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الفتوى واستشراف المستقبل

فقه النوازل وفقه الواقع - مقاربة الضوابط 
والشروط

         

بحث حمكم

 د. عبد المجيد قاسم عبد المجيد1*

* باحث أكاديمي من ليبيا.   (1(
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله وبعد.

فإنه تربز يف عصرنا الحالي مصطلحاٌت فقهيٌة جديدٌة توحي بأننا نشهد أنماًطا 
جدي��دًة من التقعيد الفقهي غير تلك التي رآه��ا المتقدمون، ففقه الموازنات وفقه 
األقليات وفقه الثوارت وفقه الواقع وفقه التوقع كلها مصطلحاٌت جديدٌة ارتبطت 
بعصرن��ا هذا، لكنها يف مجملها ال تخرج ع��ن معنى الفقه إجمااًل، وأكثرها يندرج 
فيما عرفه الفقهاء القدامى بالنوازل، تلك التي تحتاج إلى فقيٍه اس��تجمع ش��روط 

الفتوى، وناله حظ من فهم الواقع. 

ففقهاء العصر وأمام كثرة المستجدات فيه، والحاجة إلى مزيد من المرونة من 
جان��ب والجرأة من جانب آخر أت��وا هبذه التسميات أو بعضها ليصفوا أو ليصنفوا 
فت��اوى أو ضرًب��ا من الفت��وى ال يقف عند اجته��ادات المتقدمي��ن، أو تخريجات 
المتأخري��ن، وإن ك��ان –يف مجمله- مستمًدا م��ن أقوال أهل التحقي��ق لكنه على 

التفصيل مختلف نتيجًة الختالف العصر. 

وق��د الح��ظ الباح��ث أن مصطلحين يك��ادان يكون��ان العمدة فيما س��اد من 
مصطلح��ات، وبينهم��ا أش��باه وف��روق تحتاج إلى بي��ان، والمصطلح��ان هما فقه 

النوازل وفقه الواقع. 

يف هذه الورقة يقوم الباحث بمحاولة بيان األشباه والفروق بين المصطلحين 
من ناحية الضوابط ومن ناحية الشروط، متبًعا يف ذلك - بحسب جزئيات البحث 
- عدة مناهج، أهمها المنهج التحليلي، و المنهج االستقرائي،والمنهج المقارن، 
وكذل��ك المنهج االس��تداللي، وقد ك��ان ألقوال أهل العلم م��ن السلف النصيب 
األوف��ر يف البحث، فالفق��ه عموًما هو من أعمال العقول، والش��رع ه��و إطار لها، 
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بدليل أن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لم يملي عليه ما يفعل، 
وإنم��ا اس��تحث عقله فيما ينبغ��ي عليه كعاق��ل أن يفعل، فقال: "كي��ف تقضي إذا 

َعَرَض لك قضاء؟".. الحديث1.

وقد تم اختبار فرضية البحث التي مؤداها أن بين فقه النوازل وبين فقه الواقع 
فروًقا وأشباًها، تحتاج إلى استجالء. 

هذا وتشمل حدود البحث: التعاريف لغة واصطالًحا لمصطالحات البحث 
الرئيس��ة، مع ذكر الضوابط والش��روط، وال تش��مل ذك��ر أدلة المش��روعية، فأدلة 
مش��روعية كل من فقه النوازل وفقه الواقع هي ذاهتا أدلة مش��روعية االجتهاد على 
وج��ه العم��وم، وال يدخل هذا يف موضوع البحث، كم��ا يخرج عن حدود البحث 

آلية النظر يف النازلة ذاهتا. وأسأل اهلل حسن القصد والتوفيق.  

وقد احت�ى البحث على املباحث الآتية: 
المبحث األول: تعريفات. 

المبحث الثاين: ضوابط فقه النوازل وفقه الواقع. 
المبحث الثالث: شروط االجتهاد. 

ا أراد أن يبعث ُمَعاًذا إلى اليمن قال:  ونص الحديث: أنَّ رس��ول اهلل صلَّى اهلل عليه وس��لَّم َلمَّ  (1(
"كي��ف تقض��ي إذا َعَرَض لك قض��اء؟"، قال: أقضي بكتاب اهلل، قال: "ف��إن لم تجد يف كتاب 
اهلل؟"، قال: فبسنَّة رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم، قال "فإن لم تجد يف سنَّة رسول اهلل -صلَّى 
اهلل عليه وسلَّم-، وال يف كتاب اهلل؟" قال: أجتهد رأيي، وال آُلو. فضرب رسول اهلل -صلَّى اهلل 
عليه وس��لَّم- صدره، وقال: "الحمد هلل الَّذي وفَّق رس��ول رسوِل اهلل لما ُيرضي رسوَل اهلل". 
الش��يباين، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين، 

)بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421ه�(، حديث رقم )3592(، ج3، ص303. 
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المبحث األول
 تعريفات 

 املطلب الأول: تعريف فقه الن�ازل 

مصطل��ح فقه الن��وازل هو مركٌب إضايف يحتاج إلى تعريف جزئيه س��واء عند 
تعريفه لغًة أو تعريفه اصطالًحا، لذا سيتم تناول هذا المطلب يف فرعين:

الفرع الأول :تعريف فقه الن�ازل لغًة
تعريف كلمة فقه:  -1

ورد يف لسان العرب: "الفقه: العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين 
لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثريا، والعود 

على المندل"1.

وأورد اب��ن منظور2 قول ابن األثير3 يف معنى الفقه، حيث قال: "واش��تقاقه من 

)1)  اب��ن منظور، محمد، لس��ان الع��رب، )القاه��رة: دار الحدي��ث، 2003م(، م��ادة: فقه، ج7، 
ص145.

)2)  ه��و محمد بن مكرم ب��ن علي، أبو الفضل، جم��ال الدين، المتوىف س��نة )711ه�(، صاحب 
لسان العرب،: اإلمام اللغوي الحجة، من نسل رويفع بن ثابت األنصاري. ولد بمصر، وقيل 
يف طرابلس الغرب، وخدم يف ديوان اإلنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء يف طرابلس، وعاد إلى 
مص��ر فتويف هبا. الزركل��ي، خير الدين بن محم��ود، األعالم، )بي��روت: دار العلم للماليين، 

ط15، 2002م(، ج7، ص108. 
)3)  هو إس��ماعيل بن أحمد بن سعيد، عماد الدين ابن األثير، المتوىف سنة )699ه�(: كاتب، من 
علماء األدب، شافعي، حلبي األصل. ولي كتابة الدرج بالديار المصرية بعد أبيه مدة وتركها 

تورًعا، قتل بظاهر حمص يف وقعة مع التتار. المرجع السابق، ج1، ص309. 
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الش��ق والفتح، وقد جعل��ه العرف خاًصا بعلم الش��ريعة"1، وذك��ر قوله تعالى: ﴿
ي��ِن﴾ )التوبة: 123(، أي ليكونوا علماء به، وذكر دعاء الرس��ول  لِيَتَفَقُه��وْا فِي الدِّ
–صلى اهلل عليه وسلم- البن عباس: "اللهم علمه الدين، وفقهه يف التأويل"2 أي 

فهمه تأويله ومعناه3.

ويف القام��وس: "الفقه بالكسر العلم بالش��يء والفهم له والفطنة، وغلب على 
علم الدين لشرفه"4.  

وعرفه الجرجاين5 بأنه: "فهم غرض المتكلم من كالمه "6.

)1)  ابن منظور، المصدر السابق.
)2)  الحدي��ث لم أقف عليه هبذا اللفظ، وإنما بلف��ظ: "اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل"، وقد 
رواه البخ��اري يف صحيحه بغي��ر الزيادة: "وعلمه التأويل". البخ��اري، أبو عبد اهلل محمد بن 
إس��ماعيل، صحيح البخاري المس��مى الجامع المس��ند الصحيح المختصر من أمور رسول 
اهلل –صلى اهلل عليه وس��لم- وس��ننه وأيامه، تخريج وضبط وتنسي��ق: صدقي جميل العطار، 
)بيروت: دار الفكر، 2005م(، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخالء، حديث رقم )143(، 
ص56. وه��و بلف��ظ: "اللهم فقه��ه يف الدين وعلمه التأويل" عند: ابن حب��ان يف صحيحه، وأحمد 
يف مسن��ده، وغيرهم��ا. البستي، محمد بن حبان ب��ن أحمد أبو حاتم التميم��ي، صحيح ابن حبان، 
تحقيق: ش��عيب األرنؤوط، )بيروت: مؤس��سة الرس��الة، ط2، 1993م(، حديث رقم )7055(، 

ج15، ص531. الشيباين، المسند، حديث رقم )2397(، ج4، ص225. 
)3)  ابن منظور، المصدر السابق.

)4)  الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، )القاهرة، مؤسسة الحلبي 
للنشر والتوزيع، دط، دت(، باب الهاء، فصل الفاء، ج4، ص289.

)5)  ه��و عل��ي ب��ن محمد الجرج��اين )ت 816ه���(: متكل��م أش��عري وفيلسوف، ع��رف بالسيد 
الش��ريف، عّل��م يف ش��يراز وس��مرقند، كتب بالفارس��ية والعربية، له ش��روح يف أص��ول الفقه 
والفلسف��ة والمنط��ق، من تصانيف��ه: "التعريفات". نخبة من األس��اتذة، المنج��د يف األعالم، 

)بيروت: دار المشرق، ط39، 2002م(، ص 199. 
)6)  الجرج��اين، علي بن محم��د الحسيني، التعريف��ات، تحقيق عبد الرحمن عمي��رة، )بيروت: 

عالم الكتب، 1996م(، ص216.
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فالفقه لغة إذن هو: الفهم والفطنة1.

والخالصة: أن الفقه يف اللغة هو الفهم، قال تعالى: ﴿َقاُلوْا َيا ُش��َعْيُب َما َنْفَقُه 
َم��ا َتُق��وُل﴾ )هود: 91(، وقال س��بحانه: ﴿َفَما لَِه��ُؤاَلِء اْلَق��ْوِم اَل َيَكاُدوَن  َكثِي��ًرا مَّ
َيْفَقُه��وَن َحِديًث��ا﴾ )النس��اء: 77(، وقد غلب اس��تعماله يف علوم الش��ريعة بمعناه 

االصطالحي على ما سيأيت.

ب – تعريف الن�ازل:
الن�ازل: جمع نازلة.

ويف لسان العرب: النازلة الشدة من شدائد الدهر2.
ويف المعجم الوسيط: النازلة، المصيبة الشديدة، جمعها نازالت ونوازل3.

وعل��ى المعن��ى اللغوي - أي الش��دة أو المصيبة من مصائ��ب الدهر - تدور 
معظم تعريفات كتب وقواميس اللغة4.

والمعنى المراد من فقه النوازل هو المعنى االصطالحي الذي يتبين يف الفرع 
التالي.

أبو جيب، سعيد، القاموس الفقهي لغة واصطالًحا، )دمشق: دار الفكر، 1988م(، ص289.  (1(
)2)  ابن منظور، مصدر سابق، مادة: نزل، ج8، ص525.

)3)  مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، )طهران: المكتبة العلمية، دط، دت(، مادة: 
نزل، ج2، ص 329.

)4)  راج��ع: ابن فارس، أب��و الحسين أحمد، معج��م مقاييس اللغة، تحقيق: عب��د السالم محمد 
ه��ارون، )مصر: مطبع��ة مصطفى الب��اي الحلب��ي وأوالده، ط2، 1972م(، ج2، ص417. 
وكذلك: الش��رتوين، س��عيد الخوري، أقرب الم��وارد يف فصح العربية والش��وارد، )بيروت: 

مطبعة مرسلي اليسوعية، 1889م(، ج2، ص1292.
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الفرع الثاين: تعريف فقه الن�ازل ا�ضطالًحا
اأ – تعريف الفقه ا�ضطالًحا:

مصطل��ح الفق��ه عن��د األصوليين يعن��ي: "العلم باألحك��ام الش��رعية العملية 
المكتسب من أدلتها التفصيلية"1.

فالفقي��ه عند األصوليين ه��و المجتهد الذي لديه ملكة اس��تنباط األحكام من 
النصوص، وهو تفسير لفظ "المكتسب". 

وقي��د الش��رعية ُيخ��رج األحكام غي��ر الش��رعية كاللغوي��ة والفلكي��ة والطبية 
وغيرها، وقيد العملية يخرج األحكام الش��رعية العقائدية المتعلقة بأصول العقائد 

كاإللهيات والنبوات والسمعيات وغيرها.

 وقد كان اسم الفقه يف الصدر األول شاماًل ألحكام الدين كلها، قال الحليمي2 
يف المنه��اج فيما نقله عنه الزركش��ي3: "إن تخصيص اس��م الفق��ه هبذا االصطالح 
حادث، قال: والحق أن اسم الفقه يعم جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل 

السبك��ي، تق��ي الدي��ن أبو الحسن علي ب��ن عبد الكايف بن عل��ي بن تمام بن حام��د بن يحيى   (1(
وول��ده، اإلبهاج يف ش��رح المنهاج "منه��اج الوصول إلي علم األص��ول للقاضي البيضاوي"، 

)بيروت: دار الكتب العلمية، 1416ه�(، ج1، ص28.
ه��و الحسي��ن بن الحس��ن بن محمد بن حلي��م القاضي أبو عب��د اهلل اْلَحلِيِم��ّي البخاري. قال   (2(
الحاك��م: أوح��د الش��افعيين بم��ا وراء النَّه��ر وأنظرهم وآدهب��م بعد أس��تاذيه َأُبو بك��ر اْلقفال 
واألودين. وك��ان مقدما فاض��ال كبيرا له مصنفات مفي��دة ينقل منها الحافظ أبو بك��ر اْلَبْيَهِقّي 
كثيرا. تويف س��نة ثالث وأربع مئة ومن تصانيفه ش��عب اإليمان. ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن 
أحمد بن محمد بن عمر األس��دي الش��هبي الدمش��قي تقي الدين، طبقات الشافعية، تحقيق: 

الحافظ عبد العليم خان، )بيروت: عالم الكتب، 1407ه�(، ج1، ص179-178. 
)3)  ه��و محمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركش��ي، أب��و عبد اهلل، بدر الدين المتوىف س��نة )794ه�(: 
عال��م بفقه الش��افعية واألصول، تركي األص��ل، مصري المولد والوف��اة. الزركلي، األعالم، 

ج6، ص60.  
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ب��ه إل��ى معرفة اهلل ووحدانيته وتقديسه وس��ائر صفاته، وإلى معرفة أنبيائه ورس��له 
عليه��م الس�الم، ومنها علم األص��ول واألخالق واآلداب والقي��ام بحق العبودية 
وغي��ر ذل��ك، قلت: وله��ذا صنف أبو حنيف��ة كتاًب��ا يف أصول الدين وس��ماه الفقه 

األكرب"1.

وإّن م��ا يؤك��د ك��الم الحليمي يف عم��وم كلمة "الفقه" للش��ريعة كله��ا اعتقاًدا 
وأخالًق��ا وآداًب��ا وعماًل تعريف اإلمام أب��ي حنيفة للفقه حيث عرف��ه بأنه: "معرفة 
النف��س مالها وما عليه��ا"2؛ وهذه الحقيقة الش��رعية لكلمة "فق��ه" مرتبطة ارتباًطا 

وثيًقا بالحقيقة اللغوية لها بجامع العلم والفهم. 

وخالص��ة الق��ول يف تعريف الفق��ه اصطالًحا هو األخذ بتعري��ف األصوليين 
الذي ينسب إلى اإلمام الش��افعي، وعرف به كل من ابن الحاجب3، والبيضاوي4 

وهو: "العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"5.

)1)  الزركش��ي، بدر الدين، البحر المحيط يف أصول الفقه، ضبط وتعليق وتخريج: محمد محمد 
تامر، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2000م( ج1، ص17-16.

)2)  المحبوب��ي، صدر الش��ريعة عبيد اهلل، التوضيح لمتن التنقيح، )بي��روت: دار الكتب العلمية، 
1416ه(، ج1، ص16.

)3)  هو أبو عمرو عثمان بن عمر )ت1249م(: نحوي مصري من أئمة اللغويين، وفقيه مالكي، 
ولد يف إس��نا بصعيد مصر، عّلم بالجامع األموي يف دمش��ق، من كتب��ه " مختصر المنتهى " يف 

أصول الفقه. المنجد يف األعالم، ص6.
)4)  ه��و ناصر الدين عبد اهلل البيضاوي )ت685ه�( أحد مفسري القرآن الكريم، ولد يف البيضاء 
قرب ش��يراز، ولي قضاء ش��يراز، أه��م مصنفاته "أن��وار التنزيل وأس��رار التأوي��ل" و"منهاج 

الوصول إلى علم األصول". المرجع السابق، ص161.
)5)  األصفه��اين، ش��مس الدين، بيان المختصر "ش��رح مختصر ابن الحاج��ب"، تحقيق: محمد 
مظهر بقا، )جدة: دار المدين، 1406ه(، ج1، ص18. األسنوي، جمال الدين عبد الرحيم، 

نهاية شرح منهاج األصول، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1405ه(، ج1، ص26.



457

الفتوى واستشراف المستقبل

456

بح�ث م�ؤمتر

 وقد استعمل البيضاوي صفة: "العملية" بداًل من: "الفرعية" يف تعريفه، وهذا 
التعري��ف هو األقرب إلى موضوع هذه الورقة وهو فق��ه النوازل وفقه الواقع، أي 
فق��ه األمور المستحدثة، التي تواجه الناس يف حياهتم العملية، وُيحتاج إلى معرفة 

حكم الشرع فيها.

ب – تعريف الن�ازل ا�ضطالًحا:
ف��ت النوازل بأهن��ا: "الوقائ��ع والمسائ��ل المستجدة والحادثة المش��هورة  ُعرِّ
بلسان العصر باس��م النظري��ات والظواهر"1وما يهم من ه��ذا التعريف أن النوازل 
ه��ي: األمور المستج��دة؛ أي الحادثة، فبعي��ٌد أن تسمى النوازل باس��م النظريات 
والظواه��ر، فأغل��ب ما تستعم��ل النظريات يف العل��وم النظرية الت��ي مجالها النظر 

المجرد، وتستعمل الظواهر يف علوم الطبيعة والفلك.

وعرفه��ا فقهاء الحنفية بأهنا: "مسائل اس��تنبطها المجته��دون المتأخرون لّما 
سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين"2. 

فالنازل��ة أو الواقعة هي: "مسألة مستج��دة وقعت بين الناس، وليس فيها قول 
خاص على أهل المذهب، فيعمد الفقيه إلى اس��تنباط حكمها من األدلة الش��رعية 

أو تخريجه على قواعد مذهبه، وجمعها الواقعات والنوازل "3.

وتسمي��ة النوازل هي تسمية نسبي��ة فرب واقعٍة تعد نازلًة يف حق فقيه، وليست 

)1)  أب��و زي��د، بكر بن عب��د اهلل، فقه النوازل، )بيروت: مؤس��سة الرس��الة، 2001م(، ج1، ص9 
)هامش(.

)2)  ابن عابدين، محمد أمين، مجموعة رس��ائل ابن عابدين، )بيروت: عالم الكتب، دت(، ج1، 
ص17.

)3)  بيهي، أبو ياس��ر سعيد بن محمد، فقه الواقع، )اإلس��كندرية: الدار العالمية للنشر والتوزيع، 
دت(، ج1، ص164-163.
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نازل��ًة يف حق غيره، فمن عرف حكمها بنٍص أواجتهاٍد فليست يف حقه نازلة، ومن 
خفي عليه أمرها إما لعدم سبق حكٍم فيها، أو اجتهاٍد، أو لعدم اطالعه على ذلك، 
كانت يف حقه نازلًة لنزولها به، وتأريقها له، فيبقى يقلب النظر فيها عساه يظفر فيها 

برأي. 

وعلى ذلك فالنوازل – يف حق من نزلت به – هي وقائع، أو حوادث مستجدة 
ل��م يرد فيه��ا نص، ولم يسبق فيها اجته��اد فيلجأ الفقيه إلى النظر فيها، واس��تنباط 

الحكم الشرعي لها.  

ج – التعريف اللقبي لفقه الن�ازل:
م��ن خالل تعريف جزئ��ي المركب اإلضايف فقه الن��وازل يمكن أن نعرف فقه 

هذا المصطلح بأنه: "العلم باألحكام الشرعية العملية للمسائل المستجدة". 

وقيد الش��رعية يخرج المسائل غير الش��رعية، لكنه يش��مل كل ما هو ش��رعي 
س��واء يف فروع الفقه أو العقيدة، وقي��د المستجدة يخرج المسائل غير المستجدة، 
أي تلك التي سبق الحكم فيها أو يف نظائرها، لكنه اليمنع من دخول ما أخذ شكالً 
جدي��دًا من الوقائ��ع مثل المقاص��ة التي تجريها البن��وك، وبيع التقسي��ط، والبيوع 

اإللكرونية وغيرها. 

وهو يختلف عن فقه الواقع الذي سيأيت تعريفه فيما يأيت. 

املطلب الثاين: تعريف فقه ال�اقع

مصطلح فقه الواقع هو كذلك مركٌب إضايفٌ يحتاج إلى تعريف جزئيه س��واء 
عند تعريفه لغًة أو تعريفه اصطالًحا، لذا سيتم تناول هذا المطلب يف فرعين:
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الفرع الأول: تعريف فقه ال�اقع لغًة
سبق وأن تم تعريف الفقه لغًة بما ُيغني عن اإلعادة هنا، وبقي تعريف الواقع. 

يق��ول ابن فارس1: الواو والقاف والعين أصٌل واح��ٌد يرجع إلى فروعه، يدل 
على سقوط شيٍء، ُيقال: وقع الشئ وقوًعا فهو واقع2. 

ْجُز﴾ )األعراف:  ا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِّ والواق��ع ما ينزل بالقوم، لقوله تعالى: ﴿َوَلمَّ
134(، بمعنى أصاهبم ونزل هبم3، والواقِعُة: النازلة من صروف الدهر. والواقعُة: 
اسٌم من أسماء يوم القيامة. فقوله تعالى: ﴿إذا َوَقَعِت اْلواقَِعُة َلْيَس لَِوْقَعتِها كاِذَبٌة﴾ 

)الواقعة: 1، 2( ، َيْعنِي القيامَة4.

ومنه التوقيع، وهو: "رمٌي قريٌب ال ُتباعده كأنك تريد أن توقعه على شيء"5. 
بمعنى تنزيل شيٍء على آخر. 

إذن تعريف فقه الواقع لغًة هو إما أن يكون فقه ما ينزل، أي فقه النوازل، وإما 
أن يكون فقه التنزيل، أي فقه ما ُيراد تنزيله وإسقاطه، وقد يكون اإلسقاط معنويًا، 

واألمر ليس مصادفًة، لكنه يتضح أكثر عند تعريف فقه الواقع اصطالًحا.  

)1)  هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، أبو الحسين، المتوىف س��نة )395ه�(: من أئمة اللغة 
واألدب، قرأ عليه البديع الهمذاين والصاحب ابن عّباد وغيرهما، أصله من قزوين، وأقام مدًة 

يف همذان، ثم انتقل إلى الرّي، فُتويف فيها. الزركلي، األعالم، ج1، ص193. 
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )بيروت: دار الفكر، دط، دت(، ج6، ص134.   (2(

ابن منظور، لسان العرب، مادة: وقع، )ط: دار صادر(، ج3، ص407.   (3(
المصدر السابق، ج3، ص403.   (4(
المصدر السابق، ج3، ص406.   (5(
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الفرع الثاين: تعريف فقه ال�اقع ا�ضطالًحا:
س��بق وأن تم تعريف الفقه اصطالًحا بما ُيغني عن اإلعادة هنا، وبقي تعريف 
الواقع اصطالًحا، وقد تبين من البحث صعوبة الظفر بتعريف اصطالحي أو شرعي 
للف��ظ الواقع، ذلك أن لفظ الواقع بمعناه المطلوب يف هذا البحث يف االس��تعمال 
الش��رعي لم يكثر اس��تعماله إال حديًثا، وقلم��ا تجد عنايًة ببيان ح��دود المعاين يف 
العص��ر الذي اس��تحدثت فيه؛ فحدود المع��اين معروفٌة لدى أهله��ا؛ فال يعوزهم 
إيضاحه��ا، ويع��وز المتأخرين1، وهذا ال يعن��ي عدم وجود تعري��ف للواقع البتة، 
فق��د وجدت ببعض الكتابات تعريفاٌت هي يف س��ياق البي��ان، منها أن الواقع "كل 
م��ا يكّون حي��اة الناس يف جميع المجاالت، بكل مظاهره��ا وظواهرها وأعراضها 

وطوارئها"2. 

لك��ن الناظر يع��ي أن المقصود بمصطل��ح الواقع هو ذاته الح��ال أو الظرف، 
ارع، وقد  كقول الشاطبي: "والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعًة إلى خطاب الشَّ
ه بحسب األحوال واألشخاص واألوقات"3، فاألحوال  علمنا من خطابه أنَّه يتوجَّ
هنا يقصد هبا الواقع، وقد ورد يف كالم ابن القيم مصطلح الواقع، بمعناه المقصود، 
وفسره بأنه أحوال الناس، فقال: "فهاهنا نوعان من الفقه، البد للحاكم منهما: فقه 

تجدر اإلش��ارة إلى أن مف��ردة الواقع عرفها الجرجاين، فذكر أن الواق��ع هو اللوح المحفوظ   (1(
ل��دى المتكلمين، وه��و العقل الفعال لدى الحكماء، وك��ال التعريفين بعيد عن موضوع هذه 

الورقة. انظر: الجرجاين، التعريفات، ص249. 
)2)  أبو عود، أحمد، فقه الواقع- أصول وضوابط، بحث منشور على الرابط التالي، نظر بتاريخ: 

24/ محرم/ 1434ه�. 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=1&

BookId=275&CatId=201&startno=0

)3)  الش��اطبي، إبراهيم بن موس��ى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافق��ات، تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان، )دار ابن عفان، 1417ه�/ 1997م(، ج2، ص66. 
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يف أحكام الحوادث الكلية، وفقه يف نفس الواقع وأحوال الناس"1.

إذن فالواق��ع المقصود هو أحوال الناس وما تش��تمل عليه من وقائع ومسائل 
معاصرة، ووفقًا لهذا جاء تعريف فقه الواقع بأنه: "معرفة حكم اهلل – سبحانه – يف 
كتابه وس��نة رسوله –صلى اهلل عليه وس��لم- وتطبيق ذلك على الوقائع الحاضرة 

والمسائل المعاصرة"2.

وعرف البعض فقه الواقع بأنه: "معرفة ما عليه الشيء بنفسه يف ظرفه، وكيفية 
استفادهتا، وحال المستفيد "3.

ويرى الباحث أن يعرف فقه الواقع بأنه: تنزيل األحكام الش��رعية على مسائل 
العصر ونوازله.

ويش��مل التعري��ف باإلضافة إلى الن��وازل، المسائل التي ُعل��م حكمها لكنها 
تتطل��ب إع��ادة النظر فيها تبًع��ا لتغير الواقع ال��ذي يحتاج إلى تكيي��ف المسألة يف 

ظرفها الجديد.  

إذنففق��ه النوازل جزء من فقه الواقع، ألن األخير بتعريفه المش��ار إليه يش��مل 
األمور التي س��بق القول فيها وتتطلب إعادة النظر من جديد نتيجة تغير الظروف، 
وه��و المعن��ى الذي يش��ير إليه ابن القي��م4 فيم��ا أورده يف تغير الفت��وى واختالفها 

)1)  ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية يف السياسة الشرعية، )بيروت: دار الجيل، 1998م(، ص7.
)2)  األث��ري، علي بن حسن ب��ن علي بن عبد الحميد الحلبي، فقه الواق��ع بين النظرية والتطبيق، 

)القاهرة: متبة عبد اهلل المصور محمد عبد اهلل، ط4، 1426ه�(، ص22. 
بيهي، فقه الواقع، ص195.  (3(

هو شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن قيم الجوزية )ت751ه�(: فقيه حنبلي دمشقي، تلميذ   (4(
ابن تيمية، س��جن معه، قاوم الفالس��فة، له كثرب من المصنفات من بينها "إعالم الموقعين عن 

رب العالمين"، و"مدارج السالكين"، و"الطرق الحكمية". المنجد يف األعالم، ص13.
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بحس��ب تغير األزمنة واألمكنة واألحوال والني��ات والعوائد1، وفطن إليه واضعو 
مجل��ة األحك��ام العدلية فكتب��وا فيه��ا: "ال ينكر تغي��ر األحكام بتغي��ر األزمان"2، 
ويش��مل كذلك األمور المستجدة التي لم ُيع��رف - لدى الفقيه الذي ينظر فيها – 
حكمها الش��رعي، فهي تتطلب كذلك فقًها وإلماًما بالواقع كي يتم الحكم عليها، 
وعليه فإن الضوابط الشرعية لكٍل من فقه النوازل وفقه الواقع واحدة يف اإلجمال، 

وبينها تباين على التفصيل وكما سيتضح فيما يأيت. 

اب��ن قي��م الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، إع��الم الموقعين عن رب العالمين،   (1(
تحقيق: عصام الدين الصبابطي، )القاهرة: دار الحديث، 1993م(، ج3، ص5 وما بعدها.

مجلة األحكام العدلية، )سوريا: مطبعة شعاركو، ط5، دت(، مادة )39(.  (2(
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المبحث الثاني
�ض�ابط فقه الن�ازل وفقه ال�اقع

إّن الحدي��ث عن الضوابط الش��رعية1 للفق��ه هو من األهمية بمك��ان، ولنا أن 
نع��رف أن الفقه يش��مل حف��ظ الف��روع والقواعد، ويش��مل االجتهاد ال��ذي يعنيه 
الباح��ث عند الحديث ع��ن الفقه يف هذا البحث، فاالجته��اد كان وال يزال عرضًة 
الفتئ��ات المفتئتي��ن، فيتجرأ عليه من هم ليسوا بأهٍل ل��ه، أو قد تنحرف بالمجتهد 
أهواؤه فيزي��غ عن جادة الصواب، ويخرج عن الطري��ق السوي للفتيا واالجتهاد، 
ويف ذل��ك قال��وا: "إنَّ أحدهم ليفت��ي يف المسألة، ولو وردت عل��ى عمر لجمع لها 

أهل بدر"2.

وفيما يلي أهم تلك الضوابط:  

الضاب��ط: "قضية كلية تحصر الف��روع وتحبسها، والفرق بينه وبين القاعدة، أن القاعدة تكون   (1(
الفروع الداخلة تحتها من أبواب مختلفة، كقاعدة )المش��قة تجلب التيسير، التي تدخل فيها 
ف��روع العبادات والمعام��الت والجنايات وغيره��ا، وأما الضابط فإن الف��روع الداخلة تحته 
تك��ون من باب واحد كقوله��م: )ما أبطل عمده الصالة اقتضى س��هوه السجود، وماال فال(، 
الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، األمور بمقاصدها، )الرياض: مكتبة الرش��د، 1999م(، 

ص16-15.
العسق��الين، أحمد بن علي بن حجر، تهذيب التهذيب، )بيروت: دار الفكر، 1984م(، ج7،   (2(
ص116. البيهقي، أحمد ابن الحسين بن علي أبو بكر، المدخل إلى السنن الكبرى، تحقيق: 
محم��د ضي��اء الرحمن األعظم��ي، )الكوي��ت: دار الخلفاء للكتاب اإلس��المي، 1404ه�(، 

ص434.
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املطلب الأول: ال�ض�ابط التي ينبغي مراعاتها قبل النظر يف النازلة:

اأوًل: اإخال�ض النية هلل عز وجل: 
وهذا الضابط يجب مراعاته يف الفقه خاصة، ويف التعاطي مع العلوم الشرعية 
بصف��ة عامة، فال يكون المجتهد أو الدارس قاصًدا يف عمله س��وى مرضاة اهلل عز 
وج��ل، وإعالء كلمة الدين، فالنية كما يقول اب��ن القيم: "هي رأس األمر وعموده 
وأساس��ه وأصله ال��ذي عليه يبنى، وه��ي روح أي عمل، والعم��ل تابع لها، يصح 
بصحته��ا، ويفسد بفسادها، وهبا يستجلب التوفي��ق، وبحسبها تتفاوت الدرجات 
يف اآلخ��رة، فك��م بين مريٍد بالفتوى وجه اهلل ورضاه والق��رب منه، ومريٍد هبا وجه 
المخل��وق ورجاء منفعته وما يناله من��ه تخويًفا، أو طمًعا، فيفتي الرجالن بالفتوى 
الواحدة وبينهما من الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب، وقد ورد 
ع��ن اإلم��ام أحمد قوله: ال ينبغ��ي للرجل أن ينص��ب نفسه للفتيا حت��ى تكون فيه 
خم��س خصال: أوله��ا: أن تكون له نية، فإن لم يكن له ني��ة لم يكن عليه نور، وال 

على كالمه نور"1. 

وينبغ��ي عل��ى المجته��د قبل نظ��ره يف المسأل��ة أن يستحضر يف قلب��ه االفتقار 
الحقيقي إلى اهلل -عز وجل- أن يلهمه الصواب، وأن يدله على ما شرعه سبحانه 

لعباده فيها2. 

وروي أن مكح��ول3 ومال��ك – رحمهم��ا اهلل – كانا ال يفتي��ان حتى يقوال: ال 
حول وال قوة إال باهلل. ويستحب للمجتهد االستعاذة من الشيطان، وأن يسمي اهلل 

)1)  ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين، ج4، ص161– 162.
)2)  المصدر السابق، ج4، ص140.

)3)  هو أبو عبد اهلل مكحول بن عبد اهلل )ت116ه�(: أحد فقهاء التابعين بالش��ام، كان من س��بي 
كاب��ل، وقي��ل: هو مولى س��عيد بن العاص رضي اهلل عن��ه، كان معلم األوزاعي. الش��يرازي، 

طبقات الفقهاء، ص70.
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تعال��ى ويحمده، وأن يصل��ي على النبي –صلى اهلل عليه وس��لم-، وليقل: ﴿َرّب 
ْر لِي َأْمِري﴾ )طه: 24، 25( ونحو ذلك1.       اْشَرْح لِي َصْدِري َوَيسِّ

وخالص��ة القول يف هذا الضابط، أن على المجته��د أن يوجه نيته إلرضاء اهلل 
تعالى، حتى لو ترتب على ذلك س��خط الناس، وق��د قال اهلل تعالى: ﴿َوَأِن اْحُكم 
َبْينَُه��م بَِما َأن��َزَل الّلُه َواَل َتتَّبِْع َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن َيْفتِنُوَك َعن َبْعِض َما َأنَزَل الّلُه 
َن النَّاِس  ْوْا َفاْعَلْم َأنََّما ُيِريُد الّلُه َأن ُيِصيَبُهم بَِبْعِض ُذُنوبِِهْم َوإِنَّ َكثِيرًا مِّ إَِلْيَك َفإِن َتَولَّ

َلَفاِسُقوَن﴾ )المائدة: 49(.

ثانًيا: التاأكد من وق�عالنازلة: 
ينبغ��ي عل��ى المجتهد أن يتأكد قب��ل النظر يف المسألة م��ن وقوعها أواًل، ومن 
ثم اس��تنباط حكمها الش��رعي، خاصة وأن هناك من المستفتي��ن من يسأل عما لم 
يح���دث، واالجتهاد هو للحاجة فقط، وقد كره س��لف ه��ذه األمة السؤال عما لم 
يح��دث، وكره��وا للمسؤول االجته��اد فيه قبل أن يق��ع؛ ألن االجته��اد إنما أبيح 
للض��رورة، وال ضرورة قبل الواقع�ة أو النازلة، وقد يتغير اجتهاده عند الواقعة فال 
يغنيهم ما مضى من االجتهاد2، قال القاسم3:  "إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل 

)1)  النووي، المجموع، ج1، ص84.
القاس��مي، محم��د جمال الدين، الفتوى يف اإلس��الم، تحقيق: محمد عب��د الحكيم القاضي،   (2(

)بيروت: دار الكتب العلمية، 1986م(، ص134.
)3)  هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهم، رضي اهلل عنهم: تويف سنة إحدى 
أو اثنتي��ن ومائ��ة؛ وق��ال يحيى بن معين: س��نة ثمان ومائة. وقال الواقدي: س��نة اثنتي عش��رة 
ومائة وهو ابن سبعين سنة. قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحدًا نفضله على القاسم 
ب��ن محمد. وقال مالك: كان القاس��م من فقهاء هذه األمة. الش��يرازي، أبو إس��حاق إبراهيم 
ب��ن علي، طبقات الفقهاء، تحقي��ق: إحسان عباس، )بيروت: دار الرائ��د العربي، 1970م(، 

ص59.
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عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي، ولو 
علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها"1. 

وعن عمار بن ياسر – رضي اهلل عنه – أنه سئل عن مسألة فقال: "هل كان هذا 
بعد؟ قالوا: ال، قال: دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمناها لكم"2.

قال الزهري3: "بلغنا أن زيد بن ثابت األنصاري كان يقول إذا ُسئل عن األمر: 
أك��ان هذا؟ فإذا قالوا: نعم قد كان، حّدث فيه بالذي يعلم والذي يرى، وإن قالوا: 

لم يكن، قال: فذروه حتى يكون"4.

وق��ال ابن القي��م: واحتج��وا بحديث عامر بن س��عد بن أب��ي وقاص –رضي 
اهلل عن��ه- أنه س��مع أباه يق��ول: قال رس��ول اهلل –صلى اهلل عليه وس��لم-: "أعظم 
المسلمين يف المسلمين ُجرًما من س��أل عن ش��ئ لم ُيح��ّرم على المسلمين فُحّرم 

عليهم من أجل مسألته"5. 

)1)  الدارم��ي، عب��د اهلل بن عبد الرحمن أبو محمد، س��نن الدارمي، تحقيق: ف��واز أحمد زمرلي، 
وخالد السبع العلمي، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1407ه�(، ج1، ص62.

)2)  المصدر السابق، ج1، ص62.
)3)  هو أبو بكر بن محمد بن شهاب الزهري، المتوىف سنة )124ه�(، تابعي من المدينة، أول من 

دون الحديث. المنجد يف األعالم، ص280. الشيرازي، ص47.
)4)  الدارمي، ج1، ص62.

)5)  ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين، ج1، ص71. والحديث رواه البخاري يف صحيحه برقم 
) 7289(، كت��اب: االعتص��ام بالكتاب والسنة، باب  ما يكره م��ن كثرة السؤال وتكلف ما ال 
يعني��ه، ص1827. ورواه مسلم يف صحيحه برقم )2358(، النيسابوري، أبو الحسين مسلم 
بن الحجاج القش��يري، صحيح مس��لم، المس��ند الصحيح المختصر من الس��نن بنقل العدل 
عن العدل عن رس��ول اهلل –صلى اهلل عليه وس��لم-، تخريج وضب��ط وتنسيق: صدقي جميل 
العط���ار، )بي��روت: دار الفك��ر، 2004م(، كتاب: الفضائ��ل، باب: توقي��ره –صلى اهلل عليه 
وس��لم- وترك إكثار س��ؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به تكليف وما ال يقع ونحو ذلك، 

ص1173.
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ومن ث��م فإن أول ضوابط االجتهاد التأكد من وق��وع المسألة بالفعل، فإذا لم 
تك��ن قد وقعت فاألحرى بالمجتهد أن ينصرف عنه��ا، وهذا األمر له ارتباط بفقه 
الواق��ع، ذلك أن المسائل س��واء أكانت من الن��وازل أم غيرها جزء من الواقع، فال 
ُينظ��ر فيه��ا بمعزٍل عنه، ف��إذا كانت المسأل��ة افراضيًة فإن الحديث عنها س��يكون 
بمع��زٍل عن واقعه��ا، مما قد يدعو عند وقوعها إلى تغيي��ر الفتوى بحسب الواقع، 
فيكون يف المسألة قوالن لذات الفقيه مما قد ُيلبس على الناس ويدخل يف قلوهبم 
الريب��ة، ل��ذا كان هدي صحابة رس��ول اهلل –صلى اهلل عليه وس��لم- كراهة الكالم 
فيم��ا لم يقع من المسائل، بل كانوا يتدافعون الفتوى فيما وقع من المسائل، ويود 

كل منهم لو كفاه إياها غيره1.

ق��ال عبد الرحمن ب��ن أبي ليلى2: "لقد أدركت يف هذا المسجد عش��رين ومئة 
م��ن األنصار وما منهم من أحٍد يحدث بحديٍث إال وّد أن أخاه كفاه الحديث، وال 
يس��أل ع��ن فتي��ا إال وّد أن أخاه كفاه الفتي��ا"3.. فعلى المجته��د أن يتأكد من وقوع 
المسألة، فإذا لم تكن قد وقعت، أو كانت من المسائل التي ال تقع عقاًل، فعليه أال 
يخوض فيها، واألصل يف ذلك هنيه –صلى اهلل عليه وس��لم- عن عضاللمسائل4، 

)1)  القاسمي، الفتوى يف اإلسالم، ص134.
)2)  ه��و محمد بن عبد الرحمن بن أب��ي ليلى )ت148ه�( قاضي الكوفة، تابعي، تفقه بالش��عبي 

والحكم بن عيينة. الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص85.
)3)  الدارمي، سنن الدارمي، ج1، ص65.

)4)  الط��رباين، أبو القاس��م س��ليمان بن أحم��د بن أيوب، المعج��م الكبير، تحقي��ق: حمدي عبد 
المجي��د السلفي، )الموصل: مكتبة العل��وم والحكم، ط2، 1983م(، حديث رقم ) 865(، 

ج19، ص368.
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أي صعاهب��ا1، كم��ا هن��ى النبي –صل��ى اهلل عليه وس��لم- عن الغلوط��ات2، وهي 
المسائ��ل الت��ي ُيغاَلُط هبا العلماء ليزلوا فيها، قال األوزاعي3: "الغلوطات: ش��داد 

المسائل وصعاهبا"4.

ثالًثا: الفهم الدقيق والإملام الكامل بامل�ضاألة حمل الجتهاد:
وهذا الضابط مهٌم جًدا بل هو أس��اس االجتهاد الذي هو: "اس��تفراغ الوس��ع 
يف طلب الظن بش��ئ من األحكام الش��رعية على وجٍه ُيحس من النفس العجز عن 
المزي��د فيه"5، والفق��ه يف أصله يعني الفهم، فإذا كان الفقي��ه أمام مسألة مستجدة، 
فعليه أن يحيل على أهل التجارب6 فيما ليس لديه به إلمام كامل، وأهل التجارب 

هم كاألطباء واالقتصاديين وعلماء الفلك وغيرهم. 

وقد بدا واضحًا كم هي الزالت التي تصحب الفتوى مع عدم التصور الكامل 
للمسائل، خاصة يف عصرنا عصر الفضائيات الذي يتسم بالسرعة يف كل شئ، وقد 

)1)  المن��اوي، محم��د عبد الرؤوف، التوقي��ف على مهمات التعاريف، تحقي��ق: محمد رضوان 
الداية، )بيروت: دار الفكر المعاصر، 1410ه�(، ج4، ص127.

)2)  أبو داود، س��ليمان بن األش��عث السجستاين األزدي، س��نن أبي داوود، )بي��روت: دار إحياء 
ال��راث العرب���ي، 2000م(، كت��اب العلم، ب��اب: التوق��ي يف الفتيا، حديث رق��م )3656(، 
ص619. الشيباين، المس��ند، حديث رقم )23577(، ج17، ص78، والحديث فيه ضعف 

من جهة السند. 
ه��و أب��و عمرو عبد الرحمن بن عمرو ب��ن محمد األوزاعي المتوىف س��نة )157ه�(: من أئمة   (3(
الفقهاء يف اإلسالم، ولد يف بعلبك بلبنان، كان جريًئا، احتج على ظلم الوالة السيما بعد ثورة 

المنيطرة 759م، له كتابا "السنن" و "المسائل". المنجد يف األعالم، ص85.
)4)  الشيباين، المسند، ج17، ص78.

)5)  اآلمدي، س��يف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، اإلحكام يف أصول األحكام، 
)بيروت: دار الفكر، 2003م(، ج2، ص309.

)6)  الش��اطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موس��ى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات يف أصول 
الشريعة، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2001م(، ج4، ص79.
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ال يتمكن الفقيه من أن يعطي نفسه فرصة للروي قبل الحكم، بل يعتمد الفقيه يف 
فت��واه أحيانًا على أذنيه فقط، دون نظ��ر إلى حال المسألة التي قد يفصح عن جزء 

منها سمت السائل.

والفهم هنا يتشعب: فهم للنازلة، وفهم لواقع النازلة، وفهم للواجب يف النازلة 
بعد فهمها وفهم واقعها، واألخيرة من شروط المجتهد، فمسألة أن يسرق السارق 
من صندوق يف الطريق تحفظ فيه النقود، تعد نازلة يف حق فقهاء العصر، فلم ُيعهد 
فيما مضى من األزمان أن توضع النقود يف صناديق يف الطريق، فهل هذه الصناديق 
تعد أحرازًا للمال؟ هنا يتدخل الواقع، أو فقه الواقع ليحكم من خالله على حقيقة 
المسألة، وهو مفهوم من كالم ابن القيم، الذي ذكر أن الفهم فهمان كما سيأيت.    

إن ترتيب ضرورات الش��رع مهمة كذلك يف ترتيب حساسية المسائل، وعظم 
أمرها، وفداحة الخطأ فيها، والخطأ هنا هو ذاك الذي سببه عدم بذل الوسع الكايف 
يف فه��م المسأل��ة، وكلما كان األم��ر مرتبطًا بمسألة تمس ضرورات الش��رع على 
الرتي��ب كانت ضرورة اإللمام بالمسألة وفه��م مالبساهتا أكثر إلحاًحا، وللباحث 
أن يستش��هد بم��ا يظهر اليوم من تخب��ط يف الفتوى حول ما ُيسم��ى بثورات الربيع 
العرب��ي، برغ��م ما يرتب عل��ى الخطأ واالخت��الف يف مثل هذا األمر من مفاس��د 
تعد األش��د مثل س��فك الدماء، وانتهاك الحرمات، وشق عصا المسلمين وتفريق 
جماعته��م، واألمر يرتبط بضرورات حف��ظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض، 
بل وحفظ المال، وبرغم أن العالقة بين الحكام والمحكومين قد بينتها النصوص 
بم��ا ُيفرض معه حسم أي جدال، فإن فقها جديًدا ظهر وُأطلق عليه فقه الثورات، 
ُأري��د ل��ه أن يحتوي الفه��م الجديد لفقه الخ��روج، هذا الفهم ال��ذي ال يقف عند 
حدود الواقع بل يتعداه إلى حدود التوقع، وقد اعتمدت النصوص النبوية الواردة 
يف الخصوص على علم النبوة لما هو آت، فهي لم ُتبن على مجرد توقع، بل ُبنيت 
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عل��ى علم، فإذا ترك الفقي��ه علم النبوة، لقياس رآه، أوتوقٍع توهمه، فإنه والش��ك 
س��يزل، خاصة يف عصرنا الذي يتحكم فيه أعداء اإلس��الم بما أوتوه من وسائل ال 
يحيط أغلب الفقهاء بكنهها، كاإلعالم وش��بكات التواصل االجتماعي عن طريق 
ش��بكة المعلومات الدولية )اإلنرنيت(، وما يمارس من خالل هذه الوس��ائل من 
تأثير بعضه أو جله أكرب من تصور الكثير من الناس، والهدف يعيه خرباء السياس��ة 
واالقتصاد الغربيون الذين يش��اركون بخربهت��م يف ذاك التأثير، ويعيه أضراهبم من 
الع��رب أكثر بمراح��ل من وعي كثير م��ن الفقهاء المعاصرين ب��ه، وقلما تجد من 
يستمع إلى هؤالء، ولو اس��تمعوا لهم وفهموا حقيقة ما يجري لما أقدم كثيٌر منهم 

على ما أقدم عليه من الفتوى.   

ويدل على أهمية هذا الضابط ما كتبه عمر بن الخطاب ألبي موسى األشعري 
- رضي اهلل عنهما - حيث كتب له كتاًبا يف القضاء جاء فيه: "أّما بعد؛ فإن القضاء 
فريض��ة محكمة وس��نة متبعة، فافهم إذا أدل��ي إليك... ثم الفهَم الفه��َم فيما ُأدلي 
إليك مما ورد عليك مما ليس يف قرآن وال سن�ة، ثم قايس األمور عند ذلك واعرف 

األمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى اهلل وأشبهها بالحق..."1. 

ق��ال اب��ن القيم يف ش��رح هذا الكت��اب: "وال يتمك��ن المفت��ي وال الحاكم من 
الفتوى بالحق إال بنوعين من الفهم: 

أحدهم��ا: فه��م الواق��ع والفق��ه فيه، واس��تنباط عل��م حقيقة ما وق��ع بالقرائن 
واألمارات والعالمات، حتى يحيط به علًما. 

والن��وع الثاين: فهم الواج��ب يف الواقع، وهو فهم حك��م اهلل الذي حكم به يف 
كتابه، أو على لسان رسوله يف هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على اآلخر.. فالعالم 

)1)  البيهقي، السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، أثر رقم )20537(، ج1، ص135.
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من يتوصل بمعرفة الواقع، والتفقه فيه إلى معرفة حكم اهلل ورسوله..."1.

وم��ن مكونات فهم النازلة واإللمام هبا، وق��وف المجتهد على ما تم التوصل 
إلي��ه يف حك��م النازلة من أحكام ش��رعية اجتهد فيها مجتهدون قبل��ه، والنازلة هنا 
ل��ن تخ��رج عن كوهن��ا نازلة، فق��د تتع��د اآلراء يف المسألة الواح��دة، بحسب فهم 
الواقع، وهنا يتداخل فقه الواقع وفقه النوازل، وقد يختلف تكييف النازلة ومن ثم 
تخريجه��ا وتحقيقها من مجته��د إلى آخر، فتبقى بالنسبة إلى كل واحد منهم نازلة 

وإن وجد من أفتى فيها.   

فعلى المجتهد أن يفهم النازلة فهًما دقيًقا، وأن يستفرغ الوسع لفهمها قبل أن 
يقط��ع فيها برأي، فإن قال فيها برأي ولم يكن عالًما بالحق، وال غالًبا على ظنه لم 
َيِحّل له أن يفتي، وال أن يقضي بما ال يعلم وإال دخل تحت قوله تعالى: ﴿قل إنما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغير الحق، وأن تش��ركوا 

باهلل ما لم ينزل به سلطاًنا، وأن تقولوا على اهلل ما ال تعلمون﴾ )األعراف: 31(. 

رابًعا: ا�ضت�ضارة اأهل اخلبة واأهل الخت�ضا�ض والتثبت قبل الق�ل يف امل�ضاألة:
وه��ذا الضابط ف��رع عما قبله، فم��ن المعلوم أن المجته��د ال يمكنه أن يحيط 
بك��ل العل��وم، بالرغم م��ن أنه قد يحت��اج يف اجتهاده إل��ى بعضها، وهو م��ا يتطلبه 
الفهم الدقيق للمسألة، فالمجتهد يحتاج إلى تثبٍت وترٍو وسؤال أهل االختصاص 
فيم��ا لم يحط به، فإذا ل��م يتثبت المجتهد، ولم يرّو، ول��م يرجع إلى أهل الخربة 
واالختص��اص فيم��ا يحتاجه أثناء نظره يف النازلة فهو ال ش��ك واقع يف اإلثم لقوله 
–صلى اهلل عليه وسلم-: "من ُأفتَي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه"2، بل 

)1)  ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ج1، ص86.
)2)  الش��يباين، المس��ند، حديث رق��م )8249(، ج8، ص259. النيساب��وري، محمد بن عبد اهلل 
الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب 
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ويعترب متجرًئا على الفتيا فيدخل تحت قوله –صلى اهلل عليه وس��لم-: "أجرؤكم 
على الفتيا أجرؤكم على النار"1.

وك��ان من عادة السل��ف أهنم يتثبت��ون يف الفتيا، ويتحرون فيه��ا، وال يبتون يف 
المسأل��ة إال بع��د أن يستفرغوا وس��عهم يف فهمه��ا وإدراكها، ويف ه��ذا قال اإلمام 
مال��ك – رحمه اهلل -: ربم��ا وردت علي المسألة تمنعني من الطعام، والش��راب، 
والنوم، وقال: إين ألفكر يف مسألة منذ بضع عشرة سنة، فما اتفق لي فيها رأي إلى 

اآلن، وقال: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها لياٍل2.

فالمجته��د إن لم يتثبت ويرو فهو على خطر كبير خاصة أنه قد يقول بالِحل، 
وقد يقول بالحرمة، وقد قال تعالى: ﴿َواَل َتُقوُلوْا لَِما َتِصُف َأْلِسنَُتُكُم اْلَكِذَب َه�َذا 
ِذيَن َيْفَتُروَن َعَلى الّلِه اْلَكِذَب اَل  َتْفَتُروْا َعَلى الّلِه اْلَكِذَب إِنَّ الَّ َح��الٌَل َوَه�َذا َحَراٌم لِّ
ُيْفلُِحوَن﴾ )النحل: 116(، ويف هذا قال اإلمام مالك: "ما ش��ئ أش��د عليَّ من أن 
ُأسأل عن مسألة من الحالل والحرام، ألن هذا هو القطع يف حكم اهلل، ولقد أدركت 
أهل العلم والفقه ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كان الموت أشرف عليه، 
ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكالم فيه والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه 

العلمي��ة، 1990م(، حديث رقم )349( من كت��اب العلم، ج1، ص172، ابن ماجة، محمد 
بن يزيد أبو عبد اهلل القزويني، س��نن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار 
الفك��ر، دت(، حديث رق��م )52(، باب اجتناب الرأي والقي��اس، ج1، ص20. وقد ورد يف 
كت��اب فتح الغفار أن رجال إس��ناد الحديث أئمة ثقات، كما حسن��ه األلباين. الرباعي، حسن 
أحم��د يوس��ف، فتح الغفار الجامع ألحكام س��نة نبين��ا المختار، تحقيق: مجموعة بإش��راف 
الش��يخ عل��ي العم��ران، )دار عال��م الفوائ��د، 1427(، ج4، ص2056.  األلب��اين، أب��و عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين األلباين، صحيح الجامع الصغير وزياداته، )المكتب اإلسالمي(، 

ج2، ص1048.  
)1)  الدارمي، سنن الدارمي، باب الفتيا وما فيه من الشدة، حديث رقم )157(، ج1، ص69.

)2)  الشاطبي، الموافقات، ج4، ص210- 211.
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غ��ًدا لقللوا من هذا، وإن عمر ب��ن الخطاب وعلًيا وعامة خيار الصحابة كانت ترد 
عليه��م المسائل، وهو خير القرن الذي بعث فيهم النبي –صلى اهلل عليه وس��لم-
، وكان��وا يجمعون أصحاب النبي –صلى اهلل عليه وس��لم- ويسأل��ون، ثم حينئٍذ 
يفتون فيها، وأهل زماننا قد صار فخرهم الفتيا فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم"1. 

فه��ذا قول اإلمام مالك يف أهل أحد خير القرون، فم��اذا لو عاصر زماننا وفيه 
الناس جلهم مفتون خواصهم وعوامهم، مع وجود الفضائيات وثورة االتصاالت 
وقل��ة الورع ؟! ويف هذا قال ابن القيم: الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن 
غزارت��ه وس��عته، وقال س��حنون2: أجس��ر الناس على الفتي��ا أقلهم علًم��ا3، وقال 
الن��ووي4: يحرم التساهل يف الفتوى، ومن عرف به حرم اس��تفتاؤه، فمن التساهل 
أال يتثبت، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته 

بالمسئول فال بأس بالمبادرة5.   

وخالص��ة ه��ذا الضابط، أن على المجتهد أن يتثب��ت وأن يتحرى وأن يدرس 

)1)  المصدر السابق، ج4، ص211.
)2)  هو أبو س��عيد عبد السالم بن س��عد التنوخي الملقب بسحنون )ت240ه�(: أحد كبار فقهاء 
المالكية، تفقه بابن القاس��م وابن وهب وأش��هب، ولي قضاء القيروان، وانتهت الرياسة إليه 
يف العلم بالمغرب، من مصنفاته " المدونة الكربى". الش��يرازي، طبقات الفقهاء، ص 160. 

المنجد يف األعالم، ص298.
)3)  ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين، ج1، ص41.

هو الش��يخ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن ش��رف النووي الحزامي المتوىف س��نة )676ه�(:   (4(
ع��اش يف نوى بحوران، ك��ان محرًرا ومنقًحا للمذهب الش��افعي، له تصانيف مش��هورة منها 
"ش��رح األربعين النووية "، و "رياض الصالحين". الشيرازي، ص268. المنجد يف األعالم، 

ص581.
)5)  الن��ووي، أب��و زكريا محيي الدين بن ش��رف، المجموع ش��رح المهذب للش��يرازي، تحقيق 

وتكملة: محمد نجيب المطيعي، )جدة: مكتبة اإلرشاد، دت(، ج1، ص79.
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ْكِر إِن ُكنُتْم  المسأل��ة جي��ًدا وأن يسأل أهل الخربة لقوله تعالى: ﴿َفاْس��َأُلوْا َأْهَل الذِّ
اَل َتْعَلُم��وَن﴾ )النح��ل: 43( )األنبي��اء: 7(، خاص��ة وأن عصرن��ا الحال��ي مل��يء 
بالمستج��دات، ففي مجال الطب توجد مستج��دات مثل: أطفال األنابيب، وزرع 
األعض��اء، واالس��تنساخ وغيره��ا، ويف مجال االقتص��اد توجد مسائ��ل االئتمان، 
والبورص��ات، والتضخم، وغس��ل األموال، وغيرها من الن��وازل التي تحتاج إلى 
فه��م دقيق عن طريق أهل الخربة واالختصاص لإللمام بما يتطلبه النظر الصحيح 

يف تلك المسائل.      

املطلب الثاين: ال�ض�ابط التي يجب مراعاتها اأثناء النظر يف امل�ضاألة:

ماس��بقكانعنالضوابط التي ينبغي للمجتهد يف النوازل مراعاهتا قبل الحكم يف 
المسأل��ة، وثم��ة ضوابط ُأخر ينبغ��ي أن يراعيها المجتهد أثن��اء النظر، وهي تتعلق 
بالواق��ع نفسه والبعض اآلخر يتعلق بالفقه عموًما، ففقه الواقع ال ينفك يف حقيقته 
عن فقه النوازل، ألن الفقيه إنما يجتهد يف معرفة حكم النازلة يف واقعها، فال يمكنه 
فصله��ا عن واقعها، وإال يعد هذا قصوًرا منه، فبعد أن يتوصل المجتهد إلى حكم 
النازل��ة مجرًدا، ينبغ��ي أن يراعي الواقع وأن ينظر يف الظ��روف المحيطة ثم يعطي 
الحكم المناسب حسب هذه الظروف، وعليه يف ذلك أن يكون محيًطا بالضوابط 

الشرعية والقواعد الفقهية1التي تتعلق بفقه الواقع، ومنها: 

اأوًل: حاكمية الث�ابت على ال�اقعات:
والواقعات هنا هي ذاهتا النوازل، والمقصود أن ثوابت الش��ريعة هي الحاكمة 
وليس��ت المحكومة، وقد عرب الدكتور يوس��ف القرضاوي ع��ن هذه القاعدة خير 

)1)  القاعدة: "هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياهتا". الجرجاين، التعريفات، ص219.
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تعبي��ر عندما ذكر ضوابط االجتهاد يف المسائل الجديدة، فذكر أن أول ضابط هو: 
"أن ال يك��ون همن��ا يف هذا االجتهاد تربي��ر الواقع يف دنيا الناس باس��م المرونة أو 
التطور، وإعطاء هذا الواقع سنًدا شرعًيا باالعتساف وسوء التأويل، فإن اهلل لم ينزل 
شريعته لتخضع لواقع الحياة، بل ليخضع لها واقع الحياة، فالشريعة هي الميزان، 

وهي الحكم العدل، فال يجوز لنا أن نجعلها هي الموزونة، وهي المحكومة"1.

وذكر أن المجتهد يف فقه الش��ريعة أمامه – بالنسب��ة إلى النصوص – منطقتان 
مختلفت��ان: األولى: منطقة مغلقة ال يدخلها االجته��اد بتغيير أو تعديل أو ترجيح 
أو تضعي��ف، وتلك هي منطقة القطعيات التي يثب��ت الحكم فيها بنصوص قطعية 
الثب��وت – أي الق��رآن والسنة المتوات��رة – قطعية الداللة، ف��ال يختلف فقيهان يف 
فهمها، مثل فرضية األركان الخمسة من الصالة والزكاة والصوم والحج، وتحريم 
الزن��ى والربا والخمر ونحو ذلك من األحك��ام القطعية التي جاءت هبا محكمات 

النصوص، واجتمعت عليها األمة، وتلقتها بالقبول جياًل بعد جيل.

فال يجوز أن يوضع ش��يء من ه��ذه األمور القطعية موض��ع الجدل والنقاش 
ك��أن يفكر بعض الناس مثاًل أن يبيح الخمر تش��جيًعا للسياحة، أو يبيح الربا دعًما 

للتنمية وتشجيًعا للمصارف، وغير ذلك مما يعلم بطالنه من الدين بالضرورة.

والثاني��ة: منطقة مفتوحة، وه��ي منطقة النصوص الظني��ة، والظن هنا يأيت من 
جه��ة الثب��وت – وهذا خاص بالسن��ة – أو من جهة الداللة، وهذا يش��مل الكتاب 
والسنة جميًعا، والمجال هنا واس��ع أمام االجتهاد البش��ري لالس��تيثاق من ثبوت 

النص أواًل، ثم لفهمه وتفسيره واالستنباط منه ثانًيا2.

)1)  القرضاوي، يوس��ف، شريعة اإلس��الم صالحة للتطبيق يف كل زمان ومكان، ) القاهرة: مكتبة 
وهبة، ط5، 1997م(، ص125.

)2)  المرجع السابق،  ص105- 106.
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وم��ا يمكن إضافت��ه هنا أنه بالنسبة إل��ى المنطقة الثانية، التي يق��رر الفقهاء أن 
هبا مساحة واس��عة لالجتهاد، ف��إن مجرد الدراية ال ينبغ��ي أن تكون مدعاة إللغاء 
النص��وص ظني��ة الثبوت، فإعمال الن��ص أولى من إهماله، والن��ص اليرده العقل 
المج��رد، وإنما يرده نص أق��وى منه، فالدراية التي ُيرد هب��ا الحديث ظني الثبوت 
هي الدراية بنص آخر أقوى يف داللته وثبوته، أما مجرد الفهم فهو من قبيل الهوى 

والتشهي.   

وتطبيق��ًا لهذا الضابط أن��ه إذا عرضت على الفقيه مسأل��ة مستحدثة، كحكم 
بطاقات االئتمان مثاًل، فإن من الثوابت التي يجب التقيد هبا حرمة الربا، فال يجوز 
َبَع  التساهل بحجة أن الواقع يفرض اس��تعمال هذه البطاقات، قال تعالى: ﴿َوَلِو اتَّ
َم��اَواُت َواأْلَْرُض َوَمن فِيِهنَّ َبْل َأَتْينَاُهم بِِذْكِرِهْم َفُهْم  اْلَح��قُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السَّ

ْعِرُضوَن﴾ )المؤمنون: 71(. َعن ِذْكِرِهم مُّ

وجه الدللة من الآية الكرمية:
َبَع اْلَح��قُّ َأْهَواءُهْم﴾ أي  ق��ال القرطبي يف تأوي��ل هذه اآلية: "وقيل: ﴿َوَل��ِو اتَّ
بما يهواه الناس ويش��تهونه لبطل نظام العالم ألن شهوات الناس تختلف وتتضاد 

وسبيل الحق أن يكون متبوًعا، وسبيل الناس االنقياد للحق"1.

والحق إنما هو فيما أنزله اهلل، فما كان قطعي الداللة لم يجز بأي حال مخالفته 
ألنه الحق الذي ال مراء فيه وليس غير الحق إال الضالل، قال تعالى: ﴿َفَذلُِكُم الّلُه 

الَُل َفَأنَّى ُتْصَرُفوَن﴾ )يونس: 32(. َربُُّكُم اْلَحقُّ َفَماَذا َبْعَد اْلَحقِّ إاِلَّ الضَّ

كم��ا أن��ه بناًء عل��ى أن "أحك��ام التش��ريع اإلس��المي وقواعده ومبادئ��ه غائية 

)1)  القرطبي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري، الجامع ألحكام القرآن، )القاهرة: المكتبة 
التوفيقية، دت(، ج12، ص119.
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باإلجم��اع، بمعن��ى أهن��ا ش��رعت وس��ائل تسته��دف غاي��ات معينة ه��ي مصالح 
المكلفي���ن"1، وحي��ث إن مصال��ح المكلفين تت��درج بحسب أهميته��ا مع وجود 
اتفاق على أن مصلحة الدين وحفظه هي أهم المصالح وأس��بقها، مما يؤدي إلى 
ضرورة سير المصالح يف ظل الشرع كطريق لمعرفة أحكام اهلل، مع جعل مصلحة 
الدي��ن فوق جمي��ع المصالح، فإنه ال يصح للخربات العادي��ة أو الموازين العقلية 
والتجريبي��ة أن تستق��ل وحدها بفهم مصال��ح العباد، فال يج��وز االعتماد على ما 
ق��د ي��راه علماء االقتصاد وخرباء التجارة: من أن الربا ال بد منه يف تنش��يط الحركة 
التجاري��ة أو التنمي��ة االقتصادي��ة يف البالد، أو ما ي��راه علماء االجتم��اع من إباحة 
الدعارة بحجة الخش��ية من انتش��ار البغاء السري، وكذلك ال يصح االعتماد على 
م��ا قد يتف��ق عليه علماء النفس والربية مثاًل من إباح��ة االختالط بين الجنسين يف 
مراف��ق المجتم��ع بحجة هتذيب األخ��الق والتخفيف من ش��ره الميل الجنسي يف 

طور الشباب فهذه مصالح ملغاة يف نظر الشرع2.

وخالص��ة القول: إن قاعدة حاكمية الثوابت على الواقعات هي من الضوابط 
األساسية لفقه الواقع وفقه النوازل، فال اعتبار أمامها للمصالح الدنيوية التي يظن 
البع��ض تحقيقها بمخالفة الثواب��ت، ولبيان ذلك أكثر، س��وف انتقل إلى الضابط 

الثاين وهو درء المفاسد وجلب المصالح.

ثانيًا: درء املفا�ضد وجلب امل�ضالح:
وه��ذا الضابط هو من أصول السياس��ة الش��رعية، وهو م��ن ضوابط االجتهاد 

الدرين��ي، فتح��ي، خصائص التش��ريع اإلس��المي يف السياس��ة والحكم، )بيروت: مؤس��سة   (1(
الرسالة، 1982م(، ص9.

)2)  العالم، يوس��ف حامد، المقاصد العامة للش��ريعة اإلس��المية، ) القاهرة: دار الحديث، ط3، 
1997م(،  ص147- 148.
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بصفة عامة س��واء يف النوازل، أو يف غيرها، ومؤدى هذا الضابط أن الش��ريعة إنما 
ج��اءت لتحقيق مصال��ح العباد يف الدنيا واآلخرة، ودرء المفاس��د عنهم، وأن درء 

المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

إن الدين إنما جاء لسعادة اإلنسان وتحقيق سالمته يف هذا الكون الذي نعيش 
فيه والذي كفل له الخالق حسن سيره ونظامه من خالل قوانين تسير عليها مفرداته 
ِذي َخَلَق َس��ْبَع  من نجوم وكواكب وأرض وس��ماء، دون تفاوت، قال تعالى: ﴿الَّ
ْحَمِن مِن َتَف��اُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى مِن  ا َتَرى فِي َخْلِق الرَّ َس��َماَواٍت طَِباقًا مَّ
ُفُطوٍر﴾ )الملك: 3(، فكل شيء يف هذا الكون يسير وفق القانون اإللهي فال نجد 
تضارًب��ا وال تعارًضا بين مفرداته، وه��ذه المفردات هي مفردات مسيرة تسير وفق 
نام��وس إلهي دقي��ق، وهي يف ذلك ال تستطي��ع الخروج عن ه��ذا الناموس بقدرة 
اهلل وبإرادت��ه جل وع���ال، ولم يبق من مفردات الكون خارج هذا الناموس س��وى 
اإلنس��ان المخير، المكل��ف، المكرم من الخالق هب��ذا التكليف، والمفضل بذلك 
ْمنَا َبنِي  على سائر المخلوقات غير المخيرة، وغير المكلفة، قال تعالى: ﴿َوَلَقْد َكرَّ
ْن  مَّ ْلنَاُهْم َعَلى َكثِيٍر مِّ يَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ آَدَم َوَحَمْلنَاُه��ْم فِي اْلَبرِّ َواْلَبْح��ِر َوَرَزْقنَاُهم مِّ

َخَلْقنَا َتْفِضيالً﴾ )اإلسراء: 70(.

ولك��ي يدخل اإلنس��ان ضمن هذه المنظوم��ة اإللهية التي تجع��ل الكون كله 
يسير وفق منوال واحد متناغم ال نش��از فيه، أرس��ل اهلل رسله بالدين الذي يحتوي 
على ش��ريعة أرحم الراحمين، وتدرج فيها حتى وصل هبا إلى خاتمة الش��رائع أال 
وهي ش��ريعة اإلس��الم التي تحتوي على منظوم��ة من األوام��ر والنواهي باتباعها 
يتحق��ق دخ��ول اإلنس��ان ضمن النام��وس اإللهي الدقي��ق للكون كك��ل، فتتحقق 
س��عادته يف الدنيا، ث��م يكتمل نظام الك��ون بالحساب يف اآلخ��رة والجزاء على ما 
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اقرفت اليدان، حتى إنه ليقتص اهلل للش��اة الجلحاء1من الش��اة القرناء يوم القيامة 
نَّ الحقوق يوم القيامة، حتى يقاد  قال رس��ول اهلل –صلى اهلل عليه وس��لم-: "لتؤدُّ

للشاة الجلحاء من الشاة القرناء"2. 

فالدي��ن يف حقيقته جاء لتحقي��ق مصالح العباد ودرء المفاس��د عنهم يف الدنيا 
واآلخ��رة، وهذا هو كلي الش��ريعة الذي تتف��رع عنه باقي مقاصد الش��ريعة، يقول 

الشاطبي: "أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد يف العاجل واآلجل مًعا"3.

وقد قّسم العز بن عبد السالم4 المصالح إلى أربعة أنواع والمفاسد إلى أربعة 
أن��واع، حيث قال: "المصالح أربعة أنواع: اللذات وأس��باهبا واألفراح وأس��باهبا، 
والمفاس��د أربعة أن��واع: اآلالم وأس��باهبا والغموم وأس��باهبا، وه��ي منقسمة إلى 
دنيوية وأخروية، فأما لذات الدنيا وأسباهبا، وأفراحها وآالمها وأسباهبا، وغمومها 
وأس��باهبا، فمعلومة بالع��ادات.. "5 ثم قال: " المصالح ضرب��ان: أحدهما حقيقي 
وهو األفراح واللذات، والثاين مجازي وهو أسباهبا، وربما كانت أسباب المصالح 
مفاس��د فيؤمر هبا أو تباح ال لكوهنا مفاس��د بل لكوهنا مؤدية إلى المصالح، وذلك 

)1)  الجلح��اء الت��ي ال قرن لها، وهي عكس القرناء. ابن منظور، لس��ان العرب، مادة جلح، ج2، 
ص164.

)2)  النيساب��وري، صحيح مس��لم، كتاب الرب والصلة واآلداب، ب��اب تحريم الظلم، حديث رقم 
)2582(، ص1277.

)3)  الشاطبي، الموافقات، ج2، ص4.
هو الش��يخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي السلمي، كان شيًخا لإلسالم عالًما   (4(
ورًع��ا زاهًدا، آمًرا بالمع��روف وناهًيا عن المنكر، قرأ الفقه على اب��ن عساكر واألصول على 
اآلمدي، انتقل إلى القاهرة ومات فيها سنة 660ه�. من مصنفاته "قواعد األحكام يف مصالح 

األنام". راجع: ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج2، ص109-108.
)5)  اب��ن عب��د السالم، عز الدين عبد العزي��ز، قواعد األحكام يف مصالح األن��ام، )القاهرة: مكتبة 

الكليات األزهرية، 1968م(، ج1، ص12-11.



479

الفتوى واستشراف المستقبل

كقطع األيدي المتآكلة حفًظا لألرواح، وكالمخاطرة باألرواح يف الجهاد، وكذلك 
العقوب��ات الش��رعية كله��ا، ليس��ت مطلوبة لكوهنا مفاس��د بل لكوهن��ا المقصودة 
من ش��رعها كقطع يد السارق.. وقت��ل الجناة ورجم الزن��اة وجلدهم وتغريبهم.. 
كل هذه مفاس��د أوجبها الش��رع لتحصي��ل ما رتب عليها م��ن المصالح الحقيقية، 
وتسميته��ا بالمصالح من مجاز تسمية السبب باس��م المسبب، وكذلك المفاس��د 
ضربان: أحدهما حقيقي وهو الغموم واآلالم، والثاين مجازي وهو أسباهبا، وربما 
كانت أسباب المفاسد مصالح فنهى الشرع عنها ال لكوهنا مصالح بل ألدائها إلى 
المفاسد، وذلك كالسعي يف تحصيل اللذات المحرمات والشبهات المكروهات 
والرفهات برك مش��اق الواجبات والمندوبات فإهن��ا مصالح هنى عنها ال لكوهنا 
مصالح بل ألدائها إلى المفاسد الحقيقية وتسميتها مفاسد من مجاز تسمية السبب 

باسم المسبب "1.

إن تحدي��د المصال��ح والمفاس��د ال يت��م س��وى بمنظ��ور الش��ريعة ويف ضوء 
مقاصده��ا وثوابتها، فمن جهة منظور الش��ريعة أكد هذا المعنى الش��اطبي بقوله: 
"قصد الش��ارع من المكلف أن يكون قصده يف العمل موافًقا لقصده يف التشريع"2 
وقال: "المصالح المجتلبة ش��رًعا والمفاس��د المستدفعة إنما تعترب من حيث تقام 
الحياة الدنيا للحياة األخرى، ال من حيث أهواء النفس يف جلب مصالحها العادية، 
أو درء مفاس��دها العادي��ة، والدلي��ل على ذلك أم��ور ]ذكر منها[ أن الش��ريعة إنما 
ج��اءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباًدا هلل، وهذا المعنى 
إذا ثب��ت ال يجتم��ع مع ف��رض أن يكون وضع الش��ريعة على وفق أه��واء النفوس 

)1)  المصدر السابق، ج1، ص14.
)2)  الشاطبي، الموافقات، ج2، ص251.
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وطل��ب منافعها العاجل��ة "1 وعلى هذا فإن المصالح المرس��لة، أي التي ال يوجد 
دلي��ل العتباره��ا أو إلغائها، "هي مرس��لة فقط من حيث ع��دم التنصيص الجزئي 
الخاص هبا"2 أما من حيث جنسها فهي معتربة ألهنا تدخل ضمن مقاصد الشريعة؛ 
ولذلك اختار الدكتور وهبة الزحيلي تعريف المصالح المرسلة بأهنا: "األوصاف 
التي تالئم تصرفات الش��ارع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع 
باالعتب��ار أو اإللغ��اء، ويحصل من ربط الحكم هبا جل��ب مصلحة أو دفع مفسدة 

عن الناس"3.

ومن جهة مقاصد الش��ريعة وثوابتها فإنه بات من الثابت أن مقاصد الش��ريعة 
تضمنت حف��ظ الضروريات، والحاجيات، والتحسين��ات، وأن أمهات المصالح 
المحفوظة هي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال4، وما دامت للش��ريعة 
مقاصد معروفة، فإن فقه نصوصها س��يكون يف ضوء تل��ك المقاصد، وفقه الواقع 
وم��ا تجزأ عن��ه يعنى بالمتغيرات، تلك التي قد ال يقابله��ا النصص بمنطوقه، لكنه 
يش��ملها بمفهوم��ه، وما تفرع ع��ن المفهوم م��ن المقاصد، والِحك��م، وعليه ففقه 
الواقع يحتاج -كما قال الشيخ القرضاوي- إلى : "ربط المتغيرات بالثوابت، ورد 
المتش��اهبات إلى المحكمات، والجزئيات إل��ى الكليات، والفروع إلى األصول، 
وه��و الفقه الذي كان عليه الصحابة والخلفاء الراش��دون ومن س��ار على دروهبم 
م��ن التابعين لهم بإحس��ان... وهو يحتاج كذلك إلى أن نفقه النصوص الش��رعية 

)1)  المصدر السابق، ج2، ص30-29.
)2)  الريس��وين، أحم��د، نظرية المقاصد عن اإلمام الش��اطبي، )الرياض: ال��دار العالمية للكتاب 

اإلسالمي، ط4، 1995م(، ص262.
)3)  الزحيلي، وهبه، أصول الفقه اإلسالمي، )دمشق: دار الفكر، ط2، 2001م(، ج2، ص757.
)4)  الريس��وين، نظري��ة المقاص��د عند اإلم��ام الش��اطبي، ص263. ويراجع يف ذلك: الش��اطبي، 

الموافقات، ج2، ص8 وما بعدها.
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الجزئي��ة يف ض��وء مقاصد الش��رع الكلي��ة، بحيث ت��دور الجزئيات ح��ول محور 
الكليات، وترتبط األحكام بمقاصدها الحقيقية، وال تنفصل عنها"1. 

وم��ن األم��ور المرتبط��ة بجلب المصال��ح ودرء المفاس��د وأورده��ا ابن عبد 
السالم ما يأيت:

1-  إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد 
فعلن��ا ذلك امتثااًل ألم��ر اهلل تعالى يف قول��ه: ﴿َفاَتُقوا اهلَل َما اْس��َتَطْعُتم﴾ )التغابن: 
16(، وإن تع��ذر ذل��ك ينظ��ر فإذا كان��ت المفسدة أعظ��م من المصلح��ة يتم درء 

المفسدة دون النظر إلى فوات المصلحة2. 

2- "إذا اجتمع��ت المفاس��د المحضة فإن أمكن درؤه��ا درأنا، وإن تعذر درء 
الجميع درأنا األفسد فاألفسد"3.

3- االحتياط يف جلب المصالح ودرء المفاسد، أي األخذ باألحوط.

4- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

5- تقدي��م بعض الحق��وق على بعض بحس��ب ما يرتب عليه��ا من مصالح 
ومفاسد ورتب هذه المصالح والمفاسد.

وخالص��ة الق��ول يف ه��ذا الضابط أن الش��ريعة اإلس��المية قائمة عل��ى رعاية 
مصالح العباد، الدنيوية واألخروية، المادية والمعنوية، فوضع الش��رائع كما يقول 

)1)  القرضاوي، يوس��ف، السياس��ة الش��رعية يف ضوء نصوص الش��ريعة ومقاصدها، )القاهرة: 
مكتبة وهبه، 1998م(، ص228-227.

)2)  ابن عبد السالم، قواعد األحكام، ج1، ص98.
)3)  المصدر السابق، ج1، ص93.
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الشاطبي، أنما هو لصالح العباد يف العاجل واآلجل مًعا1، وعلى المجتهد أن يراعي 
مقاصد الش��ريعة يف جلب المصالح ودرء المفاس��د، وأن يك��ون دقيق المالحظة 
بحي��ث ال يعول على مصلح��ة عاجلة ويغفل عن مفسدة آجلة ق��د تكون أكرب من 
المصلح��ة العاجلة تلك، أو يتحاش��ى حدوث مفسدة عاجلة ق��د ترتب، ولكنها 
ال تق��اس بمصلح��ة آجلة متوخاة، كم��ا عليه أن يالحظ المسل��ك العام لنصوص 
الش��ريعة اإلس��المية، وهو مسلك مطابقة الواقع بالفطرة من خالل تغيير األحوال 

الفاسدة،وتقرير الصالح من أحوال الناس ألنه مما تقتضيه الفطرة.

ويف بيان هذين المسلك يقول العالمة ابن عاش��ور: "قد يستكن يف معتقد كثير 
من العلماء قبل الفحص والتغوص يف تصرفات التش��ريع أن الش��ريعة إنما جاءت 

لتغيير أحوال الناس، والتحقيق أن للشريعة مقامين:

المق��ام األول:تغيي��ر األح��وال الفاس��دة وإعالن فساده��ا، وه��ذا المقام هو 
ُلَماِت إَِلى  ��َن الظُّ ِذي��َن آَمنُ��وْا ُيْخِرُجُهم مِّ المش��ار إلي��ه بقوله تعالى: ﴿الّل��ُه َولِيُّ الَّ
الَِم  َبَع ِرْضَواَنُه ُس��ُبَل السَّ النُّ��ُوِر﴾ )البق��رة: 257(، وقوله: ﴿َيْه��ِدي بِِه الّلُه َم��ِن اتَّ
ْسَتِقيٍم﴾ )المائدة:  ُلَماِت إَِلى النُّوِر بِإِْذنِِه َوَيْهِديِهْم إَِلى ِصَراٍط مُّ ِن الظُّ َوُيْخِرُجُه��م مِّ
16(، والتغيي��ر قد يكون إلى ش��دٍة على الن��اس رعًيا لصالحهم، وق��د يك�ون إلى 

تخفيف إبطااًل لغلوهم. 

والمق��ام الثاين:تقرير أحوال صالحة قد اتبعها الن��اس، وهي األحوال المعرب 
عنه��ا بالمعروف يف قوله تعالى: ﴿َيْأُمُرُهْم بِالَمْعُروِف﴾ )األعراف: 157(، وأنت 
إذا افتقدت األش��ياء التي انتحاها البش��ر من��ذ القدم وأقاموا عليه��ا قواعد المدنية 
البش��رية، تجده��ا أموًرا كثي��رة من الص��الح والخي��ر توورثت من نصائ��ح اآلباء 

)1)  الشاطبي، الموافقات، ج2، ص4.
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والمعلمي��ن والمربي��ن والرس��ل والحكماء والحك��ام العادلين حتى رس��خت يف 
البش��ر، مثل: إغاثة الملهوف، ودفع الصائل، وحراسة القبيلة والمدينة، والتجمع 

يف األعياد، واتخاذ الزوجة، وكفالة الصغار.."1.

ثالثًا: مراعاة التي�ضري ورفع احلرج:
كما أن من ضوابط االجتهاد مراعاة مقاصد الش��ريعة يف درء المفاسد وجلب 
المصال��ح، ف��إن من الضواب��ط كذلك مراع��اة مقاص��د الش��ريعة يف التيسير ورفع 
الحرج مصداًقا لقوله تعالى: ﴿ُيِريُد الّلُه بُِكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعْسَر﴾ )البقرة: 
يِن مِْن َح��َرٍج﴾ )الحج: 78(،  185(، وقول��ه تعال��ى: ﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُك��ْم فِي الدِّ
وقوله –صلى اهلل عليه وس��لم-: "بعث��ت بالحنيفية السمح��ة"2 وقوله –صلى اهلل 
علي��ه وس��لم-: "إنما بعثتم ميسري�ن ولم تبعثوا معسري��ن"3 وحديث: "َيّسروا وال 
ُتَعس��روا"4، وم��ا رواه اإلمام أحمد م��ن حديث األعرابي بسن��د صحيح: "إّن خير 

دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره"5.

)1)  اب��ن عاش��ور، محمد الطاهر، مقاصد الش��ريعة اإلس��المية، )القاه��رة: دار الس��الم للطباعة 
والنشر، 2005م(، ص99–100.

)2)  الش��يباين، المس��ند، حدي��ث رق��م )22345(، ج16، ص223. الط��رباين، المعجم الكبير، 
حديث رقم )7868(، ج8، ص216.

)3)  البخ��اري، صحيح البخاري، كتاب األدب، باب قول النبي –صلى اهلل عليه وس��لم- يسروا 
وال تعسروا، حديث رقم )6128(،ص1550.

)4)  المصدر السابق، كتاب األدب، باب قول النبي –صلى اهلل عليه وسلم- يسروا وال تعسروا، 
حدي��ث رق��م )6125(، ص1549. النيسابوري، صحيح مس��لم، كتاب المغ��ازي، باب يف 

األمر بالتيسير وترك التنفير، حديث رقم )1734(، ص876.
)5)  الش��يباين، المس��ند، حديث رق��م )15879(، ج12، ص379-380. البخاري، محمد بن 
إس��ماعيل، األدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار البشائر اإلسالمية، 

ط3، 1989م(، باب يحثى يف وجوه المداحين، حديث رقم )341(، ص124.
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وه��ذا الضاب��ط وإن كان يرتبط أكثر بفق��ه الواقع ألنه الفقه ال��ذي يغلب عليه 
البحث يف تغير األحكام تبًعا لتغير الواق�ع، إال أن له ارتباًطا بفقه النوازل من جانب 
ك��ون الفقي��ه ملزًما بالتيسير ورف��ع الحرج عن الناس عندما تعن ل��ه مسألة جديدة 

يريد إنزال حكم اهلل عليها، فال يركن إلى التشدد، ودين اهلل يسر. 

روى الشيخان، واللفظ لمسلم، عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: "ما ُخيِّر 
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- بين أمرين قط إال اختار أيسرهما"1.

فاألحاديث الش��ريفة تبين أّن اإلس��الم دين اليسر ال العسر، ودين رفع الحرج 
عن الناس، ومن ذلك استنبطت قاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، وهي ما يتخرج 
عليه جميع رخص الشرع وتخفيفاته2ويفيد تقدم التخفيف والتيسير على التشديد 
والتعسير، وهو ديدن س��لف هذه األمة، حتى نقل عن علمائها قولهم بما هو أرفق 

للناس من األحكام3.

 كم��ا أن م��ن التيسي��ر المطلوب االع��راف بالض��رورات التي تط��رأ يف حياة 
الن��اس، فقد جعلت الش��ريعة له��ذه الض��رورات أحكامها الخاص��ة وأباحت هبا 
م��ا كان محظوًرا يف حالة االختيار من األطعمة واألش��ربة والملبوس��ات والعقود 
والمعام���الت، وأكثر من ذل��ك أهنا نزلت الحاجة يف بع��ض األحيان – خاصة أو 

)1)  البخ��اري، صحيح البخاري، كتاب األدب، باب قول النبي -صلى اهلل عليه وس��لم- يسروا 
وال تعسروا، حديث رقم )6126(،ص1549. النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، 
ب��اب مباعدت��ه -صل��ى اهلل عليه وس��لم- لآلثام واختي��اره من المب��اح أس��هله، حديث رقم 

)2327(، ص1161.
)2)  السيوط��ي، جالل الدين عبد الرحمن أبو بكر، األش��باه والنظائر يف قواعد وفروع الش��افعية، 

)القاهرة: دار السالم للطباعة والنشر، ط2، 2004م(، ص196.
)3)  القرضاوي، يوسف، فقه األولويات، )القاهرة: مكتبة وهبه، ط6، 2004م(، ص72.
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عامة – منزلة الضرورة، تيسيًرا على األمة، ودفًعا للحرج عنها1، واألصل يف ذلك 
قول��ه تعالى عق��ب ذكر األطعمة المحرمة: ﴿َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َب��اٍغ َواَل َعاٍد َفال إِْثَم 

ِحيٌم﴾ )البقرة: 173(.  َعَلْيِه إِنَّ الّلَه َغُفوٌر رَّ

ويج��در التنويه إلى ضرورة أن يكون التخفيف والتيسير ورفع الحرج يف إطار 
التأوي��ل الصحي��ح للنصوص2، س��واء أكان الحك��م يف مسألة دعا تغي��ر الظروف 
إل��ى إع��ادة النظر فيها، أو كانت المسألة من الن��وازل، والتأويل الصحيح إنما يأيت 
م��ن خالل الفهم المؤس��س على القواعد األصولية الت��ي قررها الفقهاء ويف ضوء 
مقاص��د الش��ريعة وأهدافها ومراميه��ا، أما اتباع الهوى وتتب��ع الرخص بغير هدى 
ِذيَن يف ُقُلوبِِهْم َزْيٌغ  ا الَّ وبغير سبب، فهو الزيغ بعينه الذي ورد فيه قوله تعالى: ﴿َفَأمَّ
َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه مِنُْه اْبتَِغاء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاء َتْأِويلِِه﴾ )آل عمران: 7(، "إذ المتشابه ال 
يعطي بياًنا شافًيا، وال يقف منه متبعه على حقيقة فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك 

به.."3.

فالتأويل الفاسد للنصوص هو كاّتباع المتشابه سواء بسواء، وال ينبغي لمسلم 
يؤمن باهلل ورس��وله –صلى اهلل عليه وس��لم- إال أن يتح��رى لدينه، ونسأل اهلل عز 
وج��ل أن يعين علماء هذه األمة على الفهم الصحيح لمقتضيات هذا العصر، وأن 
يجدد لإلس��الم ش��بابه بالعلماء الذي هم عالمة بقاء العلم، فعن عبد اهلل بن عمرو 
بن العاص – رضي اهلل عنهما – قال: س��معت رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم- 

)1)  المرجع السابق، ص76.
)2)  يع��رف التأوي��ل الصحيح بأنه: " التفسير والبيان والتعبي��ر للحقيقة التي وضع اللفظ لها دون 
صرف��ه عن الظاهر م��ع موافقته للكتاب والسن��ة ". الدرديري، محمد، التأويل الفاس��د وأثره 

السيء على األمة، )القاهرة: مكتبة أوالد الشيخ للراث، 2003م(، ص27.
)3)  الشاطبي، أبو إسحاق، االعتصام، )بيروت: المكتبة العصرية، 2002م(، ص375.
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يقول: "إن اهلل ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء، حتى إذا لم يبق عالًما، اتخذ الناس رؤوًسا جهااًل فسئلوا فأفتوا بغير علم 

فضلوا وأضلوا"1.  

رابعًا: مراعاة تغري الظروف والأح�ال:
وه��ذا الضابط هو عين فقه الواقع، وه��و يف الحقيقة متفرع عن الضابط الذي 
قبله، ألن م��ن التيسير المطلوب مراعاة تغير الظروف واألحوال، ومراعاة التطور 
ال��ذي يطرأ عل��ى الناس وعلى المجتمع، لذا فقد أجاز الفقه��اء تغير الفتوى بتغير 
األزمن��ة واألمكن��ة واألع��راف واألحوال، مستدلي��ن على ذلك هب��دي الصحابة، 
وعم��ل الخلفاء الراش��دين الذين أمرن��ا النبي –صلى اهلل عليه وس��لم- أن هنتدي 
بسنته��م ونعض عليه��ا بالنواجذ، بل هو ما دّل عليه الق��رآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة2، وهو ما س��ار عليه األئمة المجتهدون، فهاهو اإلمام الش��افعي - رحمه 
اهلل - يعدل عن كثير من أقواله نتيجة لتغير البيئة، حتى بات له مذهبان؛ مذهب يف 
القدي��م، وهو ما أفتى به أثناء وجوده يف الع��راق، ومذهب يف الجديد أثناء وجوده 
يف مص��ر حي��ث عدل عن كثير من آرائه، فنجد له يف كثير من المسائل رأيين رأًيا يف 

القديم وآخر يف الجديد، ولم ينكر عليه أحد ذلك.

فمراع��اة الواق��ع إذن أمر هام وضروري لكل فقي��ه، وال مندوحة عنه، ألنه إن 
لم يفعل ذلك جعل الش��ريعة قاصرة عن مجاراة الواق��ع المتغير والمتطور، وهي 
ليس��ت كذلك فهي م���ن المرونة بحيث تستوعب كل تطوٍر يطرأ، ولذلك ذكر ابن 

)1)  البخ��اري، صحي��ح البخاري، حديث رق��م )100(، كتاب العلم، باب كي��ف يقبض العلم، 
ص 46. النيساب��وري، صحيح مس��لم، حديث رقم )2673(، كت��اب العلم، باب رفع العلم 

وقبضه، ص1315.
)2)  القرضاوي، فقه األولويات، ص76- 77.
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القي��م أن الفقه نوع��ان: فقه يف أحكام الحوادث الكلية، وفقه يف أحوال الناس، أي 
فق��ه الواقع ال��ذي يمكن من خالله إعط��اء الواقع حكمه م��ن الواجب، فال يكون 
الواجب مخالًفا للواقع1 وقال: "ومن له ذوٌق يف الش��ريعة، وإطالٌع على كماالهتا 
وتضمنها لغاية مصالح العباد يف المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع 
الخالئ��ق، وأنه ال عدل ف��وق عدلها، وال مصلحة فوق م��ا تضمنته من المصالح: 
تبين له أن السياس��ة العادلة جزٌء من أجزائها، وفرٌع من فروعها، وأن من له معرفٌة 

بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها: لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبته"2.

وإذا كان��ت مراع��اة تغي��ر الظ��روف واألح��وال مطلوبًة فيما س��بق في��ه النظر 
واالجته��اد، فإهن��ا مطلوب��ة من باب أول��ى يف الن��وازل، فعلى الفقيه أثن��اء نظره يف 
المسألة مراع��اة تغير الظروف واألحوال بالنسبة إل��ى المسائل التي يقيس عليها، 
ف��ال يحص��ر نفس��ه يف دائ��رة أقوال من س��بقه من الفقه��اء يف غير عص��ره، ويف هذا 
يقواللش��يخ القرض��اوي: "إن عصرن��ا ق��د حدثت في��ه تغيرات ضخم��ة يف الحياة 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، وهذه تفرض على الفقيه أن يعرض 
عن بعض األقوال القديمة التي لم تعد تالئم األوضاع الجديدة بحال، وأن يختار 
بع��ض اآلراء الت��ي لم يكن له��ا األرجحية من قب��ل، بل لعلها كان��ت مرجوحة أو 
مهجورة"3، لك��ن علينا أال نأخذ مثل هذا الكالم على إطالقه، فالرجيح ال يكون 
إال بالدلي��ل من الكتاب أو السنة أو اإلجم��اع، وليس بمجرد المصلحة، فإن ُعدم 
الدلي��ل يمكن اللج��وء حينئٍذ إلى مجرد المصلحة عل��ى أن تكون معتربة، أي تقع 
تحت دليل كل��ي باإلضافة إلى باقي ش��روط اعتبارها4،وغالب األقوال التي رأى 

)1)  ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص7.
)2)  المصدر السابق.

)3)  القرضاوي، يوسف، االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، )الكويت: دار القلم، ط3، 1999م(، ص146.
)4)  راجع: البوطي، محمد س��عيد رمضان، ضوابط المصلحة يف الش��ريعة اإلس��المية، )بيروت: 

مؤسسة الرسالة، دط،دت(، ص321-115. 
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المتقدم��ون ع��دم أرجحيتها، إنما كان��ت مرجوحة لمخالفتها الدلي��ل، أو لوجود 
دلي��ل أقوى مما اس��تند إليه صاحب الق��ول المرجوح، ولعل األق��رب القول: إن 
م��ا في��ه مصلحة ال يلزم أن يكون قد جاء به النص عل��ى التحديد، مع أخذ الحيطة 
يف التعام��ل م��ع مثل ذل��ك، فاألمر -كما يقول اب��ن القيم-: "موض��ع مزلة أقدام، 
ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعرك صعب فرط فيه طائفة، فعطلوا الحدود، 
وضيعوا الحقوق، وجّرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الش��ريعة قاصرة ال 
تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرًقا صحيحة من 

طرق معرفة الحق والتنفيذ له"1.

واألم��ر يحتاج إلى الفقيه الذي توفرت فيه ش��روط االجتهاد ومن بينها إدراك 
مقاص��د الش��ريعة، كما قال الش��اطبي: "إنما تحصل درج��ة االجتهاد لمن اتصف 
بوصفي�ن:أحدهم��ا: فه��م مقاص��د الش��ريعة عل��ى كماله��ا، والث��اين: التمكن من 

االستنباط بناًء على فهمه فيها "2.

وخالصة القول يف هذا الضابط أن مراعاة تغير األحوال والظروف تبًعا للتطور 
ال��ذي يحدث يف المجتمع هو أم��ر تقتضيه مرونة الش��ريعة، وطالما أن الحكم يف 
النازلة لن يخرج عن األدلة الشرعية المعروفة؛ فإن مراعاة الواقع أمر تقتضيه هذه 
األدل��ة كذلك، خاصة وأن االجتهاد يف النوازل س��يكون حتًما باس��تعمال القياس 
على األحكام المنصوص عليها يف الكتاب والسنة س��واء أكان القياس على النص 
مباشرة، أو بطريق المالءمة: "وهي الدخول تحت جنس اعتربه الشارع يف الجملة 

بغير دليل معين"3، أو ما يسمى باسم "المصالح المرسلة".

)1)  ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص20.
)2)  الشاطبي، الموافقات، ج4، ص76.

)3)  الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ج2، ص768.
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خام�ضًا: مراعاة الأعراف والعادات:
وهذا الضابط ال يقل يف األهمية عما س��بقه من ضوابط، فالنظر إلى األعراف 
والعادات أمر يتطلبه فقه الواقع، ويتطلبه كذلك فقه النوازل، وهو معترب يف الشرع، 

بل اعتربه أكثر العلماء دلياًل من األدلة الشرعية. 

والك��الم عن العرف والع��ادة -كما يقول الدكتور وهب��ه الزحيلي- له أهميته 
الكربى نظًرا العتماد الفقهاء عليه يف تأصيل كثير من األحكام الشرعية، واحتكام 
الناس إليه يف العق��ود والمعامالت، ووجود قواعد فقهية كلية تقرره وتحيل إلي�ه، 
ما يؤدي إلى التجاوب مع يسر الشريعة ومراعاهتا مبدأ رفع الحرج، هذا باإلضافة 
إلى اعتماده أحد مصادر التشريع الوضعي، ورجوع فقهاء القانون ورجال القضاء 

يف كثير من المسائل إليه1.

مة"، وأصل هذه  وقد وض��ع الفقهاء القاعدة الفقهية الش��هيرة: "الع��ادة مَحكَّ
القاع��دة قول��ه –صل��ى اهلل عليه وس��لم-: "م��ا رآه المسلمون حسنًا فه��و عند اهلل 

حسن"2؛ فاعتبار العادة والعرف رجع إليه الفقهاء يف مسائل كثيرة3.

والع��رف هو: "م��ا اعتاده جمه��ور الناس وألف��وه من قول أو فع��ل تكرر مرة 
بع��د مرة حتى تمكن أثره يف نفوس��هم، وص��ارت تتلقاه عقوله��م بالقبول، وليس 

)1)  المرجع السابق، ج2، ص828.
)2)  الشيباين، المسند، حديث رقم )3600( ج3، ص505. الطرباين، المعجم األوسط، حديث 
رق��م )1602(، ج4، ص58. الحاكم، المس��تدرك، كتاب معرف��ة الصحابة رضي اهلل عنهم، 
حدي��ث رق��م )4527(، ج3، ص89. وذك��ر الحاكم أن فيه إرس��ال، وق��ال الهيثمي: رجاله 
موثق��ون، وقال ابن حجر: لم أجده مرفوًعا، وأخرجه أحمد موقوًفا على ابن مسعود بإس��ناد 
حس��ن. الهيثمي، ن��ور الدين علي بن أبي بك��ر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائ��د، )القاهرة: دار 
الري��ان للراث، 1407 ه�(، ج1، ص178. العسق��الين، الدراية يف تخريج أحاديث الهداية، 

تحقيق: السيد عبد اهلل هاشم اليماين المدين، )بيروت: دار المعرفة، دت(، ج2، ص187. 
)3)  السيوطي، األشباه والنظائر، ص221.
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الم��راد به كل ما عرف��ه الناس وألفوه، بل م��ا عرفه أهل العقول الرش��يدة والطباع 
السليم��ة، فم��ا يعتاده بع��ض الناس مما هو ض��رر، أو فس��اد، أو ال مصلحة فيه ال 
يك��ون من المعروف الذي تبنى عليه األحكام  فالم��راد بالعرف هنا: ماال يخالف 
دلياًل شرعًيا، وال قاعدة شرعية من القواعد األساسية، وال حكًما ثابًتا علم من سر 

تشريعه أنه ال يختلف باختالف األزمان واألحوال"1.

ولذلك فاإن لعتبار العرف �ضروًطا هي2: 
1- أن يكون العرف مطرًدا أو غالًبا.

2- أن يكون العرف المراد تحكيمه يف التصرفات موجوًدا عند إنشائها.
3-أال يعارض العرف تصريح بخالفه.

4- أال يكون العرف مخالًفا لنص شرعي أو أصل قطعي يف الشريعة.

ويخت��م الباحثالق��ول يف هذا الضابط، بم��ا قاله اإلمام القرايف3: "إن اس��تمرار 
األحك��ام التي مدركه��ا العوائد مع تغير تلك العوائد خ��الف اإلجماع وجهالة يف 
الدين، بل كل ما هو يف الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى 
ما تقتضيه العادة المتجددة..."4. ويف أنواع العرف وإس��قاطه على الوقائع تفصيل 

يمكن الرجوع فيه إلى كتب األصول.

)1)  بدران، بدران أبو العينين، أصول الفقه اإلس��المي، )اإلس��كندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 
دت(، ص224.

)2)  المرجع السابق، ص 229 -230. الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ص 846–850.
)3)  هو شهاب الدين أحمد القرايف )ت684ه�(: فقيه مالكي مصري، من مصنفاته "أنوار الربوق 

يف أنواء الفروق". المنجد يف األعالم، ص434.
)4)  القرايف، ش��هاب الدي��ن أحمد، اإلحكام يف تميي��ز الفتاوي عن األحكام، تحقيق: الش��يخ أبو 

غدة، )حلب: مطبعة حلب، دت(، ص231.



491

الفتوى واستشراف المستقبل

المبحث الثالث
 �ضروط الجتهاد 

إن االجته��اد عموًما يحتاج إلى ملكة ودربة، وهذه الملكة ال تكون إال يف من 
سعى لها سعيها وألم بشروطها وأسباهبا، لذا رأى العلماء أنه حتى يصل الشخص 
إل��ى درجة االجتهاد يجب أن تتوافر به ش��روط، بعضها يتعل��ق بقبول فتواه إن هو 
أفت��ى، وبعضه��ا يتعلق بحصول القدرة على االجتهاد، وهذه الش��روط وتلك تأيت 

إجمااًل فيما يأيت:

اأوًل: الإ�ضالم:  
ف��ال يعتد بكالم الكاف��ر، وإن بلغ م��ن مراتب العلم أعاله��ا، ولكن يجوز أن 
يستأن��س المجته��د برأي غي��ر المسلم من ب��اب الخربة، خاص��ة يف المسائل التي 
يخت��ص هبا غيره، واألمر هنا هو من قبيل فقه الواقع، ذلك أن معظم نوازل العصر 
مثل: جرائم االنرنيت، وغسل األموال، واالستنساخ وغيرها قد انفرد بالتخصص 
الدقي��ق فيه��ا -أي الخربة الدقيقة- غي��ر المسلمين، وهؤالء ج��وز بعض العلماء 
االس��تئناس بشهادهتم على س��بيل الخربة، قال ابن القيم: "قال شيخنا1رحمه اهلل: 
وقول اإلمام أحمد يف قبول ش��هادهتم يف هذا الموضع: "هو ضرورة" يقتضى هذا 

التعليل قبولها يف كل ضرورة حضًرا وسفًرا"2.

يقص��د اإلم��ام أحمد بن تيمي��ة، وهو تقي الدين أحمد، المتوىف س��نة )728ه���(: فقيه حنبلي   (1(
وإم��ام م��ن األعالم، جدد المذهب، ولد يف حران، وأقام يف دمش��ق، ُمنع من التدريس ومات 

سجينًا، من آثاره "الفتاوى"، و"الرسائل". المنجد، ص5.
)2)  ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص244.
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ثانًيا: التكليف: 
وهو ش��رط بدهي، فاالجتهاد نش��اٌط عقلٌي محٌض، ومن فقد عقله ارتفع عنه 
التكلي��ف، فالعقل من��اط التكليف، وغير المكل��ف ال يتصور منه اجته��اٌد معتربٌ، 
ل��ذا ال يقبل اجته��اد الصبي، وال اجته��اد المجنون، وال من يغيب ع��ن وعيه تارة 
ويرج��ع له الوعي آنفًا، ألن��ه أصبح بغياب وعيه متهمًا يف إدراكه، وينبغي التفريق 
بي��ن االجتهاد وش��روط الفتيا، وكذا ش��روط القض��اء، فالثانية أغل��ظ من األولى، 

واألخيرة أغلظ لما يف القضاء من اإللزام.

ثالًثا: العدالة:
"العدالة لًغة: االس��تقامة، ويف الشريعة: عبارة عن االستقامة على طريق الحق 

باالجتناب عما هو محظور دينًا"1.

قال ابن عا�ضم2:  
ويتقي يف األغلب الصغائرا3 والعدُل من يجتنب الكبائرا      

قال اإلمام الغزالي4 يف شروط المجتهد: "أن يكون عداًل مجتنًبا للمعاصي القادحة 
يف العدالة، وهذا يش��رط لجواز االعتماد على فتواه، فم��ن ليس عداًل فال تقبل فتواه، 

أما هو يف نفسه فال، فكأن العدالة شرط لقبول الفتوى ال شرط صحة االجتهاد"5.

)1)  الجرجاين، التعريفات، ص190.
)2)  هو أبو بكر محمد بن عاصم )ت829ه�(: فقيه مالكي أندلسي، قاضي غرناطة، من مصنفاته 
"تحفة الحكام يف نكت العقود واألحكام" المعروفة بالعاصمية. المنجد يف األعالم، ص10.
)3)  ابن عاصم، أبو بكر محمد، تحفة الحكام يف نكت العقود واألحكام "مطبوع مع ش��رح ميارة 

الفاسي"، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1999م(، ج1، ص81.
)4)  ه��و حجة اإلس��الم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الش��افعي، المتوىف س��نة )505ه���(: فيلسوف 
متكل��م متصوف من أهل طوس بخراس��ان، تلمي��ذ إمام الحرمين أبي المعال��ي الجويني، كتب "هتافت 

الفالسفة"، و"إحياء علوم الدين"، و"المنقذ من الضالل". المنجد يف األعالم، ص391.
)5)  الغزالي، أبو حامد، المس��تصفى يف علم األصول، )بي��روت: دار الكتب العلمية، 1993م(، 

ص342.
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وقال الزركش��ي: "ال يعت��رب يف صحة االجتهاد أن يكون رج��اًل، وال أن يكون 
حًرا، وال أن يكون عداًل، وإنما تعترب العدالة يف الحكم والفتوى، فال يجوز استفتاء 
الفاس��ق، وإن صح اس��تفتاء المرأة والعبد، وال يصح الحك��م إال من رجل عدل، 

فصار شروط الُفتيا أغلظ من شروط االجتهاد بالعدالة لما تضمنه من القبول"1.

وعليه فالعدالة شرط لقبول فتوى المجتهد، أما هو يف ذاته فال يأثم يف اجتهاده 
إذا تحصلت لديه باقي الشروط.

رابًعا: الإدراك:
أي "أن يك��ون محيًطا بمدارك الش��رع، متمكنًا من اس��تثارة الظ��ن بالنظر فيها 

وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره"2.

واإلدراك ال يكون لمدارك الش��رع وحسب، بل يكون كذلك لحدود المسألة 
الت��ي يراد إنزال حكم اهلل عليها، فإدراك ح��دود المسألة هو ذاته التصور الذي هو 
أص��ل الحكم، وهو ذاته علم الفت��وى الذي يعني: العلم بأحوال الزمان والمكان، 
فم��ن ل��م يكن عالما بأحوال زمان��ه فليس بعالم وال يجوز ل��ه االجتهاد فضال عن 

الفتوى.

ولإلدراك أدوات بحسب المَدرك، فبالنسبة إلى مدارك الشرع تكون اإلحاطة 
هبا بمعرفة أدلة الشريعة، وبالنسبة إلى حدود المسألة محل النظر فتكون اإلحاطة 
هب��ا بالعلم والسؤال عنها واإلطالع واالس��تئناس ب��آراء المتخصصين، فإذا كانت 
مسأل��ة طبي��ة ُيستش��ار فيها طبي��ب، وإذا كان��ت مسأل��ة اقتصادية ُيس��أل فيها خبير 

)1)  الزركش��ي، بدر الدين، تش��نيف المسامع بمجمع الجوامع، تحقيق: عبد اهلل ربيع، وسيد عبد 
العزيز، )القاهرة: مكتبة قرطب��ة، ط3، 1998م(، ج4، ص574-573.

)2)  الغزالي، المستصفى، الموضع السابق.
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اقتصاد وهكذا، ويف هذا يقول اإلمام الشاطبي: "وقد حصل من الجملة أنه ال يلزم 
المجتهد يف األحكام الشرعية أن يكون مجتهًدا يف كل علم يتعلق به االجتهاد على 
الجمل��ة، ب��ل األمر ينقسم: فإن كان ثم علم ال يمك��ن أن يحصل وصف االجتهاد 
بكنه��ه إال من طريقه فال بد أن يكون م��ن أهله حقيقة حتى يكون مجتهًدا فيه، وما 
سوى ذلك من العلوم فال يلزم ذلك فيه وإن كان العلم به معينًا فيه، ولكن ال يخل 

التقليد فيه بحقيقة االجتهاد.."1.

خام�ًضا: معرفة الكتاب وال�ضنة:
يش��رط يف المجته��د أن يكون عارًفا بالكتاب والسن��ة، ولّما كان الوحي كتاًبا 
وس��نة ق��د تضمن نوعين من الكالم: خ��رب وطلب، فإن فقيه الن��وازل يلزمه معرفة 
األخب��ار التي تضمنها الوحي ألهنا تحكي عن كثير مما يش��مله الواقع الذي تعترب 
النازلة ج��زًءا منه، ومعرفة تلك األخبار تتطلب معرفة أس��باب النزول يف اآليات، 
وتتطلب معرفة مناس��بات أحاديث النبي –صلى اهلل عليه وسلم- ليتحسس بذلك 

مرامي النصوص وأهدافها ومقاصدها.

ق��ال اإلمام الش��اطبي: "إنما تحصل درج��ة االجتهاد لم��ن اتصف بوصفين، 
أحدهم��ا: فهم مقاصد الش��ريعة على كمالها، والثاين: التمكن من االس��تنباط بناًء 

على فهمه فيها "2.

وق��ال اإلمام الغزالي: "إنما يكون متمكنًا م��ن الفتوى بعد أن يعرف المدارك 
المثمرة لألحكام وأن يعرف كيفية االستثمار، والمدارك المثمرة لألحكام أربعة: 

الكتاب، والسن�ة، واإلجماع، والعقل..."3.

)1)  الشاطبي، الموافقات، ج4، ص76
)2)  المصدر السابق. 

)3)  الغزالي، المستصفي، ص342.
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واألمر اليوم بات أوس��ع من ذي قبل خاصة مع انتش��ار وسائل حديثة يتمكن 
م��ن خالله��ا المجتهد م��ن مراجعة أكرب عدد م��ن كتب العلم للبح��ث عن مسألته 
بمج��رد الضغط على زر الحاس��وب، لك��ن مع هذا ينبغ��ي أواًل أن يكون قد تلقى 

العلم من أهله، للتجمع لديه الملكة والدربة والدراية. 

إن معرفة الكتاب والسنة، ومعرفة مواطن اإلجماع، ثم فهم مرامي النصوص 
ومقاصدها أمور ضرورية للمجتهد، فتلك هي أدوات االجتهاد، وبدوهنا ال شئ، 
لكن طرق المعرفة قد ال تقف عند ما سلكه السابقون، بل قد تتطور، وال مندوحة 

من قبول هذا التطور، شريطة أال يخرج عن المعقول والمقبول. 

�ضاد�ًضا: الإملام بالعل�م التي ل تنفك عن الجتهاد:
وكما أش��ير عند الحدي��ث عن ش��رط اإلدراك، فالمجتهد ينبغ��ي عليه معرفة 
العل��وم الت��ي ال يحص��ل االجته��اد يف الش��ريعة إال بمعرفته��ا تم��ام المعرفة، ويف 
ذلك يقول اإلمام الش��اطبي: "فإن كان ثم علم ال يحصل االجتهاد يف الش��ريعة إال 
باالجته��اد في��ه فهو بال ب��د مضطر إليه، ألن��ه إذا فرض كذلك لم يمك��ن يف العادة 

الوصول إلى درجة االجتهاد دونه، فال بد من تحصيله على تمامه"1.

ولذلك كان البد للمجتهد من فهم اللغة العربية فهًما يؤهله إلى فهم النص�وص، 
وما ذهب إليه اإلمام الغزالي يف هذا الش��رط هو المذهب الوسط، حيث قال: "أما 
المقدم��ة الثاني��ة فعلم اللغ��ة والنحو، أعني الق��در الذي يفهم ب��ه خطاب العرب، 
وعادهتم يف االس��تعمال إلى حٍد يميز به صريح الكالم وظاهره ومجمله وحقيقته 
ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتش��اهبه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه 

)1)  الشاطبي، الموافقات، ج4، ص82.
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ومفهومه، والتخفيف فيه أنه ال يشرط أن يبلغ درجة الخليل والمربد1 وأن يعرف 
جميع اللغة ويتعمق يف النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة، ويستولي به 

على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه"2.

كذلك معرفة الناس��خ والمنسوخ من الكت��اب والسنة، ومعرفة الرواية – فيما 
يخص السنة – وتمييز الصحيح منها من الفاسد، والمقبول من المردود3، وكذلك 
معرف��ة علم أصول الفق��ه وقواعده، فبمعرف��ة علم أصول الفقه يستطيع اس��تنباط 
األحكام من النصوص، ومعرفة وجوه القياس وش��رائطه المعتربة، وطرق تخريج 

علاللنصوص واألصول الكلية، وتحقيقها وتنقيحها4. 

كذل��ك معرفة مسائ��ل اإلجماع حتى ال يفتي بخالفه��ا، "وليس من الالزم أن 
يحفظ جميع مواقع اإلجماع والخالف، بل يف كل مسألة يفتي فيها ينبغي أن يعلم 
أن فتواه ليست مخالف��ة لإلجماع، بأن يعلم أهنا موافقة مذهًبا من مذاهب العلماء 
أيهم كان، أو يغلب على ظنه أن هذه الواقعة ناشئة يف عصر لم يكن ألهل اإلجماع 

فيها خوض"5.

)1)  ه��و أب��و العباس المربد المتوىف س��نة )898م(: نح��وي، تلميذ الم��ازين والسجستاين، ممثل 
مذه��ب البص��رة بالنحو، عل��م يف بغداد، من أه��م مصنفات��ه "الكامل". المنج��د يف األعالم، 

ص519.
)2)  الغزالي، المستصفى، ص344.

)3)  المصدر السابق. 
القي��اس: ه��و حمل فرع على أصل يف حك��م بجامع بينهما، والعلة: هي من��اط الحكم أي ما   (4(
أني��ط به الحكم، وتخريج العلة: أي اس��تخراج العلة باالس��تنباط مطلًق��ا، وتحقيق العلة: أي 
التأك��د م��ن وجودها يف الفرع، وتنقيح العل��ة: أي إلغاء ما ال يصلح للتعلي��ل واعتبار الصالح 
له. الشنقيطي، محمد األمين بن المختار، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر البن قدامه، 

)بيروت: دار القلم، دت(، ص244-243.
)5)  الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ج2، ص1074–1075. 
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الخاتمة

من خالل العر�ض ال�ضابق تبني ما ياأتي: 
فق��ه النوازل هو: العلم باألحكام الش��رعية العملي��ة للمسائل المستجدة، . 1

بينما فقه الواقع هو: تنزيل األحكام الشرعية على مسائل العصر ونوازله. 
فالمصطلحان بينهما عموم وخصوص. 

للفق��ه عمومًا ضوابط وش��روط، بعضها يستأثر به فق��ه النوازل، وبعضها . 2
يعم ليشمل فقه الواقع ثم فقه التنزيل الذي هو أعم من سابقيه. 

التفرق��ة بين أنواع الفقه مهمة لطالب العلم لمعرفة حدود األلقاب، بينما . 3
العلماء يعرفون ذلك بداهة. 

تكم��ن أهمي��ة ش��روط االجته��اد وضوابط��ه يف جانبين، جان��ب التضييق . 4
وجانب التوس��يع، فال ُتضيق أبواب االجتهاد على من اس��توىف ش��روطه، 

وال يتم توسيعها فيلج منها كل أحد. 

والصالة والسالم على من جعله اهلل للناس هاديًا ومبش��رًا ونذيرًا، وعلى آله 
وصحبه ومن وااله.  
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