب الرهان يتمثل في الظهور بمســتوى الئق في السوق العالمية، ولفظ 
االقتصاد ـ في اشتقاقه العربي ـ يعني االدخار وعدم اإلسراف، وهو ُسنة حميدة للفرد والمجتمع 

والدولة.

واألســرة المســلمة ال تقل مســؤوليتها عن غيرها في التنمية االقتصادية، وذلك بإقبالها على 
اإلنتــاج الوطني قبل غيره، فإْن لم يكن فإنتاج البالد العربية واإلســالمية، مــع التحكم في اإلنفاق 

واإلعراض عن التبذير الذي نهى اهللا عنه، ففي ذلك الخير كله لألسرة والمجتمع.
والزكاة فريضة شرعية جليلة، قرنت في معظم اآليات القرآنية بالصالة، وحثت عليها األحاديث 
النبوية؛ تأكيدًا على معانيها النبيلة في حياة المســلمين، ضماناً للرعاية االجتماعية، وتحصيًال لحقّ 
الفقراء والمساكين من األغنياء، وتوظيف توزيعها توزيعاً عادالً يسهم في التقدم االقتصادي، ويحفظ 

التوازن بين طبقات المجتمع اإلسالمي.

جانب التعليم والبحث العلمي:
اً  اً وتربويناً تكوينــاً علميماً مكوه يتطلــب معلالتعليم في زمن العولمة مــن أخطر القضايا؛ ألن
جيدًا، ومناهج دراســية متطورة قابلة للمراجعة والتطوير، من أبرز موادها ـ بعد دراسة اللغة العربية 
ـ دراسة تقنيات الحاســب اآللي (الكمبيوتر)، واللغات األجنبية كاللغة اإلنجليزية، والعلوم المختلفة 

التي تواكب الحركة العلمية المعاصرة في شتى المجاالت.

وعلى المؤسســات العلمية أْن تنفق مــن ميزانيتها للبحوث العلمية، وال معنــى لجامعة من دون 
بحث علمي يصرف عليه بسخاء وتشجيع(1)؛ ألن اإلنفاق على التعليم استثمار مهم على المدى البعيد، 
وال ســبيل لنا في القرن الحادي والعشــرين إال تركيز العناية بالشــباب، وتعميق هويته من خالل 

األسرة والمدرسة والجامعة.

تمويل البحوث العلمية يحظى بنســبة عالية من إجمالي الناتج القومي في الــدول المتقدمة، ففي الواليات المتحدة تبلغ هذه   (1)
النســبة 2,6% من إجمالي الناتج القومي، واالرتباط قوي بين النشــاط العلمي واالقتصادي، وقــد برز هذا األمر منذ القرن 
التاسع عشــر، وازدادت وتأثرت في المكتشفات األخيرة كالفضاء والحاسوب والهندســة. وفي فرنسا تبلغ النسبة 2,3%، وفي 
ألمانيا 2,8%، وفي اليابان 2,9%، وفي بريطانيا 2,3%، وفي إســرائيل يرصد للبحث العلمي 2,8%، وفي االتحاد السوفياتي 
السابق كانت النســبة عالية إذ تبلغ حوالي 3,7%. للتوســع، زحالن: أنطوان، العرب وتحديات العلم والتقانة، سلسلة حلقات 
بجريدة الخليج، الحلقة الخامسة والسادســة، عدد: 7230، االثنين 18 ذي القعدة 1419هـ الموافق 6 مارس 1999م؛ وعدد: 

7232، السبت 20 ذي القعدة 1419هـ الموافق 8 مارس 1999م.
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وفي ندوة مركز دراســات الوحدة العربية بعنوان «العرب والعولمة» التي عقدت في بيروت بين 
18 - 20 ديســمبر 1998م تســاءل كثير من الباحثين عن مــدى قدرة البلدان العربيــة على مواجهة 
التحدي، وأجابوا بنعم إذا عزمنا على االســتثمار في التعليم ـ من خالل عملية متكاملة وغير منعزلة 
عن شتى ظروف العصر ـ اســتثمارًا مدروساً دراسة علمية(1)، يستجيب ِلمبادئ مرنة تنسجم وحاجات 
التغيير المستمر، وتأخذ بمبدأ التربية المســتمرة من «المهد إلى اللحد»، بل تبدأ قبل الوالدة عن 
طريــق تدريب األمهات والعناية بهــن، وتمتد بعد الــوالدة، وقبل دخوله الروضــة. ولم تعد مقاعد 
المدرســة النظامية في عصرنا إال جزءًا من شــبكة تربوية أوسع وأشــمل وأفعل تضم سائر أشكال 
اإلعداد والتدريــب، وإعادة التدريب تبعاً لحاجات المجتمع، وما يتطلبــه من وظائف وأعمال جديدة 

تتصل بتكنولوجيا العصر كالكمبيوتر واإلنترنت وغيرها(2).

والنظــام التربــوي يمكن نجاحــه ـ من وجهة نظــري ـ في منح القــدرة للطالب علــى التعلم 
واالســتمرار فيه، وال يتأتى ذلك إّال من خالل برنامج هادف أساســه التوجيــه، وعماده اللجوء إلى 
طرائق عمل تعتمد على مبادرة الطالب نفسه وجهده الشخصي، وإحالته على المراجع، وفي التقنيات 
التربوية الحديثة عون على التعليم الذاتي، هــذا المبدأ األصيل في تراثنا، وقد جاء قولهم في هذا 

الشأن: «من لم يعلم نفسه لم يفلح في تعليمه معلم».

:ô°ü©dG  äÉÑ∏£àeh  á s«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  :kÉãdÉK

من المعلوم أن قضايا الحياة ونوازل الناس غير متناهية بل هي في ازدياٍد وتوســعٍ مســتمرين 
وخصوصاً في عصرنا الحاضــر الذي أصبح فيه العالــم قرية واحدة، وال يمكــن معالجتها إال عن 
َعة والمرونة والقابلية لمواجهة التطور  الشريعة تتسم بالس طريق االجتهاد واالستنباط، ال ســيما وأن

البشري والتغير الزمانّي والمكانّي.

ة قادرة على الوفاء  ية ونصوصاً عامة كما تضّمنت أصوالً ثابتة وقواعَد ُكلفالشريعة اإلسالمي
نت كذلك من  ــة، تضم ة واألخروية ومصالح العبــاد الدنيويبما ينظم مســيرة الحياة اإلنســاني
ــعة والمرونة والخصائص مــا يجعلها قابلًة للتطــور ومواكبة الحياة بمســتجداتها وظروفها  الس
ومالبساتها، سواءً كانت اقتصادية أو سياسية أو فكرية أو ثقافية أو غيرها في كل العصور إلى 

أْن تقوم الساعة.

العرب والعولمة: ص 77 وما بعدها.  (1)
«دور التربية المتغير مع دخول القرن الحادي والعشرين»، مجلة شؤون عربية، عدد: 342، ذو القعدة 1418هـ/مارس 1998م:   (2)

ص 135.
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ووســيلة هذا التطور وهذه المواكبة للواقع المعاصر هي االجتهاد الصحيــح القائم على الفهم 
المتجــّدد لمتطلبات العصر، والذي يعطي الشــريعة خصوبتهــا وثرائها، وُيَمكنُ مــن إخضاع الواقع 
البشري لشــرع اهللا 8 ، فيتم ربط األرض بالســماء واإلنســان بخالقه، فتتحقّق حقوق اهللا وحقوق 

العباد من دون تفريط وال تضييع في الجهتين معاً.

ولقد كان الفقهاء في العصور المتقدمة ـ الذين أثــروا حياتنا بعظيم االجتهادات وكثير الكتب 
والتآليف ـ أكثر وعياً وإدراكاً لحاجة عصرهم مما نحن عليه اليوم، حيث كانوا يبحثون ويتحسســون 
قضايا عصرهم فيجتهدون في طلب الدليل لها، واســتخراج األحكام مــن ذلك، وكانوا في تجاوبهم 
لهذه القضايا معاصرين لحياتهم غير معوّلين على غيرهم، إذ كان في وسع أحدهم الرجوع إلى من 
سبقه ناقًال رأيه واجتهاده، فكان بوسع الشافعي مثًال أْن يعود لفقه أبي حنيفة أو مالك فيكفي نفسه 
عناء البحث والمشــقة، لكنه اجتهد بالنظر في قضايا عصره وأخرج لنــا ذلك الفقه الجليل الذي 
عالــج فيه حاجة مجتمعه في زمــٍن غير الزمن الذي عاش فيه َمْن ســبقه من الفقهــاء، بل إن فقه 
ي الفقه القديم والفقه الجديد حين انتقل الشافعي  ر بتغيّر المكان فيما ُســمالشــافعي نفسه قد تغي

من العراق إلى مصر فاختلفت آراؤه نظرًا للظرف المكاني الذي أفتى فيه.

وقد خالف كثير من األئمة والفقهاء شيوخهم على الرغم من وجودهم في فترات زمنية متقاربة، 
ولم يكن ذلك نقصاً في عملهم وال تطاوالً على شــيوخهم، وإنما كان مرجعهم إلى حوادث اســتجدت 
لم تكن على عهد شيوخهم، فاســتقل بعضهم أو كاد يســتقل بمذهبه الفقهي، كما أن الفقهاء الذين 
جــاؤوا بعد ذلك وعلى الرغم مــن الفترة الزمنية التــي تفصلهم عن أئمة مذهبهــم التزموا بأصول 
المذهب لكنهم اجتهدوا لعصرهم كالغزالي والنووي في المذهب الشافعي، وابن عابدين والسمرقندي 

في المذهب الحنفي، وابن قدامة وابن القيم في المذهب الحنبلي وغيرهم في مختلف المذاهب.

إن هذا يدلّ على أن فقاء المذاهب اإلسالمية كانوا معاصرين في آرائهم وفقههم، فكانوا ينظرون 
إلى ما يجد لديهم من مســائل نظرة واقعية لحال الزمان والمكان مــع ثبات في األصول ومرونة في 
الفروع، فلم يتعصبوا لرأي أو يقفوا عند قول، بل كان البحث واالستقصاء وإعمال النظر منهجهم في 
دراسة القضايا واألحكام، فساروا على هدي رسول اهللا ژ الذي أقر بحاجة كل زمان ومكان لمجتهد 
واٍع، كما جاء في حديث معاذ ƒ المشــهور عندما قال له: «أجتهــد رأيي وال آلو»، وكما في حديث 

النبي ژ حين قال: «واجتهد فكل ميسر لِما خلق له»، وحديث: «أنتم أعلم بأمور دنياكم».

عوة  لذا كان منهج الصحابة @ والفقهــاء من بعدهم هو عدم الجمود عند الرأي الواحد، والد
ا الفتــوى فإنها قابلة للتغير  هما ثابتان، أمإلى البحث عن الحكــم من خالل الدليل والمصــدر؛ ألن
 ƒ بتغيّر الزمان والمكان فيما ال ُيِحلّ حراماً وال يحّرم حالالً، وهذا ما نجده عند عمر بن الخطاب
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عندما أوصى قاضيه أبا موســى األشــعري بقوله: «وال يمنعك قضاء قضيت فيــه اليوم فراجعت فيه 
رأيك فهديت فيه رشــدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم ال يبطله شيء، ومراجعة الحق خير 
من التمادي في الباطل»، وأبو حنيفة يقول ألبي يوســف: «ال يحــل ألحدنا أن يقول بقولنا حتى يعلم 
من أين قلنــا». وكأنها دعوة صريحــة لعدم الجمود واالتــكال على ما قاله األولــون، وإنما البحث 

واالستقصاء مع المحافظة على المعين األول.
ومن هنا نالحظ أن هذه النصوص وغيرها تدعو بشــكٍل واضح وصريح إلى أْن يسعى العاملون 
ة وأننــا نجد مدى التعدد في  في مجال اإلفتاء والتشــريع لمراعاة ظروف العصر واحتياجاته، خاص
الشــريعة اإلســالمية ال في األحكام والفروع وحدها، بل في مصادر هذه األحــكام، فمع المصدرين 
نة اللذين ال يجوز تجاوزهما إذا ورد فيهما نص صريح، نجد أن مصادر  األصليين وهما الكتاب والس
التشــريع األخرى كاإلجمــاع والقياس واالستحســان والعــرف والمصالح المرســلة وســد الذرائع 
واالســتصحاب... وغيرها من المصــادر دليل واضح علــى إمكانية مواكبة العصــر وتلبية احتياجاته 

التشريعية من غير إخالل بالقواعد الثابتة في الشريعة اإلسالمية.
والكتــاب الكريم لم يــأِت بتفصيالت وتفريعات في األحــكام، وإنما جاء بقواعــد ثابتة ُيْحتكم 
إليهــا، وترك التفصيالت والفروع لالجتهــاد في كل عصٍر بما يتالءم مع الزمــن والبيئة والظروف 
والمجتمع، وما بأيدينا من الفقه اليوم ليس إال ثمرة لجهود الفقهاء في فهم الكتاب والسنة وتنزيًال 
لهذا الفهم علــى واقع الحيــاة، ونحن اليوم أحــوج ما نكون إلى اتبــاع هذا المنهــج غير مهملين 
وال متجاهليــن لتلك الجهود الطيبــة، ولكن غير متجاهليــن كذلك لحاجة عصرنــا الحاضر الذي 

تعددت فيه القضايا والنوازل.

٭ ٭ ٭
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إن اهللا 8 شــرع اإلســالم ليكون منهج البشــرية، الذي ينظــم أحوالهم في مختلــف البلدان 
واألزمان والبيئات، وفي كل شؤون ومناحي الحياة، وناط بأتباعه سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة، 
وجعل الشريعة اإلســالمية هي خاتمة الشــرائع واألديان، فاقتضى ذلك أْن يكون نظامها شامًال في 

معالجاته وأحكامه لكل زمان ومكان.
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وإذا كان الشمول من أبرز خصائص الشريعة فإن تحقّقه واستمراره منوط باالجتهاد في استنباط 
األحكام، وذلك ألن قضايا البشر ووقائعهم غير متناهية وال محدودة، فكان االجتهاد هو السبيل إلى 
فهم تلك النصوص، لتظل تمدنا باألحكام لكل الوقائع والمستجدات وخصوصاً في هذا العصر الذي 
هيمنــت فيه العولمة، وقذفت فيه «الحياة المعاصرة بمئات المســائل والقضايا والمشــكالت، وهذه 
المســتجدات تحتاج كلها من المنظور اإلســالمي إلى إبداء الرأي ببعض تطبيقات الثوابت، وفي كل 
المتغيرات، ومســائل المعامالت والتنظيمات، والعقود والتصرفات في البّر والبحر والجو، وأساليب 

الخدمة واالستثمار أو التنمية أو المجال الطبي(1).

إن الدعوة إلى التجديد في الفقه اإلســالمي ليســت وليدة اليوم، وإنمــا حاجة ملحة منذ أمد 
بعيد، والذي نود التركيز عليه في هذا البحث هو التوسع في هذه الناحية، وتطبيقها في سائر الدول 

اإلسالمية تالفياً للخالفات التي تظهر على الساحة من حين آلخر.

وتظهر أهمية االجتهاد في الفقه اإلســالمي كون حياة اإلنســان متغيرة ومتطورة في ظل قضايا 
العولمة المختلفة، حيث اقتضت حكمة اهللا 8 أْن يكون بيــان الوحي المتلو وغير المتلو في الكليات 
والمقاصد والغايات في الغالب األعم من دون التطرق إلى التفاصيل والفروع والجزئيات إال نادرًا، 
ومن هنا كانــت ضرورة االجتهاد مِلّحة ودائمة حتى تكون روح الشــريعة مســتوعبة الواقع المتجدد، 

ولتستجيب التشريعات لما يستجد من المستحدثات.

والتجديد في الدين يعني: «العودة به إلى ما كان عليه في عهد الرسول ژ وعهد الصحابة 
والتابعين لهم بإحســان، وهذه العودة ال تدعو إلى القلق والخوف كما يتوهم بعض الناس، إنها 
في الحقيقة العودة إلى التدبير والتيســير واالهتمــام بجوهر الدين ولبابــه، فالذي يقرأ فقه 
الصحابة والتابعيــن يجد أنهم أفقــه الناس لروح الشــريعة ومقاصدها، وكانــوا ملتزمين كل 
االلتزام بشــرع اهللا، ومع ذلك كانوا يجتهدون في أحكام الوقائع بروح ســمحة، يعلم الناس أن 
اهللا تعالى لم يشرع دينه إال لمصلحة عباده، وأنه يريد بهم اليسر وال يريد بهم العسر، وكان 
منهجهم الوسط الذي هو عامة، فإن الفقه اإلسالمي أولى جوانب الدين بالتجديد؛ ألن الجانب 
العملي المرن المتحرك الذي يطلب منه مواجهة مســتجدات األمور والحوادث بالحكم والفتوى 
والبيان»(2). وفي ظل الحياة البسيطة سابقاً، والثقافة الشمولية التي كانت تميز كبار المجتهدين 
ا اليوم فقد  كان المجتهد يســتطيع النظر فــي األمور المختلفة ويخــرج منها برؤية ســليمة؛ أم

تغيرت األحوال في جهتين، هما:

الزحيلي: وهبة، تجديد الفقه اإلسالمي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط 2، 1422هـ/ 2002م، ص 155.  (1)
الجبوري: عبد اهللا محمد، الفقه اإلسالمي بين األصالة والتجديد، دار النفائس، األردن، ط1، 1425هـ/ 2005م: 96.  (2)
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جهة الحياة: فقد أصبحت معقدة وظهر الكثير من القضايا المعاصرة في ظل العولمة. •
وجهة الثقافة الموســـوعية: حيث ظهــرت معالم التخصصــات الدقيقة، فلــم يعد بإمكان  •

المجتهد الفرد أن يلم بحقائق األشياء وحده.
وأمام كل هذه المتغيرات الواســعة كان ال بّد أْن يتخذ االجتهاد اإلســالمي أســلوباً جديدًا يلبّي 
احتياجات هذا الواقع الجديد، يقول الدكتور يوسف القرضاوي في مقدمة كتابه «فقه الزكاة»: «ثم 
هناك أمور جدت في عصرنا لــم يعرفها فقهاؤنا القدامى وال المتأخرون، وهــذه األمور تحتاج إلى 
إصدار األحكام في شــأنها، يريح الناس من البلبلة ويرد على األســئلة الحائرة على ألســنة جمهور 
المســلمين، هناك ثروات ودخــول حديثة غير األنعــام والنقود والــزروع والثمار، هنــاك العمارات 
الشاهقة التي تشيد لإليجار واالستغالل، والمصانع الكبيرة واآلالت واألجهزة المتنوعة، وشتى رؤوس 
األمــوال الثابتة أو المنقولة التــي تِدرّ على أصحابها أمــواالً غزيرة من إنتاجهــا أو كرائها للناس، 

كالسفن والسيارات والطائرات والفنادق والمطابع وغيرها»(1).
وأهــل الذكر لم يعودوا هم األفــذاذ من علماء الفقــه وعلوم الدين وحدهم، بــل أصبح االجتهاد 
يتطلب أْن يشــمل خبراء في العلوم التطبيقية بجانب علماء الدين، واالســتفادة مما كتبه االختصاصيون 
فــي هذا العصر، مثل ما يكتبه األطبــاء عن أضرار الخمر والخنزير، وما قد ينتج عن اســتعمال بعض 
الوسائل من أضرار، وما كتبه االقتصاديون عن اآلثار المدّمرة لبعض المعامالت، وما تشتمل عليه بعض 
المعامالت االقتصادية من إيجابيات وســلبيات، وأْن تتبلور المؤسسات الفكرية التي تجمع الخبرات في 

د. ياً احتياجات الناس مع مراعاة الواقع المتجدعلوم الدين والدنيا معاً؛ ليعود لالجتهاد تألقه ملب

:áªdƒ©dG  ô°üY  »a  ójóéàdGh  OÉ¡àL’G  IQhô°V  :kÉ«fÉK
االجتهاد هو مصدر الثروة الفقهية ووســيلة تطبيقها، والرافد الغزير الذي يمد الدين وأحكامه 
بالحياة واالستمرارية في البقاء، فال حياة وال بقاء لشرٍع ال يمكنه تلبية حاجات معتنقيه بما يتماشى 

مع تجدد العصر وتجدد الوقائع والحوادث.
كما أن االجتهاد هو الطريق األنجع لحل المشكالت واألحداث والوقائع المستجدة باستنباط ما 
يناسبها من األحكام الشــرعية(2)، وخاصة ما نراه في عصرنا الحالي من سرعة التحرك والنمو في 
مجاالت الحياة المختلفة والمتعددة، وفي كافة جوانبها اإلنسانية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والغذائية والدوائية إلى غير ذلك، وســرعة التطــور التكنولوجي باســتحداث اآلالت واألدوات التي 

تسيّر المجتمعات، وتسهل عليهم الوصول إلى أهدافهم المختلفة.

القرضاوي: يوسف، فقه الزكاة، مكتبة وهبة، مصر ـ القاهرة، ط21، 1414هـ: ص 27.  (1)
أبو فارس، أصول الفقه: ص 381.  (2)
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غير أن هــذه الطفرة العلميــة والتكنولوجية وفــي جوانب أخرى كثيرة أصبحــت تعكر الصفو، 
وتكدر العيش السليم للفرد واألسرة والمجتمع، فقضايا حقوق اإلنسان، ومعامالت البنوك المتنوعة، 
وموضوع التأمينات على الحياة واألموال وغيرها، وما يدخل في المواد الغذائية واالســتهالكية كأنواع 
األغذية المنتجة من الكيماويات، واألدوية التي تشــتمل على المحرمات، ومســائل نقل األعضاء من 
إنســاٍن إلى آخر يحتاجها، فضًال علــى ما ُعِرف بالهندســة الوراثية، والتالعــب بالجينات، وتغيير 
الجنس... وغيرها من المواضيع المســتجدة التي ال حد لها، كلها من المســائل التي تفرض نفسها 
على واقع حياة المســلمين، وعليهم التعايش والتعامل معها، لذلك يقع على عاتق علمائهم مســؤولية 

إيجاد الحلول المناسبة لها، وبيان رأي الشرع فيها، وما ينبغي على المسلمين عمله تجاهها.
وتبدو ضرورة االجتهاد والتجديد للفقه في اآلتي:

إثبات صالحية الفقــه للتطبيق: فالتطبيق الســليم للفقه يعتمد في ما يعتمــد على نوٍع من  •
االجتهاد، وهو تحقيق المناط(1)، وقال الدكتور وهبة الزحيلي: «االجتهاد نقطة االرتكاز التي 

يقوم عليها الحكم بصالح شريعة اإلسالم لكل زمان ومكان»(2).
نمــاء الفقه وحياتــه: ألن في اســتمرار االجتهاد نماء للفــروع الفقهية، وإيجــاد حكم لكل  •

مســتجد، قال الزرقا: «االجتهاد هو بمثابة الروح للشــريعة اإلســالمية، وهــو منبع الحياة 
لفقههــا»(3)، وقال األشــقر: «االجتهــاد ضروري جــّدًا لبقاء الشــريعة اإلســالمية وحياتها 
واســتمرارها»(4)، وقــال الدكتور الزحيلــي أيضاً: «إن الــذي يبعث الفقه ويجعلــه نامياً هو 
نة)  ه يرتكز عليهما (الكتاب والسا الفقه اإلســالمي فإن د فوزي: «أم االجتهاد»(5)، ويقول محم
وينبثــق منهما، وذلــك باالجتهاد الــذي يعتبر روح الشــريعة والمحرك الــذي أورث الفقه 

اإلسالمي الحيوية واالنطالق والخلود»(6).
معظم أحكام الفقه تعتمد علــى االجتهاد: ألن معظم النصوص ظنيــة الداللة أو الثبوت أو  •

كالهما، يقول اإلمام السالمي:
إجمـــاع بعـــد ُســــنة الـمـخـتـــارواألصـــل للفقـــه كتـــاب البـــاري
ُمنعـــا هــــذي  عنـــد  وهالـــك مـــن كان فيهـــا مبدعا(7)واالجتهـــاد 

الشاطبي، الموافقات: 89/4.  (1)
الزحيلي: وهبة، االجتهاد في الشــريعة اإلسالمية، بحث مقدم لمؤتمر الفقه اإلسالمي المنعقد بجامعة اإلمام محمد بن سعود،   (2)

الرياض، إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، 1404هـ/ 1984م: ص 196.
الزرقا: مصطفى أحمد، اجتهاد الجماعة، مجلة المسلمون، 9، عدد: 827: ص 39.  (3)

األشقر: عمر سليمان، تاريخ الفقه: ص 168.  (4)
الزحيلي، االجتهاد: ص 196.  (5)

سويد، منهج التربية اإلسالمية: ص 5.  (6)
السالمي: عبد اهللا، بهجة األنوار بهامش طلعة الشمس، وزارة التراث والثقافة، سلطنة ُعمان: 31/1 - 33.  (7)
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ــنة واإلجمــاع»، وقال: «محل االجتهاد  ويقول أيضاً: «االجتهاد ثابت في ما عدا الكتاب والس
حادثة لم يوجد فيها حكم اهللا تعالى في كتابه وال على لســان رسوله، ولم ينقل في حكمها 
إجماع من المسلمين، فإْن كان في الحادثة شــيء من األحكام الثالثة وجب اّتباعه وحرمت 
د الخضر: «والتشــريع اإلســالمي يعتمد في معظم  مخالفته إجماعاً»(1). ويقول الشــيخ محم

أحكامه على االجتهاد»(2).
ة جوانب ســواء في المجال الّطبّي  • كثرة المســتجدات في العصر الحاضر: وهي تشــمل عد

كموت الدماغ أو االقتصادي كمعامالت البنوك والتأمينات وغيرها، والتي يحتاج المســلمون 
لبيان حكم اهللا فيها، وال يكون ذلــك إال باالجتهاد، يقول الشــيخ الخليلي: «وإذا كان عهد 
ــٍة فقهية للتعدد فــي الوقائع فكيف بحــال عصرنا  الخلفاء الراشــدين اتســم بحركٍة فكري
والحــوادث فيه ال حصر لهــا مع تعــدد جوانبها، فالجنايــات وقرائنها كالبصمــة وغيرها، 
والنســب ودالئل ثبوته بالخصائص الوراثية ومختلف االبتــكارات الطبية الجديدة، كالرحم 
المستعار، واالستنساخ، ونقل األعضاء وغيرها، كل تلك القضايا تستدعي النظر في حكمها، 
كما أن عجلة األيام ال زالــت تدور في المجال االقتصادي، كالمعامــالت البنكية المتعددة، 
فأنى ُتَحلّ بغير االجتهاد !!»(3)، وبدونه يكون العجز عن اســتيعاب ما يستجد، والبقاء خارج 

الحاضر والمستقبل(4).
عــدم كفاية اآلراء الموجودة في كتــب الفقه من جانب؛ لوجود المســتجدات، وعدم مواءمة  •

عدد من األحكام المدونة فيها للواقع المعيش الختالف الزمان والمكان واألعراف.
المحافظة على الشــريعة اإلســالمية وخلودها وإبقائهــا مرنة صالحة لكل زمــان ومكان(5)،  •

وبترك االجتهاد محاصرة لخلود الشريعة(6).
تفويــت الفرصة على َمــْن يريد األخــذ بالقوانين الوضعيــة؛ ألن االجتهــاد يغطي حاجة  •

المســلمين من األحكام العملية التفصيلية، حيث إن األخــذ بالقوانين الوضعية يؤثر على 
ة وشخصيتها(7). استقالل األم

المرجع السابق: 302/2.  (1)
حسين: محمد الخضر، الشريعة اإلسالمية: ص 5.  (2)

الخليلي: أحمد بن حمد، االجتهاد وأثره في التجديد، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، المؤتمر الخامس: 97.  (3)
الشرفي، االجتهاد الجماعي: ص 24؛ الزحيلي، االجتهاد الفقهي الحديث: ص 113.  (4)

الشرفي، االجتهاد الجماعي: ص 13، 18؛ الزحيلي، االجتهاد الفقهي الحديث: ص 10.  (5)
الشرفي، االجتهاد الجماعي: ص 13، 15، 22؛ الزحيلي، االجتهاد الفقهي: ص 24.  (6)

الزحيلي، االجتهاد الفقهي: ص 14 - 15.  (7)
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باالجتهاد يتم التوفيق بيــن النّص والمصلحة، وتركه فيه مخالفة للنصوص الشــرعية التي  •
ال تطبق إال باالجتهاد(1).

ترك االجتهاد وعدم تطبيقه ُيْعتَبر تعطيًال للعقل المســلم، والحكم عليه بالعجز المســتمر،  •
والحكم على الشريعة اإلسالمية بالعجز(2).

قلة المشــتغلين بالفقه، وطول فترة الركود والتقليد أوجبت على كل فرٍد قادر على االجتهاد  •
بجميع شروطه ممارسته حاالً، لتجدد القضايا المعاصرة وتقديم الحلول الناجعة لها بما هو 

نابع من تعاليم شريعتنا اإلسالمية، ووقف الفتاوى غير المنضبطة(3).
ة، وما يصاحبه من تقدمٍ في كافــة المجاالت، وبروز  وأمــام هذا االنفتاح الذي تعيشــه األم
العديد من القضايا المعاصرة والمشكالت الحديثة على تنوعها وتعدد آفاقها وما الزمها من 
تعقيد كان ال ُبد من االستعانة بالخبراء والمختصين وأصحاب الدراسات العميقة في تصورها 

وفهمها.
ونظرًا ألهمية الحوار والمناقشــة من خالل لقاء الُعلماء وتبادل الــرأي بينهم والذي يثري 
المســائل والقضايا، ويمكّن له الفهم الســديد واإلدراك الدقيق لهــا، وتتوّحد األنظار في 
مواجهتهــا ومعالجتها، فقد برزت الحاجة إلى قيام ما ســمي االجتهــاد الجماعي من خالل 
المجامع والندوات الفقهية، والتي تمكن والحمد هللا من إنجاز كثير من االجتهادات الفقهية 
المعاصرة وفق نظــٍر قام على معرفِة أحكام الشــريعة اإلســالمية، وإدراك مصادر األحكام 

ووسائل االستنباط واالستمداد منها، وذلك بعد تصوٍّر دقيق شامل للقضايا والمستجدات.
وقد استفادت المجالس والمجامع الفقهية من ذوي االختصاص في الوصول إلى االجتهادات 
الفقهية المعاصرة، فجاءت األحكام رشــيدة واعية وهو أمٌر يتطلب التشجيع والتقدير ليكون 
هذه االجتهاد الجماعي مؤسسة علمية راسخة على المســتوى المحلي في كل دولٍة إسالمية، 
وعلى المستوى العالمي كما في مجمع الفقه اإلســالمي الدولي، ومجامع الفقه واإلفتاء في 
ة ذات رسالة على أداء الواجب الشرعي في  ة؛ لنكون قادرين كأمالعديد من الدول اإلسالمي
بيان أحكام اإلسالم في أحوال الناس وأوضاعهم بما يحقق خيرهم وسعادتهم، ويمكنهم من 
معرفة حكم ربهم في ممارساتهم وأعمالهم. ومن نماذج هذه االجتهادات الفقهية المعاصرة:

بعض قرارات المجامع الفقهية في القضايا المعاصرة: •

المرجع السابق: ص 15 - 16؛ الجيزاوي، االجتهاد فريضة: ص 55.  (1)
الزحيلي، االجتهاد الفقهي: ص 12؛ الشرفي، االجتهاد الجماعي: ص 14 - 15، 25.  (2)

الشرفي، االجتهاد الجماعي: ص 17.  (3)
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ًال: مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي: أو
قرار مجمع الفقه بشأن ضمان الطبيب(1):

إن مجمع الفقه اإلســالمي الدولي المنبثق عــن منظمة المؤتمر اإلســالمي المنعقد في دورته 
الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة ُعمان) من 14 - 19 محرم 1425هـ ، الموافق 6 - 11 مارس 2004م. 
العه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان الطبيب، وبعد اســتماعه إلى  بعد اط

المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:
الطّب علم وفن متطور لنفع البشرية، وعلى الطبيب أْن يستشعر مراقبة اهللا تعالى في أداء  ـ  1

عمله، وأْن يؤدي واجبه بإخالٍص بحسب األصول الفنية والعلمية.
يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحاالت التالية: ـ  2

إذا تعمد إحداث الضرر.أ ـ  
إذا كان جاهًال بالطّب أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه.ب ـ  
إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة.ج ـ  
إذا أقدم على العمل من دون إذن المريض أو من يقوم مقامه.د ـ  
إذا غرر بالمريض.هـ ـ  
إذا ارتكــب خطأ ال يقع فيــه أمثاله وال تقره أصــول المهنة، أو وقع منــه إهمال أو و ـ  

تقصير.
إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر «بحسب قرار المجمع رقم: 79 (8/10)».ز ـ  
إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحاالت اإلسعافية (حاالت الضرورة).ح ـ  

يكون الطبيب ـ ومن في حكمه ـ مســؤوالً جزائياً في الحاالت الســابق ذكرها إذا توافرت  ـ  3
شــروط المســؤولية الجزائية في ما عدا حالة الخطأ (فقرة «و») فال ُيسأل جزائياً إال إذا 

كان الخطأ جسيماً.
إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبّي متكامل، فيسأل كل واحد منهم عن خطأه تطبيقاً  ـ  4

للقاعدة «إذا اجتمعت مباشــرة الضرر مع التسبب فيه فالمســؤول هو المباشر ما لم يكن 
المتسبّب أولى بالمســؤولية منه»، ويكون رئيس الفريق مسؤوالً مسؤولية تضامنية عن فعل 

ر في الرقابة عليهم. معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قص

أبو مليح: رجب، تقنين أحكام العقوبات في الفقه اإلسالمي، ندوة تطور العلوم الفقهية في ُعمان، التقنين والتجديد في الفقه   (1)
اإلسالمي المعاصر، 1429هـ/ 2008م: ص 45 - 46.
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رت في التزاماتها،  ـ  5 ة) مسؤولة عن األضرار إذا قص ة أو خاص ة (عامحي تكون المؤسسة الص
أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى من دون مسوّغ.

ويوصي بما يلي:
إجراء دراسة بمشكالت التطبيق المعاصر لنظام العاقلة واقتراح البدائل المقبولة شرعاً. ـ  1
إجراء دراسة خاصة بمسائل الضرر المعنوي والتعويض عنه في قضايا الضمان بوجه عام. ـ  2
بية مثل  ـ  3 الطلب من الحكومات اإلســالمية توحيد التشــريعات الخاصة بتنظيم األعمال الط

قضايا اإلجهاض، وموت الدماغ، والتشريح... إلخ.
الطلب من الجامعات في الدول اإلســالمية إيجــاد مقّرر خاص بأخالقيــات وفقه الطبيب  ـ  4

بّية والتمريض. لطلبة الكلّيات الط
الطلب من الحكومات في الدول اإلســالمية تنظيم ممارسات الطب البديل والطب الشعبي  ـ  5

واإلشراف عليها ووضع الضوابط التي تحمي المجتمع من األضرار.
حث وسائل اإلعالم على ضبط الرسالة اإلعالمية في المجالين الصحي والطبي. ـ  6
تشجيع األطباء المسلمين على إجراء البحوث والتجارب العلمية والشرعية. ـ  7

قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن بطاقات المسابقات(1):
إن مجلس الفقه اإلســالمي الدولــي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلســالمي المنعقد في دورته 
الرابعة عشــرة بالدوحة (دولة قطر) من 8 - 13 من ذي القعدة 1423هـ/ الموافق لـ 11 - 16 يناير 
الع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات المســابقات وبعد  2003م. بعــد االط

استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أوالً: تعريف المسابقة: المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في 
تحقيق أمٍر أو القيام به بعوٍض (جائزة)، أو بغير عوض (جائزة).

ثانياً: مشروعية المسابقة:

المسابقة بال عوض جائزة مشروعة في كل أمٍر لم يرد في تحريمه نص، ولم يترتب عليه  ـ  1
ترك واجب أو فعل محّرم.

أبو مليح: رجب، من ضوابط اإلفتاء في قضايا النوازل، ندوة فقه النوازل وتجديد الفتوى، مســقط، ســلطنة ُعَمان، 1428هـ/   (1)
2007م، ص 353.
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المسابقة بعوٍض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط اآلتية: ـ  2
أْن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجاالتها مشروعة.أ ـ  
أال يكون العوض الجائزة فيها من جميع المتسابقين.ب ـ  
أْن تحقّق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعاً.ج ـ  
أال يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم.د ـ  

بطاقات كوبونات المســابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منهــا في مجموع الجوائز ال تجوز  ـ  3
شرعاً؛ ألنها ضرب من ضروب الميسر.

المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم في أمور مادية أو معنوية حرام، لعموم  ـ  4
اآليات واألحاديث الواردة في تحريم الميسر.

دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المســابقات غير جائز شرعاً، إذا كان ذلك  ـ  5
المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز؛ منعاً ألكل أموال الناس بالباطل.

ال مانع من اســتفادة مقّدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط ـ من دون االستفادة المالية ـ  ـ  6
عن طريق المســابقات المشــروعة؛ شــريطة أال تكــون قيمــة الجوائز أو جــزء منها من 

المتسابقين، وأال يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين.
تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة الالحقة للفوز غير جائز شرعاً. ـ  7
بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطاً تجلب منافع مباحة جائزة  ـ  8

ا إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر. ة بغير عوض، وأمإذا كانت مجاني
ويوصي بما يلي:

يوصي المجمع عموم المسلمين تحري الحالل في معامالتهم ونشــاطاتهم الفكرية والترويجية 
واالبتعاد عن اإلسراف والتبذير.

ثانياً: المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي:
قرار المجمع الفقهي بشأن رفع أجهزة اإلنعاش عن المريض:

د وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: الحمد هللا، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، سيدنا محم
فإن مجلس المجمع الفقهي اإلســالمي برابطة العالم اإلســالمي في دورته العاشــرة، المنعقد 
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بمكة المكرمة في الفترة من يوم الســبت 24 صفر 1408هـ ، الموافــق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم 
األربعاء الموافق 28 صفــر 1408هـ ، الموافق 21 أكتوبر 1987م، قد نظر في موضوع تقرير حصول 
الوفاة بالعالمات الطبية القاطعة، وفي جواز رفع أجهزة اإلنعــاش عن المريض الموضوعة عليه في 
يّاً من وزارة  مة شفوياً وخط حالة العناية المركزة، واستعرض المجلس اآلراء والبيانات الطبية المقد
الصحة في المملكة العربية السعودية، ومن األطباء االختصاصيين. واطلع المجلس كذلك على قرار 
ان العاصمة األردنية  مجمع الفقه اإلســالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في مدينة عم
رقم (5) 1986/7/3م، وبعد المداولة في هذا الموضوع من جميع جوانبه ومالبساته انتهى المجلس 

إلى القرار التالي:
لت جميع وظائف دماغه  المريض الذي ركبت على جســمه أجهزة اإلنعاش يجوز رفعهــا إذا تعط
ل ال رجعة فيه، وإْن كان  التعط ًال نهائيّــاً، وقررت لجنة من ثالثة أطباء اختصاصيين خبــراء أن تعط
القلب والتنفس ال يــزاالن يعمالن آلياً بفعل األجهــزة المركبة، لكن ال يحكم بموته شــرعاً إال إذا 
د وعلى آله وســلم  توقــف التنفس والقلب توقفاً تاماً بعد رفع األجهزة، وصلى اهللا على ســيدنا محم

تسليماً كبيرًا، والحمد هللا رّب العالمين.

قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه ِخلقّياً(1):
د وعلى آله وصحبه وسلم،  الحمد هللا، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، ســيدنا محم

ا بعد: أم
فإن مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي في دورته الثانية عشرة، المنعقد 
بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الســبت 15 رجب 1410هـ الموافــق 10 فبراير 1990م إلى يوم 
الســبت 22 رجب 1410هـ الموافق 17 فبراير 1990م، وقد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشــته 
من قبل هيئة المجلس الموقرة، ومن قبل أصحاب الســعادة األطباء المختصين، الذين حضروا لهذا 

الغرض، قرر باألكثرية ما يلي:
إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشــرين يوماً، فال يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص يفيد  –

أنه مشــوه الِخلقة، إال إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من األطباء الثقات المختصين أن بقاء 
الحمل فيه خطر مؤكد على حياة األم، فعندئذ يجوز إســقاطه ســواء أكان مشوهاً أم ال، 

دفعاً ألعظم الضررين.

أبو مليح، تقنين أحكام العقوبات في الفقه اإلسالمي، ندوة تطور العلوم الفقهية في ُعَمان:، ص 50.  (1)
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قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من األطباء  –
 ة ـ أنــة باألجهزة والوســائل المختبريالمختصين الثقات ـ بنــاء على الفحوصات الفني
الجنين مشــوّه تشــويهاً خطيرًا غير قابل للعالج، وأنه إذا بقي وولد في موعده فستكون 
حياته ســيئة، وآالماً عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إســقاطه بناء على طلب الوالدين(1). 
والمجلس إذ يقرر ذلــك: يوصي األطباء والوالدين بتقــوى اهللا، والتثبت في هذا األمر، 

واهللا ولّي التوفيق.

ثالثاً: المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث:
قرار المجلس بشأن حكم تناول الخل المصنوع من الخمر(2):

الخمــر إذا تخللت ـ أي تحولت إلى خلّ ـ بنفســها فهي حالل وطاهــرة باإلجماع، وإذا كانت 
ــد، كوضع ملح أو خبز أو بصــل أو خلّ أو مادة كيميائيــة مَعينة، فقد  تخللــت بمعالجة وعمل متعم
اختلــف فيها الفقهاء، فمنهم مــن قال: تطهر ويحــل االنتفاع بها؛ النقالب عينهــا وزوال الوصف 
المفســد لها، ومنهم من قال: ال تطهر وال يحــل االنتفاع بها؛ ألنا أمرنــا باجتنابها، وفي التخليل 

اقتراب منها فال يجوز.
وبعد استعراض المجلس أدلة الفريقين خلص إلى ترجيح المذهب األول وهو طهارة الخل وحل 
االنتفاع بــه؛ وذلك ألن التخليل ـ مثل التخلل ـ يزيل الوصف المفســد وهو اإلســكار، ويثبت وصف 
الصالحيــة؛ ألن فيه مصلحة التغّذي والتداوي وغيرهما، وألن علة التنجيس والتحريم هي اإلســكار، 
وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدماً، وتأكد هذا بقوله ! : «نِعم اإلدام الخل»، من غير 

تفريق بين خلّ وآخر، وال طلب منا البحث عن أصله ماذا كان.
وما روي بخالف ذلك مما يدلّ على المنع من تخليلها فإنما هو من باب الردع والتشديد عليهم 

في أول األمر، حتى ال يتهاونوا فيها بحال.

:áªdƒ©dG  πX  »a  ¬≤ØdG  πÑ≤à°ùe  :kÉãdÉK

إن الفقه اإلسالمي في العصر الحديث لم يجمد على الموروث، وأنه تطور مادًة وأسلوباً وفكرًا، 
وعاش واقعه بكل أبعاده، وتوخى العودة إلى أصول الشــريعة، واالنتفاع بكل التراث الفقهي من دون 

ر  ه قد قرهذه الفتوى تحتاج ِإلَى مراجعة ونظر، فليس األمر بهذه الســهولة أن يقّرر أحد إســقاط جنين مهما بلغت حياته؛ ألن  (1)
مثل هذا ورفض الوالدان ذَِلك فخرج الولد في أحسن صورة، وخاب تقدير األطباء؛ فلتراجع َهِذه الفتوى، واهللا أعلم.

أبو مليح، تقنين أحكام العقوبات في الفقه اإلسالمي: ص 52.  (2)
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تفرقة بين أعالمه، وأن ما صدر من مؤلفاٍت ونشــر من أبحاٍث ومقاالت وعقد من مؤتمرات وندوات 
وقام من جمعيات ومجمعات لدليل واضح على أن الفقه اإلسالمي بدأ عصرًا جديدًا في تاريخه، وهو 

عصر التجديد والتطوير، وعدم التبعية المطلقة لكل ما خلفه السابقون من اجتهاداٍت وآراء.
وكان من آثار هذه النهضة الفقهية التي يعيشــها العالم اإلســالمي اليوم في ظل العولمة تلك 
المحاوالت الجادة لمعالجة القضايــا المعاصرة في مختلف الجوانب، وإحالل القوانين اإلســالمية 
محل القوانين الوضعية، وإن ســعى أعداء اإلســالم إلى إجهاض بعض هذه المحاوالت، أو المناداة 
بالترّيث والتأنّي في التطبيق، حتــى يمكنهم بعد ذلك أْن يغتنموا فرصة لتوجيه ســهامهم، وتحقيق 
أغراضهم، وكان من وســائل تلك المحاوالت الجادة الدعوة إلى تجديد علم األصول حتى يســتطيع 
المنهج الفقهي أْن يواكب تيّار الحياة، وأال يقف موقفاً سلبياً أو عاجزًا أمام المشكالت المستجدة أو 

الطارئة.
إن الفقه اإلســالمي اليوم على الرغم من كثرة معاهده ومؤسساته ومؤتمراته وندواته ومؤلفاته 
ما زال يعيش في دائرة النظر أكثر من دائــرة التطبيق، وهو إلى هذا يعاني من بعض الذين يّدعون 
العلم والمعرفة ويحســبون أنفســهم من أهل االجتهاد واالســتنباط فيقولون في قضايا خطيرة أقواالً 
ينقصها العمق والدقة ومعرفة أصول البحث، ويشغل هؤالء وغيرهم بالرّد عليهم ومناقشتهم، وبذلك 
تبــدد جهود في الجــدل والحوار، ولو أنصــف كل امرئ من نفســه ووقف عند حّد مــا يعلم، وآثر 
التواضع، وراقــب اهللا في ما يقول فإن كثيرًا من المشــكالت المثارة تتــوارى، ويصبح الطريق إلى 

معالجة تلك القضايا يسيرًا ال مشقة فيه.
إن مستقبل الفقه اإلسالمي في ظل العولمة مرهون بما يلي:

أْن تتعاون الهيئات العلمية إْن حالت ظروف دون توحدهــا على إصدار األحكام وبخاّصة في  •
القضايا الشائكة كقضايا االقتصاد واالجتماع والتربية.

أْن تعــرف تلك األحكام طريقها إلى التطبيق، فهو ســبيل النمو، وتنشــيط البحث الفقهي،  •
وعودة الحياة والفاعلية إليه.

التخلي عن القضايا الهامشية والجدلية، وعدم تضخيم االختالفات في المسائل الظنية. •
التعاون على إحياء التراث الفقهي كله، ونشــره نشــرًا علمياً حديثاً، ودراســته دراســة غير  •

مذهبية وفق خطة علمية تنمي الملكات الفقهية، والقــدرة على البحث واالجتهاد، ومن دون 
التعصب لمذهب ما أو اتجاه ما مع مراعاة االنتفاع بكل الثقافات والمعارف العصرية.

٭ ٭ ٭



د. ناصر بن محمد الحجري 443الفقه اإلسالمي ومفهوم العولمة

áªJÉîdG

وتتضمن أهم نتائج البحث، وهي:
وجود فرق كبير بين مفهوم العالمية الذي جاء به اإلسالم، ومفهوم العولمة التي يدعو إليها  •

العالــم المعاصــر، فللعولمة تصــوّرات ومظاهر وتجلّيــات وآليات عالمية، ولإلســالم رؤى 
وتصوّرات عالمية تتعلق باإلنســان والكون والحياة، وال تتطابــق التوجهات في الحالتين، بل 
هناك خالف بين منطلقات العولمة ومنطلقات اإلســالم، وأيضاً يوجــد خالف بين مجموعة 

القيم المحركة لكل منهما.
الحضارة اإلســالمية قامت على القاســم المشــترك بين حضــارات العالــم، فقبلت اآلخر  •

وتفاعلت معه أخذًا وعطاءً، بخالف العولمة التي تعني الهيمنة وإلغاء اآلخر من دون مراعاة 
لخصوصياته الدينية والثقافية والُخلُقية والتشريعية.

اإلسالم يدعو إلى طلب العلم النافع الذي يفيد اإلنسان ويحقّق له الخير في جميع مجاالت  •
الحياة وكل ما جــاءت به المدنيــة الحديثة من علــوم واختراعات وابتــكارات مما فيه نفع 
للناس، ويحارب كل ما فيه مفســدة ومضرة وهالك لإلنســان، بينما العولمة بخالف ذلك، 
فرغــم ما أنتجته من المخترعات واالبتــكارات إال أنها ابتدعت علوماً ضارة وابتكرت أشــياء 

رة ألخالقه وقيمه. مهلكة لإلنسان، ومدم
العولمة تسيّرها وتسيطر عليها المادة في كل شأن من شؤونها، فهي مادية بحتة تعاني فيها  •

اإلنســانية من طغيان المادة، ولذا فأهلها يعيشــون فــي حالة من التيه والضياع والتشــتت 
واالنحالل، بينما الشريعة اإلســالمية توازن بين المادة والروح في نظرتها لإلنسان، بحيث 
لم يطــغ أحدهما على اآلخر، فاإلســالم نظام شــامل لجميع مجاالت الحيــاة، التي تحقق 

لإلنسانية الراحة والطمأنينة واألمن واألمان.
العولمة تعــّزز المصلحة الشــخصية، وتعمل على تنميــة الحرية الفردية مــن دون مراعاة  •

مصلحــة الجماعة، وعالمية اإلســالم تقــوم على تحقيــق المصلحتين معــاً، مصلحة الفرد 
ن مصلحة  ة بالمقدار الــذي يؤمه يحد من حرية األفــراد االقتصاديومصلحة الجماعــة؛ ألن
الجماعة، فهو نظام وســط في تحقيق التوازن بين الطبقات واألفــراد، فالنظام االقتصادي 
اإلســالمي يهدف إلى تحقيق العدالة االجتماعيــة، ونظام الحكم في اإلســالم يهدف إلى 

تحقيق العدالة بين الناس؛ ألنه نظام عالمي.
لم يأِت الكتاب العزيز بتفصيالت وتفريعات األحكام، وإنما جاء بقواعد ثابتة ُيْحتكم إليها،  •

وترك التفصيــالت والفروع لالجتهاد في كل عصٍر بما يتالءم مــع الزمن والبيئة والظروف 
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والمجتمع، وما بأيدينا من الفقه اليوم ليس إال ثمرة لجهود الفقهاء في فهم الكتاب والسنة 
وتنزيًال لهذا الفهم على واقع الحياة، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى اتباع هذا المنهج غير 
مهملين وال متجاهليــن لتلك الجهود الطيبــة، ولكن غير متجاهلين كذلــك لحاجة عصرنا 

الحاضر الذي تعددت فيه القضايا والنوازل.
االجتهــاد الجماعي هو الطريــق األنجع لحل المشــكالت واألحــداث والوقائع المســتجدة  •

باستنباط ما يناسبها من األحكام الشــرعية، وخاصة ما نراه في عصرنا الحالي من سرعة 
التحــرك والنمو في مجــاالت الحياة المختلفــة والمتعددة، وفــي كافة جوانبها اإلنســانية 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والغذائية والدوائية إلى غير ذلك.

٭ ٭ ٭
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وضع االســتراتيجيات التي تمكن المســلمين من التصّدي لمخاطر العولمة، وذلك بالتركيز  •
على تنمية الموارد الذاتية لكل دولة إسالمية، مع تطوير أشكال للتعاون اإلقليمي بين الدول 

اإلسالمية.
تها نشــر حقائق اإلســالم ومبادئه ووجهات نظره في  • ة مهمة إعالميإنشــاء مؤسســات دعوي

القضايا العالمية المعاصرة عبر قنوات متعددة، كالقنــوات الفضائية، واإلذاعية، والصحف 
والمجالت.

أْن تتعاون الهيئات والمؤسســات العلمية في البالد اإلســالمية على إصدار األحكام الشرعية  •
في القضايا الشــائكة كقضايا االقتصاد واالجتماع وغيرها، وأن تنهض بالتراث الفقهي كله، 
ونشره نشــرًا علمياً حديثاً، ودراســته وفق خطة علمية تنمي الملكات الفقهية، والقدرة على 
البحــث واالجتهاد، ومــن دون التعصب لمذهــٍب ما أو اتجاٍه مــا مع مراعــاة االنتفاع بكل 

الثقافات والمعارف العصرية.

٭ ٭ ٭
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أوًال: كلمة فقه التوّقــع تناولتها مجموعة من العروض والتحليل هنــا، وأريد التنبيه حول وجهة 
نظري فيها، وهي أَن تصرفات الفقيه من حيث هو فقيه تكون مختلفة بحسب اعتبارات، إذ له تصرف 
بالفتــوى فال بد أن تكون بعــد واقعة قد وقعت، وتصــرف بالقضاء فال بد أن يرفــع إليه الخصوم، 
ا التأليف الفقهي المجرد فبناؤه كله مبني من هذا التوّقع؛  ن تقلدها، وأَم وتصرف باإلمامة ويكون ِمم
ألنه في مجــال العبادات قد ضبطت حــدوده كلها توقعــاً، وكذلك أحكام المعامــالت الحالل منها 
والمحرم تام التقرير. أما الفقه فإنه يحدث للناس مــن أقضية بقدر ما أحدثه الناس من الفجور، 
فيجب علَــى الفقيه أن يكون مســتعدًا لألمر قبــل وقوعه، فمثــل األبحاث الجينية التي تســير نحو 
استنساخ اآلدمي فال بد من النظر في الحكم منذ اآلن، ويكون الفقيه مفتح العينين علَى ما يقع وما 
يســتجد، وينبغي أن تكون آلته ـ بتعبير اإلمام الشافعي ـ هي اآللة التي يكون بها االجتهاد، وجاهزة 
بجميع عناصرها المؤهلة لذلك باستمرار، والفقه ال يكون إال بالتفقه والتدرب في أمثال َهِذه األمور. 
ولذلك فإن نسبة الفقه إلَى التوّقع علَى أســاس أَن التوّقع جزء من الفقه، فإن الفقه في عمومه من 
حيث هو فقــه إذا تجــاوز المنصوصات فكله حرر علَى أســاس مــا يتوقع في موضوعــه، وحتى من 

المنصوصات ما يوجد في أمور لم تقع علَى أَنها إذا وقعت يكون حكمها كذا.
ثانياً: مــا يتعلق باالجتهاد الجماعي الذي كان في المدونة المغربيــة، فقد أردت أن أبين فيها ما 
ينبغي بيانه، كانت هناك مدونة مغربية صدر اعتمادها والعمل بها سنة 1957م بعد االستقالل مباشرة، 
ثــم 1959م، ثم الثانية ســنة 1982م، ثم الثالثــة 2003م، وهذه االجتهــادات االجتماعية تواكب ما 
يستجد في الموضوع، وال يعني هذا أَن كل ما دونته اللجنة المكلفة بذلك يقول به كله المجتمعون، بل 
د الســادس  هناك من الفقهاء من كان في تلك اللجنة وخالف في بعض أمورها، وأمير المؤمنين محم
ا أمر اللجنة بالعمل في َهِذه المدونة كان أمره الموجه فيه صريحاً: «ال ينبغي أن تخالفوا منصوصاً،  لَم
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وال تبقى اجتهاداتكم في إطار المذاهب األربعة الســنية فقط»، هناك بعض المساطر واألمور التي تم 
االجتهاد فيها كانت أسوة لمدونة األحوال الشخصية في سائر البالد اإلسالمية.
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نشــكر المتدخلين على اهتمامهم بحماية المظلة الفقهية لكن نختلف معهم في بعض الشــؤون، 
حيث استمتعنا ببحث الدكتور العلوي في ســرد القضايا المتعلّقة بحقوق اإلنسان، وأن َهِذه الشريعة 
ا ما أريد  ســبقت جميع المنظومات العالمية، وكان هذا فــي غاية اإلبداع واإلنصاف والواقعيــة، وأَم
د عبده ليس فقيهاً، وإنما كان يعنى بالعموميات، وما نُقل عنه في قضية  محم إثارته هنا ألول مرة أَن
إنكار الحجــاب وتعدد الزوجات وإباحة الربا وغيرها، كل هــذا ال يثبت، بل يخالف نصوص القرآن 
د عبده ماذا تقول في اآليات واضحة الداللة في  الكريم، وإذا أردت وضع نفســك موضع الشيخ محم

َهِذه األمور، وتحتاج إلَى إعادة النظر والتوثيق في ما نقل عن الشيخ عبده.
ونشكر غيرتكم علَى أنه ينبغي للمســلمين التعايش مع غيرهم من غير ضيق أفق واالنفتاح علَى 
الطروحات الحديثة، لكن نختلف معكم في األســلوب، كما ذكر الدكتور السماك فقه التقوقع وليس 
فقــه التوّقع وهذا يعني الحكم علَى الفقه اإلســالمي بالجمود، وقد أكد غيــره أَن هَذا الفقه صالح 
للحياة، والمؤتمرات العالمية قررت أَن َهِذه الشــريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأنها لم تستق من 
أي مصــدر آخر، ولذلك فإن هــذا األمر يحتاج إلَى التــروي في الحكم، وأريد ذكــر بعض األمثلة؛ 
فالمجامع الفقهية في الوقت الحاضر صدرت عنها اجتهادات تزيد على ألف اجتهاد، في مجمع إدارة 
البحوث اإلسالمية في القاهرة، ومجمع الفقه اإلســالمي الدولي في جدة، ومجامع الفقه اإلسالمي 
في مكة والهند والســودان، وهذا االجتهاد الجماعي تمخضت عنه جميع َهــِذه االجتهادات، منها ما 
يتعلّق بقضايا العقيدة واالقتصاد والسياســة والطــب، وأكثرها قضايا اقتصاديــة، باإلضافة إلَى ما 
تمخضــت عنه أعمــال البنوك اإلســالمية حيث القفــزة الرائعة التي شــهدتها وطبق فيهــا النظام 
اإلســالمي، في َهِذه المصارف بإبداع من هيئات الرقابة الشرعية، وصدرت فيها ما يسمى المعايير 
الشرعية لتحقيق مسيرة َهِذه البنوك اإلسالمية علَى أسس معدلة، وهذه متطلبات العصر، ولوال َهِذه 
اإلبداعات لَما اســتطاعت َهِذه البنوك القيام، فقد بدأت ببنك دبي اإلسالمي 1976م، وصارت اليوم 
أكثر من ثالثمائة مؤسســة، وكــذا التأمين اإلســالمي، وكل َهــِذه الجهود يتهم الفقهــاء بالجمود 
والماضوية واالهتمام بالجزئيات، وأريد دعوتكم لهذه المجامع لتروا مدى اإلبداع والحرية والتنويع 

واالنطالق نحو عالم يحقق كل طموحات األمة اإلسالمية.
 ــة التوّقع والتقوقع ـ فــي اعتقادي ـ حكم جائــر وصف به الفقه اإلســالمي، وال أظن أَنوقضي

الدكتور بخلقه يريد هَذا، وأريد إعادة النظر في َهِذه العبارة في ما ذكرته من أمثلة.
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ذكر د. العلوي في بحثه أَن الســيدة عائشة وصفت بأنها رئيسة حزب سياســي، وأعتقد أَن هَذا 
ال يليق بنا ونحن في هَذا المكان الطاهر ونحن ندرس العلوم الفقهية.

ا ما يتعلق بالدكتور الصقلي في قوله: «إنه ال يمكن أن تحيط الشــريعة بحقوق اإلنسان كما  وأَم
هي عليه في المنظومة الدولية»؛ ففي َهِذه الحالة كأننا نصف الشــريعة اإلســالمية بعدم إحاطتها 

بحقوق اإلنسان وغيره، وهذا يخالف ما هو متفق عليه أَن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان.
ثانياً: ذكــرت بأن الحقوق حديثة، ونحن نعرف أَن الخليفة الثاني في مقولته المشــهورة: «متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا» ففي هذا دليل علَى أَنه سبق جميع المنظمات في هَذا 

الصدد.
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لدي تعليقات سريعة، منها: سعادتي بمداخلة د. علي في الكشف؛ ألن العائالت القانونية عندما 
تكون مختلفة الحضور تكون مختلفــة المناهج وبالتالي تختلف تفاصيلهــا، ومع االختالف معكم في 
بعض التفاصيــل، إال أَنها تمثــل المنهج الذي تتخذه الدراســات القانونية المقارنــة بين العائالت 
القانونية المختلفة كالعائلة األنجلوساكسونية والفرنســية وغيرها، وكان دقيقاً في استبعاد التطابق، 

وأن الشريعة اإلسالمية استطاعت مجاوزة الزمان والمكان.
ووقفتي مــع د. العلوي في أمريــن: أولهما: أختلف معه في أنني أقرأ المســألة قــراءة تاريخية 
فقهية، وهــو يقرأها قراءة فكرية، وقد تتكامل القراءتان في بعــض األحيان وقد تتعارضان؛ منها ما 
أشار إلَى الماوردي في تقســيم وزارة التفويض والتنفيذ، وقضية تولية المرأة لم تكن مطروحة في 
القرن الخامس الهجري، ومســألة توليــة المرأة والية تنفيــذ أو والية تفويض؛ لكــن اآلن صارت 
المشــكلة في ما يتعلّق بمســألة مواطنة األقليــات غير المســلمة داخل الدول اإلســالمية، وفي هَذا 
التقســيم فإن التفويض يعني االجتهاد في المصادر الشرعية، وهذا يقتضي إيماناً بالضرورة. واألمر 
الثاني: هو تنفيذ َهِذه القوانين وهذه أشبه إلَى مؤسسة ال يختلف فيها من ينتمي إليها مسلماً كان أو 
غير مســلم، ولذلك أعطى إمكانية إدارة َهِذه الجوانب اإلدارية غير المســلمين في إطار ما يســمى 
واليــة التنفيذ، وهذا يعد اســتبصارًا من فقيه شــافعي في القــرن الخامس الهجــري أن يقول هَذا 

الكالم، أو يصل إلَى َهِذه التفرقة التي هي نوع من النظر الفقهي في حل مشكالت الواقع.
ثانيهما: فكرة النقد ـ والدكتور العلوي محيط بهذه الفترة ـ فقد قسم الرؤية إلَى أمرين: نظرته 
إلَى الغرب من خــالل الرحلة؛ أي هناك عالم ناهــض نحن نرنو إليه، وهنــاك عالم متجمد نريد 
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الخروج منه، ونقطة الخــالف تتعلّق في ما هي مجاالت هَذا النهــوض والنكوص وفي أي المناطق؟ 
وعملية التعميــم غير مجدية؛ ألن الذيــن رحلوا إلَى الغرب ســواء كان الطهطــاوي أو الكواكبي أو 
غيرهمــا كانوا يفصلــون جذرياً بين أنســاقهم المتعلّقة بالشــريعة وبيــن رؤيتهم للواقع السياســي 
واالجتماعي. والفترة التي تعتبرها نهوضاً في الغرب هي نكوص كبير في بعض القضايا، منها مجال 
المرأة والمسؤولية القانونية، بحيث جرت محاكمة باريس سنة 1860 يعني أنه تعرض للمحاكمة بعد 
الثورة الفرنســية، وكانت المســؤولية مادية ال تقوم علَى المقاصد والمعاني؛ فال بــد إذًا أن تكون 
ا تبادل الخبرات بين حضارتين فأمر  القراءة دقيقة في دراسة مناطق النهوض ومناطق التخلّف، وأَم

ليس عليه غبار.
د عبده فال بد أن نقرأه في ســياقه التاريخــي ونقرأه قراءة صحيحة، فقد كان  ا اإلمام محم وأَم
شــديد الصلة علَى إبقاء المحاكم الشــرعية؛ ألنها تمثل بقاء لتجسيد الشــريعة اإلسالمية في هذا 
ا تكلم عن الحجاب لم  ه لَما األمر الثاني أَن الوقت من الغزو الخارجي، وهذا أمر يجب اعتباره، وأَم
يتكلم عنه من جهة ما ينبغي أن يظهر من المرأة يعني الســفور، بل تكلم عن النقاب، وحتى قاســم 
ا تكلــم عن الحجاب قصد الجلباب وكانت زوجته محجبــة، وقالت في حفل رثائه: «لو علم  أمين لَم

قاسم أمين عن نتائج آرائه وأفكاره لمزق كتابه أو أحرقه».
أي إن َهــِذه القراءة ال بد أن نفصل فيهــا بين نوعين من القراءة، بين قــراءة فكرية تريد 
استنهاض األمة حتى ال تظل قعيدة أو ال تحاول النظر إلَى مستقبلها وتاريخها القادم، ويجب أن 
تطل علَى الغرب بعيون منفتحة قادرة علَى التمييز والفرز كما فعل الرحالة القدامى، كالتونســي 
والطهطاوي إذ يقول في بعض القضايا: «وإن ذلك ال يمكننا أن نأخذه إال إذا توافق مع مقصود 
الشــرع»، ودليل ذلك كتابات هؤالء الرجاالت جميعاً. وأرى أَن القــراءة يجب أن تكون بمصادر 
التاريــخ وبالفقه اإلســالمي ونموه وتطــوره في َهــِذه الفترة، حتى فــي المغرب كابن عاشــور 

واجتهاداته.
أما ما وقع في المنهجية القانونية ال تنظر إلَى الفقه اإلسالمي باعتباره مذهباً، ولذلك كان 
ســهًال علَى المجمع القليل الخروج علَــى المذهب المالكــي ويتبنى آراءً مــن المذاهب الفقهية 
المختلفة. وهناك منهجية تاريخية هي منهجية االستنباط تنظر إلَى الفقه باعتبارها مذاهب فقهية 
مختلفــة متنوعة لكل منها مصادرها واســتنباطاتها وهــذا يثري الحلــول واآلراء، وهناك منهجية 
تقنين تســعى إلَى النظــر للفقه اإلســالمي باعتباره وحدة متكاملــة تختار للمســلمين ما يحقق 
مصالحهم في زمانهم ومكانهم، وهذه العملية تبناهــا كل من قام بالتقنين منذ فترة طويلة حتى 

في قانون العائلة العثماني.
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أريد اإلشــارة إلَى أَن ما يتفق فيه اإلســالم وشــريعته وفقهه في النظر إلَى حقوق اإلنسان من 
حيث المصطلــح أو اللفظ، قد نجد اختالفــاً كبيرًا في النظــرة إليه؛ ألن كل مجموعــة قانونية أو 
تشــريعية لها منطلقاتها وأهدافها، فما دامت األهداف مختلفة فكذا النتائــج، مثًال حقّ الحرية في 
اإلسالم له مفهوم، فليست مطلقة بل عليها ضوابط وقواعد وشروط، لكن في حقوق اإلنسان األخرى 
مطلقة كالردة مثًال مــا حكمه؟ حقّ التمتع باللــذات بعيدة عن كل القواعــد األخالقية، وكنت أرجو 

وضوح األمر حتى يوضع في نطاقه الطبيعي وال تتداخل المفاهيم.
وعلى د. العلوي مالحظات عامة وخاصة داخل البحث، أما األولى فإن اإلســالم كثيرًا ما تعرض 
لهجوم من دون أن يكون مســؤوالً، ولكن المســؤول هو الواقع االجتماعي المتدهــور الذي آلت إليه 
أحوال المسلمين، والمتكلمون يتحدثون عن َهِذه الحاالت االجتماعية المستقرة وكأنها شريعة، ولكن 

في الحقيقة ليست شريعة؛ ألن الشريعة أعلى من أن يكون فيها قصور أو نقص.
والثانية: الكالم عــن المرأة في َهــِذه العصور األخيرة ال يعكــس تطورًا طبيعيــاً داخل الفكر 
اإلسالمي، ولكن يعكس أجندات وضعت خارج العالم اإلســالمي يراد فرضها علَى هَذا العالم، ومن 
ثم تتحرك قضايا لــم تثر في تاريخ المســلمين أبدًا، يــراد بها إحراج األمة اإلســالمية في بعض 

المسائل.
ــد عبــده أو الطهطــاوي أو غيرهما فكل أحــد يؤخذ من كالمــه ويترك إال  محم والثالثــة: أَن
الرســول ژ ، وكل فرد يخطئ ويصيب، وليس عندنا أصنام أو تماثيل أو مقدسات إال كالم اهللا أو 

كالم الرسول ژ .
أما د. الســماك يذكرنا بمســائل ال خالف فيها بين الفقهــاء كضرورة االجتهاد التــي تجمع بين 
الفقهــاء والخبراء، ولكن األمــر ال يعني التحرر من فقــه الفقهاء وعلم الخبراء بــل ال بد من الجمع 
بينهما، وقد قــال بذلك حتى بعــض القدامى، إذ قال الشــاطبي: ال بد للقياس من مقدمتين شــرعية 
وعملية. وذكرنا أيضاً بأنه ليس االجتهاد القائم علَى النصوص الشرعية محتًال لمكانة تصل إلَى مكانة 
النصوص التشريعية؛ ألن األولى محفوظة أما األخيرة فهي معرضة لألفهام المختلفة بالزمان والمكان.

د أركون في قوله  ا ما أريد مؤاخذته علَى د. الســماك بعض النصوص التي أخذت مــن محم وأَم
بارتقاء الفكر اإلســالمي في فكر األنســنة، وهذا الكالم مشــبوه في ثقافتنا؛ ألن كل حضارة تضع 
مصطلحاتهــا، يومانيــزم عندهم تعني إحالل اإلنســان محل اهللا فــي التقنين والتشــريع، والحالل 
والحــرام وغيرها، وهذا األمر ال يصلح عند المســلمين؛ ألن المشــرع األصلي هــو اهللا والتبعي هو 

الرسول ژ وما يرد إلَى ذلك من المصادر.
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وحديثه بتراجع األنســنة في علم الكالم اإلســالمي حتى عند المعتزلة فكالم غير صحيح؛ ألنّ 
المعتزلة لم ينزووا في الواقع، بل اندمجوا في كل الفرق اإلسالمية.

والكالم عــن قياس حضارتنا بالحضارات األخرى أنظر إليــه بتحفظ كبير؛ ألن كل حضارة لها 
روحها وقيمها ومعاييرها، وال يمكن مطابقة الحضارات كلها في زاوية وبوتقة واحدة.

:∑QÉÑe  øH »∏Y .O  ≥«∏©J

ــد عبده، وانتقالــه من مصر إلَــى المغرب لنقله  استحســنت اختيار د. العلوي لشــخصية محم
التجــارب، وكان بودي لو حدثنا قبــل ذلك بتجاربه المغربيــة، وخاصة عن رحلته إلَى تونس ســنة 
1903م، وهــذه الرحلة أثرت كثيرًا في الفكر التجديدي اإلصالحي فــي تونس، ومن ثم تأثر الفكر 
في ما حوله من دول المغرب، وخاصة بعد َهِذه الزيارة بسنة صدر كتاب مهم وخطير في تونس كتبه 
عبد العزيز الثعالبي وهو روح التحّرر في القرآن، وفيه من األفــكار الجريئة ما ال نجده في كتابات 
د عبده، وهناك عدة مصطلحات يفهمها من رجع إلَى الكتاب، مثل مصطلح الحجاب حيث انتقد  محم
الحجاب وال يقصد به البتة اللباس، وإنما قصده حجب المرأة عن المجتمع في مجال العلم والعمل 

وغيرهما، وهو المعنى األساسي المفهوم من الكتاب.

٭ ٭ ٭
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كالم د. عيسى عن عدم إمكانية إحاطة الشريعة اإلسالمية بحقوق اإلنسان كما هو متعارف 
عليها دوليــاً، وقلت هذا وأقصد به أَن الشــريعة ال يمكن قبول الردة مثــًال، وال الزواج المثلي 
وال الحرية الجنسية من دون حدود، وذلك أكرر كما هو متعارف بها دولياً وبما جاء في القانون 
العالمي لحقوق اإلنســان، أما ما جاء في اإلعالنات األخرى فهي إقليمية، وأزيد علَى هَذا أنني 
ال أقول بأن الشريعة اإلسالمية اســتوعبت حقوق اإلنسان؛ ألنني إذا قلت هَذا فيعني أَن الشريعة 
اإلســالمية إذًا من دون َهــِذه المواثيق واألنظمة، بينما هي أســمى من َهــِذه كلها، وقد نظمت 
الشــريعة ذلك قبل قانون حقوق اإلنســان بأكثــر من عشــرة قوانين، فلذلــك ال يمكن القول 

باستيعاب الشريعة اإلسالمية لحقوق اإلنسان.
ا أقــول ِبحداثة مصطلح حقوق اإلنســان فهذا يعــود إلَى قانون الثورة الفرنســية؛ ألن  ولَم
الحقوق كانت معروفة من قبل، لكن جمعها في منظومة تسمى منظومة حقوق اإلنسان فهذا شيء 
جديد، وســبق الحديث عنها كحقوق لكن كمنظومة متجانسة مستقلة فال. ونجد بنيات الشريعة 

تختلف عن بنيات التشريعات األخرى فال يمكن فرضها علَى السير علَى خطى بنيات اآلخرين.
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أوًال: لدينا مبدآن: أَن حاكي الكفر ليس بكافر فــي كل المجاالت، والمتحدث إذا نقل عن 
شخص ولم يعقب عليه فهو مسؤول علَى ذلك، ولكن مجرد كالم ينقله فغير ذلك.

والمبدأ الثاني: قولة اإلمام مالــك: «كل قول يؤخذ منه ويرد عليــه إال هذا الكتاب وقول 
د عبده بشر وحكم شيخنا وهبة عليه أنه ال ينتسب إلَى الفقه؛  صاحب هَذا القبر»؛ فالشيخ محم
فهــذا رأي فقيه في فقيه، ولكن ما يعنيني بأن هَذا الرجل الــذي حرر كثيرًا من فصول المنار، 
والرســالة البديعة في التوحيــد، وكتاب اإلســالم والنصرانية، ورده علَى فــرح أنطون، وكتاب 
اإلســالم والرد علَى منتقديه في الرد علَى هانوتو هو أفضل مدافع عن اإلســالم، وال ينبغي أن 

أمر من دون الدفاع عنه، وال أستطيع الدفاع في مجاوزة الخطوط الحمر.
ورحلتــه إلَى تونس كان لها أثر قوي في المغرب، وكانت له مراســالت مع الفقيه المغربي 

د بن عبد الهادي. محم
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د عبده كان مدافعــا عن المرأة من وجهة  ا ما يتعلق بالمرأة وما يتصــل بها، فإن محم وأَم
ا يدلّ علَى  نظر اإلسالم في إعطاء الحق الكامل لها، وفي بيعة العقبة بايعه الرجال والنساء ِمم
المشاركة النســوية حتى في المسائل السياسية، ومشاركة عائشة في حزب المعارضة، هو كالم 

د عبده ليبرز بكالمه أَن للمرأة حقوقاً كما للرجل. الشيخ محم
د عبده ال يعني به الحجاب الشــرعي، وِإنَما يتحدث  ة الحجــاب الذي انتقده محمأما قضي
عما يســميه التبرقع والتنقّب، ويحتــّج علَى ذلك بأن اهللا أعطى للمرأة حقهــا الكامل في إدارة 
أموالهــا والتصرف فيها بحريــة تامة مــن دون الزوج، وعندمــا تأتي المرأة كســتار متحرك 
والقاضــي والعدالن كيف يتبينانها، فهــو يريد أن يكون األمر كما قــال األصوليون: «ما ال يتم 

الواجب إال به فهو واجب» في الوصول إلَى التعرف عليها وشخصيتها.
أما العالقة بين التاريخ والواقع فهي مسائل أوافقك عليها، ولم أحشر الماوردي في وزارات 
التنفيذ، وِإنَما ميزت تمييزًا تاماً بين المنظومة الربانية في اإلســالم وبين المنظومة اإلنسانية 
والعالمية ـ وأنا مع ردودك علَى أركون في ما ذكرته؛ ألن هناك خالقاً وشــريعة مكتملة، وهناك 
فرق بين المنظومتيــن ـ وذكرت بأن من مقتضيــات فهم موقف المــرأة أَن الماوردي فضل في 
وزارات التنفيذ أهــل الذمة، فيجوز أن يكون فيها وزيرًا، وفي المقابل لم يبح للمرأة المســلمة 

ذلك ولو كانت ال ترد شهادتها أي عدالتها.
ــا قضية الرحالين فإن خير الدين التونســي فهو جنرال عســكري ال أتكلم عنه، وليس  وأَم
د بيرم والعمراوي والحجوي  د الصفار ومحم لديه عالقة بالعلم الشرعي، لكن الطهطاوي ومحم
د عبــده ومصطفى عبد الــرازق كلهم كانوا أزهرييــن أو قرويين أو زيتونييــن، أي علماء  ومحم
شــريعة، فلما رأوا أوروبا حز في نفوسهم واقع عالمنا اإلســالمي الذي ال يزال متردياً في كثير 
من جوانبه، والشيء الثاني أَن بعض األمور والعادات التي تنسب إلَى الدين ولكن الدين بريء 

منه، ومنهج السلفية األول هو تطهير الدين من جميع الشوائب التي علقت به.
ين لطلبتــي، أحدهما للطهطاوي في القرن التاســع  في نفســي أنني أعطيت نص وما يحز
عشــر، والثاني لعالم من ثمانينات القرن العشــرين؛ فطلبت منهم ترتيبهما بحسب األقدمية، 
فالحادث أنهم نســبوا نص الطهطاوي إلَى القرن العشــرين واآلخر إلَى القرن الماضي، َهِذه 
هي المشــكلة «كل يوم ترذلون»، يعني أَننا اليوم علَى مسافات بعيد من كالم تلكم الرجاالت، 
وهذه من األزمات التي نعيشــها، ونحن في حاجة إلَى إعادة قراءة فكر النهضة حتى نســتطيع 

إحداث تغيير يذكر.
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اســتعمالي لعبارة فقه التقوقع ال ينتقص من قيمة الفقه، ولقد ذكرت أَن الفقه اإلسالمي ثروة 
غنية نعتز بها علَى مــدار التاريخ، لكن أقصد التقوقع علَى َهِذه الثــروة فقط وتجاهل ما يجري في 

الخارج من تحوالت هي التي جعلتني أستعمل َهِذه العبارة.
وقد أشرت إلَى المجالس الفقهية وأنا علَى دراية وعلم ومتابعة لمواكبتها ِلما يحدث، فهذا فقه 
الواقع، لكــن فقه التوّقع طموح أكثــر، وال ينتقص من قيمــة الفقه أَننا نتقوقع عليــه، وال يغير من 
قدرتنا علَى التوّقع أننا نضع فقهاً للواقع، لكن يبقى ثمة طموح نتطلع إليه، وهذه جرأة في طرح هَذا 
الموضوع هنا في مسقط، أعتقد أنه محتاج إلَى كثير من التأييد والدعم؛ ألنه يدفع بالفكر اإلسالمي 

فقهياً وفكرياً نحو األمام، وهذا الذي كنت أقصده من إطالقي لهذا المصطلح.
أما استشهادي بكالم أركون فلســت متبنياً لفكره أو مدافعاً عنه، وِإنَما طرحته من قبيل الجدل 

الفكري، ومحاولة لإلحاطة باألفكار المختلفة المعالجة لهذا الموضوع من زواياه المتناقضة.
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د وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محم
فإن اهللا ـ تبارك وتعالى ـ قد خلق اإلنســان في أحســن تقويم، وجعل له من الصفات المعنوية 
والحّســية ما يؤّهله لعمارة األرض، وأمره بجملة من األمور تحفظ ســالمته وصورته كإنســان، فمن 
ذلك: الحفاظ على صحته ومعالجة األمراض التي يمكن أن تصيبه، فهذا الجسد أمانة الخالق بين 
يدي المخلوق، فالتداوي أو االستشفاء معنى سام تنصرف إليه الفطرة اإلنسانية، وينتظم في مقاصد 
التشــريع اإلســالمي: من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنســب، والمال، وقد قال اهللا ـ تبارك 
د  [البقــرة: 195]، فاآلية صريحة بوجوب حفــظ النفس، وقد قع ﴾ yx w v u I ﴿ : ـ وتعالى 
الفقهاء بقولهــم: «ما ال يتم الواجب إال به فهــو واجب»، ولما كان دفع التهلكــة المتمثلة بالمرض 
 N M LK J I ﴿ :فاً على التداوي كان التداوي واجباً، وفي آية أخرى قال اهللا تعالىمتوق

Q P O ﴾ [النساء: 25].

وفي أحاديث النبّي ژ فيما رواه الشــيخان قوله ژ : «عباد اهللا تداَووا فإن اهللا لم يضع داء 
إال وضع له شـــفاء»(1)، وقوله ژ : «ما أنزل اهللا من داء إال وأنزل له شفاء»(2)؛ فهذان الحديثان 
صريحان بوجوب التداوي وفيهما اإلشــارة بأن اهللا ـ تبارك وتعالى ـ ما أنزل داء إال وجعل له شفاء 

وعالجاً ودواء، وفي هذا كفاية للناظر بأن النّص صريح بلزوم االستشفاء والتداوي.

رواه الترمذي.  (1)

رواه البخاري.  (2)



فـــقــــه الــتــوقــــع460 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وفي قواعد األحكام للعّز بن عبد السالم: «الّطب كالشرع ُوِضع لجلب مصالح العافية والسالمة، 
ولدرء مفاسد المعاطب واألسقام ولدرء ما أمكن درأه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك»(1).

وللفقهــاء قواعد فقهية متعــددة تؤصل موضوع وجوب التداوي واالستشــفاء مــن ذلك القواعد 
الفقهية التالية:

الضرر يزال(2).أ ـ  
الضرورات تبيح المحظورات.ب ـ  
الضرر األشد يزال بالضرر األخف.ج ـ  

ومن هنا فــإن زرع األعضاء ال يخرج عن كونه نوعــاً من أنواع العالج والــدواء الذي به حفظ 
م ـ تقنياً ـ  النفس واســتنقاذها، وال يبعد عن عموم األمر بالتداوي؛ بل إننا في هذا العصــر المتقد
لجهة الطــب واألبحاث الكيميائية والجينية وعلم األحياء ال ينبغــي أن نغيب عن قضية زرع األعضاء 
ية  ومتابعتها، وقد أحســنت المجامع الفقهيــة صنيعاً عندما جعلت عنايتها لهــذا الموضوع عناية جد

نابعة من مبدأي: «رفع الحرج»، و«إزالة الضرر»، وبذلت لذلك الجهود الطيّبة المشهودة.
ومما ال شــك فيه أن عملية نقــل وزراعة األعضاء أضحت مــن القضايا التي أثــارت جدالً في 
النطاق الفقهي والتشــريعي والمجتمعي قضية زرع أو نقل أعضاء اإلنســان، وقــد ترك هذا الجدل 
وذلك الخالف أثره على التعامل مع المشــكلة حتى اســتفحلت واســتباحت المقــدس، وبرزت على 
ا زاد  السطح باعتبارها من القضايا الملحة التي ينبغي معالجتها والتصدي لمحترفي ارتكابها.. َوِمم
من حدة المشكلة امتداد تداعياتها السيئة حين تغول مافيا هذه التجارة إلى األطفال؛ خاصة أطفال 
الشوارع الذين وجدوا فيهم ضالتهم المنشودة بجعل أجسادهم وأعضائهم قطع غيار بشرية يتكسبون 
مــن ورائها الكثيــر والكثير، وتركت هذه الممارســات الشــريرة ظــالالً قاتمة على مجمــل الحياة 
المصرية؛ بل والعربية، وهو ما تشهد عليه حالة الضياع التي تحياها هذه الفئة من المجتمع نتيجة 
ذلك، ومدى البؤس والشــقاء الذي تعاني منه، وهو ما أفرز العديد من المآســي االجتماعية، حتى 
شــغلت القضية األذهان وأصبحــت تتداول في قاعــات المحاكم بغية القصاص من لصوص البشــر 
الذين لم يتورّعوا عن أن يمرغوا القيم األصيلة المســتوحاة من اإلسالم في التراب في سبيل الثراء 
على حساب شرف اإلنسان والحط من شــأنه بالمخالفة لكل قيم األديان ومكانة اإلنسان خليفة اهللا 
ـ  ســبحانه وتعالى ـ وســيّد هذا الكون، وهو ما يجعل مســلكهم مؤثماً القترافهم جريمة كبرى ضد 
الدين واإلنســانية إلى الحّد الذي يدرجها ضمن جريمة الحرابة، مما يســتدعي اإلســراع بالتدخل 

رة على المجتمع بأكمله. ن لعمليات نقل األعضاء ووقف تداعياتها المدمالتشريعي المقن

قواعد األحكام للعز بن عبد السالم، 4/1.  (1)
األشباه والنظائر لإلمام السيوطي، 83/1.   (2)
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وربما يعزى سبب ذلك إلى ضعف الوازع الديني في تفّشي جرائم الخطف واالتجار في اإلنسان، 
م لعمليات زرع األعضــاء ونقلها، وعدم تحقيق وتفعيل الضمانات التشــريعية  وغيــاب التقنين المنظ
المكفولة في الشــريعة للجسم البشــري منذ بدء تكوينه في بطن أمه التي تحرم االعتداء عليه بأي 
صورة، واالعتراف بالشــخصية المســتقلة للجنين، وتوصيف ذلك على أنــه جريمة إجهاض وفرض 
عقوبة على هذا الجرم ضد الطفولة في مراحلهــا المبكرة، وليس المقصود بحث حكم هذا الجانب 

من الموضوع، فقط أردنا أن نشير إلى اآلثار السلبية لعدم تقنين زرع األعضاء ونقلها.
أما على جانب إجراء العمليات الطبية والجراحية بغرض نقل األعضاء البشرية وزرعها، فالكثير 
منها يتم عن طريق حرام وغير مشــروع، والواقع أن إصدار حكم علــى زرع األعضاء ونقلها يقتضي 
توصيــف القضية بأبعادها التــي تجري بها، ويتطلب بيــان طبيعة النقل ودور الناقــل والمنقول منه 
والعضــو أو األعضاء المراد زرعها، في ظل مــا وصلت إليه العملية من التقنيــة والتطور في إجراء 
عمليات النقل التي لم تكن معروفة في العصر اإلســالمي األول بكل ما أفــرزه العصر الحديث من 
تقنية وتطور، وما وصل إليه التقدم الطبي المعاصر من اســتحداث وســائل عالجية تحاكي الفطرة 
اإللهية وتســير على منوالها باعتبار دقة الصنعة وطالقة القــدرة الربانية؛ ونظرًا للتحول الذي طرأ 
على تفكير الفرد، وسعيه إلى االستفادة بالمنجزات الطبية الحديثة في العالج وحب الحياة والتعلّق 
بمتاعها، بالنظر إلى ما أسفرت عنه الطفرة الهائلة في المجال الطبي بما أتاحته لإلنسان من طرق 

للعالج واالستشفاء لم تكن معروفة من قبل، وربما لم يكن يتخيلها العقل حتى وقت قريب.
ويمكن القول ـ على هدى ذلك ـ أن القضية حادثة غير نمطية وال تقليدية، ومن ثم فهي ليست 
من األمور التي تحكمها نصوص قطعية؛ وإنما هي قضية ـ برمتها ـ اجتهادية َمصلَحية، تقبل التعددية 
في الــرأي، والتباين في الحكم، ويتأســس الرأي في القضية على حرمة جســد اإلنســان، وكرامة 
اآلدمي، وخروج جسم اإلنسان عن دائرة التعامل، وفي المقابل رعاية مصلحة اإلنسان وإجازة العالج 

والتداوي إلنقاذ حياته.
وفي هذا السياق، فإن البحث في الموضوع يدور حول النقاط اآلتية:

تكريم اهللا تعالى لجسد اإلنسان. ـ  1
مفهوم زرع األعضاء. ـ  2
نقل األعضاء في الفقه الموروث. ـ  3
نقل األعضاء في الفقه الحديث. ـ  4
اآلراء الطبية المتعلقة بنقل األعضاء وزراعتها. ـ  5
فتاوى أجازت نقل األعضاء وزراعتها. ـ  6
قرارات الندوات والمجامع الفقهية المتعلقة بالموضوع. ـ  7
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عندمــا نتدبر آيات القــرآن الكريم، وأحاديث النبــي ژ نراها قد كرمت ذات اإلنســان التي 
فته تشريفاً كبيرًا. تشمل روحه وجسده تكريماً عظيماً وشر

ومن مظاهر هذا التكريم والتشريف:

أن اهللا ـ تعالى ـ قد صور اإلنسان في أحسن تقويم وفي أجمل صورة، واعتبر ـ سبحانه ـ أ ـ  
ذلك نعمة كبرى من نعمه التي يجب أن يشكر عليها، فقال ـ تعالى ـ في مفتتح سورة من 
سور كتابه: ﴿ ! " ❁ $ % ❁ ' ) ( ❁ + , - . / 0 ﴾ 

[التين: 1 - 4].

أي: لقد خلقنا اإلنســان في أكمل صورة وأجمل هيئة، ومنحناه ـ بعد ذلك ـ ما لم نمنحه 
لغيره من بيان فصيح، ومن عقل راجح، ومن علم واســع، ومن إرادة وقدرة على تحقيق ما 

يبتغيه في هذه الحياة.
وإذًا، فهذا التقويم البالغ غاية الحســن في تكوين خلق اإلنسان وتكميل صورته وتحسين 

هيئته ومظهر العناية اإللهية ببدن اإلنسان وروحه.
وشــبيه بهذه اآليات في بيان أن اهللا ـ تعالى ـ قد خلق اإلنســان فــي أجمل صورة قوله ـ 
 A @ ? > ❁ < ; : 9 8 7 ﴿ :تعالى ـ في سورة االنفطار

❁ H G F E D C ﴾ [االنفطار: 6 - 8].

كذلك من مظاهر تكريم اإلسالم لإلنسان أنه اعتبر جسمه أمانة ائتمنه اهللا ـ تعالى ـ ب ـ  
عليها، فهو الذي خلقه فســوّاه فعّدله، فــال يجوز ألحد أن يتصرف فيه بما يســوؤه أو 
يرديه حتى ولو كان هذا التصرف صادرًا عن صاحب هذا الجســم نفسه؛ ولذا حرمت 
األديان الســماوية والقوانين الوضعية إتالف البدن، وإزهاق الروح عن طريق االنتحار 

أو ما يؤدي إليه.

ـ : ﴿ 9 :  ومن اآليات القرآنية التي نهت اإلنسان عن قتله لنفسه قوله ـ تعالى 
 I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
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 Y  X  W  V  U  T  S  ❁  Q  P  O  N  M  LK  J
̀ ﴾ [النساء: 29، 30].  _ ^ ] \ [Z

أما األحاديث الشــريفة التي نهت عن قتل اإلنسان لنفســه، فهي كثيرة، ومنها ما رواه البخاري 
ى من جبل ـ أي ألقى  قال: قال رسول اهللا ژ : «من ترد ƒ ومسلم وغيرهما، فعن أبي هريرة
ى ُسّماً ـ أي شرب ُسّماً ـ فقتل  ى فيه خالداً فيها أبداً، ومن تحس بنفسه ـ فهو في نار جهنم يترد
نفسه فسّمه في يده يتحســـاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة 

فحديدته في يده يتوجأ بها ـ أي يضرب بها نفسه ـ في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً»(1).
كذلك من مظاهر تكريم شــريعة اإلســالم لإلنســان أنها أمرته أن يهتم بإصالح جسده ج ـ  

ظاهرًا وباطناً، وأن يستعمل كل وسائل العالج التي تؤدي إلى شفائه من األمراض.

ومن األحاديــث الصحيحة التــي وردت في الدعــوة إلى التــداوي من األمراض، مــا جاء في 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول اهللا ژ قال: «ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء»(2).

وفي حديث آخر: «لكل داء دواء، فـــإذا أصاب دواء الداء برأ ـ بإذن اهللا ـ أي: فإذا نزل الدواء 
ـ »(3). على الداء شفي المريض من مرضه ـ بإذن اهللا 

وســئل ژ أنتداوى يا رســول اهللا؟ قــال: «نعم تداَووا فإن اهللا لم يضـــع داء ـ أي: لم يخلق 
ـ »(4). مرضاً  ـ إال وضع له دواء، غير داء واحد، وهو الهرم ـ أي: الشيخوخة 

?¢Uƒ°üædG  √òg  øe  òNDƒj  …òdG  Ée  ``  2

يؤخذ من هذه النصوص المتنوعة أن شريعة اإلســالم قد كرمت اإلنسان تكريماً عظيماً وأمرت 
بالمحافظة عليه من كل ما يهلكه أو يســوؤه، ونهت عن قتله، أو إنزال األذى به إال بالحق، وبينت ـ 
فاً يؤدي إلى إهالكه، أو  بكل صراحة ووضوح ـ أن اإلنســان ال يجوز له أن يتصرف في جســده تصر
إتالفه، أو ضرره؛ ألن كل إنسان ـ وإن كان صاحب إرادة ـ بالنسبة لجسده إال أن هذه اإلرادة مقيدة 
 LK J I ﴿ : ـ ـ ، وبالنطاق المستفاد من قوله ـ تعالى  بالحدود التي شــرعها اهللا ـ تعالى 

Q P O N M ﴾ [النساء: 29].

رواه الترمذي.  (1)

رواه البخاري.  (2)
رواه البيهقي.  (3)
رواه الترمذي.  (4)
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وبنــاء على كل ذلك فقد اتفق المحققون من الفقهاء على أنه ال يجوز لإلنســان أن يبيع عضوًا 
من أعضاء جسده، أّياً كان هذا العضو؛ وذلك ألسباب متعددة أهمها:

أوًال: إن جسد اإلنسان ـ وما يتكون منه من أعضاء ـ ليس محًال للبيع والشراء، وليس سلعة من 
السلع التي يصح فيها التبادل التجاري.

وإنما جسد اإلنسان بناء بناه اهللا ـ تعالى ـ وكرمه وسما به عن البيع والشراء، وحرم المتاجرة 
فيه تحريماً قاطعاً؛ ألن بيع اآلدمي أو بيع جزء منه باطل شــرعاً لكرامته بنص القرآن الكريم الذي 

يقول: ﴿ _ ` b a ﴾ [اإلسراء: 70].
وقد اتفق الفقهاء على بطالن البيع والشراء بالنسبة لبدن اإلنسان، أو ألي عضو من أعضائه.

ثانياً: إن اإلنســان أمين على هذا الجســد، ومأمور بأن يتصرف في هــذه األمانة بما يصلحها 
ال بما يفسدها؛ فإذا تجاوز اإلنســان هذه الحدود وتصرف في جسده بما يتعارض مع إصالحه كان 
خائناً لألمانــة التي ائتمنه اهللا عليهــا، وكان تصرفه محرماً وباطًال؛ ألنه تصــرف فيما ائتمن عليه 

تصرفاً سيئاً يدلّ على رقة الدين، وسفه العقل وحمق التفكير.
ثالثاً: ال يقال: إن من القواعد الشــرعية القاعدة التي تقول: «الضــرورات تبيح المحظورات»؛ 

وبناء على ذلك يجوز لإلنسان أن يتصرف في جسده عند الضرورة.
ألنا نقول في الرد على هذا القيل: إن التصرف عند الضرورة إنما يكون في حدود ما أحله اهللا. 
وفضًال عن ذلك فــإن هذه القاعدة مقيــدة بقواعد أخــرى تضبطها، ومن هــذه القواعد: «الضرر 
ال يزال بالضرر» أي: أنه ال يجوز إزالة الضرر بضرر يشــبهه أو يزيد عليه؛ ولذلك قالوا: ال يجوز 
للجائع مثًال أن يأخذ طعام جائع مثله عن طريق الســرقة أو ما يشبهها؛ كما أنه ال تفرض نفقة على 

الفقير لقريبه.
ومما ال شك فيه أن بيع عضو من أعضاء الجسد ـ أّياً كان هذا العضو ـ يمثل ضررًا شديدًا 
لبدن اإلنســان، وهذا الضرر يزيد على ما يتعرض له اإلنسان من فاقة أو عسر، أو احتياج ألن 

هذا االحتياج هناك وسائل تدفعه، منها: مباشرة األسباب المشروعة للحصول على الرزق.

٭ ٭ ٭
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ع إلى ُمستقِبل ليقوم مقام  زرع األعضاء: يقصد به نقل عضو ســليم أو مجموعة أنسجة من متبر
العضو أو النسيج التالف.

ع إنساناً، وهو الغالب أو  ع: هو الشخص الذي تؤخذ منه األعضاء، ويمكن أن يكون المتبر المتبر
حيواناً، وهو أمر نادر الحدوث بسبب عمليات الرفض القديمة.

ع حيّاً؛ وذلك بالنسبة لألعضاء المزدوجة التي يمكن تعويضها مثل  كذلك يمكن أن يكون المتبر
الدم والجلد، أو ميتاً بالنسبة لغيرها من األعضاء.

المستقِبل: هو الجسم الذي يتلقى الغريسة «العضو المزروع».

الغريسة: ويقصد به العضو المغروس «المزروع»، وجمعها الغرائس.

والغريســة: إما أن تكون عضوًا كامــًال مثل الكلية والكبــد والقلب.. أو تكــون جزءا من عضو 
كالقرنية ـ وهي الجزء الشــفاف الخارجي من العين ـ أو تكون نســيجاً أو خالياً كما هو الحال في 

نقل الدم ونقل العظام.

قال اإلمام النووي في منهاج الطالبين: «ولو وصل عظمه بنجس لفقد طاهر فمعذور، وإال وجب 
نزعه إن لم يخف ضررًا ظاهرًا. قيل: وإن خاف؛ فإن مات لم ينزع على الصحيح».

وعلق اإلمام الشــربيني في مغنى المحتاج على ذلك بقوله: «وظاهر هذا أنه ال فرق بين اآلدمي 
المحترم وغيره وهو كذلك، وقال: ولو وصل عظمه النكساره مثًال واحتياجه إلى الوصل بنجس لفقد 
الطاهــر الصالح للوصل، أو وجده، وقال أهل الخبرة: إنه ال ينفــع، ووصله بنجس فمعذور في ذلك 

تصح صالته معه للضرورة»(1).

موضع الغرس «الزرع»: قد يوضع العضو المغروس «الغريسة» في مكان العضو التالف ويسمى 
هذا النوع الموضع السوي، ومثاله: غرس القلب والرئتين والكبد والقرنية، وقد تغرس األعضاء في 

غير موضعها المعهود ويسمى ذلك الموضع المختلف.

مغني المحتاج على متن منهاج الطالبين، 190/1.  (1)
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أنواع الغرس «الزرع»:
لقد قام األطباء بزرع مختلف األعضاء واألنسجة وأكثر هذه األنواع: نقل الدم.

ونظرًا لكثرة اســتخدام نقل الدم وعــدم وجود أي مضاعفات خطيرة مــن نقله إذا أعطي ضمن 
الشــروط المعتبرة، فإن هذا اإلجراء ال يذكر عادة ضمن موضوع غرس األعضاء وإن كان في األصل 
داخًال فيه، ويلي نقل الدم استخدام الجلد وغرسه، وهو إجراء واسع االنتشار أيضاً وقليل المضاعفات، 

وخاصة إذا كان ذاتياً من نفس الشخص. وانتشر في الوقت الراهن نقل الكلى «غرس الكلى».
كذلك انتشــر ـ منذ زمن ـ نقل القرنية ومشــاكل غرســها محدودة جّدًا، وتوجــد مراكز لنقل 

القرنية في مصر والسعودية وبعض البالد العربية األخرى.
وال يزال غرس القلب قاصرًا على الدول المتقدمة تقنياً لصعوبته البالغة وكلفته العالية.

ويواجه غرس الكبد والرئتين مصاعب كثيرة حتى في البالد المتقدمة تقنياً، وبدأ يحقق نجاحاً 
مطردًا بعد استخدام عالجات لذلك(1).

حقيقة الموت الشرعي وعالماته الشرعية والطبية:
ال يجوز ـ شــرعاً ـ النقل في زرع األعضاء البشــرية من الميت إلى الحّي إال بعد التأكد التام 
اليقيني من الموت موتاً شــرعيّاً؛ وذلك بخروج الروح من الجسد واســتحالة عودتها مرة أخرى من 
بية؛ وذلــك بناء على قــرار مجمع البحــوث اإلســالمية ـ باألزهر الشــريف ـ بتاريخ  الناحيــة الط
1992/7/29م؛ حيث قرر: «إن الموت حالة تضاد الحياة حيث ال يعرى الجسم الحيواني عنهما ومنه 
اإلنســان وال يجتمعان معاً فيه؛ فإذا وجدت معه الحياة انعدم الموت، وإذا وجد الموت معه انعدمت 

الحياة»، وقرر أن عالمات الموت الشرعي لإلنسان أربع، وهي:
انقطاع نفسه. ـ  1
إحداد بصره. ـ  2
انفراج شفتيه فال ينطبقان. ـ  3
سقوط قدميه فال ينتصبان. ـ  4

وما قرره مجمع البحوث اإلسالمية هو ما أكده القانون المدني المصري في المادة 29 منه وهو 
ـ :  الواجــب العمل به؛ فقد جاء في نصه ـ بالنســبة لبيان حقيقة الموت االعتداد به شــرعاً وقانوناً 

الموقف الفقهي واألخالقي من قضية زرع األعضاء للدكتور: محمد علي البار، ص 89 - 93.  (1)
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«ويمتنع االكتفاء بتوقف جهاز رســم المــخ الكهربائي وحده دليًال قاطعاً علــى الوفاة؛ حيث ال يمتد 
عمله إلى المراكز العصبيــة العميقة؛ بل ال بد مع ذلك من ظهور العالمات الجســدية على نحو ما 

قرره الفقه اإلسالمي».
وهذا ما قرره مجلس الدولة في الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ 1985/9/6م؛ 
حيث قــال: «إن نقل العضو الفريد يعتبر حتمــاً وبذاته موت المنقول منه في بيان ســبب الموت هو 

بالحالة أو بالفعل الذي انتهى حتى إن كان المنقول منه في سكرات الموت».
والعبرة حتماً ومباشرة إلى حدوث الموت في لحظة حدوثه، فالسبب األحسم في إحداث الموت 
هو الســبب المميت وإن ناصرته أسباب أقل حسماً، والسبب المباشــر هو المميت وإن تكاثرت معه 

أسباب غير مباشرة.
إن الموت ليس واقعــة طبية فقط وإن كانت خبرة الطب هي ما عليــه المعوّل؛ ولكن الموت هو 
حقيقة دينية وفلســفية وواقعة قانونيــة وحالة اجتماعية، وهو كحقيقة فلســفية يتعلّــق بوجود الروح 

وخروجها من الجسم.
ويتضّمن هذا التعريف أن الموت هو: التوقف الذاتي لجميع مظاهر الحياة وأجهزة الجسم وأعضائه.
وهذا ما أقّرته وأخذت به دار اإلفتاء المصرية في فتواها الخاّصة ببيان الحكم الشرعي في نقل 
األعضاء البشرية من الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي؛ وذلك بعد صدور قرار لجنة الصياغة 
الشرعية بشــأن نقل األعضاء البشرية برئاســة مفتي الديار المصرية بناء على قرار مجمع البحوث 

اإلسالمية بتاريخ 1997/3/18م.
نة وآراء الفقهاء على تأييد ما انتهى إليه  هذا وقد تضافرت النصوص الشرعية من الكتاب والس
المجمــع ودار اإلفتــاء المصرية، وما انتهــى إليه القانون المدنــي المصري، ورأي قســمي الفتوى 

والتشريع بمجلس الدولة المصري.
فمن النصوص القرآنية التي تشــير إلى أن الموت حقيقة تناقض الحياة المســتقرة التي تبقى 
 d c b a ` ﴿ : ـ إلى انقضاء األجل بموت طبيعي أو قتل قوله ـ تعالى 
ـ : ﴿ = < ?  m l k j i h g f e ﴾ [النســاء: 18]، وقولــه ـ تعالــى 
 ❁  R  Q  P  O  N  ❁  L  K  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B  ❁  @

W V U T ﴾ [الواقعة: 83 - 87].
والمعنى: فهال َترجعون هذه النفس، وهي: الروح بعد خروجها من الجســد وموت صاحبها إلى 
مكانها األول من الجســد وعودة الروح إليه مرة أخرى أيها الكافرون المنكرون للموت والبعث بعده 

في القبر وفي اآلخرة يوم القيامة للحساب كما جاء في كتب التفسير وقاله ابن كثير.



فـــقــــه الــتــوقــــع468 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

 J I ❁ G F E ❁ C BA @ ❁ > = < ;  ﴿ : ـ ومن ذلك قوله ـ تعالــى 
P O N M ❁ K ﴾ [القيامة: 26 - 30].

والمعنى: إذا بلغت الروح ـ عند خروجها من الجســد وموت صاحبهــا ـ التراقي، وهي العظام 
التي بين ثغرة النحر والعاتق، والتراقي: جمــع ترقوة، والمراد في اآلية الكريمة بيان حقيقة الموت 
بانتزاع الروح من الجسد وبلوغها الترقوة عند خروجها، وهذا ما يؤدي إلى بلوغ تمام موت كل أجزاء 

الجسد ويصبح أهًال للتجهيز والدفن والتفاف الساق بالساق.
والموت الشــرعي هو الذي تبنى عليه األحكام الشرعية المترتبة عليه من إرث ووصية وقصاص 
ودية وبينونة كبرى بين الزوج المتوفى وزوجته المتوفى عنها وانتهاء العقود وغير ذلك من األحكام، 
وهذا الموت الشــرعي الذي تترتب عليه هــذه األحكام ال يتحقق إال بمفارقة الروح للجســد مفارقة 
تامة وتنتهي معها مظاهر الحياة اإلنســانية والبشــرية من تنفس ونبض وتماســك عضالت الجسد 
وغير ذلك مما هو معلوم ومشــاهد للعامــة والخاصة بال نكير من أحد، ويصبح اإلنســان ـ مع هذه 
العالمات والمظاهر ـ بيــن األحياء ميتاً وجثة بال روح يجب غســله وتجهيــزه وتكفينه إذا لم يكن 
 Q P O N ﴿ : ـ شــهيدًا في قتال مشــروع والصالة عليه ودفنه في قبره لقوله ـ تعالى 

U T S R ﴾ [طه: 55].
وَيجب التأكد من موت اإلنســان؛ وذلك بإجماع أهل العلم الفقهي واالختصاص الطبي؛ وذلك لبناء 
األحكام الشرعية المتعلقة بالموت عليه سواء كان بالنسبة لحقوق الميت نفسه أو بالنسبة لحقوق العباد.

ويجب أن يكون العلم بذلك يقينيّاً من دون ظن أو شــك مهما كانت درجة هذا الشــك المتعلق 
بالحياة؛ وذلك ألن الحياة مع اإلنســان قبــل موته حقيقة يقينية معه وال تــزول إال بيقين مثله، وهو 
الموت حقيقة ويقيناً، والشــك في رفــع هذا اليقين بضــده ال يرفعه وال ينفيه؛ وذلــك ألن اليقين 
ال يزول بالشــك؛ وهذا مــن القواعد الفقهيــة المتفق عليها عنــد الفقهاء جميعاً فــي بناء األحكام 

الشرعية كلها في ما عدا أمور العقيدة والنية في العبادة.
وآراء وأقوال الفقهاء في حقيقة الموت الشرعي وعالماته تؤكد ما سبق بيانه، فيقول ابن قدامه 
الحنبلي في كتابه المغني: وإن اشــتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت من اســترخاء رجليه، 
وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلد وجهه، وانخســاف صدغيه، وإن مــات فجأة انتظر به هذه 

العالمات حتى يتيقن موته.
وقال اإلمام النووي الشافعي في كتابه المجموع:

للموت عالمات، وهي: أن تســترخي قدماه، وينفصــل زنداه، ويميل أنفه، وتمتــد جلدة وجهه، 
وينخسف صدغاه، وتتقلص خصيتاه مع تدلي الجلدة.
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ونقل عن اإلمام الشافعي أنه قال: فإذا مات مصعوقاً أو غريقاً أو تردى من جبل فمات ال يبادر 
به ـ أي بدفنه ـ حتى يتحقق موته.

وفي حاشــية ابن عابدين عند الحنفية: والموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة، وقيل: عدمية، 
وعالماته: استرخاء قدميه، واعوجاج منخره، وانخساف صدغيه.

ـ : والموت كيفيــة وجودية تضاد  وعند المالكية ـ كما في شــرح الخرشــي على مختصــر خليل 
الحياة فال يعرى الجســم الحيواني عنهما وال يجتمعــان فيه، وعالمات الموت أربــع، وهي: انقطاع 

نفسه، وإحداد بصره، وانفراج شفتيه فال ينطبقان، وسقوط قدميه فال ينتصبان.
وعند الزيدية في البحر الزخار: وال بد لمن يموت من تحقق وظهور عالمات الموت فيه، وهي: 
استرخاء القدمين، وميل األنف، وانخالع الكتف، وانخساف الصدغ، وامتداد جلد الوجه، ويتأتى في 

الغريق ونحوه.
ـ : وعد جملة من العلماء األمارات على  وعند الشــيعة اإلمامية ـ كما في كتاب فوائد الناصرية 
الموت على أنها: استرخاء قدميه، وانخالع كفيه من ذراعيه، وانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانخالع 
جلــد وجهه، وتقلص أنثييــه إلى فوق مع تدلى الجلــدة، وزوال الثوب في غطــاء العين ـ عن بياض 

العين وسوادها ـ أي زوال الجفن عن العين، وهو شق البصر وانفراجه وتوجهه إلى أعلى.
أما بخصوص أقــوال وآراء أهل االختصــاص الطبي: فيقول الدكتور أحمد شــوقي أبو خطوة في 
كتابه: «القانــون الجنائي والطب الحديث»: وقد أكدت الجمعية الدولية في اجتماعها الذي عقد في 
سيدني بأستراليا سنة 1968م أن المصلحة اإلكلينيكية «العملية» التي ينبغي أن يراعيها الطبيب في 
عمله ال تكمن في الخاليا المنعزلة؛ وإنما في المحافظة على الشخص؛ فمسألة تحديد موت الخاليا 
واألعضاء أقل أهمية من مســألة التأكد من أن حالة المخ أصبحت غير قابلة لإلصالح؛ فموت خاليا 

المخ يعني موت اإلنسان نفسه.
وفي مؤتمر جنيف العلمــي في 1968/4/13م: أعلن المؤتمر أن معيــار تحديد الموت يتمثل في 

االنعدام التام والنهائي لوظائف المخ، ويستند هذا المعيار أساساً إلى:
االسترخاء التام للعضالت. ـ  1
التوقف التلقائي للتنفس. ـ  2
عدم إعطاء جهاز رسم المخ الكهربائي ألّي إشارة. ـ  3

فإذا كان الطب الحديث قد استقر على أن موت خاليا المخ هو معيار الموت الحقيقي لإلنسان، 
إال أنه يجب تجنب االعتماد على جهاز رســم المّخ كوســيلة وحيدة للتحقق من حدوث هذا التوقف، 
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فتوقف هذا الجهاز ال يعني بالضــرورة التوقف النهائي لوظائف المراكــز العصبية التي تتحكم في 
الجســم؛ ولذا ذهب أحد األطباء األســتاذ «غرونيه» إلى أن جهاز رســم المــخ الكهربائي ال يصلح 
بمفرده كوســيلة للتحقق من حــدوث الموت، فهو ال يعكس مــن المّخ إال النشــاط القريب للمراكز 
العصبيــة؛ ولكنه ال يعطي معلومات كافية عن نشــاط المراكــز العميقة؛ كما أنــه يحتمل أال يعطي 

إشارات لمدة محدودة مع أن المراكز العصبية العميقة تكون دائماً في حالة حياة.
ولما كان المستفاد من جميع ما تقدم أن جهاز الرسم الكهربائي ال يصلح بمفرده كوسيلة للتحقق 
من حدوث الموت كان هذا أمرًا جديــرًا بالنظر واالعتبار حتى ال يعتد به وحــده؛ بل ال بد من مراعاة 
االستعانة بالوسائل األخرى التي ذكرها الفقهاء وأقرها الكثير من األطباء، ومن ثم يمكن إعالن الوفاة 
رسميّاً خصوصاً وأن االكتفاء بجهاز رسم المخ في القطع بموت اإلنسان أمر غير مستقر علميّاً وال مجمع 
عليه؛ بل مختلف فيه؛ وبذلك ال ينهض أن يكون حقيقة علمية قطعية في وفاة اإلنسان وموته شرعاً، ومن 

ثم فال يعتد به وحده وهو ما انتهى إليه مجمع البحوث اإلسالمية ـ باألزهر ـ بتاريخ 1992/7/29م.
وقد اعتمد المجمع فــي قراره هذا على النصوص القطعية الشــرعية من الكتــاب، ومن أقوال 
فقهاء الشريعة اإلسالمية على اختالف مذاهبهم الفقهية القديمة والحديثة، وعلى القواعد الشرعية 
أو الفقهية قطعية الداللة عندهم، وعلى أقوال أهل الخبرة الطبية العدول؛ وذلك ألن الموت الشرعي 
حقيقة شــرعية وعلمية يقينية متفق عليها عنــد العامة والخاصة وال خالف فيها بين أهل الشــرائع 
الســماوية جميعاً حتى وقتنا الحاضر، وهو خروج الروح من الجســد خروجاً تاّماً على جهة الحقيقة 

واليقين، وظهور عالماته بطريقة يقينية.
أما موت المخ أو جزء جذعه طبيّاً مع بقاء عمل القلب والنبض بجهاز التنفس الصناعي للداللة 
على موت اإلنسان من الناحية الشــرعية وترتب عليه كل األحكام الشرعية المترتبة على الموت في 
مجال الحقوق والواجبات بين األحياء واألموات، فهو ليس حقيقة شرعية تبنى عليها األحكام الشرعية 
في هــذا المجال؛ وذلك ألنه أمر مختلف فيــه بين أهل االختصاص الطبي أنفســهم منذ ظهوره في 
العصر الحديث بنــاء على التقــدم التقني والطبي في فحص األعضاء البشــرية فــي مجال الطب 
والعالج الطبي واكتشاف موت المخ وموت جذع المخ؛ وذلك ألن موت المخ ليس حقيقة علمية مؤكدة 
ومجزومــاً بها على المــوت التام اليقيني الشــرعي لإلنســان؛ وإنما هو مجرد مفهــوم لتبرير جني 

األعضاء وليس متفقاً عليه كما يزعم البعض من المجوّزين.
فهناك خالفات شــديدة بين الــدول بعضها وبعــض؛ بل وبيــن الواليات المختلفة فــي الدولة 
الواحدة، وهناك تبــادل االتهامات بقتل المرضى بين أصحاب المفاهيــم المختلفة لموت المخ؛ كما 
يوجد اإلقرار بوجــود النتائج الخاطئة في أحدث الفحوص المســتخدمة لتشــخيص موت المخ حتى 

اليوم؛ كما توجد خالفات حول السن التي ال يجوز فيها تطبيق موت المخ.
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كما أثبتت الدراســات األمريكيــة والبريطانية عودة بعــض الحاالت إلى الحيــاة الطبيعية بعد 
تشخيصها كامًال «كموت المخ».

وقد اعتــرف األطباء األجانب الذين وصفــوا مفهوم موت المخ منذ تقريــر جامعة هارفرد عام 
1968م حتى اليــوم بأنه مفهوم عقلــي فقط وال تجب مناقشــته من ناحية الديــن والروح، وال من 

الناحية البيولوجية واستمرار الوظائف الحيوية.

وذلك بناء علــى بحوث ومراجــع المؤتمرات العلميــة والطبية في ذلك فــي الداخل والخارج، 
ومنها: مؤتمر موت المخ في هافانا سبتمبر سنة 1992م، وفي سان فرانسيسكو نوفمبر سنة 1966م، 
ومؤتمر الكويت والتعريف الطبي للموت ديســمبر ســنة 1966م، ومقترحات جامعة المنصورة بشأن 
ضوابط تقنين نقل األعضاء البشرية وزراعتها، وفتوى دار اإلفتاء المصرية في الحكم الشرعي لنقل 
األعضاء البشرية وضوابطها الشــرعية الصادرة في 1997م، والمؤتمر الدولي الثالث لألورام بكلية 

طب قناة السويس عن أخالقيات الممارسات الطبية ونقل األعضاء البشرية إبريل سنة 1999م.

وبناءً على ذلك يتأكد لنا ـ من الناحية الشــرعية ـ أنه مع الجواز في النقل لألعضاء البشرية 
بين األحياء واألموات من حيث العموم بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها فإنه ال يجوز ـ بأي حال ـ 
بالنســبة لألخذ من ميّت إلى حّي إال بعد الوفاة اليقينية المتفق عليهــا، وعلى عالماتها ومظاهرها 
الخارجية بين فقهاء الشريعة والقانون والطب، وأول مظاهر ذلك هو توقف جميع األعضاء البشرية 
عن وظائفهــا الحياتية توقفاً تاّمــاً ال رجوع فيه، ومن ذلــك: القلب، والنبض، والجهاز التنفســي، 
والتأكد من ذلك بالعالمات الشــرعية الظاهرية التي ال تخفى عن الخاصة والعامة كما سبق بيانها 

من الناحية الشرعية والفقهية والقانونية والطبية والعلمية باإلجماع.

٭ ٭ ٭
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أّول ما يتجه إليه الفقيه عندما تعرض عليه مشــكلة: أن يبحث فــي المراجع الفقهية الموروثة 
عن حكم لها، أو لنظير يشابهها أو يقاربها، فهذا يؤنسه ويشّد أزره.

وعندما نبحث في فقهنا الموروث، وهو تركة ضخمة حافلــة، تمثل جميع المدارس والمذاهب 
واالجتهادات، ال نجد فيه بوضوح وقوة: مســألة زرع عضو أو نقله من حي أو ميت إلى إنسان آخر، 
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لينتفع به، رغم ما في فقهنا أحياناً كثيرة من صور افتراضية، تخيلها الفقهاء قبل أن تقع، ورتبوا 
لهــا أو عليهــا أحكاماً لو فــرض وقوعها. وإن كان بعض الســلف قــد كره هذا النــوع من الفقه 
االفتراضي، وســمي أصحابه «األرأيتيّين» أي: الذين يقولون: أرأيت لو حــدث كذا، أو كذا، ماذا 

يكون الحكم؟
ذلك ألن التقدم العلمي والطبي في عصرنا ـ بحيث يمكــن نقل عضو من حّي إلى حّي، أو من 

ميت إلى حّي ـ لم يكن يتخيله أحد في تلك األزمنة، مهما أوتي من سعة الخيال.
كل ما وجدناه في هذا المقام، هو: نقل ســن ميت إلى حي، بدل ســن منه سقطت، أو مرضت 

وقرر األطباء خلعها، أو سن من حيوان إلى إنسان، أو عظم من ميت إلى حي.
ولعل سر ذلك: أن اإلسالم قرر بقواعده الكلية وأحكامه الجزئية، المحافظة على كرامة اإلنسان 
وحرمتــه حياً وميتاً؛ فقد قــال تعالى: ﴿ _ ` b a ﴾ [اإلســراء: 70]، وحيــث جعلهم خلفاء في 

األرض: ﴿ ! "# $ %& ' ) ( ﴾ [البقرة: 30].
ولذا شــرع عدة أحكام تتعلّق باإلنسان بعد موته، منها: أن يغّســل، وأن يكفن، وأن يصلى عليه، 
وأن يدفن في مقابر المســلمين، كما حرم نبش القبور، أو العبث بجثث الموتى، إال لضرورة تقتضي 

ذلك، كمعرفة جناية، ونحو ذلك.
وفي هذا السياق جاء نهي النبي ژ عن كســر عظم الميت، وقال: «كسر عظم الميت، ككسر 

عظم الحي»(1).
وقد ذكر لنا القرآن الكريم قصة ابني آدم (المعروفة في اإلســرائيليات بقصة قابيل وهابيل) إذ 
 Á À ¿ ¾ ½  ﴿ قتل االبن الشــّرير أخاه الخيّــر، وبعد قتله تحيّر ماذا يفعل فــي جثته؟
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â

Ö Õ ÔÓ × ﴾ [المائدة: 31].
فدل القــرآن على أن مقتضى الفطرة البشــرية ـ بل الحيوانية ـ أن تدفــن جثث الموتى، حيث 

اعتبرت سوءة أي عورة يجب أن توارى.
ولهذا ينكر اإلسالم إحراق الجثث كما عند الهندوس وغيرهم، وهو سائد عند الغربيين اليوم، 

مع أنهم في األصل نصارى.

رواه أحمد في المســند (24686). وقال مخّرجــوه: رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الرحٰمن بــن أبي الرجال فمن رجال   (1)
أصحاب الســنن وهو صدوق. وهذا الحديث صحيح من رواية عمرة عن عائشة موقوفاً. الراجح وقفه وفقاً لقول البخاري: غير 
مرفوع أكثر، ورواه أبو داود في الجنائز (3207)، وابن ماجه في الجنائز (1616) عن عائشة، وصححه األلباني في صحيح أبي 

داود (2746).
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من أجل هذه التعاليم واألحكام تحفّظ المســلمون في تعاملهم مع أجساد الموتى. فاألصل فيها 
أن تحفظ وتحترم، وال تبتذل وال تمتهن. فال يجوز أن يشق بطن الميت، أو تؤخذ أعضاؤه أو بعضها 

لمصلحة إنسان حي.
ومع أن هذا هو األصــل، رأينا الفقهاء قد خرجــوا عن هذا األصل، لضرورات فرضت نفســها 
عليهم، والضرورات تبيح المحظورات، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولكل مشكلة عندها حل، 

ولكل داء دواء، وقد أنزل اهللا هذه الشريعة لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد.
شـــق بطن المّيتة إذا كانت حامًال: فأول ما عرض للفقهاء: شقّ بطن الميت، وهو يتعلق بالمرأة إذا 
كانت حامال، وماتت وجنينها في بطنها حي. فقد صرح الحنفية والشافعية ـ وهو قول سحنون وابن يونس 
من المالكية ـ بأن الحامل إذا ماتت، وفي بطنها جنين حّي، شق بطنها، ويخرج ولدها؛ ألنه استبقاء حّي 
بإتالف جزء من الميت، فأشبه ما إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت إلنقاذ حياته، فهو جائز؛ إذ إحياء 
نفس أولى من صيانة ميت، وألنه يجوز شق بطن الميت إلخراج مال الغير منه، فاإلبقاء على الحّي أولى.

المذهــب عند الحنابلة ـ وهو المعتمد عند المالكية ـ أنه ال يشــق بطــن حامل عن جنين، ولو 
رجي خروجــه حياً؛ ألن هذا الولد ال يعيش عادة، وال يتحقق أن يحيــا. فال يجوز هتك حرمة متيقنة 

ألمر موهوم، ولحديث: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي»(1).
وفّصل النووي في (المجموع) فقال: إن رُجي حياة الجنين وجب شق بطنها وإخراجه. وذلك بأن 
يكون له ستة أشــهر فأكثر، فإن لم ترج حياته فثالثة أوجه: أصحها ال تشــق، لكنها ال تدفن حتى 

يموت الجنين(2).
والذي نرّجحــه هنا ما ذهب إليــه الحنفية والشــافعية وبعض المالكية من جواز شــق البطن 
وإخراج الولد ما دامت ترجى حياته، والمعتمد في هذا في عصرنا هو ما يقرره األطباء المختصون. 
فقد مضى زمن القوابل! وإنما رجحنا ذلك؛ ارتكاباً ألخف الضررين: موت الجنين، وشــق بطن األم 
الميتة. وهنا تقدم مصلحة إنقاذ حياة الولد على مصلحة حفظ حرمة الميت لألم. فهذا ما يقتضيه 
(فقه الموازنــات) أو (التعــادل والترجيح) بين المصالح والمفاســد، أو المنافــع والمضار، بعضها 
وبعض. فيدفــع الضــرر األعلى بتحمل الضــرر األدنــى، ارتكاباً ألخــف الضرريــن، ويحّصل أعلى 
المصلحتين بتفويت أدناهما، كما تقضي به القواعد الشــرعية المتفــق عليها. ومصلحة إنقاذ الحياة 
من المصالح الضرورية الخمس، التي قررها اإلســالم، واتفقت عليها الشرائع السماوية كلها، وقد 

سبق تخريجه.  (1)
انظر: الموســوعة الفقهية الكويتية، (278/16 - 279) مادة (حامل) فقرة 19. وانظر: رد المحتار (602/1). وحاشية الدسوقي   (2)

(429/1). والمهذب (145/1). وجواهر اإلكليل (117/1). والمغني (551/2). ونهاية المحتاج (39/3).
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قال تعالى في إحياء النفــس: ﴿  6 7 8 9 : ; ﴾ [المائدة: 32]، ســواء 
أدخلناها في ضرورة المحافظة على النفس، أم المحافظة على النسل.

ولو مات الجنين في بطن أمه وهي حية، ولم يمكن إخراجه من بطن األم إال بتقطيعه، على يد 
القابلة قديماً (أو الطبيب حديثاً) جاز تقطيعه وإخراجه، حفظاً لحياة األم.

ولو كان الجنين حيّاً، واألم حية، وكان في إبقاء الجنيــن حيّاً خطر على حياة األم، وال بد من 
إنــزال الجنين ولو قبل موعده، حفظــاً لحياة األم؛ فهنا قــال الفقهاء: ينزل الجنيــن حيّاً أو ميتاً، 

ي بالجنين، وذلك ألمرين: حفاظاً على حياة األم، وإن ُضح
أولهمــا: أنه ال يقبل أن يضحى باألصــل من أجل الفرع، واألم هي األصــل، والجنين فرع لها، 

فإذا تعارض حقّ األم وحق الجنين قدم حقّ األم؛ ألنها األصل.
والثاني: أن حياة األم حقيقية موجودة وملموســة، أما حياة الجنيــن فهي حياة موهومة ومرجوة؛ 

فلهذا قدم الحقيقي الملموس على الموهوم أو المرجوّ.
فمن هنا يتبين أن الشــريعة الغراء تقــدم المصلحة الراجحة على المصلحــة المرجوحة. وهذا ما 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :أشــار إليه القرآن في الســؤال عن الخمر والميســر، حيث قــال
Ã Â Á À ﴾ [البقرة: 219]، وقد حرم األمران: الخمر والميسر؛ ألن إثمهما أكبر من نفعهما.

وأما حديث «كســـر عظم الميت» فالمراد به القصــد إلى ذلك، وال يكون ذلــك إال في حالة 
المثلة، وهي تشــويه جســد الميت قصدًا، حقدًا وتشــفّياً. وهو مــا كان يفعله أهــل الجاهلية حين 
يتحاربون، ويســقط قتلى من الخصوم، وهو ما نهى عنه النبي ژ وشدد فيه، كما شدد خلفاؤه من 

بعده. وال أثر هنا للمثلة وال للتشفي.

شق بطن الميت من أجل المال:
ومما ذكره الفقهاء في هذا المجال: شــقّ بطن الميت الستخراج مال ابتلعه. فقد قالوا: إنه إذا 
ابتلع اإلنســان ماالً مملوكاً له ثم مات فال يشق بطنه الســتخراجه؛ ألن حرمة اآلدمي وتكريمه أعلى 
من حرمة المال، فال تبطل حرمة األعلى للوصول إلى األدنى. أما إذا كان المال الذي ابتلعه لغيره، 
فهنا لم يعد أمر المال، بل هنا حــقّ يجب أن يؤخذ لصاحبه من الميت، فإن كان في تركته ما يفي 
بقيمته، أو وقع في جوفه بدون فعله، فال يشــق بطنه؛ ألن في تركته وفاء به، وألنه إذا وقع في جوفه 
بغير فعله فال يكــون متعدياً. أمــا إذا ابتلعه قصدًا، فإنه يشــق بطنه الســتخراجه؛ ألن حقّ اآلدمي 
صاحب المال مقدم في هذه الحالة على حقّ اهللا تعالى، ال ســيما وهذا اإلنسان صار متعدياً ظالماً 

بابتالعه مال غيره، فزالت حرمته بهذا التعدي.
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وعند الشــافعية: أنه إذا ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شــق بطنها؛ ألنه استبقاء حي بإتالف 
جزء من الميت، فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت، وهذا إذا رجي حياة الجنين بعد إخراجه، 

أما إذا لم ترج حياته، ففي قول: ال يشق بطنها، وال تدفن حتى يموت، وفي قول: يشق وُيَخرج.
وعن ابتالع الميــت المال قالوا: إن بلع الميت جوهرة لغيره، وطالب بها صاحبها، شــق جوفه، 

وردت الجوهرة، أما إذا كانت الجوهرة له، ففيه وجهان:
أحدهما: يجب أن يشق؛ ألنها صارت للورثة، فهي كجوهرة األجنبي.

والثاني: ال يجب، ألنه استهلكها في حياته، فلم يتعلق بها حقّ الورثة(1).
وعند المالكية: أنه يشق بطن الميت الســتخراج المال الذي ابتلعه حيّاً، سواء كان المال له أو 

لغيره، وال ُيشقّ إلخراج جنين وإن كانت حياته مرجوة!(2).
ويقول الحنابلة: إن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فال يشــق بطنها، ويخرجه القوابل 

من المحلّ المعتاد.
وإن كان الميت قد بلع ماالً حال حياته، فإن كان مملوكاً له، لم ُيشــق؛ ألنه استهلكه في حياته 
إذا كان يسيرًا، وإن كثرت قيمته، شق بطنه، واســتخرج المال، حفظاً له من الضياع، ولنفع الورثة 
الذين تعلق بــه حقهم بمرضــه. وإن كان المال لغيره وابتلعــه بإذن مالكه، فهــو كحكم ماله، ألن 

صاحبه أَِذن في إتالفه، وإن بلعه غصباً، ففيه وجهان:
أحدهما: ال ُيشق بطنه، ويغرم من تركته.

والثاني: ُيشق إن كان كثيرًا؛ ألن فيه دفع الضرر عن المالك برّد ماله إليه، وعن الميت بإبراء 
ذمته، وعن الورثة بحفظ التركة لهم(3).

هل جسم المّيت طاهر أو نجس؟:
وقــد تعّرض الفقهاء ألمــر له عالقة بنقل األعضاء، وهو: هل جســد الميــت ـ كًال أو جزءًا ـ 

طاهر أو نجس؟
هنا قــال اإلمام النووي الشــافعي في كتابه (المجموع) شــرح (المهذب) فــي بيان الجلود 
النجســة: إن الصحيح في المذهب: أن اآلدمي ال ينجس بالموت، لكن ال يجوز اســتعمال جلده 

انظر: المهذب (251/1). والمجموع (300/5) المطبعة المنيرية. وتحفة المحتاج (205/3، 204) نشر دار إحياء التراث.  (1)
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (430/1)، دار إحياء الكتب العربية.  (2)

المغني (413/2) الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  (3)
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وال شيء من أجزائه بعد الموت، لحرمته وكرامته، وإن قوالً ضعيفاً في المذهب قد قال بنجاسة 
اآلدمي بالموت(1).

وعند الحنفيــة: أن اآلدمي ينجس بالموت، ثــم اختلف فقهاء المذهب: هل هي نجاســة َخَبث، 
باعتباره حيواناً دموياً، فيتنجس بالموت كســائر الحيوانات، أو هي نجاســة َحَدث، فيطهر بالغســل 
كالجنب والحائض. إعماالً لحديــث أبي هريرة 3 ، كما جاء في فتح القديــر للكمال بن الهمام: 
«ســبحان اهللا، المؤمن ال ينجس حياً وال ميتاً»(2)، وحديث ابن عباس ^ قال: «ال تنجسوا موتاكم، 

فإن المؤمن ليس بنجس حياً وال ميتاً»(3).
واألظهــر عند المالكيــة: أن اآلدمي الميــت ـ ولو كافرًا ـ طاهــر، كما جاء في (الشــرح الكبير) 
و (حاشية الدسوقي) في بيان األعيان الطاهرة والنجسة، وأن ما انفصل منه حياً أو ميتاً طاهر كذلك(4).

والصحيــح عند الحنابلة كمــا جاء في (المغني) البــن قدامة في بيان ما ينجــس به الماء: أن 
اآلدمي طاهر حيّاً وميّتاً. ومقابل الصحيح: أنّه ينجس بالموت، ويطهر بالغسل(5).

وعند الزيدية: إن جسد اآلدمي المســلم طاهر حيّاً أو ميّتاً، وأن ما يلحقه هو الحدث األكبر 
أو األصغر(6).

وعند الظاهرية، يقول ابن حزم في كتابه (المحلى): إن كل ما قطع من المؤمن حيّاً أو ميتاً طاهر(7).
ومن هذا العرض الوجيز نرى أن كلمة الفقه الشــافعي والمالكي والحنبلي والزيدي والظاهري متفقة 
على أن الصحيح أن جســد اإلنســان المســلم طاهر حيّاً أو ميتاً، وإذا أخذنا من الفقــه الحنفي القول بأن 
النجاســة بعد الموت: إنما هي نجاســة حــدث ال خبث ويطهر بالغســل كالجنب والحائض؛ فــإن رأي هذه 
المذاهب يكاد يتفق على طهارة جسد المؤمن بعد الموت، وعلى طهارة ما انفصل منه حال الحياة كذلك(8).

انظر: المجموع (216/1) المطبعة المنيرية. ومغني المحتاج (528/1) نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ونهاية المحتاج   (1)
(384/2) ط دار الكتب العلمية ـ بيروت.

رواه الجماعة: البخاري في الغسل (283) عن أبي هريرة. ومسلم في الحيض (371). كما رواه أحمد في المسند (7211). وأبو   (2)
داود (231). والترمذي (121). والنسائي (269). وابن ماجه (534)، أربعتهم في الطهارة.

رواه الحاكــم (542/1)، والدارقطنــي (70/2). وابن أبي شــيبة (469/2) ثالثتهــم في الجنائــز. ورواه البيهقي في الكبرى   (3)
(398/3) عن ابن عباس.

انظر: الشرح الكبير(337/1)، وحاشية الدسوقي (64/1) طبعة دار إحياء الكتب العربية.  (4)
المغني (63/1)، طبعة هجر.  (5)

انظر: الســيل الجرار للشوكاني (41/1) نشــر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية. وشــرح األزهار للمرتضى (38/1) نشر دار   (6)
إحياء التراث العربي.

انظر المحلى (155/1) تحقيق أحمد شاكر.  (7)
انظر: فتوى الشيخ جاد الحق حول زرع األعضاء في الفتاوى اإلسالمية (3702/10 - 3715).  (8)
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ا إذا كان يحلّ قطع جزء من جسم إنسان حي  ننتقل بعد هذا للبحث في أقوال الفقهاء عم ثم
أو ميّت، ونقله إلى جســم إنســان حّي لعالجه، أو بديًال لجزء تالف في جســد هــذا األخير، أو 

ال يحل ذلك؟

نقل السن أو العظم من إنسان مّيت أو حيوان إلى إنسان:
تعرض الفقهاء إلى قضية نقل األعضاء بمناســبة الحديث عن نقل األســنان من ميت إلى حّي، 

ومن حيوان إلى إنسان.
فرأينا عند المالكية: كما جاء في الشــرح الكبير وحاشــية الدســوقي: إذا سقطت السن جاز 
ردها، وربطها بشــريط من ذهب أو من فضة. وإنما جاز ردها؛ ألن ميتة اآلدمي طاهرة، وكذا يجوز 
أن يرد بدلها سناً من حيوان مذّكى. وأما من ميتة، فقوالن: الجواز والمنع، وعلى الثاني فيجب عليه 

قلعها في كل صالة ما لم يتعذر عليه قلعها، وإال فال(1).
مة ابن عابدين في حاشــيته (رد المحتار على الدر المختار)  ورأينا عند الحنفية كما نقل العال
في الجزء األول في بيان حكم الوشم عن (خزانة الفتاوى) في مفسدات الصالة: كسر عظمه، فوصل 

بعظم كلب وال ينزع إال بضرر، جازت الصالة(2).
وفي (بدائع الصنائع) للكاساني في أواخر كتاب االستحسان: ولو سقطت سنه يكره أن يأخذ سن 
ميت، فيشــدها مكان األولى باإلجماع، وكذا يكره أن يعيد تلك الســن الســاقطة مكانها، عند أبي 
د ـ رحمهما اهللا ـ. ولكن يأخذ ســن شاة ذكية فيشــدها مكانها. وقال أبو يوسف 5:  حنيفة ومحم

ال بأس بسنه، ويكره سن غيره(3).
ونقل ابن نجيم فــي (البحر الرائق) في كتــاب الحظر واإلباحة عن (الذخيرة): رجل ســقطت 
ِسنّه، فأخذ ِسن الكلب، فوضعها في موضع سنه فثبتت، ال يجوز وال يقلع. ولو أعاد سنه ثانياً وثبتت، 

قال: ينظر، إن كان يمكن قلع سن الكلب بغير ضرر يقلع. وإن كان ال يمكن إال بضرر ال يقلع(4).
 وفي الفقه الحنبلي: قال ابن قدامة في (المغني) فــي الجنائز: وإن جبر عظمه بعظم فجبر ثم
مات، لم ينزع إن كان طاهرًا. وإن كان نجســاً فأمكن إزالته من غير ُمثلة، أزيل؛ ألنه نجاسة مقدور 

على إزالتها من غير مضرة(5).

الشرح الكبير (63/1). وحاشية الدسوقي (64/1) دار إحياء الكتب العربية.  (1)
رد المحتار على الدر المختار(331/1) نشر دار الكتب العلمية.  (2)

بدائع الصنائع (133/5) نشر دار الكتب العلمية.  (3)
انظر: البحر الرائق (234/8) نشر دار الكتاب اإلسالمي.  (4)

انظر: المغني (484/3) طبعة هجر.  (5)
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وفي الفقه الشــافعي: كما جاء في (المجموع) للنووي في باب طهارة البدن إذا انكســر عظمه، 
فينبغي أن يجبره بعظم طاهر(1).

قال أصحابنا: وال يجــوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقــوم مقامه، فإن جبره بنجس 
نظر: إن كان محتاجاً إلى الجبر ولم يجد طاهرًا يقوم مقامه فهو معذور. وإن لم يحتج إليه أو وجد 
طاهرًا يقوم مقامه أثــم، ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفســه، وال تلف عضو، ولم يوجد أحد 
األعذار المذكورة في التيمم، فإن لم يفعل أجبره الســلطان. وال تصح صالته معه، وال يعذر باأللم 
الذي يجده إذا لم يخف منه. وسواء اكتسى العظم لحماً أم ال. هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور؛ 

ألنها نجاسة أجنبية حصلت في غير معدنها.
وفيه وجه شاذ ضعيف: أنه إذا اكتسى العظم لحماً ال ينزع وإن لم يخف الهالك. حكاه الرافعي 

ومال إليه إمام الحرمين والغزالي، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وإن خــاف من النزع هالك النفس أو هــالك عضو أو فوات منفعة عضو، لــم يجب النزع على 

الصحيح من الوجهين.
ثم قال: في مــداواة الجرحى بــدواء نجس، وخياطته بخيــط نجس، كالوصل بعظــم نجس. ولو 
انقلعت ســنه فردها موضعها؛ قال أصحابنا العراقيون: ال يجوز؛ ألنها نجسة. وهذا بناء على طريقتهم: 
أن عضو اآلدمي المنفصل في حياته نجس، وهو المنصوص عليه في األمّ، ولكن المذهب طهارته، وهو 

األصح عند الخراسانيين. فلو تحركت سنه فله أن يربطها بفضة وذهب، وهي طاهرة بال خالف(2).

هناك خالف معروف في َعظم الميتة هل هو طاهر أو نجس، ففيه قوالن:  (1)
 n m l k j  ﴿ :أحدهما: للشــافعية والمالكية والحنابلة، وهو أنها نجسة ال يحل االنتفاع بها، وذلك لقوله تعالى
v u t s r q ❁ o ﴾ [يــس: 78 - 79]، حيث دل على أنها كانــت حية، فصارت عند الموت ميتة، وإذا 

ثبت أنها ميتة وجب أن يحرم االنتفاع بها لعموم قوله تعالى: ﴿ ! " # ﴾ [المائدة: 3].
والثانـــي: للحنفية وابن وهب من المالكية وأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيميــة وهو أنها طاهرة يحل االنتفاع بها، وذلك 
ألنها أجســام منتفع بها، غير متعرضة للتعفن والفســاد، فوجب أن يقضى بطهارتها، كالجلود المدبوغة، وألن نجاسة الميتات 
ليســت ألعيانها، بل لما فيها من الدماء الســائلة والرطوبات النجسة، وهي ليســت موجودة في هذه األشياء. (بدائع الصنائع 
(63/1). وتبييــن الحقائق (26/1). وأحــكام القرآن للجصــاص (149/1). واإلنصاف للمــرداوي (92/1). والذخيرة للقرافي 
(183/1). والتفريع البن جالب (408/1). وتفسير الرازي (15/5). والكافي البن عبد البر (439/1). وبداية المجتهد (78/1). 
وأحــكام القرآن للكيا الهراس (72/1). والمجموع شــرح المهــذب (231/1). والمغني البن قدامة (97/1)؛ انظر: الموســوعة 

الفقهية الكويتية، مادة (ميتة) ج 39، ص 392.
وأطال ابن تيمية في التدليل على طهارة عظم الميتة، وكذا قرنها وظلفها وحافرها، بل صوفها وشــعرها ووبرها. انظر مجموع 

الفتاوى (39/21، 38).
انظــر: المجمــوع (138/3) المطبعــة المنيريــة، وتحفــة المحتــاج (127) ط دار إحيــاء التــراث العربي، ومغنــي المحتاج   (2)

(327/1 - 328) ط دار إحياء التراث العربي.
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وفي استبدال جزء من جسم اإلنســان بالذهب، ورد حديث عرفجة بن أسيد، الذي أصيب أنفه 
يوم الكالب، فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن، فأمره رســول اهللا ژ أن يتخذ أنفاً من ذهب(1). وقد أخذ 
بهذا الحديث فقهاء الحنفية في باب الحظر واإلباحــة، .. وفقهاء الحنابلة، كما نقله ابن قدامة في 
غير موضع من كتابه (المغني).. وفقهاء الشــافعية، فقد أورده النووي في باب (اآلنية) وغيره، ونص 
الشافعية على أنه: يحل لمن ذهبت ســنه أو أنملته: أن يتخذ بديًال لها من الذهب، إمضاء لحديث 
عرفجة، ســواء أمكنه اتخاذ ذلك من فضــة أم ال. واختلفت كلمتهم فيمن ذهبــت أصبعه أو كفه أو 

م ومبيح؟(2). قدمه: هل له أن يتخذها من فضة أو من ذهب بين محر

وصرح فقهاء المالكية والشــافعية والحنابلة بأنه إذا كسر عظم اإلنســان، فينبغي جبره بعظم 
ـ ، وأنه ال يجوز جبره بعظم نجس، إال عند  طاهر ـ على حّد تعبير الشيرازي الشافعي في (المهذب) 
الضرورة، كما إذا لم يوجد ســواه، وأنه يجوز رد السن الســاقطة إلى مكانها، وربطها بالفضة أو 

بالذهب، كما يجوز استبدالها بسن حيوان مذكى.

ونص الفقــه الحنفي على أنه لو وصل عظم إنســان بعظــم كلب وال ينــزع إال بضرر جازت 
الصالة معه(3).

٭ ٭ ٭

رواه أحمد في المســند (19006)، وقال مخّرجوه: إســناده حســن، ورواه أبو داود في الخاتم (4232). والترمذي في اللباس   (1)
(1770)، وقال: حديث حسن غريب، والنسائي في الزينة (5161) عن عرفجة بن أسعد.

انظــر: المجمــوع (256/1) المطبعــة المنيرية. ونهايــة المحتــاج (91/3) ط دار الكتــب العلمية، بيروت، ومغنــي المحتاج   (2)
(110/2 - 111) ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.

انظر: رد المحتار على الدر المختار البن عابدين (331/1) نشر دار الكتب العلمية.  (3)
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هناك اتجاهان للعلماء في هذا الموضوع:

االتجاه األول: الجواز بشروط:
وعليــه قرار مجلس المجمع الفقهي اإلســالمي لرابطة العالم اإلســالمي(1)، وقرار مجمع الفقه 
اإلسالمي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي(2)، وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية(3). وبيان 

مؤتمر مجمع البحوث اإلسالمية الثالث عشر المنعقد في 10 - 12 مارس 2009م.
شروط نقل األعضاء من األحياء عند المجيزين لها:

نَص المجيزون على جملة شروط لنقل األعضاء من األحياء على النحو التالي:
أن يكون المنقول إليه محترماً غير مهدور. ـ  1
أن يتم النقل إلى اإلنسان المضطر إليه، سواء إلنقاذ حياته أو الستعادة وظيفة من وظائف  ـ  2

أعضائــه األساســية، وتكون الضــرورة منتفية إذا أمكــن تركيب العضو مــن المعادن وما 
شــابهها، أو من الحيوان، فينبغي أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة 

لمعالجة المريض المضطر.
ع به ضررًا يخل بحياتــه العادية، فيحرم نقل عضو تتوقف  ـ  3 أال يضــر أخذ العضو من المتبر

عليه الحياة كالقلب؛ كما يحرم نقل عضو من إنســان حّي يعطل زواله وظيفة أساســية في 
حياته وإن لم تتوقف سالمة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما سواء أكان هذا 
الضــرر متيقناً أو بغلبة الظــن؛ كمن أراد أن يتبــرع بإحدى كليتيه وثبــت أن األخرى غير 
ســليمة، ويعتمد ذلك بإخبار طبيب ثقة، ذلك أن نقل القلب والرئتين إما أن يكون انتحارًا 

إذا كان بإذنه أو قتل نفس بغير حقّ إن كان بغير إذنه وكالهما حرام.
وإذا أخل النقل بحياته العادية فإن القاعدة الشرعية: «أن الضرر ال يزال بضرر مثله وال بأشد 

منه»؛ وألن التبرع بهذه الصورة من قبيل اإللقاء بالنفس إلى التهلكة وهو أمر محرم شرعاً.

وهو القرار األول من قرارات الدورة الثامنة لســنة 1405هـ؛ انظر: «قرارات مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي،   (1)
ص 147».

وهو قرار من قرارات الدورة الرابعة لسنة 1408هـ؛ انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي 1988/1»   (2)
وهو قرار رقم: 99 بتاريخ 1402/11/6هـ؛ انظر: مجلة المجمع الفقهي، 1987/1/1، ص 37».  (3)
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ع من دون إكراه، ويكون ذلك بإذنه. ـ  4 أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبر
أال يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ ال يجوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع بحال. ـ  5
أن يغلب على ظن الطبيب نجاح العملية. ـ  6

وقد استدل المجيزون بما يلي:
ًال: األدلة العامة، ومنها: أو

إن نقل األعضاء هــو مظهر من مظاهر التداوي من األمراض التي حثت الشــريعة عليها، أ ـ  
فكم من إنســان صح وبرئ وتم إنقــاذ حياته عن طريق نقل األعضــاء، فلكونه من جملة 

الدواء إذن يكون مباحاً.

وعلى القول: إن االنتفاع باألعضاء البشرية محرم، يكون نقل األعضاء مباحاً؛ ألنه ضرورة، ب ـ  
والتداوي بالمحرم في حال الضرورة جائز.

إنه حال ضرورة لحفظ الحياة فيكون نقل األعضاء بين األحياء مباحاً.ج ـ  

ثانياً: األدلة المباشرة:
إن الشــخص يملك إذا قطعت يده أو فقئت عينه مثًال من قبل شخص آخر أن يأخذ الدية أ ـ  

ويملــك أن يعفو عن قطع يــده أو قلع عينه والعفو عــن القطع أو القلع هــو تبرع بالدية 
وملكيته ألعضائه تعطيه حقّ التصرف فيها، وبالتالي جاز التبرع بعضو منها لشخص آخر 

في حاجة لذلك العضو.

إن مصالح نقل األعضاء عظيمة ومعروفة وراجحة على مفاســده ومضاره؛ كما أن التنفيذ ب ـ  
ـ ، فمع العمل  ع أقدم على هذا العمل مبتغياً فيه وجه اهللا ـ تعالى  يســير وســهل، والمتبر

بالضوابط والشروط المنصوص عليها تزول موانع التحريم ويغدو التبرع مباحاً.

القياس:ج ـ  

على جواز أكل لحم اآلدمي عند من قال به للضرورة من باب أولى بجامع اســتبقاء الحياة  ـ  1
وحفظها في كل من األكل والنقل، إال أن األخير أخف من األول إذ ال اســتهالك لألعضاء 

في النقل بخالف األكل ففيه االستهالك الذي يسبقه الشي والطبخ واإلحراق.

على جــواز أخذ جزء من اإلنســان وزراعته فيه نفســه، وال فرق بينهما؛ ألنــه ال فرق بين  ـ  2
ضروريات الشخص ومصالحه وبين ضرورات غيره من إخوانه.
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االتجاه الثاني: المنع:
وقد اعترض بعض الفقهاء، وهم قلة على زرع األعضاء من الحّي واحتجوا بالنقاط التالية:

إن استعمال جزء منفصل من أحد من بني آدم فيه نوع إهانة، واآلدمي مكرم محترم لقوله  ـ  1
ـ : ﴿ _ ` b a ﴾ [اإلسراء: 70]. ـ تعالى 

والــرد على ذلك أنه ليس في ذلك إهانة على اإلطالق؛ ألن األعمــال تكون بالنيّات.. وال يمكن 
قبول هذا القول ألنه مناقض للواقع.

إن نقل عضو من إنسان آلخر فيه نوع من التمثيل.. وهذا الكالم أيضاً ال يصح؛ ألن المثلة  ـ  2
فيها تشويه وفيها نكاية وشفاء.

إن نقل عضو من المنقول منه فيه إيالم له وتعذيب. ـ  3

وهذا مردود عليه من وجهين:
األول: إن هــذا اإليالم والتعذيب غير موجود؛ ألن هذه العمليات تتــم بعد إجراء التخدير، وأن 
األلم الذي يحدث ألم محتمل.. والحياة فيها كثير من اآلالم.. وبما أن هذا األلم له هدف نبيل وهو 

إحياء نفس فيحتمل لذلك هذا األلم المحدود البسيط من أجل هذه الغاية النبيلة.

م هو المقصود، فإذا لم يقصد اإليذاء؛ بل قصد النفع فال  الثاني: إن اإليالم والتعذيــب المحر
حرج في حدوث شــيء من األلم، وقد كانت العمليات الجراحية والختان تجرى في السابق من دون 
تخدير وفيها ألم شــديد ومشــقّة بالغة، ومــع ذلك أباح الفقهــاء إجراءها لما فيهــا من المقاصد 

الحسنة.

إن نقل العضو المفصول «بســبب مــرض أو حد» فيه فــوات لدفنه، ودفن هــذه األعضاء  ـ  4
مطلوب شرعاً.

والجواب على ذلك أن دفن العضو ســيؤول إلى تحلله وتآكله، وأما نقله إلى إنســـان آخر 
فإنه يبقيــه حيّاً يؤدي وظيفة مهمة لذلك اإلنســــان، وال شـــك أن العضـــو الحـي أفضل من 

العضو الميت.
إن في نقل األعضاء تغييرًا لخلق اهللا ـ تعالى ـ وهو من أمر الشيطان. ـ  5

والجواب: إن نقل األعضاء ليس فيه تغيير لخلق اهللا ـ تعالى ـ؛ بل إنقاذ للمرضى والحفاظ 
على حياتهم، وذلك مطلب شرعي عظيم.
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إن األصل في نفس اإلنسان وأعضائه التحريم، وأن تبقى في أجسام أصحابها وأن نقلها إلى  ـ  6
 z y x w v u t ﴿ :شخص آخر يجعلها لشــخصين، واهللا 4 يقول
} | ﴾ [النــور: 24]، ولم تكن أعضاؤهم المعادة هي نفســها التي كانت لهم في الدنيا 

لم يبق لشهادتها عليهم أي معنى، فلمن تعاد األعضاء لصاحبها األصلي أم المنقول إليه؟
والجواب: إن اهللا ـ تعالــى ـ قادر على إحياء هــذه األعضاء وجعلها تشــهد على صاحبها 
األصلي، ثم تشــهد على اآلخر الذي استخدمها، وإذا كان اإلنســان يستطيع أن يشهد على 

عدة أشخاص في عدة حوادث، فما المانع من أن تكون أعضاؤه مثله؟
إن إباحة نقل األعضاء تؤدي إلى شيوع التجارة واالرتزاق باألعضاء، وهناك حوادث كثيرة،  ـ  7

وقد نشــرتها أجهزة اإلعالم المختلفة، والدالة على وجود هذه التجارة الرهيبة بمخاطرها 
م على جلب المصالح؛ فاألولى إغالق هذا الباب  ومزالقها ومفاســدها ودرء المفاســد مقد
الذي يؤدي إلى مفاســد عظيمة وربما أدى إلى قتل النفوس وإزهاق األرواح أو تســبب في 

عاهات وأمراض وبيلة لمن تنقل منهم األعضاء.
وهذا الكالم صحيح إال أنه نادر، والحكومات تســعى جاهدة إلغالق باب تجارة األعضاء وإيقاع 

العقوبات على مرتكبيها.
ويرفض األطبــاء ـ في عدد من الدول ـ َقبــول المتبرعين من األحياء لــزرع الكلى إال إذا كان 
ع قريباً قرابة واضحة للمريــض «المتلقي»، ويمكن أن تكون تلك القرابة قرابة دم مثل: «األخ  المتبر
أو االبــن أو األب»، أو قرابــة زواج ومصاهرة مثل: «الــزوج أو الزوجة»، وهذا يحــد فعًال من باب 

االتجار واالرتزاق بتجارة األعضاء.
إن في نقل األعضاء ضررًا بالمنقول منه حاالً أو مآالً، والضرر محرم في اإلسالم «ال ضرر  ـ  8

وال ضرار»، و«الضرر ال يزال بمثله».
ع «المعطي» في صحة  والجواب هو: إن هذه العمليات ال تتم إال بشــروط عدة، وأن يكون المتبر
جيدة، وأن أخذ كلية منه لن يؤثر على األخرى.. ومع ذلك يبقى احتمال إصابة األخرى، وهو احتمال 
موجود لدى جميع البشر، وذلك الضرر البسيط المحتمل مغمور في جانب المصالح الكثيرة المؤكدة 

للمتلقي، وألن «العبرة بالغالب والنادر ال حكم له».
إن النقل يؤدي إلى وجود شخصين مصابين بدالً من واحد. ـ  9

والجواب هو: إن النقل يؤدي إلى بقاء شــخصين على قيد الحياة فــي المجتمع ويتمتعان 
بصحة جيدة.

إن نتائج نقل األعضاء ما زالت موهومة!! ـ  10
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والجواب: إن نتائج نقل األعضاء قد ثبت جدواها وبلغت نســبة النجاح في نقل الكلى من الحي 
المتبّرع القريب 95%، وهي نسبة مرتفعة جدًا.

وال يجوز بطبيعة الحال نقل أي عضــو يضر المتبّرع به ضررًا يعطل وظائف حياته المعتادة كما 
قد مر معنا من الشــروط، ومن باب أولى يحرم نقل أي عضو يؤدي نقله إلى وفاة المنقول منه مثل 

القلب أو الكبد.. الخ.
ويجوز نقل األعضاء أو األنســجة التي تتجدد مثل الــدم ونقى العظام «نخــاع الدم» والجلد، 
وال يــؤدي هذا النقل «بشــروطه الطبية» إلى أي ضــرر بالمنقول منه، وال إلى المنقــول إليه، وقد 
ذكرنا أن المتلقي «المنقول إليه» قد تحدث له بعض المضاعفات، ولكنها نادرة الحدوث، والفائدة 

المرجوة أكبر بكثير جّدًا من المخاطر والمضار التي يحتمل حدوثها نادرًا.
وعلى كل فإنه يمكن حصر الموضوع في ثالث حاالت:

الحالة األولى: أن يكون العضو المراد نقله من إنسان حّي إلى آخر من األعضاء الفردية مثل: 
القلب، والكبد، والدماغ ونحوها فهــذا ال يجوز؛ ألنه يؤدي إلى الهالك المحقق لإلنســان المنقول 
منه، وليس أحدهما أولى بالحياة ـ في نظر الشرع ـ من اآلخر، إضافة إلى أن الهالك للمنقول منه 

محقّق، وثبوت الحياة للمنقول إليه مظنون، فال يقدم المظنون على المتيقّن.
ـ :  نة على ُحرمة إلقاء النفس في التهلكة، ومنها قوله ـ تعالى  وقد دلت األدلة من الكتاب والس
﴿ yx w v u I ﴾ [البقــرة: 195]، وهذه اآلية الكريمة وإن كانت قد فســرت بترك النفقة في 

ـ ، لكنها تشمل ـ عند المفسرين ـ عدم األخذ باألسباب. سبيل اهللا ـ تعالى 
ـ : ﴿ Q P O N M LK J I ﴾ [النساء: 29]، حيث تدل على ُحرمة  ومنها قوله ـ تعالى 
قتل نفسه، وغيره(1)، حيث اســتدل عمرو بن العاص ƒ «حينما احتلم في ليلة باردة شديدة البرد، فصلى 
بأصحابه وهو جنب»، استدل أمام رسول اهللا ژ حيث قال: فأشفقُت إن اغتسلت أَن أهِلَك، فذكرت قول اهللا 
ـ : ﴿ K J I ﴾ [النساء: 29]، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول اهللا ژ ولم يقل شيئاً»(2).  ـ تعالى 
وقد أورد ابن مردويه عند هذه اآلية الكريمة مجموعة من األحاديث التي تدل على شدة ُحرمة االنتحار(3).

وعلــى ضوء ذلك، فإنــه كذلك يحرم علــى الطبيب القيام بــأي عملية لنقل عضــو فرِدّي ألي 
شخص، وتطبق عليه أحكام القتل العمد أو الخطأ أو شبه الخطأ على تفصيل ليس هذا محل بحثه.

تفسير الطبري، 50/5.  (1)
رواه أبو داود.  (2)

تفسير ابن كثير، 1، /718، 719.  (3)
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الحالة الثانية: أن يكون العضو ثنائياً: كالعينين، والكليتين، والخصيتين ونحوها.
وهذا النوع يختلف حكمه الشرعي بحسب التفصيل اآلتي:

أن يكون الشخص نفسه محتاجاً إلى العضوين مثل: العينين، والشفتين، واألذنين ونحوها، أ ـ  
حيث يكون اإلنسان بفقد واحدة منهما ناقصاً، وحينئذ ال يجوز التبّرع به مطلقاً، وال سيما 
أن الشــخص اآلخر ال تتوقف حياته على نقل مثل هذه األعضاء، فلم تتحقق ضرورة داعية 

إلى ذلك، واألصل هو حرمة النقل.

أن تكتفي حاجة الشــخص المنقول منه بواحدة منهما مثــل الكليتين، حيث خلقهما اهللا ب ـ  
ـ تعالى ـ على شكل تؤدي كل واحدة منهما دورًا كامًال من دون نقصان؛ بل إن ربع طاقة 
ـ ، ففي هذه الحالة يجوز  كلية واحدة يغطي حاجة الشــخص نفسه ـ كما يقول الخبراء 
التبّرع بواحدة منهما إلنقاذ شخص آخر، وذلك بأن حياة الشخص المنقول منه ال تتأثر 
بهذا التبرع، وأن حياة الشــخص المنقول إليه تتوقف على ذلك فأصبحت ضرورة تدعو 

إلباحة ذلك.

أن يكون العضو من األعضاء التناســلية التي تنقــل الصفات الوراثية مثــل: الخصيتين، ج ـ  
والمبيض، فهذا غير جائز نقله باالتفاق؛ وكذلك العورات المغلظة كما ورد فيه قرار رقم: 

57 «8/6» من مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.

الحالة الثالثة: أن يكون العضــو مما يمكن تعويضه خالل فترة من دون أن يترك آثارًا ســلبية 
على صاحبه، ذلك مثل: الــدم، والجلد، حيث يجوز أخذهما باالتفاق بين المعاصرين بشــرط أخذ 

اإلذن من صاحبه، أو التبرع به أساساً.

:»ëdG  »a  É¡YQRh  â«ªdG  øe  AÉ°†YC’G  π≤f  :kÉ«fÉK

اختلف الباحثون المعاصرون فــي الفقه في حكم نقل األعضاء من اإلنســان الميت إلى الحي، 
وذلك على اتجاهين.

االتجاه األول: الجواز بشرط:
عليه قرار مجلــس المجمع الفقهي اإلســالمي لرابطة العالم اإلســالمي، وقــرار مجمع الفقه 
اإلســالمي لمنظمة المؤتمر اإلســالمي، وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وفتوى 
لجنة اإلفتاء في المملكة األردنية الهاشــمية الصادرة بتاريــخ 1977/5/18م، والفتوى الصادرة عن 
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الهيئة العامة للفتوى بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، وفتوى دائرة اإلفتاء المصرية 
وقرار مجمع البحوث اإلسالمية الثالث عشر المنعقد في الفترة من 10 - 12 مارس 2009م.

شروط جواز نقل األعضاء من األموات إلى األحياء:
تحقق الضرورة. ـ  1
أن يكــون االقتطاع إلنقاذ الغير بحيث ال يغني عنه ســواه من أعضاء حيــوان، أو أي عضو  ـ  2

صناعي.
أن تتم عملية أخذ العضو ونقلــه بكل رفق حفاظاً على كرامة الميّــت ثم يعاد رتق المكان  ـ  3

الذي أخذ منه.
موافقة اإلنسان قبل موته وتبرعه بأعضاء جسمه أو موافقة وليّه بعد موته. ـ  4
عدم بيع األعضاء، أو أخذ بدل ماّدي من قبل الميّت قبل وفاته أو ورثته. ـ  5
التحقق من الموت، وتظهر أهمية ذلك بالنســبة لألعضاء الضرورية للحياة كالقلب مثًال،  ـ  6

والتي ال يجوز استقطاعها أثناء الحياة.
مصلحة المريض المتلقي. ـ  7
ن أخذ منه. ـ  8 أن تؤمن الفتنة في أخذه ِمم
أن تكون العملية بواسطة طبيب ماهر، وأن يغلب الظن بنجاح العملية. ـ  9
أال يترتب على اإلذن بعد الوفاة تمثيل بالميت(1). ـ  10
يجب أن يتم اســتقطاع األعضاء وزرعها في جسم المريض في مؤسسات رسمية توكل إليها  ـ  11

هذه المهمة من قبل الدوائر الصحية المعنية مع االهتمام بأجهزة الرقابة للتأكد من موت 
اإلنسان وعدم حصول المعارضة.
وقد استدل المجيزون باألدلة التالية:

أوًال: القرآن الكريم:
ـ : ﴿ * + , - . / 0 1 2 3 ﴾ [األنعام: 119]. قوله ـ تعالى 

مات التي يضطر إليها اإلنســان، وال فرق بين ما  ــة في كل أنواع المحر وجه الداللة: اآلية عام
كان لضرورة التغذي والتداوي، وعملية نقل األعضاء من األموات إلى األحياء هي من باب التداوي.

بحث «التصرف في أعضاء اإلنسان» د. محمد فوزي فيض اهللا، ص 15.  (1)
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نة المطهرة: ثانياً: الس
ما روي عن أبــي الدرداء ƒ قال: قال رســول اهللا ژ: «إن اهللا أنـــزل الداء والدواء، أ ـ  

وجعل لكل داء دواء، فتداَووا وال تتداَووا بحرام»(1).
وجه الداللة: أن الحديث أبــاح التداوي لكل األمراض، وعملية نقــل األعضاء من األموات إلى 
األحياء هي من قبيل التــداوي، والتداوي بالمحرم ممنوع في األحــوال العادية؛ أما حاالت الضرورة 

م يصبح فيها مباحاً. فإن المحر
عن عرفجة بن أســعد ƒ قال: «أصيب أنفي يوم الكالب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من ب ـ  

، فأمرني رسول اهللا ژ أن أتخذ أنفاً من ذهب». َوِرق، فأنتن علي

وجه الداللة: أن اســتعمال الذهب محرم على الرجال، وقد اعتبر النبي ژ التشويه في الوجه 
مــن الضرورات ألن النفس تتأذى منــه، أال يعتبر نقل عضو من ميت إلى حــي من الضرورات التي 

تبيح المحظورات؟!
ثالثاً: قاعدة «الضرر األخــف يتحمل لدفع الضــرر األعظم»، و«الضرر األشــد يزال بالضرر 

األخف».
والضرر األشــد هنا يتمثل في بقاء اإلنســان الحي عرضة للمرض الشــديد وللهالك المتوقع، 
والضرر األخف هنا يتمثل في أخذ شــيء من أجزاء الميت لعالج اإلنســان الحي، فحرمة الحي آكد 

من حرمة الميت.
رابعاً: الموازنة بين المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار.

فإن مصلحة الحّي برعاية إنقاذ حياته أعظم من مصلحة الميت بانتهاك حرمة بدنه وقد فارقته 
الحياة وأذن به.

خامساً: أفتى الفقهاء المتقدمون بجواز شقّ بطن الميت في حوادث اضطرارية.
وجاء في المجموع.. «وإن بلع جوهرة لغيره، وطالب بها صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة له»(2).

وقال: «إن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حّي شــق جوفها؛ ألنه اســتبقاء حــّي بإتالف جزء من 
الميت، فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت»(3).

رواه أبو داود والبيهقي.  (1)
انظر: المجموع، 300/5.  (2)
انظر: المجموع، 301/5.  (3)
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وقال ابن عابدين: «حامل ماتت وولدها حّي شق بطنها ويخرج ولدها.. ولو بلع مال غيره ومات 
هل يشق؟ قوالن، واألولى نعم»(1).

فمن هذه النصوص وغيرها تبين لنا مذهب بعض الفقهاء في جواز شقّ جوف الميت للضرورة، 
وعمليات نقل األعضاء من األموات إلى األحياء ما هي إال حفظ لنفوس هؤالء األحياء.

وقد استدل المانعون بما يلي:
ـ : ﴿ _ ` b a ﴾ [اإلسراء: 70]. أوًال: القرآن الكريم: قوله ـ تعالى 

وجه الداللــة: أن النقل من الميت إلــى الحي ينافي الكرامة البشــرية بصفــة عامة وتكريم 
اإلنسان للميّت بصفة خاصة.

نة النبوية: ثانياً: الس
قوله ژ: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في اإلثم»(2).أ ـ  

وجه الداللة: أن احترام اإلنسانية يشمل الحي والميت كليهما على السواء، وإن عظم الميت له 
حرمة عظم الحي، فكأن كاسره في انتهاك الحرمة ككاسر عظم الحي.

أحاديث النهي عن المثلة:ب ـ  
وجه الداللة: أن األحاديث دلت على أن المثلة محرمة شرعاً، وهي تشويه لصورة اإلنسان ونقل 

األعضاء مثلة.

ثالثاً: المعقول:
إن النقل من الميت إلى الحي من قبيل التصرف الذي ال يجوز لكونه في غير ملكه، ولكونه في 

الوديعة أو األمانة لديه؛ وذلك ألن اإلنسان ال يملك جسده؛ بل هو وديعة اهللا ـ تعالى ـ.

رابعاً: سد الذرائع:
فالقول بإباحة نقل األعضاء من الميت:

يؤدي إلى تفويت واجب شرعي وهو دفن الميت وأعضائه فيكون حراماً.أ ـ  
يؤدي إلى شــيوع التجارة بالجثث وأعضــاء األموات، حيث يتخذ الفقراء والمســاكين من ب ـ  

ذلك موردًا لهم، وتلك مفاسد عظيمة ال يجوز فتح الذرائع لها.

رد المختار، 138/2.  (1)
رواه البيهقي.  (2)
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ويجاب عــن هذه االعتراضات كلها بما أجيب به المانعون من نقل األعضاء من الحي إلى الحي 
واهللا ـ تعالى ـ أعلم.

والخالصة: إن الذي يظهر لنا رجحانه هو أن األصل في االنتفاع بأعضاء اإلنســان حيّاً أو ميتاً 
هو الحظر والمنع حماية لإلنســان، وصوناً لكرامته، وحفظاً له مما يؤدي إلى المثلة، والتصرف في 
أعضائه عشــوائياً؛ ولكن إذا دعت الضــرورة، أو الحاجة إلى ذلك فإن نقــل األعضاء جائز إذا لم 
يترتــب على نقلها ضرر بالمنقول منه إذا كان حيّاً، أو أن يتم ذلك بناء على وِصيّته، أو موافقة أهله 
إن كان ميتاً، وأن ال يكون ذلك العضو من األعضاء التناســلية أو العورات المغلظة ـ كما سبق ـ وأن 

يتم ذلك عن طريق التبرع وليس عن طريق البيع.
هذا وقد صدرت مجموعة من الفتاوى من دار اإلفتــاء المصرية حيث كانت أول فتوى هي فتوى 
د حسنين مخلوف ـ مفتى مصر عام 1952م ـ بجواز غرس قرنية العين من شخص ميّت  الشيخ: محم
 فتوى الشــيخ: حسن مأمون شيخ األزهر األســبق في عام 1959م حول نفس الموضوع، ثم آلخر، ثم
فتوى الشيخ: هريدي في عام 1966م بجواز غرس األعضاء، ثم فتوى الشيخ: خاطر في عام 1973م 
بجواز غــرس األعضاء، ثم فتوى الشــيخ: جاد الحق في عــام 1979م بجواز التبــرع باألعضاء من 
األحيــاء واألموات(1). كما صدرت بذلك فتــوى بجواز غرس األعضاء من المجلــس الجزائري األعلى 
للفتوى عــام 1972م، ومن المجلــس األردني األعلى للفتوى عــام 1977م، ومن هيئــة كبار العلماء 
بالسعودية عام 1978م بشــأن غرس قرنية العين، وبغرس األعضاء عام 1982م، ومن لجنة الفتوى 

بوزارة األوقاف الكويتية عام 1980م.
ويلحق بهذين المحورين فرعان:

الفرع األول: نقل العضو من حيوان وزرعه في إنسان حي:
لقد بحث الفقهاء القدامى هذا الموضوع في عدة مسائل، حيث قالوا:

إن كان الحيــوان طاهرًا مثل األنعام، فهذا ال حرج في زرع أعضائه في جســم اإلنســان؛ بل إن 
الحنفية أجازوا االنتفاع في التداوي بجميع الحيوانات ســوى الخنزير علــى تفصيل جاء في الفتاوى 
د: ال بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شــاة، أو بقرة، أو بعير، أو فرس، أو  الهنديــة: «قال محم
غيره من الدواب إال عظم الخنزير.. فقد جوز التداوي بعظم ســوى الخنزير.. من الحيوانات مطلقاً 
من غيــر فصل بينما إذا كان الحيوان ذكياً أو ميتاً، وبينما إذا كان العظم رطباً أو يابســاً، ثم قيده 
بمــا إذا كان الحيوان مذّكــى «أي مذبوحاً»؛ أمــا إذا كان ميتاً فإنما يجوز االنتفــاع بعظمه إذا كان 

مجموعة الفتاوى اإلســالمية الصادرة عن دار اإلفتاء المصرية، المجلد العاشــر، نشــر المجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية،   (1)
1400هـ. ص 113 وما بعدها.
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يابســاً، وال يجوز االنتفاع إذا كان رطباً؛ وأما عظم الكلب فيجوز التداوي به»؛ هكذا قال مشايخنا، 
وقال الحسن بن زياد: ال يجوز التداوي به، كذا في الذخيرة(1).

وجاء في المجموع: «إذا انكســر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر، قال أصحابنا: وال يجوز 
أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه، فإن جبره بنجس نظر إن كان محتاجاً إلى الجبر 

ولم يجد طاهرًا يقوم مقامه فهو معذور..»(2).
فعلى ضوء ذلك فــإن زرع أعضاء الحيوان «وباألخــص الحيوان الطاهر» جائــز؛ وذلك لعموم 
األدلة الدالة على مشــروعية التداوي دون تخصيص، مثل قول الرســول ژ : «تداووا...»، وأحاديث 

أخرى سبق ذكرها، إضافة إلى أن التداوي بأعضاء الحيوان يعتبر كالتداوي بسائر المبيحات.
وأما الحيوان غير الطاهر فيجوز استعمال أعضائه إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة، ما عدا 

الخنزير الذي ال يجوز نقل أعضائه إلى اإلنسان إال للضرورة.

الفرع الثاني: نقل العضو من اإلنسان نفسه إليه:
إذا كان نقل العضو ضرورّياً، مثل نقل الشــريان العادي لعالج شــريان القلــب، أو األوردة في 

حاالت جراحات القلب واألوعية الدموية، فإن ذلك جائز لتوقف حياته على ذلك.
وكذلك الحكم إذا كان النقل محتاجاً إليه وإن لم يصل إلى درجة الضرورة األصولية، مثل نقل 

الجلد السليم المناسب من مكان إلى مكان آخر في حالة الحرق.
وهذه المســألة تدخل في ما ذكره فقهاؤنا القدامى من جواز قطــع العضو وبتره إلنقاذ النفس 

ودفع الضرر عنه عند غلبة الظن بذلك فيكون نقل العضو ألجل إنقاذ النفس بطريق أولى(3).

٭ ٭ ٭

الفتاوى الهندية، «354/5».  (1)
المجموع لإلمام النووي «138/3».  (2)

فقه القضايا الطبية المعاصرة، للدكتور: علي القره داغي، والدكتور: علي يوسف المحمدي، ص 488، 489.  (3)
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هناك اتجاهان لألطباء في هذا الموضوع:
االتجاه األول: يرى أن الهدف األســمى من عمليات النقل لألعضاء في اإلنسان هو تعويض أي 
نقص مرضي أو ِخلقي أو نتاج حادث أو إصابة باألورام مما يســتدعي استئصال أجزاء من الجسم أو 
.Bone Flamous Cell غير ذلك من حروق كلها تستهدف نقل عضو أو نسيج محدد أو خاليا مطلوبة

والخاليا المطلوب نقلها كثيرًا ما تطلب في نقل الدم أو نقل النخاع الشــوكي أو في نقل خاليا 
عصبية أو عضلية في حاالت التليّف العصبــي أو العضلي، وكذلك في حالة الحروق حيث نقل خاليا 
الجلد من شــخص آخر كإجراء موقت، أو يؤخذ جزء صغير يمكن أن ينمــو في بيئة كيمياوية حيوية 
لتعويض أي مســاحة من الجلــد أهلكتها الحرارة في حــاالت الحروق، حيث يمكــن تعويض الفاقد 
بالترقيــع من ذات جلد المصــاب. أما نقل األنســجة فتتمثل في نقل األوتــار أو العضالت المفقودة 

وكذلك في نقل العظام وحاالت نقل الصمامات للقلب أو قرنية العين وغير ذلك كثير.
واألمل معقود بإذن اهللا أن تتقدم بدائل أبسط وأرخص لتكوين أنسجة جديدة، تلك قضية نتمنى 
أن تكمــل في فترة ال تكون بعيدة حيث األمل قد توفر في تكوين أنســجة أو أعضاء عن طريق خاليا 

يها خاليا القدرة الخالقة. ى الخاليا الجذعية وأسم جينية تسم
إن واقــع قضية نقل األعضاء يؤكد أن ســرعة التطــور العلمي والتكنولوجي فــاق كثيرًا التطور 

االجتماعي والتشريعي الذي يضع القضية في الموقف العادل والسليم.
من هنا تجدر اإلشارة إلى اآلتي:

لقد عرضت أصول هذه القضية على المجامع الدينية في البالد العربية، وكثير منها وصل إلى 
التنظيم المقبول بالتشــريع المطلوب، أما في مصر فقد وافق مجمع البحوث اإلســالمية على المبدأ 
بأن نقل األعضاء من الموتى المتبرعين قضية مفيدة ومقبولة شــرعاً، ولكن األزهر ترك قضية موت 
جذع المخ للمصابين المطلوب االستفادة من أعضائهم؛ ألنها قضية علمية طبية على مسؤولية األطباء 
ويســاندها الرأي القانوني ألنه من جهة الشــرع فإن النقــل المطلوب يوافق المطلــوب عمًال بمبدأ 

«حيثما كانت مصلحة العباد، فثم شرع اهللا».
بــدأت العقبات في تعريف موت اإلنســان طبياً مما يقتضي ترك الجثة مــدة طويلة تحولها بعد 

التيبس الرمي إلى كيان تغيب عنه كل عالمات الحياة وأنسجته تتحول إلى كيان متحلل.
لكن نقول هنا: إن الموت طبّياً يتلخص في ضمور منطقة المخ المسؤولة عن الوظائف الحياتية 

والمسؤولة عن التنفس والدورة الدموية، تلك الوظائف متحدة أساساً في منطقة جذع المخ.
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ا توقفــاً كامًال لفترة  إن وظائــف األعضاء الحياتية الرئيســية (القلب والتنفــس) قد تتوقف إم
محدودة أو تتوقف موقتاً بسبب (تأثير السموم والمثبطات الكيماوية أو التعرض للبرودة الشديدة أو 
لحدوث إصابة تأثر جزئي) يمكن أن يتحسن جزئيّاً أو يزول نهائيّاً، هنا يمكن التأكد من عدم وجود 

العالمات المؤكدة لحدوث الموت وعندها يمكن اإلسعاف واالستنقاذ.
ا إذا كان جذع المّخ قد توقف تماماً ومات فــال أمل في عودة الحياة حتى لو ظهرت عالمات  أم
اســتثنائية من أجهزة أخرى فيها بقية من حياة، في هيئة حركة أو اســتمرار وظيفة لكنها بعد تأكد 

توقف جذع المخ كامًال فإنها صائرة إلى جمود وتوقف تام.
لكن هنا نرى أن تأثر جذع المخ بالنزف أو التهتك كامــًال أو جزئياً أو قطع المدد الدموي أو 
زيادة الضغط على المخ من فصوص الدماغ من أعلى الجذع فتحشــره في الفجوة والفتحة العظمية 
التي تحتويه، وهناك خمســة احتماالت لتعرض جذع المخ لإلصابة وصفها األســتاذ حسان حتحوت 

بجدارة في بحث له:
إصابة عارضة إلــى زوال، عالماتها غيبوبة لفترة تقصر أو تطــول «بدواء أو غيره» من دون  –

تلف لجذع المخ.
إصابة جزئية حيث يتلف جزء من الجذع الدماغــي أو المخ، وتترك ثغرة عصبية تنتهي إلى  –

شلل دائم أو موقت.
إصابة غريبة في بعض الحاالت حيث تمنع وتتوقــف مرور التيارات الكهربية من وإلى المخ،  –

حيث تتوقف القدرة على الحركة والتعبير إال من تحريك العينين إلى أعلى وأســفل لمدد قد 
تمتد.

إصابــة فادحة على فصي المــخ إّما بإصابات وتهتك أو نزيف أو أورام منتشــرة أو انســداد  –
لموارد الدم، ذلك يتســبب في كوما وغيبوبة كاملة أياماً أو شهورًا أو دائماً تنتهي إلى حياة 

نباتية قابلة للتحسن بمرور الوقت.
ا بيت القصيد عندما يحدث الحدث المؤدي إلى توقــف تامّ أو تهتك كامل لجذع المّخ حيث  أم
مركزا التنفس والقلــب، وهذا مقتل لألعضاء على خطوات متتالية حيث يتوقف نســيج المخ كله في 
3 - 4 دقائق دون السحيمة، لكن القلب يستمر ينبض لمدة أطول قليًال ثم البنكرياس والكلى والغدد 

الصماء أكثر وأكثر، أما الجلد فيستمر في نموه وحيويته وكذلك القرنية لمدد أطول.
هنا تبدأ قضية نقل األعضاء في المرحلة الخامســة وتأتي الرؤية الشرعية أن يتأكد موت  ـ  1

أعضاء الجسم وأنســجته وخالياه جميعاً، في هذه المرحلة قد تستمر نبضات القلب لمدة 
دقائق أو تحدث حركات انعكاســية في األطراف مما يحتم التوقف عن التشــخيص بالوفاة 
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لفترة تختلف من ســاعة إلى ســّت ســاعات أو أكثر، كذلك في حاالت الموت شنقاً حيث 
ينقطع جذع المخ بفعل النتوء العظمي في مقدم الفقرة الثانية والمحتوي فجوة في الفقرة 
األولى بحركته الرضية بميزان الجســم المعلق في الهواء سيقطع جذع المخ كامًال وتحدث 

الوفاة المؤكدة.
هنا تأتي قيمة قضية التشــخيص المبكر للحادث، ويبدأ اإلنعــاش االصطناعي حيث المبادرة  ـ  2

بتزويد المريض وأنسجته باألكســجين عن طريق إحدى المضخات االصطناعية، والتي يمكن 
مع مؤهالت الرعاية المركزة من انضباط كيميائي وحيوي وكهربي لتستمر الحياة االصطناعية.

هنا أتوقف لكي تحظى هذه القضية بتنظيم مؤسســي يبدأ بالتشــخيص والرعاية المركزة  ـ  3
في أعلى مستوى علمي، أن تكون مؤسسة الطرق في حالة انضباط لحظي الكتشاف الحاالت 
واإلبالغ الفوري، وأن تكون وسائل اإلعاشــة جاهزة 24 ساعة يومياً، أن تكون هناك وسائل 
لالتصال المستمر مع المنظومة المتكاملة، أن يكون النقل من فريق متخصص وبسرعة قد 
تحتاج طائرة مروحية، أن تكون غرف االســتقبال والرعاية في المستشــفيات المنوط إليها 
المشــروع على أعلى مســتوى ممكــن، أن يكون فريــق الرعاية على مســتوى الئق لإلنقاذ 
والتشــخيص والتصرف، أن ترتفع قدرات الفريــق الطبي من متخصصــي تحليل وتخدير 
وإفاقة وقلب وصدر وأن يكون الفريق الجراحي على استعداد لمدة 24 ساعة يوميّاً انتظارًا 
ا اتخاذ أي قرار فهو قرار جموعي ال يتحمله فرد وحده في مؤسســة  لتحمل المســؤولية، أم

ونظام معترف به كما المعايير الدولية المقبولة(1).
االتجاه الثاني: يرى أنه ال يجوز نقل األعضاء إال بعد التأكد من الموت المتعارف عليه، ويرى 
أصحاب هذا الرأي أن كلمة الموت، ال بد أن تعني الموت المتعارف عليه فإننا نقصد ما تعارف عليه 
البشر منذ بدء الخليقة، وهو أن الموت يحدث عندما تتوقف جميع أجهزة الجسم عن العمل وتختفي 
جميــع مظاهر الحياة فيه بمغادرة الروح للجســد، وهذا هو الموت البيولوجــي الذي ال يمثل إدراك 

حدوثه أّي صعوبة ألي إنسان ـ صغر أم كبر ـ «ولنذكر قصة ابني آدم».

:IôμØdG  ICÉ°ûf

لم يفكّر أحد في وضع تعاريف جديدة أو وصف أنواع أخرى من الموت إال في الثلث األخير من 
القرن الماضــي عندما بدأ التفكير فــي زراعة أعضاء أحاديــة مثل القلب والكبــد، وتبين أن هذه 
األعضــاء ال تصلح عندمــا يتم نقلها من جســد ميت المــوت البيولوجي المتعارف عليــه، وأن هذه 

د. إبراهيم جميل بدران: وزير الصحة المصري األسبق، «عضو مجمع البحوث اإلسالمية».   (1)
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األعضاء تتطلب ـ لكي تعمل بكفاءة في الجســد المنقولة إليه ـ أن تنتزع من أجســاد أناس ما زال 
قلبهم ينبض ودورتهم الدموية تعمل بكفاءة.

وهنا برزت المشــكلة كيف تنتزع األعضاء من أناس ما زالوا علــى قيد الحياة؟.. ووجد البعض 
ضالتهــم في المرضى الذين يعانــون من إصابات دماغية شــديدة تؤثر على درجــة وعيهم وتحتاج 
لوضعهــم على أجهزة التنفس الصناعــي، وأدخلوا مصطلح الموت اإلكلينيكــي أو الموت الدماغي أو 
موت جذع المخ في القاموس الطبي ألول مرة لإليحاء بأن هؤالء المرضى موتى حتى يمكنهم نزع ما 

يريدون من أعضاء منهم من دون حساب.
وبهذا أصبح هنــاك نوع جديد من الموت هو «الموت اإلكلينيكي»، الدافع الحقيقي لوجوده جني 

أعضاء من أجساد مرضى ما زالوا على قيد الحياة.
ي موت جذع المخ بالذات؟ ولماذا لم يسّموه فشل  وهنا تبدو مالحظة جديرة بالتفكير لماذا ُسم
جذع المخ أسوة بالمســمى الذي يطلق حال فشــل أّي عضو من أعضاء الجســم في تأدية وظائفه؟ 
فنحن لم نسمع ـ مثًال ـ بموت القلب أو موت الكبد أو موت الرئة؟! والواضح أن تشخيص فشل يعني 
وجــوب بذل المجهود العالجي الســتعادة الوظيفة، بينما تشــخيص موت ُوِضع لكــي يوحي أنه ليس 
هناك أّي فائــدة عالجية ترجى في هذه الحاالت حتى يصل اإليحاء ألهل المريض بأن هذا المريض 
ميّت وال فائدة من استمرار المحاوالت الطبية إلنقاذ حياته؛ وبذلك يمكنهم نزع األعضاء من هؤالء 

المرضى الذين ما زالوا على قيد الحياة(1).

محاولة وضع الضوابط:
عندما ظهر مصطلح الموت اإلكلينيكي بدت هناك ضــرورة لوضع بعض الضوابط للوصول لهذا 
التشخيص في محاولة لعدم تجريم من يقومون بجراحات نزع األعضاء من هؤالء المرضى ووقوعهم 

تحت طائلة القانون.
وصدرت أول هذه الضوابط من جامعة هارفرد األمريكية عام 1968م وتوالى ـ بعد ذلك ـ صدور 
ضوابط من دول أخرى؛ بل ومن واليات أخرى داخل الواليات المتحدة األمريكية. والمالحظ أن هناك 
خالفات بين هذه الضوابط ممــا يعني أن من يعتبر ميتاً ـ طبقاً لضوابط بلــد أو والية معينة  ـ يعتبر 

حيّاً طبقاً لضوابط أخرى، ويجب االستمرار في تقديم الدعم الالزم لإلبقاء على حياته.
والمثير للدهشة أنه بعد مرور فترة من الزمن أعلنت جامعة هارفرد عن مجموعة من التسهيالت 
في الضوابط التي ســبق وضعها إلعالن موت هــؤالء المرضى بدعوى طول قائمــة انتظار المصابين 

المحتاجين للتبرع باألعضاء مما يستوجب وجود أجساد أكثر لنزع أعضائها.

أ.د. شريف عزت عبد العزيز عزت عميد كلية طب األزهر السابق  (1)
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وبالرغم من هذه الضوابط فما زالت جنبات المحاكم األجنبية تشــهد العديد من دعاوى القتل 
العمد المرفوعة من أهل المرضى الذين تم نزع األعضاء منهم.

الممارسة «المالحظات ـ والمآخذ»:
إن هذه الضوابط ـ في مجملها ـ تعتمد على عالمات إكلينيكية واختبارات سريرية، ونحن نعرف 
جميعاً أن األطباء كثيرًا ما يختلفون في إثارة العالمات اإلكلينيكية وتقييم جدواها في التشخيص؛ أما 
االختبــارات التي تتم من خالل اســتخدام أجهزة فهنا يتدخل دور حساســية هــذه األجهزة وطبيعة 

المؤثر المرَسل منها وتوافقه مع النسيج المؤثر فيه ثم قدرته على استقبال االستجابة.

ومن هنا يتضح أن جميع هذه الضوابــط عليها مآخذ وال يمكن االعتمــاد عليها في إعالن وفاة 
إنسان ما زال به من مظاهر الحياة الكثير.

وأكبر دليل على ذلك هو شــفاء العديد من المرضى الذين تم تشــخيصهم موتى ـ طبقاً لهذه 
ـ ، ولكن بعد استمرار تقديم الرعاية الطيبة الالزمة لهم ـ طبقاً لرغبة ذويهم ـ كتب اهللا  الضوابط 

لهم الشفاء.

إن االختبارات الرئيســية التي يعتمد عليها في تشخيص ما يســمى موت جذع المخ، مثل توقف 
الدورة الدموية المّخية، وعدم وجود اســتجابة لرســم المخ الكهربائي، وعدم حدوث تنفس تلقائي 

عند فصل جهاز التنفس الصناعي ـ والذي يمثل إجراؤه جريمة في حد ذاته ـ مطعون فيها بشدة.

فقد أظهرت األبحاث أنه باستخدام تقنيات متقدمة ثبت وجود دورة دموية في المخ في الحاالت 
التي تم تشخيص توقف الدورة الدموية المخية فيها بالوسائل التقليدية.

كما أظهرت أبحاث أخرى شــكوكاً في مصداقية االعتماد على أجهزة رسم المخ في تشخيص ما 
يسمى موت جذع المخ؛ حيث إن النشاط الكهربي يمكن استمرار تواجده في مناطق أخرى من المخ، 
وقد ثبت وجود نشــاط كهربي في أماكن عميقة بالمخ في حاالت تم تشــخيصها موت جذع مخ عند 

وضع المستقبالت في هذه األجزاء مباشرة بدالً من وضعها على فروة الرأس مباشرة.

هذا باإلضافة إلى المآخــذ العديدة على اختبار فصل جهاز التنفس عن المريض لبيان إذا كان 
ســيتنفس تلقائياً أم ال، حيث إنه من المعروف علميّاً أن المخ السليم ال يتحمل نقص األكسجين إال 
لفترة بســيطة ال تتعدى أربع دقائق، أما المخ المصاب فإنه ال يتحمل حتى هذه المدة.. ويعني فصل 
جهاز التنفس أننا نزيد من إصابة المخ وتلفه بدالً من االستمرار في تقديم الدعم والرعاية الالزمة 

له حتى يعود ألداء وظيفته من جديد.
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مظاهر الحياة في أجساد المصابين:
وْن زورًا وبهتاناً موتى جذع المخ ـ فيهم من  إن أجســاد مصابي فشــل جذع المخ ـ الذين يســم

مظاهر الحياة الكثير والكثير:
ظاهــرة الزاروس: والتي تتمثل في حدوث حركات مقاومة بالجســم عنــد إجراء اختبارات  ـ  1

إيقــاف جهاز التنفــس، أو عند محاولة نزع األعضاء من أجســادهم، ممــا يتطلب حقنهم 
بمرخيات للعضالت أو إعطائهم جرعة مخدر.. هل الميت يحتاج إلى تخدير؟!

التغير في معدالت النبض وضغط الــدم الذي يصاحب إيقاف جهــاز التنفس أو عند نزع  ـ  2
األعضاء مما يعني ـ بقوة ـ استمرار حيوية مراكز الدورة الدموية بجذع المخ.

جســد المريض ـ في هذه الحالة ـ يحتفظ بدرجــة حرارته الطبيعية مما يعني اســتمرار  ـ  3
عمليات النبض والتمثيل الغذائي في جسده بصورة طبيعية.

حدوث قرح الفــراش والقابلية للعدوى مما ينتج عنه التهابــات ببعض األجهزة مثل الجهاز  ـ  4
التنفســي أو الجهاز البولي، ويترتب على هذا ارتفاع في درجة الحرارة وزيادة عدد كرات 
الــدم البيض مماثًال لــرد الفعــل الطبيعي في أي مريــض.. فهل هذا ممكــن حدوثه في 

الموتى؟!
عمليات اإلخراج تتم بصورة طبيعية. ـ  5
مســتوى هرمونات تحت المهاد والغدة النخامية وجد عالياً فــي هؤالء المرضى مما يجزم  ـ  6

بأن هذه األجزاء من المخ ما زالت تؤدي عملها.
اســتمرار الحمل حتى تمام نمو الجنين في بعض الســيدات الحوامل الالتي تم تشــخيص  ـ  7

حالتهن موت جذع مخ.. كيف يســتطيع جســد ميتة تقديم احتياجات الجنين للنمو والحياة 
حتى يكتمل هذا النمو ويتم إخراجه للحياة؟!

بالرغم من توقف مركز التنفس في هؤالء المرضى عن العمل واحتياجاتهم لجهاز التنفس  ـ  8
الصناعي لإلبقاء على حياتهم فإن نســيج الرئة يعمل بكفاءة ويقوم باستخالص األكسجين 

وطرد ثاني أكسيد الكربون.
عودة عدد من المرضى ـ الذين تم تشــخيصهم ـ إلى الحيــاة العادية بعد تقديم الرعاية  ـ  9

الالزمة.
إن السادة المؤّيدين لمفهوم موت جذع المخ يتصدون لهذا بقولهم: إن عودة المصاب ـ الذي تم 

تشخيصه بموت جذع المخ ـ إلى الحياة مرة أخرى يعني خطأ في التشخيص.. والرد على هذا هو:



علي عبد الباقي شحاتة 497نقل األعضـاء البشـرية وغرسها

أوالً: إن الحاالت التي ُشــفيت شــخصت بنْفس األطباء الذين شــخصوا الحــاالت األخرى التي 
نزعت أعضاؤها بدعوى موتهــا.. والفارق الوحيد أن أهل بعض المرضى رفضــوا قبول هذا المفهوم 
وطالبوا باستمرار تقديم العالج والرعاية لمرضاهم، ونتيجة لذلك كتب لبعضهم الشفاء.. وإذا كان 
ـ من وجهة نظرهم ـ أن التشــخيص الخاطئ يترتب عليه اســتمرار حياة المرضى بينما التشخيص 

الصحيح يترتب عليه موتهم فمرحباً بالتشخيص الخاطئ.
ثانياً: كلنا نعلم أن المــوت البيولوجي المتعارف عليه تعقبه تغيرات معروفة تحدث على التوالي 
وهي: البــرودة، الزرقة، التيبــس، التحلل.. فهل يحدث شــيء من هذه التغيرات في أجســاد هؤالء 

المرضى مهما طالت المدة؟!
مما تقدم يمكن التحقق من أن اعتبار مرضى إصابات جذع المخ موتى هو خطأ كبير.. ففي الواقع 
إن هؤالء المرضى يعانون من فشــل جذع المخ، ومثل فشــل أي عضو حيوي في الجسم فإن وظيفته إذا 

لم يتم إحاللها بالوسائل الميكانيكية المتقدمة حتى يعالجوا فإنهم في النهاية سيموتون.
ولألســف فإن مرضى فشــل جذع المخ محرومون من هذا الحق، فهناك استعجال في اعتبارهم 

موتى، وال يخفى عليكم أن الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو نزع أعضائهم.
وقد ذكر أحد المشاهير ـ أطباء القلب اليابانيين ـ أن الحكم المتسرع بموت المخ من دون بذل 
المحاوالت العالجية الحديثة يمثل في الحقيقة جريمة قتل عمد أو على أحسن الفروض سوءًا شديدًا 

لممارسة المهنة.
إن المعلومة التي يجب أال تغيب عــن أذهاننا هي أنه عند وقوع االختيار على أحد هؤالء المرضى 
م له ال يكون الهدف منه شفاءه وعودته للحياة الطبيعية مرة أخرى؛  كمانح لألعضاء فإن العالج المقد
وإنما يكون الهدف األســاس منه هو المحافظة على األعضاء في حالة جيدة حتى يمكن نقلها.. وبذلك 

يحرم هذا المريض من حقه في العالج واستمرار محاوالت إبقائه على الحياة حتى آخر لحظة.

االتهامات:
إن محاولة الســادة المؤيدين لهذا المفهوم الخاطئ ـ موت جذع المخ ـ التهام معارضيهم تارة 
بالجهل، وتارة بالعودة إلى التخلف وعدم مسايرة التقدم العلمي، وتارة بأنهم قلة لها توجهات معينة 

مردود عليه بمنتهى الهدوء وباألسلوب العلمي:
إن المراجع العلمية الموثقة والعديدة فيها الكثير والكثيــر من األبحاث التي تعارض هذا  ـ  1

المفهوم معارضة شديدة، وهذه األبحاث صادرة عن علماء من جنسيات مختلفة تنتمي إلى 
دول العالم المتقدم.. وعلى سبيل المثال فإني أدعو أي إنسان ـ حتى لو لم يكن متخصصاً  ـ 
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أن يتصفح «اإلنترنت» على موقــع «موت المخ» «Brain Death» حتــى يعلم قدر المعارضة 
وحجم المعارضين.

إذا كان هذا دعوة للتخلف وعدم مســايرة التقدم العلمي فيجــب أن نعترف بأننا متخلفون  ـ  2
علميّاً بالفعل في أشــياء كثيرة جــدًا، وموافقتنا على قتل مرضى ما زالــوا على قيد الحياة 
بدعوى المســاهمة في إنقاذ حياة آخرين ال يعني أننا أصبحنا متقدميــن وإال فعلينا ـ كي 
نصبح أكثر تقّدمــاً ـ أن نوافق على إباحة اإلجهاض وتأجير األرحام وقتل الرحمة، وما إلى 

ذلك مما يبيحه العالم المتقدم وال يسمح ديننا وال تقاليدنا بأن نتبعه.
إن ما يربط المعارضين لهذا المفهوم الخاطئ أنهــم جميعاً علماء أفاضل مميزون ينتمون  ـ  3

لدول مختلفــة ولديانات مختلفة ال يجمعهم حزب أو جمعيــة أو توجه معين؛ وإنما يجمعهم 
حرصهم على حياة مرضاهم وعلى القَسم الذي أقسموه قبل ممارستهم لمهنة الطب.

إن القول بأن بلدًا إســالمياً قد وافق على هذا المفهوم وإجراء هــذه الجراحات فهل يعني  ـ  4
هذا وجوب اتباعهم؟! فإني أترك الرد على هذا للســادة العلماء المتخصصين.. ولكني أود 
أن أُذَِكّرُكم بأن دولة إسالمية أخرى عندما أعلنت الوفاة اإلكلينيكية لملكهم بوساطة الجهة 
األجنبية المعاِلجة رفضوا اعتبار أنّه ميت حتى مات الموت الطبيعي المتعارف عليه، وحينها 

أعلنوا وفاته.. وإذا كنّا سنتبع فأي البلدين اإلسالميين نتبع؟!

وتبقى بعض التساؤالت:
هل األجهزة المعاونة على اإلبقاء علــى الحياة اختُرعت لتُبقي على حياة البعض تمهيدًا لنزع  ـ  1

أعضائهم بمعرفتنا في الوقت الذي نريده قبل أن يأذن اهللا بانتهاء حياة هؤالء المرضى.
كم عدد المرضى المطلوب قتلهم لحل هذه المشكلة المتفاقمة التي صنعناها بإهمالنا في  ـ  2

الحفاظ على حياة مواطنينا ونسياننا لمبدأ «الوقاية خير من العالج».
هل يمكننــا أن نقر أن هناك نوعين من الموت: المــوت البيولوجي المعروف الذي ال يعلم  ـ  3

توقيته إال اهللا 8 ، والنوع اآلخر وهو ما يسمى الموت اإلكلينيكي الذي يتم بتوقيت ـ بتدخل 
إنساني بحت ـ قبل مفارقة الروح للجسد مما يمثل جريمة قتل عمد متكاملة األركان.

وإذا تم االعتراف بالموت اإلكلينيكي، هل ســيصدر قانون باعتبار كل مريض يتم تشخيصه  ـ  4
في هذه الحالة ـ سواء كانت ستنزع أعضاؤه أم ال ـ ميتاً، ويعلن موته ونجيز ما يترتب على 
هذا من إجراءات شــرعية؟! أم إننا سنعلن موت من نريد موته ونعتبر اآلخر في مثل حالته 

المرضية حيّاً؟!
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هل تم شــرح حقيقة الوضع الطبي لهؤالء المرضى المشــخصين خطأ «موتى جذع المخ»  ـ  5
بصدق؟ أم أنه يتــم اإليحاء لذويهــم بأنهم أموات أو على أحســن الفــروض ميؤوس من 
شــفائهم؟ إن الموت هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة في هذه الحياة؛ لــذا كان من الواجب 
التيقن مــن حدوثه لما يترتب عليه من آثار شــرعية واقتصاديــة واجتماعية، وال يجب أن 
نســتدرج في هذا الخصوص إلى الفكــر المكيافيللي بأن الغاية تبرر الوســيلة، وأن هؤالء 
المرضى ميؤوس من شفائهم، أو في مرحلة اســتدبار الحياة، أو أنهم يعتمدون على وسائل 
معاونة الســتمرار حياتهم، وأن نزع أعضاء هؤالء المرضى ســوف يعود بالفائدة على أناس 
آخرين يحتاجون لهذه األعضاء؛ فالميؤوس من شفائه ما زال حيّاً، ومستدبر الحياة ما زال 

حيّاً، ومن يعتمد على وسائل معاونة الستمرار حياته ما زال حيّاً.
إن ترجيح أحــد الرأيين لرجال الطب أمــر خارج اختصاص رجال الفقــه، وال يمكن لفقيه أن 
يرجح رأياً علــى اآلخر، حيث إن لكل رأي أدلته ووجاهته، األمر الــذي يصعب على غير المتخّصص 

ترجيح أحدهما على اآلخر.
٭ ٭ ٭

¢SOÉ°ùdG  ÜÉÑdG

AÉ°†YC’G  áYGQRh  π≤f  äRÉLCG  ihÉàa

«في إطار مســاعدة الباحثين في موضوع نقل وزراعة األعضاء البشرية نقدم هذه الفتاوى التي 
أجازت نقل وزراعة األعضاء لتكون سندًا ومعيناً لهم في بحوثهم».

:AÉ°†YC’G  áYGQR  ∫ƒM  (1)…ó©°ùdG  øªMôdG óÑY  ï«°ûdG  iƒàa

س: هل يجوز شق بطن الميتة إلخراج الحمل الحي؟
ج: يجوز للمصلحة، وعدم المفسدة، وذلك ال يعّد ُمْثلَة، ولقد سئلت عن امرأة ماتت وفي بطنها 

ولد حي، هل ُيَشق بطنها وُيخَرُج، أم ال؟
فأجبت: قد ُعلم مــا قاله األصحاب رحمهم اهللا، وهو أنهم قالوا: فــإن ماتت حامل وفي بطنها 
ن ترجى حياته،  بطنها، وأخرجه النساء بالمعالجات، وإدخال اليد على الجنين ِمم م شق ولد حّي ُحر

فإن تعذر، لم ُتدفن حتى يموت ما في بطنها، وإن خرج بعضه حًيّا ُشق للباقي.

عالم سعودي نجدي جليل، ذو نزعة تجديدية في تفسيره وفي فتاويه، (ت: 1376هـ).  (1)



فـــقــــه الــتــوقــــع500 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

فهذا كالم الفقهاء بنــاءً على أن ذلك ُمْثلَــة بالميتة، واألصل تحريم التمثيــل بالميت، إال إذا 
عارض ذلك مصلحة قوية متحقّقة، يعني إذا خرج بعضه حيّاً، فإنّه ُيشق للباقي، لما فيه من مصلحة 
المولود، ولما يترتب على عدم الشــق في هذه الحالة من مفســدة موته، والحــّي ُيراعى أكثر مما 

ُيراعى الميت.
لكن في هذه األوقات األخيرة، حين ترّقى فن الجراحة، صار شــق البطن أو شــيء من البدن 
ال يعّد مثلة، فيفعلونه باألحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة. فيغلب على الظن أن الفقهاء 
لو شــاهدوا هذه الحال لحكموا بجواز شــق بطن الحامل بمولود حّي وإخراجه، وخصوصاً إذا انتهى 

الحمل، وعلم أو غلب على الظن سالمة المولود. وتعليلهم بالمثلة يدلّ على هذا.
ومما يدلّ على جواز شــق البطن وإخراج الجنين الحي، أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد، 
م أعلــى المصلحتين، وارتكب أهون المفســدتين، وذلك أن ســالمة البطن من الشــق مصلحة،  ُقد
وسالمة الولد ووجوده حيّاً مصلحة أكبر. وأيضاً فشقّ البطن مفسدة، وترك المولود الحّي يختنق في 
بطنها حتى يموت مفســدة أكبر، فصار الشــقّ أهون المفســدتين. ثم نعود فنقول: الشــق في هذه 

األوقات صار ال يعتبره الناس مثلة وال مفسدة، فلم يبق شيء يعارض إخراجه بالكلية. واهللا أعلم.
س: هل يجوز أخذ جزء من جسد اإلنسان وتركيبه في إنســان آخر مضطّر إليه برضا من 

أخذ منه؟
ج: جميع المسائل التي تحدث في كل وقت، ســواء حدثت أجناسها أو أفرادها، يجب أن تتصوّر 
قبل كل شــيء، فإذا عرفــت حقيقتها، وُشــخصت صفاتها، وتصوّرها اإلنســان تصورًا تاّمــاً بذاتها 
ومقّدماتها ونتائجها، ُطبقت على نصوص الشــرع وأصوله الكلية، فإن الشرع َيُحل جميع المشكالت: 
مشكالت الجماعات واألفراد، ويُحل المسائل الكلية والجزئية، يحلها حًالّ مرضياً للعقول الصحيحة، 
والفطر المســتقيمة. ويشــترط أن ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشــرعية. 
فنحن في هذه المســألة قبل كل شــيء نقف على الحياد، حتى يتضح لنا اتضاحاً تاّماً للجزم بأحد 
القولين، فنقول: من الناس من يقول: هذه األشياء ال تجوز؛ ألن األصل أن اإلنسان ليس له التصرف 
 u I ﴿ :في بدنه بإتالف أو قطع شيء منه أو التمثيل به، ألنه أمانة عنده هللا، ولهذا قال تعالى

yx w v ﴾ [البقرة: 195]، والمسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه.

أما المال، فإنه يباح بإباحة صاحبه، وباألسباب التي جعلها الشارع وسيلة إلباحة التملكات.
ا الدم، فال يباح بوجه من الوجوه، ولو أباحه صاحبه لغيره، ســواء كان نفســاً أو عضوًا أو  وأم
دماً أو غيره، إال على وجه القصاص بشروطه، أو في الحالة التي أباحها الشارع، وهي أمور معروفة 

ليس منها هذا المسؤول عنه.
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ة الالحقة لمــن قطع منه ذلك الجزء.  ثم إن ما زعموه من المصالح للغيــر، ُمعارَض بالمضر
فكم من إنســان تلف أو مرض بهذا العمل. ويؤيد هذا قول الفقهاء: من ماتت وهي حامل بحمل حّي 
لم يحل شــقّ بطنها إلخراجه، ولو غلب على الظن أو لو تيقنا خروجه حًيّا، إال إذا خرج بعضه حًيّا، 

فيشق للباقي.

فإذا كان هذا في الميتة، فكيف حال الحّي؟! فالمؤمن بدنه محترم حًيّا وميّتاً.

ويؤخذ من هذا أيضاً أن الدم نجس خبيث، وكل نجس خبيث ال يِحلّ التداوي به، مع ما ُيخشــى 
عند أخذ دم اإلنسان من هالك أو مرض.

فهذا من ُحَجج هذا القول.

ومن الناس من يقول: ال بأس بذلك؛ ألننا إذا طبقنا هذه المسألة على األصل العظيم المحيط 
الشــرعي، صارت من أوائل ما يدُخل فيه، وأن ذلك مباح، بل ربما يكون مستحباً. وذلك أن األصل: 
إذا تعارضــت المصالح والمفاســد، والمنافع والمضار، فإن رجحت المفاســد وتكافــأت، ُمنع منه، 
وصار درء المفاســد في هذه الحال أولى من جلب المصالح، وإن رجحــت المصالح والمنافع على 
المفاسد والمضار، اتبعت المصالح الراجحة، وهذه المذكورات مصالحها عظيمة معروفة، ومضارها 

رت فهي جزئية يسيرة منغمرة في المصالح المتنوعة. إذا قد

ويؤيد هذا أن حجة القول األول، وهي أن األصل أن بدن اإلنســان محترم ال يباح باإلباحة، متى 
اعتبرنا فيه هذا األصل، فإنه يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة المنغمرة في المفسدة بفقد ذلك 
العضــو أو التمثيل به، فإنه يباح لمن وقعت فيه اآلكلة التي ُيخشــى أن ترعى بقية بدنه، يجوز قطع 

العضو المتآكل لسالمة الباقي.

وكذلك يجوز قطع الّضلَع التي ال خطر في قطعها.

ويجوز التمثيل في البدن لشــق البطن أو غيره، للتمكن من عالج المرض. ويجوز قلع الضرس 
ونحوه عند التألم الكثير. وأمور كثيرة من هذا النوع أُبيحت لما يترتب عليها من حصول مصلحة، أو 

دفع مضرة.

وأيضاً فإن كثيرًا من هذه األمور المســؤول عنها يترتب عليهــا المصالح من دون ضرر يحدث، 
فما كان كذلك، فإن الشــارع ال يحّرمه، وقــد نبّه اهللا تعالى على هذا األصل فــي عدة مواضع من 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :كتابــه، ومنه قوله عــن الخمــر والميســر

Ã ﴾ [البقرة: 219].
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فمفهــوم اآليــة أن ما كانــت منافعه ومصالحــه أكثر من مفاســده وإثمه، فــإن اهللا ال يحرمه 
وال يمنعه. وأيضــاً فإن َمهََرة األطبــاء المعتَبرين متى قــرروا تقريرًا متفقاً عليــه، أنه ال ضرر على 
المأخوذ من جســده ذلك الجــزء، وعرفنا ما يحصل مــن ذلك من مصلحة الغيــر، كانت مصلحة 
محضة خالية من المفسدة، وإن كان كثير من أهل العلم ُيجوّزون، بل يستحسنون إيثار اإلنسان غيره 
على نفســه بطعام أو شــراب هو أحق به منه، ولو تضمــن ذلك تلفه أو مرضــه ونحو ذلك، فكيف 

باإليثار بجزٍء من بدنه لنفع أخيه النفع العظيم، من غير خطر تلف، بل وال مرض؟

وربما كان في ذلك نفــع له، إذا كان الُمؤْثَر قريباً أو صديقاً خاصــاً، أو صاحب حقّ كبير، أو 
أخذ عليه نفعاً دنيوياً ينفعه، أو ينفع من بعده.

ويؤيد هذا أن كثيرًا من الفتاوى تتغير بتغير األزمان واألحوال والتطورات، وخصوصاً األمور التي 
ترجع إلى المنافع والمضار.

ومن المعلوم أن ترّقي الطــب الحديث له أثره األكبر في هذه األمور، كما هو معلوم مشــاهد. 
والشــارع أخبر بأنه ما من داء إال وله دواء، وأمــر بالتداوي، خصوصاً وعموماً، فــإذا تعيّن الدواء 
وحصول المنفعــة بأخذ جزء من هذا، ووضعه فــي اآلخر، من غير ضرر يلحــق بالمأخوذ منه، فهو 
داخل في ما أباحه الشــارع، وإن كان قبل ذلك، وقبل ارتقاء الطب، فيه ضرر أو خطر، فيُراعى كل 

وقت بحَسبه.

ولهذا نُجيب عن كالم أهل العلم القائلين: بأن األصل في أجزاء اآلدمي تحريم أخذها وتحريم 
التمثيل بهــا. فيقال: هذا يوَم كان ذلك خطرًا أو ضررًا، أو ربمــا أدى إلى الهالك. وذلك أيضاً في 
الحالة التي ُينتهك فيها بَدن اآلدمي وتنتهك ُحرمته. فأما في هذا الوقت، فاألمران مفقودان: الضرر 
ضا بذلــك، واختاره مطمئناً مختارًا،  مفقود، وانتهاك الحرمة مفقود، فإن اإلنســان قد رضي كل الر
ال ضرر عليه، وال يســقُط شيء من حرمته، والشــارع إنما أمر باحترام اآلدمي تشريفاً له وتكريماً، 

والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة.

ونحن إنما أجزنا ذلك، إذا كان المتولي طبيباً ماهــرًا، وقد وجدت تجارب عديدة للنفع وعدم 
الضرر، فبهذا يزول المحظور.

ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم:
إنه إذا أشــكل عليك شــيء، هل هو حالل، أو حــرام، أو مأمور به، أو منهي عنــه؟ فانظر إلى 
أســبابه الموجبة، وآثاره ونتائجه الحاصلة: فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات، وثمرتها طيبة، كان 

من قسم المباح أو المأمور به. وإذا كان بالعكس، كانت بعكس ذلك.
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َطبْق هذه المســألة على هذا األصل، وانظر أســبابها وثمراتها، تجْدها أسباباً ال محظور فيها، 
ا ثمرتها (غير ُمتَيَقنَــة) فنحن نوافق عليها، وال يمكننا  وثمراتها خيــر الثمرات. وإذا قال األولون: أم
إال االعتراف بها، ولكن األســباب محرمة كما ذكرنا في أن األصــل في أجزاء اآلدمي التحريم، وأن 
اســتعمال الدم (اســتعمال) للدواء الخبيث، فقد أجبنا عن ذلك بأن العلة في تحريم األجزاء إقامة 

ُحرمة اآلدمي، ودْفع االنتهاك الفظيع، وهذا مفقود.
وأما الدم فليس عنه جواب، إال أن نقول: إن مفســدته تنغمر في مصالحه الكثيرة، وأيضاً ربما 
نّدعــي أن هذا الدم الذي ينقل من بــدن إلى آخر، ليس من جنس الدم الخــارج الخبيث المطلوب 

اجتنابه والُبعد عنه.
وإنمــا هذا الدم هو روح اإلنســان وقوته وغذاؤه، فهــو بمنزلة األجزاء أو دونهــا، ولم ُيخرجه 
اإلنســان رغبة عنه، وإنما هو إيثار لغيره، وبــْذلٌ من قوته لقوة غيره، وبهــذا يِخف خبثه في ذاته، 

وتلطفه في آثاره الحميدة.
ولهذا حرم اهللا الدم المســفوح، وجعله خبيثاً، يدلّ (هذا) على أن الدمــاء في اللحم والعروق 

وفي معدنها قبل بروزها ليست محكوماً عليها بالتحريم والخبث.
فقال األولون: هذا من الدم المسفوح، فإنه ال فرق بين استخراجه بسكين أو إبرة أو غيرها، أو 
ينْجِرح الجسد من نفسه، فيخُرج الدم، فكل ذلك دم مسفوح محّرم خبيث، فكيف تجيزونه؟ وال فرق 
بين ســْفحه لقتل اإلنســان أو الحيوان، أو ســفحه ألكل، أو ســفحه للتداوي به؟ فمن فّرق بين هذه 

األمور، فعليه الدليل.
فقال هؤالء اْلُمجيــزون: هْب أنّا عجزنا عن الجواب عن ِحلّ الدم المذكور، فقد ذكرنا لكم عن 
أصول الشــريعة ومصالحها ما يدلّ على إباحة أخذ جزٍء من أجزاء اإلنســان إلصالح غيره، إذا لم 

يكن فيه ضرر، وقد قال النبي ژ : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»(1).
«ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كالجسد الواحد»(2). فعموم هذا يدلّ على 

هذه المسألة، وأن ذلك جائز.
فإذا قلتم: إن هــذا في التّــواُدد والتراُحم والتعاطــف، كما ذكره النبــي ژ ، ال في َوْصل 

أعضائه بأعضائه.

متفــق عليــه: رواه البخاري في المظالم (2446)، ومســلم فــي البر والصلــة واآلداب (2585)، كما رواه أحمد في المســند   (1)
(19624)، والترمذي في البر والصلة (1928)، والنسائي في الزكاة (2560) عن أبي موسى.

متفــق عليه: رواه البخاري في األدب (6011)، ومســلم في البــر والصلة (2586)، كما رواه أحمد في المســند (18373) عن   (2)
النعمان بن بشير.
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قلنا: إذا لم يكن ضــرر، وألخيه فيه نفع، فمــا الذي يخرجه من هذا؟ وهــل هذا إال فرد من 
أفراده؟ كما أنه داخل في اإليثــار. وإذا كان من أعظم خصال العبد الحميدة ُمدافعته عن نفس أخيه 

وماله، ولو حصل عليه ضرر في بدنه أو ماله، فهذه المسألة من باب أولى وأحرى.
وكذلك من فضائله تحصيــل مصالح أخيه، وإن طالت المشــقة، وعظمت الشــقة، فهذه 

كذلك وأولى.

ونهاية األمر أن هذا الضرر غير موجود في هذا الزمن، فحيث انتقلت الحال إلى ضّدها، وزال 
الضرر والخطر، فلم ال يجوز؟! ويختلف الحكم فيه الختالف العلة.

ا شرعًيّا، ألن  ويالحظ أيضاً في هذه األوقات التسهيل، وُمجاراة األحوال، إذا لم تخالف نًصّ
ن يســتفتي إذا أُِفتَي بخالف رغبته وهواه، تركه،  أكثر الناس ال يســتْفتُون وال ُيبالُون، وكثير ِمم

ولم يلتزمه.

فالتسهيل عند تكاُفؤ األقوال، ُيخفف الشــّر، وُيوجب أن يتماسك الناس بعض التماسك، لضعف 
اإليمان، وعــدم الرغبة في الخير. كمــا يالحظ أيضاً أن الُعــرف عند الناس أن الدين اإلســالمي 
ال يقف حاجــزًا دون المصالح الخالصة أو الراجحــة، بل يجاري األحوال واألزمــان، ويتتبع المنافع 
والمصالح الكلية والجزئية؛ فإن الملحدين ُيَموهون على الُجهّال أن الدين اإلسالمي ال يصلُح لمجاراة 
األحوال والتطورات الحديثة، وهم في ذلك ُمفتَرون، فإن الدين اإلسالمي به الصالح المطلق من كل 

ل لكل مشكلة خاصة أو عامة، وغير قاصر من جميع الوجوه(1). وجه، الكلي والجزئي، وهو حال

٭ ٭ ٭

≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  á©HÉàdG  AÉàaE’G  áæéd  øe  IQOÉ°üdG  á«Yô°ûdG  iƒàØdG
:AÉ°†YC’G  ´QRh  ΩódG  π≤f  ∫ƒM  ,ôFGõédG  »a

Ω1972  πjôHCG  20  /`g1392  ∫hC’G  ™«HQ  6

ا جاء في هذه الفتوى: ِمم
وحيث إنّ هذا اإلنقاذ يتّم بتبرع اإلنســان بجزء من دمه أو جزء من جســمه، يتطوع بذلك عن 
اختيار واحتســاب، دون أن يخاف ضررًا أو هالكاً ـ كما هو الحال في نقل الدم أو زرع الكلية ـ فإنه 

الفتاوى السعدية للشيخ السعدي (142 - 148)، ط عالم الكتب.  (1)
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يعتبر من باب اإلحســان وعمل البّر واإليثار على النفس، وقد أمــر اهللا بذلك، ومدح الذين يؤثرون 
على أنفســهم، وقد نزلت آية اإليثار في األنصار الذين تبوؤوا الــدار واإليمان من قبل المهاجرين: 

﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الحشر: 9].

وقد جاء في أســباب النزول أن بعضهم آثروا إخوانهم على أنفسهم بطعام فرّدوه عليهم، وكانوا 
في أشد الحاجة إليه، فتحملوا ألم الجوع وضرره في أنفسهم وعيالهم، فاستحقوا هذا المدح الرباني 

والنص القرآني.

فإذا كان من أحيا أخاه بلقمة من طعام، أو جرعة من شــراب، يســتحق مثل هذا الثناء؛ فكيف 
بمن يؤثر أخــاه بجزء من دمه، أو ببعض مــن أعضائه إلنقاذه من هالك، وشــفائه من داء، وإنهاء 
محنته وآالمه، وتمكينه من اســتعادة صحته، فالظاهر أن النقل من حي صحيح ســالم برضاء منه، 
وبتبرع بعيد عن كل إلزام وإكراه، ليس فيه على صحته وحياته خطر محقّق أو مظنون، مما ال ينبغي 
أن يتوقف فيه ويشــك في جوازه، بل هو من عمل البــّر المرّغب فيه، ومن الفــروض الكفائية على 

جماعة المسلمين(1).

,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  AÉª∏©dG  QÉÑc  áÄ«g  iƒàa
AÉª∏©dG  QÉÑc  áÄ«¡d  áeÉ©dG  áfÉeC’G

مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 99 وتاريخ 1402/11/6هـ
قرر المجلس باإلجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حّي مسلم أو ذّمي إلى نفسه إذا دعت 

الحاجة إليه وأِمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه.
كما قرر باألكثرية ما يلي:

جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميّت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في  ـ  1
ن أخذ منه، وغلب على الظنّ نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه. نزعه ِمم

جواز تبرع اإلنســان الحّي بنقل عضو منه، أو جزئه إلى مســلم مضطــر إلى ذلك، وباهللا  ـ  2
د وعلى آله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء. التوفيق، وصلى اهللا على سيدنا محم

نقًال من كتاب (زراعة األعضاء)، إعداد د. عبد القيوم محمد صالح، ص 63.  (1)
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: q≥ nërdG  OÉL  ï«°ûdG  iƒàa

وما انتهينا إليــه في بحثنا هنا: هو ما انتهى إليه تقريباً فضيلة الشــيخ الجليل جاد الحق علي 
جاد الحق مفتي جمهورية مصر األســبق 5، وشيخ األزهر بعد، مســتخلصاً مما نقله من أقوال في 
ــنة األربعة، باإلضافة إلى الظاهرية والزيدية. وقد نشــرت  المذاهب الفقهية المعتبرة: مذاهب الس

بتاريخ 1979/12/15م.
قال 5: «وتخريجاً على ذلك وبناء عليه، يجوز شــق بطن اإلنســان الميت، وأخذ عضو منه أو 
جزء من عضو، لنقله إلى جســم إنسان حي آخر، يغلب على ظن الطبيب استفادة هذا األخير بالجزء 
المنقول إليه، رعاية للمصلحــة الراجحة التي ارتآها الفقهاء القائلون بشــق بطن التي ماتت حبلى، 
والجنين يتحرك في أحشــائها، وترجــى حياته بعــد إخراجه، وإعمــاالً لقاعدة: «الضــرورات تبيح 
نة الشريفة،  الضرر األشّد يزال بالضرر األخّف، التي سندها الكتاب الكريم والس المحظورات»، وأن
فإن من تطبيقاتها كما تقدم جواز األكل من إنسان ميّت عند الضرورة صوناً لحياة الحّي من الموت 
ين، وإذا تعارضت  مــة على صون كرامة الميــت، إعماالً لقاعدتــي: اختيار أهون الشــر جوعاً، المقد
مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما. وإذا جاز األكل من جسم اآلدمي الميت ضرورة جاز 

أخذ بعضه، نقًال إلنسان آخر حي، صوناً لحياته، متى رجحت فائدته وحاجته للجزء المنقول إليه.
هذا عن اإلنســان الميت، أما عن اإلنسان الحّي واقتطاع جزء منه، فقد تقدمت اإلشارة إلى أن 
فقه كل من الشــافعية والزيدية يجيز أن يقتطع اإلنســان الحي جزء نفســه ليأكله عند الضرورة، 
بشــرط أال يجد مباحاً وال محرماً آخر يأكله، ويدفع به مخمصته، وأن يكون الضرر الناشئ من قطع 

جزئه أقل من الضرر الناشئ من تركه األكل.
ومتى كان الحكم هكذا، فإنه يجوز تخريجاً عليه القول بجواز تبرع إنسان حي بجزء من جسده 
ال يترتب علــى اقتطاعه ضرر به، متى كان مفيدًا لمن ينقل إليه في غالب ظن الطبيب؛ ألن للمتبرع 
ـ كما تقدم ـ نوع والية علــى ذاته في نطاق اآليتين الكريمتين: ﴿ K J I ﴾ [النســاء: 29]، 
﴿ yx w v u I ﴾ [البقرة: 195]. وال يباح أي جــزء، بل الجزء أو العضو الذي ال يؤدي قطعه 

من المتبرع إلى عجزه أو إلى تشويهه. وبهذا المعيار يكون حكم نقل الدم من إنسان آلخر.
وإذ قد انتهى الرأي إلى إجازة شــقّ جسم الميت أو تشــريحه ألخذ عضو أو جزء منه، وجواز 
نقله إلى جســم إنسان حي يســتفيد به، وإلى جواز تبرع إنســان حي بأخذ عضو منه أو جزء عضو، 
وجواز نقل هذا إلى إنسان آخر حي، بالشروط سالفة اإلشارة. فإنه يمكن إيجاز اإلجابة عن األسئلة 

المرددة في هذا الموضع على الوجه التالي:
إنه يجوز نقل عضو أو جزء عضو من إنســان حي متبرع لوضعه في جسم إنسان حي بالشروط 

الموضحة آنفاً. ومن هذا الباب أيضاً نقل الدم من إنسان آلخر بذات الشروط.
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ويحرم اقتضاء مقابل للعضو المنقول أو جزئه، كمــا يحرم اقتضاء مقابل للدم؛ ألن بيع اآلدمي 
الحّر باطل شــرعاً، لكرامته بنص القــرآن الكريم، وكذلك بيع جزئه. ويجــوز كذلك أخذ جزء من 
إنسان ميت ونقله إلى إنسان حي، ما دام قد غلب على ظن الطبيب استفادة هذا األخير بهذا النقل، 

باعتباره عالجاً ومداواة، وذلك بناء على ما تقدم من أسس فقهية...

ويكون قطــع العضو أو قطع جزئه من الميــت إذا أوصى حّي بذلك قبــل وفاته، أو بموافقة 
عصبتــه بترتيــب الميراث، إذا كانــت شــخصية المتوفى المأخوذ منــه معروفة وأســرته وأهله 
معروفين. أما إذا جهلت شــخصيته أو عرفت وجهل أهله، فإنه يجوز أخذ جزء من جســده نقًال 
إلنســان حي آخر يســتفيد به في عالجه، أو تركه لتعليم طالب كليــات الطب؛ ألن في كل ذلك 
مصلحة راجحة، تعلو على الحفاظ على حرمة الميت، وذلك بإذن من النيابة العامة التي تتحقق 
من وجود وصيــة، أو إذن من صاحب الحق مــن الورثة، أو إذنها هي في حالة جهالة شــخص 

المتوفى أو جهالة أسرته.

وال يقطع عضو من ميــت إال إذا تحققت وفاته. والموت ـ كما جــرى بيانه في كتب الفقه ـ هو 
زوال الحياة. وعالمته: إشخاص البصر، وأن تسترخي القدمان، وينعوج األنف، وينخسف الصدغان، 

وتمتد جلدة الوجه لتخلو من االنكماش.

وفي نطاق هذا يجوز اعتبار اإلنســان ميتاً متى زالت مظاهر الحيــاة منه، وبدت هذه العالمات 
الجسدية، وليس ما يمنع من استعمال أدوات طبية للتحقق من موت الجهاز العصبي، لكن ليس هذا 
وحده آية الموت بمعنى زوال الحياة؛ بل إن اســتمرار التنفس وعمل القلب والنبض وكل أولئك دليل 
على الحياة، وإن دلت األجهزة الطبية على فقدان الجهاز العصبي لخواصه الوظيفية، فإن اإلنســان 
ال يعتبــر ميتاً بتوقف الحيــاة في بعض أجزائه، بل يعتبر ـ كذلك ـ شــرعاً وتترتــب آثار الوفاة من 
تحقق موته كلية، فال يبقى فيه حياة ما، ألن الموت زوال الحياة. ويمتنع تعذيب المريض المحتضر 
باســتعمال أية أدوات أو أدوية، متى بان للطبيب أن هذا كله ال جدوى منه، وأن الحياة في البدن في 
ســبيل التوقف، وعلى هذا فال إثم إذا أوقفت األجهزة التي تســاعد على التنفس، وعلى النبض متى 

بان للمختص القائم بالعالج أن حالة المحتضر ذاهبة به إلى الموت»(1). انتهى.

ونحن نوافق الشــيخ جاد الحــق 5 في كل ما انتهــى إليه هنا، إال في مســألة واحدة، وهي 
مســألة حقيقة الموت ما هو؟ فقد نوقشــت هذه القضية في نــدوة متخصصة جمعــت بين الفقهاء 

واألطباء، قامت بها المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية في الكويت، وذلك سنة 1985م.

الفتاوى اإلسالمية (3702/10 - 3715)، نشر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية باألوقاف.  (1)
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وانتهــت إلى فتاوى وقرارات في غايــة األهمية، يجب علينا أن نوردها هنــا، وبخاصة أن مجمع 
الفقه اإلســالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلســالمي، قد تبناها بالفعــل، وأصدر قرارًا 

يثبت مضمونها.
وهذه القضية مهمة جــدًا؛ إذ من دون تقرير الموت الدماغي (مــوت جذع المخ) تصبح الفتوى 
بجواز أخــذ األعضاء من الميت الغية، ألن أخذ الكلية أو القلــب أو الكبد من ميّت عادي بالطريقة 
التي شرحها الشيخ 5، بحيث تزول كل مظاهر الحياة منه ال يجدي في شيء، وال ينتفع بها أحد؛ 
إنما ينفع التبرع بأعضاء الميت إذا مات دماغه وجذع مخه في حادثة من الحوادث ـ بحســب تقرير 
األطباء المختصين بأجهزتهم الدقيقة ـ وبقي قلبه ينبض، ودورته الدموية تشتغل، فهناك ينتقل إلى 
المستشــفى وتجرى له العملية المطلوبة، وتؤخذ منه األعضاء حية، ثم يترك لمصيره. من دون هذا 

ال يكون إلجازة أخذ الكلية أو القلب أو الكبد من الميت معنى.

:»WƒÑdG  QƒàcódG  åëH

د سعيد  وما انتهى إليه الشــيخ جاد الحق في فتواه يوافق ما انتهى إليه األســتاذ الدكتور محم
رمضان البوطي في بحثه الذي قدمه إلى مجمع الفقه اإلســالمي الدولي في جــدة، بعنوان «انتفاع 
اإلنســان بأعضاء إنســان آخر حياً أو ميتاً»، وذلك ليعرض في دورة المجمع الرابعة 1408هـ. وفيه 
أجــاز نقل األعضاء من الموتى بــإذن الورثة، ومن المحكوم عليهم باإلعــدام، وغير المحترم، ومن 
ال ولي له، وتحدث عن «موت الدماغ» باعتباره نذيــرًا بالموت، ولم يعتبره موتاً؛ ولذا ال يجوز أخذ 

األعضاء الحيوية قبل توقف القلب توقفاً تاّماً(1).
ومعنى هذا من الناحية العملية: إلغاء إجازة النقل التي تضمنتها الفتوى كما بينا.

ونحن هنا ننقل ما انتهت إليه النــدوة الفقهية الطبية حول نهاية الحياة؛ لما لها من أثر كبير 
وخطير في عمليات نقل األعضاء من األموات، وزرعها أو غرسها في األحياء المرضى الذين يفتقرون 

إليها أشد االفتقار.
جاء في كتــاب (رد المحتار على الدر المختار)، وهو من كتــب الحنفية المعتمدة: «حامل أ ـ  

ماتت وولدها حّي يضارب ـ أي في بطنها ـ يشــق بطنها من األيســر ويخرج ولدها. ولو 
بالعكس خيف على األم ـ أي من الهالك ـ قطــع ـ أي الجنين ـ وأخرج ميّتاً، ولو بلع مال 

غيره ومات هل يشق أم ال؟ قوالن: األول نعم(2)».

انظر: كتاب (زراعة األعضاء في ضوء الشريعة اإلسالمية)، ص 62.  (1)
رد المحتار على الدر المختار، 602/1.  (2)
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وقد جاء في متــن خليل المالكي في كتــاب الجنائز قوله: «وبقر عن مــال كثر ولو ثبت ب ـ  
ـ :  بالبينة أو بشــاهد ويمين». وقال الخرشــي في شــرحه والحطاب ـ آخر كتاب الجنائز 
«الَبْقُر عبارة عن شــقّ جوف الميت»(1)، يعني أن من ابتلع ماال له أو لغيره ثم مات، فإنه 
يشق جوفه فيخرج منه إن كان له قدر ذو بال بأن يكون نصاباً، أي كنصاب الزكاة، وقيل 
ـ ، وهو ما يساوي ثالثة دراهم. ثم أورد مسألة شق بطن  كنصاب السرقة ـ أي ربع دينار 

الحبلى في هذه الحال، وبقية أئمة المالكية قد أجازوا ذلك.

وجاء في المهذب في كتاب (الجنائز)، وهو من كتب الشــافعية المعتمدة قوله: «وإن ابتلع ج ـ  
الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها شــقّ جوفه ورُّدت الجوهرة»(2)، وقوله: وإن ماتت 
امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها؛ ألنه اســتبقاء حي بإتالف جزء من الميت فأشبه 

إذا اضطر ألكل جزء من الميت(3).

ـ : «وإن بلــع الميت ماالً فإن كان د ـ   وقال صاحب المغنــي ـ موفق الدين بن قدامة الحنبلي 
يســيرًا ترك، وإن كثرت قيمته شــقّ بطنه وأخرج؛ ألن فيه حفظ المال من الضياع، ونفع 

ـ » .. انتهى(4). الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه ـ أي بمرض موته 

وال يقال: إن هناك أدلة تعارض جواز تشــريح جثة الميت أو نقــل عضو من أعضائه لحي 
ينتفع به، بحجة أن الشــريعة اإلســالمية كّرمت اآلدمي وحثت على إكرامه، وأمرت بعدم إيذائه 
ـ : ﴿ _ ` b a ﴾ [اإلســراء: 70]، وقوله ژ ـ في مــا رواه أبو داود على  لقوله ـ تعالــى 
ـ : «كسر عظم الميت ككسر َعظم الحي»(5)،  شرط مسلم والنسائي عن عائشة # بسند صحيح 
يعني في الحرمة، وقولها أيضاً في ما أخرجه ابن أبي شــيبة عن ابن مسعود قال: «أذى المؤمن 

شرح الخرشي لمختصر خليل، 145/2، 146.  (1)
المهــذب، كتاب الجنائز، 138/1.. وينبه الباحث هنا إلى ما ذكره المغني في عرض المذاهب األخرى، وقال ابن قدامة في المغني   (2)
(497/3): والمذهب أنه ال يشــق بطن الميتة إلخراج ولدها ـ مســلمة كانت أم ذمية ـ وتخرجــه القوابل إن علمت حياته بحركته.. 
ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا، ويحتمل شق بطن األم إن غلب على الظن أن الجنين يحيا وهو مذهب الشافعي؛ ألنه إتالف 
جزء من الميت إلبقاء حي، فجاز، كما لو خرج بعضه حيّاً، ولم يمكن خروج بقيته إال بشــق؛ وألنه يشق إلخراج المال منه، فإلبقاء 
الحــي أولى، ولنا أن هذا الولــد ال يعيش عادة، وال يتحقق أنه يحيا فــال يجوز هتك حرمة متيقنة ألمر موهــوم، وقد نقل محققَا 
الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح الحلو ـ طبعة دار عالم الكتب ـ ذلك القول التالي في ترجيح مذهب 
الشــافعي في هذه المسألة.. ومذهب الشافعي في المســألة أظهر، والعمدة في ترجيح حياة الجنين وعدمها قول ثقات األطباء، بل 
ثبت بالفعل، فليس أمرًا موهوماً كما قال المصنف، بناء على تجربة ناقصة..؛ المغني البن قدامة، طبعة دار عالم الكتب، 498/3. 

المهذب، 138/1.  (3)
المغني البن قدامة، طبعة دار عالم الكتاب، 498/3.  (4)
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد وغيرهم.  (5)
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في موتــه كأذاه في حياتــه»(1)؛ إذ إن المقصود مــن اآلية والحديثين هو تكريــم الميت وعدم 
إهانته أو التمثيل به.

كما يدلّ على ذلك ســبب ورود حديث النهي عن كســر عظم الميت، فــإن النبي ژ رأى 
حفارًا يكسر عظماً لميت بال سبب مشروع، فقال له: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي»(2)؛ 
أما ما نحن بصدده فال يقصد به اإلهانة؛ وإنما يقصد به إنقاذ حياة إنســان أو سالمة عضوه، 
وهذا المقصــود يحمل معنى تكريــم اإلنســان ال إهانته، وبهــذا الفهم الواعي أجــاز العلماء 
السابقون تشــريح جثة الميّت لغرض مشــروع، كإخراج مال ابتلعه الميت، أو إخراج مولود حّي 

من جوف امرأة ماتت.

هذا وإن لجنة الفتوى تنبه إلى أن جواز النقل أو التشــريح يجب أن يكون مقيّدًا بالشروط 
اآلتية، وذلك لحفظ كرامة الميت، ولئال يتخذ للعبث واإلهانة:

ع في حياته، ثم موافقة أحد أبويه بعد وفاته،  ـ  1 ية من المتبــر أن تكون هناك موافقة خط
أو موافقة ولي األمر المسلم إذا كان المتوفى مجهول الهوية.

ع بــه، وأن تتوقف حياة  ـ  2 ع له محتاجــاً أو مضطرًا إلى العضــو المتبر أن يكــون المتبر
المنقول له على ذلك العضو، أو تتوقف سالمة أحد أجهزة الجسم عليه؛ وذلك بتقرير 

من لجنة طبية موثوقه في دينها وعلمها وخبرتها.
إن كان المنقــول منه العضو أو الدم حيّاً فيشــترط أال يقع النقل على عضو أساســي  ـ  3

ع، ولو كان ذلك بموافقته. للحياة إذا كان النقل قد يؤدي لوفاة المتبر
ع. ـ  4 ة المتبرأال يحدث النقل تشويها في جث
ال يجوز أن يتم التبرع مقابل بدل ماّدي أو بقصد الربح. ـ  5

هذا، وإن اللجنة تذكر بأنه ال بد من االحتياط والحذر في ذلك «أي في التشريح، أو نقل 
األعضاء من حّي إلى حّي، أو من ميّت إلى حّي، أو نقل الدم من حّي إلى آخر» حتى ال يتوســع 
فيه النــاس بال مباالة، وليقتصر فيه علــى قدر الضرورة؛ إذ هي علة الحكــم الذي يدور معها 
وجودًا وعدماً، وليتــق اهللا األطباء الذين يتولون ذلــك، وليعلموا أن الناقــد بصير، والمهيمن 

قدير، واهللا يتولى هداية الجميع.

رواه ابن أبي شيبة.  (1)
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد وغيرهم.  (2)
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وفي ســنة 1984م أصدرت لجنة اإلفتاء في المملكة األردنية الهاشمية ـ وكنت عضوًا فيها 
بعد إعادة تشكيلها ـ فتوى حول حكم الشريعة اإلسالمية في التبرع بقرنية العين في ما يلي نص 

الفتوى:

:ø«©dG  á«fô≤H  ´ôÑàdG  »a  á©jô°ûdG  ºμM

ورد إلى دائرة اإلفتاء ســؤال موجه من ســموّ األمير رعد بن زيد ـ رئيــس جمعية أصدقاء بنك 
العيون األردني والوقاية من فقدان البصر ـ إلبداء الــرأي [...] عن الذي ابتلع ماالً لغيره، وقد علل 
الفقهاء ذلــك بقولهم: «إن ُحرمــة الحّي وحفظ نفســه أولى من حفــظ الميّت عــن المثلة»، قال 

ـ : ﴿ 0 1 2 3 4 ﴾ [فاطر: 22]. ـ تعالى 

رابعاً: دعت الشريعة اإلسالمية إلى التداوي قال رســول اهللا ژ : «إن اهللا أنزل الداء والدواء 
وجعل لكل داء دواء، تداووا وال تتداووا بحرام»(1).

ونقل قرنيات العيون من األموات إلى األحياء هو من قبيل التداوي والمعالجة.

خامســاً: يدخل التبرع بقرنيات العيــون إلى اآلخريــن المصابين بفقد البصــر في مفهوم 
الصدقة التي حثت الشريعة اإلســالمية على بذلها لآلخرين من ذوى الحاجات، وحاجة األعمى 
إلى البصر أشــد من حاجة الفقير إلى المال، وأشــد مــن حاجته إلى الطعام والشــراب، قال 
رســول اهللا ژ : «ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيــــا، نفس اهللا عنه كربة من كرب 
يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه في الدنيا واآلخرة، واهللا في عون العبد ما 

دام العبد في عون أخيه»(2).
٭ ٭ ٭

رواه أبو داود، والبيهقي.  (1)
رواه مسلم.  (2)
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™HÉ°ùdG  ÜÉÑdG

É¡àYGQRh  AÉ°†YC’G  π≤æH  á≤∏©àªdG  á«¡≤ØdG  ™eÉéªdGh  äGhóædG  äGQGôb

تأسيساً على المقولة التي تقول: إن كتابة التاريخ وتوثيقه ال يقل أهمية عن صناعته، والحفاظ 
عليه وتســجيله أمام الباحثين من األجيال الحاضرة والمقبلة هو جزء من الحفاظ عليه؛ لذا جمعنا 

قرارات الندوات والمجامع الفقهية التي تتعلق بالموضوع والتي جاءت على النحو التالي(1):

:á«Ñ£dG  Ωƒ∏©∏d  á«eÓ°SE’G  áª¶æªdG  Ihóf

اجتمعت هذه الندوة التي تتميز دائماً بأنهــا تجمع بين صفوة من الفقهاء، وصفوة من األطباء، 
وكانت حول «بداية الحيــاة ونهايتها». وبعد إلقاء البحوث والمناقشــات المســتفيضة والمعّمقة من 

الحاضرين، انتهت الندوة ـ في ما يتعلق بنهاية الحياة ـ إلى ما يلي:

نهاية الحياة:
رأت الندوة أنــه في أكثر األحوال عندما يقع الموت، فال تقوم صعوبة في معرفته اســتنادًا  ـ  1

بّــي الظاهري الذي  إلى ما تعــارف عليه الناس من أمارات، أو اعتمادًا على الكشــف الط
يستبين غياب العالمات التي تميز الحّي من الميت.

تَبيــن للندوة أن هناك حــاالت قليلة العدد، وهــي عادة تكون تحت مالحظة طبية شــاملة  ـ  2
ودقيقة في المستشــفيات والمراكز الطبية المتخصصة ووحدات العناية المركزة، تكتســب 
أهميتها الخاصة من وجود الحاجة الماسة إلى تشخيص الوفاة فيها، ولو بقيت في الجسم 
عالمات تعارف الناس من قديم على أنها من عالمات الحياة، ســواء أكانت هذه العالمات 
تلقائية في بعض أعضاء الجسم أم كانت أثرًا من آثار أجهزة اإلنعاش الموصولة بالجسم.

وقد تدارســت الندوة ما ورد في كتب التراث الفقهي من األمــارات التي تدل على الموت،  ـ  3
واتضح لها أنه في غيبة نص شرعي ُيحّدد الموت تمثل هذه االجتهادات ما توفر آنذاك من 
معرفة طبية، ونظرا ألن تشخيص الموت والعالمات الدالة عليه كان على الدوام أمرا طبّيا 
يبيّن ِبُمقتضــاه الفقهاء أحكامهم الشــرعية، فقد عرض األطباء في النــدوة الرأي الطبي 

المعاصر في ما يختص بحدوث الموت.

د. يوســف القرضاوي، زراعة األعضاء في الشــريعة اإلســالمية؛ مؤتمر مجمع البحوث اإلسالمية الثالث عشــر، 13 ربيع أول   (1)
1430هـ الموافق 10 مارس 2009م.
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وضح للندوة بعد ما عرضه األطباء: أن المعتمد عليه عندهم في تشــخيص موت اإلنســان، هو  ـ  4
خمود منطقة المخ المنوطة بها الوظائف الحياتية األساسية، وهو ما يعبر عنه بموت جذع المخ.

إن تشــخيص موت جذع المّخ له شروطه الواضحة بعد استبعاد حاالت بعينها قد تكون فيها 
شبهة، وإن في وسع األطباء إصدار تشخيص مستقر ُيطمأَنّ إليه بموت جذع الدماغ.

إن أّياً من األعضاء أو الوظائف الرئيسية األخرى كالقلب والتنفس قد يتوقف موقتاً؛ ولكن يمكن 
إسعافه واســتنقاذ عدد من المرضى ما دام جذع المخ حيّاً... أما إن كان جذع المّخ قد مات فال 
أمل في إنقاذه، وإنما يكــون المريض قد انتهت حياته، ولو ظلت في أجهزة أخرى من الجســم 

بقية من حركة أو وظيفة، هي بال شك بعد موت جذع المخ صائرة إلى توقف وخمود تام.
اتجه رأي الفقهاء تأسيســاً على هذا العرض من األطباء إلى أن اإلنســان الذي يصل إلى  ـ  5

مرحلة مستيقنة هي موت جذع المخ، يعتبر قد اســتدبر الحياة، وأصبح صالحاً ألن تجرى 
عليه بعض أحكام الموت، قياساً ـ مع فارق معروف ـ على ما ورد في الفقه خاّصاً بالمصاب 

الذي وصل إلى حركة المذبوح.
أما تطبيق بقية أحكام المــوت عليه، فقد اتجه الفقهاء الحاضرون إلى تأجيله حتى تتوقف 

األجهزة الرئيسية.
وتوصي الندوة بأن تجرى دراسة تفصيلية أخرى لتحديد ما ُيعجل وما ُيؤجل من األحكام.

بناء علــى ما تقدم، اتفق الــرأي على أنه إذا تحقــق موت جذع المخ بتقريــر لجنة طبية  ـ  6
مختصة، جاز حينئٍذ إيقاف أجهزة اإلنعاش الصناعية.
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ان، في دورته الثالثة.  ة على مجمع الفقه اإلسالمي الدولي الذي عقد في َعمعرضت هذه القضي
ونوقشت مناقشات مستفيضة، انتهت إلى القرار رقم 17 (5/3) وهذا نصه:

ــان عاصمة المملكة  إن مجلــس مجمع الفقه اإلســالمي المنعقد فــي دورة مؤتمره الثالث بَعم»
األردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407هـ ، الموافق 11 - 16 أكتوبر 1986م، بعد التداول في سائر 
النواحــي التي أثيــرت حول موضوع «أجهزة اإلنعاش» واســتماعه إلى شــرح مســتفيض من األطباء 

المختصين، قرر ما يلي:
يعتبر شرعاً أن الشــخص قد مات، وتترتب جميع األحكام المقررة شــرعاً للوفاة عند ذلك إذا 

تبينت فيه إحدى العالمتين التاليتين:
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ا وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه. ـ  1 إذا توقف قلبه وتنفّسه توقفاً تاًمّ
إذا تعطلت جميــع وظائف دماغه تعّطًال نهائيّاً، وحكم األطبــاء االختصاصيون الخبراء بأن  ـ  2

هذا التعطل ال رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يســوغ رفع أجهــزة اإلنعاش المركبة على الشــخص، وإن كان بعض األعضاء، 

كالقلب مثًال، ال يزال يعمل آلياً بفعل األجهزة المركبة... واهللا أعلم.
الندوة الفقهية الطبية بالكويت حول زراعة األعضاء:

زراعة خاليا المّخ والجهاز العصبي:
عقدت المنظمة اإلســالمية للعلوم الطبية بالكويت باالشــتراك مع مجمع الفقه اإلسالمي التابع 
لمنظمة المؤتمر اإلســالمي ندوة فقهية بعنوان: «زراعة األعضاء» في الفتــرة ما بين 23 - 26 ربيع 

األول 1410هـ ـ 23 - 26 تشرين األول/أكتوبر 1989م. وقد توصلت الندوة للتوصيات اآلتية:
عرضت الندوة لموضوع خاليا المّخ والجهاز العصبي (وال يقصد بذلك نقل مخ إنســان إلنسان 
آخر)، والغرض من هذه الزراعة إما لعالج قصور خاليا معينة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية 
أو الهرمونية بالقدر الســوي، فيســتكمل هذا النقص بأن تودع في موطنها من المّخ خاليا مثيلة من 
مصدر آخر، أو لعبور فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض اإلصابات كما يســتبدل بقطعة من سلك 

تالف قطعة صالحة...
والمصدر األول للحصول على األنســجة هو الغّدة الكظرية للمريض نفسه، وترى الندوة أنه  –

ليس في ذلك من بأس شرعاً، وفيه ميزة القبول المناعي، ألن الخاليا من الجسم نفسه.
والمصدر الثاني: هو الحصول على األنســجة من خاليا حية من مّخ جنين باكر (في األسبوع  –

العاشر أو الحادي عشر).
وهناك طرق للحصول على هذه الخاليا:

الطريقة األولى: أخذها من جنين حيواني، وقد نجحت هــذه الطريقة بين فصائل مختلفة من 
الحيوان، ومن المأمول نجاحها باتخاذ االحتياطات الطبيــة الالزمة لتفادي الرفض المناعي، وترى 

الندوة أن ال مانع شرعاً من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها.
الطريقة الثانية: أخذها مباشــرة من الجنين اإلنســاني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً... 
وتســتتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخاليا من مّخه. وترى الندوة حرمة ذلك شرعاً 
إال إذا كان بعد إجهاض تلقائي أو إجهاض مشروع إلنقاذ حياة األم، وبالشروط التي ترد في موضوع 

االستفادة من األجنة.
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الطريقة الثالثة: وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طيّاته باستزراع خاليا المّخ في 
مزارع أجياالً بعد أجيال لِإلفادة منها، وال بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخاليا المستزرعة 

مشروعاً...

المولود الالدماغي:
المولود الالدماغي طالما ولد حياً بحياة جذع مخه ال يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه 

إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، وال فرق بينه وبين غيره من األسوياء في هذا الموضوع.
فإذا مات، فإن األخذ من أعضائه تراعى فيه األحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى 
من اإلذن المعتبر، وعدم وجود البديل، وتحقق الضرورة وغيرهــا، مما تضمنه القرار رقم (1) من 

قرارات مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الرابعة والذي جاء فيه:
أوًال: يجوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد 
من أن النفــع المتوقع من هــذه العملية أرجح من الضــرر المترتب عليها، وبشــرط أن يكون ذلك 
إليجاد عضو مفقود، أو إلعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو إلصالح عيب، أو إزالة دمامة تسبب 

للشخص أذى نفسياً أو عضوًيّا.
د  ثانياً: يجوز نقل العضو من جســم إنسان إلى جســم إنســان آخر، إن كان هذا العضو يتجد
تلقائيّــاً، كالدم والجلــد، ويراعى في ذلك اشــتراط كون البــاذل كامل األهلية، وتحقق الشــروط 

الشرعية المعتبرة.
ثالثاً: تجوز االســتفادة من جزء من العضو الذي اســتؤصل من الجســم لعلة َمَرِضية لشخص 

آخر، كأخذ قرنية العين إلنسان ما عند استئصال العين لِعلة َمَرضية.
رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حّي إلى إنسان آخر.

خامساً: يحرم نقل عضو من إنســان حّي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته، وإن لم تتوقف 
ا إن كان النقــل يعطل جزءًا من وظيفة  ســالمة أصل الحياة عليها، كنقل قرنية العينين كلتيهما، أم

أساسية، فهو محلّ بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.
سادســـاً: يجوز نقل عضو من ميّت إلى حّي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف ســالمة 
وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميّت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة 

ولّي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو ال ورثة له.
ســـابعاً: وتنبغي مالحظة أن االتفاق على جواز نقل العضو في الحاالت التي تم بيانها مشروط 

بأن ال يتم ذلك بوساطة بيع العضو؛ إذ ال يجوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع بحال ما.
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أما بذل المال من المســتفيد، ابتغاء الحصــول على العضو المطلوب عنــد الضرورة أو مكافأة 
وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر.

ثامناً: كل ما عدا الحــاالت والصور المذكورة، مما يدخل في أصــل الموضوع، فهو محل بحث 
بيّة واألحكام الشرعية. ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الط

وال ترى الندوة ما يمنع من إبقاء هذا المولود الالدماغي على أجهزة اإلنعاش إلى ما بعد موت 
جذع المخ (والذي يمكن تشخيصه) للمحافظة على حيوية األعضاء الصالحة للنقل توطئة لالستفادة 

منها بنقلها إلى غيره بالشروط المذكورة أعاله...

البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة:
عرضت الندوة للتوصيتين الثالثة عشــرة والرابعة عشــرة المتخذتين في النــدوة الثالثة التي 
عقدتها المنظمة اإلســالمية للعلوم الطبية في الكويت في الفترة 20 - 23 شعبان 1407هـ ، الموافق 
18 - 21 نيسان/أبريل 1987م، ونصها: إن الوضع األمثل في موضوع «مصير البويضات الملقحة» هو 
أن ال يكون هناك فائض منها، وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قصد االحتفاظ بالبويضات غير 

الملقحة مع إيجاد األسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوّي في ما بعد.
وتوصي الندوة أال يعرض العلماء للتلقيح إال العدد الذي ال يســبب فائضاً، فإذا روعي ذلك لم 

يحتج إلى البحث في مصير البويضات الملقحة الزائدة.
أما إذا حصل فائض فترى األكثرية أن البويضات الملقحة ليس لها حرمة شــرعية من أّي نوع، 

وال احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم، وإنه لذلك ال يمتنع إعدامها بأّي وسيلة.
ويرى البعض أن هذه البويضة الملقحة هي أول أدوار اإلنســان الذي كرمه اهللا تعالى، وفي ما 
بين إعدامها أو اســتعمالها فــي البحث العلمي أو تركها لشــأنها للموت الطبيعي يبــدو أن االختيار 

األخير أخفها حرمة، إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة.
واتفق الرأي على تأكيد التوصية الخامســة في «ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالم» من تحريم  –

اســتخدام البيضة الملقحة فــي امرأة أخــرى، وأنه ال بد مــن اتخاذ االحتياطــات الكفيلة 
بالحيلولة دون اســتعمال البيضــة الملقحة في حمل غير مشــروع، وكذلــك تأكيد التوصية 
الرابعة من ندوة اإلنجاب أيضاً بشأن التحذير من التجارب التي يراد بها تغيير فطرة اهللا أو 

استغالل العلم للشّر والفساد والتخريب، وتوصي الندوة بوضع الضوابط الشرعية لذلك.
وقد أقّرت الندوة التوصيتين وأضافت إليهما ما يأتي:
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باإلشــارة إلى ما جاء في صدر التوصية الثالثة عشــرة من أن الوضع األمثل لتفادي وجود أ ـ  
بويضات ملقحة زائدة باالعتماد علــى حفظ البويضات غير ملقحة للســحب منها، أحاطت 
الندوة علماً بأن ذلك أصبح ممِكناً تقنياً وأخذت به بعض البالد األوروبية (ألمانيا الغربية).

على رأي األكثرية (الذي خالفه البعض) من جواز إعدام البويضات الملقحة قبل انغراســها ب ـ  
في الرحم بأي وسيلة، ال مانع من إجراء التجارب العلمية المشروعة من دون التنبيه عليها، 
واعترض البعض على ذلك تماماً. وتوصي الندوة بتكوين لجنة لتحديد ضوابط المشروعية.

استخدام األجنة مصدراً لزراعة األعضاء وإجراء التجارب عليها:
ترى الندوة أنه ال يجوز اســتخدام األجنة مصدرًا لألعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر، أو 

التجارب عليها إال بضوابط ال بد من توافرها بحسب الحاالت التالية:
ال يجوز إحداث إجهاض من أجل اســتخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر  –

على اإلجهاض التلقائي أو اإلجهاض للعذر الشرعي.
إذا كان الجنين قابًال الســتمرار الحياة فينبغي أن يتجه العالج الطبي إلى اســتبقاء حياته  –

والمحافظة عليها، ال إلى استثماره لزراعة األعضاء.
ال يجوز أن تخضع عمليات زرع األعضاء لألغراض التجارية على اإلطالق. –
ال بد أن يسند اإلشراف على هذه األمور إلى هيئة معتبرة موثوقة. –
وفي كافة األحوال يجب احترام جسم اإلنسان وتكريمه. –

زرع األعضاء التناسلية:
ًال: الغدد التناسلية: أو

انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يســتمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية 
للمنقــول منه حتى بعد زرعهمــا في متلق جديد، فــإن زرعهما محّرم مطلقاً؛ نظــرًا ألنه يفضي إلى 
اختالط األنساب، وتكون ثمرة اإلنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج.

ثانياً: األعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية:
رأت النــدوة باألكثريــة أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناســلي ما عدا العــورات المغلظة التي 
ال تنقل الصفات الوراثية جائز لضرورة مشروعة، ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في 

القرار رقم (1) من قرارات الندوة الرابعة لمجمع الفقه اإلسالمي المشار إليه سابقاً.
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تدعــو الندوة جميــع الحكومات اإلســالمية بأن تســعى لوضع تشــريعات لضمــان تنفيذ هذه 
التوصيات...
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وصدر بشــأن موضوع زراعة األعضاء قرار من المجمع الفقهي اإلســالمي التابع لرابطة العالم 
اإلسالمي، هذا نّصه:

«فإن مجلس المجمع الفقهي اإلســالمي في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم اإلسالمي 
في مكــة المكرمة في الفترة من يوم الســبت 28 ربيع اآلخــر 1405هـ ، إلى يــوم االثنين 7 جمادى 
األولى 1405هـ الموافــق 19 - 28 كانون الثاني/يناير 1985م قد نظر فــي موضوع أخذ بعض أعضاء 
اإلنسان، وزرعها في إنسان آخر، مضطر إلى ذلك العضو، لتعويضه عن مثيله المعطل فيه، مما توصل 
إليه الطب الحديث، وأنجزت فيه إنجازات عظيمة األهمية بالوســائل الحديثة، وذلك بناء على الطلب 

المقدم إلى المجمع الفقهي، من مكتب رابطة العالم اإلسالمي في الواليات المتحدة األمريكية.
 واستعرض المجمع الدراسة التي قدمها فضيلة األستاذ الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحٰمن البسام 
في هذا الموضوع، وما جــاء فيها من اختالف الفقهاء المعاصرين في جــواز نقل األعضاء وزرعها، 

واستدالل كل فريق منهم على رأيه باألدلة الشرعية التي رآها.
وبعد المناقشــة المســتفيضة بين أعضاء مجلس المجمع، رأى المجلس أن اســتدالالت القائلين 

بالجواز هي الراجحة، ولذلك انتهى المجلس إلى القرار التالي:
 أوًال: إن أخذ عضو من جســم إنســان حي، وزرعه في جسم إنســان آخر، مضطر إليه إلنقاذ 
حياتــه، أو الســتعادة وظيفة من وظائف أعضائه األساســية، هــو عمل جائز ال يتنافــى مع الكرامة 
اإلنســانية، بالنســبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة، وإعانة خيرة للمزروع فيه، وهو عمل 

مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية:
ع به ضررًا يخل بحياته العادية، ألن القاعدة الشرعية: «أن  ـ  1 أال يضر أخذ العضو من المتبر

الضرر ال يزال بضرر مثله وال بأشـــد منه»، وألن التبرع حينئذ يكون مــن قبيل اإللقاء 
بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعاً.

أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع من دون إكراه. ـ  2
أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر. ـ  3
أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً. ـ  4
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ثانياً: تعتبر جائزة شرعاً بطريق األولوية الحاالت التالية:
أخذ العضو من إنسان ميت إلنقاذ إنســان آخر مضطر إليه، بشرط أن يكون المأخوذ منه  ـ  1

مكلفا، وقد أذن بذلك حالة حياته.
أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاً، أو غيره عند الضرورة، لزرعه في إنسان  ـ  2

مضطر إليه.
أخذ جزء من جسم اإلنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعة من جلده أو  ـ  3

عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.
وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جســم اإلنسان لعالج حالة مرضية فيه،  ـ  4

كالمفاصل وصمام القلب وغيرهما، فكل هذه الحاالت األربع يرى المجلس جوازها شــرعاً 
بالشروط السابقة. انتهى(1).
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بشأن انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حّياً كان أو ميتاً
د خاتم النبيين وعلى آله وصحبه  الحمد هللا رّب العالمين والصالة والســالم على ســيدنا محم
أجمعين. إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية 

السعودية من 18 - 23 صفر 1408هـ الموافق 6 - 11 شباط (فبراير) 1988م،

العه على األبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع اإلنسان  بعد اط
بأعضاء جســم إنســان آخر حيّاً أو ميّتاً، وفــي ضوء المناقشــات التي وجهت األنظــار إلى أن هذا 
الموضوع أمر واقع فرضه التقــدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه اإليجابية المفيدة والمشــوبة في 
كثير من األحيان باألضرار النفســية واالجتماعية الناجمة عن ممارســته من دون الضوابط والقيود 
الشرعية التي تصان بها كرامة اإلنسان، مع إعمال مقاصد الشريعة اإلسالمية الكفيلة بتحقيق كل ما 
هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلــى التعاون والتراحم واإليثار، وبعد حصر هذا 
الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقســيماته وصوره وحاالته التي يختلف 

الحكم تبعاً لها، قرر ما يلي:

وقد شــارك في هذه الجلسة فريق من األطباء المتخصصين، لمناقشــة هذا الموضوع، وهم: د. محمد علي البار. ود. عبد اهللا   (1)
باسالمة. ود. خالد أمين محمد حسن. ود. عبد المعبود عمارة السيد. ود. عبد اهللا جمعة. ود. غازي الحاجم.
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من حيث التعريف والتقسيم:
أوالً: يقصد هنا بالعضو أّي جزء من اإلنسان، من أنسجة وخاليا ودماء ونحوها، كقرنية العين، 

سواء أكان متصًال به، أم انفصل عنه.
ثانياً: االنتفاع الذي هو محل البحث، هو اســتفادة دعت إليها ضرورة المستفيد الستبقاء أصل 
الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه. على أن يكون المستفيد 

يتمتع بحياة محترمة شرعاً.
ثالثاً: تنقسم صور االنتفاع هذه إلى األقسام التالية:

نقل العضو من حي. ـ  1
نقل العضو من ميت. ـ  2
النقل من األجنة. ـ  3

الصورة األولى: وهي نقل العضو من حي، تشمل الحاالت التالية:
نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف أ ـ  

والعظام واألوردة والدم ونحوها.
نقل العضو من جســم إنسان حي إلى جسم إنســان آخر، وينقسم العضو في هذه الحالة ب ـ  

إلى ما تتوقف عليه الحياة وما ال تتوقف عليه.

أما ما تتوقف عليــه الحياة، فقد يكون فرديــاً، وقد يكون غير فردي، فــاألول كالقلب والكبد، 
والثاني كالكلية والرئتين.

وأما ما ال تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما ال يقوم بها، ومنه 
ما يتجدد تلقائياً كالدم، ومنه ما ال يتجدد، ومنه ما له تأثير على األنســاب والموروثات والشــخصية 

العامة، كالخصية والمبيض وخاليا الجهاز العصبي، ومنه ما ال تأثير له على شيء من ذلك.
الصورة الثانية: وهي نقل العضو من ميت:

ويالحظ أن الموت يشمل حالتين:
الحالة األولى: موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطًال نهائياً ال رجعة فيه طبّيّاً.

الحالة الثانية: توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ال رجعة فيه طبياً.
فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة.
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الصورة الثالثة: وهي النقل من األجنة، وتتم االستفادة منها في ثالث حاالت:
حالة األجنة التي تسقط تلقائياً.

حالة األجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي.
حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم.

من حيث األحكام الشرعية:
 ًال: يجوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن أو
النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك إليجاد عضو مفقود أو 

إلعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو إلصالح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسًيّا أو عضوًيّا.
ثانياً: يجوز نقل العضو من جســم إنسان إلى جســم إنســان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد 
تلقائيــاً، كالدم والجلــد، ويراعى في ذلك اشــتراط كون البــاذل كامل األهلية، وتحقق الشــروط 

الشرعية المعتبرة.
ثالثاً: تجوز االســتفادة من جزء من العضو الذي اســتؤصل من الجســم لِعلة مرضية لشخص 

آخر، كأخذ قرنية العين إلنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.

خامســـاً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساســية في حياته وإن لم تتوقف 
ســالمة أصل الحياة عليها كنقل قرنيــة العين كلتيهما، أمــا إن كان النقل يعطل جــزءًا من وظيفة 

أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.
سادســـاً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف ســالمة 
وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة 

ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو ال ورثة له.
سابعاً: وتنبغي مالحظة: أن االتفاق على جواز نقل العضو في الحاالت التي تم بيانها، مشروط 
بأن ال يتم ذلك بواســطة بيع العضو؛ إذ ال يجوز إخضاع أعضاء اإلنســان للبيــع بحال ما. أما بـذل 
المال من المســتفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل 

اجتهاد ونظر.
ثامناً: كل مــا عدا الحاالت والصور المذكــورة، مما يدخل في أصل الموضــوع، فهو محل بحث 
ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة، على ضوء المعطيات الطبية واألحكام الشرعية.
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وقد أجمع الفقهاء على جواز نقل األعضاء من الحيوان إلى اإلنســان، سواء كان ذلك الحيوان 
طاهرًا (مذكى) أم نجساً (غير مذكى أو خنزير) متى تعين ذلك.

وعندهم ذلك أهون من نقل األعضاء من إنسان آخر حياً أو ميتاً.
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بشأن زراعة خاليا المخ والجهاز العصبي
وقد قام كذلك مجمع الفقه اإلســالمي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلســالمي بدراسة 

هذه الموضوعات، وأصدر فيها قرارات تضمنت الشروط والضوابط لها، وهي:

«إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية 
العه على  الســعودية من 17 - 23 شــعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار (مــارس) 1990م، بعد اط
األبحــاث والتوصيــات المتعلقة بهذا الموضــوع الذي كان أحــد موضوعات النــدوة الفقهية الطبية 
السادســة المنعقدة في الكويت من 23 - 26 ربيع األول 1410هـ ، الموافق 23 - 26 تشــرين األول/

أكتوبر 1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية.

وفي ضــوء ما انتهت إليه الندوة المشــار إليها من أنه ال يقصد من ذلك نقل مخ إنســان إلى 
إنســان آخر، وإنما الغرض من هذه الزراعة عــالج قصور خاليا معينة في المخ عــن إفراز مادتها 
الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي، فتودع في موطنها خاليا مثيلة من مصدر آخر، أو عالج فجوة 

في الجهاز العصبي نتيجة بعض اإلصابات، قرر:

أوًال: إذا كان المصــدر للحصول على األنســجة هو الغدة الكظرية للمريض نفســه، وفيه ميزة 
القبول المناعي؛ ألن الخاليا من الجسم نفسه، فال بأس من ذلك شرعاً.

ثانياً: إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني، فال مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها 
ولم يترتب على ذلك محاذير شــرعية، وقد ذكر األطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة 

من الحيوان، ومن المأمول نجاحها باتخاذ االحتياطات الطبية الالزمة لتفادي الرفض المناعي.
ثالثاً: إذا كان المصدر للحصول على األنســجة هو خاليا حية من مخ جنين باكر (في األسبوع 

العاشر أو الحادي عشر) فيختلف الحكم على النحو التالي:

الطريقة األولى: أخذها مباشرة من الجنين اإلنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً، أ ـ  
وتســتتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذها الخاليا من مخه، ويحرم ذلك شرعاً 
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إال إذا كان بعــد إجهاض طبيعي غير متعمد، أو إجهاض مشــروع إلنقاذ حياة األم وتحقق 
موت الجنين، مع مراعاة الشــروط التي سترد في موضوع االستفادة من األجنة في القرار 

رقم (6/8/59) لهذه الدورة.

الطريقة الثانية: وهي طريقة قد يحملها المســتقبل القريب في طياته باســتزراع خاليا ب ـ  
المخ في مــزارع لإلفــادة منها، وال بــأس في ذلــك شــرعاً إذا كان المصــدر للخاليا 

المستزرعة مشروعاً، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع.

رابعاً: المولود الالدماغي: طالما ولد حياً ال يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى 
أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، وال فرق بينه وبين غيره من األسوياء في هذا الموضوع، فإذا 
مات فإن األخذ من أعضائه تراعى فيه األحكام والشــروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من 
اإلذن المعتبــر، وعدم وجــود البديل، وتحقق الضــرورة وغيرها، مما تضمنــه القرار رقم 26 
(4/1) مــن قرارات الــدورة الرابعــة لهذا المجمــع. وال مانع شــرعاً من إبقاء هــذا المولود 
الالدماغي على أجهزة اإلنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ ـ والذي يمكن تشخيصه ـ للمحافظة 
على حيوية األعضاء الصالحة للنقل، توطئة لالســتفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار 

إليها... واهللا أعلم».

:(6/8)  57ºbQ  »dhódG  »eÓ°SE’G  ¬≤ØdG  ™ªée  QGôb

بشأن زراعة األعضاء التناسلية
«إن مجلس مجمع الفقه اِإلســالمي المنعقد في دورة مؤتمره الســادس بجــدة في المملكة 
العربية الســعودية من 17 إلى 23 شــعبان 1410هـ ، الموافق 14 - 20 آذار/مارس 1990م، بعد 
العه علــى األبحاث والتوصيــات المتعلقة بهذا الموضــوع الذي كان أحــد موضوعات الندوة  اط
الفقهيــة الطبية السادســة المنعقدة في الكويت مــن 23 إلى 26 ربيــع األول 1410هـ الموافق 
23 - 26 تشرين األول/أكتوبر1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة اِإلسالمية للعلوم 

ر ما يلي: الطبية. قر

أوًال: زرع الغدد التناسلية:
بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول 

منه حتى بعد زرعها في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.
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ثانياً: زرع أعضاء الجهاز التناسلي:
زرع بعض أعضاء الجهاز التناســلي التي ال تنقل الصفات الوراثية ـ ما عدا العورات المغلظة ـ 
جائز لضرورة مشروعة، ووفق الضوابط والمعايير الشــرعية المبينة في القرار رقم 26(4/1) لهذا 

المجمع... واهللا أعلم».

قرار رقم 58(6/9) بشأن عضو استؤصل في حد أو قصاص:
«إن مجلس مجمع الفقه اِإلســالمي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية 
العه على  الســعودية من 17 إلى 23 شــعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار/مارس 1990م، بعد اط
األبحاث والتوصيات المتعلّقة بخصوص موضوع زراعة عضو اســتؤصل في حد أو قصاص، واســتماعه 
للمناقشات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، 

وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة.
ونظرًا إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلــب الفورية في عرف الطب الحديث، فال يكون ذلك 

إال بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته، قرر:
أوًال: ال يجوز شــرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد؛ ألن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كامًال 

للعقوبة المقّررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
ثانياً: بما أن القصاص قد شــرع ِإلقامــة العدل وإنصــاف الُمجنى عليه، وصون حــقّ الحياة 
للمجتمع، وتوفير األمن واالســتقرار، فإنه ال يجوز إعادة عضو اســتؤصل تنفيــذًا للقصاص، إال في 

الحاالت التالية:
أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.أ ـ  
أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.ب ـ  

ثالثاً: يجوز إعــادة العضو الذي اســتؤصل في حد أو قصاص بســبب خطأ فــي الحكم أو في 
التنفيذ... واهللا أعلم».

قرار رقم 56 (6/7) بشأن استخدام األجنة مصدراً لزراعة األعضاء:
«إن مجلس مجمع الفقه اِإلســالمي المنعقــد في دورة مؤتمره الســادس بجدة في المملكة 
العربية الســعودية من 17 - 23 شــعبان 1410هـ الموافــق 14 - 20 آذار/مــارس 1990م، بعد 
العــه على األبحاث والتوصيــات المتعلقة بهــذا الموضوع الذي كان أحــد موضوعات الندوة  اط
الفقهية الطبية السادســة المنعقــدة في الكويت مــن 23 - 26 ربيــع األول 1410هـ ، الموافق 
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23 - 26 تشــرين األول/أكتوبــر 1990م، بالتعاون بين هــذا المجمع وبين المنظمة اِإلســالمية 
للعلوم الطبية، قرر ما يلي:

أوالً ـ ال يجوز اســتخدام األجنة مصدرًا لألعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إال في حاالت 
بضوابط ال بد من توافرها:

ال يجــوز إحداث إجهاض من أجل اســتخدام الجنين لــزرع أعضائه في إنســان آخر، بل أ ـ  
يقتصر اِإلجهاض على اِإلجهاض الطبيعي غير المتعمد واِإلجهاض للعذر الشرعي، وال يلجأ 

ِإلجراء العملية الجراحية الستخراج الجنين إال إذا تعينت ِإلنقاذ حياة األم.

إذا كان الجنين قابًال الستمرار الحياة، فيجب أن يتجه العالج الطبي إلى استبقاء حياته ب ـ  
والمحافظة عليها، ال إلى اســتثماره لزراعة األعضاء. وإذا كان غير قابل الستمرار الحياة 
فال يجوز االســتفادة منه إال بعد موته بالشــروط الواردة في القرار رقم 26 (4/1) لهذا 

المجمع.

ثانياً: ال يجوز أن تخضع عمليات زرع األعضاء لألغراض التجارية على اِإلطالق.
ثالثاً: ال بد أن يســند اِإلشــراف على عمليات زراعة األعضاء إلى هيئــة متخصصة موثوقة... 

واهللا أعلم».

,»eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  á£HGôd  ™HÉàdG  »eÓ°SE’G  »¡≤ØdG  ™ªéªdG  äGQGôb
»eÓ°SE’G  ôªJDƒªdG  áª¶æe  øY  ≥ãÑæªdG  »dhódG  »eÓ°SE’G  ¬≤ØdG  ™ªéeh

القرار األول بشأن موضوع زراعة األعضاء(1)
إن مجلــس المجمع الفقهي اإلســالمي في دورته الثامنــة المنعقدة بمبنــى رابطة العالم 
اإلسالمي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع اآلخر 1405هـ إلى يوم االثنين 
7 جمادى األولى 1405هـ الموافق 19 - 28 يناير 1985م قد نظر في موضوع أخذ بعض أعضاء 
اإلنسان، وزرعها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضو لتعويضه عن مثيله المعطل فيه، مما 
توصل إليه الطب الحديث، وأنجــزت فيه إنجازات عظيمة األهمية بالوســائل الحديثة؛ وذلك 
بناء على الطلــب المقدم إلى المجمع الفقهي من مكتب رابطة العالم اإلســالمي في الواليات 

المتحدة األمريكية.

ـ ، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث اإلســالمية  د. عبد الســالم العبــادي ـ األمين العام لمجمع الفقه اإلســالمي الدولي   (1)
الثالث عشر، 10 - 12 مارس 2009م.
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واستعرض المجمع الدراسة التي قدمها فضيلة األستاذ الشيخ: عبد اهللا بن عبد الرحٰمن البسام 
في هذا الموضوع، وما جــاء فيها من اختالف الفقهاء المعاصرين في جــواز نقل األعضاء وزرعها، 
واســتدالل كل فريق منهم على رأيه باألدلة الشــرعية التي رآها.. وبعد المناقشات المستفيضة بين 

أعضاء مجلس المجمع، رأى المجلس أن استدالالت القائلين بالجواز هي الراجحة.
وقرر ما يلي:

ًال: إن أخذ عضو من جسم إنسان حّي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه إلنقاذ حياته،  أو
أو الســتعادة وظيفة من وظائف أعضائه األساســية، هو عمل جائز ال يتنافى مع الكرامة اإلنســانية 
بالنسبة للمأخوذ منه؛ كما أن فيه مصلحة كبيرة، وإعانة خيرة للمزروع فيه، وهو عمل مشروع وحميد 

إذا توافرت فيه الشروط التالية:
ع به ضررًا يخل بحياته العادية؛ ألن القاعدة الشرعية: «أن  ـ  1 أال يضر أخذ العضو من المتبر

الضرر ال يزال بضرر مثله وال بأشـــد منه»؛ وألن التبرع حينئذ يكون مــن قبيل اإللقاء 
بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعاً.

أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع من دون إكراه. ـ  2
أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر. ـ  3
أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محقّقاً في العادة أو غالباً. ـ  4

ثانياً: تعتبر ـ جائزة شرعاً بطريق األولوية ـ الحاالت التالية:
أخذ العضو من إنسان ميت إلنقاذ إنســان آخر مضطر إليه، بشرط أن يكون المأخوذ منه  ـ  1

مكلفاً، وقد أذنت بذلك حالة حياته.
وأن يؤخــذ العضو من حيوان مأكول ومذكــى مطلقاً ـ أو غيره عند الضــرورة ـ لزرعه في  ـ  2

إنسان مضطر إليه.
أخذ جزء من جسم اإلنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعة من جلده أو  ـ  3

عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.
وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جســم اإلنسان لعالج حالة مرضية فيه،  ـ  4

كالمفاصل، وصمام القلب، وغيرهما، فكل هذه الحاالت األربع يرى المجلس جوازها شرعاً 
بالشروط السابقة.

ثالثاً: وكذلك بحث مجمع الفقه اإلســالمي الدولي في دورته الرابعة التي عقدت سنة 1988م 
موضوع زراعة األعضاء، وقدمت له البحوث التالية:
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د علي البار. – انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيّاً كان أو ميتاً للدكتور: محم
د أيمن صافي. – غرس األعضاء في جسم اإلنسان: مشاكله االجتماعية وقضاياه الفقهية للدكتور: محم
التشريح الجثماني والنقل والتعويض اإلنساني للدكتور: بكر بن عبد اهللا أبو زيد. –
د ســعيد رمضان  – انتفاع اإلنســان بأعضاء جســم إنســان آخر حيّاً كان أو ميتاً للدكتور: محم

البوطي.
انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيّاً كان أو ميتاً للدكتور: حسن علي الشاذلي. –
انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيّاً كان أو ميتاً للشيخ: خليل محيى الدين الميس. –
انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيّاً كان أو ميتاً للدكتور: عبد السالم داود العبادي. –
انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيّاً كان أو ميتاً للشيخ: آدم عبد اهللا علي. –
د بن عبد الرحٰمن. – انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيّاً كان أو ميتاً للشيخ: محم

واتخذ المجمع القرار التالي:
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ـ جدة ـ السعودية 6 - 11 فبراير 1988م.

قرار رقم: 26 «4/1»(1) بشأن انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حّياً كان أو ميتاً
إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي الدولــي المنعقد في دورة مؤتمره الرابــع بجدة في المملكة 

العربية السعودية من 18 - 23 جمادى اآلخرة 1408هـ الموافق 6 - 11 شباط «فبراير» 1988م.
العه على األبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع اإلنسان  بعد اط

بأعضاء جسم إنسان آخر حيّاً أو ميتاً.
وفي ضوء المناقشــات التي وجهت األنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع َفَرَضه التقدم العلمي 
والطبــي، وظهرت نتائجــه اإليجابية المفيدة، والمشــوبة في كثيــر من األحيان باألضرار النفســية 
واالجتماعيــة الناجمة عن ممارســته مــن دون الضوابط والقيود الشــرعية التي تصــان بها كرامة 
اإلنســان، مع إعمال مقاصد الشريعة اإلسالمية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد 

والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم واإليثار.
وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقســيماته وصوره 

وحاالته التي يختلف الحكم فيها تبعاً لها.
قرر ما يلي:

مجلة المجمع: العدد الرابع، ج 1، ص 89.  (1)
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من حيث التعريف والتقسيم:
ًال: يقصد هنا بالعضو أي جزء من اإلنسان، من أنسجة وخاليا ودماء ونحوها، كقرنية العين  أو

سواء أكان متصًال به، أم انفصل عنه.
ثانياً: االنتفاع ـ الذي هو محل البحث ـ هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد الستبقاء أصل 
الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه، على أن يكون المستفيد 

يتمتع بحياة محترمة شرعاً.
ثالثاً: تنقسم صورة االنتفاع هذه إلى األقسام التالية:

نقل العضو من حي. ـ  1
نقل العضو من ميت. ـ  2
النقل من األجنة. ـ  3

الصورة األولى: وهي نقل العضو من حي، تشمل الحاالت التالية:
نقل العضــو من مــكان من الجســد إلى مكان آخر من الجســد نفســه، كنقــل الجلد، أ ـ  

والغضاريف، والعظام، واألوردة، والدم ونحوها.
نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر، وينقسم العضو ـ في هذه الحالة  ـ ب ـ  

إلى ما تتوقف عليه الحياة وما ال تتوقف عليه.
أمــا ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكــون فردّياً، وقد يكون غير فردي، فــاألول: كالقلب والكف، 
والثاني: كالكلية والرئتين؛ وأما ما ال تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم 
ومنه مــا ال يقوم بها، ومنــه ما يتجدد تلقائيّــاً كالدم ومنه مــا ال يتجدد، ومنه ما لــه تأثير على 
األنساب والموَرثات والشخصية العامة كالخصية والمبيض وخاليا الجهاز العصبي، ومنه ما ال تأثير 

له على شيء من ذلك.
الصورة الثانية: وهي نقل العضو من ميت:

ويالحظ أن الموت يشمل حالتين:
الحالة األولى: موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطًال نهائيّاً ال رجعة فيه طبيّاً.

الحالة الثانية: توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ال رجعة فيه طبيّاً؛ فقد روعي في كلتا الحالتين 
قرار المجمع في دورته الثالثة(1).

انظر القرار رقم: 17 «3/5».  (1)
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الصورة الثالثة: وهي النقل من األجنة، وتتم االستفادة منها في ثالث حاالت:
حالة األجنة التي تسقط تلقائيّاً.

حالة األجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي.
حالة «اللقائح المستنبتة خارج الرحم».

من حيث األحكام الشرعية:
أوًال: يجوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد 
من أن النفــع المتوقع من هــذه العملية أرجح من الضــرر المترتب عليها، وبشــرط أن يكون ذلك 
إليجاد عضو مفقود أو إلعادة شــكله أو وظيفته المعهودة له، أو إلصالح عيب أو إزالة دمامة تسبب 

للشخص أذى نفسيّاً أو عضوّياً.

ثانياً: يجوز نقل العضو من جســم إنسان إلى جســم إنســان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد 
تلقائيّــاً، كالدم والجلــد، ويراعى في ذلك اشــتراط كون البــاذل كامل األهلية، وتحقق الشــروط 

الشرعية المعتبرة.

ثالثاً: تجوز االســتفادة من جزء من العضو الذي اســتؤصل من الجســم لعلة مرضية لشخص 
آخر، كأخذ قرنية العين إلنسان ما عند استئصال العين لِعلة َمَرضية.

رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
خامســـاً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساســية في حياته وإن لم تتوقف 
ســالمة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينيــن كلتيهما؛ أما إن كان النقل يعطــل جزءًا من وظيفة 

أساسية فهو محل بحث ونظر كما سيأتي في الفقرة الثامنة.

سادســـاً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف ســالمة 
وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة 

ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو ال ورثة له.

سابعاً: وتنبغي مالحظة: إن االتفاق على جواز نقل العضو في الحاالت التي تم بيانها، مشروط 
بأن ال يتم ذلك بوساطة بيع العضو؛ إذ ال يجوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع بحال ما.

أما بذل المال من المســتفيد ابتغاء الحصول علــى العضو المطلوب عند الضــرورة أو مكافأة 
وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر.
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ثامناً: كل ما عدا الحاالت والصور المذكورة ـ مما يدخــل في أصل الموضوع ـ فهو محل بحث 
ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية واألحكام الشرعية.
ثالثاً: وفي دورة مجمع الفقه اإلســالمي الدولي السادســة عالج عدة موضوعــات تفصيلية في 

مجال زراعة األعضاء هي:

الموضوع األول: زراعة خاليا المخ والجهاز العصبي.
وقدمت فيه البحوث التالية:

د عبد اللطيف صالح الفرفور. – زراعة خاليا الجهاز العصبي وبخاصة المخ للدكتور: محم
د المختار السالمي. – زراعة خاليا الجهاز العصبي خاصة المخ للشيخ: محم
د عبد القادر. – زراعة األعضاء وحكمه في الشريعة اإلسالمية للشيخ: الشريف محم
زراعة خاليا المخ: مجاالته الحالية وآفاقه المستقبلية للدكتور: المختار المهدي. –

الموضوع الثاني: مدى االســـتفادة من المولود الالدماغي واألجنة المجهضة أو 
الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة األعضاء.

وقدمت فيه البحوث التالية:
د علي البار. – إجراء التجارب على األجنة المجهضة واألجنة المستنبتة للدكتور: محم
االستفادة من األجنة المجهضة أو الزائدة على الحاجة في التجارب العلمية وزراعة األعضاء  –

للدكتور: مأمون الحاج إبراهيم.
حكم االستفادة من األجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة للدكتور: عبد السالم العبادي. –
االســتفادة من األجنة المجهضــة والفائضة في زراعــة األعضاء وإجراء التجــارب للدكتور:  –

عبد اهللا حسين باسالمة.
اســتخدام األجنة في البحث والعالج والوليد عديم الدماغ مصدرًا لزراعة األعضاء الحيوية  –

للدكتور: حسان حتحوت.
حقيقة الجنين وحكم االنتفاع به في زراعة األعضاء والتجــارب العلمية، وحكم زراعة خاليا  –

د نعيم ياسين. الدماغ والجهاز العصبي للدكتور: محم
حكم االنتزاع لعضو من مولود حي عديم الدماغ للدكتور: بكر بن عبد اهللا أبو زيد. –
االستفادة من األجنة المجهضة أو الزائدة على الحاجة في التجارب العلمية وزراعة األعضاء  –

للدكتور: عمر بن سليمان األشقر.
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د عبده عمر. – زراعة األعضاء من األجنة المجهضة للشيخ: محم
واتخذ في الموضوعين القرار التالي:

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ـ جدة ـ السعودية 14 - 20 مارس 1990م.

قرار رقم: 54 «6/5»(1) بشأن زراعة خاليا المخ والجهاز العصبي
 أوًال: إذا كان المصــدر ـ للحصول على األنســجة ـ هو الغدة الكظرية للمريض نفســه ـ وفيه 

ميزة القبول المناعي؛ ألن الخاليا من الجسم نفسه ـ فال بأس من ذلك شرعاً.
ثانياً: إذا كان المصدر هــو أخذها من جنين حيوانــي، فال مانع من هــذه الطريقة إن أمكن 
نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية، وقد ذكر األطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل 
مختلفة من الحيوان، ومــن المأمول نجاحها لإلنســان باتخاذ االحتياطات الطبيــة الالزمة لتفادي 

الرفض المناعي.
ثالثـــاً: إذا كان المصدر ـ للحصول على األنســجة ـ هــو خاليا حية من مخ جنيــن باكر ـ في 

األسبوع العاشر أو الحادي عشر ـ فيختلف الحكم على النحو التالي:
الطريقة األولى: أخذها مباشرة من الجنين اإلنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحيّاً، أ ـ  

وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخاليا من مخه، ويحرم ذلك شرعاً إال 
إذا كان بعد إجهاض طبيعي غير متعمد أو إجهاض مشــروع إلنقاذ حياة األم وتحقق موت 
الجنين، مع مراعاة الشروط التي ســترد في موضوع االستفادة من األجنة في القرار رقم 

59 «6/8» لهذه الدورة.

الطريقة الثانية: وهي طريقة قد يحملها المســتقبل القريب في طياته باســتزراع خاليا ب ـ  
المخ في مــزارع لإلفــادة منها، وال بــأس في ذلــك شــرعاً إذا كان المصــدر للخاليا 

المستزرعة مشروعاً، وُحِصَل عليها على الوجه المشروع.

رابعاً: المولود الالدماغي: طالما ولد حيّاً، ال يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن 
يتحقــق موته بموت جذع دماغه، وال فرق بينه وبين غيره من األســوياء في هذا الموضوع، فإذا مات 
فإن األخذ من أعضائــه تراعى فيه األحكام والشــروط المعتبرة في نقل أعضــاء الموتى من اإلذن 
المعتبر، وعدم وجــود البديل، وتحقق الضرورة وغيرهــا، مما تضمنه القرار رقــم 26 «4/1» من 
قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع، وال مانع شــرعاً من إبقاء هذا المولود الالدماغي على أجهزة 

مجلة المجمع: العدد السادس، ج 3، ص 1739.  (1)



فـــقــــه الــتــوقــــع532 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

اإلنعاش إلى مــا بعد موت جذع المــخ ـ والذي يمكن تشــخيصه ـ للمحافظة علــى حيوية األعضاء 
الصالحة للنقل، توطئة لالستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها.

الموضوع الثالث: نقل بعض األجهزة التناسلية:
وقدمت فيه البحوث التالية:

إمكانية نقل األعضاء التناسلية في المرأة للدكتور: طلعت أحمد القصبي. –
أحكام نقل الخصيتين والمبيضين وأحكام نقل أعضاء الجنين الناقص الخلقة في الشــريعة  –

اإلسالمية للدكتور: خالد رشيد الجميلي.
د سليمان األشقر. – نقل وزراعة األعضاء التناسلية للدكتور: محم
د علي البار. – زرع الغدد التناسلية واألعضاء التناسلية للدكتور: محم
زراعة الغدد التناســلية أو زراعة رحم المرأة في رحم امرأة أخرى للدكتور: حمداتي شبيهنا  –

ماء العينين.
زراعة األعضاء التناســلية والغدد التناســلية للمرأة والرجل للدكتورة: صديقة علي العوضي  –

د نجيب. والدكتور كمال محم
الوثائق والبيان الختامي والتوصيات للندوة الفقهية الطبية الخامســة المنعقدة في الكويت  –

في الفترة من 23 - 26 ربيع األول 1410هـ الموافق 23 - 26 أكتوبر 1989م.
واتخذت فيه القرارات التالية:

قرار رقم: 55 «6/6»(1) بشأن البييضات الملقحة الزائدة على الحاجة
العه على األبحاث والتوصيات المتعلقــة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة  بعد اط
الفقهية الطبية السادســة المنعقدة في الكويت من 23 - 26 ربيــع األول 1410هـ الموافق 23 - 26 

أكتوبر 1990م، بالتعاون بين هذا المجمع والمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية.
الع على التوصيتين «الثالثة عشرة والرابعة عشرة» المتخذتين في الندوة الثالثة التي  وبعد االط
عقدتها المنظمة اإلســالمية للعلوم الطبية فــي الكويت 20 - 23 شــعبان 1407هـ الموافق 18 - 21 
إبريل 1987م بشأن مصير البييضات الملقحة، والتوصية الخامسة للندوة األولى للمنظمة اإلسالمية 
للعلــوم الطبية المنعقدة فــي الكويت 11 - 14 شــعبان 1403هـ الموافــق 24 - 27 مايو 1982م في 

الموضوع نفسه.

مجلة المجمع: العدد السادس، ج 3، ص 1791.  (1)
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قرر ما يلي:
أوًال: في ضوء ما تحقق علميّاً من إمكان حفظ البييضات غير الملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح 

البييضات االقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البييضات الملقحة.
ثانياً: إذا حصل فائض مــن البييضات الملقحة ـ بأي وجه من الوجــوه ـ تترك من دون عناية 

طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
ثالثاً: يحرم اســتخدام البييضة الملقحة في امــرأة أخرى، ويجب اتخــاذ االحتياطات الكفيلة 

بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع.
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ـ جدة ـ السعودية 17 - 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار 

«مارس» 1990م:

قرار رقم: 56 «6/7»(1) بشأن استخدام األجنة مصدراً لزراعة األعضاء:
إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة 

العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار «مارس» 1990م.
العه على األبحــاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الــذي كان أحد موضوعات  بعد اط
الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 - 26 ربيع األول 1410هـ الموافق 
23 - 26 أكتوبر1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية. قرر 

ما يلي:
أوًال: ال يجوز اســتخدام األجنة مصدرًا لألعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إال في حاالت 

بضوابط ال بد من توافرها:
ال يجوز إحــداث إجهاض من أجل اســتخدام الجنين لــزرع أعضائه في إنســان آخر؛ بل أ ـ  

يقتصر اإلجهاض على اإلجهاض الطبيعي غير المتعمد واإلجهاض للعذر الشرعي، وال يلجأ 
إلجراء العملية الجراحية الستخراج الجنين إال إذا تعينت إلنقاذ حياة األم.

إذا كان الجنيــن قابًال الســتمرار الحياة فيجــب أن يتجه العالج الطبي إلى اســتبقاء ب ـ  
حياته والمحافظة عليها، ال إلى استثماره لزراعة األعضاء، وإذا كان غير قابل الستمرار 
الحيــاة فال يجوز االســتفادة منه إال بعد موته بالشــروط الواردة فــي القرار رقم 26 

«4/1» لهذا المجمع.

مجلة المجمع: العدد السادس، ج 3، ص 1791.  (1)
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ثانياً: ال يجوز أن تخضع عمليات زرع األعضاء لألغراض التجارية على اإلطالق.
ثالثاً: ال بد أن يسند اإلشراف على عمليات زراعة األعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة.

قرار رقم: 57 «6/8»(1) بشأن زراعة األعضاء التناسلية:
إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة 

العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار «مارس» 1990م.
العه على األبحاث والتوصيات المتعلقــة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة  بعد اط
الفقهية الطبية السادســة المنعقدة في الكويت من 23 - 26 ربيــع األول 1410هـ الموافق 23 - 26 

أكتوبر 1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية.
قرر ما يلي:

أوًال: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية 
«الشفرة الوراثية» للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.

ثانياً: زرع أعضاء الجهاز التناســلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي ال تنقل الصفات 
الوراثية ـ مــا عدا العورات المغلظة ـ جائز لضرورة مشــروعة ووفق الضوابط والمعايير الشــرعية 

المبينة في القرار رقم 26 «4/1» لهذا المجمع.

الموضوع الرابع: زراعة عضو استؤصل في حّد مثل إعادة اليد بعد قطعها في حد 
السرقة أو إعادة أي عضو قطع في قصاص.

وقدمت فيه البحوث التالية:
بحث الدكتور: بكر بن عبد اهللا أبو زيد. –
د علي التسخيري. – بحث الشيخ: آية اهللا محم
د تقي العثماني. – بحث القاضي: محم
د بن عبد الرحٰمن آل الشيخ. – بحث الدكتور: محم
بحث الدكتور: وهبة مصطفى الزحيلي. –
بحث الشيخ: عبد اهللا بن سليمان بن منيع. –
بحث موالي: مصطفى أحمد العلوي. –
د جمال. – بحث األستاذ: أحمد محم

مجلة المجمع: العدد السادس، ج 3، ص 1975.  (1)
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واتخذ فيه القرار التالي:

قرار رقم: 58 «6/9»(1) بشأن زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص:
إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة 

العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار «مارس» 1990م.
العه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة عضو استؤصل في حد أو  بعد اط
قصاص واســتماعه للمناقشــات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشــريعة مــن تطبيق الحد في 
الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بــدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة؛ 
ونظرًا إلى أن إعــادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطــب الحديث، فال يكون ذلك إال 

بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته. قرر ما يلي:
ًال: ال يجوز شــرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد؛ ألن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كامًال  أو

للعقوبة المقررة شرعاً؛ ومنعاً للتهاون في استيفائها؛ وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
الحياة  ثانياً: بما أن القصاص قد شــرع إلقامة العــدل وإنصــاف المجني عليه، وصون حــقّ 
للمجتمع، وتوفير األمن واالســتقرار؛ فإنه ال يجوز إعادة عضو اســتؤصل تنفيــذًا للقصاص، إال في 

الحاالت التالية:
أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني.أ ـ  
أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه.ب ـ  

ثالثاً: يجوز إعــادة العضو الذي اســتؤصل في حد أو قصاص بســبب خطأ فــي الحكم أو في 
التنفيذ.

:AÉ°†YC’G  ´QR  ´ƒ°VƒªH  ¬àbÓYh  ¢TÉ©fE’G  Iõ¡LCG  ™aQh  ÆÉeódG  äƒe  ºμM  :kÉ°ùeÉN

ومــن الموضوعات الطبيــة ـ الوثيق الصلة بموضــوع زرع األعضاء ـ موضوع مــوت الدماغ، من 
ناحية هل يعتبر هذا الموت موتاً لإلنسان؟ وبالتالي يجوز رفع أجهزة اإلنعاش المركبة على المريض 
قبــل موت دماغه والتي تبقي القلب نابضــاً والنفس متحركاً بصورة آلية غيــر ذاتية؛ كما هو الحال 
بالصورة الطبيعية؛ وهذا الوضع ألجهزة اإلنعاش ُيمكن من إبقاء أعضاء اإلنسان في مستوى االستفادة 

منها صالحة للزرع حتى يحين موعد عملية الزرع.

مجلة المجمع: العدد السادس، ج 3، ص 2161.  (1)
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وقد تصدى لبحث هذا الموضوع بكل أبعاده مجمع الفقه اإلســالمي الدولــي في دورته الثانية 
التي عقدت في جدة 1406هـ الموافق 1985م، وقدمت فيه البحوث التالية:

د علي البار. – اإلنعاش للدكتور: محم
د المختار السالمي. – أجهزة اإلنعاش للشيخ: محم

وقرر ما يلي:
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ـ جدة ـ الســعودية 10 - 16 ربيع آخر 1406هـ الموافق 22 - 28 

كانون األول «ديسمبر» 1985م.

قرار رقم: 7 «2/7»(1) بشأن أجهزة اإلنعاش:
إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمي الدولي ـ المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلســالمي ـ في دورة 
انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع اآلخر 1406هـ الموافق 22 - 28 كانون األول «ديسمبر» 

1985م بعد أن نظر في ما قدم من دراسات فقهية وطبية في موضوع أجهزة اإلنعاش.
وبعد المناقشات المســتفيضة، وإثارة متنوع األسئلة، وخاصة حول الحياة والموت نظرًا الرتباط 
فك أجهزة اإلنعاش بانتهاء حياة الُمنَعش؛ ونظرًا لعدم وضوح كثير من الجوانب؛ ونظرًا لما قامت به 
المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية في الكويت من دراســة وافية لهذا الموضوع، يكون من الضروري 

الرجوع إليها. قرر ما يلي:
ًال: تأخير البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع(2). أو

ثانياً: تكليــف األمانة العامة بجمع دراســات وقرارات المنظمة اإلســالمية للعلــوم الطبية في 
الكويت وموافاة األعضاء بخالصة محددة واضحة لها.

ثم بحث المجمــع الموضوع فــي دورته الثالثــة المنعقدة فــي ُعمان «المملكــة األردنية 
الهاشــمية» ســنة 1408هـ الموافــق 1987م، وقد عرض علــى الدورة العديد من الدراســات 
والبحوث الطبية والفقهية، وقد شــملت بحثاً للدكتور: بكر بن عبد اهللا أبو زيد ـ رئيس مجلس 
المجمع ـ في حينه بعنوان: أجهزة اإلنعاش وحقيقة الوفاة بين األطباء والفقهاء، وبحثاً شــامًال 
د علي البار بعنوان: «موت الدماغ»؛ كما تم عرض بحوث ودراسات مؤتمر الطب  للدكتور: محم
اإلســالمي الذي عقد فــي الكويت ســنة 1984م حول موضوع نهايــة الحياة ومســألة أجهزة 
اإلنعاش، وقد شملت هذه البحوث بحوثاً ودراسات طبية عددها «ستة»، وبحوثاً ودراسات فقهية 

مجلة المجمع: العدد الثاني، ج 1، ص 383.  (1)
انظر القرار رقم: 17«3/5».  (2)
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عددها «ســتة»، وجملة من التوصيات التي انتهى إليها المؤتمر؛ كما ُعرضت دراســة معدة من 
وزارة الصحة بالمملكة العربية الســعودية، وورقة عمل أردنية كانت قد قدمت للمؤتمر العربي 

األول للتخدير واإلنعاش.
وقد دارت مناقشــة موّســعة حول الموضوع قّدم فيها األطبــاء تصويرًا دقيقــاً للمقصود «بموت 
الدمــاغ» والفحوص واإلجــراءات الطبية التي يجــب أن تتوافر حتى يحكم ـ من خــالل التأكد من 
وقوعه  ـ بموت اإلنســان.. وقد كانت لي مشــاركة في النقــاش لخصت حقيقة هــذا الموضوع حيث 

ـ : ـ بعد مناقشات طويلة من العلماء واألطباء المشاركين في الدورة  قلت 
ح الصورة إلى حد كبير، يعني نستطيع أن نقول ـ وأطلب  الواقع أن النقاش األخير الذي تم وض
ـ : إن موت الدماغ يعني توقفاً فورّيــاً للتنفس ولحركة القلب  من األخوة األطباء أن يصححوا ذلــك 
لكــن كل ما في األمر أننا نبقي هذه الحركــة الظاهرية في الدورة الدمويــة وفي التنفس بأجهزة، 
وهذه األجهزة تبقي حركــة ظاهرية، يعني ال تعطي حيــاة؛ ألن أس عملية التنفــس قد انتهى بموت 
الدماغ، فالتنفــس حقيقة الذي أمامنا ليس تنفســاً حقيقيّــاً، والدورة الدموية ليســت دورة دموية 

حقيقية.. هل هذا صحيح؟
فإذا كان هذا صحيحاً يكون التعريف الشرعي للوفاة والتعريف الطبي للوفاة واحدًا، كل ما في 
األمر أن التقدم العلمي مكّننا من أن نحرك القلب حركة ظاهرية ونعمل نفساً ظاهرّياً ألغراض طبية 

بحتة.. وقد أجاب األطباء بصحة ذلك.
ثم قلت: هذا يقودنا بعد أن تبلور هذا إلى نقطة أخرى.. ما مدى الخطأ في التشــخيص على 
ضوء الشــروط التي وضعتها الخصائص األردنية أو المزايا األردنيــة؟ ما مدى احتمال الخطأ في 
التشــخيص؟.. ثم ما مدى في ما إذا صدر قرار بأن موت الدماغ يعتبر موتاً للجسم، وأن األجهزة 
ال تقــدم وال تؤخر، كل ما في األمــر هي لمنافع أخــرى ولمصالح أخرى التي منهــا موضوع زرع 
األعضاء ونقلها؟.. وما مدى االلتزام بالشروط التي وضعت والتي تفضلتم وأشرتم إليها في قضية 
األطبــاء الثالثة، وقضية الفحــص المكرر في موضوع وقــف التنفس.. الخ؟.. ومــا مدى االلتزام 
بالشــروط في ما إذا صدرت فتوى شــرعية تقول: إن موت الدماغ يعتبر هو الموت الحقيقي.. هل 

سيلتزم بهذه الشروط؟
أنتــم تفضلتم أن هناك مــدارس، وأن بعض تلك المــدارس تحكم بوفاة حــاالت وفق الطريقة 
المقررة والتي أشار إليها الدكتور: أشــرف كردي ال يحكم بوفاته.. إذًا فما مدى االلتزام بالشروط 
وقد تعود في النهاية المدارس األخرى وليس هذه المدرسة التي فيها تحوط كبير خاصة أن هنالك 
قضية ملحة وقضية االســتعجال باالســتفادة من األعضــاء؟! يعني قد يدفع إلى عمليــة التراخي في 
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تطبيق هذه الشروط وااللتزام بها الرغبة في االستفادة من األعضاء وبخاصة األعضاء التي ال يمكن 
االستفادة منها إال وأجهزة اإلنعاش موجودة على جسم اإلنسان الذي حكمنا نحن بموته دماغيّاً.

فوضح األطباء تأكيدهــم بوجود الضمانات الكافية لذلك؛ كما قالوا: «فمجال الخطأ غير وارد، 
ولحــد اآلن ما ظهر عندنا أي شــيء، ونحن حريصون جدًا أال يكون أّي خطــأ؛ ألن أّي خطأ في هذا 

الموضوع سيكون دمارًا بالنسبة لهذا الموضوع ككل».. وبعد مناقشات وتوضيحات. قرر ما يلي:

قرار رقم: 17 «3/5»(1) بشأن أجهزة اإلنعاش
إن مجلــس مجمع الفقه اإلســالمي الدولي المنعقد فــي دورة مؤتمره الثالــث بُعمان ـ عاصمة 
المملكة األردنية الهاشــمية ـ مــن 8 - 13 صفــر 1407هـ الموافق 11 - 16 تشــرين األول «أكتوبر» 
1986م بعد تداوله في ســائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة اإلنعاش واستماعه إلى شرح 

مستفيض من األطباء المختصين.
قرر ما يلي:

يعتبر شــرعاً أن الشــخص قد مات وتترتب جميع األحكام المقررة شــرعاً للوفاة عند ذلك إذا 
تبينت فيه إحدى العالمتين التاليتين:

ا وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه. ـ  1 إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاًمّ
إذا تعطلت جميــع وظائف دماغه تعطًال نهائيّاً، وحكم األطبــاء االختصاصيون الخبراء بأن  ـ  2

هذا التعطل ال رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يســوغ رفع أجهزة اإلنعــاش المركبة على الشــخص وإن كان بعض األعضاء، 

كالقلب ـ مثًال ـ ال يزال يعمل آليّاً بفعل األجهزة المركبة.
ومن الجدير بالذكر هنا أن األطباء قد بينوا أن نســبة حاالت موت الدماغ ـ بالنســبة لحاالت 

الموت األخرى ـ ال تتجاوز 1 % منها(2).
وعند بحث مجلس اإلفتاء األردنــي بتاريخ 1408/11/8هـ الموافق 1988/6/22م هذا الموضوع، 
وبعد فترة من اتخاذ قــرار المجمع هذا اتخذ قرارًا أدخل فيه الشــروط الطبية الضامنة لســالمة 
الحكم بموت اإلنسان بموت دماغه موتاً تعطلت فيه جميع وظائف دماغه تعّطًال نهائيّاً وحكم األطباء 
االختصاصيون الخبراء معه بأن هذا التعطل ال رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل؛ فقد جاءت الفتوى 

ـ : بالنص التالي ـ وقد كان لي شرف المشاركة بصياغتها نظرًا لعضويتي في مجلس اإلفتاء 

مجلة المجمع: العدد الثالث، ج 2، ص 523.  (1)
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ـ العدد الثالث، ج 2، ص 781.  (2)
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ورد إلينا ســؤال يقول فيه صاحبه: هل مــوت الدماغ وتوقف القلب والتنفس بالنســبة للمريض 
يعتبر موتاً.. ما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب وباهللا التوفيق:
رأى المجلس ما يلي: يعتبر شرعاً أن الشــخص قد مات، وتترتب جميع األحكام المقررة شرعاً 

للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العالمتين التاليتين:
إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه. –
إذا تعطلــت جميــع وظائف دماغه تعطــًال نهائيّــاً وأخذ دماغه فــي التحلل وحكــم األطباء  –

المختصون الخبراء بــأن هذا التعطل ال رجعة فيه، وال عبرة ـ حينئــذ ـ بكون أعضاء الميت 
كالقلب ال يزال يعمل عمــًال آليّاً بفعل أجهزة اإلنعاش المركبة، وفي هــذه الحالة «الثانية» 
يســوغ رفع أجهزة اإلنعاش المركبة على الشخص، وال يحكم األطباء بالموت في هذه الحالة 

إال بعد االستيثاق والتأكد من األمور التالية:
توافر جميع شروط تشخيص موت الدماغ. ـ  1
استبعاد األسباب األخرى للغيبوبة. ـ  2
غياب جميع منعكسات جذع الدماغ. ـ  3
القيام بجميع الفحوصات الالزمة طبيّاً إلثبات وقف التنفس. ـ  4
السكون الكهربائي في تخطيط الدماغ. ـ  5
إجراء أي فحوص طبية الزمة للتأكد من موت الدماغ. ـ  6
أن تتم هذه الفحوص في مستشفى مؤهل تتوافر فيه اإلمكانات الالزمة لهذه الفحوص. ـ  7

ونظــرًا لما لهذا الموضوع من أهمية شــرعية وقانونية وطبية وأخالقيــة واجتماعية فإن الحكم 
بموت الدماغ يجب أن يتم من لجنة طبية مختصة ال يقــل عدد أعضائها عن ثالثة، وأال يكون ألحد 

منهم أّي عالقة بالموضوع تورث شبهة.

وأن تقوم اللجنة بإعادة الفحوصات السابقة بعد فترة كافية من الفحوص األولى يقررها األطباء 
المختصون للتأكد من إثبات اكتمال جميع الشروط المذكورة آنفاً، وتعتبر ساعة توقيع اللجنة الطبية 

المختصة المذكورة هي ساعة وفاة الشخص في حقّ األمور التي ترتبط بتاريخ الوفاة.

ويؤكــد المجلس ضرورة إصدار قانــون لمعالجة هذا األمر لضمان تنفيذ الشــروط الواردة في 
هذه الفتوى واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المخالفين لها.
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وعند صدور التعديل األخير لقانون االنتفاع بأعضاء جســم اإلنســان بهدف إدخال موضوع موت 
الدماغ في القانون، وقد كان لي شــرف المشاركة في ذلك، تم النّص بوضوح على ضرورة االلتزام 
بفتوى مجلس اإلفتاء األردني بخصوص موضوع «موت الدمــاغ»، وقد تم وضع الضمانات في القانون 

بما يصون األمر من أّي تقصير أو تساهل كما سنرى.
أما مجمــع الفقه اإلســالمي ـ التابع لرابطــة العالم اإلســالمي ـ فقد بحث موضــوع «أجهزة 
اإلنعاش»، و«موت الدماغ» في دورتيه الثامنة والتاســعة، وأصدر قراره في دورته العاشرة المنعقدة 

في مكة المكرمة في الفترة من 24 - 28 صفر 1408هـ الموافق 17 - 22 أكتوبر 1987م.

وقرر ما يلي:
«المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة اإلنعاش، يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه 
تعطال نهائيّاً، وقررت لجنة من ثالثــة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطــل ال رجعة فيه وإن كان 
القلب والتنفس ال يــزاالن يعمالن آليّاً بفعل األجهــزة المركبة؛ لكن ال يحكم بموته شــرعاً إال إذا 

توقف التنفس والقلب توقفاً تاّماً بعد رفع هذه األجهزة».

فهو قد أجاز رفع أجهزة اإلنعــاش في حالة «موت الدماغ»؛ ولكنه لم يعتبر الشــخص ميتاً من 
الناحية الشرعية إال إذا توقف تنفسه وقلبه توقفاً تاماً.

وواضح أنه وفق ما تم عرضه من شــروط عند عرض الفتــوى األردنية وما جرى من نقاش قبل 
اتخاذ القرار في مجمع الفقه اإلســالمي الدولي، فإن رفع أجهزة اإلنعاش سيلحق به توقف التنفس 
والقلب، فإجازة رفع أجهزة اإلنعاش تنطلق من أن اإلنسان لم يعد حيّاً، وإال كيف يجوز رفع األجهزة 

إذا كان حيّاً، وأن الرفع سيؤدي إلى إنهاء حياته.

د علي البار في بحث له عن الموضوع على قرار مجمع الفقه اإلســالمي  وقد علق الدكتور: محم
الدولي الذي انعقد في ُعمان في دورته الثالثة بقوله:

ان «األردن» ـ إلى فتــح الطريق أمام زرع  قد أدى قرار مجمع الفقه اإلســالمي ـ المنعقد بعم»
األعضاء من المتوفين، حيث ينبغي أن يكون العضو المســتقطع مثل القلب أو الكبد أو الكلى متمتعاً 
بالتروية الدموية إلى آخر لحظة؛ وذلك كما يوفره تشخيص «موت الدماغ»؛ حيث يستمر األطباء في 
استخدام التنفس الصناعي وإعطاء العقاقير بحيث تســتمر الدورة الدموية لحين استقطاع األعضاء 

المطلوبة من المتوفى».
«وُتعد المملكة العربية الســعودية رائدة في هــذا المجال، حيث تم فيهــا زرع 1210 كلية من 
متوفين بموت الدمــاغ؛ كما تم فيها أيضاً زرع 90 قلباً من متوفين بمــوت الدماغ، 247 قلباً كمصدر 
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للصمامات؛ كمــا تم زرع 215 كبدًا من متوفيــن دماغيّاً، وهناك عدد محدود مــن زرع البنكرياس، 
وزرع الرئتيــن من متوفيــن دماغيّاً؛ وذلك حتــى عام 2001م، وقــد بلغت حاالت الوفــاة الدماغية 
المســجلة في المملكة منذ نهاية عام 1986م ـ عندما صدرت الفتوى في أكتوبر 1986م وإلى نهاية 
عام 2001م ـ 2255 حالــة، ووافق األهل فيها على التبرع باألعضاء بمــا مجموعه 719 حالة، وهي 

التي استخدمت لزرع األعضاء المذكورة أعاله».
د علي البار إلى اإلمكانات الطبية التي يجب أن تتوافر الســتخدام مفهوم  وقد نبه الدكتور محم
موت الدمــاغ، فقال: «وال يمكــن ألي بلد أن يســتخدم مفهوم «مــوت الدماغ» قبــل أن يكون لديه 
اإلمكانات الطبية المتوافرة والخبرات الطبية الجيدة، ففي المملكة ـ بفضل اهللا تعالى ـ 116 وحدة 
عناية مركزة يمكن فيها تشــخيص «موت الدماغ»؛ وذلك حتــى نهاية عام 2001م، وال بد من وجود 
رقابة صارمة ونظــام وبروتوكول معين؛ ولهذا فإننا نرى أن البلدان التــي لم يتم فيها الوصول إلى 
المســتوى المطلوب فإنــه ال ينبغي الســماح لها باســتخدام مفهوم «مــوت الدمــاغ» للحصول على 
األعضــاء».. وقد حذر من وجــود مخالفات في بعض البــالد العربية بهذا الخصــوص، وبخاصة ما 
اعتبره اعتداء على جثــث الموتى من دون إذن ال من المتوفى وال من وليه وال من القضاء معتبرًا أن 

ذلك مخالفة للشرع والقانون وأبسط حقوق اإلنسان(1).

AÉ°†YC’G  áYGQR  ´ƒ°Vƒªd  á£HÉ°†dG  ø«fGƒ≤dG  ¢†©H  :kÉ°SOÉ°S

والتي صدرت في وقت مبكر في بعض الدول العربية.
إن من أولى المعالجات التشريعية بخصوص زراعة األعضاء في البالد العربية قانون رقم «43» 
لسنة 1956م الذي صدر في المملكة األردنية الهاشمية بذلك التاريخ، وقد ذكر أنه قد تم االعتماد 
على فتوى أصدرها رئيس الهيئة العلمية اإلســالمية الشــيخ: عبد اهللا غوش بالجواز، وقد خالفه في 

ذلك المفتي العام في المملكة األردنية الهاشمية كما سبق بيانه.
المملكة األردنية الهاشمية

قانون رقم «4» لسنة 1956م

االنتفاع بعيون الموتى ألغراض طبية:
المادة «1»: يســمى هذا القانون: «قانون االنتفاع بعيون الموتى ألغراض طبية لسنة 1956م»، 

ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

انظر بحث للدكتور محمد علي البار بعنوان «موت القلب وموت الدماغ».. الموت: تعريفه وعالماته وتشخيصه، ص 5 - 11.  (1)
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المــادة «2»: يحق ـ لكل مــن كانت جثة ميت في حيازته بوجه مشــروع ـ أن يأذن باســتئصال 
قرنيتي العينين منهما خالل ثالث ســاعات مــن وقت الوفاة حالة وجود مصرف للعيون الســتعمالها 

ألغراض طبية بشروط:
أال يكون لديه سبب لالعتقاد بأن الميت قد أظهر في حياته عدم موافقته على التصرف في  ـ  1

عينيه بعد وفاته بالصورة المذكورة.
أال يكون لزوج الميت أو زوجته أو أحد من أصوله وفروعه أو إخوته أو أعمامه أي اعتراض  ـ  2

على التصرف المذكور.
ويشــترط ـ باإلضافة إلى ما تقــدم ـ أال يقوم بعملية اســتئصال العينيــن إال طبيب عيون  ـ  3

مرخص يقتنع ـ بعد فحص الجثة ـ أن الحياة قد فارقتها.
المادة «3»: تنفيذًا للمعنى المقصود في المادة «2» من هذا القانون يعتبر مدير المستشــفى ـ 
الذي يموت فيه شــخص مجهــول الهوية أو تنقل إليه جثتــه ـ حائزًا على الجثة بوجه مشــروع؛ كما 
يفترض عدم وجــود اعتراض ألهل الميت على التصرف بعينيه بالشــكل المذكور إذا لم يراجع أحد 
من أقاربه المذكورين في المادة «2» ســلطات المستشفى الســتالم جثته قبل انقضاء ثالث ساعات 

كاملة على وفاته.
المادة «4»: ال يجوز للشــخص الموجودة في حيازته الجثة أن يعطــى اإلذن المبحوث عنه في 
المــادة الثانية، وال يجــوز لطبيب العيون إجــراء عملية االســتئصال إذا كان لدى أي منهما ســبب 

لالعتقاد بأنه قد يطلب إجراء تحقيق رسمي على تلك الجثة.
المادة «5»: كل من ارتكب أية مخالفة ألحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً يعاقب عليه 

بالحبس مدة ال تتجاوز الثالثة أشهر أو بغرامة ال تزيد على خمسين دينارًا.
المادة «6»: رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وعلى ضــوء الفتوى التي أصدرتهــا لجنة اإلفتاء في المملكة األردنية الهاشــمية ســنة 1977م 
والسابق عرضها، وبالتنســيق معها ـ وقد كنت عضوًا فيها ـ صدر في األردن قانون االنتفاع بأعضاء 
جسم اإلنسان رقم «23» لسنة 1977م.. ثم صدر قانون معدل له سنة 1980م، وآخر معدل له صدر 
سنة 2000م.. وفي ما يلي النّص الكامل لهذا القانون بتعديالته المتعددة، وقد جاء ملتزماً بنصوص 
الفتاوى الشــرعية بهذا الخصوص، وهو يقدم صورة متكاملة من المعالجة التشريعية الدقيقة لهذا 

الموضوع وفق أحكام الشريعة اإلسالمية،
المملكة األردنية الهاشمية: قانون رقم «23» لسنة 1977م.
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قانون االنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان
المادة «1»: يسمى هذا القانون «قانون االنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان لسنة 1977م» ويعمل به 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة «2»: تكون لأللفاظ والعبارات الواردة في هذا القانــون المعاني المحددة أدناه إال إذا 

دلت القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الصحة.

الطبيب االختصاصي: هو الطبيب المعترف به اختصاصيّاً بمقتضى القوانين واألنظمة المعمول بها.
المستشفى: أي مستشفى مرخص في المملكة األردنية الهاشمية.

العضو: أي عضو من أعضاء جسم اإلنسان أو جزء منه.
نقل العضو: نزعه أو إزالته من جسم إنسان حي أو ميت بحسب مقتضى الحال وتثبيته أو غرسه 

في جسم إنسان حي آخر.
المادة «3»(1):

يشترط في إجراء عمليات نقل األعضاء وزراعتها ما يلي:أ ـ  
االلتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس اإلفتاء األردني بهذا الشــأن وبخاصة ما يتعلق منها  ـ  1

بالموت الدماغي.
أن يتم النقل في مستشفى تتوافر فيه الشــروط والمتطلبات الفنية الالزمة لنقل األعضاء  ـ  2

وزراعتها من قبل فريق من األطباء والفنيين والمختصين.
إجراء جميع الفحوصــات والتحاليــل المخبرية الالزمة لهــذه العمليــات لمعرفة الحالة  ـ  3

الصحية لكل من المتبرع والمريض الذي ســينقل له العضو للتأكــد من أن حالة المتبرع 
تسمح بذلك كما أن حالة المريض تستدعي ذلك.

يصدر مجلس الوزراء ـ بناء على تنســيب الوزير ـ التعليمات المتعلقة باألمور التالية ويتم ب ـ  
نشرها في الجريدة الرسمية.

الشــروط والمتطلبات الفنية الالزم توافرها في المستشــفى الذي تجــري فيه عملية نقل  ـ  1
األعضاء وزراعتها.

كما ورد في تعديل سنة 2000م.  (1)
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مستوى الخبرة ـ الواجب توافرها ـ في أعضاء الفريق ـ من أطباء وفنّيّين ـ الذين يقومون  ـ  2
بإجراء عملية نقل األعضاء وزراعتها واإلشراف عليها.

الفحوصات والتحاليل المخبرية الالزمة. ـ  3
المواصفات الفنية الواجب توافرها في األماكن المخصصة لحفظ األعضاء وتنظيم اإلفادة منها. ـ  4

المادة «4»(1):
لألطباء االختصاصيين ـ في المستشــفيات المعتمدة من الوزير ـ نقل العضو من إنســان أ ـ  

حي إلى آخر بحاجة إليه وفقاً للشروط التالية:
أال يقع النقل على عضو أساسي للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان  ـ  1

ذلك بموافقته.
أن تقــوم لجنة مؤلفة مــن ثالثة أطباء اختصاصييــن بفحص المتبرع للتأكــد من أن نقل  ـ  2

العضو من جسمه ال يشكل خطرًا على حياته وتقديم تقرير بذلك.
أن يوافق المتبرع ـ خطيّاً وهو بكامل إرادته وأهليته ـ على نقل العضو من جسمه وذلك قبل  ـ  3

إجراء عملية النقل.
إذا قرر الطبيب الشــرعي تشــريح جثة المتوفى ألغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو ب ـ  

الكتشاف جريمة فإنه يسمح له بنزع القرنية منها، وذلك وفقاً للشروط التالية:
أال يؤثر نزعها على معرفة سبب الوفاة ولو بعد حين. ـ  1
أن تؤخذ موافقة ولي أمر المتوفى خطيّاً ومن دون إكراه. ـ  2

ال يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.ج ـ  

المادة «5»: لألطباء االختصاصيين في المستشــفيات ـ التي يوافق عليهــا وزير الصحة ـ نقل 
العضو من جســم إنســان ميت إلى جســم إنســان آخر حي يكون بحاجة لذلك العضــو في أي من 

الحاالت التالية:
ي ثابــت التوقيع والتاريخ أ ـ   إذا كان المتوفــى قد أوصى ـ قبــل وفاته ـ بالنقل بإقــرار خط

بصورة قانونية.
إذا وافق أحد أبوي المتوفى ـ في حالة وجودهما ـ على النقل أو وافق عليه الولي الشرعي ب ـ  

في حال عدم وجود األبوين.

هذه المادة كما عدلت سنة 1980م، وقد أضيف لها الفقرة «ب» في تعديل سنة 2000م.  (1)
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إذا كان المتوفى مجهول الهوية ولم يطالب أحد بجثته خالل «24» ساعة بعد الوفاة على ج ـ  
أن يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعي العام.

المادة «6»: لألطباء االختصاصيين ـ في المستشــفيات التي يوافق عليهــا وزير الصحة ـ فتح 
جثة المتوفى ونزع أّي من أعضائها إذا تبين أن هناك ضرورة علمية لذلك على أن يكون المتوفى قد 

وافق على ذلك ـ خطيّاً ـ بصورة قانونية صحيحة قبل وفاته، أو بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاة.

المادة «7»(1): ال يجوز أن يــؤدي نقل العضو ـ في أية حالة من الحاالت ـ إلى إحداث تشــويه 
ظاهر في جثة المتوفى يكون فيها امتهان لحرمة المتوفى.

المادة «8»(2): ال يجوز فتــح الجثة ـ ألي غرض من األغراض المنصوص عليها في هذا القانون 
ـ إال بعد التأكد من الوفاة بتقرير طبي، ويشترط في ذلك أن يكون الطبيب ـ الذي يقرر الوفاة ـ هو 

غير الطبيب االختصاصي الذي يقوم بعملية النقل.

المادة «9»(3): 
يتم التحقق من حالة الموت الدماغي لغاية نقل األعضاء وزراعتها من قبل لجنة تشــكل أ ـ  

في المستشــفى الذي يتم فيه نقل األعضاء أو زراعتها من ثالثــة أطباء في التخصصات 
التالية ـ على األقل ـ على أن ال يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية:

اختصاصي أمراض األعصاب والدماغ. ـ  1
اختصاصي جراحة األعصاب. ـ  2
اختصاصي تخدير. ـ  3

تعد اللجنة تقريرًا مفصًال بهذه الحالة وفق األصول ويكون قرارها باإلجماع ومعلًال وتعتبر ب ـ  
ساعة وفاة الشخص هي ساعة توقيع األعضاء على التقرير.

يشارك في اللجنة المذكورة في الفقرة «أ» من هذه المادة طبيب شرعي ينتدبه الوزير.ج ـ  

تدعو اللجنة المدعي العام المختص للمشاركة في اجتماعاتها في الحاالت التي تستوجب د ـ  
ذلك، وعليه أن يضع تقريرًا مفصًال بما تتوصل إليه اللجنة.

عدلت في سنة 1980م حيث أضيف آلخرها: يكون فيها امتهان لحرمة المتوفى.  (1)
أضيفت هذه المادة بتعديل سنة 2000م.  (2)
أضيفت هذه المادة بتعديل سنة 2000م.  (3)



فـــقــــه الــتــوقــــع546 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

المادة «10»(1): من دون اإلخالل بأي عقوبة ـ ورد النّص عليها في أي تشــريع آخر ـ يعاقب كل 
من ارتكب مخالفة ألحكام هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن ســنة أو بغرامة ال تقل عن عشــرة 

آالف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة «11»: تلغى أحكام أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا 

القانون.
المادة «12»: لمجلس الوزراء إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة «13»: رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ô°ûY  ådÉãdG  á«eÓ°SE’G  çƒëÑdG  ™ªée  ôªJDƒª pd  »eÉàîdG  ¿É«ÑdG

بسم اهللا الرحٰمن الرحيم
الحمــد هللا رّب العالمين، والصالة والســالم على خاتم األنبياء والمرســلين، وأشــرف الخلق 
د بن عبد اهللا الهــادي األمين، الذي أرســله اهللا رحمة للعالمين، وعلــى آله الطيبين  أجمعيــن محم

الطاهرين وأصحابه جميعاً، ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين..
وبعد:

فقد انعقد المؤتمر الثالث عشــر لمجمع البحوث اإلسالمية ـ باألزهر الشريف بالقاهرة ـ تحت 
رعاية فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر وبحضور السادة أعضاء مجمع البحوث اإلسالمية في الداخل 
والخارج وحضور بعض علماء المسلمين في يومي الثالثاء واألربعاء 13، 14 من ربيع األول 1430هـ ـ 
10، 11 مارس 2009م، وقد اجتمع أعضاء المجمع مع إخوانهم األعضاء الممثلين للبالد اإلســالمية 
واستمعوا إلى البحوث التي ألقيت، والمناقشات القيمة التي دارت بين السادة األطباء المهتمين بنقل 
وزرع األعضاء وغيرهم، وقد تبادلوا الرأي في ذلك كله إلى أن انتهوا إلى القرارات اآلتية يحدوهم 

في شعورهم بمسؤوليتهم أمام اهللا ـ تعالى ـ وأمام جموع المسلمين في العالم:
إن شريعة اإلسالم قد كرمت اإلنسان ســواء أكان حياً أم ميتاً وحرمت االعتداء عليه أو على أي 

عضو من أعضائه أو امتهانه أو اإلساءة إليه.
إن بيع اإلنسان لجسده أو ألي جزء من أجزائه محرم وباطل شرعاً.

أضيفت هذه المادة بتعديل سنة 2000م.  (1)
(2) أضيفت هذه المادة بتعديل سنة 2000م.

(3) عدلت هذه المادة سنة 2000م.
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إن تبرع اإلنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من أجزاء جسده جائز شرعاً، وال فرق 
بين التبرع لألقارب وغيرهم ما دام التبرع يقول بنفعه األطباء الثقات على أســاس من قاعدة اإليثار 

والتكافل والتراحم، وذلك بشروط:
أال يكون العضو عضوًا أساسياً للحياة أو يعطل وظيفة أساسية في حياته.أ ـ  

أال يكون العضو المنقول حامًال للصفات الوراثية وال من العورات المغلظة.ب ـ  

أال يعود ضرر على المتبرع وأن يغلب على الظن منفعة للمتبرع له.ج ـ  

أال توجد وسيلة أخرى تغني عن نقل األعضاء.د ـ  

إن أخذ جزء من جسد الميت إلنقاذ حياة شخص آخر من مرض عضال جائز شرعاً ما دام  ـ  4
أقر بذلك األطباء الثقات على أن يكون بإذنه حال حياته أو بموافقة والديه أو أحدهما بعد 

وفاته، فإن لم يوجد فوليه الشرعي، فإن كان ال ولي له فوليّه ولي أمر المسلمين.
يجوز بعد موت المحكوم عليه باإلعدام االســتفادة من جســده بإذنه قبل موته أو إذا وافق  ـ  5

وليه على ذلك (أو ولي أمر المسلمين عند فقد الولي).
يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات موتاً على ســبيل اليقين، وتترتب جميع األحكام المقررة  ـ  6

شرعاً للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العالمتين التاليتين:
إذا توقف قلبه وتنفسه توّقفاً تاّماً وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعه فيه.أ ـ  

إذا تعطلــت جميع وظائف دماغه تعطــًال نهائياً، وحكم األطباء الثقــات الخبراء بأن هذا ب ـ  
التعطل ال رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.

من حقّ الجهات الطبية ـ كوزير الصحة، نقابة األطباء، والجهات التشــريعية والتنفيذية ـ  ـ  7
أن تضع من الضوابط والشــروط ما تراه مناســباً بشــرط أال يتعارض ذلك مع القرارات 

الشرعية التي أقرها مجمع البحوث اإلسالمية في هذا المؤتمر.
واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

٭ ٭ ٭
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ذهب جمهور العلمــاء المعاصرين والمجامع الفقهية ومؤسســات البحــوث والهيئات وكبار 
العلماء إلى القول بجواز التبرع بنقل وزرع األعضاء مستدلين بما يلي:

زرع األعضاء يعتبر نوعاً من التداوي، وحفظ النفس الذي حث عليه الشــارع الحكيم،  ـ  1
 ﴾ yx w v u I ﴿ : ـ وفيــه إنقاذ للنفــوس مــن التهلكــة لقولــه ـ تعالــى 
[البقرة: 195]، وقولــه 8 : ﴿ 6 7 8 9 : ; ﴾ [المائدة: 32]، 
 i hg f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ :وقال تعالى

v u t s rq p o n m l k j ﴾ [البقرة: 173].
في نقل األعضاء تفريج للكربات، وتأكيد على مبدأ التراحم والتكافل والتعاطف بين أفراد  ـ  2

المجتمع، واإلحســان إلى المحتاجين والمضطرين؛ فمن األحاديث الواردة في ذلك: «من 
فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة»(1)، «من استطاع أن ينفع 
أخاه فليفعل»(2)، «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشـــد بعضه بعضاً»(3)، «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

بالسهر والحمى»(4)، «ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه»(5).
هناك مبدآن أساسيان في الشريعة اإلسالمية: المبدأ األول: التعاون على البر والتقوى،  ـ  3

والمبدأ الثاني: الضرورة الشــرعية.. ويقســم اإليثار ـ في ما دون النفس ـ إلى ثالثة 
أقسام:

القســم األول: إيثار ممدوح مطلوب، وهو اإليثار بما أباح الشــرع البذل في جنســه أو حث 
عليــه ورغب فيه، كبذل األموال ومنافــع األبدان مما هو من حظوظ النفــس ومتعها ما لم يخل 

أخرجه البخاري في المظالم، باب: ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه، (2310)، 863/2.  (1)
أخرجه اإلمام أحمد في مســنده (14269) 302/3؛ والحاكم في مســتدركه (7277) 460/4، وقال حديث صحيح على شــرط   (2)

مسلم ولم يخرجه؛ والبيهقي (7540) 366/4.
أخرجه البخاري في الصالة باب تشــبيك األصابع في المسجد (467) 182/1؛ ومسلم في البر والصلة باب تراحم المؤمنين،   (3)

.1999/4 (2585)
أخرجه مسلم في البر والصلة: باب تراحم المؤمنين (2586) 1999/4.  (4)

أخرجه البخاري في كتاب اإليمان، باب: من اإليمان أن يحب ألخيه (13) 14/1؛ ومســلم في اإليمان، باب: الدليل على أن من   (5)
خصال اإليمان (45) 67/1.
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ذلك بمقصد شــرعي فإن أخل بمقصد شرعي فال يعد محمودًا، واإليثار المحمود قد دل الكتاب 
ــنة على فضله، واتفق أصحاب األنفس الكريمة والخصال الحميــدة على جماله، وتناقلت  والس
األســفار أخباره باإلعجاب والذكر الحســن، وخلدت التواريخ أســماء أصحابه من ذوي الجود 

والعطاء والكرم.
القســم الثاني: اإليثار بالمباحات الماليــة والمنافع البدنية غير محمــود وال مطلوب من 

صاحبه.
القســم الثالث: اإليثار بمطالب النفس المكروهة ورغباتها القبيحة من تقديم المشروبات 

والمآكل الممنوعة، فهذا إيثار بالشر.
أما اإليثار باألنفس واألعضاء واألطراف البدنية اإلنسانية فيأتي على قسمين:

األول: إيثار في رضا اهللا وطاعته كبذل النفس وتقديمها في ساحة القتال مع تحقق الموت 
ـ ، ونصرة لدينه، ووفاء بعهده، وقياماً بحقه، وإيثارًا لرغبته وطاعته؛  إعالء لكلمة اهللا ـ تعالى 
ضرب الصحابة @ في هذا الميدان أروع األمثلة، فما صمود أبي طلحة ƒ يوم أحد أمام نبال 
العدو ليكون ترســاً يقيها بنفســه عن رســول اهللا ژ إال ضرب من هذا الفداء الكريم، ومثل 
ذلك انغماس أنس بن النضر يوم أحد في صفوف المشــركين حتى مزقته الرماح والسهام فلم 
يعرف إال ببنانــه، فقال ـ تعالى ـ فــي حقه وأمثالــه: ﴿  ! " # $ % & ' 
)( * + , - . / 10 2 3 4 ﴾ [األحــزاب: 23]، فهــذا إيثــار بالنفــس 

محمود ومطلوب بلغ القمة في اإليثار والفداء.
الثاني: إيثار بالنفس ألهواء النفــوس ورغباتها الدنيوية، وتختلف هذه الدوافع التي تحمل 
صاحبها على تقديم نفســه وبذلها، أو تقديم وبذل عضو من أعضائــه وجزء من أجزائه، فهذا 
إنسان قدم نفســه أمام موت محقق دفاعاً عن وطنه، أو هجوماً من دون قومه وعشيرته، أو في 
سبيل مبدأ يعتقده، أو صيانة محارمه وأهله، وقد يقدم عضوًا من أعضائه لصلة القرابة أو قوة 
الصداقة، أو لعظم األحقيــة، أو إلغراء مادي، أو لغير ذلك من المنافــع المادية أو العالقات 

المعنوية.
ـ ؛ ألنهم كانوا يؤثرون إخوانهم المهاجرين  واهللا 4 قد مدح األنصار ـ رضوان اهللا عليهم 
ـ : ﴿  Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الحشــر: 9]، قال  على أنفســهم، قال ـ تعالــى 
ســيد قطب: اإليثار على النفس مع الحاجة قمــة ُعليا وقد بلغ إليها األنصار بما لم تشــهد له 

البشرية نظيرًا.
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والخصاصة شــدة الحاجة وهي تتمثــل في أجزاء البــدن أكثر منه في غيــره من المنافع 
الدنيوية، واإليثار يكون بالمال وغيره بشــرط أال يؤدي إلى هالك المؤثر، أو حصول ضرر بالغ 

به؛ ألن قتل النفس محرم أشد التحريم في اإلسالم.
ــنة المطهــرة بوقائع كثيرة  وجاء في مدح اإليثار المالي والحظوظ النفســية المباحة بالس

وأحاديث شريفة منها ضيف األنصاري، ومنها إيثار األنصار المهاجرين بأموالهم ومنازلهم.
قال أحد الحكماء: إنه ال يتربى خلق اإليثار عند اإلنسان حتى يحوز ثالث خالل: أن يعظم 
الحقوق، وأن يمقت الشــح، وأن يرغب في مــكارم األخالق.. والخصاصة شــدة الحاجة، وهي 
تتمثل في أجزاء البدن أكثر منه في غيره من المنافــع الدنيوية، وقال ژ : «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً»، «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشـــتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالســـهر والحمى»، «ال يؤمن أحدكم حتى يحب 
ألخيه ما يحب لنفسه» وغيره من األحاديث التي ربطت المسلمين جسدًا واحدًا إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجســد بالســهر والحمى، وجعلت أملهم وألمهم واحدًا. ولقد جرى بين 
الصحابة ضــرب من ضروب اإليثار بالنفس فــي ما بينهم وذلك في حــاالت تفقد فيها الحياة 
ويتوقع فيها الموت؛ فقــد أصيب في معركة اليرموك كل من عكرمة بــن أبي جهل والحارث بن 
هشــام وعياش بن أبي ربيعة فجيء بشــربة مــاء ـ وحياة كل منهــم مرهونة فيهــا ـ فما زالوا 

يتدافعونها كل واحد منهم يؤثر بها صاحبه حتى التحقوا بالرفيق األعلى(1).
وأوجب العلمــاء ـ رحمهــم اهللا ـ المدافعة عن محارم اإلنســان إذا صيــل عليها ولو أدت 
المدافعة إلى قتله(2)، وقد جاء فــي حديث أبي هريرة ƒ للمدافع عن نفســه وماله وعرضه، 
قال: «جاء رجل فقال يا رســول اهللا: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: ال تعطه، قال: 

أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد»(3).
وقد أباح الشــرع ارتكاب بعض المحرمات لحفظ النفس وصيانتهــا عن التلف، وإذا كانت 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير اهللا قد أبيح لضرورة إنقاذ النفس ودفع الهالك، 
فهذه المحرمات أبيحت لضرورة حفــظ النفس عن الهالك فإباحة جزء من اآلدمي أولى بجامع 

أخرجه البيهقي في شــعب اإليمــان (3484) 260/3؛ والطبراني في الكبير (3342) 259/3؛ والحاكم في مســتدركه (5058)   (1)
270/3؛ تاريخ دمشق 504/11.

بحث: زراعة األعضاء اإلنســانية في جسم اإلنسان: فضيلة الشيخ عبد اهللا العبد الرحٰمن البسام (مجلة المجمع الفقهي، السنة   (2)
األولى، العدد األول، ص 16 - 19).

رواه مسلم.  (3)



علي عبد الباقي شحاتة 551نقل األعضـاء البشـرية وغرسها

حفظ النفس البشــرية، وقد أبيح مال الغير بغير إذنه كما أبيح جرعــة من الخمر إلنقاذ حياة 
إنسان في وقت ال يوجد فيه غيره.

كل هذه األشياء أبيحت حفاظاً على النفس وصيانة لها عن التلف والهالك، فهذه النصوص 
وتحليلها وتطبيقها على الواقع ســيقت مــن أجل إصدار حكم في إباحة حــقّ اهللا ـ تعالى ـ من 
النفس البشــرية التي هي ملكه، وخلقها لعبادته وطاعته، وأوجدها لخالفته في أرضه، وعمارة 
هذا الكون واســتمرار نوعيته فيها، وهي نصوص في إباحة اإليثار تقابــل النصوص التي تحرم 
ذلك، وتعتبر هذه النصوص المبيحة مخصصة لتلــك المحرمة(1). والحمد هللا الذي تتم بنعمته 

الصالحات.

بحث زراعة األعضاء اإلنسانية للشيخ عبد اهللا البسام، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد األول.  (1)
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النّص والحكــم والمقاصد واألخــالق مصطلحات واردة بقــوة في اللحظــة الراهنة، من حيث 
المفهوم والعالقة باآلخــر واألثر في الغير. ومن أبرز مفردات هذا الترابــط أو التداخل والتجاذب؛ 
أثر البعد األخالقي والمقاصدي للنّص في تقرير الحكم الشــرعي. وهذا يجعلنا ننطلق من محددات 
علمية أساســية تبين مدلول المصطلحات، وتحدد مشــتمالت النّص ألبعاده الكثيــرة، منها البعدان 
المذكوران األخالق والمقاصد. ثم يؤول بنا إلى البرهنة على النّص وعلى مشتمالته وعلى تأثيره في 
تقرير الحكم الشرعي، وإلى تحليل هذا النّص وتفكيك أبعاده واستدعاء منهج االستقراء واالستنباط 
في تأصيل هذه األبعاد وترسيخ حجيتها، وكونها جزءًا من ماهية النص، وعنصرًا من وحدته الشرعية 

واللغوية والسياقية والمناسباتية.
، واســتدعاء  ومن الفوائــد القريبة لهذه الموضوع إبــراز البعدين األخالقي والمقاصدي للنص
التعامل الموسع مع النصوص من جهة الفهم والتنزيل، ومن حيث اإلحاطة بالقضايا والنوازل، ومن 
حيث تقرير المرجعية الجزئية والكلية، ومن شــأن هذا التناول أن يوســع دائــرة االجتهاد من غير 
انفالت، وأن يقرر فســحة دين اهللا من دون تضييق أو تلفيق، وأن يعيد أمر النظر الشــرعي واألداء 
اإلسالمي إلى سالف عهده وسابق حاله، كما كان عليه األسالف واألخالف تحقيقاً وتحريرًا وتوفيقاً 
وتنقيحاً ومراعاة للمقاصد وترســيخاً لألخالق ومالحظة للفروق والتفاتاً للمستثنيات، وانتباهاً لكل 

ما له أثره في تقرير الحكم الشرعي وتفعيله في الواقع والحياة.
إننا نرنو في هذه الندوة إلى تحقيق المقاربة الشرعية اإلسالمية، زمناً سابقاً وحاضرًا والحقاً، 
واتجاهات ومذاهب وتيارات في الفكر والفقه واإلفتاء والقضاء واالستدالل واالجتهاد، وقضايا متنوعة 
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ومسائل مستجدة، وأحوال واقعة وأوضاع متوقعة. وكل هذا يهدف إلى استشراف المستقبل واستنهاض 
الهمم لخوض غمــار القادم. واهتمامنا بفقــه التوّقع ليس بدعاً من األمر، َوِإنَمــا هو عمل القدامى 
وال سيما األحناف الذي اشتهروا بذلك، َورُبَما يكون عذرهم في ذلك بيئتهم المتحركة بقوة وحالهم 
المتشــعب، وأهم أعمدة هذا الفقه اســتناده إلى فكر المقاصد وفقه المصالح، مع فقه األدب وعلم 
الخلق، ِلما في عصرنا من إفراط في المنافع المادية والمصالح العارية من بعدها العقدي واإليماني 

والتكليفي واألدبي.

أرجو أن تكون هذه المداخلة إسهاماً في تدقيق ما أسند إليه، وأن تكون الندوة كلها إسهاماً في 
تحقيــق القول في فقه التوّقــع وعلم المقاصد وفقه األخــالق، وأن تنهض بنقلــة نوعية إلى األمام، 

تشترك يها جماهير األمة خلف علمائها المحققين، واستشرافاً لغد فقهي زاهر وزاخر.

أسأل اله تعالى التوفيق للجميع، وأشــكره على آالئه ونعمائه، ثم أشكر اإلخوة القائمين على هذه 
الندوة الطيبة الرائعة في سلطنة ُعمان الطيبة العامرة اآلمنة، وأخص بالذكر منهم فضيلة الدكتور األخ 
ـ ، وأعتذر عما وقعت فيه من سهو وما تسببت فيه من حرج،  العزيز عبد الرحٰمن السالمي ـ حفظه اهللا 

ودعائي لهؤالء جميعاً بالتسديد والتأييد، وبدوام العطاء والرخاء والوفاء. والحمد هللا رّب العالمين.

٭ ٭ ٭
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ُيطلق النّص الشــرعي في الدراســات اإلســالمية علــى عدة معاٍن بحســب المجــال المعرفي 
المتخصص، وبحسب االستعمال المتعدد ألهل العلم والفكر.

ففي علم أصول الفقه اإلســالمي ُيطلق النّص على ما ُيقابل الظاهر، أو اللفظ الشــرعي الذي 
ال يحتمل التأويل.

وفي علم الفقه ُيطلق النّص على الدليل الشرعي الجزئي المتعلق بالحكم الفقهي الجزئي.
وفي مطلق الثقافة اإلســالمية ومجمل الفكر الشــرعي ُيطلق النّص الشــرعي على نص القرآن 
ــنة النبوية الشــريفة، وُيطلق أحياناً على المتن العلمي والقــول المذهبي وكالم  الكريم، ونّص الس

ة لظهورها عليه. انظر: القاموس المبين، محمود عثمان،  النّص في اللغة: عبارة عن الظهور، ومنه ُســمي كرسي العروس منص  (1)
ص 218. وفي االصطالح: هو ما ال يحتمل إال معنى واحدًا، كزيد في: رأيت زيدًا. وقيل: هو ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته. 
وقيل: مــا دل داللة قطعية. وقيل: ما ال يحتمل التأويــل. وقيل: ما دل على معنى كيف ما كان، وهو غالب اســتعمال الفقهاء. 

انظر: القاموس المبين، محمود عثمان، ص 218.
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اإلمام، فيُقال: نّص الكتاب الفقهي، وُيراد متنه، وُيقال: نص المذهب، وُيراد به قوله، وهكذا.
وُيطلق النّص الشــرعي ليُراد به المرجعية الشــرعية اإلســالمية المتمثلة فــي نصوص الكتاب 

نة، سواء أكان ذلك على مستوى جزئي أم على مستوى كلي. والس
أي أن النــّص قد ُيراد به نّص جزئي ما، كنّص آية قرآنية أو نــّص حديث نبوي(1)، أو نّص كلي 

ما، كقاعدة كلية أو عموم شرعي أو مقصد عام أو دليل إجمالي جامع ألدلة جزئية كثيرة.
نة جميعها، أو كالهما معاً، أو مجموع آيات وأحاديث يشترك  كما قد ُيراد به القرآن كله، أو الس

فيها موضوع شرعي معين أو معنى إسالمي محدد.
فالنّص الشــرعّي تتعدد اســتعماالته وتختلف إطالقاته ِبحســب عدة اعتبارات وســياقات علمية 
ومنهجية وتاريخية وواقعية، وتحديد هذه االعتبارات والســياقات مهم غاية األهمية في تحديد معنى 

النّص، وتحديد أبعاده وآثاره، وتقرير البناء عليه والتفريع عنه.
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ة أحوال تتحّدد بحسب وضعه في التشريع ومراد الشارع وأمر الواقع، أي أن  للنّص الشــرعي عد
هذه األحوال يحددها وضع النّص في التشــريع، كوضعه من حيث ثبوته ووروده، أو من حيث داللته 
ومعناه، كما يحددها مراد الشارع من النص، فالشــارع قد يريد العموم للنص الفالني والخصوص 
لغيــره، وقد يريد لهذا النــّص بقاءه ودوامه إلى يــوم الدين، وقد يريد لنص آخــر تحديده بزمن 
محدد وفترة معينة، وقد يريد لهــذا النّص إطالقاً وإجماالً يتحدد تفصيلــه وتبيينه في ضوء التغير 
الزمانــي والمكانــي واالجتماعي، ويريــد لنص آخر تقييــده بالوســيلة والكيفية والزمــن والمكان 
والمقدار، كما أن هذه األحوال يحددها أمر الواقع، من حيث توجيه الشرع لمراعاة الواقع وفهمه في 
معالجة هذا الواقع وتوجيهه وترشيده وإصالحه، فالواقع قد يفيد بوقوع حالة ما أو عادة معينة ُيوجه 
إليها حكم نص شرعي مناسب لهذه الحالة، والواقع قد يفيد بانتفاء علة كانت موجودة في فعل ما، 
فينتفــي حكم ذلك الفعل النتفــاء العلة، فتكون أحــوال النّص من حيث أمر الواقــع دائرة بين حال 
التنزيل إذا وجد الموجب وقام الداعي وأعمل الشرط وانتفى المانع وزال القادح وُظن حصول مراد 

الشارع وجلب مصالح المكلف، وبين حال تأجيل التنزيل إلى المقام المناسب.
وهذا التحديد مهم جّدًا ومفيد غاية الفائدة من جهة جــودة الفهم والتنزيل، وإتقان الربط 
بين النّص الشــرعي واألمر الواقعي وحــال المكلف، وتقرير متعدد أبعاد النــّص ومتنوع مكوناته 

وعناصره وآثاره.

القراءة الجديدة للقرآن والنصوص الدينية، رؤية منهجية، قطب مصطفى سانو، ص 12.  (1)
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وبناء على مــا ذكر، أورد العلماء واألصوليون والدارســون المعاصرون عددًا من أحوال أســماء 
النّص وأنواعه وصــوره في ضوء أحواله المذكــورة. ومن ذلك ما أورده جمهــور األصوليين، أو من 
الحنفيــة، إزاء قضيــة دالالت األلفاظ على المعاني، وأقســام النــّص ومراتبــه المتنوعة من حيث 
المنطوق والمفهوم والوضوح والخفاء، وغير ذلك. فهناك النّص الناسخ والنص المنسوخ، أي النّص 
الذي ُيلغي غيره أو يقيده، والنص الملغى والمتروك، ويقابل هذه النّص الناســخ والمنســوخ النّص 

المحكم الذي يبقى في حال إعماله وتنفيذه.
وهنــاك النّص العام الموجه إلى كافة المكلفين وجميع النــاس، وهناك النّص الخاص الموجه 
إلى ما دون ذلك، كمجموعة األغنياء والنساء والمرضى والعلماء... وهناك النّص الُمطلق والمقيد، 

والمجمل والمبين.
وهناك النــّص المتواتر الذي كان رواته وناقلوه عددًا كبيرًا وجمهــورًا غفيرًا، يبلغ عدد التواتر 
ويرتقي بالمعنى إلى مرتبــة اليقين أو الظن الغالب الذي هو في معنــى القطع وفي حكمه. وهناك 
النــّص اآلحاد الذي ُيقابل النــّص المتواتر من حيث قلة عــدد الرواة والناقليــن، الذي يفيد داللة 

الظن، ويفيد ما هو فوق ذلك بحسب الدليل الُمضاف والمعضد والمساند لغيره.
وهناك النّص القطعي والنّص الظني، وهو الحال الذي يكون فيه مدلول النّص يقيناً ال احتمال 

فيه، أو ظناً غالباً وراجحاً مع احتمال خالفه اليسير الذي ال يقدح فيه وال يمنع العمل به.
وهناك النّص الجزئــي الذي يتعلق بحكم جزئــي أو أمر فرعي، كأمر الصــالة والماء المطلق 
واستقبال القبلة والوقوف بعرفة... وهناك النّص الكلي الذي يدلّ على معنى كلي أو حكم كلي منطبق 

على جزئياته وثابت بطريق التتبع واالستقراء.
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هي مجموع العناصر التي يتكون منها النّص الشرعي، وهي أجزاء ماهيته وأركان حقيقته. وهذه 
المكونات هي:

اللغة العربية: فالنص القرآني قد نزل وفقاً لمعهود العرب في التخاطب، وال ُيفهم وال ُيعمل  –
إال في ضوء لغة العرب ومعهود تخاطبهم، وكذلك النّص النبوي فقد ورد على نحو ذلك.

القداســـة والتعالي: وذلك لكونــه إلهي المصــدر، فهو النــّص الوحيد الذي ُينســب إلى  –
الخالق 4 لفظاً ومعنى، كما هو الحال في النّص القرآني، أو معنى ال لفظاً، كما هو الحال 

في النّص النبوي(1).

القراءة الجديدة للقرآن والنصوص الدينية، رؤية منهجية، قطب مصطفى سانو، ص 13.  (1)
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المضمون الشـــرعي: ويشــمل المضمون الُحْكمــي والِحكمــي والِعلّي والمقصــدي والخلقي  –
والتربوي. ومن هنا يدخل اإلنســان تحته ويؤمــر بأمره وُينهى بنهيه، باعتبــار أن المضمون 

الشرعي موجه إليه(1).
النص الشـــرعي الجزئي والكلي: ذكرت في تحديد النّص الشــرعي؛ أنه ـ بحسب طبيعته ـ  –

نوعان: نص جزئي كنص آية أو نص حديث، ونص كلي كنص قاعدة عامة أو معنى كلي. وهذا 
التقسيم الثنائي من األهمية بمكان، وهو مفيد غاية اإلفادة من جهة تقرير المرجعية النصية 
بنوعيها الجزئي والكلي، ومن جهة توســيعها وجعلها تســتوعب القضايا والنوازل وتســتجيب 
للتطور االجتماعي والحضاري، بمعالجة كل ذلك وتقديم األحكام والحلول الشرعية المناسبة.

ومن قبيل النّص الشــرعي الكلي نجد القواعد الشــرعية العامة، كالقواعد الفقهية، والقواعد 
المقاصدية، والمعاني الشرعية الثابتة بالنص واالستقراء.
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الحكم الشــرعي هو ثمرة النّص الشــرعي، فالنص متضمن لحكمه، والحكم تعبير عن مضمون 
النّص بأبعاده المتنوعة، أي أن الحكم تعبير عن لغة النّص وعلته وِحكمته ومقصده وأخالقيته وسموه.

ولهذا أهميته الكبرى ودوره البالغ في لزوم مراعاة فهم الحكم الشرعي وتنزيله، وفقاً لتوجيه 
النّص ومضمونه الشامل ألبعاده المتنوعة، سواء على مستوى اللغة ومحتواها وأسلوبها، أو على مستوى 
التســبيب والتعليل والتقصيد، أو على مســتوى التربية والتزكية والتأديب والحمل على أفضل الخلق 
وأتم األدب، وعلى مستوى تحصيل الثمار وتفعيل اآلثار في واقع الناس وحياتهم. وهذا أمر في غاية 
األهمية بالنســبة ألصحاب النظر واالجتهاد واإلفتاء واإلصالح والتوجيه والبناء الحضاري العام في 

ضوء منظومة النصوص واألحكام الشرعية.
٭ ٭ ٭

البعد المصدري لفقه النصوص، صالح قادر الزنكي، ص 40 وما بعدها.  (1)
الحكم في اللغــة هو: القضاء والفصل لمنع العــدوان، وُيطلق على المنع والعلم والفقه. وفي اصطــالح جمهور علماء ألصول   (2)
هو: خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفيــن باالقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. إتحاف ذوي البصائر، عبد الكريم النملة، 

.324 - 323/1
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معنى البعد المقاصدي: هو المعنى المتصــل بمقاصد النّص وغايته. أي المعنى الذي يعبر عن 
مضمون مقاصد الشريعة اإلسالمية(1).

ومعلوم أن النّص الشرعي يتضمن مقصده وغايته، كما يتضمن معناه وحكمه. ومثال ذلك: نص 
 f ❁ d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ :الحــج
h g ﴾ [الحــج: 27، 28]، فمقصــد النّص هنا هو شــهود المنافــع، والمقصد كذلــك هو تحقيق 
االمتثــال لألمر بالحج، وتحصيــل ما يترتب على ذلك مــن جلب األجر وتبرئة الذمــة وغير ذلك. 
والمعنى المقاصدي أو البعد المقاصدي في النّص الشــرعي يتحدد في ضوء عدة أمور، منها صيغة 

النص، وطبيعته، وصلته بغيره.
فصيغة النص: هي أسلوبه في بيان المقصد، ويشمل هذا األسلوب التصريح بالمقصد أو التنبيه 
عليه (العبارة واإلشــارة)، وتقرير االتفــاق عليه أو االختالف فيه، كما يشــمل بيــان المقصد بفعل 

المأمور به أو بفعل المنهي عنه.
فاالعتناء بصيغة النّص هو أحد أهم ضروب العناية بالبعــد المقاصدي له، وذلك لمكانة هذه 
الصيغة وضرورتها في تحديد هذا البعد وضبطه وبيان مرتبته من حيث األهمية والقطعية واللزومية 

وغير ذلك.
أما طبيعة البعد المقاصدي: فيُراد بــه نوعه وحقيقته، وهل هو بعد قطعــي في النّص أم بعد 
ظني، وهل هو بعد عام وشامل أم بعد خاص ببعض األفراد والفئات، وهل هو بعد ضروري ال بد منه 
في قيام مصالــح الدارين، أم هو حاجي يقع مــن دون مرتبة الضروري، أم هو تحســيني يرد على 

مة إليها؟ سبيل التجميل والتزيين، وهل هذا البعد هو المقصد نفسه أم هو الوسيلة إليها والمقد

عرفــت هذه المقاصد بعدة تعريفات، منها: تعريف عالل الفاســـي؛ الذي عرف المقاصد بأنها: «المراد بمقاصد الشــريعة:   (1)
الغاية منها واألســرار التي وضعها الشــارع عند كل حكم من أحكامها». مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، ص 3. وتعريف 
نور الدين الخادمي الذي عّرف المقاصد بأنها هي: المعاني الملحوظة في األحكام الشــرعية، والمترتبة عليها، ســواء أكانت 
تلــك المعاني ِحكمــاً جزئية أم مصالح كلية أم ســمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هــو تقرير عبودية اهللا تعالى 
ومصلحة اإلنســان في الدارين». االجتهاد المقاصدي، الخادمي، 52/1، 53، قطر، وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية، ط1، 
1419هـ. وتعريف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي عّرف المقاصد العامة بقوله: «مقاصد التشريع العامة هي المعاني 
والِحكم الملحوظة للشــارع في جميع أحوال التشــريع أو معظِمها؛ بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام 
الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتُها العامة والمعاني التي ال يخلو التشريع من مالحظتها، ويدخل في هذا أيضاً 
معاٍن من الحكم ليســت ملحوظة في ســائر أنواع األحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها». مقاصد ابن عاشور، تحقيق 

الميساوي، ص 191.
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إن العناية بطبيعة البعد المقاصدي في النّص الشــرعي يزيد فــي تجلية حقيقة هذا البعد وأثره 
في تحقيق مراد الشــارع ومصالح الخلق، فالشــارع قد حــدد مراتب مراده، وأرادها على مســتويات 
مناســبة لخلقه وأمره، فأراد للمقاصد الضرورية أن تحقق قيام الحياة والمصالح في الدارين، وأراد 
للمقاصد الحاجية أن ترفع الحرج وتبعد األذى عن معاش الناس ومصائرهم، وأراد بما قصده تحسيناً 

أن تتجمل حياة الناس وأن يكون حال عيشهم ومآلهم على أحسن الوجوه وأتمها وأبهجها وأسعدها.
أما صلة البعد المقاصدي للنّص الشرعي بغيره من األبعاد والمعطيات والتصرفات الشرعية، 
فيراد به بياُن أوجــه العالقة بين البعــد المقاصدي وغيــره، وبيان أثرها في اكتمــال صورة البعد 

المقاصدي وفي تحديده وضبطه وتحصيل آثاره ومراعاة أحوال المكلفين فيه.
ففــي مثال الحج؛ يكون البعــد المقاصدي المتمثل في جلــب المنافع ُمحددًا باألبعــاد األخرى للحج 
ولنصوصه، كبعــد االمتثال والتقرب، وبعــد الرفق والتخفيف عــن الحجاج، وبعد عــدم اإلضرار باألهل 
واألســرة، وبعد عدم اإلخالل بواجب الحــاج إزاء مجتمعه ودولته، ففي هذه األبعــاد المختلفة؛ ال يقتصر 
الحاج على مراعاة بعد وترك آخر، وال يعول على نص واحد ويترك غيره، وال يستدعي بعدًا ويستبعد آخر، 
بل يفعل الحج بكل أبعاده وبموجب كافة نصوصه ومعطياته، وهذا هو معنى الحج المبرور الذي ال يخالطه 

إثم وال يتلبس به الهوى وال تحيط به الشهوات المذمومة والحظوظ المكروهة والشبهات الرذيلة.
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البعد المقاصدي مركوز في النّص الشــرعي، ولذلك فهو مؤثر فيــه ومحدد له. ولذلك اعتبر 
أمرًا مهماً في معاملة النّص وتناوله، سواء على مستوى تلّقيه وفهمه، أو على مستوى تحمله وتنزيله. 

وبناء على ذلك قرر أهل العلم أن إعمال البعد المقاصدي في النّص يكون على مستويين اثنين:
مســـتوى التقرير النظري الذي يحّدد هذا البعد ويحدد طبيعته وحقيقتــه، كأن يحدد أن هذا 
البعد قطعي يقيني أو ظني واحتمالي، أو يحدد أنه نفس المقصود أو وســيلة إليه، أو غير ذلك مما 

يتحدد نظرياً من خالل صيغة البعد المقاصدي وصلته بغيره.
مستوى التنزيل العملي الذي يحدد هذا البعد من حيث مناسبته للواقعة المستجدة أو المجال 
الذي نُــزل فيه، ومن حيث مراعاة حال المكلف وقدرته واســتطاعته وأهليتــه لتحمل الخطاب وأداء 
التكليــف، ومن حيث مراعاة قصده ونيتــه ومصلحته ومآل فعله، ومن حيث مراعــاة الواقع وأحواله، 

واستحضار األبعاد اإلصالحية والتقويمية لهذا الواقع وفقاً لما هو مباح ومتاح ومستطاع.
والحق أن هذين المســتويين يتشــابكان في ما بينهما، فال يرد الواحد تلو اآلخر على مســتوى 
الوقوع والحدوث، وإنما يرد األول على مستوى اإلدراك والتعقل والحسم داخل العقل والتصور وعمل 

الذهن، ثم يرد اآلخر على مسرح الواقع ومتلبساً بالواقعة ومقترناً بالمكلف وحاله.
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فالبعد المقاصــدي للنص يحدد هذا النــّص بتحديد حكمه الذي يتضّمنــه، والذي يحوي هذا 
البعد المهم، أي أنه ال يمكن تحديد النّص بمعزل عن بعده المقاصدي الذي يتضمنه وينطوي عليه، 
ويمكن أن يكون للنص تحقق ما بمعزل عن البعــد المقاصدي، ولكنه يظل تحققاً عارياً عن موضوع 
المقصد الذي ألجله شــرع هذا النص، أو الذي ألجله يكتمل تحقق هذا النّص على مســتوى الفهم 
والتنزيل، وهــذا يعود إلى أن صاحب النّص قــد وضع هذا النّص وقد ضمنه مقصــده وغايته، فهو 

يريد هذا المقصد ويدعو إليه ويحث على ربطه بامتثال الحكم المتضمن في النص.
ومثال الحــج المذكور يمكنه أن يعطينا توضيحــاً لهذا التحليل والتفصيــل، فالبعد المقاصدي 
لنص الحج المتمثل في قوله تعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ﴾ [البقرة: 196]، هو إتمام الحج والعمرة، أي 
فعلهما على أَتّم صــورة وأفضل صفة؛ ألن عبارة ﴿ ¢ ﴾ تقتضي الفعــل وتكميله، وهذا يعني فعل 
كافة مطلوبات الحج الظاهــرة والباطنة، المفروضة والمندوبة، قبل وأثنــاء وبعد الحج، مع الذات 
ومــع األهل والغير، مع اهللا تعالى ومع اإلنســان ومع الحيوان والجماد، وهــذا أمر معروف في صفة 

الحج وآدابه، ومعلوم من أخالق الحاج وأدائه الكامل والتام لشعيرة الحج وأعماله.
فالشــارع قد راعى هذا المقصود من قوله: ﴿ ¢ £ ¤ ﴾، فالمقصود قد تحدد بصيغة 
هذا النص، وتحدد كذلك بصلته بالنصوص األخرى وصيغها وأحوال الشــرع في شعيرة الحج، فكلها 
تفيد معنى جامعاً يتصل بأن الشارع يريد فعل الحج الكامل والحج التام أو الحج المبرور كما نطق 
به رسول اهللا ژ : «الحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة»، وكما كان عليه حجه ژ ، وكما ُفهم 
من كالم السلف وفعلهم وســيرهم، فكل ذلك دليل على أن الشارع متشوف إلى فعل الحج المبرور، 
ومع ذلك فهو رحيم بالحجاج ومخفف عنهم، وذلك بترغيبهم في الحج المبرور بحسب قدرتهم على 
فعله وبذلهم لما هو في مســتطاعهم، بدنياً ومالياً ونفســياً، ومن تفضله تعالى على عباده وضيوفه، 
أنه جعــل الحج المبرور الحج الذي تؤدى فيه أحكامه الشــرعية التكليفية والوضعية، كفعل العزيمة 
والرخصــة، وكفعله على الفور وعلى التراخي، وكفعله بحســب قدرة المكلف ومســتواه في التحصيل 

والتكليف، وطبقاً لمقصوده ونيته.
فــال يظن بعض أهل النظر أن فعل الرخص المشــروعة في الحّج مفوت للحــج المبرور، أو أن 
فعله على التراخي كذلك، أو أن التقصير في النوافل والقربات مقلل من تمام الحج، إن الحكم على 
الحج وعلــى مرتبته العالية أو األعلى أو األقل؛ يتحدد في ضوء بعــده المقاصدي بمفرداته الكثيرة، 
كمفــردة الحمل على التكليف ومواجهة الهــوى المذموم، وكمفردة التخفيف والتيســير ووضع العنت 
والحرج، وكمفردة فعل الرخص في مواضعها وأداء الشعيرة في زمنها، وكمفردة قصد المكلف ونيته 
وقوة إيمانه، وربما يحصل هذا كله في شــخص واحد أو نفر من الحجاج الذين لم يفعلوا كثير عمل 
أو كثير ذكر، وإنما فعلوا األحكام التي يصــح بها الحج، وحققوا األدب مع الناس والمكان والمقام، 
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وأدوا ما في مســتطاعهم وقدرتهم، ووازنوا بين ذلك وغيره، وبين المصالح والمنافع، وكان حجهم 
مبرورًا بحسن فهمهم وامتثالهم ومراعاة مطلوب الشرع ومقصوده.

فالبعد المقاصدي للنص الشرعي للحج؛ هو مقصود الشارع في الحج ومراده، ومقصوده هو فعل 
الحج وإتمامه وتفعيله وتعدية فضله وتعميم أثره، وهو جلــب مصالح الحاج ومصالح غيره، وهو رفع 
الحرج عنهــم والتخفيف عنهم والتفضــل عليهم، وهو غير ذلــك مما ورد مفصًال فــي بيان مقصود 
الشارع وفقاً للنصوص الشرعية ذات الصلة بتفاصيل هذه المقصود، ووفقاً لصيغها ودالالتها وآثارها.

وكل هــذا ينطبق علــى الناس بمختلــف أحوالهم وتعــدد ظروفهــم وتزايد أعدادهــم وتفاوت 
مستوياتهم الذهنية والبدنية والنفسية والروحية واالجتماعية والبيئية.

والمهم من كل ما ذكرنا؛ أن البعد المقاصدي ُيعد بعدًا مهما قد تقرر به النّص وتحدد، فالشارع قد 
ضّمن نصوصه هذا البعد، وهو يريد تحقيق هذا البعد في نصوصه وفي أحكامها التي تضمنتها وشملتها.
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معنى البعد األخالقي: هو القيم السلوكية والفضائل اإلنســانية والمعاني األدبية التي يتضمنها 
النّص الشرعي وينطوي عليها.

ومعلوم أن النّص الشــرعي نص أخالقي فضًال على كونه نّصاً تشــريعياً أو فقهياً يتضمن األمر 
والنهي المنوطين بالجزاء الدنيوي واألخروي. وتقرير هذا البعد األخالقي للنص الشــرعي هو مبني 
على تقرير أخالقية اإلســالم بوجه عام، وأخالقية ســائر نصوصه وأحكامــه وتوجيهاته؛ فمعلوم أن 
الديــن هو الخلق، أو أن الدين هو المعاملة، وقد وصف رســول اهللا ژ بالخلــق العظيم وبالرحمة 
للعالمين والبشــير والنذير، وبغير ذلك ِمّما يقرر أخالق الرســالة التي جاء بها وأدب الدين الذي 

بلغه ونشره ودعا إليه.

وليس هذا إّال دليًال على سريان األخالق في كافة البنيان اإلسالمي، وفي سائر األدلة واألحكام 
والمعانــي، وفي ما يترتب على ذلك مــن فهوم واجتهادات وفتاوى ومضامين خطاب وأســاليب دعوة 

وإصالح وتربية وأدوات معرفية ومنهجية وإعالمية وسلوكية وحضارية.
فالبعد األخالقي في النصوص هــو من حقيقة هذه النصوص وجزء مــن ماهيتها. ودالئل ذلك 
أكثر مــن أن ُتحصى، منها نصوص التربيــة والتزكية واألدب والخلق والهدى واالســتقامة والخيرية 
والصالح والــورع والتواضع واإلكرام والســماحة، ومنها نصوص وصف النبــي ژ بأوصاف الخلق 
العظيــم والرحمة للعالمين والمبعــوث إلتمام مكارم األخــالق وبأنه على الهدى المســتقيم، ومنها 
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ســيرته وســنته الخلقية الرائعة في أقوالها وأفعالها ومواقفها مع الداخل والخــارج، ومنها مظاهر 
أخالقية الحضارة اإلسالمية على مر عصورها وأطوارها، من خالل أنظمتها ودولها وتجاربها وصيغها 

المختلفة، وهذا كله يؤكد البعد األخالقي لشريعة اإلسالم وحضارته ومنجزاته عبر العصور.
واإلســالم ينكر في أكثر من مناســبة عمل الذين يفرقــون بين الدين والخلــق، أو بين التعبد 
والتخلق، وهو يعد ذلك االنفصام خلًال دينياً وعقدياً كبيرًا، ومظهرًا داالً على ســوء الفهم وسطحية 
التطبيق وخيبــة العاقبة، وتراه في مقامات عدة يربط ذكر الديــن بالخلق، كما جاء في قوله ژ : 
«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه»، وهو ربما يشير في هذا التوجيه النبوي الكريم إلى 
ربط الدين بالخلــق، أو ترتيب الخلق الكريم علــى التدين الصحيح، وإلى عــدم حصر الدين في 
قوالب في الفهــم والتطبيق ال تعبر حقيقة عن المدلول الصحيح للتديــن الحق، أي إلى عدم إفراغ 
التدين من مضمونه الخلقي ومحتواه األدبي، وإلى جعله ممارســة شــكلية تقف عند الظواهر وتنفي 

السرائر، وتوهم بااللتزام وتتوهم االمتثال.

:»Yô°ûdG  ºμëdG  ójóëJ  »a  »≤∏îdG  ó©ÑdG  IÉYGôe

المراعاة هنا: هي مراعاة من قبل اإلنســان المسلم المتعامل مع النّص الشرعي، وهي تقع على 
مستويين اثنين:

مســـتوى التقرير النظري الذي يحصــل به صحيح الفهم للنص الشــرعي ولبعــده األخالقي 
المتضمــن له، أي على المتلقي للنص أن يعلم أن هذا النّص نــص أخالقي يرمي إلى تحقيق الخلق 

الكريم واألدب العظيم وفقاً لمدلول النّص وتوجيهه ومراد الشارع فيه.
مســـتوى التنزيل العملي الذي يحصل بــه التطبيق األمثــل للنص في الواقــع والحياة، وعلى 
المتلقي للنص أن يســعى عند تنزيله إلــى تحقيق بعده األخالقي واألدبــي، وأال يعريه أو يخليه من 

مضمونه التربوي ومحتواه األدبي الذي يرسخ قيم اإلسالم وأخالق الدين وفضائل األعمال.
واإلنسان المســلم المتعامل مع النّص ليس على مســتوى واحد من حيث التعامل مع النّص ومع 
استخراج وتقرير بعده األخالقي، فهناك اإلنسان المجتهد والمفتي، وهناك العالم والمربي والخطيب 

والداعية والمصلح، وهناك المكلف العامي واألمي، وهناك أصناف أخرى من الناس.
ولهذا التفاوت أثره في تقرير البعد األخالقي للنص الشــرعي، فعمل المجتهد في تقرير البعد 
األخالقي ليس كعمل الخطيب أو المربي، وعمل العالم المتخصص ليس كعمل العامي واألمي، وربما 
يشــترك الجميع في مجال عمل كل واحد منهــم، فالمكلف ينبغي أن يظهر تقريــره لهذا البعد في 
مجال قيامه بواجباته التكليفية؛ بما يلتزم به من خلق وأدب في مزاولة هذه الواجبات، وذلك بفعلها 
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صحيحة وبترتيب آثارها التربوية على نفسه، وباســتحضار ما يترتب عليها من أخالق وحسن معاملة 
اآلخــر. وينبغي على المكلف أن يتربى في تدينه والتزامه على تقرير المعنى الخلقي في نفســه كما 
يتربى علــى تلقي النصوص واألحكام، فال ُيقتصر في تربيته وتعليمــه على إيراد النصوص واألحكام 

الشرعية مفرغة من معانيها األخالقية وفضائلها األدبية.
هذا بالنسبة إلى المكلف، أما بالنســبة للعالم المجتهد، فعليه أن يستدعي البعد األخالقي في 
نظره واجتهــاده وإفتائه، وأن يحمل الناس علــى مناط فعل الحكم بفعل الخلــق، وعدم الفصل بين 

ظاهر النّص ومضمونه الخلقي والقيمي.
والمجتهد يفعل ذلك وفقاً لتكوينه ورسوخه وتحقيقه، وينزل األمور بحسب مقاماتها ومناطاتها، 
وهو في كل ذلك مبدع ومتقن ال يتكلف وال يتعسف، وال يخلي النّص من بعده األخالقي ومن تفاصيل 

ذلك البعد وتجلياته في واقع الناس وشتى أحوال المكلفين.
وكم أصيب بعض اجتهادنا وإفتائنا باســتبعاد اســتحضار بعد األخالق وبحمل بعض الناس على 
ممارســات طغى فيها جانب الشــكل والمظهر على جانب المعنى والمقصود، وكم من فتاوى قد آلت 

إلى رفع اللوم وادعاء الفعل والتنصل من المالحقة الدنيوية أو األخروية.

٭ ٭ ٭

 q¢üæ∏d  ájó°UÉ≤ªdGh  á«bÓNC’G  OÉ©HC’G  IÉYGôe  äÉjƒà°ùe
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مراعاة هذه األبعاد تم على مستوى تأسيس النّص وتقريره باعتبارها مرجعاً للمكلفين المسلمين، 
وباعتباره دليًال على األحكام وطريقاً إلى ترســيخ األخالق والقيم، وجلب المصالح ودرء المفاســد. 
ففي هذا التأســيس أراد الشــارع تعالى تضمين النّص الشــرعي مراده ومقصوده، من حيث تقرير 
االمتثال في النفــوس والواقع، ومن حيث جلب مصالح الخلق والرفق بهم، ومن حيث ترســيخ القيم 
اإلنســانية وتعمير المجتمع البشــري بالخير والتواصل والتعاون والتدافع والتنافس ومزاولة العدالة 

االجتماعية والسياسية والحضارية العامة.
ثم إن مراعاة هذه األبعاد تتم على مســتويات أخرى تتعلق بالمكلفين والناس، وهي المستويات 
التي ُيالحظ فيها إعمال هؤالء لهذه األبعاد في مجاالت تكاليفهم وأعمالهم وأدوارهم المختلفة؛ وهو 
مــا يدعو هؤالء إلى اســتدعاء مــراد الشــارع من تنزيــل النصــوص وتقريرها في الحيــاة، وإلى 
اســتحضارها في معاشهم ومآالت حياتهم، وفقاً لما هو ممكن ومســتطاع، وفي ضوء بذلهم لقصارى 
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جهدهم ومنتهى اجتهادهم قصد تحصيل هذا المــراد اإللهي وجلب أكبر قدر من المصالح والمنافع 
في معاشهم ومعادهم.

ومن هنا يمكننا الحديث عن دور كل فرد أو مجموعة ـ كل بحسب تخصصه وإمكاناته وظروفه ـ 
في مراعاة هذه األبعاد واستحضارها وإعمالها في مجاالت أعمالهم ومساحات فعلهم وتأثيرهم.

فيمكننا الحديث عن دور المجتهد والمفتي، ودور القاضــي والحاكم، ودور اإلعالمي والتربوي، 
ودور المؤسســة والهيئة والدولة، ودور اإلمام والخطيب والمفكر والمصلــح، ودور المذهب واالتجاه 
والفريق، يمكننا الحديث عن دور هؤالء وغيرهم في كيفية استدعاء هذه األبعاد وإحضارها كي يكون 
لها أثرها في كيفية فهم األحكام الشرعية وتنزيلها في واقع الناس وأحوال المجتمع والدولة والعالم.

وهــذا يؤول بنا إلــى بيان كيفيــة اســتلهام المرجعية النصية الشــرعية في بعديهــا األخالقي 
والمقاصــدي، أي إلى كيفية التعامل مع المرجعية األخالقية والمرجعيــة المقاصدية باعتبار كونهما 

جزءًا من المرجعية النصية والشرعية الكلية بوجه عام.
ومعلوم أن األخالق اإلســالمية والمقاصد الشــرعية أصبحتا من المعلوم من الدين بالضرورة، 
وأضحتا دالتين على رمزية مهمة في االستدالل واالســتنباط، وأمسيا معدودين من القواعد المرعية 

في الفهم والتطبيق.
وهذا كله يحيلنا إلى تفكيك االرتباط بهذه المرجعية والعودة إليها واالســتئناس بها أو التعويل 

عليها في تقرير األحكام الشرعية فهماً وتنزيًال وتفعيًال وترجيحاً. ومن ضروب هذا التفكيك:
العناية بالجوانـــب المعرفية للمرجعية األخالقية والمقاصدية، ومــن ذلك بيان المفهوم  •

واألمثلة والحجية وإيراد القواعد والمسائل والشروط والضوابط(1) المتعلقة بحقيقة األخالق 

وممــا يمكن ذكره باختصار في مــا يتعلق بقواعد المقاصد باعتبارهــا أحد أهم أجزاء الحقيقة المعرفية لمقاصد الشــريعة،   (1)
والعتبارها إطارًا شرعياً مرجعياً، والعتبارها أحد أبرز األبعاد التي ينطوي عليها النّص الشرعي الجزئي والكلي:

أوًال: قاعدة (األحكام مشـــروعة لمصالح العباد في المعاش وفي المعاد)، قال الشــاطبي: «وضع الشــرائع إنما هو لمصالح 
العباد في العاجل واآلجل معاً». الموافقات، 6/2

ثانياً: قاعدة (جلب المصالح ودرء المفاســـد): جاء عن اآلمدي قوله: «المقصود من شــرع الحكــم إما جلب مصلحة أو دفع 
مضرة، أو مجموع األمرين». اإلحكام في أصول األحكام، 389/3.

ثالثاً: قاعدة (الوســـائل لها أحكام المقاصد)؛ فموارد األحكام على قســمين: مقاصد وهي متضمنة للمصالح والمفاســد في 
أنفســها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها. ويسقط اعتبار الوسائل ومراعاتها وااللتفات إليها عند سقوط المقاصد وزوالها 
وانعدامها. الفروق، القرافي، 33/2؛ والموافقات، الشاطبي، 9/3؛ وقواعد األحكام، العز بن عبد السالم، ص 175 وما بعدها.

رابعاً: قاعدة الترجيح بين المقاصد.
خامساً: قاعدة الضروريات والحاجيات والتحسينيات: قال الشاطبي: «فأما الضرورية فمعناها أنها ال بد منها في قيام مصالح 
الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجِر مصالح الدنيا على اســتقامة، بل على فســاد وتهــارج وفوت حياة، وفي األخرى فوت 

=النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين. الموافقات للشاطبي، دار المعرفة، 324/1.
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والمقاصد باعتبارهما حقيقتين شــرعيتين وعلمين إســالميين وبعدين اثنين تضمنهما النّص 
الشرعي الجزئي والكلي.

العناية بالجوانـــب المنهجية والتحليلية والترتيبية للجوانب المعرفيــة المتعلقة بالبعدين  •
األخالقي والمقاصدي، وهذا شأن النظر واالستقراء والتأليف والتنزيل وغير ذلك.

العناية بالجوانب الواقعية التي ترصد الواقع وتحلله وتفككه وتحدد سماته وأحواله للبناء  •
عليها ومراعاتها واستحضارها في الفهم والتنزيل.

العناية بالجوانب التنزيلية التي ُتنزل فيها األحكام الشرعية بأبعادها األخالقية والمقاصدية،  •
والتي تراعى فيها شروط ذلك وأدواته ووسائله ومستلزماته، ومن ذلك: االستعانة بالخبراء في 
رصــد الواقع، واعتماد المناهج العلمية اإلحصائية والتحليلية، واالســتعانة بالوســائل العصرية 
والوســائط المعرفية في إشــاعة الفكر المقاصدي والــروح األخالقية فــي أداء واجب التدين 

والتفقه، والقيام برسالة التكليف واالستخالف والشهود الحضاري، وغير ذلك.
٭ ٭ ٭

:ΩÉàîdG  »ah

نقرر حقيقة جامعة لكلّ ما ذكر؛ أن النّص الشــرعي وحدة متكاملــة، معرفياً ومنهجياً، وهو ما 
يســتلزم عمق النظر فيه واإلحاطة بكل عناصره ومكوناته ومعطياته، وربطــه بغيره مما له صلة به، 

سواء من جهة تقرير العلم الكامل بماهيته، أو من جهة تقرير طبيعة معاملته للواقع وتأثيره فيه.
وال شــك أن هذا األمر تتجاذبه دراســات عدة وتشــترك فيه همم كثيرة، وهو مما ُيالحظ فيه 

ا يستلزم التحقيق البديع والتحرير الدقيق. واهللا المستعان. التداخل العجيب، َوِمم

٭ ٭ ٭

والحاجيات هي ما دون ذلك، وهي األمور التي ُيفتقر إليها، وتحقيقها مطلوب، ولكن تركها ال يفسد حياة اإلنسان وال يفوتها، 
وإنما يؤدي إلى حرج شــديد وضرر فادح بالنسبة إلى اإلنســان ومجموع البشرية. قال الشاطبي: هي: ما ُيفتقر إليه من حيث 
التوســعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشــقة الالحقة بفوت المطلوب، فــإذا لم تراع دخل على المكلفين، 
على الجملة، الحرج والمشــقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. أما التحسينيات فهي الكماليات 
التي تزين حال اإلنسان وتجمل حاله ومقامه. قال الشاطبي: أما التحسينيات فهي األخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب 

األحوال المدنّسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم األخالق. الموافقات للشاطبي، 10/2، 11.
سادساً: قاعدة الكليات أو الضروريات الخمس: وهذه الكليات هي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. قال الشاطبي: 
«ومجمــوع الضروريات خمس، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنســل والمال، وهذا فيه خالف وتوجيهه، بحســب اعتباره 

وتعليله. ينظر: الموسوعة الفقهية، 207/28؛ وقواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي للكيالني، ص 167، 168.

=
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اإلسالمية، قطر، سلسلة كتاب األمة، العدد 113، سنة 1427هـ.

الفروق، القرافي، شهاب الدين، دار المعرفة، بيروت. ـ  4
القاموس المبين فــي اصطالحــات األصوليين، محمــود حامد عثمــان، دار الحديث،  ـ  5

القاهرة، ط1، 2000/1421.
قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي، مطابع رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة. ـ  6
القراءة الجديدة للقرآن والنصوص الدينية، رؤية منهجية، قطب مصطفى سانو، مجمع  ـ  7

الفقه اإلسالمي بجدة، الدورة 16، 9 - 2005/4/14م.
قواعد األحكام في مصالح األنام، العز بن عبد الســالم، دار الكتــب العلمية، بيروت،  ـ  8

ودار الشروق، القاهرة.
د الطاهر، الشــركة التونسية للتوزيع،  ـ  9 مقاصد الشــريعة اإلسالمية، ابن عاشــور؛ محم

د الطاهر الميساوي. تونس، الطبعة الثالثة، سنة 1988م، وتحقيق محم
مقاصد الشريعة اإلســالمية ومكارمها، الفاســي، عالل، مكتبة الوحدة العربية، الدار  ـ  10

البيضاء ـ المغرب األقصى، د. ت.
الموافقات في أُصول الشريعة، الشاطبي؛ أبو إسحاق، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان  ـ  11

أبو عبيدة، دار ابن عفان ســنة 1421هـ، وشــرح عبد اهللا دراز، دار المعارف، بيروت، 
الطبعة الثانية، سنة 1395هـ/ 1975م.

الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلســالمية، الكويت، الطبعة الرابعة، سنة  ـ  12
1427هـ/ 2006.
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باحث من جمهورية مصر العربية
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د النبي  الحمد هللا حمدًا كثيرًا طيباً مباركاً فيه، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله سيدنا محم
األمي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين.

وبعد:
ا هــو معلوم أن شــريعة اهللا تعالى فيها تحقيق لمصالــح العباد، وشــريعة اهللا كلها رحمة  فمم

وحكمة وعدل للناس جميعاً، بل كل تشريع فيها يحقق النفع للبشرية جمعاء.

وهذه المصالح المترتبة على التشــريع، فيها: المصالح الضروريات والحاجيات والتحســينات، 
وهي المعروفة عند األصوليين بـِ «مقاصد الشريعة»، وهي خمسة:

حفظ الدين. ـ  1
حفظ النفس. ـ  2
حفظ العقل. ـ  3
حفظ المال. ـ  4
حفظ العرض. ـ  5

وهي: األغراض التــي تعبدنا اهللا بها وأنزل لحفظها وحمايتها الشــرائع واألحــكام وجعل فيها 
الثواب والعقاب، وقد شــهد عصرنا الحديث العديد من األمراض المعدية التي عصفت بعالمنا مثل 
مرض اإليدز أو مرض سارس، وغيرها من األمراض الوبائية التي تفسد الحرث والنسل، ويأتي هذا 
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البحث لكي يوضح كيفية تعامل الشــريعة اإلســالمية والقوانين مع المصاب بالمرض المعدي، وقد 
انصب هذا البحث في جملته على مقدمــة، وتمهيد تناولت فيه تعريف المــرض المعدي، والقواعد 

الشرعية الحاكمة.

والفصــل األول جعلته ألحكام المصــاب بالمرض المعدي فــي العبادات فتحدثــت عن صالته 
وإمامته وحّجه، كما تحدثت عن الصالة عليه وتغسيله وتكفينه ودفنه.

والفصل الثاني جعلته ألحكام المصاب بالمرض المعدي في المعامالت، فتحدثت عن مخالطته 
ألهل البلدة، والدخول إلى البلد المصاب للعدوى، وإلزام المريض بالتداوي، وعزل المصاب، ومدى 

تصرف المريض في ماله، وممارسته للعمل.

والفصل الثالث تحدثت فيه عن نقل العدوى من المريض للصحيح، واستخدام صاحب المرض 
المعدي في تعّمد نقل األذى لآلخرين وأحكام كل حالة.

صاً للحديث عن أحكام المصاب بالمرض المعدي في األحوال  أما الفصل الرابع فقد كان مخص
الشــخصية فتحدثت عن الفحص الطبي قبل الزواج والفسخ بســبب المرض المعدي، وعن إجهاض 
المصابة بالمرض المعــدي، وتحدثت عن حضانة المصاب بالمرض المعدي، متى تســقط حضانته 

ومتى تستمر.

ثم ختمت البحث بجملة مــن النتائج والتوصيات، وبنهاية البحث ملحــق لمجموعة من الفتاوى 
المتعلّقة باألمراض المعدية والتي أنتجها القسم الشرعي في موقع إسالم أون الين.

ونسأل اهللا 4 أن يوفقنا في ما نسعى إليه، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.

٭ ٭ ٭
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تعريف المرض المعدي: األمراض المعدية كلمة مكونة من صفة وموصوف:
المرض: لغة الســقم عكس الصحة، وهو خلل يلحق بالجسم، فيخرجه عن حد االعتدال(1)، وقد 
عرفه الفقهاء بأنه: حالة غير طبيعية في بدن اإلنســان تكون بســببها األفعال الطبيعية والنفســانية 

والحيوانية غير سليمة. وقيل: المرض ما يعرض للبدن فيخرجه عن االعتدال الخاص(2).
ا العدوى فتأتي بمجاوزة الحد، وهي اسٌم من: أَْعَدى ُيْعِدي فهو ُمْعٍد، ومعنى أَْعَدى أَي: أَجاز الَجَرَب  أم
، وتعاَدى القوُم أَي أَصاب  الذي به ِإلى غيره، أَو أَجاز َجَرباً بغيره ِإليه، وأَصله ِمْن َعدا َيْعُدو ِإذا جاوز الحد
هذا مثُل داء هذا، وأَعداه الداءُ ُيعديه إعداءً جاوزَ غيره إليه، وقيل: هو أَن يصيَبه مثُل ما بصاحِب الداِء(3).

جاء في صحيــح البخاري: «َكاَن َها ُهنَا رَُجٌل اْســُمهُ نَواٌس َوَكانَْت ِعنَْدُه ِإِبٌل ِهيــٌم(4) َفَذَهَب اْبنُ 
ن  َفاْشــتََرى ِتلَْك اِإلِبَل ِمْن َشِريٍك لَهُ، َفَجاءَ ِإلَْيِه َشــِريكُهُ، َفقَالَ: ِبْعنَا ِتلَْك اِإلِبَل، َفقَالَ: ِمم ، ̂ ُعَمَر 
ِبْعتَهَا؟ َقالَ: ِمْن َشــْيخٍ َكَذا َوَكَذا، َفقَالَ: َوْيَحَك ذَاَك َواِهللا اْبنُ ُعَمَر، َفَجاءَُه، َفقَالَ: ِإن َشــِريِكي َباَعَك 
ا ذََهَب َيْســتَاُقهَا، َفقَــالَ: َدْعهَا؛ رَِضينَــا ِبقََضاِء  ِإِبًال ِهيمــاً، َولَْم َيْعِرْفَك، َقالَ َفاْســتَْقهَا، َقــالَ: َفلَم

رَُسوِل اِهللا ژ : «ال َعْدَوى َسِمَع ُسْفَياُن َعْمراً»(5).
قال البخاري: (ال عدوى) هي انتقال المرض من المصاب بــه إلى غيره، والمعنى ال تأثير لها 

في حقيقة األمر؛ ألن األمر بقضاء اهللا وقدره، وإن كنا مأمورين باتخاذ األسباب(6).
وابن عمر ^ كان يشير إلى الحديث الصحيح الذي رواه بعد ذلك البخاري بسنده قال: َقالَ َعفاُن: 
ثَنَا َسِعيُد ْبنُ ِمينَاءَ َقالَ: َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ، َيقُولُ: َقالَ رَُسولُ اِهللا ژ : «ال َعْدَوى  اَن َحدثَنَا َسِليُم ْبنُ َحي َحد
َوَال ِطَيَرَة َوَال َهاَمَة َوَال َصَفَر، َوِفر ِمْن اْلَمْجُذومِ كََما َتِفر ِمْن األََسِد». (ال عدوى) مؤثرة بذاتها وطبعها، 

وإنما التأثير بتقدير اهللا 8 والعدوى سراية المرض من المصاب إلى غيره(7).

ينظر: لسان العرب البن منظور، مادة: مرض.  (1)
الموسوعة الفقهية الكويتية، (353/36).  (2)

لسان العرب، مادة: عدا.  (3)
قال الفراء: ُشــْرَب الِهيم، قال الِهيُم اِإلبُل التي ُيصيبها داءٌ فال َتْرَوى من الماء، واحُدها أَْهيَُم واُألنثى َهْيماء، ينظر: لســان   (4)

العرب، مادة: (هيم).
صحيح البخاري (740/2) حديث رقم (1993) كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقاً فليطلبه   (5)

في عفاف، دار ابن كثير، اليمامة بيروت، ط: الثالثة. 
صحيح البخاري (740/2).   (6)

صحيح البخاري (2158/5) حديث رقم: (5380) كتاب الطب، باب الجذام.  (7)
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وأما المرض فقد عرفه بأنه ما يعرض للبدن، فيخرجه عن االعتدال الخاص(1).
: اْلَعْدَوى: َتَجاُوزُ اْلِعلِة َصاِحَبهَا ِإلَى َغْيِرِه(2). يِبي أما العدوى فهي كما قال االْصِطالح: َقالَ الط

والعدوى في عرف أهــل القانون أنه: كلّ مــرض قابل لالنتقال إلى اآلخرين من اإلنســان، أو 
بواســطة الحيوانات أو الحشــرات أو األطعمة أو األمكنــة أو غير ذلك من األشــياء والمواد القابلة 

للتلوث بجراثيم المرض المعدي(3).
وهذا التعريف ال يختلف عن تعريفه في اللغة أو عند الفقهــاء. والمرض المعدي الذي أقصده 
في هذه الدراســة هو األمراض الخطيرة التي تنقل من شــخص آلخر والتي يقــول فيها الطب إنها 

ال عالج لها وأن مصير صاحبها هو الموت.

:É¡JÉÑKEG  hCG  ihó©dG  »Øf

اختلــف الفقهاء في إثبات العــدوى أو نفيها، فذهــب جمهور العلماء إلــى أن المرض ال يعدي 
بطبعه، وإنما بفعــل اهللا وقدره...بينما ذهب عمر ƒ وجماعة من الســلف، وعيســى بن دينار من 
المالكية إلى القول بنفي العدوى لحديث: «ال عدوى». وذهب فريق ثالث إلى القول بإثبات العدوى، 
واستدلوا بما روي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: «كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه 

النبي ژ : «إنا قد بايعناك فارجع»(4).

٭ ٭ ٭

الموسوعة الفقهية الكويتية، (17/30).  (1)
المصدر السابق نفسه.  (2)

قانون األمراض المعدية، دولة قطر، مرسوم بقانون بشأن الوقاية من األمراض المعدية (1990/17)، المادة األولى.  (3)
يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية، (18/30).  (4)
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القاعدة في اللغة: هي األساس الذي يبنى عليه الشيء، واألصل الذي يبنى عليه غيره جاء في 
، والقَواعُد األساُس، وقواِعد البيت أساُسه، وفي التنزيل: ﴿ !  لسان العرب: «والقاِعَدة: أَصُل األُس
" # $ % & ﴾ [البقرة: 127]، وفيــه: ﴿ È Ç Æ Å Ä ﴾ [النحل: 26]، 

قال الزجاُج: القَواِعُد أَساطينُ البناء التي َتْعِمُده»(1).
والقواعُد قيل: َجْمُع َقاِعــَدٍة، والقاعدة الفقهية قضية كلية منطبقة علــى جميع جزئياتها، وقال 
الحموي: هي حكم أكثري ال كلي ينطبق على أكثر جزئياتــه لتعرف أحكامها منه(2). فهي قضية كلية 

تندرج تحتها فروع فقهية من أبواب الفقه المختلفة.
ويمكننا القول بأن القاعدة الفقهية «هي أصل فقهي كلّي يتضمن أحـكـامـاً تشريعية عامة من أبواب 
متعددة في القضايا الـتـي تـدخـل تـحـــت مـوضـوعـه، وتهتم القاعدة الفقهيــة بفعل المكلف، بخالف 
القاعدة األصولية التي تهتم بالدليل، وهناك قواعد فقهية كلية تســمى الخمــس الكبرى عليها المدار، 
رر ُيزال»، و«العادة محكمة»، و«المشقة  وهــي «األمور بمقاصدها»، و«اليقين ال يزول بالشك»، و«الض

تجلب التيسير»، وهذه هي القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى، وقد جمعت في قول الناظم:
عـلى مبنــــاه  الفقـــه   بـــأن ُتـْجَتلـىواعلم  مـــا  إذا  قواعـــد  خمـــس 
ر والـضـر ، اليـســــرال يرفـــع اليقين شـــك المشـــّقة  وتجلب  ُينفي، 
تجـور ال  حيـــُث  العـــادات  ــن األمـــــوروَتحكم  ــّي ــب ــاصــد ت ــق ــم ــال وب

QGô°V ’h  Qô°V ’  :≈dhC’G  IóYÉ≤dG

معناها اإلجمالي: الضرر هو لون من ألوان الظلم، والظلم قد حرمه اهللا في جميع كتبه، وعلى 
هذا فيمنــع الضرر ابتداء كما ال يجوز مقابلة الضرر بمثله، وهو الضرار، كما لو أضر شــخص آخر 
في ذاته أو ماله ال يجوز للشخص المتضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر، بل يجب عليه أن يسعى 

لرفع الضرر عنه بالطرق المشروعة.
أصلها: أن النِبّي ژ قــال: «َال َضَرَر وال ِضرار»، وهذا الحديث له طــرق يقوي بعضها بعضاً، 
وقد اســتمدت هذه القاعدة من آي الذكــر الحكيم، حيث يقول الحق 4 في ســورة البقرة: ﴿ , 
- . / ﴾ [البقرة: 231]، وقال تعالى في شــأن المضارة بالشهود في البيع: ﴿ ¾ ¿ 

لسان العرب، مادة: قعد.  (1)
الموسوعة الفقهية الكويتية، (73/34 - 74) الناشر وزارة األوقاف الكويتية.  (2)
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 ﴾ {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿ تعالــى:  وقــال  [البقــرة: 282]،   ﴾ Â  Á  À
 ﴾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :[النســاء: 12]، وقوله تعالى في شــأن رضاعة الطفــل
[البقرة: 233]، وقوله تعالى في شــأن سكنى المطلقة: ﴿ ! " # $ % & ' ) 

( * ﴾ [الطالق: 6].

ــنة المطهرة، قال ژ :  وقــد نهى النبي ژ عن الضرر واإلضــرار في أكثر من موضع في الس
«َمْن َضار أََضر اُهللا بِِه َوَمْن َشاق َشـــاق اُهللا َعَلْيِه»، رواه أبو داود في سننه بسنٍد حسن. والضرر ما 

يكون بغير قصد، والضرار ما يكون بقصد.

ما يتعلق بها من قواعد:
تتعلق بهذه القاعدة جملة من القواعد األخرى التي تعالج مســألة الضــرر، وتعمل على تقليله. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يتعلق بهذه القاعدة قواعد:
األولى: الضرورات تبيح المحظورات: ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة  –

بالخمر. وزاد الشافعية على هذه القاعدة «بشرط عدم نقصانها عنها».
الثانية: «ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها»، ومن فروعها: المضطر ال يأكل من الميتة إال قدر  –

ســد الرمق، والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة، ألنه إنما أبيح للضرورة، قال 
فــي الكنز: وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وســالح ودهن بال قســمة، وبعــد الخروج منها 

ال ينتفع بها وما فضل رد إلى الغنيمة. اهـ
ومن القواعــد الفقهية التــي تتعلّق بمســألة الضرر، قاعــدة: الضرر يزال، الضــرورات تبيح 
المحظــورات، ما أبيح للضــرورة يتقدر بقدرها، ما جــاز لعذر بطل بزواله، الضــرر ال يزال بمثله، 
يتحمــل الضرر الخاص لدفــع الضرر العام، الضرر األشــد يــزال بالضرر األخــف، إذا تعارضت 

مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.
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م على جلب المصالح: من القواعد الحاكمة قاعدة درء المفاسد مقد
معناها اإلجمالـــي: أن مصالح العباد لــو اختلطت بالمفاســد ألغيت تلــك المصالح من أجل 

المفاسد، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:
إن الشــريعة اإلســالمية مبناها على تحصيل المصالــح وتكميلها، وتعطيل المفاســد وتقليلها، 
وترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا، ودفع شــر الشــرين إذا لــم يمكن أن يندفعا. ومن 
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مقاصد الشــريعة اإلســالمية المحافظــة على الكليــات الخمس التــي تواترت الرســل على وجوب 
المحافظة عليها وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال.اهـ

فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة:
أصلها: قوله تعالــى: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ﴾، فنهى 
اهللا 4 عن ســب آلهة الكفــار ألن هذا يجر إلى ســب اهللا 4 ، فإن كان ســّب آلهــة الكفار يعد 
مصلحة، ولكنه ســيجّر إلى مفســدة أكبر وهي أن الكفار ســيردون بالمثل، فنهينا عن هذا ألن درء 

المفسدة مقّدم على جلب المصلحة.

وجاء فــي الحديث الصحيح مــن حديث أمّ المؤمنين عائشــة # أن النبي ژ قــال لها: «يا 
عائشـــة؛ لوال أن قومك حديثو عهد بجاهلية ألمرت بالبيت فهدم، فأدخلـــت فيه ما أخرج منه، 

وألزقته باألرض، وجعلت له بابين، باباً شرقياً وباباً غربياً، فبلغت به أساس إبراهيم»(1).
قال اإلمــام النووي 5 : وفي هــذا الحديث دليل لقواعــد من األحكام، منهــا: إذا تعارضت 
المصالــح، ـ أو تعارضــت مصلحة ومفســدة وتعــذر الجمع بين فعــل المصلحة وترك المفســدة ـ 
بدئ باألهم ألن النبي ژ أخبر أن نقض الكعبــة ورّدها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم 0 
مصلحة، ولكن تعارضه مفســدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً، وذلك لما كانوا 
يعتقدونه من فضل الكعبة، فيرون تغييرهــا عظيماً، فتركها ژ .. ومنها: فكر ولّي األمر في مصالح 
رعيّته واجتنابه مــا يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا، إال األمور الشــرعية كأخذ الزكاة 
وإقامة الحدود ونحو ذلك، ومنها: تألف قلوب الرعية وحســن حياطتهم، وأن ال ينفروا، وال يتعرض 

لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي، كما سبق. انتهى

ويدخل في هذه القاعــدة أن األمراض المعدية تعّد من المفاســد، وإن لم يجبر المريض على 
التــداوي ويحجر عليه فإنه سينشــر هذا المرض فــي المجتمع، فالمصلحة تقتضــي إجباره، ويكون 

العمل على هذه المصلحة.

ويدخل في هذه القاعدة منع المصاب بالمرض المعدي من شهود صالة الجماعة؛ ألن المصلحة 
التي سيحصلها المصاب أقلّ من المفسدة التي سيتعرض لها المصلون حوله، فيمنع من شهود صالة 

م على جلب المصالح. الجماعة ألن درء المفاسد مقد

صحيح البخاري (574/2) حديث رقم: (1508) كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، تحقيق: د. مصطفى البغا، دار ابن كثير،   (1)
اليمامة، بيروت.
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فطاعة ولي األمر واجبة إن تعلقت بالمصلحة الشرعية ولم تخالف نّصاً.
المعنى اإلجمالي: إن لولي األمر أن يســن من القوانين والتشــريعات التــي تعمل على تحقيق 
مصلحة َمْن تحته، ويجب أن يكون المقصد من فعله هو المصلحة العامة ال مصلحة فئة على حســاب 

فئة. والمصلحة المرادة هنا هي جلب المنفعة ودفع المفسدة.
 ª © ﴿ :أصلها: للقاعدة أدلة كثيرة من كتاب اهللا تعالى ومن ســنة نبيه ژ ، فقد قال تعالى

» ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [النساء 58].

فالخطاب في اآلية خطاب عام، يشــمل جميع األمانات ويشمل جميع الناس، وهناك من العلماء 
من قــال: إن الخطاب في اآليــة خطاب خاص بوالة األمــور، فيجب عليهم تأديــة األمانات ومراعاة 
العدل واجتناب الظلم والعمل على مصالح العباد، وإن قلنا الخطاب عام فإن والة األمر يدخلون فيه 

أيضاً.
يقــول القطب أطفيش: «والتحقيــق أن الخطاب عام، وقيــل لوالة األمر ويناســبه قوله تعالى: 

.(1)﴾ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿
قال السيوطي في األشباه والنظائر: «تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة، هذه القاعدة 
نص عليها الشافعي، وقال: «منزلة اإلمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم». قلت: وأصل ذلك: ما 
أخرجه ســعيد بن منصور في سننه، قال: حدثنا أبو األحوص عن أبي إســحاق، عن البراء بن عازب 
قال: قال عمر ƒ : «إني أنزلت نفسي من مال اهللا بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا 

أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت»(2).
وعلى ضوء هذه القاعدة يجب علــى اإلمام أن يتخذ من اإلجراءات والتدابير الوقائية التي تمنع 

من انتشار العدوى في المجتمع وتعريض المواطنين لخطر اإلصابة بالعدوى.

٭ ٭ ٭

تيسير التفسير (344/2)، طبعة وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان.  (1)
األشباه والنظائر للسيوطي (269/1)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   (2)
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نهت الشــريعة عن إلحاق الضرر بالنفس أو باآلخرين، وصالة صاحب العدوى في المسجد من 
شأنه أن ينقل المرض لآلخرين، وهذا ما ترفضه الشريعة اإلسالمية؛ ألنها أتت برفع الحرج ومحاربة 
الضرر، فعلى المريض أن يصلي في بيته حتى ال يشق على باقي المصلين. وقد ذهب الفقهاء إلى منع 
جملــة من الناس من حضور صالة الجماعة إن كانوا سيســببون أذى لباقــي المصلين فمن به رائحة 
كريهة من ثوم أو بصل فال يشــهد الصالة في المســاجد حتى ال يؤذي المصليــن، فإن كان هذا في 
الرائحة التي تسبب أذى عارضاً فمن باب أولى المصاب بمرض معد، فاألذى الذي سيسببه أكبر من 
األذى الذي تســببه رائحة الثوم والبصل، هــذا إن لم يكن لهؤالء المرضى مــكان معد لهم فمن به 

جذام أو برص يعتزل الصالة في المسجد بال إثم لقوله ژ : «ال ضرر وال ضرار».
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

ذهــب المالكية إلى إباحة ترك صالة الجمعة والجماعة لألبرص، إذا كان برصه شــديدًا، إذا 
لم يوجد للُبرص موضع يتميّزون فيه، بحيث ال يلحق ضررهم بالناس على الوجه المبين في موطنه.

وعند الحنابلة يكره حضور المســجد لصالة الجمعة والجماعة لمن به برص يتأذى به. ورخص 
الشافعية في ترك الجماعة لمريض ببرص للتأذي(1) اهـ.

فالواجب ال يترك إال لواجب(2)، وفي مســألة صالة المصاب بالمرض المعدي في جماعة ينظر 
فيها إلى الترجيح بين المصالح، فإن كانت صالته ســتؤذي غيره فإنه ســيؤثر على نظام المقاصد 
الشــرعية فمن مقاصد الشريعة حفظ النفس، وهذا يهّدد ســالمة هذا المقصد. فحفظ النفس كلّي 
من كليات الشريعة وكل ما يؤدي إلى حفظ هذا المقصد ال بّد منه، وال بد من منع كل ما يِخلّ بهذا 
المقصد، فالمنع في هذه الحالة مــن ولي األمر جائز، وعدم االلتزام معصيــة يترتب عليها عقوبة 

أخروية بخالف العقوبة التعزيرية التي يحددها ولّي األمر لمن خالفه.

:√ô«¨d  ¬àeÉeEG

إن كان ســيصلّي بمن في مثل حاله فال حرج من ذلك، أما إن كان سيصلي بغيره من األصحاء 
فهذا يتفرع على حجم مرضه؛ فإن كان مرضه منفرًا وســينقل العــدوى لمن غيره يقيناً فإنه يطالب 

الموسوعة الفقهية الكويتية، (78/8)، وزارة األوقاف الكويتية.  (1)
األشباه والنظائر (316/1).  (2)



فـــقــــه الــتــوقــــع576 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

منه التنحي عن اإلمامة وإال جبر على هذا، وإن كان المــرض خفيفاً أو ال ينقل العدوى فإن الحكم 
يكون بالكراهة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب الحنفية إلى كراهة الصالة خلف المجذوم. وأجاز المالكية إمامة من قام به داء الجذام، 
إال أن يشــتد جذامه بحيث يضر بالناس فينّحى وجوباً عن اإلمامة وكذا عن الجماعة، فإن أبى أجبر 
على التنحي. هذا ولم نجد في المســألة نّصاً صريحاً عند الشافعية والحنابلة إال أنهم يقولون بمنع 

مجذوم يتأذى به من حضور مسجد وجماعة. اهـ(1).
وجاء في الموســوعة أيضاً: «أجاز المالكية االقتداء بإمام به برص، إال إن كان شــديدًا، فيؤمر 
بالبعد عن الناس بالكلية وجوباً، فإن امتنع أجبر على ذلك. وعند الحنفية تكره إمامة أبرص شــاع 

برصه، وكذا الصالة خلفه للنفرة، واالقتداء بغيره أولى(2).

:¬«∏Y  IÓ°üdGh  ¬æ«ØμJh  ¬∏«°ù¨J

إذا مات المسلم تعيّنت بعض الفروض الكفائية بجماعة المسلمين منها تغسيله وتكفينه والصالة 
عليــه ودفنه، والذي يضبط هذه المســألة مدى انتقال العدوى من عدمه، فإن لم يتســبب تغســيل 
المصاب بالمرض المعدي من انتقال العدوى للصحيح فال حرج في تغســيله وتكفينه والصالة عليه، 
أما إن كان تغســيله بالماء سيتســبب في نقل العدوى؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة 
تقدر بقدرها. وينتقل حينئذ من الغسل بالماء إلى التيمم بالتراب مع أخذ التدابير الوقائية الالزمة.

يقول الدكتور أحمد قطي المحاضر بالمعهد اإلسالمي في تورنتو بكندا:
إذا قرر مســؤولو الصحة عدم قيام أي شخص بغســل الميت وتجهيزه إال المدربين المجهزين 

بوسائل الوقاية الكافية فال يجوز لغيرهم القيام به؛ ألن في ذلك إضرارًا بالمجتمع كله.
وإذا ما قرر الخبراء ومســؤولو األنظمة الصحية في المدينة أنــه من المخاطرة إحضار جثمان 
المتوفى من جراء اإلصابة بالســارس إلى المساجد أو المراكز اإلســالمية غير المجهزة لمثل تلك 
األمور فيجب في هذه الحالة القيام بالغسل في المستشفيات أو غرف تجهيز الموتى المعدة لذلك.

أمــا إذا أّكد الخبراء الطبّيون خطر الغســل في هذه الحالة فينتقل الحكــم إلى ما يقوم مقام 
الغسل وهو التيمم، مع اتخاذ وســائل الحماية الالزمة وارتداء المالبس الواقية. ويتم نزع المالبس 

الموسوعة الفقهية الكويتية، (132/15).  (1)
المصدر السابق نفسه.  (2)



د. محمد سعدي أحمد حسانين 577أحكام األمراض المعدية بين الشريعة والقانون

عن الميت إذا لم يكن هناك خطر من ذلك، أما إذا تأكد وجود خطر من نزع المالبس عنه فيجب 
 ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ : 8 أن يكــون التيمم مــن فوق المالبس، يقــول المولــى
̄ ﴾ [البقرة: 185]، ويقول سبحانه: ﴿ z y x w ﴾ [التغابن: 16]، ويقول رسول اهللا ژ : «َما 
أََمْرُتُكْم بِِه فَأُْتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم». وعند االنتهاء من التيمم للميت يمكن أداء صالة الجنازة على 
القبــر قبل الدفن؛ فيتــم وضع الجنازة علــى القبر، ويصطــف المصلون خلف اإلمــام ألداء صالة 

الجنازة. ومن الجائز أيضاً أداء الصالة بعد الدفن(1). انتهى
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ــنة أن يدفن الميت في القبر، والميــت المصاب بهذا المرض المعــدي يدفن في قبر  من الس
خاص به إال إذا كثر الموتى، وشــق أن يجعل لكل واحد منهم قبرًا خاصاً به فحينئذ يجوز للضرورة 

أن يدفن أكثر من واحد في القبر.
ـ : األصل فــي الدفن أن يكون لكل ميت  جاء في فتاوى الشــيخ عطية صقر ـ من علماء األزهر 
ا دفــن أكثر من واحد في قبر واحد فهو حرام عنــد جمهور الفقهاء، ومكروه فقط  قبر خاص به، أم
عند أبي حنيفة، ومحل ذلك إذا لم تكــن هناك ضرورة أو حاجة، فإن وجدت ضرورة ككثرة الموتى 
ر إفراد كل بقبر، أو وجدت حاجة كالمشقة في حفر قبر لكل ميت جاز جمع أكثر من واحد في  وتَعس
قبر، ســواء أكانوا من جنس واحد أم من جنســين، على أن يقدم الذكر علــى األنثى في دفنه جهة 

القبلة(2). اهـ.
ا القول بجواز الحرق خشــية انتقال المرض فإنه يســتغنى عنه بتعميــق الدفن ووضع المواد  أم
د حسنين مخلوف ـ مفتي  الطبية المانعة من انتقال المرض من الجثة، وقد رفض الحرق الشيخ محم

مصر األسبق ـ في الفتوى التي أصدرها في ذي القعدة 1372 هجرية 29 يوليه 1953م قال:
إنه ال خالف بين المسلمين في أن لإلنسان حرمة وكرامة حياً وميتاً كما يشير إليه قوله تعالى: 
﴿ _ ` b a ﴾ [اإلسراء 70]، ومن كرامته بعد موته دفنه في اللحد أو القبر بالكيفيّة المسنونة 
التي بيّنهــا النبي ژ فيما ورد عنه من الســنن الصحيحة، ودرج عليها أصحابه والتابعون، وســائر 
المسلمين إلى اآلن. فال يجوز بحال إحراق جثث موتى المســلمين، ولو أوصى إنسان بذلك فوصيته 
باطلة ال نفاذ لها. ولم يعرف اإلحــراق للجثث إال في تقاليد المجوس، وقد أمرنا بمخالفتهم في ما 

يصنعون مما ال يوافق شريعتنا الغراء. اهـ.

فتوى منشورة على موقع إسالم أون الين.  (1)
المصدر السابق نفسه.  (2)
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الحج من المواســم الدينية التي تشــهد اجتماعاً كثيفاً للناس حيــث أوجب اهللا 4 الحج على 
المستطيع، قال تعالى: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [آل عمران: 97].

والمصــاب بالمــرض المعــدي إن كانت العــدوى محققة، وســتُنقل للغير وستتســبب في ضرر 
باآلخرين، فالقاعدة الفقهية: ال ضرر وال ضرار، وعلى هذا فإن المصاب بالمرض المعدي يســقط 
عنه الحــج؛ ألن تحقيق مصلحة المجتمع في الســالمة مــن المرض مقدمة علــى مصلحته في أداء 
فريضة الحج، وقد ســقط وجوب الحج من عليه حتى يشــفى، فإن شــفاه اهللا بادر بالحج، فإن كان 
مرضه هذا مرضاً مزمناً وال شــفاء منه فله أن ينيب عنه غيره سواء أكانت الحجة حّج الفريضة أو 

حّج التطوع.
وعلى ولي األمر أن يسن من القوانين المانعة من تأدية الحج لمثل هذا المصاب حتى ال يتسبب 

المصاب بالمرض المعدي من إصابة الناس.
ـ : يقول الشيخ عطية صقر ـ رئيس لجنة الفتوى باألزهر الشريف سابقاً 5 

من المعلوم اآلن أن الدول تعمل احتياطات لمنع العدوى في الســفر، وذلك بالتطعيم أو بوسائل 
أخرى، ومن عنــده مرض ُمعٍد ســتحول الســلطات دون ســفره، وإذا لم تكن هناك ســلطات تقوم 

ية، فهل يجوز له السفر ألداء الفريضة مع احتمال أن يصيب غيره بالعدوى؟ ح باإلجراءات الص
إن كانت العــدوى ُمحققة أو يغلب على الظن حصولها كان هذا المرض ُمســقطاً لوجوب الحّج 
م على جلْب  عن المريــض حتى يبرأ من مرضــه؛ ألن القاعــدة الفقهية تقول: درءُ المفاســد ُمقــد

المصالح.
ة أن المصلحة في الحّج تعود على الشخص نفسه أكثر مما تعود على غيره، أما المفسدة  وبخاص
فتصيب كثيرين غيره، ومع سقوط الحج عنه أرى أن مخاطرته بالسفر على الرغم من الظن الغالب 
للعدوى ممنوعة، إما على ســبيل الكراهة أو التحريم تبعاً لدرجة احتمال العدوى، واألحاديث ُتحذر 
من التعرض للعدوى والتســبب فيه. روى مسلم أن النبي ژ قال لرجل مجذوم جاء يبايعه: «ِإنا َقْد 

ـ : «ِفر ِمْن اْلَمْجُذومِ ِفَراَرَك ِمْن األََسِد». َبايَْعَناَك فَاْرِجْع». وقال ـ كما رواه البخاري 
م اإلســالم على حامل ميكروب المــرض أن يخالط  ومــن أجل النهي عن الضــرر والِضرار حر
م البصاق في  األصحاء، أو يتســبب في اإلصابة بالمرض بطريق مباشر أو غير مباشــر، ولذلك حر
م التبول والتبرز في موارد المياه ومواقع الظل وكل ما يرتاده الناس،  الطريق واألماكن العامة، وحر

وأمر بإبادة الحشرات والهوام وكل ما يؤذي حتى لو كان أثناء اإلحرام.
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ومما يؤثر فيما يتصل بالســؤال ما رواه مالــك أن عمر بن الخطــاب ƒ رأى امرأة مجذومة 
تطوف بالبيت فقال لها: «َيا أََمَة اِهللا َال ُتؤِْذي الناَس لَوْ َجلَْسِت ِفي َبْيِتِك! َفَجلََسْت، َفَمر ِبهَا رَُجٌل َبْعَد 
ذَِلــَك، َفقَالَ لَهَا: ِإن الــِذي َكاَن َقْد نَهَاِك َقْد َماَت َفاْخُرِجــي، َفقَالَْت َما ُكنُْت ِألُِطيَعــهُ َحيّاً َوأَْعِصيَهُ 

َميتاً»(1). اهـ.
وقد راعت الســلطات الســعودية هذا فمنعت في عــام 2001 مواطني دولة أوغنــدا من دخول 
األراضي المقدسة ألداء مناسك الحج نتيجة انتشار مرض إيبوال القاتل في البالد، كما ألزمت عددًا 
من الــدول الموبوءة وفقاً آلخر نشــرات منظمة الصحة العالمية بتقديم شــهادة تطعيم ضد الحمى 
الصفراء ســارية المفعول، وشهادة أخرى تفيد بإبادة الحشرات والبعوض على الطائرات القادمة من 
هذه الدول، وتقديم شــهادة تطعيم ضد الحمى الشــوكية (بلقاح A/C) بمدة ال تقل عن عشرة أيام 

وال تزيد على ثالث سنوات، كما يمنع حجاج هذه الدول من جلب أي مواد غذائية معهم(2).
مة لفريضــة الحج من أخــذ اإلجراءات  علــى أننــا إذا افترضنا أنه بإمــكان الســلطات المنظ
واالحتياطــات التي تمنع من نقل العــدوى من المصابين بها لغيرهم من األصحــاء كأن تعزلهم في 
مكان خــاص بهم في عرفة مثًال، وتوفر لهم طوافاً وســعياً آمناً كأن تحدد لهــم وقتاً خاصاً بهم أو 
مكاناً خاصاً بهم، وفي الرمي ينيبون عنهم من يرمي لهم، فإذا كانت الحال هكذا فإن فريضة الحج 

ال تسقط عن المصاب بالمرض المعدي.
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إذا أحرم الحاج بالحج أو قصد العمرة ثم أصابه مرض من األمراض المعدية وكان قد اشترط 
عندما نوى أنه إذا منعه مانع أو حبسه حابس فمحله حيث حبسه اهللا، فإنه يحل من هذا اإلحرام بال 
فدية، وذلك لحديث ضباعة بنت الزبيــر المتفق عليه، حين دخل عليها النبي ژ فقال لها: «َلَعلِك 
ي َواْشـــَتِرِطي، َوُقولِي: اللُهم َمِحلي  ؟» َقالَْت: َواِهللا َال أَِجُدِني ِإَال َوِجَعًة. َفقَالَ لَهَا: «ُحجأََرْدِت اْلَحج

َحْيُث َحَبْسَتِني».
أما إذا لم يشــترط هذا الشــرط فله أن يتحلّل من إحرامه، وعليه الهــدي، لقوله تعالى: 
﴿ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [البقــرة: 196] علــى رأي جمهور الفقهاء، أما الســادة المالكية 
ــنة»: قال اهللا  فقالوا: ال يجب عليه الهدي؛ يقول الشــيخ ســيد ســابق 5 في كتابه «فقه الس
تعالــى: ﴿ § ¨ © ª » ¬ ﴾، فاآليــة صريحة فــي أن على المحصــر أن يذبح ما 

فتوى منشورة على موقع إسالم أون الين.  (1)
ينظر: جريدة الشرق األوسط العدد 8462، االثنيـن 15 ذو القعـدة 1422هـ 28 يناير 2002.  (2)
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استيســر من الهدي. وعن ابن عباس ـ رَِضــَي اهللاُ َعنْهَُما ـ أن النبي ژ قــد أُحصر فحلق، وجامع 
نســاءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاماً قابًال. رواه البخاري. وقد اســتدل بهذا الجمهور من العلماء 
على أن المحصر يجب عليه ذبح شــاة أو بقرة أو نحر بدنة، وقال مالك: ال يجب، فإنه لم يكن مع 
كل المحصرين من الصحابة هدي، وهذا الهدي الذي كان مع النبي ژ ســاقه من المدينة متنفًال 

به، وهو الذي أراده اهللا تعالى بقوله: ﴿ = < ? @ A ﴾، واآلية ال تدل على اإليجاب.

:AÉHƒdGh  èëdG

إذا أصاب ـ ال قــدر اهللا ـ أرض الحجاز مرض مــن األمراض المعدية، فهــل يمنع الحج حتى 
ال ينتقل الوباء منها إلــى غيرها من البالد؟ هناك من العلماء من رفــض أن يكون الوباء في مكان 
الحج مانعاً من أداء الفريضــة، وخصصوا الحديث المانع من االنتقال إلــى أرض العدوى بأن أداء 

فريضة الحج أقوى من المنع من االنتقال إلى أرض العدوى.

د رشيد رضا: جاء في مجلة المنار لألستاذ محم
اجتمع مجلس النظار اجتماعاً خصوصيّاً للمذاكــرة في أمر منع الحج الذي يراه مجلس الصحة 
البحرية ضرورّياً لمنع انتقال الوباء من بالد الحجاز إلى مصر، ولما كان المنع من الحج منعاً من 
ركن ديني أساســي لم يكن للنظار أن يبرموا فيه أمرًا إال بعد االســتفتاء مــن العلماء؛ ولهذا طلب 
عطوفتلو ـ رئيس مجلس النظار ـ لحضور االجتماع صاحب الســماحة قاضي مصر وأصحاب الفضيلة 
شيخ األزهر ومفتي الديار المصرية والشيخ عبد الرحٰمن النواوي مفتي الحقانية والشيخ عبد القادر 
ـ ، فحضروا وتذاكروا مــع النظار وبعــد أن انفضوا من  الرافعــي ـ رئيس المجلــس العلمي ســابقاً 
المجلس اجتمعــوا، وأجمعوا على كتابة هذه الفتوى، وإرســالها إلى مجلس النظــار، وهي بحروفها: 
«الحمد هللا وحده.. لم يذكر أحد من األئمة من شرائط وجوب أداء الحج عدم وجود المرض العام 
في البالد الحجازية؛ فوجود شيء منها فيها ال يمنع وجوب أدائه على المستطيع. وعلى ذلك ال يجوز 

المنع لمن أراد الخروج للحج مع وجود هذا المرض متى كان مستطيعاً.

ــا النهي عن اإلقدام علــى األرض الموبوءة الــواردة في الحديث، فمحمــول على ما إذا لم  وأم
يعارضه أقوى؛ كأداء الفريضة، كما يستفاد ذلك من كالم علمائنا. وأيضاً فإن النهي عن الدخول أو 
الخروج تابع العتقاد الشــخص الذي يريد الدخول أو الخروج كما يفيده ما في (تنوير األبصار متن 
الدر المختار)؛ حيث قال: «وإذا خرج من بلدة بها الطاعون ـ وهو الوباء العام ـ فإن َعِلَم أن كل شيء 
بقدر اهللا تعالى فال بأس بأن يخرج ويدخــل، وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتُلي به ُكره 

له ذلك، فال يدخل وال يخرج» اهـ. وأيده شارحه السندي. واهللا أعلم.
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على أننا بإمكاننا أن نطبق في هذه الحالــة ما قلناه في اإلحصار بالحج من أن الحاج إذا نوى 
عند بدء حجه أنه إذا منعه مانع أو حبسه حابس، فمحله حيث حبسه اهللا، فإنه يحل من هذا اإلحرام 
بال فدية، أما إذا لم يشــترط فعليه أن يتحلل وأن يقدم الفدية علــى رأي الجمهور. هذا إذا نظرنا 
للمســؤولية الفردية لمن أراد الحج، على أننا ال نجد مانعا يمنع من أن تصدر السلطات قرارا بعزل 
أي منطقة ما في حال وجود مرض معد خطير من شأنه أن يهدد سالمة الحجاج وسينقل هذا الوباء 

إلى بلدان العالم اإلسالمي وغيرها من بالد العالم المختلفة.
أما إذا خشــي الحاج من إصابته بمرض من األمراض المعدية التي تنتقل في الهواء، وأراد أن 
يلبس كمامة لهذه الحاجة فال حرج عليه. أما المرأة فلها أن تلبســها لهذه الحاجة المعتبرة شرعاً، 
ولكن عليهــا أن تخرج فدية، وذلك ألن المحرم إذا احتاج إلى فعــل محظور من محظورات اإلحرام 
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :فعله وافتدى فديــة أذى كما قال اهللا تعالى

Ç Æ Å ﴾ [البقرة: 196].

والفدية هي: شــاة تذبح بمكة وتوزع على المســاكين هناك، أو صوم ثالثة أيــام، أو التصدق 
بثالثة صاعات من طعام، على ستة مساكين ويكون ذلك في مكة أيضاً.

٭ ٭ ٭
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إن كان ضرر المرض خفيفاً ولن يسبب أذى للمجتمع فال بأس من مخالطة المريض لغيره من 
ا إذا كان المرض شديدًا  الناس، فال حرج من دخوله لألســواق أو الحدائق أو المصالح العامة. أم
والعدوى متيقنــة أو غالبة فإن المريض عليــه أن يمتنع من مخالطة األصحاء فــإن أبى فإن اإلمام 

يمنعه، فإن كان في منعه أذى له كان على اإلمام أن يرتب له من يقوم بشؤونه.
وقد نقلنا عن الموسوعة الفقهية الكويتية:

ذهب المالكية والشــافعية والحنابلة إلى منع مجذوم يتأذى به من مخالطة األصحاء واالجتماع 
بالناس لحديث: «ِفر ِمْن اْلَمْجُذومِ ِفَراَرَك ِمْن األََسِد».

مجلة المنار، المجلد الثاني، (30/2).  (1)
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وقال الحنابلة: ال يحل لمجذوم مخالطة صحيح إال بإذنه. فإذا أذن الصحيح لمجذوم بمخالطته 
جاز له ذلك؛ لحديث: «َال َعْدَوى َوَال ِطَيَرَة». ولم نََر للحنفية نّصاً في المسألة.

وإذا كثر عدد الجذامى فقال األكثرون: يؤمــرون أن ينفردوا في مواضع عن الناس: وال يمنعون 
من التصرف في حوائجهم. وقيل: ال يلزم االنفراد. ولو اســتضر أهل قرية فيهم جذامى بمخالطتهم 
في الماء، فإن قدروا على استنباط ماء بال ضرر أمروا به، وإال استنبطه لهم اآلخرون، أو أقاموا من 

يستقي لهم، وإال فال يمنعون(1). اهـ.
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إذا ظهر المرض المعدي في بلد من البلدان حّرم الدخــول إليها، وكذلك يحرم الخروج منها 
وهذا ما يعرف بـ «الحجر الصحي»، ويعد من أقوى وســائل مكافحة األمراض الوبائية، كما أنه يعّد 
ركيزة أساســية من ركائز الطب الوقائي، وقد جــاء النهي في حديث النبي ژ الــذي رواه اإلمام 
اُعوِن: ِإذَا َوَقَع بِأَْرٍض فََال َتْدُخُلوَها َوِإذَا  هُ َقالَ ِفي الطژ أَن ِبيأحمد في مســنده َعْن َســْعٍد «َعن الن

وا ِمْنُه»(2). ُكْنُتْم بَِها فََال َتِفر
 ﴾ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ : 4 وهــذا يدخل تحت قــول الحــق

[المائدة: 2]؛ لما في ذلك من حفظ أرواح الجميع.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يرى جمهور العلماء منــع القدوم على بلد الطاعــون ومنع الخروج منه فــرارًا من ذلك، لقول 
النبي ژ : «الطاعون آية الرجز ابتلى اهللا 8 به أناســـا من عباده، فإذا ســـمعتم به فال تدخلوا 

عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تفروا منه».
وأخرج مســلم من حديث عامر بن سعد أن رجًال سأل ســعد بن أبي وقاص ƒ عن الطاعون، 
فقال أســامة بن زيد ^ أنا أخبرك عنــه، قال رســول اهللا ژ : «هو عذاب أو رجز أرسله اهللا على 
طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فال تدخلوها عليه، وإذا دخلها 

عليكم فال تخرجوا منها فراراً».
وأخرج أحمد من حديث عائشــة # مرفوعاً، قلت: «يا رســول اهللا، فما الطاعون؟» قال: «غدة 

كغدة اإلبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف»(3).

الموسوعة الفقهية الكويتية، (130/15).  (1)
مسند اإلمام أحمد (175/1) حديث رقم: (1508) مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.  (2)

الموسوعة الفقهية الكويتية، (330/28).  (3)
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وقد أخذت السلطات بســن القوانين المنظمة لحركة التنقل أثناء األوبئة حيث جاء ـ على سبيل 
المثال ـ في قانون دولة قطر: المادة رقم 14 من قانون األمراض المعدية ما يلي:

يصدر الوزير بناء على اقتراح الجهة الصحية المختصة القرارات الالزمة لتنظيم ما يأتي:
عزل أو رقابة أو مالحظة األشخاص القادمين من الخارج. ـ  1
تحديد االشــتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع والســلع والمواد المستوردة  ـ  2

إلى البالد.
تحديد اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع انتقال العدوى من اِإلنسان أو الحيوان أو الحشرات  ـ  3

أو بأي وسيلة أخرى. اهـ.
وال يقتصر هذا علــى القادمين من الخارج بــل والداخل، وقد نصت بعــض القوانين على هذا 
صراحة، وهنــاك قوانين أخرى اكتفت بالتنصيص على عزل المصــاب، فقد جاء في قانون األمراض 

االنتقالية لجمهورية لبنان:
المادة 10 ـ عندما يتخذ المرض االنتقالي شــكًال وبائياً في قريــة أو مدينة أو منطقة فلوزارة 
الصحة الحــق بأن تقيم نطاقــاً صحيّاً على المــكان الموبوء وتمنــع الدخول إليــه أو الخروج منه 

والتجمعات فيه. اهـ.
بينما نص القانون القطري على العزل جاء في المادة السادسة:

ّحية المختصة عزل المصاب أو المشــتبه في إصابته بأحد األمراض المعدية في  يجوز للجهة الص
المستشفى أو المكان الذي تحدده وللمدة التي تقدرها، أو إخضاعه والمخالطين له للمراقبة الصحية.
ويجوز لها إما بســبب طبيعة عمــل الخاضعين للمراقبة الصحية أو بســبب امتناعهم عن تنفيذ 

اإلجراءات الخاصة بها أن تقرر استبدال العزل بالمراقبة.
ويجوز للوزير بقرار يصدره أن يحّدد ما يجب اتباعه من االحتياطات المنصوص عليها بالفقرتين 
السابقتين بالنسبة ألمراض كل من أقسام الجدول الثالثة المرفق بهذا القانون. وأن يحدد إجراءات 

المراقبة الصحية والتطعيمات الالزمة لمنع انتشار العدوى. اهـ.
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بداية جعل اهللا لــكل داء دواء، وقد حث النبي ژ على التداوي، فقد جــاء في الحديث الذي 
رواه أبو داود في ســننه َعْن أَُســاَمَة ْبِن َشــِريٍك َقالَ: أََتْيُت النِبي ژ َوأَْصَحاَبهُ َكأَنَما َعلَى رُءُوِسِهم 
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ْيُر َفَســلْمُت ثم َقَعْدُت، َفَجاءَ األَْعَراُب ِمْن َهاُهنَا َوَهاُهنَا َفقَالُوا: «َيا رَُســولَ اِهللا أَنَتََداَوى؟» َفقَالَ:  الط
«َتَداَوْوا فَِإن اَهللا َعز َوَجل َلْم يََضْع َداًء ِإَال َوَضَع َلُه َدَواًء َغْيَر َداٍء َواِحٍد اْلَهَرُم»(1).

َواِء َواْلَحث َعلَْيــِه(2) روى فيه حديث  ب الترمذي باباً في ســننه بعنــوان َباب َما َجاءَ ِفي الــدوَبو
أسامة بن شريك.

والتداوي يدخل في مقصد حفظ النفس، وهو الكليات التي أتت الشريعة بحمايتها، قال تعالى: 
 w  v  u  I ﴿ تعالــى:  وقولــه  [النســاء: 29]،   ﴾ Q  P  O  N  M  LK  J  I ﴿

yx ﴾ [البقرة: 195].

وقــد أوجب الفقهاء على المصــاب بالمرض المعدي التداوي حيث جاء فــي قرار مجلس مجمع 
الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي 

القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992م.

نة القولية  األصل في حكم التداوي أنه مشــروع، لما ورد في شــأنه في القرآن الكريم والس
والفعليــة، ولما فيه من «حفــظ النفس» الذي هو أحــد المقاصد الكلية من التشــريع. وتختلف 
أحكام التداوي باختالف األحوال واألشــخاص: فيكون واجباً على الشــخص إذا كان تركه يفضي 
إلى تلف نفســه أو أحد أعضائــه أو عجــزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلــى غيره كاألمراض 

المعدية. اهـ

فيجب على المصاب بالمرض المعدي أن يبادر إلى عالج نفسه إن كان هذا بمقدوره، وإال انتقل 
هذا الواجب علــى اإلمام فعليــه أن يمنع انتشــار العدوى فــي المجتمع، وال يتوقف هــذا على إذن 
المريض، ويعد هذا من الحاالت االســتثنائية التي ال تســتدعي حصول إذن المريض، أما في غيرها 
من الحاالت فيشترط الحصول على ِإْذن المريض للعالج إذا كان تام األهلية، فإن كان عديم األهلية 

أو ناقصها اعتبر إذن وليه بحسب ترتيب الوالية الشرعية ووفقاً ألحكامه.

وقد نــص قرار المجمــع الفقهي على أنــه «لولي األمر اإللــزام بالتداوي في بعــض األحوال، 
كاألمراض المعدية والتحصينات الوقائية»(3).

ســنن أبــي داود (396/2) حديث رقــم: (3855) كتاب الطب، بــاب في الرجل يتداوى. تحقيق الشــيخ محمــد محيي الدين   (1)
عبد الحميد، دار الفكر.

سنن الترمذي (382/4)، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  (2)
ينظر: قرار مجمع الفقه اإلســـالمي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي   (3)

القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992م.
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األصــل في هذه المســألة أنه ال يجوز حبس إنســان مــن دون جريمة ارتكبها حيــث إن الحرية 
الشــخصية حقّ طبيعي، ولكن في عدم تقييد حرية المصابين باألمراض المعدية فيها تهديد لســالمة 
أمن المجتمع، ولــذا تعيّن عزلهم، وعلى اإلمام أن يســن من القوانين التي تمنع من تفشــي األوبئة، 
وقواعد الشرع تقضي بجواز هذا الفعل حيث إن تصرف اإلمام منوط بالمصلحة، ومن مصلحة المجتمع 
عزل المصابين إذا ثبت أن مرضهم ســيهدد سالمة المجتمع؛ ألن في رفض المصاب بالمرض المعدي 
هذا التقييد يعد محاربة منه ِلحقّ اآلخرين في الحرية، وكان هذا السلوك منه سلوك من يريد إلحاق 

الضرر بالمجتمع فجاءت القوانين السالبة لحريته لكي تحافظ على حقّ المجتمع في السالمة.
جاء في قانون األمراض المعدية لدولة قطر:

المادة رقــم 6: يجوز للجهــة الصحية المختصة عزل المصاب أو المشــتبه فــي إصابته بأحد 
األمــراض المعديــة في المستشــفى أو المــكان الذي تحــدده وللمدة التــي تقدرهــا. أو إخضاعه 

والمخالطين له للمراقبة الصحية.
ويجوز لها إما بســبب طبيعة عمــل الخاضعين للمراقبة الصحية أو بســبب امتناعهم عن تنفيذ 

اإلجراءات الخاصة بها، أن تقرر استبدال العزل بالمراقبة.
ويجوز للوزير ـ بقرار يصدره ـ أن يحدد ما يجب اتباعــه من االحتياطات المنصوص عليها في 
الفقرتين الســابقتين بالنســبة ألمراض كل من أقســام الجدول الثالثة المرفق بهذا القانون، وأن 

يحدد إجراءات المراقبة الصحية والتطعيمات الالزمة لمنع انتشار العدوى. اهـ.
كما تقضي القوانين بضــرورة التبليغ عن المصابين بأي مرض معد فقد جاء في المادة 47 من 
قانون تنظيم الســجون المصري التــزام مدير أو مأمور الســجن بإخطــار اإلدارة الطبية بمصلحة 
السجون ومفتش صحة الجهة عند إصابة مسجون بمرض معد أو االشتباه في ذلك. كما تقرر المادة 

49 من القانون نفسه وجوب عزل المسجون المصاب بأمراض معدية عن باقي المسجونين.
وجاء في المادة رقم 3 من قانون األمراض المعدية لدولة قطر: إذا أصيب شخص أو اشتبه في 
إصابته بأحد األمراض المعدية، وجب اإلبالغ عنه فورًا وبأسرع وسيلة ممكنة إلى أقرب مركز صحي 
أو مستشــفى وفقاً ألحكام هذا القانون والقــرارات واللوائح المنفذة له. وعلــى المركز الصحي أو 

المستشفى إبالغ الجهة الصحية المختصة بذلك. اهـ.

وفي المادة رقــم 4: يقع واجب اإلبالغ المنصوص عليه في المادة الســابقة على كل طبيب قام 
بالكشــف على المصاب أو المشــتبه في إصابته بمرض معد، وعلى رّب أســرته أو من يأويه، وعلى 
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مدير الجامعة أو المعهد أو المدرســة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت 
اإلصابة أو اشــتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى كفيل األجنبي ســواء أكان المصاب أو المشتبه به 

داخل البالد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم. اهـ.

ووقوع هذا الواجب على الطبيب ال يتعارض مع آداب مهنة الطب، التي تلزم الطبيب بعدم 
إفشاء أســرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته، ألن مصلحة المريض في عدم إفشاء سره 
سيسبّب ضررًا محيطاً بالمجتمع، ولذا كان على الطبيب أن يبلغ عن اإلصابة إن كانت ستسبب 
خطرًا فــي المجمتع. جاء في قــرار مجلس مجمع الفقه اإلســالمي المنعقد فــي دورة مؤتمره 
الثامن ببندر ســيري بيجوان، بروناي دار الســالم من 1 - 7 محرم 1414هـ الموافق 21 - 27 
حزيران (يونيو) 1993م، تســتثنى من وجوب كتمان الســر حاالت يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر 
يفوق ضرر إفشــائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون إفشاؤه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه 

الحاالت على ضربين:
حاالت يجب فيها إفشــاء الســر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، أ ـ  

وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا 
تعين ذلك لدرئه. وهذه الحاالت نوعان:

ما فيه درء مفسدة عن المجتمع. –
وما فيه درء مفسدة عن الفرد. اهـ. –

وقد استثنت القوانين هذه الحالة من حاالت عدم اإلفشــاء لتعلقها بسالمة المجتمع ككل. كما 
نصت بعــض القوانين على أن المصاب بالمرض المعدي عليه أن يبلغ الســلطات المعنية عن مرضه 
ففي حالة مريض اإليدز يجب عليه أن يبلغ عن نفسه وأال يقوم بفعل من شأنه اإلضرار بالغير، وقد 

جاء في القانون الكويتي المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1992م:

«على الشخص المصاب بفيروس اإليدز أن يخطر الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة بحالته 
حال علمه بذلك، وعليــه أن يلتزم باإلجراءات الصحية واإلرشــادات الوقائية التــي تقررها الوزارة 

لذلك، وعليه أن يتوقى نقل عدوى مرضه إلى الغير».
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ال يجــوز إخصاء مريض اإليدز حتــى ال ينقل العدوى إلــى غيره، وذلــك ألن اإلخصاء حرام، 
وال يجوز للطبيب اإلقدام على هذا. وقد جرمت قوانين العقوبات كل اعتداء على سالمة اإلنسان.
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جاء في الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: االختصــاء واإلخصاء والجّب لإلنســان حــرام لنهي 
رســول اهللا ژ عبد اهللا بن مســعود عن االختصاء؛ فعن إســماعيل بن قيس قال: قال عبد اهللا: «كنا 

نغزو مع رسول اهللا ژ وليس لنا شيء، فقلنا: أال نستخصي؟ فنهانا عن ذلك».
وقيــل: نزل فــي هــذا ﴿ j i h g f e d c b a ﴾ [المائــدة: 87]، وفي 

الباب جملة من األحاديث التي تحرم ذلك.
في الجناية علــى الخصيتين في غير العمــد الدية، وفي إحداهما نصــف الدية، فإن قطع 
أنثييه فذهب نســله لم يجب أكثر من الدية، وإن ذهب نســله بقطع إحداهما لم يجب أكثر من 

نصف الدية(1).
كما ال يجوز تعقيمه حتى ال ينقل العدوى أيضاً؛ ألن حقّ اإلنسان في السالمة البدنية مقّدم على 

حقّ غيره في الحماية من المرض.
وقد جاء في المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: حقّ الفرد في الحرية، وسالمة 

شخصيته مع الحق في الحياة.
وبمقتضــى هذه المــادة الثالثة يحظر إخضــاع مريض اإليدز إلــى عملية تعقيــم، ويعتبر هذا 

اإلخصاء جريمة يعاقب عليها فاعلها بالعقوبة المقررة في قوانين العقوبات.

:πª©∏d  …ó©ªdG  ¢VôªdÉH  ÜÉ°üªdG  á°SQÉªe

هــذا األمر يتعلق بجواز مخالطته للناس من عدمه، فإن كان المرض المعدي خفيفاً وال يســبب 
ضررًا دائماً كاإلنفلونزا مثًال فال بأس من استالمه للعمل ابتداء وممارسته للعمل.

أما إن كان المرض شــديدًا كالجدري مثًال أو التيفــود فإن الفقهاء قالــوا بمنعه من مخالطة 
الناس األصحاء، وال يمنع من مخالطة مثله.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في مسألة اختالط المجذوم بالناس:
ذهب المالكية والشــافعية والحنابلة إلى منع مجذوم يتأذى به من مخالطة األصحاء واالجتماع 

بالناس لحديث: «ِفر ِمْن اْلَمْجُذومِ ِفَراَرَك ِمْن األََسِد».
وقال الحنابلة: ال يحل لمجذوم مخالطة صحيح إال بإذنه. فإذا أذن الصحيح لمجذوم بمخالطته 

جاز له ذلك؛ لحديث «َال َعْدَوى َوَال ِطَيَرَة».

الموسوعة الفقهية الكويتية، (320/6).  (1)
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ولم نر للحنفية نّصاً في المسألة.
وإذا كثر عدد الجذامى فقال األكثرون: يؤمــرون أن ينفردوا في مواضع عن الناس، وال يمنعون 

من التصرف في حوائجهم. وقيل: ال يلزم االنفراد.
ولو اســتضر أهل قرية فيهم جذامى بمخالطتهــم في الماء، فإن قدروا على اســتنباط ماء بال 

ضرر أمروا به، وإال استنبطه لهم اآلخرون، أو أقاموا من يستقي لهم، وإال فال يمنعون. اهـ.
وقد نصت بعض القوانيــن على منع المصاب بالمرض المعدي مزاولــة عمله إن كان على رأس 

العمل، على أال يعود إال بتقرير يفيد خلوّه من المرض المعدي.
فقد نصت المادة السابعة من القانون القطري على أنه:

«يجــوز للجهة الصحية المختصة في أّي وقت إبعاد المصابين أو المشــتبه فــي إصابتهم بمرض ُمْعٍد 
والمخالطيــن لهم والحاملين لجرثومــة المرض من مزاولــة أعمالهم إلى أن يثبت خلوّهم من مســببات 
العدوى. ويكون هذا اإلبعاد وجوبياً بالنسبة للعاملين بصناعة أو تحضير أو نقل المواد الغذائية والمشروبات.

وال يجوز لمن تقرر إبعاده عن العمل العودة إليه إال بإذن من الجهة الصحية المختصة. ويلتزم 
الرئيس المباشر أو صاحب العمل أو مديره المسؤول بتنفيذ أمر اإلبعاد منذ علمه به».

وإذا اســتمر مرضه هذا فإن عدم القدرة على االســتمرار في العمل يعد مسوغاً إلنهاء الخدمة 
بعد اســتنفاذ المريض جميع إجازاته المَرِضية، أما المصاب بمرض من األمراض المعدية فنجد أن 
القانون المصري يجعلــه في إجازة مفتوحة حتــى خروجه على المعاش، فقد نصــت المادة 66 من 
القانون علــى اإلجازات اْلَمَرضية. وطبقــاً لتعديلها بالقانون رقم 115 لســنة 1983، يمنح الموظف 
إجازة مرضية استثنائية إذا أصيب بأحد األمراض المزمنة التي حددها قرار وزير الصحة رقم 690 
لســنة 1984. وطبقاً لهذا التعديل يمنح الموظف إجازة مفتوحة بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر 
حالته الصحية. فإذا ثبت نهائياً عدم قدرته على ممارسة العمل ظل الموظف في إجازة مفتوحة بأجر 

كامل حتى سن اإلحالة إلى المعاش.
كما أنه في بعض حاالت اإلصابة باألمــراض المعدية ـ مثل اإليدز ـ ال يكون المريض غير قادر 
على االســتمرار في العمل، فال تعد إصابته مســوّغاً لفصله عــن العمل، ولكن يلزمــه ديانة اتخاذ 
التدابير الوقائية التي تمنع انتقال العدوى لآلخرين، إال في حالة المرض المتأخرة جدًا التي تجعله 

ال يستطيع أن يزاول عمله وأن يكون قد استنفد كل إجازته المرضية.
ا عن اســتالمه العمل ابتداء فإنه يمنع منه كما يمنع مــن االختالط بالجماهير في دور العلم  أم

المختلفة من مدارس وجامعات؛ ألنه ال ضرر وال ضرار.
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على أنه إذا حرم من العمل فعلى الحاكم أن يصرف له من بيت مال المســلمين ما يستطيع أن 
يتقوّت به إن كان فقيرًا ال دخل لــه، فعلى الحاكم أن يفرض له عطاء يكفيه ويغنيه عن ذلّ ســؤال 

الناس وال سيما أنه منعه من العمل كان لمصلحة المسلمين.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

القيام بشؤون فقراء المســلمين من العجزة واللقطاء والمساجين الفقراء، الذين ليس لهم ما 
ينفق عليهم منه، وال أقارب تلزمهم نفقتهم، فيتحمل بيت المال نفقاتهم وكسوتهم وما يصلحهم من 

دواء وأجرة عالج وتجهيز ميت(1).
وأيضاً إن كان في مقدور اإلمام أن يبني لهم دور علم تكــون مقصورة عليهم ال يخالطهم فيها 

غيرهم من األصحاء فهذا أولى.

:¬dÉe  »a  mó©e  m¢VôªH  ÜÉ°üªdG  äÉaô°üJ

ال يعتبر المرض المعــدي من عوارض األهلية، فال يمنع المريض مــن التصرف في ماله أنواع 
التصــرف المعتبرة إذا كان عقله حاضــرًا، كما له أن يوصــي بالثلث. جاء في الموســوعة الفقهية 

ـ : الكويتية عن المرض ـ بتصرف 
«ال ينافي أهلية التصرفات، أي ثبوته ووجوبه على اإلطالق، سواء أكان من حقوق اهللا تعالى أم 
من حقــوق العباد؛ ألنه ال يخل بالعقل وال يمنعه من اســتعماله، فيصح ما تعلّــق بعبارته من العقود 
وغيرهــا... ويعتبــر المرض ســبباً للحجر علــى المريض مرض المــوت حفظاً لحق الــوارث وحق 

الغريم»(2).
وعلى هذا فتصّح جميع تصّرفات المصاب بالمرض المعدي من بيع وشــراء وهبة وصدقة ووقف 
ووصية علــى أال تزيد على الثلث، على أنه إذا وصل إلى حالــة متأخرة من المرض وأصبح المرض 

شديدًا عليه فهنا يأخذ أحكام مريض الموت.

:í«ë°ü∏d  ¢†jôªdG  øe  ihó©dG  π≤f

إن نتــج عن مخالطة المريــض لألصحاء ضرر، وتســبب في نقل المرض إليهــم، فينظر إلى 
ــد ذلك فهذا لون من ألوان اإلفســاد،  قصده، فإن كان يقصد إشــاعة المرض فــي المجتمع ويتعم

الموسوعة الفقهية الكويتية، (253/8).  (1)

الموسوعة الفقهية الكويتية، (163/7).  (2)
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 R Q P O N M L K ﴿ :وعقوبته هي الحرابة المذكورة في قوله تعالى
 cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S

n m l k j ih g f e d ﴾ [المائدة: 33].

وإنزال عقوبة من هذه العقوبة ترجع إلى الحاكم أو القاضي الذي يعامل كل حالة بما تقتضيه 
د،  ا إن كان يقصد إصابة شخص معيّن بمرضه المعدي فإنه يأخذ حكم الجاني المتعم وتســتلزمه. أم
فإن تسبب في قتل المريض بهذا المرض المعدي فهو قاتل قد استخدم من مرضه أداة للقتل وحكمه 

في الشرع القصاص.

وإن كانت اإلصابة بالمرض ال ترتقي للوصول إلى حالة القتل ففيها التعزير، أما إذا لم يتعمد 
نقل العدوى ولكنه أصاب غيره بالمرض من دون قصد وتسبب عن هذه العدوى موت المريض، فهنا 

قتل خطأ يلزمه الدّية والكفّارة، وال قصاص عليه النتفاء شرط العدوان(1).

ويجري في األطراف ما يجري في النفس، فإن تســبّبت العدوى في ذهاب عضو أو فوات منفعة 
مثــل العدوى بالجذام المتعّمدة التي تســبّب ســقوط األذن ففيها القصاص، أما إن لم يتســبب في 

سقوط العضو أو فوات المنفعة ففيها التعزير.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

«الجناية على ما دون النفس إما أن تكون عمدًا، أو خطأ:
إذا كانت عمداً: يجب القصاص في الجناية على ما دون النفــس بقطع عضو، أو إحداث أ ـ  

جرح، أو إزالة منفعة عمدًا بشــرائط خاصة، وال يكون في ما دون النفس شــبه عمد عند 
فقهاء الحنفية وبعض فقهاء الحنابلة، فما كان شــبه عمد في النفس فهو عمد في ما دون 
النفس؛ ألن ما دون النفس ال يقصد إتالفه بآلة من دون آلة عادة، فاســتوت اآلالت كلها 

في الداللة على القصد، فكان الفعل عمدًا محضاً.

إذا كانت خطأ: الجناية على ما مــن دون النفس إذا كانت خطأ ففيها الدية، أو أرش، أو ب ـ  
حكومة عدل على حسب األحوال..»(2).

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أيضاً:
«اتفــق الفقهاء على أن العدوان شــرط من شــروط وجوب القصاص في الجنايــة على ما دون 

يراجع توصيات المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية في ندوتها السابعة سنة 1993م.  (1)
الموسوعة الفقهية الكويتية، (62/16).  (2)
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النفس كما هو شرط في الجناية على النفس، فإن لم يكن الجاني متعدياً في فعله، فال يقتص منه. 
كأن يكون الجاني:

غير أهل للعقوبة؛ ألن األهلية هــي مناط التكليف، ويعتبر الشــخص كامل األهلية بالعقل أ ـ  
والبلوغ.

ن أقام الحد، أو نفذ التعزير، ب ـ   إذا كان ارتكاب الفعل الضار بحق أو شبهة. فال يقتص ِمم
سواء أكان قتًال أم قطعاً، وال من الطبيب بشروطه؛ ألن الغرض من فعل الطبيب هو شفاء 
ن ارتكب  ن وجب عليــه دفع الصائل بشــروطه. وال ِمم المريض ال االعتداء عليــه، وال ِمم
الجنايــة بأمر من المجني عليه عند الحنفية والشــافعية والحنابلة، فمن قال آلخر: اقطع 

يدي وال شيء عليك، فقطع فال شيء عليه مع اإلثم عليهما»(1). اهـ.

ويظهر ذلك جلياً في نقل العدوى باإليدز، وقد ناقش مجمع الفقه اإلســالمي الدولي المنعقد في 
دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415هـ ، الموافق 

1 - 6 نيسان (إبريل) 1995م، هذه المسألة وأخرج بها قرارًا رقم 90 (9/7) وكان مما جاء فيه:
«تعّمد نقــل العدوى بمرض نقص المناعة المكتســب (اإليدز) إلى الســليم منه بأية صورة من 
م، ويعّد من كبائر الذنوب واآلثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت  صور التعّمد عمل محر

هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على األفراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشــاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعّد نوعاً من 
الحرابة واإلفســاد في األرض، ويســتوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها فــي آية الحرابة. 
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K ﴿
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n m ﴾ [المائدة: 33].
د نقل العدوى إعداء شــخص بعينه، وتّمت العــدوى، ولم يمت المنقول  وإن كان قصده من تعم
إليه بعد، عوقب المتعّمد بالعقوبة التعزيرية المناســبة وعند حدوث الوفــاة ينظر في تطبيق عقوبة 

القتل عليه.
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه 

يعاقب عقوبة تعزيرية(2).

الموسوعة الفقهية الكويتية، (65/16).  (1)
مجلة المجمع، (العدد الثامن، ج 3، ص 9).  (2)
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فإن لم يكن في مقــدور المصاب بالمرض المعدي أّال يعدي اآلخريــن فإنه ال ضمان عليه في 
هذه المســألة؛ ألن هناك قوة قاهرة هي التي ســببت هــذا. وتعرف القوة القاهــرة بأنها: كل أمر 
عارض خارج عن تدخل اإلنســان، أو أنها قوة يحصل بها التلف، وال يســتطيع اإلنســان دفعها، أو 

االحتراز عنها.

٭ ٭ ٭
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عقد الزواج من العقود المدنية التي يدخلها خيار العيب، وقد تحّدث الفقهاء عن هذه العيوب، 
ى  ولكن أمكن في العصر الحديث الوقوف على األمراض التي تســبب النفرة قبل الزواج بما يســم
بالفحص الطبّي قبل الزواج، وهو من المســتجدات الطبية الحديثة لــه دور مهم وفعال في مجال 
الصحة الوقائية، وهو نتاج التقدم الطبي الحديث. وقد اختلــف العلماء حول حكم الفحص الطبي 
قبل الزواج، فمنهم من جعل لولي األمر السلطة في سن القوانين الملزمة بالفحص الطبي لكل من 
أراد الزواج، وذلك مــن أجل المحافظة على ســالمة الزوجين من األمراض، فقــد يكون أحدهما 
مصاباً بمرض يعّد معدياً فينقل العدوى إلى زوجه السليم، وعلى هذا فال يتم الزواج إال بعد تقديم 

ما يفيد اللياقة الطبية.
وفريق آخر قال بالمنع، وذلك إذا كان المتقدم للزواج سليماً ال يشكو مرضاً، فال حاجة به إلى 

هذه الفحوصات، وعليه أن يحسن الظن باهللا تعالى.
وفريق ثالث توّسط، فقال باستحبابه من دون إيجابه.

وقد حســم المجمع الفقهي هذا الخالف، وذلك في ختام أعمال دورته الســابعة عشــرة التي 
ر بأن اإللــزام بالفحوص الطبيــة قبل الزواج أمر غير جائز شــرعاً،  عقدت في مكــة المكرمة وقر
استنادًا إلى أن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطها، ورتب عليها آثارها 
الشــرعية. وإذا َتم فحص الزواج ثم تبين بهذا الفحص إصابة أحــد الطرفين بمرض من األمراض 
المعدية فإن المســؤولية تتعين على الطبيب في إبالغ الطرف اآلخر بحقيقة الطرف المصاب ال من 
أجل منع الزواج ـ ألن منع الزواج ال يضمن عدم انتشــار العــدوى ـ ولكن حتى يكون الطرف اآلخر 
على بيّنة من أمره إن شاء أتم الزواج، وإن شــاء توّقف، فإن أراد أن يتم عقد الزواج عليه أن يتخذ 

اإلجراءات والتدابير الواقية من انتشار العدوى.
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قد أفاض فقهاء الشريعة في بيان األمراض التي توجب الخيار، فكل عيب يؤدي إلى النفرة أو 
يمنع كمال االســتمتاع بين الزوجيــن أو يمنع من االتصال الجنســي الكامل فإنه عيب يفســخ له 
النكاح؛ وقد جاء في مسند اإلمام أحمد من حديث يزيد بن كعب بن عميرة ƒ أن رسول اهللا ژ 
تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها، ووضع ثوبه، وقعد على الفراش أبصر بكَْشِحها(1) بياضاً 
فانحاز عن الفراش ثم قال: «خـــذي عليك ثيابك»؛ ولم يأخذ مما آتاها شــيئاً. وفي رواية قال: 

«دلسُتم عَلّي»(2).
 : ƒ وروى اإلمام مالك في الموطأ: عن ســعيد بن المســيب أنه قال: قــال عمر بن الخطاب
«أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها، فلها صداقها كامًال، وذلك لزوجها ُغْرٌم 
ق بينهما  علــى وليها». وفي لفظ: «قضــى عمر في البرصاء والجذمــاء والمجنونة إذا دخل بهــا فر

والصداق لها ِبَمِسيِسه إياها، وهو له على وليها»(3).
وجاء في مصنّف عبد الرزاق عن الثوري عن إســماعيل عن الشعبي عن علي ƒ قال: «يرد 
من القرن والجذام والجنون والبرص إال إذا دخل بها فعليه المهر، إن شــاء طلقها وإن شاء لم 
يطلق وإن شــاء أمســك؛ وإن لم يدخل بها فرق بينهمــا»(4). كما أخرج ـ أيضــاً ـ عن معمر عن 
الزهري قال: «ترد في النكاح الرتقاء»(5). «وأخــرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل به 
برص أو جذام أو جنون أو شبه ذلك وتزوج امرأة ولم تعلم ما به حتى بنى بها، قال: ُتَخيُر ولها 
صداُقهــا، وإن علمت قبل البناء فلهــا نصف الصداق. وقال الزهري: ال شــيء لهــا؛ وهو أحب 

القولين إلى معّمر»(6).
والعيوب والعلل التي تجيز الفســخ منهــا ما يعود إلــى العلل التي تمنع مــن حصول االتصال 
الجنســي مثل اْلَجّب والعنّة فــي الرجل، والرتق والقــرن واإلفضاء في المــرأة، ومنها ما يكون في 

الجسد ويوجد النفرة مثل: الجذام والبرص.

لَِع الَخلف، وهو من لَُدن السرة ِإلى الَمتْن. ينظر: لسان العرب مادة  جاء في لســان العرب: الكَْشُح ما بين الخاصرة ِإلى الض  (1)
(كشح).

مسند أحمد (493/3) حديث رقم: (16075).  (2)
موطــأ اإلمام مالــك (526/2) حديث رقم: (1097) كتــاب النكاح، باب ما جاء فــي الصداق والحباء، تحقيــق: محمد فؤاد   (3)

عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي. 
مصنف عبد الرزاق (243/6) حديث رقم: (10677) كتــاب النكاح، باب ما ورد من النكاح، تحقيق: حبيب الرحٰمن األعظمي،   (4)

المكتب اإلسالمي، بيروت.
مصنف عبد الرزاق (245/6) حديث رقم: (10682) كتاب النكاح، باب ما ورد من النكاح.  (5)
مصنف عبد الرزاق (249/6) حديث رقم: (10702) كتاب النكاح، باب ما ورد من النكاح.  (6)
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وجمهور الفقهاء على جواز التفريق بين الزوجين للعيوب إال أن الحنفية خالفوا الجمهور وخّصوا 
التفريق هذا بعيوب الرجل من دون عيــوب المرأة، وجعلوا حقّ طلب التفريق به للمرأة وحدها؛ ألنها 

ال تملك فراق الرجل بينما يملك هو ذلك بطالقها.
وقانون األحوال الشــخصية والذي معظم نصوص مواده مستمدة من الفقه الحنفي نص على أن 
حقّ التفريق يكون للزوجــة، فقد جاء في المادة التاســعة: «للزوجة أن تطلــب التفريق بينها وبين 

زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً ال يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل.
وال يمكنها المقام معه إال بضرر كالجنون أو الجذام أو البرص ســواء كان ذلك العيب بالزوج 
قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب 

بعد العقد ورضيت به صراحة أو داللة بعد علمها فال يجوز التفريق»(1).
أما قانون األحوال الشــخصية للمملكة األردنية فقد جعل هذا للرجل والمرأة على الســواء، وقد 
نصت المادة (117) من قانون األحوال الشــخصية رقم (61) لسنة 1976 على أنه: «للزوج حقّ طلب 
فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن، أو مرضاً 
منفّرًا ال يمكن المقام معها عليه بغير ضرر، ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده 

صراحة أو ضمناً».
كما نصت المادة (113) من هذا القانون على أنه: «للمرأة الســالمة مــن كل عيب يحول دون 
الدخول بهــا أن تراجع القاضي وتطلب التفريــق بينهما إذا علمت أن فيه علة تحــول دون بنائه بها 

كالَجّب والعنة والخصا، وال يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن».
أما العيوب التي تثبــت هذا الخيار فقد حصرها مجموعة من الفقهــاء في عيوب بذاتها، ولكن 
النظرة األوســع شــموال تقضي بأن كل عيب يحصل منه النفرة يجيز الفسخ، وقد قال شيخ اإلسالم 

ابن تيمية: «وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال االستمتاع»(2).
وقال ابن القيم: «وأما االقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية من دون ما هو أولى منها 
أو مساٍو لها فال وجه له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما 
أو كــون الرجل كذلك من أعظم المنفّرات والســكوت عنــه من أقبح التدليــس والغش، وهو مناف 

للدين. واإلطالق إنما ينصرف إلى السالمة فهو كالمشروط عرفاً»(3).

قانون األحوال الشــخصية رقم: 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985. األحوال   (1)
الشخصية رقم: 25 لسنة 1920 (بأحكام النفقة وبعض مسائل األحوال الشخصية).

الفتاوى الكبرى [464/5] تحقيق حسنين مخلوف، دار المعرفة ـ بيروت.  (2)
زاد المعاد، تحقيق: شــعيب األرناؤوط، مؤسسة الرســالة ـ مكتبة المنار اإلســالمية، بيروت، الكويت، الطبعة الرابعة عشرة،   (3)
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وقــال أيضاً: «والقياس: أن كل عيــب ينفّر الزوج اآلخر منه وال يحصل بــه مقصود النكاح من 
الرحمــة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشــروط المشــترطة في النكاح أولى 
بالوفاء من شروط البيع وما ألزم اهللا ورسوله مغرورًا قط وال مغبوناً بما غّر به وغبن به، ومن تدبر 
مقاصد الشــرع في مصادره وموارده، وعدله وحكمته، وما اشــتمل عليه من المصالح لم يخف عليه 

رجحان هذا القول، وقربه من قواعد الشريعة»(1).

وهذا ما رأته اللجنة التي أعدت الموسوعة الفقهية الكويتية، وإليك نص كالمها:

«تــرى اللجنة أن هذه العيوب المنصوص عليها ليســت للحصر، وإنما هــي للتمثيل، ولذلك 
فإنه يلحق بهــا كل ما كان في معناها أو زاد عليها، كاإليدز وما شــابهه من األمراض التي تفوق 

بعض ما ذكر»(2).

فإذا طرأ المــرض المعدي على أحــد الزوجين فإن «جمهــور الفقهاء متفقون علــى أن العيب 
القديم الســابق على العقد، والمرافق له، والحادث بعده، ســواء في إثبــات الخيار، ألنه عقد على 

منفعة، وحدوث العيب بها يثبت الخيار كما في اإلجارة»(3).

والمالكية على أن العيب القديم والســابق على عقد الزواج هو الــذي يثبت الخيار، أما العيب 
الطارئ بعد الدخول فإن كان فــي الزوجة فال خيار للزوج ولكن عليــه أن يتحمل، أما الزوجة فإن 

كان العيب يسيرًا فال خيار لديها، أما إن كان العيب فاحشاً فلها الخيار(4).

وعلى هذا فإذا وجد الزوج أن حياته قد صارت مســتحيلة مع زوجتــه المصابة بفيروس اإليدز 
ـ مثــًال ـ وثبت أن اإلصابة لم تنتقل إليه بعــد، كان له أن يطلق زوجته بإرادتــه المنفردة من دون 

حاجة لاللتجاء إلى القضاء.

أما الزوجة فإذا لم ترض بمرض زوجها فلها أن ترفع أمرها للقضاء لكي يفرق بينها وبين 
زوجها، فالقانون المصري ـ على ســبيل المثال ـ أعطى للزوجة حــقّ االلتجاء إلى القضاء من 
أجل طلب التطليق إذا كان يوجد بالزوج عيب أو مرض يســتحيل الشفاء منه أو يقتضي عالجه 

وقتاً طويًال(5).

زاد المعاد [163/5].  (1)
الموسوعة الفقهية الكويتية، (69/29).  (2)
الموسوعة الفقهية الكويتية، (71/29).  (3)

المرجع السابق نفسه.  (4)
المادة السادسة من قانون رقم: (25) لسنة 1929م.  (5)
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كما أقر القانون رقم 1 لســنة 2000 إجراءات سرعة التقاضي، وجاء في المادة (20) من هذا 
القانون إمكان االتفاق بين الزوجين على الخلع. فإن لم يحدث التراضي على الفرقة بين الطرفين، 
وأقامت الزوجة دعواها بطلــب الخلع أمام القضــاء، وتنازلت عن جميع حقوقها المالية الشــرعية 
وردت على زوجها الصــداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها طالقــاً بائناً. ويكون الحكم 

غير قابل للطعن عليه بأّي طريق من طرق الطعن.
ا إذا رضي الطرف السليم بمرض الطرف اآلخر فعليه أن يتخذ من الوسائل واإلجراءات التي  أم

تمنع من انتقال المرض إليه أو إلى ذرّّيته.
وإذا قدر اهللا للمرأة أن تعلق بحمل وخشيت على نفســها وقرر األطباء الثقات أن وجود الجنين 
يهدد حياة األم فلها في هذه الحال أن تجهض نفســها، وأولى منه أن تتخذ من الوسائل التي تمنع 

من حدوث الحمل بداية.
أما إذا خشــيت من أن تلد طفًال مشوهاً فليس لها أن تجهض نفسها، وال يعد هذا مبّررًا شرعياً 
للقيام باإلجهاض؛ على أن هناك خالفاً بيــن العلماء في حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح في الجنين، 

أما بعد نفخ الروح فهي جريمة في نظر الشرع ما لم تكن هناك ضرورة طبية لألم تبيح هذا.
وقد جاء في فتوى شيخ األزهر السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 5 ما يلي:

«في مســألة اإلجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أربعة أقــوال: األول اإلباحة مطلقاً من غير 
توقف على وجود عذر، وهو قول فقهاء الزيدية، ويقرب منه قول فريق من فقهاء مذهب اإلمام أبي 
حنيفــة وإن قيده فريق آخر منهم بأن اإلباحة مشــروطة بوجود عذر، وهو مــا نقل أيضاً عن بعض 

فقهاء الشافعية.
الثاني: اإلباحة لعذر أو الكراهة عند انعدام العذر، وهو ما تفيده أقوال فقهاء مذهب اإلمام أبي 

حنيفة، وفريق من فقهاء مذهب اإلمام الشافعي.
الثالث: الكراهة مطلقاً، وهو رأي بعض فقهاء مذهب اإلمام مالك.

الرابع: الحرمة وهو المعتمد عند المالكية والمتفق مع مذهب الظاهرية في تحريم العزل.

أما حكم اإلجهاض بعد نفخ الروح وعقوبته الجنائية شــرعاً فتدل أقــوال فقهاء المذاهب جميعاً 
على أن إســقاط الجنين من دون عذر بعد نفخ الروح فيه ـ أي بعد الشهر الرابع الرحمي ـ محظور، 
وقد نصوا على أنه تجــب فيه عقوبة جنائية. فإذا أســقطت المرأة جنينها وخــرج منها ميتاً بعد أن 
كانت الروح قد ســرت فيه وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء اصطالح الغرة (الغرة: تســاوي نصف 
عشر الدية الكاملة، أي ما يقابل خمس الدية التي قدرها جمهور الفقهاء بألف دينار أو عشرة آالف 
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درهم سواء في ذلك ما إذا كان السقط ذكرًا أو أنثى. والدينار من الذهب يساوي وزناً اآلن 4,250 
غرامٍ، والدرهم من الفضة يساوي وزناً اآلن 975، 2 غرام، ثم يحتسب السعر وقت الحادث موضوع 
التغريم بالغــرة)، وكذلك الحكم إذا أســقطه غيرها وانفصــل عنها ميتاً، ولــو كان أبوه هو الذي 

أسقطه وجبت عليه الغرة أيضاً، وبعض الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة.

ومقتضى هذا أن هناك إثماً وجريمة في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، وهذا حق، ألنه قتل 
إنسان وجدت فيه الروح اإلنســانية، فكان هذا الجزاء الديني باإلثم وفيه الكفارة والجزاء الجنائي 

بالتغريم وهو الغرة.

ا إذا قامت ضرورة تحتم اإلجهاض كما إذا كانت المرأة عسرة الوالدة ورأى األطباء المختصون  أم
أن بقاء الحمل في بطنها ضار بها، فعندئذ يجــوز اإلجهاض، بل يجب إذا كان تتوقف عليه حياة األم 
عمًال بقاعدة ارتكاب أخّف الضررين وأهون الشرين، وال مراء في أنه إذا دار األمر بين موت الجنين 
وموت أمه كان بقاؤها أولى ألنها أصله، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل في الحياة. كما أن لها 

وعليها حقوقاً، فال ُيضحى باألم في سبيل جنين لم تستقل حياته ولم تتأكد». اهـ.

م اإلجهاض لغير ضرورة طبيّة تحيط باألم، كما  وقد حمى القانون حقّ الجنين في الحياة؛ فجر
أن حقّ الجنين في الحياة هو حقّ من الحقوق الطبيعية التي تتكفل القوانين بحمايتها.

نخلــص من هذا أنه يحرم إجهاض الجنين إذا اســتقر ماء الزوج في رحــم زوجته، كما يحرم 
إجهاضه ألي سبب يتعلق به، ســواءً كان ذلك الســبب إصابته بالمرض المعدي، أو ُيخشى أن يولد 
مشوهاً، وليســت هناك من حالة تجيز إجهاضه إال إذا ترتب على بقائه في الرحم ضرر يهدد األم 

وقرر األطباء الثقات نزوله.

:…ó©ªdG  ¢VôªdÉH  ÜÉ°üªdG  áfÉ°†M

من األمور المقررة شــرعاً وقانونــاً أن مناط ثبــوت الحضانة هو مصلحــة المحضون حيث إن 
الحضانة هي حفظ من ال يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه(1).

وقد اشــترط الفقهاء في الحاضن القدرة على القيام بشــأن المحضون، كما اشترطوا أيضاً أال 
يكون بالحاضن مرض معٍد أو منفّر يتعدى ضرره إلى المحضون، كالجذام والبرص وشــبه ذلك من 

كل ما يتعدى ضرره إلى المحضون(2).

الموسوعة الفقهية الكويتية، (299/17).  (1)

الموسوعة الفقهية الكويتية، (306/17).  (2)
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فعلى هذا ال ُتَمكن المرأة المصابة بمرض من األمراض المعدية ـ الذي من شأنه أن يهدد حياة 
الطفل أو يضع حياته في خطر أو سيتســبب في نقل المرض له ـ من حضانة الصغير، وينتقل الحق 
إلى من يليها على حســب الترتيب المعين فــي قانون كل بلد؛ إال إذا كان لــدى الحضانة من يعنى 
بالمحضــون، أو فرضنا أن المرأة الحاضنة ستســتطيع أن تمنــع انتقال العدوى للطفــل مع قيامها 

بشؤونه فحينئذ ال يسقط حقها في الحضانة.

٭ ٭ ٭
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الحمد الذي قدر فهدى وصالة وسالماً على عبده المصطفى وبعد:
فآن لنا أن نضع عصا الترحال بعد هذا التطواف، وأن نذكر جملة من النتائج التي توصلنا لها 

في رحلتنا هذه.
تتجلي في البحث بعض القواعد الفقهية الكبرى كقاعدة الضرر يزال، ودرء المفاسد مقدم  ـ  1

على جلــب المصالح، وتصرف اإلمام منوط بالمصلحــة، وأن مقصد حفظ النفس من أهم 
المقاصد الشرعية المنظمة ألحكام المصاب باألمراض المعدية.

رجح البحث أن المصاب بالمرض المعدي إن كان ســيؤذي غيــره من المصلين في جماعة  ـ  2
المســجد فإنها تســقط عنه، فإن كانت الجماعة تسقط بســبب أكل البصل أو الثوم فإن 

سقوطها أوجب في حال تحقق الضرر.
إن ولي األمر له الحق في سن قانون يمنع المصاب بالمرض المعدي من نقل العدوى لألصحاء. ـ  3
في حال موت المصاب بالمــرض المعدي فإن الفروض الكفائية التــي تجب بموته يراعى  ـ  4

فيها قاعدة الضرر، والضرورات تبيح المحظورات فتتخــذ اإلجراءات التي تكفل بعدم نقل 
المرض لآلخرين كل على حسب حالته.

رجح البحث عدم حرق الجثث خوفاً من انتشار المرض. ـ  5
المصاب بالمرض المعدي تسقط عنه فريضة الحج إن كان سينقل العدوى لآلخرين، وله  ـ  6

أن ينيب غيره. فإن أحصــر بالمرض المعدي ومنع من دخول مكــة فإنه كالمحصر بالعدّو 
يتحلل وال شيء عليه.
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المرض المعدي ال يمنع المريض من التصرف في ماله إال في حالة اشتداد المرض عليه،  ـ  7
فالمرض ال يرفع األهلية.

المصاب بالمرض المعدي علــى الدولة أن تعمل على عالجه، وإن لم تكتب له الســالمة  ـ  8
فعلى الدولة أن تنفق عليهم من بيت مال المسلمين بما يكفيهم عالجاً ونفقة.

ال مسؤولية على الطبيب في نقل هذه المعلومات ألي طرف أو جهة تطلبها أو تستفيد بها. ـ  9
يحــرم الخروج من البلــد المصاب بالمــرض المعــدي أو الدخول إليه حتــى تقرر ذلك  ـ  10

السلطات الصحية، وأن هذا من التعاون على البر والتقوى، ما يحرم القدوم عليه، لما في 
ذلك من إلقاء النفس في التهلكة.

د إشــاعة هذا  ـ  11 تعمد نقل فيــروس المرض المعدي إلــى الصحيح، فــإن كان قصد المتعم
المرض الخبيث في المجتمع فعمله هذا ُيَعد نوعاً من الحرابة واإلفساد في األرض يستوجب 
إحدى العقوبات المنصوص عليها فــي آية الحرابة. وإن قصد نقل العدوى لشــخص بعينه 

ففاتت منفعة أحد أعضائه فيدخل فيها قصاص األطراف.
الكشــف الطبي قبل الزواج من األمور المســتحب القيام بها من دون إلزام، وأن الطرف  ـ  12

اآلخر له الحــق في إمضاء الزواج أو إيقافه، وفي حال إمضــاء الزواج يجب أخذ التدابير 
الوقائية الالزمة.

السالمة من العيوب المثبتة لخيار الفسخ من خصال الكفاءة في النكاح. ـ  13
طروء العيب بعد الزواج يعطي للمرأة حقّ طلب الفرقة أو الســير في إجراءات الخلع، أما  ـ  14

الرجل فله أن يفصم عرى الزوجية بالطالق.
إذا خشــي على الجنين من انتقال المرض فال حرج في اتخاذ وســيلة موقتة لمنع الحمل،  ـ  15

كما يحرم إجهاض الجنين إذا استقر في الرحم، كما يحرم إجهاضه ألي سبب كان، سواءً 
كان ذلك الســبب إصابته بالمرض المعدي، أو حصول تشــوّهات فيه، إال في حالة ما إذا 

ر األطباء أن في وجود الجنين خطرًا على حياة األم فهنا يجوز إجهاضه. قر
الحضانــة هي تحقيق مصلحــة المحضون فإن كانــت األم المصابة بمــرض من األمراض  ـ  16

المعدية ال تســتطيع خدمة المحضون أو كانت حضانتها ستســبب ضــررًا بالمحضون فإن 
الحضانة تنتقل منها إلى من يليها على حسب الترتيب المعمول به.

٭ ٭ ٭



فـــقــــه الــتــوقــــع600 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

:ô°üëdG  ¢ù«dh  ∫ÉªLE’G  π«Ñ°S  ≈∏Y  É¡æe  ôcòæa  äÉ«°UƒàdG  ÉeCG

عمل دليــل فقهي لتبصير األطبــاء باألحكام الفقهيــة لهذه األمــراض لينعكس ذلك على  ـ  1
عالقاتهم بالمرضى أو عالقات المرضى بعضهم ببعض.

نشــر الوعي اإلســالمي بين األفراد والمجتمعات فــي ما يخص العــدوى وعالقات األفراد  ـ  2
بعضهم ببعض أثناء حصول العدوى.

الوعي بين المصليــن لمعرفة األمراض التي تجيز التخلف عن صالة الجماعة وما ال تجيز  ـ  3
ذلك.

وبعد:
فهــذا جهد المقل فــإن كان من خير فمن اهللا وحــده وإن كانت األخرى فِمنّي ومن الشــيطان. 

وأختم بأبيات الشاطبي:
نَـِســـيـَجُه َوَســـاِمـْح  َخْيراً  بِِه   َهْلَهَالَوُظن كاَن  َوِإْن  َواْلُحْسَنى  بِاإلْغَضاِء 
ْحَدى اْلُحْســـَنَيْينِ ِإَصـاَبٌة فَأَْمَحَالَوَســـلْم ِإلِ َصْوباً  َرامَ  اْجِتهاٌد  َواُالُْخَرى 
بِـَفْضـَلٍة فَأدرِْكـــُه  َخـــْرُق  كاَن  ِمَن اْلِحْلمِ وْلُيْصِلْحُه َمْن َجاَد ِمْقَوَالَوِإْن 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد هللا رّب العالمين.
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رئيس جامعة قرطبة، وأستاذ كرسي اإلمام الشافعي 
للدراسات األصوليّة الواليات المتحدة ـ فرجينيا
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لم تكن ظاهرة األقليات المســلمة في الماضي ظاهرة ذات بال كمــا هي في عصرنا هذا، ففي 
الماضــي كانت «دولة المســلمين» هي الدولــة األولى في العالــم. وكل القوى فــي العالم تهابها 
وتخافها، وتحسب حســابها، وال يجرؤ أحد على االعتداء على مسلم، أو انتهاك حرمة اإلسالم، كيف 
ال وهم يرون «المعتصم بن الرشــيد»(1) ـ خليفة ابن العباس ـ يغزو عمورية(2) ويفتحها إلغاثة امرأة 

ن استضعفها، وحاول كشف سترها؟ مسلمة استغاثت به لحمايتها ِمم
لقد كان المسلمون يسافرون إلى خارج «دار اإلسالم» فاألرض ـ عندهم كلها ـ مسجد وطهور(3)، 
 ﴾ (4)W V U T S  ﴿ والصالحون هم الذين ســيلون أمر األرض في اآلخــر
[األنبيــاء: 105]، لكنهم كانوا يذهبون إلى تلك الديار مجاهدين، أو رســًال ودبلوماســيين أو تجارًا، أو 
صوفية سائحين. وأولئك كانوا زوارًا لفترات محدودة، ال مقيمين في األعم الغالب. والذين يغادرون 
«دار اإلسالم» ألسباب سياســية، أو معارضة لحكام الوقت ويتوقعون أن تطول إقامتهم كانوا يذهبون 

المعتصم محمد بن هارون الرشــيد، أبو أســحاق، من أعاظم خلفاء بني العباس، بويع بالخالفة ســنة 218هـ ، يوم وفاة أخيه   (1)
المأمون بعهد منه، توفي، 5، سنة 227هـ. راجع: ابن األثير 148/6؛ مروج الذهب 269/2؛ األعالم، 127/7. 

عمورية: بلد من بالد الروم فتحها المعتصم سنة 223هـ. راجع: ياقوت الحموي، معجم البلدان 226/6.  (2)
ُبِعْثُت ِإَلى اَألْحَمِر َواَألْسَوِد َوُجِعَلْت  رَُســولُ اِهللا ژ : «أُْعِطيُت َخْمساً  إشــارة إلى الحديث المتعلّق بخصائصه ژ وهو: َقالَ   (3)
َفاَعَة» مسند  َوأُْعِطيُت الش ْعِب َشْهراً  بِالر َوُنِصْرُت  َقْبِلي  ُتَحل لَِمْن كَاَن  َوَلْم  الَغَناِئُم  َوأُِحلْت لِي  َوَمْسِجداً  لِي األَْرُض َطُهوراً 

أحمد: 18902.
الصواب أن األرض المقصودة في اآلية هي أرض اآلخرة وليســت أرض الدنيا؛ لآليات الكثيرة المؤيدة لذلك، وقد ذهب إلى   (4)

ل يجد غير ذلك، واهللا أعلم. (المراجع). أن المتأم اب إالرأي الكاتب كثير من المفسرين والكُت
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ـ  في الغالب ـ إلى أجزاء نائية من دار اإلســالم، تكون ســلطة الحكم المركزي فيها محدودة، وقد 
يذهبون إلى بالد غير المســلمين ويغلب أن يكونوا ذوي شوكة وطموح وقدرة وتطلع، وهؤالء كثيرًا ما 
كانوا يقيمون إمارات إسالمية تكون بمثابة الواحات والجزر في ذلك المحيط، يقيمونها إلى ما شاء 
اهللا، كما حدث لبعض المســلمين في جنوب فرنســا وشــمال إيطاليا(1) وبعض األماكن األخرى. أما 
الذين يبتلون باإلقامة بين ظهراني غير المسلمين وهم قليلون وتكون السيادة لغيرهم عليهم، وتطبق 
ن أسلم من أهل تلك األماكن والبلدان؛ وهؤالء بعد  عليهم أحكام غير شرعية، فهم ـ في الغالب ـ ِمم
أن يمــن اهللا عليهــم بالهداية يبدأ وعيهم علــى الفوارق الكبيــرة بين العيش تحت راية اإلســالم، 
واالستظالل بأحكام الشــريعة وبين العيش بين غير المسلمين. وقد ينحاز بعضهم أو القادرون منهم 
إلى ديار المســلمين، والذين ال تســمح لهم ظروفهم بذلك يحرصون أشــد الحرص على ممارســة 
الحياة اإلسالمية، وقد تبدأ تتكون لديهم ثقافة إســالمية قد تؤدي في بعض األحيان إلى احتكاكات 
بينهم وبين مســاكنيهم من غير المســلمين نتيجة رفضهم ـ إن وجدوا لذلك سبيًال ـ العيش في ظل 
هيمنة ثقافية وتشــريعية غير إســالمية تتقاطع ـ في الغالب ـ بين ما تعلموه من اإلسالم وعنه، وقد 
تتفق مع ذلك في أمور محددة يغلب أن تكون ثانوية، أو هي من قبيل الحاجيات، والتحســينات، وقد 
يبدأ االحتكاك مــن جانب الغالبية المهيمنة في محاولة لتذويــب خصوصيات األقليات، ودمجهم في 
األكثرية، فإذا أصروا على البقاء على ما هم عليه فإنهم قد يســتضعفون ويستذلون، ويغلب أن يكون 
هؤالء من المســتضعفين الذين ﴿ z y x w v } ﴾ [النســاء: 98]. فيستفتون من قد 
يكون بينهم من أهل العلم، وقد يرسلون بما يصادفهم من وقائع أسئلة واستفتاءات إلى من يستطيعون 
الوصول إلى استفتائه من علماء «دار اإلســالم» وقد يحّملون تلك األسئلة لحجاجهم القاصدين بيت 
اهللا ألداء الحج، ويغلب أن تكون استفتاءاتهم فردية؛ ألن عيشهم في ظل نظام الغير ال يسمح بتكوين 
أمة أو جماعة مستقلة أو شبه مستقلة في الغالب، وإذا كانت هناك مجموعات مسلمة فإنها مجموعات 
صغيرة قد ال يسمح صغرها وانعزالها بإقامة نظام تشــريعي أو اقتصادي أو ثقافي مستقل. والعلماء 
وفقهاء المسلمين الذين كانوا يتعاملون مع قضايا هؤالء األفراد أو المجموعات يدركون تمام اإلدراك 
الفروق الكبيرة بين طبيعة األســئلة واإلشــكاالت التي تدور في أوســاط هؤالء األفراد وبين األسئلة 
واإلشكاالت التي تدور في أوساط األمة المســلمة في محيطها الجغرافي الذي يجعلها تعيش في ظل 
الشــريعة والنظم اإلســالمية المطبقة فيها، ويدركون االختالف الكبير بين مصادر الفتوى في «دار 
اإلجابة ـ دار اإلســالم» ومصادرها في الديار األخرى التي تعد «دار دعوة»(2)، ويدركون تأثير ذلك 

انظر: شكيب أرسالن، تاريخ غزوات العرب، بيروت: دار مكتبة الحياة، 1966.  (1)
راجع: التفســير الكبير للفخر الرازي، حيث قد أورد إشــارة مهمة في تســمية األرض قمنا بالبناء عليها وتطويرها لتجاوز التعبير   (2)
«بدار اإلســالم ودار الحرب» وســنأتي على بيان تفصيل ذلك. كما أن صديقنا األســتاذ الدكتور رضوان الســيد قد اســتعمل هذه 
المفاهيم «مفاهيم دار الدعوة، ودار اإلجابة» «وأمة الدعوة، وأمة اإلجابة» في كثير من دراساته، وفي مقدمتها «اإلسالم السياسي».
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في الفروق النفســية والفكرية والنظمية والثقافية والتشــريعية بين الدارين مما يحتم على المفتي 
الفقيه، مجتهــدًا كان أو مقلــدًا، النظر في األدلة، وقراءتها بما ييســر له ســبل إصــدار الفتوى 
المناســبة القابلة للتطبيق والتنزيل على الواقع من دون حرج، ومن دون أن يتجاوز القواعد الكلية، 
والمقاصد العامة للشريعة، بل إن القواعد الكلية والمقاصد الشــرعية تبرز بالنسبة لهذه الوقائع 
باعتبارها مصادر أساســية بأدلتها، وقد تنفرد وتكون هي المصادر وحدها فيما اســتجد من وقائع 

ال سوابق لها.
ومع ذلك فإن بناء أصول فقه لألقليــات وفقهاً متكامًال لها لم تبرز الحاجة إليه فيما مضى 
مثل بروزهــا اليوم؛ ألن وجود «أمة اإلجابة» خارج «دار اإلجابــة» وانتقالها إلى «دار الدعوة» لم 
يكن إال بالشكل الذي أشــرنا إليه آنفاً. فهو وجود عارض طارئ، لم يلفت أنظار المجتهدين إلى 
ضرورة التأصيل لهــذا الوجود أصوالً وفروعاً. فبقــي في دائرة ضيقة يعرف «بفقــه النوازل» أو 

«الضرورات»(1).
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يضاف إلى ذلك أن اإلسالم قد تمكن بشيوع القرآن وانتشاره وتيسير أمر الرجوع إليه من بناء 
قواعد عامة كلية ومشــتركة تجعل عند العامة، مهمــا قلت ثقافتهم ومعارفهم الدينية، مســتوى من 

الشعور باتجاهات التشريع العامة ومقاصده.
فما من مسلم إال ويؤمن بأن الشريعة اإلسالمية شريعة تخفيف ورحمة، ال شريعة إصر وأغالل، 
 ﴾ z y x w ﴿ وما من مســلم إال ويــدرك تعلق الحكم الشــرعي باالســتطاعة اإلنســانية

[التغابن: 16]، ﴿ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [البقرة: 286].

وما من مسلم إال ويؤمن بأن شريعة اهللا تحل الطيبات وتحرم الخبائث، وترفع اإلصر واألغالل، 
 K J I H G F E D ﴿ وتأمر بالمعــروف وتنهى عــن المنكــر
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

 f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

p o n ml k j i h g ﴾ [األعراف: 157].

 ﴾ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ :إن العامي المســلم يدرك منطــوق قوله تعالــى
[البقرة: 29] وداللته على إباحة ما أنعم اهللا به إال ما استثني بدليل شرعي ظاهر. فاإلباحة هي األصل، 

منه كتب النــوازل المعروفة مثل «المعيار المعرب والجامــع المغرب عن فتاوى إفريقية واألندلــس والمغرب، أحمد بن يحيى   (1)
الونشريشي، 914هـ ، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 1983.
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فكل ما في األرض أو عليها من الطيبات حل، وكل ما تفرزه من الخبائث محرم؛ ولذلك كان الحالل 
بيناً والحرام بيناً، وبينهما أمور مشتبهات هي موضع النظر الفقهّي واالجتهادّي.

فالقرآن قد أسس بكلياته وعمومياته ثقافة شرعية شائعة سهلة ومشتركة بين سائر المؤمنين به 
قد ال يصل إلى مثلها بعض المتخصصين اليوم، وأشاع ذلك الوعي الشرعي السهل الميسر المشترك 
بشــكل معجز لم يحققه أي كتاب من قبله، وليســت هناك شريعة قبل شــريعة القرآن عرفت فكرة 
«المعلــوم من الدين بالضرورة» أي بالبداهــة بحيث ال تحتاج إلى أي نوع مــن النظر. فأية معلومة 
دينية أو شــرعية صغرت أو كبرت في األديان األخرى هي ميدان لنظر أهــل االختصاص وحدهم أو 
الكهنة، وهم وحدهم الذين ينفردون بالنظر فيها والحكم عليها وإبالغ العامة ما يتوصلون إليه. أما 
في شريعة اإلســالم فإن ميادين تصرفات أهل النظر واالجتهاد قد تم تحديدها وحصرها، وإشراك 
العامة فيهــا. فالعامي يجتهد في اختيار المجتهد الذي يتابع اجتهاداتــه ويقلده، والعامي يجتهد في 
«األحكام الوضعية» من األسباب والشروط والموانع(1)، والعامي يشارك المجتهد في تكييف الوقائع، 
كما أن هناك ما ال يســع العامي جهله فضًال على غيره. لذلك ســمح المجتمع المسلم ببروز طائفة 
عرفت بـ «أهل القلم» مقابل الطائفة التي عرفت بـ  «أهل السيف» لكنه لم يتسع إليجاد طبقة يقال 
لهــا «رجال الدين» أو «هيئة إكليروس» أو «هيئة كبار العلمــاء» يمكن أن تهيمن على مصادر الدين 
وتحتكر تفســيرها وتأويلها بحيث ال يتمكن أحد من خارج دوائرهم أن يصل إليها، أو يقوم بدراستها 
وتفسيرها أو تأويلها، فتجعل تلك الطائفة من نفسها مرجعاً تنحصر فيه تلك المسؤوليات وتناط به 
تلك الصالحيات، فذلك ـ كله ـ أمر يتنافى وطبيعة اإلسالم، ولو أراد أحد فعله لما تمكن من ذلك، 
وقد ترفضه العامة قبل الخاصة؛ ألن القرآن ميســر للذكر، وهو مأدبة اهللا ـ تعالى ـ الممدودة التي 
ال يملك أحد احتكارها لنفسه حتى لو أراد، ويستطيع أي قارئ لهذا الذكر الميسر، بل أي مصل أن 

يعرف هذه البديهيات.
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من المعروف أن التشــريعات والقوانين ســواء أكانت ســماوية أو وضعية بينهــا وبين الثقافات 
واألعراف والعوائد المجتمعيــة عالقة جدلية، فالثقافات واألعراف والعــادات تؤثر على المجتهدين 
والقائمين على شــؤون التقنين واســتقاء األحكام من أصولها. كما أن الفقه والتشريع والتقنين كل 
أولئك مؤثر في وضع وإيجــاد الثقافات واألعراف والعادات وتغييرها علــى المدى البعيد. واألقليات 

الســبب: هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. الشــرط: هو ما يلزم من عدمه العــدم، وال يلزم من وجوده وجدودًا   (1)
وال عدم لذاته. وهو نوعان: لغوي، وشــرعي. المانع: هو الوصف الوجودي الظاهــر المنضبط المعرف لنقيض الحكم. (راجع 

المحصول، للفخر الرازي، بتحقيقنا، 109/1). 
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المســلمة تعيش في ظل ثقافات وعادات وأعراف ســائدة لم تســهم مصادر التشــريع اإلسالمي في 
صناعتها، وال تملك تلك األقلية بحال من األحوال االنفصال التام عن تأثيرها، فهي إن تجاوزتها في 
العبادات واألخالق والســلوك، فإنها لن تستطيع تجاوزها في مجاالت المعامالت واالقتصاد والنظام 
السياسي والنظام العام وســائر األطر المشــتركة، ومنها اإلطار التعليمي واإلعالمي ووسائل تكوين 
الرأي العام. وكل ذلك يباعد بنســب مختلفة بين األقليات وعمقها في أوطانها األصلية، ويقلل شيئاً 
فشــيئاً من ارتباطها بذلك العمق، وتوجد لها شــبكة من العالقات البديلة فــي المحيط الجغرافي 

الجديد الذي تعيش فيه تعوضها عن شبكة العالقات السابقة في مواطنها األصلية إلى حد كبير.
وهذا قد يصح بالنسبة للجيل المهاجر نفسه، ولكنه يضعف في األجيال التي تليه إلى درجة 
التالشي واالضمحالل في الجيل الثالث أو الرابع في أكثر تقدير لتتحول إلى مجرد ذكريات حلوة 
أو مــرة، جيدة أو رديئة عن جيل اآلباء واألجداد يســمر بها الســامرون إن وجدوا للســمر وقتاً. 
وآنذاك قد تذوب هذه األجيال الطالعة ذوباناً تاماً فــي األكثرية التي تعيش بينها، وتنتهي تماماً 
عالقاتهــا بالعمق الذي كان لهــا، وكان اآلباء واألجداد يحرصون على اإلبقــاء على تلك العالئق 

بمختلف الوسائل.
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النظام العلماني وسائر النماذج التي انبثقت عن رؤيته الكلية نظام فريد في قدراته التفسيرية، 
وطاقاته على االســتيعاب والتفكيك واإلذابة من ناحية، وطاقاته المقابلة في التوظيف واالستفادة من 
ناحية أخرى. ومن الصعب تعريف العلمانية بتعريف جامع مانع يدلّ على استيعاب سائر مفرداتها وما 

يندرج تحتها، ويفيد السامع ـ في الوقت ذاته ـ تصورها.
إذ منذ بداية ما عرف «بعصر األنوار» في أوروبا، والعلمانية في تطور دائم ومســتمر حتى صار 
من المتعسر تعريفها: فقد ذكروا لها ستة عشــر تعريفاً(1)، ليس من بينها تعريف واحد تنطبق عليه 
كل مواصفات وشــروط التعاريف الجامعة المانعة لدى المناطقة، وال يزال المجال مفتوحاً لتعاريف 
أخرى: فهي نســق متحول متحرك ال قــرار له، وربما يكــون الثابت الوحيد هو هــدف العلمانية في 
«الفصل بين الديــن والدولة» ليتحقق التعايــش بين االثنين بحيث ال يهيمــن أي منهما على اآلخر 
بشــكل يلغي كيانه ومضمونه، ويجعله مجرد ترس في عجلته. وحتى هــذه الصيغة من صيغ التعايش 
بيــن ما كانا يعدان نقيضيــن في أوروبا ـ أي الديــن والدولة ـ هي جزء من طاقــات وقدرات ذلك 

راجع: عبد الوهاب المســيري، موســوعة اليهود واليهودية والصهيونية، القاهرة: دار الشروق، 1998، ج 1، ص 209. وقد أكد   (1)
د. المســيري على غموض المصطلح، وإبهامه ألســباب عديدة، أهمها أنه منقول من نســق حضاري مغاير، وأن المصطلح كان 

مضطرباً وغامضاً حتى في نسقه األصلي. ورجح تسمية ذلك المعنى أو المفهوم المضطرب «بالدنيوية».
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النمــوذج العلماني العجيب!! ولكن عند التأمل الدقيق نســتطيع أن نكتشــف أن الكنيســة أو الدين 
ـ بصفة عامة ـ هــو موظف بدرجة ممتازة لــدى الدولة ذات النموذج العلماني، وعبر وســاطة ذلك 
النموذج العلماني يجري التفاعل والتداخل بين مختلف األطراف بحيث يؤدي كل طرف وظيفته ودوره 
من غير أن يتجاوز حدوده، إنه فعًال نموذج عجيب يحمل ذات المواصفات التي أضفيت على الدجال، 
لكنه ليس بأعــور إال من حيث تجاهلــه وتجاوزه للوحــي، واالعتماد على مصدر واحــد للمعرفة هو 
الوجود، كما أن هذا الدجال ليس بشــخص فرد، وإن كان قد مســح األرض ـ كلها ـ وساد في جميع 

أطرافها وهيمن على سائر نماذجها.
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إن «النموذج العلمانــي» في موقفه من الدين ـ كله ـ لم يكتف بما اتخذه تجاه الكنيســة، فهو 
يدرك أن «الدين» ضرورة إنسانية يســتحيل على اإلنســان العيش من دونها، وأن لدى الدين قدرة 
تفوق قدراته على التفســير، وله من الخصائــص ما يجعل عمليات تفكيكه ـ مهمــا أتقنت ـ عمليات 
صعبة إن لم تقترب من المستحيل. كما أن بعض األديان غير قابلة للتفكيك أصًال حيث أحكم بناؤها 

وهي غير مهيئة للذوبان أو التالشي.
لقد كان التراث البابلي المضاف إلــى اليهودية، والتراث اإلغريقــي والروماني المضاف إلى 
النصرانية، إضافة إلى أســباب أخرى قد جعلت كًال مــن الديانتين في صراع مع العقل اإلنســاني 
وبخاصة الحديث منه في مراحل والدته ونموه وتطوراته المختلفة، وفي خصومة مع العلم منذ نشأته 
ر عمليات اختراق كل منهما اختراقاً شمل «الالهوت والناسوت»(1) معاً وقد سهّل هذا االختراق  مما يس
على «النمــوذج العلمانــي» تطويعهما إلرادته في اآلخــر ووضعهما حيث يرى، وتم تكريس ســيادته 

عليهما، وتهميش أدوارهما.
إن «النموذج العلماني» قد وضع مركزية اإلنســان المزعومة بديًال عن مركزية اهللا ـ تعالى ـ 
فاســترضى غرور اإلنســان، وتملّق شــهواته، وأوهمه بتحرره من عبوديــة اهللا ـ تعالى ـ ووضع له 
«العلــم» بديًال عن الوحــي، والقادة والزعماء بديًال عــن األنبياء، والرفاهيــة المادية بديًال عن 
الجنة، والتنمية بديًال عن التزكية، والحضارة المادية المحضة بديًال عن العمران وقيم العمران. 

الالهوت: هو التأمل المنهجي في العقائد الدينية، والكلمة تشــير عادًة إلى دراســة العقيدة المســيحية، وال تستخدم في   (1)
الدراسات اإلسالمية، التي تســتخدم كلمات من المعجم العربي مثل «علم التوحيد». راجع: عبد الوهاب المسيري، 27/5، 

مرجع سابق.
والناسوت: هو التأمل في طبيعة السيد المسيح وكيف اجتمعت فيه الطبيعتان الالهوتية واإلنسانية، وهو أيضاً من المصطلحات 

الخاصة بالدراسات الالهوتية المسيحية.
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وهكذا صنع الدجال جنته، واعتبر كل من أبى دخولها فهو مــن أهل النار ـ نار التخلف ـ متمرغاً 
في خبال التطرف.
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إن اإلســالم لم يكن مجهوالً لدى علماء الغرب ومدارســه الفكرية حتى قبل ظهور االستشــراق 
والمستشرقين، وقد يكون هناك ســوء فهم لبعض جوانبه أو سوء تفسير متعمد أو غير متعمد لبعض 
قضاياه؛ لكنه كان معروفاً على ســبيل اإلجمال. وكثير من خصائصه لم تكــن مجهولة لدى العلماء 
الغربيين. ولكنها كانت معرفة بنتها مصادرهم التي أسست أطروحاتها ونماذجها المعرفية غالباً في 
فترات الصراع الطويل، فلم يغفر التاريخ الغربي لإلســالم أنه هو الذي حرر بالد الشام ومصر من 
االحتالل الروماني الذي ظل جاسماً على صدرها زماناً طويًال. ولم ينس لإلسالم أنه هو الذي ألهم 
األمة المسلمة روح المقاومة فلم تستســلم أمام الهجمات الصليبية التي سميناها «حروب الفرنجة» 
وســموها «بالحروب الصليبية» والتي اســتمرت قرنين من الزمان في حمــالت متصلة كانت تحاول 
القضاء عليه واالنتقام منه للدولة الرومية والبيزنطية. ولم يغفر محاوالت المســلمين في النيل من 
أطراف أوروبا وبلوغ شمال إيطاليا وجنوب فرنسا وإقامة الدولة في األندلس، ثم بلوغ العثمانيين بعد 
ذلك أســوار «فينا» وتهديد أوروبا كلها، وبروز ما عرف بـ «المسألة الشــرقية» أو الخطر الشرقي 
على أوروبا. هــذا المفهوم الذي تحوّل في ما بعد إلى كيفية تقاســم األوروبييــن ما عرف بـ «دولة 
الرجل المريض» أي «الدولــة العثمانية» الذي تم بعد انتصارهم في الحــرب العالمية األولى على 

ألمانيا وتركيا وحلفائهما.

:Üô¨dG  »a  ô°UÉ©ªdG  »eÓ°SE’G  OƒLƒdG

من الواضح أنه ال الغــرب ـ خاصًة أوروبا ـ وال العالم اإلســالمي ـ وخاصــًة العرب ـ كانوا 
يتوّقعون أن يجدوا اإلســالم والمســلمين في قلب أوروبا وأمريكا، ال غزاة فاتحيــن، بل مهاجرين 
وطالباً ومواطنين وأبنــاء أصليين انتقلوا من ديارهم اإلســالمية إلى الغــرب ليصبح هناك وجود 
إسالمي حقيقي مســتقر ومقيم ينتمي إلى أوروبا وأمريكا(1) بكل معاني االنتماء، لكنه يريد اإلبقاء 
على دينه وبعض خصائصه الثقافية، مع االســتعداد لاللتزام بكل ما يلتزم به المواطنون اآلخرون 
من قوانين وضرائب وواجبات ومســؤوليات، واالســتفادة من كل ما يتيحه القانــون للمواطنين من 

مزايا وحريات وحقوق.

للشهيد سيد قطب مقالة نشرت في كتابه «دراسات إسالمية» عنوانها «إسالم أمريكاني» وقد سخر الشهيد من ذلك المصطلح   (1)
لفظاً ومضموناً، ولو أنه عاش أيامنا هذه لرأى «اإلسالم األمريكاني» بل «اإلسالم األوروبي» كذلك. 
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لقد كان المســلمون المهاجــرون إلى الغرب والمقيمون فيه يســدون حاجــات حقيقية لهذه 
البلدان، فهم ينقســمون ما بين عقول وسواعد، وكالهما مما تشــتد حاجة الغرب إليه، ولم يكن 
سهًال تعويض تلك العقول والســواعد ببدائل كافية، وبتلك التكلفة البسيطة ال في أمريكا وال في 

أي بلد أوروبي.

: ká°UÉN  ÉμjôeCG  »a  »eÓ°SE’G  OƒLƒdG

بالنســبة ألمريكا فقــد كانت إلى ما قبــل الحادي عشــر من ســبتمبر تعتبر التنــوع الثقافي 
والحضاري والديني إضافًة جيدة إلى تعدديتها، فذلك التنوع الثقافي جعل منها رمزًا للعالم ـ كله ـ 
ويمكن أن تقدم نفســها إلى سكان األرض كافة أو إلى العالم األكبر على أنها النموذج المصغر له، 
وذلك ســوف ييســر لها تحقيق عالميتها الثالثة بعــد الهيلينية والرومانية، ويجعلهــا الوارث الذي 
ال ينازع لهما، وبذلك يحق لها أن تقود العالم عن جدارة واستحقاق، وهو ما حدث فعًال في إطار ما 

يعرف «بالعولمة».

وكان هناك تفهم كبير، وانفتاح يحمد للشــعب األمريكي على اإلسالم والمسلمين على مستويات 
مختلفة بما في ذلك بعض الكنائس األمريكية التي لم تتردد في تقديم مبانيها ومرافقها للمســلمين 
إلقامة صلــوات الجمعة واألعياد فيها مــن دون مقابل أو بمقابل رمزي، وكذلــك الهيئات األكاديمية 
وكثير من رجال الكونغرس والنواب مــن الحزبين، مثل ذلك يمكن أن يقال عــن الهيئات التعليمية 
التي كانت ترحب بانضمام أعضاء مســلمين إليها، واســتقبال محاضرين يشــرحون اإلســالم ديناً 
وحضارة وقضايا وتاريخاً ومجتمعاً وبعض مجالس اإلدارات التعليمية رحبت بانضمام تربويين مسلمين 
إليها. كما أن السجون كانت ترحب بالدعاة المســلمين إلقامة صلوات الجمعة في السجون الكبيرة، 
وتدريس السجناء اإلسالم وذلك لنشره بينهم ودعوتهم إليه، وقد عينت عددًا منهم بنفقتها المجزية 
للقيــام بهذه المهمــات، وكانت ترحب بانتشــار اإلســالم بينهم لمــا يحدثه من تغيــر إيجابي في 

سلوكياتهم، ومساعدتهم في اإلقالع عن المخدرات واألعمال اإلجرامية.

وفي عام 1992م وافقت وزارة الدفاع على تعيين مرشدين دينيين في القوات المسلحة األمريكية 
د عبد الرشــيد» باحتفال رسمي. وتتابع ذلك  بفروعها الثالثة، وعينت «المرشــد األول» «جابلن محم
حتى بلغ المرشــدين الدينين المســلمين أربعة عشــر مرشــدًا في فروع القوات األمريكية المسلحة 
الثالثة. وازداد عدد المســاجد والمؤسســات اإلســالمية والمدارس زيادة ملحوظــة. وخصص العام 
1997م باعتباره عاماً للتعريف بالمسلمين واإلسالم في أمريكا، وكانت فرصة ممتازة وإن لم يغتنمها 

المسلمون بشكل مناسب للتعريف بأنفسهم ودينهم وتاريخهم وحضارتهم.
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وبدأت مؤسســات أمريكيــة كثيرة ترحب بتعيين مســلمين، فعينــت أول قاضية مســلمة، وبدأت 
المحاكم تتقبل طلبات المتقاضين المسلمين باستشــارة خبير شرعي قبل البت في القضايا إذا كان 
أحد المتقاضيين مســلماً. واتخذت زوجة الرئيس الســابق مساعدة مســلمة ترتدي الحجاب. وعين 
موظف مسلم في منصب مهم في البيت األبيض في عهد الرئيس الحالي، وبدأت الخارجية األمريكية 
تفكر بضم موظفين مســلمين قد يصلون ـ في ما بعد ـ إلى مناصب سفراء، وعين أول سفير أمريكي 
مســلم في «فيجي». ووافقت وزارة الدفاع على تغيير المالبس الخاصة بالضباط والجنود بالنســبة 
للمســلمات لتشــمل طرحة ســاترة للرأس والصدر تحت القبعة العسكرية. وشجع ســائر الموظفين 
العســكريين والمدنيين على الحصول على دراســات إســالمية قبل الذهاب إلى أي بلد مســلم لئال 
يسيئوا وهم يشعرون أو ال يشعرون إلى ثقافة البلد الذي يعملون فيه، فينعكس ذلك على مشاعر أهل 
البلد تجاه أمريكا واألمريكيين. وكانت هذه الدراســات تنتهي بتفهم جدي لإلسالم والمسلمين وقد 
تنتهي ببعض هؤالء إلى اعتناق اإلسالم، وفي أقل األحوال إلى احترامه واحترام معتنقيه، واالستعداد 

لتفهم قضاياهم ثم التعاطف معها في بعض األحيان.
ورفعت إلى المحاكــم قضايا حول ضغط بعض الدوائر على بعض المســلمات لرفع الحجاب أو 
غطاء الرأس فكسبت المسلمات سائر تلك القضايا، وصرنا نرى أخواتنا وبناتنا في مختلف الدوائر 
بحجابهــن وثيابهن المحتشــمة يلفتن النظر إلــى دينهن وحضارتهــن وتاريخهن، ويشــرن بثيابهن 
وســلوكهن إلى اإليجابيات التي يمكن لإلســالم أن ينقلها إلــى هذه البالد خاصًة فــي مجال قيم 

األسرة، ويمارسن ما كنت أسميه «الدعوة الصامتة».
وال شك أن الخصوم التقليديين لإلســالم والمسلمين كانوا ينظرون بقلق شديد إلى المستقبل، 
فهذا التنامي المطرد للوجود اإلســالمي يهدد نفوذهم وســلطانهم، ويفتح أمام المسلمين طريقاً ما 
كانوا يتوقعون أن يفتح أمامهم في يوم من األيام، وهــؤالء الخصوم معروفون بذكائهم في التخطيط 
وســرعتهم في التنفيذ، ومرونتهم الفائقة في اســتعمال المحرم والمحلل من الوســائل للوصول إلى 
أغراضهم، وكذلــك قدرتهم علــى فعل ما يريــدون بأيدي ســواهم، فذلك أنكى وأشــد في تدمير 

خصومهم، من دون إثارة الشبهات حولهم، والستثمار ذلك في مزيد من النكاية في خصومهم.
ثم حدث ما حدث في «أيلول/ ســبتمبر األســود» وبدأ رد الفعل العفوي مــن بعض األمريكيين، 
فظهر أســوأ ما في األمريكي من عاطفية ورد فعل سريع غاضب. وبنفس السرعة حاولت فئات شعبية 
أخرى أن تبرز أحســن ما في األمريكي من نخــوة ونجدة ورفع للظلم واالعتــداء، فهرعت وفود إلى 
المسلمين المتضررين باالعتداءات تواسى جراحهم، وتبرأ إليهم مما فعل اآلخرون، بل سارع بعضهم 
إلى إقامة حفالت تكريم مكلفة لجيرانهم المســلمين قدمت لهم خاللهــا الهدايا واالعتذارات عما 
فعل اآلخرون، وفي بعض األماكن التي تضررت مساجدها أو مراكزها اإلسالمية أصر بعض جيرانها 
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األمريكيين من مختلف الكنائس ـ ومنهم بعض اليهود ـ على المساهمة في إعمار ما تخرب وإصالح 
ما أفسد جنباً إلى جنب مع المسلمين. وسارعت سيدات في مناطق مختلفة وفي مدن أمريكية عديدة 
إلى ارتداء مالبس شبيهة بمالبس المسلمات والذهاب إلى بيوت المسلمات المحجبات الخائفات من 
االعتداء عليهن للوقوف إلى جانبهن وحمايتهن من أي اعتداء أو معاكســة من أي أحد. وبعض أولئك 
السيدات ارتدين مثل ما ترتديه المسلمات إلظهار مزيد من التضامن معهن، ولجعل المعاكسين غير 

قادرين على التمييز بينهن وبين المسلمات لئال يعرفن فيؤذين.

:ΩÓ°SE’ÉH  á«YƒàdG

إذا نظرنا من زاويــة معينة فيمكننا القول بأن الشــعب األمريكي لم يكن يعرف عن اإلســالم 
والمســلمين إال الشــيء القليل، فمراكز البحــوث والدراســات الكثيرة المتخصصة في الدراســات 
اإلســالمية، ومناطق المســلمين، وتاريخهــم وحضارتهم كانت منحصــرة في الدوائــر األكاديمية، 
والمعلومات التي يتلقاها الطلبة في الثانويات، وكذلك المدرسون الذين يدرسون لهؤالء ليس لديهم 
إال معلومات محدودة محدودية زوايا النظر إلــى موضوعاتها فال تعطي الطالب أكثر من العموميات 
عن مناطق المسلمين وثرواتها وشــيء عن تاريخهم وحضارتهم، وبعض القصص والروايات السائرة 
التي تشكل أحياناً مصادر ثقافية لألمريكي العادي، وكثيرًا ما ُتظهر تلك الروايات والقصص بشاعة 
المســلم ـ الذي هو قرين الشيطان وحليفه، فهو إما زير نساء أو سفاك دماء أو خبيث منافق أو أبله 
غافل أو صاحب مال سفيه مبذر مسرف... الخ، فإذا قابل طبيباً أو أستاذًا أو مهندساً من المسلمين 
فإنه يشــعر بفخر واعتزاز بحضارته الغربية األمريكية، أو حضارة «الجودوكرستيان» التي جعلت من 
هــذا الذي كان يمكن أن يكــون واحدًا من أبطال تلــك القصص المخيفة لألطفال والكبار إنســاناً 
متحضرًا يتناول الوجبات الســريعة، وقد يلبس «الشــورت والجينز» ويمشــي في األسواق، وكأنه لم 
يولد أو أبواه أو جده في محلة من محالت بغداد أو حارة من حواري الشــام أو القاهرة، وربما كان 
يبيع الحمص أو الترمس أو البطاطا أو اللب أو أكواز الذرة أو الفول العادي والســوداني في أزقتها 
وســككها وزنقاتها (وأحيائها). وبذلك اطمأنوا إلــى الحياة الرغدة الرخية فــي الغرب ولم يعودوا 

يفكرون بأن وجودهم طارئ ال يتحمل زلزاالً.

حتى حدث زلزال الحادي عشــر من ســبتمبر فكادت تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل 
ذات حمل حملها، فبعد الحادي عشر من سبتمبر ومضاعفاتها أفاق المسلمون وسائر األمريكيين على 
واقع جديد ال عهد لهم به من قبل وبرزت الحاجة إلى تأســيس «فقه لألقليات» المسلمة في الغرب 
خاصة أكثر من أي وقت مضى. فالشعب األمريكي بكل فئاته غير المسلمة قد أقبل بشكل كبير الفت 
للنظر على محاولة معرفة اإلســالم من مصادره األصلية وبوســاطة أهله ال غيرهم. فاشتُريت معظم 
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الكتب والرسائل والدراسات التي تشرح اإلســالم جملة، أو تقدم بعض أركانه أو أصوله، ومصادره، 
وتاريخه، وثقافته، وحضارته حتى لم يعد في األســواق منها شــيء والمكتبــات تطلب المزيد. ولم 
تقتصر القراءات ـ بطبيعة الحال ـ على قراءة ما هو إيجابي، بل شــملت اإليجابي والســلبي. وتوهم 
بعض البسطاء أن هذا اإلقبال هو إقبال بدافع الرغبة في اعتناق اإلسالم أو بحثاً عن دين، وما كان 

إال بحث عن مقاومة الجهل ومعرفة الشيء لئال يتكلم من يتكلم عن جهل.

ومعظم الكنائــس والجامعات ومراكز البحوث والدراســات بدأت تســتضيف األئمة واألســاتذة 
والمحاضرين ليتحدثوا عن اإلسالم، ويشرحوا أركانه ومصادره وعالقته باألديان األخرى، وآثاره في 
معتنقيه واإلجابة على األســئلة الكثيرة التي تــدور في أذهان األمريكيين، خاصــًة تلك التي أثارتها 
وســائل اإلعالم المختلفة حول عالقة تعاليم اإلســالم بالتطرف والمتطرفين. وهل كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يعلم المؤمنين به التطرف، وهل كان يأمرهم بقتل مخالفيهم في الدين من المشركين وأهل الكتاب 
على حد سواء؟ وما موقفه من حرية اإلنسان؟ وهل يستثنى حرية التدين من باقي الحريات؟ وبعضهم 
قد يســتحضر آيات كريمة مثل اآلية الخامسة واآلية التاسعة والعشــرين من سورة «التوبة» وكذلك 
اآليات 191 - 194 من ســورة «البقرة» وغيرها من اآليات التي يقرأونها خارج ســياقها ليؤكدوا بها 
أحكاماً مســبقة تقول بأن اإلسالم دين القتال والحرب ووضع الســيف على رقاب الناس ليسلموا أو 
يــؤّدوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يقتلوا، كذلك عمل البعض على إبراز وقائع قتال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

لخصومه، واإلسهاب في بيان دالالت هذا القتال.

ولم يكفهــم ذلك؛ بل انصرف كثير منهم إلى كتب الفقه والتفســير وأصول الفقه لينتقي منها 
فتاوى ومفاهيم ومصطلحات إســالمية وأحكامــاً فقهية يطرحها على أئمة المســاجد والدعاة. وكثيٌر 
منهم ذوو معلومات متواضعة في العلوم والمعارف اإلســالمية فيتحــول الكثيرون منهم إلى االعتذار، 
وإعالن تاريخانية هذه األحكام وأصولها. فيقعون في تناقض عجيب، وكثير من أبناء المسلمين بدأوا 

يشعرون بالدونية وينهزمون نفسياً. ومن هذه المسائل في هذا السياق على سبيل المثال:

كيف يقســم دينكم األرض إلى «دار إسالم ودار حرب» أال يعني ذلك أنكم تعتبرون أنفسكم  –
في حالة حرب مع سائر األمم خارج بالدكم؟ وأن لكم الحق في مقاتلة أصحاب أي دين غير 
دينكم متى شــئتم ووجدتم في أنفســكم القدرة على شــن حرب على الغيــر. وما حدث في 

سبتمبر هل حدث بناءً على إيمان المسلمين بكفر األمريكيين، وأن ديارهم ديار حرب؟

ونها «ضريبة الرؤوس» وتشــترطون أن تؤدى لكم من اليهود  – وماذا عن «الجزية» التي تســم
والنصــارى ومن إليهم عن يٍد وهم صاغــرون. فهي ضريبة إذالل وامتهــان وانتهاك لكرامة 

اإلنسان وحقوقه وحريته في اختيار الدين الذي يقتنع به ويؤمن به؟
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وماذا عن إجبار «المرتد» على العودة إلى اإلسالم أو القتل؟ أليس هذا من قبيل اإلكراه في  –
الدين الذي تدعون أن دينكم يرفضه؟

وماذا عن المــرأة وحقوقها واعتبارهــا ناقصة عقل ودين، واعتبار شــهادتها نصف شــهادة  –
الرجل؟ وحبســها في البيوت وإعطاء الزوج حرية الزواج بأربــع في حين ليس لها أن تتزوج 
إال بواحد تجب عليها طاعته وخدمته، وليس لها أن تتجاوز أوامره بحال، أو تنفصل عنه ألن 
العصمة بيــده. وماذا عن الحجاب؟ أال ترون أن فرض «الحجاب» عليها إهانة لها، وإشــعار 
بعدم الثقة به، وأنها مخلوق من الدرجة الثانية خلق الســتمتاع الرجل به جنسياً والوالدة له 
 ورعاية أوالده وبيته، ولــه أخيرًا حقّ القوامة عليهــا، وإبقائها أو تطليقها بحســب هواه. ثم

تورثونها نصف ما يرث الرجل؟ وماذا عن هجر المرأة وضربها إذا عَصت الرجل؟
وماذا عن قطع يد السارق ورجم الزاني وقتل الشاذين جنسياً بتنكيل شديد كالحرق والرمي  –

من شاهق، مع أن األمر ال َيعدو أن يكون اختالالً في التركيب الوراثي الذي ال دخل لإلنسان 
نفســه فيها: فالهرمونات هي التي تجعل اإلنســان يميل إلى الجنــس المثلي ال إلى الجنس 

اآلخر وليس االنحراف األخالقي؟
ِلماذا تنتشر في بالدكم الدكتاتوريات البشعة، وانتهاكات حقوق اإلنسان واألمراض والتخلف  –

والتعصب والتطــرف؟ لماذا انهــارت كلّ محاوالت التنميــة والتحديث فــي بالدكم؟ أليس 
اإلسالم هو سبب َتخلّفكم، كما كانت المسيحية ســبب تقّدمنا بعد أن وضعناها موضعها من 
حياتنا؟ ِلمــاذا أخفقتم في تبني الديمقراطيــة؟ أليس ذلك دليًال على أن تعاليم اإلســالم 

تشجع على الظلم والدكتاتورية والتفاوت الطبقي ونحو ذلك من مصائب؟
ِلماذا يعلمكم اإلســالم أن انتحاركم في قتل المدنيين في فلســطين وفي نيويورك يؤدي إلى  –

الجنة؟ ولماذا ولماذا؟
لقد كان المســلمون ســعداء جدًا في بادئ األمر وهم يــرون ذلك اإلقبال غيــر المألوف على 
الكتاب اإلســالمي وعلى االستماع للمسلمين؛ ألنهم لم يكونوا قد فهموا بعد طبيعة الشعب األمريكي، 
بل إن بعض المسلمين بدأوا يمارسون نفس الهواية السمجة التي مارسوها في «حرب الخليج الثانية» 
عن تداول الشــائعات وترويجها في المســاجد والمراكز اإلسالمية عن إســالم عشرات اآلالف من 
األمريكيين. وأن المراكز اإلسالمية المنتشرة في الواليات المتحدة بدأت تستقبل اآلالف المؤلفة من 
المسلمين الجدد الذين لفتت أنظارهم تلك األحداث إلى اإلسالم، فبعد مضي شهرين على الحادي 
عشر من سبتمبر اجتاحت المساجد شائعة تقول: «لقد بلغ عدد الداخلين إلى اإلسالم من األمريكيين 
األصليين البيض والسود والصغار والكبار والنساء والذكور سبعين ألفاً وعدة مئات» في تلك الفترة 
الوجيزة؛ فإذا ألغى اإلنسان عقله وأطلق لخياله العنان فإن المائتين والسبعين مليوناً من األمريكيين 
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لن يمر عليهم وقت طويل ليروا أمريكا تقدم طلبها إلى «منظمة المؤتمر اإلســالمي» لتصبح العضو 
الحادي والخمسين بين الدول اإلســالمية!! ومن يدري فلعلها تكمل نصف دينها بطلب االنضمام إلى 

جامعة الدول العربية أو مجالس التعاون العربية وبقية القائمة.

?ôÑªàÑ°S  øe  ô°ûY  …OÉëdG  øe  IOÉØà°ùªdG  ¢ShQódG  »g  Ée

1 ـ على الصعيد األمريكي:
ًال: أثبت الشــعب األمريكي أنه شــعب ذو عقلية معرفية، فهو شــعب إذا واجه تحدياً ما فإنه  أو
ال يفقد توازنه، بل يسارع إلى دراســة ومعرفة ذلك التحدي، ورصد خصائصه وصفاته بشكل يجعله 
قادرًا على التعامل معه بالشــكل المعرفي المناسب الذي ينســجم ورؤيته. وموقفه هذا ينبه على أنه 
شعب ال يجري وراء الدولة حيث تريد، كما أنه ليس ذيًال لوسائل اإلعالم بل لديه قابلية جيدة لنقد 

مواقف حكومته وإعالمه.
ثانياً: إنه شــعب متعلم يقوده العلم والمعرفة ال الشــائعات والخرافة، وال السحر وال الشعوذة 

كما قد يظن اآلخرون، واعتزازه بما لديه ال يحمله على إلغاء حاسة التفسير عنده.
ثالثاً: إنه شــعب توّحده المصائب، وتزيل سائر الخالفات والتناقضات من بين صفوفه، وتجعله 
قادرًا على االلتفاف حول قيادته بقطع النظر عن مواقفه المختلفة منها قبل ذلك، من دون أن يفقد 

وعيه على سائر االحتماالت والفرضيات.
رابعاً: أثبت أنه شعب ال تفقده الصدمات توازنه، بحيث يحمله الغضب على تجاوز قيمه بالكلية، 
وفقدان انضباطه، صحيح أنه قد حدثت بعض التجاوزات من بعض الشــباب تجاه بعض المســلمين 
والمســلمات وبعض المســاجد والمحال التجارية، وقتل واحد من المســلمين وآخر من الســيخ ظنه 
البعض من المســلمين في جميع أنحــاء القارة. ولكن فــي مقابل ذلك رأينا أضعــاف تلك األعداد 
الغاضبة تنتصر للمســلمين، وتضع فاصًال ســميكاً بين من أحدث في نيويــورك ما أحدث وبين بقية 
المســلمين في الداخل خاصًة وفي الخارج عامًة؛ بل بلغ كرم البعض منهم حدًا أن واسوا المسلمين، 
ورابطوا في مســاجدهم ومراكزهــم ومدارســهم لحمايتها، وبعض الســيدات ارتديــن مثل مالبس 
المســلمات ـ كما ذكرنــا ـ وصاحبن مســلمات إلى معاهدهــن وكلياتهن وأماكن عملهــن لحمايتهن 
ولتضليل الشباب الغاضب عن المسلمات وإشعارهم بأن المسلمين جزء من هذه البيئة وليسوا غرباء 
أو أجانــب. ترى لو حدث مــا حدث في أي بلــد آخر فكيف يكــون رد الفعل؟! وقــد ذكرني حالهم 
ومواقفهم بالحديث الشريف الذي أخرجه مسلم وهو: «َقالَ الُمْستَوِْرُد القَُرِشي ِعنَْد َعْمِرو ْبِن الَعاِص: 
وُم أَْكثَُر الناسِ»، َفقَالَ لَهُ َعْمٌرو: أَْبِصْر َما َتقُولُ،  ـــاَعُة َوالر َسِمْعُت رَُســولَ اِهللا ژ َيقُولُ: «َتُقوُم الس
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َقالَ: أَُقولُ َما َســِمْعُت ِمْن رَُســوِل اِهللا ژ ، َقالَ: لَِئْن ُقلَْت ذَِلَك ِإن ِفيِهْم لَِخَصاالً أَْرَبعاً؛ ِإنهُْم ألْحلَُم 
ٍة، َوَخْيُرُهْم ِلِمْســِكيٍن َوَيِتيمٍ  ًة َبْعَد َفر اِس ِعنَْد ِفتْنٍَة، وأْســَرُعهُْم ِإَفاَقًة َبْعَد ُمِصيَبٍة، وأْوَشــكُهُْم َكــرالن

َوَضِعيٍف، َوَخاِمَسٌة َحَسنٌَة َجِميلٌَة؛ أَْمنَُعهُْم ِمْن ُظلِْم الُملُوِك»(1).

2 ـ على مستوى المسلمين:
أوال: اســتولى الخوف على الغالبية العظمى وانقســمت النخبة، فكانت غالبيتها تذكر بأخطاء 
السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية واإلسالمية، وتجعلها بمثابة العذر أو المسوغ ِلما 
حدث. ونرى أن من حقّ الجميع أن ينتقدوا هذه السياسة، بل من واجبهم، ولكن نفسية المنكوب أو 
المصاب ال تحتمل نقدًا في ســاعة المصيبة ـ التي تســمى ســاعة الصدمة األولى ـ فكان علينا أن 
نقّدم العــزاء أوالً ونؤجل اللوم أو النقد أو العتاب لوقت آخر. ذلــك ألنك حين تقرن بينهما فكأنك 
تريد أن تقول: إن من اعتدى عليك معذور وأنــت ملوم، وأنه ال ذنب عليه وأنت المذنب وفي هذا ما 
فيه، فمقام تقديم العزاء وإظهار التضامن غيــر مقام اللوم والعتاب وتقديم النصائح، وقديماً قيل: 

«لكل مقام مقال»، فوضع المقالين في مقام واحد غير أسلوب الحكيم.
ثانياً: إبراز وســائل اإلعالم العربية الفضائية مظاهر الشــماتة والفرح في البالد العربية بما 
ره، ويــدلّ على جهل فظيع فــي طبيعة النفس البشــرية عامًة  حــدث في أمريكا لم يكــن له ما يبر

واألمريكية خاصة. إن لم يدلّ على نزعة تآمرية ضد العرب والمسلمين، وقديماً قيل:
نفســــهمـــا يفعـــل األعـــداء فـــي جاهـل في  الجاهـل  يفعـــل  مـــا 

ثالثاً: إظهــار اإلعجاب والرضــا بالفئة المهاجمة والعناصر المســاندة لهــا، ورفع صور قادة 
«القاعدة» في مظاهرات صاخبة في العالم اإلســالمي تعبيرًا عن الرضا عن الفعل نفســه وعن كل 
من شارك فيه، وأن الرغبة في الحصول على بطل أعمت الناس عن مواصفات البطل ومقاييسه، فلم 
تعد تميز بين الشــجاع والمتهور، وال بين المناضل والمتآمر، وال بين مــن ينتمي إلى األمة ويراعي 
مصلحتها وبين من ينتمي ِإلَــى فئة أو حزب ويراها كل األمة أو ال ينظر إلى األمة إال من خاللها أو 
يفتئت عليها، وينصب نفسه وصياً عليها كلها دون رأي منها، وقد أضرت هذه المظاهر كثيرًا بسمعة 

اإلسالم ووجود المسلمين في الغرب.
رابعاً: هناك عدد ال بأس به من المسلمين قد قتلوا في المباني التي تمت مهاجمتها، كان ينبغي 
إبراز ذلك بكل الوسائل، خاصًة في أمريكا نفسها، وترديد أسماء هؤالء، وإقامة مجالس العزاء لهم 
في بيوت ذويهم وفي األماكن العامة، وإقامة صلوات الغائب عليهم وتغطية ذلك بكل وســائل اإلعالم 

رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، رقم: 2898.  (1)
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المتاحة الداخلية منها والخارجية، وتعظيم شأن خسارة المجتمع اإلسالمي األمريكي فيهم، فقد كان 
ذلك كفيًال بإشــعار الشــعب األمريكي أنه حتى لو كان المهاجمون جميعاً من المسلمين فإن ضحايا 
المسلمين األمريكيين قد بلغوا نسبة عالية، فخســارة المسلمين ـ في هذه الحالة ـ خسارة مضاعفة 

بحيث يستحقون التعاطف والتضامن أكثر من المالمة أو االنتقام.
خامساً: لم يستطع المجتمع المسلم في الداخل األمريكي إظهار تعاطفه أو تضامنه مع الشعب 
األمريكــي بالطرق المتبعة فــي أمريكا ـ في هذه الحالــة ـ فبدا غريباً بين فئات الشــعب األخرى، 
وأجنبياً وافدًا علــى البالد غير واع على تقاليدها وثقافتها. مؤكدًا على أن وجوده طارئ ال أصلي. إن 
بعض الفتيات المســلمات اللواتي شــاركن في إزالة األنقاض في «البنتاغون» على قلة عددهن وكن 
يرتدين مالبسهن اإلســالمية كان لفعلهن من األثر الطيب في نفوس رجال «البنتاغون» واألمريكيين 
الذين شاهدوهن بصفة عامة أكثر من كلّ ما قدمه المسلمون في واشنطن ونيويورك في تلك الفترة، 
وإن لــم يحظ ذلك بتغطية إعالمية مناســبة ال من فضائيــات العرب والمســلمين، وال من اإلعالم 
األمريكي. فالشــعب األمريكي كان يهمه أن يراك متضامناً معه، متعاطفاً مع ضحاياه، غير شــامت 

فيه، معبرًا عن مواساتك له.
سادساً: اضطراب مواقف األئمة وقيادات المؤسسات والعناصر المثقفة من أبناء المجتمع اإلسالمي 
في أمريكا كما أشــرنا ســابقاً، فلقد أبرزت اضطرابات المواقف واختالفاتها عمق الهــوة بين القيادات 
والمؤسسات اإلسالمية، وعدم وجود رؤية مشتركة، ال للوجود اإلسالمي ذاته، وال لحاضره، وال لمستقبله، 
وال للتحديات التي تواجهه. وأن المسلمين ـ المهاجرين خاصًة ـ ال ينظرون إلى هذه البالد إال نظرتهم 

إلى محطة أو مظلة يستفيئون بظلها وبخيرها، وال مانع لديهم أن يغادروها بعد ذلك يباباً خراباً.
ســـابعاً: تكاثرت الشــائعات والمبالغات والجهل المطبق بنفســية اآلخرين من الجيــران وعقليتهم، 
ولذلك لم يحســب الكثيرون حجم رد الفعل وقوته وقسوته، وحســاب الربح والخسارة في سائر عمليات 
ــة. فاالفتئات على األمة مرفوض، ســواء أََحَدَث من فئة شــعبية أو مــن قيادة مفروضة  االفتئات على األم
دكتاتورية، فالحرب والسالم من أهم شؤون األمة وقد تبقى آثار الحرب إلى أجيال، وقد تقضي على أمم 
وشــعوب، فليس ألحد أن يفتئت عليها في هذا األمر، وينصب نفســه وصياً أو وكيًال عنها وناطقاً باسمها، 
ويستدرجها إلى حرب أو سالم من دون شورى منها، ومن دون سؤالها رأيها. إنّ األمة أعقل من «الحزب» 
وأعقــل من الزعيم ـ حتى لو قيل عنه: «ملهم» ـ وأعقل من الكتلــة، واألمم أعلم بما يضرها وما ينفعها، 
ومــا يؤثر على مصائرها: فليس ألحد أن يفتئت عليها في أي شــأن من شــؤونها، والراضي باالفتئات على 

األمة شريك للواقع فيه والمرتكب له في ذلك. فهل تأخذ األمة من هذا درساً أو عبرة؟ أتمنى ذلك.

٭ ٭ ٭
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«فقه األقليات» كان في األصل فكرة بدأت لدينا قبل الوصول إلى الواليات المتحدة واإلقامة 
فيها، فقد كان ذلك جزءًا من الهموم التي شغلت بها «رابطة العالم اإلسالمي» في مكة، و«الندوة 
د بن ســعود» حيــن أوكل إليها أمر تهيئة  جامعة اإلمام محم» العالمية للشــباب اإلســالمي»، ثم
المبتعثين الســعوديين إلى الواليات المتحدة األمريكية. وحيــن زرت الواليات المتحدة بدعوة من 
MSA «اتحاد الطلبة المســلمين» عام 1976م كان من بين المقترحات التي اقترحها على األخوة 

د. محمود رشــدان «األمين العــام لالتحاد» آنــذاك، والدكتور التيجانــي أبو جديري 5 وكان 
مسؤول التعليم، ود. منذر قحف، ود. جمال بدوي، أن أعد دراسة في «فقه األقليات» وشرعت فعًال 
في كتابة شــيء في العبادات، وتركته لديهم ـ آنذاك ـ على أمل مواصلة العمل فيه بعد ذلك إذا 
حصلت علــى تفرغ لعام أو أكثر، وهذا ما لم يحدث حتى عام 1984م حين قدمت اســتقالتي من 
د بن سعود، وتفرغت للعمل في «المعهد العالمي للفكر اإلسالمي» فشرعت عام  جامعة اإلمام محم
1985م ِبجمع أهم األســئلة التي كانت الجالية المســلمة تثيرها، وتقدمت بها إلى «مجمع الفقه 
س وشرفت بعضويته فضمت إلى جدول أعماله، وكان عددها ـ آنذاك ـ  الدولي» الذي كان قد تأس
ثالثين ســؤاالً، وفي الوقت نفسه أرسلت األسئلة نفسها إلى األئمة: شيخ األزهر، واإلمام الخوئي، 
واإلمــام الخميني ـ رحمهــم اهللا ـ وآية اهللا منتظــري ـ حفظه اهللا ـ فلم يجــب اإلمام الخميني، 
وأجاب اإلمامان الخوئي والمنتظري إجابات مختلفة كتبت على أوراق األســئلة نفســها، وبصيغ في 
غاية اإليجاز مثل: يجوز، ال يجوز أو السؤال مشكل. أما المجمع فقد بقيت األسئلة تؤجل من دورة 
إلى أخرى لمدة ثالث ســنين، ثم شــكلت لجنة كنت من بين أعضائها. وأعدت اللجنة مشــاريع 
القرارات إجابة عن األسئلة التي أفتى بها ونبهت إلى األسئلة التي لم يجب المجمع عليها وتحفّظ 
على إثارتها، وكل ذلك أُسس على دراسات من فقهنا الموروث وخلت القرارات المشار إليها ـ إال 
نــادرًا ـ عن التدليل والتعليل. وبعضهــا لو أفتينا به لترتب على اإلفتاء بــه من المضار أكثر مما 
يمكن أن يترتب عليه من المنافــع. لذلك صارت لدينا قناعة تامة أننا فــي حاجة إلى االعتماد 
على اهللا والنهوض بمهمة بناء «فقه لألقليات» على مشــقتها بعد بناء أصولها. وبفضل اهللا تكوّنت 
لدينا حصيلة مــن قضايا الجاليات واإلجابات المتنوعة عليها تســاعد على إنجاز شــيء في هذا 
الصدد. وحين قبلت مسؤولية رئاســة المجلس الفقهي ألمريكا الشــمالية في عام 1988م دعوت 
إخواني األعضــاء إلى أن نعمل معاً على بناء هذا الفقه. لكــن الهمم كانت قاصرة فجمعت بعض 
الفتاوى، وتم تحليل ودراسة ما أمكن منها لمعرفة ماذا كان من الممكن البناء عليها، فوجدنا في 
ذلك صعوبة كبيرة، وقد ناقشــت في هذا األمر عددًا من األعضاء والمعــارف واألصدقاء فكلهم 
رّحب به، وأكد ضرورته، ولكن لم يكــن أحد منهم راغباً في اقتحام العقبة أو التصدي لها. وقد 
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أتيحت لي فرصة إعداد نماذج لفتاوى بنيت على قواعد ذلــك الفقه لتجربة الجانب العملي منه 
والنســج على منواله، فأعددت دراسة في «حكم التجنس بجنســية بالد غير المسلمين والحصول 
على حقّ المواطنة» ودراسات أخرى ســنلحق بعضها في هذه الدراسة باعتبارها نماذج وأمثلة على 
هذا الفقه. وألقيت عدة محاضرات فيه على طالب الدراسات العليا في IIUM «الجامعة العالمية 
ـ »  في عامــي 1993، 1994 وقد القــت تلك المحاضرات استحســاناً من  اإلســالمية ـ بماليزيا 

الطالب واألساتذة.
 GSISS «Graduate School of Islamic «تأســيس «جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية ا َتم ولَم
«and Social Sciences سارعنا إلى جعل «فقه األقليات» مقررًا إلزامياً يدرسه جميع الطالب؛ ليعرفوا 

من خالله معالــم الفقه األكبر واألصغــر الذي عليهم أن يقومــوا ببنائه لمواجهــة التحديات التي 
تواجههم. وليساعدهم هذا الفقه ـ إن شــاء اهللا ـ على بناء ثقافة إسالمية مناسبة لبيئتهم ال تجعل 

وجودهم فيها نشازًا أو غريباً، بل يكون وجودًا أصيًال مستقرًا.
إنه فقه يهدف إلى اســتيعاب وتجاوز حالة االنشــطار النفســي والعقلي التي تعيشــها األقليات 
ائها، إذا رأت  ائها وضر المســلمة في الغرب خاصة، لتتحوّل إلى شريك في هذه المجتمعات في ســر
خلًال ســارعت إلى إصالحه، وإذا رأت خيرًا عجلت إلى إنمائه، وإذا رأت شــّرًا هرولت إلى إطفائه، 
فاألرض ـ كلها ـ من دون اســتثناء لإلنســان. وميدان عمران يمارس المســلم فيه عبادته بالعمران 
والبناء، والبشــر ـ كلهم ـ آلدم وآدم من تراب وما الناس في نظر المســلم ِإال أســرة كبرى واحدة 
وممتدة مهما اختلفــت لغاتها وألوانها ومواقعها واألرض بيت آمن لتلك األســرة الممتدة، والمســلم 
ينبغي أن يستشــعر عهده مــع اهللا ـ تعالــى ـ وائتمان اهللا له علــى كونه وعياله، وابتــالءه بذلك، 

واستخالفه له لتحقيق هذه األهداف والمقاصد.

?äÉ«∏bCÓd  ¬≤a  AÉæH  IQhô°V  ≈∏Y  tô°ü of  GPÉª pd

إن بناء فقــه لألقليات ليس من قبيــل الترف العقلــي أو التنّطع، أو أَنهُ مؤّســس لمحاباة تلك 
األقليات، أو تذليل سائر العقبات من أمامها لتزيد في رفاهيتها، وتستمتع بالرخص والتأويالت لئال 
تثقل عليها عزائم الفقه. وقــد هاجم هذا الفقه بعض المتنطعين قبــل أن يعرفوه أو يطلعوا عليه أو 
على أصوله وقواعــده (والناس أعداء ما جهلــوا). إن هذا النوع من الفقــه وقواعده ضروري لألمة 
كلها، ال لألقليات وحدها: فهو للفقه الموروث تجديد ينفي عنه تحريفات الغالين، ودعاوى وتأويالت 
الجاهلين، وانتحاالت المبطلين، والذين يظنّون أن فقهنا الموروث ُيمثل الشرع اإللهي بأجلى وأنصع 
قوا بين الشــريعة التي هي وضع إلهي ووحي منّزل، وبين فهم الرجال  هُم لم يفرصوره مخطئون؛ ألَن
لعوا على هذا الفقه الموروث وتاريخه  أنهم لم يط وفقههم واستنباطهم من األصول، ويغلب على الظن
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ومراحله، وكيف تكون وتراكم، ولم يدركوا طبيعة الزمان الذي أنتج فيه، والبيئات التي نَما وترعرع 
نة النبوية والتطورات اإليجابية  فيها، واألسئلة التي أجاب عنها. وطبيعة عالقته بالقرآن الكريم وبالس
التــي مر بها وغيرها؛ ألنهــم مقلدون وال يريدون معانــاة جهاد أو اجتهاد، أو ســبرًا ألغوار مذاهب 

المجتهدين وأدلتهم.
لقد بينا في هذه الدراسة الوجيزة أهم ما يمكن استفادته من الفقه الموروث، وما يمكن البناء 
ــنة النبوية الصحيحة الثابتة المبينة له. والتصديق  عليه بعد وضعه في ســياق القرآن المجيد والس
نة مصدرًا مبيناً،  ة المتعاضدين باعتبار القرآن مصدرًا منشئاً، والســن على ذلك الفقه بالكتاب والس

والهيمنة بالقرآن المجيد على الفقه الموروث، ومراجعته على هديه ال العكس.
إن المطلع على تاريخ الفقه يرى كيف كان الفقه مســتمدًا في الصدر األول من القرآن إنشاءً 
نة فقهاً، واستمد الفقه مبدأ  ة بياناً. وكيف بنى مفهوم «السلف» على اعتبار االلتزام بالسن ومن الس
ــنة» فقهاً وتطبيقاً، وفهمــاً نبوياً ملزماً آليات الكتاب. ثم تســاهل الناس  اإللزام» من كون «الس»
ــنة فانشــغلوا بها عن القرآن المجيــد، وصار الرجوع إليه  واعتبروا الكتاب الكريم مضمناً في الس
واالســتدالل به يتم باعتباره شاهدًا يشــهد لما دلت عليه السنن، وتوســعوا في مفهوم السنن حتى 
ى اإلمام علي بن أبي طالب ـ كــرم اهللا وجهه ورضي عنه ـ ذلك «فتنــة األحاديث»، كما روي  ســم
ذلك عنــه: «عن الحارث األعور، قــال: مررت في المســجد فإذا الناس يخوضــون في األحاديث، 
، فقلت: يا أمير المؤمنين، أال تــرى أن الناس قد خاضوا في األحاديث. قال: وقد  فدخلت على علي
فعلوها؟! قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول اهللا ژ يقول: «أال ِإنَها ستكون فتنة»، فقلت: ما 
المخرج منها يا رســول اهللا؟ قال: «كتاب اهللا فيه نبأ مـــا كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما 
بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمـــه اهللا، ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله اهللا، وهو حبل اهللا المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي ال تزيغ 
به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه العلماء، وال يخلق على كثرة الرّد، وال تنقضي 
عجائبه، هو الذي لم تنته الجّن إذ ســـمعته حتى قالوا: ﴿  * + , - ❁ / 0 1 
2 3 ﴾، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومـــن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى 

صراط مستقيم». خذها إليك يا أعور»(1).
وحين بدأ األئمــة المجتهدون يضعون قواعدهــم األصولية ومنطلقاتهم االجتهادية ويســتنبطون 
ـ ، واتخذوهما مجرد شــواهد  ــنة ـ معــاً  الفقه فــي ضوئها وعلى هديها تــرك الناس الكتاب والس

رواه الترمــذي في كتاب فضائل القرآن عن رســول اهللا، بــاب ما جاء في فضل القــرآن، رقم: 2906. وبنفــس اللفظ أورده   (1)
أبو عبد اهللا محمد المرتضى اليماني المشــهور بابن الوزير، 840هـ ، في كتابه ترجيح أســاليب القرآن على أساليب اليونان، 

بيروت: دار الكتب العلمية، 1984.
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مستنبطة(1)، وانشغلوا بقواعد أولئك األئمة وفقههم. ثم لم يلبثوا إال قليًال حتى تجاوزوا قواعد أولئك 
أ بعــض المتمذهبين على  وفقههم إلى أقوال ومذاهــب تالمذتهم وأصحابهــم وأتباعهم، بحيث تجر
القــول: «بأن كل آية تخالف ما عليــه أصحابنا إما مؤولة أو منســوخة، وكلّ حديث يخالف ما عليه 

أصحابنا فهو إما مؤول أو منسوخ»(2).
نة حتى كاد العلم أن يندثر، وساد  واســتمرت حالة التدهور والتراجع، واالبتعاد عن الكتاب والس
الجهل، وأصبح الذين يتخرجون في دراســات الفقه واألصول في أهم الجامعات اإلسالمية المعاصرة 
ال يدرســون ـ في الغالب ـ إال مجموعة مذكرات ملخصة أو مطولة يعدها أولئك الذين يدرسون لهم 
علوم الوســائل وعلوم المقاصد معاً. فحمل األلقاب العلمية والشــهادات األكاديمية أناس ليس بينهم 
وبين كتب المتقدمين نسب أو صلة، فكيف يمكن االجتهاد؟ وكيف يتحقق اإلبداع، وكيف تبنى العقول، 
وكيف تعالج هذه المشكالت العالمية في السياسة واالقتصاد واالجتماع واألخالق والسلوك والعالقات؟ 
وكيف يستطيع الفقه اإلســالمي الذي تجاوز أصوله ومصادره ومقاصده ومنطلقاته أن يواجه تحديات 
ومتغيرات عصر تمثل التحديات جزءًا أساسياً من معطياته ومتغيراته بمذكرات سطحية ألساتذة ـ هم 
في الحقيقة ـ أنصاف متعلمين، وكيف يمكن لألقليات مواجهة القوانين والدراسات القانونية المتطورة 
بكل تفاريعها بفقه المذكرات؟ فيعجزها ويتغلب عليها، ويبين أفضلية وإعجاز الحل اإلســالمي وتفوقه 
على ســائر الحلول؟ ِإنهُ ال أمل في ذلك ما لم يعــد النظر في البرامج التعليمية اإلســالمية، ويقبل 

أذكياء األمة على الدراسات اإلسالمية ليعطوها ما تستحقّ من عناية وإعادة بناء وتجديد.
ــنة النبوية  من هنا فــإن «فقه األقليات» ســيعمل جاهدًا على العــودة إلى الكتاب الكريم والس
والبحث في كليــات وعموميات كل منهما، واالعتماد على مقاصد الشــريعة وغاياتها في مســتوياتها 
المختلفة لتعود للفقه قابليته ونماؤه وحيويتــه وحياته. فاألزمات العالمية ال يعالجها إال كتاب كوني، 

وما من كتاب كوني على وجه األرض إال القرآن.
نســأل اهللا الكريم أن يوفقنا لتقديم ما ينفع هذه األمة ويعيد لهــا فاعليتها وحيويتها، ويردها 

إليه وإلى كتابه ردًا جميًال. إنه سميع مجيب.

:äGójóëJ

الفقه: لم تكن كلمة «فقه» بالمعنى االصطالحي المعروف اآلن ـ شــائعة لدى الصدر األول من 
هذه األمة، بل كانوا يستعملون كلمة «الفهم» لكنهم إذا وجدوا األمر دقيق المسلك يحتاج إلى النظر 

نة). انظر: الدراسة القيمة لألخ د. عياض السلمي (استدالل األصوليين بالكتاب والس  (1)
راجع: «األقوال األصولية» أو ما أشــتهر «بأصول الكرخي» ألبي الحسن عبيد اهللا بن الحسن الكرخي، تحقيق: خلف الجبوري،   (2)

.1989
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ربمــا عبروا عنه بـ «الفقه» بدالً من «الفهم»، وقد أشــار ابن خلدون فــي مقدمته إلى ذلك بقوله: 
«الفقــه معرفة أحكام اهللا في أفعال المكلفيــن بالوجوب والحظر والنــدب والكراهة واإلباحة، وهي 
نة وما نصبه الشــارع لمعرفتها من األدلة، فإذا استخرجت األحكام من تلك  متلقاة من الكتاب والس

األدلة قيل فقه»(1).
ولم تكن تســمية «الفقهاء» شــائعة أيضاً، بل كان أهل االســتنباط من الصحابة يعرفون باسم 
«القراء» تمييزًا لهم عــن األميين من الصحابة الذين لم يكونوا يقــرأون الكتاب وال يكتبونه. وفي 
هــذا يقول ابن خلدون: «ثــم عظمت أمصار اإلســالم، وذهبت األمية من العرب بممارســة الكتاب، 

وتمكن االستنباط، ونما الفقه وأصبح صناعة وعلماً. فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء»(2).

:äÉ«∏bC’G

أما كلمة «األقليات»: فهي مصطلح سياســي جرى استعماله في العرف الدولي المعاصر، يقصد 
به مجموعة أو فئات مــن رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث العرق أو اللغة أو الدين إلى غير ما 

تنتمي إليه الغالبية.

وهذا االســتعمال مبني على التفســير الدســتوري والقانوني الذي جرى تداوله في إطار مفهوم 
«الدولة القومية» في أوروبا.

أما بالنسبة للواليات المتحدة فقد كانت الفلسفة األساسية تقوم على الفردية، والجماعات التي 
يفرزهــا المجتمع يغلب أن يكون تجمعها على أســاس من مصالح وحاجات تجمــع قطاعاً من الناس 

لتحقيقها لألفراد الذين ربطت بينهم تلك المصالح.

وقد أدت المنهجية الفردية، وتســبيل القيم وتحويلها إلى نســبية متغيرة ال ثبات لها أن يصبح 
مفهوم «األقلية» في الواليات المتحدة مفهوماً سائًال يمكن أن يعد أو يدرج فيه «الكاثوليك، المرأة، 
الملونون، والطوائف المختلفة» وحتى الشــواذ جنســياً ونحوهم يتحولون في ظــل هذا المفهوم إلى 
أقليات تطالب بحقوق خاصة، وحماية لما تعتبره خصوصيات. والمسلمون في أمريكا أقلية. ولم يثره 
الجمهوريون وال الديمقراطيون وهم يتداولون السلطة هذا السؤال عن موقع األقلية المسلمة من بقية 
القوى المكونة للشعب األمريكي؛ ألن «المواطنة» في الواليات المتحدة تقوم على التعاقد بين الفرد 
والدولة األمريكية على احترام الدســتور وسائر القوانين، والتعبير عن االلتزام بالواجب، وتقوم بعد 

ابــن خلدون، المقدمة ص 445. وينظــر أيضاً: تاج العروس للزبيدي، ونفائس األصول شــرح المحصول للقرافي؛ وطبقات ابن   (1)
سعد في ترجمة ابن عمر؛ واإلمام الشافعي لمصطفى عبد الرازق، سلسلة أعالم اإلسالم.

المصدر السابق، ص 446.  (2)
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ذلك علــى دفع الضرائب في وقتهــا، وعدم الغش فيهــا أو التحايل عليها، فإذا حقــق الفرد هذين 
الشرطين فهو مواطن صالح يستحقّ أن يحصل على حقوقه المختلفة، وكذلك على التأمين االجتماعي 

عند بلوغ سن معينة أو العجز عن العمل.
كل ذلــك كان واضحاً قبل الحادي عشــر من ســبتمبر، وقد كانــت أمريكا فخــورة بتعدديتها 
وبنظامها المرن المفتوح الذي يمكنها من الحصول على أحســن العقــول وأخص الخبرات من جميع 
أنحاء العالم، فصارت العالم المصغر الذي يقود العالــم الكبير. ولم تكن اإلدارة األمريكية تبدي 
استياءً ظاهرًا من تعبير المسلمين عن أنفسهم بصلواتهم، ومساجدهم، ومدارسهم، وحتى مؤسساتهم 
السياســية ونحوهــا؛ ولم يكن يجري كبيــر اهتمام بالنمو اإلســالمي الذي يبــدو واضحاً في بعض 
الواليات. كما أن ارتباط بعض المؤسســات بالعمق اإلسالمي لم يكن يثير كبير تساؤل معلن ما دام 
ذلك في حدود الحريات األساسية التي ينتجها الدستور وتنظمها القوانين. وكذلك عمليات الحصول 
على تبرعات أو دعم مالي من بلدان العمق اإلســالمي للمســاجد والمدارس والمؤسسات، أو إرسال 
بعض التبرعات لمن يحتاجها مثل الصومال وفلســطين والعراق، وتشــكيل مؤسسات إغاثة. كل ذلك 

ـ في ما يبدو ـ لم يكن مصدر إزعاج ألحد.
أما بعد الحادي عشــر من سبتمبر فقد تغير الحال بشــكل الفت للنظر أظهر ما كان خافياً 
من قلق وحــذر من االمتداد اإلســالمي في العمق، واســتدعى أمورًا أخرى جديــدة لدى اإلدارة 

والشارع األمريكي.
أما ظهور ما كان خافياً: فهو قلق الدوائر األصولية النصرانية واليهودية من دخول اإلسالم إلى 
الســاحة األمريكية واســتقراره فيهــا، وبــروز أصوات قائلــة: «إن هــذه الحضارة ليســت حضارة 
«الجودوكريستيان» وحدهم، بل هي حضارة اشــتركت في صنع قواعدها األديان اإلبراهيمية الثالثة، 
ومنها اإلســالم» إن لم يكن األكثر تأثيرًا في انبثاق هذه الحضارة من أي دين آخر. فلوال اإلســالم 
ا  لما حدث «التنوير» في أوروبا، ولوال عصر األنوار ومــا ترتب عليه لما انبثقت هذه الحضارة. َوِمم
زاد مــن قلق تلك الدوائــر األصولية اإلقبال المتزايد لــدى «األفروأمريكان» للعــودة إلى جذورهم 
اإلســالمية، ولجوء كثير من أولئك الذين أزعجهم ما آلت إليه القيم وخاصًة قيم األســرة في ظل 
النظام العلماني إلى اإلسالم، يلتمسون فيه الحلول ويرون فيه مصدرًا مهماً إلعانة أمريكا على إعادة 
بناء منظومة القيم، ومنها قيم اآلباء المؤسسين. وتم استدعاء قضية أخرى خطيرة وهي أن اإلسالم 
فيه من عناصر الحيوية ما ال يسمح بتفكيكه واستيعابه كما هو الحال بالنسبة ألديان أخرى، وأن فيه 
فاعلية قوية على التكوين والتجديد الثقافي الذي يشــكل باســتمرار وســيلة تالٍق بين المنتمين إليه 
يدفعهــم إلى بناء أنظمة حياة ميســرة بأكثر مما يســتطيع أي نظام ديني أو ثقافــي أن يفعل، وبدا 
لصنــاع القرار، وهم ما بين «أصولييــن» أو مؤيدين للتيارات األصوليــة «النصرانية واليهودية» أن 
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القدرات الكامنة في اإلسالم سوف لن توقف المنتمين إليه عند حد ممارسة «الحقوق الدينية»، بل 
ستوجد ثقافة مشــتركة بين أتباعه تحول دون ذوبانهم في الكل االجتماعي، وستوجد لديهم ازدواجاً 
فــي الوالء قد يؤدي إلى عرقلة بعض مشــاريع العلمنة والعولمة التي تســتهدف الهيمنة على العالم 

وتغييره، وتذويب جميع الخصوصيات المعرقلة لذلك، ومنها خصوصيات بلدان العمق اإلسالمي.
بعبارة أخرى إنهم قد اكتشــفوا أن اإلسالم سيكون عائقاً يحول بين المسلمين وبين االندماج في 
األكثرية من ناحية، كما يحول دون تطويع بلدان العمق اإلسالمي لمشاريع العولمة. من هنا أسقطوا 
شــعار «صراع األديان والحضارات»، ومن هنــا بدأت محاولة إلباس اإلســالم بدلة «اإلرهاب» التي 
د صانعوها أن يجعلوها فضفاضة يمكن أن تلبس لكل من يريدون إلباســها له. وسوغوا ألنفسهم  تعم
أن يضعوا خططاً طويلة المدى لما سموه «الحروب الصليبية» الحديثة التي ستتجاوز مدياتها أعمار 
الجمهوريــات الحزبية، لذلــك أردوا أن يتوارثها خلف عن ســلف حتى النهاية، وربمــا حتى «نهاية 

التاريخ أو نهاية العالم».
إن شــعار «حوار الحضارات» محتاج إلى إعادة نظر وتفكيك وإعادة بنــاء وصياغة من الجانب 
اإلسالمي؛ فما حاور الذئب حمًال إال وانتهى الحوار بأكل الذئب للحمل، وما حاور الثعلب دجاجة إال 
وانتهى الحوار بأكل الثعلب للدجاجة، فنحن ننتمي إلى حضارة تعيش على هامش العصر، ومتى كان 
الظــرف الفاقد للفاعلية الــذي يعيش على الهامــش أن يختار أو يحاور أو يخرج عــن دائرة توجيه 

المركز وتحكمه!!؟
وتشمل مطالب األقليات عادة المساواة مع الغالبية في الحقوق المدنية والسياسية. مع االعتراف 
لها بحق االختالف والتميز في مجال االعتقاد والقيم واألحوال الشخصية، وبعض األمور التي ال تضر 

االنتماء العام والمشترك.
وتؤســس ـ عادًة ـ قيــادات لألقليات ـ في كثير مــن األحيان ـ تحاول التعبيــر عن خصوصيات 

أعضاء األقلية من خالل األمور التالية:
إعطاء تفســير لألقلية التي تنتمي إليها عن جذورها التاريخية، ومزاياها ومبررات وجودها،  –

لتساعد األقلية على اإلجابة على سؤال «من نحن»؟ وضمناً عن سؤال: «ماذا نريد»؟
تعمل على تجميع عناصر األقلية وإقامة روابط بينها تســاعدها على حماية تلك الخصوصيات  –

وتكريسها.
تعمل على إبراز وتبني بعض الرموز الثقافية المعبرة عن خصوصيات األقلية. –
تعمل على تحقيق أمن معاشي وتكافل اجتماعي ـ في بعض األحيان ـ كما في الحالة اليهودية. –
تعمل على مساعدة األقلية على أن تلعب دورًا فاعًال يكسبها احترام األكثرية وتقديرها. –
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إن الحديث عن «فقه األقليات» يثير عددًا من األسئلة المنهجية:
إلى أي العلوم الشــرعية أو النقلية يمكن أن ينتمي هذا الفقه؟ فتحديد نســبه ونســبته أمران 

ضروريان لضبطه، وضمان تطويره وإنمائه؟
بأي العلوم االجتماعية يمكن لهذا العلم أن يتصل، وما مقدار تفاعله مع كل منها؟

لماذا نسميه «فقه األقليات»؟ وإلى أي مدى تعتبر هذه التسمية دقيقة؟
كيــف نتعامل مع القضايا التي يثيرها وجود المســلمين بكثافة خــارج المحيط الجغرافي، وفي 

فترة زمنية مغايرة لعصور إنتاج الفقه اإلسالمي الموروث.

ولإلجابة عن هذه التساؤالت نقول:
ـ ،  ال يمكن إدراج «فقه األقليات» في مدلول «الفقه» العام كما هو شائع اآلن ـ أي فقه الفروع 
بل األولى إدراجه ضمن «الفقه» بالمعنى العام الذي قصــده النبي ملسو هيلع هللا ىلص في قوله: «من يرد اهللا 
به خيراً يفقهه في الدين»(1) أو «الفقه األكبر» كما دعاه اإلمــام أبو حنيفة، وأطلقه على الكتاب 

المنسوب إليه.
لذلك رأينا ضرورة ربطه بالفقه األكبر وضعاً للجزء في إطار الكل، وتجاوزًا للفراغ أو الفصام 

التشريعي أو الفقهي.

إن «فقه األقليات»: فقه نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف الجماعة، وبالمكان الذي 
تعيش فيــه، فهو فقه جماعة محصورة لها ظروف خاصة قد يصلح لهــا ما ال يصلح لغيرها. ويحتاج 
الع في بعض العلــوم األخرى، خصوصاً علم  متناوله ـ إضافة إلى العلم الشــرعي ـ إلــى ثقافة واط

االجتماع واالقتصاد والعلوم السياسية والعالقات الدولية.

ومن هنا فإن تســمية «فقه األقليات» تســمية دقيقة، واصطالح مقبول ـ إن شــاء اهللا ـ شرعاً 
وعرفاً، و«ال مشــاحة في االصطالح»، وليس الهدف من تأسيســه إعطاء رخص لألقليات ال تتمتع 
بمثلها األكثريات اإلســالمية، بل على العكس من ذلك، إننا نهدف إلى أن نجعل من األقليات بهذا 
الفقه نمــاذج وأمثلة، وممثليــن أكفاء لألمة المســلمة في البلدان التي يعيشــون فيهــا، فهو فقه 
«النخبة» أو النموذج، وفقه العزائم، ال فقه الرخص والتأويالت. وقد توصلنا إلى بعض المحددات 

رواه البخــاري فــي العلم، باب: من يــرد اهللا به خيرًا يفقهه في الدين، رقم: 71. ورواه مســلم في الــزكاة، باب النهي عن   (1)
المسألة، الحديث رقم: 1037.
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المنهجيــة التي يمكن أن تشــكل دعائم المنهــج اإلجمالي الذي ســنتبعه في اإلجابة عن أســئلة 
المنتميــن لألقليات، انطالقــاً من هذا الفقــه وقواعده وأصوله. وســنأتي على توضيــح المعالم 

األساسية لهذه المحددات الحقاً.
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إذا ثار ســؤال في محيط األقليات أو ذو صلة بفقه األقليات على لســان فرد، أو دار على ألسنة 
جماعة، فإن المفتي المعاصر يحتاج إلى اســتيعاب وتجاوز الموقف الساذج الذي يحصر األمر بين 
الع الشرعي على حكم قضية يعيشها، ومجيب يعتبر األمر منتهياً عند  سائل ومجيب، سائل يعوزه االط
حدود تلقي االســتفتاء وتقديم الفتوى واإلفتاء. فهــذا موقف غير علمي ورثناه عــن عصور التقليد، 
وكرســته عقلية العوام التي استسهلت التقليد واستنامت له واتخذته منهجاً وجعلت الفتوى بأركانها ـ 

كلها ـ شأناً فردياً في الغالب.
إن المطلوب تبني موقف علمي يبحث في خلفية الســؤال والســائل، والعوامــل االجتماعية التي 
ولدت الســؤال وأبرزت اإلشــكال، وهل هو ســؤال مقبول بصيغته المطروحة، أو يتعيــن تعديل هذه 
الصيغــة، وإعادة صياغتــه في صورة إشــكال فقهي، ثم معالجته في ضوء رؤية شــاملة تســتصحب 
القواعد الشــرعية الكلية، والمبادئ القرآنية الضابطة، والقيم العليا الحاكمة، والمقاصد الشرعية 

األساسية، وتراعي ـ كذلك ـ غايات اإلسالم في االنتشار والتمكين على المدى البعيد.
ومن هنا نستطيع أن نفهم نهي القرآن المجيد عن إثارة أسئلة معينة من شأن إثارتها واإلجابة عنها 
كما هي أن تؤدي إلى مشكالت اجتماعية خطيرة؛ ألن تلك األسئلة صاغتها ظواهر سلبية، فإذا أجيب عنها 
في ذلك الســياق اســتحكمت تلك الظواهر وتمكنت. ولذلك فإن القرآن المجيد قــد علمنا هذه الخطوة 
المنهجية، تفكيك السؤال وإعادة تركيبه ثم اإلجابة عنه، ففي قوله تعالى: ﴿  ~ ے ¡¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ﴾ [البقــرة: 189]. كان الســؤال عن األهلة كما طرحه اليهود على المسلمين سؤاالً عن 
الجانب الطبيعي، والعلة الكامنة وراء ظهور الهالل ـ فــي بادئ األمر صغيرًا، ثم يكبر حتى يصبح بدرًا، 
ثم يبدأ مرة أخرى يصغر حتى المحاق ليعود من جديد، وهكذا، وهو ســؤال متعالم يريد أن يبرز تفوقه 
العلمي على المسؤول مهما كان جوابه، فحول الســؤال بعد تفكيكه وإعادة صياغته ليكون سؤاالً عن فوائد 
الهالل، وربــط عملية صغره وكبــره وتقدير منازلــه بالمواقيت التي تشــتد حاجة النــاس إلى معرفتها 
وتحديدها، مع إشــارة خفية إلى طيش السائل وغروره، وتجاوزه للســؤال عن فوائد الهالل وهي ما يعني 
البشــرية ـ كلها ـ إلى ســؤال طبيعي ال يعني أكثر من عــدد المتخصصين في ذلــك، ولذلك فقد أصبح 
التعليم المســتفاد من الســؤال ـ بعد ذلك ـ مســتفادًا من عدة جهات: أولها تعليم الناس كيف يصوغون 

األسئلة صياغة دقيقة بحيث يقود السؤال بنفسه إلى الجواب السليم، ويساعد عليه.
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وثانيهما: إدراك ســائر األبعاد التي شــكلت إشكالية السؤال، واســتبعاد بعض تلك األبعاد التي 
تخفي وراءها من قصد الســائل ما ينبغــي تجاوزه، وعدم االلتفاف إليه؛ ألن مقاصد الســائلين من 
أسئلتهم تختلف من ســائل إلى آخر، فإذا لم يلتفت المجيب إلى هذا الجانب فقد يستدرجه السؤال 
الخطأ إلى الجواب الخطأ. وصيغ االســتفهام كثيرة في لغتنا العربية: فهناك االستفهام لطلب العلم 
أو الخبر، واالســتفهام التعليمي، وهناك االســتفهام لهدم الدليل، أو إظهار معارضة له، أو إلثبات 

جهل المسؤول والتعالم عليه... إلى غير ذلك من أنواع.

وثالث فوائد تفكيك الســؤال: هو التهيئــة للحصول على الجواب المالئــم. وهذا المنهج نجده 
 ﴾ Â Á À ﴿ ،ظاهرًا في معظم ما أثير في القرآن الكريم من األسئلة وفي اإلجابة عنه
[اإلسراء: 85] ﴿ Ö Õ Ô Ó ﴾ [الكهف: 83]..الخ، فللسؤال المعرفي آداب ال بد من مالحظتها 

ومراعاتها من الجانبين؛ المستفتي والمفتي.

وفي ضوء ذلك نستطيع فهم نهي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن «قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال»(1) 
والتحذير من أســئلة قد تؤدي صياغتها إلى تحريم حالل أو فرضية مندوب أو نحو ذلك إذا أثيرت 

في عصر النص.

وتنفيذًا لهذه الخطوة المنهجية إذا سأل سائل ـ مثًال ـ هل «َيجوز» لألقليات المسلمة أن 
تشــارك في الحياة السياســية في البلد المقيمة فيه مع أكثرية غير مســلمة، وفي ظل نظام 
ته على الناس، وبالتداخل  حكم غير إســالمي؟ فإن الفقيه الواعي بعالمية اإلسالم وشهادة أم
بين الثقافات والحضارات في الحياة الدولية المعاصرة لن يقبل الســؤال بهذه الصيغة، بل 
ســينقله من منطــق محاولة الترّخص الســلبي إلى المنطــق اإليجابي، إلــى منطق الوجوب 
واإليجابية، انســجاماً مع ما يعرفــه من كليات الشــرع وخصائص األمة والرســالة. فيصبح 
السؤال: ما حكم الشرع في أمة من المســلمين وجدت بين أكثرية عددية غير مسلمة؟ وهذه 
ة المســلمة يبيح لها النظام العام أن ُتمارس ســائر واجباتها اإلســالمية التي ال تشكل  األم
تغييرًا أو تهديدًا للنظام العام، كما يتيح لها النظام حقّ الحصول على بعض الواليات العامة 
والتأثير في السياســات والقيام بواجب الشــهادة علــى الناس والدعوة إلى اهللا، وتأســيس 
المؤسســات المفيدة لهــا وللمجتمع، فهل يحقّ لهــذه األمة من المســلمين التنازل عن هذه 
الحقوق، وعدم الســعي للقيــام بهذه الواليات خــوف االختالط باألكثرية غير المســلمة، أو 

التأثّر ببعض ممارساتها؟

أخرجه البخاري في الزكاة، باب: قوله تعالى: ﴿ { ~ ے ¡ ﴾، رقم: 1407؛ ومســلم في األقضية، باب:   (1)
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم: 1715.
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حين يصاغ الســؤال بهذه الصياغة َفِإنهُ سيشتمل على ما كان في الســؤال في صياغته األولى، 
ولكن الســؤال هنا انطلق من منطلق َيجمع بين اإلحســاس بالحق والواجب، فيجعــل الواجب مهيئاً 
للدوران في هذا اإلطــار، فيخرج الموضوع من البحث عن رخصة لموقف نهايته ســلبية فردية، إلى 

منطق معرفة الواجب على الجماعة والفعل اإليجابي والفاعلية العمرانية لها حين تكون أقلية.

:¬≤ØdG  Gòg  AÉæÑd  OÉ¡àL’G  IQhô°V

لقد اســتوطن اإلســالم في العقود األخيرة بلدانــاً كثيــرة ال تدخل ضمن حيــزه التاريخي 
الجغرافي، وصار وجوده نامياً في تلك البلدان، وبدأ المســلمون يواجهون واقعاً جديدًا يثير أسئلة 
كثيرة جدًا تتجاوز القضايا التقليدية ذات الطابع الجزئي الفردي وهي القضايا المتعلقة بالطعام 
المباح واللحم الحالل وثبوت الهالل والزواج بغير المســلمة.. إلى قضايا أكبر داللة وأعمق أثرًا 
ذات صلة بالهوية اإلسالمية، ورسالة المسلم في وطنه الجديد، وصلته بأمته اإلسالمية، ومستقبل 
اإلســالم وراء حدوده الحالية، وانطالقه لتحقيــق عالميته بعد توطين الدعــوة في كل ركن من 

أركان األرض.
َورُبَمــا حاول البعض اإلجابــة عن هذا النمط من األســئلة بمنطق االنطالق مــن «الضرورات» 
وكونها تبيح المحظورات و«النوازل» والكوارث والظروف االستثنائية، ناسين أَنهُ منطق هش ال يتسع 
ألمور ذات بال، وال يستطيع بناء مجتمع أقلية متماسك. إن لهذا المنطق من اآلثار الجانبية الضارة 
بالنفسية المسلمة وبالشخصية اإلســالمية عموماً ما ال يخفى على متأمل. َورُبَما واجه المسلم فوضى 
في اإلفتاء نتيجة اختالف منطلقات المفتين: فهذا الفقيه يحل، وذاك يحرم، وثالث يســتند إلى أَنهُ 
َيجــوز في «دار الحرب» ما ال يجوز في «دار اإلســالم»، ورابع يقيس الواقــع الحاضر على الماضي 
الغابر قياســاً ال يأبه بالفوارق النوعية الهائلة بين مجتمع وآخر، وال يلقي باالً للفوارق ما بين حقبة 
تاريخية وأخــرى، بل ال يأبــه بالقواعد األصوليــة القاضية بمنــع قياس فرع على فــرع ثبت حكمه 
بالقيــاس. فتكون النتيجة المنطقيــة لهذا المنطلق المنهجــي الخاطئ إيقاع المســلمين في البلبلة 
واالضطراب، وتحجيم دورهم العالمي المرتقب، والحكــم عليهم بالعزلة واالغتراب، وإعاقة الحياة 
اإلســالمية عن االنتشــار على نطاق واســع وعالمي، وفرض التخلّف عليها، وإظهار اإلسالم بمظهر 

العاجز عن مواجهة أسئلة الحضارة والعمران المستنير في زماننا هذا.
والحقّ أن مشــكالت األقليات المســلمة ال يمكن أن ُتواَجه إال باجتهــاد جديد، ينطلق من 
 كليات القرآن الكريم وغاياته وقيمه العليا ومقاصد شريعته ومنهاجه القويم، ويستنير بما صح
من سنة وسيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في تطبيقاته للقرآن وتنزيله لقيمه وكلياته في واقع عصر النبوة. 
ة بيضاء يستطيع المتقون  الخاتم ملسو هيلع هللا ىلص، وجعل سنته َمحج ــي بالنبي وذلك لبلورة منهجية التأس



أ. د. طه جابر العلواني 627مدخل إلى فقه األقليات

التأسي بها واتباع نهجها في كل عصر ومصر، بدالً من تلك القراءات المجزأة التي تفصل بين 
نة، وتظهر السنن بمظهر جزئي قد يوحي في بعض األحيان بالتناقض الموهوم بين  القرآن والس

سنة وأخرى.

?çhQƒªdG  ¬≤ØdG  øe  ¬JOÉØà°SG  øμªj  …òdG  Ée

ا الفقه الموروث في مجال التنظير لعالقة المســلمين بغيرهم فهو ـ على ثرائه وتنوعه وغناه  أَم
وتشــعبه ـ قد ارتبط معظمه بالواقــع التاريخي الذي أنتج فيه، وصار جزءًا مــن ذلك الواقع بحيث 
يتعذر تطبيــق جزئياته على أي واقع آخر مغايــر لذلك الواقع التاريخي نوعيــاً، ولذلك فال بد من 
اعتباره سوابق فقهيّة يتّم النظر فيها، واستيعابها والعمل على تجاوزها، بعد أخذ الدرس منها والبناء 
على األصول التي ساعدت فقهاء األمة في الماضي على إنتاج ما أنتجوا، وهي كفيلة بمساعدة الفقيه 
المعاصر على تلبيــة احتياجات عصره الفقهيّة باعتبارها ســوابق فقهيّة تثري قــدرات الفقيه وتنمي 
ملكته الفقهية، وتريه جوانــب قد ال تظهر له بغير ذلك، ولكن ال ليأخذ الفتوى حرفياً منه فيقع في 
خطأ القياس على الثابت بالقياس أو االجتهاد، بل ليأخذ تلك الدروس المشار إليها ثم يتجاوزه إلى 

األصول ليأخذ من حيث أخذ السابقون.

لقد ترك األئمة الســابقون لنا قاعدة فقهية ذهبية تعزز هذا االتجــاه وتثريه، وهي قاعدة «ال 
ُينكَر تغير األحكام بتغير الزمان...»(1)، وكثير من األئمة األعالم كالشافعي وغيره غيروا اجتهاداتهم 
وأحكاماً فقهية غلبت علــى ظنونهم في مرحلة من المراحل أو في بيئة من البيئات بان لهم اختالفها 
عن البيئة السابقة، حين غيروا أماكن إقامتهم، واختفت ظروف ومتغيرات الواقع الذي كانوا يعيشون 
فيــه، واختلف الوقت، واختلف تغيّــر اجتهادهم. ولذلك فإن كثيرًا مــن المجتهدين في المذاهب قد 
نصوا على أن ذهابهم إلى غير ما ذهب إليه أئمتهم في مســائل مماثلــة ـ أو تبدو هكذا ـ «ِإنَما هو 

اختالف عصر وزمان، ال اختالف حجة وبيان»(2).

ــنة الحميدة: فقد نهى بادئ األمر عن زيارة  رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لعلماء األمة هذه الس ولقد سن
القبــور ثم أمر بها، ونهى عن ادخــار لحوم األضاحي، ثم أذن فيه، فقــال ژ: «نهيتكم عن زيارة 

القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم األضاحي فوق ثالث فأمسكوا ما بدا لكم»(3).
واستقصاء ذلك واستقراؤه في ُسنة رسول اهللا ژ يطول، واألمثلة عليه تتجاوز الحصر.

راجع: شرح القواعد الفقهية، أحمد محمد الزرقا، دار القلم، ص 227.  (1)
راجع: المبسوط، للزركشي، بيروت: دار المعرفة، 1978، 178/8.   (2)

رواه مسلم في الجنائز، باب: استئذان النبي ربه 8 في زيارة قبر أمه، رقم: 977.  (3)
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ولذلك فقد ســار أصحاب رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص علــى نهج النبي الكريم وتأســوا بــه، فلم يكونوا 
يترددون فــي تغيير فتاواهم وأقضيتهــم إذا وجدوا تغيرًا فــي الواقع وبعض مكوناته األساســية من 
الزمان والمكان يقتضي ذلك. وكثير من المسائل التي أفتى وقضى بها الراشدون اشتمل بعضها على 
ا لم يســنّ  إحــداث تغيير طفيف أو كبيــر في بعض مــا كان يفتى به في عصــره ! ، وبعضها ِمم

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فيه سنة، مثل:
–  ميــراث «الجــّد مع األخــوة» الــذي تنــاول الصحابة مســألة ميراثــه، ولم يكن قد ســن

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فيه شيئاً.
إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم. –
التغيير في قسمة الغنائم. –
عدم إقامة الحدود في الحرب. –
إسقاط الحد عن السارق الجائع. –
زيادة حّد شارب الخمر. –
االنتقال إلى الدية بعد عفو بعض األولياء، حتى لو أصر البعض اآلخر على القصاص فتقدر  –

الدية نقدًا بدالً من اإلبل.
التسوية في العطاء. –
اللقطة وضالة اإلبل. –
المنع من تزوج الكتابيات. –
إمضاء الطالق ثالثاً في زمن عمر. –
تحريم المعتدة على من استعجل الزواج بها تأبيدًا. –
تضمين الصناع. –
االنتفاع بالرهن. –

وجرى التابعون علــى مثل ما كان عليه الصحابة؛ فقالوا في مســائل بخالف مــا قال الصحابة 
فيها، ومنها:

تضمين الموَدع عنده بال تعد منه. –
خروج النساء إلى المساجد. –
رد شهادة بعض األقارب. –
إجازة التسعير. –
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رد شهادة من لم يمتع مطلقته. –
عدم قبول توبة التائب عن تلصصه. –
الغناء وآالت اللهو. –

إن النظر في سائر القضايا التي تناولها الصحابة والقضايا األخرى التي تناولها التابعون يدلّ 
داللة واضحة على إدراك الصدر األَول أن ما جاءت به شــريعة اهللا له مقاصد وحكم وأسباب وعلل، 
وأن فقه النصوص وتفســيرها وفهمهــا وتطبيقها ينبغي أن ُيــدرَك في إطار تلــك المقاصد والعلل 
والحكم، وأن التمســك بالفهم اللغوي المجرد والتفسير الجزئي ال ُيخرج صاحبه من عهدة التكليف 
ـ كما قد يتوّهم الكثيرون ـ إذا لم تتحقق مقاصد التشــريع وهدفه وغايتــه. إن الجمود على الصيغ 
اللغوية الجزئية وتجاوز المقاصد يــؤدي إلى فقه «بقري» أو فقه مماثل لفقه أصحاب البقرة الذين 
تهم ليحذرنا من الوقوع في مــا وقعوا فيه. فالحاجة لتجاوز الفقه الجزئي  اهللا تعالى علينا قص قص

الموروث قائمة ألسباب كثيرة، بعضها تتعلق بالمنهج، وأخرى بتحقيق المناط.

أما األسباب المنهجية فأهمها:
أوًال: لم يرتب بعض فقهائنا المتقدمين مصادر التشريع الترتيب الدقيق الذي يعين على 
حسن االستنباط منها لقضايا العصر؛ والترتيب المقترح لهذه المصادر يقضي باعتبار القرآن 
الكريــم أصل األصول، ومنبــع التشــريع، والمصدر التأسيســّي المهيمن على كل ما ســواه، 
والمقدم على كل ما عداه عند التعارض: فهو المصدر المطلق المنشئ والكاشف عن األحكام، 
نة النبوية  ال يطرأ عليه نســخ، وال يقوم لمعارضته غيره. كما يقضي هذا الترتيب اعتبار الس
له ويتّبعه ويطبّقه في الواقع، لتقديم  مصدرًا بيانيّاً ملزماً يتكامل مع بيان القرآن لنفسه ويفص

األسوة والنموذج.

ثانياً: لم يأخذ أكثر فقهائنا عالمية اإلســالم في االعتبــار «محّددًا منهاجيّــاً» في تنظيرهم 
الفقهي لعالقة المسلمين بغيرهم، بل عبّروا عن نوع من االنطواء على الذات ال يتناسب مع خصائص 
الرســالة الخاتمة واألمة المخرجة الشــاهدة، كما حدث نوع من التركيز على المحيط الجغرافي 
واالجتماعي بدرجــة قد توحي إلى البعــض بارتباط اإلســالم بذلك المحيط الــذي بلغه في فترة 

انتشاره األولى.

ثالثاً: تأثر الفقهاء بالعــرف التاريخي الواقعي الســائد في عصورهم حول التقســيم الدولي 
للعالم، فزاد في تركيز نظرتهــم للموضوع، وابتعدوا عن المفهوم القرآنــي للجغرافيا، فأخذ الفقه 

الموروث ـ في غالبه ـ صفة المحليّة.
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ا كّرس الصفة  رابعـا: لم ُتبرز القيم العليا الحاكمة ومقاصد الشــريعة بقدر كاف ومناسب ِمم
الجزئيّة للفقه، وأعطاها الطابع الشــخصانّي إلى حّد كبير، أو كما قال اإلمام الغزالي: «...إنّه من 

العلوم الجزئيّة...»(1).

وأما األسباب ذات الصلة بتحقيق المناط؛ فأهمها:
أوًال: لم يعتد المسلمون في تاريخهم ـ بعد عصر الرسالة ـ على اللجوء إلى بالد غير إسالمية 
طلباً لحق مهَدر أو هرباً من ظلم مفروض، بل كانت بالد اإلســالم في الغالب أرض عز ومنعة، ولم 
تكن تفصل بينها حدود سياسية مانعة؛ فإذا ضاقت بمســلم أرض، أو انسدت عليه سبيل، تحول إلى 
ناحية أخرى من البالد اإلسالمية الفسيحة، من دون أن يحس بغربة، أو تعتريه مذلة، أو تتغير عليه 

أحكام أو نظم.

ثانياً: لم تكن فكــرة المواَطنة كما نفهمها اليــوم موجودة في العالم الذي عــاش فيه فقهاؤنا 
األقدمون، بل كان هناك نوع من االنتماء الثقافي لحضارة معينة، أو االنتماء السياسي إلى إمبراطورية 
معينــة يعتمد المعيار العقائدي في الغالب أو العرفي، ويتعامل مع المخالفين في المعتقد بشــيء من 

التحفظ، مع اختالف في درجة التسامح من محاكم التفتيش اإلسبانية إلى الذمة اإلسالمية.

ثالثاً: لم تكن اإلقامة في بلد غير البلد األصلي ُتكســب المقيم حقّ المواَطنة بناء على معايير 
ثابتة، مثل الميالد في البلد المضيف، أو أمد اإلقامة، أو الزواج... بل كان الوافد يتحول تلقائياً إلى 
مواطن إذا كان يشــارك أهل البلد معتقدهم وثقافتهم، أو يظل غريباً ـ مهما استقر به المقام ـ إذا 

كان مخالفاً لهم في ذلك.

رابعاً: لم يكن العالم القديم يعرف شــيئاً اســمه القانون الدولي أو العالقات الدبلوماســية، 
اللذين ُيحتمان على كلّ دولــة حماية رعايا الدول األخرى المقيمين علــى أرضها، ومعاملتهم بنفس 

معاملة الرعايا األصليين، إال في بعض األمور الخاصة التي تقتضي حقوق المواطنة التميز فيها.

خامساً: كان منطق القوة هو الغالب على العالقة بين اإلمبراطوريات القديمة ـ بما فيها الدولة 
اإلســالمية ـ فكانت كل منها تعتبر أرض األخرى «دار حرب» يجوز غزوها وضمها كلياً أو جزئياً إلى 
الدولــة الغالبة، إذ من طبيعــة اإلمبراطوريات أنها ال تعرف حدودًا إال حيث تتعّســر على جيوشــها 

مواصلة الزحف.

انظر: المنخول في تعليقات األصول، الغزالي، ص 6، تحقيق محمد حســن هيتو، دمشق، 1970. وكذلك المستصفى، الغزالي،   (1)
5/1، باب: بيان مرتبة علم أصول الفقه ونســبته إلى العلوم، القاهرة: المطبعة األميرية، 1323هـ. قال الشــوكاني في إرشاد 

الفحول، ج 1، ص 48: «وهو، أي أصول الفقه، ال يكون إال عن أدلتها التفصيلية» وهذه إشارة إلى جزئية العلم.
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سادساً: لم يعش فقهاؤنا الوحدة األرضية التي نعيشــها اليوم، حيــث تتداخل الثقافات، وتعيش 
األمم فــي عالم يكاد يكــون واحدًا. ولكنهم عاشــوا في عالم مــن جزر منفصلــة، ال تعايش بينها 
وال تفاهم. فكان «فقــه الحرب» طاغياً بحكم مقتضيات الواقع يومــذاك. وما نحتاجه اليوم هو بناء 

«فقه التعايش» بين األمم في واقع مختلف كّماً ونوعاً.

ســـابعاً: كان بعض الفقهاء األقدمين والمتأخرين يعبرون بفتاواهم عن نــوع من المقاومة ورّدة 
الفعل على واقــع مخصوص يختلف عــن واقعنا، وفي هذا اإلطــار يمكن أن ندرج كتــاب ابن تيمية 
(اقتضاء الصراط المســتقيم مخالفة أهل الجحيم)، وكذلك كتاب (الصواب في قبح اســتكتاب أهل 
ة والكفار)، وفتاوى  الكتاب)، وكتاب (النهي عن االســتعانة واالستنصار في أمور المسلمين بأهل الذم
علماء الجزائر في صدر هذا القرن بتحريم حمل الجنسية الفرنسية؛ فهذه الكتب والفتاوى جزء من 
ثقافة الصراع التي ال تحتاج األقليات اإلســالمية ـ اليوم ـ أن تجعل منها جزءًا من ثقافتها الحالية، 

ولكلّ منها ظروفه ومسوّغاته.

:äÉ«∏bC’G  ¬≤a  ¢ù°SCG

إن الدين جاء ليبين للناس أمورًا أربعة:
األول: العقيدة أو اإليمان: وهو أمر ثابت ال يتغير، جاء األنبيــاء كلهم للناس بأركان لإليمان 
واحدة وثابتة لم يغير فيها أٌي منهم شــيئاً. وإذا كانت بعض األمم قــد حرفت في بعض معتقداتها، 
وبدلت وفقاً لما تشــتهي فذلك ال يغير من هذه الحقيقة شــيئاً. وهذه األركان التي لم تختلف ولم 

تتخلف في رسالة أي رسول أو نبي هي:

األول: التوحيد: ويدخل فيه توحيد األلوهية، وتوحيــد الربوبية، وتوحيد الصفات والنبوات وما 
تأتي بــه من وحي إلهي، ومــا تتوقف عليه من عصمة. واليــوم اآلخر باعتباره يــوم الدين والجزاء 
وتحقيق العدل المطلق. فجميع المرســلين قد جاؤوا بهذه األركان من دون استثناء بما في ذلك في 

بعض التفاصيل المتعلّقة بكل عنصر من هذه العناصر لتحقيق التوحيد هللا.

الثاني: الشرائع: وأما الشــرائع فهي موحدة ثابتة في أصولها ومقاصدها، متغيرة في تفاصيلها 
وتطبيقاتها. والمطلوب األساس أن يقام ويشــاد العمل الصالح عليها، وإذا حدث جنوح عنه فالعدل 

هو الذي يقوم ذلك، ويعيده إلى جادة الصواب.
ثالثاً: المعامالت: بأنواعها المختلفة ـ كلها ـ وهي داخلة في مختلف النظم الحياتية. وقد تتغير 

في أشكالها وأنواعها وتفاصيلها مع ثبات مقاصدها وأصولها.
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رابعاً: الســـلوك واألخالق: وهي ال تتغير في الجملــة، وقد يطرأ التغيير علــى بعض تفاصيلها 
وأشكالها ال على حقائقها وثوابتها ووسائل التعبير عنها.

على هــذه العناصر األربعة يبنى المجتمع اإلنســاني، ويقــوم مبدأ العهد اإللهي مع اإلنســان، 
ويتأسس مبدأ «االستخالف» اإللهي، وقاعدة االئتمان الرباني لإلنسان، ومبدأ االبتالء، ثم الجزاء.

ولقد وجه الدين خطابه منذ البداية لإلنســان في كينونته ـ فالخطاب موجه لكينونته اإلنســانية، 
وللجماعة اإلنســانية، لكن الحســاب والجزاء علــى تنفيذه أو عــدم تنفيذه فردي. وبذلك ال تســتطيع 
الجماعة أن تتجاهل الفرد ودوره، كما ال يســتطيع الفرد أن يتجاوز الجماعة. وعلى المستوى التشريعي 
انقســمت األحكام إلى أحكام تتعلــق بالجماعة وهي األكثــر واألهم، وأخرى تتعلق باألفــراد. وقد تتبنى 
الجماعة الكبرى من التشريعات ما لم يأذن به اهللا، وتطبق من األحكام ما لم يأتها من طريق أنبيائها. 
وتبقى بينها أقلية مؤمنة عاجزة عن إقناع الجماعة الكبرى بتطبيق أحكام اهللا، كما ال تستطيع أن تنفرد 
بتطبيقات األحكام الشرعية على نفســها ـ وحدها فتبرز الحاجة إلى بيان أحكام ما يصادف هؤالء األقل 
عددًا من وقائع وتصرفات وقضايا ومسائل. واإلسالم قد تمكن منذ انطالقته األولى من بناء «أمة» وجعل 

هذه األمة نموذجاً ومثاالً يمكن للبشرية أن تنسج على منواله، وتبني مثله، وتستقطب حوله.

فكان التشريع منحصرًا إنشاء في اهللا ـ تبارك وتعالى ـ وبياناً ملزماً في رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وبياناً 
آخر قد يلــزم وقد ال يلزم من اجتهــادات أولي األمر فــي األمة من ملتزمــي الحاكمين، ومجتهدي 
العلمــاء القادرين. ولم يكن االنفصال والتمايز بين ديار اإلســالم وديار غيرهم يوحي بضرورة بناء 
فقه ألقليات مســلمة يغلب أن يكون وجودها في خارج ديار المســلمين عابرًا وموقتاً. لذلك فإنه لم 
تظهر الحاجة إلى بنــاء فقه مغاير لفقه الغالبية التي تشــكل جوهر وجود األمــة وكيانها. كما لم 
تظهر الحاجة إلى بناء «أصول فقه» يقوم عليها ذلك النوع من الفقه. والمسائل والمشكالت الفردية 
أو الجزئية لدى تلك األقليات تغطيها فتاوى العلماء بحســب الحاجة معتمدين على قواعد الضرورات 
والرخص والتأويالت الجزئية كما أشــرنا من قبل ـ فال تبرز األزمة، وال تظهر الحاجة الملحة إلى 

أي من ذلك.
ــا في العقود األخيرة فقــد برزت هذه الضرورة، وبدأت تشــكل ما ُيمكن تســميته «األزمة»،  أَم
فاألقليات المسلمة صارت حقيقة واقعة منتشرة في ســائر المجتمعات وفي كل أنحاء األرض تقريباً. 
بل إن ديار األكثريات المسلمة نفســها قد استبدلت فيها األحكام الشرعية بالقوانين الوضعية بحيث 

صار المسلمون في ديارهم بمثابة األقلية في الجانب التشريعي.
ومن المؤســف أن يحدث ذلك ـ كله ـ في عصر قلّ علماؤه وإن كثر قراؤه، وغاب فقهاؤه، وندر 
ُمجتهدوه، وطغــى المتفيقهون فيه، بعد أن كانــت الفتوى رخصة من عالم تقّي تحمل حًال لمشــكلة 
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ي أو سائل متعلم مســتفهم تحولت إلى مشكلة إضافية تضيف للســؤال أسئلة، وتحولت المشكلة  عام
إلى أزمة نتيجة تحريفــات الغالين، وانتحــاالت المبطلين وتأويالت الجاهليــن، وفتاوى المتطفلين 
وأنصاف المتعلمين. ففقد الملتزمون من بين أبناء «األقليات المســلمة» الشعور باألمن، أو اإلحساس 
بالطمأنينة. وصــار وجودهم حيث هم قلقاً، وإن كان دائماً. َورُبَما صاروا موضع شــّك من جيرانهم، 
ومن يعايشونهم من غير المسلمين: فكان ال بد أن تنهض بهذه المهمة الجليلة عناصر مؤمنة عالمة 
قادرة ولو بشكل جزئي وتعمل على مســاعدة هذه األقليات للخروج من هذه األزمة، واالستجابة لتلك 
التحديات، وإذا لم تكن ملكاتنا الفقهية بمســعفة لنا في الوصول إلى المطلوب وتحقيق المقصود، 
فال أقلّ من فتح الطريق، وابتداء الســير لتصل أجيال األقليات ولو بعد حين إلى المستوى المطلوب 

في تلبية احتياجاتها الفقهية والتشريعية.
وحين نقدم بعــض القواعد األصوليــة، والقواعد الفقهية المســاعدة في هــذا البحث ـ فإننا 
مها  ـ عوناً ومساعدة إلخواننا الذين يتصدون للفتوى في شؤون هذه األقليات من غير أن ندعي أن  نقد
هذه أصول شاملة أو نهائية لهذا النوع من الفقه، لكنها جهد واجتهاد من مقل، وبدايات نرجوه 4 

أن يجعلها صالحة نافعة مفيدة، وأن ال يحرمنا أجرها. إنه سميع مجيب.
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لذلك فقد عملنا واقترحنا على أهل العلم جملة من المحددات المنهجية أو «األصول» التي نرى 
 ضرورة مالحظتها مــن قبل المفتي في فقه األقليات، باعتبار خصوصية هــذا الفقه، وباعتبار أن كل
«فقه» يحتاج إلى أصول إلى أن تتكامل قواعد أصول «فقه األقليات» على أيدينا أو أيدي ســوانا ومن 

يأتي بعدنا.
مون إنتاجها، وهو  إنّ علم «أصول الفقه» من أجلّ علوم «المقاصد» التي اســتطاع األئمة المتقد
ة أبو حامد الغزالي: «العلــم الذي ازدوج فيه العقل والســمع، واصطحب فيه الرأي  كما قــال الحج

والشرع، فإنّه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل...»(1).
ِإال أنّ هذا العلم حين أّسس اســتهدف العلماء منه أن يكون قاعدة حجاج بين «أهل الرأي وأهل 
الحديث» ِلحســم مادة الجدل بين الفريقين، ولعله يجمعهما على أمر ســواء، وقد تبلور هذا العلم 
وتطور، وأثّر في بقيّة العلوم اإلسالميّة، ســواء أكانت علوم المقاصد أو الوسائل، وتأثر بها كذلك، 
ولكن بنيته األساســيّة بقيت كما وضعها المتقدمون وفي مقدمتهم اإلمام الشافعي 5. وقد أعددت 
َبحثاً لَخصت فيه ـ باختصار ـ ولكن ِبما يقرب من االستقراء تاريخ وتطور وتدوين هذا العلم الجليل 

أبو حامد الغزالي، المستصفى في علم أصول الفقه، ج 1، ص 3، القاهرة: المطبعة األميرية، 1323هـ.   (1)
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منذ وضع اإلمام الشافعي رســالته حتى عصرنا هذا. وقد خرج البحث بنتيجة هي: إن هذا العلم لم 
ُيحظ بتطوير كبير عبر العصور إال على مستوى الجمع والتفريق واالختصار والشرح والتعليق ونحوها، 
أّما اإلضافات الجوهرّية فال تكاد تذكر. على أنّ اإلمــام الغزالي قد أدرجه كالفقه في دائرة العلوم 
الجزئيّة ال الكليّة. وتكاد تنحصر اإلضافة التي يمكن اإلشــارة إليها منذ القرن الهجري الثاني حتى 
أيامنا هذه ما كان من اإلمام الشاطبي الذي بلور من تلك اإلشارات والومضات اليسيرة التي وردت 
في أصوله؛ نحو إمام الحرمين والغزالي وغيرهما «مقاصد الشــريعة» لتكون معلماً بارزًا في تطوير 
هذا العلم، جعل منه الشــيخ ابن عاشــور وعالل الفاســي والريسوني ويوســف العالم وغيرهم في 
عصرنا هذا ميداناً فاعًال يكاد يســتقلّ تماماً عن «أصول الفقه»، ونرجو أال يتحقق هذا االســتقالل؛ 
ألنه لو َحدث واســتقلت «المقاصد» عن األصول، كما اســتقل قبلها علم «قواعد الفقه الكليّة» وعلم 
«تخريج الفروع على األصول» وعلم «الجدل والخالف» فإنني أخشى أن تعود حالة الجمود إلى هذا 
العلم، ويصبــح مجرد تجميع لبعــض القواعد الفلســفيّة والكالميّــة، والمباحث اللفظيّــة واللغوّية 
والعقليّة، وبعض المباحث المســتعارة من علوم القرآن وعلوم الحديث، وفي هذه الحالة لن يستطيع 
هذا العلــم أن يكون منهج المجتهد وفلســفته، وال بدايــة المقتصد أو نهايته، بــل مجموعة مقاالت 
ه مصطفى عبد الرازق «فلســفة  مختارة من علوم متنوعة، ولذلك فإن هذا العلم الخطير ـ الذي عد
اإلســالم»(1) ـ ال بد لــه أن يراجع وأن يأخــذ حّظه من البحــث والتنظير ليبقى جزءًا من النســق 
اإلســالمي الكلّي المفتوح الذي ال يعرف االنغالق، وليؤدي دوره الذي رسمه له األئمة الذين وضعوا 
قواعده وأصوله األولى، وبها ربطوا الغاية منه، أَال وهي تكويــن المجتهدين، وبناء الملكة الفقهيّة، 
ح  وإنتاج المنهج والمنطق القرآنيين. ونحن في إطار تركيزنا على بناء «فقه األقليات» أردنا أن نوض
أهم المعالــم األصوليّة والمحددات المنهجيّة التي ســتكون موضع اهتمام خــاص غير متجاهلين أو 

مهملين لتراثنا األصولّي الغنّي، بل سنبني على دعائمه، وننسج على منواله إن شاء اهللا تعالى.
وأصول «فقه األقليات» ال تتجاهل أدلة الفقه، وال شروط االستنباط منها، كما ال تتجاوز شروط 
االجتهاد، وال أركان العمليّة االجتهادية، فذلك أمر نستعصم باهللا تعالى أن نقع في مثله، لكنّنا نريد 
تشــغيل آليّة االجتهاد بالشــكل المالئم لعصرنا وما تفجر فيه من معارف وعلوم ووســائل وأدوات، 
ا ال شــك فيه أن هدف  لتســتظل الحياة بظل الشــريعة الوارفة الظــالل، إن شــاء اهللا تعالى. َوِمم
«االجتهاد» هو تحقيق وإنجاز «موضوع الفقه»، وموضوع الفقه األســاس ـ هو فعل اإلنسان في ميدان 
االستخالف من حيث قيمة هذا الفعل التي تجعله فعًال ينسجم مع غاية الَحقّ من الخلق أو يتعارض 
معها أو ال ُيحقّقها، فإن حقق الفعل اإلنســاني هذه الغاية أو انســجم معهــا أو أدى إليها كان فعًال 

حسناً مطلوباً مؤثرًا في تحقيق مهمة االستخالف في الدنيا، ويستحقّ صاحبه الثواب في اآلخرة.

طبع هذا البحث عدة طبعات أوالها في مجلة «المسلم المعاصر» وطبع مستقًال، وترجم إلى اإلنكليزية واألوردية.  (1)
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أّما إذا تعارض هــذا الفعل بنوع من أنواع التعارض مع تلك الغايــة فإنّه يصبح بمثابة العبث، 
 H G F E D C B ﴿ ويؤاخذ صاحبــه عليه بقدر ما يترتــب عليه من آثار ســلبية
J I ﴾ [الفرقــان: 23]، فإذا َتجاوز الفعل اإلنســاني الغاية المحّددة فقد دخل في دائرة القبيح 
المعرقل للغاية من االســتخالف، يســتحقّ صاحبه الذم ال المدح، وأن يجازى في اآلخرة بالعقاب 

ال بالثواب.

فالمحور األساس ـ إذًا ـ هو الفعل اإلنساني؛ حقيقته، وقيمته، ومصادر تقييمه، وغاياته؛ فهذه 
البديهيّة الضرورّية هي المحور األســاس للشــرائع قديماً وحديثاً، اإللهيّة منها والوضعيّة. فالشرائع 
السماوّية ـ كلها ـ قد اســتهدفت توجيه هذا الفعل اإلنساني باتجاه تحقيق غاية الَحقّ من الخلق أَال 
وهــي «العبادة» ِبمفهومها الشــامل المطلق العــام، الذي ينعكــس على الكون عمرانــاً، وفي القلب 

اإلنساني توحيدًا، وعلى السلوك اإلنساني تزكية.

وكلّ الجدل الذي دار حول «النبوة»(1) ومدى الحاجة إليها من عدمها، والعقل وحدود صالحياته، 
والنصوص المتناهيّة، والوقائع غير المتناهيّة، يرتبط بتلك الحقيقة، ذلك الجدل الذي استغرق من 
عمر البشرية قروناً وظل يتنزل من عصر إلى عصر من دون توقف؛ ِإنَما هو جدل مآله: هل يستطيع 
العقل أن ينفرد ويســتقل بتقييم الفعل البشــري، أو للوحي ـ وحده ـ أن ينفــرد بذلك، أو ال بد من 
اشــتراكهما معاً؛ الوحي والعقل في تقييم ذلك الفعل، وبيان عالقته بغاية الحق من الخلق؟ وجواب 
اإلســالم األخير كان «ال بد من اشــتراكهما معاً» في عملية التقييم، َوأَنهُما يتكامالن وال ينفصل أّي 

منهما عن اآلخر.
و«االجتهــاد» أمر في غاية الخطورة، فهو من خصوصيات هــذه األّمة، فإننا ال نَجد في  ـ  1

شريعة ســابقة أمرًا به أو حّضاً عليه، فالمعارف الدينيّة في شــرائع األنبياء السابقين 
 كافّة هي أعلى درجات المعارف وأشــرفها، فال يمكن أن تؤخذ ـ في تلك الشرائع ـ ِإال
من طريق النقل من اهللا تعالى إلــى األنبياء، الذين ينقلونهــا بدورهم إلى أصحابهم 
الذين إن لم يكونوا ذوي مســتوى من مســتويات النبوة فال أقلّ من أن يكونوا من بين 
الكهنة المقربين إليهم، الذين تتوافر فيهم شــروط معيّنة ليس باإلمكان أن تتوافر في 

إنسان عادّي.
ة واإلصر واألغــالل، والتكليف  كمــا أن التكاليف الشــرعيّة كان يغلب عليهــا طابع الشــد
ة التكاليف مصحوبة بخوارق  القســري، وضرورة مقابلة التشريع باالستسالم التام، حيث إن شــد

كجدل الفالسفة، ومنهم الرازي الطبيب وابن الراوندي ومن إليهما. راجع «الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيق، إبراهيم مدكور:   (1)
القاهرة، 1982». 
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المعجزات الحســيّة(1). والعطاء الذي ال يبدو فيه ارتباط األســباب بالمسبّبات ـ والحال مختلف 
في الرسالة الخاتمة تمام االختالف.

الشريعة اإلسالميّة أَولى الشرائع اعترافاً بالعقل اإلنساني بإطالق، وأولى الشرائع اعترافاً  ـ  2
بأن العقل اإلنســاني يمكن أن يكون مصدرًا لتقييم الفعل اإلنســاني، بــل يجب أن يمارس 
دوره فــي ذلك التقييم. فالشــريعة إلهيّة في مصدرها، بشــرّية فــي متعلقاتها وهي أفعال 

وتصرفات البشر، ولذلك قال تعالى: ﴿ n m l k j ﴾ [المائدة: 48].
حاول اإلســالم أن يجعل من «االجتهاد» حالة عقليّة تؤدي باإلنســان إلى التفكير المنهجي  ـ  3

ذي الضوابط المنطقيّة، ال خطوة منهجيّة محّددة ومنحصرة في دائرة اإلنتاج الفقهي.
في عصرنــا هذا صار الكلّ ينــادون باالجتهــاد، العلمانيون ينادون به ليتجــاوزوا ضوابط  ـ  4

الشــريعة وقيودها تحت شــعاره، والملتزمون باألصالة ينادون به الستصحاب الماضي إلى 
الحاضر، وإحيائه فيه، ولكن االجتهاد الذي تشــتّد حاجتنا إليه ـ هو اجتهاد يهيئ اإلسالم 

والمسلمين للتحلي بشروط عالميّة اإلسالم وظهوره على الدين كلّه.

ولنتمكــن من بناء أصــول االجتهــاد المطلوب نحتــاج إلى اســتحضار بعض القواعــد المهمة 
ومالحظتها، وتجريب فاعليتها في «دائرة فقه األقليات»، فإن وجد المختصون فيها منطلقات مساعدة 
على إنماء وحفز الطاقات االجتهادية في فقه األقليات َجرى اختبارها في ميادين أخرى، وإال فحسبنا 

الحصول على أجر واحد، ولعله سبحانه يوفق سوانا للفوز بالحسنيين، والحصول على األجرين.

أوًال: األصل في «فقهنا للدين، وفقهنا للتدّين» أن يقوما على قراءة كتابين، وتؤســس على 
ك  تقابلهما وتكاملهمــا مناهجنا في البحث واالكتشــاف، وهما الوحي المقــروء والكون المتحر
ن ظواهر الوجود كافة؛ فالقرآن يهدي إلى الكون، والكون يدلّ ويرشــد إلى القرآن  الذي يتضم

كذلك.

وهــذا ما دعونــاه «الجمع بين القراءتيــن». قراءة تســتصحب الوحي في قــراءة الكون وفهمه 
واكتشاف سننه، وقراءة تستصحب سنن الكون في فهم آيات الوحي، وغاية قراءة الوحي التنّزل من 
الكلي إلــى الجزئي والربط بيــن المطلق والنســبي بقدر ما تتيحــه قدرات القــارئ، والقارئ في 
الحالتين هو اإلنســان المســتخلف تبعاً إليمانه بالوحي وفهمه له من ناحية، وفهمه لظواهر الوجود 
الكوني وســننه وقوانين حركتــه من ناحية أخرى، فهــو القارئ لهما. ومن ذلك مــا ورد عن اإلمام 

كما هو الحال في الشــريعة العتيقة، شريعة بني إسرائيل التي اتسمت بالتشديد لتقييد بني إسرائيل ومعاقبتهم على انحرافهم   (1)
بعد أن أعطوا كل ما أرادوا.
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ا سمع «ال حكم ِإال هللا»: «هذا القرآن ِإنَما هو خط  هُ قال لَمعلي بن أبي طالب ـ كرم اهللا وجهه ـ أَن
مســطور بين دفتين، ال ينطق، ِإنَما يتكلم به الرجال»(1)، وهي إشــارة منــه ‰ إلى قضية معرفيّة 
خطيرة، وهــي أنّ عقول النــاس وثقافاتهم وخبراتهــم ومعارفهم وتجاربهم هي التــي تصوغ معاني 
النصوص في تفسيراتهم أو تحّدد دالالتها في مناهجهم إذا لم يكن منهج، والمنهج في هذا المحدد 
هو ـ الجمع بين القراءتين ـ وهذا الجمع ال يتضح ـ تماماً ـ ِإال بالكشف عن البعد الغيبّي في حركة 
الواقع، بحيث تتحول المعرفة الغيبيّة الــواردة في القرآن المجيد إلى قوانين تدرس ويجري تداولها 
فــي المجتمع العلمّي بشــكل موضوعــي، وذلك بعــد أن يتميز ما هو غيب بالنســبة لنا ولنســبيّتنا 
ومحدودّية بشــرّيتنا، وهو غيب يكشف عنه الزمن، وبين ما هو غيب مطلق يختّص به سبحانه وحده. 
دات منهاجيّة من القرآن المجيد صالحة لالطراد واالنعكاس  وهنا سوف نتمكن من اســتخالص محد
كمبدأ «الالمصادفة والالعبثيّة»، ومبدأ «الســننيّة»، وحاكميّة الكتاب التي تجعل من السنّة النبوّية 
تطبيقاً يهيمن على حركته الكتاب؛ فال ُيمكن أن يكون هناك تعارض بينهما وال تناسخ وال خروج عن 

منهج الكتاب وال زيادة عليه؛ «إذ الزيادة على النّص نسخ»(2).

وحين نقــوم بعمليّة «الجمع بيــن القراءتين» نَجد أن أعلــى مراتب القيم التــي دل الكتابان ـ 
المسطور والمخلوق ـ عليها ثالث هي:

التوحيد. •
التزكيّة. •
العمران. •

فالتوحيد هللا تعالى، فهو اهللا الخالق البارئ المصور الحّي القيّوم ذو الجالل واإلكرام.

والتزكيّة لإلنســان المســتخلف الذي أنيطت به مهمات الخالفة واألمانــة واالبتالء والعمران، 
وال يتحقق شيء من ذلك بدون التزكية.

والعمران للكون المسّخر ليكون ميدان الخالفة ومجال االبتالء ووعاء العمران.
وهذه القيم ـ في حقيقتها ـ مقاصــد وقيم حاكمة، ففيها ُتبرز مقاصــد الحق من الخلق الذي 
ــدى، ونهى عن الفساد في األرض. هذه المقاصد  نفى عن نفسه العبث، ونفى عن خلق اإلنسان الس
يمكن أن تؤخذ ثالثتهــا منفصلة، ويمكن أن تندرج تحــت مفهوم «العبــادة»، إذ إن كال منها يمثل 

راجع: تاريخ األمم والملوك، أبو جعفر الطبري، بيروت: دار الكتب العلمية، 110/3.  (1)
ينظر: الغزالي، المســتصفى مــن علم أصول الفقــه، ص 95، القاهرة: المطبعــة األميرية، 1323هـ . يراجــع كذلك البحث   (2)
ه أخونا األستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز، أستاذ أصول الفقه في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  المستفيض الذي أعد

«الزيادة على النص»، وقد طبع في المدينة المنورة. 
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مظهرًا من مظاهر «العبادة». وقد كان من الضرورّي إدراك وإبراز هذه المقاصد باعتبارها المقياس 
الذي يقاس به الفعل اإلنســانّي منذ البداية، وأن تكــون األحكام التكليفيّة مبنيّة عليها، ومســتندة 
نة» ال تخفى على مطلع ـ  إليها، ومستفادة منها، ومفّرعة عنها. ومالحظة هذه المقاصد في «فقه الس
كما أنّها كانت بارزة تماماً في فقه قراء الصحابة والخلفاء الراشــدين، وبخاصة في فقه الشــيخين 
أبي بكر وعمر ^ واألمثلــة على ذلك كثيرة جدًا؛ إذ اتســم فقههما وفتاواهما بــرد الجزئيات إلى 
الكليّات بشكل تظهر فيه ـ بوضوح ـ مالحظة هذه القيم والمقاصد العليا، وتفريع األحكام المباشرة 
التكليفيّة ســواء العينيّة أو الكفائيّة عليها. ونجد مثل ذلك في كثير من فتاوى اإلمام علّي ـ كّرم اهللا 
وجهه ـ وبعض فتاوى ومواقــف ذي النورين ƒ فكل ما وصلنا من آثارهــم وفتاواهم كانت تالحظ 
هذه المقاصد الحاكمة بوضوح جلّي. وقــد يكون هذا األمر بارزًا في فقه كبار التابعين الذين أخذوا 

عنهم وعن أصحابهم من الصحابة؛ لكنه ليس بمستوى ظهوره في فقه الصحابة.

ولكن بعد أن وصل األمُر للفقهاء السابرين الذين عنوا بالمصطلحات وبالتفريق بين األدلة في 
قضايا القطع والظنّ، واستفادوا من ترجمة المنطق والفلسفة في بناء المصطلحات الفقهيّة وتدوين 
كتب الفقه؛ تغير الحال وســاروا باتجاه المصطلحات المقتبسة من الفلســفة والمنطق ليقال: «هذا 
واجب أو فرض، ومندوب أو مســتحب، وحرام أو محظور، أو خالف األولــى ومباح أو طلق». لتربط 
هذه المصطلحات بمعاني الثواب والعقاب أو المدح والذم ونحوها ولتقوم على القطعية أو الظنية في 
الدليل. ومــن هنا حدثت ثغرة في الفقه وأصوله، وغابت المقاصد أو انزوت لتظهر حين تظهر على 
يد الشــاطبّي، ولتنحصر بمقاصد المكلفين ـ عنده ـ حتى بــدت وكأنها مفرعة عن «المصالح» وهي 

ليست كذلك.

ومن هنا رأينــا ضرورة «العودة إلــى األمــر األول»(1)، واالنطالق من المقاصــد العليا والقيم 
الحاكمة لتقييم الفعل اإلنســاني، ثم إعطاءه الوصف المالئم له من كونه «ينبغي أن يفعل» أو «ال 
يفعــل» ونحو ذلك ـ كمــا كان كبــار األئمة يعبرون ـ قبل شــيوع النظــر إلى القضايــا المنطقيّة، 
والمصطلحات الفلســفيّة التي كان المتقدمون ينظرون إليها نظرة ثانوّية، فإنّ الخطر في إهمال أو 
تجــاوز بعضها أقل بكثير من تجــاوز المقاصد القرآنيــة العليا والقيم الحاكمة التي كرســت آياته 

إلرساء دعائمها.
ثانياً: في المســتوى الثاني ينبغــي النظر في مســتويات المقاصد العائدة إلــى المكلفين من 
«الضروريات» ـ و«الحاجيات» ـ و«التحسينيات». لتربط بالمقاصد العليا الثالثة: التوحيد، والتزكيّة، 
والعمران. وهنا ســيفتح الباب واســعاً أمام الفقهاء القادرين على إدراج كلّ ما يســتجد تحت هذه 

هذا تعبير أبي شامة المقدسي وعنوان كتابه (الرد إلى األمر األول)، الذي نشر مختصرًا ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية».   (1)
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المستويات، كما فعل الشيخ ابن عاشور حين أدرج «الحرية» ضمن المقاصد، وكذلك الشيخ الغزالي 
حين أدرج «المساواة وحقوق اإلنســان» في المقاصد. ويمكن أن نجد أمورًا يجب أن نغيّر وضعها في 

سلم ضرورات األمة وأولوياتها فيجري تعديل موقعها وفقاً لذلك.
ثالثاً: شّرك األصوليّون بين الكتاب الكريم والسنّة النبوّية المطهرة بما سموه «المباحث المشتركة 
ــنة»، وســوّوا بين لغتيهما وليسا ســواء؛ فلغة القرآن هي لغة كالم اهللا تعالى القديم  بين الكتاب والس
ى بــه، المتعبّد بتالوته، المعجز، الذي ال تجوز قراءته وال روايته بالمعنى، وهو قد نزل  المطلق المتحد
بلسان رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ـ وال شــك ـ ولكن اللغة حين يتكلم بها العليم الخبير الخالق البارئ المصور 
الحي القيوم شــيء، وحين ينطق بها عبده ورســوله شــيء آخر، وحين ينطق بها إنسان آخر فهي شيء 
ثالث؛ ولذلك ما كان ينبغي أن يشــّرك بين كالم اهللا وكالم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص في كل تلك األحكام بإطالق 
ومن دون قيود أو تحفّظ، فالفروق الدقيقة المهمة بينهما ال تســمح بذلــك على اإلطالق، وإن كان كل 
منهما صادرًا عن مشــكاة واحدة. إن هذا التشــريك بينهما قــد أدى إلى غبش لــدى البعض في فهم 
العالقة بينهما بوضوح في بعض األحيان، باعتبار القرآن المجيد المصدر المنشــئ لألحكام، والســنّة 
النبوّية المصدر المبيّن على ســبيل اإللزام. فليسا سواء، َوأَنهُ يســتحيل أن يقع تعارض أو تناقض بين 
المبين والمبين. وأنّ القرآن مصّدق ِلما بين يديه ومنه الســنّة النبوّيــة، ومهيمن على ذلك كله، فهي 
تدور حوله وترتبط به وال تتقدمه. إنّ ذلك الغبش في تحديد العالقة بينهما أدى إلى بروز تلك األقوال 
الغثّة بوقوع النســخ المتبادل بين الكتاب والســنّة، أو ما كان يردده القائلون من أن «الكتاب أحوج إلى 
الســنة من الســنة إلى الكتاب»، أو أنها قاضية عليه(1)، وغير ذلك من أقوال غثّــة غير مقبولة جعلت 
العالقة بين الكتاب والســنّة تبنى على األفــكار المنطقيّة المتعلقة «بالقطع والظــن» ال على التحديد 
القرآني الدقيق الوارد في اآليتين: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > = < ﴾ 

[النحل: 44]، ﴿ ? @H G F E D C B A ﴾ [النحل: 89].

لذلك فإننا في أصول «فقه األقليات» نود أن يعاد النظر في تحديد العالقة بين الكتاب الكريم 
والسنّة النبوّية؛ فالكتاب الكريم ال بد أن يحّرر من أسر الكثير من األقاويل والتفسيرات والتأويالت، 
وينبغي أن ينظر إلى لغته خارج دائرة القاموس العربّي الجاهلي، ويستنبط فقه لغته من داخله، كما 
ال ذو  استنبط نظمه وإعجازه من داخله، وهو ميسر تيســيرًا إلهيّا للمّدكرين، وإذا قيل: «القرآن حم
وجوه»(2)، فذلك بعض إعجازه، وشيء من كرمه وفيضه، والبشــرّية اليوم أحوج ما تكون إلى هداية 
هــذا الكتاب ـ المنفتح علــى الزمان والمكان واإلنســان ـ ليعالج مشــكالتها، ومعضالتها، ويداوي 

أمراضها، ويجيب عن سائر تساؤالتها.

راجع: الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي، تحقيق: عبد اهللا دراز، بيروت: دار المعرفة، 26/4.   (1)
راجع: الدر المنثور في التفسير المأثور، السيوطي، بيروت: دار الكتب العلمية، 1990، 41/1.  (2)
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أما األدلّــة األخرى ـ عدا الكتاب والســنّة ـ التي وصفت بالفرعيّة والثانوّيــة، والمختلف فيها، 
والتي بلغ األصوليون بها إلى أيامنا هذه ما يقرب من سبعة وأربعين دليًال(1).

َفِإنها وســائل بعضها ينــدرج في دائرة الوســائل المنهجيّــة، وبعضها يندرج فــي دوائر الفهم 
والتفســير والتأويل والبيان، يســتفاد بها بقدر مــا تقوى رابطتهــا بالكتاب الكريــم وبيانه النبوي 

والمقاصد والقيم العليا.

لذلك فقد يكون من المناســب تقديم بعض المحددات المنهاجيّة المساعدة على قراءة الكتاب 
الكريم قراءة سوف َتمّدنا بالكثير من القواعد المنبّهة على اكتشاف المقاصد وإعمالها، والمساعدة 
ـ ، وفي ما يلي بعض هذه المحددات،  على بناء قواعد أصول فقه األقليات واألكثريات ـ إن شــاء اهللا 

لعلها تصلح نماذج للبحث والكشف عن محددات أخرى:
الكشف عن الوحدة البنائيّة في القرآن(2)، وقراءته باعتباره معادًال للكون وحركته، واعتبار  ـ  1

الســنّة النبوية الصادرة عن المعصــوم ملسو هيلع هللا ىلص تطبيقاً لقيم القرآن، وتنزيــًال لها في واقع 
معيّن، والنظر إليها باعتبارهــا وحدة في ذاتها، متّحدة مع القرآن، بياناً له وتنزيًال لقيمه 

في واقع نسبّي محّدد.
االعتراف ِبحاكمية الكتاب الكريم وأسبقيته، َوأَنهُ قاض على ما سواه بما في ذلك األحاديث  ـ  2

واآلثار ومهيمن على كل ما عــداه. فإذا وضع الكتاب الكريم قاعدة عامة ـ مثل مبدأ «البر 
والقسط» في عالقة المســلمين بغيرهم ـ ووردت أحاديث أو آثار يتناقض ظاهرها مع هذا 
المبــدأ: كالمزاحمة في الطريق، أو عدم رّد التحية من غير المســلمين بمثلها أو أحســن 
منهــا، يتعين األخذ بما في الكتــاب، وتؤول األحاديث واآلثار الصحيحــة إن أمكن تأولها، 

وتخضع لهيمنة الكتاب وتصديقه في سائر األحوال.
االنتباه إلى أن القرآن المجيد قد اســترجع تراث النبوات، وقام بنقده وتنقيته من كل ما  ـ  3

أصابه من تحريــف، وأعاد تقديمه منقّحاً خالياً من الشــوائب، وذلــك لتوحيد المرجعيّة 
للبشــرّية. وذلك هو تصديق القرآن على ميراث النبوّة كلّه وهيمنته عليه، فحتى حين نأخذ 
بشيء من شــرع من قبلنا، فال ينبغي أن يؤخذ إال ما قام القرآن بالتصديق عليه، والهيمنة 

عليه من جميع النواحي كذلك واالعتداد به.

راجع القاسمي في رسالته في الجرح والتعديل.  (1)
راجع: ما نقله ابن هشام، حيث يقول أبو علي الفارسي: «إنما صح ذلك؛ ألن القرآن كله كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر الشيء   (2)
 b a ` _ ﴿ :وجوابه ﴾ R Q P O N M L K ﴿ :في ســورة وجوابه في ســورة أخرى نحو

c ﴾. راجع: مغني اللبيب، ابن هشام األنصاري، القاهرة: المطبعة األزهرية، 1317هـ ، ص 185.
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ــل الغائية في القرآن الكريم: وهي التي تربط الواقع اإلنســانّي المرئي بالالمرئي (عالم  ـ  4 تأم
الغيــب) وتزيل فكرة العبــث والمصادفة وعدم التعليــل. وذلك ما يمكن من إدراك وتفســير 
العالقات بين الغيب والشهادة، وبين النّص المطلق ـ وهو القرآن ـ والواقع اإلنساني النسبي، 
وتوِجد نوعاً من الكشــف عن الفارق الدقيق بين إنسانيّة اإلنســان في كينونته وبين فردّيته. 
فاإلنسان باعتبار فردّيته مخلوق نسبّي، وهو باعتبار إنسانيّته مخلوق كوني مطلق. ومن هنا فإن 
قضاياه ومشكالته ال بد أن تالحظ فيها سائر الجوانب، وتربط بالغايات والمقاصد والحكم.

االنتباه ألهمية البعدين الزماني والمكاني في كونيّة الخلق اإلنساني. ففي الجانب الزماني أكد  ـ  5
هما جزءًا من  القرآن ذلك البعد بتعقيبه على تحديد األشهر باثني عشر شهرًا ومنع النسيئة فعد
الدين القيّم. وفي الجانب المكاني جعل لنا أرضاً محّرمة وأرضاً مقّدسة، وأرضاً ليست كذلك 
فما هي بالمحرمة وال بالمقدسة. وفي هذا اإلطار يمكن أن تفهم فكرة امتداد اإلنسان منذ خلق 
آدم وحواء حتى دخول الجنة أو النار والعياذ باهللا. إنّ ذلك االمتداد هو الذي يربط بين كونيّة 

القرآن وكونيّة اإلنسان، ويعطي كًال منهما صفة: «اإلطالق» المناسبة له.

االنتبــاه إلى وجود منطق قرآني كامن فــي القرآن، ويعتبر النظم القرآني والتناســب بين  ـ  6
اآليات والسور بعض تجلياته، ومؤشرات على قواعده المبثوثة في ثنايا الكتاب الكريم، وأنّ 
اإلنسان قادر ـ بتوفيق اهللا 8 ـ على الكشف عن قواعد ذلك المنطق، لتساعده في تسديد 
عقله الذاتي وترشيد حركته في الحياة. كما أنّ هذه القواعد ذاتها ُيمكن أن تشكل قوانين 
تعصم العقل الموضوعي من الشــذوذ والشرود والخطأ واالنحراف، وهذا المنطق القرآنّي 
يســتطيع أن يوِجد قاعدة مشــتركة للتفكير بين البشر تســاعدهم على الخروج من دوائر 
هيمنة العقل الذاتي القائم على مسلّمات تقليد اآلباء وتراثهم، وما يتبع ذلك من مسلّمات 
قبليّة يستطيع المنطق القرآني أن يخرجهم منها إلى المنطق االستداللي أو البرهاني الذي 

تشتّد حاجة المجتهد الفقيه إليه.

االلتزام بالمفهوم القرآني للجغرافيا: فاألرض هللا واإلسالم دينه، وكل بلد هو «دار إسالم»  ـ  7
بالفعل في الواقع الحاضر، أو «دار إسالم» بالقوة في المستقبل اآلتي. والبشرية كلها «أمة 
ة دعوة» نحن ملزمون بالتوّجه  ة» قد اعتنقت هذا الدين، أو «أمة مل ا «أم إســالم»: فهي ِإم

ة دعوة». ة إجابة، وأم إليها لقبوله. فالناس ما بين «أم
اعتبار عالميّة الخطاب القرآني: فالخطاب القرآني يخالف خطابات األنبياء السابقين التي  ـ  8

كانت خطابات اصطفائيّة موّجهة إلى أمم مصطفــاة أو قرى مختارة. أّما الخطاب القرآني 
فقد تدرّج من الرســول ملسو هيلع هللا ىلص إلى عشــيرته األقربين، إلى أمّ القرى وَمن حولها، ثم إلى 
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الشــعوب األميّة كلّها، ثم إلى العالم كلّه(1). وبذلك صار هو الكتاب الوحيد الذي يستطيع 
أن يواجه الحالة العالميّة الراهنّة. إنّ أّي خطاب يوجه إلى عالم اليوم ال بد أن يقوم على 
قواعد إنســانية وقيم مشــتركة، وأن يكون منهجيّــاً، أي خطاباً قائماً علــى قواعد ضابطة 
 ر هذه الشروط ِإالللتفكير الموضوعي. وليس هناك كتاب على وجه األرض يستطيع أن يوف

القرآن المجيد ذاته.
التدقيــق في الواقع الحياتــي ِبمركباتــه المختلفة باعتباره مصدرًا لصياغة الســؤال واإلشــكال 
الفقهّي، أو «تنقيح المناط» ـ كمــا يقول األقدمون ـ وتخريجه وتحقيقه. وما لم ُيفهم هذا 
الواقع بمركباته كلّها فإنّه من المتعذر صياغة اإلشــكال الفقهّي بشــكل مالئم بحيث يمكن 
الذهاب به إلى رحاب القرآن الكريم لتثويره واستنطاقه الجواب. ففي العصر النبوّي كان 
الواقع يصوغ الســؤال فيتنّزل الوحي بالجواب؛ أّما في عصرنا هذا فإنّ الوحي بين أيدينا، 
ونحتاج إلى أن نتقن صياغة إشكاليّاتنا وأسئلتنا لنذهب بها إلى القرآن الكريم ونستنطقه 
الجواب عنها، ونستنطق من ســنّة الرســول ملسو هيلع هللا ىلص فقه التنزيل ومنهجيّة الربط بين النّص 

المطلق والواقع النسبي المتغيّر نوعاً وكّماً.
دراســة القواعد األصوليّة بكل تفاصيلها وفي مقدمتها مقاصد الشريعة، والقواعد الكلية،  ـ  9

وذلك في محاولة لالســتفادة بها في صياغة وبلورة أصول مبــادئ فقه األقليات المعاصر. 
وال بد من تكييف الدراســة للمقاصــد، وربطها بالقيم العليا الحاكمــة، ومالحظة الفروق 

الدقيقة بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين، ووضع كل منها موضعه.
اإلقرار بــأن فقهنا الموروث ليس مرجعاً نهائياً للفتــوى أو صياغة الحكم في مثل هذه  ـ  10

األمور، بل هو ســوابق فــي الفتوى وفــي القضاء ُيمكن االســتئناس بها واســتخالص 
منهجيتهــا والبناء على مــا يصلح البناء عليــه منها. فإن ُوجد فــي كالم األقدمين ما 
يناســب الواقع، ويقارب روح الشــرع وتدلّ عليه أصوله وقواعده اســتؤنس به ـ تأكيدًا 
للتواصل واالستمرارية بين أجيال األمة ـ من دون أن ُيرفع إلى مستوى النّص الشرعي 
أو يؤثر في دوره، أو يعتبر فتوى مطابقة في القضيــة المتناَولة. وال غضاضة إذا كان 
سلفنا ال يملكون جواباً إلشــكاليات لم يعيشــوها، ووقائع لم تخطر لهم على بال مثل 

قضايانا المعاصرة.
اختبار هذه األصول في الفقه الذي نتداوله في الواقع العملي، فلكلّ حكم فقهّي أثر  ـ  11

إذا كان استخالص الفتوى من مصدر التشريع وتم وفقاً  في الواقع قد يكون إيجابيّاً 

ينظر: رسالة الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، القاهرة: دار التراث، 1982.  (1)
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لقواعد منهجيّة ضابطة، وقد يحدث خـلل في أي مســتــوى من المســتويات، فيكون 
األثر المترتب علــى الفتوى أو على الحكم فــي الواقع أثرًا ســلبيّاً، فتجب مراجعته 
للتأكد والتحرير. وبذلك تكون عمليّة اســتنباط األحــكام وتقديم الفتاوى عبارة عن 
جدل متواصــل بين الفقــه والواقع، فالواقع مختـبر يســتطيـع أن يبيّــن لنا مالءمة 
الفتوى أو عدم مالءمتها، أو ما قد يترتب عليها مــن حرج. وبذلك يمكن أن يندرج 
في إطار «فقه األقليات» وأصوله «فقه الموازنات» و«فقه األولويات» و«فقه المآالت» 

و «فقه الواقع».

إن المنشــغل بقضايا «فقه األقليات» ال بــد له من المهارة في منهــج التعامل مع الكتاب  ـ  12
والسنة، كلّياته وجزئياته بشكل يجعله قادرًا على الوصول إلى الدليل الجزئي في المسألة، 
من دون غفلة أو تجاوز للكليات أو الدليل الكلي أو تعارض بين الكلي والجزئي. وال شــّك 
أن علــوم «مقاصد الشــريعة» وتخريج الفروع علــى األصول والقواعــد الفقهية» والجدل 
والفروق إضافة إلــى علم أصول الفقه إجماالً «تشــكّل موارد أساســية ال يســتغنى عنها 
لتحقيق هذه المهارة. لكن الفقيه في حاجة ماسة إلى تحديد القواعد والوسائل األساسية 
التي يســتطيع االســتفادة بها في المســألة المطروحة عليه. على أن هناك قواعد عديدة 
تركها األصوليون لمن بعدهم مــن دون أن يفرعوا عليها كثيرًا لعدم اإلحســاس بالحاجة 
الماسة إلى التفريع الزائد عليها في عصورهم الختالف المسائل واإلشكاالت، إضافة إلى 
خوفهم وحذرهم الشديد من أن يستغلها فقهاء الســلطان إلضفاء الشرعية على ما يريده 
الســالطين فيحصرها الفقهاء في جزئيات محدودة تالفياً لذلــك فيتحول ـ عندهم ـ من 
الكلي إلــى الجزئي. وبعض هذه القواعــد مهم جدًا لفقيه األقليات إذا اســتطاع الوصول 
إليها، ودراستها وإعمالها ـ بعد ذلك ـ فقد توفّر عليه جهدًا كبيرًا وتفتح له أبواباً واسعة، 

ومنها على سبيل المثال:

«اعتبــار المصالح ودرء المفاســد» وهــي القاعدة الذهبيــة التي أرجع اإلمــام «العز بن 
عبد الســالم الفقه ـ كلّه ـ إليها(1)، والمصالح والمفاســد في محيط األقليات، وفي هذا العصر 
ال يجرى تقديرها وفقاً لآلراء والتأمالت واالنطباعات أو التخمينات أو القياس على ما فات، بل 
ال بد من االســتفادة من العلوم االجتماعية المعاصرة لتقدير هذه األمور بشكل مناسب وتحديد 
ما هو مصلحة وما هو مفسدة بشــكل ســليم ودقيق؛ ليقوم الفقهاء األكفاء بعد ذلك في تقييم 
ــنة النبوية المطهرة  تلك األمور ومعايرتها ِبمعاييــر القرآن المجيد وبياناته وتطبيقاته في الس

ينظر: األشباه والنظائر، للسيوطي، بيروت: دار الكتب العلمية، 1983، ص 7 - 8.  (1)
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والنظر في السوابق التاريخية إن كان لها سوابق أو نظائر وإعطائها التقييم الشرعي المناسب. 
وهــذه القاعدة أو األصل اســتنبطت من آيــات كريمة كثيرة، على ســبيل المثــال قوله تعالى: 
والتســخير  الصالــح  العمــل  آيــات  وســائر  [البقــرة: 29]   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿
واالستخالف واالبتالء، وحلّ الطيبات وتحريم الخبائث. كما تشهد لها السنن المبينة والمؤكدة 
ِلما جاء في القرآن المجيد من آيات وهي كثيرة جدًا. لذلك اعتبر العلماء هذه القاعدة قاعدة 
جامعة كلية قطعية بشروطها التي أشــرنا إليها. وهي من النماذج األساسية في تضافر وتداخل 
العلوم والمعارف االجتماعية مع العلوم والمعارف النقلية. وتتفرع عنها قواعد كثيرة أخرى، مثل 
ة، أو الجماعــة تقّدم على  درء المفاســد مقدم على جلــب المصالح»، وقاعدة «مصلحــة األم»
مصالح األفــراد إذا وقع التعارض بينهمــا»، وقاعدة «تقديم المصالــح الدائمة على المصالح 
الظرفية الموقتة»، وقاعــدة «يجوز في ما ال يمكــن تغييره ما ال يجوز في مــا ُيمكن تغييره»، 
وقاعدة «َيغتفر في الدوام واالســتمرار ما ال يغتفر في االبتداء»، ومثل قاعدة «التجاوز عما تعّم 
به البلوى»، وقاعدة «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً»، وقاعدة «ال عبرة بالظن البين خطأه»، 
وقاعدة «يغتفر في الوســائل ما ال يغتفر فــي المقاصد»، وقاعدة «ال ينكــر المختلف فيه َوِإنَما 
ينكر المجمع عليــه»، إلى قواعد كثيرة أخــرى يمكن أن تندرج تحتها آالف الفروع والمســائل 
الجزئية إذا اجتمعت مجموعة من العلماء في مختلف التخصصات، ودرســت هذه القواعد، وما 

ع عنها، أو يخرج عليها من مسائل. يمكن أن يتفر
وهناك قاعدة أخــرى دل القرآن المجيد عليها وبينت الســنة النبويــة المطهرة مضمونها 
وشــيئاً من تطبيقاتها، وهي قاعــدة «ال ضرر وال ضرار» وهــي في جملتها تعني: أن اإلنســان 
ال يطالب بقبول وقوع أو إيقاع الضرر على نفسه أو ماله أو أي شيء من ضروراته أو حاجياته، 
ا  هُ ليس له اإلضــرار بغيره، أو إيقاع الضرر على الغير في أي شــيء ِممأو تحســينياته. كما أَن
ذكرنا. وقد دلت عليها إشارات كل اآليات المتعلقة بالعدل، وعدم االعتداء، وحفظ الضروريات 
 ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç ﴿ تعالــى:  وقولــه  اإلنســانية،  والحاجيــات 
[البقرة: 190] وقولــه تعالى: ﴿ ¬ ® ¯ ° ﴾ [التوبة: 36] وقوله تعالى: ﴿ ³ ´ 
μ ¶ ﴾ [البقرة: 279]. كما جاءت السنة مبيّنة ِلما في القرآن في هذا المجال، فقال ژ : 
«ال ضرر وال ضـــرار»(1)، وقــد تفرعت عنهــا مجموعة مــن القواعــد، منها «الضــرر يزال» 
و«الضرورات تبيح المحظورات»، و«ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها»، و«المشقة تجلب التيسير»، 
و«تصرف اإلمام على الرعية منــوط بالمصلحة»، و«رفع الحرج»، و«األخــذ باألخف» فكلّ هذه 

رواه مالك في األقضية، باب: القضاء في المرفق، رقم: 1461. وابن ماجه في األحكام، باب: من بني في حقه ما يضر ِبجاره،   (1)
رقم: 2341.
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القواعد(1) إذا أدرك الفقيه مداركها ومواردها واجتمع لها فقهاء يدركون هذه الجوانب وأعانهم 
عليه علمــاء اجتماعيات من تخّصصات مختلفة، فإن ذلك ســوف ييســر على المســلمين خارج 
المحيــط الجغرافي اإلســالمي أمورهــم، ويعينهم على أن يحيــوا حياة إســالمية طيبة، وتنمو 
مجتمعاتهم بشكل طبيعي من دون تناقض أو تعارض مع المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها. 
فاألصل في الشــريعة التخفيف، ووضــع اإلصر واألغالل؛ فــكلّ حرج في الحــال أو في المآل 
مرفــوع، ونحن في حاجة إلى أن نُحســن التمييز بين ما هو حرج وبين المشــاّق المحتملة التي 

تصاحب التكليف عادة.
ا الكليــات القرآنية التي ال ينبغــي أن تغيب عن أذهــان الفقهاء فــرادى أو مجتمعين فهي:  أَم

التوحيد، التزكية، العمران.
إن كل ما خلقه اهللا، هللا ملكاً، وللعباد انتفاعاً. ـ  13
األصل حلّ الطيبات ِإال ما استثني. ـ  14
األصل تحريم الخبائث ِإال ما استثني. ـ  15
األصل حاكمية الكتاب فال يستقل أي دليل بالتشريع خارج دائرة حاكميته. ـ  16
د بن عبد اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فال نبّي وال رسول يأتي  ـ  17 األصل ختم النبوة ِبخاتم النبيين ســيدنا محم

بعده، ومن أدعى غير ذلك فهو كاذب.
ل لكلمات اهللا مطلقاً، فال تصــح أية دعوى لنســخ أو تبديل في القرآن،  ـ  18 هُ ال مبــداألصل أَن

فكلماته جل شأنه مثل سننه في كونه وخلقه لن تجد لها تبديًال ﴿  ! " # $ 
 5  43  21  0  /  .  -  ,  +  $  )(  '  &%
 I H G F E D CB  A @ ? > = <; : 9 8 7 6

K J ﴾ [يونس: 15] ﴿ 9 : ; > ﴾ [يونس: 64].
األصل في الشريعة اإلسالمية التخفيف، ووضع اإلصر واألغالل، فكلّ حرج أو ما يؤدي إليه  ـ  19

في هذه الشريعة مرفوع.
األصل في اإلنســان الحرية فال يســتعبد وال يستذل، وال يســجن وال تنتهك له حرمة من  ـ  20

الحرمات، أو يتلف له عضو أو يؤذى في نفسه أو جسمه إال بدليل شرعي.

ينظر في هذه القواعد: السيوطي، األشباه والنظائر. ابن نجيم، األشباه على النظائر. مصطفى الزرقا، شرح القواعد الفقهية.  (1)
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اســتحضار العهــد مــع اهللا ﴿ 6 7 8 9 : ; > = < ? @  ـ  21
 ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  GF  E  DC  B  A

[األعراف: 172].

االستخالف اإللهي لإلنسان وتسخير المسخرات له ﴿ ! " # $ % &  ـ  22
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '

6 87 9 : ; > = < ﴾ [البقرة: 30].

االئتمان اإللهي لإلنســان ودالالته ﴿ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸  ـ  23
Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [األحزاب: 72].

األصل عدم التكليــف ِإال بدليل ﴿ 6 7 8 9 : ; > = < ? @  ـ  24
 ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  GF  E  DC  B  A

[األعراف: 172].

األصل في التكليف االبتالء ﴿ z y x w v u t s r q p ﴾  ـ  25
[المائدة: 48] ﴿ + , - . / 0 1 32 4 5 6 ﴾ [الملك: 2].

الجزاء ﴿ ã â á à ﴾ [النجم: 41] ﴿ E D C B ﴾ [الواقعة: 24]. ـ  26

األصل هــو الَحقّ والحقيقة: فــال عبث في أي حكــم ﴿ v u t s r q ﴾  ـ  27
[آل عمران: 191] ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [المؤمنون: 115].

اإلصــالح ﴿  Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä ﴾  ـ  28
[هود: 88].

األصل هو الغائيــة ﴿ H G F E D C ﴾ [الذاريات: 56] فــال مجال للعبث  ـ  29
وال لفقه ال غاية له.

األصل حلّ الطيبات ِإال ما اســتثني، وتحريم الخبائث ِإال ما اســتثني ﴿ E D  ـ  30
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

 [ Z Y X W V U T S R Q

 h  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \

 .  -  ,  +  * ﴿ [األعــراف: 157]   ﴾ p  o  n  ml  k  j  i

/ ﴾ [األنعام: 119].



أ. د. طه جابر العلواني 647مدخل إلى فقه األقليات

:ájQhô°†dG  iôÑμdG  á∏Ä°SC’G

م من قواعد  لقد حاولنا حصر «األســئلة الكبرى» التي على الفقيه استحضارها مع سائر ما تقد
ى للنظر في  وأصول عند النظر في أية مسألة حادثة من مســائل األقليات؛ لنؤكد على أن من يتصد
«فقه األقليات» يحتاج إلى التأمل في هذه األسئلة الكبرى التي يثيرها هذا الموضوع، ليحسن تنقيح 

المناط وتحقيقه، ويصيب حكم اهللا تعالى في الموضوع ما استطاع، ومن هذه األسئلة:
كيف يجيب أبناء األقليّة بدقة تعكس الخاص بهم والمشــترك مع اآلخرين عن السؤالين: من  –

نحن؟ وماذا نريد ليكونوا على وعي تام بمقومات هويتهم؟
ما هي طبيعة النظم السياســية التي تعيش «األقليّة» في ظلها؟ أهي ديمقراطية أو وراثية أو  –

عسكرية؟
ما هي طبيعــة األكثرّية التي تعيش األقليّة بينها، أهي أكثرّية متســلطة تســتبد بها مشــاعر  –

الهيمنة والتفرد، وعدم الرغبة في رؤية اآلخرين يحتفظون بخصوصياتهم أو يســتمتعون بها؟ 
أم هــي أكثرّية تعمــل على تحقيق تــوازن متحرك تحكمه قواعد مدروســة، تقــدم ضمانات 
لألقليّات وخصوصياتها؟ وما حجم تلك الضمانات؟ وما هي آليات تشغيلها والحصول عليها؟

مــا حجم هذه األقليّة التي يــراد التنظير الفقهي لها على المســتويات المختلفة: البشــرّية  –
والثقافيّة واالقتصادية والسياسيّة؟

ما هي طبيعة التداخل المعاشــي بين أطراف المجتمع؟ هل تتداخــل األقليّة مع األكثرّية في  –
الموارد والصناعات والمهن واألعمال و (الحقــوق والواجبات)، أو أنّ هناك َتمايزًا من خالل 

سياسات تسعى إلى إيجاد وتكريس الفواصل في هذه الجوانب؟
ما طبيعــة الجغرافيا الســكانية؟ هل هنــاك تداخل؟ أو أنّ هنــاك فواصل وعــوازل طبيعيّة أو  –

مصطنعة؟ وهل هناك موارد طبيعيّة خاصة باألقليّة أو باألكثرّية؟ أو أنّ هناك مشاركة في ذلك؟
هل تتمتع األقلية بعمق حضاري وهوّية ثقافيّة تؤهل ـ ولو في المدى البعيد ـ للهيمنة الثقافيّة؟  –

وما أثر ذلك لدى األكثرّية؟
هل لألقليّة امتداد خارج حدود الموطن المشــترك، أو هي أقليّة مســتقلة ال امتداد لها؟ وما  –

تأثير ذلك في الحالتين؟
هل لألقليّة فعاليّات وأنشــطة تحرص على التميّز بها؟ وما هي تلــك الفعاليّات؟ وما أثرها  –

على مشاعر األكثرية نحوها؟
هل تستطيع األقلية ممارسة تلك الفعاليّات بشكل عفوّي وتلقائّي، أو ال بد من قادة ومؤسسات  –

من بينها تساعدها على تنظيم ممارستها لتلك الفعاليات؟
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ما هو الدور الذي تلعبه هذه المؤسســات أو التنظيمات أو القيادات في حياة األقليّة، هل هو  –
تسليط مزيد من الضوء والتركيز على هوّيتها الثقافيّة وخصوصياتها؟

هل تصبح هذه المؤسسات وسيلة لتكوين شبكة من المصالح لدى القائمين عليها، قد تساعد  –
على استمرار التركيز على خصوصيات األقليّة، وإقناعها بأنّ الخصوصيّة الثقافيّة هي المبرر 
والمسوغ العتبارها أقليّة؟ وهل يعود ذلك عليها بمشاعر سلبية أو إيجابية تجاه خصوصياتها؟

هل ســتوصل هذه المؤسسات ـ من دون أن تشــعر ـ أبناء األقليّة إلى طرح سؤال خطير حول  –
مدى قيمة وأهميّة هذه الخصوصيات، ولم ال نتجاوزها فنريح ونســتريح، أو نعمل على إقناع 

األكثرّية بها؟ وما الذي يترتب على ذلك في الحالتين؟
إذا كانت األقليّة ُتمثّــل مزيجاً من جذور تاريخيّة وعرقيّة مختلفة، فكيف يمكن تحديد معالم  –

هوّيتهــا الثقافيّة من دون الوقــوع في خطر دفع جمهورهــا إلى حالة الذوبــان في اآلخر أو 
االنكفاء على الذات؟

كيف يمكن إيجاد الوعي الضروري لتجاوز األقليّة ما قد يحدث من ردود أفعال لدى األكثرّية  –
نتيجة بعض المواقف ذات العالقة باألكثرية، وامتصاص سلبيات هذه األمور من دون التفريط 

بإيجابياتها؟
كيف يمكن إنماء الفعاليّات المشــتركة بين األقليّة واألكثرّية؟ وما هي المستويات التي يجب  –

مالحظتها في هذه المجاالت؟
كيف يمكن الوصل والفصل بين مقتضيات المحافظة على الهوّية الثقافيّة «الخاصة» والهوّية  –

الثقافيّة «المشتركة»؟
ماذا على األقليّة أن تفعل لتمييز ما يمكن أن يتحول إلى مشــترك مــن أجزاء ثقافتها؟ وما  –

الذي تســتطيع أن تتبناه من المشترك المأخوذ من ثقافة األكثرّية؟ وما هو دور األكثرّية في 
هذا؟

هل هنــاك تاريخ صراعي بين ما تنتمــي األكثرية إليهم ومن تنتمي األقليــة إليهم، أو ليس  –
هناك شيء من ذلك؟

هل لألقلية عمق خارج الوطن المشترك تتناقض ومصالحه أو توجهان معاً مصالح وتوجهات  –
األكثرية، وماذا على األقلية أن تفعل في سائر األحوال؟

وبناء على هذه األســئلة والتوضيحــات الضرورية المتعلقة بالمنهج، وبتحقيــق المناط، وبحجم 
األســئلة المثارة، نســتطيع التأكيد أن كثيرًا من االجتهادات الفقهية القديمة التي نشــأت في عصر 
تفّرد الدولة اإلسالمية بالقطبية لن تسعفنا كثيرًا في تأسيس فقه أقليات معاصر، مع احترامنا لتلك 
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االجتهادات، وإقرارنا بفائــدة البعض منها في حــدوده الزمانية والمكانية. بــل يلزمنا الرجوع إلى 
الوحي والتجربة اإلسالمية األولى، مع االســتئناس بأقوال بعض المجتهدين الذين عبروا عن الروح 
ســاً  اإلســالمية، وتحرروا من قيــود التاريخ أكثر من غيرهم، مــن دون اعتبار أقوالهم مصدرًا مؤس

لقاعدة شرعية حاكمة في «فقه األقليات».

:ºgô«¨H  ø«ª∏°ùªdG  ábÓY  »a  ¢SÉ°SC’G  CGóÑªdG  »a  IóYÉb

نت آيتان من القرآن الكريم قاعدة ذهبية في عالقة المســلمين بغيرهم، هما قول اهللا  لقد تضم
 ] \ [ ZY X W V U T S R Q P O N M L K J I ﴿ :تعالى
 q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  ❁  ^

u t s r ﴾ [الممتحنة: 8، 9].

قال ابن الجوزي (ت 597هـ): «هذه اآلية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمســلمين، 
هم، وإن كانت المواالة ـ الشرعية ـ منقطعة عنهم»(1). وجواز بر

وقــال القرطبي: «هذه اآليــة رخصة من اهللا تعالى فــي صلة الذين لم يعــادوا المؤمنين ولم 
يقاتلوهم... قوله تعالى: ﴿  W V ﴾ أي ال ينهاكم اهللا عن أن تبروا الذين لم ُيقاتلوكم...»(2).

وأكد ابن جرير (ت 310) على عموم اآلية في غير المسلمين من كل األديان والملل والنحل، فقال: 
 ﴾ Q P O N M L K J I ﴿ وأولى األقوال في ذلك بالصــواب قول من قال: عني بذلك»
 M  ﴿ اهللا 8 عّمم بقوله من جميع أصناف الملل واألديان أن تبروهم وتصلوهم وتقســطوا إليهم. إن
ص به بعضاً دون بعض»(3). جميع من كان ذلك صفته، فلم يخص ﴾ U T S R Q P O N

ر جلّ المفســرين «القســط» الوارد في اآلية بأنه العدل، لكن القاضي أبا بكر بن العربي  وفس
(ت 543هـ) أعطاه معنى آخر، باعتبار أن العدل واجب على المســلم تجــاه الجميع أعداءً وأصدقاءً، 
لقوله تعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª » ¬ ® ﴾ [المائدة: 8]. 
ا القســط في هذه اآلية فهو ـ عند ابن العربي ـ اإلحسان بالمال: ﴿ Y X ﴾ أي: تعطوهم  أَم
قســطاً من أموالكم على وجه الصلة، وليس يريد به العدل، فإن العدل واجب في من قاتل وفي من 

لم يقاتل، قاله ابن العربي»(4).

ابن الجوزي، زاد المسير، 39/8.  (1)
القرطبي: الجامع ألحكام القرآن، 43/18.  (2)

المصدر السابق، 43.7/18  (3)
تفسير القرطبي، 43/18.  (4)
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دت هاتان اآليتان األســاس األخالقــي والشــرعي والقانوني الذي يجــب أن يعامل به  لقــد حد
المســلمون غيرهــم، وهو البر والقســط لكل مــن لم يناصبهــم القتــال أو العــداء. وكل النوازل 
والمستجدات ينبغي محاكمتهما إلى ذلك األساس. وما كان للعالقة بين المسلمين وغيرهم أن تخرج 
عن اإلطار العام والهدف األســمى الذي من أجله أنزل اهللا الكتب وأرســل الرسل، وهو قيام الناس 
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ بالقســط: 
[الحديــد: 25]. فقاعدة «القيام بالقســط» قاعــدة مّطردة، ســواء تعلق األمر بإعطاء غير المســلمين 

حقوقهم، أو سعي المسلمين إلى أخذ حقوقهم.

áLôî oªdG  áeC’G

وبينت آية من الكتاب الكريــم اثنتين من خصائص أمة التوحيد همــا: الخيرية واإلخراج. قال 
ة  تعالى: ﴿ . / 0 1 2 ﴾ [آل عمــران: 110]. فهذه اآلية تدلّ علــى أن خيرية هذه األم
ة ُمخَرجة (بفتح  تتمثل فــي أن اهللا تعالى أخرجها للناس لتُخرجهم من الظلمات إلى النــور. فهي أم
الراء) ال ُمخِرجة (بكســرها)، وال تنفك خيريتها عن دورها الرســالي على هذه األرض المتمثل في 
«إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اهللا تعالى» كما لَخصه ربعي بن عامر ƒ أمام كسرى.

ــرون من الســلف ومن المتأخرين على حد ســواء االرتباط بيــن معنى الخيرية  وقد بيّن المفس
واإلخراج: عن عكرمة في تفسير اآلية قال: «خير الناس للناس، كان من قبلكم ال يأمن هذا في بالد 
هذا، وال هــذا في بالد هــذا، فكلما «أينما» كنتــم أِمن فيكم األحمر واألســود، فأنتــم خير الناس 
للناس»(1)، وقال ابن الجوزي: «كنتم خير الناس للناس»(2)، وقال ابن كثير: «المعنى أنهم خير األمم، 
وأنفع الناس للناس»(3)، وقال النّحاس: والتقديــر على هذا: «كنتم للناس خير أمة»(4)، وقال البغوي: 
ة للناس»(5)؛ وزاد أبو السعود األمر توضيحاً فقال: «أي كنتم خير الناس للناس، فهو  أي أنتم خير أم»
صريح في أن الخيرية بمعنى النفع للناس، وإن ُفهم ذلك من اإلخراج لهم أيضاً، أي أُخرجت ألجلهم 
ومصلحتهم»(6). وهو المعنى الذي استوحاه الخطيب فقال: «من رسالة هذه األمة أن ال تحتجز الخير 

لنفسها، وال تستأثر به حين يقع لديها، بل تجعل منه نصيباً تبر به اإلنسانية كلها»(7).

تفسير ابن أبي حاتم، 472/1، وقال المحقق: إسناده حسن.  (1)
ابن الجوزي: زاد المسير، 355/1.   (2)

الصابوني: مختصر تفسير ابن كثير، 308/1.  (3)
تفسر القرطبي: الجامع ألحكام القرآن، 171/4.  (4)

البغوي: معالم التنزيل، 121/1.  (5)
أبو السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم، 70/2.  (6)

عبد الكريم الخطيب: التفسير البياني للقرآن الكريم، 548/4.  (7)
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إن أمة هاتان أخص خصائصها ال يمكن أن تحدها أرض، أو يختص بها مكان، بل ال بد أن َتخرج 
إلى الناس، وتبلغ رســالة اهللا إلى العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة ليشاركها اآلخرون خيريتها، 
ومــا من اهللا به عليها.. فــأي كالم بعد ذلك عن «دار إســالم» و«دار كفر»، أو «دار إســالم» و«دار 
حرب» ـ بالمعنى الجغرافي لهذين المصطلحين ـ ِإنَما هو ضرب من التكلّف وتضييق آلفاق الرســالة 

وتجاوز لغايات الرسالة ال يصلح التشبث بمصطلحات فقهية لم يعد لها ما يسوغ التشبث بها.
بل إن مفهــوم «األمة» في شــرعنا ال يرتبط بالكم البشــري أو الحيز الجغرافي أصــًال، َوِإنَما 
يرتبط بالمبدأ اإلسالمي، حتى وإن تجسد ذلك المبدأ في شخص واحد؛ ولذلك استحقّ إبراهيم ‰ 
ة» في القرآن الكريم، لقنوته هللا وشــكره ألنعمه: ﴿ 5 6 7 8 9 : ;  وصف «األم

> = < ? ❁ H G F E D CB A ﴾ [النحل: 120، 121].
وقد أدرك بعض علمائنا األقدمين المغزى الذي نقصد إليه هنا، فربطوا تلك التحديدات بإمكان 
إظهار اإلســالم وأْمن المسلمين فقط. فليست لإلســالم حدود جغرافية، ودار اإلسالم هي كلّ أرض 
يأمن فيها المســلم على دينه، حتى ولو عــاش ضمن أكثرية غير مســلمة، ودار الكفر هي كلّ أرض 

ال يأمن فيها المؤمن على دينه، حتى ولو انتمى جميع أهلها إلى عقيدة اإلسالم وحضارته.
قال الكاســاني: «ال خالف بين أصحابنا ـ األحناف ـ في أن دار الكفر تصير دار إسالم بظهور 
د بن الحسن: «تصير دار  أحكام اإلســالم فيها»(1). أما دار اإلسالم فقال القاضي أبو يوســف ومحم
كفر بظهــور أحكام الكفر فيها»(2). وروى ابن حجر العســقالني (ت 852هـ) عن الماوردي رأياً ذهب 
فيه إلى أبعد من ذلك، فاعتبر أن اإلقامة في دار كفر يســتطيع المســلم إظهار دينه فيها أولى من 
اإلقامة في دار اإلســالم، ِلما في ذلك من القيــام بوظيفة جذب الناس إلى هذا الدين وتحســينه 
إليهم، ولو ِبمجرد االحتكاك والمعايشــة. «قال الماوردي: إذا قَدر «المســلم» على إظهار الدين في 
بلــد من بالد الكفر، فقد صــارت البلد به دار إســالم، فاإلقامة فيها أفضل مــن الرحلة منها، ِلما 

ُيترّجى من دخول غيره في اإلسالم»(3).
وعلــى كلّ حال فقــد كان اإلمام فخر الديــن الرازي موفّقــاً غاية التوفيق حيــن ذكر ما قاله 
الشاشــي وبنى عليه توجهه إلى تقديم بديل ممتاز عن تقسيم المعمورة، حيث قّسم األرض كلها إلى 
دار دعوة بدالً من «دار الحرب» ودار إجابة بدالً من «دار اإلســالم»، كما قّسم الناس إلى صنفين: 
أّمة الدعوة، وهم غير المسلمين، وأّمة اإلجابة وهم المسلمون(4). وعلى ذلك بنينا توجهنا إلى تقديم 

الكاساني: بدائع الصنائع، 131/7.  (1)
المصدر السابق، 131/7.  (2)

ابن حجر: فتح الباري 230/7.  (3)
انظر: التفسير الكبير (191/8) ط عبد الرحٰمن محمد، المطبعة البهية المصرية، 1938.  (4)



فـــقــــه الــتــوقــــع652 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

د بن الحسن الشيباني (ت 189هـ) للمعمورة إلى «دار إجابة» وهي الدار  بديل عن تقسيم اإلمام محم
التي تســكنها أمة اإلجابة بدالً من «دار اإلســالم» و«دار دعوة» للدار التي تسكنها أّمة الدعوة بدالً 

من «دار الحرب».

á«HÉéjE’Gh  QÉ°üàf’G

ا امتدح اهللا تعالى به عباده المؤمنين اإليجابية واالنتصار لحقوقهم، ورفض البغي والظلم،  َوِمم
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :وعــدم الرضا بالمذلــة والهوان. قــال تعالــى
 u ﴿ :[الشــعراء: 227]، وقال تعالى ﴾ Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä
z y x w v ﴾ [الشــورى: 39]. قال ابن الجوزي معلقاً على هذه اآلية األخيرة: «ليس للمؤمن 
أن يذلّ نفســه»(1) وقال ابــن تيمية: «...وضّد االنتصــار العجز، وضد الصبر الجــزع، فال خير في 
الصبر وال في الجزع، كما نجده في حال كثير من الناس، حتــى بعض المتدينين إذا ُظلموا أو رأوا 

منكرًا، فال هم ينتصرون وال يصبرون، بل يعجزون ويجزعون»(2).
فأّي رضا من المســلمين بالّدون، أو بالمواقع الخلفية، وأي ســلبية وانســحاب من التفاعل 
اإليجابي مع الوســط الذي يعيشــون فيه يناقض مدلول هاتين اآليتيــن الداعيتين إلى اإليجابية 

واالنتصار.

:(3)äÉ¡Ñà°ûªdG  QƒeC’G  ¢†©H  hCG  ¢ûÑ¨dG  π tªëJ

ولو اقتضت المشاركة اإليجابية لألقليّات المسلمة مع األكثريات َتحّمل نوع من المجاملة في نوع 
من الغبش الذي ال َيمّس جوهر العقيدة وأساســيات الدين، فهو أمر مغتفر إن شاء اهللا؛ ألن تحقيق 
الخير الكثير المرجو متعذر من دونه. وليس هذا األمر بجديد على الفقه اإلسالمي، بل هو أمر قبله 
علماء اإلسالم منذ نهاية الخالفة الراشدة وبداية فترة الملك؛ فقد وضع الواقع الجديد أهل الخير 
ا  ا المشــاركة اإليجابية مع قبول تنــازالت يمليها واقع الظلــم المتغلبين، َوِإم أمام أحــد خيارين: ِإم
الســلبية واالنســحاب وترك األمة في أيدي الظلمة. فاختــاروا الخيــار األول إدراكاً منهم إليجابية 
ًال هذا األمر: «الواجب على المسلم أن يجتهد في  اإلســالم ومرونة تشــريعاته. قال ابن تيمية مؤص
ذلك بحســب وســعه: فمن ولَي واليــة يقصد بها طاعــة اهللا وإقامة مــا يمكنه من دينــه ومصالح 
المســلمين، وأقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات، لم يؤاَخذ بما يعجــز عنه، فإن تولية األبرار 

ابن الجوزي: زاد المسير، 122/7.  (1)

ابن تيمية: التفسير الكبير، 59/6.  (2)
للورع. نعني بها األمور التي يعد الوقوع فيها منافياً   (3)
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خير من تولية الفجار»(1). وقال: «وجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين ووالة أمورهم وعاّمتهم 
ال يمنَع أن ُيشارَك فيما يعمله من طاعة اهللا»(2).

ولو كان 5 حيّاً اآلن ألضــاف: «بعض الكافريــن ووالة أمورهم وعامتهم» َتمشــياً مع منطق 
ـل أمره ألصحابه  رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص علـ الموازنة الشــرعية الذي تبنّاه، ومراعاة لتغير الوقائع. وألن

بالهجرة إلى الحبشة بقوله: «فإن بها ملكاً ال يظلم عنده أحد»(3).
نة عن  ل ابن حجر ســؤال اإلمارة والحرص عليه ـ رغم نهي السوانسجاماً مع نفس المنطق تقب
ذلك ـ إذا كانت حقوق المســلمين ومصالحهم معرضــة لإلهدار والضياع، فقــال: «من قام باألمر 
ـ اإلمارة ـ عند خشــية الضياع يكون كمن أُعطي بغير ســؤال، لفقد الحرص غالباً عمن هذا شأنه، 

وقد ُيغتفر الحرص في حقّ من تعيّن عليه لكونه يصير واجباً عليه»(4).

:á°ûÑëdG  ≈dEG  Iôé¡dG  øe  IôÑY

وتضمنت التجربة اإلســالمية األولى مثاالً على لجوء المسلمين إلى بالد الكفر لحماية دينهم، 
ية خاصة؛ ألَنهُ وقع في عصر االســتضعاف الشبيه بحال  هو الهجرة إلى الحبشــة. ولهذا المثال أهم
ا  هُ وقع في عهد التشــريع ونزول الوحي وبناءً على أمر رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص به ِممالمسلمين اآلن، كما أَن

يضفي مغزى تأصيلياً على الدروس والعبر المستخلصة منه.
وقد وقعت حادثة أثناء تلك الهجرة تحمل داللة كبرى على ما يســتطيع المســلمون المهاجرون 

فعله لحماية دينهم ورعاية مصالحهم، وكسب ود غيرهم، بل واكتسابه إلى جانب اإلسالم.
أورد اإلمام أحمد بصيغ مختلفة، وفي مواضع متعددة من مسنده تفاصيل هذه القصة الطويلة(5)، 
وخالصتها: أن قريشــاً أرادوا مضايقة المسلمين المهاجرين إلى الحبشــة، فبعثوا عمرو بن العاص 
وعبد اهللا بن أبي ربيعة محّملَين بهدايا للنجاشي، ورشــاوى لبطاركته، في محاولة لشراء الذمم من 

أجل تسليم المسلمين المستضَعفين إليهم.
وتكلم عمرو وعبد اهللا بين يدي النجاشــي فقاال: «أيها الملك إنــه قد صبا إلى بلدك منّا غلمان 
ســفهاء فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتــَدع ال نعرفه نحن وال أنت، وقد 
بعَثنا إليك أشراُف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عيناً، وأعلم 

ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، ص 167.   (1)
نة، 113/4. ابن تيمية: منهاج الس  (2)

راجع: السيرة النبوية ألبن هشام، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1994، 358/1.   (3)
ابن حجر: فتح الباري، 126/3.  (4)

انظر: المسند: األحاديث رقم: 1649، 14039، 17109، 21460.  (5)
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بما عابوا عليهم وعاتبوهــم فيه... فقالت بطاركته: صدقوا أيها الملك... فأســلْمهم إليهما فليردانهم 
إلى بالدهم وقومهم». لكن النجاشــي كان رجــًال عادالً، ولم يكن ليقبل الحكــم غيابياً على من لم 
يســمع حجته؛ فأمر بإحضار المســلمين، «فلما جاءهم رســوله اجتمعوا ثم قال بعضهــم لبعض: ما 
تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول واهللا ما علمنا وما أَمَرنا به نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص كائن في ذلك ما هو 
كائن. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ليسألهم، فقال: ما هذا الدين 
الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني وال في دين أحد من هذه األمم؟ قالت ـ أم سلمة راوية 
ـ : فكان الــذي كلمه جعفر بن أبــي طالب، فقــال: أيها الملــك، كنا قوماً أهــل جاهلية،  الحديــث 
نعبد األصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، ونقطع األرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، 
فكنا على ذلك حتى بعث اهللا إلينا رســوالً منا نعرف نســبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى اهللا 
تعالى لنوحده ونعبــده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه مــن الحجارة واألوثان، وأمر بصدق 
الحديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش 
وقول الزور وأْكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال نشــرك به شــيئاً، وأمرنا 
بالصالة والزكاة والصيام ـ قالت: فعّدد عليه أمور اإلسالم ـ فصّدقناه وآمنّا به واّتبعناه على ما جاء 
به... فعدا علينا قومنا فعذبونــا، وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة األوثان... وأن نســتحل ما كنا 
ا قهرونا وظلمونا وشــقّوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك،  نســتحل من الخبائث. ولَم
واخترناك على َمن ســواك، ورغبنا في جوارك ورجونا أن ال نُظلــم عندك أيها الملك». وتوضح رواية 
ا دخل على النجاشــي خالف العرف الســائد الذي يقضي بالسجود للملك «فسلم  أخرى أن جعفر لَم

ولم يسجد، فقالوا له: ما لك ال تسجد للملك؟ قال: إنّا ال نسجد ِإال هللا 8 ».
وانتهت المناظرة بانتصار المسلمين، واقتناع النجاشي بعدالة قضيتهم، ورجع رسوال قريش من 
عند النجاشــي شــّر مرجع «فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به» بحسب تعبير أم 

المؤمنين أم سلمة.
ثُم توطدت العالقة بين المسلمين وذلك الملك المســيحي إلى درجة أنهم لَّجوا في الدعاء له 
بالنصر حين ظهر من ينازعه ملكه، قالت أم ســلمة: «...ودعونا اهللا تعالى للنجاشــي بالظهور على 

عدوه، والتمكين له في بالده».
وكانت النتيجة المنطقية لتلك العالقة الوثيقة أن اعتنق النجاشــي اإلسالم في نهاية المطاف. 
وحين توفي أدى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صالة الغائب ودعا أصحابه للصالة عليه، وقال: «ُقوموا فصلوا على 

أخيكم النجاشي»(1).
٭ ٭ ٭

راجع: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقالني، القاهرة: مطبعة السعادة، 1910، 109/1.  (1)
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بناءً على مــا اتضح من موازيــن الوحي، وخصائص أّمــة التوحيد، ومن المحــددات المنهجية 
الالزمة ثم من تجربة المسلمين األوائل في الحبشة، نستطيع التوصل إلى الخالصات التالية:

إن وجود المســلمين في أي بلد غير إســالمي يجب التخطيــط له باعتباره وجودًا مســتمرًا  –
ومتنامياً، ال باعتباره وجودًا طارئاً أو إقامة موقتة أملتها الظروف السياســية واالقتصادية في 
ة في رجوع المهاجرين من الحبشــة؛ ألن الهجرة كانت واجبة في  العالم اإلســالمي. وال حج
صدر الدعــوة، وبناء المجتمع الجديد، ثم ســقط ذلك الوجوب بالفتــح، كما قال ژ: «ال 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»(1). كما أن رجوعهم كان مواصلة لهجرة جديدة؛ ألن مكة 

هي موطنهم.

ينبغي ألبناء األقليات المســلمة أال يقيدوا أنفســهم باصطالحات فقهية تاريخية لم ترد في  –
الوحي مثل: «دار اإلسالم، ودار الكفر أو الحرب». وعليهم أن ينطلقوا من المنظور القرآني 
 S  ﴿ ،[128 :األعراف] ﴾ ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے  ﴿

W V U T ﴾ [األنبياء: 105].

من واجب األقليات من المسلمين أن يشاركوا األكثريات في الحياة السياسية واالجتماعية وما  –
ا لم َيمنع الشــرع منه مشــاركة إيجابيــة، انتصارًا لحقوقهم، ودعمــاً إلخوتهم في  إليها ِمم
العقيدة أينما كانوا، وتبليغاً لحقائق اإلســالم، وتحقيقاً لعالميتــه. ولقد قلنا: إن ذلك «من 
واجبهم»؛ ألننا ال نعتبره ُمجرد «حقّ» يمكنهم التنازل عنه، أو «رخصة» يســعهم عدم األخذ 

بها، بل هو واجب على الكفاية وعلى األعيان.

كلّ منصب أو والية حصل عليها المســلمون بأنفســهم، أو أمكنهم التأثيــر على َمن فيها من  –
غيرهم، تعتبر مكســباً لهم من حيث تحســين أحوالهم، وتعديل النظم والقوانين التي تمّس 
صميم وجودهم، بل والتي ال تنســجم مع فلسفة اإلســالم األخالقية. ومن حيث التأثير على 

القرارات السياسية ذات الصلة بقضاياهم، وربما بقضايا الشعوب اإلسالمية األخرى.
كلّ ما يعين على تحقيق هذه الغايات النبيلة من الوسائل الشرعية فهو يأخذ حكمها. ويشمل  –

ذلك تقّدم المســلم لبعض المناصب السياسية، وتبنّي أحد المترشحين غير المسلمين ـ إذا 
كان أكثر نفعاً للمســلمين، أو أقل ضررًا عليهم ـ ودعمه بالمال إذا لزم األمر، فقد أباح اهللا 

رواه البخــاري في الجهاد، باب: فضل الجهاد، رقم: 2631. ومســلم فــي اإلمارة، باب: المبايعة بعد فتح مكة على اإلســالم   (1)
والجهاد والخير، رقم: 1864.
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هم وصلتهم مــن دون مقابل، فكيــف إذا ترتب على ذلك مــردود واضح ومصلحة  تعالــى ِبر
متحققة. وفي تفسير ابن العربي للفظ «القسط» ما يمكن االستئناس به في هذا المجال.

إن انتزاع المســلمين لحقوقهم في بلد يمثلــون أقلية فيه، وتفاعلهم اإليجابــي مع أهل البلد  –
األصلييــن، يقتضي منهم تشــاورًا وتكاتفــاً واتفاقــاً في الكليــات، وتعاذرًا فــي الجزئيات 
والخالفيات. ولنا في سلفنا من المهاجرين إلى الحبشة أســوة حين اجتمعوا وتشاوروا حول 

أمثل الصيغ للرّد على الموقف الحرج الذي وضعتهم قريش فيه.
يحتاج أبناء األقليات المســلمة إلى ترســيخ اإليمان باهللا، وتدعيم الثقة في اإلســالم، حتى  –

ال يدفعهم التفاعل مع غيرهم إلى تنازالت تمس أســاس الدين مجاراة لعرف ســائد أو تيار 
جارف. وفي رفض جعفر السجود للنجاشي ـ كما فعل خصماه وكما يقضي العرف ـ أسوة في 

هذا السبيل.
تحتاج األقليات المسلمة إلى حسن التعبير عن حقائق اإلسالم الخالدة، ونظام قيمه اإلنساني  –

هات الفضائل اإلسالمية، وأوضح  الرفيع، كما فعل جعفر في خطبته البليغة التي أوجز فيها أم
الفرق بينها وبين الحياة الجاهلية. وبذلك ال يكســب المســلمون تعاطــف الناس فقط، بل 

يكسبون الناس أنفسهم لاللتحاق بركب التوحيد.
إن فن اإلقناع وعلم العالقات العامة لهما دور يحســن االنتباه إليــه؛ فالكالم الذي ختم به  –

جعفر خطبته يدخل في هذا الســياق: «خرجنا إلى بلدك واخترناك على َمن ســواك، ورغبنا 
في جوارك، ورجونا أن ال نُظلم عندك أيها الملك». وبــه نَختم هذه المالحظات التي نرجو 
أن يجد فيها طالب اْلَحقّ ما يعينه على حســن تصوّر الحكم الشــرعي في هذا األمر، وتجد 
فيها األقليات اإلســالمية ما يرفع عنها بعض الحرج عند التفاعل مع األكثرية في كل ما من 
شــأنه خدمة المواطن المشترك والقضايا المشــتركة، وال يتقاطع مع أحكام شرعية قطعية، 

ويدفعها إلى مزيد من اإليجابية والتضحية في خدمة اإلسالم وإيصال نوره إلى العالمين.
وباهللا تعالى التوفيق، وهو الهادي إلى أقوم طريق.
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ال جدال بأن مصطلح «فقه األولويات» أحد المصطلحات الحادثة في العالم اإلســالمي، ِإال أنّ 
ذلك ال ينفي رسوخه في المجال التداولي اإلسالمي؛ وإن لم يرد بهذه الصيغة التركيبية، ولعل أول 
د الغزالي ويوسف القرضاوي، ثم شــاع استخدامه من لدن  من اســتخدم المصطلح الشــيخان محم
قطاعات واســعة من أبنــاء الصحوة اإلســالمية المعاصــرة، فقد حفــل التراث الفقهي اإلســالمي 

بمصطلحات تقترب من االستعمال المعاصر كقول الفقهاء: هذا «خالف األولى».

ويبــدو أن مصطلح «فقه األولويــات» أكثر ارتباطاً في نشــأته األولى بالجانب السياســي 
 أخذ بعد ذلك باالتســاع ليصبح مفهوماً شــامًال لشــتى القضايا والمسائل، ولعل الحركي، ثم
النـزعة التسييســية للمفهوم جاءت منطقية نظرًا لكون مؤسسيه أتوا من خلفية سياسية حركية؛ 
فالغزالــي والقرضــاوي مــن أبناء جماعــة اإلخوان المســلمين، وقــد عاينوا مجمــل التقلبات 
والمنعرجــات التي عصفــت بالجماعة وتحوالتهــا وتلوناتها، فالشــيخ القرضــاوي أحد األبناء 
المخلصيــن لحركة اإلخوان المســلمين، إذ لم يعرف عنه انتماء حركــي أو فكري لغير جماعة 
اإلخوان ومدرســتها، كما لم يعرف له خروج صريح منها أو عنها، وقد عّرف القرضاوي بحركة 
اإلخوان رُبَما بالقدر الذي عرفت به، وارتبطا معاً في كل مراحل العمر كأنك تقرأ تاريخها حين 
تقرأ مذكراته التــي صدرت في ثالثة أجزاء؛ وكأنه يكتب عن نفســه حين يــؤرخ للجماعة في 
كتابه: «اإلخوان المسلمون: سبعون عاماً في الدعوة والتربية»، ويقترب عمر القرضاوي من عمر 
اإلخوان (ولد عام 1926م وتأسســت الجماعة بعــد ميالده بعامين) وتاريخه فــي الدعوة يكاد 

يتطابق مع الفترة األبرز في تاريخ دعوة اإلخوان.
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فالقرضاوي في أحد وجوهه هو أبرز ممثلي مدرسة تيسير الفقه اإلخوانية التي قامت على مهمة 
تقريب الفقه وتبســيطه، والتي نجحت في إخراج الفقه من الشــأن الخاص إلى الشأن العام، وهي 
نة) الذي وضعه بتكليف من الشيخ المؤسس  المدرسة التي بدأها الشيخ سيد سابق بكتابه: (فقه الس
حســن البنا، وقّدم له بمقدمة تحتفي به وتعــّرف بأهميته، ولذلك فإن تشــكالت «فقه األولويات» 
ترتبط بالتوجه السياســي الحركي الذي نشــأ في إطار المدرســة السياســية اإلخوانية، فقد أفرد 
القرضاوي عددًا كبيرًا من الكُتُب في ترشــيد الحركة اإلســالمية، أمثال: (الصحوة اإلســالمية بين 
الجحود والتطرف)، (الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي)، (الصحوة اإلسالمية بين 
االختالف المشروع والتفرق المذموم)، (من أجل صحوٍة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا)، (أين 
الخلــل؟)، (أولويــات الحركة اإلســالمية في المرحلــة القادمة)، فــي (فقه األولويات)، (اإلســالم 
والعلمانية وجهاً لوجــه)، (الثقافة العربية اإلســالمية بين األصالة والمعاصــرة)، (مالمح المجتمع 
المسلم الذي ننشده)، (غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي)، (شريعة اإلسالم صالحٌة للتطبيق في 
كل زمان ومكان)، (المسلمون والعولمة)، (أمتنا بين قرنين)، (ثقافتنا بين االنفتاح واالنغالق)، (األمة 
اإلســالمية حقيقة ال وهم)، (ظاهرة الغلو في التكفير)، (الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا)، 
(الحل اإلســالمي فريضة وضرورة)، (بينات الحل اإلسالمي وشبهات العلمانيين والمتغربين)، (أعداء 
الحل اإلسالمي)، (العلمنة في مواجهة اإلسالم [نموذج تركيا وتونس])، (درس النكبة الثانية)، (جيل 

النصر المنشود)، (الناس والحق).
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ت  توافرت جماعة اإلخوان المســلمين منذ تأسيســها علــى أطروحاٍت أيديولوجيّــة مختلفة، ومر
دة إال أنها قامت على أســٍس أُمميّة، إذ لم يقتصر وجودها وتنظيرها على مصر وحدها،  بأطواٍر متعد
وإنما اعتبرت نفســها جماعًة إســالميًّة عالميًّة، وإن كانت بدايتها ارتبطت بمحاربة االستعمار ونشر 
األخالق ومحاربة الفســاد االجتماعي، فقد دخلت الجماعة عقب انتقالها إلى القاهرة عام 1932م، 
بتوســيع قاعدة نشــاطها، وتمكنت من بناء أطرها التّنظيميــة واإلدارية، ودخلــت الجماعة المجال 
السياسي عقب ثورة يوليو 1952م، بقوٍة على الّرغم من مشاركتها في عمليتين وطنيتين كبيرتين قبل 
قيام الثورة؛ وهما: حرب عام 1948م في فلسطين. والعمليات الفدائيّة ضّد الجنود البريطانيين على 
القنــاة 1951. وقــد زادت كراهية اإلخوان للنظام السياســي الملكــي القائم، واصطدمــوا به عام 
1947م، وكان رد البوليس السياسي المصري باغتيال حسن البنا مرشد الجماعة عام 1949م، وفي 



د. محمد زاهد جول 659فقه األولويات: األسس والمبادئ الموجهة

الوقت الذي كانت تتجه فيه جماعة اإلخوان نحو مزيد من التســييس واألدلجة كانت عمليات الفرز 
واالستقطاب تسير بوتيرة متسارعة.

اعتبــر اإلخوان المســلمون قيام ثــورة يوليو 1952 انتصــارًا لهم، وذلك لمشــاركتهم حركة 
باط األحرار في إنجازها، ِإال أنّ الثورة ســرعان ما انقلبت علــى اإلخوان، ووجهت لهم ضربًة  الض
قاصمًة عام 1954، وكان ذلك فاتحًة لصدامٍ طويٍل بين الحركتين اإلسالميّة والقومية، وقد أسفر 
دام عن قيام أيديولوجيا ثورّية داخل صفوف الجماعة، عمل على بلورتها ســيد قطب في  هــذا الص
ولة في العالم اإلسالمي  كتاب (معالم في الطريق) دعا فيه إلى نقد األســس التي قامت عليها الد
عقب االستقالل، واعتبرها تفتقر إلى حاكميّة اهللا، وينطبق عليها وصف الجاهلية، ونادى باالنقالب 
عليها، وإقامة الدولة اإلســالمية عن طريق الجهــاد والقوة، بقيت الكُتلة األساســيّة في الجماعة 
ــلمية، ومثلهُ المرشــد العام  يعتمد آلية اإلصالح المتدرج بالوســائل الس محتفظًة بمنهٍج إصالحي
للجماعة الهضيبي، الذي أصدر كتاباً بعنوان: (دعاة ال قضاة) يرد على أطروحات سيد قطب، وفي 
ل بعد على الشــهادة  هذا الســياق كان القرضاوي يمارس الخطابة ودروس الوعظ ولم يكن تحص
ي المسجد  الثانوية، فخطب في مســجد قريته ولم يزل ابن السادســة عشــرة، واشــتهر حتى ُسم
باسمه، واســتمر في الدعوة واعظاً وخطيباً في الجامعة األزهرية، وفي صفوف الحركة اإلسالمية 
التي كانت تستعين به في عمل قســم نشر الدعوة، وحين استعانت به في قسم االتصال مع العالم 
اإلســالمي كان دوره دعوّياً، يقتصر على إعطاء دروس الوعظ والتعريف بالفكرة اإلســالمية خارج 
مصر كما يؤكد في مذكراته عن رحلته األولى إلى الشــام، وفي محبســه مع اإلخوان في محنتهم 
الثانية إبان صدامهــا األول مع النظام الناصري عــام 1954، كان القرضاوي اإلمام الذي يصلي 
بأبناء الحركة والداعية الذي يخطب فيهم، وهو األمر الذي مكّنه من ترسيم خط الوسطية داخل 
الجماعة، ثم تأســيس «فقه األولويات»، وذلك بالتوفيق بين الفكر اإلصالحي اإلســالمي بزعامة 
األفغاني وعبده ثم رشــيد رضا؛ الذي عني بســؤال الهوية المرتكز إلى قضية التأخر والتقدم من 
خالل بعث مفهومي المقاصد واالجتهاد، وبين الفكر الحركي الذي أســس له الشــيخ حسن البنا 

الذي عني بسؤال الدولة والشريعة.

لقد خرج «فقه األولويات» من رحم التيار الوســطي الذي نشأ داخل جماعة اإلخوان المسلمين 
في مصر، والتي خرجــت بدورها من رحم فكر الحركة اإلصالحية اإلســالمية التي ســادت ما بين 
أربعينات القرن التاســع عشر وامتدت حتى ثالثينات القرن العشرين، والتي يتميّز فكرها اإلصالحي 
بأمريــن أساســين: اإلحســـاس والوعي بآثار الّصدمة الحضارية الغربيـــة، واالتفاق مع رجاالت 
السياسة في الدولة العثمانية على ضرورة قيام الدولة الحديثة التي تتخذ من النموذج األوروبي 
دستورًا ومؤسساتها مشــروعاً من أجل تجاوز حالة التّخلف، ومواجهة التحديات التي تمثلت بالهجمة 
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األوروبيّة االســتعمارية الســاعية إلى الســيطرة على العالم اإلســالمي وفرض هيمنتها عليها، فقد 
أسفرت هذه الحوادث والظروف عن ترسيخ قناعتين في الوعي اإلصالحي:

األولى: تنــص على أن اإلســالم الصحيح ال يتعارض مــع المدنية الغربية، ويمكنه اســتيعابها 
وتطويعها عن طريق االجتهاد في تأويل النصوص وفهم الواقع.

ـهُ باإلمكان فصل العلــم والتقنية عن الثقافة التبشــيرية واإللحادية والسياســات  انية: أَنـوالث
االستعمارية للغرب.

لقد واجهت الحركة اإلصالحية إشــكاالت حقيقية مع الّذات واآلخر مع اندالع الحرب العالمية 
األولى، فقد أســفرت الحرب عن تقاســم الــدول األوروبيّة ألقاليــم اإلمبراطوريــة العثمانية، وقام 
مصطفى كمال أتاتورك بفصل الخالفة عن السلطنة ثم أعلن عن إلغاء الخالفة عام 1924م، وبدأت 
بالظهور مجموعة من الســلطات الوطنية برعايٍة أوروبية، حيث تجلى على صعيد الثقافة بروز تيارات 
ليبرالية في السياســة والتعليم تجاوزت أطروحات اإلصالحية اإلسالمية الليبرالية، األمر الذي زاد 
من شــكوك اإلصالحيين في الموقف من الغــرب، أدى إلى فّك التحالف مع رمــوز الدولة الوطنية 
الناشــئة، في هذه الظروف بدا واضحاً أن األزمة التي تواجه اإلسالم، هي أزمة ذات طبيعة وجودية 

ال تجدي معها األطروحات التوفيقية لإلصالحية اإلسالمية نفعاً.
وفي هذا السياق أســس الشيخ حســن البنا عام 1928م جماعة اإلخوان المســلمين في مدينة 
اإلسماعيلية، في ظروف التأزم الثقافي والسياسي للحركة اإلصالحية اإلسالمية، والتي لم تنجح في 
تجاوز الفكر اإلســالمي التقليدي، وال فــي تطوير بدائل مالئمة للمســتجدات، ولذلــك فإن حركة 
اإلخوان المســلمين جاءت بمثابة رّد فعل على أزمة الوعي لدى فعاليــات النهضة اإلصالحية. وكانت 
الجماعة في بدايتها حركة إحيائية عنيت بالمســائل الشــعائرية التعبدية، وقضايا الهوية، والقضايا 
األخالقية، ولم تعتن في عقدها األول بالمسائل السياسية واالجتماعية والوطنية الكبرى، فقد تميّزت 
الجماعــة عن الحركة اإلصالحية بأنها جماهيرية وليســت نخبوية، وكان البنــا يمارس الدعوة قبل 
نشــأة الجماعة بوقٍت قصير، ولم تقتصر دعوته على المســاجد فقط، َوِإنَما امتدت لتشــمل مختلف 

التجمعات البشرية كالمقاهي واألسواق.
وكان العمل األبرز للجماعة هو مناهضة التبشير والمبشرين، وقد أخذ اإلخوان في تكوين شعٍب 
لهم إلى جوار اإلرساليات التي كانت منتشرة بفضل االمتيازات ومعاونة االستعمار، وفي هذه المرحلة 
أخذ البنا يكتب المقاالت في مجلة الفتح ويلقي المحاضرات في جمعية الشــبان المســلمين، وكانت 

الدعوة في هذه المرحلة تركز على األمور التالية:
التّصدي للتبشير في المجتمع المصري للحيلولة دون تنصير المسلمين. –
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محاربة االستعمار باعتباره الّســند األول للمبشرين، والمؤسسة التي تعمل على إحالل النظم  –
األوروبية محل النظم اإلسالمية.

إعادة المؤمنين بالحضارة الغربية إلى حضيرة اإلسالم، وتبيان تفوق القيم اإلسالمية. –
مقاومة البدع والخرافات والضالالت والعودة إلى أسس اإلسالم والتوحيد. –
نة النّبوية الشريفة هما الميزان الذي توزن به كل  – الدعوة إلى أن يكون القرآن الكريم والس

األمور في جميع المجاالت(1). وهي األســس والمبادئ التي ظــل القرضاوي وغيره من أنصار 
«فقه األولويات» أوفياء لها.

ولعل تتبع مسارات جماعة األخوان ومسيرة البنا تبيّن بشكل جلي مسار تشكل «فقه األولويات»، 
إذ بعــد انتقال البنا إلى القاهرة ســنة 1932م، تحول المركز العام للجماعة من اإلســماعيلية إلى 
القاهرة حيث بدأت مالمح شخصية جديدة للجماعة تظهر على الســطح، وبدأ البنا عملية استكمال 
األطر والمؤسسات اإلدارية والتنظيمية للجماعة، ابتداءً من عقد المؤتمرات العامة، وانعقد ألول مرة 
مؤتمــٌر في مايــو 1933، والثّاني أواخر العام نفســه، والثالــث في مــارس 1935، والرابع 1937، 
والخامس 1939، ســاهمت هذه المؤتمرات على ترســيخ مبدأ الشــورى لدى الجماعة. ونتيجًة لهذه 
التّحوالت واتساع قاعدة الجماعة عملت على إصدار (رســالة المرشد العام) عام 1931، كما أصدر 
اإلخوان مجلتي (اإلخوان المسلمون) و(النذير)، وقد ســاهمت هذه المجالت على نشر فكر الجماعة 

في المجتمع المصري(2).
بــدأت جماعة اإلخوان المســلمين تكتســب مزيدًا مــن التّوســع واالنتشــار والجماهيرّية في 
األربعينات بســبب الضغوط الشــديدة التي تعرضت لها مصر أثناء الحــرب العالمية الثانية من 
جانب بريطانيا، وخضوع ســائر األحزاب بما في ذلــك حزب الوفد إلرادة المحتــل؛ فبدت حركة 
اإلخوان بنـزوعهــا الّطهوري مــالذًا لكثير من الشــبان ذوي األمزجة الراديكالية، وتقاســم هذا 
االســتقطاب أحزاٌب راديكاليٌة أخرى، مثل الحزب الوطني، وحزب مصر الفتاة، وفي هذه المرحلة 
بدأ االهتمام بالقضايا السياســية، إال أن الجماعة بقيت محافظــًة على نزعتها المحافطة في عدم 
الدخــول إلى الحياة الحزبيّة والسياســية بســبب األجواء الملوثــة لألحزاب السياســية الممالئة 
لالحتــالل. وبقي حزب الوفــد الخصم الرئيس للجماعة يتنافس معه على االســتقطاب الشــعبي، 
وبسبب من الطبيعة اإلحيائية والعقائدية والطهورية تركز عمل الجماعة على اإلصالح االجتماعي، 

انظر: د. محمد أحمد خلف اهللا: «الصحوة اإلســالمية في مصر» في ندوة: «الحركات اإلسالمية المعاصرة في الوطن العربي»   (1)
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الرابعة، 1998، ص 44 - 45.

انظر: د. عبد اهللا فهد النفيســي: «اإلخوان المســلمون في مصر: التجربة والخطأ» في «الحركة اإلســالمية: رؤية مستقبلية»،   (2)
تحرير وتقديم د. عبد اهللا النفيسي، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة األولى، 1989، 210 - 213. 
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وغلب على ســلوكها السياســي طابع الهواة، باعتبار أن األحزاب السياســيّة تمــارس عملية تغريب 
للمجتمع وتنشر الفساد.

لقد بقيت جماعة اإلخوان المســلمين ال تعنى بالسياســة بشــكٍل مباشــر حتى ثــورة 23 يوليو 
1952م، التي قادها الضباط األحرار(1)، وظلّ كثيرون من أعضاء الضباط األحرار ومن بينهم جمال 
عبد الناصر على اتصال باإلخوان وإن لــم ينتظموا في صفوف الجماعة، وقد التقوا مع اإلخوان على 
أمرين: ضرورة إجالء البريطانيين عن مصر، وضرورة تطهير الحياة السياســـية عن طريق إلغاء 
األحزاب ومنع العمل الحزبي، وقد ازداد اإلخوان المســلمون. ومع ذلك فقد اعتبر اإلخوان المسلمون 
انتصار ثورة يوليو انتصارًا لهم بســبب مشــاركتهم فيها، ولبدء الثورة فــي تحقيق األهداف المتّفق 
عليها، والتي تتمثــل بإزالة األحزاب وإخراج البريطانيين؛ إال أن الضباط األحرار ما لبثوا أن ضاقوا 
ذرعاً لوصاية اإلخوان المسلمين عليهم فانقبلوا عليهم، ووجهوا ضربًة قاصمًة للجماعة، سنة 1954م 
بعد اتهاماٍت متبادلٍة. وكان ذلك فاتحة لصدام طويل بين الحركتين اإلســالمية والقومية، أدى إلى 

اتهام النظام النّاصري واألنظمة القوميّة العربيّة بالعمالة للغرب.
وفي هذا الســياق بدأت تتشــكل رؤيٌة إخوانيٌة بديلٌة لتلك المتأثرة بتراث اإلصالحية، عمل على 
تأسيســها أقطاب اإلخوان، أمثــال: عبد القادر عودة الــذي أصدر كتاباً بعنوان (اإلســالم وأوضاعنا 
السياســية)(2)، ولعل األثر األكبر في تحول الرؤية اإلصالحية لإلخوان جاءت من طرف ســيد قطب 
ــن دعوًة ثوريًة صريحــًة تقوم على نقد أســس الدولة في البلدان اإلســالمية، بل والعالم  الذي دش
أجمع، وذلك من أجل إقامة الدولة اإلســالمية التي تكون فيها الحاكمية هللا وحده، وقد عرض سيد 

قطب أفكاره في كتاب (معالم في الطريق).
تمخض فكــر اإلخوان خالل عقدي الســتينات والســبعينات من القرن المنصــرم عن اتجاهين 
د ينادي بتغيير أنظمة الحكم واســتبدالها بأنظمة  ل: راديكالي متشــدرئيســيين داخل الجماعة؛ األو
إسالمية عن طريق القُوّة، ومن أبرز رموزه سيد قطب. والثاني: إصالحي يعتمد على استخدام آليات 
اإلصالح المتدرج ألنظمة الحكم، عن طريق الوســائل الســلمية، ويمثل هذا التيار حســن الهضيبي 

الذي أصدر كتاباً بعنوان: «دعاة ال قضاة».
ـرت على جملــة من التحوالت السياســية  شــكّلت هزيمة حزيــران 1967م، لحظــًة تاريخيًّة أثـ
واالجتماعية والثقافية، كان من أبرزها أُُفول المد القومي واليســاري، وتصاعد المد اإلسالمي، الذي 

لمزيد من التفصيل حول عالقة اإلخوان المســلمين بحركة الضباط األحرار، انظر: حسين محمد أحمد حمودة، «أسرار حركة   (1)
الضباط األحرار واإلخوان المسلمون»، الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة، ط1، 1985. 

أعــدم عبد القادر عودة مــن جانب حكم الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954 بعد حادثة المنشــية المشــهورة. ويعود تأليف   (2)
بالقانون الوضعي» أشهر مؤلفاته.  الكتاب إلى أواخر األربعينات، ويعتبر كتابه الضخم: «التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً 
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تمثل بظهور جماعات وحركات إســالمية خرجت من رحم اإلخوان المســلمين بعد حدوث عمليات فرز 
واستقطاب واسعة داخل جماعة اإلخوان المسلمين، كان نصيب االتجاه الراديكالي األوفر حظاً واألكثر 
انتشــارًا في صفوف الجماهير اليائســة والمحبطة، وتحول هذا االتجاه إلى حركات سياسية معارضة 
دخلت في صدام مع الدولة خالل عقد السبعينات، كان من أبرزها جماعة التكفير والهجرة، وجماعة 
الجهــاد والتي وضعت في ُســلّم أولوياتها وتفكيرها مســألة الدولة في المقــام األول، بعد أن كانت 

اإلشكالية الرئيسية لدى مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين حسن البنا تربوية وأخالقية(1).
إن المســار التاريخي لإلســالم السياسي في نســخته اإلخوانية وجدت نفســها أمام اجتهادات 
مختلفة ومســارات أيديولوجيــة متنوعة أفضت إلى اســتراتيجياٍت حركية متباينة حول ســبل التغيير 
والعمل، وفي هذا الســياق برز مفهوم «فقه األولويات» من أجل ترشــيد ســلوك اإلســالم السياسي 
دًا ومناضًال في توجيه مسار الحركة في إطار  الحركي، وظهر الشــيخ القرضاوي بقوٍة منظرًا ومســد
مفهوم «فقه األولويات». وكان للقرضاوي األثر األبرز في تاريخ الحركة اإلسالمية في نشأتها الثانية 
في عقد الســبعينات في مصر، فقد كان الداعية األكثر تأثيرًا في الجماعات اإلســالمية التي نشأت 
د الغزالي الذي كان يكبره ِسنّاً  في الجامعات المصرية في هذه الفترة، وقد تقاســم مع الشيخ محم
ولــم يكن قد غــادر البالد وقت المحنــة الناصريــة، مهمة التأثيــر على القطاع األكبــر من هذه 

ا أدى إلى نقلها تدريجياً إلى تيار اإلخوان المسلمين ثم تنظيمها. الجماعات ِمم
ويبدو جلياً أن نشأة «فقه األولويات» ارتبط بالشيخ القرضاوي وحركات اإلسالم السياسي وفي 
ياســّي»(2) إلى فهــمٍ مخصوٍص  مقدمتهم جماعة األخوان المســلمين؛ ويشــير مفهوم «اإلســالم الس
نة والممارســة التاريخية اإلسالميّة، عملت على بناِء  هٍة لنُُصوص الكتاب والسلإلسالم، وقراءٍة موج
، غايُتُه الفرز واالستقطاب، يطمح إلى قلب أنظمة الحكم باعتبارها جاهليًة  تعبوي خطاٍب أيديولوجي
د ژ والخلفاء  محم بيجربة اإلســالميّة األولى التي أقامها النل التأو كافرًة، بهدف إقامِة دولٍة تتمث
ياســّي» هو ذلك التوجه من لدن فعاليات وحركات وجماعات  ـ «اإلســالم الس اشدون من بعده. ف الر
ياسّي  ْسِييس، والذي يتوافر على اعتقاٍد راسخٍ بقدرة الجانب السن لمفهوم التديَة في الت تعطي األولوي
منفردًا على القيام بعمليات اإلصالح والتْغيير، على اعتبار أن قيمة الفرد تنحصر في الفوائد واآلثار 
ياســيّة التي يتركها أو يتلقاها في نطاق اجتماعي تتشــابك فيه االختيارات المذهبية، والمصالح  الس

لطوية، والتنازعات على مراكز القُوة. الس

لمزيد من التفصيل حول جماعة اإلخوان المسلمين في مصر يمكن الرجوع إلى: ريتشارد ميتشل، «اإلخوان المسلمون»، ترجمة   (1)
محمود أبو الســعود، تعليق صالح أبو رقيق، القاهرة، 1979. وحسن حنفي: «األصولية اإلسالمية»، في سلسلته: الدين والثورة 

في مصر (1952 - 1981)، مكتبة مدبولي. 
انظر بحثي المنشــور في «مجلة التسامح»، فصلية فكرية إســالمية تصدر عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية، بسلطنة ُعمان،   (2)

عدد: 19، صفحة 177 وما بعدها. 
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يمكن القول بأن أحد أهم مســاهمات مدرســة «فقه األولويات» هي إعــادة النظر بالعالقة مع 
الفكر اإلصالحي وتجســير الفجوة والقطيعة التي نشــأت بينها وبين اإلسالم السياسي، فقد خرجت 
ياسّي» من رحم الحركة اإلصالحية التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر،  حركات «اإلسالم الس
واستمرت حتى عشرينات القرن العشرين(1)، حيث بدأت قطاعاته باالنزياح تدريجًيّا عن فكر وممارسة 
اإلصالحية اإلســالمية، وصــوالً إلى إحداث نــوٍع من القطعيــة(2). فاإلصالحية اإلســالميّة تحالفت 
موضوعيّاً مع رجاالت عصر «التنظيمات العثمانية»، وذلك في ســبيل بناء منظومٍة حديثٍة تســتوعب 
ـرات العالمية التي أحدثهــا صدمة الغرب، وفي هــذا المجال قدمت اإلصالحية اإلســالمية  المتغيـ
هطاوي، وأطروحة «التنظيمات»  أطروحتين أساســيتين: أطروحة «المنافع العمومية» بتعبير رفاعة الط
ين التونســي(3). لقد حققت اإلصالحية اإلســالمية إنجازاٍت كبرى في ســائر مجاالت  بتعبير خير الد
اهتمامها(4)، الذي كان شــامًال ذا أبعاٍد اجتماعية واقتصادية وسياســية وأخالقية، إالّ أن عشــرينات 

ولة. ة اإلسالميّة بالغرب، وعالقتهم بالدالقرن المنصرم شهدت خلًال في مجال عالقة اإلصالحي

ففي المجــال األول، درج اإلصالحيون على الفصل نظرًيّا وعملًيّا بيــن الثقافة الغربيّة، والتقنية 
ياســات الغربيّة تجاه العالم اإلســالمّي، من جهة ثانيــة؛ فالحضارة الغربيّة  الغربيّة من جهة، والس
كانت مــن وجهة نظرهم حضارًة عالميًة يمكنــه اإلفادة من منتجاتها فــي كل المجاالت، وهو األمر 
الــذي يؤكد عليه أنصار «فقــه األولويات». فال ينبغي إيصــاد األبواب في وجــه التجربة الحضارية 
الغربيّة بســبب عدوانيِة الغرب تجاه اإلســالم والمســلمين. بــل إن المقصود مــن وراء اإلفادة من 

د تلوينات لبنية خطابية  الت الحركة اإلســالمية، باعتبارهــا مجرال عبرة بما يشــّدد عليه أنصار القراءة الواحدة لطبيعة وتحو  (1)
، وفي مقدمة هؤالء الدكتــور نصر حامد أبو زيد، في كتابــه «نقد الخطاب  وأصولــي ز بيــن خطاب إصالحيواحــدة، وال تمي

د عليها األستاذ محمد جمال باروت في كتابه: «يثرب الجديدة». ه لهذه المسألة وتولى الرالديني»، وقد تنب
توصل األستاذ طارق البشري إلى هذه النتيجة حين كتب: «ويبدو لي أن سيد قطب هذا (أي «معالم في الطريق») يمثل نظرية   (2)
للحركة في إطار الفكر اإلسالمي، تشبه كتاب لينين «ما العمل؟» في إطار الحركة الماركسية وقت صدوره. وقد جاءت أهمية 
ياسي الموجه للمؤسســة الحاكمة، وأنه اهتم بالحزب  شــاط السكتاب لينين وقتها من أنه رفض المســلك النّقابي، واهتم بالن
ياســي، وتربط بيــن النّظرية وبين الحركة، أي أقام هــذا الربط من خالل  لقائية في النشــاط السكمؤسســٍة للحركة غير الت
التنظيم، حزباً ودولة. و«معالم في الطريق» يصنع أمرًا شــبيهاً، فهــو يقول: «إن بعث العقيدة هو مهمة (الطليعة)، التي تعتبر 
كتيبة صــدام، وتمثل نوعاً من العزلة عن المجتمع «الجاهلي». وللمزيد يمكن الرجوع إلى: طارق البشــري: «المالمح العامة 

ياسي اإلسالمي في التاريخ المعاصر»، دار الشروق، القاهرة، بيروت، الطبعة األولى، ص 40. للفكر الس
حول مصطلح التنظيمات والمنافع العمومية، وأثرهما في فكر الحركة اإلصالحية: انظر: علي المحجوبي: «النهضة الحديثة في   (3)

القرن التاسع عشر: لماذا فشلت بمصر وتونس، ونجحت باليابان؟»، مركز النشر الجامعي، سراس للنشر، تونس، 1999.
حول أطروحات الحركة اإلصالحية انظر: الطهطاوي، وخير الدين التونســي، واألفغاني، ومحمد عبده، والحجوي، والكواكبي،   (4)
وصوالً إلى رشــيد رضا، وغيرهم من اإلصالحيين. انظر: د. فهمي جدعان: «أسس التقدم عند مفكري اإلسالم»، دار الشروق. 
وألبــرت حوراني: «الفكر العربي في عصر النهضة»، دار نوفل. ورضوان الســيد: «سياســات اإلســالم المعاصر»، دار الكتاب 

العربي.



د. محمد زاهد جول 665فقه األولويات: األسس والمبادئ الموجهة

ية يمكن بها، وبما تحدثه  ة الغربيّة في سائر المجاالت: الوصول إلى ِندة والتقنيالمنجزات الحضاري
ياسات الغربيّة على اإلسالم والمسلمين، لكن العقدين األولين من  مٍ، مواجهة نتائج الس ٍة وتقدمن قو
يطرة على أكثر  لت في السًة غربيًّة هائلة تجاه العالم اإلســالمّي، تمثالقرن العشرين شــهدا عدواني
ديار اإلســالم، وتحقير دينهم ومجتمعاتهم، وبلغت ذروتها في الحرب العالمية األولى بســحق دولة 

لطنة العثمانية)، واقتسام أقطارها بين المنتصرين في الحرب. اإلسالم الباقية (الس

اخلية بين  راعــات الد د عبــده(1) أن العلّة ال تنحصر في الص ــار محملذلك رأى كثيرون من تي
رجاالت الغرب ودوله، أو نزعتهم االســتعمارية، بــل تتعدى إلى العقلية الغربيّــة، والثقافة الغربيّة، 
وتاريــخ الغرب مع اإلســالم؛ فالعقلية والثقافة ماديتان غير إنســانيتين، وهما تســترجعان وتبلوران 
 ، قافــّي الحضاريفرقة بين الثتاريخاً طويًال لمعاداة اإلســالم والمســلمين، من هنا فقد بــدأت الت

ياسّي لدى الغرب أمرًا غير مسوغ بل وغير صحيح(2). واآلخر الس

ولة(3) بدا آنذاك أشد أهميًة؛ ألنه كان  على أن الخلل اآلخر ـ الخلل في العالقة مع مشروع الد
لطنة والخالفة عام 1922، ثم ألغى  ظاهرًا ومباشرًا؛ فقد عمد مصطفى َكمال إلى الفصل بين الس
ولة في النظام  الخالفة عام 1924، وأقام نظاماً علمانًيّا متشــددًا(4) فصل بمقتضاه الّدين عن الد
التركي الجديد، مع عدائية صريحة ضد اإلسالم ومؤسســاته ورجاالته. لكن بدأت تظهر في تلك 
البلدان برعاية القوى االســتعمارية المســيطرة، أو من دون رعايتها أنظمٌة سياســيٌة ذات نزعات 

حول االنقالب والتحول في خطاب اإلصالح عموماً ومحمد عبده خصوصاً، انظر: د. محمد الحداد: «محمد عبده: قراءة جديدة   (1)
فــي خطاب اإلصالح الدينــي»، دار الطليعة، بيروت، الطبعة األولى، 2003. د. محمد الحــداد: «حفريات تأويلية في الخطاب 

اإلصالحي العربي»، دار الطليعة بيروت، الطبعة األولى، 2002. 
حول الفكر اإلصالحي وعالقته بالفكر والفلســفة الغربية، يمكن الرجوع إلى بحثي: «فلســفة األنوار والفكر اإلصالحّي العربّي   (2)
اإلســالمّي» ورقة في مؤتمر «الفلســفة في الفكر اإلســالمي: قراءة منهجية ومعرفية» نظمها المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 

بالتعاون مع وزارة الثقافة األردنية، والجامعة األردنية.
ياسي خصوصاً، انظر: منير  دين السولة) في الفكر اإلسالمي المعاصر عموماً، وأتباع الت لمزيد من التفصيل حول موضوع (الد  (3)
ولة والثورة، رد على ماركس، أنجلز، لينين، ومقاربات مع الرؤية اإلســالمية»، المركــز الثقافي العربي، بيروت  شــفيق: «الد
ولة والتغيير، وهو استنتاج  الطبعة األولى، 2001. ويرى شــفيق أن هناك تشابهاً بين اإلسالميين والماركسيين حول موضوع الد
ولة، وهو عين المشكل الذي أطاح بدولة  ورة والتغيير من دون أن يولي عناية لمفهوم الددقيٌق، فقد انشغل الفكر الجهادي بالث
ولة في الفكر اإلسالمي المعاصر»، مركز دراسات الوحدة  ورة في االتحاد السوفياتي السابق. الدكتور عبد اإلله بلقزيز: «الدالث

العربية، بيروت، ط2، 2004.
أثارت العلمانية الصلبة والمائعة جدًال واســعاً في العالمين العربي واإلســالمي منذ إلغاء الخالفة، وال تزال تشغل حيزا كبيرًا   (4)

من الدراسات واألبحاث بين مختلف التيارات. انظر أطروحات متباينة حول مسألة العلمانية:
د. عزيز العظمة: «العلمانية من منظور مختلف»، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1998.

عادل ضاهر: «األسس الفلسفية للعلمانية»، دار الساقي، بيروت، الطبعة األولى، 1993.
د. عبد الوهاب المسيري، «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة»، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، 2005. 
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قومية أو قطرية، ال تجاهر اإلســالم ومؤسســاته العداء، لكنها ال تترك له أي دوٍر حتى في مجال 
إسباغ المشروعية على المستجدات، كما كان عليه الحال منذ الثلث األول من القرن التاسع عشر، 
هور واالســتتباب، وتبحث عن  ــس طريقها إلى الظ ة(1) في المشــرق تتلمولة الوطني فقــد كانت الد
مشروعيتها في المصادر القومية العلمانية الغربيّة للمشروعية فكرًا ومؤسسات، وتزيح اإلصالحيين 

اإلسالميّين جانباً(2).
لقد تولدت في وعي النخبة اإلصالحية أزمٌة نجمت عن الخيبة بالغرب وثقافته وسياســاته، 
أفرزت جيــًال هيمن على مجمل الفكر اإلســالمّي المعاصر. كان الشــيخ «رشــيد رضــا»(3) أحد 
تحوالته، وظهور حركة اإلخوان المســلمين، فقد بدأ هاجس الحفاظ على الهوية حاضرًا بقوٍة في 
المشــروع اإلصالحّي، لجماعة اإلخوان المســلمين(4)، والتي بدأت كحركة توعيــة دينيّة وثقافيّة، 
تعنى باألخالق والشعائر، والهوية اإلســالميّة للمجتمع، فهي حركة إحيائية، ال تعنى بشكٍل مباشٍر 

ياسيّة. بالقضايا الس
وضع نشــوء حركة اإلخوان المســلمين بذور القطيعة بيــن الحركة اإلســالميّة الجديدة، وفكر 
الحركة اإلصالحية(5)، غير أن هذه المقدمات ستنضج نتائج كبيرة على صعيد العالقة بين الفكرين، 
ة مــع موضوعات الجيل الثاني للحركة مع ســيد قطــب(6)، ترتكز فيها على أفــكار أبي األعلى  خاص

ولة الوطنية»، المركز  ولة الوطنية، والحركة اإلصالحية يمكــن الرجوع إلى: علي أومليل: «اإلصالحية العربيــة والد حــول الد  (1)
الثقافي العربي، بيروت.

الدكتور رضوان السيد: «سياسات اإلسالم المعاصر: مراجعات ومتابعات»، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى، 1997،   (2)
ص 171 - 174.

حول محمد رشيد رضا وجهوده اإلصالحية، انظر: د. أحمد فهد بركات الشوابكة: «محمد رشيد رضا: ودوره في الحياة الفكرية   (3)
والسياسية»، دار عمار، ُعمان، الطبعة األولى، 1989. محمد سليمان أبو رمان: «السلطة السياسية في الفكر اإلسالمي: محمد 
رشــيد رضا نموذجاً»، دار البيارق، ُعمان، الطبعة األولى، 2002. تحرير: د. رائد جميل عكاشــة: «محمد رشيد رضا وجهوده 

اإلصالحية ومنهجه العلمي: ندوة المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، وجامعة آل البيت»، الطبعة األولى، 2007.
حول نشــأة اإلخوان المسلمين، انظر: ريتشارد ميتشل: «اإلخوان المســلمون»، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1985.   (4)
وحول تحوالتها المعاصرة في مصر، انظر: حســام تمام، «تحوالت اإلخوان المســلمين: تفكك األيديولوجية ونهاية التنظيم»، 

مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة األولى، 2006.
حول قطيعة اإلخوان المســلمين مع الفكر اإلصالحي، انظر: رضوان السيد: «حركات اإلسالم السياسي المعاصرة: تأمالت في   (5)
بيئاتها األيديولوجية والسياســية»، ضمن «سياســات اإلســالم المعاصر»، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى، 1997، 

ص 184 - 204.
هنــاك بيبلوغرافيا ضخمة تتناول ســيد قطب من وجهات نظر مختلفــة، تدلل على مدى األثر الذي أحدثه في الفكر اإلســالمي   (6)
دد يمكن الرجوع إلى: صالح الخالدي: «سيد قطب الشهيد الحي»، مكتبة األقصى، ُعمان. عادل حمودة:  المعاصر، وفي هذا الص
«سيد قطب من القرية إلى المشنقة»، دار سيناء، القاهرة. محمد توفيق بركات: «سيد قطب: خالصة حياته ومنهاجه في الحركة 
ياسي  والنقد الموجه إليه»، دار البيارق، ُعمان. د. أحمد موصللي: «األصولية اإلســالمية: دراســة في الخطاب األيديولوجي والس

عند سيد قطب»، دار الناشر، بيروت. الدكتور محمد حافظ دياب: «سيد قطب: الخطاب األيديولوجي»، دار الطليعة، بيروت.
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المودودي!(1). وكانت فكرة «الحاكميــة»(2) ذروة التعبير عن تلك القطيعة، بعد أن أودت نهائيّاً بفكرة 
ولة الوطنية. لكنها ستولد سياسة خوارجية في جسم الحركة اإلسالميّة، أنجبت إلى جانب ثقافة  الد
ياســّي  العنف والتكفير بنى سياســية متطرفة أســاءت اســتخدام فكرة الجهاد، وفتحت المجال الس
واالجتماعّي على الفتنة والحرب األهلية (حركات: التكفير والهجرة(3)، والجهاد اإلسالمّي) و«الجماعة 
اإلســالميّة»(4) وســواها من الحركات النظيرة(5). وقد جــاءت تجربة المقاومــة األفغانية لالحتالل 
اربة(6)، بعد أن زودتها الثورة  ة الضالسوفياتي تعطي زخماً لهذه الحركات على صعيد قدراتها المادي
اقة الفكرية والنفســية الضرورية لالشــتغال(7). كما أفرزت ظاهرة المقاومة األفغانية  اإليرانية بالط
تيارات جهادية عديدة تستند إلى مفهوم اإلسالم السياســي أدت إلى والدة تنظيمٍ جهادي انتقل من 
مرحلــة الجهاد الوطنــي إلى مرحلــة الجهاد العالمــي، وعولمة الحركة اإلســالمية تمثّــل بتنظيم 
«القاعدة»(8) الذي ســوف يصبح نموذجاً معيارّياً لظاهرة اإلسالم السياسي، والذي استخدم مصطلح 

حول تأثر ســيد قطب بالمودودي في فكرة الحاكمية، يمكن الرجوع إلى البحث القيم لألســتاذ حسن أبو هنية: «دار اإلسالم   (1)
والنظام الدولي في فكر الســلفية الجهادية المعاصرة» ِضمن الكتاب الشــهري لمركز مسبار للدراسات والبحوث، العدد: 5، 
ولة: دراســة في نظرية اإلصالح عند أبي األعلى  مايــو (أيار) 2007، ص 41 - 48. مصطفى محمد علي محمود: «المجتمع والد
المودودي»، رســالة ماجســتير، غير منشــورة، الجامعة األردنية، 1991. هشام جعفر، «األبعاد السياســية لمفهوم الحاكمية»، 

المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األولى، 1995. 
للمزيد حول فكر الحاكمية انظر: ســيد قطب: «معالم في الطريق»، دار الشــروق، الطبعة الثامنة، ص 24 وما بعدها. هشام   (2)

جعفر، «األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية»، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األولى، 1995.
ياسي في الوطن العربي (مصر كحالة دراسة)»، مجلة  للمزيد: محمد ســعيد أبو عامود: «البناء التنظيمي لجماعات اإلسالم الس  (3)
الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط، عدد: 82 و83، تموز / يوليو، آب / أغســطس، 1991، ص 37. عبد الرحٰمن 
أبو الخير: «ذكرياتي مع جماعة المسلمين (التكفير والهجرة)»، دار البحوث العلمية، الكويت، 1980. وأبو الخير، هو أحد قادة 

ـ ، وهو يقدم صورة مغايرة للجماعة عن الصورة اإلعالمية واألمنية التي قدمتها السلطة. الجماعة بعد إعدام شكري مصطفى 
حول الجماعة اإلســالمية في مصر، انظر: منتصر الزيات: «الجماعات اإلســالمية: رؤية من الداخل»، دار مصر المحروســة،   (4)

القاهرة، الطبعة األولى، 2005.
كان أول تنظيم جهادي في مصر ظهر سنة 1958، بقيادة الشاب نبيل برعي، الذي خرج من جماعة اإلخوان المسلمين، وطالب   (5)
باســتخدام العنف، واعتمد في أفكاره بشــكل رئيس على الفقيه ابن تيمية كمنهج للحركة، ثم انشــقّ عنه علوي مصطفى سنة 
1973، وأقام تنظيماً جديدًا، سمي تنظيم «الجهاد»، وعن الظروف والمالبسات التي رافقت تطور أفكار سيد قطب من سلمية 
إلى راديكالية يمكن الرجوع إلى: محمد أحمد خلف اهللا: «الحركات اإلســالمية المعاصرة في الوطن العربي»، ندوة. ومقالة: 
«الصحوة اإلسالمية في مصر»، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة األولى، 1987، ص 64 - 67. رفعت سيد أحمد: 

«تنظيمات الغضب اإلسالمي في السبعينات»، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة األولى، 1989.
ياسي»، ترجمة نبيل سعد، دار العالم  لمزيد من التفصيل حول هذه المرحلة: جيل كيبل: «جهاد: انتشار وانحسار اإلسالم الس  (6)
ياســي الراديكالي وانهياره»،  الثالــث، القاهرة، الطبعة األولى، 2005. راي تاكيه ونيكوالس عفواليف: «نشــوء اإلســالم الس

ترجمة حسان بستاني، دار الساقي، بيروت، الطبعة األولى، 2005.
ياســّي»، المركز الثقافي العربي، بيروت،  ياسة: دور الحركة اإلسالميّة في صوغ المجال الس عبد اإلله بلقزيز: «اإلســالم والس  (7)

الطبعة األولى، 2001، ص 168 - 169.
هنــاك بيبلوغرافيا كبيرة تكونت حــول تنظيم القاعدة بعد هجمات الحادي عشــر من أيلول 2001، انظر على ســبيل المثال:   (8)=
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«األولويات» وارتكز عليه في إســتراتيجيته العملية وأيديولوجيته النظرية، وذلك من خالل التنظير 
ألســس القتال والجهاد ومشــروعيته واالختالف حــول «أولوية قتــال العدو البعيــد» المتمثل بقوى 
الصليبيــة والصهيونية، على «العدو القريب» المتمثل باألنظمة العربية واإلســالمية باعتبارها كافرة 

مرتدة غصبت حقّ الحاكمية من اهللا.

ولذلك فقد شــاع اســتخدام مصطلح «فقه األولويات» في هذه الفترة. وفي هذا الســياق برز 
القرضاوي بقوة لدى حركة اإلخوان ليس باعتباره الفقيه والداعية الذي يكتفي بمد الحركة بالزاد 
الفقهي والدعوي فحسب؛ بل هو بالنسبة لها أيضاً المربي والمؤطر التربوي وهو وجه ال يقل أهمية 
في وجوه القرضاوي، فهو شارك مبكرًا في وضع البناء التربوي والثقافي داخل التنظيم عبر سلسلة 
مقاالت مطولــة كتبها لهذا الغرض تحت عنوان «ثقافة الداعية» كانت تنشــرها مجلة الدعوة التي 
كانــت تصدرها جماعة اإلخوان في الســبعينات، وقد صــدرت في ما بعد في كتــاب يحمل العنوان 
 وضع كتاباً آخر عن (الوقت في حياة المسلم) كان موجها باألساس لجمهور الدعاة، ثم نفســه، ثم
وضع كتابــا ثالثاً بالغ األهمية حــول (ظاهرة الغلو فــي التكفير) كان له تأثيــر كبير في تحصين 
الصف اإلخوانــي من هذه الموجــة التي ضربــت الحالة اإلســالمية في هذه الحقبــة، كما وضع 
القرضاوي تصوره حول القضية التربوية للحركة في كتاب مستقل، وهو (التربية اإلسالمية ومدرسة 
حســن البنا) ويعد من أهــم الكتب المعتمدة لدى الحركــة في هذا الباب، وقد تــوج ذلك بكتابه 
ـ «فقه  الشهير «أولويات الحركة اإلسالمية في المرحلة القادمة»، ثم عمل على وضع أسس ومبادئ ل

األولويات» حتى يشمل كافة الجوانب النظرية باإلضافة للحركية في كتابه (في فقه األولويات).

٭ ٭ ٭
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لقد أدت مجمل التطورات التي عصفت باإلسالم السياسي عموماً وجماعة اإلخوان خصوصاً إلى 
تبلور توجهات سياسية إسالمية متعددة تراوحت بين الدعوي والحركي والثوري؛ وفي هذا السياق برز 
مصطلح «فقه األولويات»، ومنظره األكبر الشيخ القرضاوي، في إطار مفهوم الوسطية؛ وقد قام فقه 
الشــيخ القرضاوي كله على «الوســطية»، وحرص عليها، وجعلها شــعارًا وعنواناً للفقه الذي يحقق 

عبد الباري عطوان، «القاعدة: التنظيم الســري»، دار الساقي، بيروت، الطبعة األولى، 2007. جيل كيبل، «الفتنة: حروب في 
ديار المسلمين»، دار الساقي، بيروت، الطبعة األولى، 2004. كميل الطويل، «القاعدة وأخواتها: قصة الجهاديين العرب»، دار 

الساقي، بيروت، الطبعة األولى، 2007.

=
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الغايات والمقاصد الشــرعية، األمر الذي أفضى إلى قيام مدرسة «الوســطية»، في العالم العربي 
اإلســالمي، وهو توجــه يجمع بيــن اّتباع النصــوص ورعاية مقاصد الشــريعة، فال يعــارض الكلي 
بالجزئــي، وال القطعي بالظني، ويراعي مصالح البشــر، بشــرط أال تعارض نّصــاً صحيح الثبوت، 
صريح الداللة، وال قاعدة شــرعيًة مجمعٍ عليها، فهو يجمع بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر، 

وهو األمر الذي يتطابق مع توجهات الفكر اإلصالحي اإلسالمي.

وبحسب القرضاوي فإن هذا «هو االتجاه الســليم الذي تحتاج إليه أُمتنا، وهو الذي يمثل بحق 
وسطية اإلســالم بين األديان، وســطية أُمته بين األمم، ﴿ : ; > = ﴾ [البقرة: 143]، 
ووسطية الفرقة الناجية بين الفرق المختلفة التي مال بها الغلو أو التّفريط عن الصراط المستقيم. 
وهذا هو اتجاه أهل العلــم والورع واالعتدال، وهي الّصفات الالزمة لمــن يتعّرض للفتوى والتحدث 
باسم الشرع، وخصوصاً في هذا العصر، فالعلم هو العاصم من الُحكم بالجهل. والورع هو العاصم 
من الحكــم بالهوى. واالعتدال هــو العاصم من الغُلُــوّ والتفريط. وهذا االتجاه هــو الذي يجب أن 

يُسود، وهو االتجاه الشرعي الصحيح»(1).

س لالختالف الفكري والفقهي ويمد «فقه األولويات» بسند راسخ: «فإن اختالف  واالجتهاد يؤس
اآلراء االجتهادية ُيثرى به الفقه، وينمو ويتســع؛ نظرًا ألنّ كل رأي يستند إلى أدلة واعتبارات شرعية 
أفرزتها عقول كبيرة، تجتهد وتســتنبط، وتقيس وتستحسن، وتوزن وترجح، وتؤصل، وتقعد القواعد، 

وتفرع عليها الفروع والمسائل.

وبهذا التّعدد المختلف المشــارب، المتنوع المسالك تتســع الثروة الفقهية التشريعية، وتختلف 
ألوانها، من مدرسة الحديث واألثر، إلى مدرسة الرأي والنظر، إلى مدرسة الوقوف عند الظواهر، 
إلى مدرســة االعتدال أو الوسط التي تأخذ من كل مدرسة أحســن ما لديها، متجنبة نقاط الضعف 
في كل مدرسة بحســب ما يهدي إليه اجتهادها، غير متحيزة لهذه أو تلك، وال لهذا اإلمام أو ذاك، 

وال لهذا القول أو ضده»(2).

فالوسطية بحســب القرضاوي ليســت مجّرد موقٍف عاطفي يلوذ بالوســط، َوِإنَما هي تخيّر ألجود ما 
هناك في هذه الثّروة الفقهية التــي أثرتها المناهج الفقهية المتنوعة، بمعنى أن منهج الوســطية هذا قد 
جمع عقول الفقهاء في األمة أجمع على امتدادها الّزماني والمكانــي، يؤكد القرضاوي على «اتباع المنهج 
الوســط، الذي يتجلى فيه التوازن واالعتدال، بعيدًا عن طرفي الغلو والتفريــط»(3). ومن تمام إعمال هذا 

يوسف القرضاوي: «االجتهاد المعاصر»، 91.  (1)
القرضاوي: «الصحوة اإلسالمية بين االختالف المشروع والتفرق المذموم»، 53.  (2)

القرضاوي: «الصحوة اإلسالمية بين االختالف المشروع والتفرق المذموم»، ص 62.  (3)
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المنهج الصائب: «تجنب القطع في المســائل االجتهادية، التي تحتمل وجهيــن أو رأيين أو أكثر، وكذلك 
ر علماؤنا أَنهُ ال إنكار من أحد على أحد في المسائل االجتهادية؛  تجنب اإلنكار فيها على اآلخرين، ولهذا قر

فالمجتهد ال ينكر علَى مجتهد مثله، والمقلد ال ينكر على مقلد مثله كذلك، بله أن ينكر على مجتهد»(1).
الع على اختالف العلماء؛ ليعرف منه تعــدد المذاهب، وتنوع المآخذ  ومن ضرورات ذلــك: «االط
والمشــارب، وأن لكل منهــم وجهته، وأدلته التي يســتند إليها، ويعول عليها، وكلهــم يغترف من بحر 
الشريعة، وما أوسعه، ومن أجل ذلك أكد علماؤنا في ما أكدوه وجوب العلم باختالف الفقهاء، كوجوب 
العلم بمــا أجمعوا عليه، فإن اختالفهم رحمة، واتفاقهم حجة. وفي هــذا قالوا: من لم يعرف اختالف 
العلماء فليس بعالم، ومن لم يعرف اختالف الفقهاء لم تشم أنفه رائحة الفقه»(2). لكن ذلك ال يعني 
اتخاذ مبدأ الوسطيّة ذريعة للتخلص من تكاليف الشرع، فهو ـ عند القرضاوي ـ المخرج من التكلف، 
فهو يقول: «إنني ضد الجمــود والتقليد والتعصب، ولكنني ـ بالقدر نفســه ـ ضــد االنفراط والتحلل 
والتســيب... إن الذي أؤمن به، وأدعــو إليه، وأدافع عنه هو «المنهج الوســط» لألمة الوســط، وهو 
االجتهاد بكل أنواعه ودرجاته كليّاً وجزئيّاً، فردّياً وجماعيّاً، ترجيحيّاً وإنشــائيّاً، بشــرط أن يصدر من 

أهله في محلّه، منضبطاً بضوابطه الشرعيّة المعتبرة، بعيدًا عن ُغلوّ الغالين، وتفريط المفرطين»(3).
لقد كان للقرضاوي الفضل األكبر فــي تأصيل فقه الموازنات واألولويــات؛ فهوى يدعو إجماالً 

إلى التركيز على خمسة أنواع من الفقه(4)، ألننا بأمس الحاجة إليها، وهي:
فقه المقاصد، الذي ينفذ إلى كليات الشريعة وأهدافها، و«فقه األولويات»، وفقه السنن الكونية 
التي أقام اهللا عليها عالمنا؛ ســنن التغيير والنصر وغيرها، وفقه الموازنات بين المصالح والمفاسد، 
وفقه االختالف بين المسلمين. وهو يشــدد على أن الفقه في لغــة القرآن ليس هو الفقه االصطالحي 
الذي هو معرفة األحكام الجزئية من أدلتها التفصيلية، من مثل أحكام العبادات والمعامالت، وإنما «هو 
فقه في آيات اهللا، وفي سننه في الكون والحياة والمجتمع»، و«سنن اهللا في األنفس واآلفاق، وسنن اهللا 
في خلقه وعقوباته لمن انحرف عن الصراط»، و«ســنن اهللا في النصر والهزيمــة ومداولة األيام بين 

الناس»، وفقه «ضرورة الجهاد والبذل لحماية الدين والنفس والعرض وكيان الجماعة»(5).
واســتطرد القرضاوي في ُكتُبــه مبيناً أهميــة فقه الموازنــات، و(فقه األولويــات)، وفقه المقاصد 
الشــرعية، وفقه الخالف. وفقه الموازنات هو عند القرضــاوي ثالثة أنــواع(6): الموازنة بين المصالح 

القرضاوي: «الصحوة اإلسالمية بين االختالف المشروع والتفرق المذموم» ص 69، 72.  (1)
المصدر السابق نفسه.  (2)

القرضاوي: «االجتهاد المعاصر»، ص 4.  (3)
القرضاوي: «الصحوة اإلسالمية بين االختالف المشروع والتفرق المذموم» ص 6.  (4)

«أولويات الحركة اإلسالمية»، ص 23 - 24.  (5)

«أولويات الحركة اإلسالمية»، ص 26 - 33.  (6)
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وحجمها وعمقها وأّيهــا يمكن العمل بها، والموازنة بين المفاســد وأيها يمكن احتمالــه، والموازنة بين 
المصالح والمفاسد. وبذلك نحتاج إلى: فقه الشرع؛ لنعرف األدلة وفقه الواقع بدقة، وال بد أن يتكامال.

وفقه الشرع تحّدث عنه الغزالي في «المســتصفى»، والشاطبي في «الموافقات»، وتحدثت عنه 
كتب األشــباه والفروق، والمهم ليس أن نفهمها فقط، بل أن نمارســها. متى نتحالف، ومتى نهادن، 
ومتى نشارك في الحكم؟ فالتشــويش وارد على المودودي يوم مال إلى فاطمة جناح، وعلى الحركة 
ا تحالفوا مع قوى غير  ا دخلت مع النميري في االتحاد االشتراكي، وعلى السوريين لَم في السودان لَم
إسالمية. ولسنا ننتصر لهذه االجتهادات، ولكننا نريد أن نقرر مبدأ الموازنة. وقد استعرض الشيخ 
آيات فيها موازنــة، وأورد كالم ابن تيمية وفتواه فــي تولي عامل تقي لدى ســلطان ظالم من أجل 
تخفيف الظلم. وأورد فتوى ابن تيمية أيضاً في تعارض الحسنات والسيئات. ولذلك استحسن الشيخ: 
المشاركة في الشركات التي ال تخلو من الربا، وإخراج بعض الربح كصدقة مقابل الفوائد. والتوظف 

في البنوك الكتساب الخبرة. والكتابة في الصحف غير اإلسالمية.

٭ ٭ ٭
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بيّن القرضاوي ُوجوب وضع كل شــيء في مرتبته، فال يؤخر ما حقه التقديم، أو يقدم ما حقّه 
التأخير، وال يصغــر األمر الكبير، وال يكبر األمر الصغير. وهو في الســيرة واضــح: إن البدء كان 
بإرســاء العقيدة ال تحطيم األصنام. ومن األولويات مراعاة النَســب للتكاليف الشــرعية؛ فالعقيدة 

مقدمة على العمل، واألعمال متفاوتة لها أعلى وأدنى.
وفقــه الموازنات متداخل مع (فقــه األولويات)، واالهتمــام بالفروع قبل األصــول، وبالجزئيات 
مرجوح، فمن النــاس من يولع بكثرة الحج وال ينفــق لمقاومة تنصير أو مجاعــة. واألعداء درجات 
فبمن نبــدأ؟ وأورد القرضاوي نّصاًً طويًال للغزالي في «اإلحياء» حــول عدم مراعاة البعض لمراتب 
األعمال، وأوجز عن ابــن القيم أن لكل وقت عبادة هي األفضل، كالجهــاد عند غزو الكافر، وطلب 

العلم عند موت العلماء(1).
ـ (فقه األولويات) عند القرضاوي هو الذي «يعالج قضية اختالل الِنســب واضطراب اْلموازين ـ  ف
من الجهة الشــرعية ـ ففي تقدير األمور واألفكار واألعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن 

القرضاوي: «أولويات الحركة»، ص 34 وما بعدها.  (1)
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ُيقدم، أيهــا يجب أن يؤخر، وأيهــا ترتيبــه األول، وأيها ترتيبه الســبعين، في ُســلم األوامر اإللهية 
والتوجيهات النبوية، وال سيما مع ظهور الخلل في ميزان األولويات عند المسلمين في عصرنا». ولذلك 
يجب إلقاء الضوء «على مجموعة األولويات التي جاء بها الشــرع، وقامت عليها األدلة، عسى أن تقوم 
بدورها في تقويم الفكر، وتسدد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه، وحتى يهتدي بها العاملون في 
الساحة اإلسالمية والمنظرون لهم، فيحرصون على تمييز ما قّدمه الشرع وما أخره، وما شدد فيه وما 
يســره، وما عظمه الدين ومــا هون من أمره؛ لعل في هــذا ما يحّد من غلو الغاليــن، وما يقابله من 
تفريط المفرطين، ومــا ُيقرب وجهات النظر بيــن العاملين المخلصين»(1). «وأســاس هذا: أن الِقيم 
واألحكام واألعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الّشرع تفاوتاً بليغاً، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها 
الكبير ومنها الصغير، ومنها األصلي ومنها الفرعي، ومنها األركان ومنها المكمالت، ومنها ما موضعه 

في الصلب، ومنها ما موضعه في الهامش، وفيها األعلى واألدنى، والفاضل والمفضول»(2).
اها القرضــاوي فقــال:  ومــن (فقــه األولويــات): «أولويـــة الكيـــف علـــى الكـــم»، كمــا ســم
«من األولويات المهمة شرعاً: تقديم الكيف والنّوع على الكَّم والحجم، فليست العبرة بالكثرة في العدد، 
وال بضخامة فــي الحجم، ِإنَما المدار علــى النوعية والكيفية، لقد ذم القرآن الكريــم األكثرية إذا كان 
ن ال يعقلون أو ال يعلمون أو ال يؤمنون أو ال يشــكرون، في حين مدح القــرآن القلة المؤمنة  أصحابهــا ِمم
العاملة الشــاكرة»(3)، وفي القرآن الكريم قصة طالوت وانتصار القلة المؤمنــة، وفي بدر كذلك، خالفاً 
تهم الكثرة، والمسلمون اليوم غثاء. «والمقصود بالكم هنا: كل ما يعبّر عن مقدار الجانب  لُحنين حين غر

المادي وحده، من كثرة العدد، أو سعة المساحة، أو كبر الحجم، أو ثقل الوزن، أو طول المدة».
ومن (فقه األولويات): «أولوية العلم والعمل». فالقرضاوي يقول: «ومن أهم األولويات المعتبرة 
شــرعاً: أولوية تقديم العلم على العمل؛ فالعلم يســبق العمل، وهو دليله ومرشــده»(4). قال: «ولهذا 
وضع اإلمام البخاري باباً في كتاب العلم من «جامعه الصحيح» جعل عنوانه: باب: «العلم قبل القول 
 ã â á à ß Þ Ý Ü ﴿ :والعمل» واحتج البخاري ببعض اآليات واألحاديث، كآية

د: 19]. محم] ﴾ ê é è ç æå ä

ويقول أيضاً: «ومن هنا كان العلم شــرطاً في كل عمل قيادي، ســواء كان عمًال سياسياً إدارياً، 
 G F E D ❁ B A @ ? > ﴿ :مثل عمل يوســف ‰ الذي قال له ملك مصر
L K J IH ﴾، أم عسكرياً، كما قال تعالى في تعليل اختيار طالوت ملكاً على أولئك المأل 
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من بنــي إســرائيل: ﴿  z y x w } | { ~ ے ¡¢ £ ¤ 
¥ ¦ §¨ © ª » ﴾ [البقــرة: 247] أم كان هــذا العمــل قضائيــا، حتــى إنهم 
اشترطوا في القاضي ـ كما اشترطوا في الخليفة ـ أن يكون مجتهدًا، َوِإنَما قبلوا قضاء المقلد، مثلما 
قبلــوا والية من ال فقه له، للضرورة»(1)، وكذا المفتي؛ وإال حــّرم الحالل، وأحل الحرام، وكفّر أهل 
 ﴾ X W VU T S R Q P ﴿ :ر كفر أهل الكفر، وكذا الداعية المربي اإليمان، أو بر

[يوسف: 108]. لكن من مكمالت أولوية العلم على العمل: أولوية الفهم على مجرد الحفظ.

ويقول القرضــاوي: «وهو أولوية علم الدرايــة على علم الرواية، وبعبارة أخــرى: أولوية الفهم 
والفقه على مجرد االستيعاب والحفظ، والعلم الحقيقي هو الذي يتمثل في الفهم والهضم»(2).

ن اشــتغلوا بعلم الدين: أنهم  وكذا «أولوية المقاصد على الظواهر»: فهو يقول: «وآفة كثير ِمم
طفوا على الســطح، ولم ينزلوا إلى األعماق؛ ألنهم لم يؤهلوا للســباحة فيها، والغوص في قرارها، 
والتقاط آللئها؛ فشــغلتهم الظواهر عن األســرار والمقاصد، وألهتهم الفروع عن األصول، وعرضوا 
دين اهللا وأحكام شريعته على عبادة تفاريق متناثرة ال يجمعها جامع وال ترتبط بعلة». قال: «وكثيرًا 
ما أدت هذه الحرفية الظاهرة إلى تحجير ما وســع اهللا، وتعســير ما يسر الشــرع، وتجميد ما من 

شأنه أن يتطور»(3).

ــالت أيضاً: «أولويـــة االجتهاد علـــى التقليد»، فالعلم عند الســلف «هــو العلم  ومن المكم
ة، وال يبالي أوافق زيدًا أو عْمرًا من الناس، فهو يسير مع الدليل  االســتقاللي، الذي يتبع فيه الحج
حيث ســار»(4). ومن أهم المكمالت: «أولوية القطعي والظني»، وقد تكلــم في ذلك علماء األصول 
«فينبغي التركيز على القطعيــات المجمع عليها ال على الظنيات المختلــف فيها، والذي أضاع األمة 
ِإنَمــا هو إضاعتها للقطعيــات، والمعركة بين دعاة اإلســالم في أنحاء العالم اإلســالمي وبين دعاة 
العلمانية الالدينية؛ إنما تدور حول القطعيات: قطعيات العقيدة، وقطعيات الشريعة، وقطعيات الفكر، 
وقطعيات الســلوك. إن هــذه القطعيات هي التي يجب أن تكون أســاس التفقيه والتثقيف، وأســاس 

الدعوة واإلعالم، وأساس التربية والتعليم، وأساس الوجود اإلسالمي كله.

وإن من أخطر األشياء على الدعوة اإلسالمية وعلى العمل اإلسالمي: جر الناس باستمرار إلى 
األمور الخالفية التي ال ينتهــي الخالف فيها، وإدارة المالحم الســاخنة حولها، وتصنيف الناس 
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على أساس موقفهم منها»(1). ليس معنى هذا الكالم «أال نتكلم في أمر خالفي قط، وال نرجح رأياً 
على رأي في قضيــة عقدية أو فقهية أو ســلوكية، فهذا مســتحيل، وما عمل العلمــاء إذًا، إذا لم 
يصححوا أو يضعفوا أو يرجحوا ويختاروا؟». إنما الذي ننكره «أن يكون هذا هو شــغلنا الشــاغل، 
وأن نعنى بالمختلف فيه أكثر من عنايتنا بالمتفــق عليه، وأن نهتم بالظني في حين أعرض الناس 

عن القطعي»(2).
وفي مجال الفتوى والدعوة: أولوية التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير؛ لقول اهللا تعالى: 
ـر  ُخيـ «مــا  عائشــة # :  ولقــول  [البقــرة: 185]،   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ﴿
رســول اهللا ژ بين أمرين ِإال أخذ أيســرهما ما لم يكن إثماً»، وهو حديث متفــق عليه. ولحديث: 

«يسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا». متفق عليه.
وإذا كان في المســألة قوالن، وكان أحدهما أحوط واآلخر أيســر فإن القرضــاوي يفتي لعموم 
الناس باأليســر، وقد يفتي لبعــض أهل العزائم باألحــوط، وللمتورعين، وأما العمــوم فاألولى بهم 

األيسر، ودليله الحديث اآلنف، ويشهد لذلك تخفيف الصالة.
ــنة. ومن هذا التيســير أحكام الضرورات، ما ذكر القرآن منها من أكل الحرام، أو في الس

ومــن ذلك أيضاً: تغير الفتوى بتغير الزمان، وهو يذهب إلى أن تقســيم العالم إلى دار إســالم 
ودار حرب ينبغي أن يتغير؛ لتعقد الحالة الدولية الراهنة، وكذا اعتبار أن أصل الحرب والجهاد 
عندما كان أصًال كان إلزالة األباطرة والملوك الذين كانــوا يقفون في وجه الدعوة، وأما العالم 

اليوم فهو مفتوح.
ومن ذلك أيضاً: «مراعاة ُسنة التدّرج»، كالذي كان في تحريم الخمر، قال: «وال نعني بالتدرج 
د التســويف وتأجيــل التنفيذ، واتخاذ كلمة التــدرج تكأة لتمويت فكرة المطالبة الشــعبية  هنا ُمجر
ة، وتحديد المراحل  المحلة بإقامة حكم اهللا، وتطبيق شرعه؛ بل نعني بها تعيين الهدف، ووضع الخط

بوعي وصدق»(3).

٭ ٭ ٭
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وفي مجال المأمورات والمنهيات: الحظ الشــيخ القرضاوي اطراد ظاهرة األولويات في مجال 
المأمورات الشــرعية؛ وأظهرهــا «أولوية األصول»: أي ما يتصــل باإليمان باهللا تعالــى وتوحيده، 

واإليمان بمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، على التشريع الذي هو فرع من ذلك.
و «أولوية الفرائض على الســـنن»، ووجود تســاهل في السنن والمســتحبات، وخطأ االشتغال 
بالســنن على الفرائض، والحظ «أولوية فرض العين على فرض الكفاية»، «وأولوية حقوق العباد 

على حّق اهللا المجرد»، فالمديون الذي لم يحج أولى أن يدفع دينه.
و«أولوية حقـــوق الجماعة على حقوق األفراد»، فإذا تترس الكفار ببعض المســلمين لم يمنع 
ذلك من قتل الجميع في الجهاد، وإذا احتاج إمام المسلمين إلى أموال أغنياء المسلمين لدفع هجوم 

الكفار أخذ منها ما يكفي، وكذا «أولوية الوالء للجماعة واألمة على القبيلة والفرد».

ومثل ذلك: ظاهرة األولويات في المنهيات؛ فالكفر أبغــض الحرام، وهو درجات: أبغضه: كفر 
اإللحاد، والجحود، ومن ثم الشرك، ومن ثم كفر أهل الكتاب، لذلك جاز أكل طعامهم ومصاهرتهم.

ة للموازنة والترجيح في التعامل مع غير المســلمين، واعتبار  وهذا يضع أمام أعيننا قاعدة مهم»
أهل الكتاب ـ في الجملة ـ أقرب من المالحدة والوثنيين، ما لم تكن هناك عوامل خاصة تجعل أهل 
الكتاب أشــّد عداوة وحقدًا للمســلمين، كما نرى حديثاً عند الصرب وعنــد اليهود، ومن المؤكد أن 
الكفار منهم مســالمون، فلهم منا المســالمة، ومنهم معــادون محاربون، فنحــن نحاربهم بمثل ما 
يحاربوننا به، فهنــاك الذين كفروا فقط، وهناك الذين كفروا وظلموا، أو كفروا وصدوا عن ســبيل 

اهللا، وكل له حكمه»(1).

وشــّر أنواع الكفر: الردة؛ إذ هي (خيانة لإلســالم وألمته؛ ِلما فيها من تبديــل الوالء واالنتحاء 
ة إلى أمة) (فليســت الردة إذًا موقفاً عقلياً يتغير، ِإنَما هــو تغيير للوالء وللعضوية من  واالتجاه من أم
جماعة إلى أخرى مضادة أو معادية لها)، لكن علينــا (أن نميز بين المرتد الصامت والمرتد الداعي 
إلى ردتــه) فالثاني ُيقتل. ثم كفــر النفاق هو من أغلظ أنواع الكفر؛ ألَنهُم يعيشــون بين المســلمين 
ويشــاركونهم في العبــادات، لكنهم َيمكــرون. ثم في كلّ هذا نفــرق بين األكبر واألصغــر من الكفر 
والشرك والنفاق؛ ألَن نصوص الشرع قد وردت بإطالق الكفر والشرك والنفاق على المعاصي وال سيما 
الكبائر، فينبغي أن يعلم ذلك حتى ال نتهم العصاة بالكفر األكبر، مثل تارك الصالة كسًال ال جحودًا.
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والشــرك األصغر: مثل الرياء، والحلف بغير اهللا، وسجود المريد الصوفي للشيخ، والنذر لغير 
اهللا. وأما النفاق األصغر: فهو نفاق العمل والســلوك والتخلّق بأخالقهم مع ســالمة العقيدة(1)، فإذا 
حدث كذب، وإذا وعــد أخلف، وإذا اؤتمن خــان. وبعد الكفر تأتي كبائر المعاصــي الموبقات، من 

القتل وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والزنا، وغير ذلك.
ومنها: موبقات القلوب، مثل الكبر، والحســد، واتباع الهوى، واإلعجاب بالنفس، والرياء. ثم تأتي 
الصغائر التي سماها الشرع لََمماً ومحقرات، كالنظر إلى النساء، والقبلة، لكن الصغير إذا أضيف إلى 
الصغير كبر، ويكبر الذنب الصغير باســتصغار الذنــب، وبالمجاهرة، قال ابن القيــم: «إن الكبيرة قد 
يقترن بها من الحياء والخوف واالستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء 

والخوف وعدم المباالة وترك الخوف واالستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل َيجعلها في أعلى رتبها»(2).
ويلحق بالمعاصي: البدع االعتقاديــة والعملية، وهي ما أحدثه الناس واخترعوه في الدين، لكن 
البدع منها الغليظ ومنها الخفيف. ثم بعد الصغائر تأتي الشبهات التي يشتبه في تحليلها وتحريمها، 
ومن اتقاها فقد اســتبرأ لدينه وعرضه، ومن فروع ذلك: األكل من مــال من اختلط ماله، فإن كان 

أكثر ماله حالالً جازت معاملته.
وفي أدنى مراتب المنهيات: المكروهــات التنزيهية، التي هي إلى الحــالل أقرب، وهو المراد 
بكلمة المكــروه عند اإلطالق، مثل كراهــة األكل متكئاً، وكراهة رفع الصوت في المســجد، وكراهة 
تخصيص يوم الجمعة بصيــام. والمكروه كما يعرفه العلماء: هو ما كان في تركه أجر، ولم يكن في 

فعله وزر، فال يجوز أن يشغل الناس بمحاربة المكروهات وهم واقعون في صرائح المحرمات.
وفي كل هــذه األنواع والدرجات تفصيل وأدلة ســاقها الشــيخ القرضاوي، وهي مشــهورة عند 
الفقهــاء، ِإنَما أردنا أن نأتي بجماع القول أن نقرنه بالقواعد األخــرى والظواهر الفقهية العامة في 
محلّ واحد، وفي خريطة شاملة، فيها مســح ألصول وقواعد وآداب االجتهاد في نظريات فقه الدعوة 

من أجل تمكين الداعية من فهم موقفه فهماً سليماً وفق الصواب وما يحبه اهللا ورسوله.
وفي مجال اإلصالح: الحظ الشــيخ القرضاوي اســتطراد ظاهرة األولويــات في مجال اإلصالح 
والتربية أيضاً. فتغيير األنفس قبل تغيير األنظمة، وبناء اإلنســان الفرد الصالح هو مهمة األنبياء 

في الحقيقــة ال أدري كيف يعقل الجمع بين النفاق وســالمة العقيدة! فلو كان ذَِلَك صحيحاً ما عصــى المؤمن ربه ِإال غفلة،   (1)
ه طائف من الشــيطان تذكر وأناب ِإلَى اهللا ولم َيبق مصّرًا علَى عصيانه؛ فالمنافق أشّد عذابا من الكافر؛ ألَنهُ أضّر  وإذا مس
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ :ة من صريح الكفر قال تعالى علَى األم
ا اختلطــت المفاهيم وبعد الناس عن البرهان  ؛ فلم﴾ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

صار هذا التعبير ُمصاغاً ومقبوالً عند كثير من األصوليين والدعاة، واهللا المستعان. (المراجع)
ابن القيم: «المدارج»: 328/1.  (2)
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األولى، ومهمــة خلفاء األنبياء وورثتهم من بعدهم. َوِإنَما يبنى اإلنســان أَول مــا يبنى باإليمان، أي 
بغرس العقيدة الصحيحة، والفترة المكية في الســيرة شــاهد على ذلك، فالبداية: بناء اإلنسان في 
ضــوء تصور كلّي للوجود، ومشــروع متكامل للحضــارة، وتتعاون على ذلك كل المؤسســات: الجامع 

والجامعة، والكتاب والصحيفة، والتلفاز واإلذاعة»(1).

والواجب تقديم التربية على الجهاد، والتكوين على التمكين، وفي مدرســة الليل التي ذكرتها 
سورة المزمل شاهد «على أن الجهاد المؤجل هو الجهاد المسلح فحسب، الجهاد بالسيف والسنان، 
أما الجهاد بالدعوة والبيان، أو الجهاد بالقرآن، فهو قائم من أول يوم»، وســبب وجوب التربية قبل 

الجهاد: أن جهادنا ِإنَما هو في سبيل اهللا، وهذا التجرد ال بد له من تربية طويلة.

وكذلك فإن ثمرة الجهاد: التمكين والنصر، وهــذا التمكين ال يؤتي أكله إال على أيدي مؤمنين 
صادقين يستحقون التمكين، و«إن الذين يمكنون وينتصرون قبل أن تنضج تربيتهم قد يفسدون أكثر 
ا يصلحون»، وهذه سنة اهللا أّال يتحقق التمكين ِإال بعد االبتالء والصقل بالمحن والشدائد، وهذا  ِمم

لون من التربية العملية.

ومن أولويات اإلصالح: تقديم كل ما يتعلـــق بتقويم الفكر وتصحيح التصور وتصويب منهج 
النظر والعمل، «فمن ســاء تصوره ألمر ما فالمتوقع أن يســوء ســلوكه في شــأنه، فإن السلوك أثر 
التصور، حســناً أم قبحاً»(2)، والمعركة الفكرية تكون خارج الساحة اإلسالمية، مع المالحدة الذين 
يهاجمون اإلسالم، وداخل الساحة اإلسالمية نفســها؛ لتصحيح االتجاه في فصائل العمل اإلسالمي، 
كالتيــار الخرافــي االبتداعي الذي يميل إلــى الجمود والتقليــد، والتيار الحرفي الــذي يغلب عليه 
الجفاف في الروح والضيق بالخالف، وتيار الرفض والعنف الذي يغشاه سوء الظنّ باآلخرين وضيق 
األفق في فهم الدين والواقع واتخاذ القوة سبيًال في تحقيق األهداف، َوِإنَما األمل في التيار الوسطي 
بمــا عنده من شــمول و(فقه األولويات)، وفقــه الموازنات، وفقــه االختالف، والجمع بين الســلفية 
والتجديــد، والموازنة بيــن ثوابت الشــرع وتغيــرات العصر، وتقديم اإلســالم مشــروعاً حضارياً 

متكامًال(3)، واتخاذ الجهاد سبيًال للدفاع عن ديار اإلسالم.
وال مراء في أن هذا التيار هو موطن األمل ومعقد الرجاء؛ لذلك فإن األعداء ظهرت عندهم نغمة 
ن يحملون أسماء  جديدة أن: احذروا اإلسالم المعتدل، فهو أشــّد خطرًا على غيره، ولألعداء تالمذة ِمم
المســلمين، ولكنهم يعادون بكل قوة المشــروع الحضاري لإلســالم. «إن معركتنــا الحقيقية في داخل 

القرضاوي: «في فقه األولويات»، ص 212.  (1)
المصدر السابق، ص 225.  (2)
المصدر السابق، ص 222.  (3)
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أرضنا يجب أن تكون مع هــؤالء الغالة حقاً، من العلمانيين وبقايا الماركســيين، الذين لبســوا اليوم 
لبوس الليبرالية الغربية، والذين جندوا أقالمهم وأســلحتهم كلها لشــنّ الحرب على صحوة اإلســالم 
وانبعاثه من جديد، وتشــويه دعوته، والتشــويش على دعاته، واختراع مصطلحات جديدة لتنفير الناس 
منه، مثل اإلسالم السياسي، أو األصولية، واإليقاع بينهم وبين األنظمة الحاكمة؛ الستنزاف قوى البالد 
فــي صراعات دامية ال تــكاد تنتهي إال لتبدأ من جديد، في صورة أخرى، وباســم آخــر! إن أي تحويل 
ن يخالفون بعض الناس  للمعركة عن هذا المسار، ومحاولة اختراع أعداء من اإلســالميين أنفسهم، ِمم
في فروع الفقه، أو حتى في فروع العقيدة، أو في أولويات العمل، أو في المواقف من القضايا الجزئية 
المختلفة يعتبر غفلة شــديدة عن حقيقة العدو الذي يتربص بالجميع الدوائر، ويريد أن يضرب بعضهم 
ببعض، وهو يتفرج عليهم، ثم يضربهم جميعاً في النهاية الضربة القاصمة، فمن فعل ذلك من الدعاة 
إلى الســالم عن جهل فهي مصيبة؛ ألن الجهل بمثل هذه القضية خطــر كبير، ومن فعل ذلك عن علم 

وقصد فهي مصيبة أعظم، وخطرها أكبر؛ ألنها تكون بمثابة الخيانة لإلسالم وأمته وصحوته»(1).

٭ ٭ ٭
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ومن واجب تيار الوســـطية «العمل بصدق وإخالص لتجميع الصف اإلســالمي، صف العاملين 
لإلســالم، على األصول التي ال ينبغي الخالف عليها»، و«ال بأس أن نختلف في الفروع ونختلف في 
المواقــف، ونختلف في االجتهــادات»، و«ال مانع مــن أن تتعدد الجماعات العاملة لإلســالم ما دام 

تعددها تعدد تنوع وتخصص، ال تعدد تضارب وتناقض».
وفي مجال التفوق واألهداف الكبرى لألُّمة: ساء الشيخ أن أكثر المسلمين يحرصون على حج التطوع، 
والنوافل، وآداب الملبس والمطعم، لكنهم «أهملوا ـ إلى حد كبير ـ فروض الكفاية المتعلقة بمجموع األمة: 
كالتفوق العلمي والصناعي والحربي، الذي يجعل األمة مالكة ألمر نفســها وسيادتها حقاً وفعًال، ال دعوى 
وقوالً مثل الجهاد في الفقه واســتنباط األحكام، ومثل إقامة الحكم بالشورى القائم على البيعة واالختيار 
الحر، ومثل مقاومة السلطان الجائر والمنحرف عن اإلسالم، ناهيك بالمعادي له، وأهملوا بعض الفرائض 

العينية، أو أعطوها دون قيمتها، مثل فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
«ومن ذلك: انصراف الكثيرين إلى مقاومة الصغائر مع إغفال الكبائر الموبقات، ســواء كانت 
موبقــات دينية، كالعرافة، والســحر، والكهانــة، واتخاذ القبور مســاجد، والنــذر والذبح للموتى، 

القرضاوي: «في فقه األولويات»، ص 225.  (1)



د. محمد زاهد جول 679فقه األولويات: األسس والمبادئ الموجهة

ا كدر صفاء عقيدة  واالستعانة بالمقبورين، وسؤالهم قضاء الحوائج، وكشف الكربات، ونحو ذلك ِمم
التوحيد، أو موبقات اجتماعية وسياســية، مثل: ضياع الشورى، والعدالة االجتماعية، وغياب الحرية، 
وحقوق الشعب، وكرامة اإلنسان، وتوسيد األمر إلى غير أهله، وتزوير االنتخابات، ونهب ثروة األمة، 

وإقرار االمتيازات األسرية والطبقية، وشيوع السرف والترف المدمر.
هذا الخلل الكبير الذي أصاب أمتنا اليوم في معايير أولوياتها، حتى أصبحت تصغر الكبير وتكبر 
م الهين وتهون الخطير، وتؤخر األول وتقدم األخير، وتهمل الفرض وتحرص على النفل،  الصغير، وتعظ
وتكترث للصغائر وتســتهين بالكبائر، وتعترك من أجل المختلف فيــه وتصمت عن تضييع المتفق عليه، 

كل هذا يجعل األمة اليوم في أمس الحاجة ـ بل في أشّد الضرورة ـ إلى «فقه األولويات»(1).

٭ ٭ ٭
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يمكن القول بأن منهج المجامع الفقهية في العالم اإلســالمي في معالجــة القضايا المعاصرة 
يســتند إلى مفهوم (فقــه األولويات)، وال جــدال بأن مصطلح (فقــه األولويات) أحــد المصطلحات 
الحادثة في العالم اإلسالمي، إال أن ذلك ال ينفي رســوخه في المجال التداولي اإلسالمي؛ وإن لم 
د الغزالي ويوســف  يرد بهــذه الصيغة التركيبية، ولعل أول من اســتخدم المصطلح الشــيخان محم

القرضاوي، ثم شاع استخدامه من لدن قطاعات واسعة من أبناء الصحوة اإلسالمية المعاصرة.
ويبدو أن مصطلح (فقه األولويات) أكثر ارتباطاً في نشــأته األولى بالجانب السياسي الحركي، 
ثم أخذ بعد ذلك باالتساع ليصبح مفهوماً شامًال لشتى القضايا والمسائل، ولعل النـزعة التسييسية 
للمفهوم جاءت منطقية نظرًا لكون مؤسســيه أتوا من خلفية سياســيٍة حركية؛ فالغزالي والقرضاوي 
على سبيل المثال من أبناء جماعة اإلخوان المســلمين، وقد عاينا مجمل التقلبات والمنعرجات التي 
عصفت بالجماعة وتحوالتها وتلوناتها، فالشــيخ القرضاوي أحد األبنــاء المخلصين لحركة اإلخوان 
المســلمين، وهو من أبرز ممثلي مدرسة تيســير الفقه اإلخوانية التي قامت على مهمة تقريب الفقه 
وتبسيطه، والتي نجحت في إخراج الفقه من الشــأن الخاص إلى الشأن العام، وهي المدرسة التي 
ــنة) الذي وضعه بتكليف من الشيخ المؤسس حسن البنا،  بدأها الشــيخ سيد سابق بكتابه: (فقه الس
وقّدم له بمقدمة تحتفي به وتعرف بأهميته، ولذلك فإن تشــكالت (فقــه األولويات) ترتبط بالتوجه 
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السياسي الحركي الذي نشأ في إطار المدرسة السياسية اإلخوانية، فقد أفرد القرضاوي عددًا كبيرًا 
من الكُتُب في ترشيد الحركة اإلسالمية.

ولقد خرج (فقه األولويات) من رحم التيار الوســطي الذي نشأ داخل جماعة اإلخوان المسلمين 
في مصر، والتي خرجــت بدورها من رحم فكر الحركة اإلصالحية اإلســالمية التي ســادت ما بين 
أربعينات القرن التاســع عشر وامتدت حتى ثالثينات القرن العشرين، والتي يتميّز فكرها اإلصالحي 
بأمريــن أساســين: اإلحســـاس والوعي بآثار الّصدمة الحضارية الغربيـــة، واالتفاق مع رجاالت 
السياسة في الدولة العثمانية على ضرورة قيام الدولة الحديثة التي تتخذ من النموذج األوروبي 
دستورًا ومؤسسات، ومشــروعاً من أجل تجاوز حالة التّخلف ومواجهة التحديات التي تمثلت بالهجمة 
األوروبيّة االســتعمارية الســاعية إلى الســيطرة على العالم اإلســالمي وفرض هيمنتها عليها، فقد 

أسفرت هذه الحوادث والظروف عن ترسيخ قناعتين في الوعي اإلصالحي:
األولى: تنــص على أن اإلســالم الصحيح ال يتعارض مــع المدنية الغربية، ويمكنه اســتيعابها 

وتطويعها عن طريق االجتهاد في تأويل النصوص وفهم الواقع.
والثانية: أنــه باإلمكان فصل العلــم والتقنية عن الثقافة التبشــيرية واإللحادية والسياســات 

االستعمارية للغرب.
وفي هذا الســياق فــإن المجامــع الفقهية قامت على أســاس الوســطية الذي يقــوم على «فقه 
األولويات»، والتي ينتمي أكثر فقهائها ِإلَى المدرســة اإلخوانية الوســطية، فقد تمخض فكر اإلخوان 
خالل عقدي الستينات والســبعينات من القرن المنصرم عن اتجاهين رئيسين داخل الجماعة: األول: 
راديكالي ينادي بتغيير أنظمة الحكم واستبدالها بأنظمة إســالمية عن طريق القُوّة، ومن أبرز رموزه 
سيد قطب. والثاني: إصالحي يعتمد على استخدام آليات اإلصالح المتدرج ألنظمة الحكم، عن طريق 

الوسائل السلمية، ويمثل هذا التيار حسن الهضيبي الذي أصدر كتاباً بعنوان: (دعاة ال قضاة).
شــكّلت هزيمة حزيــران 1967م، لحظــًة تاريخيّــًة أثرت على جملــة من التحوالت السياســية 
واالجتماعية والثقافية، كان من أبرزها أُُفول المّدين القومي واليســاري، وتصاعد المّد اإلســالمي، 
الذي تمثل بظهور جماعات وحركات إسالمية خرجت من رحم اإلخوان المسلمين بعد حدوث عمليات 
فرز واستقطاب واسعة داخل جماعة اإلخوان المســلمين، كان نصيب االتجاه الراديكالي األوفر حظاً 
واألكثر انتشــارًا في صفوف الجماهير اليائســة والمحبطة، وتحول هذا االتجاه إلى حركات سياسية 
معارضة دخلت في صدام مع الدولة خالل عقد السبعينات، كان من أبرزها جماعة التكفير والهجرة، 
وجماعة الجهاد والتي وضعت في ُسلّم أولوياتها وتفكيرها مســألة الدولة في المقام األول، بعد أن 

كانت اإلشكالية الرئيسية لدى مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين حسن البنا تربوية وأخالقية.
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إن المســار التاريخي لإلســالم السياسي في نســخته اإلخوانية وجدت نفســها أمام اجتهادات 
مختلفة ومســارات أيديولوجيــة متنوعة أفضت إلى اســتراتيجياٍت حركية متباينة حول ســبل التغيير 
والعمل، وفي هذا الســياق برز مفهوم «فقه األولويات» من أجل ترشــيد ســلوك اإلســالم السياسي 
دًا ومناضًال في توجيه مسار الحركة في إطار  الحركي، وظهر الشــيخ القرضاوي بقوٍة منظرًا ومســد
مفهوم «فقه األولويات». وكان للقرضاوي األثر األبرز في تاريخ الحركة اإلسالمية في نشأتها الثانية 
في عقد الســبعينات في مصر، فقد كان الداعية األكثر تأثيرًا في الجماعات اإلســالمية التي نشأت 
د الغزالي الذي كان يكبره سناً  في الجامعات المصرية في هذه الفترة، وقد تقاســم مع الشيخ محم
ولــم يكن قد غــادر البالد وقت المحنــة الناصريــة، مهمة التأثيــر على القطاع األكبــر من هذه 

الجماعات مما أدى إلى نقلها تدريجياً إلى تيار اإلخوان المسلمين ثم تنظيمها.

ويبدو جلياً بأن نشــأة (فقه األولويات) ارتبطت بالشــيخ القرضاوي وحركات اإلسالم السياسي وفي 
ياســّي» إلى فهمٍ مخصوٍص لإلسالم،  مقدمتها جماعة اإلخوان المســلمين؛ ويشــير مفهوم «اإلســالم الس
 ة اإلسالميّة، عملت على بناِء خطاٍبٍ أيديولوجياريخينة والممارسة الت هٍة لنُُصوص الكتاب والسوقراءٍة موج
، غايُتُه الفرز واالستقطاب، يطمح إلى قلب أنظمة الحكم باعتبارها جاهليًة أو كافرًة، بهدف إقامِة  تعبوي
اشــدون من بعده.  ــد ژ والخلفاء الر محم بيجربة اإلســالميّة األولى التي أقامهــا النــل التدولــٍة تتمث
َة في التدين  وجه من لدن فعاليات وحركات وجماعات تعطي األولويياســّي» هو ذلك الت ـ «اإلســالم الس ف
ياســّي منفردًا على القيام بعمليات  ْســِييس، والذي يتوافر على اعتقاٍد راسخٍ بقدرة الجانب السلمفهوم الت
ياسيّة التي يتركها أو يتلقاها  ْغيير، على اعتبار أن قيمة الفرد تنحصر في الفوائد واآلثار الساإلصالح والت
لطوية، والتنازعات على مراكز القُوة. تتشابك فيه االختيارات المذهبية، والمصالح الس في نطاق اجتماعي

يمكن القول بأن أحد أهم مســاهمات مدرســة «فقه األولويات» هي إعــادة النظر بالعالقة مع 
الفكر اإلصالحي وتجســير الفجوة والقطيعة التي نشــأت بينها وبين اإلسالم السياسي، فقد خرجت 
ياسّي» من رحم الحركة اإلصالحية التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر،  حركات «اإلسالم الس
واستمرت حتى عشرينات القرن العشرين، حيث بدأت قطاعاته باالنزياح تدريجًيّا عن فكر وممارسة 
اإلصالحية اإلسالمية، وصوالً إلى إحداث نوٍع من القطعية. فاإلصالحية اإلسالميّة تحالفت موضوعيّاً 
مع رجاالت عصر «التنظيمات العثمانية»، وذلك في ســبيل بناء منظومٍة حديثٍة تســتوعب المتغيرات 
العالميــة التي أحدثتها صدمــة الغرب، وفي هذا المجــال قدمت اإلصالحية اإلســالمية أطروحتين 
هطاوي، وأطروحة «التنظيمات» بتعبير خير  أساسيتين: أطروحة «المنافع العمومية» بتعبير رفاعة الط
ين التونســي. لقد حققت اإلصالحية اإلسالمية انجازاٍت كبرى في سائر مجاالت اهتمامها، الذي  الد
كان شــامًال ذا أبعاٍد اجتماعيــة واقتصادية وسياســية وأخالقية، إال أن عشــرينات القرن المنصرم 

ولة. ة اإلسالميّة بالغرب، وعالقتهم بالدشهدت خلًال في مجال عالقة اإلصالحي
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ففي المجــال األول، درج اإلصالحيون على الفصل نظرًيّا وعملًيّا بيــن الثقافة الغربيّة، والتقنية 
ياســات الغربيّة تجاه العالم اإلســالمّي، من جهة ثانيــة؛ فالحضارة الغربيّة  الغربيّة من جهة، والس
كانت مــن وجهة نظرهم حضارًة عالميًة يمكنــه اإلفادة من منتجاتها فــي كل المجاالت، وهو األمر 

الذي يؤكد عليه أنصار (فقه األولويات).
لقد أدت مجمل التطورات التي عصفت باإلسالم السياسي عموماً وجماعة اإلخوان خصوصاً إلى 
تبلور توجهات سياســية إســالمية متعددة تراوحت بين الدعوي والحركي والثوري؛ وفي هذا السياق 
برزت أهمية وجود مجامع فقهية تســتند فــي توجهاتها إلى تفعيل مفهوم (فقــه األولويات) في إطار 
مفهوم الوســطية؛ باعتباره المنهج الــذي يحقق الغايات والمقاصد الشــرعية، وهو توجه يجمع بين 
اتباع النصوص ورعاية مقاصد الشــريعة، فال يعارض الكلي بالجزئي، وال القطعي بالظني، ويراعي 
مصالح البشــر، بشــرط أال تعارض نّصاً صحيح الثبوت، صريح الداللة، وال قاعدة شــرعيًة مجمعاً 
عليها، فهو يجمع بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر، وهو األمر الذي يتطابق مع توجهات الفكر 
س لالختالف الفكري والفقهي  اإلصالحي اإلسالمي الذي يستند إلى مفهوم االجتهاد فاالجتهاد يؤس

ويمد (فقه األولويات) بسند راسخ.
لقد كان للشيخ القرضاوي الفضل األكبر في تأصيل فقه الموازنات واألولويات؛ فهو يدعو إجماال إلى 
التركيز على خمســة أنواع من الفقه، ألننا بأمس الحاجة إليها، وهي: فقه المقاصد، و«فقه األولويات»، 

وفقه السنن الكونية، وفقه الموازنات بين المصالح والمفاسد، وفقه االختالف بين المسلمين.
وال تخلو قــرارات المجامع الفقهية من اإلشــارة إلى أهمية فقه الموازنــات، و«فقه األولويات» 
وفقه المقاصد الشرعية، وفقه الخالف، وفقه الموازنات هو الموازنة بين المصالح وحجمها وعمقها 
وأّيهــا يمكن العمل بهــا، والموازنة بين المفاســد وأيها يمكــن احتماله، والموازنــة بين المصالح 

والمفاسد. وبذلك نحتاج إلى: فقه الشرع؛ لنعرف األدلة، وفقه الواقع بدقة، وال بد أن يتكامال.
ومن أبرز القضايا والمسائل في (فقه األولويات) التي تســتند إليها المجامع الفقهية في العالم 
اإلســالمي: «أولوية الكيف على الكم»، و«أولوية العلم والعمل»، و«أولويــة المقاصد على الظواهر»، 
و«أولوية االجتهاد علــى التقليد»، و«أولوية القطعي والظني»، و«أولويــة األصول»، و«أولوية الفرائض 
على السنن»، و«أولوية فرض العين على فرض الكفاية»، «وأولوية حقوق العباد على حقّ اهللا المجرد»، 

و«أولوية حقوق الجماعة على حقوق األفراد»، و«أولوية الوالء للجماعة واألمة على القبيلة والفرد».
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يلتزم في الفتوى ما يقرره المتخصصون األطباء، فإذا حكموا بموت الشخص حكم عليه بذلك، ونقله 
بعد الموت يتطلب إذناً من صاحب العضو في حياته، أو من ولي أمره، أو الحكومة إن كان مجهوالً، وهذا 

ا االتجار بها وبيعها فهو منهّي عنه باتفاق المعارضين والمؤيدين. يقصد به التبرع باألعضاء، وأَم
ــا ينبغي للدكتور ســعدي أن يؤيد أقواله بما قــررت المجامع الفقهية. وكــذا منع المصاب  َوِمم
باإليدز من الحج وحضور الجماعة غير صحيح؛ ألن العدوى ال تنتقل إال عن طريق االتصال الجنسي 
أو نقل الــدم فقط؛ فال يصح ترتيب األحكام عليه دون مراعاة مــا يقرره الطب، وال يعزل المصاب 
من المجتمع. كما يدين المســلمون أيضاً لشريعتهم بالفضل الكبير في قلة ومحدودية نسبة المرض 

في بالدهم مقارنة ببالد الغرب.
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سؤال: لو وجدنا قضية لم ينص عليها في النصوص الشرعية ـ طبعاً ـ نرجع إلَى المختصين لمعرفته، 
ثم نســتنبط حكماً من النصوص؛ لكن أريد السؤال عما ورد في النّص الشــرعي والذي يفهم علَى أساس 
العرف الذي توجه النّص إليه بشــكل خاص، كالموت مثًال، فكيف نستطيع التخلي عن ذلك المفهوم الذي 

يخالف هذا التخصص الذي يقول به األطباء مثًال؟ هل هناك منهجية للتعامل مع َهِذه القاعدة؟

بالنسبة للمقاصد الشرعية معروف بأنها تؤخذ من النصوص التي تتضمن بيان المقاصد، وهذا 
الذي تفضلتم به في الحكم الخاص بأمر ما له بعد مقاصدي؛ الســؤال هو: هل هذا البعد هو الذي 
نحصل به مباشــرة، أو بمعونة تلك النصوص المقاصدية الناظرة إلَــى المقاصد؟ فإذا كان بمعونة 
فلماذا يعبر عنــه بالبعد وما قاعدته؟ ولو كان هذا البعد مرجع جديد للوصول إلَى المقاصد فال بد 
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من إضافة مرجع جديد لتلك النصوص؟ فما هو البعد المقصود؟ وســؤال هل المقاصد يرجع إليها 
لتعيين الحكم أو لتحديد الحكم؟
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التنبيه علَى ما ورد في بحث األعضاء أَن هذه األعضاء ال تؤخذ كره من صاحبها بل حق مصون 
لــه، حتى في حكم اإلعــدام ال تغصب منه؛ ألنه ال يعاقــب علَى الجريمة مرتين. وقــد تم حل َهِذه 

المشكلة عملياً في كثير من بالد اإلسالم منها إيران والسعودية وغيرهما.
 E D C ﴿ :وفي مــا يتعلق بالمقاصد فإن من مقاصد الشــريعة التعبد لقولــه تعالى
ا  [الذاريــات: 56]. وكنت أرجو أن يتضمن البحث بعض األمثلــة التطبيقية. َوأَم ﴾ H G F

الحكم علَى المصاب باإليدز وإن كان متعمدًا بحكم الحرابة، فهو حكم خطير يحتاج إلَى نظر.
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ســؤال: إذا كان الزوجان مصابيــن باإليدز هل لولــي األمر أن يمنعهما مــن اإلنجاب ولو كان 
بإكراه؟ وإذا كان المصاب الزوج هل يجوز للمرأة طلب الطالق؟

تعليق الشيخ أحمد كان من مالي:
المجيزون لنقل األعضاء هل لهم تصورات لمصيرها عند األشــخاص التي تنقل إليهم، أي هل 
تســتخدم في الطاعة أو في المعصية؟ وهل الواجب علَى المتبرع له معرفة مصدر هذا العضو ورضا 

صاحبه وخاصة في الدول األجنبية أم ال؟
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كالم د. طه العلواني كالم جيد في ظاهره، أما من حيث التطبيق فيحتاج إلَى نقاش. وقد سمعنا 
مــن ملخص كالمه أننــا نحكم بعقولنــا، وأن تفســير القرآن يحتــاج إلَى منهج يختلــف عن منهج 
السابقين، وما ذكره من مشــاركة األقليات في السياسة واالنتخابات، والنظر في تقسيم العالم إلَى 
دار إســالم ودار حرب، فهذا ما يوافق نصوص اإلســالم إذ ال مجال إلهمال حقوق األقليات كما يقع 
اآلن في فلســطين مع إسرائيل، ومع ضعفنا يجب االبتعاد عن الســلبية؛ ألن ما ال يدرك كله ال يترك 
جله، وأن مشاركة هؤالء قد يدفع شيئاً من الضرر عن َهِذه األقليات. وأما قضية دار الحرب واإلسالم 
فغير مقبولة في الميزان الصحيح؛ ألن العالم األصل فيه أنه دار واحدة، وأما عالقتنا مع األوروبيين 
فتحكمها انتماءات ومشاركات الدول العربية واإلسالمية في منظمات العالم، وإننا التزمنا بمعاهدات 
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دولية، وتطبيق ما شــاءت دولنا بعدما التزمت بالمواثيق يحتاج إلَى توقف. وهذا الكالم المعســول 
المسموع شيء محبب لكن يحتاج إلَى التطبيق.

وعلى هذا من خالل الحديث نــرى أوالً: تعطيله لبعض نصوص القــرآن القطعية المتفق عليها 
فهذا ال يجوز مطلقاً. ثانياً: يجب اإلدراك بأن القواعد الشــرعية يســتأنس بهــا وال تصلح أن تكون 
دليًال للقضاة. ثالثاً: حرية األولويات هي محل بحث، ونحترمها كحل سياسي موقت لتطبيق اإلسالم، 
وال يعني إهمــال الجوانب األخرى، وهذا مبني علَى خصائص الشــريعة بالتدرج في تطبيق األحكام، 
وهل نعمل مبدأ التدرج بعد اســتقرار اإلسالم أم ال نعمله؟ والمقرر أَن هذا المبدأ ال يجوز استعماله 
ألنه انتهى، وأقفل بابه في بداية التشريع، أما اآلن فقد صار التشريع كامًال ويجب تطبيقه بشموليته 
ال يصح التقديم والتأخير فيه بحســب مزاجنا. وقد يجوز للحاكم تأجيل تطبيق بعض األحكام لفترة 

ما، لكن أن يهمل هَذا التشريع الذي أصبح ملزماً لكل األمة فال.
رابعاً: إنهم قالوا بأن الشريعة عالمية لكل األمم والشــعوب، وال يجوز التفريق بين إسالم الشرق 
والغرب، ونحل شيئاً هنا ونحرمه هناك، وقد فصل الشافعي في ذلك فقال: الحالل في دار اإلسالم هو 
الحالل في دار الحرب والعكــس، وال تحل دار الحرب ما كان محرماً في دار اإلســالم. وقد قلت هذا 
لألخويــن (العلواني والقرضاوي) في مناســبات كثيرة مع الصدام في اتباع هــذا المنهج، مع احترامنا 
لهــذه األفــكار؛ إال أننا ســمعنا أَن بعضهم يعطل بعــض النصوص بحجــة االنفتاح واالجتهــاد وإعمال 
المقاصــد، فكيف يقابلون اهللا وأمتهم عند تعطيلهم لنص في كتــاب اهللا؟! وهذه القواعد التي وضعوها 
قد تصادم قواعد مكينة ال يمكــن تجاوزها، ونحن نريد التجديد والتطويــر لكن ضمن مبادئ وأصول 
وضوابط، والدعوة إلَى التيسير هو ما جاء به اإلســالم أول مرة بالمرونة والتسامح، والتمادي في هَذا 
يؤدي إلَى االنفالت من الشــريعة، فال بد من أخذ مبدأ سد الذرائع في هَذا الموضوع، والقضية تحتاج 

إلَى بحث طويل. وحبذا لو كان الباحث حاضرًا والحكم علَى الغائب ال يجوز، والقضية فيها إحراج.
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أضيف علَى بحث د. العلواني أَن اعتماده لبعض المداخــل التقديرية ال يفيد في مثل َهِذه المداخل 
الحساسة والخطيرة، من قبيل اعتماد ثنائية دار الدعوة ودار الهجرة، وهذه المصطلحات قد تكون لها 
ظروف تاريخية، وخاصة أَن بعض المكاسب الحديثة قد حلت َهِذه المشكلة كمصطلح المواطنة واندماج 

األقليات في الغرب، وأعتقد اعتماد بعض المداخل المدنية الحديثة أفضل لتناول َهِذه القضايا.
وعلى مداخلة د. جول فإنه عند مقارنتي لعنوان البحث وما ذكر في مداخلته أجد تناقضاً؛ ألنه 
لم يتحــدث عن المجامــع بل تحدث عن أشــخاص، وتأريــخ األفــكار والمناهج ال يكون منســوباً 
لألشخاص، بل يكون بمدارس وتوجهات كبرى، وكان بودنا الحديث عن المجامع سواء أكانت محلية 
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أو دولية، ال يرتبط بأشخاص هم حاولوا محاوالت غير ملزمة. وعند القول هذا المصطلح من إنتاج 
القرضاوي، أو مصطلح اإلســالم السياســي، وال أدري مــا مفهوم هَذا المصطلــح وقد يكون هناك 

اإلسالمي التجاري والصناعي وغير ذلك.. وأراه مصطلحاً من التسويق اإلعالمي وليس علمياً.
ذكرت عن مســاهمات بعــض األصولييــن لكنها مقطوعــة عن أصولهــا، وقصارى مــا أنجزه 
المعاصرون أنهــم أعادوا ما قاله القدامى فــي حقيقة األمر، وقدموه بصيغ جديــدة، ولو عدنا إلَى 
التراث القديم لوجدنا كل َهِذه الهواجس من فقه األولويــات والموازنات لكن تقنينها وعنونتها كما 
نراها اليوم، ونجد بعض المحاوالت في بداية القرن، ولكن ربط َهِذه التوجهات بأشــخاص هي ظلم 

لألشخاص وللتأريخ أيضاً.
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إضافة إلَى ما قال د. وهبة، فإنني أستشعر ببعض المخاطر في بعض العبارات وبعض القواعد، منها: 
نة شارحة للقرآن وموضحة ومؤكدة  ة تنزيل للقرآن في واقع معين، وهذا الكالم خطير؛ ألن الســن الس أَن
ــنة في المقــام الثاني بعد  ومشــرعة، ولهما صفة العموم ألنهما مصــدرا الدين إلَى يوم القيامة، والس
القــرآن، فال يقال عنهــا: إنها تنزيــل للقرآن في واقــع معين، وهذا يمكــن أَن يضفــي بالتاريخية علَى 
النصوص، وقد ينسحب علَى القرآن في ما بعد، وقد قال به من قاله من العلمانيين والليبراليين وغيرهم.
وأيضاً القول بأن الفقــه الموروث ليس مرجعاً كافياً للفتوى، والصحيح أنه فقه كاف للفتوى في 
ما اســتقر عليه الناس، أما المســتجدات فاألمة مطالبة بالنظر فيها بحســب القواعــد والضوابط 

الموضوعة للتوصل إلَى الحكم الشرعي.
وأما بالنســبة لألقليــات التي تذهب إلَــى العالم الغربي ال ينبغــي أن تكون ظروفهــا حاكمة علَى 
اإلسالم، فالحاكمية القانونية والتشريعية لإلسالم في كل مكان ال يؤخذ بنص ويترك في آخر، وقد يلجأ 
األمر إلَى التنازل عن بعض األحكام للظروف المحاطة هناك، كالمواليد ورعاية األبناء واألسرة ونحوها، 

فإما أن يلتزم المغترب بشرع اهللا أو أنه يعود إلَى بلده، وال تكون ظروفهم حكماً علَى اهللا وشريعته.
وأما بحث د. جول ففيه عموم في المجامع وعموم في القضايا، وما اســتمعنا إليه فهو كالم عن 
تيار سياســي معين، فال تخصيص للعنوان. وأما مصطلح اإلسالم السياسي فهو من األلغام المصدرة 
للعالم اإلســالمي تحمل أمراضها إلينا ونظل نقاوم َهِذه األمراض؛ فاإلســالم هو اإلسالم يشمل في 
شريعته كل ما يهم اإلنسان من والدته إلَى لقاء ربه، فردًا وجماعة، خلقاً ومعاملة، وأما المصطلحات 

الدخيلة َهِذه فال بد أن نتبرأ منها وال ندخلها ضمن مقوالتنا.

٭ ٭ ٭
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اإلذن في أخذ األعضاء واجب في جميع األحوال سواء بوصية الميت أو بإذن وليه.
ومسألة اختالف الوفاة بين الشــرع والطب، ال بد من معرفة الوفاة أوالً وهي خروج الروح من 
الجســد خروجاً تاماً تتوقف معه جميع وظائف الجســد. وإثبات الموت اليوم في كل الحاالت يرجع 
إلَى قــرار الطبيب في النهاية فال تعارض بين العرف والطب أبــدًا. وأما النظر في مصير األعضاء 
لشــهادتها يوم القيامة، فهي من بين المعارضــات علَى نقل األعضاء، ونقلها له شــروط، منها: أن 
تكــون متوقفة عليه حياة المنقول إليــه، والثاني أَن أصلنا التراب ومآل كل عضــو إلَى التراب، وفي 

البعث تأتي قدرة اهللا في إرجاع كل شيء إلَى حاله التي يبعث عليها.

:»eOÉîdG .O  ÜGƒL

الســؤال عن التمثيل للبعد المقاصدي، وهذا البعد هل هو مرجعية قائمة بذاتها تأتي في مقابل 
مرجعية أخرى نصية أو إجماعية؟ أو يمثل هذا البعد المرجعية الشرعية نفسها باعتبار أَن المرجعية 
الشرعية وحدة معرفية متكاملة قد تصنف إلَى تصنيفات مرجعية منهجية جزئية وكلية، أو المرجعية 
القطعية والظنية، أو الموقتــة والمؤبدة؟ قد تقبل َهِذه المرجعية هــذا التفصيل؛ لكن أصلها واحد، 
نة، نصوصاً وأحكاماً ومقاصد، أي فيها وحدة  المرجعية الشرعية اإلسالمية هي القرآن والس وهي أَن
ومنظومة معرفية متكاملة، ال يمكن االقتصار فيها علَى جانب مــن دون آخر، أو معنى من دون آخر، 
َهِذه الحقيقة مركوزة عند القدامى علَى مدار اإلسالم، ومحسومة عندهم كحقيقة شرعية مركوزة في 
أذهانهم يســتحضرونها عند اجتهادهم وتعبدهم وتعاملهم مع اآلخــر، لكن بعضهم لم يدون هَذا أو 

يصرح به العتبارات وأسباب مختلفة.
والجواب عن هذا الســؤال المركب: هــل البعد المقاصــدي مرجعية، ثم ما هــي أمثلته؟ وقد 
تحدثت عن مثال في منتهى الجــالء وتحقيق التقارب والتوافق بين أبناء المعارف اإلســالمية، وهو 
مثال الحج الــذي يجتمع فيه الناس علَى صعيد واحد، وهو مما ينبغــي أن يجمع المتعاملين مع هَذا 
نة وأخضعناها إلَى البعد المقاصدي معرفياً كحقائق ومفردات  الفهم. ولو أخذنا نصوص الكتاب والس
ومحتوى، ومنهجياً كترتيب وتنســيق، وواقعياً كتنزيلــه علَى األفراد والجماعــات.. نأخذ َهِذه اآليات 
 Y X W ﴿ :ونتأمل فيها قليال نصل إلَــى معنى نكون متفقين فيها إن شــاء اهللا، فقوله تعالى
Z ] \... ﴾ نقف عند عبارة ﴿ h g f... ﴾ [الحج: 27، 28]. قال العلماء بأن هَذا 
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الحــج أمر به لعلة وغايــة وحكمة لشــهود المنافع في الدنيــا واآلخرة، صحية ونفســية واجتماعية 
وغيرها، والمعنى الجامع لهــذه المنافع امتثال أمر اهللا تعالى، وقصد بيتــه وفق ما أمر وبين، هذا 

بعد مقاصدي أول، وهو شهود المنافع.

ونأخذ آية أخــرى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البقرة: 196] نقارنهــا بقوله تعالى: ﴿ | { ~ 
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [آل عمــران: 97]، فرق دقيق جدًا بين النصين ولهذا التفريق أثر في 
البعد المقاصدي؛ فالثانية تشــريع للحكم ابتداء، وتشــريع ألداء غير مضبــوط، هل نحج كما حج 
رســول اهللا ژ علَى الوجه األكمل، أو نحج حّجاً أدنى تبرأ به الذمــة، أو بينهما، والناس متفاوتون 
هنا بحسب ظروفهم وقدراتهم؛ فالرسول ژ حج الحجة األكمل باعتباره رسوالً مبلغاً ومقامه يقتضي 
ن رخص لهم وحجوا باأليســر  ذلك، وجمهور كبير من الصحابة حج كحجه، ومنهم من كان أدنى ِمم
واألســهل التي هي في مقابل العزائم، وقد أقر لهم الرسول ژ علَى ذلك، وإن كان لم يبلغ مرتبة 
الكمــال؛ فــكأن مرتبة مــا دون الكمــال مقصودة من قبــل الشــارع؛ ألن هناك نصوصــاً أخرى لو 
استدعيناها ألقرت هَذا المعنى كاآلية األولى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ فالتنصيص علَى االستطاعة، 
والتنصيص علَــى الفريضة نفســها ﴿ | { ~ ﴾ بوجوب حكــم، و﴿ ¢ £ ¤ ¥  ﴾ فيه 
مقصد لفعل الحج علَى الســبيل األكمل، وإذا تعــذر األكمل يصار إلَى ما دونه، كمــا أنه إذا تعذر 

األصل يصار إلَى البدل، وهناك قواعد نظمت هَذا المعنى.

وقوله ژ : «والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة»، وهذا المعنى يتفق مع كل آداب وأركان 
الحج وغيرها كما حج رســول ژ أو ما يقرب مــن ذلك، وقد ينطبق أيضاً علَــى ما دون ذلك؛ ألن 
العلمــاء قالوا بأن الحــج المبرور هو الذي لــم يخالطه إثــم، أو هو الذي يفعل وفق ما يســتطيعه 
اإلنســان. وهذا مثال ذكرته للتمثيل والتأصيل والترتيب بين المفردات المقاصدية، واستعملته كمثال 
لتنزيله علَى الواقع المعاصر اآلن. فالواقع المعاصر اآلن يسأل الواحد أيهما أولى هل أحج أو أتزوج؟ 
ورجل أعمال يقول: هل أحج الســنة أو أنشــئ محطة فضائية للدعوة إلَى اهللا، أو أكفل أيتاماً أو غير 
ذلك؟ فهنا يأتي التنزيل بالنظر في ما تقرر لدينا من معطيات مقاصدية أساســية، والنظر في حال 
هَذا السائل؟ وما الهدف من حجه؟ فيدرس مقصود الحج واعتباره، فإذا وجد فيه الهوى في أداء َهِذه 

الفريضة من دون االمتثال لتحقيق المقصد األسمى لالمتثال، فيمكن صرفه إلَى مصالح أخرى أهم.

ومنهم من يســأل: هل البعد المقاصدي يمثل مرجعية أو دليًال أم ال؟ وقــد تكلم الفقهاء فيها 
بتحقيق معاني المســميات وتحرير مواطن النزاع، وإيجاد كثير من التوافق بحســم دواعي الخالف، 
والمختلفون فيما نسب إلَى الشافعي أنه قال: «من استحسن فقد شرع»، وأتباع اإلمام مالك يقولون: 
«االستحســان تســعة أعشــار العلم»، فكيف يصح هذا التناقض بين عالمين أحدهما أخذ عن اآلخر 
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ومن منبع الوحــي؟ فال بد من التحقيق والتنقيح لكثير من القضايــا والمصطلحات المطروحة حتى 
نحسم الخالف. بناء علَى هَذا فإن المقاصد الشــرعية يجب الحفظ عليها، واستدعاء َهِذه المعاني 
كحقائق شــرعية جامعة، مبنية علَى مدركاتها النصية واإلجماعية، الجزئية والكلية، وهذا محســوم 
عنــد المحققين. وما ذكــره القرافي من أَن ما كان من المصالح المرســلة يرفضهــا بعض ويقبلها 

بعض؛ قال: «فبعد التحقيق والنظر وجدنا بأن الجميع يقول بالمصلحة ما بين مكثر ومقل».

:…ó©°S .O  ÜGƒL

أطمئن الدكاترة بأَن الباحث قد استفاد من فتاوى العلماء والمجامع الفقهية. وأما ما ذكرت من 
منع الصالة للمصاب باألمراض المعدية فإنني أقصد بها مــا كان كالجدري والبرص وغيرهما مما 
ينتقل عن طريق المالمســة والمحاككة. وأما الحرابة فهي عقوبة تتراوح بين القتل والصلب والنفي 
(العزل). وأما المرض إذا طرأ بعد الزواج فللرجل الحق فــي الطالق، وكذا المرأة أيضاً لها الحق 

في طلب الطالق إلزالة الضرر، وإن تأخرت اإلجراءات فلها طلب الخلع.
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كان يجــب علي أن أنبه قبــل عرض المحاضرة أَن عنــوان البحث هو: فقه األولويات: األســس 
والمبادئ الموجهة، وقد فهمت في البداية من اللجنة المنظمة العنوان بفقه األولويات فقط من دون 
الشــق األول وهو دور المجامع الفقهية، ولم أدرك حقيقة هَذا العنــوان إال مؤخرًا، فحاولت إقحام 

بعض المجامع حتى يكون البحث موافقاً للعنوان المعلن.
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ما يتعلّق بالبعد األخالقي في منظومة التشريع اإلسالمي كلها جاله التشريع واقعاً يعيشه الناس 
في مفردات البيــوع والمعامالت والعقــود وغيرها، بينما نجد في التشــريعات الوضعيــة أنها تكون 

موكولة إلَى من يطبق القانون، وهذا ما يتميز به التشريع اإلسالمي.
وعلم المقاصد علم جليل القدر عظيم المنزلة إال أَن فيه ما يمكن أن يســتغل كما أدرك ذلك 
األولون، فانقبضوا قليًال عن بعض قواعدهم، ومما علمناه عن فقهائنا باختالف مشــاربهم أَن منطوق 
م وال يصــار إلَى المفهــوم إال إذا تعذر في تخصيــص عام، أو تقييد إطــالق، أو بيان  الدليل مقد
مجمل... والمقصد يصار إليه باعتباره منظورًا من قبل الشــرع، ولكن يصار إليه بااللتزام بما ورد 

نة واإلجماع، وهذه إشارة بسيطة ِلما هو معلوم لديكم، واهللا أعلم. في الكتاب والس
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والصالة والســالم على أشرف المرســلين. وبعد؛ َفِإنهُ ال شــّك في أنّ االقتصاد مقوّم من أهّم 
مقوّمات حياة اإلنســان المادّية إلــى جانب مقوّماتها الّروحيّة. وال يزال هذا اإلنســان يســعى وراء 

تحسين وجوه معاشه ـ كما يقول ابن خلدون ـ منذ أن أنزله اهللا على وجه األرض ليعمرها.
مة أن أعرض مراحل تطوّر اإلنســان في هذا الّشــأن وإنّما هي توطئة  وال أريد في هــذه المقد

مختصرة تساعد على وضع هذا البحث في إطاره الّزماني.
لقد ظلّت جهود اإلنسان تصارع الّطبيعة بما أوتي من وسائل بسيطة ليفلح األرض ويستدرّ خيراتها 
وليتبادل مع أخيه اإلنسان ما يجنيه كلّ منهما من هذه الخيرات إلى جانب ما يحتاجه ذلك من ِحرف.

وتمضي القرون ليكتشف اإلنسان االستفادة من البخار، وينبلج زمن الثّورة الّصناعيّة في أواخر 
القرن الثّامن عشــر في بالد الغرب فتنقلب موازين الحياة، وينطلق أهل هذه البالد في البحث عن 
تســويق فائض إنتاجهم في أطراف العالم، فيستعمرون هذه األطراف شيئاً فشيئاً، ثم بعد حين تهب 
هذه البالد الســترجاع اســتقاللها ويســتفيق الجميع بعد أزمة اقتصادّية حاّدة ســنة 1929 وحربين 
عالميتيــن ضاريتين ليتقاســم النّفوذ فــي العالم قطبــان سياســيّان اقتصادّيــان ـ ويهّمنا الجانب 
ـ ، القطب الّرأسمالي وتتزّعمه الواليات المتّحدة وبعض بالد أوروبا، والقطب االشتراكي  االقتصادي 

ويتزّعمه االّتحاد الّسوفياتي وبالد الّصين وبعض بالد الغرب.
وظلّت الحرب الباردة بينهما بضع ســنين انتهت بتراجع المنظومة االشتراكيّة مع انهيار االّتحاد 

الّسوفياتي، واستقطبت المنظومة الّرأسماليّة العالم كلّه سوى بعض االستثناءات.
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وتنبثق في األثناء في أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين ثورة عالميّة أخرى، 
إنّها الثّورة المعلوماتيّــة، إنّها العولمة وكفى. وانقلب العالم في فترة وجيزة وجيزة إلى قرية صغيرة بل 

إلى آلة صغيرة صغيرة تجعلك تعيش الحدث مهما كان وأينما كان، وتشارك في صناعته قوالً وفعًال.

كلّ هذه بشــائر خير في الّظاهــر، ولكن بدأت تفاجئنــا األخبار منذ أقلّ مــن عقد من الّزمن 
بانهيار أبرز البنوك وأبرز المصانع في العالم وإفالســها في قطب المنظومة الّرأســماليّة الواليات 
المتّحدة وأوروبا. إنّها أزمة اقتصادّية عاتية ســتأكل األخضر واليابــس إن لم تتّحد الجهود العالميّة 

بصدق للتّصدي لها بحزم شديد.

في نهاية هذه التّوطئة ال يســعنا إّال أن نحّدد إشــكاليتي الموضوع الــذي اقترحته علينا اللّجنة 
مة لهذه النّدوة المباركة وهي: الموّقرة المنظ

ما المقصود باالقتصاد المعاصر؟ ـ  1
ما هي مفاهيم االحتكار في هذا االقتصاد المعاصر؟ ـ  2

وما هي مستجّدات هذه المفاهيم؟

٭ ٭ ٭
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ظهرت لعلــم االقتصاد تعريفات متعّددة بحســب اختالف التّنظيمــات االقتصادّية عبر العصور، 
بداية من شــريعة حمورابي في العراق والفراعنة في مصر ثم الّرومــان واإلغريق مرورًا بالحضارة 
اإلســالميّة وما ســاد أوروبا من تطوّرات خــالل القرون الوســطى وانتهاء بالنّظاميــن االقتصادّيين 
األساســيين اللّذين ظهرا منذ القرن الّســادس عشــر وهما النّظام االقتصادي الّرأســمالي (الحّر) 

والنّظام االقتصادي االشتراكي(1).
.Nomos .المنزل :Oikos تعريف أرسطو: مشتقّ من كلمتين: أويكوس

علم االقتصاد عنده هو علم تدبير المنزل واقتصادّياته(2).

مصطفى العبد اهللا، علم االقتصاد والمذاهب االقتصادّية، منشورات جامعة دمشق، 1977، ص 15.  (1)
المصدر السابق، ص 14.  (2)
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تعريف الفكر اإلسالمي:
إنّه المذهب االقتصادي الّذي تتجّسد فيه الّطريقة اإلسالميّة في تنظيم الحياة(1).

تعريف االقتصادي اإلنجليزي آدم سميث 1776: العلم الّذي يهتّم أساساً بدراسة جميع الّطرق 
والوســائل التي يمكنها أن تســاعد في تكوين ثروات األمــم وتعمل على زيادتها، كمــا تبيّن الّطرق 
المناســبة لتوزيعها واســتهالكها في مختلف أوجه ومجاالت اإلنتاج واالســتهالك (العرض والّطلب) 

للقطاعات االقتصادّية المختلفة للّدولة ومجتمعها االستهالكي في الوقت ذاته(2).

تعريف االقتصادي «روبنز»: العلم الّذي يهتّم بدراسة الموارد البشرّية والّطبيعيّة والمادّية الّتي 
تتّصف بالنّدرة من أجل إشباع الحاجات اليوميّة المختلفة والمستمّرة لمجتمع أّية دولة(3).

ومن التّعريفــات الّتي ظهرت حديثاً لعلم االقتصــاد أنّه «المعرفة االقتصادّيــة المنّظمة الّتي تحاول 
الوصول من خالل مجموعة من الحوادث والّظواهر المتشابهة والمتكّررة إلى مجموعة من الحقائق الثّابتة 
الّتي تربط بين هذه الحوادث والّظواهر بروابط منطقيّة، بحيث تكون في مجموعها بناء كلّياً متناسقاً»(4).

علم االقتصاد هو العلم الذي يدرس االختيارات النّاجعة تجاه ندرة الموارد.

علم االقتصاد علم متحّرك، كثيرًا ما تتضارب فيه النّظريات.
ومعلوم من خالل هذه التّعريفات وغيرها أنّ لعلم االقتصاد اهتمامات متعّددة أبرزها:

ماذا وكيف ننتج؟ ـ  1
كيف تحّدد األسعار في األسواق؟ ـ  2
كيف يتوزّع ناتج العمليّة اإلنتاجيّة؟ ـ  3
كيف يتحّدد مستوى التّوظيف (التّشغيل)؟ ـ  4
كيف يزداد اإلنتاج على المدى الّطويل؟ ـ  5
من يتّخذ القرارات االقتصادّية(5)؟ ـ  6

محّمد باقر الّصدر. اقتصادنا. ط3. دار الفكر، بيروت. 1969.، ص 9.  (1)
نواف الّرومي، مبادئ االقتصاد الكلّي. منشورات المطبعة الّرسميّة للجمهورّية التّونسيّة. تونس 2001. مالحظة لقد أعاننا هذا   (2)

الكتاب كثيرًا في تعريفنا لالقتصاد المعاصر.
المصدر السابق نفسه.  (3)
المصدر السابق نفسه.  (4)

لالحتكار عالقة متينة بكلّ هذه االهتمامات.  (5)
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، وإنّما له عالقــة جذرّية بجميع العلوم من  كما أنّه معلوم أنّ علم االقتصاد ليس علماً مســتقال
تاريخ وجغرافيا ورياضيات وإحصاء واجتماع وقانون وسياســة إلخ، وهذا ما سنحاول أن نستفيد منه 
عند ضبط مفاهيــم االحتكار وما لها من صلــة بالبضاعة وصناعتها وموردها وتســعيرها واّدخارها 

واكتنازها وما يتعلّق بها من حّرية في العرض والّطلب وبورصة األوراق الماليّة وما إلى ذلك.
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من خالل مــا اّطلعنا عليه من دراســات اقتصادّية يتبيّن أنّ االقتصاد المعاصــر يقوم على أربع 
منظومات اقتصادّية تسيطر عليها منظومتان أساسيتان ـ كما سنبيّن ذلك ـ.

المنظومة الّرأسماليّة.أ ـ  

المنظومة االشتراكيّة.ب ـ  

المنظومة المختلطة (رأسماليّة ـ اشتراكيّة).ج ـ  

المنظومة اإلسالميّة.د ـ  

وال سبيل إلى الحديث عن مفاهيم االحتكار في االقتصاد المعاصر من دون التّعريف بمرتكزات 
هذه المنظومات ومظاهر الخلل فيها.

أ ـ المنظومة الّرأسمالّية:
ـ الّتعريف: معلوم أنّ هذه المنظومة هــي وليدة الثّورة الّصناعيّة فــي أوروبا في أواخر القرن 

الثّامن عشر وتجلّت بوضوح في القرن التّاسع عشر.

«ويعــرف النّظام االقتصــادي الّرأســمالي بأنّه نظــام يتمثّل فــي مفهومه التّقليدي في ســعي 
المشــروعات الخاّصة إلى تحقيق أكبر فائض ربــح ممكن من جانب األفراد كمنتجين ومســتهلكين 
لتحقيق أقصى مصلحة خاّصة ممكنة، يتّم في ســاحة الّسوق حيث تتفاعل قوى العرض والّطلب أو ما 

يسّميه فالسفة هذا النّظام باليد الخفيّة لتحديد أثمان الّسلع والخدمات»(1).

وتطوّر هذا التّعريف التّقليدي مع الّزمن مع كينز 1936 الذي أثبت ضرورة التّدخل في النّشاط 
االقتصادي عن طريق االستثمار العام واإلنفاق عموماً لخفض االنكماش(2).

نواف الّرومي: م، س، 71.  (1)
سميح مسعود. الموسوعة االقتصادّية. شركة المطبوعات للتّوزيع والنّشر، بيروت. 1993، ص 256.  (2)
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ـ المبادئ األساسّية:
الملكيّة الخاّصة لعناصر اإلنتاج. ـ  1
حّرّية المنتج. ـ  2
حّرّية المستهِلك. ـ  3
التّغير المستمّر في أسعار الّسلع والخدمات. ـ  4
األرباح المادّية تشكّل أهّم حاضر لإلنتاج. ـ  5

ب ـ المنظومة االقتصادّية االشتراكّية
ـ الّتعريف: من الجدير بالّذكر أنّ فلسفة هذه المنظومة تنسب إلى كارل ماركس (1838) الذي 
وضع أفــكارًا اقتصادّية واجتماعيّة شــكّلت بديًال للنّظام الّرأســمالي، وهذا البديــل يتضّمن مبادئ 
تتناقض تناقضاً تاّماً مع مبادئ المنظومة الّرأسماليّة حاولت أن تنصف الّطبقة الكادحة من استغالل 

الّطبقة المالكة صاحبة رأس المال.

واســتنادًا إلى النظرّية الماركســيّة «تتحــد قيمة الّســلعة بكّمية العمل الّالزم مــن وجهة نظر 
المجتمع إلنتاجها... وبنــاء على ذلك كلّما زادت قــدرة العمل اإلنتاجيّة قلّت المــّدة الّالزمة إلنتاج 
الّســلع. ويالحظ بهذا الّصدد أنّ ماركس ال يقصد العمل المباشر الذي قام به العّمال الذين أنتجوا 
الّســلعة، ولكنّــه يقصد أيضــاً العمل غير المباشــر الذي قــام به مــن أنتجــوا األدوات والمعّدات 
المستخدمة في إنتاج هذه الّســلعة. وهكذا ترى النّظرّية الماركسيّة أنّ العمل هو أساس القيمة. وأنّ 

مّدته هي مقياس قيمتها»(1).

ومن المعروف أنّ االّتحاد الّســوفياتي كان له األولوّية في تطبيق هذا النّظام حيث قطع شوطاً 
بعيدًا في تطبيق النّظرّية الماركســيّة لخلق نظام اشتراكي يســتند إليها. ثم بدأ تطبيقه في مناطق 
أخرى كدول شرق أوروبا والّصين بعد الحرب العالميّة الثّانية، وبعض دول جنوب شرقي آسيا وكوبا. 
ويمكن وصفه في بعض هذه الّدول على أنّه ما زال (1993) في مرحلة االنتقال من الّرأســماليّة إلى 
االشتراكيّة الماركســيّة حيث يشــاهد فيها إلى جانب قطاع الملكيّة الجماعيّة ـ من عاّمة وتعاونيّة ـ 

قطاعٌ للملكيّة الخاّصة ترك يعمل إلى جانب القطاع األّول(2).

راشد البزاوي. الموسوعة االقتصادّية. مكتبة النّهضة المصرّية القاهرة. 1987، ص 68.  (1)
سميح مسعود. م، س، 256، 257.  (2)
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ـ المبادئ األساسّية:
الملكيّة العاّمة لعناصر اإلنتاج. ـ  1
تقييد حرّية المنِتج بموجب الخّطة المركزّية القوميّة. ـ  2
تقييد حرّية المستهِلك بمنتجات محّددة. ـ  3
مركزّية تحديد األسعار. ـ  4
األرباح ليست الحافز الّرئيسي للمنتج. ـ  5

ج ـ الّنظام االقتصادي المختلط(1)
ـ الّتعريف: يتّضح من هذه التّسمية أنّه نظام اقتصادي يجمع ما بين أسس النّظامين الّسابقين 

في آن واحد، وتترّكز مالمحه في الواقع لدى الّدول النّامية بشكل عام.
تمتلك الّدولة عددًا من عناصر اإلنتاج وتســيطر على بعض األنشطة االقتصادّية وتتدخل في  –

الحياة االجتماعيّة خاّصة في دعم مستوى معيشة ذوي الّدخل المحدود.
كما يبرز في هذا النّظام نشــاط متمِيّــز للقطاع الخاّص في المجــاالت اإلنتاجيّة والتّجارّية  –

واالســتثمارّية، كما يمتلك هذا القطــاع بعض عناصر اإلنتــاج ويتعامل في أنشــطة التّجارة 
الخارجيّة والّداخليّة.

تسيطر الحكومة على المؤّسسات ذات النّفع العامّ: التّعليم، الّصحة، الكهرباء، الغاز، الماء،  –
المنتجات النّفطيّة، النّقل، الّطرق، الجسور، الموانئ، القطارات، الّدفاع، واألمن.

كما تتدّخل الحكومة وبأشــكال مختلفة في أنشطة مؤّسســات القطاع الخاّص كلّما تطلّب األمر 
حماية المســتهلكين من أفــراد المجتمع. كما تضــع حدودًا عليا ودنيا ألســعار بيع الّســلع وتضبط 

التّشريعات القانونيّة المختلفة الّتي تنّظم وسائل وطرق عمل المؤّسسات اإلنتاجيّة...

ـ مبادئه: نفس مبادئ النّظامين الّسابقين بحسب مقتضيات مؤّسسات الّدولة ومؤّسسات القطاع الخاّص.
ومن هذه الّدول ما يغلب عليها النّظام الّرأسمالي، ومنها ما يغلب عليها النّظام االشتراكي وإن 
بدا جليّاً زحف النّظام الّرأســمالي في العقود األخيرة، ويتجلّى ذلك في مســارعة هذه الّدول شيئاً 
فشــيئا لدفع عجلة الخصخصة من نوع فتح المجال أمام المدارس والمعاهد والجامعات الخاّصة في 

التّعليم ومن نوع فتح المصّحات الخاّصة في ميدان الّصحة...إلخ.

نواف الّرومي: م، س، 86، 88.  (1)
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د ـ المنظومة االقتصادّية اإلسالمّية:
ـ الّتعريف: هذه المنظومــة االقتصادّية هي الّتي تتجّســد فيها الّطريقة اإلســالميّة في 

تنظيم الحياة.

وإن كانت اليوم ليس لها كبير تأثير في االقتصاد المعاصر ولكن بنشأة مجموعة من المؤّسسات 
المصرفيّة اإلســالميّة وتعّددها شيئاً فشــيئاً وتكتّلها في ما بينها بدأ يتجلّى صدى تأثيرها في الواقع 
خاّصة في اآلونة األخيرة عندما ضربت األزمة االقتصادّية أبرز المؤّسســات البنكيّة الّرأســماليّة في 
الواليات المتّحدة وأوروبا. مع العلم أنّ عديدًا من هذه الّدول ســمحت بفتح فروع لهذه المؤّسســات 

المصرفيّة اإلسالميّة.

ـ مرجعّية هذه المنظومة االقتصادّية(1):
القرآن الكريم وتفاسيره. ـ  1
سنّة الّرسول ‰ . ـ  2
الفقه اإلسالمي: التّشريع. ـ  3
آراء المفكّرين المسلمين نذكر منهم ابن خلدون والفارابي وابن سينا والمقريزي. ـ  4

ـ مبادئ هذه المنظومة(2)
الملكيّة المزدوجة، وليس معنى ذلك أنّه مزيج من المنظومتين الّسابقتين. ـ  1
العدالة االجتماعيّة: توزيع الثّروة والتّكافل العامّ. ـ  2
الحرية االقتصادّية ضمن نطاق محدود، تحديد ذاتي وتحديد موضوعي. ـ  3
تدّخل الّدولة في األنشطة االقتصادّية. ـ  4

وال يفوتنا أن نلــّح على الجانب الّرباني في هذه المنظومة حيــث إنّ الحاكم والمحكوم والغنّي 
والفقير يعلمون علم اليقين أنّ المال مال اهللا، وأنّ اإلنســان مســتخلف فيــه، وأنّ الممتلك الوحيد 
الذي يسأل عنه اإلنسان مّرتين من أين امتلكه وفي ما أنفقه، وأنّ المسلم موكول فيه كغيره من نعم 

الحياة إلى مدى اعتباره لرقابة الذي يعلم الّسر وأخفى.

المصدر السابق. 44.  (1)
المصدر السابق. 44، 48.  (2)
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وهذا الجانب هو الذي تفتقده المنظومات البشرّية األخرى التي أوصلت العالم إلى ما هو عليه 
اليوم مــن االضطراب والفوضى االقتصادّية رغم إســباغ اهللا تعالى من النّعم على البشــرّية ما لم 

تعرفه عبر العصور السابقة جميعاً.
هذه إلمامة مختصرة بالمقصود من االقتصاد المعاصر بحسب فهمنا نرجو أن تكون غير مخلّة، 
وأن تمكّننا من الوقوف عند مفاهيم االحتكار في هذا االقتصاد المعاصر ومستجّدات هذه المفاهيم.

٭ ٭ ٭
É¡JG qóéà°ùeh  ô°UÉ©ªdG  OÉ°üàb’G  »a  QÉμàM’G  º«gÉØe

إنّ من أدّق المباحث وأهّمها في الوقت نفســه النّظر في المفاهيم فــي أّي علم من العلوم، إذ 
بضبط المفاهيم تتحّدد مجاالت المسألة المدروسة وتتميّز عن غيرها من المجاالت.

ونحن إزاء مصطلح اقتصادي تمتّد جذوره في أعماق تاريخ البشرّية، حيث إنّ من طبيعة اإلنسان 
عندما تطغى عليه أنانيّته أن يؤثر نفســه على من حواليه في المأكل والمشــرب والملبس والمسكن 
وغيرها من شــؤون الحياة، واألمثلة لذلك ال تقع تحت الحصر عبر الّزمان وعبر المكان. وما أرسل 
اهللا الّرسل مبّشــرين ومنذرين إّال ليصلحوا أحوال اإلنســان ويحوّلوا ما فيها من أثرة واستئثار إلى 
إيثار وتعــاون. قــال تعالــى: ﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الحشــر: 9]. وقال 8 : 

﴿ ¿ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴾ [المائد: 2].
ومن دون أن نطيــل يجدر بنا هنا أن نقف على المدلول اللّغوي لكلمــة احتكار قبل التّحول إلى 

مفاهيمها االصطالحيّة في االقتصاد المعاصر.

:…ƒ¨q∏dG  Ωƒ¡ØªdG  ``

إنّ النّاظر في ماّدة (ح.ك.ر.) في كتب اللّغة يتبيّن أنّ حقلها الّداللي شاسع يشمل جوانب مادّية 
وأخرى معنوّية تمّس اإلنسان في حّد ذاته وفي عالقته مع غيره.

ـ : الماء  ويتجلّى أنّ معناها الماّدي يشمل القلّة كما جاء في لسان العرب(1): «الَحْكر ـ بالتّحريك 
القليل المجتمع، وكذلك القليل من الّطعام واللّبن». وعند الفيروزآبادي: «والّســمن بالعســل يلعقها 

الّصبي... والّشيء القليل»(2).

ابن منظور: لســان العرب، ط دار صــادر، دار بيروت. 208/4 ماّدة ح.ك.ر. وجاءت العبارة نفســها عند ابن األثير: النّهاية،   (1)
ماّدة: حكر.

الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ماّدة: ح.ك.ر.  (2)
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وفي المعجم الوسيط: «الحكر (برفع الراء): الّشــيء القليل... والَحكَر (بفتح الحاء والكاف): 
الّشيء القليل، ويقال: ماء َحكٌَر، وطعام َحكَر...»(1).

وهذه القلّــة وهي عادة مقيتة في حياة اإلنســان الماّدية خاّصة إذا كانت فــي ضرورات الحياة 
كالماء والّطعام، وللعرب معاناة شــديدة من هــذه القلّة وهم يقطعون الّصحاري رّحــًال طلباً للماء 

والمرعى كأل ألنعامهم.
ويبدو أنّه عن معنى القلّة هذا انبثقــت بقيّة المعاني كاالحتباس وما ينتج عنه من ضرر وضيق، 
خاّصــة إذا كان االحتبــاس للّطعام. وقد جاء في لســان العــرب: «جمع الّطعام ونحــوه مّما يؤكل، 
واحتباســه انتظار وقت الغالء به... وأصل اْلُحكرة الجمع واإلمساك»(2). وجاء في صحاح الجوهري: 
«احتكار الّطعام وحبســه يتربص به الغالء». وجاء عند ابن األثير: «من احتكــر طعاماً فهو كذا أي 

استتره وحبسه ليقلّ فيغلو»(3).
فواضح إذًا أنّ الغرض األّول من الحبس واإلمساك يتمثّل في أن يقلّ الّطعام في الّسوق وبالتّالي 
تتضاعف حاجة النّاس إليه ويتلهّفون القتنائه لشــّدة حاجتهم إليه، وهي فرصة ذهبيّة للمحتِكر لهذا 

الّطعام ليتصّرف في الثّمن كيفما يشاء فيضاعفه أضعافاً مضاعفة.
والجلّي فــي قواميس اللّغة أنّ هــذا الحبس لم ينحصر في الّطعام وإنّما اّتســع ليشــمل جميع 
الّسلع. جاء في لســان العرب: «إنّه لََحِكر، ال يزال يحبس سلعته والّسوُق مادة حتّى يبيع بالكثير من 
ِشّدة حكره، أي من شّدة احتباسه وترّبصه»(4). وجاء في القاموس المحيط... «وبالتّحريك (الَحكر): 

ما احتكر، أي احتبس انتظارًا لغالئه»(5).
وقد انبثقت من معاني التّربص قصد اســتغالل حاجــة اآلخر وضعفه صفات ذميمــة التصقت بماّدة 
(ح.ك.ر.) في العالقة بين هذا المترِبّص والمتربص بهم مثل الّظلم والتّنقص وسوء العشرة. وقد جاء عند 
ابن منظور: «وحكَره يحِكره. ظلمه وتنقّصه. وأســاء معاشــرته. قال األزهري: الحكر: الّظلم، والتّنقيص، 
وسوء العشــرة. ويقال: فالن يحكر فالناً إذا أدخل عليه مشقّة ومضّرة في معايشــته ومعاشرته.. والحكر 
اللجاجة»(6). وجاء في القاموس المحيط: «الحكر: «الّظلم وإســاءة العشــرة... واالســتبداد بالّشــيء... 

والتّحكّر: االحتكار والتّحّسر، والمحاكرة: المالحة». وزاد في القاموس المحيط معنى العسر وااللتواء».

مجموعة من المؤلّفين: المعجم الوسيط، ماّدة: ح.ك.ر.  (1)
لسان العرب، 208/4. وأضاف الّزبيدي في نقله عن األزهري: «والمحاكرة المالحة والمماراة».  (2)

ابن األثير: النّهاية، ماّدة: حكر.  (3)
لسان العرب. 208/4.  (4)

الفيروزآبادي. القاموس المحيط. ماّدة حكر.  (5)
لسان العرب، 208/4.  (6)



فـــقــــه الــتــوقــــع700 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

فالمالحظ إذًا أنّ أهل اللّغة جمعوا للمحتكر من الّصفات الّذميمة ما يصعب أن يجمع لغيره من 
أهل الّســوء من النّاس فهو كثير االلتواء، وذلك إشــارة إلى احتياله ومكره وتربصه. كما أنّه ظالم 
ســيئ العشــرة لجوج مّالح؛ كلّ هذا منبثق مما ينتج عــن االحتكار في المجتمع عن ضرر شــديد، 

مصدره أنانيّة المحتكر وحبّه لذاته على حساب مصلحة اآلخرين.

وصدق محّمد مهدي شــمس الّدين حين قال: «وعلى أّي حــال فالّظاهر من كلمات أهل اللّغة أنّ 
مفهوم االحتكار مطلق شامل لكلّ شــيء يتّصل بحياة النّاس ومعاشــهم وانتظام أمور حياتهم العاّمة 
والخاّصة، من طعام ولباس ووقود ودواء وآالت وتجهيزات، وســائر الّسلع واألدوات مّما يوجب حبسه 
عنهم مع حاجتهم إليه فعًال، أو حبســه عنهم بحيث يؤّدي حبســه إلى ندرته وافتقــار النّاس إليه، 
ونقص حياتهم واضطرابها بســبب ذلك، فــكلّ ذلك يصدق عليه االحتكار بما لــه من معاني الّظلم 
والتّنقّص وإســاءة العشــرة، وإدخال المشــقّة والمضّرة على النّاس، إلى غير ذلك من المعاني مّما 

يشبه ما ذكرنا...»(1).
وبهذا يتّضح أنّ عمليّة االحتكار تتّم كالتّالي:

جمع الّسلعة طعاماً أو غير ذلك. ـ  1
حبس هذه الّسلعة باالمتناع عن بيعها. ـ  2
انتظار غالء سعرها الستغالل المحتاجين إليها. ـ  3

ـ الفرق بين االحتكار واالّدخار وإمساك الّسلع:
عرفنا معنى االحتكار فما هو االّدخار؟ جاء في المعجم الوســيط: «ذخر الّشــيء ذَْخرًا وذُْخرًا: 
َخَبأه لوقت الحاجة إليه. ويقال: ذخر لنفسه حديثاً حسناً: أبقاه. اّدخر الّشيء: ذخره وأصله اذتخر. 
ويقال: ما يّذخره فالن منــك نصحاً. اّدخر الّشــيء: اذّخره. الّذاخر: الّســمين. المذاخر: األمعاء. 
المواضع التي ُيذّخــر فيها العلف والماء من جــوف الحيوان. يقال: مألت الّدابــة مذاخرها. ويقال 

َتمألت مذاخر فالن: شبع.

فاالّدخار حينئذ ليس ســوى اقتطاع جزء من الّدخل ليســتفاد منه عنــد الحاجة إليه، بينما 
أثبتنا أنّ االحتكار إنّما هو عبارة عن احتباس ما يتضّرر النّاس من احتباســه رغبة في بيعه عند 

ارتفاع ثمنه.

محّمد مهدي شمس الّدين: االحتكار، المؤّسسة الجامعيّة للّدراسات المؤّسسة الّدوليّة للّدراسات والنّشر، بيروت، 1990/1410،   (1)
وقد توّسع في الّشرح اللّغوي والتّعليق عليه توّسعاً متميّزًا.
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االّدخــاراالحتكــار
 ـ ال يتضّرر منه النّاس ـ يتضّرر منه النّاس

 ـ يكون في الّدخل غالباً في المال ـ يكون في الّسلع
 ـ  استثمار من دون انتظار غالء األسعار فهو ـ انتظار غالء األسعار، إنّه استثمار سلبي 

استثمار إيجابي
 ـ يساعد على التّنمية للمجتمع(1) ـ  انتهازّية فردّية تؤثر سلباً على التّنمية للمجتمع

فبقدر ما يكون االّدخار الّرشيد نافعاً لصاحبه وللتّنمية عاّمة يكون االحتكار سبيًال إلى االستغالل 
الفاحش الذي يعكّر صفو حياة المجتمع إّما بغالء األسعار أو ندرة الّسلعة المحتكرة.

أّما إمساك الّسلع:
فهو التّخزين المنتظم لســلع يتّم إنتاجها موســِمًيّا في حين أنّ استهالكها يكون طوال العام 
فال يعّد احتكارًا؛ ألنّ هذا التّخزين ينّظم عرض الّســلعة وفقاً للحاجة إليها في ظلّ االســتقرار 

النّسبي لألثمان.
إنّ هذا التّخزين يتماشى من دون شّك مع روح التّجارة المباحة حيث يشتري التّاجر الّسلع وقت 
عرضها بكثرة حيث تنزل قيمتها وتقل الّرغبة فيها فيمسكها وينفق على االحتفاظ بها أثناء التّخزين 

ليوفّرها للمستهلكين عندما يحتاجون إليها.
كمــا نالحظ أنّه ال ضرر في أن يتخّصص تاجر في بيع ســلعة بعينهــا أو أن يتخّصص منتج في 

إنتاج سلعة بعينها؛ ألنّ قصد الّطرفين في هذا االنفراد نفع المستهلكين وليس اإلضرار بهم(1).
وبهذا يتبيّن الفرق بين االحتكار والقصد منه اإلضرار بالنّاس، بينما االّدخار وإمســاك الّســلع 
يرميان إلى التّيســير على النّفس وإلى اللّطف بالمنتج والمســتهلك معاً حيث ينضبط ثمن الّســلعة 

بالتّوازن بين العرض والّطلب.

:¥ƒ q°ùdG  OÉ°üàbG  »dÉª°SCG qôdG  OÉ°üàb’G  »a  QÉμàM’G  ``  CG

واضح في المنطلق بالنّسبة إلى هذه المنظومة أن يدًا خفيّة في الّسوق هي التي تحّدد األسعار، 

راجع: أســامة الّسيد عبد الّسميع. االحتكار في ميزان الّشريعة اإلســالميّة وأثره على االقتصاد والمجتمع (رؤية فقهيّة جديدة).   (1)
دار الجامعــة الجديدة. اإلســكندرّية. 2007.21/1427. 31؛ راجع: قطب مصطفى ســانو المّدخــرات. أحكامها وطرق تكوينها 

واستثمارها في الفقه اإلسالمّي. دار النّفائس. األردن. ط 1. 1421 / 2001. 25. 31.
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وذلك بتفاعل العرض والّطلب فإذا قلّت الّســلعة المعروضة وتزايد الّطلب عليها يرتفع الثّمن، بينما 
إذا كثرت الّســلعة المعروضة وقلّ الّطلب ينزل الثّمــن ويتجلّى ذلك يوميّاً حتّى بالنّســبة إلى نفس 
العارض لنفس الّسلعة فيبيعها في أّول النّهار بثمن وفي وسطه وآخره بثمن آخر يزيد وينقص بحسب 

أحوال الّسوق والتّوازن بين العرض والّطلب.
إّال أنّ واقع االقتصاد المعاصر فرض دخول عوامل أخرى للتّحكم في األســعار تتمثّل في تصنيع 
الّســلع وتطوير تكنولوجيا هذا التّصنيع مع عوامل أخرى من مثل تميّــز بعض «المركبات» من نفس 
البضاعة مثل الّســيارات وأنواع المالبس وغيرها ومثل تميّز بعض البلدان في صناعة بعض األجهزة 
والمعــّدات مثل Sony اليابانيّة.. إلخ مــن التّعقيد الذي لم يذكر في منطلق نظرّية اقتصاد الّســوق 

التي اشتهر آدم سميث بتركيزها.
إنّ مثل هذا التّعقيد ولّد تعقيدًا أوســع في عالم المنافســة، وقد زادت العولمة الّطين بلّة 
حيث تقارب المنتجون وســهل على المنتج ـ جملة ـ أن يتعّرف على عديد من أســرار المنتجين 
اآلخرين، وأحّســت المؤّسســات الّصغرى أّال قدرة لها على منافســة المؤّسســات العمالقة، بل 
تســابقت المؤّسســات العمالقة نفســها على أن تندمــج في ما بينهــا باإلضافة إلــى ابتالعها 
للمؤّسسات الّصغرى، وإذا بنا أمام هياكل اقتصادّية عالميّة جبّارة تسيطر على جميع الحاجيات 
والّضروريات والكماليات البشرّية، بل اســتطاعت أن تحوّل ما كان كماليّاً إلى ضرورّي بل إلى 

حاجي في عديد من األحوال.
وسط هذه التّحوالت العارمة حقّ لنا أن نطرح كثيرًا من التّساؤالت المحيّرة عن واقع االقتصاد 
المعاصر ومســتقبله، خاّصة مــع ما بدت فــي المواقع من حقائــق لم تكن في حســبان المنظرين 
المتحّمســين لهذه المنظومة االقتصادّية إنّــه اإلفالس المدّمر الذي ال يبقي وال يــذر مّما دفع إلى 

تكثيف الجهود النتشال ما يمكن أن ينتشل.
إنّها التّكتّالت العظمى األمريكيّة واألوروبيّة واآلسيوّية والمنتديات االقتصادّية وما إلى ذلك.

وســط هذا الخضم المتموّج ونــزوالً عند رغبة اللّجنــة المنّظمة لندوة تطوّر الفقه اإلســالمّي 
ســنحاول أن نقف عند أهّم عوامل االحتكار لنتمكّن من ضبط مفاهيمه ـ أساس موضوعنا ـ عسى أن 

نشير إلى أبرز مساوئه.

1 ـ أهّم عوامل االحتكار:
تبيّنا من الّداللة اللّغوّية أنّ االحتكار شــّر كلّه، ونالحظ أنّه قد ســاعد على ظهور االحتكار في 

هذه المجتمعات ونشأته أمور منها.
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تنوّع أساليب الّصناعة الحديثة القائمة على التّكنولوجيا المبتكرة. ـ  1
االشتراكات التي تتّم بين أقطاب الّصناعة الحديثة وبين المصارف الماليّة القائمة على الّربا. ـ  2
تمتّع المحتكر باسم تجاري ضخم يصعب على المنافسين الجدد أن يصمدوا أمامه. ـ  3
امتالك المحتكر براءات اختراع أو عمليّات صناعيّة سرّية. ـ  4
عرقلة المحتكر تمويل المشروعات التي تنشأ للمنافسة الحّرة. ـ  5
سيطرة المحتكر على المصادر األولّيّة وتمتعه بمزايا اإلنتاج الكبيرة(1). ـ  6

عوامل تقليدّية:
شــراء أو إنتاج ســلعة أو خدمة ـ من غير حاجة تدفع إلى الّشــراء ـ يحتاج إليها األفراد  ـ  1

لمنعهم من شرائها أو إنتاجها.
َتخزين الّسلعة بشرط أن يكون التّخزين بقدر يزيد عن حاجة الفرد وأهله. ـ  2
انتظار الغالء وتحقيق األرباح الكبيرة لشّدة حاجة النّاس إلى الّسلعة وقدرتها في الّسوق. ـ  3
أن يكون في التّخزين ضرر على األفراد وسبيل إلى العديد من المفاسد كالّسوق الّسوداء(2). ـ  4

هذا باإلضافة إلى ما يطرأ من عوامل سياسية وتاريخيّة وجغرافيّة وفكرّية.. إلخ.

االنتقادات الموّجهة إلى الّنظام االقتصادي الّرأسمالي(3):
إنّ المبادئ الخمسة التي تقوم عليها هذه المنظومة االقتصادّية تبدو مغرية في ظاهرها لما تتميّز 
به من اإللحاح على جانب أساس يعشــقه اإلنسان عادة وهو جانب الحرية، فالمنتج حّر والمستهلك حّر 
واألسعار متحّركة والملكية حّرة واألرباح وفيرة؛ ذاك ما يرجوه كلّ إنسان في هذه الحياة، رفاهة مادّية 

تحقّق جميع رغباته. لكن هذا بقي في مستوى النّظرّية وسرعان ما اصطدم بالواقع.
ذلك أن ما يتعلّــق بالملكيّة الخاّصة لعناصر اإلنتاج أّدى إلــى أن تنحصر الثّروات لدى فئة  –

قليلة مــن األفراد والّشــركات مّما أفرز فجــوة اجتماعيّة بين طبقات المجتمــع تولّدت عنها 
مشاكل اقتصادّية عديدة أبرزها العجز في الميزان التّجاري.

محّمد أبو زيد األمير. االحتكار ومعالجته في الفقه اإلسالمي. دار الفكر الجامعي اإلسكندرّية. 2007. 62.  (1)
األساس في العوامل المعاصرة. ذكرنا العوامل التّقليدّية للتذكير بها فحسب.  (2)

نواف الّرومي. مصدر سابق، 88. 93.  (3)
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أّما مــا يتعلّق بحرّيــة المنتج فنظرًا لرغبتــه في األربــاح العالية وقع تغليب توفير الّســلعة  –
المربحة من دون التّفكير في رغبات أفراد المجتمع من ذوي الّدخل المحدود.

كما أنّ المنافســات الحاّدة بين الّشــركات أّدى إلى إفالس آالف الّشركات الصغيرة في معظم 
البلدان الّرأسماليّة.

وأّما ما يتعلّق بحرّية المســتهلك فواضح كذلك أنّ الفجوة تزداد يوماً بعد يوم اّتســاعاً بين فئة 
األغنياء والفقــراء، إذ أنّى لصاحب الّدخل المحــدود أن يتمتّع بهذه الحرية وهــو ال طاقة له حتّى 

لتسديد حاجياته.

ويبقى األمر في شــأن المبدأين الّرابع والخامس والتّغير في األســعار وحافــز األرباح المادّية؛ 
إنّهما بحقّ العامالن األساسيان لشيوع ظاهرة االحتكار الفاحش في هذه المنظومة االقتصادّية، وذاك 

ما سنحاول تحليله في ما يلي:

إنّ مبدأ التّغير في األســعار يدفع إلى تزايد مبيعات المنتجين األصليين ألية سلعة، كما 
يحفز في الواقــع منتجين جددًا إلى دخول ميدان اإلنتاج ومنافســة زمالئهــم القدامى، مّما 
يؤدي إلى مضاعفة المعروض من سلعتهم في األســواق المختلفة وبالتّالي ينخفض ثمن هذه 
الّســلعة. لكن أنّى لهؤالء المنتجين الجدد الّصمود أمام القدامى بســبب ارتفاع مســتويات 
تكاليف اإلنتاج لديهم، وســرعان ما تبور ســلعتهم بســبب ارتفاع أثمانها بالنّسبة إلى سلعة 

زمالئهم القدامى.

ولكن مــن ناحية أخــرى، يظهر أنّه من خالل الّســعي المتواصــل لمنتجي أّية ســلعة من أجل 
الحصــول على أقصى األرباح، فإنّ أفضل وســيلة تمكّنهــم من تحقيق ذلك هي فــي إجراء تغييرات 
مســتمّرة في أســعار بيع كلّ من الّســلع التي ينتجونها والخدمات المترافقة معها. ويلجأ الكثير من 
هؤالء المنتجين إلى تشكيل أنواع من التّكتالت بحيث تشمل مجاالت اإلنتاج والتّسويق والبيع والتّوزيع 

والتي تمكّنهم من التّحكم باألسعار يشكل رئيسي.

مفهوم االحتكار:
قبل تفصيل الكالم عن هذه التكتّالت يحسن أن نحّدد مفهوم االحتكار.

نظرًا ألنّ الّســوق ـ كما َبيّنا ـ هو المكان الذي تمارس فيه األنشطة االقتصادّية من بيع وشراء 
وإنتاج الّسلع والخدمات فإنّه من خالل هذه الممارسات تنشــأ العالقات المختلفة التي تشكّل هيكل 
الّســوق من النّاحية العمليّة، ومن ثم فإنّ مفهوم الّسوق واســع، ويعني أكثر من مجّرد ذلك المكان 
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الذي تذهب إليه للتبّضع وشــراء الحاجيــات، وبالتّالي فهو يمثّل الّشــركات المتعاملة في الّســوق 
وأحجامهــا وأنواعهــا ومواصفاتها الّســلع المتداولــة واألنظمــة القانونيّة لالنخراط في النّشــاط 

االقتصادي وتصفية األعمال وما إلى ذلك.
ويمكن من النّاحية العمليّة تقســيم األســواق إلى أربعــة أنواع وفقاً ألعداد وأحجام الّشــركات 

المتعاملة في الّسوق وطبيعة الّسلعة والقيود على الّدخول والخروج من الّسوق كاآلتي:
سوق المنافسة التّامة. ـ  1
سوق المنافسة االحتكارّية. ـ  2
سوق االحتكار القلّة. ـ  3
سوق االحتكار. ـ  4

والتي يمكن التّمييز بينها على أســاس أعداد وأحجام الّشركات المتعاملة في الّسوق، وطبيعة أو 
الّسلعة والقيود على الّدخول والخروج من الّسوق وفق الجدول التّالي:

الّدخول والخروجطبيعة المنتجعدد وحجم الّشركات
من وإلى الّسوق  

سهلمتماثلةشركات كثيرة بأحجام صغيرةالمنافسة التّامة

سهلمتباينةشركات كثيرة بأحجام صغيرةالمنافسة االحتكارّية

عّدة شركات إحداها على األقلّ احتكار القلّة
كبيرة

متماثلة
قد توجد بعض القيودأو متباينة

حماية كاملة ضّد دخول منتج وحيدشركة واحدةاالحتكار البحت
المنافسين(1)

فاالحتكار حينئذ هو حبس الّســلعة أو الخدمة لتقلّ بين النّاس فيرتفع الّسعر ويعاني النّاس من 
الّضرر والفقر.

وهو أيضاً ســيطرة فرق على إنتــاج معيّن والتّحكم بعمليّة تســويقه. وليــس المقصود هنا أن 
يســيطر فرد على إنتاج ما، أي على ســلعة فقط أو على ماّدة أوليّة نادرة الوجود، إنّما يمكن مثًال 

. http:/www.islamonline.net ،مراجعات اقتصادّية: علي عبد العزيز، محمد شريف بشير  (1)
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لمحام بارع أن يستأثر بالّســوق لمقدرته في مهنة المحاماة، رغم وجود عدد وفير من المحامين؛ 
غير أنّه يمكــن اعتبار احتكار المواد الغذائيّــة من أخطر االحتكارات وأكثرهــا أذى لثبات الّطلب 

عليها عند زيادة أسعارها(1).

2 ـ صور االحتكار ودرجاته:
وهناك احتكار البائع أو المنتج، وهو األكثر شــيوعاً وذلك لمن يتحكم في عرض كميّات الّسلع 

في الّسوق وبالتّالي في أسعارها.
واحتكار المشتري: مثال المنتج الوحيد لســلعة معينة لها خامات ليس لها استخدام بدل فيكون 

محتكرًا لشراء تلك الخامات.
وتتنوّع درجات االحتكار كالتّالي:

االحتكار األحادي: حيث يتحكم فرد أو منشــأة واحدة في الكّميّة المتداولة في الّســوق بيعاً  –
وشراء.

االحتكار الّثنائـــي Duopoly: وهو هيكل مــن هياكل الّســوق المختلفة، ويتميّــز بأن تنفرد  –
منشأتان أو أن ينفرد شخصان بإنتاج النّاتج الكلّي من أي سلعة.

احتكار القّلة Oligopoly: وفيه يحتكر عدد قليل من المنتجين أو البائعين إنتاج ســلعة معينة  –
بحيث يمكنهم التّأثير في ارتفاع أثمانها. وكلمة Oligopoly مأخوذة من اليونانيّة وتعني عددًا 

قليًال من البائعين، ويمكن أن نميّز في احتكار القلّة بين نوعين رئيسييّن:
احتكار القّلة البحت Oligopoly Pure: ويتّســم بقلّة عدد البائعين الذين يتنافســون في ما  –

بينهم على إنتاج وبيع منتج متجانس.
وهنا تسهل معرفة وضع توازن الّصناعة بأســرها في الّسوق، إذ يتيّسر معرفة العرض الكلّي 
عليــه. ومن ثم يمكــن أن يتقّرر ثمــن موحد في الّســوق للمنتجــات المتجانســة في داخل 

الّصناعة(2).
– .Differentiated Oligopoly احتكار القلّة مع تنوّع المنتج

وهو ذلك النّوع الذي يتّســم بقلّة عدد البائعين الذين يتنافسون في ما بينهم على إنتاج وبيع 
منتوج متنــوّع. وهنا يتعّذر وضع توازن الّصناعة في الّســوق. وينطوي ذلك على تقرير أثمان 

منى العجيمي: مقامة االحتكار بين الفقه والقانون التّونسّي، رسالة ماجستير، جامعة الزيتونة سنة 1426هـ / 2005م، مرقونة   (1)
بمكتبة الجامعة، ص 24.

مثال ذلك: قطاع صناعة السيارات في بلد ما كالواليات المتّحدة أو ألمانيا أو غيرهما.  (2)
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مختلفة لمختلف المنتوجات المتنوّعة في الّصناعة، وتقسم احتكارات القلّة إلى ثالثة نماذج:
التّواطؤ المنّظم. –
التّواطؤ غير المنتظم ال زعامة في الّسعر. –
احتكار القلّة من دون تواطؤ أو تنظيم: حرب األسعار وجمودها(1). –
االحتكار الكامل: وفيه يقوم شــخص واحد باحتكار إنتاج ســلعة ما وبيعهــا، وال يوجد لهذه  –

الّسلعة بديل في الّداخل أو الخارج.
احتكار الّدولة: وفيه تسيطر دولة على إنتاج وبيع سلعة معينة، وقد تلجأ إليه لخفض اإلنتاج  –

أو للتخلص بطريقة سيئة من جزء منه، وذلك لرفع الّسعر والتحكم في العرض.
المنافســـة االحتكارّية: وهو وضع يتحقّق ما بين االحتكار والمنافســة الكاملــة حيث يتعّدد  –

البائعون لســلعة واحدة وإن كانت غير متجانســة الّصفــات في ما بينهم، وفــي هذه الحال 
يحتفظ البعض منهم بتميّز في نوعيّة الّســلعة أو صنعها أو درجة الجودة بما يتيح درجة من 

التحكم والتّميز في الّسعر(2).
نذكر أيضاً احتكار الحكومات(3) –

إن تطوّر المجتمع والّدولة في العصر الحديث، وما اقتضى من مســؤوليات على عاتق الحكومة 
تجاه الّشــعب بالنّســبة إلى الوضع االقتصادي والنّقدي والمعيشــي فرض على الحكومة التدخل في 

الّشأن االقتصادي والنّقدي بصورة مستمّرة.
هذا التّدخل قد يكون بتشــريع قوانين تضبط حّرية التّنافس وتتدّخل في تحديد األســعار حتّى 
تبقى الّســلع المعروضــة ملبية لرغبة جميع فئــات المجتمع وقد يكــون باحتكار الممتلــكات العاّمة 
كالبحار واألنهار والمعادن والمياه والّطاقة، فللحكومة أن تستثمره بنفسها أو لها أن تعهد باستثمارها 

إلى األشخاص أو الّشركات. واألساس في ذلك مراعاة مصلحة الّشعب.
كما نذكر احتكار دولة ضّد دولة أخرى(4): –

وهو أن تحتكر دولة الّســلعة على شعب آخر، فتمنع من تصدير تلك الّسلعة إلى دولة أخرى، أو 
تضع شروطاً تعجيزّية للبيع، أو شروطاً مضّرة بمصالح الّدولة المحتاجة إلى الّسلعة.

Joseph E. Stiglitz. Traduction de la 2éme Édition Américaine par Florence Mayer. Principes، منــى العجيمــي. مصدر   (1)
d’économie moderne. De Boeck. Université. Paris. Bruxelles. 2000. 294. 25 .24 ،سابق

مصدر سابق، 294 بيع المالبس الجاهزة لمصانع متعّددة.  (2)
محّمد مهدي شمس الّدين، م، س، 263، 270.  (3)

المصدر السابق نفسه.  (4)
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وعادة ما تكون هذه الّشــروط التّعجيزّية من أجل التّوّصل إلى امتيازات سياسيّة أو اقتصادّية أو 
ثقافيّة من قبيل طلب إنشاء قواعد عسكرّية... من قبيل ما تمارسه في هذا العصر الّدول الكبرى ضّد 
جميع دول العالم الثّالث من التحكّم في تجارة المواد الغذائيّة والتّكنولوجيا وقطع الغيار لألســلحة، 

أو للمصانع واآلالت حيث تفرض عليها شروطاً تهدف إلى استتباعها واستلحاقها وإخضاعها.

3 ـ األشكال االحتكارّية(1):
تتخذ األوضاع االحتكارّية في مجموعها شكلين أساسين، ولكلّ شكل منهما صور متعّددة.

الّشكل األّول: وضع احتكاري تتوّاله منشأة واحدة وتتمثل صوره كالتّالي:
صورة تسّمى (ترســـت) [Trust]: وفي هذه الّصورة تتألف هيئة تســّمى هيئة األمناء، تقوم  ـ  1

بشراء كميّة من أســهم الّشــركات المنتجة للســلعة أو لعناصر إنتاجها، كميّة تمكّنها من 
الّسيطرة الكاملة على عقليات هذه الّشركات وعلى سياستها.

«مثال ذلك ما وقع في الواليات المتّحدة في أواخر القرن التّاسع عشر من سيطرة مؤّسسة 
 U.S وشــركائها على 90% من المبيعات البتروليّة 1870 - 1899. ومن سيطرة Rockfeller

علــى 65% من مبيعات النّحــاس األمريكي في مطالع القرن العشــرين. وكذلك في قطاع 
التّبــغ American tobacco وفي قطــاع تأجير الّســيارات وفي قطاع المشــروبات الغازّية. 

(2)«Pepsi.co. %39 .Coca Cola %28
صور (الّشـــركة القابضة) [Holding Company]: وفي هذه الّصورة تنشأ هيئة تشتري من  ـ  2

أسهم الّشــركات األعضاء كّمية تمكنها من الّســيطرة على هذه الّشركات وبالتّالي تسيطر 
على أسعار الّسلع. 

صور االندماج [Merger]: وهذه الّصورة تعني اّتحاد شــركتين أو أكثر، تشــتري إحداهما  ـ  3
جميع أسهم الّشركات األخرى بحيث ال يبقى في الوجود إّال شركة واحدة هي هذه الّشركة، 
أو تقوم شركة جديدة تشتري أسهم هذه الّشركات ثم تقوم بحلّها وتبقى هي وحدها قائمة 

تفرض الثّمن الذي تشاء(3).

أبو ســيّد أحمد محّمد أحمد: حماية المســتهلك في الفقه اإلســالمي، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنــان، ط1. 2004/1425،   (1)
ص 122 - 124. يعــرض االقتصادّيــون هذه األشــكال إضافة إلى الّصور الّســابقة وهي فــي الحقيقة الّتي تمثّل المســتجّدات 

المعاصرة في عالم االحتكار.
انظر: القوانين الّتي شــرعتها الّدولة للحّد من هذا االحتكار أولها 1890 قانون شــرمان الّذي يرمي إلى تحديد المنافســة.   (2)

.J. Stiglitz .349 مصدر سابق
تكتسب الّشركة قدرًا كبيرًا من القوّة االحتكارّية وأكثر الّشركات األمريكيّة في عصرنا هي نتيجة هذه االندماجات.  (3)
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الّشكل الّثاني: وضع احتكاري تتواله منشأة ذات وحدات متعّددة فيأخذ صورة من الّصور التّالية:
اّتفاق األثمان [Price Agreement]: وفي هذه الّصورة ينفــق المنتجون على تحديد  ـ  1 صورة 

الثّمن أو كمية اإلنتاج للحصول على أكبر قدر من الّربح.
ومن األمثلة على ذلك ما ذكر أنّ هيئة إنشــاء خزان تقّدمت إليها مظاريف عطاء إنشــائه 
عددها اثنا عشــر كان أحد عشــر منها تقّدمت بثمن واحد. كما كشف المكتب االستشاري 
للمســتهلكين ببعض الّدول عن أكثر من مائتي حالة تشــمل مائة وخمســين ســلعة ينتجها 

خمسون مصنعاً، ويسري فيها جميعاً الثّمن المتّفق عليه.
وقد عبرت وزارة العدل بالواليــات المتّحدة عن إخفاقها أمام هــذه التكتّالت حيث فتحت 

أربعين عطاء من مناقصة أعلنتها وزارة الحربية فإذا كلها بالثّمن نفسه.
صورة الّزعامة في الّسعر أو قيادة األثمان: ـ  2

تتّم هــذه الّصورة في الّصناعات التي يقــوم بها عدد محدود مــن المنتجين، وفيها يحدد 
المنتج األكبر ثمن الّسلعة فيقتدي به الباقون، وإّال فإنّه ـ بحكم ضخامة رأسماله ـ يستطيع 
أن يبيع بأقلّ من سعر التّكلفة بصفة موّقتة حتّى يقضي على المنتجين اآلخرين، فإذا انفرد 

بالّسوق فرض الّسعر الذي يشاء.
صورة الُبول [Pool]: ومعناهــا الَحرفي ُبحيرة صغيــرة أو بركة يجتمع فيهــا الماء. وفي  ـ  3

اصطالح االقتصادّيين: تجميع إمكانات فئة معيّنة من المنتجين يتماثل نشــاطهم اإلنتاجي 
ويتّفقون على نبذ الّصراع والتّنافس بينهم وتحديد الثّمن.

كما يتّفقون على األســاليب التي تؤتيهم أعظــم ربح احتكاري، ويحّددون حّصــة كلّ واحد منهم في 
اإلنتاج، أو يحددون كيفيّة اقتسام المواد الخام في ما بينهم، أو اقتسام األسواق في ما بينهم أيضاً.

صورة الكارتل [Cartel]: عبارة عن اّتفاق المنتجين في الفرع الواحد من فروع اإلنتاج على  ـ  4
بعض المسائل ليتخلّصوا من مضار المنافسة مع احتفاظ كلّ منهم باستقالله في كلّ األمور 

التي لم يتناولها االّتفاق.
وللكراتل معنــى ضيق: يصوره البعــض بأنّه عبارة عن جمعيــة من المنتجين تتعــاون على بيع 

منتوجاتهم وتحديد أثمان هذه المنتوجات.
وثّمة معنى واســع للكارتل ينصرف على كلّ الّصور واألوضــاع االحتكارّية خاّصة التي تمتد عبر 
حدود الّدولة وتعمل على النّطاق الّدولي، وهي التي يطلق عليها الكارتالت الّدوليّة، وهي أسوأ صور 

االحتكار الحديث إذ إن أذاها يمتّد إلى أكثر شعوب األرض.



فـــقــــه الــتــوقــــع710 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وهذا وتشــترك جميع الكارتالت الّدوليّة والقوميّة في حرصها علــى ابتزاز أكبر ربح ممكن من 
جمهور المســتهلكين؛ هذا هو هدفها األكبر. وفي ســبيل تحقيق هذا الهدف تســلك تلك الكارتالت 
أخبث الوســائل واألســاليب غير عابئة بمصلحة أحد ســوى مصلحتها الخاّصة، وها هي أشــهر هذه 

الوسائل واألساليب:

ن هو خارج إطارها من المنتجين  ـ  1 تقوم هذه الكارتالت بمحاربة كلّ من يتصّدى لمنافســتها ِمم
المستقلين. وتتخذ هذه الحرب صورًا عّدة، منها:

الحيلولة بين المنتج المستقل وحصوله على المواد الخام الّالزمة إلنتاجه.أ ـ  

تفرض هذه الكارتالت على فروعها حرمان هذا المنافس من استعمال أّي اختراع جديد أو ب ـ  
الحصول على أّية معلومة فنية مستحدثة.

تقوم هذه الكارتالت ـ أحياناً ـ بإشعال حرب أسعار محلية يعجز هذا المنتج المستقل عن ج ـ  
مجاراتهــا حتّى تقضي عليه، ثم تنفرد هي بالّســوق فتفرض الّســعر الذي يحقّق غرضها 

رغم أنف الّسلطة الحاكمة.

تعمل هــذه الكارتالت جهدها مســتعينة بما لها من قــدرات على عرقلة التّصنيــع في البالد  ـ  2
النّامية حتّى ال تنافســها في اإلنتاج الّصناعي، وحتّى يتســنّى لهذه الكارتالت االستيالء على 

المواد الخام التي وهبها اهللا لهذه الّدول بأبخس األثمان.
أصبحت هذه الكارتالت االحتكارّية العمالقة تســيطر على المواد الخــام في أكثر من نصف  ـ  3

الكرة األرضيّة وعلى الّسلع التي تستخدم هذه المواد في صناعتها(1).

«إنّ المنتوجات التي تســيطر عليها هــذه الكارتالت كثيرة ال حصر لها. جــاء في أحد تقارير 
اللّجنة االقتصادّية القوميّة أنّ المنتجات التي تسيطر عليها هذه الكارتالت الّدوليّة تشمل من الّسلع 
األساســيّة: األلومنيوم، واإلســمنت، والفحم، والنّحاس، والحديد، والّصلب، والّرصاص، والمطاط، 
والّسكر، والقصدير، والقمح، والّزنك. ومن المعادن األخرى الماغنسيوم، الّزئبق، واليورانيوم. ومن 
الكيماويات النتروجيــن، والميرافين، والكوبالت، ومــواد صناعة البوتاس، إلى آخــر القائمة التي 
تشــمل أدوات زجاجيّة وكهربائيّة واألسالك والقضبان، واألدوات المنزليّة، والكبريت واآلالت وأدوات 
وحروف الّطباعة والورق، وعربات سكك الحديد والتّبغ والمواصالت البحرّية، والالسلكيّة، والتّأمين 

البحري...إلخ

أبو سيّد. مصدر سابق، 124.  (1)
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وهذه الكارتالت تعتبر تعاوناً على اإلثم والعدوان ال على البّر والتّقوى، الغرض منها التخلص 
من المنافســة وإحالل االحتــكار محلها. وبعبارة أخــرى: تهدف هذه الكارتالت إلــى التّأثير في 
الّســوق والتحكم فيــه؛ أي: أنّها ترفع األثمان وتعمــل على ثبات هذا االرتفــاع، وتزيد من أرباح 

المشروعات المجتمعة»(1).

نتبيّن من خالل ما ذكر ـ وخاّصة بالنّسبة إلى الّشكل األخير من أشكال االحتكار [Cartel] ـ أنّ 
االحتكار ـ وإن عرف من قديم الّزمان ـ صار ســمة من ســمات االقتصاد المعاصر بعد أن ظهر في 
الّدول الّرأســماليّة، وهو اليوم يشــمل العالم كلّه، حيث أصبح عدد من التكتّــالت االحتكارّية يبتّز 
ثروات العالم وخاّصة العالم الثّالث الذي يمتلك القدر األكبر من الثّروات المعدنيّة والموارد الخام 

من دون أن يجد أمامه من يقدر على المنافسة.

وبهذا يتّضح أنّ االحتكار هو العامل األســاس للعبث باألسواق المحليّة والعالمية، وليست األزمة 
االقتصادّية الحالية سوى نتيجة من نتائج هذا الجشع الذي جعل الّسحر ينقلب على الّساحر.

:á q«cGôà°T’G  áeƒ¶æªdG  »a  QÉμàM’G  ``  Ü

تتميّز هذه المنظومة باحتكار الّدولة حيث تســيطر هذه الّدولة علــى كامل االقتصاد فهي التي 
تفلح األرض وتشرف على المصانع وتدير التّجارة.

وإن بــدا في الّظاهر أن هــذا االحتكار يرمي إلــى التّرفيه على أفراد الّشــعب وتوفير جميع 
حاجيته والتّسوية بين هؤالء األفراد في رخاء العيش فإن العكس هو الذي حصل عند ممارسة هذه 
االحتكار، وســرعان ما تكوّنت طبقة بيروقراطية سيطرت على كلّ شــيء لمصالحها الخاصة مّما 
جعــل الخصاصة تعّم البقيــة، وصار هّم المواطن الوقــوف في الّطوابير الّطويلة لقضاء أبســط 

مصالحه اليوميّة.

فاّتضح أنّه احتكار جشــع ســرعان ما جعل هــذه المنظومة تنهــار انهيارًا فظيعــاً لتجنح إلى 
المنظومة األخرى منظومة الّسوق.

ـ وقد اّتضح أنّ فقدان المحفّز المادي كان العامل األســاس لفشل هذه المنظومة االقتصادّية، 
وكثيرًا ما كان يتعجب زعماؤها من وفرة عطاء بعض المؤسسات الخاصة على صغر حجمها وبساطتها 

أمام مؤسسات الّدولة الّضخمة.

محّمد أبو زيد. مصدر سابق، 66 - 67.  (1)
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إنّه مراوحة بين المنظومتين الّسابقتين، لكن غلب فيه في عديد من الّدول جانب احتكار الّدولة 
وغلب فيه عند دول أخرى االحتكار الّرأسمالي.

وواضــح في اآلونة األخيرة تغلّب اقتصاد الّســوق في جــلّ بلدان العالم الثّالث مّما قّســم هذه 
البلدان إلى فئات فاحشة الثّراء وأخرى ال تجد حتّى قوت يومها.

:»eÓ°SE’G  OÉ°üàb’G  »a  QÉμàM’G  ``  O

تعريف االحتكار اصطالحاً(1):
تعــددت تعريفات الفقهاء عبــر الّزمان والمــكان، وهاك نماذج منها عســى أن نخلص إلى 

تعريف شامل.
عند اإلباضيّة: اختلف اإلباضيّة في الّطعام الذي يكون فيه االحتكار، فجعله بعضهم عاماً في  –

كلّ ما يطعم ولو دهناً أو شراباً. وخصه بعضهم بما يسمى في العرف طعاماً، وخصه بعضهم 
بالبر والّشعير.

ـ : شــراء مقيم طعاماً لتَْجٍر وقت رخصه في بلده  جاء في شــرح النّيل: ومعناه ـ يعني االحتكار 
بقصد اّدخار الغالء فيه، وهل عامّ في كلّ ما يطعم، أو خاص بالنّسبة أو بالبر والّشعير؟(2).

عنــد الّزيديــة: يصــوّر مذهبهم ما جــاء في البحــر الّزخار، يحــرم احتكار قــوت اآلدمي  –
والبهيمة(3)، وال يحرم احتكار غير ذلك؛ إذ ال إضرار.

فلم يخصوا االحتكار بالّشراء، بل يتحقّق بحبس المشتري وغيره، سواء أكان من مصنعه أم من 
مزرعته، وســواء كان مشــترياً من المصر أو كان مجلوباً من خارجها. ويقصرون مورد االحتكار على 

القوتين (قوت اآلدميين، والبهائم).
عند اإلماميّة: عرف اإلماميّة الحكرة بأنّها: جمع الّطعام وحبسه يتربص به الغالء. وحصروا  –

الّطعام الذي يتحقّق فيه االحتكار بسبعة أشــياء هي: «الحنطة، والّشعير، والتّمر، والّزبيب، 
والّسمن، والّزيت، والملح»(4).

أبو سيّد. مصدر سابق، 120 - 121.  (1)
امحّمد أطفيّش: شرح النّيل وشفاء العليل. دار الفتح. لبنان 176/8.  (2)

أحمد المرتضى. مؤسسة الّرسالة. 319/4.  (3)
اللّمعة الّدمشقيّة. دار إحياء التّراث العربي، 298/3، 299.  (4)
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فهم يقصرون الّطعام على هذه األشياء، وال يخصون االحتكار بالّشراء».

«أّمــا الحنفيّة فيرون أنّ حكر الّشــيء، أي خذلــه؛ والخذالن ترك النّصرة عنــد الحاجة. قال 
أبو يوســف: «كلّ ما أضّر بالعاّمة حبســه فهو احتكار»(1). واالحتكار حبس الّطعام للغالء افتعال من 

حكر إذا ظلم ونقص. وحكر بالّشيء إذا استبّد به وحبسه عن غيره.

وأضاف عالء الّدين الكاساني الحنفي أنّ: «االحتكار هو أن يشتري طعاماً من مصر ويمتنع عن 
بيعه وذلك يضــّر بالنّاس»(2). واالحتكار «هو اشــتراء القوت وقت الغالء ليمســكه ويبيعه بعد ذلك 
بأكثر من ثمنه للتّضييق»(3)، وهو مختصر رأي الّشــافعية؛ وهذا الّســلوك هو الذي عبر عنه الغزالي 

الّشافعي بأنّه «ظلم عام»(4).

عند المالكيّة: «يصوّر المالكيّة االحتكار بما تفيده عبارة المدونة برواية اإلمام ســحنون في  –
كتاب التّجــارة بأرض العدّو، قال: ســمعت مالكاً يقول: الحكرة في كلّ شــيء بالّســوق من 
الّطعام والّزيت والكتان وجميع األشــياء، والّصوف، وكلّ ما أضّر بالّسوق... والّسمن والعسل 

وكلّ شيء... قال مالك: يمنع من يحتكره كما يمنع من الحّب.
وقــال أبو الوليد الباجــي: فالذي رواه ابن المواز وابن القاســم عن مالــك أنّ الّطعام 
وغيره من الكتان والقطن وجميع ما يحتاج إليه من ذلك ســواء، فيمنع من احتكاره ما أضّر 

ذلك بالنّاس»(5).
«وللحنابلة في مســألة االحتكار إضافــة، فاالحتكار المحرم عندهم هــو ما اجتمعت فيه 

ثالثة شروط:
أّولها: أن تكون الماّدة المحتكرة امتلكت عن طريق الّشراء.

ثانيهما: أن يكون المشترى قوتاً.
وأخيرًا: أن يضيّق على النّاس بشرائه(6).

ابن حجر الهيثمي، أبو العبّاس أحمد بن محّمد: الّزواجر عن اقتراف الكبائر، 233/1، ط سنة 1982، دار المعرفة ـ لبنان،   (1)
الكاساني، بدائع الّصنائع في ترتيب الّشرائع، ج 5، ص 129، ط1، سنة 1910، المطبعة المصرّية.  (2)

الّرملي شهاب الّدين، الّشــافعي الّصغير: نهاية المحتاج إلى شرح المناهج في الفقه على مذهب اإلمام الّشافعي ومعه حاشية   (3)
أبي الّضياء نور الّدين بن علي القاصري، ص 231، ط مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر سنة 1938.

منى العجيمي. مصدر سابق، 21.  (4)
أبو سيّد. مصدر سابق، 121.  (5)

ابن قدامة موفق الّدين وشمس الّدين: المغني ج 4، ص 266، ط سنة 1983، بمكتبة الجمهورّية العربيّة بمصر ومكتبة الّرياض   (6)
الحديثة.
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أّما البهوتي الحنبلي فيعّرف االحتكار بأنّه اشتراء الّطعام للتّجارة ثم حبسه ليقل فيغلو(1).
ووافق ابن حزم الّظاهري الجميع في اعتبار اإلضرار بالنّاس قيدًا لالحتكار الممنوع شرعاً؛ إذا 

اعتبر أنّ الحكرة المضرة بالنّاس حرام سواء في االبتياع أو اإلمساك»(2).
من خالل ما ورد يمكن أن نخلــص إلى التّعريف التّالي: «هو احتكار شــخص ماّدي أو معنوي، 
فردًا كان أو مجموعة، لسلعة ما طعاماً كان أو غيره بقصد حيازته وتملكه إلغالئه على اآلخرين مّما 

يسبب أضرارًا فادحة بهم»(3).
وليس لنا في البحث عن مفاهيم االحتكار أن نحلّل اختالف الفقهاء في شروطه وموارده(4).

٭ ٭ ٭

QÉμàM’G  ºμM  »a  AÉ¡≤ØdG  ∫GƒbCG

لقد تعــّددت اجتهادات الفقهــاء عبر الّزمان وعلــى اختالف المذاهب وتراوحــت مواقفهم بين 
الكراهة(5)والتّحريم، وذلك بحســب مواقفهم من القيــود الواردة في بعض األحاديــث وهي: «الحّد 

الّزمني. الّشراء. حاجة النّاس. طلب الّزيادة في الثّمن. عدم وجود البائع أو البدائل. الحبس»(6).

:QÉμàM’G  ºjôëàH  ¿ƒ∏FÉ≤dG

«لجمهور الفقهاء مــن الحنفيّة في رواية راجحــة، والمالكيّة والّشــافعية والحنابلة والّظاهرّية 
واإلباضيّة واإلماميّة في رواية، والّزيدّية من أنّ االحتكار أمر محّرم.

فقــد ورد في فقه الحنفيّــة: أنّ «من أحكام االحتكار الحرمة لما روي عن رســول اهللا ژ :  •
«الجالب مرزوق والمحتكر ملعون»، و«ال يلحق الّلعن إّال بمباشرة المحرم»(7).

البهوتي؛ منصور أبي يوسف: كشف القناع عن متن اإلقناع، ج 3، ص 187، ط سنة 1983 1983، (د. ت)، عالم الكتب، بيروت.  (1)
الّظاهــري؛ ابن حزم محّمد بــن علّي: المحلّي، تحقيق أحمد محمد شــاكر، م 9/ص 64، ط(د.ت) مكتبة دار التّراث القاهرة.   (2)

ر: منى العجيمي. مصدر سابق، 21 - 22.
أسامة الّسيد عبد الّسميع. م. س 17.  (3)

على الّراغب النّظر في التّفاصيل المتعلّقة بالّشــروط والموارد أن يراجع. عبد الّســميع. مصدر ســابق، 51، 76. محّمد مهدي   (4)
شمس الّدين مصدر سابق، 41، 140.

مع المالحظ أنّها كراهة إلى التّحريم أقرب.  (5)
لقد ناقش محّمد مهدي هذه القيود مناقشة مستفيضة أفضت به إلى اإللحاح خاّصة على قيد الحاجة والّضرورة.  (6)

يراجع: بدائع الّصنائع للكاساني، ج 2، ص 129، والحديث أخرجه.  (7)



أ. د. فرحات بن علي الجعبيري 715مفاهيم االحتكار في االقتصاد المعاصر ومستجّداتها

وفي فقه المالكيّة، وبعد ما ذكر أنّ االحتكار يكون في كلّ شيء قال: «فما كان احتكاره يضّر  •
بالنّاس منع محتكره من الحكرة، وال شّك أنّ المنع من أجل التّحريم»(1).

وفي فقه الّشــافعية: «ويحرم االحتــكار... ويختــص تحريم االحتكار باألقــوات ومنها  •
التّمر... إلخ»(2).

وفي فقه الحنابلة: «ويحرم االحتكار في قوت اآلدمي فقط»(3). •
وفي فقه الّظاهرّية: «والحكرة المضرة بالنّاس حرام، ســواء في االبتداع أو في إمســاك ما  •

ابتاع ويمنع مع ذلك»(4).
وفي فقه اإلباضيّة: «باب في النّهي عن االحتكار في بلد فيه موحدون أو موحدون ومشركون،  •

أو موحدون وأهــل الّذمة، أو أهــل الّذمة وحدهم، وجــاز في بلد فيه مشــركون أو كتابيون 
محاربون وحدهم...»(5)، وال شّك أنّ النّهي يقتضى التّحريم.

وفي موضع آخر: «واالحتكار حرام على البائع والمشتري»(6). •
فقد ورد في فقه اإلماميّة: «االحتكار مكروه، وقيل حرام»(7). •
فقد جاء في فقه الّزيدّية: «واالحتكار والحكرة قد فســرا بحبس الّسلع عن البيع، وهذا يدلّ  •

على تحريم االحتكار لكلّ ما تدعو إليه حاجة النّاس»(8)(9).

:ágGôμdÉH  ¿ƒ∏FÉ≤dG

وهو أنّ االحتــكار مكروه في أقــوات اآلدميين والّدواب، وهــو الّرواية الثّانية لفقهــاء الحنفيّة 
واإلماميّة.

يراجع: مواهب الجليل للحطاب، ج 4، ص 227.  (1)
يراجع: أسنى المطالب شرح روض الّطالب لألنصاري، ج 3، ص 38.  (2)

يراجع: كشــاف القناع للبهوتي، ج 3، ص 87؛ وإعالم الموقعين عــن رب العالمين البن قيم الجوزية، ج 1، ص 33، دار الكتب   (3)
العلميّة، بيروت ـ لبنان، 

يراجع: المحلي البن حزم الّظاهري، ج 9، ص 64، دار اآلفاق الجديدة، بيروت.  (4)
يراجع: شرح النّيل وشفاء العليل ألطفيّش، ج 8، ص 122.  (5)

المرجع السابق، ج 8، ص 178.  (6)
يراجع: شــرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام للهذلي، د2، ص 15، مؤسسة مطبوعاتي إسماعليان، إيران. ويراجع أيضاً:   (7)

المختصر النّافع للهذلي أيضاً، ص 144، وزارة األوقاف، الّطبعة الثّانية عام 1377.
يراجع: السيل الجرار للشوكاني، ج 3، ص 85.  (8)

أسامة السيّد. مصدر سابق، 42 - 43.  (9)
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فقد جاء في فقه الحنفيّة: «ويكره االحتكار في أقوات اآلدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر 
االحتكار بأهله..». غير أنّ الكراهة إذا أطلقت عند الحنفية فإنّها تنصرف إلى الكراهة التّحريمية.

وفي فقه اإلماميّة: «ومن مكروهات البيع.. االحتكار وهو حبس األقوات، وقيل يحرم»(1).
مرجعيّة المنظومة اإلسالميّة:

لقد بيّنا في ما سبق أنّ أساس هذه المنظومة القرآن الكريم والّسنة النّبوّية الّشريفة.

القرآن الكريم:
معلوم أنّ مــاّدة (حكر) لم ترد في القــرآن الكريم بأّية صيغة من الّصيــغ، لكن قد جاءت في 

الكتاب العزيز آيات عديدة تضع حدودًا وضوابط في شأن المعامالت من بينها:
قوله تعالى: ﴿ 9 : ; > = < ? @ ﴾ [النّساء: 29].

وقوله تعالى: ﴿ o n m l k ﴾ [البقرة: 188].
وقد عرفنا من قبل أنّ االحتكار ضرب من ضروب الّظلم وهو من قبيل أكل أموال النّاس بالباطل.

الّسنة الّنبوية الّشريفة:
فأحاديث كثيرة منها أحاديث عاّمة، ومنها خاّصة.

أّما األحاديث العاّمة:
فقوله ژ فيما رواه عنه عبد اهللا بن عبّاس وعبادة بن الّصامت: «ال ضرر وال ضرار». ـ  1
ما رواه أبو بكر نفيع بن الحارث ƒ أنّ النّبــي ژ خطب في النّاس يوم النّحر في حّجة  ـ  2

الوداع وقال: «إّن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم 
هذا في شهركم هذا».

وعن عمرو بن يثربي ƒ أنّ رســول اهللا ژ قــال: «أال ال يحّل المرئ من مال أخيه إّال  ـ  3
شيء عن طيب نفس منه».

وأّما األحاديث الخاّصة:
ما رواه عمر بن الخّطاب أنّ رسول اهللا ژ قال: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون».أ ـ  
ما رواه معمر بن عبد اهللا أنّ رسول اهللا ژ قال: «ال يحتكر إّال خاطئ».ب ـ  

ر: أسامة الّسيد: مصدر سابق، 43، 44.  (1)
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ما رواه ابن عمر ƒ أنّ رســول اهللا ژ قــال: «من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ ج ـ  
من اهللا وبرئ اهللا منه».

ما رواه عمر بن الخّطاب ƒ أنّ رسول اهللا ژ قال: «من احتكر على المسلمين طعامهم د ـ  
ضربه اهللا بالجذام واإلفالس».

ما رواه أبو هريرة قال: قال رســول اهللا ژ: «من احتكر حكـــرة يريد أن يغلي بها على هـ ـ  
المسلمين فهو خاطئ»(1).

أحاديث عند اإلمامّية(2): خبر الســكوني عن أبي عبد اهللا، قال: «الحكــرة في الخصب أربعون 
يوماً، وفي الّشــدة والبالء ثالثة أّيام. فما زاد على األربعين يومــاً في الخصب فصاحبه ملعون، وما 

زاد على ثالثة أّيام في العسرة فصاحبه ملعون».
صحيح الحلبي عن أبي عبد اهللا الّصادق، قال: «ســألته عن الّرجــل يحتكر الّطعام ويترّبص  –

به، هل يجوز ذلك؟ فقال: إن كان الّطعام كثيرًا يســع النّاس فال بأس به، وإن كان الّطعام 
قليًال ال يسع النّاس، فإنّه يكره أن يحتكر الّطعام ويترك النّاس ليس لهم طعام».

صحيح سالم الحناط عن أبي عبد اهللا الّصادق، قال: «قال لي أبو عبد اهللا: ما عملك؟ قلت:  –
حناط، ورّبما قدمت على نفاق، ورّبما قدمت على كساد فحسب. قال: فما يقول من قبلك فيه؟ 
قلت: يقولون محتكر. فقال يبيعه أحــد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألــف جزء جزءًا، قال: 
ال بــأس، إنّما كان ذلك رجل من قريــش يقال له: حكيم بن حــزام، وكان إذا دخل الّطعام 

المدينة اشتراه كلّه، فمّر عليه النّبّي ژ فقال: «يا حكيم بن حزام إّياك أن تحتكر».
هــذه هي بعض األخبار التي ورد فيهــا تحديد لمعنى االحتكار أو اشــتملت على ما قد يفيد في 
ـ أو  تحديد معناه. وقد اشتملت على جملة من الخصوصيّات والقيود التي اّدعى كثير من الفقهاء أنّها 
بعضها ـ دخيلة في تحقيق معنى االحتكار المنهّي عنه شرعاً، وقد اعتبروها في تعريفاتهم لالحتكار، 

وقد تقدم ذكر بعضها، وهذه القيود المّدعاة هي:
الحّد الّزماني.أ ـ  
الّشراء.ب ـ  
حاجة النّاس.ج ـ  

أسامة الّسيد: مصدر سابق، 46، 48، يراجع تخريج األحاديث هناك.  (1)
محّمد مهدي شمس الدين. مصدر سابق، 35 - 37.  (2)
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طلب الّزيادة في الثّمن.د ـ  
عدم وجود البائع أو الباذل.هـ ـ  
الحبس(1).و ـ  

قد دلّت هــذه األحاديث على النّهي عن االحتكار ســواء كان االحتكار فــي الّطعام كما ورد في 
بعض األحاديث أم االحتكار بصفة عاّمة كما ورد في بعضها اآلخر.

٭ ٭ ٭

QÉμàM’G  ÇhÉ°ùe

ِبما أنّه ثبت أنّ االحتكار ظلم شديد فمساوئه من دون شّك عديدة، منها ما هو اجتماعي، ومنها 
ما هــو اقتصادي، ومنها مــا يعود على المحتكر نفســه، نقــف باختصار غير مخلّ عنــد بعض هذه 

المساوئ االقتصادّية على المستوى العالمي.
ارتفاع أثمان الّســلع وهــذا مثال لذلك: «ومــن األمثلة التــي توضح دور هــذه التّكتالت  ـ  1

االحتكارّية في رفع أثمان الّسلع ما ذكره أحد االقتصادّيين المعاصرين من أن سلعة تسّمى 
(تنغســتن كاربيد) تدخل بصفة أساســيّة في صناعة اآلالت القاطعة، كان يباع الّرطل منها 
في سنة 1927 م بخمســين دوالرًا، فلّما اندمجت الّشركة األمريكيّة المنتجة لهذه الّسلعة، 
وهي شــركة (جنرال إليكتريك) مع الّشركة األلمانيّة (شــريك فريدريك كروب) في كارتل 

احتكاري ارتفع سعر الّرطل منها إلى 453 دوالرًا»(2).
كما يؤّدي االحتكار لمؤّسسات اإلنتاج ـ لسلعة ما ـ إلى عدم إدخال التّحسينات والتّجديدات  ـ  2

في عمليّات اإلنتاج، وذلك النعدام المنافسة المطلوبة.
وثّمة أضرار أخرى ال تقل خطورتها بالمســتهلكين عّما سبق بيانه يلحقها النّظام االحتكاري 
بالّدول الفقيرة أو النّامية، حيث تتواطأ التّكتالت االحتكارّية على بخس أسعار المواد الخام التي 
تمتلكها تلك الّدول، وكذلك تعمل على عرقلة التّصنيع بها حتّى تظلّ ســوقاً لتصريف منتجاتها، 
وبذلــك تعمل هذه التّكتالت على نشــر الفقر واســتبقاء البؤس في أكثر بقــاع األرض، فيتجّرع 

محّمد مهدي شمس الدين: مصدر سابق، 35، 38، يراجع تخريج األحاديث هناك.  (1)
أبو سيّد. مصدر سابق، 125.  (2)
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جمهور المســتهلكين مرارة ثمرة الحرية االقتصادية المطلقة من كلّ قيد يعمل على التّوازن بين 
المصلحــة العاّمة والمصلحــة الخاّصة والّظلم، وتعّمــد اإلضرار بالغير في هــذه التّكتالت بيّن 

ال يحتاج إلى دليل(1).

٭ ٭ ٭

:ô°UÉ©ªdG  OÉ°üàb’G  »a  QÉμàMÓd  … qó°ü qàdG

:ihÉàØdGh  á q«ª∏©dG  äÉ°SGQ qódG  ``  CG

تبيّــن لنا أثناء جمعنا الماّدة العلميّــة إلعداد هذا البحث مدى اعتنــاء الفقهاء بالتّصدي لهذه 
الّظاهرة التي ســيطرت ســيطرة كاملة على االقتصاد العالمي في العقود األخيرة، وقائمة المصادر 
والمراجع ســتثبت ذلك، كما صدر عديد من الفتاوى على شبكة المعلومات وغيرها تلح على تحريم 

هذه الّظاهرة. وكان كلّ ذلك قائماً على محورين أساسييّن:
محور تأصيل قضية االحتكار لدى المتقّدمين من فقهاء األّمة اإلسالميّة. ـ  1
محور المستجّدات المعاصرة والّسعي إلى ضبط حلول لها. ـ  2

وقد جاءت جلّ هذه الّدراسات قائمة على الفصول التّالية.
معنى االحتكار في اللّغة والّشرع. –
التّفرقة بين االحتكار وما يشبهه من ألفاٍظ ومعاٍن. –
صور االحتكار. –
الحكم التّكليفي لالحتكار. –
شروط االحتكار. –
أثر االحتكار في االقتصاد. –
التّدابير الواقية للحّد من االحتكار. –
عقوبات االحتكار في الّشريعة اإلسالميّة. –

والمالحظ إجماع هــؤالء جميعاً على اإللحاح على ما ينتظر المحتكــر من عقاب دنيوي وخاّصة 
من عقاب أخروي بيــن يدي اهللا تعالى، مع تطرقهم إلى مســتجّدات العصر إلثبات مدى اســتغالل 

المصدر السابق. 126.  (1)
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القوى االقتصادّيــة العالميّة للمســتضعفين في أطراف العالــم وذلك ببخس أثمان المــواد األّولية 
المتوفّرة في البلدان النّامية ثم ترفيع أثمان الّسلعة المصنّعة مّما يجعل االحتكار مّرتين عند الّشراء 

وعند البيع.
إلى جانب ما يتولّد عن االحتكار االقتصادي من ضغط سياســي وهيمنة عالميّة. ورغم كلّ ذلك 
اهتّزت اقتصادات هذه القــوى المهيمنة وأفلس عديد من بنوكها ومؤّسســاتها الّصناعيّة الكبرى مّما 

جعل العالم في خطر شديد.

.(1)á q«eÓ°SE’Gh  á q«Hô©dG  OÓÑdG  »a  áKóëà°ùªdG  ø«fGƒ≤dG  ``  Ü

وللنّظر في مســتجّدات االحتكار في عالمنا اإلســالمي المعاصر نعرض مالحظات حول قوانين 
عون بتشريع قوانين نلمس فيها محاولة اســتلهام ما ورد في المخزون الحضاري  تصّدى فيها المشــر
اإلسالمي وبخاّصة أقوال الفقهاء القائمة على ما جاء في الكتاب العزيز والّسنة النّبوّية الّشريفة مع 
تفاوت في هذه االســتلهام من بلد إلــى آخر، من دون أن نغفــل عن تفاعل هــذه القوانين مع بقيّة 
القوانين العالميّة المتعلّقة خاّصة بالمنافســة الحّرة وتحديد األســعار وما ينجــّر عنها من عقوبات 

زجرّية تتفاوت في ما بينها من بلد إلى آخر.

واضح أنّ هذه القوانين تتعلّق بالقضايا التّالية المتعلّقة باالحتكار من قريب أو من بعيد:
في حرّية األسعار والمنافسة. –
في شفافيّة األسعار والممارسات االحتكارّية. –
في المخالفات والعقوبات. –
إجراءات التّتبع والمصالحة. –

مالحظات حول القانون الّتونسّي 1991:
تعميم موارد االحتكار:

وهذا ما عمل القانون التّونسّي على تكريســه في الفصل الثّاني والعشرين من قانون المنافسة 
واألسعار عدد 64 لســنة 1991 الّصادر في 29 جويليه 1991 الذي يفرض على كلّ بائع منتوجات أو 
مســدي خدمات إعالم المستهلك بأســعار البيع وبشروطه وأســاليبه الخاّصة، وذلك بوضع عالمات 

وإن كنّا نعلم أنّ البالد اإلســالميّة ال تطبّق الّشريعة اإلسالميّة تطبيقاً كامًال لكنّها تستلهم قوانينها في عديد من األحوال من   (1)
التّشريعات اإلسالميّة.
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وملصقات أو معلّقات أو بأّية وســيلة أخرى. وقد سلّط المشّرع التّونسّي عقوبة ماّدية ومعنوّية على كلّ 
شــخص ماّدي أو معنوي يحاول بأّي شــكل من األشــكال احتكار أّي منتوج أو أّي خدمــة باعتبار أنّ 
القانون التّونســّي لم يفصل بين المنتوجات والخدمات، وهو شــكل آخر من أشــكال انفتاح القانون 
التّونسّي وقابليّته للتّطور والتّجدد. ومن هنا نستفيد تعميم موارد االحتكار لجميع ما يحتاجه المواطن 
التّونســّي لرفع الّضيق ولمزيد تســهيل طرق العيش وأســاليبه. وحرصاً من المشــّرع التّونسّي على 
ســالمة المســتهلك من أســاليب الغّش ارتأت الّدولة في تونس أن تكون بعض المنتوجات الغذائيّة 

وبعض الخدمات حكرًا خاصاً للّدولة وذلك لضمان توزيعها على كافّة المواطنين.

في شروط االحتكار:
ولئن كان الّشــراء والحبس وطلب الفائض هي معظم شــروط االحتكار المنهي عنه شرعاً، فإنّ 
القانون التّونســّي قد وضع شــروطاً موازية لتحديد ماهية المحتكر، ال احتكار ممنوعاً شرعاً، وذلك 
ألنّ وضع شــروط لتحديد االحتكار الممنوع قانونــاً يجيز ضرورة وجود احتكار مســموح خارج هذه 
الّشروط وهو ما يخالف جوهر القانون الذي منع االحتكار في كلّ أشكاله وأساليبه، ومن هنا اعتبر 
المشّرع التّونســّي التّرفيع في األسعار من دون موجب قانوني إحدى الّطرق المؤّدية لالحتكار؛ لذلك 
أقّر الفصل 42 من قانون المنافسة واألســعار عدد 64 المؤرّخ في 29 جويليه 1991 عقوبة من أجل 
التّرفيع غير القانوني في األســعار، وكذلك من أجل تطبيق أســعار غير قانونيّــة كما وقع بيانه على 
التّوالي بالفصول 31 و32 و33 من هذا القانون لمّدة تتراوح بين 16 يوماً و 3 أشــهر وبجزاء يتراوح 
بيــن 50 دينارًا و20000 دينار أو بإحدى هاتيــن العقوبتين. كما اعتبر القانون التّونســّي كلّ عمليّة 
امتناع عن البيع شــكًال آخر من أشكال االحتكار. فمع توفّر الّســلع يعمد العارضون إلى االمتناع عن 
البيع وذلك قصد جعل الّســلع نادرة الوجود أو بنيّة التّرفيع في أسعارها. وتبعاً لذلك جّرم القانون 
التّونسّي هذه الممارسات في صلب الفصلين الّرابع والعشرين والثّامن والثّالثين من قانون المنافسة 
واألســعار المؤرّخ في 29 جويليه 1991، كما ضّم المشّرع التّونســّي البيوعات المشروطة إلى جملة 

الجرائم االحتكارّية بموجب القانون نفسه.

في العقوبات:
أّما بالنّســبة إلى االمتناع عن البيع الذي يعتبر احتكارًا مقنّعاً فإنّ المشــّرع التّونســّي قد جّرم 
هذه الممارسة بمقتضى الفصلين الّرابع والعشرين والثّامن والثّالثين من القانون المؤرّخ في 29 من 
جويليــه 1991. وإذا بحثنا عن األســباب الباعثة على ذلــك أدركنا أنّ بعض البضائع والّســلع التي 
تخضع لقانون العرض والّطلب خاضعة بدورها لتحديد الّسعر مّما يجعل البعض من التّجار يعمدون 
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إلى عدم توزيع البضائع بالّسوق ويحتكرونها إلى حّد فقدانها ويجعلونها نادرة الوجود بقصد توزيعها 
بعد ذلك للمســتهلكين بأثمان باهظة. فيتدّخل المشــّرع لزجر مثل تلك الممارســات التي تمّس من 
حرّية المســتهلك ويجعل منها جنحة يعاقب عليها بخطية (جزاء) تتراوح بين خمسين دينارًا وخمسة 

آالف دينار بحسب ما جاء به الفصل الثّامن والثّالثون من القانون المؤرخ في 1991/07/29.

مالحظات حول القانون الّسوري 2008:
يثبت هذا القانون تحوّل سوريا من االقتصاد المنّظم إلى اقتصاد الّسوق. –
الحظ المعلّقون عليه أنّه جيّد، لكن الّصعوبة تكمن في نجاعة تطبيقه. –
نالحظ ســعي القانــون إلى المحافظــة على المنافســة الحــّرة خاّصة بالتّصــدي إلى منع  –

الكارتيالت التي من شأنها أن تبتلع الكلّ وأن تخلّ بالمنافسة الحّرة.

مالحظات حول القانون المصري 2005:
بين أيدينا وثيقة تناقش تعديالت قانون منــع االحتكار الّصادر 2005 تقوم على 9 نقاط رّكزت 

انتقاداتها على أمرين أساسيّين.
قوّة نفوذ الّسلطة التّنفيذّية (5). –
ضعف العقوبات بصورة أنّها صارت غير رادعة (9). –

مالحظات حول القانون اليمني 1999:
يعالج القضايا نفسها المتعلّقة باالحتكار من حرّية األسعار والمنافسة والتّصدي للممارسات 
االحتكارّية بإنشــاء جهاز خاّصة بوزارة التّموين يســّمى جهاز حماية المنافســة ومنع االحتكار، 
وضبط عقوبات محدودة لكلّ من ثبت عليه االحتكار من 10000 ريال إلى 100000 ريال (انظر 

الماّدة 22).

مالحظات حول القانون اإلماراتي:
كما اّطلعنا على قانون اإلمارات في هذا الّشــأن عنوانه: قانون اّتحادي رقم (24) لســنة 2006 

في شأن حماية المستهلك.
جاء في الماّدة 14: ال يجوز ألّي مزّود إخفاء أّية ســلعة أو االمتناع عن بيعها بقصد التّحكم في 
سعر الّســوق، أو أن يفرض شــراء كّميات معينة منها أو شراء ســلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً 

أعلى من ثمنها الذي أُعلن عنه.
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وجــاء في الماّدتين 18و19 في شــأن العقوبــات: يعاقب بغرامة ال تقل عن ألــف درهم كلّ من 
يخالف أحكام هذا القانون، ويصل األمر إلى مصادرة أو إتالف المنتج موضع الجريمة.

مالحظات حول تجربة مصريتنا:
شــركة مصريتنا هي اندماج بين عّدة شــركات مصرّية صغيرة للتّصدي الحتكار شركات أجنبيّة 

ضخمة مثل: سينسبري ومترو األلمانيتين وكارفور الفرنسيّة.
تأّسست سنة 2000 بالقاهرة واســتطاعت في ظرف قصير من الّزمن أن تنافس هذه الّشركات 
العمالقة، مّما اضطّر شركة سينسبري أن تغلق أبوابها بسرعة ألسباب عدة من بينها منافسة مصريتنا 

لها.
فمحاربة االحتــكار أمر يمكن بشــرط أن تتضافر الجهــود للتّصدي له، جهــود الّدولة وجهود 
الخواص. وتجربة مصريتنا دليل على وعي عدد من الخواص لدخول سوق المنافسة رغم أنّها مغامرة 

للتصّدي لمثل التّكتالت المتعّددة الجنسيّة العمالقة.
ومع ذلك فإنّ صاحب المقال كان موضوعياً إذ أثبت ما اســتفادته الّشركات المصرّية من هذه 

الّشركات العمالقة مثل:
إدخال أحسن أساليب اإلدارة. –
االستفادة من التّكنولوجيا الحديثة.. إلخ. –

٭ ٭ ٭
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انتظر النّاس القرن الحادي والعشرين وهم كلّهم أمل في أن يتالفوا معاً ما وقع من أخطاء في 
القرون الماضية، وخاّصة منها القرن العشــرين الذي عرف أزمة اقتصادّيــة خانقة 1929 وحربين 

رتين. عالميتين مدّمّ
وانبثقت الثّورة المعلوماتيّة مبشــرة بتقارب النّاس في ما بينهم ليتشــاوروا بيسر على كلّ كبيرة 

وصغيرة مّما يعود بالنّفع على العالم كلّه.
ك من المحركات األساســيّة لحياة البشــر على وجه هذه األرض،  ونحن نعلم أنّ االقتصاد محر
وفعًال قد اســتفاد أّيما اســتفادة من هذه التّكنولوجيا الحديثة وصار اإلنســان يتاجر ويفلح األرض 
ويدير المصانع ويصلح آليتها المعقدة وهو في عقر مكتبه، لكن هذه االســتفادة صاَحَبها جشــع من 
أكبــر التّكتالت االقتصادّيــة فعملت على احتكار الّســوق وإبعاد من ال قوّة له على المنافســة وازداد 

الغنّي ِغًنى والفقير فقرًا.
ولو استطاع هؤالء المحتكرون أن يحتكروا الهواء الحتكروه، لكن ِعوض أن يحتكروه لوثوه، وها 

هي المنتديات تقام في أعلى المستويات تستغيث أمام ما عرف باالحتباس الحراري.
فثبت حينئذ من خالل هذا البحث المتواضع ومن خالل ما كتب قبله من بحوث شرقاً وغرباً أنّ 
االحتكار شــّر كلّه، وليس للبشــرّية اليوم وهي متقاربة ســوى أن تتّفق على ضوابط دقيقة تجعل من 
المنافسة تأخذ مجراها الّطبيعّي وليســتمع ولو مّرة لصوت المستضعفين في األرض ليتكافأ العرض 

مع الّطلب ويأخذ كلّ ذي حقّ حقّه.
لكن أنّى للبشرّية أن تحقّق هذه المعادلة من دون أن تحّرك ما وهبها اهللا تعالى من روحانيّات 
ســامية تثبت أنّ اإلنسان كّرمه اهللا تعالى أّيما تكريم وجعله أرفع من أن يكون مجّرد ماّدة، وإنّما هو 
إنسان بعقله وروحه وجسمه مسؤول عن جميع أفعاله في هذه الّدنيا وبين يدي اهللا تعالى يوم ال ينفع 

مال وال بنون إّال من أتى اهللا بقلب سليم.
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أمين ورئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، 

وعضو مجمع الفقه اإلسالمي الدولي والمجلس الشرعي
(AAOIFI) ومجلس المعايير في

á```eó``≤e

د وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محم
وبعد، فهذا البحث إسهام في الندوة الفقهية (الســنوية) التي دأبت على إقامتها وزارة األوقاف 
ة ـ موضوعــاً من موضوعات  والشــؤون اإلســالمية في ســلطنة ُعمان. وقد أدرجت الندوة ـ وألول مر

الساعة وهو (المصارف اإلسالمية: ما لها وما عليها).
 وقد أوردت بيانات هذا البحث بالترتيب نفسه: مزايا تلك المصارف وخصائصها وأنشطتها، ثم
ما تواجهــه من تحديات، وإن كانت جوانــب مما على تلك المصارف قد تناثرت في القســم األول. 

واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل

٭ ٭ ٭
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وبعــد، فقد كان قيــام البنوك اإلســالمية فتحاً مبيناً، وحســنة كبرى من حســنات الصحوة 
اإلسالمية وتجديدًا للفقه اإلسالمي ونصرًا للتطبيق الطوعي ألحكام الشريعة اإلسالمية في مجال 

المعامالت المالية.
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ولنجاح هــذا المنتج الوطنــي الجديد كان ال بــد من توافــر الطاقات المؤهلة لحمل رســالة 
المصارف اإلســالمية، وتحقيــق أهدافها علــى الوجه الصحيح. ومــن أجل هذا صــدرت القرارات 
والتوصيــات الكثيرة عن المجامع الفقهية وملتقيات البنوك اإلســالمية لتأكيد أهمية إعداد العاملين 
في تلك البنوك، واالســتفادة من الفقهــاء المتخصصين في المعامالت المالية للتوجيه واإلشــراف 

والضبط لمسيرة البنوك اإلسالمية.
إن الهوية اإلسالمية للمصرف ال تتحقق بمجرد اشتماله ـ في االسم أو النظام ـ على وصفه أنه 
(إســالمي) أو (ال ربوي)، وباالبتعاد عن كلمة (بنك) إلى كلمة (بيت) أو (دار) مضافة إلى (التمويل) 
أو (االســتثمار).. بل إن التقييد للمصرف بصفة (اإلســالمي) ال بد أن يكشف عن تميزه عن البنوك 
العادية وتحاشــي أســلوب عملها المرتكز على النظام الغربي القائم على فسح المجال للربا ونحوه 
من المعامالت المنهي عنها. ومن هنا كان ال بد من التحري عن هذا الطابع اإلســالمي في الجوهر 
والمضمون، بدءًا من نظام المصرف، ومرورًا بأدواته ووســائله لممارسة أنشطته، سواء ما كان منها 
من قبيل الخدمات المصرفية، أو من أساليب االســتثمار واالئتمان، وانتهاء بكيفية المحاسبة وتوزيع 

الريع وربط الخسارة.
وال يتــم الوصول إلى هذه النتائج إال من خالل ضوابط شــرعية تنظم مســيرة المصارف على 
المنهج اإلسالمي.. فإن لكل هدف أسبابه، ولكل مقصد وسائله، ومن العبث والغفلة انتظار المسببات 
 Î Í ﴿ من دون األخذ باألســباب المؤدية إليهــا، ألن ذلك يناقض إحدى ســنن اهللا في الكون

Ñ Ð Ï ﴾ [األَحزاب: 62].

وليس من اســتباق األمور اإلشارة إلى أنه كما تستبعد االدعاءات الخالية عن المضمون فإن من 
الجديــر باالســتبعاد أيضاً أن يعــول في عملية الضبط لشــرعية المســيرة على من تعــوزه األهلية 
والتأهيل.. مهما امتألت نفسه حماسة للفكرة وغيرة على استقامة المسيرة وتلّمساً لمعالم الطريق.. 
من دون أن يكون له مع هذا كله فهم صحيح لشــرع اهللا وتمييز لدرجات التكليف ومراتب األحكام.. 
وجرأة المضي في ظل المشــروعية اســتحالالً للحالل، وطمأنينة الوقوف عند حــدود اهللا وما نهى 
عنه.. وذلك منوط باالســتعانة بأهــل العلم والتقــوى والرجوع إلــى الطائفة المتفقهــة في الدين 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ [43 :النحــل] ﴾ 0 / . - , + * ﴿

Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [التوبة: 122].
ومن الحقائق المســتقرة أنه ليس العلم بالتمني وال باالدعاء، وأن الثمرة اليانعة ال بد لها من 
غرســة صالحة.. وأن رعاية الغراس ليظل أصلها ثابتاً ويســمق فرعها في الســماء خير من تركها 
لتعوج ثم تقويمها، وقد يكــون ذلك محفوفاً بالتلف أو اإلتالف، ألن من القواعد أن «الدفع خير من 

الرفع»، «ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح».
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وفي ختام هذه التوطئة علينا أن نستحضر أنه ال يمكن لإلنسان في هذا العصر أن يحصل على 
تمويل لمشــاريعه االقتصادية أو أن ينّمي ماله ويســتثمره بصورة آمنة ـ وال نقول مضمونة ـ إال عن 
طريق البنوك وشــركات االســتثمار المنظمة والمراقبة من الجهات اإلشــرافية، وهو إما أن يقع في 
الربا أخذًا وإعطاء فيخســر ِدينه ولو ربح ﴿ z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
 « ª © ﴿ أو أن يختار البديل المشــروع فيجمع بين الحسنيين ،﴾ § ¦ ¥ ¤

̧ ﴾ [البقرة: 200، 201].  ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

وقبل االنتهاء من هذه التوطئة ال بد من اإلشــارة إلى مستوى نمو السوق المصرفية اإلسالمية، 
حيث إنهــا انتقلت من طــور التجربة إلى كونهــا حقيقة واقعــة.. لقد تطورت الصناعــة المصرفية 
اإلسالمية بشكل قياسي، حيث كان نموها يتراوح بين 10 - 15 في المائة، ويتوقع في السنوات العشر 
القادمة (2005 - 2015) أن تصبح النســبة 15 - 20 في المائة وأن يصبــح حجم األصول في نهاية 

العشرية 2.8 تريليون دوالر.

جاء هذا في خطــة أصدرها البنك اإلســالمي للتنمية بالتعــاون مع مجلس الخدمــات المالية 
اإلســالمية في ماليزيا. يضاف إلى هذا المؤشــر تنامي ثقة عمالء البنوك اإلسالمية بها من خالل 
مصداقيــة البدائل اإلســالمية والمصداقيــة العالمية للخدمات التــي تقدمها الصناعــة المصرفية 
اإلسالمية والتحول تدريجياً في موقف الجهات التشريعية واإلشرافية والرقابية منها، لما أدركته هذه 

الجهات من أثر البنوك اإلسالمية في المجتمعات.

وقد شهدت الفترة األخيرة إنشاء بنوك جديدة (في السعودية والكويت وبريطانيا)، وتحول بنوك 
تقليدية إلى بنوك إســالمية (في اإلمارات)، ومن المتوقع حدوث اندماجات تحت تأثير عوامل السوق 

أو متطلبات السلطات المختصة.
كما زاد اإلقبال على أســهم الشــركات المتوافقة مع الضوابط الشــرعية مما جعــل كثيرًا من 
الشــركات توفّق أوضاعها بما يجعلها مرغوبة للملتزمين بالشــريعة وكذلك الصكوك اإلســالمية في 

مجال المنشآت واالحتياجات الحكومية والقطاع الخاص.

:»eÓ°SE’G  »aô°üªdG  πª©dG  áØ°ù∏a

المراد بفلسفة العمل المصرفي اإلســالمي طبيعة الرسالة التي يحملها، والدور الذي يقدمه 
في مجال أعمال البنوك بشتى أنواعها وصورها. ويشــمل ذلك أهدافه ومبادئه العامة التي تشكل 
مظلة تحفــظ له مقوماته وتصــون خصائصه عن الذوبــان أو الضمور بســبب المزاحمة القائمة 
المتمثلة في العمل المصرفي التقليدي، وهي مزاحمة أقدم ميالدًا، وأقوى عدة وعتادًا، وهي أشــد 
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خطورة مــن أي مزاحمة في مجال آخر، للتداخل بين الجوانب الفنيــة المصرفية التي هي صعيد 
مشــترك وااللتباس فــي العمليــات بالرغم من اختــالف الــرؤى واالتجاهات والتشــابه وآثارها 
ونتائجها. على أن تلك القوة ـ بحســب الظاهر ـ في المنهج التقليدي تحمل بذور الضعف ووجوه 
 U T S R Q P O  ﴿ ًالنقص وتمتلــئ بالمتناقضات واالختالفات، وليس ذلك مســـتغربا

X W V ﴾ [النساء: 82].
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أما خصائص العمل المصرفي اإلســالمي التي توضح فلســفته فال يتســع المقام لســردها 
جميعهــا، ولكنها ـ قطعــاً ـ مختلفة عن خصائص العمــل المصرفي التقليــدي، ويتضح ذلك من 

استعراض ثالثة عناصر:

العنصر األول:
التزام المصارف اإلسالمية بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أعمالها وعملياتها.

أما المصارف التقليدية فليس عندها أّي التزام بالشــريعة، بل على العكس من ذلك فإن معظم 
المنتجات المالية ـ في ظل الظروف الحالية ـ في مجال االئتمان أو السندات أو أدوات السيولة هي 
من منشأ غريب عن المعطيات اإلســالمية، وذلك بسبب اختالف األسس والمبادئ التي تنبثق منها، 

أو بسبب طرق التنفيذ.
وال غرابة إذا أخذنا في االعتبار االختالف الجذري بين المعيار المســتخدم في الشــريعة، وهو 
الحالل والحرام، أو الطيبات والخبائث، أو المصالح والمفاســد بالمنظور الشــرعي، وبين المعيار 
المادي البحــت المتّبع في الفكر االقتصادي، وهو المنفعة، أو القيمــة المادية، أو العائد المضمون 

لرأس المال نفسه من دون أّي اعتبار آخر.
وكما هو معلوم فإن الشــريعة أغلقت باب الكسب الذي ال يســتند إلى مبدأ الضمان وتحّمل 
التبعة، وهو الربا بشتى صوره وأساليبه المباشرة، ألنه ظلم، وليس فيه قيمة مضافة، وال تنمية، 
بل تنشــأ عنه طبقات طفيلية تحصل على المال من دون بذل جهد أو تحّمل مخاطرة. وفي الوقت 
نفســه قدمت الشــريعة البدائل الصحيحة وهي المشــاركات بأنواعها، والمبادالت بأنواعها (من 
بيــوع وإجــارات)؛ ألن التعامل فيهــا يرتبط بأصــول ومنافع، ويحقــق مبدأ التــوازن بين الريع 
والمخاطرة، المنصوص عليها في قوله ژ : «الخراج بالضمان» الذي استمد منه الفقهاء قاعدة 

«الغنم بالغرم».
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وإذا كانت األســواق المالية العالمية بوضعها الحالي مشتملة على كثير من المحرمات الشرعية 
فإن من القواعد الثابتة في شــريعتنا الغراء أنه ما حرم اهللا شيئا إال وأباح في مقابله ما يغني عنه، 
لَم والمضاربة والمشاركات بأنواعها وغيرها من المعامالت المشروعة،  فحرم الربا وأحل البيع والس

وال يتصور أن يحرم اهللا شيئاً يحتاج الناس إليه، وال يجدون بديًال عنه.

العنصر الثاني:
اختالف وظائــف المصارف اإلســالمية في جوهــر معامالتهــا اختالفاً جذرياً عــن المصارف 

التقليدية التي أخذت بنموذج البنوك الغربية في معامالتها.

وبيان ذلك أن األســاس العام الذي قامت عليه المصارف اإلسالمية يتمثل في عدم الفصل بين أمور 
الدين وأمور الدنيا، فكما تجب مراعاة ما شــرعه اهللا في العبادة تجب مراعاة ما شــرعه في المعامالت 
بإحالل ما أحلّه وتحريم ما حرمه، واعتماد الشريعة اإلسالمية أساساً لجميع التطبيقات، واتخاذها مرجعاً 
في ذلك. ومن أبرز مظاهر هذا تحريم الربا، واعتبار النقود وســيلة للتبادل ومخزناً للقيم وأداًة للوفاء، 

وأنها ليست سلعة، وليس لها قيمة زمنية إال من خالل ارتباطها بالتعامل بالسلع بشروطها الشرعية.

إن فلســفة هذه الوظائف للمصارف اإلســالمية تعتمد مبدأ أن ملكية اإلنســان مقيّدة بما حدده 
المالــك المطلق لهــذا الكون، وهي نظرية االســتخالف التي تقــوم على أســاس أن المال هللا 8 
واإلنســان مســتخلف فيه لعمارة األرض، وهذه النظرة الدينية هي األســاس في اعتبار المال وسيلة 
وليس غاية، وأن هناك أهدافاً ســامية للتملك، وهذه النظرة ليست من صنع اجتهاد فقهي أو فكري 
نة؛ فمن ذلك  وإنما هي في صميم التشريع السماوي وجاءت بها النصوص الصريحة في القرآن والس
 b a ﴿ :[هــود: 61]، وكذلك قولــه تعالى ﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :قولــه تعالــى

p o n m l k j ih g f e d c ﴾ [الحديد: 7].

وما دام اإلنســان مســتخلفاً على هذا المال فإن ملكيته له مربوطة بهدف ومقيدة بشــروط من 
استخلفه، بأن يحصل عليه باألساليب التي ارتضاها، وأن ينّميه بالوسائل التي شرعها، وأن يستخدمه 
فيما يحل لـه وأال ينســى حقّ اهللا فيه، وهذه القيــود تكفل تنظيم الــدورة االقتصادية بكاملها من 

اإلنتاج إلى التوزيع.

وقد جاءت أهــداف التملك مبيّنــة بغاية الوضوح واالســتيعاب لما فيه خير اإلنســان وإصالح 
 À¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :مجتمعه وبيئتــه، وقبل ذلك كله رضا ربه بقــول اهللا تعالى
 Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á

× ﴾ [القصص: 77].
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العنصر الثالث:
اختالف عالقة المتعاملين مع المصارف اإلسالمية عنها في المصارف التقليدية. فالعالقة لدى 
المصارف اإلســالمية تســتبعد أهم ما تعول عليــه المصــارف التقليدية، وهو عنصــر الفائدة على 
االقتراض واإلقراض، حيث تقترض أموال الغير على أساس الفائدة الربوية، ثم تقرض تلك األموال 
بالفائدة؛ في حين أن المصارف اإلسالمية تستقبل أموال الغير على أساس المضاربة (المشاركة في 
 الربح بتقديم المال من المســتثمر والجهد من المصرف) وذلك من خالل حســابات االستثمار، ثم
يقوم المصرف باســتثمار تلك األموال بصيغ استثمارية بعضها على أساس المضاربة أو المشاركة في 

الربح والخسارة، وبعضها على أساس المعامالت اآلجلة المشروعة(1).
هذا، وإن من المبادئ المهمة في النظام المصرفي اإلسالمي عدم األخذ بمفهوم اختالف قيمة 
النقــد لذاته الختالف تواريخ اســتحقاقه المعترف به فــي النظم التقليدية، بــدالً من ذلك أخذت 
المصارف بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة المستند إلى مفهوم الخراج بالضمان ومفهوم الغنم 
بالغرم، إلى جانب الصيغ األخرى المعتبرة من التجارة المشروعة، واستبعدت مبدأ التكلفة المقررة 
لرأس المال من خالل الفائدة الربويــة المرتبطة بالتمويل، واجتنبت الربــا بأنواعه ولم تتخذ من 

القرض وسيلة من وسائل االستثمار.
ومن معالم فلسفة العمل المصرفي اإلسالمي أن تلك المصارف تراعي في استثماراتها ألموالها 

الذاتية واألموال التي تقبلها تحقيق الربح الحالل والنفع العام للمجتمع وتمويل المشاريع.
وتتم عملية قبول المصرف لألموال على أساس عقد المضاربة التي هي شركة في الربح بين المال 
والعمل، وتنعقد بين أصحاب حسابات االستثمار (أرباب المال) والمصرف (المضارب) الذي يعلن القبول 
العام لتلك األموال للقيام باســتثمارها، واقتسام الربح بحســب االتفاق وتحميل الخسارة لرب المال إال 
في حاالت تعدي المصرف (المضارب) أو تقصيره أو مخالفته للشــروط فإنه يتحمل ما نشــأ بســببها. 

وطريقة تحقيق الريع للمصرف بحسب العالقة التعاقدية بينه وبين المستثمرين تتم على النحو التالي:
يقوم المصرف ـ بصفته مضارباً ـ بإدارة اســتثمارات أموال الغير لقاء نسبة من ناتج االستثمار 
على أســاس عقد المضاربة، ويستحق تلك النســبة في حال تحقق الربح فقط، وإذا لم يتحقق ربح 

خسر المصرف جهده وتحمل صاحب المال الخسارة المالية.
كما قد يقوم المصرف بإدارة استثمارات أموال الغير بأجر مقطوع أو نسبة من المال المستثمر، 

وذلك على أساس عقد الوكالة بأجر، ويستحق هذا األجر بأداء العمل سواء تحقق ربح أم ال(2).

(1)  أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية الفقرة (21).
مفاهيم المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية، الفقرات 8 - 10.  (2)
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ا ســبق يتبين أن العمل المصرفي اإلسالمي لـه فلســفة مختلفة تماماً عن فلسفة المصارف  ِمم
التقليديــة، ذلك أن تلك المصارف تتاجر في النقود عن طريق بيع وشــراء االئتمان والتكســب من 
الفَرق، فهي قائمة على الربا وليس التعامل في الســلع أو الخدمات، باســتثناء الخدمات المصرفية 

الخالية من المخاطرة.
أمــا البنوك اإلســالمية فهي تتقيد بوظيفــة النقود التي هي تســهيل انتقال الســلع والخدمات 
وتتجنب الربا أخذًا أو إعطاء، وتحل محله المشــاركة ســواء بين مال ومال (شركات األموال) أو بين 
جهد ومال (المضاربة الشرعية)، فالربح من منظور الشرع ال يستحق إال بمال (كالمبادالت وشركات 

األموال) أو عمل (كاإلجارة وشركة الصنائع والمضاربة) أو ضمان (كشركة الوجوه).
ومن فلســفة العمل المصرفي توّقع المخاطر وتحملها بالرغم من الســعي لتقليلها، في حين أن 
البنوك التقليدية ال تأخذ مخاطر وال تقدم إال على ما هو مضمون النفع بحسب األصل والطبيعة (إذ 
ال عبرة بالطوارئ التي ال يمكن تفاديها) وتجعل تبعة الخســارة على المقتِرض الذي تشــترط عليه 
منفعة عن القرض ويلــزم هو باألداء مهما كانت الظروف، أو تأخذ عــن الضمان عائدًا مهما كانت 

نتائج النشاط الذي يدخل فيه المستفيد من الضمان.

:»eÓ°SE’G  »aô°üªdG  πª©dG  ¢ù°SCG

المقصود بأسس العمل المصرفي اإلسالمي مناهجه المتمثلة في األحكام الشرعية المتعلّقة 
بهذا المجال، سواء ما قنن في اللوائح والتعليمات المحكومة بالمقتضيات الشرعية، أو ما تكوّن 
من أفهــام صحيحة بالتأهيــل المطلوب تحققــه في المديريــن والفنّيّيــن، وكل ذلك منضبط 
بمقررات الجهة الشــرعية المنــوط بها التوجيه ومراقبــة التطبيق في ضوء مقــررات المجامع 
والمؤتمرات والندوات المعنية بهذا الشــأن، وهذا التنظيم شــامل لكل من الطاقات البشــرية 

واألدوات التطبيقية.
وقبل اســتعراض األســس المصرفية اإلســالمية بمســتوياتها المختلفة يجب اســتحضار المبدأ 
اإلســالمي في التعامل مع المعطيات اإلنســانية في أّي مجال من المجاالت العلمية أو العملية، وهو 
التبصــر في طبيعــة المعرفة أو التصــرف، والعدل في الحكم قبــوالً أو رفضاً. وكذلــك الحال في 

المجال المصرفي فهناك ثالثة أنواع من األسس(1).
أسس من الفكر اإلنساني المشترك في مجال العمل المصرفي، مما يحقق الضبط والعدل أ ـ  

وإتقان العمل، وهذا مما ال ينــازع أحد في األخذ به، ألنه اقتباس مــن الحكمة التي هي 

هذا التنويع الثالثي مقتبس مما تضمنه بيان مفاهيم المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية (الفقرة 7).  (1)
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ضالة المؤمن، فإن من الســائغ اســتخدام أمثال هذه المفاهيم طبقاً لمــا آلت إليه في 
الفكر المصرفي التقليدي بناء على أن األصل في المعامالت اإلباحة.

أسس يستلزمها العمل المصرفي لكنها جاءت على نحو يخالف المبادئ اإلسالمية فهي في ب ـ  
حالتها تلك غير معتبرة شــرعاً وال بــد من تعديلها بالحذف أو اإلضافة لالســتفادة منها 
حتى ال تخالف مبادئ وأحكام الشــريعة اإلسالمية. وقد سبقت اإلشــارة إلى نماذج لهذا 

النوع عند المقارنة بين فلسفة ووظائف ّكٍل من العمل المصرفي اإلسالمي والتقليدي.

أسس انفردت بها الشــريعة اإلسالمية، حيث اســتمدت من مبادئ ومقررات شرعية بحيث ج ـ  
تمّخضــت عنها الصيغ المعروفة في تطبيقات المصارف اإلســالمية، وهــذا النوع أهم ما 
تجــب العناية به، ألنه يشــكل التميز في الفكر المصرفي اإلســالمي. ومــن أمثلة ذلك: 
أســاس «الخراج بالضمان»؛ بمعنى أن ما يخرج من غلة أو منفعــة أو ربح هو لقاء تحمل 
الضمان، ومفهوم «الغنم بالغرم» بمعنى ربط تكاليف الشيء بمن ينتفع به، وأن الخسارة 

إن وقعت تكون على من يستحق الربح إن وجد.
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وبعد هذه التوطئة عن أســس العمل المصرفي اإلســالمي نجد تلك األســس تتمثــل في ثالثة 
مستويات (أقسام):

المستوى األول: وهو مستوى الرســالة واألهداف، ويتمثل في األحــكام الشرعية المعتمدة، من 
النصوص الشرعية وفي االجتهاد المقصود بحيث ال يقع أي مخالفة لصريح صحيح من كتاب اهللا أو 

نة أو معارضة إلجماع أو قياس صحيح، أو مناقضة لقاعدة شرعية مسلمة. الس
المستوى الثاني: يتمثل في الصياغة القانونية لألحكام الشــرعية من جهة المنهاج التنظيمي 
والقانوني لمســيرة البنوك اإلسالمية من جهة أخرى. وهذا المستوى مســتمد من األحكام الشرعية 

ومقيّد بها، فيستند إلى عقود فقه المعامالت المالية وإلى األدوات المصرفية المستمدة منها.
ويتقيد استعمال الصيغ والعقود القانونية الشائعة في المجال المصرفي التقليدي بأن ال تتعارض 

مع األحكام والمبادئ الشرعية.
المستوى الثالث: يتمثل في الممارسة اليومية العملية وما تتطلبه من إجراءات وتطبيقات، وهي 
انعكاس للمنهاج المختار بحسب خبرة الممارسين وإدراكهم للمتاح وتصرفهم في الظروف المحيطة 

بهم، وهذا المستوى يتناول الجوانب اإلجرائية والتنظيمية المحققة للمصلحة المشروعة.
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وهذه المستويات الثالثة مترابطة عضوياً، فاألحكام الشرعية تنير الطريق للمنهاج، وهو بدوره 
يحدد الممارســة. وكل من المنهاج واالجتهادات الفقهية يأخذ في االعتبار اتجاه الممارســة العملية 

وظروفها للوفاء بحاجة العصر والبيئة من حيث التخريج الفقهي المطابق لمقاصد الشريعة.
وجدير بالبيــان أن كال من الممارســة العملية والمنهــاج التنظيري قابل للنقــد بهدف تدعيم 

المسيرة وتقويم االعوعاج.
ا مستوى األحكام الشرعية فإن أّي تشكيك بها أو تنازل عنها يؤدي إلى التخلي عن خصائص  أم
المصرف اإلسالمي والتسوية بين معامالته التقليدية تحت ستار المصلحة أو التطوير غير المنضبط 

بإطاره الصحيح(1).

٭ ٭ ٭

á«Yô°ûdG  É¡JÉÄ«g  äGQô≤ªH  á«eÓ°SE’G  ±QÉ°üªdG  ΩGõàdG

:á«Yô°ûdG  áHÉbôdG  áÄ«g  ∞jô©J

جاء في معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم (1) بشأن تعيين هيئة الرقابة الشرعية 
وتكوينها وتقريرها بأن الهيئة هي:

«جهاز مســتقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعامــالت، ويجوز أن يكون أحد األعضاء 
من غير الفقهاء، على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسســات المالية اإلســالمية ولـه 
إلمام بفقه المعامــالت. ويعهد لهيئة الرقابة الشــرعية توجيه نشــاطات المؤسســات ومراقبتها 
واإلشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. وتكون قراراتها وفتاواها 

ملزمة للمؤسسة».

:áÄ«¡dG  ihÉàah  äGQGôb  á«eGõdEG

كثيرًا ما تخلو المســتندات المكونة للهيئة عن التعرض لهذه النقطــة اكتفاء بالتطبيق التلقائي 
لها، وبعض النصوص التي تنظم ممارســة الهيئة لمهماتها تعطيها الصفة االستشارية ولو من خالل 

التسمية التي تخلو عن اإلشارة إلى مهمة الرقابة.

أصل فكرة التقســيم الثالثي للمستويات طرحها د. عبد الرحٰمن الحلو في كتابه: واقع البنوك اإلسالمي، نشر جمعية الدراسات   (1)
االقتصادية اإلسالمية، الدار البيضاء.
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فإذا اقتصر على بيــان الدور الرقابي من دون النّص على مبدأ إلزامية الرأي حصل فقدان آلية 
تحقيق ذلــك اإللزام، وهي الحق في التعديــل أو الرفض للتصرف المخالف للشــريعة، ويلحظ أن 
بعض البنوك ينص نظامها األساســي صراحة علــى أن لهيئة الرقابة الشــرعية الحق في «وقف أو 

رفض أي تصرف أو تعامل يثبت أنه مخالف للشرع، وإبطال أي أثر يترتب عليه».
على أن هذه اإللزامية إذا لم ينّص عليها في النظام األساســي فإنه ينص عليها في المســتند 
الذي تنشــأ الهيئة بموجبه، وأحياناً في الئحة عمل الهيئة، وأحياناً تتم ممارستها دون نص، في ظل 
حاكمية الشريعة اإلسالمية عموماً وبخاصة للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية التي تعتبر هذا 

األمر هو المميز األساسي لها والباعث على وجودها.

وفضًال على ذلك فإن هناك شعورًا مشتركاً لدى جميع أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بأن لهم 
الحق الكامل في وقف أو إلغاء أّي نشــاط للمصرف في حالة عدم مطابقته للشــريعة اإلســالمية، 
وهذه النتيجــة يدعمها موقف إدارة المصرف من أن اإلدارة ال تمتلــك االعتراض على قرارات هيئة 

الرقابة الشرعية.
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إذا كان المراد بالقرار الشــرعي ما تلتزم به المؤسســات المالية اإلســالمية بحســب نظامها 
األساســي، وهو ما تقــرره الهيئة الشــرعية للمصرف فليس هنــاك تعدد في جهات إصــدار القرار 

الشرعي، وال في إلزاميته:
فالمصــرف متقيد بما يصدر عن هيئته الشــرعية مــن دون الهيئات األخــرى، وقد جاء في  •

المعيار الشــرعي رقم (29) بشــأن ضوابط الفتوى البند 3/6: «ليس للمؤسســة العمل بما 
صدر عن غيــر هيئتها إال بموافقة هيئتها»، وال يخفى ما في تتبــع فتاوى الهيئات من تخبط 

وتفلّت من االلتزام.
وإذا تفرعــت عن الهيئة الشــرعية لجنة تنفيذيــة، أو عضوٌ منتدب فــإن صالحيتها محددة  •

بالمســائل الطارئة والمســتعجلة مع العمل بالقــرار الصادر عنهما شــريطة عرضه في أول 
اجتماع للهيئة فإن عّدلته لم يؤثر ذلك إال في المستقبل من التصرفات.

وما يصدر عن المجامــع والمؤتمرات والندوات والمجالس (بما فيها المجلس الشــرعي، أو  •
مجلس الخدمات) فإن األخذ بذلك مشروط باعتماد الهيئة الشرعية للمصرف للسبب المشار 
إليه أعاله، والغالب أن تراعي الهيئات تلك القرارات الجماعية وال تخرج عنها إال بمســوغ 

واضح مع المراجعة للجهة الخارجية المصدرة للقرار.
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أما إلزامية القرار الشــرعي فقد أصبحت من ضروريات العمل المصرفي، وتم توثيق ذلك في 
النظم األساسية واللوائح المعمول بها.

ـ ، وهذا االلتزام تفرضه  والواقــع أن هناك التزاماً طبيعياً ـ قبل اإللزام القانونــي أو النظامي 
الخصيصة األساسية التي تتميز بها المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية عن البنوك التقليدية، 
وهي أنها تســتقي مبادئهــا وتطبيقاتها من الشــريعة اإلســالمية، ذلك ألن تحقيــق االطمئنان بأن 
المصارف والمؤسسات اإلســالمية تسير وفق أحكام ومبادئ الشــريعة اإلسالمية ال بد له من وجود 

هيئة الرقابة الشرعية فيها.
وفي ذلك أيضاً تلبية لرغبات المساهمين والمستثمرين الذين يستثمرون أموالهم في المصارف 
والمؤسســات المالية اإلسالمية من أجل الوصول إلى الكســب الحالل؛ إذ من الضروري أن يتأكدوا 
من أن معامالت المصرف اإلســالمي تتم دون مخالفة ألحكام ومبادئ الشــريعة اإلسالمية وبخاصة 

عدم التعامل بالربا ونحوه من الممارسات الممنوعة شرعاً.
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إن إيجــاد آلية منّظمة للتحقق من شــرعية المعامالت التي يتم إجراؤها لتحصيل الكســب، أو 
لتنمية المال، مطلب أساسي لكل فرد أو جهة تلتزم في تصرفاتها بأحكام الشريعة اإلسالمية، سعياً 

إلى استبانة الحالل واالقتصار عليه، ومعرفة ما يحرم من المكاسب واجتنابه.
ومن المعروف في هذا صنيع عمر بن الخطاب ƒ في مرســومه الذي أصدره بقولـه: «ال يبيع 
في ســوقنا إال من َتفقّه، وإال أكل الربا شــاء أم أبى»، ولم يقتصر على مقولته هذه، بل كان يطوف 

بالسوق ويضرب الذين يخالفون الشرع بالدرّة(1).
وعلم الحالل والحرام في المكاســب هو من العلم المعدود فرض عين، وهو من مقتضى حديث 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم». فإن من المقرر عند الفقهاء أن العلم المفروض على الكافة هو 
علم الفقه، إذ به تعرف العبادات والحالل والحرام وما يحرم من المعامالت وما يحلّ، وعنوا به ما 
يحتاج إليه اآلحــاد من دون الوقائع النادرة، وليــس المراد بهذا العلم إال علــم المعاملة كما يقول 

اإلمام أبو حامد الغزالي(2).
 À ¿ ﴿ واألصل في هذه اآللية هو االمتثال لمراعاة التخصص الذي أشارت إليه اآلية الكريمة
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [التوبة: 122].

إحياء علوم الدين للغزالي، 74/2.  (1)
اإلحياء 25/1؛ وينظر في: 73/2 تأكيده فرضية علم الكسب على المكتسب.  (2)
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وبالنسبة للمؤسسات المالية، سواء األساســية منها كالبنوك، أو المساعدة كشركات التأمين، 
فإن التوجيه اللتزام إداراتها بأحكام الشــريعة اإلســالمية منوط بهيئات الرقابة الشرعية المكونة 

لهذا الغرض.

ومــع أن الوجود الحتمي لهذه الهيئات في إطار المؤسســات المالية يمكن أن يتم على أســاس 
ســين عن طريق المديرين، فإن اإللزام بتكويــن تلك الهيئات ال مناص  االلتزام الطوعي من المؤس
منه، فإنه كما في الحديث: «إن اهللا َليَزع بالســـلطان ما ال يزع بالقرآن». ومن هنا اشتملت النظم 
األساسية للمؤسســات، وهي التي تعتمد من الجهات الرسمية، على نصوص ملزمة بتعيين هيئة رقابة 
شرعية للبنوك، وللمؤسسات المالية اإلسالمية، ولشــركات التأمين التكافلي؛ فقد جاء في القوانين 
الصادرة لتنظيم البنوك أو لتنظيم الرقابة على شــركات التأمين نصوص آمــرة بتكوين هيئة رقابة 

شرعية ألّي بنك إسالمي أو شركة تأمين.

والواقع أن شركات التأمين التكافلي ولدت وقوانين الرقابة قائمة وخالية من النّص على وجوب 
تعيين هيئة رقابة شرعية، بالرغم من نصها على وجوب وجود المراجع الخارجي، ولكن تم استدراك 
ذلك إّما في القوانين الخاصة بالرقابة على التأمين، أو بالتعليمات التي أصدرتها الجهات الرقابية 

على المؤسسات المالية التي تلتزم في ممارساتها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

وتنطبق الحالة األولى على الســودان فقد صدر فيهــا 1992 قانون اإلشــراف والرقابة على 
أعمال التأمين، ثم صدر في العام نفســه قرار وزاري بإنشــاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية على 

أعمال التأمين(1).

ــا في بقية البــالد فالمتبع أن يتــم اإللزام بذلك من قبــل وزارة التجارة حيث إن شــركات  أم
التأمين تحصل على التراخيص منها وهي تحت رقابتها. ويؤخذ في االعتبار أن هناك في بعض البالد 
تعليمات صادرة من البنك المركزي إلى جميع المؤسســات المالية اإلســالمية ـ وهو اســم يشــمل 
شــركات التأمين التكافلي ـ بأن تكون لديها هيئات رقابة شــرعية، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة، 
وأن يكونــوا من المتخصصين في فقــه المعامالت المالية، وأن تعتمد أســماؤهم من وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية(2).

صــادر عن وزير المالية والتخطيط االقتصادي، وهو مــن 9 مواد وقد ضّم القرار، بعد بيان اســمه وبدء العمل به، العناوين   (1)
اآلتية: إنشــاء الهيئة، تكوين الهيئة، أهداف الهيئة، اختصاصات الهيئة، ســلطات الهيئة، إلزاميــة الفتوى، مخصصات رئيس 

وأعضاء الهيئة، مقر الهيئة.
معممة على البنوك اإلسالمية وشركات التأمين التكافلي في الكويت من قبل بنك الكويت المركزي.  (2)
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ومع هذا ال بد من اإلشــارة إلى أن االهتمام القانوني بشركات التأمين ال يزال غير مواكب لما 
طرأ على هذه الصناعة من التطوير واشتداد الحاجة إليها، ونمو الوعي بها.

وأخيــرًا فإن معاييــر الضبط الصــادرة عن هيئــة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية 
اإلسالمية(1) قد اشــتملت على نصوص عدة بوجوب اشتمال المؤسســات المالية اإلسالمية على هيئة 

رقابة شرعية.

:º¡JÉØ°Uh  ,º¡JÓgDƒeh  ,áÄ«¡dG  AÉ°†YCG  QÉ«àNG  á«dBG

هذا، وإن آلية اختيار أعضاء الهيئة هي إصدار قرار من الجمعية العمومية للشــركة، بناء على 
توصية من مجلــس اإلدارة، وهذا ما نــص عليه معيار الضبط رقم [1] بشــأن تعييــن هيئة الرقابة 
الشــرعية، وجعله هو األصل. وقد نظم المعيار موضــوع مكافأتهم ونص علــى تجويز التفويض من 

المساهمين إلى مجلس اإلدارة بتحديدها.
الجدير بالذكر أن المعيار أوجب مراعاة القوانين واألنظمة المحلية في آلية االختيار والتعيين(2) 
وقد سبقت اإلشــارة إلى أن تعليمات البنك المركزي الكويتي إلى المؤسسات حددت تلك اآللية بأن 
تعرض األســماء المختارة لعضوية الهيئة على وزارة األوقاف ـ مصحوبة بسيرتهم الذاتية ـ العتماد 

ذلك االختيار.
أما مؤهالت أعضاء الهيئة فهي أن يكونوا من الفقهاء المتخصصين في فقه المعامالت، 
بحسب ما نص عليه المعيار المشار إليه، مع فسحه المجال لجواز أن يكون أحدهم من غير 
الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسســات الماليــة وأن يكون له إلمام 

بفقه المعامالت(3).
حدود ومسؤوليات الهيئة الشرعية واإلدارة التنفيذية في ما يتعلق بسالمة التطبيق:

لتحديد الجهة المنوط بها ســالمة التطبيق ال بد من اإلشــارة إلى أن لتطبيق العمل المصرفي 
اإلسالمي أمرين:

التخطيط له والتوجيه، وهو من مهمات الهيئات الشرعية. •
التنفيذ المطابق لتوجيهات الهيئة الشرعية، وهو مهمة اإلدارة. •

.(AAOIFI) صدرت عن هذه الهيئة المرموز لها بكلمة  (1)
معيار الضبط رقم: [1] الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، البند/3.  (2)

المرجع السابق، البند/2.  (3)
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وعليه فإن الجهة المنوط بها ســالمة التطبيق هي اإلدارة التنفيذية، فليس للهيئات الشرعية أن 
تمارس التنفيذ أو اإللــزام بتطبيق من عدة تطبيقات مشــروعة، ألنه يترتب علــى ازدواجية القرار 
مزاحمــة في ذلك لمن هــم المؤهلون له فنياً من خالل دراســة الجــدوى ووزن المخاطر، وتحديد 

الضمانات...الخ.
هذا، وإن التوجيــه والبيان للتطبيقات الصحيحة ال بد له مــن التنفيذ ومن دونه ال جدوى 
منه. وكما قال سيدنا عمر ƒ في كتابه ألبي موسى األشعري حين واله القضاء «ال ينتفع بحق 

ال نفاذ له»(1).

:áÄ«¡dG  ¢ù«°SCÉJ  á≤jôW  ∫ÓN  øe  á«Yô°ûdG  áHÉbôdG  ájÉØc

بعض هيئــات الرقابة الشــرعية يتم اختيارهــا عن طريق مجلــس اإلدارة وبعضهــا عن طريق 
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.

ومن المعلوم أن اجتماع الجمعية العمومية ال يحضره المستثمرون والدائنون بالرغم من عالقتهم 
الوثيقــة بعمليات المصرف وتأثرهــم بدور الهيئة، ذلك أن المســتثمرين ـ كالمســاهمين ـ يهمهم 
التأكد مــن أن أموالهم يتم اســتثمارها وفقــاً لمبادئ وأحكام الشــريعة اإلســالمية، ولذا فإن من 
المســائل المطروحة للبحث والمناقشــة قضية عدم مشــاركة المســتثمرين في اختيار هيئة الرقابة 
الشــرعية، وال يثور هذا الطرح بالنسبة للمســتثمرين بحســب النظام الربوي، ألنهم يحصلون على 

نسبة معينة (فائدة ربوية) بغض النظر عن نتائج أعمال المصرف.
ويتصل هذا بقضية أخرى هي ضرورة مشاركة المستثمرين والدائنين في اختيار مدقق الحسابات 

بوجه عام يشمل كًالّ من المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية.
ومهما كانت طريقة التأســيس فإنه يجب أن تكون مرجعية هيئة الرقابة الشرعية إلى أعلى جهة 
وهي الجمعية العموميـة، فإن هناك هيئات يتــم اختيارها من قبل اإلدارة التنفيذية ـ وهي حالة غير 
مستحســنة ـ. وال يســتلزم هذا ارتباط الهيئة باإلدارة التنفيذية، أو خضوعها ألي ضغوط أو رغبات 

منها بسبب الصفات التي تؤهل لعضوية الهيئة، وبسبب طبيعة المهمات المنوطة بها.
وفي جميع األحوال ال ُبد أن يكون للهيئة مســتند قانوني أو نظامي لتدقيق حسابات الشركة من 
الناحية الشــرعية، وأن يكون تقديم تقرير الهيئة بندًا أساســياً في جدول أعمال االجتماع الســنوي 

للجمعية العمومية.

إعالم الموقعين البن القيم، 150/1.  (1)
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:ájò«ØæàdG  ∫ÉªYC’G  »a  á«Yô°ûdG  áÄ«¡dG  øe  πNóàdG  ΩóY

جاء في معيار الرقابة الشرعية الداخلية النّص على ما يأتي:
«إن المراقبين الشــرعيين الداخليين ليس لديهم صالحية أو مســؤولية تنفيذية تجاه األعمال 

التي يراجعونها»(1).
وجاء في معيار تعيين هيئة الرقابة الشــرعية أنــه «يجب أال تضم هيئة الرقابة الشــرعية في 

عضويتها مديرين من المؤسسة وأال تضم مساهمين ذوي تأثير فعال»(2).
وهــذه النصوص الضابطة تحول دون تدخل عضو هيئة الرقابة الشــرعية في األعمال التنفيذية 
إعطاء أو منعاً، وهذا يشــكّل ســورًا من األمان وضماناً كبيرًا لتحقيق الحياد في أي دور يناط بعضو 

الهيئة الشرعية في مجال المرافعات بين المؤسسة وعمالئها.
ومن معالم اســتقاللية الهيئات الشــرعية ـ وهي خطوات يتكون منها مظهر االســتقالل الكتساب 
ـ : االلتزام بمعايير مهنية تكوّن بمجموعها «وضع االستقالل» وتحل في ما  الهيئات الثقة والحفاظ عليها 
يعرف عند الغربيين بتضارب المصالح؛ وذلك بتجنب االرتباط بمصالح مالية أو شخصية مع المؤسسة، 
وعدم ارتباط مكافآت الهيئة بمعدل أرباح المؤسســة، واالبتعاد عن النشاطات المتصلة مباشرة بالنتائج 
المالية أو حجم المبيعات، واالبتعاد عن عضوية اللجان اإلدارية أو تلك التي لها صالحيات تنفيذية(3).

:É¡JÉª¡ªd  áÄ«¡dG  AGOCG  É¡Ñ∏£àj  »àdG  äGAGôLE’G  ¢†©H

االجتماع مع إدارة الشركة ومناقشة القائمين على اإلدارة. ـ  1
الع على ميزانية المصرف. ـ  2 االط
الع على عمليات المصرف االستثمارية وعقودها ومستنداتها. ـ  3 االط
القيام بزيارات ميدانية للفروع. ـ  4
الحصول على إفادات من المتعاملين مع البنك. ـ  5
مراجعة حساب الزكاة. ـ  6
متابعة أعمال البنك للتأكد من مراعاة المتطلبات الشرعية عند التنفيذ. ـ  7

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط، معايير الضبط المعيار رقم: (3)، البند (4)؛ وال يخفى أن ذلك ينطبق باألولوية على   (1)
أعضاء الهيئة.

المرجع السابق، المعيار رقم: (1)، البند (7).  (2)
استقاللية الهيئات الشرعية، د. محمد العلي القري، 14 - 15. (من أبحاث المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية).  (3)
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تقديم تقرير سنوي:
يعرض في اجتماع الجمعيــة العامة للمصرف تبدي فيه الهيئة رأيها في المعامالت التي أجراها 

المصرف ومدى التزام اإلدارة بالفتاوى والقرارات واإلرشادات التي صدرت عنها.

التأهيل الشرعي ألعضاء الهيئة، وشمول التأهيل الجانب الفني:
تتطلب مهمات الرقابة الشــرعية أن يتوافر في عضو الهيئة التأهيل العلمي والعملي، وذلك بأن 
قاً في فقه المعامالت المالية، ال ســيما ما يتصل بأنشطة المصارف اإلسالمية، كما يجب  يكون متعم
أن تتوافــر لديه المقدرة على جمع أدلة إثبات المشــروعية أو عدمها لتلك األنشــطة بعد دراســتها 
وتحليلها للتوصل إلى نتائج صحيحة حول التزام المؤسســة المالية بالشريعة؛ ولذا ال بد للعضو من 
اإللمام الجيد بالجوانب الفنية للمسائل التي ينظر فيها لبيان حكمها الشرعي، حتى ال يكون معتمدًا 

كلياً على التصورات التي قد تقدم إليه على وجه مجمل أو خاطئ.

استقاللية الهيئـة:
تتمتع هيئات الرقابة الشرعية باالســتقاللية التامة عن كل من مجلس اإلدارة وإدارة المصرف، 
وهذه االســتقاللية منحتها القوة والنفوذ للقيــام بعمليات الفحص والتدقيق مــن دون تدخل إداري 
للتأكد من مطابقة جميع األعمال للشــريعة اإلســالمية وإيقاف أو تعديل مســار أو آثار أي عملية أو 

صفقة مخالفة ألحكام الشريعة ومبادئها.
ويستند مبدأ االستقاللية في مثل هذه الوظيفة إلى طبيعة مهماتها التي تمت بصلة شديدة إلى 
الشهادة، والحسبة، والتحكيم، فضًال عن اإلفتاء، وهي مهمات ال تتم إال بتجرد القائمين بها وانتفاء 

أّي ضغط أو تأثير عليهم وإخالصهم في اإلبانة عن الحقائق التي تظهر لهم.
ومع هذا ال بد في جميع األحوال من االحتفاظ بوجود عالقة تنسيق مع اإلدارة، كما سيأتي.

وقد جاء في معيار الرقابة الشــرعية الداخلية، تحت عنوان االستقاللية والموضوعية «تشتمل 
الموضوعيــة على اســتقاللية الموقف الفكــري التي يجب علــى المراقبين الشــرعيين الداخليين 
المحافظــة عليها في أثنــاء القيام بأعمــال الرقابة الشــرعية الداخلية، ويتعين علــى المراقبين 
الشرعيين الداخليين التوصل إلى اســتنتاجات موضوعية تكون مبينة على أساس العمل الذي قاموا 

بأدائه ونتائجه(1).

المرجع السابق، معايير الضبط، المعيار رقم: (3)، البند (8).  (1)
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ومما ســبق يتبين أن هيئة الرقابة الشــرعية من أهم خصائصها االســتقاللية، وهي تقتضي أن 
منهج الهيئة محايد في حالة المنازعات بين المؤسسة وعمالئها.

أهداف الرقابة الشرعيـة:
كثيــرًا ما تلتبــس األهداف بالمهمــات، مع أن األهــداف هي الغايــات التي يتطلــع لتحقيقها، 
والمهمات هــي الواجبات التي ينبغي القيام بها للوصول إلى األهــداف، وفي ما يلي أهداف الرقابة 

الشرعية (مع بعض وسائلها اإلجرائية).
تحقيق التزام المصرف والمؤسسة باألحكام والمبادئ الشرعية. –
تقديم الصيغ والعقود والنماذج المعتمدة شرعاً، بتطوير تلك المتبعة في مجال المصارف أو  –

تقديم البدائل الشرعية للتطبيقات غير المشروعة كلما أمكن ذلك.
إثراء فقه المعامالت المالية بتطوير الصيغ المعروفة. –
استحداث صيغ ومنتجات جديدة وتطوير البحث في االقتصاد اإلسالمي والعمل المصرفي اإلسالمي. –
تحقيق التزام العاملين في المصارف والمؤسســات المالية اإلســالمية باألحكام الشــرعية  –

الواجب مراعاتها في النشاط المصرفي اإلسالمي.
طمأنــة الجمهور من المتعاملين مع المصرف وغيرهم على شــرعية النشــاط الذي تقوم به  –

المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية.
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اعتماد الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام األساسي واللوائح والنماذج والسياسات  ـ  1
المتبعة في أعمال المصرف: ويحسن أن تكون تلك الدراسة مبكرة بحيث تتناول (المشاريع 
المقترحة) لتلك النظم واللوائــح إن أمكن ذلك، وإال فإن الدراســة تتناول ما صدر منها 
وتتخــذ اإلجــراءات الالزمة للتعديــالت المقترحة وفقــاً للمتطلبات الشــرعية ومن خالل 

القنوات التي يحتاج إليها اعتماد التعديالت المقترحة.
اعتماد االتفاقات والعقود النمطيــة المتعلقة بالمعامالت الماليــة التي يجريها المصرف:  ـ  2

ويتكرر االعتماد كذلك في كلّ حالة تقــدم فيها فكرة جديدة تقتضي تعديل العقد النمطي 
الحتمال إضافة بعض الشروط أو حذفها مما قد يتغير معه التكييف والحكم.

وقد يكون من األفضل االشتراك في وضع تلك العقود والنماذج لكي تولد صحيحة بدالً من 
الحاجة لتعديلها.
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إبداء الرأي الشرعي في المنتجات التي يطرحها المصرف، وإصدار الفتاوى في ما يعرض  ـ  3
من معامالت: وذلك منذ التفكير بها إلى وضعها موضع التنفيذ (إبداء الرأي في الفكرة ـ 
رســم معالمها من الناحية الشــرعية ـ اعتماد عقود العملية) مع متابعــة التزام المصرف 

بعرض جميع المعامالت الجديدة على الرقابة الشرعية.
والرأي الشرعي قد يكون ملزماً إذا كان يتعلّق بمتطلبات صحة العملية شرعاً، وقد يكون من 
باب المشورة باقتراح توصيات على سبيل االحتياط (الورع) ومراعاة ما هو أفضل، وهذا النوع 
هو من قبيل التوجيهات الكمالية وتحسين األداء وهي مهمة مشتركة بين الشرعيين وغيرهم.

متابعة عمليات المصرف، ومراجعة أنشطته من الناحية الشــرعية في الفترات التي تحدد  ـ  4
بالتنســيق بين الهيئة واإلدارة، والتحقق من أن المعامالت المبرمة كانت لمنتجات معتمدة 

من قبل الهيئة:

تتم المراجعة للعمليات ـ من حيث مشــروعية المبدأ وســالمة تطبيق اإلجراءات والتدقيق 
الع على  للمســتندات ـ إما بصورة مواكبة إلجراء العمليات أو من خالل مواعيد دورية لالط

نماذج عشوائية من النوعيات المختلفة ألعمال المصرف.

وهذه المهمة تشبه في المجال المحاسبي المراجعة والتدقيق والتفتيش المالي، حيث إنها 
تغطي الجانب الشــرعي لضمان عدم وقوع ما يخل بالمبدأ أو العقد أو شــروطه الشرعية 

ومتطلباته الطارئة.

وتشــمل هذه المراجعة التصحيــح والتعديل إلعــادة العملية إلى شــرعيتها بالقيام ببعض 
األعمال أو تسوية االلتزامات والحقوق طبقاً للشريعة.

وقد اقتضى الجانب العملي لهذه المهمة وتفعيلها إنشــاء إدارات داخلية للتدقيق الشــرعي 
من متفرغين في المصرف للتأكد من مطابقة العمليات لقرارات هيئات الرقابة الشــرعية. 
وصدر أخيرًا تعليمات من البنوك المركزية بوجوب إنشاء إدارات التدقيق الشرعي الداخلي.

تقديم واقتراح الحلول الشــرعية الممكنة لمشــكالت المعامالت الماليــة التي ال تتفق مع  ـ  5
مبادئ وأحكام الشــريعة اإلســالمية والمســاهمة في إيجاد البدائل للمنتجــات المخالفة 

للقواعد الشرعية.
تقديم التوجيه واإلرشاد والتدريب للموظفين المعنيين بتطبيق المعامالت المالية اإلسالمية  ـ  6

بما يعينهم على تحقيق االلتزام بأحكام ومبادئ الشــريعة اإلسالمية، وذلك لتنمية الحس 
اإلســالمي لديهم واإللمام الفقهي الكتشــاف مــا ينبغي التثبت من شــرعيته؛ وذلك بعقد 
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نــدوات وتقديم برامج محاضرات وإجــراء دورات تدريب للعاملين، وهــذا إما أن يتم على 
حدة، أو باالشــتراك في الدورات التي تقدم من إدارات مختصــة بالمصرف أو من معاهد 
خاصــة بالتدريب وتطوير الطاقات البشــرية فنياً وشــرعياً، وتتولى هيئــة الرقابة تنظيم 

الجانب الشرعي منها.
اإلجابة على تســاؤالت واستيضاحات العمالء، وذلك بالنسبة لشــرعية بعض اإلجراءات أو  ـ  7

المعامــالت التي يظنون عدم شــرعيتها أو يجهلون مســتندها، ســواء توجهــوا إلى الهيئة 
الشرعية مباشرة باستيضاحاتهم، أو أحالهم إليها الفنيون عند رجوعهم إليهم أو المناقشة 

معهم في معامالتهم.
وقد استحدث بعض البنوك اإلســالمية أخيرًا تنظيم لقاءات بعمالئها بالتعاون مع الهيئات 

الشرعية لتلقّي المالحظات واإلجابة عن االستفسارات.
تقديم التقارير الشرعية: لعرض أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية اإلسالمية، ومن هذه  ـ  8

التقارير (التقرير السنوي) باإلضافة للتقارير الدورية لمجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.
الع على ميزانية المصرف، وأعماله االستثمارية وعملياته، كما تتطلب  وتتطلب هذه المهمة االط

القيام بزيارات ميدانية
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التعاون بين الهيئة واإلدارة:
إن مهمة الرقابة الشرعية وثيقة االرتباط بالمصرف اإلســالمي أو المؤسسة المالية اإلسالمية 
وهي ذات صلة بجميع اإلدارات، للحاجة الماســة إلى التدقيق الشرعي للمعامالت، وهو أمر مختلف 
عن المهمات الموكولة إلى إدارات أو أقســام المراجعة والتدقيق والشؤون القانونية مع قيام الصلة 

بين هذه المجاالت ألنها من مستلزمات إبداء الرأي الشرعي على الوجه المطابق لواقع الحال.

وبهذا يتبين أن من سياسات العمل المصرفي في البنوك اإلسالمية التعاون بين الرقابة الشرعية 
وإدارات الشؤون القانونية والمراجعة والتدقيق.

ومن األساليب المطروحة للتعاون مع مراجع الحسابات أن يضع في برنامجه التأكد من االلتزام 
بالشريعة اإلسالمية بحســب القواعد المحددة من هيئة الرقابة الشــرعية، ومن ثم تقديم التقرير 

إليها بنتائج أعمالها.
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وإذا كان االلتزام بالشريعة اإلسالمية هو أحد أهداف المنشأة فيكون من وظائف اإلدارة التأكد 
من تحقيق ذلك، ومن أجل ذلك طرح وطبق أسلوب الرقابة الشرعية.

ولضمان شمولية تلك الرقابة لجميع اإلدارات والعاملين بالمنشأة كان ال بد من أن ترتبط هيئة 
الرقابة الشــرعية بأعلى مســتوى تنظيمي ممكن حتى يتمكن العاملون في هــذه الوظيفة من القيام 

بممارسة مهمة الرقابة على جميع المستويات التي تكون أدنى من ذلك.
مسؤولية اإلدارة نحو الهيئة:

توفير جميع المعلومات التي تعين الهيئة على تكوين الرأي الشــرعي في المعامالت التي أ ـ  
الع الكامل على جميع الســجالت والمعامالت  يمارســها المصرف، وللهيئة الحق في االط
والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين والقانونيين 

وموظفي المصرف ذوي الصلة.

الع الهيئة علــى أي عملية يراد الدخول فيها بصورة مبكرة، وعرض أي نماذج ب ـ   االلتزام باط
أو عقود جديدة يخطط الستخدامها في المستقبل لمراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة قبل 

إصدارها.

تقديم أّي توضيحات تطلبها الهيئة وال سيما بشــأن العمليات التي تظن الهيئة أنها وقعت ج ـ  
مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية.

تهيئة وســائل المراجعــة الدورية لمســتندات العمليات مــن خالل بنود المركــز المالي د ـ  
الدوري، للوصول بســهولة في نهاية العام إلى نتائج السنة كلها من الناحية الشرعية بما 

يتيح تقرير مشروعيتها بعد البحث والتحقيق الالزم.

تنظيم لقاءات للهيئة مع العاملين بالمصرف للمذاكرة في القضايا الشــرعية المصرفية، هـ ـ  
بهدف تنمية الوعي الشرعي لديهم.

أن تعرض على الهيئة جميع المســتندات والعقود واالتفاقات الــواردة إلى المصرف من جهات 
ومؤسسات أخرى ولو كانت لديها هيئات شــرعية، وذلك لتمكين الهيئة من مراجعتها واعتمادها قبل 

مشاركة المصرف فيها والتوقيع عليها.
ثم إن صلة الهيئة بالمؤسســة ليســت صلة وظيفية، وإنما هو تكليف بمهمات محددة موضوعياً 
ليس للمؤسســة تدّخل فيها، فهي توجيه نشــاط المؤسســة الوجهة الشــرعية، والمبــادئ واألحكام 

الشرعية هي األساس، وليس اآلراء الشخصية ألعضاء الهيئة.
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هذا، وإن قوة وســلطة هيئة الرقابة الشــرعية هي في اســتقاللها عن أية جهة ذات قرار داخل 
المؤسســة المالية، ســواء في ذلــك مجلــس اإلدارة أو اإلدارات المؤسســة على اختــالف درجاتها 
وصالحياتها.. وال يؤثر في هذه االستقاللية أن يقترح مجلس اإلدارة أو إدارة المؤسسة أسماء معينة 
أو أن يقتــرح مكافآت أعضــاء الهيئة ولكن ال يلزم من أن تكون ســلطتها مطلقــة بحيث تمكنها من 
تحديد صالحيات مجلس اإلدارة.. إذ اختصاصها المباشر يتعلق بمعامالت المؤسسة ومدى مطابقتها 

أو عدم مخالفتها ألحكام الشريعة(1).

٭ ٭ ٭
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عقود فقــه المعامالت المالية هــي مرتكزات الصيغ واألدوات االســتثمارية التي بها تســتكمل 
األسس التشــريعية في المجاالت المصرفية ألنها هي الوســائل الحقوقية التي تجرى بها التصرفات 

المالية للتعامل وفقاً للمقتضيات الشرعية.

أنواع عقود فقه المعامالت المالية:
تتنوع عقود فقه المعامالت باعتبارات مختلفة، تبعاً لعوامل مشتركة بين عقدين أو أكثر، وتتمثل 
هذه العوامل في األساس الذي يقوم عليه العقد، أو النظر إلى غايته أو الموضوع الذي يهدف إليه، 

أو الخصائص التي يتميز بها، أو األحكام واآلثار التي تترتب عليه.
وقد تشــترك كل زمرة من العقود في أمر يجمــع بينها من بعض الوجــوه واالعتبارات وإن كان 
بينها فــروق من وجوه أخرى، ويهمنــا هنا تناول األنــواع بالنظر إلى غاية العقد فقــد تكون غايته 
التمليك، كالبيع والهبة، وهذا التمليك إما أن يتم على أســاس إنشاء جوانب متقابلة بين العاقدين، 
وهي زمرة (المعاوضات) كالبيع، وإما أن يتم على أســاس المنحــة أو المعونة من طرف إلى آخر، 

وهي زمرة (التبرعات) كالهبة.
وهناك زمرة من عقود المشاركات سواء المؤصلة فقهياً، والمستحدثة المخرجة شرعياً مثل الشركات 
الحديثة بأنواعها (المساهمة.. الخ) والمشاركة المتناقصة وشركة العنان هي أصل كل الشركات المعاصرة 

كالشركات المساهمة التي هي شركة عنان أدخلت عليها تنظيمات وإجراءات تساعد على تسهيل إدارتها.

تطوير كيان وآلية الهيئات الشرعية، د. عجيل النشمي 8 - 9 (من أبحاث المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية).  (1)
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استثمار األموال:
يقوم المصــرف بتوظيف األموال المتاحة لـه من مصادر ذاتية مع حســابات االســتثمار ـ التي 
تلقاها بصفته مضارباً ـ باســتخدام وســائل عدة مثل عقود المضاربة وعقود المشــاركة سواء كانت 
تجارية أم زراعية وعقود السلم أو االستصناع وعقود اإليجار وعقود البيع باألجل وعقود المرابحة، أو 
عن طريق تأسيس منشآت تابعة للقيام بأوجه نشاط مختلفة أو عن طريق اإلسهام في منشآت قائمة. 
وما يتحقق من ربح أو خسارة نتيجة لهذه االســتثمارات يقوم المصرف بتوزيعه على مصادر األموال 
المستثمرة بعد استقطاع النســبة المخصصة لـه من الربح في حالة تحققه، وذلك بصفته مضارباً، 

وفقاً لما يتم االتفاق عليه بين المصرف وأصحاب حسابات االستثمار.

وتنقسم حســابات االستثمار إلى حســابات اســتثمار مطلقة (مضاربة مطلقة) وحسابات استثمار 
مقيدة (مضاربة مقيدة).

حسابات االستثمار المطلقة: ـ  1
وهي التي يعطي أصحابها الحق للمصرف في استثمارها على الوجه الذي يراه مناسباً، من دون 
تقييدهم لـه باســتثمارها بنفســه، أو في مشــروع معين، أو لغرض معين، أو بكيفية معينة كما أنهم 
يأذنون لها بخلطها بأموالــه الذاتية (حقوق أصحــاب الملكية)، أو األموال التــي لـه حقّ التصرف 
المطلق فيها (الحســابات الجارية). ومن المقرر أن نتائج االســتثمار لهذه الحسابات المطلقة تعود 

على مجموع المشاركين فيها بالمال أو بالجهد.

حسابات االستثمار المقيدة: ـ  2
هي التــي يقيد أصحابها المصرف ببعض الشــروط، مثل أن يســتثمرها في مشــروع معين، أو 
لغرض معين، أو أن ال يخلطها بأمواله، كما قد يكون تقييد أصحاب هذه الحسابات للمصرف بأمور 
أخرى غير المنع من الخلط أو تحديد مجال االســتثمار، مثل اشتراط عدم البيع باألجل أو من دون 
كفيل أو رهن، أو اشتراط البيع بربح ال يقل عن كذا، أو اشتراط استثمار المصرف لتلك الحسابات 

بنفسه من دون استثمارها عن طريق مضاربة تالية مع الغير.

الخدمات المصرفية:
يقــدم المصــرف الخدمات المصرفيــة مقابل أجــر محدد، وذلــك مثل الحواالت والشــيكات 

واالعتمادات... الخ.
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الخدمات االجتماعية:
تقتضي فكرة المصارف اإلســالمية أن يقوم المصرف أيضاً بتقديم خدمات اجتماعية من خالل 
اإلقــراض من أموال المســاهمين أو من صندوق القرض، أو ســد الحاجات بالصــرف من صندوق 
الزكاة والصدقات بحســب الضوابط الشرعية. وأن يقوم بتنمية الطاقات البشرية وخدمة البيئة وكل 

ما ينبثق عنه مفهوم إعمار األرض.
مما ســبق يتضح أن الوظائف المنوطة بالمصارف تختلف في الجملة عن وظائف المصارف التقليدية 
مما يقتضي بالضرورة إيجاد مفاهيم محاسبية لها تتالءم مع طبيعة المصارف، حيث إن المفاهيم التقليدية 

للمحاسبة المالية لم يراع في وضعها وتطويرها وظائف المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية(1).

٭ ٭ ٭

(AAOIFI)  øY  IQOÉ°üdG  á«Ñ°SÉëªdGh  á«Yô°ûdG  ô«jÉ©ªdG

ÉgÉjGõeh  á«Yô°ûdG  ô«jÉ©ªdG  ´GƒfCG

المعايير الشــرعية إما أن تكون جزئية تنظــم موضوعاً واحدًا أو أن يكون هدفهــا كليّاً بتنظيم 
العمل المصرفي اإلسالمي وتغطية كل متطلبات ضبطه وإيجاد أدلة عمل لجميع جوانبه.

ومن أهم المعايير الجزئية للعمل المصرفي اإلســالمي معايير األســهم، مثل ما صدر عن (داو 
جونز اإلســالمي) و (فوتسي) و (ســتاندرد أند بورز) و (ســوق دبي المالي)، وهي معايير أسهمت في 
ـ ، وهذه المعايير الشــرعية قد تصــدر عن ندوات أو  مشــروعيته صناديق االســتثمار ـ وما أكثرها 
مؤتمرات أو هيئات شــرعية. أمــا المعايير الكلية فهــي المعايير المصرفية الشــاملة التي تصدرها 

مجالس المعايير محاسبية كانت أو شرعية.

:á«Yô°ûdG  ô«jÉ©ªdÉH  ΩGõàd’G  øe  áaó¡à°ùªdG  ÉjGõªdG

هناك أهداف يتوقف تحقيقها على االلتزام بالمعايير الشرعية:
كسب ثقة المتعاملين مع المؤسســة بإيجاد الطمأنينة لديهم، بأنهم يستثمرون مدخراتهم  ـ  1

على وجه حالل، أو يحصلون على تمويالت مشــروعة، من خالل صيغ التمويل التي نظمتها 
المعايير الشرعية.

مفاهيم المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية، الفقرات 11 - 14.  (1)
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إن فقدان الثقة من المتعاملين مع المؤسســة يحول دون اإلقبــال عليها، وتحصل حينئذ مخاطر 
عدم التقيد باألحكام الشرعية، وهي من قبيل (مخاطر التشغيل)، وهي من أشد أنواع المخاطر التي 

تتعرض لها المؤسسات.
مساعدة المحاســبين والمراجعين الذين يطلب منهم في تقاريرهم التنبيه على ما فيه احتمال  ـ  2

مخالفة شرعية، وهذا ال يتاح لهم من دون األدلة الشرعية التي تتمثل في المعايير الشرعية.
عدالة الحكــم على أداء المؤسســات، ألن ذلك ال يتحقــق إال بوجود صعيد مشــترك من  ـ  3

التطبيقات حيث ال تعّد المؤسســة ناجحة إذا حققت دخًال أكبر من دون مراعاة المتطلبات 
الشرعية، فضًال عن أن الدخل المنافي للشريعة يجب التخلص منه.

تمكين المؤسسات المالية اإلسالمية من الدخول في عمليات مشتركة (تمويل مجمع)، إذ لو  ـ  4
لم توجد المعايير الشــرعية لمــا أمكن االتفاق علــى الدخول في تلك التمويالت بســبب 
اختالف الحكم على العملية لتباين األسس المستند إليها، حتى لو كانت كلها شرعية، ألن 
المعايير الشــرعية يختار فيها من االتجاهات الفقهية ما هو أدعى للقبول العام من شــتى 

المؤسسات وهيئاتها الشرعية.
والهدف المذكور أعاله ال يتحقق إال بتوافق الهيئات الشــرعية على الحكم على العمليات، فإذا 
كانــت تلتزم ـ وهو األصــل الغالب ـ بالمعايير الشــرعية أمكــن الوصول إلى نتائج إيجابية بشــأن 

التمويالت المجمعة.
تحقيــق التقــارب أو التجانس في التصــورات والتطبيقات بيــن هيئات الرقابة الشــرعية  ـ  5

للمؤسسات المالية، من حيث العقود والنماذج المستخدمة، والمنتجات المطروحة والفتاوى 
الصــادرة، وهذا يجعل تطوير المنتجــات أكثر كفاءة وأقل تكلفة؛ ألنهــا توجه جميع جهود 

المنتجين نحو هدف واحد.
حمايــة المتعاملين مــع المؤسســات (والمســتهلكين)، ألنها تضمــن وجود حــّد أدنى من  ـ  6

المواصفــات ال يحتاج معه المتعامل (أو المســتهلك) إلى التحقق من مســتوى الجودة، إذ 
يضمنه المطابقة للمعيار.

كما يسهل وجود المعايير المشتركة عملية التبادل والتجارة بين الدول، إذ تكون المنتجات ذات 
مواصفات متماثلة أو متقاربة.

تسهيل عملية اإلشــراف الحكومي على القطاع الخاص لما يترتب على ذلك من مواصفات  ـ  7
مشتركة للمنتجات، كما أنه يقلل من الحاجة لهذا اإلشراف الحكومي األمر الذي يكون له 

أثر إيجابي على تقليل التكاليف.
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تحقيق مزيد من المنافســة بين مقدمي الخدمة، وتصبح هذه المنافســة أكثر جدوى ألنها  ـ  8
تنصرف إلى التنافس في التسعير، بينما تكون المواصفات متوافقة مع المعيار.

المســاعدة على عملية التطويــر، ألن المنتجين في غياب المعاييــر يتخوفون من التحديث  ـ  9
والتطوير؛ إذ يصعب على المســتهلك أن يلمس الفرق، كمــا إن المنتجين اآلخرين ال يكون 

لديهم الحافز للتطوير، األمر الذي يعني تحمل المطور لمخاطر عالية.

:(1)á«Ñ°SÉëªdG  ô«jÉ©ªdG  OƒLh  ÉjGõe

إن توحيد المعالجة المحاسبية إلثبات األرباح واإلفصاح عنها يمكن المستثمرين من مقارنة  ـ  1
أرباح مصرف بأرباح مصرف آخر، ألن االختالفات في التطبيقات المحاســبية في اإلفصاح 
عنها تجعل من الصعب تلك المقارنة، كما أنها تؤثر على توزيع نتائج العمليات من ربح أو 
خسارة بين أصحاب حسابات االســتثمار وأصحاب حقوق الملكية، ثم بين أصحاب حسابات 

االستثمار في ما بينهم.
إن تقديــم معلومات كافية ـ من خــالل العرض في القوائم المالية للمصارف أو شــركات  ـ  2

التأمين اإلسالمية أو لصناديق االســتثمار واإلفصاح بإيضاحاتها ـ يساعد على تقويم أداء 
المصرف وقدرته على تحقيق أهدافه االقتصادية.

تحديد مصدر االحتياطات والمخصصات لكل من المصارف، وشــركات التأمين اإلسالمية،  ـ  3
والموقع الصحيح لعرضها في القوائم المالية بحيث يقل أثر االختالفات في تعذر المقارنة 

بين أرباح األطراف وفي عدالة التوزيع.
تحديد العالقــة بين األطراف المختلفة، في المصارف (أصحاب الحســابات االســتثمارية  ـ  4

وأصحاب حقوق الملكية)، وفي التأمين (بين الشركة المديرة وحملة الوثائق).
تحديد مدى التزام مختلف المصارف، أو الصناديق االســتثمارية أو الصكوك االستثمارية  ـ  5

بأحكام ومبادئ الشريعة، من خالل التقيد بالمتطلبات الشرعية للمحاسبة.
الفصــل بين ما يســتحقه المصرف وما يســتحقه أصحاب حســابات االســتثمار من فروق  ـ  6

العمالت، وكذلك الفصل بين االســتثمارات التي تخص كل طــرف، وكذلك التغيرات التي 
تطرأ على االشتراكات المملوكة لحملة وثائق التأمين.

مقتبســة من المالحق التالية للمعايير المحاسبية المعنون لها بعبارة «دواعي الحاجة إلى المعيار» مع دمجها وإعادة صياغتها   (1)
من دون تكرار.
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:É¡«∏Y  ÖjQóàdGh  á«Yô°ûdG  ô«jÉ©ªdG  º«ª©J

ال يخفــى أن التعريف بالمعايير وتعميم نشــرها يجعلهــا مرجعاً لذوي العالقة، ويســاعد على 
االلتزام بها؛ ولهذا تصدر طبعة ســنوية عن الهيئــة تضمن المعايير الجديــدة إلى جانب ما صدر 
قبلئذ، وتعقد مؤتمرات للهيئات الشــرعية تنظمها هيئة المحاســبة وموضوعاتها مستمدة أو مستندة 

إلى المعايير الشرعية، فضًال عن دورات التدريب على المعايير.
إن تأهيل منسوبي المؤسسات المالية اإلسالمية أمر في غاية األهمية، حيث إنه ال توجد مراحل 

دراسية نمطية لتأهيلهم على العمل المصرفي اإلسالمي، بخالف العمل المصرفي فنياً.
ولهذا شرع كثير من المعاهد التدريبية في عقد دورات معمقة عن المعايير الشرعية بما يكسب 
منسوبي المؤسسات المعرفة الجيدة بأحكام ومبادئ الشريعة في مجال البنوك، ومن خالل التدريب 
ـ ، ويؤدي ذلك إلى  على المعايير تصبح هي المعرفة المســتقرة لدى المتدربين ـ كما في التدريس 

العمل بها والتمسك بتطبيقها.
وأخيرًا فإن هيئة المحاســبة قد أنشأت شهادة المحاسب اإلســالمي، وشهادة المراقب والمدقق 

الشرعي، وكان عماد مادة التأهيل لخوض االمتحان فيهما هي المعايير الشرعية.

٭ ٭ ٭

(AAOIFI)  áÑ°SÉëªdG  áÄ«g  øY  IQOÉ°üdG  á«Yô°ûdG  ô«jÉ©ªdG  ≈∏Y  AGƒ°VCG

أُنشئت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بتاريخ 1/صفر 1410هـ الموافق 
26/فبراير 1990م، وقد تم تســجيل الهيئة في 11 رمضــان 1411هـ الموافق 27 مارس 1991م في 

دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة ال تسعى إلى الربح.
وقد حددت أهداف الهيئة بأنها: تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 
ونشــر ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشــرات الدورية وإعداد 
األبحاث وغيــر ذلك من الوســائل، وإعداد وإصدار وتفســير ومراجعــة وتعديل معايير المحاســبة 
والمراجعة لتلك المؤسسات، وذلك بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية التي هي التنظيم 
ي ثقة  الشــامل لجميع مناحي الحيــاة، وبما يالئم البيئة التي تنشــأ فيهــا تلك المؤسســات، وينم
مســتخدمي القوائم المالية بالمعلومات التي تصدر عنها وتشــجعهم على االســتثمار واإليداع لديها 

واالستفادة من خدماتها.
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وفي عام 1421هـ الموافــق 2000م أضيف إلى اهتمامات الهيئة نــوع آخر من المعايير ـ 
إضافة إلى معايير المحاسبة والمراجعة ـ وهي المعايير الشرعية التي ال تخفى أهميتها لجميع 
منسوبي المؤسســات وليس فقط للهيئات الشــرعية وإدارات التدقيق الشرعي، أي أنها موجهة 
أيضاً للمحاســبين والمراجعين والموظفين جميعهم، بل لعمالء المؤسســات، ولجهات الرقابة 

اإلشرافية.
وإليجاد الجهة المؤهلة إلصدار المعايير الشــرعية تم تكوين المجلس الشرعي، وكان يضم في 
البداية (10) أعضاء، ثم زاد عدد األعضاء إلى (15) عضوًا، وحالياً (20) عضوًا. والغرض من كثرة 
أعضائه تمثل االتجاهات الفقهيــة المذهبية، والتنوع البلداني ليؤخذ فــي االعتبار البالد التي فيها 

بنوك إسالمية من القوانين واألعراف واإلجراءات المحلية.
وحددت بين مهمات المجلس الشــرعي األربع مهمة «تحقيق التطابــق أو التقارب في التصورات 
والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشــرعية للمؤسسات المالية اإلســالمية، لتجنب التضارب أو عدم 
االنســجام بين الفتاوى والتطبيقات لتلك المؤسسات المالية اإلســالمية» وال يخفى أن هذه المهمة 

اقتضت إصدار المعايير الشرعية.
وقد روعي في إصــدار المعايير الشــرعية (اإلجــراءات التنفيذية) المتبعة في إصــدار معايير 
المحاســبة والمراجعة نفسها، لتكون لها نفس الخصائص من خالل الخطوات والمراحل والمتطلبات 

المتبعة في النوعين:

:(AAOIFI)  øY  IQOÉ°üdG  á«Yô°ûdG  ô«jÉ©ªdG  º«°ù≤J

إن المعايير الشرعية ـ كما سبق ـ هي مشروع لتغطية جميع متطلبات العمل المصرفي اإلسالمي 
طا، وهي تنقسم إلى سّت زمر على النحو اآلتي: ليكون منضبطاً ومنّم

ًال: معايير لصيغ االستثمار: أو
الشركات (م12).أ ـ  
المضاربة (م13).ب ـ  
صكوك االستثمار (م17).ج ـ  
األوراق المالية (م21).د ـ  
عقود االمتياز (م22).هـ ـ  
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ثانياً: معايير لصيغ التمويل:
المرابحة (م8).أ ـ  
السلم (م10).ب ـ  
االستصناع (م11).ج ـ  
اإلجارة (م9).د ـ  
التورق (م30).هـ ـ  
البيع اآلجل (م 30).و ـ  

ثالثاً: الخدمات المصرفية:
الخدمات المصرفية (م15).أ ـ  
االعتمادات (م14).ب ـ  
بطاقات االئتمان (م2).ج ـ  
المتاجرة في العمالت (م1).د ـ  

رابعاً: معايير للعقود التبعية (ضمانات وتفويضات):
الضمانات (م5).أ ـ  
المقاصة (م4).ب ـ  
الحوالة (م7).ج ـ  
الوكالة (م23).د ـ  

خامساً: معايير لإلجراءات المتممة للعقود:
األوراق التجارية (م16).أ ـ  
القبض (18).ب ـ  
القرض (م19).ج ـ  
بيع السلع في األسواق المالية (م20).د ـ  
المؤشرات (م27).هـ ـ  
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سادساً: معيار لألسس الشرعية للعمل المصرفي:
ضوابط الفتوى (م29).أ ـ  
تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي (م6).ب ـ  
التمويل المصرفي المجمع (م24).ج ـ  
الجمع بين العقود (م25).د ـ  
التأمين اإلسالمي (م26).هـ ـ  
المدين المماطل (م3).و ـ  

:(AAOIFI)  øY  IQOÉ°üdG  áÑ°SÉëªdG  ô«jÉ©e  º«°ù≤J

ًال: معايير صيغ االستثمار: أو
المضاربة (م3). •
المشاركة (م4). •
حقوق أصحاب حساب االستثمار (م6). •
صناديق االستثمار (م 14). •
توزيع األرباح (م5). •
االستثمارات (م17). •

ثانياً: معايير لصيغ التمويل:
المرابحة (م2). •
اإلجارة (م8). •
االستصناع (م10). •
السلم (م7). •
البيع اآلجل (م20). •

ثالثاً: معايير تطبيقات محاسبية:
المعامالت بالعمالت األجنبية (م16). •
تحويل الموجودات (م21). •
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رابعاً: المبادئ العامة:
الزكاة (م9). •
الخدمات اإلسالمية لدى المؤسسات التقليدية (م18). •

خامساً: القوائم المالية:
العرض واإلفصاح العام (م1). •
المخصصات واالحتياطات (م11). •
توحيد القوائم المالية (م23). •
التقرير عن القطاعات (م22). •

سادساً: معايير التأمين اإلسالمي:
العرض واإلفصاح العام لشركات التأمين (12). •
توزيع الفائض لشركات التأمين (م13). •
مخصصات االحتياطات لشركات التأمين (م15). •
االشتراكات لشركات التأمين (م19). •

:»Yô°ûdG  ≥«Ñ£àdG  áeÓ°S  á«dBG

المراد بسالمة التطبيق:
تتحقّق ســالمة التطبيق للعمل المصرفي اإلســالمي بااللتزام بالضوابط الشرعية في العمليات 
المصرفية عند الدخول فيها، وتدقيق خطواتها أو إجراءاتها، وتصحيح آثارها، من خالل ما تقوم به 

إدارة تدقيق شرعي (رقابة شرعية داخلية) حيث تتأكد من:

مراعاة صيغ التمويل المعتمدة شرعاً.أ ـ  
مراعاة صيغ االستثمار المعتمدة شرعاً.ب ـ  
االقتصار على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة.ج ـ  
اقتراح المعالجة الشــرعية لما يطرأ علــى التطبيقات المعتمدة من الجهة الشــرعية من د ـ  

ظــروف خارجية أو مــن إضافة أو تعديــالت تجربتها مــن اإلدارة عنــد التنفيذ من دون 
الرجوع للجهة الشرعية.

التعامل مع اإلخالالت التي تقع في التطبيقات بالتصحيح أو اإللغاء.هـ ـ  



د. عبد الستار أبو غدة 755المصارف اإلسالمية: ما لها وما عليها

تظهير اإليرادات من الفوائد الطارئة والعوائد المحرمة وجميع المكاســب غير المتوافقة و ـ  
مع الشريعة.

وفي ما يلي إيضاح وتنويه بمتعلقات األمور المذكورة أعاله:
مراعاة صيغ التمويل المعتمدة شرعاً:أ ـ  

وذلك باســتيفاء الشــروط والمتطلبات الشــرعية التي تتوقف عليها صحة العملية، وقد أتاحت 
المعاييــر الصادرة عن المجلس الشــرعي (AAOIFI) ســهولة ذلك بالنســبة لصيــغ التمويل التي 

نظمتها، ويلحق بصيغ التمويل المعايير المتعلّقة بالعقود التبعية من ضمانات وتفويضات.

مراعاة صيغ االستثمار المعتمدة شرعاً:ب ـ  
والتقيد بخصوصيات هذه الصيغ من االشــتراك في الغنم والغــرم ومنع الضمان من المدير أو 
الشريك في االستثمار، سواء أكان ضماناً مباشــرًا صريحاً، أو بشروط وتعهدات تؤول إلى الضمان، 

باالستفادة من المعايير الشرعية عن هذه الصيغ.

االقتصار على تقديم الخدمات المصرفية المشروعة، أو على بدائل ما هو ممنوع منها:ج ـ  
إن الخدمــات المصرفية مــع أن معظمها يقوم على تقديــم الخدمة بمقابل عنها، على أســاس 
اإلجــارة، أو الوكالة بأجــرة، أو اإليداع بأجرة، فإن بعضهــا يتضمن تمويًال لطالــب الخدمة الذي 
ال يغطيها من ماله، وهنا يجب تطبيق صيغ التمويل، كما يجب في الخدمات أيضاً مراعاة متطلباتها 

الشرعية، ويستفاد مما شملته المعايير الشرعية منها.

:(á«∏NGódG  á«Yô°ûdG  áHÉbôdG)  »Yô°ûdG  ≥«bóàdG

تعريف التدقيق (الرقابة الشرعية الداخلية) وأهميتها:
يمكن تعريف التدقيق أو الرقابة الشــرعية الداخلية في المؤسسات المالية اإلسالمية بأنها 
هي «متابعة وفحص وتحليل األنشــطة واألعمال والتصرفات والعمليات التي تقوم بها المؤسســة 
للتأكــد من أنهــا تتم وفقاً ألحكام ومبادئ الشــريعة اإلســالمية وذلك باســتخدامها الوســائل 
واألساليب المالئمة المشروعة، مع بيان المخالفات واألخطاء وتصويبها ووضع البدائل المشروعة 
لها، وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة إبداء الرأي الشــرعي والقرارات والتوصيات 
واإلرشــادات لمراعاتهــا في الحاضر لتحقيق الكســب الحــالل، وكذلك في المســتقبل بغرض 

التطوير إلى األفضل.
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وال يخفى التشــابه بين الرقابة الشــرعية والمراجعة الخارجية بالرغم من اختالف األهداف 
واآللية، وهذا التشــابه يصلح أساســاً لالقتباس من مهنة المراجعة الخارجية (التي هي األقدم)، 
وذلــك في ما يتعلّق بالوســائل واإلجراءات ونحوها ممــا يتصل بطرق أداء مهمــة الرقابة لتحقيق 

أهداف الرقابة الشرعية.

طبيعة مهمات التدقيق الشرعي ومراحلها:
تتولى إدارة الرقابة الشــرعية الداخلية بالمصارف والمؤسسات اإلسالمية مهمة مراقبة األعمال 
المزمــع القيام بها أو التي تــم إنجازها للتأكد من أنها مطابقة ألحكام الشــريعة اإلســالمية على 

أساس الفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى بالبنك.
وتحقيقاً لهذا الهدف تتولى الرقابة الشــرعية الداخلية بالمصــرف متابعة المعامالت والتنبيه 
إلى أّي قصور أو تجاوز في التطبيق، وذلك من خالل فحص ومراجعة المستندات والسجالت والعقود 

واالتفاقات للتأكد من أنها مطابقة للفتاوى الصادرة عن الهيئة.
ومن خالل ممارســتها للعمل تقوم ســكرتارية الهيئة بجمع االستفســارات وما أشــكل عليها من 
األعمال وما يحتاج إلى توضيح لعرضه على الهيئة الشــرعية، إضافة إلى االستفسارات التي تقدمها 
إدارة المصرف عن األعمال المســتجدة التي تنــوي القيام بها. كما تتولى أمانة ســر الهيئة متابعة 

تنفيذ فتاوى وتوصيات الهيئة، وهي حلقة االتصال بين الهيئة وإدارة المصرف.

كيفية تطوير التدقيق الشرعي:
شمول الرقابة الشرعية الداخلية وجدواها:

ال بد من االستفادة من الفكر اإلنساني المعاصر الذي تطوّر كثيرًا بسبب الظروف المدنية التي 
أحاطت به مما أدى إلى إرساء مبادئ وقواعد معظمها ال يتعارض مع الفكر اإلسالمي، بل إن القواعد 
العامة للتشريع والتفكير من المنظور اإلســالمي تقرر تلك المبادئ بالرغم من اختالف التسميات، 
وقد ســاعد هذا على وضع معيار للرقابة الشرعية أســهم في تحقيق المهمات المنوطة بهذه الجهة 

المهمة بالنسبة للبنوك اإلسالمية.

:á«Yô°ûdG  áHÉbôdG  πMGôe  Oó©J

لتحقيق نجاح الرقابة الشــرعية في أداء مهماتها ال بد أن تمر الرقابة في المصارف اإلسالمية 
بثالث مراحل وهي: رقابة ســابقة للتنفيذ، ورقابة متزامنة مع التنفيذ، ورقابة الحقة للتنفيذ ونوضح 

في ما يلي طبيعة كل نوع منها:
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الرقابة السابقة للتنفيذ:أ ـ  
تتمثل في المشــروعات والعمليات التي تعتزم إدارة المصرف تنفيذهــا، فتجمع الجهة المنوطة 
بها الرقابة كل ما يتعلق بها من بيانات ومعلومات وتعرضها على هيئة الفتوى لتدلي فيها برأيها قبل 
إقدام المصرف على تنفيذها، وإذا ما تبين مخالفتها ألحكام الشــريعة اإلسالمية يتم استبعادها أو 

تعديلها بما يتالءم مع األحكام الشرعية.

الرقابة المتزامنة مع التنفيـذ:ب ـ  
تتمثل هــذه الرقابة فــي المتابعة الشــرعية ألعمال المصــرف أوالً بأول وفي مراحــل التنفيذ 
المختلفة لتتأكد مــن التزام المصرف بالتطبيــق الكامل للفتاوى الصادرة، وتقــوم في الوقت ذاته 
بالتوجيه والتقييم ألّي خطــأ في الفهم يؤثر على التنفيذ ويجعله منحرفاً عن أهدافه وغاياته، وعادة 
ما تكون هذه الرقابة لعمليات مســتجدة فتدرس مرة فتعايش الرقابة الشــرعية هذا التطبيق األولي 

حتى يكون نموذجاً يحتذى في األعمال التالية في ما بعد.

الرقابة الالحـقـة للتنفيذ: ج ـ  
هذا النوع مــن الرقابة أهّم أعمــال الرقابة الشــرعية الداخلية، إذ إن الرقابة الســابقة 
ال تكون إال على مشــروعات أو أعمال مستجدة لم يسبق للمصرف أن مارسها من قبل، والرقابة 
المتزامنة تكون أيضاً مع هذه المشــروعات واألعمال المســتجدة والتي تطبــق ألول مرة ويراد 
وضع نموذج للتطبيق يضمن تحقيق الهدف الشرعي؛ أما الرقابة الالحقة فهي لألعمال العادية 

والمتكررة سواء أكانت خدمية أو استثمارية.
وتتولى الرقابة الشرعية فحصها ومراجعتها للتأكد من أنها نفذت طبقاً لإلرشادات والتوجيهات 
الصــادرة عن الهيئة، وتقوم الرقابة الشــرعية بالتوجيــه إلى أي نوع من أنــواع القصور ظهر أثناء 

عمليات التنفيذ.

:≥«Ñ£àdG  áeÓ°S  ¿Éª°†d  áeRÓdG  á«eÉ¶ædG  äÉÑ∏£àªdG

إن أول المتطلبــات التي مــن المتبع توافرها في نظام المؤسســات المالية اإلســالمية لضمان 
سالمة التطبيق هي: النصوص الصريحة الجازمة في المستندات األساسية للمؤسسة بما يلي:

تكوين هيئة شرعية بشــكل جيّد من حيث العدد والفرص لالجتماع واألجهزة المساعدة من  •
مقّرر وسكرتيرية.. الخ.
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تكوين إدارة رقابة شــرعية داخلية تدقق بجهاز مؤهل مستقل إال عن التبعية للهيئة الشرعية  •
علميــاً وفنّياً بالرغم من االرتباط اإلداري باإلدارة التنفيذية وتوفير الوســائل الالزمة لقيام 

هذه اإلدارة بمهماتها على الوجه األمثل.
شــة في كثير من المؤسســات قبــل أن تؤكد ضرورتها  لة أو مهم وقــد كانت هذه اآللية معط

المؤتمرات والندوات، بل البنوك المركزية بما أصدرته أخيرًا من تعليمات بشأنها.
اختيار مراجع خارجي ملّم باألساســيات في العمل المصرفي اإلسالمي وتواصله المستمر مع  •

الهيئة الشرعية.
باإلضافة إلى لجنة الحوكمة التي اشتد االهتمام بها أخيرًا. •

إيجاد البنك المركزي في بلد المؤسسة لجنة شرعية عليا للتنسيق بين الهيئات الشرعية 
للمؤسســات المحلية وتوافــر إدارة خاصــة ألعمال المؤسســات المالية فيهــا مؤهلون لمهمة 
اإلشــراف والرقابة على المؤسســات المالية اإلســالمية، وقد تم ذلك في السودان وماليزيا 

والبحرين وسورية.

٭ ٭ ٭

á«eÓ°SE’G  ±QÉ°üªdG  ≈∏Y  Ée
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إن أّي تحّديــات يواجهها نظام وثيق الصلــة بالجماهير على مختلف مســتوياتها ـ وهو النظام 
المصرفي ـ ال بد لها من منطلقات محددة، وإن إدراك تلك المنطلقات ُيســاعد على حصرها وتدّبر 

أمر معالجتها. ويبدو أن لهذه التحديات ثالثة منطلقات:
بالنسبة للملتزمين في تطبيقاتهم المالية بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية فإن المصرفية  ـ  1

اإلسالمية نظام بديل كامل، وهم على استعداد تام دائم إلحالله محل المصرفية التقليدية 
إن كانوا يتعاملون بها ســابقاً تحت وطأة الفراغ والضرورة، أو كانوا محجمين عن التعامل 

معها أصًال وهم ليسوا بقليل.
والتحدي هنا هو مدى كفاية المصرفية اإلسالمية للحلول محل المصرفية التقليدية.



د. عبد الستار أبو غدة 759المصارف اإلسالمية: ما لها وما عليها

ن تســتهويهم المعرفة واالســتقصاء العلمي فــإن المصرفية  ـ  2 بالنســبة لغير الملتزميــن ِمم
اإلسالمية نظام مواٍز مستقر تجاوز مرحلة التجربة والنقاش بعد أكثر من ثالثة عقود، وهو 

زمن قياسي في القصر والمحدودية.
وقد شــهدت الصناعة المصرفية اإلســالمية عــددًا من االقتصاديين غير المســلمين أســهموا 
ويسهمون في تلمس خصائص هذه الصناعة ومقارنتها، ســواء كانوا من األكاديميين أو المستشارين 
القانونيين والمحامين أو المراجعين الخارجيين. والتحدي هنا هل حصل اإلسهام في بلورة المصرفية 
اإلســالمية على أســاس القناعــة العلمية بها وليســت القناعــة الدينيــة (العاطفيــة) أو التجارية 

(المصلحية).
بالنسبة لغير الملتزمين من القائمين على إدارة األعمال المصرفية فإنهم أقبلوا على توسعة  ـ  3

تطبيقاتهم في البنوك التقليدية من خالل النوافــذ واإلدارات المخصصة للعمل المصرفي 
اإلســالمي، أو المنتجات المســتمدة منه تحت دافع المنفعة وانتهاز الفــرص، واالحتفاظ 

بالعمالء. والتحدي هنا مدى سالمة التطبيق، والبعد عن الصورية والتلفيق.
ومن هذه اللمحة االســتعراضية نستشــف مــدى وتنوع التحديــات محلياً وعالمياً للســوق 

المصرفية اإلسالمية.
هذا، وتنقســم التحديات للســوق المصرفية اإلســالمية إلى داخلية وخارجية، وليس المقصود 

بالتحديات الداخلية أنها محلية إقليمية، بل المراد أنها من داخل الصناعة المصرفية.

٭ ٭ ٭
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تشمل التحديات الداخلية عوامل عدة أهمها:
محدودية التوعية بالعمل المصرفي اإلسالمي، ســواء على مستوى عامة الناس أو خاصتهم  ـ  1

بمن فيهم بعض القائمين على العلوم الشرعية أو المنوط بهم أمر الشعائر الدينية.
عدم اكتمال التنظير المالئم للعصر بالرغم من الثراء الذاتي لمنابع العمل المصرفي في  ـ  2

الفقه اإلسالمي.
عــدم كفاية اآلليات المنظمة للتنســيق العملي بين مؤسســات العمل المصرفي اإلســالمي  ـ  3

بالرغم من وجود المؤسسات الداعمة على النطاق العلمي.
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عدم مواكبة آليات ضبط االلتزام الشرعي من حيث الكم أو الكيف أحياناً للحاجة... نظرًا  ـ  4
للنمو السريع للمؤسسات المالية اإلســالمية من دون أن يصحب ذلك إيجاد العدد الكافي 
والمحقق للهــدف من تلك اآلليات، ســواء كانت تتمثل فــي هيئات الرقابة الشــرعية، أو 
إدارات التدقيــق الشــرعي (الرقابــة الشــرعية الداخليــة المتفرغة في المؤسســات) أو 

المراجعين الخارجيين المستوعبين لفلسفة وخصائص العمل المصرفي اإلسالمي.
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على أن العرض الســابق لهــذه التحديات مــن داخل الصناعــة المصرفية اإلســالمية ال يدعونا 
لإلحباط أو اليأس فإن الخطط والمشروعات لمواجهة تلك التحديات موجودة، وبعضها نشأ مع البداية 
أو عقبهــا بقليل وأثبت جدارته، ولكــن النتائج الكاملة ما زالت مأمولة وتحتاج إلى اســتكمال الخطط 

وتقوية المشروعات وتزويدها بالطاقات الالزمة لها. وفي ما يلي عرض لمواجهة التحديات الداخلية:
أما التوعية فتتطلب إلى جانب ما حفلت به السوق من ملتقيات عدة ال يمكن المشاركة فيها  ـ  1

كلها أو معظمها وال تــؤدي المطلوب، لغلبة الطابــع التجاري عليهــا، أو التكرار مع تغيير 
المالمح.. تتطلب وجود توعية علمية وعملية غير هادفة لالســترباح، سواء من خالل اللقاء 
بجمهور المتعاملين مع المؤسسات المالية اإلسالمية، أو طرح النشرات المجانية على نطاق 

واسع، أو تجنيد (تأهيل) اإلعالميين من صحافيين أو غيرهم.
وقد بادرت بعض اإلدارات المصرفية اإلسالمية إلى تنظيم تلك اللقاءات، كما خصصت مجموعة 
البركة المصرفية اإلســالمية ندوات لإلعالميين، وقدم البنك اإلسالمي للتنمية ـ من خالل معهده ـ 

دورات مكثفة لكل من االقتصاديين والشرعيين.
ا التنظير فإن األطروحات العلمية من رســائل دكتوراه وماجســتير فــي تطبيقات العمل  ـ  2 وأم

المصرفي اإلســالمي قامت بدور ملموس، وإن كان يتطلب ذلك وجود مراكز أبحاث تساعد 
الباحثين وتمدهم بالمعلومــات والمعرفة لتكون ألطروحاتهم الجدوى الكبيرة، وليس مجرد 

وسيلة لتحصيل درجة علمية.
وأما التنســيق فهو يحصــل أحياناً من خــالل التمويــالت المجمعة فضًال عمــا هو منوط  ـ  3

بالمجلس العام للمؤسسات والبنوك اإلسالمية.
وأخيرًا فإن الضبط الشرعي ـ وهو أهم التحديات الداخلية ـ قد اشتد االهتمام به، بالتفات  ـ  4

الجهات الرقابية واإلشــرافية إلى الترشــيد في تكويــن هيئات الرقابة الشــرعية، كما أن 
الســوق حفلت بعدد من مؤسســات التدقيق واالستشــارات الشرعية التي تســاعد كال من 

الهيئات وإدارات التدقيق العاملة داخل المؤسسات المالية اإلسالمية.
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تعاني أكثر البنوك اإلسالمية من عدم تطوير قوانين البنوك لمراعاة خصوصية البنك اإلسالمي 
من حيث منحه صالحيات ال تحتاج إليها البنــوك التقليدية أو إعفاؤه من الخضوع لنصوص قانونية 
تتعارض مع التزامه الشــرعي، ولألســف فإن هذا التحدي موجود في بالد إسالمية لها تاريخ ديني 

عريق أو حضور شرعي بارز.
على أن بعض الدول عالجت هذه الثغرة إما بإصدار قانون خاص للبنوك اإلســالمية مثل لبنان 

وسورية، أو بتخصيص فصل للبنك اإلسالمي ضمن قانون البنوك عموماً مثل األردن والكويت.
وقد واجهت البنوك اإلسالمية هذا التحدي بإحدى طريقتين:

التقيّد بكل من الشريعة والقانون معاً، فال تدخل إال في ما هو مقبول منهما. •
التحكيم، بنقل الفصل في تطبيقاتها إلى التحكيم الذي ينص على مطابقته للشريعة، ولهذا  •

الغرض أنشأت البنوك اإلســالمية الكبرى بقيادة البنك اإلسالمي للتنمية المركز اإلسالمي 
الدولي للتحكيم والمصالحة في دبي.

فضــًال على ذلك يتم تحرير العقود من كل ما يتعارض مع الشــريعة، كمــا ينص ـ كلما أمكن 
ذلك  ـ على أن تطبيق القوانين السارية هو في ما ال يتعارض مع الشريعة.
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كذلك هناك التحدي الصادر من بعض البنوك المركزية التي ال تأخذ في اعتبارها تميز البنك 
اإلسالمي واحتياجاته المنسجمة مع الشــريعة، بالرغم من أن البنوك اإلسالمية مرخص لها بالعمل 

من قبل تلك البنوك المركزية، وليس هذا التحدي قائماً من جميع البنوك المركزية.
وفي ســبيل مواجهة هذا التحدي تم تأســيس مجلس الخدمات المالية اإلســالمية (IFSB) في 
ماليزيا، واشــترك فيه عدد مرموق من البنوك المركزية، بهدف وضع إرشادات وضوابط تتالءم مع 

فلسفة ووظائف البنوك اإلسالمية.
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دأبت البنوك المركزية على إلزام البنوك عموماً بمعايير المحاســبية الدولية، أو اشــتقت منها 
بعض البالد معايير محلية ال تخرج في جوهرها عنها. ولما قامت البنوك اإلســالمية وجدت نفســها 
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تحت طائلة ذلك اإللزام بالمعايير المحاســبية الدولية مع أنها ال تغطي المساحة الواسعة من صيغ 
االســتثمار والتمويل اإلســالمي، كما أن بعض تلك المعايير مجافية لألحكام الشــرعية، مثل معيار 

التأجير التمليكي التقليدي الذي يخلط أحكام البيع مع اإلجارة.
وفي مواجهة هذا التحدي تم إنشــاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلسالمية 
(AAOIFI) لتضع أهدافاً ومفاهيم للمحاسبة من منظور إســالمي، وكذلك معايير محاسبية ومعايير 

مراجعة ومعايير شرعية وضوابط ومواثيق أخالقية تلبي حاجة البنوك اإلسالمية.
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تختلف مستندات تنفيذ عمليات المصرفية اإلسالمية من نماذج واستثمارات وعقود اختالفاً ليس 
باليسير بين المؤسسات المالية. وليس المقصود اختالف الصياغة فهذا أمر طبيعي، إذ لكل مؤسسة 
مستشاروها الشــرعيون والقانونيون الذين يتولون تحديد المبادئ واختيار الصياغة؛ إنما المالحظة 
حول التفاوت الجوهري من حيث اســتيفاء بعض المســتندات لكل المتطلبات العملية ونقصـها، ومن 

حيث األثر المترتب على عناصر العقود..الخ.
والجدير بالذكر أن التراث الفقهي اشــتمل على نــوع من العلوم الفقهية المســاعدة وهو علم 

التوثيق أو العقود النمطية منذ فترة مبكرة، واستمر ذلك في المراجع الفقهية المتأخرة.
وقد أنشأت هيئة المحاسبة (AAOIFI) مشروعاً لتنميط العقود وتنسيقها بحيث تتوافر مستندات 
متطابقة أو متقاربة من خالل لجنة من المختصين الذي يراجعون ما تعرضه الهيئة عليهم من عقود.
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ال تــزال المصرفية اإلســالمية تعتمد في تأهيل الموارد البشــرية على جهود متفرقة إلكســاب 
منســوبيها مقدارًا كافياً من المعرفة بخصوصياتها، من خالل المعاهد المصرفية العامة التي بدأت 
منذ فترة وجيزة بإدراج التدريب على المصرفية اإلســالمية في اهتماماتهــا في البحرين/ الكويت/ 

السعودية/اإلمارات العربية/ األردن/ سورية.

ولم تحظ المصرفية اإلســالمية ـ حتى اآلن ـ بما يتوافر للمصرفيــة التقليدية من وجود كليات 
متخصصة لها منذ زمن طويــل. وترتب على هذا أن تعتمد البنوك اإلســالمية علــى مؤهلين بخبرة 
مصرفية تقليدية كثيرًا ما ال تنجح الدورات التدريبية في تحويلها وتطويرها بما يتالءم مع احتياجات 

العمل المصرفي اإلسالمي.
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ولمواجهة هذا التحدي وجدت بعض األكاديميات ومراكز األبحاث لمنح شــهادات في المحاسبة 
اإلســالمية وفــي التدقيق والرقابة الشــرعية لمن يشــارك في برامجهــا ودوراتهــا، وبخاصة هيئة 

.(AAOIFI) المحاسبة
ولكن ال تزال الحاجة ماســة ـ في ظل التوســع المتســارع ـ إلى إعداد الموارد البشــرية 
الكافيــة حيث إن هناك ندرة فــي المتخصصين في الصناعة المصرفية اإلســالمية وخاصة في 
الجوانب االئتمانية وجوانب الرقابة الشــرعية. وهناك جهات عديــدة أعلنت تبنيها تحقيق ذلك 
من خالل وقفيات فــي كلّ من البحريــن واإلمارات وماليزيــا، مع خطط لتحويــل هذه البالد 

لمراكز مالية إسالمية.
وقد أعلــن وزير الخزانة البريطاني غوردون براون نيّته لتحويــل مدينة لندن إلى بوابة للتمويل 

اإلسالمي في الغرب، وصدرت تصريحات مماثلة في كل من نيويورك وطوكيو وبكين وموسكو.
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هذا، وما دام الموضوع في إطار التحديات الحالية سواء المستجد منها أو ما تزامن مع إنشاء 
البنوك اإلسالمية وله صفة شــبه دائمة فإن البنوك اإلسالمية تواجه تحدياً في تقديم عالج لألزمة 

المالية العالمية من منظور شرعي.

وليس هذا مجرد أمــل، بل هو صدى نداءات من جهات بنكية كثيرة وجهات ســيادية غربية بأن 
المصرفية اإلسالمية تشــتمل على ما لو طبق لما حصلت هذه األزمة، فالعناصر التي تكونت بسببها 
األزمة كلها محل حظر في الشــريعة، وعلى رأســها الديــون الربوية وســنداتها وتداولها وخصمها 
ورهوناتها العقارية والبيع القصير (البيع المكشــوف) والمشتقات بأنواعها من مستقبليات واختيارات 

ومؤشرات للمتاجرة والمبادالت الموقتة.
م البنوك اإلســالمية التصورات الشــرعية لهذه الممارســات وتبرز  والتحــدي هو كيف تقد
البدائل التي يســتغنى بها عنها، مع العلم أن بعض الهيئات الشرعية طورت صيغاً بديلة ال تزال 

محل نقاش ومراجعة.





á`©jô°ûdG  ó°UÉ≤eh »aô©ªdG OÉ°üàb’G

IOƒY ô°SÉL .O

مدير مركز دراسات مقاصد الشريعـة اإلسالمية بلندن
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هذه ورقة مختصرة تتناول: «عالقة مقاصد الشريعة باالقتصاد الرقمي أو المعرفي»، خاصة في 
وضع السياســات واألولويات التنموية، وفي اإلســهام في تجنب ســلبيات هذا االقتصــاد على الدول 

الضعيفة بشكل عام واإلسالمية بشكل خاص.
وتبدأ الورقة: بمبحث يلخص تعريفات وتقسيمات المقاصد كما ّعرفها السلف والخلف.

ثم يقدم المبحث الثاني تعريفاً لالقتصاد المعرفي.
ويسأل المبحث الثالث السؤال التالي: هل تعتبر المعلومات (ماالً) من الناحية الشرعية يترتب 

عليها ما يترتب على المال من آثار؟
ويشرح المبحث الرابع طريقة البنك الدولي في تقييـم قوة االقتصاد المعرفي، ويسأل بعض األسئلة.
أما المبحث الخامس فيجيب عن ســؤال: كيف يمكن لمقاصد الشــريعة أن تســهم في تخفيف 

اآلثار السلبية وتصحيح األولويات والسياسات التنموية المختلة؟
ثم يقدم المبحث السادس تصوّرًا عن كيفية إسهام مقاصد الشريعة في تنمية االقتصاد المعرفي 

عند المسلمين، وذلك عن طريق منهج التفكير المقاصدي ومقاصد حفظ العقل والحرية والعالمية.
وُتختتم الورقة بخاتمة فيها خالصة لألفكار المطروحة.

٭ ٭ ٭
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مقاصد الشــريعة هــي المعاني والغايــات التي بنيت عليها الشــريعة كما اســتقرأها العلماء 
الراســخون وقّســموها إلى تقســيمات متنوعة. من هذه التقســيمات ما يراعي مــدى ضرورة هذه 
الغايات والمصالح، وهو تقســيم السلف (فتنقســم المقاصد إلى ضرورات وحاجيات وتحسينيات، 
والضرورات بدورها تنقسم إلى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال)(1)، ومنها ما 
يراعي مدى عموم هذه الغايات (فيقســمها إلى عام في كل أبواب الشريعة، وخاص في باب ما من 
أبواب الشــريعة، وجزئي يختص بحكم ما)، ومنها ما يراعي نطاق هذه المعاني (فتُقســم إذًا إلى 
كليات أصلية وجزئيات فرعية)، ومنها مــا ينظر إلى المقاصد بمعنى النيات (أي نيات المكلف في 
تصرفاته أو عقوده، أو نية وقصد الرسول ژ في تصرفاته الشــريفة(2)، مثل قصد التبليغ وقصد 
القضاء وقصد اإلمامــة وغير ذلك) على تقســيمات وتفصيــالت تظهر في األبحــاث المقاصدية 

المعاصرة، وهي كثيرة بفضل اهللا تعالى(3).

ا المقاصد الجزئية بمعنى الِحكم واألســرار والمعاني التي تترتب عليهــا األحكام الجزئية،  أم
فلها اعتبار أساســي في التعليل لهذه األحكام، ســواء نظرنا إليها من ناحية «داللة الغاية»، أو من 
ناحية «مناســبة القياس»، أو من ناحية «قاعدة االستحســان»، أو «المصلحة»، أو «الذريعة»، وغير 

راجع مثًال: إبراهيم بن موســى الشــاطبي، الموافقات، تحقيق: عبد اهللا دراز، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ ج 1، ص 38،   (1)
ج 2، ص 10، ج 3، ص 47، ومحمد بن محمد الغزالي أبو حامد، المســتصفى، تحقيق: محمد عبد الســالم عبد الشــافي، دار 
الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1413هـ، ج 1، ص 258. وأبو الحسن العامري، اإلعالم بمناقب اإلسالم. تحقيق ودراسة: 
أحمــد عبد الحميد غــراب، القاهرة: دار الكتــاب العربي، القاهــرة، 1967م، ص 125. وعلي بن محمد اآلمدي أبو الحســن، 
األحكام، تحقيق: ســيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى، 1404هـ ، ج 3، ص 288، وأحمد عبد الحليم بن 
تيمية الحراني، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، تحقيق: عبد الرحٰمن بن محمد العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، 

الطبعة الثانية، بدون تاريخ، ج 32، ص 234.
راجع مثًال: القرافي. أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي. الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق. تحقيق: خليل المنصور،   (2)

بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 1418هـ ـ 1998م، ج 1، ص 357.
راجع مثًال العمل الموســوعي: محمد كمال إمام، الدليل اإلرشــادي إلى مقاصد الشــريعة اإلســالمية (صدر منه 3 مجلدات)،   (3)
لندن: مركز دراســات مقاصد الشريعة اإلســالمية، 2007 - 2009. وراجع أيضاً: جاســر عودة، فقه المقاصد، المعهد العالي 
للفكر اإلســالمي، فرجينيا، الطبعة الثالثة، 2008. ومحمد الطاهر بن عاشــور، مقاصد الشــريعة اإلسالمية، تحقيق ودراسة: 
محمد الميســاوي، دار الفجر (كواالالمبور) ودار النفائــس (َعّمان)، الطبعة األولى، 1999. ونعمان جغيم، طرق الكشــف عن 
مقاصد الشــارع، دار النفائــس، األردن، الطبعة األولى، 2002. وجمــال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشــريعة، المعهد 
العالي للفكر اإلســالمي بفرجينيا ودار الفكر بدمشق، 2001. ويوســف القرضاوي، «بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، 
دراســة في فقه مقاصد الشريعة»، مقاصد الشريعة اإلسالمية: دراســات في قضايا المنهج ومجاالت التطبيق، تحرير: محمد 

سليم العوا، لندن: مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية، 2006.
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ذلك من النواحي واألدوات األصوليــة. ولكن االعتبار األهم ـ والذي يتعلق بهذا البحث ـ يتوّجه إلى 
المقاصد الكلية كأولويات في التفكير اإلسالمي. فالعقل اإلســالمي يغرق أحياناً في الجزئيات على 
حســاب الكليات، وتأســره تفصيالت المســائل والفتاوى فتمنعه من إعطاء الوزن الــالزم للكليات 

األصلية واالستراتيجيات التي تقدمها مقاصد الشريعة.
وبالتالــي، فالمقاصد في هذا البحث عن االقتصاد الرقمي أو المعرفي قضية منهجية أساســية 
تدخل أول ما تدخل في وضع السياسات وترتيب األولويات وطريقة التفكير، وليس فقط في مناسبات 
أو مصالــح أو علل الفتاوى الجزئية، وهذا ينطبق على المقاصد بتقســيماتها المختلفة ســواء كانت 
تتعلق بضرورات حفظ العقل أو المال (وهما الضرورتان األقرب لدائرة عمل االقتصاد المعرفي، كما 

سيأتي)، أو كانت تتعلق بالكليات المقاصدية، كالعدل، والحرية، والعمران.

٭ ٭ ٭

»aô©ªdG  OÉ°üàb’G  ∞jô©J  »a  :kÉ«fÉK

منذ مائتي ســنة أو تزيــد تغير االقتصــاد العالمي تغيّــرًا جذرياً بعد أن كان أساســه (األرض 
والعمالة)، إلى أن يكون اقتصادًا أساسه (رأس المال والعمالة والطاقة)، وظلت هذه المنظومة قائمة 
إلى أن بدأ عصر المعلومات والحاسوب ثم اإلنترنت (شبكة االتصال العالمية) واالتصاالت الرقمية(1).
وبدأت المعلومات تغزو االقتصاد العالمي بأن يكون لها قيمة تبادلية (أي تباع وتشترى)، بل 
وقيمة استعمالية (أي حقّ االســتعمال واالنتفاع بالمعلومة بناء على «ملكية» المعلومة لشخص أو 
جهة ما)؛ حتى إن بعض الصناعــات المعاصرة (أو التجارات باألحرى) هي تجارة في المعلومات 

بنسبة %100 (2).
واالقتصاد المعرفي يتعلق بالمعرفة، والمعرفة أخّص من المعلومة، فالمعلومات تصاغ في معرفة 
أو فكرة أو تصميم ما، وهذا التصميم بفكرته التي بني عليها هو الذي يحرك االقتصاد اآلن بما له 
مــن دخل بمنتجات حديثة أنتجت بنــاء على هذه الفكرة وما يحمي األفكار مــن قوانين تنظم حقوق 

الملكية الفكرية وبراءات االختراع وما إلى ذلك.

http:=//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=50457، وأول من  إليه؟  المعرفي نمط اقتصادي جديد هل نصل  االقتصاد   (1)
 The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society, :أطلــق مصطلح االقتصاد المعرفي هو بيتر دراكــر فــي

.Peter Ferdinand Drucker, Edition: 2, Transaction Publishers, 1992

amazon.com أو ebay.com :مثًال  (2)
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إذًا، فاالقتصاد المعرفي هو «إنتاج وإدارة األفكار والمعرفة» من جهة، ومن جهة أخرى هو يتعلق 
بتحقيق «منافع اقتصادية بنــاء على هذه األفكار». وهذا االقتصاد (الــذي يتوجه إليه العالم اليوم) 
يقوم أول ما يقوم على ما يســمى «الرأسمال اإلنساني»، أي أن عقل اإلنســان وأفكاره (وليس فقط 
المعلومات المختزنة، بل األفكار الجامعة لهذه المعلومات) هو القيمة الحقيقية التي هي أثمن بكثير 
من يد هذا اإلنسان وُقوته، فضًال عن اآلالت والموارد الطبيعية األخرى. وفي البالد المتقدمة يشكل 
العمال والموظفون الذين يستخدمون عقولهم وال يســتخدمون قوتهم البدنية نسبة 70% من مجموع 
العمالة(1). وبالتالي، فإن الشركات األكبر في هذا العالم (مثل: ميكروسوفت وإنتل وفودافون وديزني 

وغيرها) قيمتها في السوق أعلى بكثير جدًا من قيمة رأس مالها وممتلكاتها الفعلية.

٭ ٭ ٭

?á«Yô°ûdG  á«MÉædG  øe  (k’Ée)  äÉeƒ∏©ªdG  ôÑà©J  πg  :kÉãdÉK

تعريف المال عند المذاهب اإلســالمية هو: ما يميل إليه الطبع ويباح االنتفاع به (إال األحناف 
الذين لم يخرجوا المحرمات كالخمر مــن التعريف)، وأن يكون له قيمة بين الناس توجب الضمان 

على من أتلفه (إال األحناف كذلك، وقد اشترطوا إمكان الحيازة واإلحراز)(2).
وباعتبار هذا التعريف، فالســؤال هو: هــل المعلومات (مال) بناء على أن لهــا قيمة بين الناس 

وألنه ينتفع بها؟
ولكننا إذا نظرنا إلــى المعلومات في هذا العصر، وبالرغم أن للمعلومــات قيمة تبادلية وقيمة 

استعمالية وينتفع بها، إال أنها ال تنطبق انطباقاً تاماً على أي من التعريفات السالفة الذكر.
أما اإلباحة والتحريم فهي تتعلق بالظروف المحيطة وال تتعلق بأصل المعلومة. فالمعلومة عن الجيش 
في بلد إســالمي ـ مثًال ـ والتي يبيعها مواطن ألعداء أمته تعتبر حراماً، نظرًا ألن هذا العمل نفســه يعّد 
خيانة وتســليماً للمسلمين ألعدائهم، ولكن بيع هذه المعلومة جائز إذا كان بغرض إعالمي مشروع مثًال أو 

من أجل مصلحة األمة، واألمر يتوقف على الظروف، ولكنّ نفس المعلومة ال تكون حراماً أو حالالً.

 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2001. Making New Technologies  (1)
Work for Human Development, UNDP, New York, 2001، وبالعربيــة: منــذر واصــف المصــري، المعلوماتيــة واالنفجار 

المعرفي والشباب، المجلس األعلى للشباب، عّمان (األردن)، 2004.
راجــع: درر الحكام في شــرح مجلة األحكام، المــادة 126، تعريف المال، الجزء األول، صفحة 116. والملكية، عبد الســالم   (2)
العبادي. والمدخل إلى نظريــة االلتزام العامة، مصطفى الزرقا. والمدخل الفقهي العــام، مصطفى الزرقا. والملكية ونظرية 

العقد، محمد أبو زهرة.
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وأما مســألة الضمان على إتــالف المال فال ينطبق أيضــاً على المعلومــات، فالتلف ال يحدث 
للمعلومات، وإنما قد يحدث للنطاق الماّدي أو اإللكتروني (األسطوانات أو الشرائط أو األوراق) الذي 

يحمل نسخة من هذه المعلومات.
وأما اشــتراط (الحيازة) فال ينطبــق كذلك؛ ألن (األمــور المعنوية) كما يــرى األحناف أيضاً 

ال تدخل في المال، وضربوا لها األمثلة مثل العلم والصحة وغيرها(1).
ولكننا نرى أن (الحيــازة) للمعلومة تتم إذا كانت مخزونة في نطاق معين، وهذا النطاق إما أن 
يكون ورقياً أو على أســطوانات أو شرائط، كما مر، وهو في هذه الحالة تنطبق عليه شروط الحيازة 
والحرز وغير ذلــك، وإما أن يكون إلكترونيــاً، أي مخزن كوحدات كهرومغناطيســية أو ضوئية على 
شبكة أو قرص مركزي، وهي الحالة التي ال تحقق فيها (الحيازة) إال بكلمة السر أو مفتاح أو بصمة 

إلكترونية تحقق معنى (االمتالك الحصري)، إن صح التعبير.
وقد تكون المعلومة متاحة للعامة (مثل االختراعات أو األفكار المتضمنة في كتب أو على صفحات 
اإلنترنت)، ولكننا نرى كذلك أن وجود براءة لالختراع أو حقوق طبع على الكتاب أو صفحة اإلنترنت 

تجعل هذه المعلومة ملكاً لصاحبها تماماً مثل (الحيازة) في التعريف التقليدي.
وبناءً على ما ســبق، فالمعلومات التي هي أســاس االقتصاد المعرفــي أو الرقمي هي أموال لها 
قيمة تبادلية وقيمة اســتعمالية، وحيازتها تكون عن طريق براءة االختــراع أو ملكية فكرية إذا كانت 
عامة، وعــن طريق مفتاح إلكترونــي أو حرز على نطــاق التخزين إن كان نطاق فــي ملكية صاحب 
المعلومة، والضمان يكون فيها على من أتلف النطاق المادي الذي يحملها إن لم تتوفر نســخ أخرى 
لهذه المعلومات، أو على من أشــاعها إن كانت ســّرّية، أو على من خرق الحقوق الملكية الفكرية أو 

براءة االختراع إن وجدت.
وللشــيخ الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه (نظرات في الشــريعة اإلسالمية) رأي في (حقوق 

التأليف) قريب مما ذكر، وأنقله هنا للفائدة(2):
«... والراجح: أن المنافع أموال، وهذا على قول الجمهور؛ ألن المنافع تعتبر أمواالً لما احتجوا 
به، وبداللة الحديث الصحيح الذي رواه اإلمام البخاري في صحيحه عن ســهل بن سعد الساعدي، 
وفيه: «أن النبي ژ قال للرجل: هل معك من القرآن شـــيء؟ قال: معي ســورة كذا وســورة كذا. 
قــال ژ : اذهب فقد أنكحتها بما معك مـــن القرآن». وقد ترجم اإلمام البخــاري لهذا الحديث 
بقوله: «باب التزويــج على القرآن وبغير صــداق»، وقال ابن حجر العســقالني تعليقاً على ترجمة 

المراجع السابقة.  (1)
عبد الكريم زيدان، نظرات في الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، 2000م.  (2)
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البخاري: «أي علــى تعليم القرآن صداق مالي»، ثم قال ابن حجر بهذا الحديث، واســتدل به على 
جواز جعل المنفعة صداقاً، ولو كان تعلّم القرآن؛ وبهذا الحديث النبوي الشريف وبغيره من األدلة 
قالت الشــافعية والظاهرية والزيدية بمالية المنافع، وكذلك قول اإلمام أحمد بن حنبل في إحدى 
الروايتين عنه محتجاً بحديث الرســول ژ ، وألن تعليم القرآن أو ســورة منه منفعة معينة مباحة، 
فجاز جعلها مهــرًا كتعليمها نحوًا أو فقهاً، كذلك قال القائلون بجعل تعليم القرآن مهرًا للزوجة، أن 
يكون المهر تعليمها صناعة معينة أو يعلمها فقهاً أو لغة أو نَْحوًا أو غير ذلك من العلوم الشــرعية 
أو العلــوم المباحة. هــذا وقد جرى العــرف على اعتبار النتــاج الفكري، ومنه: وضــع المصنفات 
والمؤلفــات من المنافع ذات القيمــة المالية، وبالتالي يكون للمؤلف حــقّ مالي، وحق معنوي على 
مؤلفه. حقّ معنوي: بنســبته إليه وانفراده بحق نشره وتوزيعه، وحق مالي: يتمثل بقابلية هذا النتاج 
الفكري للمعاوضة المادية؛ والعرف يصلح أن يكون مصدرًا من مصادر التشريع ما دام لم يخالف 
نصاً شرعياً، وال مبدأ من مبادئ الشريعة اإلسالمية، وهو هنا لم يخالف شيئاً من نصوص الشريعة 

اإلسالمية ومبادئها...».
وال بد ـ بالتالــي ـ من اعتبار مالية المعلومــات وقيمتها في الفقه المعاصــر، بل وفي القانون 
الوضعي كذلــك. أما القيمة في الفقه المعاصر فأثرها في تحريــم التعدي على الملكية الفكرية أو 
بــراءة االختــراع المتعلّقــة بالمعلومة، إال مــا كان من مصالح أو ضــرورات تبيح ذلك على ســبيل 

االستثناء، وغير ذلك من أحكام المال، واألمر يحتاج إلى بحث واجتهاد واسعين.
وأما في القانون الوضعي فيترتب على اعتبار المعلومات ماالً آثارًا قانونية من ناحية اإلجراءات 
المعتمدة والعقود النافذة والدعاوى المتعلقة بها، بل ولهذا االعتبار أثر في تنمية االقتصاد المعرفي 

للبلدان التي تأخذ به كما سيأتي.

٭ ٭ ٭
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وُتقيـم قوة االقتصاد المعرفي بحســب طريقة البنك الدولي بما يسمى معدل االقتصاد المعرفي 
(واختصارهــا: KEI)، وهي الطريقة التي تعتمدها أغلب الدول اإلســالمية عن طريق معايير لقياس 

أربعة معدالت تحت كل منها تقع ثالث مقاييس، كالتالي(1):

:QÉμàH’G  ∫ó©e  ``  1

ويقاس كالتالي:
ًال: مقياس حصيلة مصاريف التســجيل لحقوق الملكية الفكرية والرخص المتعلقة بها في بلد  أو

معين (تحسب كرقم وأيضاً مقسومة على عدد السكان).
ثانياً: عدد بــراءات االختراع التي أجازها المكتب األمريكي (تحديــدًا) لالختراعات والعالمات 

المسجلة (وهي أيضاً تحسب كرقم ومقسومة على عدد سكان البلد).
ثالثاً: عدد المقاالت في المجالت العلمية في المجاالت اآلتية (فقط): الفيزياء، واألحياء، والكيمياء، 

والرياضيات، والطب المعملي، وأبحاث الطب، والهندسة والتكنولوجيا، وعلوم األرض والفضاء.

:º«∏©àdGh  ÖjQóàdG  ∫ó©e  ``  2

ل التدريب والتعليم فيقاس رقمياً كالتالي: أما معد
ًال: نسبة غير األّميّين لمن هم في الخامسة عشرة على األقل بحسب إحصاءات اليونسكو. أو

ثانياً: عدد الطلبة في الدراسة الثانوية بحسب إحصاءات اليونسكو.
ثالثاً: عدد الطلبة في الدراسة ما بعد الثانوية بحسب إحصاءات اليونسكو.

:äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ™«é°ûJ  ∫ó©e  ``  3

وهذا يقاس عن طريق اآلتي:
ًال: مقياس مؤسسة التراث (هيريتاج فاونداشن) لمعدل الحرية االقتصادية في البلد. أو

ثانياً: مقياس البنك الدولي لمدى (ترحيب) التشريعات المتعلقة بالسوق باالستثمار األجنبي.
ـ (سيادة القانون) في كل بلد. ثالثاً: مقياس البنك الدولي ل

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp :راجع التفاصيل وآخر اإلحصاءات على موقع البنك الدولي  (1)
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وهذا يقاس عن طريق األرقام اآلتية:
ًال: عدد التلفونات لكلّ ألف شخص من السكان. أو

ثانياً: عدد أجهزة الحاسوب لكل ألف شخص.
ثالثاً: عدد مستخدمي االنترنت لكل ألف شخص.

واألســئلة التي نطرحها اآلن هي: مــا هو الموقف اإلســالمي من هذه المعاييــر؟ وكيف يمكن 
لمقاصد الشريعة اإلسالمية أن تلعب دورًا في قبول أو رفض مكونات ونتائج هذا االقتصاد؟ بل كيف 
يمكن أن تلعب دورًا في السياســات التنموية اإلســالمية؟ هل نقبل معايير البنك الدولي كما هي أم 
نغيرها؟ ولماذا؟ وهل نقبل هذا التضخم في قيمة الشركات العالمية في المجتمعات اإلسالمية، رغم 

ما تعاني منه هذه المجتمعات من أزمة في ما يدخل في «الضرورات» في علم المقاصد؟

٭ ٭ ٭

á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e  º¡°ùJ  ∞«c  :kÉ°ùeÉN
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لالقتصاد المعرفي ســلبيات كلها تتعلق بممارســات اقتصاديــة غير عادلة واســتغالل األغنياء 
للفقراء يمكن لمنظومة حقوق اإلنسان المتمثلة في مقاصد الشريعة أن تتالفاها، وإن فشلت منظومة 
حقوق اإلنسان المعروفة اليوم في ذلك. ذلك أن الشــريعة قد قصدت إلى تحقيق العدل والمساواة 
بين البشــر كأصل أصيل فيها، قال تعالــى: ﴿  U T S R Q ﴾ [الحجــرات: 13]، وحديث 
النبي ژ : «أال ال فضل لعربي على عجمي وال لعجمي على عربي وال ألحمر على أسود وال ألسود 

على أحمر إال بالتقوى، إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم»(1).
بل إن اهللا 8 قد أرســل الرســل وأنزل الكتب إلقامة العدل، قال تعالى: ﴿  ! " # 

$ % & ' ) ( * + ﴾ [الحديد: 25].

ومعاني العدل والمســاواة هذه يمكنها ـ على وجه التحديد ـ أن تســهم فــي تالفي العيوب في 
حركة االقتصاد المعرفي اليوم، وذلك كالتالي:

رواه البيهقي كما عزاه المنذري في الترغيب والترهيب، وهو صحيح.  (1)
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الخلل في تحديد االستراتيجيات والسياسات بحســب األولويات الصحيحة من مظاهر االقتصاد 
العالمي المعاصر، خاصــة في ما يتعلق باالقتصاد المعرفي. ماذا تفيد ثــورة المعلومات حين تدخل 
شــركات االتصاالت الجوالــة ـ مثًال ـ مجتمعــات أفريقية أو آســيوية معينة، النــاس فيها معدومون 
ال يجدون ما يأكلون وتفتك بعقولهم ونفوســهم المخدرات والحروب والتغيــرات المناخية الكارثية؟ 
وماذا تنفع المعلومات حيــن تعمل حكومات جاهدة على إدخال اإلنترنت العالية الســرعة عن طريق 
األقمــار الصناعية إلى قرى نائيــة، والناس فيها ليــس عندهم كهرباء ومعظمهــم أميون ال يقرأون 

وال يكتبون أصًال؟!

التفكير المقاصدي ـ في شــكليه القديــم والمعاصر ـ هو تفكير ُبني على فهم إســالمي أصيل 
لألولويات. فالضرورات ُتقدم على الحاجيات، التي بدورها تجّب التحســينات. والضرورات تتفاوت، 
م  م على حفظ المــال، وحفظ النفس مقد م على حفظ العقــل، وحفظ العقل مقد فحفــظ الدين مقد
أيضاً على حفظ المال، وهكذا. والفروض أولى من السنن، وفروض العين أولى من فروض الكفاية، 
وحقــوق المكلفين التي تقوم بها حياتهم أولى ـ في ميزان الشــرع ـ من حــقّ اهللا المجرد الذي هو 
عبادة محضة، ودرء المفاســد مقدم على جلب المصالــح، والمصلحة الكبيرة أولــى من المصلحة 
الصغيرة، وُتغتفر المفســدة الصغيرة من أجل دفع مفســدة كبيرة، والكيف أولى من الكم، وهكذا. 
نة، وأساســها الفلسفي تساوي  وهذه الترتيبات لألولويات أساســها الشــرعي نصوص الكتاب والس

ـ . الناس جميعاً في فطرتهم، وأساسها القيمي العدل وهو مبدأ شرعي أصيل ـ كما مر 

وبناء على هــذه األولويات، فإن بعض المعايير العالمية لقيــاس التقدم نحو االقتصاد المعرفي 
مثل ـ عدد المواطنين الذين يمتلكون حواسيب آلية أو خطوط هاتف جوالة ـ ال بد أن يؤّخر في سلم 
االهتمام والتخطيط االســتراتيجي اإلســالمي، على أن ُيرّكز أوالً على اإلصــالح التعليمي واألخالقي 
الذي يحفظ على الناس ـ أول ما يحفظ ـ نفوسهم وعقولهم ونسلهم، بصرف النظر عن مدى تأثير 

هذا التركيز على تقييم البنك الدولي وأرقامه.

ثم إنه ال بد من التركيز على المعرفة و«الكيف» في التفكير قبل التركيز على «كم» المعلومات 
دة الذي ُتحَشــى به عقول التالميــذ، فالكيف أولى من الكم في ميزان اإلســالم. وال بد من  المجر
التركيز على الصناعات الصغيرة واألشكال البســيطة الرخيصة لتطبيق التقنيات، قبل التركيز على 
الشــركات العمالقة التي تنتج سلعاً استهالكية تحســينية غير ضرورية وال حاجية، وتطبيقات معقدة 
وغاليــة الثمن للتقنيات الحديثــة. وهكذا يمكن للتفكيــر المقاصدي أن يرتب أولويات السياســات 

التنموية بشكل أكثر إنسانية وعدالً.
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والدول اإلســالمية حين تبني السياسات التنموية والمعلوماتية فيها على أساس معايير البنك 
الدولــي الخاصة بمعدل االقتصاد المعرفــي ـ من دون تعديلها بناء على نظرة إســالمية أصيلة ـ 
ينتهي بهــا الحال إلى إخالل باألولويات اإلســالمية وإعطاء الوقت والمــال والجهد لألقل أهمية 

ـ شرعاً ـ من األمور.
وفي مــا يلي مقترحات محــددة مختصرة لتعديل معــدل االقتصاد المعرفي للبنــك الدولي بما 

يتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية:

معدل االبتكار:
ال ينبغي أن يرتبــط هذا المعدل بالكّم الذي يســجل فــي مكتب االختراعــات أو مكتب حقوق 
الملكية (ســواء فــي الواليات المتحــدة أو غيرهــا)، وإنما ينبغــي أن يرتبط بمقيــاس ألهمية هذه 

المخترعات وَجوْدتها وليس فقط بالكمية، فالكيف أولى من الكم في ميزان اإلسالم.

والكيف هذا ال بد أن يقاس بمدى تحقيق هذه المخترعــات الجديدة لمصالح األمة العليا 
وأولوياتها من فروض عين وفروض كفاية، وأن تعطى األفكار التي تتعلق بالضرورات واألساسيات 
وزناً أكبــر من األفــكار التي تتعلــق بالحاجيــات واالســتهالكيات، ثــم تأتي أخيــرًا النوافل 

والتحسينيات.

وال ينبغي لزيادة عدد الســكان في بلٍد ما أن تؤثر ســلباً على معدل االبتكار فيها، وإنما يقاس 
معدل االبتكار بحسب الجودة من دون اعتبار لعدد السكان.

كمــا ال ينبغي قصر المقاالت العلمية على مجاالت معينة (تخدم باألســاس الشــركات العالمية 
للتقنيات والتســليح والخدمــات نحو المزيــد من الثــروات!)، وإنمــا المعرفة واألفــكار واألبحاث 
والمخترعات في كل المجاالت: علمية وفنية وسياسية واجتماعية وفلسفية وقانونية ورياضية وغيرها، 

وهي كلّها مما ينمي االقتصاد المعرفي وقدرات (االبتكار) عند الناس.

معدل التدريب والتعليم:
وينبغي أن تعتبر اإلجراءات والمعايير التي تحفظ العقل كما اعتبرت المعايير واإلجراءات التي 
ية وعــدد الطلبة في مراحل التعليم المختلفــة معايير لقياس تنمية  تنمي العقل وتدربه. فنســبة األم
العقل، ولكن ينبغي أن ُتضاف إليها المعايير اإلســالمية التي تحفظ العقل ووعي اإلنسان من الخلل 
رات، ومعايير أخرى ترتفع مع انخفاض  والفســاد، كمعايير ســالمة الناس من المســِكرات والمخد

هجرة العقول وقلة تغيب الطلبة عن الحضور في المدارس أو الجامعات، وقس على ذلك.
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معدل تشجيع المؤسسات والشركات:
وهذا المعدل ال ينبغي له أن يقاس بحسب إحصاءات المؤسسات المتعلقة (بالحرية االقتصادية)؛ 
ألن هذه المؤسســات ـ مع كل االحترام لمهَِنيتها ودقتها ـ إنما تقيــس هذه المعايير بناءً على مصالح 
المســتثمر في الشــركات المعولمة، ال المواطــن العادي، بل وال تفصــل بين األنــواع المختلفة من 
االســتثمار في الضرورات مــن بنية تحتيــة وتنمية بشــرية وما يســاعد في ذلــك، والحاجيات من 
استهالكيات يمكن أن يستغني عنها الناس أو عن بعضها، وكماليات هي أقرب ما تكون إلى الرفاهيات 

التي يمكن للناس االستغناء عنها من دون ضرر بالمعرفة أو االقتصاد الرقمي أو غير الرقمي.

معدل البنية التحتية التكنولوجية:
وعلى ذلك، فال ينبغــي أن تقاس (البنية التحتية) عن طريق أعداد أجهزة الهاتف والحاســوب 
اآللــي واإلنترنت فقط، وإنمــا ينبغي أن يدخل فــي ذلك ضــرورات أولية، مثل الكهربــاء والطرق 

والمواصالت.
كما ينبغي أن يعّدل مقياس استخدام اإلنترنت من كونه يقتصر على أعداد المستخدمين وسرعة 
الشبكة إلى كيفية استغالل هذه الشبكة وأنواع التطبيقات والصفحات المنشأة والمستدعاة من خالل 
الشــبكة، وهذه اإلحصاءات يمكن حسابها مباشرة عن طريق الحواسيب المركزية في نقاط االتصال 

الرئيسية في تلك الدول.
والخالصة: ينبغي تقسيم المعايير العالمية لقياس التقدم نحو االقتصاد المعرفي إلى ما يتعلّق 
بالضــرورات والحاجيات والكماليات، وإعطاء كل مســتوى وزناً أعلى من المســتوى األقل أهمية في 
حســاب المعدالت. كما ينبغي تقديم الكيف على الكَّم في هذه المعايير وربطه بمصالح األمة الُعليا 

وضروراتها الملحة.
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هناك نوعان رئيســان من الملكيــات الفكريــة يتعلقان باالقتصــاد المعرفــي، أال وهما: براءة 
ا براءة االختراع فهي تســجيل ملكيــة فكرة معينة ـ محليّــاً أو دوليّاً ـ  االختــراع، وحقوق الطبع. فأم
ال يحق ألحد أن يستخدم هذه الفكرة إال باتفاق مع مالكها. وأما حقوق الطبع فهي ملكية على المادة 
الِعلميّة نفســها من دون األفــكار التي ترد فيهــا على التفصيــل. والثروات الضخمــة التي حققتها 

الشركات العمالقة في مجال المعلومات هي بسبب حقوق الملكية هذه باألساس(1).

http://www.arabpip.org راجع: اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية  (1)
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ولكنّ هذه الحقوق على المعلومات واألفكار تعارضت في ذهن بعض الناس مع تعريف المال في 
الفقه بدعوى أنه (ال يشــمل األمــور المعنوية) ـ كما مــر ـ مما جعل بعض المفتيــن يفتي بإهدارها 
وإباحة التعدي علــى الملكية الفكرية بكل صورهــا، خاصة في مجال تقنيــات المعلومات والبرامج، 
وهذا خطــأ تصدى له أهل العلم والمجامع الفقهية(1)؛ فمجلس المجمع الفقهي اإلســالمي في دورته 
التاســعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم اإلســالمي في مكة المكرمة في الفترة من يوم الســبت 12 
رجب 1406هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ ، قد نظر في موضوع حقوق التأليف لمؤلفي الكتب 

والبحوث والرسائل العلمية:
هل هي حقوق ثابتة مملوكة ألصحابها؟

وهل يجوز شرعاً االعتياض عنها والتعاقد مع الناشرين عليها؟
وهل يجوز ألحد غير المؤلف أن ينشــر كتبه وبحوثه ويبيعها من دون إذنه على أنها مباحة لكل 

أحد، أو ال يجوز؟....
وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي:

إن الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشــر بالمطابع التي تخــرج منه اآلالف المؤلفة من  ـ  1
النســخ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إال االستنســاخ باليد، وقد يقضي 
الناســخ ســنوات في استنســاخ كتاب كبير ليخرج منه نســخة واحدة كان الناسخ إذ ذاك 
يخدم العالَم المؤلَف حينما ينســخ بقلمه نســخة أو عدة نســخ لوالها لبقــي الكتاب على 
ضاً للضياع األبدي إذا تلفت النســخة األصلية، فلم يكن نسخ  نســخة المؤلف األصلية معر
الكتاب عدواناً على المؤلف واســتثمارًا من الناســخ لجهود غيره وعلمــه، بل بالعكس كان 

خدمة له وشهرة لعلمه وجهوده.
أما بعــد ظهور المطابع، فقد أصبح األمر معكوســاً تمامــاً، فقد يقضي المؤلــف معظم عمره في 
تأليف كتاب نافع، وينشــره ليبيعه؛ فيأخذ شخص آخر نسخة منه فينشــرها بالوسائل الحديثة طبعاً أو 
تصويرًا، ويبيعه مزاحماً مؤلفه ومنافساً له، أو يوزعه مجاناً ليكسب بتوزيعه شهرة فيضيع تعب المؤلف 
وجهوده، ومثل ذلك يقال في المختــرع. وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف واالختراع 
حيث يرون أن جهودهم ســينهبها ســواهم متى ظهرت ونزلت الميدان، ويتاجر بها منافساً لهم من لم 
يبذل شــيئاً مما بذلوه هم في التأليــف أو االبتكار. فقد تغير الوضع بتغير الزمن وظهور المســتجدات 
فيه، مما له التأثير األساسي بين ما كان وما صار، مما يوجب نظرًا جديدًا يحفظ لكل ذي جهد جهده 

 ،www.ibadhiyah.net وموســوعة الفتــاوى: حقوق الملكية الفكريــة .http://www.islamonline.net :راجع فتــاوى مختلفة في  (1)
وغيرها.
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وحقه. فيجــب أن يعتبر للمؤلف والمختــرع حقّ في ما ألــف أو ابتكر، وهذا الحق هو ملك له شــرعاً 
ال يجوز ألحد أن يسطو عليه من دون إذنه، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى 
منكر شرعاً، أو بدعة أو أي ضاللة تنافي شريعة اإلسالم، وإال فإنه حينئذ يجب إتالفه وال يجوز نشره.

وكذلك ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف وال لغيره تعديل شيء في مضمون الكتاب أو تغيير 
شــيء دون موافقة المؤلف، وهذا الحق يورث عن صاحبه ويتقيد بما تقيــده به المعاهدات الدولية 
والنظم واألعراف التي ال تخالف الشريعة، والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيماً 
وجمعاً بين حقه الخاص والحق العام، ألن كل مؤلف أو مخترع يســتعين بأفكار ونتاج من سبقوه ولو 

في المعلومات العامة، والوسائل القائمة قبله.

أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مســتأجرًا من إحدى دور النشــر ليؤلــف لها كتاباً، أو من 
إحدى المؤسســات ليخترع لها شــيئاً لغاية ما، فإن ما ينتجه يكون من حقّ الجهة المســتأجرة له، 

ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما مما تقبله قواعد التعاقد.

وَمجمع الفقه اإلســالمي الذي انعقد في دولة الكويت في دورته الخامسة في الفترة من 1 إلى 
6 جمادى األولى 10/1409 (ديسمبر 1988م) قد أفتى بالتالي:

(أوًال: االســم التجاري، والعنوان التجاري، والعالمة التجاريــة، والتأليف واالختراع أو االبتكار 
ــة ألصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة ماليــة معتبرة لتمول الناس لها.  هي حقوق خاص

وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فال يجوز االعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في االسم التجاري أو العنوان التجاري أو العالمة التجارية ونقل أّي منها 

بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حًقّا ماليّاً.
ثالثاً: حقــوق التأليف واالختــراع أو االبتكار مصونة شــرعاً، وألصحابها حــقّ التصرف فيها، 

وال يجوز االعتداء عليها).

والحق أن القضية تحتاج إلى توزان بين مقصدين: األول هو حفظ المال، وقد صارت هذه 
األفــكار أو المخترعات البرمجيــة أمواالً ومنافــع في حد ذاتهــا، كما أفاض وأجــاد العلماء، 
والمقصد الثاني هو تحقيق العدل بمنع االســتغالل واالحتكار، وقــد أصبحت بعض هذه األفكار 
ت حتى نزلت  والتقنيات واألجهزة المبنية على أساســها بمثابة الضرورات أو الحاجات التي عم

منزلة الضرورات.
ومنهــج التوازن بين هذين المقصدين يقتضي اتخاذ تدابير لئال تــؤّدي هذه (الملكية الفكرية) 
لما هو ضروري لحياة الناس إلى اإلضرار بالفقراء ـ أفرادًا أو جماعات أو دوالً ـ خاصة مع االنتشار 



فـــقــــه الــتــوقــــع778 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

الهائل للمنتجات التي ُبنيت على هذه األفكار كأجهزة الحاســوب واالتصــال وغيرها، والتي أضحت 
تدخل في نطاق الضرورات التي ال تقوم الحياة المدِنية إال بها.

:πaÉμàdG  ó°ü≤e  ≥jôW  øY  (á«ªbôdG  Iƒ¡dG  ô«°ùéJ)  á«ªbôdG  IƒéØdG  ≥««°†J  ``  3

والفجوة أو الهوة الرقمية معناها فارق اإلمكانات بين األغنياء والفقراء الذي يظهر في امتالك 
األغنياء للتقنيات الحاســوبية فــي الوقت الذي يحرم منهــا الفقراء ال لســبب إال لفقرهم وضعف 
اقتصاداتهــم، وهي هوة موجودة على مســتوى المجتمعات داخليــاً (مثًال الهــوة الرقمية بين البيض 
والســود في المجتمع األمريكي)، وعلى مســتوى الدول والقارات (مثًال الهوة بين الغرب بشكل عام، 

وأفريقيا وأمريكا الجنوبية بشكل عام).
واجتهاد عمر ƒ بالمقاصد في فهم آية ﴿   n m l k j i h ﴾ [الحشــر: 7] ينطبق 
على هــذا الواقع. فالتقريب بين الطبقــات، وهو «المقصد» الذي نادى به غيــر واحد من الباحثين 
المعاصرين(1)، ينبغي أن يتم في المال بمعنى الممتلكات المادية، والمال بمعنى المعلومات والمعارف 
على حد سواء، خاصة وقد أصبحت لهذه المعلومات قيم تبادلية واستعمالية، كما ّمر. وكال النوعين 

من التقريب يساهم في تضييق الفجوة الرقمية المذكورة.

?»aô©ªdG  OÉ°üàb’G  á«ªæJ  »a  á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e  º¡°ùJ  ∞«c  ``  4

لدولـــة ماليزيا تجـربــة رائدة في هــذا المجال حيث جعلــت من أولوياتهــا في تنمية 
االقتصــاد المعرفي التركيز على مقاصد الشــريعة فــي التعليم اإلســالمي(2)، باإلضافة إلى 
التركيز على إنتاج األجهــزة واألفكار، والتعليم بكل مراحله، وتضييق الفجوة الرقمية وغيرها 
من األولويات، وكلّها أســهمت في لحاق ماليزيا باالقتصاد المعرفي وريادتها فيه على مستوى 

العالم اإلسالمي.
أما عن كيفية تأدية مقاصد الشــريعة لدور إيجابي في تنمية االقتصاد المعرفي، فذلك تقترحه 

النقاط التالية:

مثًال: هادي خسروشاهي، «حول علم المقاصد الشــرعية وبعض أمثلتها التطبيقية»، مقاصد الشريعة اإلسالمية: دراسات   (1)
في قضايا المنهج ومجاالت التطبيق، تحرير: محمد العوا، لندن: مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية، 2006م.

siteresources.worldbank.org/INTMALAYSIA/Resources/Malaysia-Knowledge-Economy2007.pdf :راجع مثًال  (2)
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1 ـ منهج التفكير المقاصدي:
مقاصد الشــريعة نفسها هي معرفة بشرية نتجت عن اســتخالص ألفكار وقيم ومبادئ من وعاء 
(المعلومــات) المتناثرة عن الشــريعة وأحكامها ونصوصهــا، حيث صيغت هــذه المعلومات في هذه 
المعاني المقاصدية. فالمنهج المقاصدي في التفكير ـ بأســئلته المتتاليــة ـ هو منهج يخرج بالعقل 
المســلم من طريقة التفكير الذرّيــة أو التجزيئية إلى طريقة تفكير كلية شــاملة، ومــن الثنائيات 
المنطقية التقليدية إلى مســتوى أعلــى من التفكير أو التأمل الفلســفي أو الغاِئّي، ويشــكل منطلقاً 

للتطوير واالبتكار واالختراع.
ومقاصد الشريعة تقدم أيضاً منهجاً وسطياً بين طرفين كالهما يحاول أن يستحوذ على التفكير 
اإلسالمي المعاصر، وكالهما له خطره وأثره السلبي، أال وهما المنهج الحرفي الظاهري، والمنهج 

التفكيكي التأريخي.
ا المنهج الحرفي فيرفــض كل جديد ولو كان نافعاً من الناحية الدنيوية وال شــيء فيه من  أم
الناحية الشــرعية، ويتوسع كثيرًا في األخذ بســد الذرائع منهجاً أصلياً وليس استثنائياً. والمحصلة 
هي ســّد وتضييق لكثيــر من األدوات واألفــكار واألنظمة التــي يمكن أن تكون نافعة وتســاهم في 
االقتصاد بنوعيه القديم والجديد، مثل تحريم اإلنترنت والبث الفضائي وما يتعلق بهما من تقنيات، 
نظرًا إلى ما قد يطرأ بسبب ذلك من مفاسد، رغم ما يتعلق بها من مصالح مصيرية في االقتصاد 

الرقمي الجديد.
و«المقاصديون» من العلماء والمفكرين اإلســالميين يوازنون بين ســد الذرائع لدرء المفاســد 
والمضــار، وفتــح الذرائع لتحقيــق المصالح والمقاصــد، فيحاربون مــا قد تؤدي إليــه تكنولوجيا 
االتصاالت الرقمية من مفاســد ويدعون إلى حلول لهذه المشــكالت؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
هم يفتحون أبواب هذه التقنيات من أجل تنشــيط األفكار المبتكــرة، والتواصل بين الناس لتحقيق 
المصالح المختلفة، ودعم اإلعالم البديل، ونشر الرأي والفكر للعامة، وغيرها من المنافع األكيدة.

والمقاصد ـ أيضاً ـ تقدم منهجاً للفتوى في ما يســتجد من معامــالت تتعلق بهذه التقنيات قد 
ال يحسن المنهج الحرفي التعامل معها.

ا المنهج التفكيكــي التأريخي، فيريد أن «يؤرخ اإلســالم» بمعامالته وتراثــه، بل وعباداته  وأم
وقيمه وعقائده جميعــاً، بحجة اللحاق بالعصــر وتغيّر الزمان وتطور تعريف األخــالق بل والعقائد. 
وينتهي أصحاب هذه النظرية إلى تبني أنماط حياة غريبة على اإلســالم والمســلمين ال تقودهم إّال 
إلى التبعية الذليلــة لغيرهم والنقل األعمى عنهم، بل والقعود عن المشــاركة فــي العالم الجديد 

الذي أضحى قرية صغيرة ال بد لكل سكانها أن يشاركوا في صياغة ثقافتها.
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والمقاصد تحمي مــن ذلك «التأريخ» التام لإلســالم عن طريق التوازن بين الوســائل التي 
يجوز عليها التغيــر و«التأرخ»، والمقاصد والكليــات والقطعيات في الدين الثابتــة. فإبرام العقد 
ـ مثًال ـ عن طريق افتراق البائَعين وســيلة قد تتغير إلى نقرة على مفتــاح إلكتروني اليوم، ولكن 

هدف التراضي ثابت.

وبالتالــي فالمقاصد تقّدم منهجاً بل وفلســفة تقــوم عليها قضية وجود األمم اإلســالمية كأمم 
تميّزها ثقافة، هي من ناحية لها شــخصيتها التي ال تذوب في غيرها، ومــن ناحية أخرى ال تنعزل 
على حرفيات وظروف تاريخية وتجمد عليهــا، بل تدور مع المتغيرات حول الثوابت، ومع الفروع حول 

األصول، ومع الجزئيات حول الكليات.

2 ـ مقصدي حفظ العقل وتنمية العقل:
مقصد حفــظ العقل يحمي العقل اإلســالمي مــن الســلبيات المختلفة مثل المســكر والمخدر 
ـ «تنمية» العقل  وغيرهما، كما مــر. أما من الناحيــة اإليجابية، فمفهوم حفــظ العقل هو مفهــوم ل

ن كتبوا عن هذا المقصد حديثاً. وتطويره ونماء الملكات الفكرية، على حد تعبير غير واحد ِمم

 M L K ﴿ ،وتبدأ تنمية العقل للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء بالدعوة إلى العلم
O N ﴾ [العلق: 1]؛ فاإلســالم دعوة للقــراءة وتحصيل العلــم ونماء العقل. ولكــن الواقع يبين أن 
غالبية المســلمين أميّون، ويزيد الطين بلة أن المتعلمين منهم يكونــون ـ في أحيان كثيرة ـ أنصاف 
أّميّين ال يحسنون اســتثمار ما تعلموه أو قرأوه، فضًال عن اســتخدام تقنيات المعرفة الحديثة، وهم 

ـ . بالتالي أّميون حاسوبياً ـ كما هو المصطلح المعاصر 

ولكن تنمية العقل هي مقصد ضروري من مقاصد الشــريعة، يمتد إلى ما وراء تحريم المسكر 
والمخّدر إلى فرض طلب العلم على كل مســلم ومســلمة، والحّض على الســياحة فــي طلب العلم، 
والجهد في تحصيله، واإلتقــان في فهمه، وتحكيم العقل في األمور ونبذ تقليد اآلخرين ـ ســالطين 
ـ ، والتفكير في خلق اهللا والسنن الجامعة التي تحكم هذا الخلق، وغيرها من  كانوا أو آباء وأجدادًا 
فرائض ومستحبات اإلسالم التي تنّمي العقل وتســاعد في إنشاء العقلية العلمية التي تبدع في صنع 
المعرفة واســتغالل المعلومات. فالمســلمون هم الذين صنعوا النهضة األوروبية في القرون الوسطى 
فالســفًة ورياضيين وكيميائيين وأطباء وفلكيين ومعماريين، وغيرهم في شــتى مناحي الحياة. ولكن 
المســلمين قد توقفوا في هذا العصر عن المســاهمة في تطور العلوم، اللهــم إال المهاجرين منهم 
والدارســين في البالد التــي أغلبها من غير المســلمين، وهم عنصــر قوة في االقتصــاد المعرفي 

المعاصر إال أن البالد األصلية لهؤالء ال تستفيد منهم بقدر ما تستفيد منهم أوطانهم الجديدة.



د. جاسر عودة 781االقتصاد المعرفي ومقاصد الشريعـة

3 ـ مقصد الحرية:
ومن مستلزمات انتعاش االقتصاد المعرفي إتاحة الفرصة لكل الناس في التواصل والتعبير عن 
أفكارهم بل ونقد ما يعنّ لهم نقده من سياسات اقتصادية أو تنفيذية أو قضائية أياً كانت. والحرية 

«مقصد أصيل من مقاصد الشريعة» على حد تعبير الطاهر بن عاشور في مقاصده(1).

وقد أفرد ابن عاشــور لهذا المقصد باباً فــي كتابه تحت عنوان «مدى حريــة التصرف عند 
الشــريعة»، فّصـل فيه معنى الحرية التي يتشوف إليها الشــارع ـ بتعبير الفقهاء ـ باإلضافة إلى 
العتق، وهو «تمكن الشــخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشــاء من دون معارض»(2)، وهو 
معنى أصيل ناشئ عن فطرة البشر التي فطرهم اهللا عليها ويتحقق فيه معنى المساواة بين البشر 
(الذي هو من مقاصد الشريعة األصيلة أيضاً). ويستشهد الطاهر بن عاشور بقول عمر ƒ : «متى 
اســتعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا» على أن الحرية أمر فطري ال يحلّ لإلنسان حتى 
أن يختــار إبطاله بأن يختار أن يســترق نفســه مثًال أو أن يســترق اآلخرين لديــن أو غيرها من 

الحاجات اإلنسانية الطبيعية.

وقد أفاض اإلمام ابن عاشــور فــي تفصيل هذه الحريات اإلســالمية ودلّل عليهــا، من «حرية 
االعتقادات» و«حرية األقوال» إلى «حرية األعمال» و«حرية التصرف»(3).

فإطالق كل هذه الحريات هو عين ما يتطلبه االقتصاد المعاصر من أجل تبادل أوسع للمعلومات 
والمعارف، وكسر احتكار الشركة العمالقة وبعض وســائل اإلعالم والنشر للمعلومات، وفتح األبواب 
للجماهير في التواصل والتعبير الحر عن آرائهم وبالتالي االشتراك واالندماج في تكنولوجيا االتصال 
وحيازة عضوية نــوادي المشــتركين والمتواصلين على الشــبكة الذين أصبح الكثيــر من الخدمات 

والمميزات تتعلّق بهم وحدهم من دون غيرهم.

4 ـ بين «العولمة» و«العالمية» (التي هي من مقاصد الشريعة):
ومما يمكن لمقاصد الشــريعة العامة أن تضيفه إلى فكرة االقتصــاد المعرفي فكرة «العالمية» 
و«األخوة اإلنســانية»، ﴿ O N M L ﴾ [الحجرات: 13]. فهناك فرق بين «العولمة» التي 
يقصد بها تذويب العالم فــي الثقافة الغربية (األنجلوساكســونية) على حســاب خصوصيات الناس 
ها عولمة إن شــئت ـ التي تنادي بأن يستفيد البشر من  الدينية والثقافية، وبين «العالمية» ـ أو سم

مقاصد الشريعة، محمد الطاهر بن عاشور، ص 183.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)
المرجع السابق نفسه.  (3)
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النتاج البشري الصالح في الشــؤون كلها، وأن يحترموا اختالفاتهم كســنة من سنن اهللا في خلقه، 
وأن يتفقوا على كلمة ســواء مــن إحقاق الحق والتعــاون على الخير، وهو المعنى الــذي يوافق عليه 

اإلسالم بل يتبناه ويحض عليه.
واإلســالم يمكنه أن يقدم الكثير للبشــرية عامة وللغــرب خاصة، حتى في هــذا الزمان الذي 
ضعف فيه المســلمون، كُحْســن التعامل مع األقليات، وشــعائر الصدقة واإلحســان كالزكاة والوقف 
وكفالة األيتام وغيرها، ورعاية المســنين والمرضى واألسرى والعوزى عامة واآلباء واألمهات خاصة، 
واحترام البيئة بما فيها من مخلوقات، وغيرها الكثير من المعاني التي هي من اإلســالم وَبُعد عنها 

الناس، خاصة المسلمين ولألسف الشديد.

٭ ٭ ٭

á``ª`JÉ`N

إذًا، فالمقاصد الشــرعية ـ عامة وخاصة، كلية وجزئية ـ يمكن أن تلعب دورًا ـ على المســتوى 
التنظيري الفلســفي والعملي التطبيقي ـ في أن يدخل المســلمون عصر االقتصاد المعرفي كُمسهمين 
فيه، ومضيفين إليه بــدالً من أن يدخلوه كمســتهلكين وعالة عليه، وأن تســهم مقاصد حفظ العقل 
ــة وغيرها من المقاصد، فــي إحداث التوازنــات المطلوبة بين حقوق  وحفظ المــال والعدل والحري
األغنياء والفقراء، ووضع أولويات السياســات التنموية في نصابها الصحيــح، وإضفاء تعددية وروح 

التعايش على مفهوم العولمة واالقتصاد المعرفي.
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رئيس قسم الدراسات والبحوث بمكتب اإلفتاء، 
وزارة األوقاف بسلطنة عمان

á``Ä`Wƒ``J

الحمــد هللا رّب العالمين، والصالة والســالم على أشــرف الخلق أجمعين، وعلــى آله وصحبه 
أجمعين، أما بعد:

فالناظر في أحوال المجتمعات اإلنسانية يجد الفقر قد كشر عن أنيابه الَعَصل، فنهش أوصالها 
وفرى أديمها، فاستحالت همسات البطون الجائعة هديرا أصّم آذان طواغيت المال.

وطرقت اإلنســانية تبحث في الســراب عن الحلّ، وطفقت تتخذ من الحيل ما تســتطيع ِإال من 
موضع الحلّ األصلي فما عادت ِإال بسراب بقيعة.

ة بسيوفها. وقرصات الجوع المؤلمة قد تحيل جموع الفقراء إلى ثكنات عسكرية تفري األم
وبذل الناس جهودًا جبارة بغية الوصول إلى مناهج اقتصادية تســتأصل شأفة الفساد، بيد أنهم 
ل إليها عقل  ي حنين فلم يحصلوا على شــي ذي بال، وكان من ضمن المناهــج التي توصعادوا ِبُخف
اإلنســان أخيرًا النظرية الرأسمالية وبعدها جاءت النظرية الشــيوعية، وكال النظريتين يصدق على 

كل منهما «كالمستجير من الرمضاء بالنار».
واإلســالم دين الفطرة ـ الذي طالت حلوله كل معضلة ـ ال بد أن تكون لــه كلمته التي َتجتث 
شجرة الفساد من جذورها، ﴿ U T S R Q P ﴾ [األنعام: 38]، ولذا جاء هذا البحث ليشكّل 

جزءًا من تلك الكلمة بإذن اهللا تعالى، واهللا الموفق.

٭ ٭ ٭
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ال شك أن للخصائص االقتصادية أهمية سامقة تتجلى للناظرين، ولذلك من المهم أن ُتستجمع 
طاقات العقل لتفجر لنا بحارًا تتدفق ببيان خصائص االقتصاد اإلسالمي، ال سيما بعد تهاوي النظام 
الشيوعي وتبعه النظام العالمي «الرأسمالي»، فهو يطرق اآلن بمطارق الفطرة، ويسير ِبخطى حثيثة 

نحو الغاية نفسها التي سار عليها النظام السابق.
وهذه الخصائص لها أهميتها البالغة، ال سيما في هذه اآلونة، وذلك ِلما يلي:

هي لبنة في بناء اإلعجاز التشــريعي: وهذا اإلعجاز يدرس أســرار التشريع في المجاالت  ـ  1
المختلفة ويكشــف خصائصها، ومجال االقتصاد جانب حيوي؛ فهو عصب الحياة المعاصرة 
ـ ، واإلسالم لم يعتن بالنظرية فقط، َوِإنَما جسد النِبّي ـ صلوات اهللا وسالمه  ـ كما يقولون 
عليه ـ هذه األنظمة تجســيدًا حياً في ســيرته العطــرة وكانت حياته تنيــر للناس دروبهم 

المظلمة في مختلف الجوانب بالصورة التطبيقية العملية ال بمجرد التنظير.
هي وسيلة دعوة إلى اإلسالم لقدرته على حلّ المشكالت العالمية، وكلمة اإلسالم ال بد أن  ـ  2

تعلو في كلّ مكان، ال سيما وهي تمتلك وســائل الجذب الذاتية، ِإال أن تلك الوسائل تفتقر 
إلى من ينفض عنها الغبار، ويجليها للناظرين.

تحريك النشاط الفقهي: إذ ُيمكن أن تتباين أقوال الفقهاء بناء على استحضار الخصائص،  ـ  3
فالظاهــر أن الفاروق ـ رضوان اهللا عليه ـ كان مســتحضرًا لمقصد تعميــم المال في منع 
الســواد، ومنع المؤلفة قلوبهم، وفــي منع الوالة مــن االتجار، وال يقال بــأن الخصائص 
ال ترقى إلى مصــاف الحجج حتى تتربع تلك المكانة؛ ألَن الظاهر ـ واهللا تعالى أعلم ـ أن 
أمشــاج الخصائص ممتزجة بأمشــاج المقاصد، وتربطها وشائج بعلل الشــريعة التي بينها 
األصوليون في مباحث القياس، وال شك أن للمقاصد والقياس دورًا في تسيير دفتي الفقه.

وبناء على ذلك فدراسة الخصائص ضرورة ال محيص عنها، ولها مبرراتها العلمية، بل قد ترقى 
إلى مســتوى الوجوب؛ ألَن «ما ال يتّم الواجب ِإال به فهو واجب»، والوســيلة ترتدي لبوس غايتها إن 

تعذر الوصول إليها ِإال عن طريق تلك الوسيلة.
وال شّك أن اإلسالم َتميّز عن غيره باحتوائه واشتماله على خصائص ربانية في جميع المجاالت، 
وليس مجال االقتصاد بعيدًا عن المجاالت األخرى التي حظيت باهتمام اإلســالم ورعايته؛ فلذا كان 
لالقتصاد اإلســالمي خصائص اإلســالم ذاته؛ فهو متصف بالربانية ومشتمل على الوسطية ومتضمن 

للتوازن، ولغير ذلك من الخصائص؛ ألَن جميع خصائص الدين تتجلى بصورة واضحة فيه.



أ. أفلح بن أحمد الخليلي 785خصائص االقتصاد اإلسالمي ودورها في حل األزمة المالية

وحاولت أن أرمي بسهم عســى أن يبلغ قصده، فجاء هذا البحث المتواضع «خصائص االقتصاد 
اإلسالمي ودورها في حل األزمة العالمية»، مشاركاً به إخواني في ندوة «الفقه اإلسالمي والمستقبل، 

األصول المقاصدية وفقه التوّقع»، ومن اهللا أستمد العون وأستلهم التوفيق.

والخصائص يفوح أريجها من عبق الشريعة، ومن مسك كتابها وسنة نبيها ـ صلوات اهللا وسالمه 
ـ ، فاهللا تعالى كشف في دفتي كتابه عما َتحتاجه اإلنسانية، بيد أن اهللا تعالى يعلم أن األحوال  عليه 
تتبدل وأن األوضاع تتغير، وهنا يظهر الســر الرباني في المرونة وفتح أبواب االجتهاد حتى نستنشق 
عبق بعض هذه الخصائص من علل األحكام الشــرعية المذكورة في مصدري التشــريع، ولذلك كان 
ال بد من دراســة النصوص، ثم النظر في أسرارها عن طريق مســالك العلة، والمسالك هي القلم 
ك األفكار من خلف الستار،  الذي خط بريشته كثيرًا من حروف البحث، وهي اليد الخفية التي تحر
ولم أشــر إليها في خضم البحث حتى ال يكون عســير الهضم على غيــر المتخصص، إذ قد يصعب 
ض لها البحــث ال تتعدى حدود  عليه فهــم تلك المصطلحات، وغالب مفردات المســائل التــي يتعر
الظنّ؛ ألَن ما قام على الظنّ اكتسب حكمه واكتسى بحلله، ِإال أن األمر يتقوى في أصول الخصائص 
الســتمدادها من االســتقراء، وهو دليل له قوته الداللية، وإن كان البحث يحتــاج إلى وجود فريق 
متخصص يكشــف خبايا الموضوع لتعدد جوانبه، ولــذا ـ أخي القارئ الكريم ـ ال يشــغلك نقضك 
لبيان بعض ما شــيد من الفروع عن أصل الموضوع ـ وإن كان تكميل الجهد مطلوباً شرعاً وعقًال ـ؛ 
ألني لم أصرف عنان الكالم فيما سطرته لمناقشــة فروع المسائل، َوِإنَما للنظر في الخيط الدقيق 
الجامع بينها، أال وهو خيط الخصائص، ولهذا ال أذكر شــروط المسائل التي أذكرها، وال تفاصيل 

أحكامها، وال بيان أدلتها ِإال عرضاً.

 ة دون اجتهادات العلماء، ِإالــن واألصل أن يقتصر في َتحديد الخصائص على الكتاب والس
أن الباحث رأى أهمية االســتفادة من نظرات العلماء، ال سيما الخلفاء الراشدين؛ ألَنها تستمد 
من المصدر نفســه، وتلحظ األبعاد ذاتهــا، وإن لم يكن لها صالحية التشــريع ما لم ينعقد 
ــمت البحث إلى  عليهــا إجماع، ولذلك نأخذ بها في القليل النادر استئناســاً ال احتجاجاً. وقس

الفصول التالية:
الفصل األول: الربانية

الفصل الثاني: التعميم والعدالة
الفصل الثالث: الواقعية واإليجابية

الفصل الرابع: دور تلك الخصائص في حل األزمة العالمية
ا تشعب، ومن اهللا  وطويت صفحة بعض الخصائص عن قصد حتى ال يتشعب البحث أكثر ِمم
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د وعلى  أستمد العون والتوفيق، وأســأله اإلخالص والخالص، وصلى اهللا وسلم على سيدنا محم
آلــه وصحبه أجمعين. وأشــكر كل من أمدني بأي معلومة أعانتني على تســطير هذه الســطور، 

فجزاهم اهللا خيرًا.
٭ ٭ ٭
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تباين النظرة اإلســالمية االقتصادية أشــكال النظريات العالمية ومضامينها: تباينها في أصول 
المرتكزات التي يشيد على صرحها شــامخ البناء الفكري، وتخالفها في مظاهر البناء وتجافيها في 
أهدافه؛ فهي تختلف اختالفاً جذرياً عن كل األنظمة وإن وجد التشابه في بعض هذه المظاهر، وذلك 
ألن الشــريعة تتجلى فيها مظاهر من صفات العليم الخبير؛ ألنه ـ جل شــأنه ـ أنزل شــرعه بعلمه 

وحكمته ورحمته.
ربانية الدين هــي أم الخصائص ومحور الميـــزات الـتي تتبعها الخصـائــص األخرى، وتجري 
إثرها الميــزات الظاهرة والباطنــة، وتدور في فلكها روائــع الدين بمختلف مجاالتــه؛ ألن العدالة 
والوســطية والتعميم والواقعية واإليجابية ما هي ِإال ثمار يانعــة للربانية؛ ألن ما صنع على عين اهللا 

ال بد أن يبلغ الكمال في اإلتقان.
وربانية الشــريعة: تعني وحدة مصدر التلقي عند األمة المســلمة، فهي تســتقي من معين الدين 
الذي ال ينضــب، واهللا تعالى أكد اشــتمال الدين على ما تحتاجه البشــرية وأعلن شــمول دينه لكل 
 ﴾ H G F E D C B A @ ? ﴿ :المســتجدات عندما قــال
[النحل: 89]، وقال: ﴿ U T S R Q P O N M L K ﴾ [المائدة: 3].

والمصدر األصلي هو كتاب اهللا تعالى وسنة النبّي ژ بمختلف وسائل الداللة المعتبرة، فبعض 
األدلة يكون من قبيــل الصريح وبعضها من قبيــل الكناية، ولذلك حكم جليــة؛ إذ اهللا تعالى أراد 
لبعض األحكام أال تخضــع الجتهادات البشــر كحرمة الربا والغــّش؛ ألن ظروف الزمــان والمكان 
ال تؤثــر على المســألة، وأراد لبعضها أن تتجاذبهــا االحتماالت حتى يترك مجــاال لعلماء األمة في 
اســتنباط ما يراه كلّ واحد متالئماً مع بيئته، ومنسجماً مع معطيات تفكيره، وهذا من مرونة الدين. 
وربانيته ال تعني أن اهللا نزع االحتمالية عن جميع التصورات االقتصادية، أو بينها بصريح العبارة في 
كتابه أو ســنة نبيه ژ ، وإنما ترك مجاالً واسعاً لالجتهاد، ولكن بما أن االجتهاد مربوط بحبل اهللا 
تعالى ساغ اعتبار وصف الربانية سارياً على األحكام الجزئية التفصيلية؟ وإن كان االجتهاد في ذاته 

مترددًا بين الخطأ والصواب.
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ــنة تســتضيء بنور األدلة األخرى، وهنا أشير إلى  والشــريعة مع اســتمدادها من الكتاب والس
دليلين؛ ألنّ لهما وشائج تربطهما بالخصائص، وهما المصالح وسد الذرائع؛ وذلك ألن كال الدليلين 
ال يستمد قوته من النّص المنطوق للشارع قرآناً وسنة، وإنما يستضيء من نظرات عمومية فيهما مع 
ربط ذلك بواقــع الحياة، وذلك له طابع خــاص، ومع ذلك فقد ُفقدت الوســطية أحياناً في تطبيق 

الدليلين، وإليك البيان:
1 ـ المصالح: َتمايز الناس في نظرتهم إلى المصالح؛ فمنهم من جعل المصلحة مطية امتطاها 
لرّد النصوص القطعية، وعلى رأس هؤالء المشهور بنجم الدين الطوفي، وقد ناقشه بعض أهل العلم 
كالدكتور البوطي واألستاذ الريسوني(1)، ومن العجيب أن العالمة السيد رشيد رضا نقل بعض كالمه 

وأتبعه بالثناء وكأنه مؤيد له(2).
، مع أن النّص هــو المصلحة الدينية والدنيوية،  روا تعارضــاً بين المصلحة والنصوهؤالء تصو
والمصلحة كامنة فيه، وما تصوره الناس من التنافي عائد إلى ســوء الفهم، وإن منع الشــارع بعض 
المصالح في بعض الصور فألجل تلبسها ِبمفاسد تفوقها، مع أَنهُ فتح لذات المنفعة رحاباً واسعة في 
غير تلك الصورة، ويتصوّر أن يكون اللفظ عاماً والمصلحة خاصة، والعكس في الدليل الظني، وهنا 

قد تخصص عمومه وتقيد إطالقه على الصحيح.
ة  مفاسد جم وعليه فال توجد مصالح ملغاة في الشــريعة، وما يســّمى بذلك ليس في الواقع ِإال
صبغت بصبغة المصلحة، وهي بعيدة كلّ البعد عنها، إذ عين تلك المصلحة موجودة في صور أخرى.

والمبالغة في توظيــف المصلحة له كبير األثر فــي التخلّص من جاذبية الدليــل، فقد يتصوّر 
متصوّر أن الربا والقمار ينطويان على َفائدة، وأن المصلحة تنافي اشتراط العلم بالمبيع وهكذا، كما 
أن طّي صفحتها من غير عناية بها ال سيما في الجانب االقتصادي يعرقل النشاط االقتصادي، وكيف 

تفهم مفاهيم «تلقي الركبان» أو «بيع الحاضر للبادي» من دون دراسة قانون المصالح.
2 ـ سد الذرائع: من المباحث المهمة في علم األصول والمقصدية المهمة سّد الذرائع، وقامت 
على أساسه كثير من الفروع الفقهية، واهتمت به كثير من المذاهب الفقهية، حتى إن القرافي اعتبر 
الخالف ليس في أصل ســّد الذرائع، َوِإنَما في درجة التوّســع فيه، ولم يرتض ابن الســبكي كالمه 
فتعقبه في «أشــباهه»، والعناية به في المعامــالت ال مفّر منها؛ ألن كثيرًا مــن الناس بهرهم بريق 
الدرهم والدينار فلم يبالوا بشتى الحيل في سبيل َتحصيلها، وما صور بيوع الذرائع منا ببعيد، لكن 
علينا أن ال نضع الحبل على غاربه ِلحماسنا لسّد الذرائع، فكثيرًا ما وصدت أبواب كانت مدخل خير 

البوطي، ضوابط المصلحة، ص 182. الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي، ص 287.  (1)
السيد رشيد رضا، تفسير المنار، ج 5، ص 172 - 173.  (2)
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ومنعــة للناس، والعالــم ال يفتي الناس بــاألورع، َوِإنَما يفتيهــم بما يلزمهم في دينهــم، وقد تدفع 
المبالغــة في االحتيــاط إلى نفور الناس مــن االقتصاد اإلســالمي؛ ألنهم يجدونــه ال يحقّق الربح 
المنشود، مع أن األصل في األشياء اإلباحة كما دلت عليه آي الكتاب العزيز، وقررته سنة النِبّي ژ ، 
وهذا الزمان أولــى األزمنة بذلك لتعقــد المعامالت من جهــة، وكثرة المغريات مــن جهة أخرى، 
ه بوســطية ال إفــراط فيها  ى حد وصعوبــة الحياة من جهــة ثالثة، فســد الذرائع ال يصــّح أن يتعد

وال تفريط.

وبذلك ال تقع المبالغات بتحليل حرام وال بتحريم حــالل، وكال المعادلتين صعبة؛ ألنها خروج 
عن الجادة، وإعراض عن الحكم الشرعي، وليس تحريم الحالل بأخّف من تحليل الحرام، ذلك كله 

حتى يتمخض الحكم كله وهو خالص من اهللا تعالى وهللا تعالى.

وأثر الربانية على االقتصاد جد كبير إن كنا نثق في شرع اهللا تعالى، وتعاملنا على أساس الثقة 
يفتح أفاقاً رحبة، ويجعلنا نلتمس الحل من موضع وجوده، ال أن نالحق السراب.

٭ ٭ ٭
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جمعت بين التعميم والعدالة للتداخل الجلّي بينهما، فمن مظاهر عدالة الشريعة سعيها لتعميم 
المال بصــورة عملية من غير هضم الغنّي شــيئا من حقوقه، وفتح الفــرص المتماثلة وإعطاء الحقّ 
العام، والنهي عن الظلم، أعان كل ذلك على تفشــي روح العدالة فــي المجتمع، وتقارب الهوة بين 
األغنيــاء والفقراء فيه، وبعــدًا عن التكرار في األمثلــة رأيت أن أجمع بينهما، وأحيــل فهم الفوارق 

البسيطة إلى فهم القارئ الكريم.
العدالة االقتصادية سمة بارزة تتجلى للناظرين وتتجسد في أبهى صورة وأزهى حلة حتى يتجلّى 
جمالها للمبصرين الذيــن لم تكتحل عيونهم برؤية هــذا الجمال في جميع أنظمتهــم التي أفرزها 
ا يدعون نســبته إلى شــرع اهللا تعالى مما في  مفكروهم، أو جادت بها عقولهم، أو توصلوا إليها ِمم
الكتب السابقة المحرفة، وما إلى ذلك، وهذه الشــريعة تجعل من الوسطية شعارًا وطريقة تسلكها 
بين النــاس؛ وهي تتمثل في جميع تعاليم الدين: العبادات، المعامــالت: االقتصاد، النكاح، وبما أن 
الوســطية خاصية من خصائصها فهي وســطية بين اإلقتار والتبذير، فال يقتر اإلنسان ويحرم نفسه 
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من فضل هــذه الحياة الدنيا ويبقى يعيش حياة الكفاف، وهو مالــك لألموال، فاهللا تعالى يحب أن 
يرى أثر نعمته على عبده ﴿ s r q p ﴾ [الضحى: 11].

وال تكمــن أهمية العدالة والتعميم في ُمجرد إســداء المال إلى أهله، َوِإنَمــا لهما أبعاٌد تخترق 
ســجاف الظلمات لتنير للناس دروب اقتصادهم، وذلك ألن الظلم بقصــر التوزيع على بعض الناس 
دون بعض يقتل المواهــب ويئد الطموح، فالذي يكدح ويجد أن األموال تســاق لغيره والفرص تمنح 
لســواه يتكدر صفو فكره، فال يتشــجع على البذل والمثابرة بخالف العدل فهو يفتح آفاق الطموح، 
والخلق يســير مع العدل في هذا المضمار، إذ حسن التعامل مع من شــيد مشروعاً تجني األمة منه 
ربحاً يدفعه قدمــاً إلى األمام، وهو الذي حدا بأســامة بن زيــد إلى تصدر النــاس ـ وهو لم يبلغ 

العشرين ـ على رأس جيش على حدود الروم.

يهدف اإلســالم إلى تعميم دائرة المال إيماناً منه بأن المال ليس ِإال وســيلة رفع الخصاصة 
عن الناس بدفع المسغبة وســتر الجلود العارية، ولهذا ال ينفع اإلنسان من ماله إال ما أكل فأبلى 
أو تصدق فأبقى، أما ما رفع به أرصدته في البنوك فال يحقق نفعاً؛ بل قد يكون من الكنز المحرم 
 _ ❁ ] \ [ Z Y X W V U T S R ﴿
 n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  c  b  a  `
r q p o ﴾ [التوبــة: 34، 35]، والكنز ال ينفع صاحبه ال في الدنيا وال في اآلخرة، أما 
إن عّم المال ففيــه منفعة الجميع دنيا وأخرى؛ ففي الدنيا الذي يملــك المليارات ال ينتفع ِإال بما 
استهلكه في أكله وشربه ولباسه وسكنه ونكاحه، أما التفاخر باألرصدة فال يعود عليه بأي نفع من 
ة أثر نفسي ال ينكر، لكن ذلك األثر ال يستحق أن يموت الناس جوعا من  الناحية العملية، نعم ثَم
أجله، واإلنسان السوي ينعم بأثر نفسي أعظم عندما يســدي معروفه إلى الناس، أو يوفر لهم ما 

يحتاجون إليه.

وقضية العمومية والخصوصية هي الفتنة التي استشرى ضرامها بين الشيوعية والرأسمالية حتى 
سالت أنهار الدماء في الثورة البلشفية، واإلســالم لم يحّرم الفرد من حقّ التملك ولم يلغ ذاتيته، 
بل هو يعلــم الفطرة التي فطر النــاس عليها من حّب التملــك ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ 
ح القرآن نفســه بهــذا األمر فــاهللا تعالى يقــول: ﴿ ® ¯ ° ± ﴾  [الملــك: 14]، وصــر
[الفجــر: 20]، ويقــول: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [العاديات: 8]، وألجل ذلك جاء حلــه عادالً بين هذه 

المتناقضات الوهمية.

ولتوســيع دائرة المال جاء اإلســالم بالطرق التي تكفل له العموم والتوزيع العادل بين الناس، 
فاهللا تعالى يقول في معرض ذكر أحكام الفيء: ﴿   n m l k  j i h ﴾ [الحشر: 7].
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د عدالة الشريعة وسعيها للتعميم في صور متعددة نُجملها في اآلتي: وتتجس
ـ استحقاق الجميع بعدالة واضحة للحقوق العامة بال فارق بين كبير وصغير، وبتماثل هذه 
الحقوق يتهيأ التوازي في الفرص للحصول على األعمال وتكافؤ الفرص فيها يهيئ لها(1)، وذلك 
مــن خالل التقارب فــي الميراث، فالميــراث مثًال يســتحقه الكبير والصغير خالفــاً لألنظمة 
الموجودة عند أهل الجاهلية الذين ال يورثون غير الكبار، أو األكبر دون بقية أخوته حتى يصير 
المال دولة بينهم، والميراث تســتحقه المرأة اســتحقاق الرجل له قال تعالى: ﴿  ! " 
 ﴾ 4 3 21 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #
[النســاء: 7]، بل هذا الحكم يســتحقّه الجنين وهو في طوايــا عالم الغيب بعــد، وبذلك يتمايز 
النظام اإلسالمي عن النظام الروماني الذي يميز بين الكبار والصغار(2)، ويجعل للكبير القوامة 
المطلقة على مال الصغير، بحيث يســتمتع بماله ويستخدمه في مصالحه ال في مصالح المالك 

األصلي للمال.
ـ يظهر التعميم في الكفارات، إذ لم تقتصر اآليات على دفع المقدار الكافي لذلك، َوِإنَما 
د الشــارع ذلك بعدد معين حتى يشــملهم جميعاً ذلك الخير، فقد قــال تعالى في الظهار:  حد
﴿  x w v u t s ﴾ [المجادلــة: 4]، وقال فــي كفارة اليمين: ﴿ ° ± 
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾ ﴾ [المائدة: 89]، وتوسيع دائرة 
المعطين أمر واضح من اآليتين وما شــابههما، ولهذا مال جمهور العلماء إلى اشــتراط العدد، 
ومنع االقتصار على ما دونه، واستحضار هذه الخاصية يتطلب وجود إحصاء دقيق للفقراء، حتى 
يتسنى للمجتمع وأغنيائه سد مســغبة أكبر قدر ممكن من الفقراء حتى تدفع عنهم الخصاصة، 
وهذا واجب مقدس كما ســيأتي بــإذن اهللا في الــزكاة، ويتأكد في الكفارات الشــتراط العدد 
المحدد، وهذه الفريضة تعلم المســلم واقع مجتمعه ومقاســاته للفقر، وذلك يولد في نفســه 
دوافع الجــود، وكثير من الناس ال يعرف ما يقاســيه مجتمعه من ضنــك العيش، وهذا الحكم 
يستفّز الجود في نفسه، ويكشف الســتار المرخي على بيوت تحول العفة دون مّد أهلها أيديهم 
للســؤال، وذلك أيضاً يثمر التحقق من وصول المال إلى بعض مســتحقيه، إذ قد يدفع الرجل 

كفارته إلى متستر بالفقر وهو ينعم بظالل المال الوارفة.

ذكر ســيد قطب أن المجتمع غير مهيّأ اآلن للتماثل في المعيشــة؛ َألن الفقير نشأ َمحروماً من التعليم، ومن كل الوسائل التي   (1)
تهيئه للمنافســة ِبخالف الغنّي، وأوضح حلوله التي تصورها في حلّ تلك المعضلة مســتمدًا من المبادئ الدينية، ينظر: سيد 

قطب، معركة اإلسالم والرأسمالية.
وثمــة أنظمة تفــرز بين بالد وأخرى كمــا هو الحال عند اليونان، فيســتحق اليوناني ما ال يســتحقه غيره. ينظــر: العبادي؛   (2)

عبد السالم، الملكية في الشريعة اإلسالمية (ُعمان: مكتبة األقصى، ط1، 1394هـ/1974م)، ج 1، ص 72 و 74.
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ـ مّد يد العون بالزكاة وغيرها: إذ أمرت الشــريعة الغني أن يمسح بيد حانية على الفقير 
حتى يجفف دموعه ويخفف آالمه، ولم تقتصر على الــزكاة، َوِإنَما أوجبت الصدقات إن لم تف 
الــزكاة بحاجات الفقــراء، يقــول اهللا تعالــى: ﴿  4 5 6 7 8 9 : 
فاإليتــاء  [البقــرة: 177]،   ﴾ D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;
األول غير الزكاة للعطف وهو مؤذن بالتغاير، وألن ذوي القربى ليسوا من مصارف الزكاة، على 
أن فتح باب الزكاة يســتل كلمة «فقر» من الوجود بشرط أن يجود جميع األغنياء بها، مع حكمة 
التوزيع ودقته، ِإال في ظروف استثنائية كالضر العام الذي يحدق ببعض المجتمعات، أو انتشار 
الجهل في المجتمع المســلم في إدارة األموال أو في اســتغالل الســلع، والزكاة منهج حضاري 
إيمانــي يردم الهوة بين الفقراء واألغنياء مالياً، ويردمها نفســياً واجتماعياً فتتقلّص الشــحناء 
والخصومات بيــن الفريقين، وتتطهر القلوب مــن الغلّ(1)، وحتى ُتحقّق غايتها المنشــودة جعل 
العليم الحكيم من مصارفها «العاملين عليها» وهي كلمة تكشف عن حاجة المجتمع الماسة إلى 
من يقوم على هذا األمر أحســن قيام، وهي كلمة ربانية تتســع للمكان والزمان فتشمل اللجان 
وأعمالها، وهذه اللجان تقوم بدراسة أوضاع المجتمع وتقديم دراسات دقيقة عن فقرائه، وحاجة 
كل واحد منهم ويدخل في ذلك أيضاً اســتخدام الوسائل التعليمية لتجلية مسائل الزكاة للناس 
ال ســيما التجار، إذ يجهل كثير منهم زكاة عروض التجارة، ومــن مهمتهم أيضاً معاونتهم على 
حساب الزكاة، وكلّ ذلك من فروض الكفاية ـ في ما يبدو ـ وهل تدخل في الكلمة تنمية أموال 
الزكاة إن اســتُغني عنها في الوقت الحاضر(2)، والقائمون عليها يعاملــون معاملة األجير، فلهم 
نصيبهم بال إفراط وال تفريط، وال يقصد بذلك أن يشــتروا عرض الدنيا، بل قد يستهلك عملُه 
وقتَه، واآلية تعّد أصال في الحصول على حظ الدنيا مع قصد اآلخرة، وهذا من الشكر بالمكافأة 

الدنيوية قبل األخروية.
ـ ولم تكتف بذلك بل اشتملت على حلّ األزمات اإلنسانية باستالل األحقاد، وتأليف القلوب 
بالمال، ووصد أبواب الفتن التي قد يستشــري ضرامها ـ بضوابط ال تتعدى ـ ويستتبع ذلك دفع 
الخصاصة عن الغارم وابن الســبيل، ومحاربة العبودية باإلنفاق في الرقاب، «مع تجفيف منابع 
الرق إال في ما اقتضته مصلحة أساسية»، و«في سبيل اهللا» يشمل أبواب جهادي السيف والكلمة، 

وإن كان فيه خالف بين أهل العلم.

يعتبر بعض الناس الزكاة محرجة للفقير؛ َألنهُ يســتلمها من الغني مباشرة فيتصاغر أمامه، وقد نقض سيد قطب هذا االدعاء؛   (1)
ألن أصل الدولة اإلسالمية هي التي تتكفل بتوزيع الزكوات، ِإال أن الواقع تغير فال بد من بذل األغنياء أموالهم بأنفسهم حتى 

ال تضيع هذه الفريضة. ينظر: سيد قطب، معركة اإلسالم والرأسمالية.
لشيخي الوالد حفظه اهللا بحث حول تنمية أموال الزكاة خلص فيه ِإلَى ضوابط في المسألة.  (2)



فـــقــــه الــتــوقــــع792 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وإن لم تســّد الزكاة حاجــة الفقراء وبقيت الضــرورة ملحة وجــب على األغنيــاء أن يجودوا 
بأموالهم، تنفيســاً عن كرب المحتاجين، ونــّص الفقهاء على أن من وجد رغيفاً وهو مســتغٍن عنه، 
 È Ç Æ Å ﴿ :وغيره محتــاج إليه يلزم بنفقتــه للمضطّر إليــه، واهللا تعالى يقــول

É ﴾ [البقرة: 219].

في القرآن المكي َتجد العناية البالغة في بّث قوانين الســخاء في النفس حتى تبســق شجرة 
الكرم اإليماني فــي القلب، ولهذا قال تعالــى: ﴿  6 7 8 9❁  ; > 
= < ❁ @ D C B A ﴾، وقال: ﴿ T S ﴾ وقال: ﴿ 1 2 
ة أصحاب  أسير مسلم، وذكرت سورة القلم قص 3 4 5 6 7  ﴾ [اإلنسان: 8]، ولم يكن ثم
الجنة وهي قصة لها داللتها في ما نَحن بصدده، وآيات متعددة في سورة الحاقة والمزمل والمدثر 
والحديد... وغيرها، فضًال على اآليات المدنية، واإلنفاق نال هــو وببعض المعامالت المالية حّظاً 
وافرًا في سورة البقرة من اآلية 261 إلى اآلية 283 فضًال على المفرقات في نفس السورة وغيرها 

من السور.

فتح باب القرض الحسن بضوابطه: ولم يكتف اإلســالم بفتح البــاب، بل سير دفتيه في أمواج 
عاتية من المفارقــات، فحث عليه: فقد قال ژ : «مكتوب على باب الجنة: العطية بعشـــر أمثالها 
والقرض بثمانية عشـــر»(1)، كما اتخذ كافة الوســائل التدبيرية التي تحفظ المال، وهي تؤدي إلى 
حفظ أصل القرض؛ ألن من َيخشــى من مقاريض القرض على ماله يمتنع عنه حتى ال تذهب أمواله 
أدراج الرياح، وبفتح باب القرض ينتشــر المال وال يقتصر دورانه على فلك األغنياء، والشــرع كفل 

للقرض وسائله التي تضمن تحقيقه لغايته المنشودة.

ـق الخليلي ـ عندما أراد  بل قد يصل هذا القرض إلى درجــة الوجوب، وألجل ذلك أفتى المحقـ
العدّو أن يستبيح بيضة المسلمين هنا في ُعمان ـ بأخذ قروض ملزمة من األغنياء حتى تتمكن الدولة 
من دفع هذا العدّو الغاشــم، والمحافظة على بيضتها، وفي ذلك من الفوائد الجمة ما ال يخفى على 
 أن القرض أيسر له وأدعى لقبوله، والدولة ملزمة بالرد اللبيب؛ إذ قد ال يجود هذا الغني بماله ِإال
عندما تتيسر أحوالها، وتجد المبالغ التي تســتطيع بها االعتماد على نفسها، وهذا كما يكون للدولة 
يكــون لألفراد عندما تلّم بهــم ملمة، أو يحكم عليهم القــدر قبضته، وتنتابهم األســقام أو تطوقهم 
حلقات الضيق فعندئذ يلزم األغنياء بقرضهم، ويكون القرض هنا واجباً على األغنياء ـ إن لم يجودوا 
بنحلهم تلك األموال ـ من أجل دفع هذه الخصاصة عن الفقراء والمســاكين أو دفعها بالصدقة، وهي 

أولى؛ بيد أن من ال يجود بالتصّدق بماله، يرخص له في بعض األحوال أن يكتفي بالقرض.

رواه اإلمام الربيع، رقم: 375، ص 69.  (1)
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والقرض تطورت صوره، ومن ضمن الصور التي أفرزتها عقول البشــر الجمعيات التعاونية، 
إذ هي في التعامــل الغالب بين الناس ليس ِإال صورة من صور القرض، بيد أَنهَا اشــتملت على 
تنظيم يســهل التعامل بها، ولذا من المهــم أن توظف المصارف هذه المعاملــة؛ ألن كثيرًا من 
الجمعيات وئدت في مهدها ألســباب متعددة غير متصورة أن لو تبنتها المصارف، وبذلك يجني 
الناس خيرها ويتفادون شّرها، وتؤدي بذلك رســالتها المرجوة، ويزداد نفعها؛ بل إن قيل ِبجواز 
وقــف الدراهم وعضدت هذه الجمعيات بوقف الدولة مبلغاً ماليــاً من أجل تعجيل األدوار حققت 
األمــة ربحاً عظيمــاً، وبذلك يتشــجع الناس في المشــاركة فيهــا، ويقوا أنفســهم االنزالق في 

المعامالت الربوية.
وبالبيان السابق يتبين لنا بوضوح أن الراجح من أقوال الفقهاء جواز نقل الزكاة ال سيما إن 
اقتضته الحاجة، إذ المسلمون كالجســد الواحد: بعيدهم كقريبهم، وال يتصور أن تقرر الشريعة 
أن مسلمي فلســطين المنكوبين ال يستحقون زكاة غيرهم، وال ســيما إبان األزمات المحدقة لضّر 
حلّ كطوفان تسونامي ومأساة غزة، شريطة التحقّق من وصولها إلى المستحقين، وإن كان األولى 
أال تنقل حتــى ال تعظم الفوارق الطبقية في البيئة الواحدة؛ فتستشــري فيه الفتن ويشــتعل فتيل 

النار بذلك.

وقد يقال أيضاً بأن حقوق الملكية الفكرية ال بد أن تقبع في حدودها، وال تتخطى ســدودها، إذ 
األصــل أن ال تحتكر العلوم ِإال لضــرر؛ فال ضرر وال ضــرار، وال يمكن أن يكــّد العالم وينفق في 
تجاربه مبالغ طائلة حتى يتحقق من نتائجه، ثم يجني اآلخرون ِثمار جهده صفوًا عفوًا، لكن للمسألة 
شــروطاً ال بد من دقة تطبيقها؛ فاألدوية التي يبالغ في أسعارها ويتعذر على الدول الفقيرة شراؤها 
ينبغي النظر في حقــوق الملكية فيها، فكيف يحافــظ على مال العالم، وتزهــق آالف األرواح التي 

يتعذر عليها الحصول عليه لباهظ ثمنه؟ والمسألة تفتقر إلى دراسة من جميع الجوانب.

منع ما يؤدي إلى االنفراد في الملكية، وألجل ذلك منعت الشريعة ما يزرع الطبقية، ويؤدي في 
النهاية إليها ما لم تكن الحاجة داعية إليه، ومن ذلك:

ـ منع الربا: وســيأتي بإذن اهللا تعالى في الفصل الرابع بيان أثره على مسيرة االقتصاد؛ وكيف 
نكبت السوق الحرة به؟

ـ المعادلة المنضبطة بين العـــرض والطلب: هيأت الشــريعة نظاماً يؤدي إلــى التوازن في 
العرض والطلب، وتوجيه الشرع لهما هّذب مســيرة االقتصاد، إذ وّجه العرض حتى يكون منضبطاً، 
فمنع عرض ما ال يعود على األمة بالنفع، وقلص ما يؤدي إلى التهافت على السلع المعروضة من غير 
حاجة، فنهــى أن يمدح البائع ســلعته لكن له أن يذكر ميزتهــا، والدعايات تفتقــر إلى االنضباط 
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بضوابط شــرعية حتى ال يشــتعل فتيل الطمع وحب التملك فــي نفوس مريضة فتقبــل على طلب ما 
ال تحتاجه، ويزيد الطلب الوهمي، ومنعه يقلل االستهالك، وشــجع على زيادة العرض أيضاً بالزهد 
والتخلص من الزائد والجدية في العمل، ومنع االحتكار، وبزيادة العرض تقل األسعار فيسهل لجميع 

أفراد المجتمع الحصول على مبتغاهم.
ـ َوَوَجه الطلب بالنهي عن اإلسراف، وبالحجر على السفيه، وبالوعيد على منع الماعون فال 
يضطر كل شخص إلى شــراء ما يجده عند جاره، وذلك يؤدي إلى تنزيل األسعار أيضاً للغاية 
ذاتهــا، وحرم الطلب الوهمي «النجش»، وتفصيل ما أُجمل هنا ســيأتي بيانــه في ما يتبعه من 

نقاط.
ـ ضبط العطايا التي تجود بها الدولة: والضبط ال يقتصر على مجرد التوزيع العادل، َوِإنَما 
تتبعه أمور ال ينفك عنها كاختيار الوقت الدقيق للتوزيع، فلو جاء توزيع األراضي بعد اشــتعال نار 
المنافسة في ســوقها وتهالك الناس على الشراء مباشرة، فال شك أن كثيرًا من الناس سيفقدون 
أموالهــم التي بذلوها في شــراء األراضي بالثمن المرتفــع، والمراعاة تكــون لغالب الناس، إذ 
مراعاة الجميع في حكم المتعّذر، ومن المهم أن يكون توزيع األراضي واضحاً من جميع الحيثيات 
حتى ينضبط سوقها وتســتقر أســعارها، وإن كان الضبط الكلي صعباً، ولكن: «سددوا وقاربوا»، 
وقد يقع التأثير ال بأعطيات الحكومة لكن بمشــاريعها، ففي الســلطنة معنا ارتفعت األســعار في 
مناطق المنشآت الحيوية (صحار ونزوى والدقم) ارتفاعاً مذهًال لمجرد قرار الحكومة اتخاذ تلك 
المناطــق مصانع أو مطــارات أو موانئ، وعليه فمثل هــذه االتفاقات يجب أن يطلــع عليها جميع 
التجار في آن واحد، إذ تســرب معلومة منها ـ قبل إعالن الخبر على المأل ـ من شــأنه أن يدفع 
بعض التجار المطلعين على الخبر إلى المبادرة بشــراء ما يســتطيعونه مــن تلك األراضي حتى 
تتضاعف أســعارها فينفردون بفائدتها، وأســرار القرارات الحكومية في بنــاء مطارات أو غيرها 
مصونة ال يجوز تســريب شــيء منها ِإال وفق مفاهيم العدل، وفي البحرين بلغــت األراضي مبلغاً 
خيالياً ِإال أن ســعرها انخفض كثيرًا بسبب الردم المســتمر، ومثل ذلك ينبغي تساوي الناس في 

العلم به ِلما قدمناه.
ـ منع االحتكار بشتى أنواعه من فرد أو شركة أو حكومة أو غيرها، وسواء منع باحتكاره أفراد 
أو شــركات أو حكومات؛ واالحتكار: هو ترك بيع السلعة مع انتظار غالء األسعار بسبب احتكاره، أما 
إن كان الســعر ال يرتفع بتأجيله البيع ـ َوِإنَما تلك زيادة طبيعية يقتضيها مســير السوق ـ فال يمنع 
منها، إذ لم يقع الضرر بســببه، وثمة مصطلح ال بد من التمييز بينــه وبين االحتكار، وهو االدخار، 
وبينهما بون شاســع، فالثاني مأذون به شــرعاً، بينما األول داء يفت عضد االقتصاد السليم، ولهذا 
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قــال ژ : «َال يَْحَتِكُر ِإال َخاِطٌئ»(1)، والظاهر ـ واهللا أعلم ـ أن االحتــكار غير خاص بالبيع، فضًال 
على أن يكــون خاّصاً بالمأكــوالت، وإن خّصه بعض الفقهاء بذلــك، َوِإنَما يظلل ســقفه المعامالت 
األخرى، فالممتنع عن تأجير بيته مع اســتغنائه وحاجة الناس الماسة إليه واقع في مخالفة الحديث 
في ما يبدو ِإال لمانع عارض، فـتأجير وســائل النقل ضرورة ملحة، إذ احتكار الغذاء وغيرها يتحقق 
بصورة مباشــرة أن لو أجزنا االحتكار فيها، ويؤكد ذلك عموم كلمة «االحتكار»، و«المحتكر» و«أل» 
فيهما ليست للعهد َوِإنَما للجنس، في ما يبدو، وتعضد ذلك المصلحة المتوخاة من هذا النهي، وهي 
دفع الضرر عن النــاس، وهذا إن دعت الحاجة إلى تلك المنفعة ال إن كان الناس مســتغنين عنها. 
وقد جاء األمــر باالدخار حتى في األضحية «كلوا وتصدقوا وادخروا»، وإن كان هذا االدخار يمنع أن 
 X W V U T S R ﴿ :يصل إلى حد الكنز المحــرم بقوله تعالى

Z Y ] \ [ ﴾ [التوبة: 34].

فإن قال قائل بــأن دعواك منقوضة بأن النِبــّي «أمر رّب األرض أن يزرع أو يزرعها أو يمســك 
أرضه»، فإن تفسير االحتكار بذلك يكّر على المفهوم السابق باإلبطال.

والجواب بــأن الباحث ذكر في بحث المســاقاة بأن مــن ضمن محامل الحديث: «أن إمســاك 
األرض ذكر ال لإلقــرار، َوِإنَما ذكر أخيرًا ألن نفوس األنصار وقلوبهم المتدفقة بالرحمة واإلحســان 
تأبــى أن تمســك األرض، وإخوانهم المهاجــرون يتضورون جوعاً، فلذا ســيكثر المنــح...»(2)، وثمة 

تأويالت أخرى ذكرت بعضها في محامل الحديث في البحث السابق(3).
ولالحتكار صور متعددة جدًا، ومن أوغلها في الظلم ما يلي:

منع بعــض الدول غيرها من زراعة بعــض المنتجات كالقمح أو غيره، بالدعــاوى الكاذبة التي 
يكتبها خبراء ال يرعون لألمة حقاً، كأن ينكر صالحية األرض أو كفاية مياهها، وهذا ظلم يجمع بين 

االحتكار والكذب والغش.

رواه مسلم، رقم: 4207، ج 5، ص 56؛ وابن حبان رقم: 4936 ج 11، ص 308.  (1)
الباحث، المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها (د.ب، د. ط، مطابع النهضة، د. ت)، ص 44.  (2)

قال أبو مسلم البهالني عارضاً ما وصل إليه الظلم المالي في عصره من احتكار وغيره:  (3)
ديـنـكم حـــرمـــات  ــوا  ــاح ــب ــت اس والــحــيــاقـــد  ــاة  ـــ ــحــي ال األرض  ــوا  ــع ــن وم
ــم ـــ ــك ـــ ـــي مــلــكــكــم ورزق ــوا ف ــم ــحــك ــر وقــطـــــعـــــوا الــرشــات ــئ ــب ــوا ال ــس ــب وك
طـفـلـكـم ـــذاء  ـــغ ب عــلــيــكــم  الصـبـامــنــوا  ونــفـــــحـــــة  الــمــاء  وحــســوة 
الفـالوأزعـــجـــوكـــم عـــن ظــــالل ريــفــكــم عـــن  ــوا  ــج ــزع ت لـــن  ولــيــتــكــم 
ــن مــيــت فــي الــثــرىوضـــايـــقـــوكـــم فـــي بــــالد ربـــــكـــــم ــدف حــتــى عــلــى م
البهالني، ناصر بن سالم، ديوان أبي مسلم، ص 345.
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طمس بعــض المواد محافظة على األســعار حتى يقلّ العــرض ويزداد الطلب فترتفع األســعار، 
وألجل هذه الغاية تتلف آالف األطنان، وتراق بحيرات األلبان، وغيرها، مع أن فلسفة بعض هؤالء أن 
الموارد ال تفي بحاجات البشر جميعاً، إذ الموارد تزيد بمتواليات عددية (1، 2، 3، 4، 5، وهكذا)، 
أما الســكان فيزدادون بمتواليات هندســية (1، 2، 4، 8، 16، وهكذا)، ولكن غاية الثراء تبرر هذا 

اإلسراف المحرم، وألجله ال مانع من سماع أنات الجياع.
واالحتكار كما تقدم مفهوم واســع فقد يكون في األعمال بحيث تحصر في أفراد معينين، ويحرم 
بقية الناس من االستفادة من تلك الوظيفة، كالتجارة أو بعض الصناعة فذلك ال شك في حرمته، إال 
لميــزات حقيقية لهم، وغالباً ما يكون االحتكار عن عرض الســلع، لكن قد يكــون في الطلب عندما 
ينشد المرء سلعاً كثيرة وينفر بتملكها مع حاجة المجتمع لها كما سيتجلى بإذن اهللا في تلقي الركبان.

لم تكتف الشــريعة بمنعه بل استشــرفت المســتقبل فمنعت بعمق نظرها في مآالت المعامالت 
التي تســلس قيادها لالحتكار، فقد «نهى ژ عن تلقــي الركبان»(1)، وذلــك ألن هذه المعامالت 
تفري أديم االقتصاد، وذلك ألن المتلقي ســيصبح الممول الوحيد للبلدة، وعليه فإما أن يبيع سلعته 
للمستهلكين مباشرة مجتازًا وســاطة بقية التجار، فيستأثر بربح كان يستحقونه جميعاً، وضرر ذلك 
على التجار ال يخفى، إذ تكسد ســوقهم بعد رواجها، وقد يدفعهم ذلك إلى ترك تجارتهم فتنشب 
البطالة أظفارها في أوصال المجتمع، ويطول الضرر المســتهلكين عندما يغالي في الســعر كيفما 

أراد لعدم المنافس.
وأما أن يبيعه للتجار، فتطول الوسائط، وطولها يرفع السعر على المستهلك إذ كل وسيط يطلب 
ربحه، والمتضرر المستهلك الذي يتعذر عليه بلع غصص الغالء الفاحش، واإلشكال األكبر أن الممول 
الوحيد قد يدفعه جشعه إلى المبالغة في شــد الخناق على التجار ليجني أكبر ربح ممكن، إذ ليس 
هو وسيطاً عادياً، ـ بل قد يتخطى ذلك فيتدخل في شــؤون البلد ويتحكم بأهلها لقوة نفوذه، وذلك 
ـ ، علــى أن دخول الركبان إلــى المدينة من شــأنه أن ينعش االقتصاد  يدفعه إلــى البطر والعجب 
ويحرك السلع بما يشترونه من بضائع، باإلضافة إلى قطع سبيل الغش على المتلقي، وبذلك يطمئن 

البائع إلى السعر الذي حصل عليه(2).
وإما أن يســتأثر بنفســه بالســلعة فيتضرر المجتمع كله بذلــك االنفــراد؛ ألَن األصل أن ينعم 
المجتمع كله بها، والضرر حاصل ســواء نوى المتلقي التباهي أو غير ذلك، والمصلحة العامة تقدم 

رواه البخاري رقم: 2054، ج 2، ص 758؛ ومسلم رقم: 1515، ج 3، ص 1154.  (1)
ولذلــك حكم أخرى، إذ كانت المدينة مركزًا يشــع نــوره، وكان الركبان بحاجة إلى تجليات ذلك النــور حتى تتبدد ظلمات   (2)
نفوســهم، وهذه حكمة تتحقق في المجتمعات التي يســتفيد منهــا من يفد إليها، لكنها في غالب األحيــان غير متوفرة فتبقى 

الحكم السابقة، وال يمكن أن يقصر الحديث على خصوص سببه لعموم لفظه، واهللا أعلم.
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على الخاصة، على أن الشــحناء تشق طريقها إلى المجتمع في جميع االحتماالت السابقة، والشريعة 
تسعى الستالل الخصومات ال لتشجيعها.

ا ســبق يتضح أن التلقي هو ما حقق ذلك الضرر ســواء جاوز مســافة السفر أو ال، بل قد  َوِمم
يتحقق الضرر عند االحتكار ـ باالتصاالت أو ما شابهها ـ حتى من غير أن يشد الرحال للتلقي.

ومثله بيع الحاضر للبدوي إذ ال يكون مقيدًا بوقت فيتســنى لــه أن يماطل في البيع حتى ترتفع 
األســعار، بينما البدوي تحثه حرارة الشــوق إلى األهل أو تكاليف البقاء إلى تعجيل البيع، وبذلك 

تحقق المصلحة العامة بتوازن األسعار.
وهذا األمر استشــرى في هذا الزمان استشــراء النار في الهشــيم بمنع المنافســة الشريفة، 
فكثيرًا ما توصــد األبواب على صغــار التجار فال تطول أعناقهم الســباق المحمــوم على األمتعة، 
وال يصّح أن تمسك منافع الناس بيد من حديد، ســواء في االلكترونيات أو السيارات أو في ما هو 

أشّد كاألدوية واألطعمة.
وأحياناً تقصر الشركة األمّ منتجاتها على مستورد واحد حتى يسهل عليها ضبط حساباتها ونقل 
منتجاتها، وبذلك يتضرر الموردون اآلخرون، والمستورد وإن لم يكن االحتكار من قبله ِإال أَنهُ في ما 
يبدو مطالب بأن يتقي شــح نفسه، وذلك بأن ال يدفعه جشــعه إلى المغاالة واالستغالل، وأن يفسح 
لبقية التجار بالمشاركة في ما يمكنه التعاون معهم فيه، وإن لم يكن ملزماً بعقد الشراكة لصعوبته، 
ويســوغ له أخذ ما يتصوره من ربح يتوقعه مع المنافســة، أما ما يزيد علــى ذلك فينبغي أن يعوض 

المجتمع بشيء عنه، واهللا تعالى أعلم به.
النجش: وقد نهى النبي ـ صلوات اهللا وســالمه عليه ـ عن النجش فقال: «وال تناجشوا»(1)، وقد 
تنوعت صوره ال ســيما في هذه اآلونة، وأضراره على االقتصاد ال تخفى فهــو خلف االرتفاع الوهمي 
ـ ،  لكثير من السلع، إذ قد يقبل بعض التجار على شراء سلعة ال سيما األراضـي ـ بقصد رفع السعر 
حتــى إذا ارتفعت األســعار نتيجة الطلب الوهمــي تصور جماهيــر الناس أنهم أمــام فرصة العمر 
لالرتفاع الكبير في األســعار، وأنهم في غضون أسابيع ســتتضاعف أرصدتهم ببيع أراضيهم، ولكن 
سرعان ما يخرج أولئك التجار من الســوق تاركين الجماهير يلهثون خلف السراب، وعندها تنقشع 
 ســحابة المكر، ويظهر أن ثمة أيادي خفية تشكل االقتصاد من خلف الســتار، وأن االرتفاع ليس ِإال
وهماً، ومن كانت بيده أرض قد ال يجد من يشــتريها بنصف ثمنها، وهذه الصورة ليســت إال صورة 
ـ ، وعلى المتســبب فيها أن يتخلص  بشــعة من صور النجش المحرم ـ في ما يبدو واهللا تعالى أعلم 
إلى اهللا برفع هــذه الظالمة، وكل هذا يحظــى بالتبجيل والتصفيق الحار في النظام الرأســمالي، 

رواه الربيع رقم: 562، ص 110، ورواه البخاري، رقم: 2033، ج 2، ص 752  (1)
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ويستحق صاحبه اإلطراء لشطارته ومهارته في االستالب، بينما في النظام اإلسالمي يستحقّ التأديب 
والردع بمــا يراه القاضــي رادعاً لــه والتوبة ِإلَــى اهللا تعالى، وقــد وقع مثل ذلك فــي ما يعرف 

ـ «المضاربات في النفط». ب

منع ما يؤدي إلى صرف الناس عن التجارة والتمتــع بأرباحها وتفيؤ ظاللها الوارفة، وهذا كله 
تطبيق واضح لقول اهللا تعالى: ﴿   n m l k j i h ﴾ [الحشــر: 7]. وقد ســعى الخلفاء 
ن للصوارف التي َتحول دون  الراشــدون ال ســيما الفاروق العظيم ـ رضوان اهللا تعالى عليه ـ للتفط
نفع النــاس بالتجارة، أو توصــد أبواب التجــارة كلها، وهذا ال يمنــع من اتخاذ بعــض اإلجراءات 
التطبيقية التي تحمي التجارة من المخالفات الشــرعية، ففي الشريعة يطالب المتعامل أن يكون ذا 
حظ من علم الشرع، ولذلك أكد صحابة النبي ژ هذا المفهوم، فهم ال يريدون للجاهل أن يرتمي 
في أحضان معامالت معقدة ال يعرف حكم الشرع فيها، وقد طبق اإلمام عبد الوهاب حينما أراد ابنه 
اإلمام أفلح الســفر للتجارة، فاختبره في جملة مســائل، فتوقف في واحدة، فمنعه من الســفر حتى 

ال يدخل عليهم الربا(1).

َبْيــَد أن اتخاذ تلك التدابير من أجل حماية الســوق، ال من أجل اســتئثار بعــض الناس بفوائد 
السوق، أما إن كانت مشــاركة بعض الناس فيه تقلّص جهود التجار فيمنعون منها، وقد منع الفاروق 
ـ رضوان اهللا عليــه ـ الوالة من االتجــار ِلما يؤدي إليه من ضرب أســواق النــاس النصرافهم إلى 
الشــراء وقضاء وطرهم من أمتعة الوالة دون غيرهم، ـ ومثل الوالة منع القضاة وهكذا المســؤولون 

عن األنظمة المالية ـ وهنا يلمح الفاروق أمورًا مهمة، نجملها في اآلتي:

أولها: قد يســنّ الوالي ـ أو من في حكمه ـ قوانين تذلّل عقبات تجارته من دون بقية التجار، 
فتوأد تجارة غيره في مهدها.

ثانيها: مراعاة التجار اآلخرين حتى ينصرف عامة الناس عنهم ميممين شــطر الوالة التماســاً 
لرضاهــم وتزلّفاً إليهم، وبذلك تضرب أســواق بقية التجــار، وفي منع الوالة تتحقــق العدالة، إذ 
تتقارب أموال الناس فال يجمع الوالي بين ما يجده مــن الدولة وما يحصل عليه من ظهور الناس، 
ويفوت اآلخرين جميع ذلك، بل قد ينســحب بقية التجار مجاملة على حســاب مصالحهم، فتتفشــى 
البطالة بذلك كما ســبق في تلقي الركبان، وهذان السببان يرتبطان ارتباطاً وثيقاً باالقتصاد، وإذا 
كان المســتعمل على عمل ينهى عن قبول الهدية التي جناها بســبب جاه عمله ال لعالقته بالُمهدي، 

فكيف بما هو أكبر من ذلك؟

الشماخي؛ أحمد بن سعيد، كتاب السير، ج 2، ص 22.  (1)
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ثالثها: إداري، وهو حتى ال ينصرف الوالي عن المهمة التي نيطت به، والغاية التي أرسل من أجلها.
لذلك يعتبر الفاروق رمــزًا عبقرياً في هذا المجال، وإن كان ما قدمناه ال يعني منع الوالي من 

المشاركة بأسهم في الشركات، وال يكون هو في واجهتها ما لم توجد ريبة في ذلك.
لعل شيئاً من ذلك يستنشــق أيضاً من إحجام النِبّي ژ عن التسعير، وبين علة إحجامه، وهي 
تعود إلى إشــفاقه من ظالمة غيره، وفي ذلك ما فيه من فتح المجال للتجار حتى ال يطوق باألسعار 
التي قد تؤدي بهم إلى وقوع الضرر عليهم، والتســعير في كثير من األحيان يكون قاصمة ظهر صغار 
التجار؛ ألنهم ال يتمكنون من شراء المبتغى بالســعر الذي يتناسب معهم، فلهذا يتمكن كبار التجار 
من شراء تلك الســلعة بمبالغ رخيصة ثم يحددونها بعد ذلك، ويبقى الفقير المسكين ـ الذي شرع 

في تجارته ليطعم أبناءه ـ يقاسي، إذ ربحه قد ال يفي بالتكاليف التي ناء به ظهره.
ومن أراد أن يؤطر لمسألة التســعير ال بد أن يكون متفطناً لما يقتضيه التاجر، ولألحوال التي 
تكتنفه، فال بد بداية من حســاب الضرائب ـ وهي التي تأخذها الحكومة من أموال التجار من أجل 
بعض الخدمات ســواء أكانت مشروعة أم غير مشروعة ـ في كل المســيرة التجارية من بدايتها إلى 
نهايتها وإن تعددت أقطارها، وفي الخدمات ال بد من مراعاة العدالة بين صغار التجار وغيرهم، بل 

قد يرخص لصغارهم من دون كبارهم لتتحقق الموازنة.
أوًال: ال بد من مراعاة المكان الذي يشتري منه التاجر، واألسعار التي تتناسب مع طول المسافة 

وتكلفتها.
ثانياً: مراعاة أسعار وســائل النقل التي يتكلفها هذا التاجر حتى ال ينوء ظهره ويثقل كاهله بما 
ال يستطيع أداءه، مع أن السعر الذي يحدد له قد ال يفي بجميع هذه المتطلبات، وضرورة استحضار 
العمال الذيــن يعملون معه وأجورهم، وما إلى ذلك فمن أراد أن يســعر فعليه أن يكون مســتحضرًا 
لجميع هذه الجوانب، بل قد يكون مأمورًا في الوقت ذاته بأن يحدد لجميعها حتى ال يقع الضرر على 
جانب دون بقية الجوانب، وحتى يحمل بعض الناس بعضاً، مع مالحظة أحوال الســوق، وألجل كل ما 
ســبق فمراعاة الحاجات التي يتم فيها التسعير مهم أيضاً، وقد يتســنى شيء من ذلك في البضائع 
المحلية، فكيف العمل في المســتوردات؟ والســعر مربوط بمتغيرات ســريعة التأثر بما يدور حولها، 

وعليه فمن المهم مراجعة التسعير بمضي مدة قد تتغير فيها األسعار.
والتسعير ال ينظر فيه إلى مصلحة المستهلك فحسب بل ال بد من اعتبار مصالح التجار أيضاً، فالربح 
حقّ ال يسوغ اإلعراض عنه، مع مراعاة مصلحة السوق، ومع كل ذلك فالتسعير ـ وإن لم يرد النهي عنه إذ 
الحديث ال يشــتمل صيغة عموم، وكالمه ‰ في حادثة لها مواصفاتها وإفرازاتها بســبب طبيعة الســوق 
ال بسبب جشــع التجار وإنما مفاده أن وجود الظلم أو توقعه يمنع التســعير ـ صعب جدًا فتوقع الظلم فيه 

قريب، لكن أن لو ركب التجار الصعب وبالغوا برفع األسعار أو االحتكار فال شك أن رفع الظلم واجب.
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العدالة تســري في أحكام الشريعة كلها سريان الروح في الجســم، وتضيء شعلتها في الليالي 
المظلمة، وهي وصف عام يســري على جميع أحكام الشريعة، فاهللا عدل ال يقر الظلم: ال الظلم في 
ـ ، وال الظلم في الحكم  الحكم التكويني، ـ ومن عدله وحكمته تمييزه في الخلق بين الذكر واألنثى 

التشريعي.
وألجل العدالة ال تحابي الشــريعة المســتهلك على حساب المســتثمر، وال العكس، بل كما قال 
تعالــى: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , - . /0 1 

2 3 4 5 6 7 98 : ; > = < ﴾ [النساء: 135].
والعدالة في الشريعة ليست شــعارات ترفع يناقضها الواقع، بل سعت إلى توسيع دائرة الملكية 
كما ســبق، قد نزلت آيات قرآنية تبرئ ســاحة يهودي اّتهم بما هو براء منه، مع أن اليهود من أشّد 
الناس عداوة للذين آمنوا بنّص القرآن نفســه، ويهودي يخاصم أمير المؤمنين عند قاضيه، ويحكم 
ة، والشريعة أوضحت ذلك بصور  القاضي لمصلحة اليهودي على حساب أمير المؤمنين إلعوازه الحج

متعددة فإليك بعضها:
حرمت الظلم وأخذ المال بغير وجهه، واهللا اآلمر بذلك بدأ بنفســه في تحريم الظلم، فقد  •

ْلَم َعَلى نَْفِسي َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم  ْمُت الظ ى َحرقال النبي ژ فيما يحكيه عن ربه: «يَا ِعَباِدي، ِإن
ماً فََال َتَظاَلُموا...»(1). ُمَحر

حثت الشــريعة على منع ما يؤدي إلى الظلم، فقد سبقت اإلشارة إلى الوسائل التي اتخذتها  •
الشريعة لتعميم المال، وهي بال شك تفســح المجال الرحب، ومنعت من تلقي الركبان وما 

شابهه.
أمرت بتوثيق الحقوق حتى ال تذهب أدراج الرياح. •
أمرت بالمحاكمــة العادلة بين األطــراف، وتعجيل الحكم حتى ال يتشــجع الناس على ظلم  •

بعضهم لبعض.

:á©jô°ûdG  á«£°Sh

مبادئ الشــريعة وســطية بين الملكية الفردية والملكية الجماعية؛ بين الملكيــة الفردية التي 
تراعي شــعور اإلنســان وتطلعه إلى تملك شــيء يختص به، وذلــك من أبرز وأظهــر معالم النفس 
اإلنسانية التي تحب االستئثار بشيء يتعلّق بذاتها وال يتدخل فيه اآلخرون، مع مراعاة الحقوق العامة 

رواه مسلم رقم: 6737 ج 8، ص 16؛ وابن حبان رقم: 619، ج 2، ص 385.  (1)
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التي يسقي شجرتها كل فرد ينتمي إلى هذه األمة حتى تبسق دوحتها، وحتى َتمتد أغصانها الباسقة 
لتظلل بها كل من يريد االستظالل بظاللها الوارفة.

وهي وسطية بين المادية والمعنوية فترعى المادة وتنزل منزلتها، فهي قوة كامنة في يد المؤمن 
ال تنفذ إلى قلبــه بحيث يبقى قلبــه خالصاً هللا تعالى فهــو وإن طلب المال ال يطلبــه ليتنعم بتلك 
الحظوظ العاجلة فقط، وإن كان التنعم بنفســه ـ وفق الشروط ـ ليس مذموماً لكن ال تقتصر نظرة 
المؤمن عليه، بل هو يطلب المال كي يوجهه الوجهة الشرعية بحيث تنتفع األمة به، حتى يمثل المال 

بين يدي اهللا تعالى ليشهد شهادة صدق وعدل على حسن تصرفه وورعه في توظيفه.
وقد حاولت األنظمة العالمية السعي للعدالة بما توصل إليه فالسفتها من أفكار ورؤى، فجاءت 
الشــيوعية زاعمة أنها اشــتملت على أبهى صورها لمســاواتها بين األفراد في ما تدعي، والواقع أن 
الشــيوعية عممت مفهوم الظلم حتى شمل األمة بأسرها فكل الناس تســاووا في الفقر، وتقاربوا في 
الحرمان، واكتووا بنار جحيمها، فهي تمثل صورة العدالة ـ إن صح التعبير ـ في الظلم والمماثلة في 
الحرمان؛ ألنها أوجدت التشــارك في الكسل لقلة الدوافع كما ســيتجلى بإذن اهللا تعالى في الفصل 

القادم، على أن دعوى المماثلة ليست إال شعارات ترفع، ويجسده ما يلي:
ساسة الشيوعية تتدفق عليهم أموال االتحاد الســوفياتي مثًال، وكانوا يتنعمون بها ويبذرونها  •

ويلقون ما يتساقط من فتاتهم على البقية الباقية من األمة، وكانت الطبقة العمالية تقاسي 
ا يقاســيه أقرانهم في الدول الرأسمالية، فالعامل في الرأسمالية حر،  من الشدائد أكثر ِمم
بينما العامل في المصانع الشيوعية كما قال أحد أســاطينها: «إن العامل ال يملك شيئاً، بل 
ة زواج ابنة ســتالين منــا ببعيد حيث  ال يملك نفســه، والمصنع هو الــذي يملكه»، وما قص
بعثرت األموال بال حســاب فثوب العروس ِبمئة ألف جنيه ووو(1)، وبذلــك يتضح أَنهُم قتروا 
على جماهير الناس ووسعوا على أنفسهم، أما الشريعة فمفهومها للعدالة يباين هذا المفهوم 
تمام المباينة، وقد كانت نفقات خلفاء المســلمين ال تختلف عن نفقات غيرهم إال لمراعاة 

أمر خارجي مثًال ككثرة الضيوف.
العدالة الشــيوعية ال يجازي المحســن على إحســانه حتى يزداد عطاؤه، فهــو جهل فاضح  •

بمفهــوم العدالة في العمل، فالذي يبــذل ويجتهد ويثابر ال يمكن أن يســاوى بينه وبين من 
اســتلقى على ظهره ينتظر مطر الســماء لتســكب عليه وابًال من ذهــب أو فضة، وال تتأتى 

المقارنة بينهما.

تراجــع القصة شــيخي الوالــد الخليلــي؛ أحمد بن حمد، البعد السياســـي للفقر، (ســلطنة ُعمــان: مكتبة الغبيــراء، ط1،   (1)
1427هـ/2006م)، ص 51.
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عدالة الشريعة راعت حقّ القوي وحق الضعيف على حد سواء، فشجعت القوي على مواصلة دربه 
في كســب الرزق من حله، واغتنام نصيبه فــي الدنيا، وأمرته في الوقت ذاته أن يشــد عضد أخيه 
الضعيف؛ ألن المؤمن مع أخيه كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، وهيأت للضعيف سبل الرزق، 

وذلك يتجلى من خالل ما يلي:
حماية المغفلين من الظلم وهذه ميزة أساسية للشريعة على كل قوانين الدنيا؛ ألَن القوانين  ـ  1

العالمية ال تحمي المغفلين كما يقولون، بينما شريعة رّب العالمين التي تظلّل المغفّل حتى 
ال يستلّ ماله من بين يديه وهو ينظر، ويظهر في صور متعددة نجملها في اآلتي:

تدريب الضعيف التدريب الذي يقيه الغــش حتى يكون أهًال للمعامالت، واهللا تعالى أكده أ ـ  
بصورة واضحة في قولــه تعالــى: ﴿ % & ') ( * + , ﴾ [البقــرة: 220] 
وقوله: ﴿ ¶ ¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [النساء: 6]، 
ولهذا يرجح القول بصحة بيع الصبي في األشــياء البســيطة؛ ألَن اختبــاره يتوقف عليها، 

وبذلك تراعى واقعية السوق، إذ يصعب االعتماد فقط على البلغ في كل شيء.

تحريم الظلم ال ســيما إن كان بضعيف كيتيم أو نحوه، وُتوعــد صاحبه بأليم العقاب في ب ـ  
الدنيا واآلخرة، وأُوجد المانع النفسي الذي يحول دونه، وُحرم الغش(1).

منع الغــرر ألنه يتنافى مــع العدالة ـ ومع وضــوح العقد تتقلص دائــرة الخداع، وتصان ج ـ  
الحقوق، وينقض البيع إن كان الغبن فاحشــاً، ولهذه النقطة وما قبلها أُنشئ في اإلسالم 
نظام الحســبة، وكان النبي ژ يمر أحياناً بالســوق، ويوجه المتعاملين فيه إلى األمانة، 

ولهذا قال: «من غشنا فليس منا».

يصح انتصار المظلوم ـ استرداده لحقه بنفســه ـ في المسائل القطعية من دون الخالفية د ـ  
بشروط دقيقة(2).

للمغفل صالحية االشــتراط حتى يتحقق من دقة السعر، ولهذا علم النبي ژ أحد الذين هـ ـ  
ال يتقنــون المعامالت أن يقول: «ال خالبـــة، ولي الخيار ثالثة أيام»(3)، وبذلك يشــكل 

السياج الواقي من لهيب الظلم المحرق.

األصل في المعامالت أن يترك عباد اهللا يرزق بعضهم بعضاً كما دلت عليه الرواية عن النبي ژ لكن أن لو تسرب الغش في   (1)
المسألة فواجب من اطلع عليه أن يحذر منه.

ينظر: شيخي الوالد: فتاوى المعامالت، ص 186 و ص 192.  (2)
رواه البخاري رقم: 2011 ج 2، ص 745.  (3)
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الحجر وهو أسلوب تربوي راق لم تصل إليه البشرية في أدوارها التاريخية، وإن وجد في و ـ  
بعض أدوارها وضع اليد على مال المرأة؛ ألَنها في حكم القاصر عنهم، وإن كانت رشيدة، 
والحجر عندهم اســتغالل سيئ يتســلط به الرجل على أموال األيتام والنساء ليسـتأثر به 
دونهم، والحجر في اإلسالم ـ في ما أفهم ـ ال يعني منعه من كلّ تصرف مالي، وإن كان 
بســيطاً، َوِإنَما الغاية في حفظ ماله حتى ال يتبدد، ولــذا يمنح من التصرفات ما ال يخل 

بهذه الغاية، ويراعى الواقع وتلحظ المصلحة في كل ذلك.

وتطبيق الشــريعة للحجر؛ ألنها تنظر إلى المال بغير العين التي تنظر بها الرأســمالية فهي تنظر 
إليه على أَنهُ مال اهللا، وأن هذا اإلنسان ال بد أن يكون منضبطاً وفق الضوابط التي أمالها عليه ربه حتى 
يسير على المنهج المرتضى وال يحيد عنه قيد شعره، فإن أساء استغالل المال فال بد أن يحال دون ضرر 
المجتمع به، ومن يبذر المال وينفقه في غير وجهه يكون مضرًا أيما إضرار بالمجتمع بأسره، إذ سيقاسي 

المجتمع ما يقاسيه من ألواء ذلك التصّرف وسوء عاقبته، ونجمل فوائد ذلك الحجر في اآلتي:
معالجة السفيه نفســياً؛ ألَن مرضه يرمي به في أتون اإلنفاق، الضطراره النفسي إليه من أ ـ  

غير أن يشــعر بفداحة الخطب الذي يرتكبه، وقد تبدد أمواله ذات اليمين وذات الشمال 
وهذا الضرر النفســي البالــغ يحتاج إلى العالج، واالســتمرارية في هــذا الغي قد يدفع 

اإلنسان إلى اإلصابة بما يعرف في علم النفس بداء العظمة.
معالجة السفيه مالياً، وذلك بحفظ هذه األموال حتى ال تذهب أدراج الرياح فيبقى يقلب ب ـ  

كفيه على ما أنفق من أموال بددها سوء إنفاقه، ومن المعلوم أن هذا السفيه أن لو تبددت 
أموالــه أللزمت الدولة باإلنفــاق عليه؛ ألنها إن لــم تنفق عليه قد تســتحيل حاجته إلى 
مشــروع إجرام وســرقة ال ســيما وقد اعتاد على البذخ وســوء التصرف في المال وكثرة 
اإلنفاق، وعندما تضيق به الحال تندفع نفســه األمارة إلى اســتالل المال بشتى الوسائل 

فتتلقفه جهات اإلجرام والسرقة من مخدرات وغيرها حتى يكون عميًال ناجحاً لهم.
عالج الســفيه دينياً بإقامة مفاهيم الدين فــي قلبه، وقد يحتاج ذلــك إلى القبض على ج ـ  

أمواله مدة من الزمن حتى يألف االقتصاد، ويتمكن من تطبيق سياســة الدين في ماله، 
ن أنفق ـ قبل الحجر ـ أمواله في التدخين أو ما يعود عليه وعلى  ال ســيما أنه قد يكون ِمم

أمته بالوبال.
الوقاية من السفه: فمن يعلم أن سفهه يجلب عليه حجر القاضي على ماله قد يرتدع عن د ـ  

سفهه خوفاً من الســطو عليه، وعندئذ تتحقق السالمة االقتصادية واالجتماعية قبل تطبيق 
هذا الحكم.
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صيانــة المجتمع من تســّرب العــدوى إليــه، إذ كثيرًا ما تستشــري دعاوى الفســاد في هـ ـ  
المجتمعات حتى تنفق األموال الطائلــة في ما ال يعود على المجتمع ِإال بالوبال، وكثيرا ما 
رأينا أشــخاصاً يتبارزون بتنوع هواتفهم النقالة بســبب اشــتداد حمى المنافســة بينهم، 
وبذلك ينفق كلّ واحد منهم ما تلقفته يده من مال ألجل تثبيت مكانته في هذه المفاخرة، 
وعند اســتعار نار الســباق المحموم تنطفئ جذوة العقل كما يبدد المــال الذي بحوزتهم 
ويقضي على البقية الباقية من مفاهيم العزة في نفوسهم؛ وعندئذ يعتّز كل واحد بما وجد 
في يده من هواتف جديدة، أو من رقم مميز في سيارته أو لهاتفه النقال، وما إلى ذلك، 
وهذا هو عين المحرم وهو حال المغتّر بالدنيا. يقول اهللا تعالى: ﴿ 8 9 : ; 
> = < ? @ D C B A ﴾ [الحديد: 20]، وهذا األمر ال يقتصر 
على الكبار الذين يعانون، بل يستشري في األطفال أيضاً؛ فالطفل الذي يرى زمالءه وهم 
يتنوعون في وسائل الترف تتوق نفسه إلى محاكاتهم، َورُبَما ال يملك شيئا من تلك األموال 
فيضطر األب المســكين إلى المشــاركة في الســباق المحموم من غير حاجة ِإال منافسة 
أقران ولده، وفي ذلك ضرر ال يخفى على هذا األب المسكين، باإلضافة إلى ذلك الطفل 
إن لم يجد ما تصبو إليه نفســه قد يســعى الســتالل المــال حتى ال يكــون محتقرًا بين 
زمالئه، وقد يصاب بأمراض نفسية تحطم معنوياته وتحول دون إنتاجه اإلنتاج الذي تصبو 

إليه هذه األمة.

أن لو وقع هذا التنافس َفِإنهُ يزداد الطلب الوهمي ـ أي الذي لم يبن على حاجة حقيقية ـ و ـ  
فترتفع األســعار؛ ألن زيادة الطلب ترفع الســعر، وبذلك يتضرر المحتاج إلى تلك السلع 
احتياجاً حقيقياً لكثرة الطلب، وقد يكون العرض غير مهيأ لهذا الطلب المحموم الشديد، 
والسفيه في كثير من األحيان قابل ومستعد للمزايدة في األسعار لما تقدم وكل ذلك يضر 

بالسوق.

:√ô«Zh  º∏°ùªdG  ø«H  ádGó©dG  ôgÉ¶e

ظللت أغصان الشريعة الوارفة المجتمع بأسره حتى نَعم غير المسلم ـ الذي حظي بالعيش تحت 
سقف الدولة اإلســالمية ـ بحقوقه كاملة االجتماعية والمالية، وقبل أن أعرض صورها أشير إلى أن 
النِبّي ژ بداية لم يهاجر إلى المدينة ِإال بعد أن أدى األمانات التي ائتمنه أهل مكة ولم َيُحل ظلم 
قريش له دون تأديــة تلك األمانات ألهلهــا؛ قال تعالــى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
ونزلــت  [المائــدة: 8]،   ﴾ ̧  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨
آيــات برأت يهودياً اتهم تهمة هو منها براء، وهذا يباين نظــرة اليهود مباينة تامة عندما حكى اهللا 



أ. أفلح بن أحمد الخليلي 805خصائص االقتصاد اإلسالمي ودورها في حل األزمة المالية

ة غش  [آل عمران: 75]، وقد نّصوا بأنفسهم على صح ﴾ « ª © ¨ §  ﴿ :تعالى عنهم قولهم
غير اليهودي(1).

وإنصافهم يتجلى في صور كثيرة:
ُمماثلته للمســلم في جميع المعامــالت المالية كالبيــوع وغيرها، ولم يســتثن ِإال في صور  •

محددة، فقيل بعدم اســتحقاقه للشفعة من جار مســلم، ومنعه من إحياء الموات، والصحيح 
خالفه في المسألتين ِإال لعارض، وقيل: ال يستحق الغنيمة وال الركاز، والصحيح استحقاقه 
للركاز، وإن كان ِلمنعه من الغنيمة ـ إن شــارك في المعركة ـ وجه، لكن ال أدري وجه منعه 

من الركاز ِإال أن يكون من باب القياس على الغنيمة، وفي مقدار ديته خالف.
مراعاة ماليته حتى قيل بتملّكه ما ال يملكه المسلم كالخمر والخنزير، وفيه نظر ال يخفى،  •

ة أخذ الربا منه في ديار الكفر ال في ديار اإلســالم، وهو قول ضعيف جّدًا يرده  وقيل بصح
الدليل الصريــح(2)، بل قيل بتملكه ما غصبه من المســلم، والصحيح مماثلته للمســلم في 

جميع ذلك.
اســتحقاقه للوصية: بل قيل بوجوبها لألب المشــرك على ابنه المســلم، فقد قال بعض أهل  •

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ :العلم بأن المراد بالوالدين في قوله تعالى
غيــر  الوالــدان  [البقــرة: 180]   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶
المسلمين؛ ألنهما ال يستحقان نصيباً من الميراث، لكن ال يحرمان من الوصية، ولهذا القول 

وجه من الناحية الداللية.
مراعاة حقوقه االجتماعية وما يتعلق بها من حقوق مالية، فال يسقط حقه من الجوار وال من  •

 p ﴿ :نفقة القريب وال من حقــوق الزوج وما إلى ذلك من الحقوق، فــاهللا تعالى يقول
 { z y x w v u t s r q
| ﴾ [النســاء: 36]، بل تشــمله هذه الحقوق، وال يحرم ِإال من حقّ الميــراث؛ ألَنهُ حرم 

نفسه بشركه.
ا إنفاقه فمثل إنفاق المســلم، والمســلم ينفرد بالزكاة، وإن كان المشــرك مخاطباً بها على  أَم
الصحيح ـ وهــو ينفرد بالجزية، وهذه الجزيــة َتحفظه وتحفظ أهله ومالــه وعرضه، ولهذا عندما 

ينظر: بعض نصوصهم في التلمود البابلي، نقًال عن آفاق الثقافة والتراث، ص 9.  (1)
تنظر مناقشــة المســألة: نزيه حماد، أحكام التعامل بالربا بين المســـلمين وغير المســـلمين في ظـــل العالقات الدولية   (2)

المعاصرة، البنك اإلسالمي للتنمية، دراسات اقتصادية إسالمية، المجلد 8، عدد1، رجب 1421هـ/2000م، ص 75.
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تعذر على المســلمين حماية أهــل حمص رّد لهم أبو عبيــدة 5 لهم جزيتهم مع حاجته الماســة 
إليها(1) لإلعداد ِلمعركة اليرموك.

حق القريب: دلــت اآليات الكريمة على مراعاة حقّ القريــب؛ فاهللا تعالى يقول: ﴿  4 5 
6 7 8 9: ; ﴾ (وهــذا اْلَحقّ أيضــاً ثابت في أحاديث الرســول ژ ، 
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç ﴿ :وأيضاً في قولــه تعالــى
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó ﴾ [البقــرة: 215]. وهــذا اْلَحقّ ال يقتصر على 
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ :الحياة، بل يوصى لهم بعد الموت فاهللا تعالى يقول

¶ ¸ º ¹ «¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [البقرة: 180].

:πÑ≤à°ùªdGh  ô°VÉëdG  ø«H

عدالة الشــريعة اإلســالمية لم يقتصر نظرها على الموجود، بل تطلعت إلى المســتقبل وحال 
ـ ، وهذا يتجلى في صور متعددة، وفلسفة اإلسالم تقوم  المجتمع الذي سيوجد فيه ـ بإذن اهللا تعالى 
على أن األرض تشــتمل على جميع ما تحتاجه البشرية إلى قيام الســاعة(2)، ومع ذلك علينا اتخاذ 

الوسائل التي تحفظ الثروات ـ بإذن اهللا تعالى ـ.
الفاروق ـ رضوان اهللا عليه ـ أدرك حاجة المســلمين المســتقبلية لألرض، وأن تقسيم أرض  •

الســواد على المقاتلين يحرم األجيال القادمة من خيرها، ويؤدي إلى انتشار اإلقطاعية في 
نظره للتبايــن الكبير في أمــالك الناس، وإن خالفــه بعض الصحابة في ذلك والمســألة 
محتملة داللياً، وقال الفاروق بنفســه: «لوَال آخر المســلمين ما فتحت قرية إّال قسمتها بين 

أهلها، كما قسم النبّي ژ خيبر».
النهي عن اإلسراف في كلّ شيء، وبذلك تحفظ الموارد لألجيال، وال يتبدد مخزونها في ما  •

ال ينفع، وال يقتصر أثر النهي على اســتهالك الموارد، بل يشــمل النهي عن اإلســراف في 
الصناعات لما تخلفه من آثار على سلبية على األرض، ويتضرر بذلك الجيل القادم.

تعليم األجيال القادمة ما يشــّد عودهم المعرفي من معارف الدنيا والدين، ومثاله ما سبق  •
ذكره في األيتام ومثلهم األبناء وهي مهمة كل جيل لألجيال القادمة.

تنظر الحادثة: الجنرال أكرم، ســـيف اهللا خالد بن الوليد، ترجمة العميد الركن صبحي الجابي (بيروت: مؤسسة الرسالة،   (1)
ط1، 1421هـ ،) ص 455.

ينظر: الصدر؛ محمد باقر، اقتصادنا، ســوريا: دار التعــارف للمطبوعات، ط20، 1408هـ/1987م)، ص 329 - 330. شــخار؛   (2)
أبو نصر، قاعدة الربح بالضمان، (بحث تخرج من معهد العلوم الشرعية، 1429هـ/2008م)، غير منشور، ص 73.
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مطالبة كلّ جيل أن يكد حتى يجني الجيل الذي يليه ثَمرة غرســه، حتى جاء النبّي ژ: «إن  •
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال َتقوم حتى يغرسها فليغرسها»(1).

النهي عما يفسد األرض حتى إن كان ذلك الفساد يطفح أثره بعد سنين طويلة حماية ِلحق  •
الجيل القادم، وبذلك يباين األنظمة األخرى التي تفســد حقّ األجيال األخرى أو حقّ األمم 
األخرى، وهو واضح بصورة جلية في الحروب التي يجمع أهلها بين ذبح األخالق وذبح البشر 

وذبح البيئة.
وفــي التعديالت الجينية في الزراعــة وغيرها ال َيجوز أن يقصر النظــر إلى الربح المادي  •

الحاضر دون ما يطمس خيارات التربة(2).
الوقف مشــروع حضاري إنساني يتطلع إلى المســتقبل، ويعالج حاجاته كما ال يخفى، وكثير  •

من الُعمانيين كانوا يقفون مبالغ لصيانة األفــالج، وإلفطار الصائمين، وأحياناً لإلفطار في 
مكة، وهكذا أهل األقطار اإلسالمية األخرى.

الميراث والوصية: المال في النظرة اإلســالمية ال يحفظ ـ أو يدفن ـ مع أصحابه كما فعله  •
طغــاة الفراعنة، وال يصرف للدولة كمــا يتصور أفالطون إذ كد صاحبــه من أجل تحصيله 
ال من أجل استيالء الدولة عليه، وال يقتصر المال على إحدى المصلحتين من دون األخرى، 
والوارثون لهم نصيبهــم وللموصى لهم نصيبهــم، وأنكر اهللا تعالى على مــن بعدله بعدما 

سمعه حتى ال تقطع حقوق الموصى لهم بخناجر الجشع.

:πLôdGh  ICGôªdG  ø«H  ádGó©dG

الشــريعة ما جاءت ُمحابية ألي جنس على حســاب الجنس اآلخر، وإنما يتماثل الجنســان في 
غالب أحكامها إال ما يناسب جنســاً من دون غيره؛ إذ الشــريعة ال تطمس معالم فطرة الناس بما 
يخالفها ﴿  z y } |{ ~ ے ¡ ¢  ﴾ [النساء: 32]، ولهذا تماثلت في 

الغالب أحكامهما إال في بعض الصور، وإليك صورة موجزة عن ذلك:

:ICGôªdG  πªY

المرأة كالرجل يصح لها أن تعمل، وإن كان الرجل يجب عليه العمل في الكثير من األحيان  •
بخالفها، وال يشترط في ذلك رضا زوجها ما دام العمل في بيت الزوجية ولم تفرط في حقّ 

رواه البخاري في األدب المفرد (168/1، رقم: 479)؛ وأحمد (191/3، رقم: 13004).  (1)
ينظر: ديل سوارتزن دروبر، عجائب التربة، ضمن مجموعة من العلماء، اهللا يتجلى في عصر العلم، ص 113 وما بعدها.  (2)
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من حقوقه أو حقوق أوالده، أما مع التفريط فال، إذ هي مكفولة في األصل، وإن كان عملها 
خارج البيت فال بد من إذن الزوج مع انضباط العمل بضوابط الشرع المعروفة.

عمل المــرأة إن كان مما يتعذر على الرجــال القيام به أو ال يليق بهم، ال ســيما التمريض  •
النسائي وما شــابهه، فعملهن في ذلك يعد من فروض الكفاية عليهن، ومن ذلك تدريسهن 
لبنات جنســهن، إذ هو بناء حضاري يســتقى من ينابيــع الدين الحنيف، وقد كانت نســاء 
الصحابة يعملن ويساعدن أزواجهن وأهلهن وال عبرة بتحريم المغالين لعملهن مطلقاً بدعوى 
ســد الذرائع إذ منعهن من هذا العمل ذريعة واضحة إلى الفســاد بتقصيــر جزء كبير من 

المجتمع في عمله، وعدم تمكن الجنس اآلخر من القيام به إال بإخالل بقيم األخالق.
وال يصّح التوّســع في الذرائع إلى هذه الدرجة، نعم ينبغي أن يكون عملها أقلّ من ســاعات  •

عمل الرجل مراعاة لمهمتها العظمى.
ة، فقد جاء في الحديــث: «طلقت خالتي  • المرأة يســوغ لها الخــروج للعمل حتى إبان العــد

فأرادت أن تجد نخلها»(1).

:Ö°ùμdG  QOÉ°üe

المرأة تماثل الرجل في أحكام الكســب فيصح بيعها وشــراؤها وإجارتها ومضاربتها ورهنها  •
وغير ذلــك من األحكام، وبعض األنظمــة حرمت المرأة من حقوقها فــال تتمكن من مزاولة 
األعمال، ومن العجيب أن األنظمة الغربية التي تسمح بعمل المرأة لم تهيئ لها الحماية من 
صنوف اإليذاء، فقد سئلت المنسقات في هيئة األمم المتحدة عن التحرش الجنسي فتبين أن 

ضن له، وإذا كان هذا في هيئة عالمية تعنى بحقوق المرأة فكيف بغيرها؟ نصفهن تعر
وال يحضرني في مســائل الكســب فوارق بين الرجل والمرأة إال في الميراث وســبق بيانها  •

والحمد هللا، وإال الغنيمة والركاز ال تســتحقهما عند بعض أهل العلم، وفي المسألتين نظر 
ال يخفى، ال ســيما في الركاز، إذ األصل استحقاقها إن اســتخرجته هي، وتستحقّ الزكاة ـ 
استحقاق الرجل ـ إن كانت عاملة فيها، وهكذا المؤلفة، وقيل ال تستحق شيئاً من مصارفها، 
والصحيح شمولها للجنسين، نعم تراعى الحاجة، وعدد من يلزمان بعولهما، أما استحقاقهما 
ألعطيــات الوالدين فقيــل بتماثلهما ويؤيــده ظاهر الحديــث، وقيل بالنصف تبعاً لقســمة 
الميراث، وفي نفســي أن النفقة تراعى فيها الكفاية وما يناســب كال الجنســين وال تراعى 
المثلية، وإنما تســد الحاجات بحســب المعروف والقدرة، نعم يلتزم العدل في الهبات التي 

ال ترتبط بالنفقة الواجبة، وهنا لكال القولين وجه، واهللا أعلم.

تنظر مناقشة المسألة فقهياً: فتاوى السبكي (بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت)، ج 2، ص 215.  (1)
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المرأة ال تطالب باإلنفاق على أوالدها وال على أهلها في األصل إال لعارض، ولهذا استحقت  •
نصف نصيب الرجل في الميراث، واألسرة ينوء بتكاليفها ظهر الرجل.

ة بتصرفاتها الماليــة وال تقام عليها وصاية؛ فلها َتمــام الحرية في اإلنفاق على  • المرأة حر
نفسها وعلى ذويها وال يتدخل زوجها في شيء من ذلك(1)، فاإلسالم يباين القانون الروماني 
الذي يفــرض نظام الوصاية علــى المرأة البالغــة، والغريب في األمــر أن القانون يراعي 
مصلحــة الوصي ال مصلحة الموصى عليه، ولهذا يخدم الذكــور من دون اإلناث؛ ألن اإلناث 

ليست لهن أهلية كاملة إلدارة المال(2).

:óÑ©dGh  ôëdG  ø«H  ádGó©dG

ــة ولتقليص العبودية،  من يحلّق في أجواء الشــريعة يجدها تســعى لتماثل الناس في الحري
بتجفيف منابعها من ناحية، وســهولة االنتقال من دائرتها إلى دائرة الحرية، وهو كذلك يخالف 
األنظمة الموسعة في األولى، والمضيقة في الثانية التي تعتبر العبودية وصفاً ثابتاً ال يفصل بينه 
وبين صاحبه إال القبر إن كان القبر قادرًا على الفصل بينهما، وقد اختلف العلماء في ثبوت تملك 
 G F E D C B A @ ? >  ﴿ :العبد، وكال القوليــن يحملها قوله تعالــى
P O N M L K J I H ﴾ [النحــل: 75]؛ إذ الوصــف يحتمــل أن يكــون 
مخصصاً أو مقيدًا أي من العبيد فريق ال يتسنى له ذلك ويحتمل أن يكون وصفاً مالزماً ال ينفك 
عنه، وإن طبقت قائدة األصل التأســيس ال التأكيد ترجحت كفة صحة تملكه، ومع ذلك الشريعة 
ا يأكل  ــا يلبس، فقد قــال ژ : «وليطعمه ِمم ا يأكل وإلباســه ِمم أمرت ســيد العبد بإطعامه ِمم
ا يلبس»، وبذلك تتقارب صورة السيد مع عبده وتتقلص دائرة الفجوة بين الطبقتين،  ويلبسه ِمم

بين القوي والضعيف.

:ø«æédG  q≥M

هــذه الحقوق ال تقتصر على القوّي، َوِإنَما يقدم فيها من ال يدافع عنها، ولعل ذلك من أســرار 
تقديم الوصية علــى الدين في اآليات مع أن إخــراج الدين مقّدم في مثــل قوله تعالى: ﴿ ½ ¾ 

.﴾ Ã Â Á À ¿

ذكر الشيخ األلباني أن المرأة ال يصّح لها أن تنفق إال بإذن زوجها، وهو رأي ضعيف تعارضه األدلة الواضحة.  (1)
ينظر: محمود شمام، إشعاع القانون اإلسالمي على القانون الوضعي بالبالد التونسية (تونس: 1406هـ/1986م)، ص 232.  (2)
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وحق الجنين أيضاً َمحفوظ وإن لم يكن ذا قوة يركن إليها، لكن ال يستســاغ أن يســتغل ضعفه 
بأكل أمواله وتبديدها بالجشع وأهله، وله حقه الثابت في الوصية فضًال على حقوق الميراث.

ولمراعاة حقّ العدالة يمنع المســلم من مجاوزة ثلث ماله في وصيته حتى ال يقلص حقّ ورثته، 
كما ال يسوغ له أن يوصي لوارث حتى ال يتالعب بتغليب كفة أحد على غيره.

والوصية رسالة إيمانية حضارية تشيد بسواعدها الفتية شاهق بنيان الدين واألخالق، فال يصّح 
أن يكبو دورها، وتصرف عن رســالتها، وإال كانت الوصية باطلة ال يجــوز تنفيذها كالوصية بأموال 
طائلة للــكالب أو للقطط، فالحيــوان ال يتفاوت أمره بيــن أن يعيش في قصر شــامخ أو يعيش في 
الغابات، بل لعل عيشــته في الغابة أرحب لنفسه، وليست العدالة في الشريعة بين الكالب والناس، 
نعم يحافظ على حقّ الحيوان لكن ال يكون على حساب اإلنسان، ومن العجيب أن بلغ األمر أن تجتمع 
لكلب ثروة هائلة فله جيش من الخدم، فريق منه معني بطعامه فقط، وآخر بفرشــه وهكذا؛ فشــتان 
بين النظام الرأسمالي الذي تنعم كالبه بما يسيل له لعاب آالف الفقراء، والنظام اإلسالمي الذي 

ينعم أناسه بما يحتاجونه وينعم حيوانه بما يتالءم مع فطرته.
جوعاً الغابـــات  في  األســـد  الكـالبَتموت  تأكلــــه  الضـــأن  وَلحـــم 

وفي هذا المقام يجمل بنا أن نشــير إلى واجبات الدولة التي تعيــن على دفع خصاصة الفقر، 
وذلك بالسعي إلى تنـزيل السعر ليتالءم مع الغني والفقير على حد سواء:

تهيئة األمان واالســتقرار ألن معين االقتصاد يتدفــق مع طمأنينة النفــس، أما مع الرعب  ـ  1
والخوف على النفــس والمال والعرض تذبل زهرة التجارة، وألجــل ذلك ال بد من تحقيق 
وســائل األمن الكافية بما في ذلك القضاء العادل الســريع؛ إذ كثيرًا مــا يتجرع صاحب 
الحق الغصص وهو يرى َمن ظلمه يســتمتع بماله بســبب طول مدة المحاكمة، وفي طولها 

تمكين من الظلم، وضرره ال يخفى.
تهيئة البنية التحتية األساسية ألن سهولة وصول البضاعة تعين على خفض السعر. ـ  2
السعي لالعتماد الذاتي وذلك ألن الســلع الخارجية ترهق كاهل المواطن بدفع الضرائب  ـ  3

مع المبالغ الباهظة في تأمينها فضًال على وسائل نقلها وما يستتبعه.

٭ ٭ ٭
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بعد أن خط القلم بريشته حروفاً في العدالة والوسطية أراد أن يصرف عنانه في تسويد حروف 
الواقعية بمداده؛ ألن قواعد الدين وأنشــطته ال تحلق في ســماء التنظير بعيــدة عن أرض التطبيق، 
وإنما تلك القواعــد واألنظمة هي التي ترفع معــول الجد على كتف المزارع، وقــد ذكر الباحث أن 

سيرة النبّي ژ كانت نموذجاً حياً في جميع ذلك.

ا وردت اإلشــارة إليه فــي العدالة والعمومية ينضــوي تحت لواء الواقعيــة أيضاً، إذ  وكثير ِمم
الواقعية الحقيقية ال تكــون إال ممزوجة بالعدالة مختلطة بالعمومية وما يســطره القلم هنا تشــده 

أواصر الروابط القوية أيضاً بالعدالة والعمومية.

ومعنى واقعية االقتصاد قابليته للتطبيق مع عدم ترتيب مفاسد على نزوله إلى أرض الواقع.

وجود الحوافز في الشــريعة المقويــة لإلنتاج والحاثة عليــه، وهذه ميزة أساســية تربو بها 
الشريعة على النظام الشيوعي الذي يدوس قيمة الدوافع تحت قدميه، بل يفوق النظام الرأسمالي 
الذي يتشّدق بملء فيه بفتح آفاق الدوافع، ألجل ذلك فتح أبواب السوق الحرة حتى يطلق كل واحد 

لعقله العنان ويفجر طاقات إدراكه في استثمار الدوافع لكن لإلسالم ميزاته األساسية في ذلك:

اإلســالم بوأ العمل مبوأ عالياً، وجعله من الواجبات المقدســة ـ في كثير من األحيان ـ وأوجد 
المشــجعات الدنيوية واألخروية له، ففي اآلخرة أجر عظيم لمن بذل جهده في سد مسغبته وإطعام 
أهله ما دام ميمماً وجهه وجهة أمر ربه ليقبل عمله، ولمكانة العمل قرن اهللا تعالى بينه وبين الجهاد 
 في ســبيل اهللا في سورة المزمل ـ وهي من أوائل السور التي شنفت مسامع النبي ژ ـ فقد قال جل
شأنه: ﴿  W V U T S RQ P O N M L K J ﴾ [المزمل: 20]، 
واقترانه بالجهــاد يؤكد هذه األهميــة، وكذلك ربطه 8 بصالة الجمعــة حيث قال: ﴿ 8 9 
بــل  [الجمعــة: 10]،   ﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 D C ﴿ :ال يمنع اإلنســان من كســب الرزق وهو في ســفره إلى الحّج يقول اهللا تعالى
J I H G F E ﴾ [البقــرة: 198]، وهــذا المفهــوم أكدتــه أحاديث النبي ژ 
حينما مر رجل فتعجب أصحاب النبي ‰ من جلده ونشــاطه، فقالوا: لو كان هذا في ســبيل اهللا، 
فأتوا النبي ژ فقال النبي ژ : «إن كان يســـعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل اهللا، 
وإن كان يســـعى على ولد صغار فهو في سبيل اهللا، وإن كان يســــعى على نفسه ليغنيها فهو في 
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ســـبيل اهللا»(1)، بل حتى إذا ظهرت لإلنســان آثار القيامة يؤمر بأن ال يحجم عن مواصلة مشــروع 
اإلعمار فقد قال رســول اهللا ژ : «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم 
حتى يغرسها فليغرسها»(2)، ـ وإن كان ذلــك من باب الترغيب وإال فهول القيامة كما تصوره اآليات 
كفيل بسلب عقل الشجاع ـ وقال أيضاً: «َال يَْغِرُس ُمْسِلٌم َغْرساً َوَال يَْزَرُع َزْرعاً فََيأُْكَل ِمْنُه ِإْنَساٌن َوَال 
َدابٌة َوَال َشـــيٌء ِإال كَانَْت َلُه َصَدَقٌة»(3)، ولم يكتف الشــارع بالحث على العمــل بل حث على إتقانه 

وأدائه بأحسن وجه ممكن، فقال ژ : «إن اهللا تعالى يحب إذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنه»(4).
أما الحافز الدنيوي فاإلنسان بجبلته ميال إلى متع الدنيا، واهللا جعل في نتائج العمل ما تشرئب 

إليه أعناق الناس، وذلك في صور متعددة جدًا:
منها ـ مثًال ـ أن النِبّي ژ قال: «مـــن أحيا أرضاً مواتاً فهي له»(5)، فالحافز خاص بالعامل الذي 
كدح من أجل رزقه ورزق مــن يعوله حتى أحيا الموات(6)، ومع قيمة هذا الحافز الدنيوي عضد بمشــجع 
أخروي في بعض روايات الحديث «وله أجر»، فهذا يبث روح العمل في جميع أفراد المجتمع المسلم ألن 
كًال منهم تتطلع نفسه إلى ملكية األرض، وقد جعل الشارع له سبباً قريب المنال للحصول على مبتغاه(7).
ومنها األمر بمراعاة جميع الحقوق، وَتحريم التفريط في شــيء منها، وشــعور كل امرئ بحفظ 
حقه يســتطيع أن يشــق طريقه في االجتهاد والمثابرة، ومن الحقوق المحميــة حقوق العمال: «أعط 

األجير أجره قبل أن يجف عرقه»(8).

رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم15520، (المكتبة الشاملة)، ج 479/7، وسنن البيهقي (المكتبة الشاملة)، برقم 16159،   (1)
ج 416/2. وسعيد بن منصور، برقم 2618، ج 236/2. قال في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الثالثة ورجال الكبير رجال 

الصحيح»، مجمع الزوائد، (المكتبة الشاملة)، برقم 7709، 377/4، وتعقبه الجويني.

رواه البخاري في األدب المفرد (168/1، رقم: 479)، وأحمد (191/3، رقم: 13004).  (2)
رواه مسلم برقم: 4051، ج 5، ص 27؛ والترمذي، رقم: 2610، ج 2، ص 347.  (3)

رواه البيهقي في شعب اإليمان، رقم: 5314، ج 4، ص 335.  (4)
رواه النسائي، رقم: 5760 ج 3، ص 404؛ وأبو داود 3076، ج 2، ص 195.  (5)

وإن كان إطالق القول به مشــكل في هذه اآلونة كما ال يخفى إذ يملك بعض التجار إحياء نصف البالد في مدة وجيزة وبذلك   (6)
تختل الموازنة االقتصادية المنشــودة، وذلك يتعارض مع تعميم المال الذي تقدم ذكره، وألجل النظر في الحديث هل هو من 
منطلق القيادة أو من منطلق النبوة؟ ينظر: المعولية؛ فاطمة بنت حمد، دراســة حــول قاعدة «كل تصرف تقاعد عن تحصيل 

مقصوده فهو باطل» (ماليزيا: الجامعة اإلسالمية، 2005م)، ص 55.
بل المجاهد في ســبيل اهللا يســتحق مع األجــر األخروي العظيم مــن الربح الدنيوي مــا يدفعه قدماً إلى الوغى، فيســتحق   (7)
الغنيمة كما بينته آية األنفال: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , - . / 
0 ﴾ [األنفال: 41]، وقد يســتحق سلب القتيل ـ على خالف بين الفقهاء في ذلك ـ لقول النبي ژ : «من قتل قتيًال فله 
سلبه»، حتى تزداد جســارته وإقدامه، ومثل ذلك العامل في الزكاة تحفيزًا على الخير، وهكذا أخذ األجرة على تعليم القرآن 

أو تعليم العلم. ينظر: شيخي الوالد الخليلي، أحمد بن حمد، فتاوى المعامالت، ص 271.
رواه ابن ماجه، رقم: 2443، ج 2، ص 817؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ج 6، ص 120.  (8)
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ة ميزة أخــرى وهي أن العامل يملك تلك األمــوال وتنتقل ملكيتها من بعــده لورثته، وذلك  وثَم
يخالف بعــض النظريات االقتصاديــة التي تنقل المال بعــد الموت إلى الدولــة، وعلى ذلك بعض 
فالســفة اليونان كأفالطون(1)، واهللا تعالى يصور لنا عالقة كبير الســن بذريته ال سيما إن كان هو 
 F E D C B A @ ? > ﴿ :واهن القوى وذريته يخيم عليها الضعف، فقال
 X W V U T S R Q P O N M L K J I H G
Y ﴾ [البقرة: 266]، ومثل هذا ال يتشــجع للعمل إال من أجل دفع الخصاصة عن تلك الذرية أما 

إن علم أن الدولة تسطو لما جد واجتهد.
والشــارع فتح له أفقاً أوســع بالحث على الوصية، وجعلها من ضمن رصيــد المؤمن في عمله، 
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ :فــاهللا تعالى يقــول
«¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [البقرة: 180]، ويقول النبي ژ : «ال يحل المرئ مسلم له شيء يوصي 

به يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عند رأسه»(2).
ومن ذلك ُســوغ له إنفاق أمواله في مشاريع الخير وُوعد وعدًا حسناً على ذلك تاقت نفسه إلى 
تشييد صرح من صروح الدين بما نالت يمينه فيعمل ما دام فيه عرق ينبض بالحياة من أجل تحقيق 

غايته، بخالف الممنوع من الوصية، أو من ال يتصور للوصية تلك اآلثار العظيمة في اآلخرة.
ومعين الوصية ـ إن اســتغل ـ معين دفاق، إذ األموال الموصى بها في المشاريع أموال تربو على 
الحصر، فهي تزيد في ما أتصور على ُعْشِر ميزانية الموتى ذلك العام على أقل تقدير، وهذه مبالغ 
طائلة قد تفوق ميزانية بعض الدول، فمن المهم توجيه الموصين إلى حسن الوصايا، وهي مع عملها 
الحضاري الجلي تعمل عمًال اجتماعياً ال يقل أهمية، وهو اســتالل األحقاد والخصومات من النفوس، 
فقد توري نار الخالف بين بعض األقارب، فما أن يقضــي أحدهم نحبه تصل وصيته لقريبه كالماء 
المتدفق المطفئ لتلك النار، والشــارع قطع بذلك حبل الشــقاق بدريهمــات قليلة حتى ال يمتد إلى 

الذرية، أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
ومع ذلك اشــتملت نصوص الشــريعة على النماذج العملية التي تشرق شمســها لتنير للعاملين 
دروبهم بنورها وتلهب حماســتهم بحرارتهــا، ومن تلك النماذج أنبياء اهللا تعالــى، إذ امتطوا صهوة 
الجد لما يكفل للبشــرية المنفعة الدينية والدنيوية، فيوسف ‰ أنقذ أمة من هالك محقق بحسن 
التخطيــط ألعوام مديــدة وبعزيمة تفت الصخر ـ بعــد توفيق اهللا أوالً ـ وطلب بنفســه هذه المهمة 
لعظم خطبها، وداود ‰ َيمتطي جواد الهمة حتى يسهل اهللا له ويلين له الحديد، ويعنى بالصناعة 
مع ما أنعم اهللا من نعمة ورخاء، وسليمان ـ عليه وعلى نبينا أفضل صالة وأزكى سالم ـ كان نَموذجاً 

العبادي، الملكية، ج 1، ص 70.  (1)
رواه الربيع، رقم: 677، ص 132.  (2)
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ُمميزا في إدارة مملكة إيمانية راســخة الجــذور، والعمل ال يقتصر على ذلك، فأبو البشــر ُعلم ما 
يحتاجه من أسماء ثم نزل إلى هذه البســيطة ليكابد ألواءها، ونوح يصب عرق جبينه ليشيد سفينة 
د ژ جلّى  السالمة والنجاة للبشرية بيده الشريفتين، وموسى يعمل أجيرًا مخلصاً أميناً، ونبينا محم
إنســانية الشــريعة ـ باعتبار محورها ال باعتبــار مصدرها ـ مع بعدهــا اإليماني بكفاحه في شــتى 

المجاالت االقتصادية وغيرها، فمن ادعى االستضاءة بنورهم فعليه السير في دربهم.
وهذه الميزة ميزة أساســية على الشيوعية التي َتجهل معنى الحوافز؛ إذ العامل يكّد فيها ويصّب 
عرق جبينه ثم ال يحظى بمنديل يجفف به عرقه فضًال عن أي جزاء معتبر على عمله، إذا يكون جميع 

النتاج للمجتمع بأسره وال يختص هو بأي شي منه، والكسول فيها ال تباين أحواله أحوال المجتهد.
بينما في الشريعة فحال الكسول يباين تماماً حال النشاط، فمن بدد طاقاته باإلهمال ال بد أن 
ينال جزاء تقصيره، وتســتأصل شأفة الكسل بما سبق ذكره من المشــجعات، ومن لم يحرك عزَمه 

التشجيُع فيعالج بما يلي:
تأديب المتكاسل ومعاقبته على تقصيره في عمله إن كان متكفًال بذرية يلزمه عولهم، أو كان  •

متزوجاً فهو مجبر على القيام بحق زوجه، وال يسوغ له ترك العمل اعتمادًا على مطر السماء 
ا يتســاقط من بقايا الناس، وقد طبق الفاروق شيئاً من  وفتات األرض حتى يحظى بشــي ِمم
ذلك، وقال: «ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق، يقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن الســماء 
ال تمطر ذهباً وال فضة»(1)، بل استخدم درته لحسم مادة الكسل، والعقوبة قابلة للتنوع فقد 
تطلق منه زوجه، وعلى ذلك جمهور أهل العلم(2)، وللقاضي االجتهاد في ما يردعه عن كسله 
حتى يقوم بواجبه، والواجب ليس مقتصرًا على إطعام أهله، بل يلزم بإطعام حماره وغنمه إن 
لم يقبل ببيعها أو ذبح ما يؤكل منها، وألجل أهمية القيام بواجب اإلنفاق على األســرة نص 
أهل العلم على أن اإلنســان يســقط عنه واجب من أهم الواجبات ـ أال وهو السفر في طلب 
العلم الواجب ـ ما لم يتمكن من توفير النفقة الواجبة عليه(3)، وهكذا في الجهاد في ســبيل 

اهللا، والسفر من أجل الحج، فضًال عما هو دون ذلك.

الغزالي؛ أبو حامد، إحياء علوم الدين، (المكتبة الشاملة)، ج 2، ص 63.  (1)
ينظر: المســعودي، زهران، ابن بركة السليمي، ودوره في المدرسة اإلباضية (سلطنة ُعمان: وزارة األوقاف والشؤون الدينية،   (2)

ط1، 1420هـ/2000م).
قال اإلمام السالمي في شروط القدرة الموجبة للبحث عن العلم الواجب:  (3)

يــلـــــزم ــاً  ــم ــت ــموالــبــحــث لــلــواجــب ح ـــ ــأث ـــ ـــــك ي ــــادر بــــتــــرك ذل ــــق ل
لـه يـــــــرى  أن  لـــلـــقـــدرة  ـــد  ـــح لهوال ــمـــــضــي  يـــ ــــأى  ن وإن  مـــعـــبـــرًا 
يـحمله ــا  م ــــدان  وج ــا  م ــصــح  ال ــي  ومــــأمــــن مــــع قـــــوت مـــــــن يــكــفــلــهف

السالمي؛ عبد اهللا بن حميد، بهجة األنوار (السيب: مكتبة نور الدين السالمي، ط4، د. ت)، ص 32.
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ســحب األراضي التي أحياها إن ماتت في يده فــي قول بعض أهل العلم(1)، وإن لم يســلم  •
بذلك كثير من أهل العلم، وقد سألت شــيخي الوالد ـ حفظه اهللا ـ فاستبعده، لكن ذكرته 

احتماالً، فالمسألة تدور في حدود الرأي.
منع التســوّل ما لم تك ضــرورة ال محيص عنها، فيرخــص بقدرها، والضــرورة ال تتعدى  •

حدودهــا، وقد حكــى بعض الفقهــاء اإلجماع علــى حرمته لمــا فيه من مجافــاة األخالق، 
وانحطاط في المثل، وضرب لالقتصاد في مقتل، ومن الضروري عالج أســباب الســؤال فما 
ظهر منها في عهد النبي ژ عالجه باستئصال سبب الداء، وهذا يفتقر إلى لجان متخصصة 

تضع الدواء على مكان الداء ليبرأ بإذن اهللا تعالى.
وإذا استقرت مكانة العمل المتقن في النفوس، ولم يكن ثمة مجال للكسل فال شك في استحقاق 
األمة للشهود الحضاري، ال سيما إذا امتزج ذلك باإليمان ومقوماته؛ ألن مدار الحضارات يقوم على 
أكتافه، والشــريعة بمعالجة هذه األمر عنيت بحجر األســاس في بناء القــوة االقتصادية، ومع ذلك 

اجتثت شجرة الفساد من جذورها.
وقد يعترض معترض على ذلك كله بأن الشــريعة حثت على الزهد وحذرت من الدنيا وكيدها، 
وهل الدنيا إال مزيج مــن المال وثمراته، ولهذا قال لفيف من أهل العلم بأن الفقر خير لإلنســان 
من الغنى، وثمــة نصوص في القرآن تربط بين التلف والترف، ومعنى ذلك كله أن اإلنســان حينما 

تجتمع عنده األموال حاله كحال من أحدق به العدو من كل جانب.
والجواب عن هذا اإلشــكال: بأن مشــكلة الزهد ال يزال الغموض يكتنــف تحريرها عند بعض، 
وثمة إفراط وتفريط فيها، وقيمة الدنيا ومنزلتها ترتبطان بذلك، وال أناقش أدلة المســألة، َوِإنَما 
أوجز فأقول بــأن الفكر النصراني أو البوذي(2) وبعض المبادئ المشــابهة لها رفضت المال وحذرت 
منه، والفكر اإلسالمي فكر واقع دائم يختلف عن تلك المبادئ اختالفاً جذرياً، واإلشكال في تحرير 
المسألة بسبب تسرب بعض أفكار التيارات السابقة على شكل مبادئ صوفية تربوية، وذلك ردة فعل 
عكســية على البذخ والترف الذي أصاب بعض المجتمعات المســلمة ولألســف الشديد، وأكد ذلك 

وجود بعض النصوص القرآنية والنبوية التي فهم منها أولئك هذا التصور.
والظاهر أن المال مطلب دل عليه الشــرع، ولهذا عد من الضرورات الخمس، لكن قيمته تعتبر 
عندما يكون في اليد، ال عندما ينزل إلى القلب، فتوجه األعمال بحسب إشارات المال ومطالبه، فقد 

سّخر اهللا المال لمصالح اإلنسان، ولم يسخر اهللا اإلنسان ـ في األصل ـ لمصالح المال.

ينظر: الخالف، العبادي، الملكية، ج 1، ص 382  (1)
علــى أن تلك المبادئ عــادت القهقرى الصطدامها بصخور الفطــرة الصلبة، ولم تجد لها قدماً فــي أرض الحضارة إال بعد   (2)

التخلي عن تلك النظرة السلبية.
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ولهــذا إن كان المال فــي يد عبد صالح نعــم به أهله، وتحقــق كثير من مأربهــم، ونبي اهللا 
سليمان ‰ طلب الملك لغاية نبيلة وهكذا يوسف ‰ ، وإال فكيف يستوي من ينعم الناس بحسن 
رفادته ـ وتمطر غمامة جوده وابًال يروي العطشــى، بل بتوفيق اهللا تبســق به دوحة الدعوة إلى اهللا 

تعالى ـ ومن يتعذر عليه ذلك كله، ويحجم عن بذل الجهد في سبيل تحقيقه؟
 ثم هــل موضع الكالم األفراد أو األمــم؟ إذ األمة يجب عليه وجوباً أن تبلــغ مرتبة الغنى؛ ألن
 ª © ¨  ﴿ :بعض أوامر اهللا يتعذر عليها تطبيقهــا ورعاياها يتضورن جوعاً، فاهللا تعالى يقول
» ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [األنفــال: 60]، «وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب»، وال يتم 
اإلعداد القوي ِإال بقوة اقتصادية «غنى»، وال أقصد بالغنى هنا المال المكدس، َوِإنَما أعني به المال 
الموظف، وبين المالين بون شاســع، فالموظف يعمل من أجل تحقيق مصالــح الذات ومنافع الغير، 

بينما المكدس يرفع الرصيد في المصارف ال غير، فال يحقق منفعة لذات وال لغير.
كل صاحــب يد أولى بما تحت يــده، فال يطالب الطــرف اآلخر في العقــد بالتحقق في أصل 
المال، ولو طولب بذلك لعظم الخطب على الناس، وقد عامل النبي ژ اليهود وهم يتعاملون بالربا 
بنص قولــه تعالــى: ﴿ ± º µ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴾ [النســاء: 161]، ولم يكن 
يتحقق في أصل المال، وهذا التعامل عميق الجذور إذ تصل إلى باب القضاء، وفيه يقول النبي ژ : 

«لو يعطى الناس بدعواهم...».

:∫ÉªdG  ßØM

قدمنا القول في عّد حفظ المال مقصدًا من المقاصد الخمســة المرعية في األحكام الشرعية، 
وحفظ المال له صوره في جانبي اإلنتاج واالســتهالك، وشــريعة رّب العالمين الحكيم العليم تعلم 
حقيقة اإلنسان وبعد مرتبته عن مرتبة المالئكة فقد تعصف به األهواء وتتشابك مصلحته مع مصالح 
غيره ويستولي عليه الجشــع، وقد ينقض الوعد وينكث العهد تحقيقاً لنزوة عارمة، وألجل كل ذلك 
جعل الشارع حول مال الغير ســياجاً يحميه من االختراق، ولم يعامل الناس على حسن الظن فقط، 

بل مع الظن الحسن أمر اهللا باتخاذ تدابير تحمي المال.
وهذا يتجلى في صور متعددة فقد يحجر المال عن السفيه أو المفلس أو الصغير حتى ال يضيع 
هذا المال، ويذهب أدراج الرياح؛ ألَن من ال يمكنه أن يقيم حقّ المال فمن المتوقع أن يتبدد ماله، 
والدولة مســؤولة عن هذه األموال وملزمة بحفظ أموال رعاياها إن قصروا بأنفســهم فيها، فتحجر 
عليهــم وتضع يدها على المال وتنميه وتهتــم به، وتعطي المحجور عليه ما يحتــاج إليه من المؤن 
حتى ال يستجدي الناس، ويطلب منهم ما يسّد رمقه، وتبقى ملكية هذه األموال للمحجور عليه، َبْيَد 
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أن الدولة تمنعه من التصرف حتى ال يقع الضرر به، وال يقع الضرر بغيره؛ ألَن عدوى الســفه قد 
تتعدى إلى اآلخرين، وضرر ذلك جســيم كما ال يخفــى على لبيب، وال يقتصر ضرر الســفه على 
السفيه وحده، إذ ربما ســيقتدي به كثير من الناس وسيتابعونه وعدوى المرض تنتشر انتشار النار 

في الهشيم.

والسفيه ينخر ســفينة المجتمع اآلمنة، إذ يدمر بداية ماله، ويســتعدي األغنياء والفقراء على 
أموالهم، وهــو في الوقت ذاته يعيــن على ارتفاع األســعار، ولو طبقت األمة هــذا الحكم ما غالى 
المغالون في أسعار أرقام السيارات وغيرها، ولما وجد الفقير عنتاً شديدًا من تعيير السفهاء غيرهم 
بأنواع الهواتف التي تتناقل في أيديهم، بل يتعدى األمر إلى الذرية فكثيرًا ما يمرغ ابن الفقير أنفه 
في التراب بســبب المباهاة التي تكون في المدارس بالســاعات واأللعاب وغيرهــا، حتى إن أطفال 
المدارس كثيرًا من تتردد على ألســنتهم مواصفات الهواتف النقالــة، وأنواعها، مع أن األطفال قبل 
سنوات ما دار بخلدهم أن أقرانهم اليوم يتكلمون عن «سوني إريكسون، نوكيا، سامسونغ» وغيرها من 
المصطلحات، والطفل الفقير يتمنى في هذه الحالة أن تبتلعه األرض من احتقاره لنفسه، وكان مال 
الفقير ســابقاً ال يصرف ِإال لضــرورة، لكن تبدل في هــذه اآلونة مفهوم الضرورة فلبســت مباهاة 
األقران من األطفال أو الكبــار رداء الضرورة، ولذا نؤكد أهمية التزام المدارس باللباس البســيط 
البعيد عن كل ألــوان المباهاة، حتى ال تولــد الطبقية في المدارس، وهو مطبق عندنا في ســلطنة 

ُعمان في المدارس الحكومية.

وتقدم بيان بعض األضرار التي تنتج عن السفه.

ومن كان ســفيهاً في جانب من الجوانب مــن دون غيره فال يحجر عليــه ِإال في ذلك الجانب 
الذي هو سفيه فيه، فيمنع مثًال من كان سفيهاً في االلكترونيات من شرائها من دون ما يحتاجه من 
الســلع األخرى، ومن كان ســفيهاً في شــراء الســيارات أو ما شــابهها يحجر عليه شــراؤها فقط، 
وال يحجر عليه في شراء بقية السلع وال يحال دون تأجيره أو مساقاته أو مزارعته، وما تعلق بها من 

معامالت، وهو ما يقتضيه كثير من األدلة الشرعية.

:≥«KƒàdG

ومنه اشتراط اســترداد المبيع أن لو تأخر المشتري في دفع الثمن إلى أجل محدد حتى يضمن 
حقه، وهذا شــبيه بالرهن، وهو جائز ال ســيما في هذه اآلونة لتأخر فصــل القضايا في المحاكم، 
وكثيرا ما يتجرع البائع غصص هذه المماطلة ألنه ال يملك وســيلة ضغط على المشــتري، ال ســيما 
عندما ترتفع قيمة األرض التي باعها حتى تضاعف ســعرها، ويتســنى لكثير من الناس الذين ألفوا 
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الغش واعتادوا عليه أن يشــتروا أرضاً ويماطلوا في سعرها حتى يبيعوها بعد عام بسعر أعلى وعندها 
يسلمون ثمنها، وهذا من واقعية المعامالت في اإلسالم.

ومنه الرهن:
وهو من أهم األمور التي تجســد لنا واقعية التعامل الشرعي؛ وهو ال يرقى لدرجة الوجوب، إذ 
قد يتعذر على المســتقرض توفير رهن مع حاجته الماســة إلى الدين الذي أخذه من مالكه، فحّث 
على الرهن، ولكن ال يعتبــر ذلك واجباً بخالف الكتابة، فقد قيل بوجوبهــا، وهو قول قوّي المأخذ، 
بينمــا الرهن يقول اهللا تعالى فيــه: ﴿ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 ﴾ 
(وهو يقلص من احتمالية الوجوب، ولو قيل بالوجوب لوجد الفقير عنتاً ال سيما مع اشتراط القبض).

د تلك  والرهن لصاحبه: «ال يغلق الرهن على صاحبه له غنمه وعليه غرمه»، وذلك حتى ال تتبد
األموال فقد «نهى النبي ژ عن إضاعة المال» وهو ما حرمه الكتاب العزيز بتحريمه اإلسراف التي 
تتنزه عنه الشــريعة، أما إن تعذر انتفاع مالكها فهنا توســع دائرة االنتفــاع للمرتهن حتى ال تتبدد 
المنفعة مع قيامه بما يســد مســدها، وفي هــذه الصورة يطبــق قول النبــي ژ : «الرهن محلوب 
ومركوب»، حتــى ال تبعثر المنافع، إذ بعثرتها من اإلســراف المحرم، وقد أولت الشــريعة اهتماماً 

خاصاً بالمحافظة على المال.

ولهذا ســاغ َتملك الكلب مع ضرره ومــع منع ثمنه في األصل، لكن كلب الصيــد بما أَنهُ يحقق 
منفعة ساغ بيعه وشــراءه، وهكذا كلب الحراســة إذ به تحفظ األموال وقد تحفظ به األرواح، وكلب 
الزرع يحفظ به الزرع وترعى به األغنام، ومن أجل اعتبار الشــرع لهذه األمــوال جاز تملك الكلب 

الممنوعُ في األصل لحمايتها وحفظها من التبدد.

وراعى الشــارع أيضاً الحاجات التي تربطنا بالمنافع، فقد قيل بنجاسة السبع، ومع ذلك يصّح 
اســتخدام الســبع المعلم في الصيد، ويؤكل مصيده ويباع وله ســائر أحكام المملوكات، لقوله جل 
شــأنه: ﴿ z y x wv u t s r q p o n } ﴾ [المائــدة: 4] وإن 
اختلف فــي موضع فم الكلب(1)، ومثله جواز االنتفاع ِبمصيد الســهم بمواصفاتــه، بل حتى المنخنقة 
والموقــوذة والمتردية والنطيحة وما أكل الســبع يجوز أكلها إن ذكيــت لقوله تعالى: ﴿ , 
- . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [المائدة: 3]. ومن ضمن ذلك استخدام شحوم 

الميتة في المنافع المباحة، فهل يصح بيعها؟

ينظر: الخالف وسببه األصولي: السبكي وابنه، اإلبهاج في شرح المنهاج، تحقيق: أحمد جمال الزمزمي ونور الدين عبد الجبار   (1)
صغيري (دبي: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، ط1، 1424هـ/2004م)، ج 3، ص 860.
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 « ª © ¨ §  ﴿ :نّص اهللا تعالى على إرادته اليســر بهذه األمة في قوله جل شأنه
̄ ﴾ [البقرة: 185]، وال ُيخّصصه خصوص سياقه وكونه في بين الصوم والدعاء، بل قد   ® ¬

يقال بأن دخول المعامالت فيه هو من باب أولى، ولذلك فروع كثيرة جدًا.
بعد أن يصان المجتمع وتســد مســغبة الجائع ويكســى جلد العاري تتخذ الشريعة وسائل 
صارمة من أجل حســم مادة الفســاد قبل أن تستشــري في المجتمع، واتخذت الشريعة وسائل 

متعددة، إليك بعضها:
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الشــريعة حفظت المال بتشــريع حدين يتعلقان بالمال، أولهما: قطع اليد في السرقة، وهو  •
 O N M L K ﴿ :خاص بها، ثانيهما: المحاربة، وحدها في قوله جل شــأنه
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P
 ﴾ n m l k j ih g f e d cb a ` _ ^
[المائــدة: 33] وقد تنفّك عن أخذ المال مــن غير حله، ِإال أن الغالــب عليها ارتباطها بغرض 
مالــي، وصرامة هذه الحدود حفظــت آلالف الناس أموالهم، ولم تطبــق هذه الحدود عبر 
التاريــخ إال في أنــدر األحوال، وقد بين اإلمام الســالمي أن حّد الســرقة لــم يطبق مئات 

السنين في ُعمان لتحقق األمن ِبحمد اهللا تعالى.
والشــريعة في العقوبات تختلف عن القوانيــن الوضعية ألن القوانيــن الوضعية كما يقال 
ال إجرام وال تجريم إال مع وجــود نص مادة قانونية تحدد العقوبة، بينما الشــريعة حالها في 
التعزير، كما قال الخليفة الرشــيد عمر بن عبد العزيز ƒ : «تحــدث للناس أقضية بقدر ما 
أحدثوا من فجور»(1)، والحدود يقتصر فيها على ما ورد به النّص، وقد يســتعان ـ على خالف ـ 
بالقياس، ولو بقي الناس على نصوص القانون ألمكن االلتفاف عليها بحيل شتى، وهو ما يفعله 
أهل المكر من المجرمين، وقد وقعت ســرقات الكترونية قبل أن ينــص القانون على تجريمها 
وعلى العقوبــة عليها، فنعم المجرمون بالســالمة من كل عقوبة، ولو شــقوا طريقهم في درب 
الســرقات االلكترونية إلى صدور القانون لجنوا كثيرًا من األرباح وفق القانون الوضعي، لكن 
القانون اإلســالمي بخالفه؛ ألنه يعلم أن اختالل األمن يقلص النشــاط التجــاري، فضًال عن 

النكبات األليمة التي سيتجرع المجتمع غصصها.

أخذت نص عمر بن عبد العزيز من الباجي، المنتقى (المكتبة الشاملة)، ج 4، ص 66.  (1)
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إيجاد الحاجز النفسي: وهذا ال يقتصر على جانب الحدود الصارمة والتعزيرات الموجعة،  •
َوِإنَما يتناول أيضاً الزواجر النفسية وهي ذات جوانب متعددة تراعى فيها الظروف واألحوال 
التي تقع فيها الجريمة، ولذلك صور متعددة كحرمان القاتل من الميراث، ولهذا قال ژ 
في ميراث القاتل: «ال يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ»(1)، وقيســت الوصية 
عليــه، فال تنفذ للقاتل عند جماعة من أهل العلم، ومــن ذلك حرمان المغتصب من جهده 
في ما غصبه، وهو ســعي حثيث إلنصاف المظلومين بإجبــار المغتصب على رد ما اغتصبه، 
وعلى قطــع جميع حبال األماني التي قــد يتعلق بها الغاصب، لهذا قــال ژ: «ليس لعرق 
ظالم حق»(2)، بمعنى أَنهُ ال يحظى بأجر وال تعويض على ما أنفقه من جهد ومال في سبيل 
إحياء ما اغتصبه، وال قيمة لعرقه الذي ســكبه في تلك األرض، وعلى ذلك فالمغتصب إن 
كان يعلم أن احتياله ال يجلب له إال العنــاء لما أقدم عليه، ولعلم أن في الحالل غنية عن 
الحرام، وفي بعض الصور ال يحرم اآلخذ لألرض أو لغيرها من عنائه ال ســيما عند وجود 
ا يدلّ عليه قولــه ژ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له  شــبهة، ولعل ذلك ِمم
من الزرع شـــيء، وله نفقته»(3)، وهذا من تمام إنصاف الشريعة، وقد قال تعالى في أكلة 

الربا: ﴿ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [البقرة: 279].
وجانب اإلنصاف هذا يطبق على المسلم والمشرك على حّد سواء، فلذا على المشرك أن يرّد ما 
غصبه من المســلمين إليهم على الصحيح، وإن مال بعض العلماء إلى تملك المشــرك ِلما غصبه، 

وهو رأي ضعيف(4).
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قد يبلغ الســيل الزبى ِبجمع بعض الناس ثروات طائلة جنوا ثمارها من الغش والكذب والظلم 
بشــتى أنواعه حتى تكونت جميع ثرواتهم من ســحت، فلذا يقتضي األمر تطهير المجتمع من رجس 
ذلك المال، وإنصاف المظلومين، ولذا يأخذ جميع مال الظالم الذي اســتغرق الحرام جميع ماله، 
ولم يصل إليه شــيء من طريق مشــروع، أو يأخذ منه بنســبة ما جمعه من حرام ـ إن لم يستغرقه 

رواه الربيع، ر668، 131/1.  (1)
رواه البخاري 84/10؛ أبو عبيد ص 121 برقم (704).  (2)

رواه أبــو داود 64/5 برقــم (3261)؛ وأبو عبيد ص 121 برقــم (708)؛ الترمذي 648/3 برقم (1366) وقال عنه: حســن   (3)
غريــب. وذكر أن العمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإســحاق وذكر تحســين البخاري له. وينظر: للباحث، 

المساقاة، ص 96.
تنظر مناقشة المسألة بتوسع، شيخي الوالد الخليلي؛ أحمد بن حمد، فتاوى المعامالت (سلطنة ُعمان: األجيال للتسويق، ط1،   (4)

1423هـ/2003م)، ص 389.
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الحرام ـ بعد التحقّق والتأكد من كل ذلــك، ويرّد في األصل إلى أصحاب الحقوق، وإن جهل أربابه 
يبقــى ملكاً عاماً للدولة؛ ألن الجميع يســتحقونه، وقــد يقصر على أهل قرية معينــة إن كان الظلم 
اقتصر عليها، كما عمــل اإلمام طالب اْلَحقّ ـ رضــوان اهللا تعالى عليه ـ عندمــا رد أموال الخزانة 

األموية إلى أهل صنعاء؛ ألَنهُما جبيت منهم بغير حقّ، ولم يأخذ شيئاً منها لنفسه وال ألصحابه:
حكـمـا بصنعــــا  الحـــق  بجعلـــه فـــي أهلهـــا واحـتـشــــماوطالـــب 
يـومـه مضيــــق  عند  يأخـــذن  لـقــومــــهلم  وال  لنفســـه  شـــيـئــاً 
كـمـثـلهـم ومـــن  منهـــم  أكرم بهـــم من عصبة أكـــرم بهم(1)تعففـــاً 

والشــريعة تتضمن إنصاف المظلومين وإرجاع اْلَحقّ لهم، وهذا الرجــع ال يلزم منه أن يتقدم 
بنفسه مطالباً االدعاء بحقه؛ بل قد يطالب القاضي بذلك إذا ثبت له ثبوتاً واضحاً أن هذا الشخص 
اعتدى على غيرة إذ الدولة مطالبة برد الظالم، وال يمكــن الناس من ظلم من كان عفيفاً ال يحب 
دخول المحاكم، بل على القاضي وعلى الدولة أن تكون قاطعة ليد كل من يسعى إلى العبث ومد يده 

الستالل وأخذ أموال الناس قهرًا وعدواناً، ولذلك ال يمكن الغاصب من امتالك ما غصبه.
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من واقعية الديــن مرونته، وإمكان كلّ جيل االســتفادة منه، فكل عصر يشــرب مــن معينه ما 
يحتاجه، ومن العجيب أن العصور انقلبت صورة التعامل فيها رأساً على عقب، فقد كانت التجارة في 
الدول العربية كلها بســيطة جــدًا، ثم أديرت في غيــر فلكها وتعقدت المعامــالت الفردية، وتبعتها 
تعقيدات الشــركات، ثم تبعتها تجارة المصارف ومعامالتها والتجارة الرقمية واإللكترونية، ومع كل 
ذلك فإنه معين الشريعة يتدفق باستمرار، وتجد اإلنســانية فيه ما تحتاجه إلى قيام الساعة، وهذا 

د ژ . من معالم ختم الدين ببعثة محم
ولذا اشتملت الشريعة على أحكام نصية ال مجال للمســاومة فيها كتحريم الربا والسرقة وأكل 
أموال الناس بالباطل، وإباحة البيع واالنتشار في األرض ما لم يرد مانع، وهذه األحكام تعّد األسس 
التي يقوم عليها صرح الشريعة، وفي الوقت ذاته فتحت الشريعة باب االجتهاد في المتغيرات، وحلت 
مشكالت الزمن المتحول، وبذلك تحقق لها مراعاة المصالح المختلفة باختالف األحوال واألوضاع، 
وفي الخالفة الراشــدة تنوعت االجتهادات مع قرب العهد بالنبي ژ ، ومن ذلك عدم تقسيم أرض 
السواد بين المقاتلين، لعظم المساحات المفتوحة وال إقطاع ـ بمفهومه السلبي ـ في اإلسالم، وتقدم 

ذكر مبرر ذلك.

السالمي، جوهر النظام.   (1)
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وألجل هــذه المصالح قد تتمكــن الدولة من اتخاذ بعــض اإلجراءات؛ فمثًال قــد تقيد إطالق 
حديــث: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له»، وإن تباينت نظرات الفقهاء في َتخريجه، هل هو من قبيل 

التشريع الدائم أو من قبيل المصالح الوقتية القابلة للتغير؟
وتتعدد المنافذ التي تبصر منها المصالح حتى ال تهضم بعض الحقوق، وإطالق القول باإلحياء 
يمكن ذوي المال من إحياء ما يريدون في مدة قياسية ال سيما مع تطور الوسائل، ويختارون األماكن 
المناسبة التي ترتفع أســعارها بعد ذلك حتى يســيطروا على االقتصاد من جميع جوانبه، ويحرمون 

بذلك الفقراء من مجرد الخيال فيها، وبذلك يلفح لهيب اإلقطاعية جموع المجتمع المنكوب.
ا تنوعت وتبدلت، وهــذا األمر يدفع الفقهاء إلى  وبالمرونة يمكن أن تراعــى كل المتغيرات ِمم
تفتيق المســائل والســعي للتجديد، وذكرت هذه الخاطرة ألن األمة في هذه األزمنة زويت في زوايا 
اإلهمال مهملة هذه الخاصية التي تسلمها السالح الماضي في أيديها، ومع ذلك ال يصح أن يرتمي 
اإلقدام في أحضان التجديد ويتخلّص من جاذبية الدليل، إذ الحكم هللا، وحكمه يستقى من الينابيع 

نة»، وما تبعهما من األدلة المعتبرة. الصافية التي ال تنضب «القرآن والس
ومرونة اإلسالم تجافي الشيوعية الخالية من كل مظهر من مظاهر الحرية فضًال على المرونة، 
 فال تصّح المقارنة أصًال، وتجافي أيضاً الرأســمالية وإن ادعت اشــتمالها علــى مرونة مطلقة؛ ألن
مرونــة الدين ال تعارض الثوابت، وهي منســجمة مع األخــالق متعانقة مع شــرع اهللا، مراعية لحق 
الضعيف في المال، بينما مرونة الرأسمالية فهي التفنن في استالب المال بأي طريقة تتسنى للغني، 

واهللا المستعان.
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ومنع من اإلســراف بشــتى الصور ال ســيما التي راجت في أوســاط المجتمع وســال لها لعاب 
الجماهير فمنع اإلسراف في ما يلي:

األكل والشرب والزينة التي تهافت عليها كثير من الناس ذكورًا وإناثاً تهافت الفراش على  •
النار، وســلبتهم أموالهم: فاهللا تعالى يقول: ﴿  " # $ % & ' ) ( 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -,  +  *
 ﴾ N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=

[األعراف: 31، 32].

بل ينهى عن اإلســراف والمغــاالة حتى في اإلنفاق فــي وجه الخير والصــالح، قال تعالى:  •
﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الفرقان: 67]، واهللا تعالى 
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يقول: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ﴾ [اإلسراء: 29]، 
 Í Ì Ë ❁ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :وقال تعالــى
Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î ﴾ [اإلســراء: 26، 27]، وقــال أيضاً: ﴿ ¥ ¦ § 

¨© ª »¬ ® ¯ ° ± ﴾ [األنعام: 141].

منع ما فيه مغاالة وما شابهها من ســبل التفاخر: قال تعالى: ﴿ 8 9 : ; >  •
= < ? @ D C B A ﴾ [الحديد: 20] حتى ال يقع الضرر.

المهر: وقد كان نساء النبي ژ وبناته أقل النساء مهرًا، وأكده بفعله وقوله. •
وحرمة التبذير تعد البناء الشــامخ للســياج حول المال حتى ال يتبدد وحتــى ال ينفق في ما ال 
يعود على مجتمع المســلمين بالفائدة فيحــرم التبذير في المســاجد في بنائها ويمنــع التبذير في 
المهور، وفي المباني، وفي الســيارات وفي غير ذلك من األشياء، وال بد للمسلم أن يكون وسطاً في 
إنفاق ذلك كلــه تطبيقاً لقوله جــل وعــال: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 7 
 Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :8 9 : ﴾ [اإلسراء: 29]، وكذلك في قوله جل شانه

Ó Ò Ñ Ð ﴾ [الفرقان: 67].

وقد كان الخلفاء الراشدون ـ رضوان اهللا تعالى عليهم ـ يطبقون ذلك حقّ التطبيق فعمر ƒ كان من 
أكثر الناس بعدًا عن التبذير حتى ال تتبدد أموال المسلمين، حتى في حجته فقد استكثر ما أنفقه مع قلته.

وفي نقطة إنصاف المظلومين تعود بالذكــرى إلى قصة عمر بن عبد العزيز عندما أخذ األموال 
من بني أمية من الخلفاء الذين غصبوا أخذوا األموال من غير حليها ورجعها وفرقها في الناس حتى 
قيل بأن فــي خالفته لم يجد الناس الفقراء الذين ينفقون عليهــم زكاتهم فلهذا صرفت الزكاة في 
إصالح الطرق وغيره وفي المصالح العامة وفي تزويج العزاب، وهذا يعود بنا إلى نظرة أخرى وهي 

دًا هادياً ولم يبعثه جابياً». أن عمر بن عبد العزيز قال: «إن اهللا تعالى بعث محم
الوسطية في اإلنفاق وفي التقدير، وهذا ألن سمة الوسطية سمة تسيطر على جميع مسائل الشريعة 
وجميع جوانبها؛ فهي ترخي بظاللهــا الوارفة على الفروع الفقهية في مختلــف المجاالت، وذلك الذي 
ســطره وبينه قوله جــل شــأنه: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [اإلســراء: 29]، 
فاإلنسان يتخذ من الوسط شعارًا له وطريقاً يرتضيه لسلوكه ولتصوراته وألفعاله أيضاً، ومن أجل ذلك 
جعل اإلســالم الوسطية شــعارًا واضحاً لألعمال فال يســوغ للمؤمن أن ينظر في مصلحة نفسه، ويقطع 
نظره عن مصلحة المجتمع، بل عليه أن ينظر إلى المصلحتين في آن كما أَنهُ ال يســوغ له أن ينظر إلى 
مصلحة فرد أو مصلحة التجار من دون مصلحة المستهلكين، وال ينظر إلى مصلحة المستهلكين من دون 
مصلحة التجار بل يجمع بين هذه المصالح في آن واحد ويســعى لتحقيق الحــق منها وما يعود بالنفع 
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على الكل إن وجد إلى ذلك ســبيًال وعند تزاحم هذه الحقوق عليــه أن يختار أقرب الحقوق إلى نظرة 
الشارع كما عليه أن يدفع المفاسد قدر استطاعته خصوصاً اجتناب ودفع أعظم المفاسد.

الميراث العادل وهو صورة واضحة للوســطية في اإلسالم فال يمكن الوارث أن ينظر إلى بعض 
الورثة، ويحول دون اســتحقاقهم لميراثه كما ال يمكن لبعضهم أيضــاً يقصي البعض اآلخر، بل هي 
حقّ ثابت سّطره اهللا تعالى في كتابه، والنظام اإلسالمي أرقى األنظمة العالمية في الميراث، إذ هو 
دها برســوم واضحة ال تقبل التفاوض في كثير من الجزئيات، وذلــك من أجل إيصال اْلَحقّ إلى  حد
جميع أفراده وذلك صورة واضحة للوســطية اإلســالمية فال يطغى حقّ األبناء على اآلباء، وال يمسح 
ويغطي حقّ اآلباء حق األبناء بل يعطى كل ذي حقّ حقه، وهــذا اْلَحقّ جاء عادالً؛ فاهللا تعالى يقول: 
 21 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !  ﴿
3 4 ﴾ [النساء: 7]، وتمايز األنصبة بين الذكور واإلناث فيه صورة من عدل الشريعة وعمقها 
فــي توزيع الثروات، إذ الشــريعة تراعي األحكام المنوطة فالرجل بحر ماله تشــيد لبنات األســرة 

مبتدئاً بالمهر، حتى العالج والطعام والشراب واللباس(1).

وهنا نالحظ أمرًا عميقاً في أبعاد التشــريع اإلســالمي، إذ هو وإن فتح باب تحصيل اْلَحقّ 
ومنع من الســبل القاطعة لهذا اْلَحقّ ِإال أَنهُ عندما تكون دوافع الشّر هي التي أوصلت اإلنسان 
إلى هذا اْلَحقّ يمنع من أن يكون الباطل سبيًال إلى الرشــد وإلى اْلَحقّ، فلهذا نص النِبّي ژ 
على أن القاتل ال يرث المقتول عمدًا كان القتل أو خطأ، وذلك حتى ال تســول للناس أنفســهم 
األمارة بالســوء إلى انتهاك المحرمات من أجل تحصيل عرض مــن أعراض هذه الحياة الدنيا 

ومتعة من متعها.

وهذا مناقض ِلما ذكرناه من اســتغالل دوافع الخير، إذ الشــريعة كما تعنى بسّد الذريعة إلى 
.﴾ m l ﴿ :الشّر تعنى بفتح أبوابها الرحبة لذرائع الخير، فاهللا تعالى يقول

:≥«KƒàdG

جانــب التوثيق كما قدمنا يشــمل الجوانب التي أشــرنا إليها، ومع ذلك يشــمل الكتابة، واهللا 
تعالى أّكد هذا المعنى في اآلية الكريمة.

(1) كثير من المعاصرين يّدعون أن الشريعة ماثلت في أحكامها بين الذكور واإلناث في الميراث مستدلين بأن المرأة أحياناً تعطى 
أكثــر مما يعطى الرجل، وفي الصــور التي مثلوا بها يتجلى أن الرجل والمرأة ليســا في نفس الدرجة، والواقع أن الشــريعة 
أعطت الرجل أكثر من المرأة ال محاباة للرجل، وإنما لما أثقل كاهله من نفقات ال تتحملها المرأة، وهذا التحمل ذاته لحكم 

عظيمة، وال يمكن أن يدفعنا هجوم الغربيين في ما يسمى بحقوق المرأة إلى الزعم المذكور، فال نجامل على حساب ديننا. 
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حفظ المال: نال المال كما قدمنا المنزل الالئق به في موازن الشريعة وفق منزلته في تحقيق 
المصالح اإلنســانية والدينية، فعلى كتفه تقوم الحضارات ال على كتف المال المكدس بل على كتف 

المال الموظف، وإن لم يبلغ الماليين:
وقد عّد علماء المقاصد واألصوليون المال من المقاصد الضرورية التي جاء الشــرع بتحقيقها، 
واألمر لم يقتصر على مجرد شــرع ضوابط عامة بل قال ژ : «من قتل دون ماله فهو شـــهيد»(1)، 
وهذا أمر جلي بيد أن المال الذي ينال تلك الدرجة من الصيانة والحفظ هو المال المتحققة ملكيته 
لصاحبه، أما إن كانت ثَّمة إشــكال في المعاملة أو خالف فيها فال يســوغ اإلقدام على خوض دأماء 
الدماء لذلك، وعليه فال يمكن جذب الحديث قهرًا وتوظيفه في كثير من الخصومات التي تثقل بها 

كاهل المحاكم لالحتمال التي يكسوها.
مة ابن بركة على أن المال  والمال تكون أهميته بقدر المنافع المترتبــة عليه، ولذلك نّص العال
قد ال يفدى به األســير وإن كان معرضاً للقتل، إن كان المال المطلوب للفــداء كثيرًا بحيث يضعف 

األمة عن جهادها(2).
وعلى ذلك فالمال إن حفظت به الضــرورات عدة ضرورة؛ ألَن ما ال تحفظ الضرورة ِإال به فهو 
ضرورة، وإن حفظت به الحاجيات نزل إلى درجتها أيضاً، وإن اقتصر أمره على التحسينات فمنزلته 
ى التحســينات، والمال الواحد يقبل التقسيم إذ قد يوظف بعضه في حفظ ضرورات ومنه ما  ال تتعد
ى التحســينيات، وليس المال في جميع صوره من الضرورات ألجل ذلك يشــرع التنازل عنه  ال يتعد

وال يشرع التنازل عن العرض وال عن العقل.
تحريم التبذير واإلسراف:

منع السفيه من العبث بماله:
ِبما أن المال في النظرية اإلسالمية هو مال اهللا والعبد إنما هو مؤتمن عليه ومستخلف فيه، فال 
بد أن يكون كســبه وإنفاقه يدوران في فلك الشريعة ووفق رســومها، وإن وقع االنحراف في اإلنفاق 
كأن كان صاحب المال مبذرًا أو ال يحســن وضــع المال في موضعه فهنا يســوغ ـ بل قد يجب ـ أن 

يتدخل القاضي في ماله حتى ال يبدد ثروته.
٭ ٭ ٭

رواه البخاري رقم: 2348 ج 2، ص 877؛ ومسلم رقم: 378 ج 1، ص 87.  (1)
ابن بركة، جامع ابن بركة، ج 1، ص 196.  (2)
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من يمعن النظر في االنتكاســات األليمــة التي ارتكس في حماتها االقتصاد المعاصر ال ســيما 
االقتصاد الرأس مالي يجد صورة االقتصاد الرأس مالي، وهو يلفظ أنفاســه األخيرة بســبب الظلم 
الذي تأســس عليه، فهو يعتمد أساســاً على الربا، ولهذا عكرت صورته وكسفت شمسه ولم تستطع 
الصمود أمام ضربات االقتصــاد ومتطلبات الناس، وألجل ذلك ال بد من إعــادة النظر كرتين حتى 
يســتفيد الناس من التجربة اإليمانية؛ ألنها هي القادرة على إنقاذ الناس من الحمئة التي ارتكسوا 
إليها، وذلك ال يكون ِإال بعودة صادقة إلى كتاب اهللا تعالى وإلى ســنة النِبّي ژ الســتمداد المدد 

منها فهي التي تبدد الوهم وتجل الحقيقة للعالمين، وألجل ذلك ننظر في تتمة هذه الخصائص.
وقبلهــا وبعدها تتابعت الشــهادات من قبل العقالء بضرورة االســتفادة من المبــادئ القرآنية، 
وكثيرًا ما كنت أسمع من ســيدي الوالد حفظه تعالى كالم آخر رؤســاء االتحاد السوفياتي المنهار 
«الشيوعية ميتة» وقال: بأنه ال يعتقد أن البديل يكمن في الرأسمالية وال في االشتراكية، َوِإنَما يكمن 

في نظام آخر فعلينا أن نكيف أنفسنا وفق حضارة جديدة».
وقال كاسترو: «لم يبق أمام البشرية إال النموذج القرآني».

وقبل الكالم علينا أن نوجز سبب النكسة االقتصادية، فنقول: تحمل الرأسمالية وسائل دمارها، 
ولهذا خرجت عليها الشيوعية بســبب الظلم الفاحش الذي تشتمل عليه، ولهذا عانى رواد الشيوعية 
من ظلم الرأسمالية، حتى إن ماركس تجرع غصص الفقر والحرمان والطرد في ليلة مطيرة، وماتت 
ابنته ولم يجد لها كفناً(1)، فنتجت عندهم رّد فعل عنيفة فكرية ودمية تجلت الفكرية في رفض فكرة 

الملكية، ووضحت الدموية في الثورة البلشفية الحمراء التي سالت فيه أنهار الدماء.
والشــيوعية هدمت االقتصاد بتقليل اإلنتاج وزيادة االســتهالك وقللت المحافظة على المحصول 
والناتج، فحولت الغني فقيرًا وزادت الفقير فقرًا، فاإلنســان فيها ال يعدو أن يكون آلة تمشــي كما 

يراد لها ال كما تريد، تأكل ما يراد لها ال ما تريد، تلبس ما يشتهى لها ال كما تشتهي.
والرأسمالية استشرى فيها الظلم، وتجلت الطبقية فيها بصورة واضحة للعيان، فإن قيل بأن الربا نظام 
واقعي ِلما يهيئه للمســتقرض من أمــوال تمكنه أن يهنأ بــوارف نعيمها، واآلخذ قدم خدمــة جليلة له بهذه 
التهيئة، فلذا اســتحق عليها أجرًا، قلت خّص العلمــاء الربا بمؤلفات خاصة حتى يجتثوا هذه الشــجرة من 
مة المودودي فقد ناقش مبررات الربا وفندها واحدًا واحدًا، وإن كان ثمة إضافات  جذورها، ومن هؤالء العال

قد تضاف إلى مناقشاته القيمة، لكني أصرف عنان الكالم إلى الربا الواقعي اآلن وأثره في االقتصاد.

عبد الفتاح علي عبد اهللا، من أسس الشيوعية: (مجلة الجامعة اإلسالمية، المكتبة الشاملة، العدد 21)، ج 7، ص 312.  (1)
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أما االنهيار المعاصر فيعود إلى أسباب معينة، نجملها في اآلتي:
االحتيال: وما قصة احتيال مادوف ـ حيث باالحتيال حّصل 100 مليار فرنك ـ منا ببعيد(1). •
الرشــوة وغيرها من صور الفســاد المالي، حتى إن الجرائد صورت لنا صورًا من الرشوات  •

التــي تكتم بها األفــواه حتى ال يرفع األمــر إلى القضاء، مــع تعلق المســألة بحقوق عامة 
ال بحقوق خاصة قابلة للتنازل.

فتح المخامر وبيع الســجائر وغيرها، إذ يتصور المتصورون تدفــق أنهار األموال بالضرائب  •
التي تصب في ميزانية الدولة، ومثل ذلك أصحاب المصانع إذ يجنون الماليين من األرباح 
وهكذا وســائل اإلعالم ألنها الوســيلة الفعالة في خداع الجماهير إذ تحصد من كل إعالن 
وتشجيع ما يســيل به اللعاب، حتى إن خســارة الخمر تبلغ في الواليات المتحدة األمريكية 
ثالثين ألف مليــون دوالر عام 1971م وارتفعت في عــام 1979م إلى 43 ألف مليون دوالر، 

وبحلول عام 1986م قفز الرقم إلى 120 ألف مليون دوالر(2).
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يقوم الفكر الرأسمالي على عموده الفقري «الربا»، وذلك ألن تحول النظام الغربي من النظام 
اإلقطاعي إلى الرأســمالي كان إثر الثورة الصناعية، وتغيّر مفهوم الثروة من التوسع في المساحات 
الشاســعة إلى ثروة األرصدة في المصارف، وحتى تقوم الصناعة على ساق، ال بد من توفر السيولة 
المالية، إذ بها تجلب المواد األولية للصناعة، ولهذا اســتغل اليهود هذا الموقف، فهم كما قال اهللا 
تعالى عنهم: ﴿ ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴾ [النســاء: 161]، والرأسمالية قامت 
على أكتاف الربا، ولهذا تجد مشــقة بالغة في رفضه؛ ألَنهُ نقض حجر أساســها، مع تجرعها أحياناً 
غصص الربا، ولهذا نادى العقالء منهم بضرورة اإلعراض عنه قبل أن يكر الربا بنفســه على ذويه، 
فقال الدكتور شاخت األلماني ومدير بنك الرايخ األلماني سابقاً في محاضرة له بدمشق عام 1953: 
«...إنه بعملية رياضية (غير متناهية) يتضح أن جميع المال في األرض صائر إلى عدد قليل جدًا من 
المرابين. ذلك أن الدائن المرابي يربح دائماً في كل عملية؛ بينما المدين معرض للربح والخسارة. 
ومن ثم فإن المال كله في النهاية ال بد ـ بالحساب الرياضي ـ أن يصير إلى الذي يربح دائماً! وأن 
هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل. فإن معظم مــال األرض اآلن يملكه ـ ملكاً حقيقياً ـ بضعة 
ألوف! أما جميع المالك وأصحاب المصانع الذين يســتدينون من البنــوك، والعمال، وغيرهم، فهم 

جريدة الوطن، 16 ربيع األول 1430هـ/14 مارس 2009م، مقال بعنوان «مادوف يعترف بتهمة االحتيال...».  (1)
البــار؛ محمد بن علي، اإلعجـــاز العلمي في أحاديث التـــداوي بالخمر (دار القلم، دمشــق، الدار الشــامية، بيروت، ط1،   (2)

1421هـ/2000م)، ص 53.
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ليسوا ســوى أجراء يعملون لحســاب أصحاب المال، ويجني ثمرة كدهم أولئك األلوف!»(1)، وأعقبه 
سيد قطب بتحليالت رائعة تراجع في «الظالل».

وال أريد في هذه السطور أن أذكر ما بينه علماء اإلسالم من خطورة الربا، َوِإنَما أحيل على ما 
ذكره سيد قطب والمودودي، وأقتصر على بعض التصورات األساسية للمعاملة الربوية.

بداية نَجد آيات اهللا صريحــة في َمحق الربا، فاهللا تعالــى يقول: ﴿  ! " # $ 
 8  7  65  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %
 M L K J IH G F E D C B A @ ? > = <; : 9
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»¬ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [البقرة: 275 - 279].

والربا يحطم االقتصاد بما يلي:
وذلك أن الربا تبادل دراهم بدراهم ليس بينها ســلعة من حيث األصل، وهذا مع ما فيه من  •

الضرر االقتصادي وبذلك تقل المبادالت التجارية األخرى، الشــريعة اإلسالمية تباين هذا 
التصور، فهي بتضييق دائرة المبادلة بالدرهم والدينار تتوســع المعامالت بين الناس، وهو 
ما أشار إليه حديث النبي ژ: «بِع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيباً» حتى يعّم النفع 

بكثرة المعامالت.
انضــّم إليه أمر أدى إلى تطاير شــراره حتى أحرق بهــا كثيرًا من البيــوت اآلمنة، وهو أن  •

المصرف يتعامل معاملــة التاجر الذي يريد أن يســتثمر بأي طريقة أمواله، واتخذ ســبيل 
اإلعالنات طريقاً فعاالً إلغراء الزبائن؛ ألنه يعلم أن جماهير الناس يتهافتون على الكماليات 
تهافت الفراش على النار، واإلسالم يقلص دائرة االقتراض بل يعتبر القرض كأنه ذنب يأمر 
اإلنسان بغسله، والشريعة وإن فتحت باب اإلقراض إال أنها أحاطته بسياج يقلل أضراره، فال 
يقتــرض إال المضطر، بل أوجــد حلوالً أخرى فالســائل الذي كان يأمل مــن النِبّي ژ باع 

النِبّي ‰ ما عنده وأرشده إلى االحتطاب من غير أن يقترض.

٭ ٭ ٭

سيد قطب، في ظالل القرآن، (المكتبة الشاملة)، ج 1، ص 302.  (1)



أ. أفلح بن أحمد الخليلي 829خصائص االقتصاد اإلسالمي ودورها في حل األزمة المالية

:á``ªJÉ`N

بعد هذه اإلطاللة الســريعة حول حقول المعرفة في خصائص االقتصاد نؤكد أن اإلسالم تضمن 
القواعد المحورية التي تحتاجها البشــرية إلى قيام الســاعة في االقتصاد واألخالق والسياسة، فما 
على علماء األمة بمختلف اتجاهاتهم ِإال أن يمتطوا صهوة الجّد ســعياً لتنزيل هذه األحكام في أرض 
الواقــع، وعليهم قبــل ذلك أن تعود ثقتهم فــي دينهم، وقــوة الثقة هي الركيزة األولى في ســرعة 

االنفعال وفق األمر الرباني.
أما أهم النتائج التي توصل لها البحث فهي ما يلي:

اإلسالم نظام رباني يستقي تصوراته من معين عذب، وهو سّر تمييزه عن غيره من األنظمة  ـ  1
اإلنسانية.

النظام االقتصادي يجمع بين مقاصد عالية كتعميم المال والعدالة في توزيع الثروات، مع  ـ  2
مراعاة الواقع وظروفه ومالبساته.

اإلســالم تجارة نتائجها قريبة األمد وبعيدة األمد، أي تجنى ثمارها اليانعة في الدنيا وفي  ـ  3
اآلخرة بحسب االلتزام التام بشرع اهللا تعالى.

هذا مــا أردت تحريره فإن يكن صوابــاً فمن اهللا وبفضل اهللا، وإن يكن خطأ فمن نفســي ومن 
الشيطان، وما أبرئ نفســي، وألتمس منك أخي القارئ الكريم خالص الدعاء وحسن التوجيه، واهللا 
د وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد هللا  الموفق. وصلّ اللهم وسلّم على ســيّدنا محم

رّب العالمين.

٭ ٭ ٭
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ابن بركة، جامع ابن بركة. ـ  1
ابن حبان، صحيح ابن حبان (المكتبة الشاملة). ـ  2
أحمد بن حنبل، مسند أحمد (المكتبة الشاملة). ـ  3
آفاق الثقافة والتراث، مجلة. ـ  4
الباجي، المنتقى (المكتبة الشاملة). ـ  5
د بن علي، اإلعجاز العلمي في أحاديث التداوي بالخمر (دار القلم، دمشق،  ـ  6 البار؛ محم

الدار الشامية، بيروت، ط1، 1421هـ/2000م)،
البخاري، األدب المفرد (المكتبة الشاملة). ـ  7
البخاري، صحيح البخاري، (المكتبة الشاملة). ـ  8
البهالني؛ ناصر بن سالم، ديوان أبي مسلم. ـ  9

البوطي، ضوابط المصلحة. ـ  10
البيهقي، السنن الكبرى، (المكتبة الشاملة). ـ  11
البيهقي، سنن البيهقي (المكتبة الشاملة). ـ  12
جريــدة الوطن، 16 ربيــع األول 1430هـ/ 14 مــارس 2009م، مقال بعنــوان «مادوف  ـ  13

يعترف بتهمة االحتيال...».
الجنرال أكرم، ســـيف اهللا خالد بن الوليد، ترجمــة العميد الركــن صبحي الجابي  ـ  14

(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ ،).
الخليلي؛ أحمد بن حمد، البعد السياسي للفقر، (ســلطنة ُعمان: مكتبة الغبيراء، ط1،  ـ  15

1427هـ/2006م).
الخليلي؛ أحمد بن حمــد، فتاوى المعامالت (ســلطنة ُعمان: األجيال للتســويق، ط1،  ـ  16

1423هـ/2003م).
الخليلي؛ أفلح بن أحمد، المساقاة مشروعيتها وشـــروطها وأحكامها (د.ب، د. ط، مط  ـ  17

النهضة، د. ت).
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ديل سوارتزن دروبر، عجائب التربة، ضمن مجموعة من العلماء، اهللا يتجلى في عصر  ـ  18
العلم.

الربيع، الجامع الصحيح، (المكتبة الشاملة). ـ  19
الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي. ـ  20
السالمي، جوهر النظام، (المكتبة الشاملة). ـ  21
الســالمي؛ عبد اهللا بن حميد، بهجة األنوار (الســيب: مكتبة نور الدين السالمي،  ـ  22

ط 4، د. ت).
الســبكي وابنه، اإلبهاج في شـــرح المنهاج، تحقيق: أحمد جمال الزمزمي ونور الدين  ـ  23

عبد الجبار صغيــري (دبي: دار البحوث للدراســات اإلســالمية وإحيــاء التراث، ط1، 
1424هـ/2004م).

السبكي، عبد الكافي، فتاوى السبكي (بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت). ـ  24
سعيد بن منصور، (المكتبة الشاملة). ـ  25
السيد رشيد رضا، تفسير المنار. ـ  26
سيد قطب، في ظالل القرآن، (المكتبة الشاملة). ـ  27
سيد قطب، معركة اإلسالم والرأسمالية. ـ  28
شــخار؛ أبو نصــر، قاعدة الربح بالضمان، (بحث تخــرج من معهد العلوم الشــرعية،  ـ  29

1429هـ/2008م)، غير منشور.
الشماخي؛ أحمد بن سعيد، كتاب السير. ـ  30
ط20،  ـ  31 للمطبوعــات،  التعــارف  دار  ســوريا:  اقتصادنـــا،  باقــر،  ــد  محم الصــدر؛ 

1408هـ/1987م).
العبادي؛ عبد السالم، الملكية في الشريعة اإلســـالمية (ُعمان: مكتبة األقصى، ط1،  ـ  32

1394هـ/1974م).
عبد الفتاح؛ علي عبد اهللا، من أســـس الشيوعية: (مجلة الجامعة اإلســالمية، المكتبة  ـ  33

الشاملة، العدد 21).
الغزالي؛ أبو حامد، إحياء علوم الدين، (المكتبة الشاملة)، ج 2، ص 63. ـ  34
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فاطمة بنت حمد، دراســة حول قاعدة «كل تصرف تقاعـــد عن تحصيل مقصوده فهو  ـ  35
باطل» (ماليزيا: الجامعة اإلسالمية، 2005م).

محمود شــمام، إشـــعاع القانون اإلســـالمي على القانون الوضعي بالبالد التونسية  ـ  36
(تونس: 1406هـ/1986م)،

المسعودي؛ زهران، ابن بركة الســـليمي، ودوره في المدرسة اإلباضية (سلطنة ُعمان:  ـ  37
وزارة األوقاف والشؤون الدينية، ط1، 1420هـ/2000م).

مسلم، صحيح مسلم (المكتبة الشاملة). ـ  38
نزيه حماد، أحكام التعامل بالربا بين المســـلمين وغير المسلمين في ظل العالقات  ـ  39

الدولية المعاصرة، البنك اإلسالمي للتنمية، دراســات اقتصادية إسالمية، المجلد 8، 
عدد1، رجب 1421هـ/2000).
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أستاذ بقسم الفلسفة اإلسالمية بكلية دار العلوم، 
جامعة القاهرة، وعضو مجمع اللغة العربية

اإلســالم دين اهللا الخاتم، وشريعته األخيرة التي اكتمل بها الوحي الذي تفضل اهللا تعالى به 
 على البشــرية، وقد تحقق لهذا اإلسالم من الكمال والشــمول والعموم ما لم يتحقق لسواه، ودل
ــنة النبوية المطهرة، وكان مما جــاء في القرآن للداللة على ذلك  على ذلك القرآن الكريم والس
قوله تعالى: ﴿  U T S R Q P O N M L K ﴾ [المائدة: 3]، 
وقوله تعالى: ﴿ ? @ H G F E D C B A ﴾ [النحل: 89]. 
ــنة بياناً لذلك ما رواه أبو الدرداء ƒ ، قال: «خرج علينا رســول اهللا ژ  وكان مما تضمنته الس
ونحن نتذكر الفقر ونتخوفه فقــال: «... وأيم اهللا لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها 
سواء»، قال أبو الدرداء: صدق ـ واهللا ـ رســول اهللا ژ ، تركنا ـ واهللا ـ على مثل البيضاء، ليلها 

ونهارها سواء»(1).

وقد كان الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ أعظم الناس إدراكاً لهذا األمر، وأكثرهم تصديقاً له، 
ه:  يقول بعد عودته إلــى المدينة من حج ƒ واعتزازًا به، وســكوناً إليه. فها هو عمر بن الخطاب
«أيها الناس، قد ُســنْت لكم الســنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة، إال أن تضلوا 
بالناس يميناً وشماالً(2). وقال أبو ذر الغفاري ƒ : «... ولقد تركنا رسول اهللا ژ ، وما يقلب طائر 
بجناحيه في الســماء إال ذكرنا منه علماً». وقال ســلمان الفارســي ƒ ما يدلّ على ذلك(3). ويعبر 

سنن ابن ماجه: طبعة العالمة محمد فؤاد عبد الباقي، المقدمة، باب اتباع سنة الرسول ژ ، حديث رقم: 5، 14/1.  (1)
موطأ اإلمام مالك، تصحيح وتخريج الشــيخ محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة الشــعب. القاهرة، كتاب الحدود، باب ما جاء في   (2)

الرجم، ص 515.
تفســير ابن كثير، طبعة الشعب القاهرة 249/3، وســنن الترمذي، تحقيق الشــيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، طبع دار الفكر،   (3)

بيروت 1980، أبواب الطهارة، باب االستنجاء بالحجارة، حديث رقم: 16.



فـــقــــه الــتــوقــــع834 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

اإلمام الشاطبي (790هـ) عن هذا المعنى في حديثه عن القرآن قائال: «القرآن فيه بيان كل شيء.. 
فالعالم به ـ على التحقيق ـ عالم بجملة الشــريعة، وال يعوزه منها شــيء»، وقد استدل لذلك بعدد 
مــن اآليات القرآنية ثم قــال: «ولو لم يكمل فيه جميــع معانيها لما صح إطالق هــذا المعنى عليه 
حقيقة، وأشباه ذلك من اآليات الدالة على أنه هدى وشفاء لما في الصدور، وال يكون شفاء لجميع 

ما في الصدور إال وفيه تبيان كل شيء»(1).

ويترتب على االعتقاد بكمال الشريعة وعمومها عدد من النتائج، يأتي في مقدمتها:
1 ـ إن اإلسالم يتضمن من التشــريعات ما يفي بحاجات الناس ويحقق مصالحهم: أفرادًا 
وجماعات، وأن هذا الشــمول يتناول أمور الدين والدنيا: عقيدة وعبادة وأخالقاً ومعامالت، وأن 
في تشريعاته من الكفاية والغنى ما يجعل المؤمنين به الموقنين بصحته غير محتاجين ـ في ما 
تعبدهم اهللا تعالى به من األحكام ـ إلى شيء سواه، وأن ما يظنه بعض الناس أحياناً من وجود 
نقص أو قصور في التشريع إنما يرجع إلى قصور علمهم باإلسالم، أو إلى قصور في فهمهم له، 
أو إلى فتور هّمتهم عن التعمق واالســتقصاء ألحكامه، والغوص علــى معاني نصوصه ودالالتها، 
وإعمال عقولهم في فهمها واالســتنباط منها. وقد عاش المســلمون على امتــداد تاريخهم منذ 
ظهور اإلسالم إلى مشــارف العصر الحديث في ظل هذه الشريعة الكاملة، ووجدوا فيها ـ على 
الرغم من اختالف ظروفهــم وبيئاتهم ـ ما تقوم عليه حياتهم، ومــا تتحقق به مصالحهم، من 
دون أن يحســوا عجزًا أو نقصاً في ما تضمنته الشريعة من األحكام، مع التسليم بأن النصوص 
ــنة الصحيحة لم تأت علــى نمط واحد من حيــث التفصيل لألحكام  الواردة فــي القرآن والس
واإلجمــال فيها، وأنها إذا جــاءت ـ في بعض األحيــان  ـ مجملة فإن العلمــاء مكلفون باالجتهاد 
لمعرفة حكم اهللا تعالى فيها، مســتندين ومنضبطين بما تقرر في الشــريعة من األصول الكلية 
والقواعد العامــة التي يجب االســتهداء بها لضبط عمليــة االجتهاد، مع مراعــاة ما جاءت به 
الشــريعة من جلب للمصالح، ودرء للمفاسد، ورفع للحرج والمشــقة، وتحقيق لليسر والرحمة، 
ورعاية للعرف، وتقدير لظروف الزمان والمكان واألحوال، وفهم للضرورات وتقديرها بقدرها، 
وتجنب إيقاع الناس في الضرر الذي تســعى الشــريعة إلى البعد عنه، وإزالته بكل ســبيل(2)؛ 
ــا تفصيًال وإما  وبهذا يصــدق خبر اهللا 8 بأنــه ما فرط فــي الكتاب من شــيء إال ذكره، إم

الشاطبي، الموافقات، بعناية الشيخ عبد اهللا دراز، طبعة المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر، 369/3؛ وانظر: 39/2.  (1)
مــن القواعد الفقهية األصولية أن الضــرر يزال، وهي تقتضي أن الضرر ال يزال بالضــرر إال إذا كان أحد الضررين أعظم،   (2)
فيرتكب الضرر األخف؛ لئال يقع ما هو أعظم منه ضررًا. انظر: جالل الدين السيوطي، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، 

لبنان، ط1979/1، ص 83، 88.
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تأصيــًال، كما يقــول القرطبي(1)، وأنــه لم يبق للديــن قاعدة يحتــاج إليها فــي الضروريات 
والحاجيات والتكميالت إال وقد بينت غاية البيان كما يقول الشاطبي(2).

2 ـ يترتــب على اإليمان بكمال الشــريعة وعمومها أن كل فعل من أفعــال المكلفين، وكل نازلة 
تنزل بهــم، أو واقعة تقع لهم ال تخلو من حكم شــرعي فيهــا، بالوجوب أو الحرمــة أو الندب، أو 
الكراهة أو اإلباحة، وال يقتصر هذا الحكم العام على العبادات وحدها؛ بل إنه يمتد إلى ما يقع في 
دائرة التكليف التي ال بد من ضبطها بالحكم الشــرعي الذي يشــمل أعمــال المكلفين، وهي ـ على 
عمومها ـ تندرج تحت الميثاق الــذي يتطلبه اإليمان باهللا تعالى، وما ينبنــي عليه من التزام بأمره 
 k j i h g f e d c b ﴿ :ونهيه، وفي هذا يقول اهللا تعالــى
m l ﴾ [المائــدة: 7]. ويقرر اإلمام الشافعي هذا األصل بوضوح، إذ يقول: «فليست تنزل بأحد 
من أهل دين اهللا نازلة إال وفي كتاب اهللا الدليل على سبيل الهدى فيها»(3)، ثم يقرره الشاطبي في 
مثــل قوله: إن من خواص الشــريعة العمــوم واالطراد «فلذلك جــرت األحكام الشــرعية في أفعال 
المكلفين على اإلطالق، وإن كانت آحادها الخاصة ال تتناهى، فال عمل يفرض، وال حركة وال سكون 
يدعى إال والشــريعة عليه حاكمة: إفــرادًا وتركيباً، وهو معنى كونها عامــة»(4). ويترتب على هذا أن 
يكون الحكم هللا ولشرعه في حركة المؤمن وسكونه، ومن ثم فإنه مكلف باالستقصاء والتحري وبذل 
الجهــد لمعرفة حكم اهللا واالنقيــاد له، وإال كان متبعــاً لهواه. وقد نهض علم الفقــه بهذه المهمة 
الجليلة، وضع لذلك قواعد وأصوالً يســتهدي بها الفقهاء في ما ندبوا أنفســهم له من هداية الخلق 
ف ابن خلدون (808هـ) علم الفقه بأنه «معرفة أحكام اهللا تعالى  إلى معرفة أوامر اهللا ونواهيه. ويعر
نة وما  اة من الكتاب والسفي أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة واإلباحة، وهي متلق

نصبه الشارع لمعرفتها من األدلة»(5).
وكان الطريق إلى معرفة هذه األحكام هو الرجوع إلى مصادر األحكام الشــرعية التي يأتي في 
مقدمتها كتاب اهللا تعالى وُسنة رسول اهللا ژ . وكانت األحكام ربما تتنزل في القرآن أو على لسان 

انظر: القرطبي: أبو عبد اهللا، الجامع ألحكام القرآن، طبعة الشــعب 2417؛ وانظر: الشــيخ محمد رشيد رضا الذي يذكر أن   (1)
القــرآن جامع ألصول الدين وقواعده وأحكامه وِحكَِمها، وأنه تضمن ذلك كله بالنص أو بالفحوى. تفســير المنار، طبع الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، 1973، مجلد 330/7.
انظر: الموافقات في الموضعين الســابقين، والشــيخ مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلســفة اإلســالمية، لجنة التأليف   (2)

والترجمة والنشر، ط1966/3، ص 114.
اإلمام الشافعي الرسالة: تحقيق وشرح الشيخ أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، مصر، ط1399/2هـ /1979م، ص 20.  (3)

الموافقات، 78/1؛ وانظر اإلحكام في أصول األحكام لســيف الدين اآلمدي، بتعليق الشــيخ عبد الــرازق عفيفي، طبع المكتب   (4)
اإلسالمي، بيروت ط1402/2هـ ، 135/1 هامش 1، وهامش 2، وكذا 54/2، وهامش 3 بها 276/2 وهامش 2 بها.

مقدمة ابن خلدون، طبعة الشعب، مصر، ص 410.  (5)
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الرسول ابتداءً، من دون سؤال عن حكمها. وقد تنزل بعد أن يسأل الناس عنها، كما سألوا عن حكم 
اهللا في الخمر والميســر واإلنفاق والمحيض واألهلــة واليتامى ونحوها مما تضمنــه القرآن مبدوءًا 
بقوله تعالى: ﴿ ~ ﴾ ﴿ Å ﴾ ونحوهما. وربما كانت تقع حادثة من الحوادث أو واقعة 
من الوقائع ثم ال ينزل فيها وحي، فيكون ذلك إشــعارًا وإيذاناً للرســول ژ بــأن يجتهد في معرفة 
الحكم المناســب لهذه الواقعة أو الحادثة. فإذا لم ينزل وحي يعقب على ما صار إليه الرسول من 
حكم فإن ذلك يكون عالمة على موافقة اجتهاد الرســول لحكم اهللا تعالى في هذه المسألة ال سيما 
وأن اهللا تعالى قال في شــأنه: ﴿ + , - . ❁ 0 1 2 3 4 ﴾ [النجم: 3، 4]، وربما نزل 
الوحي لتصحيح حكم أو تصويب اجتهاد كما حدث في شــأن أســارى بدر، أو فــي التعقيب على إذن 
الرسول لبعض المنافقين في عدم الخروج إلى القتال في غزوة العسرة، أو إعراضه عن عبد اهللا بن 
 C  ﴿ :أم مكتوم الذي أنزل اهللا في شأنه أوائل ســورة عبس وتولى، أو في قوله لزيد بن حارثة
E D ﴾؛ خشيًة للناس، وقد علم أنها ستطلق منه، ثم سيتزوجها؛ إبطاالً للتبني (انظر: اآلية: 

37 من سورة األحزاب) ونحو ذلك.

وكان الصحابــة ـ رضوان اهللا عليهم ـ يجتهدون بحضرته أحياناً ـ في ما ال نص فيه ـ فيقبل  •
اجتهادهم، كما قبله في االنتقال إلى المكان الذي ينــزل فيه مع الجيش في موقعة بدر، أو 
في خروجه من المدينة للقاء المشــركين خارجها في غزوة أحد، وقــد كان رأيه أن يمكث 
بها، أو في َحْفره للخندق بناءً على مشورة سلمان الفارسي، وكانوا يجتهدون أحياناً أخرى في 
هم عليه إذا  غير حضرته؛ لبعدهم عنه كأن يكونوا في سفر أو غزو، فإذا بلغه اجتهادهم أقر
ا أقرهم عليه مــا وقع منهم من  كان صوابــاً، وبين لهم الصــواب إذا لم يكن كذلــك. َوِمم
االختالف في تنفيذ أمره لهم بأال يصلين أحد منهم العصر إال في بني قريظة. فلما أوشكت 
الشــمس أن تغيب اختلفوا، فصلى بعضهم خشــية خروج وقت العصر، وواصل بعضهم سيره 
تنفيذًا لظاهر أمر الرســول ژ، فلما علم الرســول بذلك أقر كل واحد من الفريقين على 

اجتهاده، ولم يخطئه، وكذلك فعل في مسائل أخرى»(1).
بل إن الرســول كان يدرب أصحابه على االجتهاد، وخاصة هؤالء الذين كان يرســلهم إلى 
األقاليم البعيدة لتعليم المسلمين أمر دينهم، وإفتائهم في ما يعرض لهم من المسائل والوقائع. 
ومن هؤالء معاذ بن جبل الذي سأله الرسول عندما بعثه إلى اليمن «كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اهللا. قال: «فإن لم تجد في كتاب اهللا؟» قال: فبسنة رسول اهللا ژ . 

انظر: ابن قيم الجوزية: إعالم الموقعين عن رب العالمين، تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت،   (1)
ط 2، 1977، ج 203/1، 204.
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قال: «فإن لم تجد في ُســنة رســول اهللا ژ وال في كتاب اهللا؟»، قال: أجتهــد رأيي، وال آلو. 
فضرب رســول اهللا صــدره وقــال: «الحمـــد هللا الذي وفق رســـول رســـول اهللا لِما يرضي 
رسول اهللا»(1). وهكذا كان لالجتهاد دور في التعرف على األحكام الشرعية. وبدأ ذلك في حياة 

الرسول ژ نفسه.
فلما انتقل الرســول إلى جوار ربه واصل الصحابة ما كانوا قد باشــروه ومارســوه في عهد  •

النبي من االجتهــاد، وتدلنا كثــرة الوقائع المروية عنهــم على أنهم كانــوا «يجتهدون في 
النوازل، ويقيسون بعض األحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره»(2).

وكان من أهــم ما دفعهم إلى ذلك أنهــم رأوا من الوقائع والحوادث ما لــم يقع مثله في عهد 
الرســول، وكان عليهم أن يعرفوا الحكم المناســب لها؛ ألنه يجب أن يكون لكل حادثة حكم شرعي 
ينطبق عليها كما سبق القول. ويوضح الشهرســتاني ذلك بقوله: «إنا نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث 
والوقائع في العبادات والتصرفات مما ال يقبل الحصــر والعد، ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في كل 
حادثة نــص، وال يتصور ذلك أيضــاً، والنصــوص إذا كانت متناهيــة والوقائع غيــر متناهية، وما 
ال يتناهى ال يضبطه مــا يتناهى ُعلم قطعاً أن االجتهاد والقياس واجب االعتبار حتى يكون بصدد كل 

حادثة اجتهاد»(3).
وقام الصحابــة بذلك من دون تراخ، وضربوا المثل لمن جاء بعدهــم من الفقهاء والمجتهدين 
من العلماء؛ فقاسوا األشباه باألشــباه، وناظروا األمثال باألمثال، ووقع منهم اإلجماع على ذلك «فإن 

أخرجه أبو داود في ســننه بهذا اللفظ في كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء 303/3، وأورد له الترمذي في سننه   (1)
روايتين في كتاب أبواب األحكام عن رســول اهللا ژ ، بــاب: ما جاء في القاضي كيف يقضي، وقال فــي الثاني منهما: «هذا 
نة، باب: الفتيا  حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وليس اسناده عندي بمتصل، 394/2، وهو في سنن الدرامي، باب: اتباع الس
وما فيه من الشدة 60/1، وفي مسند أحمد 230/5، 242. وقد أورد ابن القيم هذا الحديث في إعالم الموقعين 202/1 وعلق 
ْين فهم أصحاب معاذ... وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين  عليه تعليقاً طويًال قال فيه: «فهذا حديث، وإن كان عن غير مســم
والفضل والصدق بالمحل الذي ال يخفى، وال يعرف في أصحابه متهم وال كذاب وال مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين 
وخيارهم، وال يشــك أهل العلم بالنقل في ذلك». ثم قد رواه شــعبة «وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد 
حديث فاشــدد يديك به. قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل: إن عبادة بن نســى رواه عــن عبد الرحٰمن بن غنم عن معاذ، وهذا 
إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة. على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم»، 202/1. وقد 
نقلنا النّص بطوله ألن الحديث حجة وأصل في االجتهاد، لذلك حرص العلماء على ذكر ما يقويه ليصح االستدالل به، والبناء 
عليه، مع أنه روي عن أناس من أصحاب معاذ من دون تحديد لمن رواه عنه، وفي هذا ما يشــعر بضعف الحديث، ويفتح باب 
اإلنكار له، ويضعف االحتجاج به خاصة عند نفاة القياس كابن حزم وغيره، لكن الحديث يتقوى بهذه الطرق التي أشار إليها 

ابن القيم في تخريجه، ويرفعه، في األقل، إلى درجة االحتجاج به.
المرجع السابق، 202/1؛ وانظر: 213/1.  (2)

الشهرســتاني: الِملل والنِحل بهامش الفصل البن حزم، طبع المطبعة األدبية، 1317هـ ، 36/2، 37. وانظر: مقدمة ابن   (3)
خلدون 411.
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كثيرا من الواقعات بعده ـ صلوات اهللا وسالمه عليه ـ لم تندرج في النصوص الثابتة، فقاسوها على 
ما ثبت، وألحقوها بما نص عليه بشــروط في ذلك اإللحاق تصحح تلك المســاواة بين الشبيهين أو 

المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم اهللا تعالى فيهما واحد»(1).

ويمكن اإلشارة إلى أن اجتهاد الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ لم يكن اجتهادًا عشوائياً، بل إنه 
كان منضبطاً بعدد من القواعد التي تحكمه، ومن هذه القواعد ما يلي:

ــنة، وهما المصدران األصليان لإلســالم.  أ ـ إنهم كانوا ينطلقون في اجتهادهم من الكتاب والس
وقد كان هذا هو المتوقع منهم، ألنهم هم الذين شــهدوا تنزيل القــرآن، وصحبوا النبي ژ وتعلموا 
ــنة هما المصدر والمرجع والميزان الجتهاداتهم،  كان القرآن والس على يديه، واهتدوا بهديه، ومن ثم
ويقرر اإلمام البخاري ـ في صحيحه ـ ذلك قائًال: «وكانت األئمة بعد النبي ژ يستشيرون األمناء من 
وه إلى غيره، اقتداءً بالنبي ژ»(2). ة لم يتعدن أهل العلم في األمور المباحة.. فإذا وضح الكتاب والس

ومعنى ذلك أنهم كانوا ال يلجــأون إلى غيرهما إال عند عدم وجود النــّص على الحكم فيهما، 
وهذا ما يــدلّ عليه حديث معاذ، وتدل عليه التطبيقات العملية التــي وقعت من الصحابة بعد انتقال 
الرســول ژ إلى جوار ربه. ويتضح هذا من كالم ابن قيم الجوزية عن االجتهاد في عصر أبي بكر 
̂ : «كان أبو بكر الصديــق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب اهللا تعالى، فإن وجد ما يقضي  وعمر 
قضى به، وإن لم يجد في كتاب اهللا نظر في ُســنة رسول اهللا ژ فإن وجد فيها ما يقضي به قضى 
به. فإن أعياه ذلك ســأل الناس: هل علمتم أن رســول اهللا ژ قضى فيه بقضــاء؟ فربما قام إليه 
القــوم فيقولون: قضــى فيه بكذا وكــذا، فإن لم يجد ســنة ســنها النبي ژ جمع رؤســاء الناس 
فاستشــارهم. فإذا اجتمع رأيهم على شــيء قضى به. وكان عمر يفعل ذلــك»(3). وكان زيد بن ثابت 

وابن عباس وغيرهما يقوالن مثل ذلك ويوصيان به ويفعالنه(4).
ب ـ إن اجتهادات الصحابة كانت متساوية في أصل صدورها عنهم، بحيث ال يتقدم اجتهاد منها 
على غيره إال بقوة الدليل، وثبوت الحجة، ولم تتأثر الفتاوى بموقع صاحبها أو مكانته االجتماعية أو 
ع واحد منهم األفضلية لرأيه، أو العصمة الجتهاده، ولم ُيلْزم غيره الخضوع لرأيه  السياسية، ولم يد
أو باالتباع الجتهاده، فإذا تمســك أحدهم برأيه فإن أحدًا ال يلزمه بغير ما رآه، وإذا رأى أن اجتهاد 
 ƒ أحدهم أقوى برهاناً فإنــه يأخذ به، دون إكراه أو إلزام. ويتضح هــذا في ما روي من أن عمر

مقدمة ابن خلدون، 418.  (1)
نة، باب قول اهللا تعالي: وأمرهم شورى بينهم/طبع الحلبي، 272/4. صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والس  (2)

إعالم الموقعين، 62/1، وانظر كذلك 61/1، 62.  (3)
المصدر السابق السابق، 63/1، 64.  (4)
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لقي رجًال فقال: ما صنْعت؟ فقال: قضى علّي وزيد بكــذا. قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال: فما 
منعك واألمر إليك (إذ كان أمير المؤمنين) قال: لو كنت أردك إلى كتاب اهللا وسنة نبيه ژ لفعلت، 

ولكني أردك إلى رأيي والرأي مشترك، فلم ينقض ما قال علّي وزيد»(1).
وكان هذا المبدأ يفتح الباب واســعاً لالجتهاد دون موانع أو قيود، إال مــا يتطلبه االجتهاد من 
كفاءة عقلية، ودراية بالنصوص الشرعية، وقدرة على االستنباط واستخالص األحكام، ودفاع عن رأيه 

إذا اختلفت اآلراء وتعددت االجتهادات.
ج ـ إن النظر في مــا نقل من اجتهادات الصحابــة يدلّ على أن اجتهادهــم كان ينصب على 
مشــكالت واقعية يبحث الناس عن حكم اهللا تعالى فيها، وقد اتبعوا في هذا مسلكاً كانوا يلتزمونه 
في أثنــاء حياة النبي ژ. فهم «إنما كانوا يســألون (الرســول) عما ينفعهم مــن الواقعات، ولم 
رات... ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها»(2)، وقد تعلموا هذا  يكونوا يسألونه عن المقد
من القــرآن الكريم من مثل قولــه تعالــى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 :ƒ كما تعلموه من هْدي الرســول ژ من مثل قوله في ما رواه عنه سعد بن أبي وقاص ﴾ ©
م من أجل مسألته»(3). وقد كان هذا مانعاً لهم  إن أعظم المســلمين جرماً من سأل عن شيء فحر»
من االسترسال في افتراض المسائل وتشــقيقها، حذرًا من الوقوع في اإلثم، بسبب مخالفتهم أمر 
اهللا ورســوله. وقد ظهر هذا الحذر في كثير من أقوالهم، ونســب إلى كثيــر منهم، فمن ذلك ما 
ج باهللا على كل امرئ سأل عن  ـ : «أَُحر نســب إلى عمر بن الخطاب، الذي قال ـ وهو على المنبر 
شيء لم يكن؛ فإن اهللا قد بين ما هو كائن»(4). وقال مسروق: «سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: 
نا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا»(5). وقد روي عن زيد بن  أكان هذا؟ قلت: ال، قلت: فأجم
ثابت «أنه كان إذا استُفِتي في مسألة فإن كانت حدثت فعًال أفتى، وإال قال: دعوها حتى تكون»(6). 

المصدر الســابق، 65/1. وانظر: تمهيد لتاريخ الفلســفة اإلســالمية: 158، 159، 166، 167. وانظر: ما يشــبه هذا من قول   (1)
عثمان: إعالم الموقعين 58/1.

إعالم الموقعين، 71/1.  (2)
ــنة، باب ما يكره من كثرة الســؤال، وتكلف ما ال يعنيه، وقوله تعالى:  الحديث في صحيح البخاري: كتاب االعتصام بالكتاب والس  (3)
﴿  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [المائدة: 101] 258/4، طبعة الحلبي، وصحيح مسلم في كتاب الفضائل، باب توقيره ژ ، 
وتــرك إكثار ســؤاله من غير ضرورة، وفيه روايتان، كلتاهما عن ســعد بن أبي وقــاص، إحداهما مطابقة لروايــة البخاري، وثانيتهما 
باختالف يســير في اللفظ، وزيادة، وفي صحيح مســلم بشــرح النووي، تحقيق أ. عبد اهللا أبو زينة كتاب الفضائل، باب: توقيره ژ ، 

وترك إكثار سؤاله 206/5، 207؛ وسنن أبي داود كتاب السنة، باب لزوم السنة، 201/4، 202؛ ومسند أحمد، 176/1، 179.
سنن الدارمي، باب كراهية الفتوى، 50/1. وانظر: إعالم الموقعين، 70/1. 71، وانظر: 73/1.  (4)

المصدر السابق، 64/1. وانظر: سنن الدارمي في الموضع السابق، 56/1.  (5)
إعالم الموقعين، 73/1. وانظر: 74/1. وانظر من قبله سنن الدارمي 50/1. ويروى مثل هذا أيضاً عن عمار بن ياسر، الموضع   (6)

نفسه، وعن ابن عباس، 57/1.
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وكان ابن مســعود يقول: إياكم وأرأيت(1)، وحكى طاووس عن ابن عمر أنه قال: ال تسألوا عما لم 
يكن، فإني سمعت عمر يلعن من يســأل عما لم يكن(2)، ولعل هؤالء الصحابة الكرام خشوا من أن 
يكون االنشــغال بهذه المســائل التقديرية االفتراضية ضرباً مــن الغرور العقلــي، أو الرغبة في 
التظاهر بالقــدرة على االســتنباط الفقهي، أو بالتعالــم، وتعجيز اآلخرين، وشــغال لهم بصعاب 
المســائل من دون حاجة ملحة أو ضرورة ملزمة ويظهر في مســلك ابن عمر الذي سبقت اإلشارة 
إليه، إذ إنه بعد أن ذكر قول عمر ســاق حديثاً نبوياً ينهي فيه الرســول ژ عن األغلوطات، وقد 

فسرها األوزاعي بأنها صعاب المسائل(3).
ولعل من أســباب توقفهم عن ســلوك هذا النهج ونهيهم عنه أنهم كانوا حريصين على عدم 
التفلت من النصوص الشــرعية، أو البعــد عنها إلى العمــل بالرأي الذي قد يوقــع في خطأ أو 
مخالفة، ولعل فيه ـ كذلك ـ نوعاً من االنشــغال بشيء غير عملي ال منفعة فيه، وتدل بعض أقوال 
ابن عباس على هذا، ومنهــا قوله: «ما رأيت قوماً كانوا خيرًا من أصحاب رســول اهللا ژ ... ما 
كانوا يسألون إال عما ينفعهم»(4). وعلى هذا النهج نفسه من التحرج والتوقف سار بعض التابعين 
من أمثال عامر بن شــراحيل الشعبي (103 أو 104هـ) الذي هو من كبار التابعين، وقد لقي مائة 
وعشــرين من الصحابة وأخذ عــن جمهورهم(5)وطاووس بن كيســان اليماني، أحــد األعالم علماً 
وعمًال، وقد وصف بأنه أعلم التابعين بالحالل والحرام (ت 106هـ) وقد سئل طاووس عن مسألة 
فقال للســائل: «كان هذا؟ قلت نعم. قال: آهللا؟ قلت: آهللا. قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن 
جبل أنــه قال: أيها النــاس ال تعجلوا بالبالء قبل نزولــه، فيذهب بكم هنا وهنــا. فإنكم إن لم 
د، وإذا قال وفق»(6)،  تعجلوا بالبالء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل ُسد
وكذلك قتادة بن دعامة السدوســي اإلمام الحافظ (117هـ)، وكانت لــه محاورات مع اإلمام أبي 
ن وقفوا عند المأثور، ولم يتطرقوا إلى  حنيفة في هذا الشأن(7)، وكان هناك آخرون غير هؤالء ِمم

تقدير المسائل وافتراضها(8).

إعالم الموقعين، 57/1.  (1)
سنن الدارمي في الموضع السابق، 50/1. وانظر: إعالم الموقعين، 69/1.  (2)

إعالم الموقعين، 69/1. وانظر: 70/1.  (3)
سنن الدارمي، باب كراهية الفتيا 51/1، ومثله قول عبادة بن نسى الكندي، الموضع نفسه: وقد روى البخاري بسنده إلى ابن   (4)
عمر أن رجًال جاء يسأله عن استالم الحجر األسود، فأخبره أن الرسول استلمه وقبله، فقال الرجل: أرأيت إن زوحمُت؟ أرأيت 

إن غلبُت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن...، (انظر نص الحديث في البخاري، كتاب: الحج، باب: تقبيل الحجر).
إعالم الموقعين، 73/1. وانظر: شذرات الذهب البن العماد، طبع دار إحياء التراث العربي، 126/1، 128.  (5)

سنن الدارمي، 56/1؛ وشذرات الذهب، 133/1، 134.  (6)
انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، 348/11؛ وشذرات الذهب، 153/1، 154.  (7)

انظر: إعالم الموقعين، 74/1.  (8)
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وقد اتفقت كلمــة جمهورهم على ُبْغض المســائل التي تــرد بلفظ: أرأيت؛ ألنها باب لتشــقيق 
: أرأيت  المســائل وتفريعها، والدخول إلــى ما لم يقع منها، وها هو الشــعبي يقول: ما أبغــض إلي
أرأيت، يســأل الرجل صاحبه فيقول: أرأيت(1)بل كان يقول: لعن اهللا أرأيــت(2)، وكان بعضهم يتهرب 
من مجالس هؤالء الذين يســتخدمون هذه الكلمة في أســئلتهم، وقال بعضهم: «قد رضيت من أهل 
زماني هؤالء أال يســألوني وال أســألهم، إنما يقول أحدهم: أرأيت أرأيت»(3) وكان بعضهم ينهي عن 

غشيان هذه المجالس وسماع أهلها(4).
وعلى الرغم من هذا االحتياط والتحرج، والنهي عن سلوك هذه الطريقة التي حذر منها من حذر 
من علمــاء الصحابة والتابعين ـ وجد هذا االتجــاه له أنصارًا يأخذون به، ويســتعملونه، بل يرون في 
استعماله من المنافع ما يدفعهم إلى هذا االستعمال ويحرضهم عليه، وكان لإلمام أبي حنيفة النعمان 
(150هـ) نصيب كبير فــي تقوية هذا االتجاه وتأصيله، واعتماده طريقــاً من طرق االجتهاد التي يلجأ 
إليها الفقهاء، وكان هذا ـ من جهة ـ متســقاً ومتفقاً مع تلك المكانة التي جعلها للرأي في فقهه، وهو 
إمام في هذا المجال ال يكاد يلحق، وظهر هذا في اســتخدامه للقياس، وفي بحثه عن تعليل األحكام، 

وفي أخذه باالستحسان وفي ما طبقه من األصول على فروع الفقه التي بحثها، واجتهد فيها(5).
كما كان ـ من جهة أخرى ـ نوعاً من تزويد الفقيه بثروة فقهية تعينه على توقع المشــكالت قبل 
وقوعها، حتى ال يضيع الوقت في االجتهاد، إذا لم يكن قد اســتعد لوقوعها. ويتضح هذا المعنى في 
تلك المحــاورة التي جرت بين أبي حنيفة وقتادة الذي جاء إلى الكوفة، وجلس فيها مجلس التدريس 
واإلفتــاء، فقام إليه أبو حنيفة يســأله»... ما تقول في رجل غاب عن أهلــه أعواماً فظنت امرأته أن 
زوجها مات فتزوجــت، ثم رجع زوجها األول... فقال قتادة: ويحك ! أوقعت هذه المســألة؟ قال (أبو 
حنيفة): ال. قال: فلم تســألني عما لم يقع؟ قال أبو حنيفة: إنا نســتعد للبالء قبل نزوله، فإذا وقع 

عرفنا الدخول فيه والخروج منه»(6).
ولعل تلك الغاية النبيلة هــي التي دفعت أبا حنيفة إلى العناية بهذا المســلك في النظر الفقهي 
خاصة وأن هذا النظر لن يؤدي إلى نزول وحي من اهللا تعالى، أو حكم من النبي ژ بتحريم شــيء 
على المسلمين وهذا ما كان يُخْشى حدوثه لو كان السؤال عما لم يقع موجهاً إلى النبي ژ ، أما بعد 

سنن الدارمي، باب: تغير الزمان وما يحدث فيه، 65/1.  (1)
إعالم الموقعين، 74/1.  (2)

سنن الدارمي، باب: في كراهية أخذ الرأي، 67/1.  (3)
سنن الدارمي، باب: تغير الزمان وما يحدث فيه 66/1.  (4)

انظــر: أبو حنيفة: حياته وعصره، آراؤه وفقهه للشــيخ العالمة محمد أبي زهرة، دار الفكــر العربي 1947 في مواضع عديدة.   (5)
وانظر على سبيل المثال: 324 وما بعدها، 341، 342 وما بعدهما، 350 وما بعدها، 417 وما بعدها.

تاريخ بغداد: 348/13.  (6)
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انقطاع الوحي وإغالق بابه فال خوف، ألن التشــريع قد اســتقر، ومصادره قــد كملت وثبتت، فلم تعد 
قابلــة لزيادة وال لنقصان. وال بأس على الفقيه ـ عندئذ ـ أن يدلــي بدلوه، وأن يقدح زناد فكره، وأن 
عي لنفســه العصمة  يمارس االجتهــاد في ما وقع وفي ما لم يقع، وإذا كان االجتهاد في ما وقع، ال يد
التي تلزم األمة بالخضوع له، وأنه ال يكون مقبوالً عندها وعند العلماء إال إذا كان محكوماً بالضوابط 
الشرعية، فليكن هذا كله حاكماً على االجتهاد في مســائل الفقه التقديري االفتراضي الذي كان ألبي 
حنيفة جهد بارز فيه، وهو يدلّ ـ بصفة عامة ـ علــى ذكاء عاٍل وفطنة قوية كما تظهر فيه الحكمة في 
توقع النوازل وحســن االســتعداد لها، فــإذا ما وقعــت كان الفقيه ثابــت القدم عنــد تلقيها، بحيث 
ال تضطره هذه النوازل إلى أن يقول فيها قوالً متســرعاً أو أن يصدر فيها حكماً غير ناضج، وقد كان 
أبو حنيفة وأصحابــه حريصين على بيان مصادرهم التي اســتندوا إليها في اجتهادهــم، وإبراز مكانة 
ــنة فيهما. يقول أبو حنيفة: إني آخذ بكتاب اهللا إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بُسنة  الكتاب والس
رســول اهللا ژ ، واآلثار الصحاح التي فشــت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب اهللا وال ُســنة 
رسول اهللا ژ أخذت بقول من شئت من أصحابه، وأدع قول من شئت، ثم ال أخرج من قولهم إلى قول 
غيرهم. فإذا انتهى األمر إلى إبراهيم (النخعي) والحســن وابن سيرين وســعيد بن المسيب (أي إلى 
التابعين) فلــي أن اجتهد كما اجتهدوا»(1) وقد ُعِرف أبو حنيفة بالتدقيق في قبول الحديث واالســتدالل 
به، ولكــن ذلك ال يعني أن أبا حنيفــة كان يهمل الحديث مطلقــاً أو يقدم رأيه عليــه، ولما قيل له: 
أتخالف النبي ژ ؟ قال: لعن اهللا من يخالف رسول اهللا ژ ؛ به أُكرمنا، وبه استنقذنا»(2) ويذكر ابن 
القيم أن «أصحاب أبي حنيفة 5 مجمعــون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى 
من القياس والــرأي، وعلى ذلك بني مذهبه»(3) وما دام األمر كذلك فإن أبا حنيفة لم يجد حرجاً في 

أن يتضمن اجتهاده مسائل من هذا الفقه االجتهادي أو التقديري، أو ما يمكن تسميته فقه التوّقع.
على أن تأصيل هذا المسلك من االجتهاد يقتضي اإلشارة إلى عدد من المالحظات التي نحسبها 

على قدر كبير من األهمية، ومن هذه المالحظات ما يلي:
1 ـ إن أبا حنيفة لم يكن أول من بدأ هذا االتجاه إلى تقدير المسائل وافتراضها، بل إنه اتجاه 
ن رفضوا هذا االتجاه وحذروا  ظهر من قبله، كما تدل على ذلك مواقف بعض الصحابة والتابعين ِمم
منه. وقد أشــرنا من قبل إلى أقــوال هؤالء ومنهم عمر ومعــاذ وزيد بن ثابــت وأبي بن كعب وابن 
عمر @ كما أشرنا إلى أقوال الشعبي وقتادة وطاووس وغيرهم، ومعنى ذلك أن هذا االتجاه قديم، 

الســابق، 368/13. وانظر قوًال مماثًال قاله أحد أصحابه وتالميذه وهو محمد بن الحسن، وذكره ابن القيم، وهو حنبلي، في   (1)
إعالم الموقعين، 66/1.

تاريخ بغداد، 407/13، 408. وتعليقات المحقق، 409/3، 410.  (2)
إعالم الموقعين، 77/1. وهو يذكر فروعاً من فقهه ظهر فيها هذا التفصيل.  (3)
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وأنــه يرجع إلى عهــد الصحابة رضــوان اهللا عليهم، وقــد كان بعض الذين يرتضــون هذا االتجاه 
يتخذون الحيلة أحياناً مع بعض الصحابة ليحصلوا منهم على إجابات عن هذه المســائل المفترضة. 
ومن هذا ما رواه الدارمي عن ابن عباس أن رجًال جاء فسأله عن رجل أدركه رمضانان (أي من دون 
أن يقضــي األول منهما)، فقال ابن عباس: أكان أم لم يكن؟ فقال الســائل: لم يكن بعد. فقال ابن 
عباس: اترك َبليًة حتى تنزل. قال الســائل: «فدلسنا له رجًال فقال: قد كان، فقال: يطعم عن األول 
منهما ثالثين مسكيناً، لكل يوم مســكين»(1)، بل إنه يمكن القول إن شيئاً من ذلك قد وقع في عهد 

النبي ژ وإن الرسول قد أعرض عن اإلجابة عنه أحياناً، وأجاب عنه أحياناً أخرى.

فمــن األول الذي أعرض عنه أن رجًال جاء إلى رســول اهللا ژ فقال: «يــا نبي اهللا، أرأيت أن 
قامت علينا أمراء، يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، 
ثم ســأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه األشعث بن قيس، وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما 

حملوا وعليكم ما حملتم»(2).

وكان مما أجاب عنه ژ ما رواه مســلم في صحيحه بســنده إلى أبي هريرة، قال: «جاء رجل 
إلى رســول اهللا ژ فقال: يا رســول اهللا، أرأيت إن جاء رجــل يريد أخذ مالي؟ قــال: فال تعطه 
مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شـــهيد، قال: أرأيت إن 

قتلته؟ قال: هو في النار»(3).

ومن هــذا الباب أيضاً مــا روي عن المقداد بن عمــرو أنه جاء إلى رســول اهللا ژ فقال له: 
«أرأيت إن لقيت رجًال من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم الذ مني بشجرة، 
فقــال: أســلمت هللا، أأقتله يا رســول اهللا بعــد أن قالهــا؟ فقــال رســول اهللا ژ : ال تقتله. فقال 
رســول اهللا ژ : إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال رســول اهللا ژ : ال تقتله، 
فإن قتلتـــه فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقـــول كلمته التي قال»(4). بل إن 
حديث سؤال النبي ژ لمعاذ عندما أراد الرسول أن يبعثه إلى اليمن، جاء في بعض رواياته بلفظ: 
ب لكيفية  أرأيت إن عرض لك قضاء، كيف تقضي(5)وهذه مسائل ال تخلو من توقع لما لم يقع، وتحس

سنن الدارمي، باب: من هاب الفتيا، وكره التنطع والتبدع، 57/1.  (1)
صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب: في طاعة األمراء وإن منعوا الحقوق. وقد رواه بسنده إلى وائل بن حجر.  (2)

صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد.  (3)
صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب شــهود المالئكة بدرًا، وانظر: وقائع أخرى في صحيح البخاري كتاب الصالة، باب القضاء   (4)
واللعان في المســجد بين الرجال والنســاء، وكتاب المناقب، باب: قول النبي ژ لو كنت متخذًا خليًال، وصحيح مســلم: كتاب 

الحيض، باب التيمم، وهو يتحدث عن مسألة في التيمم وقعت بين عبد اهللا بن مسعود وأبي موسى األشعري وهكذا وهكذا.
سنن الدارمي: باب الفتيا وما فيه من الشدة، 60/1.  (5)
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النظر فيه، وقد أجاب الرســول عن بعضها، مما هو قريب الوقوع وأعرض عن بعضها لحكمة نبوية، 
ولعل الرسول ژ أغلق باب االسترسال في هذا النوع من الوقائع، كراهة لوقوعه، ولعل هذا المسلك 
النبــوي ُينَفر من الخوض فيه، لكن األمــر لم يكن على هذا النحو فــي كل األحوال، كما تدل على 

ذلك األحاديث التي تم استحضارها، وفي الحديث مزيد.

ولم يبدأ األمر ـ إذًا ـ بأبي حنيفة، ولم يكن أبو حنيفة وحده هو الذي ظهر في فقهه هذا النوع 
ــد أبو زهرة في رده على الحجوي الــذي ذهب إلى أن أبا  من االجتهاد، وهذا ما قرره الشــيخ محم
حنيفة هو الذي تجرد لفرض المســائل وتقدير وقوعهــا، وفرض أحكامها. ويعلق الشــيخ أبو زهرة 
قائًال: «هذه دعوى الحجوي، ونحن نرى أن أبا حنيفة لم يحدث الفقه التقديري... وعندي أن الفقه 
التقديري وجد قبل أبي حنيفة في وسط فقهاء الرأي»، ثم يقول: «وإذا كان الشعبي قد مات قبل أن 
ينضج أبو حنيفة... فقد مات 109هـ ، والفقه التقديري كان شائعاً في الكوفة في عهده فال بد أن أبا 
حنيفة لم يحدثه، ولكن قد وجده، فنمــاه وزاد فيه وأكثر»(1). ثم لم ينحصــر هذا االتجاه في أبي 
حنيفة وتالميذه، بل انتقل إلى فقه علماء آخرين كالليث بن ســعد والشــافعي، بــل إلى أكثر األئمة 

والمجتهدين كما يقول الشيخ أبو زهرة(2).

2 ـ إن عنايــة أبي حنيفة وأمثالــه بهذا النوع من الفقــه لم تكن تعني االنصــراف عن العلم 
بالواقع، أو االنشغال عنه، كما يرى بعض الدارسين الذين ذهبوا إلى أن االجتهاد في عصر الصحابة 
كان اجتهادًا عمليــاً واقعياً لم يبتعد عن الحياة، ولم يخض في المســائل االفتراضية؛ ألن الصحابة 
الفقهاء لم يكونوا بمعزل عن المجتمع وشــؤونه المختلفة، أما االجتهاد في عهد التابعين فقد حدث 
فيه نــوع من التحول، فلم يعــد عملياً واقعياً، بل اتجه إلى المســائل االفتراضيــة وابتعد عن الواقع 
العملي؛ ألن الفقهــاء انعزلوا عن الحياة العامة، وعاشــوا في إطار خاص من المثل العليا. ويشــير 
هؤالء إلى أن صراع بعض الفقهاء مع حكام بني أمية جعل بعض الفقهاء األتقياء يسيرون في حياتهم 
على طريقة تضاد هؤالء الحكام، ولهذا أخذ علم الفقه علــى أيديهم يقوم على منهاج مثالي نظري 
تفترض فيه المسائل، وال يمت كثيرًا إلى الحياة العملية إال بسبب ضعيف(3)، وليس األمر كذلك عند 
النظر في هذا الفقه وما وقع به من مســائل افتراضية؛ ألن أصحابه والقائلين به ال يهملون دراســة 
الواقع، بــل إنهم يبذلون أقصى الجهد في دراســة هــذا الواقع من جميع جوانبه، وهم يســتقصون 
مســائله ُوْسع طاقتهم، فإذا اطمأنوا إلى استيفاء هذه المســائل، وتوصلوا إلى ما يالئمها من أحكام 

أبو حنيفة للشيخ أبي زهرة، مرجع سابق، ص 23، وقد ذكرنا من قبل أن الشعبي توفي في سنة 103 أو 104 وليس 109هـ.  (1)
المصدر السابق، ص 230، 231.  (2)

انظر عــرض هذا الرأي لدى د. محمد الدســوقي: االجتهاد في الفقه اإلســالمي، طبع المجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية،   (3)
القاهرة، 1973، ص 77، 78.
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الشريعة، وكان لديهم فائض من الطاقة الفقهية والسعة في الوقت والنظر كان لهم أن يضيفوا إلى 
ما قدموه قدرًا صالحاً من النظر في هذه المســائل الفقهية االفتراضية التي تتســع عقولهم لبحثها 
وتأملهــا، فإذا توصلوا إلى ما يترّجح لديهم أنه حكم اهللا فيهــا جعلوه ذخيرة لديهم، يرجعون إليها 
إذا وقع من النوازل مــا ينقلها من كونها متوقعة إلى أن تكون واقعة، فاســتخرجوا هذه األحكام من 
خزائــن علومهم ولم يضطروا إلى نظر جديــد فيها، ما دامت متطابقة مع مــا افترضوه لها، وبهذا 
ال يقتصر عمل هؤالء على دراســة الواقع وحده، بل إنه يشمل دراســة الواقع والمتوقع جميعاً. ثم إن 
أصحاب هذا الفقه االفتراضي لم يتجهوا هذه الوجهة بســبب ما وقع من صراع بين بعضهم وحكام 
بني أمية؛ ألن الربط بين األمرين بعيد. ومن الحق أن أبا حنيفة عاش أكثر عمره في عصر بني أمية 
(من ســنة 80هـ إلى ســنة 132هـ) غير أنه عاش قســطاً ال بأس به بعد عصر بني أمية (إلى سنة 
150هـ) وهي الســنوات التي تمثل قمة عطائه العلمي والفقهي، وهو ـ وإن لم يقبل أن يتقلد القضاء 
أو غيره من الواليات لبني أمية أو بني العباس ـ لم ينعزل عن الحياة، ولم يْدع إلى اعتزالها، فقد 
كان تاجرًا ذا خبرة بالصفق في األســواق، مــدركاً لمصالح الناس، عارفاً بطــرق تعاملهم، وبأنواع 
 العقود التي تجري بينهم(1)، وقد كان له من اآلراء السياسية المتعلقة ببني أمية والخروج عليهم، ثم
كان له من اآلراء المتعلقة ببني العباس ما يــدلّ على أنه كان يعيش على مقربة من األحداث إن لم 
يكن في قلبها(2)وليس هناك انقطاع ـ إذًا ـ بين الفقه والحياة، ومن ثم ال يوجد ما يســوغ القول بأن 
الفقه ـ عندئذ ـ لم يتصل بالحياة العملية إال بســبب ضعيف، كما ال يوجد ما يسوغ القول بأنه كان 

يقوم على منهاج مثالي نظري تفترض فيه المسائل كما سبق القول(3).
3 ـ إن الناظريــن ـ بموضوعية ـ في التــراث الفقهي لهذا الفقه االفتراضــي يقدرون ـ تقديرًا 
عالياً ـ ما أحدثهُ هــذا التراث من ثروة وغًنى للفقــه على وجه العموم، وهي ثــروة وذخيرة جعلت 
الفقه قادرًا على استباق الحوادث، والتهيؤ الستقبالها، ولهذا قالوا «والحق أنه لو قدر نجاح الفكرة 
التي تقاوم هذا النوع من الفقه ما كانت لنا هذه الثروة الفقهية العظمى الوافية التي نعتز ونفاخر 
بهــا»(4)، بل إن بعض كبار الباحثين في الفقه اإلســالمي ومذاهبه وأعالمه يــرون أن هذا النوع من 
الفقه أمر ال بد منه لنمو الفقه واســتنباط قواعــده ووضع أصوله، وأن اللجوء إليه أمر ســار عليه 
الفقهاء وســرى في عروق الفقه وأوصاله، وأنــه أمر ال بد منه لدارس الفقــه «بل إن ذلك هو لب 

أبو حنيفة للشيخ أبي زهرة، 358 وما بعدها.  (1)
المصدر السابق، ص 30، 32، 39، 40 وما بعدها، ثم 160 وما بعدها.  (2)

ويالحظ أن هناك تســاهًال في وْصف هذا الفقــه التقديري بأنه منهاج مثالي؛ ألن األدق هو وصفــه بما يدل على أنه مقطوع   (3)
الصلة بالحياة، أما الوصف بالمثالية فهو وصف يضفي عليه قيمة أخالقية عليا، ليست مرادة ألصحاب هذا القول.

مقدمة موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه اإلسالمي، بإشراف الشيخ حسن مأمون، شيخ األزهر، طبع المجلس األعلى للشؤون   (4)
اإلسالمية، ط1386/1هـ، ج 1، ص 31.
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العلم وروحه، ومن وقت أن صار الفقه علماً يتدارس بين المسلمين، تحت ظل كتاب اهللا، مستقياً من 
ُسنة رسول اهللا، والمســائُل الممكنة الوقوع تفرض وتفرض لها أحكام... وإذا كان لفقهاء الرأي في 

ذلك السبُق، فهو سبق إلى فضل، وإلى أمر ترتب عليه خير كثير ونفع عميم»(1).

وبهذا التصور المنصف يتخذ الفقه التقديري االفتراضي أو فقه التوّقع مكانته الالئقة به ضمن 
أنواع االجتهادات التي اتســع لها وبها الفقه اإلســالمي. بل إنه يمكن القول ـ من دون إســراف في 
التفاؤل ـ إن هــذا الفقه يمكن أن يقوم بنصيب كبير في تطوير االجتهاد في الفقه اإلســالمي، وفي 
مواجهة المشــكالت والنوازل التي تغص بها الحياة المعاصرة بســبب التقــدم العلمي الهائل الذي 
يسير فيه العلم بخطى حثيثة، ويصل إلى اكتشــافات تكاد تفوق الخيال في بعض األحيان، وقد أدت 
الكشــوفات العلمية ـ ال ســيما في مجال المعلومات واالتصــاالت ـ إلى قرب المســافات، واختصار 
الزمن، وتقارب الشعوب، وتأثر الشعوب بعضها ببعض، وانتقال الظواهر االجتماعية بينها في سرعة، 
ومن دون أن يقف في وجههــا عوائق كاختالف القوميــات واللغات والنظــم االجتماعية واالنتماءات 
الدينية. وكان لتدفق المعلومات عبر الحدود أثر غير منكور في نشأة كثير من الظواهر التي تتطلب 
فهماً ووعياً، كما تتطلب لدى بعض الشعوب بحثاً عن سبل الحماية التي تسعى بها إلى الحفاظ على 
ثوابتهــا التي يأتي في مقدمتها الدين واألخــالق واللغة والهوية والتاريــخ والخصوصية ونحوها من 
الخصائص التي تســعى األمم العريقة إلى الحفاظ عليها وتحصينهــا، حتى تغالب المؤثرات القوية 
الكاســحة التي تســعى إلى تثبيت أقدامها، وفرض هيمنتهــا، وإزاحة العناصــر والمقومات الذاتية 
لألمم، ثم تفــرض عليها ـ بعــد ذلك ـ قيمهــا وتصوراتها ونمــط حياتها، وهذا هــو الذي تجلبه 
«العولمة» التــي يعيش العالم تحت وطأتهــا، وال تتمثل مخاطر هذه العولمة فــي الجوانب المادية 
واالقتصادية التي تترتب على إزالة العوائــق الجمركية، وإلغاء النظم الحمائية، وتحويل العالم كله 
إلى ســوق واحدة تمتد بامتداد العالم كله، وتهيمــن فيه االقتصادات الكبــرى القوية على مقدرات 
األمم الضعيفة وثرواتها. إن الخطر ال يتمثل في هذا الجانب وحده، مع أهميته البالغة، لكن هناك 
ما هو أخطر منــه، وهو جانب العولمة الثقافيــة التي تتناول عقائد الشــعوب وقيمها وعاداتها، كما 
تتنــاول لغاتها وتراثها وتاريخها، وهذه تشــحذ عقــول مفكريها لمواجهة هــذه األخطار المفروضة 

عليها، ولن يتأتى ذلك إال بتحليل هذه المخاطر، ومعرفة اآلثار المترتبة عليها.

ولن يغني ـ في هــذه المواجهة ـ أن تقف هذه الشــعوب مكتوفة األيدي، تنــدب حظها أو تكتفي 
بمناشدة القوى الكبرى أن تحسن معاملتها، فالعواطف ال مجال لها في العالقات الدولية، وإنما الذي 
يكون نافعاً ومثمرًا أن يكون للعلم والتخطيــط واالحتماالت والتوّقعات األولويُة، وعندئذ يمكن أن يكون 

أبو حنيفة للشيخ أبي زهرة، ص 231.  (1)
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لفقه التوّقع دوره في الدرس والتحليــل والمواجهة واقتراح الحلول والبدائــل، وأن يكون له جهده في 
التعرف على طبيعة األفعال والظواهر المستجدة الناشئة عن اتصال الشعوب وتداخل الثقافات، وانتقال 
العادات االجتماعية، أو الناشــئة عن تقدم العلم وتطوره؛ وقد أنشئت لدراســة هذه الظواهر ومعرفة 
مســارتها وتوقع نتائجها معاهد ومراكز علمية الستشراف المســتقبل ودراسة احتماالته وال بد أن يهتم 
العالم اإلســالمي بهذا الجانب اهتماماً بالغاً، وأال تجعل هذه المراكــز مهماتها مقصورة على معرفة 
االحتماالت في نطاق السياســة واالقتصاد ونحوهما، بل يجب أن تضيف إلى ذلك استشراف المستقبل 
في نطاق األخــالق والقيم والعقائــد والتأثيرات اللغوية ونحوهــا، ثم أن يكون لهــا ـ كذلك ـ عناية 
بالبحث عــن األحكام الشــرعية المالئمة لكل واقعة مــن وقائعها أو نازلة من نوازلهــا ومن الممكن 
اإلشــارة هنا على ســبيل المثال للحصر إلى ما صار متــداوالً من الحديث عــن اإلجهاض والعالقات 
المثليــة في الزواج، وحرية المتعة الجســدية في غير دائرة الزواج، والتضييق على األســرة في تربية 
أبنائها إلى غير ذلك من القيود التي تحيط بعنق األســرة العربية المســلمة، التي يتم التركيز عليها 
بالدعاية والترغيب والترهيب أو بالقوانين للتأثير فيها، بوصفها السبيل إلى التأثير في المجتمع كله، 
ال سيما في نطاق القيم واألخالق والعادات الحاكمة. وال بد من دراسة هذا كله دراسة علمية تستشرف 
آثاره، وتتوقع نتائجه، وتضع البدائل والحلول لمواجهة تأثير هذه الظواهر الوافدة، وتقلل من آثارها.

وتزداد الحاجة إلى هذا الجانب أهمية بســبب أن هذه الظواهــر تنتمي إلى حضارات وثقافات 
تختلف ـ في كثيــر من خصائصها ومقوماتهــا وقيمها عن خصائص المجتمعات العربية اإلســالمية، 
ويرجع جانب كبير من هذه االختالفات إلى اختالف موقع الدين في حياة المجتمعات اإلسالمية عنه 
في المجتمعات األخرى، وهو ما يراد إضعافه أو زحزحته عن موقعه؛ ألن قوته تقف حائًال دون مرور 

أوجه التأثير التي يراد تسريبها إلى العالم اإلسالمي.

ومن المعلوم أن الحضارة الغربية الحديثة والمعاصرة تقف موقفاً ســلبياً من الدين المســيحي 
الكاثوليكي بصفة خاصة، ومن الدين كله بصفة عامة، ويعبر عن هذا بعض مفكريها الذين ينظرون 
إلى الدين بوصفه مضادًا للديمقراطية والليبرالية وبأنه أقل عقالنية، ثم هو ـ كذلك عندهم ـ مضاد 
لصفة التســامح التي هي من أخص خصائص الحضارة الغربية، يضــاف إلى ذلك أن للدين تأثيرًا 
جوهرياً في منظومة األخالق التي ينبغي اكتســابها واالستمســاك بها، على حين أن ما تعني به هذه 
الحضارة ـ في المقام األول ـ هو االهتمام بصحة اإلنسان وأمنه الشخصي وحاجاته الجسدية. وهذا 
هو االهتمام الذي يســبق كل شــيء. ويقول فوكوياما صاحب كتــاب: نهاية التاريــخ معبرًا عن هذا 
المعنى في أمريكا اليوم، لم يعد من المناســب أبدًا أن يقوم شــخص بمهاجمة صديق له، معروف 
بأنه متــزوج لدى رؤيته في مطعم برفقة عشــيقته لكونه يخون زوجته. فالنــاس الذين يفعلون ذلك 
يعتبرون ـ أخالقياً ـ حقيرين، فهم ال يملكون أية صفة تخولهم تقديم النصائح للغير، حول الطريقة 
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التي ينبغي أن يعيشــوا بموجبها، بينما النوع عينه من األشــخاص بإمكانــه أن ينتصب فجأة، ويأمر 
اآلخرين بالتوقف عــن التدخين... وإذا كان القدامى ينظرون إلى ضــرورة االلتزام بعدد من القيم 
واالعتقــادات المطلقــة التي هي موضع تســليمهم مــن دون نقاش فــإن األمر قد اختلف بالنســبة 

للمعاصرين، حيث أصبحت النسبية هي المهيمنة على كل شيء(1).

وإذا كان هــذا النمط هو الذي يجري العمل على نشــره ـ بكل الوســائل ـ وتصديره إلى بقاع 
المعمورة كلها، بما فيها العالمان العربي واإلســالمي، فإن علينا أن نقوم بدراسة النتائج التي يمكن 
تحققها، وتحديد نسبة انتشــارها، ومعرفة اآلثار التي ستترتب عليها، وما ردود الفعل المتوقعة لها، 
وهل ســيكون قبولها ســهًال أو صعباً، ومعرفة نوع التصرف الذي سيســلكه الناس إزاءها، إلى غير 
ذلك من األسئلة الكثيرة التي ال بد من إثارتها. ويدخل هذا كله في اختصاص فقه التوّقع، بالمعنى 
العام، وهو الذي تتولى العناية به ودراســة آثاره هيئات متعددة: اجتماعية وأخالقية وتربوية، إضافة 
إلى العنايــة بالجوانب السياســية واالقتصادية ونحوها، ثــم يدخل هذا في اختصــاص فقه التوّقع 
بالمعنى الخاص الذي يعنى بمعرفة ما يرتبط بهذه اآلثار من أحكام شرعية تتعلّق بأفعال المكلفين.

ويحتــاج هذا كله ـ في جوانبــه المختلفة ـ إلى جهــود كبيرة في الرصد واالحصــاء والتحليل، 
ومعرفة مآالت األفعال وهي ذات أهمية في الفقه اإلســالمي، ثــم تحديد عالقة هذا كله بالمقاصد، 
التي لها ـ هي األخرى ـ أهمية كبرى في الشــريعة اإلســالمية كلها، من حيث معرفة المصالح التي 

جاءت الشريعة بإعمالها ومعرفة المفاسد التي جاءت الشريعة لدرئها.
ولعلنا نستفيد ـ في هذا الصدد ـ بما تقوم به الدول المتقدمة ـ علمياً ـ من إنشاء مراكز الستشراف 
المستقبل، ومراكز إلدارة األزمات، وهي تعنى بجمع البيانات وتحليلها، ووضع التصورات واالحتماالت أو 
الســيناريوات لها، كما هي العبارة الشــائعة، ثم هي تقوم بتحديد الثوابت والمتغيــرات، وتوقع النتائج 
واآلثار، كي يستعان بهذا كله في رسم السياسات، ووضع الخطط البديلة التي تكون تحت أنظار أصحاب 

القرار، كل في مجال اختصاصه؛ لتفادي األزمات أو التقليل من آثارها، والتخفيف من أضرارها.
ولو تم هذا في مجال الفقه، واســتعانت المؤسسات والمجامع الفقهية بهذا الجانب الذي يعنى 
باستشراف المستقبل، وتوقع المآالت فإنهم سيكونون أكثر استعدادًا لتقديم الحكم الشرعي المالئم 
لهــذه النتائج التي توقعوا حدوثها، وســيكونون قد اســتعدوا للبــالء قبل وقوعه، كما قــال الفقهاء 
القدامى، ولن يكونــوا ـ عندئذ ـ بحاجة إلى االنتظــار كي يقوموا باجتهاد ربما يطــول انتظاره، أو 
يتأخر صدوره؛ األمر الذي يؤدي إلى الحيرة واالرتباك لــدى الباحثين عن حكم هللا تعالى في هذه 

فوكوياما: نهاية التاريخ واإلنســان األخير، تقديم مطاع صفدي، ترجمة د، فؤاد شاهين، د. جميل قاسم، رضا الشايبي، مركز   (1)
اإلنماء العربي، لبنان، 1993، صفحات 220، 283، 284، 285.
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المســائل الجديدة الطارئة، ويفتح أبواب القيل والقال والتشــكيك في شــمول أحكام الشريعة لكل 
زمان ومكان. والشــريعة ـ بحمد اهللا تعالى ـ كاملة، وعلى الفقهــاء أن يجتهدوا إلبراز هذا الكمال، 

حتى ال يعود تقصيرهم على الشريعة بالنقصان وهي منه براء.
على أن هناك عدداى من األمور التي ينبغي مالحظتها:

1 ـ أن يلتــزم المجتهدون ـ في فقه التوّقع ـ بمــا يلتزم به المجتهدون في الشــريعة على وجه 
العموم، ســواء أكان االجتهاد في مجال الواقع ام في مجال ما هو متوقــع. وقد اجتهد الفقهاء ـ من 
ى لالجتهاد في أي صورة من صوره.  قديم ـ في بيان الشــروط التي يلزم تحققها في كلّ من يتصــد
ومن ذلك ما قاله اإلمام الشــافعي 5 «ال يحل ألحد أن يفتي في دين اهللا، إال رجًال عارفاً بكتاب 
اهللا: ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به. ويكون بعد 
ذلك بصيرًا بحديث رســول اهللا ژ.. ويعرف من الحديث مثل ما عرف مــن القرآن، ويكون بصيرًا 
باللغة، بصيرًا بالشــعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع اإلنصاف، ويكون بعد هذا 
مشرفاً على اختالف أهل األمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في 
الحالل والحــرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي»(1)، وهي شــروط جامعــة: علمية وأخالقية 
وفطريــة تحيط باالجتهاد من جوانبه كلها، وتجعل صاحبها مهيــأً للنظر واالجتهاد واإلفتاء والقضاء 
والتعرف على حكم اهللا تعالى، ولهذا ينجو من القول على اهللا بغير علم، ويكون عوناً للمسلمين على 

معرفة أحكام اهللا تعالى، من دون افتئات أو ادعاء.

د بن الحسن، أحد تالميذ اإلمام أبي حنيفة 5 وهو من أبرز المعنيين بالفقه التقديري  وهذا هو محم
ــنة وبقول أصحاب رسول اهللا ژ ، وبما استحسن فقهاء  أو فقه التوّقع، يقول: «من كان عالماً بالكتاب والس
المسلمين وســعه أن يجتهد برأيه في ما يبتلى به، ويقضى به، ويمضيه في صالته وصيامه وحجه وجميع ما 

أمر به ونهى عنه، فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه، ولم يألُ، وسعه العمل بذلك..»(2).

ــنة، وباجتهــادات الصحابة  فإذا اســتجمع المجتهد هذه الشــروط كلها من العلم بالكتاب والس
، وكان على علم  كان لديه إنصاف وأمانة وصــْدق وتحر والعلمــاء، وكان ذا ملكة عقلية وفقهية، ثــم
بالواقــع واختالف األمصار واألحــوال، وأدرك أن الفتــوى تتغير باختالف الزمــان والمكان واألحوال 
والنيات والعوائد، وعلم أن الشريعة مبناها وأساسها على الِحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، 
وأنها عْدل كلها ورحمة كلها. وحكمة كلها(3)إذا كان األمر كذلك فال حرج عليه أن يمد نطاق االجتهاد 

إعالم الموقعين، 46/1.  (1)
المصدر السابق، 66/1.  (2)
المصدر السابق، 14/3.  (3)
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إلى االجتهاد في ما لم يقع مســتعيناً بالنظائر واألشــباه، ثم بالدراسات العلمية التي تتصل بموضوع 
الفتــوى، مما تصــدره المراكز المتخصصة، كمراكز استشــراف المســتقبل ومراكــز إدارة األزمات 
ونحوها، ويمكن اإلشــارة هنا على ســبيل المثال إلى البحوث التي تجرى حول االستنســاخ البشــري 

وبحوث غزو الفضاء وما سيترتب عليهما من وقائع تستدعي التفكير فيها وفي األحكام المتعلقة بها.
2 ـ وقد تقرر لدى المسلمين منذ بدايات عنايتهم باالجتهاد أن الحالل هو ما أحله اهللا ورسوله 
نصاً من كتاب اهللا ـ تعالى ـ ومن ُســنة رســوله ژ أو قياســاً راجعاً إليهما، أو مصلحة مســتنبطة 
منهما، وأن الحــرام كذلك، فكذلك ينبغــي أن يكون االجتهــاد في ما يتوقع، مراعــى فيه نصوص 
الشريعة وأخالقها وضوابطها، سواء أكان الذي يقوم به المجتهد استدالالً يراد به معرفة الحكم، أم 

ترجيحاً بين األدلة، أم تحقيقاً للمصلحة أم درءًا للمفسدة، أم سّدًا للذرائع.
فالمجتهــدون مكلفون بمراعاة النصوص الشــرعية فــي هذه األمور كلها؛ ألنه ال يســوغ الحكم 
بالظــن المجرد، كما ال يســوغ الترجيح بين األدلة مــن دون دليل، وكل دعوى مــن غير حجة فهي 
مردودة علــى صاحبها(1)؛ ألن الشــرع حاكم ليس بمحكــوم، وال ينبغي إخضاعه لقيــاس لم تتحقق 
شروطه، أو مصلحة ليست معتبرة فيه، أو عرف مخالف أو مناقض ألحكامه؛ بل إن اإلجماع الذي هو 
ــنة ليس معزوالً عن النّص الشرعي، وقد قال الجويني إمام الحرمين،  أقوى األدلة بعد الكتاب والس
في ذلك «ليس اإلجماع في نفسه دليًال، بل العرف قاض باستناده إلى خبر»(2) وقال ابن تيمية: «فال 
يوجــد ـ قط ـ مســألة مجمع عليها إال وفيهــا بيان من الرســول، ولكن قد يخفــى ذلك على بعض 
نة، وال توجد مسألة يتفق اإلجماع عليها  الناس... فإن ما دل عليه اإلجماع فقد دل عليه الكتاب والس
إال وفيها نص»(3). ويترتب على هذا مســألة مهمة يختلف اإلجماع اإلسالمي فيها عما سواه من صور 
اإلجماع في النظم السياسية والدســتورية األخرى، التي تجعل لألمة أو لألكثرية الحق في التشريع 
من دون التزام بما قرره الوحي اإللهي، أما اإلجماع في اإلسالم فهو منبثق من النص، مستند إليه، 
ويجب أن يكون دائماً كذلك، ســواء كان األمر واقعاً أو متوقعاً، نابعاً من المجتمع اإلسالمي أو وافدًا 

إليه، وليس من حقه أن يخالف نصاً، أو يغير حكماً، أو يحل حراماً.

3 ـ على أن هناك جانباً مهماً تنبغي العناية به، وهو االلتزام في االجتهاد ـ بصفة عامة ـ بالقيم 
األخالقية العامة التي تمثل ركناً مهماً من أركان الشــريعة اإلســالمية. وتكفي اإلشارة هنا إلى حديث 

انظر: البرهان في أصول الفقه، تحقيق العالمة: د. عبد العظيم الديب، طبع قطر، 1399هـ ، ج 173/1، 536، 537، 1156/2.   (1)
وانظر: اإلحكام لآلمدي، 226/1.
البرهان، 153/1؛ وانظر: 163/1.  (2)

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، طبع الرياض، 195/19. وانظر: بحثاً لكاتب هذه الصفحات، بعنوان: المنهج في علم أصول الفقه،   (3)
طبع ضمن قضايا المنهجية في العلوم اإلسالمية واالجتماعية، طبع المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط1996/1، ص 401.
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رســول اهللا ژ الذي يقول فيه: «إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق»(1)، ولهذا كانت االخالق طابع هذه 
الشريعة وشعارها، وكانت ســارية ملحوظة في عقائد اإلسالم وتشــريعاته، ووصاياه وأوامره ونواهيه، 
وفي عباداته ومعامالته، وفي بناء اإلسالم كله(2)، وبناءً على هذا تتأصل األخالق في قلب المؤمن وفي 
ســلوكه كلما تأصل فيه اإليمان. وفي هذا المعنى يقول ابن خلدون: «إذ حصول الملكة ورســوخها مانع 
من االنحراف عن مناهجه طرفة عين». ثم يعلل لذلك بقوله: إن «ملكة اإليمان إذا استقرت في القلب 
عسر على النفس مخالفتها، شأن الملكات إذا استقرت، فإنها تحصل بمثابة الجبلة والفطرة»(3). ووصل 
األمر بالعنايــة باألخالق إلى الدرجة التي تــؤدي إلى انتفاء اإليمان أو كماله عمــن يقعون في رذائل 
األخالق؛ ألن مقتضى اإليمان البعد عنها. يقول اهللا تعالى: ﴿  6 7 8 9❁  ; 
> = <❁@ D C B A ﴾ [الماعون 1 - 3] ويقول الرســول ژ: «ال إيمان لمن 
ال أمانة له، وال دين لمن ال عهـــد له»(4)، إلى أحاديــث كثيرة تالحظ هذا الجانــب األخالقي في 
الزواج والعشــرة والقرابة والصحبة والجوار والبيع والشــراء، وفي التعامل مع الضعفاء والمســاكين 
واليتامى وأصحاب الحاجات، بل في التعامل مع المخالفين، وفــي الحرب، ومع أهل األديان األخرى، 
بل هي مطلوبة حتى في التعامل مع الحيوان. وهكذا تسري هذه األخالق في عروق الشريعة كلها، وهي 
ملحوظة في أصولها وفروعها، وفي عقائدها وتشــريعاتها. وهذا جانــب مهم ال بد من مراعاته في كل 
اجتهاد، ســواء أكان واقعاً أم متوقعاً، بأن تراعى هذه القيم األخالقية العامة التي جاءت الشريعة بها، 
ولها سمة اإلطالق والعموم الذي يستوجب مراعاتها في كل زمان ومكان، كقيم العدل واألمانة والصدق 
والعفاف والوفــاء بالعقود، والدعوة إلى الخير، والتعاون على البــر والتقوى، والبعد عن الظلم الذي 
حرمه اهللا على نفســه وجعله محرماً بين عباده، إلى ما يماثل ذلك من األخالق العامة التي دعا إليها 
اإلســالم وحث عليها، وراعاها في تشــريعاته، وهي أخالق مطلقة، ال يصــح إخضاعها لما يحدث في 
الواقع من تغيرات بســبب مؤثرات قادمة من هنــا، أو وافدة من هناك، في ظــل مفاهيم تطغى عليها 
النسبية التي ال تعترف بقيم مطلقة وال بمبادئ ثابتة، ثم هي تعطي اإلنسان ـ وحده ـ الحق في تحديد 
المعايير والقيم، ومن ثم تدعوه إلى التحرر من الوهم الذي يتحدث عن قيم مطلقة، وتعزيز االتجاه 

إلى النسبية في القيم، بحيث ينمحي ما كان يسمى بالقيم المطلقة(5).

رواه البــزار والبيهقي بهذا اللفظ. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي، 15/9 ورواه مالك في الموطأ بلفظ: حســن األخالق، ورواه   (1)
أحمد بلفظ صالح األخالق، المسند 381/2. وأخرجه البخاري في األدب المفرد، باب حسن الخلق، بلفظ صالحي األخالق.

يمكن الرجوع إلى دراســة مفصلة عن هذا الموضوع ضمن كتاب لكاتب هذه الصفحات بعنوان: دراسات في علم األخالق، نشر   (2)
دار الهاني، 2005م، ص 105، 126.

مقدمة ابن خلدون، ص 426.  (3)
مسند أحمد، 135/3، 154.  (4)

انظر: فوكوياما: نهاية التاريخ: 284، 285. وهذا ما تقول به كذلك، الفلســفة البراغماتية التي تمثل الفلســفة الســائدة في   (5)
=المجتمعــات الغربية، وال ســيما أمريكا. انظر: الفلســفة المعاصرة في أوروبا: بوشنســكي، ترجمة د. عــزت قرني، طبع عالم 
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وعلى من يجتهــدون ـ بصفة عامة ـ أن يالحظوا هذا الجانب فــي اجتهادهم بحيث تكون القيم 
األخالقية اإلسالمية ملحوظة ومراعاة في هذا االجتهاد.

ونقول أخيرًا، إنه إذا روعيت هذه المعايير التي تصون االجتهاد وتضبطه، وتحفظه من أن يتحول 
إلى فوضــى، أو أن يدخل في رحابه من ليس أهًال له، وإذا روعيت الشــروط العلمية واألخالقية فإن 
االنشغال بفقه التوّقع أو الفقه التقديري ســيضيف إلى الفقه جديدًا، وسيزوده بثروة فقهية تزيد قوة 
وحيوية، وتنقله من االعتماد المطلق أو الكبير على فقه الرواية، التي ال بد أن تكون حاضرة مرعية، 
إلى فقه الدراية الذي يجعل الفقه مواكباً لما تشــهده الحياة المعاصرة من تطورات متسارعة تحتاج 
إلى اجتهاد يصاحبها؛ بل يسبقها ويحسن االستعداد لوقوعها، ولعل المجامع الفقهية ـ بما تضمه من 
خبرات علمية، وإمكانات مالية وإدارية ـ تعطي هذا الجانب من الفقه ما يستحقه من عناية واهتمام.

والحمد هللا أوالً وآخرًا

ــل: تاريخ الفلســفة، ترجمة د. محمد فتحي الشنيطي، الجزء الثالث،  المعرفة، الكويت 1992، ص 193، 200. وبرتراند راس
طبع الهيئــة المصرية العامة للكتــاب، 1977، ج 472/3، 475، ورالــف بيرتون بيري: أفكار شــخصية/وليام جيمس، ترجمة 

د. محمد علي العريان، دار النهضة العربية، 1965، ص 404، وما بعدها و 429 وما بعدها.

=
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إدارة األوقاف والشؤون الدينية بمنطقة الظاهرة، عبري
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الحمد هللا حقّ حمده، والصالة والسالم على من ال نبّي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على 
دربه إلى يوم الدين. أما بعد:

 M L K J I H G F E ﴿ :فما أجمل أن َيمتثــل الناس بقوله تعالــى
Z Y X W VU T S R Q PO N ﴾ [الحجــرات: 13]؛ فيكــون التعايــش الحميــد 
هدفهم ومنهج حياتهم، وفــي بحثنا الذي بين أيديكم نبين فيه نوعاً من هذا التعايش الذي يســعى 

ة للوصول إليه، مستلهمين ذلك من خالل هذا الدين الحنيف. أبناء هذه األم

«التجارة الدولية من منظور شـــرعي» هذا عنوان َبحثنا.. فمن قديم الزمان كانت وما زالت 
التجــارة من الطرق الرائدة في تبادل الســلع بين األفــراد والجماعات، وقال تعالــى حاثا عباده 
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿ المؤمنيــن: 
F  ﴾ [الجمعة: 10]، وكانت من الوســائل اإليجابية والعملية في نشــر هذا الدين وتعامله يروى 
أن: «علي بن َيخلف(1) ســافر إلى غانة ســنة خمس وسبعين وخمســمائة، فانتهى إلى مدينة مالي 
فأكرمه ملكها غاية اإلكرام، وكان هذا الملك مشركاً، وكان يتعجب من خلقه وخلقه، وكثرة عبادته 
ومحافظته على دينه، وكانت ســنة قحط فاستســقوا بقرابينهم فلم يســقوا فقال الملك لعلي: «أال 

مــن أعالم درجين ببالد الجريد، جنوب تونس، كان من كبار التجار إلى بالد الســودان الغربي. انظر: معجم أعالم اإلباضية   (1)
مــن القرن األول الهجري إلى العصر الحاضر، قســم المغرب اإلســالمي، تأليف: جمعية التراث، لجنــة البحث العلمي، دار 

الغرب اإلسالمي، بيروت، 1421هـ/2000م، 295/2.
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تدعو إلهك الذي تعبد أن يسقينا؟ فقال له: ال يســعني ذلك وأنتم تكفرون به وتعصونه وتعبدون 
غيره، فإن آمنتم بــه وأطعتموه فعلت ذلك ورجوت أن يســقيكم. فقال له الملك: علمني اإلســالم 
وفرائضه حتى أتابعك عليه، وتســتقي لنا، فعلمه كيف يقّر بالشهادتين فعلمهما، ثم قال: اصحبني 
إلى نهر النيل ففعل، فعلمه كيف يتطهر فتطهر، ولبس ثيابا طاهرة، ورقى به ربوة فوق النيل (نهرًا 
من أنهار غانة) فعلمــه الصالة فصلى، ثم قال: «إن أنا صليت فافعل مــا تراني أفعل، وإذا دعوت 
ا كان بعد صالة الصبح أنشــأ  فقل: آمين. فباتا ليلتهما فــي عبادتهما وضراعة إلى اهللا 8 ، فلم
اهللا 8 ســحابة فما حاوال االنحدار من الربوة حتى حالت السيول بينهما وبين المدينة، فجاءهما 
زورق في النيل فركبا حتى دخال المدينة ودامت الســحابة ســبعاً غير مقلعة تســبح ليًال ونهارًا، 
فزادت المؤمن إيماناً واســتدعت إيمان الكافر، فدعا الملك أهل بيته إلى اإلسالم فأجابوا ثم أهل 
المدينة ومن جاورها وجميع َمملكته فأجاب أكثرهم، ثــم حكم بأن المدينة ال يدخلها إال من آمن 

باهللا ورسوله، ومتى رؤي فيها كافر قتل»(1).
وســيكون هذا البحث في «حرية التجارة الدولية وحمايتها» بعد التمهيــد في فصلين كل فصل 

بثالثة مباحث، وخاتمة تكتنفها بعض المقترحات والتوصيات.
الصعوبات التي واجهتني، من ضمنها:

جدية الموضوع وطرافته في الفقه عامة والفقه اإلباضي خاصة. –
قلة الوقت الذي منحت إياه وهو شهر ونصف لموضوع بهذه الحيوية والدسامة. –
تشعبه في كتب الفقه واالقتصاد. –
ا يتطلّــب متابعة ما كتــب فيها وتحليل  – المشــكلة االقتصادية الحالية هي لــب الموضوع ِمم

أحداثها، وهذا يحتاج لمجالسة المختصين في ذلك؛ فالحكم على الشيء فرع تصوره.
التدخل السياســي في الموضوع يحجب عنك بعــض المفردات المهمــة والمعلومات القيمة،  –

ويتطلّب منك الحكمة في الطرح.
ولهذا كله يعتبر بحثنا باكورة وشمعة للمختصين والباحثين لتكملة المشوار.

٭ ٭ ٭

الدرجيني (ت 670هـ)، أبو العباس أحمد بن ســعيد، كتاب طبقات المشايخ بالمغرب، حققه وقام بطبعه: إبراهيم طالي، د ط،   (1)
مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، السيب، سلطنة ُعمان، د ت، 517/2 - 518 بتصرف.
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 L K J I H G F E ﴿ ،اإلسالم دين التعايش مع اآلخرين بسالم وأمان
Z Y X W VU T S R Q PO N M ﴾ [الحجرات: 13].

فهو دين اإلقناع واالقتناع يخاطب الفكر والوجــدان فيفرض على اآلخرين بالحجة الدامغة 
 Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ ،التسليم له
Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [فصلــت: 53] من دون إكراه في اعتناق مبادئه وأفكاره، وأيضاً ال يســمح 
 ^ ] \ [ ZY X W V U T S ﴿ ،بالتالعب بها

̀ ﴾ [التوبة: 65].  _

وعنــد تصفحنا لكتب الفقه نجد هذا األمــر جلياً واضحاً فيقّر العلماء بجــواز التجارة مع غير 
ة أقسام أو طوائف: المسلمين؛ فيقسمونهم إلى عد

:á seòdG  πgCG  hCG  ÜÉàμdG  πgCG  :≈dhC’G

فأجاز بعض العلماء مشاركة المســلم للذمّي من أهل الكتاب في التجارة على إطالقها من دون 
قيد أو شــرط، يقول ابن بركة(1): «واختلف علماؤنا أيضاً في مشــاركة الذمي للمسلم في التجارة... 

والحجة عندي توجب جوازها»(2).
وبعضهم قيده بقيود منها:

أن تكون إدارة الشــركة بيد المســلم ليعلم ما تمارســه الشــركة من معامالت، وأيضاً ليحفظ 
ماله، أو يكون حاضرًا عند الشراء والبيع مراقباً للشركة.

ا الذمي فال يتجر بمال المســلم إال أن يكون المســلم هو  يقول صاحب منهــج الطالبين: «وأم
المتولي لذلك، أو تكون تجارة بين يديه ال يغيب عنه أمره»(3).

ابن بركة (ق 3هـ/ 9م)؛ عبد اهللا بن محمد الســليمي البهلوي، أول من اهتم بأصول الفقه من اإلباضية، من أشــهر كتبه جامع   (1)
ابن بركة، وكتاب المبتدأ في خلق الســموات واألرض. راجع: محمد صالح ناصر، الشــيباني؛ ســلطان بن مبارك، معجم أعالم 
اإلباضية من القرن األول الهجري إلى العصر الحاضر، قسم المشرق، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1427هـ/2006م، 285.

ابن بركة: جامع ابن بركة، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، مسقط، د، 368/2.  (2)
المرجع السابق، 343/7.  (3)
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اتفق الناس أن حكم المبيعات من البيوع كلها جائزة من مســلم أو كافر أو بار أو فاجر، في ما 
يجوز من البيوع ومن األسواق أو غيرها(1)، ومنعها البعض اآلخر.

وبعضهم كره ذلك بسبب:
 t s r q p o n m l k ﴿ :أال يخدم المسلم المشرك ألن اهللا يقول

د: 35]. محم] ﴾ v u

مخافة أن يتاجروا في ما يخالف شرع اهللا بسبب استحاللهم لها كالخمر والربا.
فجاء في شــرح كتاب النيل وشــفاء العليل(2): «وال ينبغــي للموحدين أن يأخــذوا القراض من 
المشــركين، من أجل أال يخدم الموحد المشرك، ويكره للموحد أن يدفع القراض للمشرك من أجل 

ما يستحلّون في دينهم من بيع ما حرم اهللا، قلت: وقيل: ال يجوز»(3).

واختير جواز مشاركة مسلم ذميّاً وغيره من المشركين في تجر مضاربة أو عناناً أو مفاوضة أو 
لع عليه أنه فعله كالربا وثمن الخمر والخنزير. بما اط غير ذلك بكراهة، وال يؤخذ إال

والبعض أجازها في بعض األصناف، وحجتهم في ذلك هي أن المشــركين نَجس ونجاستهم 
حســية ومعنوية لذا ال يصّح أن يلمســوا شــيئاً من الرطوبات التي يتعذر غســلها، أو يشق على 

المسلم ذلك.
ة(4)، من الفاكهة اليابسة والحبوب مثل: األرز واللوبيا والجرجر  فأجازوا ما يشترى من أهل الذم

وأشباه ذلك(5).
يعــامـلــونــــا ال  فـــي نجـــس لـــه يـبـاشــــرونـا(6)والمشـــركــــون 

ومنع البعض بيع العقار للمشــركين ألجل الزكاة؛ ألن أهل الشرك ال زكاة عليهم، وإنما الخراج 
وهذا إذا كان العقار أرضاً زراعية منتجة أو عروضاً تجارية.

المصدر السابق، 254/7.  (1)
اطفيش؛ محمد بن يوســف (1237هـ ـ 1821م/1332هـ ـ 1914م): شــرح كتاب النيل وشــفاء العليل، مكتبة اإلرشاد، المملكة   (2)

العربية السعودية، جدة، 1405هـ/1985م.
المصدر السابق، 301/10.  (3)

يقصد: المشركين منهم.  (4)
المصدر السابق، 7/258.  (5)

السالمي (1332/1286هـ)؛ عبد اهللا بن حميد، جوهر النظام في علمي األديان واألحكام منظومة في الفقه، علق عليه أبو إسحق   (6)
اطفيش، وإبراهيم العبري، مطبعة األلوان الحديثة، سلطنة ُعمان، مسقط، 1410هـ/ 1989م، 419/2.
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وأجاز بيعها البعض مع بقاء الزكاة فيها على األصل.
يقول صاحب منهــج الطالبين وبــالغ الراغبيــن(1): واختلفوا في شــراء المشــركين من أرض 
المســلمين؛ فبعض قال: ال يجــوز ألجل الزكاة؛ ألن أهل الشــرك ال زكاة عليهم وبعــض أجاز البيع 

وأوجب فيه الزكاة على األصل(2).
ومنع بيع العبد المسلم للكفار خوفاً أن يفتنوه في دينه، ومنعاً أن يعلو الباطل على الحقّ.

يقول اإلمام السالمي(3):
للـكـفــــار يـــبــــاع  ال  واإلكـفــــاروالعـبـــد  الفـتـنــــة  مخــافـــة 
جـنــــاح فـــال  منهـــم  يكـــن  ــــه مـــــبـــــاحوإن  ـــــ ـــبـــيـــعـــه ألن ب
ارتـفـعـا منـــه  المحـــذور  امـتـنـعـــا(4)ألنمـــا  المحاربيـــن  وبـيـعـــه 

ø«ª∏°ùªdG  ™e  ÜôM  »a  øjòdG  ¿ƒHQÉëªdG  :áãdÉãdG

منع الفقهاء بيع المحاربين كلّ ما يتقون به لمحاربة المسلمين، كالعبيد والسالح وما يصنع به 
السالح كالحديد والوقود.
يقول اإلمام السالمي:

للـكــفــــار يــــبـــاع  ال  واإلكــفــــاروالعـبـــد  الفـتـنــــة  مخــافـــة 
جـنــــاح فـــال  منهـــم  يكـــن  ــــه مـــــبـــــاحوإن  ـــــ ـــبـــيـــعـــه ألن ب
ارتـفـعـا منـــه  المحـــذور  امـتـنـعـــاألنمـــا  المحاربيـــن  وبـيــعـــه 
ــه يزيدهم فـــي القـــوة فـهـو ــع لــألســـــلـــــحـــــةألنـ ــي ــب ــر ال ــي ــظ ن
األعــــراب فــــي  يــبــــاع  والـكتـابــــيلكنـــه  الذمـــي  إلـــى  كـــذا 

كما منع أن يبتاع منهم ولهم كلّ ما حرم في ديننا ولو كان مباحاً عندهم، فلما نشتري ما حّرم شراؤه 
علينا واستخدامه؟ ولما نزرع ونصنع ما حّرمت علينا صناعته؟ فطاقة اإلنتاج توجه إلى ما هو مفيد وأحسن.

الشقصي؛ خميس بن سعيد بن علي (ت بين: 1059 - 1090): أحد أقطاب العلم والسياسة في النصف الثاني من القرن العاشر   (1)
والنصف األول من القرن الحادي عشــر الهجريين، يعد من مؤسســي دولة اليعاربة. أشــهر مؤلفاته: منهــج الطالبين وبالغ 

الراغبين، ويعد موسوعة علمية في عشرين جزءًا، وكتاب اإلمامة العظمى. راجع: معجم أعالم، المصدر السابق، ر134.
الشقصي؛ خميس: منهج الطالبين وبالغ الراغبين، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، مسقط، 140/7.  (2)

الســالمي؛ عبد اهللا بن حميد(1332/1286هـ)، من أقطاب مجددي الفكر اإلســالمي وباعثي نهضته في القرن العشــرين، كان   (3)
همــه الكبير قيام الدولة اإلباضية واإلمامة في ُعمان وأقامها، له آثار علمية قيمة في علوم الشــريعة واللغة العربية والتاريخ، 

وأربعين سنة. راجع: معجم أعالم المشرق، مصدر سابق، 271 - 273 توفي وعمره ستاً 
السلمي؛ جوهر مصدر سابق، 381/2  (4)



فـــقــــه الــتــوقــــع858 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

حـرمـا قـــد  مـــا  بيع  يجـــوز  وكالدمافال  بـــل  والخنزير  كالخمـــر 
ــار ـــ ــط ـــ ــــرم ب ــــح ــس طــــرا وكــــأل ضـــــرارومـــثـــلـــه م ــج ــن ك
عـتـابوقــيــل ســـم الـــفـــأر كــالــكـــــالب مـــن  فيـــه  مــــا  لقنـــص 

أما ما كان في أصله حالل فال بأس من بيعه إذا كان يحول إلى محرم مع الكراهة لذلك.
ويقول ابن بركة جواباً على ســؤال: أيجوز بيــع العنب ِلمن يتخذ منه الخمــر؟ الجواب: يجوز، 

ة في شهر رمضان(1). وال نأمر به، كما يجوز بيع الطعام على أهل الذم
ومن نافلة القول الحكم بعدم جواز المشاركة في شركة تبيع شيئاً من المحرمات.

يقول ســماحة المفتي(2) في جواب لسؤال: ما قولكم في المســاهمة في شركة أو جمعية تعاونية 
تعمل في ســلك التجارة إال أن جزءًا صغيــرًا من تجارتها يدخــل في بيع الســجائر، أو غيرها من 
البضائع التي تدخل في المحرمات شرعاً الســتعمالها لغرض محرم؟ الجواب: إن كان فيها اشتراك 

في محرم، فال تجوز المشاركة فيها، واهللا أعلم(3).

٭ ٭ ٭

á«dhódG  ájQÉéàdG  äÉbÉØJÓd  áeÉ©dG  óYGƒ≤dG

تقــوم االتفاقات التجارية الدولية علــى قاعدتين مهمتين وهما: قاعدة حريــة التجارة، وقاعدة 
حماية التجارة.

وسنتناول في:

.IQÉéàdG  ájôM  IóYÉb  :∫hC’G  π°üØdG

المبحث األول: األدلة الشرعية على حرية التجارة.
المبحث الثاني: من الضوابط الشرعية لحرية التجارة.

المبحث الثالث: مميزات حرية التجارة من الوجهة اإلسالمية.

راجع: ابن بركة، مصدر سابق، 352/2.  (1)
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة ُعمان حالياً.  (2)

الخليلي (م)؛ أحمد بن حمد المفتي العام لســلطنة ُعمان، فتاوى المعامالت، الكتاب الثالث، األجيال للتســويق، روي، سلطنة   (3)
ُعمان، 1423هـ /2003م، 228.
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المبحث األول: األدلة الشرعية على حماية التجارة.
المبحث الثاني: دوافع الحماية للتجارة الدولية.

المبحث الثالث: عقبات أمام التجارة الدولية.
٭ ٭ ٭

IQÉéàdG  ájôM  IóYÉb  :∫hC’G  π°üØdG

ِبمعنى هل يعتبر التاجر حّرًا في ما يبيع ويشتري، وبكم يبيع ويشتري وكيفما يبيع ويشتري؟
التجــارة في اإلســالم وإن كانت حرة إّال أنّهــا مقيدة، بمعنــى أن األصل فيهــا اإلباحة والحلّ 
واالســتثناء المنع والحرمة، وبالتالي ال يتوســع في القيد وال يقاس عليه ألنه خالف األصل، والذي 
يضمن العدالة واالستقرار وتربية الضمائر، إمساك العصا من النصف، كما أن األخالق الفاضلة في 
التجارة لها مكانتها في نظر اإلســالم، فرحم اهللا امرءًا ســمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى. والقيود 
التي وضعتها الشريعة اإلسالمية لمصلحة الناس والمجتمع، وبالتالي ليس هناك من ضرر يعود على 
الناس من ارتفاع في الســعر أو ندرة في البضاعــة، فالمباحات غير محصــورة، وإنما الحصر في 
المحرمات، كما أن بعض القيود على الســلوكيات لتصل البضاعة رخيصة وجيدة للمستهلك، كما أن 
الحرية التجارية في اإلســالم ولدت مقيدة، فليســت وليدة تجارب ونكســات وبالتالي يكون سيرها 

ونموها وفق ضوابطها ال يخشى انتكاسها وارتكاسها.
إن اإلســالم في مســألة الحرية االقتصادية ينفــرد منذ البداية بسياســة اقتصاديــة متميزة، 
ال ترتكز على الفرد وحده كما هو الشــأن في االقتصاد الرأسمالي، وال على المجتمع وحده كما هو 
في االقتصاد االشــتراكي، وإنما هي سياســة قوامها التوفيق والموازنة بين المصلحتين على السواء، 

وتحقيق هذه الموازنة مسؤولية الفرد والدولة على السواء(1).
اإلسالم يدعو إلى زيادة الربح مع قلة السعر، وذلك بزيادة اإلنتاج بزيادة العرض فيقل السعر، 
بينما في النظام الرأسمالي يقلل من اإلنتاج إذا كانت الفجوة بين اإليرادات الكلية والنفقات الكلية 

أكبر ما يمكن، أي عند تحقيق أقصى ربح ُممكن، خوفاً من نزول الربح(2).

السانوســي؛ محمد محمد شــحاته (م)، التجارة الدولية في ضوء الفقه اإلسالمي واتفاقيات الجات، دراسة مقارنة، د ط، دار   (1)
الفكر الجامعي، مصر ـ اإلسكندرية، 2007، ص 150.

المصدر السابق، ص 110.  (2)
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فما هي األدلة الشرعية على حرية التجارة؟

IQÉéàdG  ájôM  ≈∏Y  á«Yô°ûdG  ádOC’G  :∫hC’G  åëÑ nªrdG

 ﴾ B A @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ﴿ :قال تعالــى
[الملك: 15].

أمر بالســعي في األرض عمومــاً ولم يحدد بقعة معينــة، فما دامت تتوفر ســبل الرزق والعيش 
 k j i h g f ﴿ :ًالكريم، فمأمور اإلنسان بطلب أسباب العيش الكريم.. وقال أيضا

r q p o n m l ﴾ [آل عمران: 137].

تجارة الصحابة كأبي بكر وعثمان مع أهل الشام ولم ينكر عليهم ژ ، مع كون أهل الشام لَّما 
تفتح ديارهم بعد.

 ¯® ¬ « ª ﴿ :ا يستلزم تجارة معهم قال تعالى حلية تبادل الطعام مع أهل الكتاب ِمم
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
 Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

Ù Ø × Ö Õ Ô ﴾ [المائدة: 5].

وقد أوجب اإلنفاق على من أحصر في ســبيل اهللا ولم يجد ســبيًال لكســب الــرزق، فقال: 
 v u t s r q p o n m l k ﴿
 ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w

¦ § ¨ © ª ﴾ [البقرة: 273].

ومنع الســخرية بمن يسعى في األرض لكسب رزقه، وإن الســعي هو الذي أماته، فقال زاجرًا 
ومنددًا بهؤالء الساخرين المحبطين المثبطين للعزائم أصحاب الخور ودعاة الكسل: ﴿ ¯ ° 
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [آل عمران: 156].
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1 ـ عدم تلقي الركبان:
إن تلقّي التاجر للسلع قبل أن تصل إلى الســوق يحرم البائع من سعر السوق الحقيقي فيبيع 
باألقل بكثير فيقع في الغبن الفاحش والغرر، وذلك بســبب علم المشــتري بســعر السوق وحاجة 
الناس للســلعة، كما يقع الناس تحت جشــع التاجر فيرفع الســعر، لذا نهى الشرع الشريف عن 
تلقي الركبان، فقد روى اإلمــام الربيع بن حبيب(1) عن أبي عبيدة(2) عــن جابر بن زيد(3) عن ابن 
عباس @ عن النبــي ژ قال: «ال تتلقوا السوالع» يعني: ال تتلقوا أجالبها فتشتروا منهم قبل أن 

يبلغوا األسواق(4).
للســــلع التلقي  عـــن  نهـــى  فالمتلقـــي فعلـــه الشـــرع مـنــــعوقد 
فيـشـــتـري يـلـقــاهـــم  أن  للـمتجروذاك  طالبـــا  الوصـــول  قبـــل 
والــقــــدر(5)وهـــو نـــوع مـــن بيـــوع الغــــرر بســـعــره  لجهلـهـــم 

2 ـ عدم الربا:
وقد حّرم الشــرع الربا ِلما يقوم به من أكل مال النــاس بالباطل من جهة، وتكدس المال عند 

فئة معينة، فيمنعون من تداوله فتتعطل مصالح الناس والمجتمع عموماً.
والخالصة: إن َتحريم الربا يجعل صاحب رأس المال يدخل ســوق اإلنتاج لزيادة ربحه، وهنا 
تزداد الســلع اإلنتاجية وهذا يوصل للرخاء في المجتمع، وأيضاً تقل قيمة الســلع بسبب قلة نفقاتها 

لعدم الربا على رأس المال فيوزع الربح على عناصر اإلنتاج.
ا يوفر ســيولة كافية  كما ينتــج عن تحريم ارتفــاع المدخالت مــن األموال إلى االســتثمار ِمم

الربيع بن حبيب بن عمر الفراهيدي (75 - 170هـ): إمام داعية محدث أشرف على حملة العلم بعد أستاذه أبي عبيدة، ووجههم   (1)
إلى ُعمان واليمن وخراســان. من آثاره العلمية: الجامع الصحيح مســند اإلمام الربيع بن حبيــب. راجع: معجم أعالم إباضية 

المشرق، مصدر سابق، 152 - 153.
أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي (ت 145هـ): تابعي وسياسي محنك وعالم جليل. أخذ العلم عن جابر بن زيد وخلفه في   (2)

إمامة اإلباضية. راجع: معجم أعالم اإلباضية المشرق، مصدر سابق، 445.
 أبو الشــعثاء جابر بــن زيد األزدي الجوفــي (18 - 93هـ): تابعي أدرك ســبعين بدريــاً فحوى ما عندهم مــن العلم ِإال  (3)
عبد اهللا بــن عباس @ وهو من أنجب تالميذ ابن عباس، عــرف بالزهد والورع وكان مفتي البصرة. راجع: معجم أعالم 

اإلباضية، المشرق، ص 79 - 81.
الربيع بــن حبيب: الجامع الصحيح، مســند اإلمــام الربيع بن حبيب، ضبطه وخــرج أحاديثه محمد إدريــس، راجعه وقدم له   (4)

عاشور بن يوسف، دار الحكمة، بيروت، دمشق، مكتبة االستقامة، مسقط، سلطنة ُعمان، 1415هـ/ 1995م، ص 223.
السالمي: جوهر، مصدر سابق، 378/2. ابن بركة، مصدر سابق، 322/2. الشقصي، مصدر سابق، 79/7.  (5)
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للمشاريع طويلة األمد ذات الربح الكبير، وأيضاً يدفع بالدولة إلى تشغيل كامل رأس المال من دون 
خوف، فال تحتاج إلى احتياطي سائل.

وأيضاً حصول المشــروعات على دراســات جدية للجدوى االقتصادية منها لكون أصحاب رؤوس 
األموال شركاء في المشروع فال يغامرون مما يكسب المشاريع اهتمام أكبر(1).

3 ـ عدم االحتكار:
يقول صاحب منهج الطالبين وبالغ الراغبين: المحتكر: هو الذي يشتري طعام البالد وال يجد 
أهل البلد أحدًا غيره يبيع لهم، ويقول: ال أبيعكم إال على ما أريد، وأما الذي يشتري الطعام من بلد 

إلى بلد آخر، ثم يحمله إلى بلده وينتظر به الغالء، فال كراهية عليه في ذلك.

وكذلــك الزارع الذي يزرع ثــم يحبس حبه في بيتــه وينتظر به الغالء، والتاجر الذي يســلف 
فيحبسه، فهؤالء ليسوا محتكرين وال ينكر عليهم حبسه(2).

وجاء في النهي عــن االحتكار: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رســول اهللا ژ أنه: 
«نهى عن االحتكار وعن سلف(3) جر منفعة، وعن بيع ما ليس عندك»(4). وقد نهى عن بيع حاضر لمن 

جاء من البدو يريد يظعن.
شــــرع إذ  بالعبـــاد  رفـــق  منعوهـــذا  قد  فيهـــم  االحتـــكار   ثم من 
الـمـحـتـكـــر ينـتــظـــر  يدخرلنقمـــة  الـــورى  قـــوت  الـــذي  وهو 
والنــــاس بـــه  الـغـــال  الباسينتظـــر  ذاك  عـــدم  مـــن  عمهم  قد 
رآه إذ  المضـطـــــر  يـــرحــــم  ــاهال  ـــ أت ــاً  ـــ ــع ـــ ــائ ج ـــــؤوي  ي وال 
الـســــلـعـة في  يـــزداده  أغلـــى لديـــه مـــن حليـــف خـّلةفدرهــــم 

وَتحريم االحتكار يؤدي:
إلى طرح السلع في السوق فينخفض الثمن، وتزيد المبيعات واألرباح. –
توفير نفقات التخزين مما تقل معه نفقات اإلنتاج فيقل الثمن. –
تزداد المنافسة الشريفة مما يزيد من جودة السلعة وقلة نفقات إنتاجها فيقل ثمنها. –

راجع: السانوسي، مصدر سابق، 109  (1)
الشقصي، مصدر سابق، 7/93  (2)

القرض وهو أن يقترض رجل من آخر مبلغا من المال يرده بعد فترة من الزمن  (3)
راجع: الربيع، مصدر سابق، 225 (563)، رواه البخاري في كتاب السلم 7، رواه مالك في الموطأ في كتاب البيوع 69 بلفظ:   (4)

«نهى رسول اهللا ژ عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن»
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1 ـ منع تحديد األسعار:
س: ما معنى التسعير؟ وما الحكم الشرعي فيه؟

 التســـعير: أن يأمر الســلطان أو نوابه أو كلّ من ولي من أمور المســلمين أمرًا أهل السوق أال
يبيعوا أمتعتهم إّال بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة(1).

فقد منعه جمهور العلماء(2) ســواء في الظروف العادية أو الطارئة. واستدلوا على ذلك ِبما روي 
عن رســول اهللا ژ بأنه امتنع عن التســعير في وقت الغالء فقد: أخرج أبو عبيدة عن جابر عن ابن 
ة غالئها) أن يسعر عليهم األسواق،  ما سّمي عام سنة لشده سئل عام سنة (وإنعباس عن النبي ژ أن

فامتنع فقال رسول اهللا ژ : «القابض الباسط هو المسعر ولكن اسألوا اهللا»(3).
عن أنس قال(4): غلى السعر على عهد رســول اهللا ژ ، فقالوا: يا رسول اهللا، لو سعرت، فقال: 
«إن اهللا هو القابض الباســـط الرازق المســـعر، وإني ألرجو أن ألقى اهللا 8 ، وال يظلمني احد 

بِمظلمة ظلمتها إياه في دم وال مال»(5).
وعن عمر(6) أنه أمر رجًال أن يشتري زبيباً له بســعر، ثم رجع إليه فقال له: يا هذا، بع مالك 

كيف شئت(7).
وقد ذكر صاحب بيان الشرع(8): مسألة من كتاب الضياء(9) فقال: وال يجوز التسعير على الناس، 

إذ لو جاز ذلك لسّعر النبي ژ وفيه اختالف وهذا أصح(10).
حتى أفتوا بحرمة الشراء من التاجر المسعر عليه غصباً.

السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع بن حبيب، صححه وعلق عليه عزالدين التنوخي، الناشر مكتبة االستقامة،   (1)
مسقط، سلطنة ُعمان، د ت، 231/3.

راجع: السالمي، شرح مصدر سابق، 232/3.  (2)
الربيع، مصدر سابق، 232، ح 585.  (3)

رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ج 156/3، 286. أبو داود في كتاب البيوع، 49. ابن ماجه في كتاب التجارات، 27، دعاء 10.   (4)
الدارمي في كتاب البيوع، 13.

راجع: السالمي، شرح، مصدر سابق، 3/231.  (5)
. ƒ يقصد: الخليفة الراشد عمر بن الخطاب  (6)

راجع: الكندي؛ محمد بن إبراهيم (ت 508هـ): بيان الشــرع، موســوعة في أصول الشــرع واألحكام واألديان في نيف وسبعين   (7)
جزءًا، د ط، ســلطنة ُعمان، وزارة التــراث القومي والثقافــة، 1413هـ/ 1993م. راجع: معجم أعالم إباضية المشــرق 371. 

.263/42
المصدر السابق نفسه.  (8)

كتاب الضياء لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري في فقه اإلباضية.  (9)
راجع: الكندي، مصدر سابق، 263/42.  (10)
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د بن جعفر(1): وقلت: هل يجوز الشراء من التجار إذا سعر عليهم السلطان سعرا؟ الجواب:  قال محم
إذا كان التاجر َمجبورا على ذلك السعر فال يسع أحد أن يشتري منه، وهو قول أبي المؤثر(2) أيضاً(3).

يقول اإلمام السالمي:
كـانـــواوإن يكـــن قـــد ســـعر الســـلطـان حيـــث  التجـــار  وجبـــر 
الـشــــراء منهـــم  يجـــوز  ـــراءفـــال  ــــ م وال  ـــب  ـــص غ ــــــه  ألن
فـال يجبرنـهــــم  لـــم  يكـــن  التنـكالوان  يحـــذروا  لـــم  إذا  بـــأس 
لـهـــم المشــــيـر  مثـــل  أســــلمألنـــه  حتما  للتســـعير  والتـــرك 
المصطفى زمان  الســـعر  غال  فانتـفىفقد  منـــه  التســـعير  وطلبـــوا 
وال ــه  ـــ ــه ـــ إل ــقــى  ــل ي أن  انـتقـال(4)أحــــب  حيـــن  عليـــه  مظلمـــة 

ويشرح ذلك نثرا فيقول:
وقد استدل بالحديث وما في معناه على تحريم التسعير، وأنه مظلمة، ووجهه أن الناس مسلطون 
على أموالهم، والتســعير حجــر عليهم، واإلمام مأمــور برعاية مصلحة المســلمين، وليس نظره في 
مصلحة المشــتري برخص الثمن أولى من نظره بمصلحة البائع بتوفير الثمــن، وإذا تقابل األمران 
وجب تمكين الفريقين من االجتهاد ألنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما ال يرضى به مناف 
 D C B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ :لقوله تعالــى
Q P O N M LK J I HG F E ﴾ [النســاء: 29]، وإلــى هــذا ذهــب جمهور 
العلماء، وروي عن مالك أنّه يجوز لإلمام التسعير، وأحاديث الباب ترّد عليه، وظاهر األحاديث أنه 

ال فرق بين حالة الغالء وحالة الرخص، وال فرق بين المجلوب وغيره وإلى ذلك مال الجمهور(5).
ويقول القطب اطفيش 5 : فمن منع التســعير حمل الحديث علــى التحريم، ومن أجاز حمله 

على التنزه والحوطة كما يقول اإلنسان: ال أقضي بين الناس لئال أظلم أحدا في مال أو نفس(6).

محمد بن جعفر اإلزكوي األصم (حي في: 277هـ) من أشهر علماء القرن الثالث بُعمان، هو أحد الثالثة الذين دار عليهم أمر   (1)
ُعمان في زمن واحد، ألف كتاب الجامع ألبن جعفر. معجم أعالم إباضية المشرق، ص 383.

أبو المؤثــر الصلت بن خميــس (ت 278): عالم جليل، وفقيه كبيــر، كان كفيف البصر، يعد من العلمــاء البارزين في القرن   (2)
الثالــث الهجري. له أجوبه وفتاوى كثيرة، من مؤلفاته: كتاب األحداث والصفات، وتفســير آيات األحكام. راجع: معجم أعالم 

إباضية المشرق، ص 248.
الكندي، مصدر سابق، 216/42.  (3)

السالمي، جوهر، 417/2.  (4)
راجع: السالمي، شرح، مصدر سابق، 232/3.  (5)

البطاشي محمد بن شامس: كتاب غاية المأمول في علم الفروع واألصول، د ط، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان،   (6)
1407هـ/ 1987م، 208/8.
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وقد أجاز البعض التســعير عند الضرورة، حتــى إنهم أجازوا نزعه بالقوة مــع تعويض التاجر 
بحسب عرف السوق، فقد جاء في منهج الطالبين:

ومن رأي جابر(1) ومســلم(2) فيمن احتكر طعاماً على الناس وأبى أن يبيع إال على حكمه والطعام 
غال فليس له ذلك، ولكن ينزع منه فيقسم بين الناس بقيمة معروفة(3).

ويقول ماجد الكندي(4):
ال يصّح التســعير من حيث األصل في الظروف التي يكون ســبب الغالء فيهــا راجعاً إلى غير 
الناس وقدرتهم كأحوال الجوائح، أما إن كان ارتفاع األسعار ناتجاً عن احتكار التجار أنفسهم نابعاً 
عن جشــعهم حتى أوقع الناس فــي الضرر البالغ والحرج الشــديد، فهنا يشــرع للحاكم أن يرفع 
الضرر والظلم عن المســلمين، ويعيد األمور إلى نصابها، فيسعر على هؤالء المحتكرين بما يحفظ 
به حقوق الطرفين، فال ضرر وال ضرار. والعلة في جواز التسعير هنا هي رفع الظلم، وعليه فتتعدى 
فــي العقود جميعها، وفي الطعام وغيره، وال معنى لحصر ذلك فــي الطعام فقط، إذ لم يدلّ عليه 
دليل، والقياس يقتضي عموم الحكم لعموم العلة. أما التســعير في عقــود اإلذعان التي ينفرد في 
بيان شــروطها أحد الطرفين وهو الطرف القــوي، وغالباً يكون البائع فإنه لزامــاً على ولي األمر 
صرف الضرر عن عامة الناس فيســعر لهذه الشــركات بمــا يكفل المصلحة لــكال طرفي التعاقد 

ويدفع مفسدة االحتكار(5).
ويحقق المسألة سماحة الشيخ المفتي العام للســلطنة، أحمد بن حمد الخليلي فيقول: «األصل 
في التســعير أنه غير جائز؛ ألن النبّي ژ امتنــع عنه، وقال: بأنه يريد أن يلقى اهللا وليســت عليه 
ظالمه ألحد(6)، فمعنى ذلك أن التســعير هو مناف لهــذه الحكمة، ولكــن إن أدى األمر إلى ضرر 
الناس، بحيث أخذ التجار يحتكرون المواد الضروريــة التي تتوقف حياة الناس عليها وهي األقوات، 
ورفعوا أســعارها في وقت االضطرار إلى ذلك، فإن للحاكم أن يتدخل هنا بقدر ما يرفع الضرر عن 

المسلمين، واهللا تعالى أعلم(7).

يقصد: جابر بن زيد األزدي الُعماني.  (1)

يقصد: مسلم بن أبي كريمة التميمي.  (2)
الشقصي، مصدر سابق، 7/94.  (3)

الكندي؛ ماجد بن محمد بن سالم: صاحب كتاب المعامالت المالية والتطبيق المعاصر.  (4)
الكندي (م)؛ ماجد بن محمد بن ســالم، المعامالت المالية والتطبيق المعاصر، مكتبة الجيل الواعد مســقط، ســلطنة ُعمان،   (5)

1426هـ/ 2005م، 79 - 81 بتصرف بسيط.
أخرجه أبو داود في كتاب: اإلجارة، باب: في التسعير [1287].  (6)

الخليلي مصدر سابق، 118.  (7)
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والذي نراه أن األصل حرية التجارة وعدم التسعير، واالستثناء هو التسعير بشروط وهي:
أن يكون في ما يحتاج إليه الناس من مقومات الحياة سواء كان قوتاً أم ال. –
أن يكون في وقت االضطرار، فال تســعير في األوقات العادية التي يســتطيع أن يصبر عنها  –

الناس، أو يجدوا منفذًا آخر لشــراء تلك الســلعة. مــا عدا عقود اإلذعان فيجب التســعير 
والمتابعة لذلك.

أن يغالي التجار في األســعار بحيث يصل الربح إلى 100% أو يزيد، أو يكون هناك احتكار  –
للسلعة من قبل التجار ويترتب عليه ضرر جسيم بالناس.

أن تكون األسعار عادلة مراعية للتاجر والمشتري والسوق. –
أن تكون محددة المدة أو الظرف بحيث ترجع الحرية ألصلها. –
أن يثبت الضرر بالناس نتيجة رفع األسعار بمعنى تكون األسعار فوق قدرة المتوسط. –
أن يتعذر الدعم الحكومي للسلعة. –

á«eÓ°SE’G  á¡LƒdG  øe  IQÉéàdG  ájôM  äGõ«ªe  :ådÉãdG  åëÑªdG

ا يعطي رخص وجودة ومنافسة في الســلع، فالدول التي تتوفر فيها  – التخّصص في اإلنتاج ِمم
عوامل اإلنتاج بصورة أرخص من غيرها ســوف تتخصص في تلك الســلعة، مــع بقاء الباب 

مفتوحاً للمنافسة من اآلخرين يؤدي إلى رخص للسلعة وجودة في اإلنتاج.
زيادة في الدخل بســبب زيادة في اإلنتاج وانخفاض في سعر السلع بسبب زيادة العرض من  –

السلعة المستوردة وغيرها مما يعود بالفائدة على المستهلك والمنتج معاً.
تشجيع التقدم الفني نتيجة المنافسة، فيسعى المنتجون إلى تحسين إنتاجهم وتقليل نفقاتهم  –

ا يجعلهم مهتمين بالبحوث التقنية والفنية على السواء. ِمم
الحد من االحتكارات بل انعدامها فالمحتكر خاطئ. –
تجنب مخاطر الحروب التجارية الناتجة من الحماية التجارية. –

٭ ٭ ٭
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من خالل بيان حكم بعض الصور تظهر فكرة حماية التجارة، فمن صور الحماية التجارية:
َتحديد السلع التي تتعامل فيها الشركة، مثل المالبس، أو الكيماويات، ولفظة شركة ِعنان: هي 
الشــركة في شــيء مخصوص للتجارة، فجاء عن ابن بركة في المضاربة: وله أن يشــترط على رّب 
المال أن يتجر فــي أجناس معلومة، وفي ضرب من التجارة معلومة، وفــي بلد معلوم وبلدان معلومة، 

ى شرطا رسم له(1). ولرب المال عليه مثل ذلك من الشرط وليس له أن يتعد

التمسك باألخالق الفاضلة من الصدق واألمانة والوفاء بالعهد.

فالتجارة في نظر الشــرع ـ بل الحياة ـ وســيلة للهدف العالي وهو عبادة اهللا، وذلك بحســن 
االســتخالف في األرض وعــدم الفســاد، ﴿ H G F E D C ﴾ [الذاريات: 56]، 

د: 22]. محم] ﴾ W V U T S R Q P O N ﴿

ومن التوجيهات الربانية لحسن األخالق: قال تعالى: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨© ª »¬ ® ¯ ° ± ﴾ [اإلسراء: 34].

وجاء في الحديث: «التاجر الصدوق األمين، مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة»(2).
وجاء في تحريم النجش:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي ســعيد الخدري أن رسول اهللا ژ : «نهى عن النجش»، قال 
الربيع: الناجش: الذي يزيد السلعة وهو ال يشتريه(3).

أبو عبيدة عــن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رســول اهللا ژ قال: «ال تناجشـــوا وال تتلقوا 
الركبان للبيع وال يبع حاضر لباد وال تصروا اإلبل والغنم» قال الربيع: أي: ال تحولوا بين الشــاة 

وولدها وتتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم فيظن المشتري كذلك هي(4).

راجع: ابن بركة، مصدر سابق، 2/369  (1)
رواه الترمــذي وابن ماجه. راجع: بليق عز الدين، منهاج الصالحين من أحاديث وســنة خاتم األنبياء والمرســلين، دار الفتح   (2)

للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، 1398هـ/1978م، 397.
الربيع، مصدر سابق، 224 (561)، ورواه البخاري في كتاب البيوع 60، شروط 11، حيل 6، ومسلم في كتاب البيوع 13.  (3)

راجع: الربيع مصدر سابق، 225 (562). رواه البخاري في كتاب البيوع 58، 64، 70، شروط 8. رواه مسلم في كتاب النكاح،   (4)
52، بيوع 1، البر، 30، 32.
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ويقول الشقصي مبيناً نهي الشــرع عن اإلعالنات المضللة والتي وال شك تزيد من نفقات 
السلعة وبالتالي تزيد من سعرها: ونهى عن الذم عند الشــراء أو المدح عند البيع، فمن باع 
بثمن يزيد بالمدح، أو اشــترى بثمن أنقص بالذم فهو ضامن للزيادة والنقصان بسبب ذلك(1). 
وهذا مثال للتاجر المســلم وهــو: أبو عبيدة عبد اهللا بن القاســم: «خرج إلــى الصين تاجرًا 
فاشترى قوم عودًا فســلهم أن يشركوه ففعلوا، فأقبلوا يعيبون العود عند صاحبه حتى استنقصوه 
ا كانوا اشــتروا بــه فظن أنهم صادقــون، ونقد معهم عشــرين دينارًا، فلمــا خرجوا أقبلوا  ِمم
َيمدحون؛ فقال: سبحان اهللا، تعيبون عودًا بال عيب؟! ردوا علي رأس مالي َفاستغنموا منه ذلك 

وردوا عليه ماله»(2).

عدم الغش: فال يصح أن يغّش التاجر بأن يعرض الحسن ويخفي الرديء منها فيبيعهما معاً، أو 
يعطي مواصفات غير حقيقية للســلعة؛ فقد روي قوله ژ : «من غشنا فليس منا». وفي رواية: «من 

غش فليس مني»(3).
م استخدامه، قال ژ متتبعاً  م: فال يصّح أن يتاجر المســلم في ما حر عدم المتاجرة في ما حر
لمراحل المتاجرة بالمحرم: عن أنس بن مالك قال: لعن رسول اهللا ژ في الخمر عشرة: «عاصرها 
ومعتصرها، وشــاربها وحاملهــا، والمحمولة إليه، وســاقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشــتري لها، 
والمشتراة له»(4)، وقد قال اهللا عنها: ﴿  ! " # $ % & ' ) ( * + 

, - . / ﴾ [المائدة: 90].

وقال تعالى في بيان بعض المحرمــات، مع تركنا للتفصيل في كتب الفقه: ﴿ \ [ ^ 
 u t s rq p o n m l k j i hg f e d c b a ` _
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [البقــرة: 173].   ﴾ v
 =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 O N M L K JI H G F E D C B A @? >
 a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P

b ﴾ [المائدة: 3]. وغيرها من المحرمات.

الشقصي، مصدر سابق، 7/79.  (1)
الشــماخي (ت 928هـ/ 1522م) أحمد بن ســعيد بن عبد الواحد، كتاب الســير، تحقيق: أحمد بن ســعود السيابي (م)، د ط،   (2)

سلطنة ُعمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1407هـ/ 1987م، 87/1.
مسلم، مصدر سابق، 45، باب: قول النبي «من غشنا فليس منا»، اإليمان، ح (294 - 295).  (3)

سنن الترمذي، حديث رقم (1342).  (4)
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الزكاة على العروض التجارية (تحديد العشور):
الزكاة في العروض التجارية تؤخذ من المواد المســتهلكة والثابتة، أي كل ما يتاجر به ويكون 

مشروعاً (الجمهور).

شروط زكاة العروض التجارية:
أن يكون المال معد للتجارة. –
أن يبلغ المــال النصاب(1)، تزكى عــروض التجارة بعــد أن تصل قيمتهــا النصاب في أحد  –

النقدين [الذهب أو الفضة](2).
أن يكون لم يزّك المال نفسه لنفس العام. –
أن تكون التجارة في حالل. –

تسقط زكاة العروض عند:
عدم تمام الحول. –
وجود الدين يســتغرق المال أو ينقصه عن النصاب، فعندما تكون غارقة في الدين أو غارقاً  –

بعضها في الدين فإن الزكاة ال تجب فيها، إال أن يكون ما فضل عن مقدار الدين يصل إلى 
النصاب، أو له من المال ما يكملــه، فيزكي الفاضل عن مقدار الدين، على أن يكون الدين 

المسقط للزكاة حاالً، أي واجباً على المدين أداؤه(3).
إثبات األداء للزكاة. –
إثبات عدم ملكية المال(4). –

رواه اإلمــام الربيع من طريق ابن عباس عن النبي ژ أَنهُ قال: «ليس فيما دون خمســـة أواق صدقة» واألوقية أربعون   (1)
درهمــا، وليس في ما دون عشــرين مثقاال صدقة، وليس فــي ما دون خمس ذود صدقة، يعني خمســة أبعرة، وليس في 
ما دون أربعين شــاة صدقة، وليس دون خمســة أوسق صدقة» راجع: الربيع، مصدر ســابق، كتاب الزكاة والصدقة باب 
النصاب 332، البخاري كتاب الزكاة: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ح (1405)، ومسلم كتاب الزكاة، باب: ليس في ما 

دون خمسة أوسق صدقة، ح (2260).
اإلمام بيــوض (ت 1401هـ/ 14 جانفي 1981م): إبراهيم بن عمر، فتاوى اإلمام الشــيخ بيوض، ترتيب وتقديم وتخريج: بكير   (2)
محمد الشيخ بالحاج، مكتبة أبي الشعثاء، السيب، سلطنة ُعمان، 1411هـ/1990م، 233. راجع: معجم أعالم اإلباضية المغرب، 

مصدر سابق، 20/2 - 23.
راجع: الخليلي الكتاب األول، مصدر سابق، 275.  (3)
راجع: الخليلي الكتاب األول، مصدر سابق، 274.  (4)
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تحديد الكمية: •
هل يحقّ لدولة معينة أن تحدد كمية الصادرات أو الواردات من وإلى الدول األخرى؟

هذه من المسائل الجديدة شيئاً ما، ُمحتاجة لمزيد بحث وتحقيق، لذا نرى قياساً على التسعير، 
أن األصل عدم الجواز ليتماشى مع حرية التجارة واالستثناء الجواز بشروط:

أن يحدده ولي األمر. –
أال يتضرر أحد ضررًا فاحشاً ال يحتمل. –
أن يكون للضرورة ومراعاة للمصلحة العامة. –

وأيضاً: نظرية الدولة األولى بالرعاية (التمييز).
نظرية التميز المطلــق: وهو تميز دولة بإنتاج ســلعة معينة ثم تصدر الفائــض للدول األخرى 

مقابل استيرادها للسلع التي تميزوا بها.
جاء عن ابن بركة في المضاربة: «وله أن يشــترط على رّب المال أن يتجر في أجناس معلومة، 
وفي ضرب مــن التجارة معلومة، وفــي بلد معلوم وبلــدان معلومة، ولرب المال عليــه مثل ذلك من 

الشرط وليس له أن يتعدى شرطاً رسم له»(1).
بل إن صاحب النيل نص على أن «لرب المال أن يشــترط طريقاً يأخذها المضارب أو ناساً أو 

واحدًا يتجر معهم، ويقصد بناس ال يشتري إال منهم وال يبيع إال لهم»(2).
وهذا يعد من االستثناءات على حرية التجارة وعدم تمييز دولة على أخرى، وبالتالي تطبق عليه 

شروط االستثناء.
لإلثبات والتمييز في المعاملة ال بد من: إثبات مثلية الســلع المســتوردة للمحلية ومطابقتهما 

لبعض. وإثبات نوعية التصرف المميز للسلعة المستورد.
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ذكرنا أن األصل في التجارة أن تكون حرة، ومع ذلك فتوجد دوافع وحاالت معينة يتطلب تدخل 
ولي األمر لحماية التجارة الدولية، ومنع أصناف معينة أيضاً حماية للمجتمع منها.

فما هي هذه الدوافع والحاالت؟

راجع: ابن بركة، مصدر سابق، 2/369، راجع: اطفيش، مصدر سابق، 323 - 10/325.  (1)
راجع: اطفيش، مصدر سابق، 331 - 10/332.  (2)
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دوافع الحماية هي:
حماية الصناعة الوطنية من المنافســة الخارجية؛ ألنها تقوم بتوظيف العمالة الوطنية، وأيضاً 
لزيادة الطلب على المنتج المحلي، وأرى أن تكون هذه الحماية موقتة ووفق إستراتيجية مرحلية حتى 
يقوى اإلنتاج المحلي على المنافســة، وذلك عــن طريق إدخال التقنيات الحديثــة، وتدريب وتأهيل 
الكادر الوطني، وتشجيع العلماء المسلمين المهاجرين بالعودة إلى بالدهم لالستفادة من مهاراتهم 
وإمكاناتهــم التقنية العاليّة فــي تطوير وتعزيز قدراتنا فــي مجال تقنية المعلومــات. لذا ال بد أن 
نشــّخص ونســتوعب تماماً الكيفيّة، واألدوات التي تعمــل بها التجارة الدولية في ضوء التفســيرات 
والمفاهيم المتوفّرة عنها، هذه النقطة حاســمة ومهّمة. والواقع أنّه في بعض المناطق تصبح الدول 
الناميّة قوّية وقادرة على المنافســة، فحيثما تصبح للمنتجات الطبيعيّــة والعمالة األهميّة واألولوّية، 
تصبح هذه الّدول أكثر قدرة على التنافس من الّدول المتقّدمة الّتي تســتهلك سلعها، وكذلك تكلّفة 

عمالتها مرتفعة للغاية(1).

يحظر تصدير ما فيه تقوية لألعداء، وذلك من الناحية اإلستراتيجية، ومصلحة الوطن العليا.

من باب ســيادة القانون المحلي على جميع القاطنين، أن نبقي بعــض الحواجز والقيود(2)، 
للحّد من تدفّق الّسلع والمنتجات الّتي نرى أنّها ال تناسب بيئتنا وأسواقنا، على حين نكيّف ونعّد 
البيئة المحليّة بما يمكننا من درء ســلبياتها، كاشــتراط اســتخدام الخامّ المحلّي كلّياً أو بنسبة 
معينة، مع تحقيق نســبة مــن التوطين لبعض الوظائــف ـ الّتي نكون طبعا أعددنــا لها كوادرنا 
المحليّة إعدادًا مدرباً ـ أو نشــترط على المســتثمر تدريب مجموعة من المواطنين لشــغل بعض 

الوظائف لديه(3).

راجع: مهاتير بن محمد (م): موســوعة الدكتور مهاتير بن محمد رئيس وزراء ماليزيا األسبق، دار الكتاب المصري، القاهرة،   (1)
دار الكتاب اللبناني، بيروت، دار الفكر، كوااللمبور، 2004/1424، 130.

راجع: الل داس بهاجيراث: Lal Das Bhagirath منظمــة التجارة العالميّة دليل لإلطار العام للتجارة الدوليّة، تعريب د. رضا   (2)
عبد السالم (م)، مراجعة أ. د. السيد أحمد عبد الخالق (م)، الطبعة اإلنجليزّية:

 The World Trade Organization; A Guide to the Framework for International Trade By Bhagirath Lal das Zed books

Ltd and Third World Network. د ط، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربيّة السعودّية، 2006/1427، 177 - 188.

مثل ما جاء في اتفاقيّة التجارة الحّرة مع الواليات المتحدة األمريكيّة وســلطنة ُعمان، بأنّ هناك قطاعات حساســة غير   (3)
متاحة للمســتثمرين األمريكيين، وأن تكون نسبة العاملين الُعمانيّين 80% في أي استثمار مشمول بموجب هذه االتفاقيّة. 
راجع: المرســوم الســلطاني الثالث رقم: 2006/109، االثنين 23 رمضان 16/1427 من أكتوبــر2006 بالتصديق على 
اتفاقيّة التجارة الحرة بين حكومة سلطنة ُعمان وحكومة الواليات المتحدة األمريكيّة. راجع: ُعمان: جريدة يوميّة سياسيّة 
تأسســت عام 1972، جريدة ُعمان للصحافة والنشر، مسقط، سلطنة ُعمان، الثالثاء 24 رمضان 1427/ 17 من أكتوبر 

2006، العدد 9268.



فـــقــــه الــتــوقــــع872 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

á«dhódG  IQÉéàdG  ΩÉeCG  äÉÑ≤Y  :ådÉãdG  åëÑªdG

تســييس التجارة الدولية لتخــدم مصالح سياســية لبعض الــدول الكبرى، وتفــرض هوياتها 
وثقافاتهــا علــى الدول األخــرى، وذلك في ما يعرف بالشــركات متعــددة الجنســية(1)، عن طريق 
االتفاقات التجاريــة الدولية (الجات)(2)، بحيــث تصبح المهيمنة، ولذا وجــب أن تبعد التجارة عن 

ذلك، وأن تتدخل الدولة عند استشعارها لهذا الخطر.
التجارة لم تعد تقتصر على السلع المحسوســة، بل دخل الفكر واإلنتاج الفكري سوق التجارة، 
في ما يعرف بالملكية الفكرية، والموارد البشرية، وتســتند تنمية الموارد البشرّية ألّي مجتمع إلى 
مرتكزات أساســيّة، تعّد الّدعامات الضرورّية ألّي تطوّر حضارّي، وتتمثّل تلكم المرتكزات، بالتّمكين 
السياســّي(3)، وبالتّعليم والتّدريــب وتنمية القدرات. وأنّ االســتثمار في التّعليم يعّد اســتثمارًا طويل 
األجل، وهي عملية تتطلّــب تكاليف عاليّة بصورة صحيحة، لكن كال من التّعليم والتّدريب يكســبان 
اإلنســان المعرفة والمهارة اللّتين تتجّســد فيهما وتتحّدد قيمته االقتصادّية(4) كرأسمال أو ثروة، وأنّ 
كال مــن التّعليم والتّدريب وتنمية القــدرات تربطهم عالقة وثيقة الّصلة، لذلــك فإنّ إعطاء عملية 
تنمية الموارد البشرّية بمفهومها الّشمولّي في العالم اإلسالمي األهمية الكبرى من شأنه أن يساهم 

في تذليل الّصعوبات المصاحبة لعملية التنمية(5)، وبالتالي التجارة الدولية.

ومتفقة في الغالب. ونرى هذا  الشركات المتعددة الجنســيّة: Multi-Nationality Companies لها عدة تعاريف متباينة أحياناً   (1)
هو األنســب: هي الشركات التي لها أفرع في أكثر من دولة وتحمل اسم الشركة األم مركز اإلدارة والمكسب والخسارة. ولها 
تأثير على القرار السياســي لتلك الدول بل على السياســة العالميّة في كافة المجاالت. راجع: البعلبكي؛ منير (م): موســوعة 
المورد العربيّة، دائرة معارف ميســرة مقتبسة عن موســوعة المورد، إعداد: د. البعلبكي؛ رمزي، أستاذ العربيّة والساميّات في 

جامعة بيروت األمريكيّة. دار العلم للماليين، بيروت ـ لبنان، 1990/1420، 515/1.
اتفاقيّــة الجــات. Trade & General Agreement on Tariffs: هــي االتفاقيّــة العامة للتعرفة والتجــارة، التي أصبحت تعرف   (2)
ـ GATT وقعت في شهر يناير/كانون الثاني من عام 1947، وفي عام 1994 خلفتها منظمة التجارة الدوليّة، الهدف  بمنظمة ال
من إنشــاء منظمة االتفاقيّة العامة للتعرفة والتجارة خلق مناخ من التجارة الدوليّة يســوده االنســجام القائم على المنافســة 
الشــريفة وتكافؤ الفرص لوال هيمنت الدول الغنيّة، وهي بمثابة محكمة دوليّة تتم فيها تسوّية المنازعات التجارّية بين الدول 
األعضاء. راجع: مبيّض؛ عامر رشــيد(م): موسوعة الثقافة السياسيّة االجتماعيّة االقتصادّية العسكرّية مصطلحات ومفاهيم. دار 

المعارف للنشر والطباعة والتوزيع، حمص، سورّية، 1420 - 2000، 31 - 32.
التّمكيــن: Empowerment: ويعنــي ذلك وبشــكلّ عملي اإلشــراك الكامل لكلّ أفراد المجتمع في تقرير مســارهم ومســتقبل   (3)
مجتمعهم. ويتحقّق ذلك من خالل تحقيق شــرط: الديمقراطيّة والحرّية السياسيّة، والشفافيّة، والالمركزّية، وسيادة القانون، 

النّاس ـ من المشاركة في صناعة القرار واتخاذه. كوسائط من خاللها يتمكن النّاس ـ كلّ 
االقتصاد: Economy: علم االقتصاد هو: العلم االجتماعي الذي يهتم بمشــكلّة إدارة أو اســتعمال الموارد النادرة أو المحدودة   (4)
بشكلّ يسمح بالحصول على أقصى أو أكبر إشــباع لحاجات المجتمع غير المحدودة والالمتناهيّة، فهو يقوم على عناصر ثالثة: 

رغبات اإلنسان وحاجاته، الموارد اإلنتاجيّة أو االقتصادّية، أساليب اإلنتاج، مبيض، مصدر سابق، 118.
المجلس التنفيذي، مصدر ســابق، 31، راجع: د. خديجة؛ عمر ناصر(م): تنمية الموارد البشرّية في المملكة العربيّة السعودّية   (5)
ودول مجلس التعاون الخليجي، مركز الدراســات العربي ـ األوروبي، Centre D; Etudes Euro - Arabe - Paris - France، دار 

الهالل للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، 1998/1419، 132، 135، 173 - 176.
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تواضع مســاهمة الموارد البشــرّية المحليّة في قطاع الصناعات التحويليّة ـ التي تعد الدعامة 
الثانية للتجارة الدولية بعد المنتجات الزراعية ـ على الرغم من التطورات الســريعة الّتي شهدتها، 

وذلك يرجع:

إلى عدم التنســيق بين التعليم ومتطلبات الســوق، أو عدم انســجام بين الخطــط االقتصادّية 
والمهارات البشرّية المحليّة(1).

بروز قطاعات اقتصادّية جديدة ـ اتجه إليها الشباب ـ في ما يعرف بالخصخصة(2) َتمثلت في 
ا يؤثر سلباً  التشييد والخدمات، وحققت معدالت نمو عالية، ولكن من دون تطور في اإلنتاجيّة. ِمم

على التجارة.

إن البشرّية تســير إلى جرف هار، إلى صعوبات قد تصل إلى حد الكوارث إذا لم تلعب القيم 
األخالقيّة دورها في إعادة صياغة مسيرة الحياة، وخاصة في المجال االقتصادي(3).

لذا ال بد من غــرس القيم واألخالق الحميدة في النشء منذ نعومة أظفاره وربط ذلك بعقيدته 
الّسمحة، مع التّركيز على أخالقيات العمل ووضعها من صميم البرامج التعليميّة والتدريبيّة.

زيادة نســبة مســاهمة المرأة في العمل اإلنتاجي ولو بصورة غير مباشــرة، ذلك عندما تعرف 
كيف تهيئ البيت المريح للّزوج، والبيت القريب للعمل، وتحّث وتعلّم االبن حّب العمل بحيث تتناسب 
مع طبيعتها ودورها األساسي في البيت، فتقام مشاريع تعمل فيها المرأة المربيّة، مع مراعاة العاملة 
من حيث اإلجازات، وتهيئة دور الحضانة. كل ذلك يزيد من اإلنتاج وبالتالي تجد التجارة ما تتاجر 

فيه فتنشط.

٭ ٭ ٭

راجــع: خديجة، مصدر ســابق، 67؛ راجع: أ. د. الرويثي؛ محمد أحمد(م): ســكان العالم العربي الواقع والمســتقبل، دراســة   (1)
ديموغرافيّة، القســم اآلســيوي، راجعه أ. د. خوجلي؛ مصطفى محمد(م)، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربيّة السعودّية، 

.397/1 ،2003/1424
الخصخصة: Privatization: بشكلّ عام هي: اعتماد انتقال عمل ما، كلّياً أو جزئياً، من القطاع العام إلى القطاع الخاص، من   (2)
أجل تقليص الجهاز الحكومي، ومن أجل تضييق حدود مســؤوليّة الدولة، وتقتصر على الجانب السياســي واألمني فقط، وهي 

تتواكب مع عصر العولمة. مبيض، م ، س، 633.
راجع: يوســف؛ محسن(م): التنمية والقيم مناقشــات حرة لنخبة من خبراء البنك الدولي، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة ـ   (3)

مصر، 2004/1425، 143 ملخص بتصرف.
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لقد بينا:
أن األصل في التجارة الحرة االستثناء والحماية والتقييد. –
أَن تدخل الدولة يكون واجباً أحياناً حماية لمصالح الوطن العليا. –
التسعير ممنوع ما عدا وقت الضرورة مع التعويض العادل للتاجر. –
األخالق الفاضلة ضرورة ملحة يجب أن يتقيد بها التاجر، ويربى عليها المجتمع. –
اشتهر المسلمون بالتجارة مع غير المسلمين في الماضي والحاضر مع الحفاظ على الثوابت. –

إن التقارب الشــديد بين الدول والجماعات بســبب التقدم التقني، وتطور وتوسع مجاالت 
التجــارة الدولية لتصل حد المتاجرة باألدمغة والمهــارات، كل ذلك يدفع بالدول واألفراد إلى 
حســن تربية وتدريب وتأهيل مواطنيها، واهتمام األفراد بأنفســهم في ما يعــرف اليوم بتنمية 

الموارد البشرية.
ولذا نرى من الضرورة العمل بهذه التوصيات والمقترحات:

ا يزيد من اإلنتاج،  التركيز علــى التكنولوجيا من أجل تقليل عدد األيدي العاملة المطلوبة ِمم
وبالتالــي تزيد التجارة الدولية، كما يســاعد على توجيــه بقيّة الّطاقات البشــرّية إلى مجاالت 
أخرى، وذلك تغلّباً على قلّة عدد الســكان، فيحصل التّوازن بين النموّ السكاني والنموّ االقتصادي 

والنموّ المهني.
األخوّة اإلســالميّة الحقّة بين الّدول اإلســالميّة، فباألخوّة يتحقّق االّتحــاد والتّعاون، والتكافل، 
 .  -  ,  +*  )(  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ التجــاري،  والتكامــل 

/ ﴾ [األنفال: 46](1).
ينبغي علينا أن نلجأ إلى التّخطيط(2) وإحداث التنمية على مستوى البلدان اإلسالميّة، بما يمكننا 
من التســلّح بتقنية المعلومات، وامتالك القدرات الضرورّية لمعالجة التحّديات الّتي يطرحها عصر 

راجــع: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشــؤون االجتماعيّة بدول مجلس التعاون لدول الخليــج العربيّة: برامج العمل   (1)
الخاّصة بزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنيّة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، مطبوعات وثائقيّة 

23. المكتب التنفيذي، المنامة، البحرين، 1998/1419، 40 - 41 العدد 23، صفر 1419هـ/ يونيو 1998.
التخطيــط: Planning: هو توظيف اإلمكانات البشــرّية والمادّية المتاحة والّتي يمكن أن تتاح خالل ســنوات الّســعي من أجل   (2)
تحقيق أهداف معيّنة مع االستخدام األمثل لهذه اإلمكانات. ويقوم على مجموعة عناصر: المدى الّزمني، معرفة الواقع، تحديد 

األهداف والوسائل. راجع: مبيّض، مصدر سابق، 279.
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المعلومات في كلّ يوم، في مجال التجارة وفي جميع المجاالت، هذا هو الجهاد الحقيقّي الّذي ينبغي 
على المسلمين أن يتدافعوا لالنضمام لركبه، وإنّني على يقين بأنّنا نمتلك المواهب والقدرات، الّتي 
تكفــل لنا النجاح في هذا الجهاد، لقــد تعلمنا من القرآن الكريم، بــأنّ اهللا 4 ، ال يغيّر ما بقوم 
حتى يغيّروا ما بأنفســهم، وأن نعقل البعيــر ونتوكلّ على اهللا من بعد، إذا علينا نحن المســلمين أن 

نسعى بأنفسنا لمساعدة أنفسنا، وأن نعقل البعير قبل أن نتوكلّ(1).
ربط خطط التنمية من األيــدي العاملة بمخرجات المؤّسســات التعليميّــة والتدريبيّة، من غير 
تقييد بالّســوق المحلّي بل في الســوق اإلســالمي والعربي والخليجي مجال رحــب، ولكن المقصود 

ال يكون التعليم والتدريب غريباً في سوق العمل.
أن تقوم الّدول الثرّية والمتقّدمة بما لديها من أموال وتكنولوجيا وخبرة في التسويق، باالستثمار 
في البالد الفقيرة، من أجل أنهم سيكتسبون المهارات والتكنولوجيا واإلدارة، الّتي تكفل لهم تحقيق 
قفزات ضخمة للحاق باألثريــاء، وهكذا فعن طريق اســتثمار التكنولوجيــا ورؤوس األموال واإلدارة 
تســتطيع الّدول الثرّية من خالل كياناتها متعّددة الجنســية(2) أن تحصل على تسهيالت إنتاجيّة في 
الّدول الفقيرة، مثل أن يكون لها ســبق اســتخدام العمالة منخفضة األجــور، وغيرها من التكاليف 

اإلنتاجيّة المنخفضة.
وبذلــك يحصل العمال فــي الدول الفقيــرة على وظائف، ودخــول، باإلضافة إلى اكتســاب 
المهارات، واإلدارة، كما تحقّق حكوماتهم مكاســب عن طريق خفض إعداد العاطلين، وعن طريق 
ضــّخ االعتمادات الماليّة داخــل أنظمتها، وفي النهاية ســتتعلّم هذه الدول مــا يكفي عن اإلدارة 
ا يتطلّب أن تكون قد  والتكنولوجيــا لبدء صناعاتها الخاّصة، بما يجلب منفعة أكبر لشــعوبها، ِمم
حّددت فترة االستثمار في هذا المجال، ـ ليتحقّق االنتقال إلى أبناء البلدة ـ سلفاً ومنع المنافسة 
فيه، وهكذا ـ وفي الوقت المناســب ـ تســتطيع الّدولة الفقيرة والمحرومة مــن التكنولوجيا أن 

تصبح دولة صناعيّة بواسطة هذه العمليّة(3).
منح بعض التســهيالت للشــركاء المحليين، وهذا وإن كان سيحمل الشــركاء األجانب شيئاً من 
الكلفة، إال أنّه سيســتفيد الّشــريك األجنبي على المدى البعيد؛ ألنّ الرخاء الذي يحقّقه الشــريك 
ا يجعل هذه الدول ســوقاً أكثر مناســبة  المحلّي (األضعــف) ـ لكونه أكثر قابليّة للنموّ والتطوّر ـ ِمم

عن أنس بن مالك (93هـ/ 712م) ƒ يقول: قال رجل: يا رســول اهللا، أعقلها وأتــوّكل أو أطلقها وأتوّكل؟ قال ژ : «اعقلها   (1)
وتوكّل». راجع: الترمذي: ســنن، 35، كتاب صفة القيامة، 60 باباً، ح(2517)، راجع: قورت مصدر سابق، 668/4/14، راجع: 

المجلس التنفيذي، مصدر سابق، 38.
يقصد بها: الشركات المتعددة الجنسيّة: Multi-Nationality Companies سبق تعريفها.  (2)

راجع: مهاتير محمد مصدر سابق، 126، راجع: المجلس التنفيذي، مصدر سابق، 33 - 36.  (3)
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لألثرياء. كما ينبغي اإلشارة إلى أنّ وقوع أّي أزمة ماليّة أو كساد اقتصادّي في إحدى الدول يؤثّر في 
األخريات على الغالب. كما هو واقع الدول اليوم؟

فتح مشاريع إنتاجية برأسمال مشــترك وتدريب وتأهيل األيدي المحلية، فتحصل الدول الكبرى 
والنامية على الربح وتدريب مواطني الدول النامية وليصبحوا منتجين.

ومن دون هذا سينعدم السوق الذي يبيع فيه الكبار بضاعتهم ولن يجدوا من يشتريها، وبالتالي 
ستغلق مصانعهم ويحل الفقر في العالم، وما تســريح آالف العمال والموظفين يومياً في هذه الدول 

كما تطلعنا عليه وسائل األعالم حالياً إّال إشارة من النذر األولى؟

٭ ٭ ٭
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د، جامــع ابن بركــة، وزارة التراث القومي  ـ  1 ابــن بركــة (ق 3هـ/9م)؛ عبد اهللا بن محم
والثقافة، سلطنة ُعمان ـ مسقط، د. ت.

د بن يوسف: كتاب النيل وشفاء العليل، شــرح كتاب النيل وشفاء العليل،  ـ  2 اطفيش؛ محم
مكتبة اإلرشاد، المملكة العربية السعودية ـ جدة، 1985/1405.

د بن إســماعيل: صحيح، المشروع  ـ  3 البخاري (810/194، 870/256)؛ أبي عبد اهللا محم
واإلشــراف العام قورت شــعبان (م)، حققه فؤاد عبد الباقي (م)، موسوعة الكتب الستة 

وشروحها 3، 1، دار سحنون، دار الدعوة، اسطنبول، 1992/1413.

د بن شــامس: كتاب غاية المأمول في علم الفروع واألصول د ط، وزارة  ـ  4 البطاشي؛ محم
التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1407هـ /1987م.

اإلمام بيــوض (11 ذو الحجــة 1313هـ/ 21 أبريل 1899م، ت: األربعــاء 8ربيع األول  ـ  5
1401هـ/ 14 جانفيــه 1981م) إبراهيم بــن عمر، فتاوى األمام الشــيخ بيوض، ترتيب 
د الشــيخ بالحاج2 (مكتبة أبي الشــعثاء، الســيب ـ سلطنة  وتقديم وتخريج: بكير محم

ُعمان، 1411هـ /1990م).

الترمذي: ســنن، الحــوت؛ كمال يوســف، تحقيق الجامــع الصحيح؛ الجــزءان الرابع  ـ  6
والخامس، د ط، دار الكتب العلميّة، بيروت ـ لبنان، د ت.

الخليلي (م)؛ أحمد بن حمــد: فتاوى المعامــالت، الكتاب الثالث، األجيال للتســويق،  ـ  7
روي ـ سلطنة ُعمان، 1423هـ /2003م.

د (م)، مكتبــة العبيكان، الرياض، المملكة العربيّة الســعودّية،  ـ  8 خوجلــي؛ مصطفى محم
.2003/1424

الدرجيني (ت 670هـ)؛ أبي العباس أحمد بن ســعيد، كتاب طبقات المشــايخ بالمغرب،  ـ  9
حققه وقام بطبعه إبراهيم طالي د. ط.، مكتبة الضامري للنشــر والتوزيع ـ الســيب، 

سلطنة ُعمان، د. ت.
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الربيع بــن حبيب بن عمــر الفراهيــدي (ق: 8/2): الجامــع الصحيح، مســند اإلمام  ـ  10
ــد إدريس، راجعه وقدم له عاشــور بن  الربيع بــن حبيب، ضبطه وخــّرج أحاديثه محم
يوســف، دار الحكمــة، بيروت، دمشــق، مكتبة االســتقامة، مســقط ـ ســلطنة ُعمان، 

.1995/1415

د أحمــد (م): ســكان العالم العربي الواقع والمســتقبل، دراســة  ـ  11 أ. د. الرويثــي؛ محم
د(م)، مكتبة العبيكان،  ديموغرافيّة، القسم اآلسيوي، راجعه أ. د. خوجلي؛ مصطفى محم

الرياض، المملكة العربيّة السعودّية، 2003/1424.

د عبد اهللا بن حميد: جوهر النظام  ـ  12 السالمي (1332/1286هـ ـ 1913/1867م)؛ أبو محم
في علمي األديان واألحكام، منظومة في الفقه، علّق عليه أبو اســحق أطفيش، وإبراهيم 

العبري، مطبعة األلوان الحديثة، سلطنة ُعمان ـ مسقط، 1410هـ /1989م.

شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع بن حبيب بن عمر الفراهيدي األزدي، مكتبة  ـ  13
االستقامة، سلطنة ُعمان ـ مسقط، د. ت.

ــد شــحاته (م): التجارة الدوليــة في ضوء الفقه اإلســالمي  ـ  14 د محم السانوســي؛ محم
واتفاقات الجات، دراســة مقارنــة، د. ط.، دار الفكر الجامعي، مصر ـ اإلســكندرية، 

2007م.

الشــماخي (و: ق 9هـ ، ق 15م/ت: 928هـ ، 1522م)؛ أحمد بن ســعيد بن عبد الواحد،  ـ  15
كتاب الســير، تحقيق: أحمد بن سعود السيابي (م) د ط، ســلطنة ُعمان، وزارة التراث 

القومي والثقافة، 1407هـ/1987م.

عناية؛ غازي حسين (م): مناهج البحث، مؤسســة شباب الجامعة، اإلسكندرّية ـ مصر،  ـ  16
.1984

ُعمان: جريدة يوميّة سياســيّة، تأسســت عام 1972، جريدة ُعمان للصحافة والنشــر،  ـ  17
مسقط ـ سلطنة ُعمان، الثالثاء 24 رمضان 17/1427 من اكتوبر2006. العدد 9268.

د بن ســالم: المعامالت المالية والتطبيق المعاصر، مكتبة  ـ  18 الكندي (م) ماجد بن محم
الجيل الواعد مسقط ـ سلطنة ُعمان، 1426هـ/2005م.
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د بن إبراهيم: بيان الشرع د. ط.، سلطنة ُعمان، وزارة التراث  ـ  19 الكندي (ت 508هـ) محم
القومي والثقافة، 1413هـ ، 1993م.

الل داس بهاجيــراث: Lal Das Bhagirath منظمة التجــارة العالميّة دليل لإلطار العام  ـ  20
للتجــارة الدوليّــة، تعريــب د. رضــا عبد الســالم(م)، مراجعــة أ. د. الســيد أحمــد 

عبد الخالق(م)، الطبعة اإلنجليزّية:
The World Trade organization; a guide to the Framework for International Trade.

By: Bhagirath Lal das Zed Books Ltd and Third World Network ـ  21

د. ط.، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربيّة السعودّية، 2006/1427. ـ  22
مبيّض؛ عامر رشيد(م): موســوعة الثقافة السياســيّة االجتماعيّة االقتصادّية العسكرّية  ـ  23

مصطلحــات ومفاهيــم، دار المعــارف للنشــر والطباعــة والتوزيع، حمص ـ ســورّية، 
..2000/1420

د رئيس وزراء ماليزيا األسبق.1.  ـ  24 د (م): موسوعة الدكتور مهاتير بن محم مهاتير بن محم
دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبنانــي ـ بيروت، دار الفكر، كوااللمبور، 

.2004/1424
المرسوم السلطاني الثالث رقم 2006/109، االثنين 23 رمضان 1427/ 16 من أكتوبر  ـ  25

2006 بالتصديق على اتفاقيّة التجارة الحرة بين حكومة سلطنة ُعمان وحكومة الواليات 
المتحدة األمريكيّة.

ــد فــؤاد(م)، وقف علــى طبعه وتحقيــق نصوصه،  ـ  26 مســلم: صحيــح، عبد الباقي؛ محم
وتصحيحه وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه عبد الباقي نفســه، دار الكتب 

العلميّة، بيروت ـ لبنان، 1992/1413.
د صالح ناصر، الشــيباني سلطان بن مبارك، معجم أعالم  ـ  27 معجم أعالم المشرق، محم

اإلباضية من القــرن األول الهجري إلى العصر الحاضر، قســم المشــرق، دار الغرب 
اإلسالمي، بيروت، 1427هـ /2006م.

معجــم أعالم اإلباضية من القــرن األول الهجري إلى العصر الحاضر، قســم المغرب  ـ  28
اإلســالمي، تأليف: جمعية التراث، لجنة البحث العلمي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

1421هـ /2000م.
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المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشــؤون االجتماعيّة بدول مجلس التعاون لدول  ـ  29
الخليــج العربيّة: برامج العمل الخاّصــة بزيادة فرص توظيف وتســهيل انتقال العمالة 
الوطنيّة بين دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربيّة، مطبوعات وثائقيّة 23، المكتب 
التنفيذي، المنامة ـ البحريــن، 1998/1419، 40، 41 العــدد 23 صفر 1419/ يونيو 

.1998
يوســف محســن(م): التنمية والقيم، مناقشــات حرة لنخبة من خبراء البنك الدولي،  ـ  30

المجلس األعلى للثقافة، القاهرة ـ مصر، 2004/1425.
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قضية األزمــة االقتصادية العالمية ال تحــل ببحث أو بحثيــن، وإنما إذا أردنا احترام أنفســنا 
وتقديم ما يفيــد العالم فال بــد من عقد نــدوة متخصصة في هــذا الموضوع ويدعــى إليها كبار 
االقتصاديين اإلســالميين، ويطالبون بوضع مذكرات فيها خالصات لكيفية حل المشكالت العالمية، 
وتكون فــي صفحات معدودة ال في مئات الصفحات، في نــدوة متخصصة ال تضيع أهدافها في خالل 
األبحاث النظرية الكثيرة، ولعل رئيس اللجنة المنظمة يرفع األمر إلَى الســلطات العليا لتنظيم َهذا 
المؤتمر، فيكون إســهاماً لهذا البالد في وضع حل للمشــكلة العالمية من خالل التصور اإلســالمي 
واالقتصادي للفقه، وكل العالــم اليوم يتجه إلنقاذ االقتصاد بالحل اإلســالمي؛ فما هو وما كيفياته 
وآلياته؟ كل ذلك يرجى أن يتم في إطار ندوة مرتبة ومحددة ليصلوا إلَى منهاج يكون فخرًا للدولة، 

ونحن في أشد الحاجة للكالم في هَذا الموضوع.
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الكالم عن التجارة الدولية محتاجة إلَى مجلدات ال إلَى صفحات، وتحدثت عن عناصر متعددة 
منها: اإلنتاج والتوزيع واســتثمار الدول الغنية في الدول الفقيرة، وهذه عناصر موجودة، لكن نحن 
في رغبة في ما يحل مشــاكلنا؛ ألن أزماتنا معظمها من تكالب الدول الغربية علَى بالدنا منذ القرن 
التاسع عشر، وهم يتاجرون في بالدنا للمحافظة علَى مصالحهم وتسويق منتجاتهم ليبقونا في تأخر 
من استهالك ما ينتجون، وهذا ما تكرســه العولمة الحديثة. ونريد الحديث عن التجارة التي تنمي 
د بن الحنفية باباً في كتاب الفقه اسمه:  لمحم بالدنا وترفع من شــأنها، وما ينفعنا منها، وأذكر أَن

«ما يجوز االتجار فيه في سوق األعداء وما ال يجوز».
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ما ذكره د. عبد الستار من أَن البنوك التقليدية تتعامل بالفوائد، والخسائر التي تكبدتها الدول 
العربية من جراء َهــِذه األزمة، ونحن والعالم اآلن في مفترق الطرق، ونحن كمســلمين ماذا ننتظر 
من العالم؟ وإن كانت هناك محاوالت من جهات معينة ال تكون إال خجولة، ال أثر لها في االقتصاد 

العالمي؛ فيجب علينا تقديم الحلول للعالم قبل أن نسبق، وإال فال فائدة من بحوثنا ومؤتمراتنا.
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عشــت َهِذه األمســية بين أمرين أريد لفت االنتباه إليهما: هناك من جهة بناء تصورات فقهية 
دولية بناء علَى أحكام جزئية، بل خالفية داخل الفقه اإلســالمي نفسه، مثل تلقي الركبان واالحتكار 
مختلف في مفهومهما وحكمهما، فال يمكن لنا بناء فقه دولّي علَى مسائل جزئية خالفية، ويمكن حل 
هَذا عندما نتحدث عن كليات الفقه المتعلقة بصيغة العقــد كبراءته من الربا والغرر، وفي المعقود 

عليه وبراءته من الحرمة.
وبين هَذا االتجــاه الذاهب إلَى الفروعية وبين االتجاه الذي يريد بناء الفقه مباشــرة علَى 
المقاصد، فالمقاصد ـ كما هو معلومة ـ هي فلســفة عامة للتشريع اإلسالمي، وهي منتهى النظر 
في القواعد والضوابــط الفقهية، فال يمكن البناء علَيها مباشــرة، وإال وقعنا فــي زيغ عن َهِذه 
المقاصد نفسها، بل يبنى علَى َهِذه القواعد التي بنيت عليه المقاصد، بل إن َهِذه القواعد يجب 
عدم اطرادها إذ لكل قاعدة مستثنيات، وتقدر لكل أمر قدرها، وتبقى القواعد الشرعية ضوابط 
كليــة لعدم الزيغ عنــد التفريق. وما يتعلــق بالتجارة الدوليــة هو داخل في القانــون الدولي، 
والقانون الدولي واإلســالمي له أصول يبنى عليها، وهما يســميان بعلم السير، وقد تخلفنا عن 
اإلنتاج فيه، والتجارة الدولية أيضاً مبنية علَى معاهدات دولية ولها باب خاص، فينبغي أن نجمع 

بين النظري والتطبيقي.

:Qƒcóe .O  ≥«∏©J

َهــِذه وجبة اقتصاديــة بعضها يبدأ مــن فكرة جزئيــة ثم ينمو نحو الشــمول، وســأقدم بعض 
المالحظات العامة والخاصة، فالعامة: أَننا ما زلنا نعاني من إعداد المثقف اإلســالمي المتخصص 
في العلوم الحديثة كاالقتصاد والتربية وعلم النفس وغيرها، والذي يمسك بزمام الفقه وهذه العلوم 
معاً؛ إلصدار األمر الدقيق في َهِذه المســائل، وهذا يحتاج إلَى جهود في إعداد الجامع بينهما، قال 

تعالى: ﴿ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À... ﴾ [التوبة: 122].
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وأريد الحديث عن تجرية البنوك اإلسالمية وإلى اآلن تثار حولها عدة تساؤالت، منها مثًال: هل 
يكتسب الربح بين المودع وبين البنك حقيقة كما هو األمر واقعاً، أو تحدد النسب من خالل البنوك 
المركزية في البالد اإلســالمية؟ حكم إيداع َهِذه البنوك في البنك المركــزي أو البنوك األجنبية؟ 

موقف الحكومات اإلسالمية من َهِذه البنوك؟

:¢Tƒeôg .O  ≥«∏©J

أســأل د. عبد الســتار عن بنك البركة في لبنان إذا أردت الشــراء عن طريقه مرابحة يأخذ 
نسبة عالية جدًا، وإذا أردت اســتثمار مالك عنده مضاربة يعطيك نسبة قليلة جدًا، وهذه النسبة 
محددة. ثم إن جامعة الجنان في طرابلس شــمال لبنان كلفت أحــد الباحثين أن يدرس معامالت 

البركة فمنع من ذلك؛ فما قولكم في هَذا؟

٭ ٭ ٭
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نحن ال نريد الدفاع عن بنك ما، ولكن ندافع عن المصرفية اإلسالمية. من تحدياتها أَن بعض 
الناس يقارنــون بين ربح المصرف وفائدة البنــك، وهذه مقارنة خاطئة؛ ألنهــا مقارنة بين الحالل 
ــا يأخذ البنك  والحــرام، وعند الحصــول أيضاً علَى التمويــل بالمرابحة يؤخــذ منهم ربح أكثر ِمم
ا يحدد  يربطها بتطور َهِذه الفائدة، ولكــن المصرف لَم الربوي. فالبنك الربوي يحدد الفائــدة ثم
الربح يبقى ثابتا ال يتغيــر. وهناك فوائد مركبة أيضــاً يأخذها البنك التقليــدي بخالف المصرف 
اإلسالمي. أما كونه يعطي أرباحاً قليلة فهي تتعلّق بالحصص المتوفرة. ولم أرَ بنكاً يرفض من يريد 
دراسة عنه، فالبنك اإلســالمي األردني عمل عليه أحد الباحثين رســالة دكتوراه تناول تاريخ البنك 
وأعماله، فأخذ البنك َهِذه الدراســة ووزعهــا رغم ما فيها من نقد له. وبعــض البنوك اليوم يأخذ 
بعض الدارســين للتدريب عندها وال يقبل بحــث الطالب إال بقضاء مدة تدريبــه. وفي بنك البركة 

بالبحرين دربوًا 15 طالباً، واستفادوا من خبراتهم.

المصارف اإلسالمية لها ســيولة كبيرة من اإليداعات والحسابات الجارية، فهذه اإليداعات إذا 
بقيت مكدســة فإنها ال تحقق أرباحاً كبيرة في المعامالت الداخلية، وإنما تدخل في السلع الدولية، 
فتشــتري من بنوك عالمية وتبيعها إلَى بنوك أخرى، وهناك رقابة وزيــارات ميدانية للتأكد من تلك 
العقود وفق الشــريعة، وهناك معيار شــرعي صدر لبيوع الســلع الدولية لضبط َهــِذه األمور ومنع 

التسيب فيها.
ا البنوك المركزية فتطالب جميع البنوك أن تضــع عندها قيمة احتياطية؛ للتأكد من مالءة  وأَم
البنك، ويكون رصيدًا للبنك عند وقوعه في هزة مالية. والبنوك اإلســالمية إذا تعامل معها أي بنك 
فإنها تدخل في تمويالت، فتســتورد للبنك من الخارج ونودع لديكم الســندات بدل اإليداع بفائدة، 
فــإذا رفض ذلك البنك يضعون حســابات جارية من غير مقابل، وهذه مــن القضايا التي هي محل 

بحث، ولكن ال تتعامل بالفائدة ال أخذًا وال إعطاء.
والحكومــات اآلن متعاونة مع َهــِذه المصــارف إال التي تعتبرهــا بنوكاً كغيرهــا ال تخصصها 
وال تستثنيها بشيء، وفي لبنان في قانونها الصادر مؤخرًا ثم سوريا في ما يتعلق بالبنوك اإلسالمية 
تضمن نّصاً: إن أي قانون ســاري المفعول فــي البلد ويتعارض مع البنك اإلســالمي فإنه معفى من 

تطبيقه، وهذا شيء ممتاز.
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وأخيرا أثني علَى فكرة د. وهبة في أَن الصيحات والنــداءات ال تكفي، بل هناك كبار الغربيين 
ينادون بالتوجه للمصرفية اإلســالمية، ففي بريطانيا ثالثة بنوك إســالمية، كلها لم تتأثر، فعجبوا 
من ذلك وتساءلوا عن سر ذلك، فواجب أن نبلغ َهِذه األمانة. ففي تجربة الشيخ صالح كامل سنة 
ا رأى ســقوط الشــيوعية في االتحاد الســوفياتي دعا خبراء وأســاتذة االقتصاد عندهم  1991م لَم
ليريهم عوالم االقتصاد اإلســالمي الوســط بين االشــتراكية والرأســمالية، وجمع ثلة من الفقهاء 
واالقتصاديين اإلسالميين ليعدوا له خالصات عن االقتصاد اإلســالمي في العمل والتجارة والنقود 
والبنوك، وترجمت للروسية فأعطيت لهم واستفادوا فكرًا، لكن دخلت الدول الغربية إليهم ومألتهم 
بتمويالت أغرقتهم وســلبت منهم َهِذه الفكرة. ولذلك نريد استغالل َهِذه الفكرة بعقد ورشات عمل 

ال ندوة جماهيرية.

:IOƒY  ô°SÉL .O  åëH  Ωó≤e  ΩÉeEG  ∫Éªc  ó sªëe .O  áª∏c

لدي كلمتان قصيرتان أشبه بالكبسولة في ما يتعلق بما عرضته من بحث الدكتور؛ فالحقيقة 
أَن هــَذا البحث لم يقم علَى فكرة التشــريع بواســطة المقاصــد وإنما علَى الترجيح بواســطة 
المقاصد، وأظنه اختيارًا مقبوالً في المجــال المقاصدي. أحاول حمل المطلق علَى المقيد حيث 
تكلم عن المــال واعتبر َهــِذه المعلومات ماالً، وجعلهــا داخل البناء اإلســالمي للتداول والبيع 
ا هو محرم  والشــراء والتداول فقد نظر إليها بأنها ماالً متقوماً، فخرج منه ما أشــرت إليه ِمم

بذاته ألنه ليس ماالً متقوماً.
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كاتب وباحث من الجمهورية السورية
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من العســير تعيين البداية األولى لنشــأة مصطلح «الفقيــه»، لكْن نعلم على وجــه اليقين أن 
نة النبوية الشريفة ذات الطابع العملي، وتفاعالت الصحابة مع ذلك كله: سؤاالً  القرآن الكريم والس
أو استشكاالً(1)، ثم ممارســاِت الخلفاء التي اكتسب بعضها طابعاً تشــريعيّاً، كل ذلك شكّل الرصيد 

ي بالفقه اإلسالمي. التأسيسي لبروز ما ُسم
وحين التدقيق والحفر التاريخي للبحث عن البدايات األولى لنشــأة مصطلح «الفقيه» ال ينبغي 
إغفال تلك الحلقات العلمية، التي كانت ُتعقد في المســاجد وتدور فيها مناقشــات عامة، وال سيما 
ـ ، لكننا هنا لسنا  أَنهَا بدأت في وقت مبكر جّدًا مع النِبّي ژ وصحابته ـ رضوان اهللا تعالى عليهم 
َمعنيّين بالبحث عن تاريخ الحلقات ونشــأتها، بل عن تلك الحلقات التي شكلت البذور األولى لبروز 
وا بالفقهاء، ثم َتَحولهم إلى فئة خاصة، وبهذا المعنى يغدو ذا  صين بالفقه الذين ُســم فئة المتخص
داللة الخبُر الذي َيرويه هشــام بن ُعروة فيقول: «كان لجابر بن عبد اهللا حلقٌة في المسجـد ـ يعني 
النبــوي ـ ُيؤَخذ عنه العلم»(2)، وكذلك خبُر مالك بن أنس حين يقــول: «كان آلل أبي َصْعَصعة حلقٌة 

في المسجد، وكانوا أهَل علمٍ ودراية، وكلهم كان ُيفتي»(3).
كمــا أن َقبيصة بن ذُؤَيب بن َحلَْحلة أحــَد فقهاء المدينة المنورة (مات ســنة بضع وثمانين من 
أوالد الصحابة) يحكــي طرفاً من طلبه للعلم فيقول: «كنّا في خالفة معاوية ـ في آخرها ـ نَجتمع في 

انظر مثًال: كالم ابن حجر العسقالني في باب «من حوسب يهلك» من فتح الباري.  (1)
اإلصابة، ابن حجر، 434/1. وانظر: تهذيب الكمال، المزي، 452/4. وتاريخ دمشق، ابن عساكر، 233/11.  (2)

تهذيب التهذيب، ابن حجر، 234/9.  (3)
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حلقة في المســجد بالليل، أنا ومصعٌب وعروةُ ابنا الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحٰمن بن الحارث بن 
هشــام، وعبد الملك بن مروان، وعبد الرحٰمن بن الِمْســوَر بن َمْخَرمة، وإبراهيم بن عبد الرحٰمن بن 

َعوف، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن ُعتبة، وكنا نتفرق بالنهار.
فكنت أنــا أجالــُس زيد بن ثابــت، وزيٌد مترئــس بالمدينــة في القضاء والفتـــوى والقراءة 
والفرائض، في عهد عمر وعثمــان وعلي في ُمقامــه بالمدينة، وفي الفقه خمس ســنين حتى ُولي 
معاوية ســنة أربعيــن، وكان كذلك حتــى توفي زيٌد ســنة خمس وأربعيــن، فكنت أنــا وأبو بكر بن 
عبد الرحٰمن بن الحارث بن هشــام نجالس أبا هريــرة، وكان عروة بن الزبيــر َيغلبنا بدخوله على 

عائشة، وكانت عائشة أعلَم الناس، فيسألها األكابر من أصحاب رسول اهللا ژ »(1).
ُح طرفاً من حركة العلم الشــرعي ـ ومنه الفقه والفتوى ـ في وقٍت مبكٍّر على  فهذه األخبار توض
 الخطوات األولــى للدرس الفقهــي انطلقت مع جيــل الصحابة ثم عهد الصحابــة والتابعيــن، وأن

التابعين(2)، وصوًال إلى َعقد مناظرات اشتُهرت بين عدد من الفقهاء.
ث عن بداية ظهور الفقيــه أو الفقهاء، فال نعرف على وجــه التحديد متى  ا نتحــدوإذا كن
ظهرت تســمية «فقهاء الصحابــة»، ولكن المؤكد أن االشــتغال بالحالل والحــرام كان مدعاة 
الســتحقاق تلك التســمية (الفقهاء) التــي ازدادت وضوحاً مع التابعين فــي النصف الثاني من 
نَة التي ُتوفي فيها سعيد بن المسيب أحُد فقهاء التابعين  ل، حتى قيل في السالقرن الهجري األَو
ـ : «سنُة الفقهاء؛ من كثرة َمْن مات من الفقهاء فيها»(3)، فقد  ـ وهي سنة ثالث أو أربع وتسعين 
د قال: «ســمعت بعض أصحابنا قال: مات ســليمان بن يســار  رَوى البخاري عن هارون بن محم
وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحٰمن ـ يقال ـ سنة الفقهاء؛ سنة أربع 

وتسعين»(4).
ا ذو داللة في َتَبلْور فئة الفقهاء ـ وهــم قليٌل يومئذ(5) ـ تلك األقوالُ الواردة في «فقهاء  كما أنّه ِمم
المدينة»، فقيل: هم أربعة، وقيل: سبعة، وقال علي بن الَمديني: عن يحيى بن سعيد القطان (158هـ): 

تاريخ دمشق، ابن عساكر، 249/40.  (1)
قارن ما ذكرُته هنا بما ذكره وائل حالق في نشأة الفقه اإلسالمي وتطوره، ص 103، فإنه رأى أن الخطوات األولى للدراسات   (2)
الفقهيــة انطلقت مع الجيل الذي عــاش بين 80 - 120هـ ، كما أَنهُ يبدأ الحلقات الفقهية مــن العقد الثامن للقرن األول (في 

أَنهُ لم يقف على تلك األخبار التي ذكرُتها هنا. الترجمة العربية: العقد األول من القرن الثامن!!)، ويبدو 
الثقات: ابن حبان، 275/4.  (3)

تهذيب الكمال، المزي، 104/12 - 105، و117/33. وهذه التسمية شائعة، فقد استعملها عدد من علماء الرجال، منهم يحيى بن   (4)
معين، والواقدي، كما في تهذيب الكمال 24/20، ومصعب بن عبد اهللا الزبيري، كما في 403/20.

قال أنس بن سيرين: «أتيت الكوفَة فرأيت فيها أربعَة آالٍف يطلبون الحديث، وأربعمئة قد فقُهوا». المحدث الفاصل بين الراوي   (5)
والواعي، الرامهرمزي، ص 560.
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هم. قال: سعيد بن المســيب، وأبو سلمة بن عبد الرحٰمن،  كان فقهاء المدينة عشــرة. قلت ليحيى: ُعد»
والقاسم، وســالم، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يســار، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وقبيصة بن 

ذؤيب، وأبان بن عثمان، وخارجة بن زيد بن ثابت»(1).

وليــس فقهاء المدينة فقــط، فقد ظهر فقهاء في مكــة والكوفة والبصرة ودمشــق وغيرها، ولكن 
ال نعرف الكثيــر من التفاصيل عن النظر الفقهــي لهؤالء الفقهاء، كما أننا لــم نقف حتى اليوم على 
تفاصيل ومباحثات أصوليّة، ما يعني أَنهُ ال يســعنا ِإال أن نقول: إن جل المناقشات التي كانت تدور في 
تلك المرحلة المبكرة كانت مناقشات فقهية، باستثناء االستدالل النصّي من قرآن وسنة كما هو معروف.

ولكن يمكن التدقيق في نوعية المســائل التي كان ينشغل بها بعض الفقهاء حتى َتَميز كل واحٍد 
منهــم بإحداها، ونحــن نعرف أن بدايات هــذا التميّز تعود إلــى عهد النِبّي ژ الــذي كان يقول: 
«أعلمهم بالحالل والحـــرام معاذ بن جبل، وأَْفَرضهم زيد بن ثابت، وأقرأُهـــم أُبّي»(2)، وعلى هذا 
د بن إســحاق قال: «كان أصحاب النبي ژ يقولون: أَْتَبُعنا للعلم والعمل  مشــى الصحابة، فعن محم

أبو الدرداء، وأَعلُمنا بالحالل والحرام معاذ بن جبل»(3).

وهذا بدوره اتســع في عهد التابعين من الفقهاء واســتمّر، حتى إنه يمكــن القول: إن نوعاً من 
التخصص َبَدت عالماته في هذا الوقت المبكر، ولهذا نجد إسماعيل بن أبي خالد يحكي عن الشعبي 
أَنهُ قال: «ما َبِقي أحٌد أعلم بكتاب اهللا من عكرمة»، كما نَجد سالم بن مسكين يحكي عن قتادة أَنهُ 
قال: «أعلم الناس بالحالل والحرام الحسنُ، وأعلمهم بالمناسك عطاء، وأعلمهم بالتفسير عكرمة»، 
وهذا ســعيد بن أبي َعُروبة يحكي عن قتادة قولَه: «كان أعلم التابعين أربعة: كان عطاء بن أبي رباح 
أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن ُجبير أعلمهم بالتفســير، وكان عكرمة أعلَمهم بسيرة النِبّي ژ ، 

وكان الحسن أعلمهم بالحالل والحرام»(4)،

وقد اســتمر هذا التفاضل، أو التخصص الدقيق في بعض مسائل العلم والفقه، بعد ذلك، فهذا 
أبو عبيد القاسم بن سالم يقول: «ربانيو الحديث أربعة، فأعلمهم بالحالل والحرام أحمد بن حنبل، 

تهذيب الكمال، المزي، 17/2. وعليه، فليس دقيقاً كالم د. رضوان الســيد في أحد مقاالته في صحيفة الحياة بعنوان «الفقيه:   (1)
الســلطة والمرجعية والمصائر»: في أن كلمة «الفقيه» في ســنة 65هـ كانت غريبًة على األسماع، ألنّ المعنيين بالشأن الديني 
والمتحدثين باســمه كان ُيســمون «القراء»، وبهذا االسم شاركوا كمجموعة في ثورة ابن األشــعث عام 82هـ. بل ِإنهُ بنى على 
َتَبيّن من األخبار والنصوص عدم دقة هذا الكالم. ذلك أن «الراجح أن مصطلح «الفقيه» ما استُخدم في القرن األول». وقد 

رواه الترمذي، المناقب، باب: مناقب معاذ وزيد و... 664/5، وابن ماجه، 55/1، وأحمد في مســنده 184/3، وابن حبان، في   (2)
صحيحه، 74/16.

تهذيب الكمال، 473/22.  (3)

تهذيب الكمال، 272/20.  (4)
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وأحسنهم سياقة للحديث وأداءً له علّي بن المديني، وأحسنهم وضعاً لكتاٍب ابنُ أبي شيبة، وأعلمهم 
بصحيح الحديث وسقيمه يحيى بن معين»(1).

فهذه األخبار والنصوص تدل بوضوح على بروز بذور التخّصص في مسائل العلم وموضوعاته 
في وقت مبكر، وأّنه استمر كذلك في طبقات الحقة، كما أنها تدّل على وجود وعٍي واضحٍ بتمايز 
مسائل العلم عن بعضها، حتى أمكن تمييز براعة كل شخص بمسألة أو موضوٍع منها، والمفاضلة 

بينه وبين اآلخرين فيه.
ى «العلم»، الذي كان ُيرَحل في سبيله، وُتعقَد الحلقات  لكنّ كل تلك المســائل داخلة في مســم
لمناقشته وطلبه، وُينتَقى رجالُه الذين ُيؤَخذ عنهم، ومراُدهم به العلم الشرعّي الذي سيتحول في ما 
بعد إلى صناعات، بلغة ابن خلدون، وسيتبلور لكل فرٍع منه نظٌر مكتمٌل بالتراكم التاريخي والمعرفي، 
بحيث يتمايز نظٌر عن نظٍر، باعتبارات مختلفة. ولكن سيبقى أن اإلطار الجامع والحاكم لفروع هذا 
العلم هو االلتزام الديني، والبحث عن الممارسة الشرعية الصحيحة، بتنزيل قيم الوحي على الواقع 
المتغير، أي تحقيق أهداف الرســالة، التي يقع فــي القلب منها ضبط تصرفــات وأقوال المكلفين 
بميــزان الوحي، وهو ما َعِملت ألجله فروع العلم، حتى َشــغل التفكيُر الفقهي الناشــئُ مركَز العلم، 
وَتَبلور على شكل مذاهب فقهية، طَبَعت تاريخاً مديدًا من حياة المجتمعات اإلسالمية إلى اليوم، وإْن 
بدرجات متفاوتة بفعل عوامل وســياقات تاريخية مركبة. ولكنه من الناحية المعرفية شــكّل أنســاقاً 
منهجية وفكرية متكاملة أضاف فيها الالحق إلى السابق، حتى استوت واكتملت بوصفها صناعة فقهية 

لها نظرها ومناهجها، ومصادرها وغير ذلك.
٭ ٭ ٭
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إن المتتبع للتاريخ اإلســالمي والمعارف التي أنتجتها الحضارة اإلسالمية يدرك بال ريب موقع 
النــّص أو النصوص من العقل المســلم، ومكانتها من المعارف اإلســالمية، بل إن أســاس المعرفة 
الدينية أساس نقلّي؛ ألَنهُ حكاية عن الشــرع الموحى به، كما أن المعارف الشرعية كلها تدور حول 
ا ال ُيدرك ِإال بالنقل، ولهذا كان من المباحث التأسيسية  غرض واحٍد هو مرضاة الرب 4 ، وهذا ِمم
في علم الكالم مبحث أن التحســين والتقبيح شرعيان َال عقليان، وهذا ال يلغي إطالقاً اعتبار العقل، 
كما ال يعكر صفوَ تقســيم بعض األصوليين َمَدارك العلوم الدينية إلى ثالثة أقسام كلية هي: العقل 

تهذيب الكمال، 551/31.  (1)
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ـهُ ينبغي أن نلحظ فيه  المحض، وَمْدرَك مشــترك بين العقل والعرف، ومدرك ســمعي َمحض(1)؛ َألنـ
التطور المعرفي لنشــأة لعلــوم، وأن نســتحضر الخالف التاريخي الشــهير بين أهــل الرأي وأهل 
الحديث، كما أَنهُ ال شّك أن اعتبار العقل وقع باعتبار الشرع له في تلك المجاالت الخاصة التي تّم 

تحكيمه فيها في نظر األصولي.

وقد بيّن بعض األصوليين ما ُيعلَم بالسمع من حيث ال مساغ للعقل فيه، وهو «نحوُ العلم بكون فعل 
التكليف حسناً وقبيحاً، أو حالالً وحراماً، وطاعًة وعصياناً، وقربًة، وواجباً وندباً، وعقدًا ماضياً نافذًا أو 

تمليكاً صحيحاً، وكوِنه أداء وقضاءً، ومجزئاً وغير مجزئ، وتحريم كلّ محرم ِمن ِفعله على مراتبه»(2).
ر ـ باطمئنان ـ أن االشـــتغال في المسائل الفقهية بدأ أَول ما بدأ ـ كما  وعليه فيمكننا أن نقر
ُيعَلم من األخبار والكتب الفقهية التأسيســـية ـ نشاطاً نصّياً، وهذا النشــاط كان متنوعاً، فبعضه 
كان ظاهرّياً، وبعضه كان مقاصدّياً، كما أن العقل لم يكن لينفصل عن النظر الفقهي واســتدالالته 

ومحاججاته، وبناء نسقه الفقهي الذي كان َتَحول ـ مع الوقت ـ إلى نسق مكتمل.

ولكن ما يعنيني هنا أن النظر الفقهي هو ـ في أساســه ـ نظٌر نصّي (قول أو فعل أو تقرير)، 
ـهُ لم يكن َمبنّياً على أساس الممارسة العملية للناس وتطّورات الحياة، بل بقي يحاول  بمعنى أَنـ
ضبط تلك التحوّالت والتطورات بالنّص، ويعايرها بالميزان الشرعي الذي كانت تكتمل منظومته 

مع الزمن.

ـ : تعريفُهم ألصول  ا يوضح الطبيعة النصية للنظر الفقهي ـ حتى بعد تحّوله إلى صنعة  َوِمم
الفقه، وللفقه أيضاً، فهم قد عّرفوا أصول الفقه بأنه «أدلة الفقه اإلجمالية وكيفية االستدالل وحال 
فوا الفقه بأنه: «العلم باألحكام الشرعية المكتســبة من أدلتها التفصيلية»، فدار  المســتدل»(3)، وعر
الفقه وأصوله على األدلة، وهي بطبيعة الحال أدلة شرعية، نصية أو مستنبطة من النصية، بإلحاق 

األشباه باألشباه، والتعدية واإللحاق في المتحدات وهو ما يقوم به القياس.

ف اإلمام ابــن عقيل الحنبلّي النظر الفقهي ِبما يوضــح الطبيعة النّصية، وحدود العقل  وقد عر
ة والشــبهة،  فيها، فقال: هو «التأّمل والتفكّر واالعتبار ِبمعرفة اْلَحقّ من الباطل، والفصل بين الحج

وهو فكرةُ القلب، وتأملُه، ونظُره المطلوُب به علُم هذه األمور، وغلبُة الظن لبعضها...»(4).

هذا التقسيم لإلمام الجويني، وقد ناَقَشه فيه المازَِري في إيضاح المحصول، ص 131.  (1)
الواضح، ابن عقيل، 65/1 - 66. وانظر لزاماً شــرحه ِلَما ُيعلَم بالعقل دون الســمع، وما ال ُيعلم إال بالســمع دون العقل، وما   (2)

َيِصّح أن ُيعلَم بهما جميعاً.
البحر المحيط، الزركشي، 17/1.  (3)

الواضح، ابن عقيل، 46/1.  (4)
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والنظر ثالثٌة: فالنظر األَول: في فهم مخارج كالم الشارع، والنظر الثاني: في استخراج العلل 
إن كانت، وإسقاط التعليل إن لم يكن. والنظر الثالث: في الجمع والقطع.

وللنظــر آلٌة وغرٌض، فاآللة هي المطلــوب من أجل غيره، والغرض هــو المطلوب من أجله في 
ــنة  نفســه. فالغرض من النظر في الفقه: إصابة اْلَحقّ في الفتيا، ومعرفُة األصول من الكتاب والس

واإلجماِع آلٌة(1).
والغرض في الجملة على ضربين: إصابة نفع، وإزالــة ضرر، وكل لّذة ليس عليها َتِبعة في دنيا 
وال آخرة فهي َغَرض، وكل ســالمة من ألمٍ هي غرض ِإال أن يؤّدي إلى نفع هو أوفر وأعظم، أو ألم 

هو أشد وأكبر(2).
وهذا كله ال يتّم َدْركه ِإال بالسمع مع إعمال العقل فيه.

وال بد من كون النظر صحيحاً، بأن يكون نظرًا في دليل ليس بشبهة، وأن يكون نظرًا في حكم 
غيــر معلوم للناظر بضرورٍة أو دليل؛ فالخطأ «يدخل على الناظــر من وجهين: أحدهما أن ينظر في 

شبهة ليست دليًال فال يصل إلى العلم. واآلخر: أن ينظر نظرًا فاسدًا، وفساد النظر يكون بوجوه:
منها أّال يستوفيه وال يستقصَي فيه، وال يستكمله، وإن كان نظرًا في دليل.

م ما حقه أن ُيؤخر، ويؤَّخر ما حقه أن ُيقَّدم. ومنها أن يعدل عن الترتيب الصحيح في نظره، فيُقد
ومنها أن يجهل بعض صفات الدليل التي ال يتم كونه دليًال على الحكم إال بحصولها، وحصوله 

عليها، وحصول علم المستدل بها. ومنها أن يضم إلى وصف الدليل وصفاً ُيفسده...»(3).

٭ ٭ ٭

»¡≤ØdG  ô¶ædG  á©«ÑW  :kÉãdÉK

فــإذا وضَح مفهوم النظر الفقهي، فال بــد من توضيح طبيعته؛ فإنه مما ُيشــِكل بين نظرين أو 
دعوََيين، تعتبر أوالهما أن الفقه اإلسالمي منتَج بشــرّي؛ وهذا يعني أنه تاريخّي، نسبّي، يتغير بتغيّر 
األزمان واألعصار، واختالف الثقافــات والمعارف. والنظر الثاني الذي يقابــل هذا، يرى أن الفقه 

اإلسالمي هو دينٌ من الدين، وأن العلوم اإلسالمية واإلسالم شيءٌ واحٌد ال ينفكان.

الواضح، 47/1.  (1)

الواضح، 48/1.  (2)

الواضح، 57/1.  (3)
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وحين التمحيص وتقليب وجوه النظر نجد أن األطروحتيــن كلتيهما بين إفراط وتفريٍط، وفيهما 
من التعميم واإلجمال ما يقعد بهما عن االعتبار.

ففي ما يخّص القول بتاريخية الفقه:
إذا استعملنا النظر األصولّي نفسه في مناقشة المســألة، فإننا نجده يدور على القطع والظنّ، 
والنّص والمستنبط، وما كان حاله كذلك لم يكن على درجة واحدٍة من اعتباره والجزم به، نعم ما 
يحصل به الظنّ المعتبر شرعاً يصبح شرعيّاً، لكنه ال يقاس بثوابت الدين وكلياته، كما ال ُيجعل في 
منزلته إثباتاً أو إنكارًا، ثم إن قواعد األصول منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظنّي، فالقول بتاريخية 

الظنّي أمر محتمٌل أما القطعي فال.

ا يدور عليه التكليف الشرعّي  والقطع والظنّ وإن كانا بحكم العقل البشــرّي نفســه، فإنهما ِمم
ا دلت عليه النصوص، وعليه فال يمكن القول: إن الفقه نتاج بشــري؛ بغرض التحلل من سلطانه  ِمم

وإسقاط اعتباره.

ا على القول بكــون الفقه اإلســالمي والدين بمعنًى: فــإن في هذا القول إســرافاً كبيرًا،  أَم
ق بين  ب على الظنّ ما ال ُيرّتب على القطع، والذي يفره النظر األصولّي نفســه، الذي ُيَرت ال ُيِقر
إنكار المعلوم بالضرورة وإنــكار المختلف فيه، كما ُيفَّرق بين النــّص والتأويل، وبين المنصوص 
والمستنبط، وُيدير كثيرًا من أحكامه على القرائن، وُيقّر بأنه قد َتعِرض للنصوص عوارُض ُتبِطل 
العمل بها مطلقاً، أو تبطل العمل به بحدوٍد، بحسب األزمان أو األشخاص أو الصفات، أو الشروط 

أو غير ذلك.

وبالنظر إلى مكّونات الحكـــم الفقهي، نجدها نتــاج التفاعل بين النــّص أو الدليل، والواقع 
المحكوم عليه، والفقيه أو المفتي الذي ُينَزل النّص على الواقع، بواســطة المعرفة التي ُسميت علم 
أصول الفقه، ما يعني أن العنصر البشري مكون رئيس في األحكام االجتهادية التي ال نّص فيها، بل 
 الً، ثمهُ يحصــل االجتهاد فيها من حيث ثبوتها أَووكذلك في األحكام التي جاءت بها النصوص، َفِإن

من حيث وجه الداللة ثانياً، ثم من حيث تنزيلها على الواقع ثالثاً.
ثُم إذا جئنا إلــى آلة التوّصل إلى األحكام االجتهادية ـ وهي علم األصول ـ وجدناها مكونة من 
علم الكالم، وعلوم اللغة، ومباحث األصول، وهذه المكونات تتفاوت في ما بينها، وال شــّك أن منها 
ما هو مسائل تاريخيّة، وبما أَنهَا نتاج العقل البشرّي، فإن منها ما هو ثابت، ومنها ما ينمو بالتراكم، 
فتطرأ عليه العوارض البشــرية، لتبقى المقاصد والقواعد االســتقرائية مســائَل قطعية ال َيقوى على 

معارضتها شيءٌ البتة.
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ولكن يبقى أن الظن واحتمال الخطأ ـ وحده ـ وإْن كان ال َيعرى عنه نظٌر منتســٌب إلى علمٍ من 
 د كونه ظنّاً أو يدخله االحتمال؛ ما لم ُيغاِلبه ظن غ التنصَل منه أو إهماله ِلمجرهُ ال يســوالعلوم، َفِإن
أقوى منه أو مثلُه على أقلّ تقدير؛ وذلك ألَن نصوص الشــريعة أوجبت اعتبار الظنّ الغالب وألزمت 

العمل به. إلى هنا وقع الكالم على األصول.

ا الكالم على الفقه فإنه أكثر سعًة؛ ألَن الفقه يبحث في األحكام التفصيلية، واألحكاُم  أَم
التفصيليــة التي تالحق مــا ال يتناهى مــن الوقائع واألحداث، تتســع فيها دائــرة االجتهاد 
البشــرّي، وَتقوى فيها َغلَبات الظنون، بل إن منها ما يخضع لما نسميه بلغة العصر «السقف 
ا قد َيحــول دون َتلَقّي النــّص أو تحقيق بعض مقاصد  المعرفي»، والمــوروث االجتماعي، ِمم
الشــريعة، وقد وقع في كتب الفقه مسائل ليست يســيرة خضعت ألعراٍف مضت، أو مفاهيم 
ســادت في مجتمعات بادت، وكثير من مسائل فقه المرأة واللباس والزينة والطب وغير ذلك 

ا يدخل في هذا الباب. ِمم

فال بد من اإلقــرار بأن الفقه ليس متجــاوزًا للتاريخ، بل هو فاعل فيه، ومســتجيب له أيضاً 
بمعنى من المعاني، فكثير من األحكام الفقهية جاء اســتجابات لتحديات تاريخية، أو إجابات على 
أسئلة وقتية، وانشغاالت زمنية، قد تجاوزها الواقع التاريخي المتغير، وباب السياسة مثًال وتقسيم 
العالم، وغير ذلك من هذا الباب الذي يقع خلف إنتاجــه ظروف تاريخية محددة أنتجته وحكمت 

زاوية معالجته.

وكذلك الفتوى التي هي اجتهاد من المفتي بالتماس حكم جزئي لواقعة معينة، فإن كثيرًا منها 
اليوم عرضٌة لكثير من العوارض البشــرية، واالجتهادات النســبية، ومحــدود بثقافة المفتي وطبيعة 
إدراكه للواقعة، أو تقديره للموقف، وكثيرًا ما يغيب عنه إدراك الواقع الكلّي، أو مقصد الشــارع، أو 
ل، وذلك التســاع الواقع وتعقيده وعــدم تأّهل كثير من  ُيصدر الحكم بنــاء على نظٍر قاصــٍر متعج

المفتين لمواكبته فقهاً، ولمواكبة إنجازاته المعرفية تحصيًال.

وعليــه َفِإنهُ ال بد من إعــادة النظر في كيفيــة تلقي وفهم مقولــة إن «الفتــوى توقيع عن رّب 
العالميــن» التي أُخذت مــن تعبير اإلمام ابــن القيم الذي ســّمى كتابه «إعــالم الموّقعين عن رّب 
العالمين»، فإن هذا اإلطــالق منه ومن غيره غيُر جيد، وينبغي أال يتجاســر عليــه أحد ِإال ببرهان 
قاطع، وااللتــزام بعبارات أئمة الفقه الكبار، الذين كان واحدهم يقول في المســألة: أرى، وأذهب، 
وال أحّب ونَحو ذلك، ليس فقط من منطلق أخالقي تأّدباً مع اهللا وشــرعه، ولكن من منطلق معرفي 
أيضاً ُيدرك نســبية اجتهاده، وأن هذا الحكم رأيه واجتهاده في الفهم عن اهللا، والتماس حكمه في 

هذه الواقعة أو تلك.
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ومثُل عبارة ابن القيم، عبارةُ اإلمام الشــاطبي كذلك في أن «المفتي قائم مقام النِبّي، ونائب 
منابه»(1)، فإن األولى واردة على ســبيل َتعظيم الفتوى ومكانتها، وتخويــف القائمين بها من التجرؤ 
عليها دون اســتئهال، والثانية واردةٌ على ســبيل أَنهُ مبلّغ لحكم اهللا كالنبّي، ولكن انصرافهما لذلك 
الغرض حجبهما عن إدراك جســارة تلك العبارات في حقّ اهللا، فضًال عــن أن ذلك ال يصدق بهذا 
التعميم على كلّ فتوى، وإال فما بال الفتاوى المتضاربة؟ وما بال المفتين الذين َتَسوروا الفتوى دون 
تحصيل شروطها، وكيف تتغير أحكام اهللا مع تغيّر الفتاوى؟ إلى غير ذلك من اإلشكاالت التي تحمل 

على عدم التسليم بإطالق مثل تلك العبارات.
فإذا كان األمــر على هــذا التركيب والتعقيد، فــإنّ إطالق القــول بأن الفقــه وأصوله علمان 

تاريخيّان، أو القول ِإنهُما جزء من اإلسالم ال َيصّح في ميزان النظر الصحيح الُمَدقق.
وإذا كان النظــر األصولي ـ بطبيعته ـ بحثاً في األدلة اإلجمالية المنصوصة أو المســتنبطة من 
المنصوصة، فالتســاؤل الذي يســتدعي البحَث هنا هو أين موقع النظر في الواقع من آليات عمل 

الفقيه / األصولي؟
ة مســالك أصولية تستدعي  ثَم إن النظر األصولي وإن كان بطبيعته نصيّاً، أو منبنياً عليه، فإن
اعتبار الواقع ال شــّك، كالنظر في مناط الحكم لتنزيله (كالعلة والســبب والشرط والمانع)، وعلى 
هذا فالخطاب التكليفي مرتبط بواقع المكلّفين عموماً، ومرعّي من حيث مراعاة المصالح والمفاسد، 
والضرورات والحاجات، كما أن هنــاك مصادر فرعية عند بعض الفقهاء كالعــرف والعادة والعمل، 
ولكن الواقع ال يدخل أبــدًا ضمن أدلة الحكم الفقهــي؛ ألَنهُ ُيعّطل وظيفة الفقــه في ضبط الواقع 

المتغير بميزان الشرع، فالمفترض أن الفقه جاء ليحكم المكلف الذي يعيش في الواقع.
٭ ٭ ٭
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ُيمكن فهم وظيفة الفقيه على أَنهَا ذات شقين:
شــقّ له عالقة بالوظيفة المعرفية على مستوى العلم نفســه بوصفه علماً، وفي عالقته بوظائف 

غيره من العلوم ذات الصلة به، أو التقاطع معه، أي على مستوى إنتاج المعرفة الفقهية.
والشــقّ الثاني من الوظيفة يتعلق بالدور االجتماعي الذي يمارســه الفقيه؛ نظرًا لكون وظيفته 

األساسية هي ضبط الواقع، وبيان خطاب الشارع إلى المكلفين.

انظر: الموافقات، الشاطبي، 248/4، واالعتصام، للشاطبي أيضاً، ص 364.  (1)
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وينبغي التنبيه هنا ـ على مســتوى الوظيفة المعرفية ـ إلى التفريق الفني بين الفقه واألصول، 
َتَبعاً لوظيفة كل مــن الفقيه واألصولّي، فقد ُعِلم مــن كالم ابن عقيل الحنبلــّي أن العلم باألحكام 
الفقهية غــرٌض، وأن األصول آلة لذلك. فالنظر التشــريعي نظران بحســب الصنائع، نظر أصولي 
ونظــر فقهي، فاألول يختص ببحــث األدلة اإلجمالية وعملية االســتدالل (وظيفــة منهجية)، والثاني 
يختص باألدلة التفصيلية (وظيفة عملية تطبيقية)، ولكون هذا التفريق فنيّاً، فإن كالمنا السابق عن 
النظر الفقهي شــمل كال النظريــن؛ لوثاقة اللحمــة بينهما، ولهــذا قال اإلمام الشــاطبي مقولته 
المشهورة: «كل مســألة في أصول الفقه ال ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو ال تكون عوناً 
في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارّية، والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى 

الفقه إال لكونه مفيدًا له، ومحققاً لالجتهاد فيه»(1).
ولتحرير العالقة بين علمي الفقه واألصول، نقتبس من اإلمام الســبكي قوله: «في األدلة 
اعتباران: أحدهما: من حيث كونها معينة ـ وهذه وظيفة الفقيه ـ والفقيه قد َيعرفها بأدلتها إذا 
كان أصوليّــاً، وقد َيعرفها بالتقليد ويتســلمها مــن األصول، ثم هو يرّتب األحــكام، فمعرفتها 

حاصلة عنده.
واالعتبــار الثاني: من حيــث كونها كليًة ـ أعنــي أن َيعرف ذلك الكلّي المنــدرج فيها، وإن لم 
، وال معرفة له بالجزئي من  الكلي يعرف شيئاً من أعيانها ـ وهذه وظيفة األصولي، فمعلوُم األصولي
، وال معرفة له بالكلي من حيث كونه فقيهاً، وال معرفة له  حيث كونه أصوليّاً، ومعلوُم الفقيه الجزئي

بالكلي إال لكونه مندرجاً في الجزئي المعلوم، وأما من حيث كونه كليّاً فال.
فاألدلة اإلجمالية هي الكلية، ســميت بذلك ألنها ُتعلم من حيــث الجملة ال من حيث التفصيل، 
وهي توصله بالــذات إلى حكم اإلجمالي، مثل كــون كل ما يؤمر به واجبــاً، وكل منهي عنه حراماً، 
ونحو ذلك. ولذلك ال يلزم من النظر في األصول حصولُ الفقه. والحكم الكلي متوّقف على األصول 
توقفاً ذاتيّــاً، والحكم التفصيلي ـ وهو الفقه ـ موقوف عليه أيضاً وعلــى غيره كلية، وبهذا يظهر أن 
االجتهاد في الفقه على اإلطالق شــرُطه األصول، ومعرفتها باالجتهــاد، وأما بدون ذلك فيكون مقلدًا 

وإن اجتهد في تفريع المسائل»(2).
ا َيزيــد األمر إيضاحاً، إيضــاح الفرق بين وظيفــة المحدث والفقيه كذلــك، فإن «وظيفة  وِمم
المحدث أن يبحث عن أصل الحديث فينظر َمْن َخّرجه وال َيُضره تغيّر بعض ألفاظه، وال الزيادة فيه 

الموافقات، الشاطبي، 42/1.  (1)
اإلبهاج، السبكي، 22/1 - 23.  (2)
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ا الفقيه فال يليق به ذلك؛ ألنه َيقصد أن يســتدل على حكم مسألة، وال يتّم له هذا  أو النقص، وأم
إال ِبمطابقة الحديث لمقصوده»(1).

وقد انبنى على االختالف في طبيعة الوظائف َتحرير اختصاص بعض المسائل العلمية التي تشترك 
ـ «معرفة المتواتر واآلحاد والناســخ والمنسوخ، وإن َتَعلقت بعلم الحديث،  فيها كتب الفقه والحديث، ف
ث ال يفتقر إليها؛ ألن ذلك من وظيفة الفقيه؛ ألنه يستنبط األحكام من األحاديث، فيحتاج  المحد فإن
إلى معرفة المتواتر واآلحاد والناسخ والمنســوخ. وأما المحدث فوظيفته أن ينقل وَيروي ما سمعه من 

األحاديث كما سمعه، فإن تصدى ِلَما رواه فزيادة في الفضل وكمال في االختيار»(2).
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الوظيفة الثانية وهي األهّم في هذا المجال، هي الوظيفة االجتماعية للفقه، فقد كـان الفـقـه ـ 
وهو ينتظم جميع أفعال المكلفين المســلمين ـ يقع فــي مركز العلوم وحياة المجتمع اإلســالمي(3)، 
«فالحياة في الفقه ليســت مقصورة على أمور العبادات وحدها، فالفقه اإلســالمي ضّم فروع الحياة 
والحقوق المدنية والسياســية والعقوبات، وال ُيفلت فصل من فصول الفقه من أن يدخل تحت قاعدة 
مبنية على أســاس دينــي، وكل األمــور المتعلقة بالحياة الشــخصية أو العامة داخلة فــي الواجبات 

الدينية، وبواسطة هذا يعتقد الفقهاء أن كل حياة المؤمنين موافقة لمتطلبات الدين»(4).
وتتلخص مهمات الفقه في ثالث: األولى: التطبيق في المحاكم والقضاء، والثانية: أنه معيار 
المؤمنين فــي تصرفاتهم، ومرجعهم الدائم فــي حياتهم اليومية من خالل المفتــي أو رجل العلم، 
والثالثة: أنه مصدر المشروعية للمجتمع والدولة بحيث يضفي المشروعية على مشروعاتها الخاصة 
والعامة. فقد كان ِبمثابة «نظرية يقوم عليها النظام القانوني»، ويضع أساساً يقوم عليه يقين األفراد 
من المســلمين بل وأحياناً من غير المســلمين، بأن الكثير من المشــاكل التي يجابهها المجتمع أو 
سيجابهها مســتقبًال يمكن أن تجد لها حًال بالرجوع إلى الفقه عبر مصادره التشريعية التي تحدث 

عنها علم أصول الفقه(5).

نصب الراية، الزيلعي، 171/1.  (1)
فتــح المغيث، الســخاوي، 66/3. وعنه في أبجد العلوم، القنوجي، 221/2، وكشــف الظنون، حاجــي خليفة، 635/1، وتوجيه   (2)

النظر، طاهر الجزائري، 908/2.
انظــر حول مركزيــة الفقه: معتز الخطيب، مســالك الفتوى وجدلية الفقه والسياســة، بحث مقدم إلى مؤتمــر: فقه النوازل   (3)

وتجديد الفتوى، ُعمان، 1 - 2007/4/4.
العقيدة والشريعة في اإلسالم، جولدتسيهر، ص 65.  (4)

ث عن أن هذا  انظر: الشــريعة اإلســالمية والقانون، برنار بوتيفو، ص 31 - 32، وهو قد أفاد من جيلبير دوالنو، وكالهما يتحد  (5)
النموذج كان سائدًا في القرن التاسع عشر. ِإال أنني أرى أن هذه المهمات وجدت عبر تاريخ الفقه اإلسالمي نفسه عبر القرون.
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وعلى هذا، فالفقه هــو الذي كان يقوم بدور المشــّرع وليس الدولة(1)، وســلطة الفقهاء كانت 
ســارية على الدولة؛ فهو مصدر الشــرعية لألفراد والمجتمع والســلطة. ومن هنا لم تستطع معظم 
الدساتير الحديثة أن تتجاهل مرجعية (الشريعة اإلســالمية)، لكن بقي ذلك على نطاق ضيق وغير 
فاعل في غالب األحيان، وهذا ما أدى إلى انتشار مصطلح «الشريعة» مع الحديث عن فكرة «الدولة 
اإلسالمية» و«الصحوة اإلســالمية» بهدف إعادة الطابع اإلســالمي للحياة العامة، وهنا كان اللجوء 

إلى الفقه للتعرف على حلول مناسبة ألسئلة الناس والعصر.
وفي العصــر الحديث ُوجد توّجه فقهي عامّ، ســاد لــدى الفقهاء الذين التمســوا في الميدان 
االجتماعي ـ ِبِحْذقهم ونفاذ بصيرتهم ـ مختلف الوســائل للتغلب على الصعــاب التي ظهر لهم أنها 
تعوق اإلســالم عن األخذ بمقتضيات العمران الحديــث فابتكروا تفريعات دقيقة يســتعينون بها على 
إباحة هذه النظم الجديدة(2)، وعلى هذا المعنى تندرج الجهود الفقهية في مجاالت شركات التأمين 
والبنوك وفقه األقليات في الغرب، وفي ميدان المســائل السياســية الكبرى كاالنتخابات والدســتور 

والديمقراطية وغيرها.
بل أكثر من ذلك، يمكن إدراك البعد الواقعي للفقه اإلســالمي من خــالل كتب الفتاوى عامة، 
ي بفتاوى النوازل خاصًة، فقد شكّلت الفتاوى «إحدى القنوات التي مارس الفقهاء من خاللها  وما ُسم
وبشــكل مكثف تأثيرهم على المجتمع في مختلف مناحي حياتــه االقتصادية واالجتماعية والذهنية»، 
وهذا ما يفّســر جانباً من جوانب الســلطة التي تمتعوا بها عبر التاريخ قبل أن ينحسر سلطانهم في 

العصر الحاضر.
وفي مــا يخّص فتاوى النوازل ـ على وجــه التحديد ـ َفِإنها تتعلق فــي الغالب بمجاالت واقعية، 
ولهذا برز توجٌه حديٌث الســتثمار تلك الفتــاوى في عملية التأريخ الثقافــي واالجتماعي واالقتصادي 
للمجتمعات اإلســالمية، فهي ُتعتبر َمجاالً خصبــاً للتعرف على الوقائع التي شــغلت الناس في زمان 
دين، ولهذا تنادى بعض المشــتغلين بالتأريخ إلى اعتبارها مصــدرًا من مصادر التاريخ  ومكان محد

وقامت عدة دراسات على هذا األساس(3).

٭ ٭ ٭

انظر: تراث اإلسالم، جوزيف شاخت، 106/2، وانظر: 95/2 - 100.  (1)
قارن بالعقيدة والشريعة، جولدتسيهر، ص 257 - 258.  (2)

انظــر تفاصيل ذلك في كتاب الفتاوى والتاريخ: دراســة لمظاهر الحياة االقتصادية واالجتماعية فــي موريتانيا من خالل فقه   (3)
النوازل، لمحمد المختار ولد السعد، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط1، 2000م.
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ال أعرف على وجه التحديد متى نشأ القول باشتراط أدوات معينة للذي ُيفتي في الدين أو يمارس 
د الشــروط: هو اإلمام الشافعي الذي وضع أول رسالة  ل َمْن وقفُت عليه َحداالجتهاد الفقهي، ولكن أو
في أصول الفقه ـ بحسب ما انتهى إلينا علمه ـ فهو بعد أن بيّن أن االجتهاد هو القياس، أوضح شروط 
ـ القياس فقــال: «وال يقيس إال َمن جمع اآللَة التي لــه القياُس بها، وهي العلم  الذي يقوم باالجتهاد 
ه وإرشاده، وَيســتدلّ على ما احتمل  ه وخاص بأحكام كتاب اهللا: فرِضه وأدِبه وناســِخه ومنســوِخه وعام

التأويل منه بسنن رسول اهللا، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماعٌ فبالقياس.
وال يكون ألحد أن يقيس حتى يكون عالماً ِبما مضى قبله من الســنن، وأقاويل السلف، وإجماع 
ق بين  الناس واختالفهم، ولســان العرب، وال يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفر
ن خالفــه؛ ألنه قد يتنبه  المشــتبه، وال َيْعَجــَل بالقول به دون التثبيــت، وال يمتنع من االســتماع ِمم
باالستماع لترك الغفلة ويزداُد به تثبيتاً في ما اعتقده من الصواب، وعليه في ذلك بلوغُ غاية جهده، 
واإلنصاُف من نفســه حتى يعرف من أين قال ما يقول وَتَرك ما يترك، وال يكون بما قال أَعنَى منه 

بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء اهللا»(1).
غير أن هذه الشروط واألدوات مّرت بتطورات تاريخية ملحوظة في كتب األصول، آلت في نهاية 
المطاف إلى أن «المجتهد هو الفقيه المستفرغ لوســعه لتحصيل ظن بحكم شرعي، وال بد أن يكون 
بالغاً عاقًال قد ثبتت له ملكة َيقتدر بها على اســتخراج األحكام من مآخذها، وإنما يتمكن من ذلك 
نة، ... الشرط الثاني: أن يكون عارفاً بمسائل  ل: أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسبشــروط: األو
اإلجماع... الشــرط الثالث: أن يكون عالماً بلســان العرب... الشــرط الرابع: أن يكون عالماً بعلم 

أصول الفقه... الشرط الخامس: أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ...
وقد اختلفوا في اشتراط العلم بالدليل العقلي... واختلفوا أيضاً في اشتراط علم أصول الدين... 
واختلفوا في اشتراط علم الفروع...، وقد َجَعل قوٌم من جملة علوم االجتهاد: علم الجرح والتعديل... 

وجعل قوم من جملة علوم االجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانه...»(2).
ولكن وقعــت بين القولين ـ األول واألخيــر ـ زيادات وإضافات تدريجيــة، فقد أضاف القاضي 
الباقالنــي ـ ضمن ما أضاف ـ الــورعَ والتبحر في فنّ الــكالم(3)، كما أنه ُيفهَــم من عبارات بعض 

الرسالة، الشافعي، ص 509 - 511.  (1)
إرشاد الفحول، الشوكاني، ص 370.  (2)

انظر: كتاب االجتهاد من كتاب التلخيص، الجويني، ص 127.  (3)
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أصوليي القرن الخامس الهجري اشــتراط المنطق وإن لــم يعبروا عنه(1)، وكان قد اســتحكم علم 
الكالم في أهــل هذا القرن وبرز جليّاً فــي صياغاتهم ألصول الفقه(2). ووقعــت إضافة فهم مقاصد 
الشــريعة على كمالها في القرن الثامن الهجري(3)، ما يعني أن تطور أدوات النظر خضع لمتغيرات 
المعرفة الشــرعية وتطوراتها، والمؤثرات التي تعرضت لها، األمر الذي يشــكّل مشــروعية إلعادة 
النظر باســتمرار في أدوات النظر الفقهي بناء على معيارين: األول بحســب الكفــاءة والفاعلية في 
تحقيق مقاصد الدين، وســد حاجات المجتمع، والثاني بحســب تراكم المعرفة البشرية وتطوراتها، 
وخاصًة في العلوم اإلنســانية، فإن إدراك العوامل التاريخية المســهمة في تشــكيل العلوم واالنفتاح 
النقدي المتجاوز على المنجزات المعرفية المعاصرة، من شأنه أن ينّمي المعرفة الفقهية، ويعيد لها 
ــع من أفقها، علــى النحو الذي حصــل تاريخيّاً بإفادة علم األصــول من علم الكالم  حيويتها، ويوس

والمنطق وغير ذلك.
فإنه يمكن اليوم اإلفادة من علوم اللســانيات، واالصطالح وعلم تاريخ األفكار، وتاريخ األديان، 
ونظريات الثقافة، وعلم االجتماع الديني، وعلم السياسة، واالقتصاد، والعلوم التطبيقية، وغير ذلك 
من العلوم اإلنســانية ذات الصلة بموضوعات وأبواب فقهية ينشــغل بها الفقيه، صحيٌح أن المجامع 
مت خطوًة مهمة فــي الجمع بين عدد من التخصصات، إال أن الذي نشــير إليه هنا هو  الفقهية تقد
إثراء نظر الفقيه نفســه، وتفاعله مع واقعه ومنجزات عصره المعرفية، بنفس القدر الذي تفاعل به 
سلفه مع العلوم األخرى، على شــكٍل نلحظ أثره في إعادة صياغة العلوم المنهجية نفسها، وفي بناء 

الفقه عليها.
والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات.

انظر: أدوات النظر االجتهادي، قطب ســانو، ص 63 - 64. وينبغي أن أشــير هنا إلى أنه بالرغم من أهمية فكرة هذا الكتاب،   (1)
ِإال أَنهُ كان ِبحاجة إلى مزيد من الدقة واالستقراء والتتبع لرصد التطور الحقيقي لألدوات حتى تشمل كتب األصول المذهبية، 

وكيفية تفاعلها مع الواقع الفكري والثقافي بدقة.
انظر: مقدمة ابن خلدون، ص 573.  (2)

انظر مثًال: الموافقات، الشاطبي، 477/4.  (3)
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يقوُم الفقه اإلسالمي على أربعة أُُسس:
األساس الديني / الِحْسبي.

واألساس األخالقي / القيمي.
واألساس الِفْطري / التيسيري.
واألساس التدبيري / الَعَملي.

في األساس األول: الديني/الِحْسبي: إنّ المقصود بهذا الِعلْم الذي ُيرجُع المختّصون أَّولياِته 
إلى بدايات اإلسالم، رعاية الشــأن التعبدي، بحيث يستطيُع المســلُم أن يحيا حياَتهُ الشعائرية 
واألخالقيــة والدنيويــة/ االجتماعية في ظلّ شــريعة اهللا. ولذلك فقد كان مصدراه الرئيســان: 
ــُس لشــريعة اهللا، التي تعني رؤيًة لعالَم اإلنســان،  القرآن والســنّة. فالقرآُن هو النّص المؤس
واشتراعاً بناءً على تلك الرؤية ِلما ينبغي أن يدينَ به اإلنساُن المؤمنُ للخالق من عبادٍة تتضمن 
األعمالَ الشعائرية، والحسبية (األخالقية)، والدنيوية (الفردية واالجتماعية). والسنُّة هي األقوالُ 
واألعمالُ الصادرةُ عن الرســول ژ في مجالَي اإليضاح والتبيين من جهة، واالشتراع التفصيلي 

حيث تدعو الحاجة.

ويبدو هذا الجانُب الديني/الِحْســبي في األبواب المبسوطة في ُكتُب الفقه للعبادات الشعائرية 
مثــل الصالة والصوم والــزكاة والحّج، ثم في أنّ الذين أَوضحوا وشــرحوا أو اشــترعوا هم الفئُة 
المعروفــُة بالفقهــاء. وصحيــح أنّ جزءًا كبيــرًا من عملهم يشــبه أعمــالَ القانونيين التشــريعية 
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والتنظيمية، لكنّ أساَس عملهم ومرجعيته وأصل السلطة التي حصلوا عليها استنادهم في ذلك إلى 
نة، واعتبار عملهم من جانب أنفُسهم ومن جانب الناس عمًال من أعمال االحتساب، أي  القرآن والس

العمل هللا 8 .

 هو في جانٍب منه تعليمي وفي األســـاس الثاني: األخالقي / القيمي: إنّ الفقه اإلســالمي
، مؤداُه التســامي بالمؤمن والمســلم باتجاه أخــالق الواجب، والقيم  وله طابٌع غائي ، وتربــوي
الكبرى. وهذا معنــى التأكيد على النية والمقصد في بدء العمل ومنتهــاه أو نهاياته الُمرتجاة. 
وهذا معنى بروز «مقاصد التشــريع» وغاياته الكبرى في الفقه اإلســالمي المتأّخر. ففي ذلك 
الوقت كانت التجربة اإلســالمية قد بلغت أَْوَجها التاريخي، وبرزت الحاجُة إلى التشــديد على 
آفاقها الغائية والكبرى، والتي تتمثّل ِبحسب الجويني والغزالي وابن عبد السالم والشاطبي في 
الضرورات الخمس أو المصالح الخمس: حــقّ النفس (الحياة)، وحقّ الدين، وحقّ العقل، وحقّ 
الِعرض (النْسل)، وحقّ الِملْك. وكما يبدو من هذه المنظومة (التي قال الفقهاء إنهم استقرأوها 
من القــرآن الكريم)؛ فــإنّ المصالح المذكورة هي آفــاٌق وغاياٌت، وهي حقــوٌق، وهي تكاليف 

وواجبات والتزامات.

ٌة بين فطرة اإلنســان وطبيعته، وبين  وفي األساس الثالث: الفطري / التيســـيري: تبــرزُ ِحواري
األبعاد األخالقية والِحْسبية لوجوده اإلنساني والبَشــري؛ بحيُث يكوُن التيسيُر في أداء الواجبات، هو 
النتيجُة التي ُتِسُم الحياةَ الفردية واالجتماعية للمسلم، وتشمُل هذه الحواريُة الموازنة بين األساَسين 
التعليلي والمقاصدي لألحكام الشــرعية. ففي الجانب التعليلي يجــري التأكيُد على األصل الديني/

الحْســبي، وفي الجانب المقاصدي يجري التأكيُد علــى الغائية المقاصديــة ذات الطابع األخالقي 
والقيمي. وبذلك ُتصبُح الحياة اإلنسانية للفرد والجماعة جاريًة في المجرى الفطري من جهة، وفي 

المجرى األخالقي/القيمي من جهٍة ثانية.

وفي األســـاس الرابع: التدبيري / العملي: يبــُرزُ موضوعُ التــالؤم أو اْلُمالءمــة بين األصول 
الفطرية واألخالقية والحســبية من جهة، والبيئــات الواقعية الداخلية والخارجيــة التي يعيُش فيها 
المســلم ويحيا أعراَفها ومتغيراتها وُمشــكالتها باعتباره فردًا، وباعتبار الجماعة التي ينتمي إليها، 
والعالَم الذي يتحرك ويتصرف فــي َجنباته. وهذا معنى ومقتضى «التعــارُف»، الذي يعني المعرفة 
لألُُســس التي يقــوُم عليها وجــوُدُه وحياُته، كما يعنــي في الوقِت نفِســه االعتــراف باآلخر الداني 

والقاصي، بما يترّتب على ذلك من ضروراٍت واختياراٍت تدبيرية إنسانية.

٭ ٭ ٭
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ل إلى  التعبير ـ ألُُسس الفقه اإلسالمي، التوص لقد كان المقصـوُد من هذا «التجريد» ـ إذا صح
ُخالصاٍت في ما يتصل بعمل الفقيه أو فئة الفقهاء في العصور اإلسالمية الوسيطة. وعمُل الفقيه له 
ثالثة جوانب: الجانب المنهجي أو التأصيلي، والجانب العملي، والجانب االستكشافي أو االستبصاري 

أو المستقبلي.
والقسُم االستكشــافي هذا هو المقصوُد بفقه التوّقع. وهو شــديد األهمية؛ ألنّ الشريعة إلهية، 
فهي صالحٌة لكلّ زماٍن ومكان؛ ومن مهمات الفقيه العمل على إظهار ذلك. وهو يستنُد في مشروعيته 
إلى ثالثة أمور: مبدأُ سريان الشريعة في الزمان والمكان، وأنّ النصوص محدودة والوقائع متكاثرة، 

والمعرفة الجيدة بالواقع القائم وإمكانيات تطوره.
والمعروف أنّ بيئة تفكيــر الفقيه كانت في القديم في علم أصول الفقه، ولذلك يحُســنُ تأمل 
عمل أصوليي الفقهاء في هذا المجال. يقول مؤرخو األُصول: إنّ الفقهاءَ سلكوا في المنهج التأصيلي 
إحدى طريقتيــن: إّما اللجوء إلى الوقائع والجزئيات، وضّم المتشــابهات بعضهــا إلى بعض، لوضع 
«قاعدة» يتحركون على أســاٍس منها، وإّما اللجوء إلى المصادر التشــريعية مباشرًة، ثم النزول إلى 

الواقع على أساس منها. وللطريقتين جوامع، كما أنّ لهما افتراقات واختالفات.
وفي الجوامــع كان هناك اتفاٌق على اعتبــار «الُعرف العامّ» الذي رفعــوه إلى مصاّف المصدر 
الثالث في التشــريع. وفي الجوامع أيضاً كان هنــاك اتفاٌق على اعتبار «التعليــل» في األحكام، أي 

اتخاذ «القياس» في النتيجة آليًة الستنباط األحكام ضمن النزعة التأصيلية القريبة أو البعيدة.
أّما أهــم االفتراقات الناجمة عــن الطريقتين المختلفتين في مقاربة اســتنباط األحكام أو 
إصدارها فتتمثّل في اعتبار القاعدة والُعرف الخاّص لدى فقهاء األحناف، واعتبار االستحسان، 
ـ :  أي تجــاُوز القياس لصالــح الُعرف الخــاّص. ولذلك ظهــرت لديهم ـ أي لــدى األحناف 
المسائل، وهي األْلَصُق بفقه التوّقع. وقد اســتمرت هذه االستحسانات سارية المفعول على مدى 
التاريــخ القديم لفقه األحنــاف بعد أن تجاهلوا أَْصلَهــا الُعرفي الخاّص بالكوفــة أو بفقه أهل 
د بن الحســن الشــيباني ُكتُبه الســتّة، وهي تتضمن مئات المســائل في  ف محمالعراق. فقد أل
مختلــف الموضوعــات. وأقبل الفقهــاء األحناُف بعده على شــرحها بعــد أن اعتبروهــا جوامع 
ِردٍة في «المســائل» من مختلف البيئات  ذلك عبر العصور، مع زيادٍة ُمط ومختصرات، واســتمر
التي انتشــر فيها الفقه الحنفي، بين العراق ومصر، وبالد ما وراء النهر، ثم آســيا الُصغرى، 
والمناطق التي فتحها التُرك في أوروبا، ثم الهند والشــرق اآلسيوي األقصى. وما حد منها غير 
إقدام السلطان العثماني ســليمان القانوني (1520 - 1566م) على إصدار قانون باعتبار الراجح 
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من المذهــب الحنفي في عمل القُضاة؛ من دون أن يختفي ذلك التقليــُد نهائياً (انظر: أنموذج 
ابن عابدين، وكتب الفتاوى الحنفية الكثيرة).

ًال لظهور «فقه التوّقــع» فيه. وذلك من واقع قــول اإلمام مالك  مؤه وقــد كان الفقه المالكــي
باعتبار عمل أهل المدينة أصًال تشــريعياً. وعَمُل أهل المدينة من الُعرف الخاّص، كما ذهب لذلك 
الليُث بنُ ســعد في رده على مالك. وتبدو تلــك اإلمكانيُة التوّقعيُة في تخيرات ســحنون الكثيرة في 
أ» مالك. لكنّ اعتناق المالكية المبكّر للطريقة القياسية تحت تأثير  َنة» التي شرح فيها «موطالمدو»
اإلمام الشــافعي وفقهه، حد من تطور هذه المســألة في المذهب. فما كان المالكيُة يلجأون وبشكٍل 
ون بها ُكتُب  محدود إلى «المســائل» أو المصالح المرســلة أو فقه التوّقع إّال في «النوازل» التي ُيسم
الفتاوى لديهم. لكنّ المالكية ُسرعان ما عادوا لفقه التوّقع تحت وطأة الحاجة لذلك من خالل فقه 

المقاصد، وهذا باٌب آَخُر لصنع الجديد في الفقه، سوف نعوُد إليه في فقرٍة تالية.

لين أيضاً للدخول في فقه التوّقع لســببين؛ أنّ هناك الكثير من المسائل  وقد كان الحنابلُة مؤه
التي لإلمام أحمد فيها قوالن. وألنّ األصل التشــريعي لدى أحمد وتالمذته هو الكتاب، واآلثار. أّما 
ما ليس فيه أَثٌَر يتضمن حكماً أو يمكن من استنباُط ُحْكم بالطريقة القياسية فليس على الفقيه قيٌد 
ر مسائل أحمد من دون  في اإلقبال على االجتهاد فيه. بيد أنّ الجيلين الثاني والثالث من الحنابلة كر
ــع فيها. ثم جاء ابــن عقيل فافتتح عهدًا جديــدًا من االجتهاد في المذهب، لكْن على أســاس  التوس

المصلحة، مثل المالكية. وهذا أمٌر سوف نعود إليه كما سبق القول.

واألَْمــُر لدى الزيدية واإلباضيــة مختلٌف عّما لــدى المذاهب الفقهية األُخــرى، فقد ظهرت 
ل العلم»  لديهم الدولُة في القرنين الثاني والثالث للهجرة، وقد احتاج األمر من جانب فئة «تحم
أن تلجأَ إلى اجتهاداٍت ســريعٍة إّما من طريق المســائل و«الجوابات»، والِسيَر، أو طريق الفتوى. 
وهناك بالفعل اجتهاداٌت مبكّــرةٌ لدى الطرفين ال تعرُفها المذاهب األُخــرى، ويتعلُق بعُضها بفقه 
التوّقع. وهناك تشاُبٌه بين الزيدية واإلباضية من جهة، واألحناف من جهٍة أُخرى، والذين ارتبطوا 
بالدولة العباسية تدريجياً، فأفادوا من فقه التوّقع في العمل لها. ويقول مؤرّخو المذاهب الفقهية: 
عت  إنّ الزيدية واإلباضية تأثروا بالفقه الحنفي، وكانت لدى العديدين منهم ميولٌ معتزليٌة شــج
على الُمضّي في االّتجاه نفســه. بيد أنّ الزيدية عادوا فارتبطوا ارتباطــاً وثيقاً باألصول الفقهية 
الســائدة عند المعتزلة وغيرهم وهي تقول بالقياس. في حين ظلت «المســائُل» معروفًة في كتب 
الفتاوى (= الجوابات) عند اإلباضية. وتعوُد قلُة اســتعمال هذا التقنيــة لدى اإلباضية رغم تواُفر 
شروطها وظروفها؛ إلى ارتباطهم الوثيق في ما يبدو بالِسَير التي َعنَْت بحثاً مستمرًا ومستعادًا عن 

السوابق، وعن العقيدة الصحيحة.
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لَهُ  والمعروف أنّ الشافعيَة ارتبطوا منذ البداية بالطريقة التأصيلية أو التعليلية من خالل ما أص
اإلماُم الشــافعي في «الرســالة» من تحديٍد لمصادر االشــتراع، ومن اعتباره القياس المستند إلى 
الِعلّة، طريقًة وحيدًة في اســتنباط األحكام. وكان الشافعي نفُســه قد كتب رسالًة موضوعها: إبطال 
االستحســان؛ ردًا على أبي حنيفة وأصحابه. ولذلك، ورغم ظهور فقهاء كبار في المذهب الشــافعي 
عبر العصــور، ورغم كثرة كتــب الفتاوى لديهم؛ فإنّ «المســائل» ضئيلة الظهور فــي التأليف لدى 

الشافعية في التجربة اإلسالمية الوسيطة.

وال بد قبل االنتهاء من هذا اإليجاز بشأن التجربة الفقهية في العصور الوسطى اإلسالمية، من 
التعرض لفقه المقاصد باعتباره أحد منافذ «فقه التوّقع» في المرحلة التي نُعالُجها. هناك إحساٌس 
في ســائر المدارس الفقهية في القرن الخامس الهجري/ الثاني عشــر الميــالدي، بظهور نوٍع من 
التأزم فــي حمأة االنهماك بالتمْدرُس والتنظيم. ونســتطيع أن نَلَْمَس ذلك فــي كتاب إمام الحرمين 
الُجوينــي (ـ 478هـ): «غياث األَُمم في التياث الُظلَم»، والذي افتــرض فيه حلولَ زمان تغيب فيه أو 
تتضاءل الشــرعيتان: الفقهية/ الدينية، والسياســية. ثم ينصرُف الجويني لدراسة معالجات أو فقه 
الضرورة عندما يحُصُل ذلــك. والطريف أنه َمر في فقرٍة قصيرٍة ُمــرورًا عابرًا على فكرة المقاصد 
الشــرعية أو الضرورات الشــرعية في صيغتها الُخماســية: الدين والعقل والنفس والنْسل والِملْك. 
والصيغُة نفُســها تتكرر لدى الغزالي في «المستصفى» في فقرٍة قصيرة مأخوذة في الغالب عن إمام 
الحرمين. وفي هذا الوقت بالذات ُيْحدُث ابن عقيــل الحنبلي (ـ 513هـ) االنفجار المعروف في فقه 
المصالح الذي يبلُغُ عنده الذروةَ في عبارٍة دالّة: «حيثما تكوُن المصلحُة َفَثم شــْرعُ اهللا». فالواضح 
أنّ الحنابلة كانوا أقدر مــن غيرهم في الخروج على المأْلوف، ألنّ التمــْدرُس والتقليد المذهبي ما 
كان قد صار قوياً في صفوفهم. ويتكــرر ذلك لدى نجم الدين الطوفي، ولدى ابن تيمية بعد قرنين 
على وفــاة ابن عقيل. وكان الفقيهُ الشــافعي الكبير عز الدين بن عبد الســالم (ـ 665هـ) قد أفرد 
لفكرة المصالح مؤلفاً ســّماه: قواعد األحكام في مصالح األنام. وهؤالء جميعاً انطلقوا في ذلك من 
إحدى طريقتين: إّما اعتبار المصالح أو مبدأ المصلحة من لواحــق القياس (= تحقيق المناط)، أو 
التأكيد على حرية الحركــة في ما ال نص فيه؛ باعتبار أنّ القياس ال يّطرد. أّما الشــاطبي المالكي 
ـ 790هـ) صاحــب «الموافقــات» فإنه بــدأ بدايًة أُخرى إذ ذهــب إلى أنّ الضروريــات الخمس أو  )
نة، ألهداف التشريع  المصالح األساسية الخمس إنما ظهرت نتيجة االستقراء التامّ، في القرآن والس
وغاياته الكبرى. وهذا يعني أنه أراد اعتبار «مقاصد الشــرعية» مظلًّة أو ســْقفاً للعملية التشــريعية 
كلّها، وال تفرقة في ذلك بين المنصوص عليه وغير المنصوص. وقد اختلف الدارسون الُمْحدثون هل 
أراد الشــاطبي اعتبار المقاصد جزءًا من أصول الفقه أو علماً مســتقًال؛ لكــنّ الراجح ـ أنه أرادها 
مات علم األصول؛ في ما ُيْشــبهُ الُموازنة بين الغائيات والتعليليات. وما أحدث الكتاُب  مقدمًة من مقد
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مة التاريــخ لمعاصره ابن خلدون (ـ  هُما، تماماً كما لم ُتحدْث مقدالضجــة والتأثير اللذين يســتحق
808هـ) التأثير الذي تســتحقهُ لعــدة جهات. بيد أنّ الشــاطبي والقرافي وأشــباههما في القرنين 
السابع والثامن للهجرة، ما لقوا من اإلدانة المدرسية من جانب تقليديي المالكية، ما لقيهُ ُكل من 

ابن عقيل والطوفي وابن تيمية من زمالئهما ومعاصريهما في المذهب الحنبلي.
ل إليها الشــاطبي، لو ُحملْت إلى نهاياتها ألطلقت حركًة اجتهاديًة  والواقع أنّ النتائج التي توص
ُكبــرى من جديد، ولصارْت هــي المنهج أو التمهيد لــكل فقٍه ُيعنى برْصد المشــكالت واإلمكانات، 

والتحرك من أجل التغيير في المجالين الرؤيوي واالشتراعي.

٭ ٭ ٭
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هدفت دعوةُ اإلصالح الفقهي في البدء إلى فتح باب االجتهاد. وقد ظلّ الجدال يدور حول هذه 
المسألة ألكثر من نصف قرٍن من الزمان. وقد َمر بمرحلتين.

في المرحلة األُولى: دار جدالٌ كثيٌر بين ُدعاة االجتهاد، وُدعاة التقليد. وقد حاَجَج هؤالء بأنه 
ال حاجة للخروج علــى التقليد؛ ألنّ فيه خروجــاً على هذا المذهب أو ذاك بــدون داع. وفي هذه 
المرحلة توحدت جهود السلفيين واإلصالحيين على رْفض التقليد بل والمذهبية. وأّما في المرحلة 
الثانية، والتي استمرت طويًال، فقد ساد الطاَبُع العملي/ التدبيري، أي التعرض بالعالج للمشكالت 
التي طرحتْها الظواهُر الحديثة. وقــد أثمرت هذه المرحلة ثمارًا كثيرًة في أعيان المســائل وفي 

سائر الفروع.
وفي مطلع المرحلة الثانية هذه عاد الحديُث عن المصالح والمقاصد. تحدث أوالً الوزير خير 
الدين التونسي عن ذلك في مقدمة كتابه «أقوم المســالك» الذي قلد فيه ابنَ خلدون في مقّدمته. 
سات جديدة لرعاية  وكان قْصُدُه من المطالبة بُمراعاة «المصالح» االحتجاج لضرورة استحداث مؤس
الشــأن العامّ واإلصالح والتحديث السياســي. وقد اعتمد في ذلك على نقول ابن قيم الجوزية في 
د بيرم الخامس في رســالته في «السياســة الشــرعية». وهكذا فإنّ  عين»، ونقول محمأعالم الموق»
اإلشــكالية التي حكمته كانت فكــرة الضرورات وليس الضروريات، وفي مســائل الشــأن العام أو 
د عبده عندما زار تونس عام 1885م  اكتشــف محم مؤسسات الدولة، وليس في الشأن الديني. ثم
على أثر نفيه من مصر بســبب مشــاركته في ثورة ُعرابي، أنّ كتاب الموافقات للشاطبي ُطبع هناك 
بمطبعة الدولة عام 1884م، ربما بحسبانه كتاباً في أُصول الفقه أو في السياسة الشرعية. واقترب 
د دليٍل  د عبده ـ اســتنادًا إلى الموافقات ـ من اعتبــار المصلحة أصًال تشــريعياً، وليس مجر محم



أ. د. رضوان السيد 907الفقه اإلسالمي والمستقبل

فرعٍي كما كان عليه الحالُ في «المصالح المرســلة» عند المالكية القُدامى. بيد أنّ اســتخداماته 
سات الدولة وإصالحها لرعاية الشأن  ًة على أمرين: أَْمر تجديد مؤسالعارضة للموافقات ظلّت منْصب
العامّ كمــا فعل التونســي. وأَْمر االحتجاج بالمصالــح والمقاصد ضّد  التقليــد المذهبي الفقهي، 
ونُصــرة االجتهاد. بيد أنّ الــذي حال دون االســتثمار الُمْجدي لفقه المقاصــد أو فكرتها من أجل 
التغيير والتجديــد في أصول الفقه، وليس في فقــه الفروع فقط؛ ما كان اســتنفاَدها في مصارعة 
التقليد أو في شــرعنه اإلصالح السياســي؛ بل التخوفات والتحفظات التي ظهرت في العشــرينات 
والثالثينات من القرن العشرين أن ُتســتخدَم فكرةُ المقاصد لتَجاُوز النصوص واألحكام الشرعية. 
فالمعروف أنّ رشــيد رضا الــذي كان قد تمّدح طويــًال بالمقاصد في «المنار» فــي مطالع القرن 
العشــرين، عمد في عشرينات القرن المذكور إلى نشر كتاب الشــاطبي اآلَخر «االعتصام»، والذي 
َتُســوُدُه أفكاٌر ومأثــوراٌت اّتباعيٌة قويٌة في مواجهة الِبَدع والمســتجدات واألعراف التي ليســت لها 
أُصولٌ شرعية. وهكذا ففي ِخَضم صعود حركة اإلحياء اإلسالمي سادت فكرة التأصيل أو البحث عن 
أصٍل شــرعٍي نصي لشْجب الظواهر المســتنكَرة أو استحســان األخرى التي يمكنُ الموافقُة عليها. 
وبذلك ما عاد هنــاك اهتماٌم ملحوٌظ باإلفادة اجتهادياً مما ال نص فيه، وعادت التعليليُة القياســيُة 
للتحكم في العمليــات االجتهادية الجزئية لــدى التقليديين، كما ســيطرت التأصيليُة النصيُة لدى 

السلفيين واإلحيائيين اآلخرين.

على أنّ فكرتي اإلصــالح والتجديد الفقهي والديني ما انتهتا نتيجة حوائل التشــدد والحداثة، 
فاستمر الفقهاءُ اإلصالحيون في اإلنتاج الِفْقهي الغزير خالل القرن العشرين، لكنه كان في الغالب 
األعــّم رْكضاً وراء المشــكالت الحاصلة إليجاد عالجات أو مســكنات لها؛ وليس اســتباقاً للقضايا 

والمشكالت، من ضمن رؤيٍة مستقبلية.

وصحيٌح أنّ الفقيه استطاع كْســر الحاجز التقليدي بين الفقهي والسياسي، فتحّدث واجتهد في 
مســائل الشــأن العامّ أيضاً. لكنه وهو يفعُل ذلك كان قد فقد ســلطتَه التشــريعية لصالح الدولة 
ســاتها، وما بقي له غير دوٍر استشــاري في فقــه األحوال الشــخصية. كما بقيت له  الحديثة ومؤس

المهمتان األُْخريان: مهمة التعليم، ومهمة الفتوى.

وعندما ظهــرت فكرة «النظام الشــامل» لدى اإلســالميين؛ أســهم الفقيه المســلم المعاصر 
إســهاماٍت معتبرًة في تدعيم هذه الفكرة بالتأليف في الشــؤون الدســتورية، والعالقة بين الشريعة 

والقانون، والمسائل المالية واالقتصادية.
وهكذا يمكن القولُ إنّ الفقيه المسلم أسهَم في القرن العشرين، وبطرائق االجتهاد الجزئي في 

مجاالٍتٍ شتّى وواسعة، يمكن تركيُزها في األجناس أو األنواع التالية:
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التأليــف المنهجي في الدفاع عــن االجتهاد. وهــي مؤلفاٌت ال تزال مســتمرةَ الصدور حتى  –
اليــوم. وهذا مع أنّ أحــدًا ما عاد يدافُع عــن التقليد أو حتى عن المذهبيــة. ويلتحق بذلك 

الكتب الكثيرة المؤلفة في أصول الفقه بالطريقة المدرسية.
التأليف فــي قضايا الحياتين الخاصــة والعاّمة. وهــذه المؤلفات تتخذ فــي الغالب طابعاً  –

مدرسياً أو إرشادياً، وتتناول الحياة الشــعائرية، أو القيم والتنظيمات التي ينبغي أن تحكم 
الحياة العامة.

التأليف في تصحيح المفاهيم، وفي نشــر المفاهيم الصحيحة في مســائل شــتّى في الحياة  –
المعاصرة. وقد تضيُق تلك المؤلفات فتكون بمثابة فتاوى، أو تتّســع لتعرض أُُفقاً جديدًا في 

مسائل كثيرة.
التأليف فــي قضايا النظام اإلســالمي الشــامل. وتتناول تلــك المؤلفات مســائل تاريخية  –

ودستورية واجتماعية واقتصادية.
التأليف بالطرائق المقارنة بين اإلســالم والغــرب. ويغلُب على تلك المؤلفــات في الغالب  –

الطابع االنتقادي للحضارة الغربية، والتقريظي للقيم والممارسات اإلسالمية.
وفي العقدين األخيرين عاد التأليف الكثير عن المقاصد الشــرعية أو مقاصد الشـــريعة.  –

والذين يكتبون في ذلك ينتمون إّما إلى جماعات اإلسالم السياسي، أو الفقهاء المدرسيين. 
وهذا النوع من التأليف هــو األُُفُق الوحيد الذي ُتِطل بعُض الكتابات فيه على «فقه التوّقع»؛ 
وذلك لجهتين: لجهــة قراءة أو تحليل اإلمكانات التي تحتويهــا الغائيُة األخالقيُة والوظيفيُة 

للشريعة، ولجهة التوجه المستقبلي الذي تحتوي عليه تلك الدراسات.

٭ ٭ ٭
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انصبت جهود الفقهاء والمتفقهين في العقدين األخيرين إذًا على محاولة اســتقبال الجديد من 
خالل فقه المقاصد، الذين اســتخدموا للتعبير عنه عدة مصطلحات، مثل الفقه االفتراضي أو الفقه 
التقديري أو فقه األَولويات. بيد أنّ المتفكّرين في الضرورات واألَولويات ما كانوا في الغالب األعّم 
على بينٍة باالحتياجات، وال كانوا على بينٍة بعالقة الوظائف التي وضعوها ألنفُسهم باألُخرى التقليدية. 
وبعبارٍة أُخرى: َمْن هو الفقيه؟ وما هي الوظائف التي يفترُضها لنفســه ومهنتــه؟ فالفقيه التقليدي 
كان يمتلك خمس وظائف أساســية: إرشــاد المســلمين في عباداتهم، والتعليم، والفتوى، والتشريع، 

واإلسهام في تحديد عالقات المسلمين باألُمم واألديان األُخرى.
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والمعروف أنه في القرن العشــرين بالــذات تضاءلت مهمات الفقيه في االشــتراع، كما تراجعت 
إسهاماُتهُ في مجاالت عالئق المسلمين باألُمم واألديان والثقافات األُخرى. وبعُض هذه المهمات تولتها 
الدولُة الوطنيُة ِبمؤسســاتها الحديثة، والبعُض اآلَخر تولته فئاٌت ثقافيٌة وسياســيٌة أُخرى. ولذلك لم 
يبق مسلماً للفقيه بغير اإلرشاد في العبادات، والتعليم الديني، وفتاوى الحلّ والحرمة. وما سلم الفقيه 
المذهبي واآلَخر اإلصالحي في البدايــة بتضاؤل المهمات والســلُطات أو الصالحيات. وظل يكتب في 
بعض المجاالت التي تراجعت صالحياُتهُ فيها. وكان عبد اهللا العروي قد تصور في الستينات من القرن 
الماضي، استنادًا إلى مشروعات ومطامح الفقيه اإلصالحي في مطلع القرن العشرين، أنّ الفقيه صار 
هو مثقف األزمنة الحديثــة. بيد أنّ ذلك لم يكن صحيحــاً، إذ لم تُعْد حتّــى للفقيه اإلصالحي غير 
المهمات التعبدية وشبه التعبدية، التي تسري عليها أحكاُم الِحلّ والحرمة. والواقُع أنّ العودة لالهتمام 
بالمقاصد تحت هذا االسم تارًة، وتحت اســم فقه األولويات تارًة أُخرى، هذه العودة تنتمي إلى حقبٍة 
جديــدٍة غير حقبة االنكماش والمســائل التعبدية. فاإلســالُم السياســي هو الذي حمــل فكرة النظام 
اإلسالمّي الشامل، فاستدعى ذلك من الفقيه اإلحيائي الجديد، وليس التقليدي/المذهبي أو اإلصالحي 
العــودة لالهتمام بكلّ تلــك القضايا التي مضى علــى هجرانها له أو هجرانه لهــا حوالَى القرن من 
الزمان، ومن ضمن ذلك التخطيط واالشتراع في الشأنين االجتماعي واالقتصادي، والكتابة في طبيعة 
النظام السياسي اإلسالمي، واالهتمام بالعالئق مع األُمم والثقافات والديانات األُخرى. على أنّ الفقيه 
ة لذلك. وعلى  ها بإدارة الشأن العام، ما كان يمتلك الُعدالجديد الُمْقبَل بحماٍس على مهمات تتعلُق ُكل
ســبيل المثال؛ فإنّ فكرة البنك الالربوي أو المصارف اإلسالمية، كانت تقتضي معرفًة واسعًة بالنظام 
المصرفــي والمالي الحديث واْلُمعاصر، وما كان يمكنُ التصّدي لهــا بمعارف الكتب الفقهية القديمة 
واجتهاداتها في الربا والغََرر وعقود الشركات. وحتى اآلن، بعد ثالثة عقوٍد على التجربة، ال يزيُد عدُد 
ون أنفَُسهُم «خبراء» على العشرات في سائر أنحاء ديار اإلسالم؛ في حين تدورُ في النظام  الذين ُيسم
المصرفي اإلسالمي مئاُت المليارات من الدوالرات. وقد رأيُت البعَض يعتبر ذلك أمرًا إيجابياً. بمعنى 
أنّ المقصود كان شــرعنة هذا النوع من المعامالت المصرفية في عيون المتدينين من المسلمين، وقد 
ق كثيرون ذلــك، بدليل ضخامة المبالغ المالية التي صبت في هــذا النوع من المصارف، وهكذا  صد
فإنّ الغرَض تحقق! وال أحســُب أنّ الفقيه المصرفي المســلم يرضى أن تكوَن هذه وظيفته، رغم أنها 

نُ له بعضاً من الدْخل والتنفذ في مجاٍل كان قد فقد تأثيره فيه منذ زمٍن طويل. تؤم

علــى أنّ هذا النوع الذي تؤثّر فيه المعرفُة التقنيُة التي ما اســتطاع الفقيــه تملكَها حتى اآلن، 
ال يبدو شــديَد الخطــورة، إذا قورن باالفتقار إلــى معارَف أُخــرى تتعلُّق أكثر بالمفاهيــم العميقة، 
وال تتصل بالضرورة بشــكٍل مباشــٍر بقضايا الحلّ والُحْرمة. وذلك من مثل مفاهيم كبرى كالشريعة 
والقانــون، وكالدولة الدينية أو اإلســالمية، واألُخرى المدنية أو العلمانيــة، وأخيرًا من مثل الحوار 
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اإلسالمي/المسيحي، أو عالئق اإلسالم والمســلمين بالثقافات العالمية؛ ففي هذه األُمور ُكلها تعاَمَل 
الفقيه مع القضايا مثلما كان يتعامُل مع مسائل الِحلّ والحرمة في العبادات أو الُمعامالت. أّما فقهاءُ 

اإلسالم السياسي فقد تعاملوا معها وال يزالون تعاُمًال أيديولوجياً.

وهكذا فإنّ لدينا هنا وضعاً جديدًا ناجماً عن أمرين: العالم الحديث والمعاصر بظواهره الجديدة 
والكثيرة والمتشــابكة والمعقدة، وفكرة النظام الشـــامل التي فرضها اإلســالميون لمواجهة مشكالت 
الحداثة كلّها، ووجد الفقيهُ المجتهُد أو األيديولوجي اإلسالمي نفَسه مضطرًا للخوض في غماِرها ومن 

ت من إمكاِنها الثقافُة المنكفئة والمنكمشة للفقهاء. دها األَيديولوجيون، وحد المنطلقات التي حد

واألَْمــُر في مجالنا الديني والحضاري مختلــٌف عّما كان عليه األَْمُر عندمــا واَجه اليابانيون بل 
ومســلمو القرن التاسع عشــر لمســائل وتحديات الحداثة. فاليابانيون كانت لديهم تقاليُد وأعراف 
وليس ديناً كالدين اإلسالمي، ومع ذلك فإنّ تعاُوناً قوياً انطلق بين القائمين على األعراف واآلخرين 
القائمين على الشــأن السياســي والعامّ. أّما المســلمون في عصر التنظيمات العثماني ـ على سبيل 
المثال ـ فإن الدولَة أطلقت مشــروعاً نهضوياً تحديثياً، وانضم إليها فيه علماءُ ُكُثر، ما كان كثيرون 
منهم يرون ضرورًة لإلصالح الديني. أما الذين رأَوا تلك الضــرورة فإنهم كانوا يجدون تفهماً من 

ر، ودعماً أو حيادًا على األقلّ. أُولي األَْمْ

لكْن منذ عشــرينات القرن العشــرين المنقضي كان هناك انكفاءٌ من جانب العلماء أمام سيل 
المتغيّرات، واقتصــاٌر على العناية بالشــؤون التعبدية ومــا اّتصل بها. أما في الجوانب التشــريعية 
والسياســية وقضايا الشــأن العام والعالقة بالعالم فما عادت هناك شــراكٌة بين الطرفين باستثناء 
مدونــات األحوال الشــخصية. ومع ذلك فــإنّ الدولــَة الوطنيَة العربيــة وغير العربيــة، ما تركت 
ثة وشــأنَها؛ بل زادْت من الضغوط عليها بحجة أنها تشــكّل  ســات الدينية التقليدية أو المحد المؤس
عائقاً أمام التحديث والعصرنة. ولذلك جاءت ظاهرةُ اإلحياء اإلســالمي بمثابة انفجاٍر يريُد تدمير 
كل ما اعتبره حداثًة ُمِخلًة بشرعية اإلسالم، وشرعية سواِده االجتماعي واألخالقي فالسياسي. وبذلك 
فإن فكرةَ النظام الشــامل الناقض لكل الموجود والقائم، إنما جاءت لَجْرف كل ما صنعه القرنان 

الماضيان في دياِرنا، ولطرح نظامٍ شامٍل وبديٍل للمسلمين وللعالَم!

وهكذا فقد نشب صراعٌ بين الدولة والدين أو رجاالت اإلسالم السياسي، ومن انضم إليهم من 
سة الدينية. وهذا االنضماُم ليس ضرورياً أن يتجلى في صورة انتماٍء من جانب الفقهاء أو  أهل المؤس
العلماء إلى األحزاب أو الحركات السياســية اإلســالمية؛ بــل تمثَل غالباً باعتنــاق نفس المفاهيم، 
والعمل على تســويدها بالكتابة األَيديولوجية أو الفقهية فيها، وسط فوضى مفهومية، وضآلة معرفية 

ضرْبنا أمثلًة عليها في ما سبق من حديث.
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لدينا إذًا، وفي خاتمة الحديث معطيات ووقائع. المعطياُت تقولُ إنّ الفقيه المسلم يمارُس اليوم 
مهماٍت ثالثاً ال يزالُ التسليُم له بها جارياً على أَوسع نطاق: إرشاُد الناس إلى كيفية أداء عباداتهم، 
وممارســة التعليم الديني وما اّتصــل به، وإفتاء الناس في الشــؤون التعبدية ومــا اّتصل بها. وهي 
مهمات ذات طبيعة دينية تعبدية ورمزية. ويتوافر فيها الُبعد التكليفي والِحْســبي. أّما الوقائع فتقول 
إنّ الفقيه صار يكتب ويفتي في كلّ الشــؤون، وحتّى تلك التي ال مجالَ لمسائل الحلّ والُحرمة فيها. 
وقد بدأ يخُرُج من أَْســر أَيديولوجيا اإلحيائيين، ورجاالت اإلســالم السياســي. كما بــدأ ُيِطل على 
مشارف الفقه التقديري من خالل فقه األَولويات، أو فقه المقاصد. والذي أراُه ـ واستنادًا إلى وقائع 
وتجارب القرن العشرين المنقضي ـ أنّ مســتقبله ومستقبلَنا رهنٌ بالمهمات الثالث المسلم لنا بها، 
وبمهمٍة رابعــٍة كبرى طال إهمالُنا لها رغم أنها كانت في أصل الفقه اإلســالمي األول وهي: المهمة 
األخالقيُة والقيميُة التي تتّصل بفهمنا لعالئقنا بديننا وأمِتنا، وبالتالي عالئقنا بالثقافات والديانات 
األُخــرى في العالم الُمعاصر. أّمــا المهّماُت األُخرى المتعلقة بالدولة والشــأن العــام، فال أرى أنّ 

مهماِتنا فيها تزيُد على مهمات أي ُمواطٍن آَخر؛ بغّض النظر عّما يقوله اإلسالميون ويدُعون إليه.
وفي المهمات الثالث األُولى بذل العلماءُ المســلمون في األزمنة الحديثة جهودًا كبرى، وال تحتاُج 
أدواُتهم إلى تغييٍر كثيٍر إضافي. أّما المهمات التربويُة األخالقيُة والرمزيُة بالداخل، ومع العالم؛ فإنها 
محتاجٌة إلى معارَف كبرى وواســعة، ومحتاجٌة بدرجــٍة أكبر إلى جالٍء مفهومي فــي الطبائع المتغيّرة 
للمجتمعات واألُمم والثقافــات والديانات، وكيفيات صياغة عالقاٍت أُخرى، في ظلّ المشــروع العالَمي 
لإلســالم. هذه المعارُف والمفاهيــُم ال ُتفيُد فيها كثيــرًا القواعُد األصوليــة، وال القواعُد اللغوية في 
أصول الفقه، وال منظومات دار الحرب ودار اإلسالم، وأهل الذمة، وال أدبياُت الرّد على النصارى. إنّ 
المجال األخالقي والقيمي والرمزي، ال نستطيع اإلفادة فيه مما جرى من تحديٍث في األدوات واآلليات؛ 
ألنها أُموٌر ال تخضُع لمقاييس الِحلّ والحرمة؛ بل تحتاج للجالء المعرفي والمفهومي، واإلدراك العميق 
لمجريات العالم الُمعاصر. وعنــواُن األولويات أو المقاصد صالٌح باعتبــاره عنواناً ال أكثر، أّما كيف 
تتحدد المقاصــد، وكيف تتحدد األَولويات في الفقــه التقديري أو فقه التوّقع في الشــؤون األخالقية 

والقيمية والرمزية؛ فتحتاج إلى نظٍر في النفس وفي اآلفاق، كما جاء في الذْكر الحكيم.
وهــذه مهمٌة جليلــٌة وجديدةٌ، علينــا أن نُِعد أنفَُســنا لها، كمــا فعل المتفقهون فــي الديانات 

والثقافات األُخرى:
قريـــٌب ولكـــْن دون ذلـــك أهـواُلفيـــا داَرهـــا باْلَحيـــف إن مزاَرهـا
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كنت وددت من األستاذ معتز أن يرد علَى الحداثيين بذكر الضوابط والشروط التي اعتمد عليها 
العلماء في تحديد مقومات أهلية االجتهاد.

الشــيء الثاني ال أوافقه عليه في جعل الفقيــه غير األصولي، وهذا على حســب التأثر بالواقع 
المعاصر حيــث يفصلون بينهما، وهذه التجزئة فــي الحقيقة تجب محاربتهــا، وال ينبغي للعالم في 
الشريعة إال أن يكون قد جمع َهِذه العلوم الشرعية كلها من فقه وتفسير وحديث ولغة وغيرها إضافة 
إلَى معرفة حياته المعاصرة، وهذا التأثر بالوضــع المتردي في عصر االنحطاط، من إطالق الفقيه 

علَى المفتي فقط، واألصل أَن الفقيه يطلق علَى المجتهد.
لنا فيها ـ نحن  وفي محاضرة د. رضــوان تفكير مبدع في جوالته بيــن المدارس الفقهيــة، وحم
فقهــاء العصر ـ مهمة جديدة ينبغــي التأهل إليها، ونتطلع إلَى إقامة دولة إســالمية معاصرة ضمن 
المنطلقــات المذكــورة، دون انتماء إلَى حزب أو مذهــب معين؛ لكن أخالفه فــي أَن أئمة المذاهب 
وعلماء الشرع في الماضي حيل بينهم وبين َتحقيق َهِذه الغاية، وحققها الزيدية في اليمن واإلباضية 
في ُعمان والجزائر، وقد تدخلتا في إنشــاء المدرسة السياسية في السلطة، وأما بقية المذاهب فقد 
تعرض أئمتها لألذى من قبل الســلطات الجائرة حتى ال يتدخلوا في الشــؤون السياسية، ولكن من 
مهمات العالم المجتهد المبدع أن يقوم بمهمــة إقامة الدين، وتطورات َهِذه المدارس ووصولها إلَى 
قمة العطاء واإلبداع تجعلنا نتطلع إلَى فقه التوّقع، وهو غاية كل فقيه، حيث يستنير بآفاق المستقبل، 

وإعداد العدة للقضايا الشاغلة له في المستقبل.
وذكره الشاطبي أَنه أبدع في فقه المقاصد، لكن الذي كان له الفضل في هَذا الفن هو اإلمام 
ل فيه، ثم جاء بعده العز بن عبد الســالم، ثم جاء الشاطبي واشتهر بها،  ل وفص الجويني الذي أص

ونشكر د. رضوان علَى َهِذه التطلعات رغم اختالفنا معه في التوصيف.
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ا يعجبني في هَذيــن البحثين النزعة التركيبية التي تجمع أفــكارا جزئية لتقيم بناء كامًال.  ِمم
ولي بعض الهوامش أقدمها لألســتاذ معتز وهي: إن النتائج ســتظل موقتة حتى يرجع إلَى المصادر 
األولى في نشــأة مصطلح الفقه، وقد كان في عصر الصحابة بمعنى الفقــه في الدين كما جاء في 
القرآن الكريــم: ﴿ ¿ Ã Â Á À ... ﴾ وحديث: «من يرد اهللا بـــه خيراً يفقهه في الدين»، 
وفي ظل هَذا الفقه العــام هناك بعض الميزات، وهناك فقهاء الصحابــة كعمر وزيد وعلي وغيرهم 
ن وضع أسســاً لهذا الفقه في عهدهم. ولما تنتقل المســألة من فقيه إلَــى آخر حتى تصل عمر  ِمم
ويقال له: لم ال تفتي فيها برأيك وأنت أمير المؤمنين؟ فيقول: وإني أردك إلَى نص، وإذا أفتيت لك 
برأيي فإن الرأي شــرع. وكذلك ارتباط الفقه بالقضاء يجعل األمر يرجــع الفقه إلَى العصر األول. 
وفي المناقشــات التي كانت تتم بيــن األوائل حضور الواقــع فيها كان قليًال، إال في تقســيم أرض 

السواد في عهد عمر، والمستجدات كانت قليلة.
قد تساءل د. رضوان عن عالقة المالكية بفقه الواقع وعمل أهل المدينة، وقد كان اإلمام مالك 
ن كرهوا فقه التوّقع  له النزعة العملية، وكان يقول: نحن ال نحب الكالم إال ما تحته عمل، وكان ِمم
ويقول: دعوها أو انتظروا حتى تقع. ومن ضيق في مفهوم البدعة جعلها في ما يتعلق بمسائل العقائد، 

أما المسائل العملية فال تعد بدعة.
مسألة ظهور النظام الشامل ســنة 1960 وما بعدها وارتباطها بنظام معين، ولكن َهِذه الفكرة 
في الحقيقة ظهرت منذ سقوط الدولة العثمانية؛ ألن المسلمين كانوا يتوقعون أَن اإلسالم كان مطبقاً 
في دولة الخالفة الكبرى، لكن بمجرد ســقوطها بدأت تظهر األفكار العلمانيــة القادمة من العالم 
الغربي ثم طبقت في تركيا، أو الدعوات النظريــة التي ظهرت في مقاالت علي عبد اهللا رازق ـ علَى 
ـ ، وتقــدم التيار اآلخر فــي إعطاء نظريات لقيام نظام شــامل محصور في مســائل  ســبيل المثال 

العبادات وغيرها.
والقول بأن الفقهاء لم يهتموا بالسياسة، لكن الفقهاء بحثوا هَذا في مباحث اإلمامة الذي نقل 

إلَى علم الكالم. وكنت رجوت أن يشار إلَى الشيعة في الدولة الصفوية في هذا األمر.
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أضيف بعض األمور الفنية لألستاذ معتز، األول يتعلق بقوله إن الفترة األولى لم تشهد اهتماماً 
كبيرًا بالتفكير األصولي، وأريد هنا الفصل بين أمرين: الظاهرة األصولية وعلم األصول؛ فالظاهرة 
األصولية نشــأت منذ عهد النبي ژ ، وترتيب علم األصول في بنائه األصولي جاء توقيفياً بالنسبة 
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ا أرسله إلَى اليمن، وكذلك فهمهم  للمصادر األصلية وليس اجتهادياً، وذلك في حديثه ژ لمعاذ لَم
ا أرسلهم في غزوة بني قريظة «ال يصلين أحدكم العصر إال في بني قريظة»؛ فالظاهرة  لألوامر لَم

ا جعلنا ندرس األصول عند كبار الصحابة. األصولية ومباحثها نشأت وسبقت منذ القرن األول ِمم
واألمــر الثاني: في الصلة بيــن النّص والواقع، قــد يترتب عليها غيــاب محل فال يوجد 
تطبيــق الحكم، لكن أن يوجد للواقع قــدرة علَى التعطيل، فهذا األمر مــن الناحية األصولية 

يحتاج إلَى مراجعة.
ا ورقة د. رضوان فأســتطيع تقســيمها إلَى أمريــن: األول: علم نضج حتــى احترق يعني أنه  وأَم
 ال يحتاج إلَى مجادلة كبيرة ومحاورة، وهو هَذا األفق االســتراتيجي الذي حلق فيه وكلنا معه؛ في أَن
هنــاك وظائف جديدة ينبغي أن يقوم بها فقهاء األمة، وهي من المهمات الضرورية التي ال يقوم بها 
عنها غيرهم، ولكن تبقــى التفاصيل، مثًال عند الربــط بين ظهور فقه التوّقع ومدرســتين من علم 
األصول (الكالمية واألحناف)، وهذا الربط يحتاج إلَى توصيف تاريخي؛ ألن مدرسة القائمين بالرأي 
الذين أسهموا في تقعيد فقه أبي حنيفة كانوا يكرهون فقه التوّقع، بينما عدم القائلين به لديهم هذا 

الفقه؛ فالمسألة تحتاج إلَى توثيق تاريخي.
واألمر الثاني: العالقة بين ظهــور فكرة المصلحة والفقه العملي، خاصة أَنها طرحت بالشــكل 
التي طرحها الطوفي بطرح ابن عقيل الحنبلي، ولو لم يطرحها لَما توقف المعارضون عن الرد علَى 
الطوفي، وكتاب الفنون ال يصلــح أن يكون توثيقاً بحد ذاته لكافــة اآلراء األصولية عند ابن عقيل، 

وخاصة أَن لدينا كتابه الواضح في علم األصول.
د عبده بكتاب الموافقات ثــم فهمه له وربط ذلك بزيارته لتونس  واألمر الثالث: في صلة محم
1884م، والصحيح أَن صلته بالكتاب كانت ســابقة عندما كان الطلبة المغاربة يتداولون نسخة منها 
رديئة بينهم في األزهر، وقد تكون صلته بالمطبوع ال علَى الكتاب نفسه عند زيارته لتونس صحيحة.

أمر آخر: في مــا يتعلق بالفهــم المقاصدي وتطوره، فإننــا ال نتصور أَن المذاهب اإلســالمية 
انطلقــت في هَذا اإلطار المقاصدي، وربما اإلمام الشــافعي أســس لها في مفهومين في الرســالة، 
مفهوم المعاني ومفهوم السياق، وإذا لم نطور المفهومين ال نستطيع أن نلم بنشأة المقاصد وتطورها 

عبر المذاهب اإلسالمية المختلفة.
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أتجه إلَى نقطة محددة وهو القســم الرابع من العرض الذي استمعنا إليه من د. رضوان، ونرى 
ل ما اســتمعت إليه علَــى الذي قرأته؛ ألن فيه  ن، وأفضالمســموع غير المكتوب والفرق بينهما بي أَن
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دعوة إلَى نقاش خصب، ووظيفة الفقهاء اليوم، وحول ما أسميه الصلة بين اإلسالم والدولة المدنية 
(وهي الترجمة الحقيقية لالئيكية متجنباً الترجمة السيئة المسماة العلمانية).

أنا متفق معك في الخط العام الذي رســمته للســلفية، وال شك أَن الســيد رشيد رضا قد تنكب 
د عبده بشــهادة تعليقاته علَى رســالة التوحيد وتعليقاته علَى كتاب  الطريق الذي ســلكه شــيخه محم
مة: النزعة االرتدادية أو النكوصية، كما تبين  اإلسالم والنصرانية، وقد ســميت ذلك في ورقتي المقد
لي ذلــك في كتابه «نداء للجنس اللطيف في المســاواة بيــن الرجل والمرأة»، لكــن أين المالحظة 
واالختالف؟ أنا ال أتفق معك في هَذا االنتشار والغزو الكبير لفقه المقاصد والنزعة المقاصدية عند 
َهِذه الحركات اإلسالمية، وأقول بكل صراحة حركات اإلسالم السياسي ـ وأستخدم هَذا المصطلح كما 
يسميه النحاة بالمفرد الذي ينوب عن الجمع ـ وهي تيارات متعددة، ويبدو لي ابتداء هَذا اإلشكال مع 
د الغزالي والســباعي في الشــام وغيرهم، لكن هَذا  د خالد ومحم حســن البنا وتالمذته وخالد محم
المنحى الذي يريد أن ينقل اهتمامــات الفقه واهتمامات الفقهاء إلَى ما ليس لهم، وإلى َهِذه النظرة 
الشمولية التي جعلتهم ـ كما قال ابن خلدون ـ يذهلون عن المقاصد األصلية، يبدو لي أَن حركات الغلو 
في اإلســالم السياســي أدارت ظهرها كلية للشــاطبي وفقه المقاصد جملة وتفصيًال، وأقصد بالغالة 
الســيد قطب وشــيعته الذين جاؤوا من بعده، أي كل القائلين بالثنائية المطلقة، كاإلسالم في مقابل 
الجاهليــة، وعند هؤالء تختفي النظــرة المقاصدية؛ ولكن أؤيدك بأننا في حاجة إلَى مراجعة شــاملة 

لمسؤولية الفقهاء، وفي حاجة إلَى فك االشتباك واالرتباط من َهِذه الحركات بين الغلو والفقه.

وأعيب علَى الفقهاء من حيث انصرافهم عما ذكرت بإدراك أو بغير إدراك يقدمون لهؤالء الغالة 
ســندًا نظرياً لســكوتهم عن ســلوكياتهم التي يرونها ويســمعونها، وهنــا تقع الوظيفــة األخالقية 

والمسؤولية الدينية في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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أوًال: وظيفة الفقيه، كنت أتمنى ســماع تشــخيص دور الفقيه في حياة األمــة وتراجعه في هَذا 
العصــر اجتماعياً وسياســياً، بغض النظر عــن مذهبه. وكيف يعــود الفقيه إلَى دوره فــي ظل َهِذه 

األوضاع االجتماعية والعولمة، والحرية، وكثرة وسائل االتصاالت وغيرها.
ثانياً: ما يتصل بالتنظير والتطبيق في الفقه؛ إذ إن الفقه اإلباضي يتالزم بين التنظير والتطبيق 
وال ينفصالن، وكان فقهاً واقعياً عبر التاريخ متناسباً مع مراحل التاريخ المختلفة، ففي الفقه السياسي 
مســالك الدين، وفي الحياة االجتماعية ما ســمي باألعراف االجتماعية، وما وجد نظــام العزابة في 

المغرب إال من أجل الحفاظ علَى سلطة الجماعة والروابط االجتماعية واالقتصادية وغيرها.
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ثالثاً: ما يتعلــق بإتاحة قيام دولــة لإلباضية والزيديــة بخالف غيرهم مــن المذاهب، وهذا 
نة هم الذين أتيحت لهم الفرصة أكثر، وكانت لهم دول كثيرة كالدولة  ال يصح واقعيا؛ ألن أهل الس
 األموية والعباســية واأليوبية وآخرها العثمانية، فأين َهِذه الــدول مقارنة بدول المذهبين؛ ويظهر أَن
ســبب تراجع ذلك في الفقه السني ما وقع من عزل الفقيه عن السياســة في مرحلة مبكرة، بحكم 
الروايات والفتاوى وغيرها، أما في الفقهين اإلباضي والزيدي فالفقيه متالزم مع السياسة ال ينفك 
عنها أبدا، فظهر فيهما الفقه السياســي مبكرًا، والقواعد السياســية التي تجعل الفقيه حاكماً علَى 

األمير واألمير حاكماً علَى الرعية.
الع علَى التجربة اإلباضية خالل 1400 ســنة في جميع  ومن هذا المنبر أدعــو العلماء إلَى االط
جوانبها الفقهية واألصولية واالجتماعية والسياسية وغيرها، والمصادر متاحة لذلك. كما أدعو وزارة 
األوقاف الموقرة أن تنقل كتب المذهب اإلباضي مــن األوراق إلَى األقراص وتوزعها على أهل العلم 

حتى تكون وسيلة للتواصل واإلفادة.

٭ ٭ ٭
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أشــكر المعلقين، وال أرى أي اختالف لألوراق مع ما عرضت، فهي تدخل بتعبير األصوليين في 
بيان ما أجمل، وأزيد األمر إيضاحاً في ثالثة أمور:

األول: في التفريق بين الفقيه واألصولي، وهذا التفريق فني، وهو موجود في كتب األصول، أي 
تفريق في النظر ال في األشخاص، وقد أتيت بنص للسبكي يشرح ويفرق ما بين النظرين.

الثاني: تحدثت في الورقة عن بداية الصناعة الفقهية، وعن البذور األولى للصناعة األصولية، 
ـ ، وقد كان ذلك التفكير الفقهي واألصولي لتلك  وأتحدث عن العلوم كصنائع ـ كما قال ابن خلدون 

العلوم في ذلك الوقت نعم، أما كصناعة فال.

الثالث: في ما يتعلق بين النّص والواقع؛ فلم يكن الواقع غائباً؛ ألنه محل التطبيق عند األصولي 
والفقيه، لكن لم أتحــدث عن الواقع بهذا المعنــى، وإنما تحدثت عن الواقــع كأحد أدلة ومصادر 

التشريع، أو أحد المصوغات الفقهية واألصولية.

الرابع: في تشخيص دور الفقيه وهو شديد األهمية، لكن تحدثت عنه بتفصيل في ندوة التقنين 
والتجديد الماضية بعنوان: «الفقيه واألزمنة المتغيرة»، فلم أســتطع تكرار الموضوع. أما كيف يعود 

الفقيه إلَى دوره فيحتاج إلَى تفصيل ليس محله اآلن.

:ó«°ùdG  ¿Gƒ°VQ .O  ÜGƒL

ليس هناك فرق بيــن المقول والمكتوب كما قال د. ســعيد؛ وإنما فــي المكتوب كنت أكثر 
وضوحاً، والكتابة العلمية مقيدة للكاتب بخالف الحديث، وأوافقه علَى ما قال في مسألة الفقه 
والدولة، وقصدت القــول بأن الفقيه العقائدي كالزيدي واإلباضــي كانت عنده تحديات تحتاج 
إلَى مسائل وسياسات مالية واجتماعية وسياســية حربية، واستجاب لها الفقيه، كما فعل هارون 
ا عينه  د بن الحســن لَم الرشــيد عندما جاء بأبي يوســف قاضياً فكتب له كتاب الخراج، ومحم
قاضيــاً للري كتب له كتاب الســير، وكنت أقصد أَن َهِذه األمور من شــأنها دفــع الفقهاء إلَى 
االهتمام بالشؤون السياسية والعملية، وهي أدنى إلَى فقه التوّقع، أي ينتظر المشكالت ويخطط 
لها بناء علَى تكليف السلطان له وتعاونه معه، ولذلك كنت أنتظر من فقهاء الزيدية واإلباضية 
ا فعلوا، والذي أثار انتباهي الرجل الفقيه الزاهد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة يكتب  أكثر ِمم
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كتاباً في الــزكاة أو الخراج أو فــي أموال أهل الذمــة، وكل َهِذه المســائل ال تخطر ببال من 
ال يســأل في ما يتعلق بالدولة، وهكذا فإنني متأكد أَن أبا يوسف لو لم يكلفه الرشيد لَما كتب 
شيئاً في الخراج.. وهذا كله لم أقصد أَن الفقهاء لم يكونوا يؤثرون علَى الدولة، بل قصدت أَنه 
ــا فعلوه، ويندفعــوا للتفكير؛ ألنهم  من الواجب أن يكونــوا أكثر تأثيرًا في الشــؤون العامة ِمم
مكلفون بذلك، وقد تأخــروا كثيرا حتى جاء الماوردي ليضع نظرية الدولة في القرن الخامس، 
بينما أبو يوسف عين قاضياً نهاية القرن الثاني ولم يكتب شيئاً في القضاء وال توحيد القضاء.

واألمر األخير متعلّق بالمشــكلة التي نحن فيها، وهي أَن فقهاء المســلمين اليوم لهم ثالث 
وظائف يقومون بها، وهي: المهمات التعبدية وتطبيقها، والتعليم الديني وما يتصل به، والفتوى. 
وإلى اليوم لم يســتطع األصوليون والحزبيون أن يأخذوها منهم، وكل االجتهادات المنصبة في 
الفقه أو في األصول علَــى تطوير عملهم في َهِذه األمور، ومن قبيل األمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر.

وقبل الســتينات من القرن الماِضي كنا نكتب في كل شــيء في السياسة والقانون واإلدارة 
من قبيل االهتمام بالشأن العام، ولكن المشكلة ظهرت بعد الستينات عند فكرة النظام الشامل 
بالمعنى الحزبي المواجه لحزبيات أخرى، وفكرة الحاكميــة المربوطة بفكرة التكليف، أي أَننا 
مكلفون بإقامة نظام إسالمي في مواجهة كل األنظمة القائمة في العالم بما فيها ما في ديارنا، 
وكان علَى الفقيه أن يفكر في ذلك كثيرًا. ولم أر أحدًا بعد السنهوري يجمع بين الفقه والقانون 
الغربي بالمعنى الشــامل؛ فكيف نحيط بهذا الشمول ثم نترك مسألتنا األساسية التي كلفنا بها 
ديننا، وديننا اليوم في خطر، ليس في خطر زواله بالعداء واالعتداء علَى حرماته وشــعوبه، بل 
خطر تغيّر مفاهيمه وتسييســه بطريقة سخيفة، وتطبيق اإلسالم عنده كله معلق بسيطرة أصولي 
علَى النظام ليطبق اإلســالم، فبدالً من أن نشــتغل بذلك ـ حتى بالرد عليــه ـ فإنه لدينا َهِذه 
المهمة الهائلة بالتركييز علَى عالقة اإلسالم بالعالم، وعالقة المسلم بدينه، وهاتان العالقتان 
ذات بعــد أخالقي وقيمي كبير، تحتاجــان إلَى معرفة كبيرة ووضوح فــي المفاهيم، ونحن اآلن 
ا يقتضي منا  لسنا مؤهلين لذلك، فهذا المعني بفقه المقاصد والفقه التقديري واالفتراضي، ِمم

العمل بأوجب الواجبات وأكثر الضرورات، لصون ديننا وشريعتنا وحرمة اإلسالم.
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الحمد هللا رّب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وعلى 
من سار على هديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد:

فإن الشريعة اإلســالمية فيها الوفاء بجميع ما يحتاج إليه األنام من مصالح وأحكام، ولم َيُمت 
ة واضحة، وطريقة سواء،  بعد أن َتَركنا على َمحج نبّي اإلسالم ـ عليه أفضل صالة وأزكى سالم ـ ِإال
وترك فينــا الكتاب الكريم وســنته المطهرة، وقد تضمنا من أصول التشــريعات مــا يفي بحاجات 
الناس، ويحقق مصالحهم أفرادًا وجماعات، ويشمل أمور دينهم ودنياهم: عقيدة وأخالقاً ومعامالٍت، 
وجعــل فيهما من الكفاية والغنى ما يجعل المؤمنين بهما غير محتاجين في ما تعبدهم اهللا تعالى به 

من األحكام إلى شيء سواهما.
نة وعدمِ محدودية وقائع الحياة وحوادث الزمان األمر الذي  ونظرًا لتناهي نصوص الكتاب والس
يستدعي إعمال الفكر في النصوص للكشــف عن حكم اهللا في الوقائع المتجددة، وقد مارس فقهاء 
المســلمين على مّر العصور وظيفة االجتهاد التي أثبتت بما ال يدع َمجاالً للشــّك صالحية الشريعة 

لكل زمان ومكان مهما اختلفت الظروف ومهما تباينت المالبسات.
وإيماناً من وزارة األوقاف والشــؤون الدينية ِبمركزية الفقه في الثقافة اإلسالمية، وقدرته على 

معالجة قضايا الواقع جاءت هذه الندوة المباركة والتي حملت عنوان:
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إن النــدوة المنعقدة بين الثامن والحادي عشــر من ربيع الثاني لعام ثالثيــن وأربعمائة وألف 
للهجرة، الموافق من الرابع إلى السابع من شهر إبريل للعام التاسع بعد األلفين للميالد.

وقد احتضن جلســاِت الندوِة جامُع الســلطان قابوس األكبر هذا الصرح الذي أريد له من أول 
يوم وضع فيه أن يكون مركَز إشعاٍع ونوٍر ومنارَ هدايٍة وعرفاٍن.
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تضمنت الندوة واحدًا وثالثين َبحثاً، أســهمت في إحداث حراك معرفي وثقافي، ســاده الحوار 
الهادئ المتسم بروح االحترام المتبادل والنقاش الجاد المفعم بأجواء الحرية واالنسجام.

مت، والمناقشات التي أعقبتها توجز الندوة توصياتها في اآلتي: وبناء على األبحاث التي قد

فقه التوقع عملية اســتنباطية ذهنية َتحمل الفقيه على تتبّع مراد الشارع من أحكامه ليدرك  •
أســرار التشــريع، فيحمل عليها ما اســتجد في دنيا الناس، من أمور ليتحصــل على أحكام 
شــرعية هي أقرب إلى مراد الشــارع، وأدنى إلى معالجة الواقع، بحيث تكون أوضاع الناس 

أقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد.

عنى فقهاء المســلمين منذ الرعيل األول ِبمقاصد الشــريعة اإلســالمية تبياناً ألســرارها،  •
وتعريفاً بأهدافها التشــريعية، وتنزيًال لواقعهم كما عاشــوه هم على أصول التشريع، وتؤكد 
الندوة هنا على ضرورة اســتمرار النهج ذاته ِبما يحقّق مصالح العباد في الدارين، َتمكيناً 

ِلمبدأ عالمية الدين وصالحية الشريعة لكل زمان ومكان.

ُيمثّل علم أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة اإلسالمية وحدة واحدة، ومنظومة  •
مترابطة يكمل أحدها اآلخر، واالجتهــاد ال يمكن أن يعطي ثماره من دون أن يجمع المجتهد 

أطرافها، ويأخذ بشروطها ومجامعها.

تؤكد الندوة أن أحكام اهللا معللة بأســباب، ومغياة بأهداف تشــريعية ســامية فهي ليســت  •
تحكمــاً، فينبغي للفقيه أن يربط األحــكام بعللها، ويبيّن حكمتها قدر اســتطاعته حتى يكون 
الحكم الشرعي أدعى إلى طمأنينة القلب، وأســرع إلى القبول، وما عرفت علته كان تحمله 

أخّف على النفس وهذا يعود ـ بال شك ـ بتحقيق مقاصد الشارع.

نة، وهو ال يعني ـ كما يظنّ البعض ـ تفريغ  • د الندوة أنّ فقه التوّقع مرتبط بالكتاب والستؤك
األحكام الشــرعية من قوالبها، فللنصوص التي جاء بها الشارع ضوابط لفهمها ناقشها أئمة 
أصــول الفقه، فيكون األخذ بالمقاصد الشــرعية مشــروطاً بكونه دائرًا في فســحة اإلمكان 
اللفظي للنصوص الشرعية، وال يغلب أحد الجانبين على اآلخر، منعا أن يكون الفقيه سالباً 
الشــريعة مقاصدها لنظره إلى ألفاظها فقط من جهة، ودرءًا لما قد يســتهدفه البعض من 

استبدال المقاصد بالنصوص الشرعية.

ال يــؤدي فقه التوقــع دوره إال بتضافــر الجهود ذات العالقــة بالواقعة فيدلــي كل صاحب  •
اختصاص بما يراه في مجاله فالطبيب الماهر هو صاحب الكلمة الفصل في قضايا الطب، 
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والفلكــي الحاذق رأيه معتبر في حســاب حركــة األفالك واالقتصــادي المحنك هو صاحب 
القرار في قضايا المــال واألعمال ثم تعرض القضايا بتصوراتها الســابقة مجتمعة من قبل 

الفقيه على النصوص الشرعية لينزل أحكامها على الواقعات.

ة اإلســالمية في ضوء التغيرات المتســارعة، والتقدم العلمــي والمعرفي، وفي ظلّ  • على األم
العولمة المعاصرة أن تســعى للحفاظ علــى هويتها الثقافية واالجتماعية، وأن تســتثمر هذا 
الواقع فــي التعريف بمبادئها ومثلها اإلســالمية الراقية، وال يصّح لها بحــال أن تتخلى عن 

واجب البالغ للدين والشهود على الخلق.
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األَول: أمر واجب ال يســتقيم االجتهاد دونــه، وعلى الفقيه تقليب نظره فــي مآالت اجتهاده، 
وأبعاد الحكم الذي يخرج به في ضوء نظرية المصالح والمفاســد بضوابطها الشــرعية، وهو أمر 
أصلّي في عملية االجتهــاد الفقهي، فال بد أن يتوقــع الفقيه أبعاد الحكم وجوانبــه المختلفة وما 
يمكن أن يفضي إليه، وما ســيؤول إليه األمر في المســتقبل، وينتج عن ذلك أن ما غلب على ظنّ 
الفقيه أَنهُ ســيؤدي إلــى مخالفة لألصــول المقاصدية الشــرعية، فال بد أن يدفع باســم رعاية 

المصالح وهو يستلزم في ذاته دفع المفاسد.
األمر الثاني: وهو الفقــه االفتراضي الذي يفترض النازلة قبل وقوعها ليلبســها لبوســها من 
األحكام، ويبذل في سبيلها وسعه فتخف عليه وطأة االجتهاد بعد نزولها، وقد اختلفت آراء المجتهدين 
في التعاطي مع هذا النوع من المســائل، غير أن الندوة أوصت أن األخذ بالفقه االفتراضي السابق 
بمعناه السابق ال ينبغي أن يشغلنا التوّقع فيه عن فقه الواقع، بل تجعل األولوية للواقع ومع ذلك فال 

مانع من توقع ما هو ممكن.

كان لعلماء المذهب اإلباضي ـ كما هو حال إخوانهم العلماء من بقية المذاهب اإلســالمية ـ  •
إســهام واســع في األخذ بفقه التوّقع وتفعيله في أرض الواقع فذكروه بشــقيه، وعالجوا به 
مشكالت كانت تعيشــها ُمجتمعاتهم فرجعت اجتهاداتهم بالمصالح، وتوصي الندوة في هذا 
الجانب بنشــر هذا التراث الُعماني وإخراجه اإلخراج الذي تســهل االســتفادة منه، ويتيسر 

وصوله إلى أيدي الباحثين والمهتمين.

يوصي المشــاركون بضرورة االهتمام بتقديم دراســات عميقة في االقتصاد اإلســالمي الذي  •
أصبح العالم اليوم ال سيما في ظل األزمة االقتصادية الدولية في حاجة ملحة إليه.
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هذا، وفي ختام هذه الندوة والتوصيات التي خرجت بها ال يفوت المشاركين أن يعبروا عن بالغ 
الشــكر ووافر االمتنان ِلموالنا حضرة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه 
اهللا ـ على َما لقوه من ُحسن الوفادة وجميل الرعاية، حفظ اهللا جاللته راعياً للنهضة، وبانياً لدعائم 
العدل والتنمية، ســائلين اهللا العلي القدير أن َيمّد في عمر جاللتــه، وينعم عليه بالصحة والعافية، 

وأن يكأله بعنايته، ويحوطه برعايته، ويحفظه ذخرًا لقضايا وطنه وأمته.
كما يســر وزارة األوقاف والشــؤون الدينية أن تعــرب عن جزيل شــكرها، وبالغ تقديرها 
لراعي اختتام هذه الفعالية العلمية المباركة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام 

للسلطنة.
فونا بمقدمهم، وسعدنا طيلة  نا ال ننســى هذه الكوكبة من العلماء والمفكرين الذين شــركما أن

أيام مضت بصحبتهم، فبارك اهللا جهودهم، ونفع بهم اإلسالم والمسلمين.
وليس يفوتنا أن نشكر الحضور الكرام على مشــاركتهم، سائلين اهللا تعالى أن تكون الندوة قد 

اة، وفق اهللا الجميع ِلما فيه الخير والصالح، وإلى لقاء آخر. قت أهدافها المأمولة والمتوخحق

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والســالم على ســيد المرســلين، وعلى آله وصحبه وســلم 
أجمعين.. وبعد؛

فإن نهضة ُعمان المباركة فــي كافة الميادين عموماً، وفي تطوير العلــوم الفقهية خصوصاً لم 
تكن لتتم لوال توفيق المولى ـ جل وعال ـ لهذا البلد األمين، وعلى رأسها جاللة السلطان قابوس بن 
سعيد المعظم. ومن أبرز عالمات هذا التوفيق متابعته المســتمرة ـ حفظه اهللا ورعاه ـ لهذه الندوة 
العلمية العالمية الســنوية، فاللهم أحســن إليه، وأجزه عنا جميعاً خير الجزاء، ووفقه دائماً أبدًا يا 

رّب العالمين.
لقد سعت هذه الندوة المباركة:
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الستقراء المستقبل الذي يعّد أحد أهم مناهج العمل الناجح واألداء الفاعل.
وبالطبع نحن معاشر المشاركين ال نعني باستشراف المستقبل علم الغيب... فهذا علمه عند اهللا 
وحده، ِإنَما نعنــي الموقف اإليجابي الذي يمكن فهمه من القــراءة الصحيحة للواقع واتجاهاته، مع 

إعمال المقدمات الواضحة للخروج بنتائج تتعلق باحتماالت المستقبل.
ومن هنا، فالفقه االفتراضــي الذي كنا في رياضه، في رحاب هــذا الجامع األكبر عنى ويعنى 
باســتقراء المســتقبل، ال باعتباره الشــيء المقّرر ســلفاً والمفروض علينا، والذي يتكشف لنا شيئاً 
فشيئاً، ولكن باعتباره شيئاً يجب بناؤه وتنفيذه، وهو ما يلخصه الحديث المشهور: «اغتنم خمساً قبل 

خمس... الحديث».
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أيها الفضالء،
إن فقه التوّقع الذي نَختتم اليوم ندوته، على الضد من العشوائية واالستسالم ِلمقتضيات الواقع 
أو ما ســيقع، وهو في جوهره مجموعة البحوث المتعلّقة بالتطور المستقبلي للبشرية، والمستمدة من 
ا يســمح باستخالص عناصر تنبوئية،  المقاصد الشــرعية، وعلى أصول الفقه، والقواعد الفقهية؛ ِمم
ويحاول ســبر أغوار المســتقبل بهدف التعامل معه. ليس برفضه، َوِإنَما ِبمحاولة تحســينه وتطويره 
وتثقيفه ِلمســايرة الجديد المتجّدد، ومعايشــة المســتجدات، ومراجعة األصول واألطر التي تحكم 

الواقع الستنباط آليات التعامل مع الوقائع.
قد يسأل سائل فيقول: لماذا نستشرف المستقبل؟

والجواب هو: ما دام المســتقبل َمجهوالً، فلماذا ال نتصالح معه؟ ِلماذا ال نسهم في أداء واجب 
تقريب الشرع إلى الخلق، وتقريب الخلق إلى الخالق 4 ؟

إن الفقه التقديري طريق لذلك، بل ونوع من الفعل اإليجابي الذي وإن تأخرت وقائعه، سيساهم 
في التطوير واإلضافة؛ وشــتان ما بين الفعل ورّد الفعل، وبين من ينتظر ما يأتي به المستقبل، ومن 

يسارع نحو المستقبل مستخدماً أدواته وآلياته.

أيها الكرام..
المعضلة في فقه التوّقع أَنهُ ليس باألمر الســهل أو المعتاد تبعاً لحقيقة جوهره الســابقة؛ ألَنهُ 
دائم التحضير واالنتباه والتحوّط والتغيير، وعدم الركون إلى الســائد، واختراق المناخات القائمة، 
وإيجاد أجواء تســاعد على التغيير وتدعو إليه، والحفز باتجاهاته. ومن ثم فإن العالم المستشرف 
الذي يقوم بهذا الدور ويمارس هذه المهمة في المجتمعات يقوم بعمل شــاق، وغالباً ما يكون هؤالء 
المستشــرفون عرضة لألذى والنبذ والكراهية والتبّرم من قبل عامة المجتمع والدوائر النافذة فيه، 
ما لم يكن االستشــراف متغلغًال في مفاصل تلك الدوائر، وهذا ال يتــّم ِإال في مجتمعات قد قطعت 

أشواطاً طويلة في الوعي بشرائع دينها.
ومن أجل الحيادية في فقه التوّقــع علينا تجنّب األفكار المســبقة، أو االندفاع لرؤية بعض 
األمور التي تناســب أفكارنــا وتتجاهل أو تنبذ األخــرى التي تزعجنا؛ فعلى ســبيل المثال: فإن 
تصنيف النــاس تبعاً لمذاهبها وعقائدها أمر خاطئ، وتفســير األمور بحســب الموروث الثقافي 
والمفاهيم والُبنى الفكرية الثابتة أمر خاطئ أيضاً، ولنقّرر جميعاً أن جميع الفرق اإلسالمية لها 
وجهات نظــر مختلفة وصحيحة في تأصيل العقيدة، وأن اإلباضية أســتاذة هــذه الفرق كما قال 
الشــيخ بيوض 5 ، ومن الواضح أن فقه التوّقع يقتضي الحياديــة واإليمان بأن التغير هو أحد 
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ســنن الحياة، ومن هنا فعلى الوزارات الدينية والمراكز البحثية فيها أن تعتمد المنهج النقدي 
في وسائلها، والبعد عن المواقف السلبية أو المنفعلة منها.

أيها الحضور الكريم،
إن الفرق بين األرصاد الجوية ورســم مســتقبل األمة هو عينه الفرق بين التنبؤ واالستشراف، 
ولألسف فنحن ما زلنا أسرى التنبؤ وردود األفعال القاصرة والمتأخرة دوماً، وما زلنا نفتقر للخطط 

البديلة التي يمكن أن نلجأ إليها عندما تفشل الخطة األساسية نتيجة أحدى المتغيرات.

ومن دون شــك فإن فقــه التوّقع ال بد أن يتــم وفقاً لخطــوات مرحلية ُمَمنهجــة تبدأ بتعريف 
المشــكلة، ثم َتحديد المتغيرات، ومن ثم تأتي مرحلة تجميع المعلومات لنستطيع في النهاية بناء 
الخيارات المســتقبلية الممكنة، وعلى ذلك فإن نجاح نقاشات فقه التوّقع ليس نشاطاً فردياً بل هو 
عمل وجهــد جماعي، تجلّى واضحاً في منســوبي وزارة األوقاف والشــؤون الدينيــة، وفي مقدمتهم 
د الســالمي، الــذي وفر مع صحبــه الكرام كلّ  وزيرهــا الموفق، معالي الشــيخ عبد اهللا بن محم
اإلمكانات الالزمة إلنجاح ندوتنا هذه؛ لنتمكن من استشــراف المســتقبل، ووضــع توصيات ُيمكن 

السير على هديها.

وفي الختام: أؤكد باســمي وباســم أصحاب الفضيلة العلماء أن فقه التوّقع ضرورة لبناء الفرد 
واألســرة والمجتمع، وتطورهم في شــتى القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعية والعلميــة والفكرية، 
فالمجتمع الذي ال يستطيع رسم خطوات المستقبل سيغوص في هموم الحاضر، وسينحصر في ثقافة 
الماضــي، ومن ثم يكون التأّخر رهينه، وهذا ما تبدو عليه ولألســف الكثير مــن حاالت ُمجتمعاتنا 
العربية واإلسالمية، والواقع أثبت ويثبت أن المجتمعات الناجحة هي التي تنتهج االستشراف كأسلوب 

حياة، دمتم بخير.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..




