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ملخص البحث
يعترب استشراف املستقبل والتخطيط له ودراسة علومه مبختلف اجملاالت اليت ديتدم الواقيتع اإلنسيتاي،
ميتن أهيتيتم دعيتيتانم النهديتة احلدينيتيتة ،وميتيتن أهيتم عواميتيتل التقيتيتدم احلديتاري لليتيتدوذ واجملتمعيتيتات ،ولعيتل هيتيتذا ميتيتا
تفتقده األمة اإلسالمية .ويسعى هذا البحث إىل دراسيتة التوقيتع يف الفقيته اإلسيتالمي ،وذليتك ميتن خيتالذ
طرح مشكلة ضعف التخطيط املستقبلي يف اجملاذ الفقهي ،وما ينتج عن ذلك من حتيتديات جتيتاه تقيتدم
األم يتيتة وحتد يتيترها يف عص يتيتر أص يتيتبل الع يتيتا َ قري يتيتة واح يتيتدة تش يتيتابكت في يتيته العالق يتيتات االقتص يتيتادية والسياس يتيتية
واالجتماعية واإلدارية لنقافيتات ومشيتارب متعيتددة .كميتا أ ّن الدراسيتة فيتدف إىل بييتان حقيقيتة فقيته التوقيتع
وتأصيتيتيله ميتيتن خيتيتالذ ت طيتيتيته لقاعيتيتدة سيتيتد اليتيتذرانع ومبيتيتدأ اعتبيتيتار امليت الت واستشيتراف املسيتيتتقبل ،وإيديتيتاح
حكمه الشيترعي ،وضيتوابط رارسيتته ميتن خيتالذ اسيتتنباطه ميتن املسيتانل واألقديتية اليت وردت عيتن الفقهيتا
يف اجته يتيتادافم الفقهي يتيتة ،وبي يتيتان تطبيقات يتيته ق يتيتدمياث وح يتيتديناث .واعتم يتيتدت الدراس يتيتة عل يتيتى امل يتيتنهج االس يتيتتقراني
والتحليلي .ومن أهم نتانج البحث إن فقه التوقع فقه أصيل ،معرب عنه يف كتيتاب ا الكيترو وسيتنة نبييته
 ،وفقيتيته صيتيتحابته ،وفقيتيته ميتيتن جيتيتا بعيتيتدهم ،وهيتيتو أحيتيتد أب يتواب الفقيتيته اإلسيتيتالمي اجلدييتيتد يف نوعيتيته ،يف
إعادة النظيتر يف األحكيتام الفقهييتة اليت تعيتد مناسيتبة ملصيتاو واحتياجيتات العبيتاد والت ييتريات والتطيتورات
الزمانييتيتة واملكانييتيتة يف إطيتيتار ميتيتا أقيتيتره الشيتيتر احلنييتيتف ،وإىل أن يته يعيتيتاش مشيتيتكلة عيتيتدم استش يتراف املسيتيتتقبل
والتخطيتيتيط ليتيته بفيتيتتل جيتيتاذ االجتهيتيتاد الفقهيتيتي املسيتيتتقبلي للمسيتيتانل واألقديتيتية املسيتيتت دة ،واالسيتيتتعداد يتيتا
بأحكام شرعية مناسبة وفق ما تتطلبه الشريعة اإلسالمية ومقاصدها الشرعية .إضافة إىل إن هذا الفقيته
فقيتيته دقييتيتق يسيتيتتلزم ميتيتن املهتميتيتً بيتيته تيتيتأهيالث خاص يتاث يف اإلمليتيتام بالقواعيتيتد الشيتيترعية ،واالطيتيتال عليتيتى العليتيتوم
اإلنسيتيتانية ومعرفتهيتيتا حيتيتا ميكيتيتن اخليتيتروج بروييتيتة سيتيتديدة وحكيتيتم شيتيترعي راشيتيتد ،ومسيتيتاهته يف إعيتيتادة فيتيتتل
باب االجتهاد والت ديد وخروج اجلهد الفقهي من دانرة التقليد والفقه القدو ،ومن إطار دراسة العلوم
الشرعية فقط إىل التكامل املعريف ،إضافة لذلك إن فقه التوقع مرتبط بازدهار ورقي األمة اإلسيتالمية يف
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إعيتيتادة تصيتيتحيل مسيتيتارها وتقيتيتدمها كميتيتا كانيتيتت ،باالسيتيتتفادة ميتيتن إرث املاضيتيتي ودراسيتيتة احلاضيتيتر وواقعيتيته،
واحتوا متطلباته وفهم مشكالته ،حا ميكن الوصوذ هبا إىل مستقبل راشد ا.
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ABSTRACT
Prospecting the future, working towards having better goals and strategic plans for
the future in addition of studying different sciences of future are considered among
central foundations of renaissance, modernity, progress and civilization. In fact, those
are missing elements in Muslim communities. This research aims at studying
expectation in Islamic jurisprudence “Tawwaqh’u fil Fiqh al-Islami” based on the
weakness of strategic plan and looking forward for the future in the field of Islamic
law. As result Muslims are facing big challenges toward having Islamic civilization
in the era of globalization. The study aims also to examine nature and the root of
expectation in Islamic jurisprudence “Tawwaqh’u fil Fiqh al-Islami” through
exploring principles of “Sad azzara’i” and consideration of consequences “Fiqh alMa’alat”, in addition to elaborating Islamic point of view on it as well as its term and
conditions derived from Muslim jurists works in the past and present. The research
has used inductive approach and analytical methodology in this study based on the
nature of the study. Among the most important findings of the research is that FIQH
of Expectation is original in Islam; rooted in the verses of the holy Qur’an and at the
tradition of the prophet Muhammad, as it is one of the newfangled of recent Islamic
jurisprudence parts in dealing with contemporary issues. Moreover, expectation in
Islamic jurisprudence may be the cure of the existing problems in Islamic law of not
prospecting the future; it is also an opportunity of opening door of “Ijtihad” and
filling up Islamic jurisprudence with needed law in the future. This kind of FIQH is
very accurate and precise in its type; it deserves therefore special consideration from
the specialists. All that may lead towards revive in the field of “Ijtihad” and renewal
“Tajdidd” and to escape both imitation and traditional “Fiqh” as well as moving
ahead to integration of knowledge instead of being sufficient with Islamic studies
only.
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الشكر والتقدير
أشيتكر ا  -عيتز وجيتل  -اليتيتذي سيتدد أميتري يف إءيتيتا هيتذا العميتل املتواضيتيتع .وأتقيتدم ايتالآ اييتيتات

الش يتيتكر والعرف يتيتان ملع يتيتايل م يتيتدير اجلامع يتيتة األس يتيتتاذ ال يتيتدكتور محم ــد ب ــن اليف ــة التميم ــي ال يتيتذي دعميت يت

وساندي وأحاط بعلمه ال زير وتوجيهاته العلمية السديدة ،وتعلمت منه كيف تكيتون أخيتالق العلميتا
ونزاهتهم.
كما ُميلي علي الوفا أن أتقدم بأمسى ايات الشكر والتقدير والعرفان لسعادة نانب مدير اجلامعيتة

اليتيتدكتور أحمــد بــن عبــد الــرحمن الشــيحة عليتيتى كيتيتل ميتيتا قدميتيته يل ميتيتن دعيتيتم وتوجييتيته إلكميتيتاذ مسيتيتري
العلمية.
كما أتقدم االآ ايات الشكر والتقدير ألساتذ األفاضل على ما بذلوه معي إلكماذ مسيتري

العلمية ،وأخآ بالذكر سعادة الدكتور منير علي عبد الرب ،مشرف الرسالة عليتى خلقيته الرفييتع معيتي
واليتيتذي يبخيتيتل عليتيتي بيتيتأي جهيتيتود أو توجييتيته ،وسيتيتعادة اليتيتدكتور ســعيد أحمــد فــرج ،وسيتيتعادة األسيتيتتاذ

اليتيتدكتور عــارف علــي وسيتيتعادة اليتيتدكتور احســن لحساســنة وسيتيتعادة اليتيتدكتور عبــد الناصــر مــيالد بيتيترارا
رس يتيتال بتوجيه يتيتافم الكرمي يتيتة وس يتيتعادة ال يتيتدكتور عثم ــاع جعف ــر عمي يتيتد كلي يتيتة العل يتيتوم اإلس يتيتالمية ،وس يتيتعادة
اليتيتدكتور عمــر علــي أبــو بكــر رنيتيتيق قسيتيتم الفقيتيته عليتيتى تفديتيتله وتعاونيتيته معيتيتي ،وسيتيتعادة اليتيتدكتور أشــرف
حسن عميد الدراسات العليا ،وسعادة الدكتور سيكو توري عميد البحث العلمي ،وسـعادة األسـتا
الطيب مبروكي ،وسعادة األستا علي عبده المنااي.
وال أنسيتيتى أن أقيتيتدم خيتيتالآ شيتيتكري إلاــوتي األعيتزا وعييتيتع أصــدقائي وكيتيتل ميتيتن سيتيتاندي ودعم يت وليتيتو
بكلمة.
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المقدمة:
ومن علينا ببيان طريق احلق من الدالذ،
احلمد ا رب العاملً الذي هدانا لنعمة اإلسالم ّ
والصالة والسالم على خامت األنبيا وسيد املرسلً ،حممد بن عبدا  ،وعلى اله وصحبه أععً.
أما بعد،
فرن تقدم األمة اإلسالمية يف سابق تارخيها كان مرتبطاث بازدهار علومها يف خمتلف جوانب احلياة،
فكان التطور يف خمتلف اجملاالت سوا كان يف اجملاذ االقتصادي والسياسي والعسكري وغريها من
جاالت العلوم املختلفة ،فكان التطور يف الطب وا ندسة والرياضيات وخمتلف العلوم األخرى ،كذلك
ما امتلكته من إبدا وارا فكري وفقهي بارز نتي ة جهود الفقها والعلما  ،والذي كان داللة قوية
على تطور البنا التشريعي والفقهي بشكل يساير تعاقب األزمنة وتطورها ،والذي هيأ ذه األمة
أسباب التقدم على منيالفا من األمم واحلدارات األخرى ،إال أنه بعد هذه املرحلة ،ومرور تاريخ
األمة اإلسالمية بعد ذلك بأزمات وصراعات وانطفا روح الت ديد واالجتهاد والركون إىل التقليد،
ترتب عليه تأخر هذه األمة ،مع بزوغ دوذ وحدارات أخرى أخذت بزمام املبادرة يف طريق العلم
والتقدم واالستفادة من علوم املسلمً لصنع حدارة متقدمة ،بالتخطيط السليم واالستعداد ملا هو
ات ،را جعل األمة اإلسالمية متأخره أمام عا متقدم أخذ بأسباب احلدااة والبنا واالزدهار يف
خمتلف العلوم.
وإمام هذا الرتاجع احلداري دفع ال يورين من أبنا هذه األمة اإلسالمية يف القرن املاضي إىل
املناداة بأهية فقه التّوقّع ،والسري اطوات متوافقة معه ،كخطوة أوىل لبنا احلدارة احلدينة واسرتجا
مكانة هذه األمة ال كانت عليها ،خاصة بعدما أابت العا املتقدم أ َن نتانج اليوم هو دطيط
تعد تفي
األمق ،را يع طرق أبواب الت ديد واالجتهاد ،واخلروج من دانرة التقليد ،ال
باحتياجات ومتطلبات اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة ،والعمل على التخطيط املستقبلي ا يف عيع
مناحي احلياة ،را يهيئ التعامل مع القادم بوقانعه ومست داته بشكل علمي ،ومعايشته ب ليات
مناسبة ومعروفة ،بدالث من رفده أو االستسالم له ،والذي يكون من خالذ التعامل مببدأ الفعل ورد
الفعل ،را قد يرتتب عليه تفويت الكنري من الفرص على اجملتمعات املسلمة من االستفادة من
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إجنازات التطور والتقدم ،والذي يكون حتت مفهوم التأكد من مطابقة هذه املست دات للشر  ،أو
خدوعه يف التفسري للمفاهيم النقافية والفكرية املورواة يف استيعاب وفهم تلك املست دات ،أو
وقوف العادات والتقاليد واألعراف ورا الية التعامل مع هذه القدايا املعاصرة ،را خيلق ف وة ما بً
مست دات ومسانل أفرزفا احلدااة وبً احتياجات اجملتمع يف معرفة كيفية التعامل مع هذه املسانل
والوقوف على حقيقتها ومدى التزامها باحلدود واألطر ال أقرها الشر .
وهو ما نرى حتققه من خالذ فقه التوقع من قيام فقهانه وجتهديه باستشراف املستقبل والتعامل
معه ،وفهم متطلبات الواقع ومشكالته والبحث عن حلوذ ا ،حا ميكن الوصوذ ذا املستقبل
ووضعه يف إطار شرعي من خالذ أحكام فقهية راشدة تستوعب تلك املست دات وعالج ااارها
ونتان ها ،ومن منطلق احلفاظ على أصوذ هذا الدين وعدم املساس هبا ،وفتل باب االجتهاد
والت ديد يف جزنياته ،واضعاث يف نظره ذا املستقبل اعتبارات ت ريات الزمان واملكان واألعراف
والعادات واألحواذ ال يكون ا أار يف إفراز تلك املسانل واملست دات ،ووضع حكم فقهي مالنم
ا يراعى فيه املقاصد الشرعية ال حرص الشار على حتقيقها ،من خالذ النظر يف املصاو واملفاسد
املتوقعة ال متق حاجات ومتطلبات املكلفً محاية م ولدينهم من كل عابث أو فاسد يف قادم
هذه األيام ،وقيام األمة اإلسالمية ،واسرتجا مكانتها وسيادفا ،واصطفافها يف مصاف الدوذ
املتقدمة ،وهذا ما قدح يف فكر الباحث النظر يف فقه التوقع يف جاذ من أهم جاالت الفقه.
أهمية البحث وأسباب ااتياره:
 .1إيداح أهية فقه التوقع مع مت ريات العصر احلاضر املتسارعة.
 .2أصالة هذا الفقه وتطوره.
 .3تأصيل األدلة املعربة عن فقه التوقع.
 .1إبراز القواعد الدابطة ذا الفقه.
 .5إيداح اخلطوات ال يتبعها اجملتهد يف هذا الفقه.
 .6تأكيد أهية تطبيق هذا الفقه مع متطلبات العصر.
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مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث يف ضعف التخطيط للمستقبل من قبل القانمً على الفقه املعاصر ،وال
سر قوفا ،
كان من نتاجها تأخر األمة اإلسالمية ،بالرغم من أن التخطيط للمستقبل واستشرافه كان َّ
وكذلك التأصيل العلمي ذا الفقه ،وخطواته ،وضوابطه ،وميكن للبحث اإلجابة عن هذه األسئلة:
 .1ما حقيقة فقه التوقع؟
 .2ما املمارسات العملية لفقه التوقع يف التاريخ اإلسالمي؟
 .3ما احلكم الشرعي لفقه التوقع؟
 .1ما اخلطوات ال ينب ي على الفقيه اتباعها يف فقه التوقع؟
 .5ما ضوابط فقه التوقع؟
 .6ما أبرز تطبيقات فقه التوقع يف الفقه اإلسالمي؟
أهداف البحث.
يهدف هذا البحث لبيان ما يأ :
 .1بيان حقيقة فقه التوقع.
 .2معرفة املمارسات العملية لفقه التوقع يف الفقه اإلسالمي.
 .3بيان احلكم الشرعي لفقه التوقع.
 .1توضيل الدوابط ال ينب ي على الفقيه األخذ هبا يف فقه التوقع.
 .5استنباط الدوابط الشرعية لفقه التوقع.
 .6تطبيق فقه التوقع يف الفقه اإلسالمي.
الدراسات السابقة:
حقيقة أقف على دراسات سابقة ذا العنوان ،وقد استعنت يف دراس بالكتيتب املتقدميتة اليت عيترب
فيها عن فقه التوقع منها :كتاب (غياث اإلمم في التياث الظلم) لإلمام اجلوي  ،حيث أوضل ذلك

الزم يتيتان ع يتيتن األنم يتيتة ووالة األم يتيتور وتق يتيتدير
م يتيتن خ يتيتالذ املس يتيتانل ال يت ذكره يتيتا يف كتاب يتيته وه يتيتي تق يتيتدير خل يتيتو ّ
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انقيتراض محليتيتة الشيتريعة ،فقيتيتام بتولييتيتد الصيتيتور واالحتميتيتاالت اليت ميكيتيتن أن تقيتيتع أو حتيتيتدث وعيتيتدم اإلرتبيتيتاط
بعالنيتيتق الزميتيتان واملكيتيتان ،وهيتيتو ميتيتا أفيتيتادي يف إضيتيتافة ضيتوابط فقيتيته التوقيتيتع املتعلقيتيتة مبسيتيتانل الفقيتيته اإلسيتيتالمي
ومراعاة املستقبل يف دراسة املسانل واألقدية الواقعة فعالث أو ال ميكن وقوعها .ص136

وكتاب (روضة الطالبين وعمدة المفتين) لإلمام النووي ،والذي أشار فيه إىل عدم تساهل املفيت يف
فتواه ،وعدم جواز ذلك الذي قد يرجع إىل أغراض فاسدة عليتى تتبيتع احلييتل اةرميتة املكروهيتة ،بيتل جييتب
عليه اإلمعان والنظر يف املسألة وعدم التمسك بالشيتبهة طلبيتاث للرتخيتيآ ،فاحتسيتب يف طليتب حيليتة ال

شبهة فيها ،وال جتر إىل مفسدة ،وهو ميتا أفيتادي يف معرفيتة أهييتة دور الفقييته يف استشيتراف املسيتتقبل يف
املسألة واعتبار املقاصد الشرعية يف فتواه وإيداح ضوابط املشت ل بفقه التوقع ص.29
وكت يتيتاب (الف ــروق لإلم يتيتام القيت يترايف ،وال يتيتذي أش يتيتار في يتيته أن األحك يتيتام املرتتب يتيتة عل يتيتى العوان يتيتد ت يتيتدور معه يتيتا،

بالصيتيتحة والبلطيتيتان ،فبت يتيتدد العيتيتادة يت يتدد احلكيتيتم املنيتيتزذ ،وهيتيتو ميتيتا جعليت أضيتيتيف يف دراسيت إىل أهييتيتة
هيتيتذه العواميتيتل وأارهيتيتا يف ت يتيتري األحكيتيتام املنزليتيتة وهيتيتو ميتيتا تتطليتيتب اجتهيتيتده حتقيق يتاث للمقاصيتيتد الشيتيترعية ال يت
أرادها الشار  .ص155
ومن املصادر املعاصرة استعنت بكتاب (القواعد الفقهية وتطبيقاتها فـي المـذاهب األربعـة لليتدكتور

حممد مصطفى الزحيلي ،واليتذي ذكيتر فييته أايتر الظيتروف الزمانييتة واملكانييتة يف اخيتتالف األحكيتام ،وذليتك
يف هيتذا السيتياق قاعيتدة فقهييتة توضيتل هيتذا( :ال ينكيتيتر ت يتري األحكيتام بت يتري األزميتان) ،وهيتو ميتا أفيتيتادي يف
وضيتيتع الد يتوابط ال يت ت يتربط ميتيتا بيتيتً فقيتيته التوقيتيتع والواقيتيتع ،اليتيتذي يسيتيتتلزم اعتبيتيتار ت يتيتري األح يتواذ والعيتيتادات
والظروف الزمانية واملكانية قبل إنزاذ األحكام الشرعية .ص155
أضيتيتيف إىل ذليتيتك حبيتيتث علميتيتي تكليتيتم عيتيتن فقيتيته التوقيتيتع يف حيتيتدود مخيتيتق وعشيترين صيتيتفحة ،بعن يتوان (فقــه
التوقــع ،مفهومــه ،وعالقتــه بــالنظر فــي المــآل ،وفقــه الواقــع لليتيتدكتور جنيتيتم اليتيتدين زنكيتيتي ،حتيتيتدث فييتيته
عن فقه التوقع واعتباره يف سرية الشريعة واملتشرعة ،وكذلك إيداح جدوى هذا الفقه وأوجه االسيتتفادة
منيتيته يف الوصيتيتوذ إىل أحكيتيتام شيتيترعية راشيتيتدة يراعيتيتى فيهيتيتا املسيتيتتقبل ،ودوره املكميتيتل يف جيتيتاذ الفقيتيته اخليتيتاص
والفقه اجلزني ،وضرورته يف جاذ الفقه الكلي العيتام وأحكيتام اإلييتاالت ،وأهيتيته للم تهيتد أو الفقييته ميتن
خيتيتالذ توسيتيتيع وجتدييتيتد أدوات النظيتيتر واالجتهيتيتاد يف املسيتيتانل الفقهييتيتة ،واالسيتيتتفادة ميتيتن يترات الت يتيتارب

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

1

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

اإلنسيتيتانية يف خمتليتيتف العليتيتوم ،إضيتيتافة إىل بييتيتان صيتيتلة فقيتيته التوقيتيتع بفقيتيته الواقيتيتع والرتقيتيتب وامل يت الت ،وسيتيتد
الذرانع ،وهو ما وجدت فيه استفادة يف حبني ،يف الوصوذ إىل ضوابط ذا الفقه واستشرافه للمسيتتقبل
بأحكام شرعية مناسبة.
إضافة إىل املقاالت املتعددة ال وردت يف اإلنرتنت ال تعدو أن تكون فكرة مبسطة أذكر منها:
 .1مقالة للشيخ عبد ا بن بيه ،بعنوان( :االجتهاد بتحقيق المناط :فقه الواقع والتوقع
والذي يبدو حسب اطَالعي ،أنه أوذ من تكلم عن هذا الفقه ،فقد كتب مقاالت يف
اإلنرتنت ال تعدو الصفحات البسيطة ،ما بً الصفحة والعشر صفحات ،وقد ربطها يف
ال الب مع فقه التنزيل وفقه الواقع واعتبار امل الت.

 .2مقالة للدكتور :بشري ابن مولود جحيش بعنوان( :فقه التنزيل مفهومه وعالقته ببعض
المصطلحات :فقه االستنباط ،وتحقيق المناط ،وفقه الواقع والوقائع ،وفقه التوقع
واعتبار المآالت  ،تكلم فيها عن فقه التوقع ،وتكلم عن عالقة فقه التنزيل بفقه الواقع
والوقانع ،وتكلم عن فقه التنزيل وعالقته بفقه التوقع ،ومالبسات النشأة والتطور وأبعاد فقه
التوقع ،وعالقته بفقه التنزيل ،وكذلك تكلم عن فقه التوقع واعتبار امل الت ،كل هذا بشكل
مقتدب ويسري جداث.
 .3مقالة للدكتور :خالد عبدا املزي يف فقه التوقع بعنوان( :الفقيه المتمسك بخيار فقهي
واحد أكثر عرضة للخطأ  ،تكلم فيها عن هذا النو من الفقه ،وكل هذه الكتابات ال تعترب
من املقاالت اةكمة ،وال من الدراسات السابقة ،ولكنها كفكرة موجودة ،ومتكلم عنها من
قبل.
منهج البحث:

وقد اعتمدت يف هذا البحث على املنهج االستقراني ،والذي يكمن يف استقرا النصوص
واملمارسات والكتابات يف الفقه اإلسالمي ،والوقوف على املسانل ال ا ارتباط بفقه التوقع يف الفقه
اإلسالمي.
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واعتمدت أيداث على املنهج التحليلي ،وذلك بتحليل املسانل واألقدية املستنبطة من النصوص
وعرضها على مقاصد الشريعة ،والقواعد الفقهية واألصولية ،واستخراج القواعد الدابطة ذا الفن،
واختبار كوءا صاحلة العتبارها ضوابط لفقه التوقع ،واخلروج بروية واضحة يف التأصيل العلمي ذا
النو من الفقه ،مث اختيار بعض النماذج ،لتطبيق الدوابط ال توصل إليها.
هيكل البحث:
حيتوي هذا البحث على مقدمة ،واالاة أبواب ،وخامتة ،وفهارس ،ومراجع على النحو اآل :
أما المقدمة فسأتحدث فيها عن الموضوع وأهميته وأسباب ااتياره.
والباب األول :تعريف مصطلحات البحث ،وإبراز أهميته وفيه فصالع:

الفصل األول :التعريف بفقه التوقع وحكمه ومجاالته وااتالف العلماء في

استخدامه والفرق بينه وبين الفقه االفتراضي.
املبحث األوذ :التعريف بالفقه ل ة واصطالحاث.
املبحث الناي :التعريف بالتوقع ل ة واصطالحاث.
املبحث النالث :التعريف بفقه التوقع كمصطلل وحكمه وجاالته.
املبحث الرابع :اختالف العلما يف جواز استخدام فقه التوقع والفرق بينه وبً
الفقه االفرتاضي.
املطلب األوذ :اختالف العلما يف جواز استخدام فقه التوقع ،وينقسم إىل
االاة فرو . :
الفر األوذ :املؤيدون لفقه التوقع وأدلتهم.
الفر الناي :املنكرون له وأدلتهم.
الفر النالث :املناقشة والرتجيل.
املطلب الناي :املقارنة بً فقه التوقع والفقه االفرتاضي ،وينقسم إىل فرعً:
الفر األوذ :أوجه التشابه بً فقه التوقع والفقه االفرتاضي......
الفر الناي :أوجه االختالف بينهما.
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الفصل الثاني :أهمية دراسة فقه التوقع في الفقه اإلسالمي.
املبحث األوذ  :بيان ارتباط فقه التوقع بالفقه اإلسالمي.
املبحث الناي :اهتمام الشار احلكيم بفقه التوقع يف الفقه اإلسالمي.
املبحث النالث :بيان أهية دراسة املستقبل للمهتمً بفقه التوقع.

الباب الثاني :التأصيل العلمي لفقه التوقع في الفقه اإلسالمي ،وفيه ثالثة فصول:
الفصل األول :سد الذرائع واعتباره في فقه التوقع.
املبحث األوذ :سد الذرانع يف الشريعة اإلسالمية وح يتها وموقف الفقها منها
املبحث الناي :وجه ارتباط سد الذرانع بفقه التوقع.
املبحث النالث :ضوابط اعتبار سد الذرانع يف فقه التوقع.
الفصل الثاني :اعتبار المآالت في فقه التوقع وأهميته:
املبحث األوذ :اعتبار امل الت يف الشريعة اإلسالمية وح يتها وموقف الفقها
منها.
املبحث الناي :وجه ارتباط اعتبار امل الت بفقه التوقع.
املبحث النالث :ضوابط اعتبار امل الت يف فقه التوقع.

الفصل الثالث :استشراف المستقبل والتخطيط له في الشريعة اإلسالمية.

املبحث األوذ :بيان معىن استشراف املستقبل والتخطيط له.
املبحث الناي :النصوص الشرعية املؤصلة لالستشراف والتخطيط املستقبلي.
املبحث النالث :ضوابط االستشراف والتخطيط املستقبلي.

الباب الثالث :ضوابط فقه التوقع في الفقه اإلسالمي ،وفيه أربعة فصول:

الفصل األول :ضوابط فقه التوقع المتعلقة بمسائل الفقه اإلسالمي.
املبحث األوذ :ريزات املسانل املتوقعة يف الفقه اإلسالمي عن غريها.
املبحث الناي :ضوابط فقه التوقع يف مسانل الفقه اإلسالمي.
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الفصل الثاني :ضوابط فقه التوقع المتعلقة بالفقيه :
املبحث األوذ :دور الفقيه يف استشراف املستقبل يف النازلة والتخطيط املستقبلي
ا.
املبحث الناي :ضوابط وشروط الفقيه يف جاذ فقه التوقع.

الفصل الثالث :ضوابط فقه التوقع المتعلقة بالواقع:

املبحث األوذ :أهية املسانل الواقعية يف استنباط األحكام املتوقعة مستقبالث.
املبحث الناي :ضوابط فقه التوقع املتعلقة بالواقع.
الفصل الرابع :تطبيقات فقه التوقع قديماً وحديثاً في الفقه اإلسالمي:
املبحث األوذ :تطبيقات فقه التوقع قدمياث يف الفقه اإلسالمي.
املبحث الناي :تطبيقات فقه التوقع حديناث يف الفقه اإلسالمي.

والخاتمة :سأحتدث فيها عن أهم النتانج ال توصلت إليها من خالذ الدراسة ،وما يست د من
أفكار وموضوعات تستحق الدراسة ،والتوصيات.

والفهارس سأتناول فيها( :مع مراعاة ترتيب الفهارس أبجدياً .
 فهرس ايات القران الكرو. فهرس األحاديث الشريفة. -فهرس املصادر واملراجع العامة للبحث.
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الباب األول

الباب األول :تعريف مصطلحات البحث ،وإبراز أهميته
حيتوي الباب األوذ على فصلً ،تناولت فيهما تعريف الفقه ل ة واصطالحاث ،وتعريف التوقيتع
ل يتيتة واصيتيتطالحاث ،وتعرييتيتف فقيتيته التوقيتيتع كمصيتيتطلل ،والفيتيترق بينيتيته وبيتيتً الفقيتيته االفرتاضيتيتي ،وأهييتيتة دراسيتيتته
للفقه اإلسالمي ،وذلك من خالذ التايل:
الفصل األوذ :التعريف بفقه التوقع وحكمه وجاالته واختالف العلما يف استخدامه والفرق بينه وبً
الفقه االفرتاضي.
الفصل الناي :أهية دراسة فقه التوقع يف الفقه اإلسالمي.
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الفصل األول

التعريف بفقه التّوقّع وحكمه ومجاالته وااتالف الفقهاء
في استخدامه والفرق بينه وبين الفقه االفتراضي

تناول يتيتت يف ه يتيتذا الفص يتيتل التعري يتيتف بالفق يتيته ل يتيتة واص يتيتطالحاث ،والتوق يتيتع ل يتيتة وإص يتيتطالحاث وامليت يتراد من يتيته،
واخيتيتتالف العلميتيتا يف جيتواز اسيتيتتخدامه والفيتيترق بينيتيته وبيتيتً الفقيتيته االفرتاضيتيتي ،وحيتيتيتوي هيتيتذا الفصيتيتل عليتيتى
أربعة مباحث:
املبحث األوذ :التعريف بالفقه ل ة واصطالحاث.
املبحث الناي :التعريف بالتّوقّع ل ة واصطالحاث.
املبحث النالث :التعريف بفقه التّوقّع كمصطلل وحكمه وجاالته.
املبحث الرابع :اختالف العلما يف جواز استخدام فقه التوقع والفرق بينه وبً الفقه االفرتاضي.
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المبحث األول
التعريف بالفقه لغة واصطالحاً
الفقــه لغــة :وردت يف تعريفيتيته أق يتواذ كنيتيترية ،سأقتصيتيتر عليتيتى بعديتيتها :فلقيتيتد عرفيتيته ابيتيتن فيتيتارس( )1بيتيتاآل :
ِ
ِ
يتت
"فَقيتيته :الفيتيتا والقيتيتاف وا يتيتا أصيتيتل واحيتيتد صيتيتحيل ،ييتيتدذ عليتيتى إدراك الشيتيتي والعليتيتم بيتيته ،تقيتيتوذ :فَقهيت ُ
احلديث أفقهه .وكل علم بشي فهو فقه  ...مث اختآ بذلك علم الشريعة ،فقيل لكيتل عيتا بيتاحلالذ
واحلرام :فقيه .وأفقهتُك الشي  ،إذا بينتُه لك"(. )2
وقاذ ابن منظور(" :)3الفقه :العلم بالشي والفهم له .وغلب على علم الدين؛ لسيادته وشرفه
وفدله على سانر أنوا العلم كله . )1(" ...
قاذ تعاىل( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) (. )5

وقاذ احلافظ ابن ح رَ " :وفَيت َقهَ بِال َفت ِل إِ َذا َسبَ َق َغريه إِ َىل ال َفهمَ ،وفَِقهَ بِال َكس ِر إِ َذا فَ ِه َم"( . )6وبذلك
يكون الفقه يف الل ة على ضو التعاريف السابقة يدور حوذ معىن الفهم والفطنة واإلدراك والعلم.

( )1ابن فارس ،أبو احلسً أمحد بن فارس بن زكريا القزوي  ،من أنمة الل ة واالدب ،من تصانيفه :مقاييس اللغة ،والمجمل،

والصاحبي في علم اللغة العربية ،ولد عام 329هيت ،وأصله من قزوين ،أقام مدة يف هذان ،مث انتقل إىل الري فتويف فيها سنة

395هيت .انظر :الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،ط ،5دار العلم للماليً2112 ،هيت.193/3 ،

( )2ابن فارس ،أبو احلسً أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،باب :الفا والقاف وما ينلنهما ،بتحقيق :عبد السالم
حممد هارون ،طبعة احتاد الكتاب العرب1123 ،هيت.212/1 ،
( )3ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفدل ،عاذ الدين ابن منظور االنصاري الرويفعي االفريقي ،ولد مبصر ،وقيل يف
طرابلق ال رب ،وتويف مبصر ،من أشهر كتبه ،لساع العرب ،ومختار األغاني ،ونثر األزهار في الليل والنهار ،انظر :الزركلي،

خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،املرجع السابق. 112/3 ،

( )1ابن منظور ،أبو الفدل ،حممد بن مكرم ،لساع العرب ،ط ،1دار صادر -بريوت.522/13 ،
( )5سورة األسرا  ،جز من اآلية.11 :

( )6ابن ح ر ،أمحد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب :من يرد ا به خرياث يفقه يف الدين،
بتحقيق :عبد العزيز بن عبد ا بن باز وحمب الدين اخلطيب  ،د.ط ،دار الفكر ،د.ت.165/1 ،
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الفقه اصطالحاً :عرفه أبو حنيفة رمحة ا تعاىل :بأنه" :معرفة النفق ما ا وما عليها"(. )1

وعرفه الشافعي رمحه ا تعاىل بأنه" :هو العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها
التفصيلية"( .)2وهو التعريف الذي عُرف بعده عند العلما .

والمقصــود بــالعلم هنــا :هيتيتو اإلدراك مطلقيتاث اليتيتذي يتنيتيتاوذ اليقيتيتً والظيتن ،ألن األحكيتيتام العملييتيتة قيتيتد

تنبت بدليل قطعي يقي  ،كما تنبت غالباث بدليل ظ .

واألحكــام :عيتيتع حكيتيتم ،وهيتيتو مطليتيتوب الشيتيتار احلكيتيتيم ،أو هيتيتو خطيتيتاب ا تعيتيتاىل املتعليتيتق بأفعيتيتاذ

املكلفً اقتدا أو ديرياث أو وضعاث.
واحرتز بعبارة "العلم باألحكام" عن العلم بالذوات والصفات واألفعاذ.

والشرعية :املأخوذة من الشر  ،فيحرتز هبا عن األحكيتام احلسيتية منيتل :الشيتمق مشيترقة ،واألحكيتام

العقلييتيتة منيتيتل :الواحيتيتد نصيتيتف األانيتيتً ،والكيتيتل أعظيتيتم ميتيتن اجليتيتز  ،واألحكيتيتام الل وييتيتة أو الوضيتيتعية ،منيتيتل:
الفاعل مرفو  ،أو نسبة أمر إىل اخر إجياباث أو سلباث.
والعمليــة :املتعلقيتيتة بالعميتيتل القليتيت ،كالنييتيتة ،أو غيتيتري القليتيت ،ريتيتا ميارسيتيته اإلنسيتيتان منيتيتل الق يترا ة والصيتيتالة

وحنوهيتيتا م يتيتن عميتيتل اجل يتوارح الباطنيتيتة والظ يتيتاهرة .وامل يتراد أن أكنره يتيتا عمليتيتي ،إذ منه يتيتا ميتيتا ه يتيتو نظيتيتري ،من يتيتل
اختالف الدين مانع من اإلرث.
واح يتيترتز هب يتيتا ع يتيتن األحك يتيتام العلمي يتيتة واالعتقادي يتيتة ،كأص يتيتوذ الفق يتيته ،وأص يتيتوذ ال يتيتدين ،وتس يتيتمى العملي يتيتة
أحياناث" :الفرعية" ،واالعتقادية" :األصلية".
والمكتسبة :صفة للعلم :ومعناه املستنبط بالنظر واالجتهاد ،وهو احرتاز عن علم ا تعاىل ،وعلم

مالنكته باألحكام الشرعية ،وعلم الرسوذ  احلاصل بالوحي ،وعلمنا بالبدهيات أو الدروريات ال
ال حتتاج إىل دليل ونظر ،كوجوب الصلوات اخلمق.

( )1مال خسرو ،حممد بن فرامرز بن علي ،مرآه األصول في شرح مرقاه الوصول ،د.ط ،د.ت.11/1 ،
( )2

مال خسرو ،حممد بن فرامرز بن علي ،مرآه األصول في شرح مرقاه الوصول ،المرجع السابق.51/1 ،
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واألدلــة التفصــيلية :ميتيتا جيتيتا يف القيتيتران ،والسيتيتنة ،واإلعيتيتا  ،والقييتيتاس .واحيتيترتز هبيتيتا عيتيتن عليتيتم املقليتيتد
ألنميتة االجتهيتاد ،فيترن املقليتد يسيتتدذ عليتى كيتل مسيتألة يعملهيتا بيتدليل تفصيتيلي ،بيتل بيتدليل واحيتد يعيتيتم
عيع أعماله ،وهو سؤاذ أهل الذكر والعلم.
فيظهر لنا أن تعريف اإلمام أيب حنيفة ينصرف حنو ما عرف بالفقه األكرب ،وهو تعريفاث كان مالنماث
لعصيتيتره ،حييتيتث يكيتيتن الفقيتيته قيتيتد اسيتيتتقل بعيتيتد عيتيتن غيتريه ميتيتن العليتيتوم الشيتيترعية .وأميتيتا الفقيتيته احليتيتايل فأصيتيتبل
()1
مقصوراث على معرفة ما للنفق وما عليها من األحكام العملية.
وعليه خيتار الباحيتث التعرييتف اليتذي جيتا بيته الشيتافعي ألنيته جامعيتاث مانعيتاث السيتتقالله عيتن بقييتة العليتوم
الشرعية ال كانت تدخل معه فيما يسمى بالفقه األكرب.

( ) 1انظر :ابن الن ار ،أبو البقا حممد بن أمحد بن عبد العزيز ،شرح الكوكب المنير ،بتحقيق :حممد الزحيلي ونزيه محاد ،ط،2

مكتبيتيتة العبيكيتيتان1112 ،هيتيت ،11/1 ،وانظيتيتر :الشيتيتوكاي ،حمميتيتد بيتيتن عليتيتي بيتيتن حمميتيتد ،إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم

األصــول ،بتحقييتيتق :الشيتيتيخ أمحيتيتد عيتيتزو عناييتيتة ،ط ،1دار الكتيتيتاب العيتيتريب1119 ،هيتيت .13/1 ،وانظيتيتر :الزحيليتيتي ،حمميتيتد وهبيتيتة ،الفقــه
اإلسالمي وأدلته ،ط ،2دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق1115 ،هيت.13/1 ،
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المبحث الثاني
التعريف بالتّوقّع لغة واصطالحاً
أوضيتيتحت يف هيتيتذا املبحيتيتث التعرييتيتف بلفيتيتظ التّوقّيتع ميتيتن حييتيتث الل يتيتة ،واالصيتيتطالح ،وذليتيتك ميتيتن خيتيتالذ
األلف يتيتاظ ال يت يت دل يتيتت علي يتيته يف ت يتيتدوينات الفقه يتيتا الق يتيتدامى ،وك يتيتذلك التعريف يتيتات املعاص يتيترة ال يت يت ذكرهيت يتيتا
الباحنً ،واملهتمً بشأن هذا الفقه ،إضافة إىل ذكر املعاي الل وية القريبة منه-التّوقّع.-
التّوقّع لغة:
(وقع) وقع على الشي  ،ومنه يقع وقعاث ووقوعاث ،سقط ووقع الشي من يدي ،كذلك وأوقعه غيتريه
ووقعيتيتت ميتيتن كيتيتذا وعيتيتن كيتيتذا وقع يتاث ،ووقيتيتع املطيتيتر بيتيتاألرض ،وال يقيتيتاذ :سيتيتقط ،هيتيتذا قيتيتوذ أهيتيتل الل يتيتة .وقيتيتد
حكيتيتاه سيتيتيبويه ( )1فقيتيتاذ :سيتيتقط املطيتيتر مكيتيتان كيتيتذا ،فمكيتيتان كيتيتذا ومواقيتيتع ال ييتيتث مسيتيتاقطه ،ويقيتيتاذ وقيتيتع
الشيتي موقعيتيته .وقيتاذ اجليتيتوهري :وال يقيتاذ سيتيتقط ،ويقيتاذ مسعيتيتت وقيتع املطيتيتر وهيتو شيتيتدة ضيتربه األرض إذا
وبيتيتل ،ويقيتيتاذ :مسعيتيتت حل يتوافر اليتيتدواب وقع يتاث ووقوع يتاث ،ويف املنيتيتل احليتيتذار أشيتيتد ميتيتن الوقيعيتيتة ،يديتيترب ذليتيتك
للرجل يعظم يف صدره الشي  ،فرذا وقع فيه كان أهون را ظن ،وأوقع ظنه على الشي ووقعه كالها:
قيتيتدره وأنزل يتيته ووق يتيتع بيتيتاألمر :أحدا يتيته وأنزل يتيته ،ووقيتيتع الق يتيتوذ واحلك يتيتم :إذا وجيتيتب .والتوقي يتيتع :رم يتيتي قري يتيتب ال
تباعيتيتده ،كأنيتيتك ترييتيتد أن توقعيتيته عليتيتى شيتيتي  ،والتّوقّيتيتع :تنظيتيتر األميتيتر ،يقيتيتاذ توقعيتيتت جيئيتيته وتنظرتيتيته وتوقيتيتع
الشيتيتي  ،واسيتيتتوقعه :تنظيتيتره ودوفيتيته ،والتوقييتيتع :تظ يت الشيتيتي وتوهيتيته ،يقيتيتاذ :وقيتيتع :أي أليتيتق ظنيتيتك عليتيتى
شي  ،والتوقيع بالظن والكالم والرمي يعتمده ليقع عليه وهه (.)2
الوقعيت يتةُ :ص يتيتدمة احل يتيترب ،و ِ
وم َواقِ يت ُيتع ال ي يتيتث مس يتيتاقطه ،ويق يتيتاذ َوقَيت َيتع الش يتيتي َموقِ َعيت يتةُ،
الواقعيت يتةُ :القيام يتيتةَ ،
َ
َ
ِ
و ِ
ِ
ووقَيت َيتع الشيتيتي يَيت َقيت ُيتع ُوقُوع يتاث :سيتيتقط،
الوقيع يتةُ أيد يتاث :القتيتيتاذ ،واجلميتيتع َوقَيتيتان ُعَ ،
الوق َيع يتةُ يف النيتيتاس :ال يبيتيتة ،و َ
َ
()3
ت من كذا وعن كذا َوقعاث :أي سقطت .
ووقَيتع ُ
َ
( )1سيبويه هو عمرو بن عنمان بن قنرب احلاراي بالوال  ،أبو بشر ،امللقب سيبويه :إمام النحاة ،وأوذ من بسط علم النحو .ولد

يف إحدى قرى شرياز عام 112هيت، ،ورحل إىل ب داد ،وتويف يف األهواز عام 121هيت ،وصنف كتابه املسمى " كتاب سيبويه -

ط" يف النحو ،انظر :الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،مرجع سابق ،ص.21/5 ، 13
( )2انظر ابن منظور ،حممد بن مكرم بن منظور  ،لساع العرب ،مرجع سابق ،ص.112/2 ،13

( )3انظيتيتر :اليترازي ،حمميتيتد بيتيتن أيب بكيتيتر بيتيتن عبيتيتد القيتيتادر ،مختــار الصــحاح ،بيتيتاب "اليتواو" ،حتقييتيتق :حمميتيتود خيتيتاطر ،د.ط ،مكتبيتيتة لبنيتيتان
ناشرون -بريوت1115 ،هيت.311/1 ،

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

11

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

والتَّوقِي يت ُيتع :تَظَ يت ء الش يتيتي وتوه يتيته ،يق يتيتاذَ :وقءيتيتع أي :أل يتيتق ظن يتيتك عل يتيتى ش يتيتي  ،وقي يتيتل :التيتَّوقِي يت ُيتع :ب يتيتالظن
والكالم يعتمده ليَيت َق َيتع وهيته ،وقييتل :التَّوقي ُيتع  :رميتي قرييتب ال تباعيتده ،كأنيتك ترييتد أن تُوقِ َعيتهُ عليتى َشيتي .
يتت
واسيتتَيتوقَ َع :ديتيتوف ميتيتا يَيت َقيت ُيتع بيتيته ،وهيتيتو شيتيتبه التيت ََّوقيت ِع .واسيتتَيتوقَ َع األميتيتر :انتظيتيتر كونيتيته كتَيت َوقَّيت َعيتيتهُ ،يقيتيتاذ :تَيت َوقَّيتعيت ُ
الشيت َ ِر أو األر ِ
ض،
الوقيت َعيتةُُ :وقُيتيتو ُ الطّيتيتانِِر عليتيتى َّ
جيئيتيته ،وتنظرتيتيته ،ويف األسيتيتاس :تَيت َوقَّيت َعيتيتهُ :ارتقيتيتب ُوقُ َ
وعيتيته .و َ
ِ
ِ
ض ،و ِ
ِ
ف اللَّيتو َن،
صى ال ء
الوقي ُيتع :األايتَ ُيتر الّيتذي ُخيَيتال ُ
الوقَ َ
اعةَُ :
الوق ُع :احلَ َ
صيتالبَةُ األر ِ َ
ص ُار ،واح َد ُفا َوقيت َعة ،و َ
وَ
والتيتَّوقِ
وضَرهبا،
ديد واملديَةَ ،والنَّص َل ،و َّ
يعَ :سحج يف ظه ِر ال ّدابَِة ،ووقَ َع احلَ َ
أحدَّها َ
السي َ
ف ،يَيت َقعُ َها َوقعاثَ :
ُ
يتاذ :قَيتيتع ح ِ
ووقِييتيتعُ :حميتيتدَّد ،والوقِييتيتع ميتيتن ال قسيتيتي ِ
وف :ميتيتا ُشيت ِيتح َذ ُبيتيتاحلَ َ ِ
الواقِيت ُيتع :الّيت ِيتذي يَيتنيت ُقيت ُيتر
و
،
ك
يتد
يت
ي
د
يت
ق
يت
ي
و
،
ر
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ُ َ ُ
َ
َ
()1
الر َحى ،وتَيت َواقَعاَ :حتَ َاربَا .
َّ
التوقع اصطالحاً:
إن "التوقيتيتع" ميتيتن املصيتيتطلحات احلدينيتيتة اليتيتذي ييتيترد بشيتيتأنه تعرييتيتف واضيتيتل يف الكتابيتيتات والتيتيتدوينات
الفقهييتيتة القدمييتيتة ،لكيتيتن وردت بشيتيتأن هيتيتذا الفقيتيته ارا وأفكيتيتار ليتيتدى البيتيتاحنً املعاصيترين حيتيتوذ نشيتيتأة هيتيتذا
املصطلل وظهوره ببعض مشتقات لفظه أو معناه يف التدوينات الفقهية واألصولية القدمية ،وتطوره بعيتد
ذلك يف احلقب الزمنية املتأخرة.
فلقد ورد هذا املصطلل (التّوقّع) قدميثا فاستعمله املقري( )2يف قوله " :ما كنت فيه جتيتدك ال تنيتاذ منيته
إال أكله وفراشا وكنا ورياشا مع توقع الوقانع وارتقاب الف انع .)3( "....
واستعمله الزقاق( )1يف قوله" :وهل يراعى مرتقب وقع  .......يومئذ أم قهقري إذا رجع"(.)5
( )1انظر :الزبيدي ،مرتدى ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق ،تاج العروس من جواهر القـاموس ،بيتاب "وقيتع" ،حتقييتق :جموعيتة ميتن
اةققً ،د.ط ،دار ا داية ،د.ت .363 ،366 ،361 ،362 ،361/22،

( )2أمحد بن حممد املقري ،شهاب الدين امل ريب املالكي :حنوي ،له (التحفة المكية  -خ شرح ألفية ابن مالك ،تويف بعد عام

213هيت ،انظر :الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،مرجع سابق ،ص.223/1 ، 13

( )3املقري ،أمحد بن حمميتد ،نفح الطيب من غصـن األنـدلس الرطيـب ،بيتاب "تعلييتق للمقيتري والبيتاعوي" ،حتقييتق :إحسيتان عبيتاس،
د.ط دار صادر  -بريوت1322 ،هيت.212/6 ،

( )1علي بن عطية بن مطرف ،أبو احلسن ،اخلمي البلنسي ،ويعرف بابن الزقاق ،وشعره أو بعده يف "ديواع  -خ " بالظاهرية،
تويف عام 522هيت ،انظر :الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،املرجع السابق.223/1 ،

( )5انظر :ابن بيه ،عبد ا  ،االجتهاد بتحقيق المناط :فقه الواقع والتوقع ،شبكة اإلنرتنت العنكبوتية بتاريخ .2113/11/25
http://www.binbayyah.net
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المبحث الثالث
التعريف بفقه التوقع كمصطلح وحكمه ومجاالته
يف عص يترنا احلاض يتيتر كان يتيتت هن يتيتاك جهيتيتود للعلم يتيتا والب يتيتاحنً ال يتيتذين عرفيتيتوه وأظه يتيتروا حقيق يتيتة وج يتيتوده،
باعتبيتيتاره أحيتيتد ميتيتدارج الفقيتيته اإلسيتيتالمي اليتيتذي طبقيتيته وتناوليتيته الكنيتيتري ميتيتن علميتيتا وجتهيتيتدي هيتيتذا اليتيتدين يف
القدو ،وأنه ليق بالشي املستحدث أو امللفق يف صحيل هذا الدين.
فقيتيتد عرفيتيته بعيتيتض العلميتيتا بقوليتيته" :إن فقيتيته التوقيتيتع يع يت  :اسيتيتتناد األحكيتيتام إىل املسيتيتتقبل ،قيتيتد يكيتيتون
احلكيتيتم عيتيتدوالث عيتيتن إذن إىل حظيتيتر ،وعيتيتن حظيتيتر إىل إذن ،ورفيتيتع حيتيترج بسيتيتبب أميتيتر ميكيتيتن أن يرتتيتيتب عليتيتى
رارسة الفعل املأذون فيه ،أو االمتنا عن الفعل املنهي عنه"(.)1
وعُيتءرف بأنيتيته" :عملييتيتة اسيتيتتنباطية ذهنييتيتة حتميتيتل الفقييتيته عليتيتى تتبيتيتع م يتراد الشيتيتار احلكيتيتيم ميتيتن أحكاميتيته،
ليدرك أسرار التشريع ،فيحمل عليها ما است د يف دنيا الناس"(.)2
أيديتيتا عرفيتيته اليتيتبعض بقوليتيته" :هيتيتو التعيتيترف عليتيتى األحكيتيتام الشيتيترعية للمسيتيتانل اليت يتوقيتيتع حصيتيتو ا ،أو
و ث
تبيً احلكم الشرعي للمسانل الشرعية ال يتوقع حصو ا"(.)3
وكيتيتذلك عرفيتيته بعيتيتض البيتيتاحنً املعاص يترين واملهتميتيتً هبيتيتذا اجمليتيتاذ بقوليتيته":هو حسيتيتن االسيتيتتعداد للنازليتيتة
قبيتيتل وقوعهيتيتا ،أو االسيتيتتعداد آلاارهيتيتا بعيتيتد وقوعهيتيتا ،باستش يتراف املشيتيتاهد ال يت ميكيتيتن أن تيتيتؤوذ إليهيتيتا يف
املسيتيتتقبل ،وذليتيتك بواسيتيتطة تبصيترات ومقاربيتيتات عقلييتيتة ين زهيتيتا عقيتيتل الفقييتيته ،املسيتيتتند إىل شيتواهد املاضيتيتي
وقرانن األحيتواذ احلاضيترة ،فيعميتد عنيتد النظيتر يف الوقيتانع املسيتتقبلية ،أو الوقيتانع احلالييتة اليت يرتتيتب عليهيتا
( )1اب يتيتن بي يتيته ،عب يتيتد ا  ،موق ــع العالم ــة عب ــد ا ب ــن بي ــه  ،تعري يتيتف للعالم يتيتة الش يتيتيخ عب يتيتد ا اب يتيتن بي يتيته ،ش يتيتبكة اإلنرتن يتيتت بت يتيتاريخ
http://www.binbayyah.net/portal/tasrehaat/1152
.2113/11/22
( )2

مصيتيتباحي ،عبيتيتد اليتيترمحن ،سيتيتيد ،حمميتيتد ،السيتيتا  ،فيتيتاي ،مقاليتيتة" :فقــه التوقــع ..دعــوة الستشــراف أحــداث المســتقبل ودرء

للخالفات الفقهية" ،تعريف للدكتور نصر فريد واصل مف الديار املصرية السابق ،شبكة اإلنرتنت بتاريخ .2113/11/22
http://www.al-madina.com/node/225600
( )3مصباحي ،عبد الرمحن" ،فقه التوقع ..دعوة الستشراف أحداث المستقبل  ،"......املرجع السابق ،تعريف للدكتور هاي
بن عبد ا اجلبري ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2113/11/22
http://www.al-madina.com/node/225600
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ااار مستقبلية ،يعمد بشفوف نظره إىل توقع الصيتورة اليت سيتتؤوذ إليهيتا الواقعيتة ،مث يرصيتد عليتة املصيتاو
واملفاسد املرتتبة على تلك الصورة ،مث ينزذ األحكام املناسبة ا"(.)1
فقه التوقع كمصطلح :ميكن أن نعرف فقه التوقع كمصطلل بأنه هو:

ضبط المسائل المستجدة قريبة الوقوع أو المتوقع حدوثها مستقبالً بحكم شرعي وفق قصـد

الشارع الحكيم مع اآلثار والنتائج المترتبة عليها.

وذلك يكون من خالذ دراسيتة الواقعيتة اليت تكيتون أميتام اجملتهيتد ميتن خيتالذ الشيتواهد والقيترانن املاضيتية
واحلاضيتيترة اليت حتيتيتيط بالواقعيتيتة ،دون أن خيديتيتع ألي ضيت وط مكانييتيتة أو زمانييتيتة أو أي ميتيتؤار خيتيتارجي ميتيتن
املمكن أن يؤار يف استخالص النتانج املتوقع حدواها.
وبالتيتيتايل يعميتيتد يف ذليتيتك بدراسيتيتة عييتيتع املعطييتيتات بشيتيتكل موضيتيتوعي يتيتذه املسيتيتألة واسيتيتتخدام ملكتيتيته
الفقهية ،وإخدا عيع الفروض والصور املتوقيتع حيتدواها يتذه املسيتألة لةقيسيتة والنظيتانر املعتيتربة ،وربيتط
ذلك جبملة املصاو املتوقع جلبها ،وعلة املفاسد املمكن ترتبها للوصوذ إىل مرحلة إنزاذ حكيتم شيترعي
مستقبلي ،ي طي عيع النتانج املتوقع حدواها وفق قصد الشار .
وهذا يوضل لنا أن فقه التوقع ليق نوعاث من أنوا التكهن أو الرجم بال يب أو جرد افرتاض فيتروض
ل يتيتيق م يتيتن ورانه يتيتا نف يتيتع أو فان يتيتدة أو ص يتيتلة ب يتيتالواقع أو ارتب يتيتاط ش يتيترعي ،ب يتيتل ه يتيتو ق يتيتانم عل يتيتى أس يتيتق عقلي يتيتة
يسيتيتتخدمها الفقييتيته أو اجملتهيتيتد يتيتا صيتيتلة بواقيتيتع املسيتيتألة يقيتيتوم ميتيتن خال يتيتا باختبيتيتار يتيتاذج صيتيتاحلة للقييتيتاس
عليهيتيتا ،وميتيتن مث الوصيتيتوذ إىل نتيتيتانج ميكيتيتن الوقيتيتوف ميتيتن خال يتيتا عليتيتى احلكيتيتم الشيتيترعي املسيتيتتقبلي للمسيتيتألة
وتعميمه على نظانرها ،مع مراعاة مال متها لدوابط الشريعة ومقاصدها(.)2
( )1

عبد اللطيف ،لطفي ،مقالة" :الفقيه المتمسك بخيار فقهي واحد أكثر عرضه للخطأ" ،تعريف للدكتور خاليتد بيتن عبيتد ا

املزي  ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2113/11/22

http://www.al-madina.com/node/229753

( )2انظر :حمفوظ ،طالب ،مقالة "فقه التوقع ينقذ صفقات المستقبل من شراك التنجيم" ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ
.2113/11/22
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090428/Con20090428273565.htm
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حكم فقه التوقع ومجاالته:
أوالً :أنيتيته يعتيتيترب أميتيتراث واجب يتاث ال ميكيتيتن أن يكتميتيتل عميتيتل اجملتهيتيتد أو الفقييتيته بدونيتيته ،حييتيتث يتطليتيتب منيتيته

تقليب نظره وتصوراته على أوجه خمتلفة بتبصرات عقلية ،متكنه من روية ميتا خفيتي ميتن العليتل يف األميتور
املطروحة أمامه ،وقرا ة مركبات الواقع يف نسق وتسلسل يف تصوره ودراسته واختباراته ال يوقعهيتا عليتى
يتيتاذج صيتيتاحلة لالختبيتيتار ،وأبعيتيتاد واايتيتار احلكيتيتم اليتيتذي يتوصيتيتل إلييتيته ،ومعرفيتيتة النتيتيتانج املتحصيتيتلة يف ضيتيتو
املصاو واملفاسد وضيتوابطها الشيترعية ،في يتب علييته أن يعيتي ميتا سيفديتي وييتؤوذ إلييته األميتر يف املسيتتقبل
حا يكون نزوذ احلكم الذي انتهى إليه موافقاث لقصد الشار  ،وقصد املكلفً تقريبثا أو ت ليباث.

ثاني ـاً :وهيتيتو كالفقيتيته االفرتاضيتيتي اليتيتذي يفيتيترتض النازليتيتة قبيتيتل وقوعهيتيتا ،إلن يتزاذ احلكيتيتم عليهيتيتا ،والبيتيتذذ يف
سيتيتبيل ذليتيتك سيتيتعة فتخيتيتف وطيتيتأة االجتهيتيتاد بعيتيتد حتققهيتيتا ،ولقيتيتد اختلفيتيتت ارا اجملتهيتيتدين يف التعيتيتاطي ميتيتع
()1
هذا النو من املسانل ،وأال مينع إمكانية التوقع فيه من فقه التوقع ،بل جتعل األولوية للواقع.
وهو ما يع أن الواقع هو اجملاذ الذي يعمل فيه فقه التوقع من خالذ املسانل واألقدية الواقعة أو
املتوقع وقوعها من خالذ فحآ الفقيه لكل اإلمارات والشواهد والظروف اةيطة باملسألة وهو الذي
مينل احلاذ أو احلاضر يف واقعه مع ارتباط هذه النظرة والتفحآ للم الت املتوقع حدواها مستقبالث
ذه املسألة أو القدية ،وهو ما يظهر اختالفه عن جاذ الفقه االفرتاضي الذي يتشارك معه يف
افرتاص الصور واملسانل ال قد تكون ليق ا عالقة بالواقع.


( )1انظر :الطحاوي ،عبد ا  ،مقالة "فقه التوقع ...إبحار الفقهاء في المستقبل" ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2113/11/22
http://www.alislah.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=10877:%20
%20&Itemid=7&tmpl=component&print=1
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المبحث الرابع
ااتالف العلماء في جواز استخدام فقه التوقع والمقارنة بينه وبين الفقه االفتراضي
نظراث التسا جاذ احلياة وتسار إيقاعها يف الوقت احلاضر ،وكنرة وقو املست دات والنيتوازذ ظهيتر
ميتيتا يسيتيتمى بفقيتيته "التوقّيتع" ،واليتيتذي أايتيتار الكنيتيتري ميتيتن اآلرا والسيت اذ الفكيتيتري بيتيتً املتيتيتأخرين ميتيتن العلميتيتا
واملفكرين ،ما بً مؤيد وبً معيتارض ،باعتبيتار أن فقيته "التوقّيتع" هيتو نفسيته الفقيته "االفرتاضيتي" وبيتً أن
فقه "التوقّع" م اير للفقه "االفرتاضي" ،وهو ما سنوضحه من خالذ اآل :
المطلب األول :اختالف العلما يف جواز استخدام فقه التوقع ،وينقسم إىل االاة فرو :
الفرع األول :املؤيدون لفقه التوقع وأدلتهم.
الفرع الثاني :املنكرون له وأدلتهم.
الفرع الثالث :املناقشة والرتجيل.
المطلب الثاني :املقارنة بً فقه التوقع والفقه االفرتاضي ،وينقسم إىل فرعً:
الفرع األول :أوجه التشابه بً فقه التوقع والفقه االفرتاضي.
الفرع الثاني :أوجه االختالف بينهما.
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المطلب األول
ااتالف العلماء في جواز هذا النوع من الفقه
اختليتيتف العلميتيتا املتيتيتأخرين واملفكيترين يف جيتواز اسيتيتتخدام هيتيتذا الفقيتيته ميتيتا بيتيتً مؤييتيتد ومعيتيتارض ،فميتيتنهم
ميتيتن اعتيتيتربه أنيتيته فقيتيته مسيتيتتقل ،وجانيتيتب اخيتيتر ذهيتيتب إىل اعتبيتيتاره بأنيتيته هيتيتو نفسيتيته الفقيتيته االفرتاضيتيتي وهيتيتو ميتيتا
سنوضحه من خالذ اآل :
الفرع األول:
المؤيديوع لفقه التوقع وأدلتهم:
هيتيتذا اجلانيتيتب ذهيتيتب أن فقيتيته التوقيتيتع هيتيتو فقيتيته مسيتيتتقل وم يتيتاير للفقيتيته االفرتاضيتيتي ،فعرفيتيته أحيتيتد املعاصيترين
كميتيتا سيتيتبق أن ذكرنيتيتا بقوليتيته" :إن فقيتيته التوقيتيتع يع يت  :اسيتيتتناد األحكيتيتام إىل املسيتيتتقبل ،قيتيتد يكيتيتون احلكيتيتم
عيتيتدوالث عيتيتن إذن إىل حظيتيتر ،وعيتيتن حظيتر إىل إذن ،ورفيتيتع حيتيترج بسيتيتبب أميتيتر ميكيتيتن أن يرتتيتيتب عليتيتى رارسيتيتة
الفعيتل امليتأذون فييتيته ،أو االمتنيتا عيتن الفعيتيتل املنهيتي عنيتيته"( .)1وين ليتي األميتر أكنيتيتر إذا عرفنيتا أن أصيتيتحاب
مدرسة احلديث الذي كانوا يرفدون التحدث عن مسانل أو أقدية تقع بعد ويب ديتون ذليتك ،جنيتد
أن بعدهم قد ذهب إىل قبوذ هذا النو من املسانل املفرتضة إذا كان ركن الوقو  ،وهو الذي يظهيتر
يف إجابيتيتات اإلميتيتام ماليتيتك ،وبعيتيتض تالمييتيتذه يف املسيتيتانل ال يت وردت يف مدونيتيتة ابيتيتن سيتيتحنون( )2عيتيتن ابيتيتن
القاسم( )3عنه ،وال تدم أكنر من ستة االف مسألة(.)1
( )1

( )2

ابن بيه ،عبد ا  ،موقع العالمة عبد ا بن بيه ،تعريف للعالمة الشيخ عبد ا ابن بيه ،مرجع سابق ،ص.12
http://www.binbayyah.net/portal/tasrehaat/1152
حممد بن عبد السالم (سحنون) بن سعيد بن حبيب التنوخي ،أبو عبد ا  :فقيه مالكي مناظر ،من أهل القريوان ولد عام

212هيت  ،وتويف عام 256هيت.كنري التصانيف ،من كتبه (آداب المعلمين  -ط) ،و(أجوبة محمد بن سحنوع  -خ) يف الفقه.
انظر :الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،مرجع السابق،ص.215-211/6 ، 13

( )3

عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة ،أبو عبد ا  ،ويعرف بابن القاسم :فقيه ،وتفقه باإلمام مالك ونظرانه .مولده

أجل كتب املالكية ،رواها عن اإلمام مالك،
ووفاته مبصر ما بً 132هيت 191-هيت ،له (المدونة  -ط) ستة عشر جز ا ،وهي من ّ

انظر :الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،املرجع السابق.323/3 ،

( )1

انظر :عبد اللطيف ،لطفي ،مقالة" :الفقيه المتمسك بخيار فقهي  ،"......مرجع سابق ،ص ،19بتاريخ .2113/11/5
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ولقد استدذ مؤييتدو هيتذا الفقيته عليتى مسيتلكهم هيتذا :أن الصيتحابة سيتألوا رسيتوذ ا  عميتا يقيتع
بعد يف مسانل كنرية ال حتصى ،وأجاهبم الن ،الكرو  وبيتً يتم أحكامهيتا بالسيتنة ،وذليتك منلميتا ورد
يف حديث رافع بن خيتديج( ،)1أنيته سيتأذ النيت  ،فقيتاذ) :قُيتليتت لِ
يت : ،إِ
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ق
يتي
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يتد
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يت
ن
يتا
َّن
يت
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ث
ُ
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ء
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
معنَا م ثدى ،فَيت َق َاذ " :ما أَنيتهر الد ِ
ُح ءداُ ُكم َعيتن
َ ََ َ
َّم َوذُكَر اس ُم اللَّيته فَ ُكلُيتوهَُ ،ميتا َ يَ ُكيتن سيت َن َوالَ ظُُفيترَ ،و َسيتأ َ
ََ ُ

()2
ِ
ِ
ِ
ِ
َّم َسَر َعا ُن الن ِ
يت،
ك :أ ََّما ء
ذَل َ
َصابُوا م َن ال َنَان ِمَ ،والنَِّ ق
َّاس فَأ َ
الس قن فَيت َعظمَ ،وأ ََّما الظقف ُر فَ ُم َدى احلَبَ َشة" َوتَيت َقد َ
ِ يف ِ
اخ ِر الن ِ
صبُوا قُ ُد ثورا فَأ ََمَر ِهبَا فَأُك ِفئَتَ ،وقَ َس َم بَيتييتنَيت ُهم َو َع َد َذ بَعِ ثريا بِ َعش ِر ِشيتيَاهُ ،مثَّ نَ َّيتد بَعِيتري
َّاس ،فَيتنَ َ
يتاذ« :إِ َّن َِ ِيتذهِ البَيت َهيتانِ ِم أ ََوابِ َيتد
ِمن أ ََوانِ ِل ال َقوِمَ ،وَ يَ ُكن َم َع ُهم َخيل ،فَيتَرَميتاهُ َر ُجيتل بِ َسيتهم فَ َحبَ َسيتهُ اللَّيتهُ ،فَيت َق َ

ِِ
الوح ِ
ش ،فَ َما فَيت َع َل ِمنيت َها َه َذا فَافيت َعلُوا ِمن َل َه َذا((.)3
َكأ ََوابد َ

را يفهم أن سلوك الصحابة يف طرح هذه املسانل فيه داللة واضحة على أءم كانوا من املمكيتن أن

يطرحوا استفسارافم يف املسانل اليت تقيتع أميتامهم عليتى رسيتوذ ا  ، وهيتو ميتا يفسيتر حيتاجتهم ملعرفيتة
اجلانب الذي يش ل أذهاءم يف تلك املسانل واألقديتية ،حيتا تطميتئن نفوسيتهم وفيتدأ تسيتاوالفم ،وهيتو
ميتيتا يظهيتيتر حرصيتيتهم عليتيتى تطبييتيتق قواعيتيتد دييتيتنهم وعيتيتدم اخليتيتروج عليتيتى مقتديتيتياته سيتوا كيتيتان ذليتيتك يف حيتيتا م
اليتيتذي يعيشيتيتونه ،أو فيميتيتا خفيتيتي عل يتيهم ميتيتن تسيتيتاوالفم حيتيتوذ تليتيتك األقديتيتية واملسيتيتانل .وكيتيتون أصيتيتحاب
هذه املدرسة –احلديث -الذين كانوا يرفدون احلديث عيتن مسيتانل تقيتع بعيتد ،ووجيتود اليتبعض تطيترق
ملسانل وافرتاضات تقع بعد ،أو تكون إمكانية وقوعها اابتة ،تؤكد وجود هذا الفقه.
( )1

صحايب .وشهد أحدا واخلندق .ولد عام 12ق.هيت وتويف عام 31هيت ،وليته
صا ِري األوسي احلاراي:
رافع بن خديج بن رافع األَن َ
ّ

( )2

فمعناه أءم كفار وقد ءيتم عن التشبيه بالكفار ،النووي ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف ،المنهاج شرح

 32حدينا ،انظر :الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،مرجع سابق ،ص.12/3 ،13
صحيح مسلم ،ط ،2دار إحيا الرتاث العريب – بريوت1392 ،هيت.125/13 ،

( )3أخرجه البخاري ،أبو عبد ا  ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،باب :إذا أصاب قوم غنيمة ،فذبل بعدهم ،..بتحقيق:
حممد زهري بن ناصر الناصر ،ط ،1دار طوق الن اة1122 ،هيت ،92/3 ،حديث رقم .5513
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كذلك ما روي أن سلمة بن يزيد اجلعفي( )1أنه سأذ رسوذ ا  ،فقاذ :يا ن ،ا  ،أرأيت إن
قامت علينا أمرا يسألونا حقهم ومينعونا حقنا ،فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ،مث سأله ،فأعرض عنه ،مث
سأله يف النانية أو يف النالنة ،ف ذبه األشعث بن قيق( ،)2وقاذ( :امسعوا وأ ِ
َطيعُوا ،فَِرََّا َعلَي ِهم َما
َُ َ
ُمحءلُواَ ،و َعلَي ُكم َما ُمحءلتُم)(.)3
الفرع الثاني:

المنكروع له وأدلتهم:

ذهيتيتب هيتيتذا اجلانيتيتب إىل أن فقيتيته "التوقّيتع" هيتيتو نفسيتيته الفقيتيته "االفرتاضيتيتي" أو باعتبيتيتاره وجيتيته ميتيتن وج يتوه
التطور للفقه "االفرتاضي" جا ذكره من أحد العلما املعاصرين ،حيث قاذ ":إن فقه التوقع هو نفسه
الفقه االفرتاضي الذي أسق له اإلمام أبو حنيفة -رضي ا عنه ،-وهذا الفقيته ليتيق بدعيتة ميتن فقهيتا
احلاضيتيتر ،بيتيتل هيتيتو ميتيتا درج علييتيته العلميتيتا والفقهيتيتا قيتيتدمياث وحيتيتديناث ،وهيتيتو ميتيتن طبيعيتيتة البحيتيتث يف املسيتيتانل
الفقهي يتيتة ،وم يتيتن عم يتيتل اجمل يتيتامع الفقهي يتيتة وحب يتيتث الفقه يتيتا  ،كم يتيتا أن البح يتيتث يف األم يتيتور املتوقع يتيتة املعقول يتيتة،
واس يتيتتخراج األحك يتيتام فيهيت يتيتا ،وربطه يتيتا باألدل يتيتة الش يتيترعية ،ال يعارض يتيته أحيت يتيتد ميت يتيتن علميت يتيتا عي يتيتع امل يتيتذاهب
واملؤسسات األكادميية الشرعية ،واجملامع الفقهية يف العا اإلسالمي"(.)1

( )1سلمة بن يزيد بن مش عة بن اجملمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن حرو بن جعفي اجلعفي ،وفد إىل الن، ،
واختلف أصحاب الشع ،وأصحاب مساك يف امسه ،فقيل :سلمة بن يزيد ،وقيل :يزيد بن سلمة ،وا أعلم .انظر :ابن األاري،
أبواحلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد ،أسد الغابة ،د.ط ،دار الفكر بريوت1119 ،هيت 221/2 ،وما بعدها.

( )2

حممد بن األشعث بن قيق الكندي ،أبو القاسم :قاند .ميتن أصيتحاب مصيتعب بيتن اليتزبري .شيتهد معيته أكنيتر وقانعيته ،وتيتويف عيتام

63هيت ،وله رواية للحديث عن عانشة ،انظيتر :الزركليتي ،خيتري اليتدين بيتن حمميتود بيتن حمميتد ،األعـالم ،مرجيتع سيتابق ،ص،13
.39/6
( )3
( )1

أخرجه اإلمام مسلم ،أبو احلسن ،مسلم بن احل اج،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،ص ،1131/3 ،23حديث رقم .1216

انظيتيتر :املصيتيتباحي ،عبيتيتد اليتيترمحن ،سيتيتيد ،حمميتيتد ،السيتيتا  ،فيتيتاي" ،فقــه التوقــع ..دعــوة الستشــراف أحــداث المســتقبل ".....

مرجيتيتع سيتيتابق ،ص ،12تعلييتيتق لليتيتدكتور حمميتيتد رأفيتيتت عنميتيتان العمييتيتد األسيتيتبق لكلييتيتة الش يتريعة والقيتيتانون جبامعيتيتة األزهيتيتر وعديتيتو الل نيتيتة
الفقهية مب مع البحوث اإلسالمية ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2113/11/10
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واشيتيتتهر هبيتيتذا الفقيتيته قيتيتدميثا أهيتيتل اليترأي يف العيتراق يف أواخيتيتر العصيتيتر األميتيتوي ،واليتيتذين عرفيتوا بيتيتاألرأيتيً؛
لكنرة استعما م كلمة (أرأيت) ،وذلك لكنيترة فيترض املسيتانل اليت ال وجيتود يتا يف الواقيتع ،واليتذي ميكيتن
حتققهيتيتا مسيتيتتقبالث لتنزييتيتل األحكيتيتام عليهيتيتا بقياسيتيتها عليتيتى أشيتيتباهها ونظانرهيتيتا ،فيسيتيتتعدوا يتيتذه املسيتيتانل قبيتيتل
وقوعها ،وليتدرب طالب العلم على منل تلك املسانل ،حا يتقنوا مهارة التعامل معها.
وراند هذا الفقه هو اإلمام أبو حنيفة الذي توسع يف تفريع الفيترو عيتن األصيتوذ ،واليتذي عيترف عنيته
بكنيترة فرضيته للمسيتانل وإعميتيتاذ اليترأي فيهيتا وتقليبهيتيتا يف كافيتة الصيتور واألحيتواذ؛ حيتيتا يقيتف عليتى احلكيتيتم
الذي يدبط به هذه املسألة املفرتضة.
ريت يتيتا ترت يتيتب عليت يتيتى ذليت يتيتك اتسيت يتيتا الفق يتيته االفرتاضيت يتيتي النظ يتيتري م يتيتن تيت يتيتابعي اإلميت يتيتام أيب حنيفيت يتيته ومدرسيت يتيتته
واسيتيتتعما م لوسيتيتانل االجتهيتيتاد وأدوات القييتيتاس والقيتيتدرة عليتيتى التخيتريج ،حيتيتا وصيتيتلوا إىل تصيتيتور وافيترتاض
ما هو مستحيل وبعيد الوقو .
ميتيتن جانيتيتب اخيتيتر كان يتت هنيتيتاك مدرسيتيتة أهيتيتل احل يتيتاز أو أهيتيتل احليتيتديث اليتيتذين عارض يتوا مسيتيتلك أهيتيتل
الرأي يف العراق بقيام اجملتهدين أو العلما بافرتاض مسيتانل تقيتع بعيتد أو تنيتزذ ،واعتيتربوا أن االشيتت اذ
بذلك من األمور املذمومة القرتاءا بكنري ميتن األغلوطيتات واملعديتالت اليت ال نفيتع ميتن ورانهيتا ،وميتدعاة
للتكليتف يف اليتدين ،وهيتيتو ميتا يعيتد ميتيتذموماث يف القيتران ،واسيتتدلوا عليتيتى ذليتك بكنيتري ميتيتن اآلييتات اليتواردة يف
القران الكرو منها قوله تعاىل( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ)(.)1
أيدا حبديث معاذ بن جبل ،قاذ :قاذ رسوذ ا َ( :ال تَيتع َ لُوا بِالبَلِيَّ ِة قَيتب َل نيتُُزوَِا،
كما استدلوا ث
ِ
ِ
ِ
ءد،
وها قَيتب َل نيتُُزوَِاَ ،ال ييتَنيت َف ق
ك ال ُمسل ُمو َن َوفي ِهم إِذَا ه َي نَيتَزلَت َمن إِذَا قَ َاذ ُوفء َق َو ُسد َ
فَِرنَّ ُكم إِن َال تَيتع َ لُ َ
وهاَ ،دتَلِف بِ ُك ِم األَه َوا ُ ،فَيتتَأ ُخ ُذوا َه َك َذا َوَه َك َذا)(.)2
َوإِنَّ ُكم إِن تَيتع َ لُ َ

( )1
( )2

سورة ص ،اآلية :رقم .26

أخرجه الدارمي ،أبو حممد عبد ا بن عبد الرمحن بن الفدل ،سنن الدارمي ،بتحقيق :حسً سليم أسد الداراي ،ط ،1دار

امل للنشر والتوزييتع -السيتعودية1112 ،هيتيت ،232/1 ،حيتديث رقيتم[ .112 :تعلييتق اةقيتقإ إسيتناده ضيتعيف وهيتب بيتن عميترو ميتا
عرفته وهو مرسل.
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ومن رواد هذه املدرسة اإلمام مالك -رمحه ا  -والذي عرف عنيته أنيته يكيتن حيكيتم يف مسيتألة إال
بعيتيتد وقوعهيتيتا ،وريتيتا جيتيتا يف هيتيتذا السيتيتياق أن أحيتيتد تالمييتيتذه سيتيتأله يوميتاث عيتيتن حكيتيتم مسيتيتألة فأجابيتيته ،فقيتيتاذ
تلمييتيتذه :أرأييتيتت ليتيتو كيتيتان كيتيتذا؟ ف ديتيتب ماليتيتك وقيتيتاذ :هيتيتل أنيتيتت ميتيتن (األرأيتييتيتً)؟ هيتيتل أنيتيتت قيتيتادم ميتيتن
العراق؟"(.)1
كذلك كان اإلمام أمحد -رمحه ا  -إذا سيتأله سيتانل عيتن شيتي ميتن هيتذه املسيتانل اةدايتة أو الصيتور
املتخيلة ،وال يكن ا وجود أو وقو كان يقوذ":دعونا من هذه املسانل اةداة"(.)2
الفرع الثالث :المناقشة والترجيح:

يتبً أ ّن فقه التوقع هو تسمية حدينيتة تكيتن معروفيتة بيتذلك يف عهيتد السيتلف ،وإن كانيتت ظيتاهرة
يف تطبيقافم وتيتدوينافم ميتن خيتالذ التطبيقيتات واألحكيتام الفقهييتة الصيتادرة عيتنهم ،ولقيتد كيتان هنيتاك ميتا
يُشبهه يف القدو من بعض الوجوه عرف بالفقه "االفرتاضي".
واليتيتذي اختيتيتاره هيتيتو اجلانيتيتب اليتيتذي يعتيتيترب أن فقيتيته التوقيتيتع هيتيتو فقيتيته م يتيتاير للفقيتيته االفرتاضيتيتي ،وذليتيتك ألن
فقه التوقع هو فقه يهتم بعالج ااار مسانل ا جنق الواقيتع ظيتاهرة للعييتان ،يتنقيتل فيهيتا اجملتهيتد ميتا بيتً
القرانن والدالنل املاالة ،وإعماذ ما غلب على ظنه باستشراف املستقبل ،ومراعاة العيتادات االجتماعييتة
والسنن الكونية ،وال تتعدى حيتدود املمكيتن ،وموازنيتة كيتل ذليتك مبسيتالكه الفقهييتة ميتن املقاصيتد وامليت الت
واملوازنيتات والنظيتر إىل النتيتانج اليت سيتتنتج عيتن حكميتيته ،وربيتط كيتل ذليتك بقصيتيتد الشيتار وقصيتد املكلفيتيتً
تقريباث أو ت ليباث.
يف حيتيتً أن الفقيتيته االفرتاضيتيتي هيتيتو فقيتيته افيترتاض صيتيتور أو مسيتيتانل تظهيتيتر يف ذهيتيتن الفقييتيته قيتيتد يكيتيتون يتيتا
صيتيتلة بيتيتالواقع ،وقيتيتد تكيتيتون ميتيتن حميتيتض اخلييتيتاذ ،يقيتيتوم عليتيتى أساسيتيتها بقياسيتيته اةيتيتض يتيتذا الفيتيترض أو األميتيتر،
وإعماله على نظانره وأشباهه ،وإنزاذ نفق احلكم املماال ملناطات أقدية مشرتكة معه.

( )1
( )2

انظر :السباعي ،مصطفى ،السنة ومكانتها في التشريع ،د.ط ،دار الوراق للنشر والتوزيع ،د.ت ،ص.111

انظر :ابن رجب ،أبو الفرج ،عبد الرمحن بن أمحد ،جامع العلوم والحكم ،ط ،1دار املعرفة – بريوت1112 ،هيت،ص.91
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المطلب الثاني
المقارنة بين فقه التوقع والفقه االفتراضي
هناك أوجه من التشابه واالختالف بً فقه التوقع والفقه االفرتاضي نوضحها من خالذ اآل :
الفرع األول:

أوجه التشابه بين الفقه التوقع والفقه االفتراضي:
إن فقيتيته التوقيتيتع والفقيتيته االفرتاضيتيتي يشيتيترتكان يف مسيتيتألة اف يترتاض املسيتيتانل أو تولييتيتدها ،كيتيتذلك أ ّن فقيتيته
تاماث بفقه املقاصد وفقه املوازنات.
التوقع والفقه االفرتاضي يتشاركان يف االرتباط ارتباطثا ّ
الفرع الثاني:

أوجه االاتالف بينهما:
الفقه االفرتاضي هو الذي يت ه فيه الفقيه إىل تصيتور مسيتانل أو افيترتاض صيتور ميتن خياليته ،قيتد تقيتع
وقد ال تقع ،يقيتوم فيهيتا بالقييتاس يتذه املسيتألة بنيتا عليتى مناطيتات قديتايا أخيترى مشيترتكة ،تلحيتق هبيتا ميتن
حيث احلكم ،وهذه املسانل تتسم بطابع فردي ،وقد تكون غري واقعية وخمالفة للسنن الكونية.
أما فقه التوقع هو الذي يقوم على أساس الواقع وليق على أساس التوهم أو التخييتل أو االفيترتاض،
وتتسم مسانله بطيتابع عيتاعي ال يقتصيتر عليتى مسيتانل أو أقديتية فردييتة؛ يقيتوم فييته الفقييته بقيترا ة مفيتردات
الواقع القانم ،وتتبع وقياس املصيتاو احلالييتة واملصيتاو امل لييتة واملفاسيتد الواقعيتة واملتوقعيتة مسيتتقبالث ،ومراعيتاة
الوقت والزمن الذي ستتحقق فيه ااار ونتانج هذا الواقع مستقبالث ،وموازنتها من خالذ دراسة واختبيتار
عيع املعطيات املطروحة أمامه مبوضوعية وجترد من كل قيد زماي أو مكيتاي ،وضيتبطها مبقاصيتد الشيتار
ومقاصد املكلفً تقريبا أو ت ليباث ،وذلك حا يستطيع التوصل إىل نتانج وحكم صحيل.
كيتيتذلك خيتليتيتف فقيتيته الواقيتيتع عيتيتن الفقيتيته االفرتاضيتيتي عنيتيتد فقيتيته الواقيتيتع ،حييتيتث إن فقيتيته التوقيتيتع يسيتيتتند إىل
الواقع وذلك يف مراعاة احلاذ اليتذي يسيتتند إلييته الفقييته يف الوصيتوذ إىل امليت ذ ،بينميتا يف الفقيته االفرتاضيتي
()1
قد يستند إىل تصور قد يقع ،وقد ال يقع يكون من حمض اخلياذ.
( )1

انظر :املالكي ،يوسف محيتو ،والقحطاي ،سعيد بن متعب ،الحوار الفكري الفقهي حول معطيات ورشة الرباط بمصطلح

التوقع وعالقته بالفقه التقديري واالفتراضي ،شبكة اإلنرتنت بتاريخ .2113/11/5
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كيتذلك الفقيتيته االفرتاضيتيتي إ يتيتا يقيتيتوم عليتيتى القييتيتاس اةيتيتض ،حييتيتث ينشيتيتئ املسيتيتألة وينيتيتزذ عليهيتيتا حكمهيتيتا
بنيتيتا عليتيتى مناطيتيتات أقديتيتية مشيتيتاهبة يتيتا ،خالفيتاث لفقيتيته التوقيتيتع اليتيتذي يعيتيتاش واقيتيتع املسيتيتألة ،قيتيتد خيتليتيتف فيهيتيتا
املناط باختالف األحواذ والعادات والظروف الزمانية واملكانية.
كذلك أن فقه التوقع يتم بنا املسانل فيه بعديتها عليتى بعيتض بشيتكل منطقيتي قيتانم عليتى معطييتات
ملموسيتيتة واقعييتيتة ،أو ستصيتيتبل ملموسيتيتة بنيتيتا عليتيتى احلاليتيتة القانميتيتة ال يت تكيتيتون حميتيتل الدراسيتيتة بينميتيتا الفقيتيته
االفرتاضيتيتي قيتيتد ال يسيتيتتند إىل الواقيتيتع وبالتيتيتايل يفتقيتيتد املعطييتيتات وش يتواهد احليتيتاذ اليت يؤسيتيتق عليهيتيتا الفقييتيته
تصيتيتوره ،كيتيتذلك أن فقيتيته التوقيتيتع يقيتيتوم عليتيتى تتبيتيتع ورصيتيتد اايتيتار النيتوازذ الواقعيتيتة يف املسيتيتتقبل ميتيتع مراعيتيتاة ميت ذ
التطبييتيتق وإنيتزاذ احلكيتيتم بعيتيتد ذليتيتك ،بينميتيتا الفقيتيته االفرتاضيتيتي هيتيتو عيتيتع للنظيتيتانر والقواعيتيتد الفقهييتيتة ريتيتا ميكيتيتن
()1
وقوعه واالستعداد له.

( )1

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=11141&page=2

انظر :املالكي ،يوسف محيتو ،والقحطاي ،سعيد بن متعب ،الحوار الفكري الفقهي حول معطيات ورشة الرباط بمصطلح

التوقع وعالقته بالفقه التقديري واالفتراضي ،مرجع سابق ،ص.27

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=11141&page=2
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الفصل الثاني :أهمية دراسة فقه التوقع في الفقه اإلسالمي
تناولت يف هذا الفصل بييتان ارتبيتاط فقيته التوقيتع بالفقيته اإلسيتالمي ،وميتدى اهتميتام الشيتار بيته ،وبييتان
أهية دراسة املستقبل للمشت لً هبذا الفقه.
ويدور هذا الفصل حوذ االاة مباحث تتلخآ فيما يلي:
املبحث األوذ  :بيان ارتباط فقه التوقع بالفقه اإلسالمي.
املبحث الناي :اهتمام الشار احلكيم بفقه التوقع يف الفقه اإلسالمي.
املبحث النالث :بيان أهية دراسة املستقبل للمهتمً بفقه التوقع.
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المبحث األول
بياع ارتباط فقه التوقع بالفقه اإلسالمي
أن الشريعة اإلسالمية مبا تدمنته ميتن الكتيتاب والسيتنة واإلعيتا والقييتاس ،كانيتت ضيتامنة أءيتا صيتاحلة
لكل زمان ومكان ،مهميتا اختلفيتت الظيتروف وفييتأت األسيتباب املختلفيتة املمييتزة لكيتل عصيتر وتباينيته عيتن
غ يتيتريه ،فالفق يتيته اإلس يتيتالمي ال يتيتذي اس يتيتتمد نش يتيتأته م يتيتن أق يتواذ وأفع يتيتاذ الرس يتيتوذ  والص يتيتحابة واجته يتيتادات
العلميتيتا عليتيتى ميتيتر العصيتيتور ،كيتيتان ترعيتيتة حقيقييتيتة الحتياجيتيتات النيتيتاس يف تفاصيتيتيل وجزنييتيتات حييتيتافم يف
مسيتيتانل سيتيتكت عنهيتيتا الشيتيتر أو اسيتيتت دت يف حييتيتافم بتطيتيتور الوقيتيتت واليتيتزمن ،فكيتيتان الفقيتيته اإلسيتيتالمي
ترعة للواقع الذي حوى تلك املست دات.
ونتي يتيتة لسيتيتمة عصيترنا احلاضيتيتر اليتيتذي نعيشيتيته بتطيتيتوره امليتيتذهل ،وتسيتيتار أحداايتيته وكنيتيترة مسيتيتت داته اليت
متيتيتق بيتيتال أدي شيتيتك حييتيتاة اإلنسيتيتان يف كاف يتيتة اجمل يتاالت ،س يتوا االجتماعييتيتة واالقتصيتيتادية والسياس يتيتية أو
غريها من اجملاالت؛ ومبا يتعلق به من مصاو مسيتتهدفة أو مفاسيتد متوقعيتة ،تنشيتأ أهييتة فقيته التوقيتع وهيتو
فقيتيته أصيتيتيل وقيتيتدو يف الفقيتيته اإلسيتيتالمي ظيتيتاهراث س يتوا يف الكتيتيتاب أو السيتيتنة النبوييتيتة املطهيتيترة أو يف أق يتواذ
الصحابة والعلميتا وتيتدوينافم ميتن بعيتد ذليتك ،فالعميتل الفقهيتي أو االجتهيتادي يف فقيته التوقيتع مبيت عليتى
تكوين نظرة عقلية تستشرف القادم قبل وقوعيته مبيتا ميكنيته ميتن االسيتتعداد ملواجهيتة اآلايتار أو النتيتانج اليت
من املمكن أن تقع ،وذلك بوضع األحكام الفقهية ا مستقبالث مبا يتوافيتق ميتع مقاصيتد الشيتار وميتراده،
وهذا كله منطلق من كون الشريعة اإلسالمية شريعة عاملية صاحلة لكل زمان ومكان.
وهنيتا ييتيتربز دور فقيتيته التوقيتيتع يف استشيتراف املسيتيتتقبل وقيترا ة واقيتيتع كيتيتل نازليتة أو مسيتيتألة ميتيتن حييتيتث اآلايتيتار
والنتيتيتانج املمكيتيتن أن ترتتيتيتب عليهيتيتا مسيتيتتقبالث ،بيتيترنزاذ احلكيتيتم الشيتيترعي املقصيتيتود بعيتيتد النظيتيتر يف واقيتيتع هيتيتذه
املسيتيتألة وق يترا ة تفاصيتيتيله اةيطيتيته بيتيته وإج يترا االختبيتيتارات والفرضيتيتيات الالزميتيتة ،ومعرفيتيتة العوانيتيتد اجملتمعييتيتة
للنيتيتاس بيتيتاختالف بيئيتيتافم وظيتيتروفهم وميتيتا اسيتيتت د يف حييتيتاة النيتيتاس ،ميتيتع مراعيتيتاة عييتيتع الد يتوابط الشيتيترعية
الالزمة يف استقرانه واسيتتنباطه؛ ليتدرك أسيترار التشيتريع وإنيتزاذ حكميته وفيتق قصيتد الشيتار وقصيتد املكلفيتً
تقريبيتاث أو ت ليبثيتيتا دون مشيتيتقة أو تسيتيتاهل ،وإ يتيتا توسيتيتطاث كميتيتا دعيتيتت شيتريعتنا السيتيتمحة بيتيتذلك ،وبالتيتيتايل ال
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خييتيترج جهيتيتده عيتيتن مقصيتيتوده ،وأال يكيتيتون حبنيتيته يف أميتيتور ليتيتيق يتيتا صيتيتلة بيتيتالواقع أو مسيتيتتحيلة احليتيتدوث ،أو
خروجاث عن السنن الكونية(.)1
فلقد احتوى تراانا الفقهي على مظاهر واضحة أظهرت ارتباط فقه التوقع به ،فكان ذلك واضحاث
يف أقواذ الرسوذ  ،فقد جا عن الرسوذ  يف حدينه للسيدة عانشة عندما قاذ ا( :أَ َ تَيتَري أ َّ
َن
ِِ ِ ِ
وذ اللَّ ِه ،أَالَ تَيترقدها علَى قَيتو ِ
ِ
اع ِد
ت :يَا َر ُس َ
يم؟) ،فَيت ُقل ُ
قَيتوَمك لَ َّما بَيتنَيتوا ال َكعبَةَ اقيتتَ َ
َُ َ َ
ص ُروا َعن قَيت َواعد إبيتَراه َ
ِ ِ
ِ
ِِ
ت) ( ،)2فحديث الرسوذ  هنا يفسر خشية الرسوذ
يم؟ قَ َاذ( :لَوالَ حداَا ُن قَيتومك بِال ُكف ِر لََف َعل ُ
إبيتَراه َ
 من هدم الكعبة ،وإعادة بنانها كما كانت أيام سيدنا إبراهيم -عليه السالم -جبعل بابً ا،
باب يدخل الناس منه وباب خيرجون منه ،لكنّه توقع أن يكون مردود ذلك على الذين أسلموا
حديناث ،فريت ّدوا لعدم فهمهم ذلك وتفسريه تفسرياث خاطئاث ،فكانت هناك مصلحة راها الرسوذ  يف
هذا الفعل إال أن املفسدة املرتتبة على ذلك الفعل كانت أكرب  ،فكان دفعها احرتازاث ملفسدة أعظم،
وهو ارتداد حديني اإلسالم عن إسالمهم .كذلك جنده يف اجتهاد الصحابة الكرام وفقههم ،فكان
را ورد يف األار يف عهد الفاروق أنه حً استشرى شرب اخلمر يف عهده عع الصحابة وشاورهم يف
حد اخلمر ،فقاذ" :إن الناس قد شربوها واجرتوا عليها ،فقاذ له علي :إن السكران إذا سكر هذى،
وإذا هذى افرتى ،فاجعله حد الفرية ،ف عله عمر حد الفرية انً "( ،)3فكان رأي علي بن أيب
طالب مستشرفاث للمستقبل القادم يف تطبيق هذا احلكم فيما بعد يف القذف والتظا بً الناس.
كذلك نجد أنه من االل تراثنا الفقهي ما يدل على أع هذا الفقه كاع ظاهراً وملموساً:
( )1

انظر :مصباحي ،عبد الرمحن – سيد حممد – السا  ،فاي" ،فقه التوقع ..دعوة الستشراف أحـداث المسـتقبل ،"......

مرجع سابق ،ص 12شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2113/11/11
http://www.al-madina.com/node/225600
( )2أخرجيتيته البخ يتيتاري ،أبيتيتو عب يتيتد ا حمميتيتد ب يتيتن إمساعييتيتل ،ص ــحيح البخ ــاري ،مرج يتيتع سيتيتابق ،ص ،23ب يتيتاب :فديتيتل مك يتيتة وبنياء يتيتا،
 ،116/2حديث رقم .1523

( )3الصنعاي ،أبو بكر عبد الرزاق بن هيتام ،مصنف عبد الـرزاق ،بتحقييتق :حبييتب اليترمحن األعظميتي ،ط ،2املكتيتب اإلسيتالمي-
بريوت1113 ،هيت ،332/3 ،حديث رقم.13512 :
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فعنــد األحنــاف :واليتيتذي عيتيترف عيتيتنهم مبدرسيتيتة اليترأي وإعميتيتاذ القييتيتاس يف مسيتيتانلهم وعيتيتدم الوقيتيتوف
على األحادييتث إال اليت ينقيتون يف روافيتا ،وذليتك النتشيتار كنيترة الوضيتاعً واليترواة اليت ّذين ال يسيتتواق ميتن
رواييتيتتهم .فظهيتيترت املسيتيتانل الفقهييتيتة ال يت انتشيتيترت ،وهيتيتي نيتيتو ميتيتن أن يتوا فقيتيته التوقيتيتع واليتيتذي جتيتيتاوزوا فييتيته
القياس ملراعاة العرف اخلاص باجملتمع واستمرار هذه االستحسانات يف تاريخ فقه األحناف القدو(.)1
وعند المالكية والذي عرف عنهم كراهتهم يف الفتيا عن املسانل ال

تقع بعد ،والتمسك بيتنآ

احلديث ،وهيتو ميتا كيتان معروفيتاث عيتن اإلميتام ماليتك -رمحيته ا  -إال أءيتم كيتانوا عليتى اسيتتعداد لظهيتور هيتذا
النيتيتو ميتيتن الفقيتيته (التوقيتيتع) ليتيتديهم ،لكيتيتن تيتيتأارهم بالشيتيتافعية وطيتريقتهم يف إعميتيتاذ القييتيتاس حيتيتدا ميتيتن تطيتيتوره
ليتيتديهم ،وعليتيتى اليتيترغم ميتيتن ذليتيتك كانيتيتت هنيتيتاك فتيتيتاوى لإلميتيتام ماليتيتك وبعيتيتض تالمييتيتذه يف مسيتيتانل ميتيتن هيتيتذا
النيتيتو  ،وذليتيتك كميتيتا جيتيتا يف مدونيتيتة ماليتيتك يف بيتيتاب اجلزييتيتة" :قليتيتت :أرأييتيتت األميتم كلهيتيتا إذا رضيتوا باجلزييتيتة
عليتيتى أن يقيتيتروا عليتيتى دييتيتنهم أيعطيتيتون ذليتيتك أم ال يف قيتيتوذ ماليتيتك؟ قيتيتاذ :قيتيتاذ ماليتيتك يف جيتيتوس الرببيتيتر إن
اجلزييتيتة أخيتيتذها ميتيتنهم عنميتيتان بيتيتن عفيتيتان ،قيتيتاذ :قيتيتاذ ماليتيتك يف اجمليتيتوس ميتيتا قيتيتد بل يتيتك عيتيتن عبيتيتد اليتيترمحن بيتيتن
عيتوف أنيته قيتيتاذ :قيتاذ رسيتيتوذ ا ":سيتنوا هبيتم سيتيتنة أهيتل الكتيتيتاب" ،فيتاألمم كلهيتا يف هيتيتذا مبنزليتة اجمليتيتوس

عنيتيتدي"( .)2حييتيتث جنيتيتد أن حيتيتديث رسيتيتوذ ا قيتيتد دذ عليتيتى معاجليتيتة أميتيتر هيتيتؤال اجمليتيتوس باعتبيتيتارهم كأهيتيتل
الكتاب يف أخذ اجلزية ،وهو ما جنده يف رأي مالك بتوقع هذا األمر على كل فئة مستقبالث يف الدخوذ
يف اإلسيتيتالم أو فيتيترض اجلزييتيتة يف حيتيتاذ بقيتيتانهم عليتيتى دييتيتنهم ،واليتيتذي يكيتيتون أخيتيتذ اجلزييتيتة فييتيته مفسيتيتدة أقيتيتل
بدفع املفسدة األعظم وهي القتاذ ،واملتوقع فيه إسالم هؤال الكفار فيما بعد أو إسالم ذراريهم.
أمــا الشــافعية فقيتيتد تيتيتأخر ليتيتديهم فقيتيته التوقيتيتع ،وذليتيتك ألءيتيتم أسسيتوا ميتيتذهبهم عليتيتى التيتيتدرج يف مصيتيتادر

الفقه الرنيسة املمنلة يف القران والسنة واإلعا والقياس ،حيث يعتربون القياس املستند إىل العلة طريقة

( )1

انظيتيتر :الطحيتيتاوي ،عبيتيتد ا  ،مقاليتيتة "فقــه التوقــع ...إبحــار الفقهــاء  ،"......مرجيتيتع سيتيتابق ،ص ،20شيتيتبكة اإلنرتنيتيتت ،بتيتيتاريخ

.2113/11/19
( )2

http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/115273-2009-04-26%2000-0000.html

اإلمام مالك ،مالك بن أنق بن مالك ،المدونة ،باب اجلزية ،دار الكتب العلمية ،ط1115 ،1هيت .529/1
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واحيتيتدة يف االسيتيتتنباط( ،)1ريتيتا يعيت االعتميتيتاد عليتيتى التناسيتيتق العقليتيتي بيتيتدالث ميتيتن االسيتيتتنباط الشخصيتيتي اليتيتذي
لن يكون هناك وجه للتصور وافرتاض الفروض للمسألة ،وبالتايل إفدا ذلك إىل عدم التوقع.

والحنابلــة كيتيتان ليتيتديهم اسيتيتتعداد لفقيتيته التوقيتيتع وذليتيتك مليتيتا عيتيترف عيتيتن اإلميتيتام أمحيتيتد يف مسيتيتانله وفتيتيتاواه

كانت غالباث ما يكون له فيها قوالن(.)2
ومن الفقها ال ّذين يعتربون ّرواداث يف فقه التوقع هيتو اإلميتام اجليتوي

( )3اليتذي أظهيتره يف مؤلفيته ال ييتااي،

وذلك يف األركان ال أقام عليها كتابه (غياث األمم يف التياث الظليتم) ،وهيتي :اليتركن النيتاي :يف تقيتدير

الزميتيتان عيتيتن األنميتيتة ووالة األميتيتة ،واليتيتركن الناليتيتث :يف تقيتيتدير انق يتراض محليتيتة الش يتريعة ،فقيتيتد قيتيتام فيهيتيتا
خليتيتو ّ
بتوليد الصور واالحتماالت ال من املمكن أن تقع أو حتدث ،وحترر عن عالنق الزمان واملكان ،واتبع

طرقاث غيتري تقليدييتة يف تتبيتع املسيتانل ،وأقيتام الفيتروض اليت

يكيتن يتا وجيتود عليتى أرض الواقيتع ،وريتا ييتدذ

على ذلك قوله" :فرن الصحابة وإن كانوا صدور الدين ،وأعالم املسيتلمً ،ومفيتاتيل ا يتدى ،ومصيتابيل
الدجى ،فما كانوا يقدمون متهيد األبواب ،وتقدو األسباب للوقانع قبل وقوعها"(.)1
( )1

انظر :مقالة :المذهب السني :فروعه وأماكن انتشاره وأشهر رجاالته ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2113/11/19

http://www.aljaml.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%20%D
8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9
%87%20%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86%20%D8%A7%D9%86%
D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%87%D
8%B1%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87

( )2

( )3

انظر :الطحاوي ،عبد ا  ،مقالة "فقه التوقع ...إبحار الفقهاء  ،"......مرجع سابق ،ص.21
http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/115273-2009-04-26%2000-0000.html

عبد امللك بن عبد ا بن يوسف بن عبد ا بن يوسف بن حممد العالمة إمام احلرمً ضيا الدبن أبيتو املعيتايل بيتن الشيتيخ أيب

حمميتيتد اجليتيتوي  ،موليتيتده يف اةيتيترم سيتيتنة عشيتيترة وأربعمانيتيتة ،وتيتيتويف يف ربييتيتع اآلخيتيتر سيتيتنة يتيتان وسيتيتبعً وأربعمانيتيتة ،وميتيتن تصيتيتانيفه :النهايــة،

والغياثي ،والبرهاع في أصول الفقه ،انظر :ابيتن قاضيتي شيتهبة ،أبيتو بكيتر بيتن أمحيتد بيتن حمميتد بيتن عميتر ،طبقـات الشـافعية،
حتقيق :د .احلافظ عبد العليم خان ،ط ،1عا الكتب – بريوت1113 ،هيت.255/1 ،

( )1اجليتيتوي  ،عبيتيتد املليتيتك بيتيتن عبيتيتد ا بيتيتن يوسيتيتف بيتيتن حمميتيتد ،غيــاث األمــم فــي التيــاث الظلــم ،بيتيتاب صيتيتفات املفيت  ،حتقييتيتق :عبيتيتد
العظيم الديب ،مكتبة إمام احلرمً ،ط1111 ،2هيت.111/1 ،
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ويديتيتيف هنيتيتا اإلميتيتام اجليتيتوي األس يتيتباب ال يت رمبيتيتا جتعيتيتل السيتيتلف خيوض يتيتون غميتيتار هيتيتذا النيتيتو م يتيتن
املس يتيتانل ،فق يتيتاذ":و تت ش يتيتهم هيت يتواجم اة يتيتن والف يتيتل ،وك يتيتانوا يف الزم يتيتان األوذ ال يد يتيتعون املس يتيتانل قب يتيتل
وقوعها ،فلم يتعرضوا للمباحث ال سأخوض فيها ،و يعتنوا مبعانيها"(.)1
را يوضل منه ية اإلمام اجلوي وجتديده يف التعيتاطي يف تنيتاوذ املسيتانل أو احليتوادث املسيتت دة اليت
تقع بعد ،وكانت هناك شواهد وقرانن ومالبسات تستدعي النظر والبحث وإجرا املقاصيتد فيهيتا ،مث
بنا القواعد وضبطها ومتهيدها أصوالث ملا قد يقع فيما بعد ،وذهب يف افرتاض الصور واألحواذ ،وطبّق
عليها منه ه.
ويف ذليتك قيتاذ" :ليتو فسيتدت املكاسيتب كلهيتا ،وطبيتق األرض احليترام ،يف املطيتاعم واملالبيتق وميتا حتوييتيته
األيدي  -وليق حكم زماننا ببعييتد ميتن هيتذا  ،-فليتو اتفيتق ميتا وصيتفناه ...،فيتالقوذ اجملميتل يف ذليتك أن
نفصله :أن احلرام إذا طبق الزمان وأهله ،و جيدوا إىل طليتب احليتالذ سيتبيالث ،فلهيتم أن يأخيتذوا منيته قيتدر
احلاجيتيتة ،وال تشيتيترتط الديتيترورة اليت نرعاهيتيتا يف إحيتيتالذ امليتيتيتة يف حقيتيتوق احيتيتاد النيتيتاس ،بيتيتل احلاجيتيتة يف حيتيتق
النيتيتاس كافيتيتة تنيتيتزذ منزليتيتة الديتيترورة يف حيتيتق الواحيتيتد املديتيتطر ،فيتيترن الواحيتيتد املديتيتطر ليتيتو صيتيتابر ضيتيترورته ،و
يتعاط امليتة ،لك .ولو صابر الناس حاجافم ،وتعدوها إىل الدرورة ،لك الناس قاطبة ،ففيتي تعيتدي
الكافة احلاجة من خوف ا الك ،ما يف تعدي الدرورة يف حق اآلحاد"(.)2
وإذا تتبعنا فقه التوقع جنده ظاهراث يف جاذ الفقه العيتام؛ حييتث جنيتد قواعيتده ظيتاهرة ومعميتوالث هبيتا بتتبيتع
الس يتيتنن ،وتقص يتيتي الس يتيتري وأحيت يتواذ اخللف يتيتا يف أحك يتيتام اإلي يتيتاالت( .)3والسياس يتيتات ألص يتيتل قواعيت يتد اإلمام يتيتة
وأحكام السياسة وضبط طرق اإلمارة ومناهج اإليالة.
ف يتيتا ع يتيتن اإلم يتيتام أيب حام يتيتد ال يتزايل( )1يف اإلم يتيتام ال يتيتذي يس يتيتت مع ش يتيتروط اإلمام يتيتة بع يتيتد أن ذك يتيتر
شيتيتروطها" :فيترن خيتيتال الزميتيتان عيتيتن قرشيتيتي جتهيتيتد يسيتيتت مع عييتيتع الشيتيتروط وجيتيتب االسيتيتتمرار عليتيتى اإلماميتيتة
( )1

اجلوي  ،عبد امللك بن عبد ا بن يوسف ،غياث األمم في التياث الظلم ،مرجع سابق ،ص.136/1 ،31

( )3

اذ األم يتيتري رعيت يتيته ،وإيَيتيتاالث أيد يتيتا أي ساس يتيتها وأحس يتيتن رعايته يتيتا ،انظ يتيتر :ال يترازي ،حمم يتيتد ب يتيتن أيب بك يتيتر ب يتيتن
اإليالَ يتةُ :السياس يتيتة يق يتيتاذ َ

( )2

اجلوي  ،أبو املعايل عبد امللك بن عبد ا بن يوسف ،غياث األمم  ،.....املرجع السابق.139-136/1 ،

عبدالقادر ،مختار الصحاح ،مرجع سابق ،ص.21/1 ،16
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املعقيتيتودة إن قاميتيتت ليتيته الشيتيتوكة ،وهيتيتذا حكيتيتم زماننيتيتا ،وإن قيتيتدر -ض يترباث للمنيتيتل -حديتيتور قرشيتيتي جتهيتيتد
مست مع للور والكفاية وعيع شرانط اإلمامة ،واحتاج املسلمون يف خلع األوذ إىل تعرض إلاارة فل
واضيتيتطراب أميتيتور ،جييتيتز يتيتم خلعيتيته واالسيتيتتبداذ بيتيته بيتيتل جتيتيتب عليتيتيهم الطاعيتيتة ليتيته واحلكيتيتم بنفيتيتوذ واليتيتيته
وصيتحة إمامتيته ،ألنيتيتا نعليتم بيتأن العليتيتم مزييتة روعييتت يف اإلماميتيتة حتسيتيناث لةميتر وحتصيتيتيالث ملزييتد املصيتيتلحة يف
االستقالذ بالنظر واالست نا عن التقليد ،وإن النميترة املطلوبيتة ميتن اإلماميتة تطفئيتة الفيتل النيتانرة يف تفيترق
اآلرا املتنافرة ،فكيف يسيتت يز العاقيتل حترييتك الفتنيتة وتشيتويش نظيتام األميتور وتفوييتت أصيتل املصيتلحة يف
احلاذ تشوفاث إىل مزيد دقيقة يف الفرق بً النظر والتقليد.
وعند هذا ينب ي أن يقيق اإلنسان ما يناذ اخللق بسبب عدوذ اإلمام عن النظر إىل تقليد األنميتة،
مبيتيتا ينيتيتا م ليتيتو تعرضيتوا خللعيتيته واسيتيتتبداله ،أو حكميتوا إمامتيتيته غيتيتري منعقيتيتدة ،وإذا أحسيتيتن إييتراد هيتيتذه املقاليتيتة،
عليتيتم أن التفيتاوت بيتيتً اتبيتيتا الشيتيتر نظيتراث واتباعيتيته تقلييتيتداث قرييتيتب هيتيتً ،وأنيتيته ال جييتيتوز أن ديتيترم بسيتيتببه قواعيتيتد
اإلمامة .)2(" ...
وجيتيتا عيتيتن ابيتيتن القيتيتيم(" :)3وإن كيتيتان وقوعهيتيتا-أي املسيتيتألة -غيتيتري نيتيتادر وال مسيتيتتبعد ،وغيتيترض السيتيتانل
اإلحاطة بعلمها؛ ليكون منها عليتى بصيترية اذا وقعيتت ،اسيتتحب ليته اجليتواب مبيتا يعليتم ،ال سيتيما إن كيتان

( )1

أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي ،الشافعي ،ال زايل ،صاحب التصانيف ،والذكا املفرط ،ومن تصانيفه:

كتاب (اإلحيا )( ،األربعً)  ،وكتاب (القسطاس)  ،وكتاب (حمك النظر) ،انظر :الذه ،،مشق الدين أبو عبد ا حممد بن

أمحد ،سير أعالم النبالء ،بتحقيق :جموعة من اةققً برشراف الشيخ شعيب األرناووط،ط ،3مؤسسة الرسالة1115 ،هيت،
.323/19

( )2ال يتزايل ،أبيتو حاميتيتد ،حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد  ،فضــائح الباطنيــة ،بتحقييتيتق :عبيتيتد اليتيترمحن بيتيتدوي ،د.ط ،مؤسسيتيتة دار الكتيتيتب
النقافية – الكويت ،د.ت.193 ،192/1 ،
(3

) حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرعي ،مث الدمشقي الفقيه األصويل ،املفسر النحوي ،العارف ،مشق
الدين أبو عبد ا بن قيم اجلوزية ،ولد سنة إحدى وتسعً وستمانة ،وتفقه يف مذهب اإلمام أمحد ،وتوىف رمحه ا وقت
وإياك نَستَعًِ ،وزاد
ياك نيتَعبُ ُد َ
عشا اآلخرة ليلة اخلميق االث عشرين رجب سنة إحدى ومخسً وسبعمانة ،ومن تصانيفه :إ َ

املعاد يف هدى خري العباد .انظر :ابن رجب ،أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد ،يل طبقات الحنابلة ،د.ط ،د.ت،
361/1
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السيتانل يتفقيتيتة بيتيتذلك ،ويعتيتيترب هبيتا نظانرهيتيتا ،ويفيتيتر عليهيتيتا ،فحييتيتث كانيتت مصيتيتلحة اجليتواب راجحيتيتة ،كيتيتان
هو األوىل"(.)1
كذلك ذكر القرايف( )2ما أفاد توقعاث فقاذ":قاعدة اجلزية من باب التزام املفسدة اليتدنيا ليتدفع املفسيتدة
العليا وتوقع املصلحة العليا ،وذلك هو شأن القواعد الشرعية بيانه أن الكيتافر إذا قتيتل انسيتد علييته بيتاب
اإلميان ،وباب مقام سعادة اجلنان ،وحتتم عليه الكفر واخلليتود يف النيتريان وغديتب اليتديان ،فشيتر ا –
تعاىل -اجلزية رجا أن يسلم يف مستقبل األزمان ،ال سيما مع اطالعه على حماسيتن اإلسيتالم ،واإلجليتا
إليه بالذذ والص ار يف أخذ اجلزية ،فرذا أسلم لزم من إسالمه إسيتالم ذريتيته ،فاتصيتلت سلسيتلة اإلسيتالم
من قبله بدالث عن ذلك الكفر ،وإن مات على كفره و يسلم ،فنحن نتوقيتع إسيتالم ذريتيته املخلفيتً ميتن
بعده ،وكذلك حيصل التوقع من ذرية ذريته إىل يوم القيامة ،وساعة من إميان تعدذ دهراث من كفر"(.)3
يتالظن ال اليتيتب هيتيتو أن يسيتيتتمر الكفيتيتار عليتيتى كفيتيترهم وميتيتوفم عليتيتى ذليتيتك ،إال أن الشيتيتار أل يتيتى ذليتيتك
فيت ّ
برعماذ النيتادر يف حكميته عليتى ال اليتب ،وذليتك لتوقيتع إسيتالم بعديتهم ،فكيتان عقيتد اجلزييتة ليتذلك التوقيتع
رمحة بالعباد يف عدم التع يل بالقتل وحسم اإلميان عنهم.
را تقدم يتدل مدى ارتباط الفقه اإلسالمي بفقه التوقع باعتباره فناث من فنونه األصيلة ،بداية
ظهوره يف أقواذ وأفعاذ الرسوذ  وأقواذ صحابته ومرويافم ،ويف اجتهادات الفقها وتدوينافم على
اختالف مذاهبهم وتباعد أقطارهم ،را يؤكد قدمه وتطوره وجتدده خالذ املراحل املختلفة لنشأة
وتطور الفقه اإلسالمي وحا وقتنا احلاضر.
( )1

ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر أيوب ،إعالم الموقعين ،باب :ال جيوز للمف تتبع احليل اةرمة ،حتقيق :طه عبيتد اليتر وف

سعد ،دار اجليل ،بريوت1933 ،م.222/1 ،
( )2شيتيتهاب اليتيتدين أبيتيتو العبيتيتاس أمحيتيتد بيتيتن إدرييتيتق القيترايف الصيتيتنهاجي املصيتيتري ،وأخيتيتذ عيتيتن عيتيتاذ اليتيتدين بيتيتن احلاجيتيتب والعيتيتز بيتيتن عبيتيتد
السالم وشيترف اليتدين الفاكهيتاي وأيب عبيتد ا البقيتوري ،وميتن مصيتنفاته ،اليتذخرية ،والفيتروق ،والقواعيتد ،تيتويف يف عيتادى اآلخيترة سيتنة

 621هيت .انظر :خملوف ،حممد بن حممد بن عمر ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،علق عليه :عبد اجملييتد خييتايل ،ط،1
دار الكتب العلمية -لبنان1121 ،هيت.231/1 ،

( )3

القرايف ،أبو العباس ،أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،الفروق ،د.ط ،عا الكتب ،د.ت.11/3 .
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المبحث الثاني
اهتمام الشارع الحكيم بفقه التوقع في الفقه اإلسالمي
إن الش يتيتار احلك يتيتيم ق يتيتد أعط يتيتى ال يتيتدين اإلس يتيتالمي م يتيتن املرون يتيتة واليس يتيتر م يتيتا جيعل يتيته بعي يتيتداث ع يتيتن املش يتيتقة
والص يتيتعاب ،ومب يتيتا يل يتيت ،احتياج يتيتات الن يتيتاس ومط يتيتالبهم ،فكان يتيتت مس يتيتة ه يتيتذا ال يتيتدين الوس يتيتطية واالعت يتيتداذ،
واالسيتيتت ابة لكيتيتل القديتيتايا واملسيتيتانل يف كيتيتل زميتيتان ومكيتيتان ،وميتيتن هنيتيتا كانيتيتت عامليّيتيتة الشيتريعة اإلسيتيتالمية.

قاذ تعاىل( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) (.)1

ولقد جا يف كتاب ا ما أفاد توقعاث ،والذي روعي فيه احتياجات الناس ،ومطالبهم ،وجلب
مصاحلهم ،ودفع املفاسد عنهم ،ومراعاة موازين الزمان ،فأشار لذلك يف حاذ النسا املطلقات أو
املتوىف عنهن أزواجهن بعد انقدا املدة ،بالتعريض باخلطبة أانا

ها ،فقاذ عز وجل( :ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ)(. )2
يق يتيتوذ تع يتيتاىل( ":ﭭ ﭮ ﭯ) أن تعرضيت يتوا اطب يتيتة النس يتيتا يف ع يتيتدفن م يتيتن وف يتيتاة أزواجه يتيتن م يتيتن غ يتيتري
تصيتريل ،عيتيتن ابيتيتن عبيتيتاس يف قوليتيته( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)  ،قيتيتاذ :التعيتريض أن
يقيتيتوذ :إي أرييتيتد التيتيتزويج ،وإي أحيتيتب ام يترأة ميتيتن أمرهيتيتا وميتيتن أمرهيتيتا -يعيتيترض يتيتا بيتيتالقوذ بيتيتاملعروف -ويف
رواييتيتة :وددت أن ا رزق يت ام يترأة ،وحن يتو هيتيتذا ،وال ينتصيتيتب للخطبيتيتة ،ويف رواييتيتة :إي ال أرييتيتد أن أتيتيتزوج
غ يتيتريك إن ش يتيتا ا  ،ول يتيتوددت أي وج يتيتدت ام يترأة ص يتيتاحلة ،وال ينتص يتيتب يتيتا م يتيتا دام يتيتت يف ع يتيتدفا ،ورواه
البخاري تعليقاث فقاذ :وقاذ يل طلق بن غنام ،عن زاندة ،عن منصور ،عن جاهيتد ،عيتن ابيتن عبيتاس وال
جنيتيتاح عل يتيتيكم فيميتيتا عرض يتيتتم بيتيته م يتيتن خطب يتيتة النسيتيتا ه يتيتو أن يقيتيتوذ :إي أري يتيتد التيتيتزويج ،وإن النس يتيتا مل يتيتن
حيتيتاج  ،وليتيتوددت أن ييسيتيتر يل ام يترأة صيتيتاحلة ،وهكيتيتذا قيتيتاذ جاهيتيتد وطيتيتاوس وعكرميتيتة وسيتيتعيد بيتيتن جبيتيتري
( )1
( )2

سورة اجلااية ،اآلية :رقم .12
سورة البقرة ،اآلية :رقم .235

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

35

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

وإبراهيم النخعي والشع ،واحلسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بيتن حمميتد
وغ يتيتري واح يتيتد م يتيتن الس يتيتلف واألنم يتيتة يف التع يتريض :أن يتيته جي يتيتوز للمت يتيتوىف عنه يتيتا زوجه يتيتا م يتيتن غ يتيتري تص يتريل يتيتا
باخلطبة"(. )1
فهنا تظهر حكمة ا -سيتبحانه وتعيتاىل -يف هيتذا األميتر ،عنيتدما تعليتق األميتر برغبيتة الرجيتل يف اليتزواج
هبيتيتؤال النسيتيتا  ،بيتيتاختالف حيتيتاالفم ،س يتوا كانيتيتت املطلقيتيتة أو املتيتيتوىف عنهيتيتا زوجهيتيتا بعيتيتد انقديتيتا عيتيتدفا،
حيث جند املرأة هنا ما زالت متر ب اار ،وما زالت يف انتظار؛ السيتتعادة توازءيتا ،واسيتتقباذ أميتر ارتباطهيتا
ميتيتن جدييتيتد ،وكيتيتذلك ميتيتن كيتيتان يف بطنهيتيتا محيتيتل يتبيتيتً أو تبيتيتً ،والعيتيتدة معلقيتيتة بوضيتيتعه ،كيتيتل هيتيتذه أميتيتور
تظل عالقة حا انتها فرتة العدة ،ملا قد يرتتب علييته حقيتوق والتزاميتات ،ال تتديتل إال بعيتد انتهيتا ميتدة
عدفا للمطلقة واحلامل ،إضافة إىل ذليتك أنيته ال جييتوز طليتب خطبتهيتا يف هيتذا الوقيتت والتصيتريل بيتذلك،
ليتيتذلك جيتيتا هيتيتذا األميتيتر باإلشيتيتارة ميتيتن بعييتيتد ،أنيتيته بعيتيتد انتهيتيتا تليتيتك املوانيتيتع وارتفاعهيتيتا ،يكيتيتون أميتيتر ارتباطهيتيتا
وزواجها من جديد ،هو الشي املتوقع يف تلك املرحليتة الالحقيتة ليتذلك ،فكيتان التعيتريض ،كميتا ورد عيتن
يد التيتَّزِويج ،ولَوِددت أَنَّه تَيتي َّسر ِيل امرأَة ص ِ
احلَة) (.)2
ابن عباس –رضي ا عنهما -أنه قاذ( :إِ ءي أُ ِر ُ
َ َ
َ ََ ُ ُ َ َ
وإذا تتبعنا القران الكرو جند الكنري من اياته أفاد معىن التوقع.
 قاذ تعاىل( ":ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) (.)3
(ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) أم :منقطعة ،ومعىن ا مزة فيها :اإلنكيتار ،أي ال

حتسيتبوا( ،ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﭡ ﭢ) أي ومل يتيتا جتاه يتيتدوا؛ ألن العل يتيتم متعل يتيتق ب يتيتاملعلوم ،فن يتيتزذ نف يتيتي العل يتيتم منزل يتيتة نف يتيتي
متعلق يته؛ ألن يتيته منت يتيتف بانتفان يتيته ،تق يتيتوذ م يتيتا عل يتيتم ا يف ف يتيتالن خ يترياث :أي م يتيتا في يتيته خ يتيتري ح يتيتا بعلم يتيته ،ومليت يتا
( )1

انظر :ابن كنري ،أبو الفدا إمساعيل بن عمر ،تفسير القرآع العظـيم ،بتحقييتق :حمميتد حسيتً مشيتق اليتدين،ط ،1دار الكتيتب

العلمية -بريوت1119 ،هيت.123/1 ،
( )2

أخرجيتيته البخيتيتاري ،أبيتيتو عبيتيتد ا  ،حمميتيتد بيتيتن إمساعييتيتل ،صــحيح البخــاري ،بيتيتاب :قيتيتوذ ا جيتيتل وعيتيتز( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)  ،مرجع سابق ،ص ،11/3 ،23حديث رقم .5121
( )3سورة اذ عمران ،اآلية :رقم .112
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مبعىن ، :إال أن فييته ضيترباث ميتن التوقيتع ،فيتدذ عليتى نفيتي اجلهيتاد فيميتا مديتى ،وعليتى توقعيته فيميتا يسيتتقبل،

(ﭣ ﭤ) "(.)1

( ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) ( ،)2ب يتيتل س يتيتارعوا إىل التك يتيتذيب ب يتيتالقران ىف بديه يتيتة
السمع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره ،وقبل أن يتيتدبروه ويقفيتوا عليتى تأويليته ومعانييته ،وذليتك لفيترط
نفيتورهم عميتا خييتالف دييتيتنهم،

وشيترادهم عيتن مفارقيتة دييتيتن ابيتانهم ،ومعيتىن التوقيتع يف قوليتيته( :ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ) ،حييتيتث كيتيتذبوا بيتيته عليتيتى البديهيتيتة قبيتيتل التيتيتدبر ،ومعرفيتيتة التأوييتيتل ،تقلييتيتداث لءبيتيتا  ،وكيتيتذبوه بعيتيتد
التيتدبر؛ متيتيترداث وعنيتيتاداث ،فيتذمهم بالتسيتيتر إىل التكيتيتذيب قبيتيتل العليتم بيتيته ،وجيتيتا بكلميتة التوقيتيتع لييتيتؤذن أءيتيتم
علموا بعد علو شأنه وإع ازه ،ملا كرر عليهم التحدي ،وجربوا قيتواهم يف املعارضيتة ،وعرفيتوا ع يتزهم
ياث وحسداث( ،ﯮ) منل ذلك التكذيب (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)

عن منله ،فكذبوا به؛ ب
يع كفار األمم املاضية كذبوا رسلهم قبل النظر يف مع زافم ،وقبل تيتدبرها؛ عنيتاداث وتقلييتداث لءبيتا ،
()3

وجييتيتوز أن يكيتيتون معيتيتىن قوليتيته( :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) ومليتيتا ييتيتأفم تأويليتيته و ييتيتأفم بعيتيتد تأوييتيتل ميتيتا فييتيته ميتيتن
اإلخبار بال يوب أي :عاقبته حا يتبً م أهو كذب أم صدق ،فتسرعوا إىل التكذيب به قبل أن
ينظروا يف نظمه وبلوغه حد اإلع از ،وقبل أن جيربوا إخباره بامل يبات (.)1

وقاذ ا تعاىل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ) ( ،)5وال نزلت يف خولة بنت اعلبة عندما ظاهرها زوجها ،فورد عن عروة بن الزبري ،قاذ:
(قَالَت عانِ َشةُ :تَيتبارَك الَّ ِذي و ِسع َمسعه ُك َّل َشي  ،إِ ءي َألَمسع َك َالم خولَةَ بِن ِ
ت ايتَعلَبَةََ ،وَخي َفى َعلَ َّي
َ
َُ َ َ
َ َ ُُ
ََ
ده ،وِهي تَشتَ ِكي َزوجها إِ َىل رس ِ
وذ اللَّ ِه َ ،وِه َي تَيت ُق ُ
وذ :يا رسوذ ا  ،أَ َك َل َشبَ ِايبَ ،ونَيتنَيتر ُ
ت لَهُ
ََ
َُ
بَيتع ُ ُ َ َ
( )1

النسفي ،أبو الربكات ،عبد ا بن أمحد بن حممود ،تفسير النسـفي (مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل  ،حتقييتق :يوسيتف عليتي

بديوي ،دار الكلم الطيب ،بريوت ،ط1119 ،1ه.296/1 ،
( )2سورة يونق ،جز من اآلية :رقم .39
( )3سورة يونق ،جز من اآلية :رقم .39
( )1انظر :النسفي ،أبو الربكات ،عبد ا بن أمحد بن حممود ،املرجع السابق.23/2 ،
( )5سورة اجملادلة ،اآلية :رقم .1
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ِ
ِ
ك .فَ َما بَِر َحت َح َّا نَيتَزَذ
اهَر ِم ء  ،اللَّ ُه َّم إِ ءي أَش ُكو إِلَي َ
بَط ِ َ ،ح َّا إِ َذا َكِ َربت س ء َ ،وانيت َقطَ َع َولَدي ظَ َ
جربيل ِهبؤَال ِ اآلي ِ
ات( :ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) (.)1
َُ
َ
قاذ الزخمشري" :معىن قد :التوقع ،ألنه  واجملادلة كانا متوقعً أن يسمع ا جادلتها وشكواها،
وينزذ يف ذلك ما يفرج عنها"(.)2

 كذلك يف قوله تعاىل( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) (،)3
حيث قدم سبحانه وتعاىل النهي عن قهر اليتيم وءر السانل ،قبل التحدث بنعمته سبحانه وتعاىل،
فاألنسب أن يكون املراد به التبليغ وأدا الرسالة وتكميل الناقصً بالدعا إىل الدين ،ولقد روعي
يف الرتتيب فق ّدم يف معرض املنة النعمة الدينية ،وهي ا داية على النعمة الدنيوية ،وهي اإلغنا ،
وأما يف معرض اإلرشاد فق ّدم اإلشفاق على اخللق ،وأخر التحديث ليكون أدخل يف االستمالة
وأجلب للدواعي؛ فرنه ما ينتظم أمر املعاش تفرغ اخلواطر لقبوذ التكاليف والتزام أمر املعاد(.)1
وحكمة هذا التقدو أنه سبحانه وتعاىل نبّه نبيه الكرو  إىل أن إصالح اجلماعة يأ يف املنزلة
األوىل ،من االعتبار والتقدير؛ ألن رسالته  أن ندفع ذذ الفاقدين وقهر اليتامى ،وحرية السانلً(.)5
فالشر احلنيف متمنل يف نصوصه األزلية ال ال تت ري بت يتري األحيتواذ واألزميتان ،فهيتي اابتيتة إىل قييتام
الساعة ،فعندما فرض أحكامه وقواعده لدبط سلوكيات الفرد واجلماعة ،كانت خلدمتهم وإجييتاد أيسيتر
السبل ال يتحقق معها املصاو املستهدفة ،واالبتعاد عن املفاسد ال تتعارض مع قواعد هذا الشر .

( )1

أخرجه ابن ماجه ،أبو عبد ا حممد بن يزييتد القيتزوي  ،سـنن ابـن ماجـه ،بتحقييتق :شيتعيب األرنيتؤوط – عيتادذ مرشيتد – حمميتد

كامل قره بللي – عبد اللطيف حرز ا  ،ط ،1دار الرسالة العلمية1131 ،هيت ،211/3 ،حديث رقم  .2163إسناده صحيل.

( )2

األندلسيتيتي  ،أبيتيتو حييتيتان ،حمميتيتد بيتيتن يوسيتيتف بيتيتن عليتيتي،البحــر المحــيط فــي التفســير ،حتقييتيتق :صيتيتدقي حمميتيتد عييتيتل ،دار الفكيتيتر،

بريوت ،ط1121 ،هيت .121/11
( )3سورة الدحى ،اآليتً :رقم .11-9
( )1

انظيتيتر :النيسيتيتابوري ،نظيتيتام اليتيتدين احلسيتيتن بيتيتن حمميتيتد بيتيتن حسيتيتً ،غرائ ــب الق ــرآع ورغائ ــب الفرق ــاع ،بتحقييتيتق :الشيتيتيخ زكرييتيتا

عمريات ،ط ،1دار الكتب العلمية -بريوت1116 ،هيت.519/6 ،

( )5انظيتيتر :مقيتيتاذ :فقــه التوقعــات ..فــي حاجــة إلــى تفعيــل ،مينيتيتاق الرابطة...جرييتيتدة إلكرتونييتيتة أسيتيتبوعية ،العيتيتدد  ،121شيتيتبكة
اإلنرتنت بتاريخ .2111/3/11
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ونتي ة لتالحم تلك املسانل الفقهييتة أو القديتايا الفقهييتة اليت تعكيتق الواقيتع النيتاتج عيتن حييتاة األميتة
اإلسيت يتيتالمية ،ميت يتيتع التطيت يتيتور ا انيت يتيتل والس يت يتريع يف كافيت يتيتة مسيت يتيتتويات احلييت يتيتاة س يت يتوا االقتصيت يتيتادية واالجتماعييت يتيتة
والسياسيتيتية واملالييتيتة ،وظهيتيتور نتي يتيتة ذليتيتك نوعيتاث ميتيتن التميتيتازج وتيتيتداخل النقافيتيتات املختلفيتيتة يف عصيتيتر أصيتيتبل
في يتيته الع يتيتا قري يتيتة ص يت رية ،ر يتيتا أف يتيترز قد يتيتايا ومس يتيتانل مس يتيتت دة بس يتيتمات وخص يتيتانآ مس يتيتتحداة تك يتيتن
موجودة من قبل.
ريتيتا تطليتيتب ميتيتن فقهيتيتا هيتيتذه األميتيتة وعلمانهيتيتا تيتيتدارك ذليتيتك الت يتيتري والتطيتيتور ،ووضيتيتعه يف إطيتيتار شيتيترعي،
تتحقيتيتق معيتيته غاييتيتة هيتيتذا الشيتيتر يف حفيتيتظ وصيتيتون مصيتيتاو أفيتراده ،ودفيتيتع كيتيتل املفاسيتيتد اليت ميتيتن املمكيتيتن أن
دتلط بقيمه وفدانله.
وذليتك برعيتيتادة النظيتيتر يف كلييتات النصيتيتوص ،واكتشيتاف ميتا خفيتيتي فييتيته ،وتطوييتع جزنياتيتيته بفهيتيتم جدييتيتد
يسيتيتتوعب اليتيتنآ الشيتيترعي وتطبيقيتيته ومراعيتيتاة مقاصيتيتده ،ومصيتيتاو العبيتيتاد وم يت الت األفعيتيتاذ ومي يتزان الزميتيتان
واملكان؛ حا ال يرتتب على ذلك ضيا مصلحة مستهدفة أو حتقق مفسدة منزهاث عنها.
ويف هيتيتذا السيتيتياق ذكيتيتر الشيتيتاط" :)1(،وإذا نظيتيترت بيتيتالنظر املسيتيتوق يف هيتيتذا الكتيتيتاب تبيت ّيتً بيتيته ميتيتن قيتيترب
بيا ُن القواعد الشرعية الكلية ال إذا اخنرم منها كلي واحد؛ اخنرم نظام الشريعة"(.)2
والشر احلنيف رنالث يف كتاب ا -عز وجل -والسنة النبوية الشيتريفة ،سيتيظالن هيتا املرجيتع النابيتت
لكل فقيه وجتهد يف اجتهاده ،ال ميكن اخلروج عنهما ،وانطالقاث من كون هيتذا الشيتر مت يتدداث وصيتاحلاث
لكل زمان ومكان ،فسوف يقدم احللوذ املناسيتبة ألي مسيتألة أو قديتية فقهييتة مسيتتحداة مبيتا يتوافيتق ميتع
نصوصه الشرعية ،فكل االسيتتنباطات القدمييتة هيتي بيتال شيتك كانيتت مصيتيبة وصيتحيحة يف وقتهيتا ،ولكيتن
( )1أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ال رناطي الشهري بالشاط ،،أحد العلما األابات وأكابر األنمة النقات الفقيه األصويل املفسر
اةيت ّدث ،أخيتيتذ عيتيتن أنميتيتة ميتيتنهم ابيتيتن الفخيتيتار الزميتيته وأبيتيتو عبيتيتد ا البلنسيتيتي وأبيتيتو القاسيتيتم الشيتريف السيتيتب  ،وميتيتن مصيتيتنفاته ،املوافقيتيتات،
واالعتصام ،تيتويف يف شيتعبان سيتنة  391ه يت .انظيتر :خمليتوف ،حمميتد بيتن حمميتد بيتن عميتر ،شـجرة النـور الزكيـة فـي طبقـات المالكيـة،
مرجع سابق ،ص.231/1 ،33

( )2الشيتيتاط ،،إب يتراهيم بيتيتن موسيتيتى بيتيتن حمميتيتد ،الموافقــات ،بيتيتاب :مقدميتيتة اةقيتيتق ،حتقييتيتق :مشيتيتهور بيتيتن حسيتيتن اذ سيتيتلمان ،دار بيتيتن
عفان ،ط1113 ،1هيت.23/1 ،
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ال ميكن استمرارها()1؛ وإال حلدات تلك الف وة ال ذكرناها بً معطيات خاصيتة مبسيتألة متعلقيتة بواقيتع
مع يتيتاش ،وب يتيتً حك يتيتم ينتظ يتيتر إنزال يتيته ،حبي يتيتث يك يتيتون س يتيتليماث ،وأكن يتيتر مناس يتيتبة لعالن يتيتق وأح يت يتواذ املكلف يتيتً
ومصاحلهم ومستقبل أيامهم(.)2
فالتطور والنمو والتقدم حنو املستقبل ال يكون إال ببذذ اجلهد والتحصيتيل واملنيتابرة ،ويف سيتياق ذليتك
ج يتا " :أن رسيتيتوذ ا كيتيتان إذا بعيتيتث بعن يتاث بعيتيتد غيتيتزوة تبيتيتوك ،وبعيتيتدما أنيتيتزذ يف املتخلفيتيتً ميتيتن اآلييتيتات
الشداد( ،)3استبق املؤمنون عن اخرهم إىل النفيتري وانقطعيتوا عيعيتاث عيتن اسيتتما اليتوحي والتفقيته يف اليتدين،
فيتيتأمروا أن ينفيتيتر ميتيتن كيتيتل فرقيتيتة ميتيتنهم طانفيتيتة إىل اجلهيتيتاد ،ويبقيتيتى أعقيتيتاهبم يتفقهيتيتون حيتيتا ال ينقطع يتوا عيتيتن
التفقه الذي هو اجلهاد األكرب؛ ألن اجلداذ باحل ة أعظم أاراث من اجلهاد بالسيف"(.)1
ريتا جيعلنيتيتا أن نفهيتيتم ريتيتا سيتيتبق أن فقيتيته التوقيتيتع فقيتيته أصيتيتيل ظيتيتاهر يف كتيتيتاب ا عيتيتز وجيتيتل والسيتيتنة النبوييتيتة
الش يتريفة وفقيتيته السيتيتلف الصيتيتاو ،فاآلييتيتات املتقدميتيتة سيتيتابقاث أفادتيتيته بيتيتبعض األلفيتيتاظ ،والسيتيتنة النبوييتيتة أفادتيتيته
السلف الصاو أفاده ببعض اجتهاده.
ببعض أحادينها ،وكذلك فقه ّ
ريتيتا يت ليتيتى لنيتيتا أهييتيتة فقيتيته التوقيتيتع يف األميتيتور والقديتيتايا املسيتيتتقبلية ،فكييتيتف يكيتيتون احليتيتاذ اآلن يف عيتيتا
تيتيتدور فييتيته ع ليتيتة التطيتيتور والتنمييتيتة والت ييتيتري بشيتيتكل متالحيتيتق وس يتريع ،ريتيتا يرتتيتيتب علييتيته ظهيتيتور الكنيتيتري ميتيتن
املستحداات ،واحلاجة إىل ضبط اآلاار والنتانج املتوقع حدواها مستقبالث لتلك املسانل يف إطار شرعي
حمكيتيتم ،حتفيتيتظ بيتيته املصيتيتاو وتصيتيتان بيتيته احلقيتيتوق وتيتيتدرأ بيتيته املفاسيتيتد .وبالتيتيتايل يتديتيتل دور فقيتيته التوق يتيتع يف
( )1اسيتيتتمرارها :واملقصيتيتود هبيتيتذا اللفيتيتظ ،هيتيتو أن األحكيتيتام الشيتيترعية ال يت أنزليتيتت ميتيتن قبيتيتل لديتيتبط أي مسيتيتألة شيتيترعية ،تعيتيتد مناسيتيتبة
لةقدية واملسانل املستحداة ال تكون يف حاجة إىل حكم شرعي يدبطها ،الخيتتالف العليتة السيتابقة اليت ميتن أجلهيتا أنيتزذ احلكيتم
الشرعي عن تلك املستحداات واألقدية ال وقعت ،فكان احلاجة إىل إعيتادة النظيتر يف العليتل اليت ميتن أجلهيتا أنيتزذ احلكيتم الشيترعي
مبا يتناسب مع تطورات األحواذ والزمان واملكان.
( )2

انظر :ابن بيه ،عبيتد ا  ،المسلموع بحاجة إلى قراءة جديدة للواقع فـي ضـوء النصـول الشـرعية ،املوقيتع الرمسيتي للعالميتة

ابن بيه ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2113/12/11
( )3املقصيتيتود هنيتيتا اآلييتيتات اليت نزليتيتت يف سيتيتورة التوبيتيتة ،112 ،92 ،21 ،19 ،وذليتيتك يف املنيتيتافقً واملتخلفيتيتً اليتيتذين خيرجيتوا ميتيتع
رسوذ ا  يف حربه مع الكفار ب زوة تبوك.
( )1البزدوي ،عبد العزيز بن أمحد بن حممد،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،حتقيق :عبد ا حممود حممد عمر،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1112 ،1هيت.23/1 ،
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مدمونه أنيته أميتام متطلبيتات الت دييتد يف االجتهيتاد وحتقييتق املنيتاط يف األحكيتام ،وإنزا يتا بشيتكل صيتحيل
مسيتيتتقبالث ميتيتن خيتيتالذ ضيتيتبط النصيتيتوص اجلزنييتيتة والقواعيتيتد الكلييتيتة ومعرفيتيته الواقيتيتع بكيتيتل تداريسيتيته ومتوقعاتيتيته؛
حيتيتا نطبيتيتق علييتيته حكميتيتا متوازنيتاث ال هيتيتو باملتسيتيتاهل وال هيتيتو أيديتيتا باملتشيتيتدد ،ولكيتيتن باعتيتيتداذ وفقيتاث لقصيتيتد
الشار وأحواذ املكلفً ومقاربتها ،فهذه هي وسطية هذا الدين ال تتحقق به غاية هذا الشر .
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المبحث الثالث
بياع أهمية دراسة المستقبل للمهتمين بفقه التوقع
ال شيتيتك أن االهتميتيتام باملسيتيتتقبل ودراسيتيتته ميتيتن خيتيتالذ املهتميتيتً بفقيتيته التوقيتيتع يعيتيترب عيتيتن االرتبيتيتاط القيتيتوي
بينهميتيتا ،ميتيتن خيتيتالذ دراسيتيتة اايتيتار القديتيتايا واملسيتيتانل اليت ديتيتآ األفيتراد واجملتمع يتات اليت تقيتيتع يف مسيتيتتقبل
وتأميتيتل عميقيتيتً؛ لإلحاطيتيتة بظيتيتروف وأحيتواذ الواقيتيتع
األييتيتام ،وهيتيتذه ال ّدراسيتيتة تفتقيتيتر إىل عليتيتم رصيتيتً ،ونظيتيتر ّ
لكل حدث أو فعل مبراعيتاة مقاصيتد الشيتريعة وضيتوابطها ،ولفهيتم اآلايتار والنتيتانج ليتذلك األميتر مسيتتقبالث؛
للتوصل إىل أحكام شرعية تعاش ذلك احلدث أو املسألة املستقبلية مبا يتوافق ومراد الشار احلكيم.
ويف ذات الوقيتيتت نسيتيتتوعب كيتيتل ت ييتيتري وتطيتيتور يط يترأ نتي يتيتة تيتيتداخل واخيتيتتالط احلديتيتارات املختلفيتيتة يف
قيمهيتيتا وفديتيتانلها عيتيتن جتمعاتنيتيتا اإلسيتيتالمية ،ميتيتن خيتيتالذ جعيتيتل نتيتيتاج هيتيتذا االتصيتيتاذ والتيتيتداخل يف إطيتيتار
شيتيترعي صيتيتحيل قيتيتانم عليتيتى وسيتيتطية هيتيتذا اليتيتدين ،ال بتشيتيتدد يقيتيتف ح يتيتر عنيتيترة أميتيتام مسيتيتتقبل ،قيتيتادم وال
بتساهل يقذفنا إىل اجملهوذ.
ميتيتن هنيتيتا تيتيتربز أهييتيتة فهيتيتم واسيتيتتيعاب املسيتيتتقبل القيتيتادم ميتيتن خيتيتالذ هيتيتذا الفقيتيته ،بعييتيتداث عيتيتن كيتيتل ق يترا ة
م لوطة أو تفسريات خاطئة ،وبالتايل يسهل ضبط وتوجيه كيتل هيتذه املسيتانل والقديتايا ،والتعاميتل معهيتا
حبكمة تذوب معها الف وة القانمة بً الفقها وواقع الناس.
فدراسيتيتة املسيتيتتقبل نابعيتيتة ميتيتن املاضيتيتي اليتيتذي انتهيتيتى ،و يبيت َيتق منيتيته سيتيتوى االسيتيتتفادة ميتيتن عظاتيتيته وعيتيتربه
وجتاربه ،واحلاضر هو الذي نعيشه ،والذي يرتجم الواقع املعاش ،فيكون االهتمام باملسيتتقبل والتخطيتيط
له هدفاث لتحقيق ال ايات املطلوبة ،ومعاجلة املشكالت وجتاوز العقبات املتوقعة.
ولقد جا يف

القران الكرو ما يستدذ به على أهية املستقبل وصناعته ،قاذ تعاىل( :ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)(.)1
فالتوجييتيته اإل يتيتي يف هيتيتذه اآلييتيتة لعبيتيتاده يظهيتيتر لنيتيتا إن ا -سيتيتبحانه وتعيتيتاىل -يوضيتيتل يتيتم ال اييتيتة ال يت
خلقهم من أجلها ،وهي عبادته وتوحيده ،ويوضل م املسيتتقبل اليتذي ينتظيترهم ال حماليتة ،فكيتان ال بيتد
( )1

سورة احلشر ،اآلية :رقم .12
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وأن يسيتيتتع ّدوا ليتيتذلك املسيتيتتقبل اخلاليتيتد ،بيتيترخالص العبيتيتادة ليتيته ،والعميتيتل مبيتيتا يرضيتيتيه ،راجيتيتً عفيتيتوه ورضيتيتا ه
عيتيتنهم بطيتيتاعتهم ليتيته ،وهنيتيتا يظهيتيتر أن التحديتيتري اجلييتيتد ميتيتن املسيتيتلم احليتيتق ،واالسيتيتتعداد الكاميتيتل ،والتخطيتيتيط
امل يتتقن يف االلت يتزام بش يتريعة ا واتبيتيتا حيتيتدودها تكيتيتون نتي تيتيته مسيتيتتقبالث متمنليتيتة يف إدخاليتيته دار الكراميتيتة،
وخلوده فيها وإحيانه حياة طيبة.
كما جا يف السنة النبوية ما يعرب عن أهية دراسة املستقبل دطيطاث واستشرافاث لكافة اجملاالت سوا
اجملاذ التشريعي ،أو االجتماعي ،أو االقتصادي ،أو السياسي ،أو العسكري ،وأنه  كان يسري يف
حياته اطط حمكمة مدروسة ،و تكن بدون دطيط أو كانت بارجتاذ كما يف قوله تعاىل( :ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ) (.)1
ففي اجملاذ التشريعي ورد ما فيه داللة على مراعاة أحواذ الناس والتيسري عليهم ،وعدم إحراجهم
يف دينهم( ،)2فورد عن السيدة عانشة -رضي ا عنها ،-حيث قالتَ ( :كا َن رس ُ ِ
صلءي
وذ اللَّه  يُ َ
َُ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
صلقو َن
آ النِ ء
َّ ، ،فَيت َق َام أُنَاس يُ َ
َّاس َشخ َ
م َن اللي ِل يف ُح َرتهَ ،وج َد ُار احلُ َرة قَصري ،فَيتَرأَى الن ُ
ِ
ِ
ك ،فَيت َقام اللَّييتلَةَ النَّانِيةَ ،فَيت َقام معه أُنَاس يصلقو َن بِ ِِ
ك
صنَيتعُوا َذل َ
صالَتِِه ،فَأَصبَ ُحوا فَيتتَ َح َّداُوا بِ َذل َ
َ ََُ
صالَتهَ ،
َ
َُ
َ
بِ َ
َ
ِ
ً  -أَو اَالَاثا  -ح َّا إِ َذا َكا َن بيتع َد َذلِ
لَييتلَتَيت ِ
ك
ل
ج
،
ك
ق َر ُس ُ
َ
وذ اللَّ ِه  فَيتلَم َخي ُرج ،فَيتلَ َّما أَصبَ َل ذَ َكَر َذل َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
صالَةُ اللَّي ِل) (.)3
َّاس فَيت َق َاذ( :إِ ءي َخش ُ
ب َعلَي ُكم َ
يت أَن تُكتَ َ
الن ُ
ويف هذا السياق قاذ ابن ح ر" :إنه  توقع ترتب افرتاض الصالة بالليل عاعة على وجود
املواظبة عليها" (.)1

( )1

سورة يوسف ،اآلية :رقم .112

( )3

أخرجه البخاري ،حممد بن إمساعييتل ،صـحيح البخـاري ،مرجيتع سيتابق ،ص ،23بيتاب :إذا كيتان بيتً اإلميتام وبيتً القيتوم حيتانط

( )2انظر :قشيتو  ،عبيتد اليترمحن عبيتد اللطييتف ،استشـراف المسـتقبل فـي األحاديـث النبويـة ،رسيتالة ماجسيتتري يف احليتديث النبيتوي
الشريف ،اجلامعة األردنية ،2115 ،ص.22
 ،116/1حديث رقم .329
( )1

ابن ح ر ،أمحد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ص.13/3 ،13
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فالرسوذ  قد خشي املواظبة عليها شفقة ورمحة باملسلمً فتفرض عليهم ،وذلك توقعاث يف حاذ
استمراره املواظبة عليها أن يشق عليهم القيام هبا فيرتكوها مع القدرة ،فأحب التخفيف عليهم ،فرتك
املواظبة عليها.
أم يتيتا م يتيتا ورد يف استش يترافه  عل يتيتى املس يتيتتوى االجتم يتيتاعي ،فق يتيتد ظه يتيتر يف فه يتيتم الرس يتيتوذ  ومعرفت يتيته
()1
بنفوس أصحابه واخلوف عليهم من املشقة  ،فعن عبد ا بيتن عميترو قيتاذَ ( :عَع ُ
يتت ال ُقيترا َن فَيت َقَرأتُيتهُ ُكلَّيتهُ
يتت:
وذ اللَّ ِه " :إِ ءي أَخ َشى أَن يَطُ َ
ِيف لَييتلَة ،فَيت َق َاذ َر ُس ُ
ك َّ
وذ َعلَي َ
الزَميتا ُن َوأَن َمتَ َّيتل ،فَيتاقيتَرأهُ ِيف َشيتهر" فَيت ُقل ُ
ِ ِ
يتاذ:
يتتَ :دعيت ِ أَسيتتَمتِع ِميتن قُيت َّيتوِ َو َشيتبَ ِايب ،قَ َ
َدع ِ أَستَمتع من قُيت َّوِ َو َشبَ ِايب ،قَيتا َذ" :فَيتاقيتَرأهُ ِيف َعش َيتر" قُيتل ُ
تَ :دع ِ أَستَمتِع ِمن قُيت َّوِ َو َشبَ ِايب ،فَأ ََب) (.)2
"فَاقيتَرأهُ ِيف َسبع" قُيتل ُ
فهنا جند الرسوذ  قد توقع الصعوبة ال سوف تقابل عبد ا بن عمرو -رضي ا عنه -عند
تقدمه يف السن ،رغم حرصه الشديد منه على االزدياد من اخلري.
أما يف اجملاذ العسكري وحكمة التخطيط فيه( ،)3فقد اتدل ذلك يف معركة أحد عندما أوصى
وهم
الرماة بعدم ترك أماكنهم ،فقاذ ( :الَ تَيتبيتَر ُحوا ،إِن َرأَييتتُ ُمونَا ظَ َهرنَا َعلَي ِهم فَالَ تَيتبيتَر ُحواَ ،وإِن َرأَييتتُ ُم ُ
ِ
ِ
ءسا َ يَشتَ ِدد َن ِيف اجلَبَ ِلَ ،رفَيتع َن َعن ُسوقِ ِه َّن ،قَد
ظَ َه ُروا َعلَييتنَا فَالَ تُعينُونَا ،فَيتلَ َّما لَقينَا َهَربُوا َح َّا َرأَي ُ
ت الن َ
ِ
ِ
ِ
َّ  ،أَن الَ تَيتبيتَر ُحوا،
يمةَ ،فَيت َق َاذ َعب ُد اللَّ ِهَ :ع ِه َد إِ ََّ
يل النِ ق
بَ َدت َخالَخلُ ُه َّن ،فَأ َ
يمةَ ال َن َ
َخ ُذوا يَيت ُقولُو َن :ال َن َ
ِ
ف أَبُو ُسفيَا َن فَيت َق َاذ :أَِيف ال َقوِم ُحمَ َّمد؟
يب َسبيتعُو َن قَتِ ثيالَ ،وأَشَر َ
ص ِر َ
ف ُو ُج ُ
فَأَبَيتوا ،فَيتلَ َّما أَبَيتوا ُ
وه ُهم ،فَأُص َ
فَيت َق َاذ :الَ ُِجتيبوه ،فَيت َق َاذ :أَِيف ال َقوِم ابن أَِيب قُحافَةَ؟ قَ َاذ :الَ ُِجتيبوه ،فَيت َق َاذ :أَِيف ال َقوِم ابن اخلَطَّ ِ
اب؟
ُُ
ُُ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ت يَا َع ُد َّو اللَّ ِه،
َجابُوا ،فَيتلَم َميلك عُ َم ُر نَيتف َسهُ ،فَيت َق َاذَ :ك َذب َ
فَيت َق َاذ :إ َّن َه ُؤالَ قُتلُوا ،فَيتلَو َكانُوا أَحيَا ث َأل َ
وذ؟ قَ َاذ:
َّ : ،أ َِجيبُوهُ ،قَالُواَ :ما نَيت ُق ُ
ك َما ُخي ِز َ
أَبيت َقى اللَّهُ َعلَي َ
يك ،قَ َاذ أَبُو ُسفيَا َن :اع ُل ُهبَ ُل ،فَيت َق َاذ النِ ق
َّ : ،أ َِجيبُوهُ ،قَالُواَ :ما
َج قل ،قَ َاذ أَبُو ُسفيَا َن :لَنَا العَُّزى َوالَ عَُّزى لَ ُكم ،فَيت َق َاذ النِ ق
قُولُوا :اللَّهُ أَعلَى َوأ َ
ِ ِ
ب ِس َ اذ،
نَيت ُق ُ
وذ؟ قَ َاذ :قُولُوا اللَّهُ َموالَنَاَ ،والَ َموَىل لَ ُكم ،قَ َاذ أَبُو ُسفيَا َن :يَيتوم بيَيتوم بَدرَ ،واحلَر ُ

( )1

انظر :قشو  ،عبد الرمحن عبد اللطيف ،استشراف المستقبل في األحاديث النبوية ،مرجع سابق ،ص ،16ص.11

( )3

انظر :قشو  ،عبد الرمحن عبد اللطيف ،استشراف المستقبل  ،....املرجع السابق ،ص.111

( )2

أخرجه ابن ماجه ،أبو عبد ا حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،مرجع سابق ،ص ،331/2 ،11حديث رقم .1316
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ِ
امر ِهبَا َوَ تَ ُسؤِي)( ،)1فهنا قد توقع الرسوذ  التفاف العدو من خلف اجلبل ،
َوَجت ُدو َن ُمنيتلَةثُ َ ،
فشدد الوصية على الرماة.
ويف اجملاذ السياسي جند الرسوذ  قد توقع نشوب اخلالف على احلكم واخلالفة وهو ما يتعارض
مع أهية االستقرار السياسي يف الدولة اإلسالمية( ،)2فعن أيب سعيد اخلدري ،قاذ ،قاذ رسوذ ا :
(إِ َذا بُويِ َع ِخلَلِي َفتَيت ِ
ً ،فَاقيتتُيتلُوا اآل َخَر ِمنيت ُه َما) (.)3
ويف اجملاذ االقتصادي ،فورد عن رسوذ ا  دالنل استشرافه االقتصادي( ،)1فعن سعد بن أيب
ِ
وت بِاألَر ِ
ض الَِّ
َّ  ،يَيتعُ ُ
وقاص -رضي ا عنه -قاذَ ( :جا َ النِ ق
ودِي َوأَنَا مبَ َّكةََ ،وُه َو يَكَرهُ أَن ميَُ َ
ِ
هاجر ِمنيتها ،قَ َاذ :ييترحم اللَّه ابن عفرا ( ،)5قُيتلت :يا رس َ ِ ِ ِ
ت:
وذ اللَّه ،أُوصي مبَ ِايل ُكلءه؟ قَ َاذ :الَ ،قُيتل ُ
َ ََ َ
ُ َ َُ
َ َُ ُ َ َ ََ
ك أَغنِيَا َ َخييتر ِمن أَن
ثَ ،والنقيتلُ ُ
ث ،قَ َاذ :فَالنقيتلُ ُ
ت :النقيتلُ ُ
َّك أَن تَ َد َ َوَراَيتتَ َ
ث َكنِري ،إِن َ
فَالشَّط ُر ،قَ َاذ :الَ ،قُيتل ُ
َّك مهما أَنيت َفق ِ
تَ َد َع ُهم َعالَةث ييتتَ َك َّف ُفو َن الن ِ ِ ِ ِ
ص َدقَةَ ،ح َّا اللقق َمةُ الَِّ
َ
ت من نَيت َف َقة ،فَِرنيت ََّها َ
َ
َّاس يف أَيديهمَ ،وإن َ َ َ
َ
ِ
اخ ُرو َن) (.)6
دَّر بِ َ
ك ،فَيتيَيتنتَف َع بِ َ
كَ ،و َع َسى اللَّهُ أَن يَيترفَيت َع َ
تَيترفَيتعُ َها إِ َىل ِيف امَرأَتِ َ
ك نَاس َويُ َ
ك َ

( )1

أخرجيتيته البخيتيتاري ،أبيتيتو عبيتيتد ا حمميتيتد بيتيتن إمساعييتيتل ،صــحيح البخــاري ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص ،23ب يتاب غيتيتزوة أحيتيتد،91/5 ،

حديث رقم .1113

( )2
( )3

انظر :قشو  ،عبد الرمحن عبد اللطيف ،استشراف المستقبل في األحاديث النبوية ،مرجع سابق ،ص ،16ص.111

أخرجيته اإلميتيتام مسيتلم ،أبيتيتو احلسيتيتن ،مسيتلم بيتيتن احل يتيتاج ،صـحيح مســلم ، ،بيتيتاب :إذا بوييتيتع خلليفتيتً ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص ،23

 ،1121/3حديث رقم  .1253حديث صحيل.
( )1

انظر :قشو  ،عبد الرمحن عبد اللطيف ،استشراف المستقبل  ،......املرجع السابق ،ص.131

( )5

عوف بن احلارث بن رفاعة األنصاري ،ابن عفرا  ،شهد العقبة .وبعدهم عده أحد الستة النفر الذين لقوا رسوذ ا



أوالث ،شهد بدراث ،واستشهد .انظر :الذه ،،مشق الدين أبو عبد ا حممد بن أمحد ،سير أعالم النبالء ،مرجع سابق ،ص،36

.359/2

( )6أخرجه البخاري ،أبو عبد ا حممد بن إمساعيل ،صحيح البخـاري ،بيتاب :فديتل النفقيتة عليتى األهيتل ،مرجيتع سيتابق ،ص،23
 ،62/3حديث رقم .5351
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فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

فهنا أراد سعد بن أيب وقاص أن يوصي جبميع ماله ،فمنعه الرسوذ  من ذلك ،فقد توقع الدرر
الذي من املمكن أن يقع على عانلة املورث فأمره بأن ال يوصي بأكنر من النلث تفادياث للدرر املتوقع
أن حيل هبم.
را يظهر لنا بنا على ما سبق أن االهتمام بصناعة املستقبل واستشرافه يف حياتنا والتخطيط له
هو أمر شرعي جيعلنا نقبل عليه يف حياتنا حلاجتنا الدرورية إليه ،وجا يف هذا السياق" :والذي
يتعمق يف دراسة كتاب ا  ،وسنة رسوله ،يتبً له أءما يرفدان االرجتاذ والعشوانية ،وترك األمور
وبً الرسوذ  أن التوكل على ا ال يع اطراح
جتري يف أعنتها ب ري ضابط ،وال رابط وال نظامَ َّ ،
األسباب ،أو إغفاذ السنن ال أقام ا عليها نظام هذا الوجود.)1( "...
كذلك يتأكد لنيتا أن االشيتت اذ بيتالتخطيط للمسيتتقبل والتطليتع ليته ،ال يعتيترب رعيتاث بال ييتب أو تن يميتاث
أو تكهنث يتيتا ،إ يتيتا ه يتيتو دراس يتيتة وتوظي يتيتف معطي يتيتات م يتيتا مد يتيتى ،يف حاض يتيتر ملم يتيتوس ،لتوق يتيتع م يتيتا يك يتيتون يف
املسيتيتتقبل ،فهيتيتو كشيتيتف للميتيتنهج السيتيتن حلركيتيتة احلييتيتاة واألحييتيتا ( .)2وليتيتيق التخطيتيتيط واستشيتراف املسيتيتتقبل
فيه إنكار للقدر ،بل هو من القدر ،أو هو من قبيل دفع األقدار باألقدار(.)3
"فه يتيتذه امل الب يتيتة وه يتيتذا اإلدراك املرتاف يتيتق م يتيتع اإلمي يتيتان ب يتيترطراد الس يتيتنن ه يتيتو ال يتيتذي مينحن يتيتا الق يتيتدرة عل يتيتى
استشراف املستقبل ،واملداخلة يف مقدماته يف احلاضر ،والتخطيط ملا نريده عليه"(.)1
كذلك التخطيط واستشراف املستقبل ال يتعارضان مع متيتام التوكيتل عليتى ا  ،فهميتا ميتن متيتام التوكيتل
على ا  ،وال يناقداه يف شي  ،سوا حتققت هذه النتانج املرتتبة عليتى األخيتذ هبيتذه األسيتباب الشيترعية
أو تتحقق.

( )1

القرضاوي ،يوسف حممد ،الرسول والعلم ،ط ، 3الشركة املتحدة للنشر والتوزيع2112 ،م ،ص.11

( )3

انظيتيتر :ابيتيتن قيتيتيم اجلوزييتيتة ،حمميتيتد بيتيتن أيب بكيتيتر بيتيتن أييتيتوب ،مــدارج الســالكين ،بتحقييتيتق :حمميتيتد حاميتيتد الفقيتيتي ،ط ،2دار الكتيتيتاب

( )2

انظر :بلكا ،إلياس ،استشراف المستقبل في الحديث النبوي ،د.ط ،إصدارات كتاب األمة القطرية2112 ،م ،ص.13

العريب – بريوت1393 ،هيت.211-199/1 ،
( )1

بلكا ،إلياس ،استشراف المستقبل في الحديث النبوي ،املرجع السابق ،ص.13
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فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

ويف س يتيتياق ذل يتيتك يق يتيتوذ اب يتيتن تيمي يتيتة -رمح يتيته ا " :-ق يتيتاذ بعد يتيتهم :االلتف يتيتات إىل األس يتيتباب ش يتيترك يف
التوحييتيتد ،وحميتيتو األسيتيتباب أن تكيتيتون أسيتيتباباث نقيتيتآ يف العقيتيتل ،واإلعيتراض عيتيتن األسيتيتباب بالكلييتيتة قيتيتدح يف
الشر  ،وجرد األسباب ال يوجب حصوذ املسبب"(.)1
وهذا يوضل لنا مدى ارتباط فقه التوقع بدراسة املسيتتقبل واستشيترافه والتخطيتيط ليته؛ إلحيتداث ذليتك
اليتيتنقآ أو اخلليتيتل النيتيتاتج عيتيتن عيتيتدم توظييتيتف الش يتريعة يف استش يتراف املسيتيتتقبل والتخطيتيتيط ليتيته يف الواقيتيتع
اليتيتذي يرس يتيتم التبيتيتاين الكب يتيتري يف التطيتيتور الس يتريع واملتالحيتيتق ب يتيتً العليتيتوم املادي يتيتة ال يت أخ يتيتذت حظهيتيتا م يتيتن
الدراسات املستقبلية ال أسهمت يف تقدمها وتطورها بشكل مذهل ،يتحقق هذا االهتميتام بيتالعلوم
الشيتيترعية ،والعليتيتوم االجتماعييتيتة ال يت تعيتيتاش قديتيتايا اإلنسيتيتان ،وجيتيتا يف سيتيتياق ذليتيتك" :لقيتيتد تطيتيتور العليتيتم
امليتيتادي تطيتيتوراث كبيترياث ،يف حيتيتً بقييتيتت بعيتيتض العليتيتوم متيتيتأخرة ،وهيتيتي العليتيتوم اليت تعيتيتاش قديتيتايا اإلنسيتيتان ميتيتن
حييتيتث هيتيتو إنسيتيتان .إن العيتيتا الييتيتوم يف حاجيتيتة إىل املسيتيتلمً ،وأميتيتا املسيتيتلمون فحيتيتاجتهم ميتيتع بداييتيتة القيتيترن
القادم ،ليست هي العُدد املادية فحسب ،ولكن األهم من ذلك هو تلك العُدد املعنوية الكبرية"(.)2
إضافة إىل ذلك أن التقدم على املستوى املادي لتلك العلوم يف احلدارات املعاصرة ا جذور دينييتة
بيتيتال شيتيتك ،فليتيتو أخيتيتذنا اليابيتيتان ميتيتنالث سيتيتن دها دوليتيتة متدينيتيتة ،وأن اليابيتيتانيً اليتيتذين تف ّوقيتوا عليتيتى غيتيتريهم يف
العليتيتوم االلكرتونييتيتة املعقيتيتدة ،يتيتيتدينون باخلرافيتيتات ،كاعتقيتيتادهم ميتيتنالث أن اإلمرباطيتيتور هيتيتو ميتيتن أبنيتيتا وسيتيتاللة
اآل ة(.)3
وهذا يع دحض عيع اإلدعا ات ال تذهب إىل الفصل بً العلم والدين ،وهيتو ميتا ابيتت عكسيته
يف ديننيتيتا احلنييتيتف ميتيتن تيتيتالزم اليتيتدين والعليتيتم ،وعيتيتدم تعارضيتيتهما يف كيتيتل منيتيتاحي ومظيتيتاهر حييتيتاة اإلنسيتيتان.
ويكيتيتون ذليتيتك حيتيتافزاث لعلماننيتيتا وفقهاننيتيتا وعييتيتع اجلهيتيتات املختصيتيتة ببيتيتذذ املزييتيتد ميتيتن االجتهيتيتاد والدراسيتيتة يف

( )1ابن تيمييتة ،أبيتو العبيتاس ،أمحيتد بيتن عبيتد احلليتيم بيتن عبيتد السيتالم ،مجمـوع الفتـاو  ،د.ط ،جميتع املليتك فهيتد لطباعيتة املصيتحف
الشريف1116 ،هيت.31/2 ،
( )2
( )3

عاشور ،مخيق ،مقالة :الدين والعلم على أعتاب قرع جديد ،جلة البيان ،العدد1113 ،111هيت ،ص.111
انظر :عاشور ،مخيق ،مقالة :الدين والعلم على أعتاب قرع جديد ،املرجع السابق ،ص.111
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دراسة تأصيلية

هذا امليدان اليتذي يليت ،عييتع متطلبيتات القديتايا واملسيتانل املسيتتحداة مبييتزان فقهيتي موافيتق لقصيتد الشيتار
ومراده.
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كلية العلوم اإلسالمية

12

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

الباب الثاني

التأصيل العلمي لفقه التوقع في الفقه اإلسالمي
حيتيتيتوي البيتيتاب النيتيتاي عليتيتى االايتيتة فصيتيتوذ ،استعرض يتت فيه يتا سيتيتد اليتيتذرانع باعتبيتيتاره أحيتيتد الوجيتيتوه ال يت
ي طيهيتيتا فقيتيته التوقيتيتع ،وموقيتيتف الفقهيتيتا منهيتيتا ،وض يتوابطها ،ووجيتيته اعتبارهيتيتا يف فقيتيته التوقيتيتع ،كيتيتذلك اعتبيتيتار
امل الت وضوابطها ،وأوجيته االرتبيتاط بينهيتا وبيتً فقيته التوقيتع ،إضيتافة إىل استشيتراف املسيتتقبل والتخطيتيط
املستقبلي يف الشريعة ،وبيانه ،وضوابطه ،والنصوص الشرعية املؤصلة له ،وذلك من خالذ التايل:
الفصل األوذ :سد الذرانع واعتباره يف فقه التوقع.
الفصل الناي :اعتبار امل الت يف فقه التوقع وأهيته.
الفصل النالث :استشراف املستقبل والتخطيط له يف الشريعة اإلسالمية.

قسم الفقه وأصوله
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دراسة تأصيلية

الفصل األول

سد الذرائع واعتباره في فقه التوقع
تناوليتيتت يف هيتيتذا الفصيتيتل تعرييتيتف سيتيتد اليتيتذرانع يف الشيتريعة اإلسيتيتالمية ،وبييتيتان ميتيتا هيتيتو موقيتيتف الفقهيتيتا منيتيته
وبيان أوجه ارتباطه بفقه التوقع ،وضوابط اعتباره .وذلك من خالذ االاة مباحث كما سيأ :
املبحث األوذ :سد الذرانع يف الشريعة اإلسالمية وح يته وموقف الفقها منه.
املبحث الناي :وجه ارتباط سد الذرانع بفقه التوقع.
املبحث النالث :ضوابط اعتبار سد الذرانع يف فقه التوقع.

قسم الفقه وأصوله
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دراسة تأصيلية

المبحث األول
سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية وحجيته وموقف الفقهاء منه
سيتيتد اليتيتذرانع مركيتيتب إضيتيتايف( )1يتكيتيتون ميتيتن كلمتيتيتً ،الكلميتيتة األوذ كلميتيتة (سيتيتد) والكلميتيتة النانييتيتة
(الذرانع) ،ويتم إيداحهما كما يلي:
ت الشيتي َسيت ّداث .وحكيتى الزجيتاج( )2ميتا كيتان مسيتدوداث
معنى السد فـي اللغـة :السيتد مصيتدر قوليتك َس َيتدد ُ
خلقيتيته فهيتيتو ُس يت َد وميتيتا كيتيتان ميتيتن عميتيتل النيتيتاس فهيتيتو َس يت َد وعليتيتى ذليتيتك ُو ءجهيتيتت ق يترا َة ميتيتن ق يترأَ بيتيتً ال قسيتيتدَّي ِن
الس قد" :إغالق اخلَلَ ِل َوَرد ُم النيتَّل ِم"(.)1
السدَّين( .)3و َّ
و َّ
ويف مع م مقاييق الل ة :الس ّد" :السً والداذ أصل واحد ،وهو ق
ومال َ َمتيته ،ميتن
يدذ على ردم شي ُ
ّ
()5
سددت النقلمة َّ
كل حاجز بً الشيئً َس َد" .
سداث ،و ق
ذلكَ :
وال قس ّد و َّ
الذريعة و َّ
الصيد"(.)6
الد ِريئَة" :الناقة ال يَسترت هبا
الصاند وخيتل لريمي َ
ُ
معنى السد اصطالحاً:
وييتيتأ مبعيتيتان كنيتيترية وفيتيتق ميتيتا وضيتيتحناه يف التعرييتيتف الل يتيتوي ،واملقصيتيتود هنيتيتا هيتيتو احلسيتيتم واملنيتيتع وال ليتيتق ،قيتيتاذ
القرايف -رمحه ا " :-سد الذرانع ومعناه حسم مادة وسانل الفساد دفعاث ا"(.)1
( )1

األوذ حبسيتب العواميتل
املركب اإلضايف :هو كل امسً نيتُءزذ اانيهما منَيتَزلةَ التنيتوين ريتا قبليته ك ( أيب قُ َحافيتة ) ،وحكميته أن ُجي َيترى ُ

وجرا ،وجير الناي باإلضافة .انظر :ابن هشام ،أبو حممد عاذ الدين بن يوسف بن أمحد ،أوضح المسالك إلى
النالاة رفعاث ونصباث ًّ
ألفية ابن مالك ،ط ،5دار اجليل -بريوت1939 ،م.126/1 ،

( )2

أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن السرى بن سهل الزجاج النحوي؛ كان من أهل العلم باألدب والدين املتً ،ومن مصنفاته:

األمالي ،واالشتقاق ،والعروض ،والقوافي ،والفرق ،تويف يوم اجلمعة تاسع عشر عادى اآلخرة سنة عشر  -وقيل :سنة إحدى
عشرة ،وقيل :سنة ست عشرة  -والنمانة ،بب داد ،رمحة ا تعاىل ،وقد أناف على انً سنة .انظر :ابن خلكان ،أبو العباس
مشق الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر ،وفيات األعياع وأنباء أبناء الزماع ،حتقيق :إحسان عباس ،د.ط ،دار صادر -بريوت،

1911م.19/1 ،
( )3

انظر :ابن منظور ،أبو الفدل ،حممد بن مكرم ،لساع العرب ،مرجع سابق،ص ( ،13مادة سد).213/3 ،

( )5

ابن فارس ،أبو احلسً أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق ،ص( ،13مادة :سد).12/3 ،

( )1

( )6

ابن منظور ،أبو الفدل ،حممد بن مكرم ،لساع العرب ،املرجع السابق.213/3 ،

ابن منظور ،أبو الفدل ،حممد بن مكرم ،لساع العرب ،املرجع السابق.213/3 ،
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معنى الذريعة في اللغة:
الذرانع :عع ذريعة ،ومادفا يف الل ة :ذر ِ :ذ َرا ُ اليد يذكر ويؤنث واليت ءذرا ُ ميتا يُيتذر بيته ،وأصيتل ال َّيتذرِ
الذ ِر َيعةُ مبعىن :الوسيلة ،وقد تَ َذ َّر َ فالن بذريعة :أي توسل بوسيلة ،واجلمعَّ :
بسط اليد ،و َّ
الذ َرانِ ُع(.)2
ويف مع م مقاييق الل ة :ذر  :الذاذ والرا والعً أصيتل واحيتد ،ييتدذ عليتى امتيتدادا وحتيتقرك إىل قُ ُيتدم ،مث
َّ
الصيد.)3( .
الر ِامي يرمي َّ
ترجع الفرو إىل هذا األصل ،والذريعة :ناقة يتَ َس َّرت هبا ّ
ب إِىل الشي وأَصله ،والذريعةُ مبعىن َّ
الدريئة عل ُخيتَل به الصيد َميشي الصيتيَّاد إِىل
والذريعةُ مبعىن :السبَ ُ
الصيد (.)1
جنبه ،فيسترت به ويرمي َ
الد ِريئيتة و َّ
قاذ ابن األَعرايب مسيتي هيتذا البعيتري َّ
الذريعيتة ،مث جعليتت الذريعيتةُ ميتنالث لكيتل شيتي أَدي ميتن شيتي
وقَيتَّرب منه(.)5
معنى الذريعة اصطالحاً:

عرفيتت الذريعيتة بتعريفيتات كنيترية ميتيتن العلميتا  ،فكيتان منهيتا اجتيتيتاه تنيتاوذ تعريفهيتا مفيتردة دون أي إضيتيتافة
يتيتا ،وهيتيتو ميتيتا يسيتيتمى بيتيتاملعىن العيتيتام ،واليتيتذي يشيتيتمل الذريعيتيتة اليت تفيتيتتل ،والذريعيتيتة اليت تسيتيتد ،واجتيتيتاه اخيتيتر
ذهب يف تعريفها وتسميتها باملعىن اخلاص (اللق )،أي بالنظر للذريعة وسدها(.)6
فممن عرفها مبعناها العام :القرايف؛ فقاذ :الذريعة هي الوسيلة للشي (.)3

وكيتذلك عرفهيتيتا شيتيخ اإلسيتيتالم ابيتن تيمييتيتة وتلمييتذه ابيتيتن القيتيم بيتيتاآل " :الذريعيتة ميتيتا كيتان وسيتيتيلة وطريقيتاث
إىل الشيتيتي " ( .)1وهيتيتو تعرييتيتف عيتيتام جيتيتامع للوسيتيتانل الشيتيترعية واةرميتيتة وغريهيتيتا ،إال إننيتيتا جنيتيتد شيتيتيخ اإلسيتيتالم

( )1

انظر :القرايف ،أبو العباس ،أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.32/2 ،33

( )3

انظر :ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق ،ص( ،13مادة :ذر ) .229/2

( )5

انظر :ابن منظور ،أبو الفدل حممد بن مكرم ،لساع العرب ،املرجع السابق.93/2 ،

( )2

انظر :الرازي ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،مختار الصحاح ،مرجع سابق ،ص(،16مادة :ذر ).226 ،

( )1

انظر :ابن منظور ،أبو الفدل حممد بن مكرم ،لساع العرب ،مرجع سابق ،ص( ،13مادة ذر ).93/2 ،

( )6
( )3

انظر :الربهاي ،حممد هشام ،سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية ،ط ،1مطبعة الرحياي -بريوت1116 ،هيت ،ص.69
القرايف ،أبو العباس ،أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.266/3 ،33
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بعد أن عرفها مبعناهيتا العيتام ،قيتاذ" :لكيتن صيتارت يف عيترف الفقهيتا  :عبيتارة عميتا أفديتت إىل فعيتل حميترم،
ولو جتردت عن ذلك اإلفدا تكن فيها مفسدة"(.)2
وبنا على ما سبق يكيتون التعرييتف اليتوارد عيتن كيتل واحيتد ميتنهم يف الذريعيتة بسيتدها وفتحهيتا -مبعناهيتا
العام -صحيل.
واالجتيتيتاه اآلخيتيتر اليتيتذي ذهيتيتب يف تعريفهيتيتا مبعناهيتيتا اخليتيتاص (اللقيتيت ،)،واليتيتذي ترتيتيتب علييتيته خالفهيتيتم يف
تعريفها ما بً موسع ومديق( .)3فعرفها القيترط ،بقوليته " :عبيتارة عيتن أميتر غيتري رنيتو لنفسيته خييتاف ميتن
ارتكابيتيته الوقيتيتو يف رنيتيتو "( .)1وعرفهيتيتا ابيتيتن العيتيتريب بقوليتيته" :هيتيتي كيتيتل عميتيتل ظيتيتاهر اجل يتواز ييتُتَوصيتيتل بيتيته إىل
حمظور"( .)5وعرفها القرايف بقوله" :سد الذرانع معناه :حسم مادة وسانل الفساد دفعاث ا"(.)6
وكذلك عرفها ابن تيمية بقوله" :الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إىل فعل حمرم"(.)3
وعرفها الشاط ،بقوله" :وحقيقتها :التوسل مبا هو مصلحة إىل مفسدة"(.)2

( )1

ابيتيتن تيمييتيتة ،أبيتيتو العبيتيتاس ،أمحيتيتد بيتيتن عبيتيتد احلليتيتيم بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم ،الفتــاو الكبــر البــن تيميــة ،ط ،1دار الكتيتيتب العلمييتيتة،

1112ه يتيت ،132/6 ،وابيتيتن قيتيتيم اجلوزييتيتة ،أبيتيتو عبيتيتد ا  ،حمميتيتد بيتيتن أيب بكيتيتر بيتيتن أييتيتوب ،إعــالم المــوقعين ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص،33
.135/3
( )2
( )3

ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،الفتاو الكبر البن تيمية ،مرجع سابق ،ص.256/3 ،56

انظر :العنزي ،سعود بن ملوح ،سد الـذرائع عنـد اإلمـام ابـن قـيم الجوزيـة وأثـره فـي ااتيارتـه الفقهيـة ،ط ،1اليتدار األارييتة،

عمان ،األردن1122،هيت ،ص.12

( )1القرط ،،أبو عبد ا  ،حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ،الجامع ألحكام القرآع ،حتقيق :هشام مسري البخاري،
دار عا الكتب ،املمكلة العربية السعودية1123 ،هيت.52/2 ،
( )5

ابن العريب ،أبو بكر حممد بن عبد ا  ،أحكام القرآع ،حتقيق :علي حممد الب يتاوي ،دار اجلييتل -بيتريوت ،لبنيتان1112 ،هيتيت،

.392/2
( )6
( )3

القرايف ،أبو العباس ،أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.32/2 ،33

ابن تيمية ،أبو العباس ،أمحد بيتن عبيتد احلليتيم بيتن عبيتد السيتالم ،بيـاع الـدليل علـى بطـالع التحليـل ،حتقييتق :فيحيتان بيتن شيتايل

املطريي ،ط ،2مكتبة لينا للنشر والتوزيع ،السعودية ،ص.351

( )2

الشاط ،،إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.123/5 ،12
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وميتيتن املعاص يترين ميتيتن عرفهيتيتا بأءيتيتا" :عبيتيتارة عيتيتن أميتيتر غيتيتري رنيتيتو لنفسيتيته ،قوييتيتت التهميتيتة يف أدانيتيته إىل فعيتيتل
حمظور"(.)1
سد الذرائع كمصطلح أصولي:
كما سبق يف التعريف الل وي أ ّن س ّد اليتذرانع مركيتب إضيتايف مكيتون ميتن كلمتيتً ،كلميتة سيتد ،وكلميتة
اليتيتذرانع ،ووفيتيتق هيتيتذا الرتكييتيتب يصيتيتبل لقبيتاث وعلميتاث ،ويف هيتيتذا قيتيتاذ ابيتيتن عاشيتيتور(– )2رمحيتيته ا " :-لقيتيتب سيتيتد
الذرانع قد جعل لقباث خلصوص سد ذرانع الفساد" (.)3
وبيتيتذلك يتديتيتل بعيتيتد تعرييتيتف كيتيتل ميتيتن كلميتيتة السيتيتد ،وكلميتيتة الذريعيتيتة منفصيتيتلتً ،وبرضيتيتافة املعنييتيتً إىل
اآلخيتيتر يصيتيتبل املعيتيتىن حسيتيتم ومنيتيتع وغليتيتق ك يتل وسيتيتيلة إىل املفسيتيتدة ،وحتدييتيتد الذريعيتيتة باملفسيتيتدة هنيتيتا حيقيتيتق
معىن ضم السد للذريعة ،وهو املعىن املقصود.
معنى الفـتح فـي اللغـة :الفيتا والتيتا واحليتا أصيتل صيتحيل ييتدذ عليتى خيتالف اإلغيتالق ،يقيتاذ :فيتتل
الب يتيتاب وأزاذ إغالق يتيته ،ويطل يتيتق الف يتيتتل يف الل يتيتة عل يتيتى احلك يتيتم ،وعل يتيتى النص يتيتر والظف يتيتر ،وف يتيتتل علي يتيته ه يتيتداه
وأرشده(.)1
معنــى الفــتح اصــطالحاً :عيتيترف بأنيتيته" :تلقيتيتً اآلييتيتة عنيتيتد التوقيتيتف فيهيتيتا أو اخلطيتيتأ"( ،)5وقييتيتل هيتيتو" :أن
يرد عليه إذا غلط"(.)6
( )1
( )2

الربهاي ،حممد هشام ،سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص ،56ص.21
حممد الطاهر بن عاشور :رنيق املفتً املالكيً بتونق وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونق ،ولد سنة 1296هيت ،وتويف سنة

1393هيت ،عً عام 1932م ،شيخا لإلسالم مالكياث .ومن مصنفاته :مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وأصول النظام االجتماعي
في اإلسالم ،والتحرير والتنوير في تفسير القرآع ،صدر منه عشرة أجزا  ،وكتب كنرياث يف اجملالت ،انظر :الزركلي ،خري الدين
بن حممود بن حممد ،األعالم ،مرجع سابق ،ص.)131/6( ،13

( )3

ابيتيتن عاشيتيتور ،حمميتيتد الطيتيتاهر ،مقاصــد الشــريعة اإلســالمية ،بتحقييتيتق :حمميتيتد الطيتيتاهر امليسيتيتاوي ،ط ،1مكتبيتيتة البصيتيتانر لإلنتيتيتاج

العلمي ،ص.263

( )1
( )5

انظر :ابن منظور ،أبو الفدل ،حممد بن مكرم ،لساع العرب ،مرجع سابق ،ص.536/2 ،13

الشربي  ،مشق الدين ،حممد بن أمحد اخلطب ،مغني المحتاج ،ط1يت دار الكتب العلمية1115 ،هيت.356/1 ،

( )6ابن املن ي ،زيد الدين املن ي بن عنمان أسعد ،الممتع في شرح المقنع ،حتقيق :عبد امللك بن عبد ا بن دهيش ،ط،3
مكتبة األسدي1121 ،هيت.325/1 ،
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والعالقة بً املعىن الل وي واالصطالحي ظاهرة؛ ألن من فتل عليتى غيتريه بيتالقرا ة فقيتد أزاذ إغالقيته،
ونصره ،وأرشده .وتسميته بالفتل هي ال الب فيما ورد يف اآلاار وإطالق الفقها  ،ويسمى التلقً(.)1
فتح الذريعة كمصطلح أصولي:
املقصيتيتود هيتيتو فيتيتتل وسيتيتانل املبيتيتاح والواجيتيتب واملنيتيتدوب ،كيتيتذا التوسيتيتط واالعتيتيتداذ يف إعميتيتاذ مصيتيتطلل
الذرانع حبيث ال يسد منها إال ما أفدى إىل اةظور غالباث ،وكانت مفسيتدته أرجيتل ميتن مصيتلحته ،وهيتو

ما يع فتل ذرانع غري احلرام للناس استصحاباث لإلباحة ال هي أصل األشيا .

وهذا املصطلل استعمله العلميتا  ،ميتنهم القيترايف رمحيته ا اليتذي قيتاذ" :إن الذريعيتة كميتا جييتب سيتدها
جيب فتحها ويكره ويندب ويباح"(.)2
كذلك ذكره ابن عاشور رمحه ا فقاذ" :إن الشريعة قد عمدت إىل ذرانع املصاو ففتحتها"(.)3
وقاذ ابن عبد الرب رمحه ا " :من أصل مالك مراعاة الذرانع ،ومن أصل الشافعي ترك مراعافا"(.)1
والشاط ،رمحه ا قاذ" :ومن أسقط حكم الذرانع كالشافعي ،فرنه اعترب امل ذ" (.)5
إضافة إىل ذلك جند أن القواعد الفقهية قد عربت عيتن هيتذا املصيتطلل ،ولكيتن بعبيتارات أخيترى ،منيتل
ميتيتا ورد يف قاعيتيتدة :ميتيتا ال ييتيتتم الواجيتيتب إال بيتيته فهيتيتو واجيتيتب ،كيتيتذلك قاعيتيتدة :ميتيتا ال ييتيتتم املبيتيتاح إال بيتيته فهيتيتو
مباح ،وكذلك :ما ال يتم املستحب إال به فهو مستحب.
( )1

()6

انظر :الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد ا  ،المنثور في القواعد ،ط ،2وزارة األوقاف الكويتية1115 ،هيت.119/3 ،

( )2القيترايف ،أبيتيتو العبيتيتاس شيتيتهاب اليتيتدين أمحيتيتد بيتيتن إدرييتيتق  ،شــرح تنقــيح الفصــول ،بتحقييتيتق :طيتيته عبيتيتد اليتيترووف سيتيتعد ،ط ،1شيتيتركة
الطباعة الفنية1393 ،هيت ،ص.119
( )3

ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص ،52ص.263

( )5

الشاط ،،إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.121/5 ،12

( )1ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد ا  ،التمهيد ،بتحقييتق :مصيتطفى بيتن أمحيتد العليتوي ،حمميتد عبيتد الكبيتري البكيتري ،د.ط،
وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – امل رب1323 ،هيت.392/21 ،
( )6انظيتر :فيتيتدعق ،الشيتيتيخ عبيتيتد ا بيتن حمميتيتد ،مقالــة :فــتح الــذرائع ...موازنــة بــين المصــلحة والمفســدة ،جرييتيتدة عكيتيتاظ ،شيتيتبكة
اإلنرتنت ،بتاريخ .2115/12/1
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حجية سد الذرائع وموقف الفقهاء منها:
كان موقف الفقها من قاعدة سد الذرانع واعتبارها أصالث يف بنا األحكام عليها كاآل :
أوالً :تحرير محل النزاع في حجية سد الذريعة:

اتفق العلما يف تقسيم سد الذرانع إىل االاة تقسيمات ،وهو التقسيم الذي ذكره اإلمام القرايف
وعدم إعماذ الذريعة يف القسم الرابع؛ يعود إىل أن املصلحة ال الت إليها الذريعة أرجل من
املفسدة ،وال يوجد مصلحة دلو من شبهة املفسدة ،فلو مت النظر إىل ذلك لتعطلت مصاو العباد(.)1
والتقسيم الذي اجملمع عليه من العلما .
 ما كاع إفضاء المفسدة فيه قطعياً ،وهو متفق على سده من الجميع ،وذلك كحفر اآلبار
يف طرق املسلمً.
 ما كاع إفضاء المفسدة فيه غالباً ،وهو متفق على سده في مجمله ،حيث إنه يوجد من

نصوص الشافعية ما يدذ على اعتبارهم بسد الذرانع ،وذلك فيما ورد عن أحدهم" :ما ي لب
ترتب مسببه عليه  -وقد ينفك عنه نادراث -فهذا أيداث ال جيوز اإلقدام عليه ،ألن الشر أقام
الظن مقام العلم يف أكنر األحواذ"(.)2

 ما كاع إفضاؤه مظنوناً على وجه الكثرة ال غالباً وال نادراً ،وهو حمل خالف بً الفريقً،

فاملالكية واحلنابلة واألحناف ذهبوا إىل سده ،وخالفهم يف ذلك الشافعية وابن حزم ،متسكاث
بأصل اإلذن(.)3

( )1

انظ يت يتيتر ،املهن يت يتيتا ،إبيت يت يتراهيم ب يت يتيتن مهن يت يتيتا ب يت يتيتن عب يت يتيتد ا  ،س ـ ــد ال ـ ــذرائع عن ـ ــد ش ـ ــيخ اإلس ـ ــالم ب ـ ــن تيمي ـ ــة ،ط ،1دار الفد يت يتيتيلة،

1121هيت،ص126
( )2

العيتيتز بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم ،أبيتيتو حمميتيتد عيتيتز اليتيتدين عبيتيتد العزييتيتز ،قواعــد األحكــام فــي مصــالح األنــام ،راجعيتيته وعليتيتق علييتيته :طيتيته عبيتيتد

الرووف سعد ،د.ط ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة1111 ،هيت.25/1 ،

( )3

انظر :ابن تيمية ،أبو العباس ،أمحد بيتن عبيتد احلليتيم بيتن عبيتد السيتالم ،مجمـوع الفتـاو  ،مرجيتع سيتابق ،ص، 222 /32 ،19

وانظر :املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب ،الحاوي في فقه الشافعي ،ط ،1دار الكتب العلمية1111 ،هيت،

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

56

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

 ما كاع إفضاء المفسدة فيه نادراً ،وهو متفق على عدم سده ،كالت اور يف البيوت خيشى
منه وقو الزنا ،وجا يف ذلك" :فاجملمع على عدم سده كاملنع من زراعة العنب خشية اخلمر
والت اور يف البيوت خشية الزنا ،فلم مينع شي من ذلك ،ولو كان وسيلة للمحرم"(.)1

را يتدل أن عيع املذاهب األربعة قد اتفقت على إعماذ سد الذرانع يف القسم األوذ والناي،
وكما ذكره القرايف أنه جمع على ذلك ،كما اتفقت املذاهب األربعة على عدم إعماذ املرتبة الرابعة يف
هذا التقسيم ،وبذلك يكون القسم األوذ والناي متفق عليهما ،ويبقى القسم النالث الذي يقع فيه
النزا بً املذاهب األربعة ،حيث ذهب املالكية على إعماذ القاعدة ،بعكق األحناف والشافعية
()2
رأيا عدم إعما ا ،بنا على أصل اإلباحة وأنه مأذون فيه.
ااتالف العلماء في حجية سد الذرائع:
وقع اخلالف بً املذاهب األربعة يف القسم النالث وهو الذي ما كان إفداوه مظنوناث على وجه
الكنرة ال غالباث وال نادراث ،فكان كاآل :
المؤيدوع وأدلتهم:
ويدم املالكية الذين احت وا بأصل هذه القاعدة وعملوا هبا يف أحكامهم الفقهية ،ويتدل ذلك
بأءم أكنر املذاهب ال أجروها يف مسانلهم ،يليهم يف ذلك احلنابلة ،وجا يف سياق ذلك عن ابن

 ، 325/1وانظر :ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سيتعيد ،اإلحكام في أصـول األحكـام ،حتقييتق :أمحيتد حمميتد شيتاكر ،د.ط،
دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،د.ت.121/6 ،
( )1

القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن  ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.266/3 ،33

( )2انظيتيتر :السنوسيتيتي ،عبيتيتد اليتيترمحن بيتيتن معميتيتر ،اعتبــار المــآالت ومراعــاة نتــائج التصــرفات ،ط ،1دار ابيتيتن اجليتيتوزي1121 ،ه يتيت،
.252-252
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القيم" :إن سد الذرانع ربع التكليف؛ ألنه إما أمر ،أو ءي ،واألوذ مقصود لنفسه أو وسيلة إليه،
واملنهي عنه مفسدة لنفسه أو وسيلة إليه ،فصار سد الذرانع املفدية إىل احلرام ربع الدين"(.)1

أوالً :األدلة الواردة في القرآع الكريم:
سب آلهة المشركين:
 -3نهي ا عز وجل عن ّ

قاذ تعاىل( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) (.)2

وجه الداللة:
يفهم من النهي الوارد يف اآلية من ا -سبحانه وتعاىل -للرسوذ  واملسلمً أنّه سد لذريعة
السب ال من املمكن أن تقع من املشركً يف حق ا سبحانه وتعاىل ،هذا مع العلم أن ذلك يف
حاذ وقوعه من قبل املسلمً يعترب مصلحة يف نفسه ،إال أن املفسدة املرتتبة على ذلك تكون أعظم،
وهي فتل باب سب املشركً -سبحانه وتعاىل ،-ولذلك كان النهي من ا -سبحانه وتعاىل-
إيداحاث لسببه ،فكان سده أوىل .وهذه داللة واضحة على سد الذرانع يف هذه املسألة يف اعتماد
حكم الشر عليها .وذلك معناه أن يف حاذ رجحان املصلحة يف العمل متحققة بشكل أكرب وجب
العمل هبا ،أما يف حاذ رجحان املفسدة أو حتققها بشكل أكرب يفوق املصلحة املتحققة وجب سدها
إعماالث لقاعدة سد الذرانع( ،)3أما يف حاذ التساوي بً املصلحة واملفسدة يقدم در املفسدة على
جلب املصلحة ،حيث إن در املفاسد مقدم على جلب املصاو(.)1

( )1

ابيتيتن قيتيتيم اجلوزييتيتة ،حمميتيتد بيتيتن أيب بكيتيتر بيتيتن أييتيتوب بيتيتن سيتيتعد ،إعــالم المــوقعين ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص ،131/3 ،33وانظيتيتر :اإلميتيتام

مالك بن أنق بن مالك ،موطأ اإلمام مالك ،بتحقيق :بشيتار عيتواد معيتروف – حمميتود خلييتل ،د.ط ،مؤسسيتة الرسيتالة1112 ،هيتيت،
.393/2
( )2سورة األنعام :جز من اآلية :رقم .112
( )3

انظر :ابن كنري ،أبو الفدا  ،إمساعيل بن عمر ،تفسير القرآع العظيم ،مرجع سابق،ص.121/2 ،39

( )1انظيتيتر :السيتيتيوطي ،عبيتيتد اليتيترمحن بيتيتن أيب بكيتيتر بيتيتن حمميتيتد  ،األشــباه والنظــائر ،ط ،1دار الكتيتيتب العلمييتيتة – بيتيتريوت1111 ،ه يتيت،
.23/1
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زينتهن للغير:
 -1نهي ا -سبحانه وتعالى -النساء عن إبداء
ّ
قال تعالى( :ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)(.)1

وجه الداللة:
دالليتيتة النهيتيتي اليتواردة يف اآلييتيتة تنصيتيترف حكمتهيتيتا إىل منيتيتع النسيتيتا ميتيتن إبيتيتدا الزينيتيتة لل يتيتري ريتيتا هيتيتو حميتيترم
عليها وفق حكيتم الشيتر  ،فصيتوت اخللخيتاذ( ،)2اليتذي يسيتمع قيتد ينيتري شيتهوة ال يتري ريتا يفيتتل أبيتواب كنيترية
للوقو يف احلرام وارتكاب الزنا ،وهنا تفهم حكمة التحرو يف ذلك ،فتسيت ّد ال ّذريعيتة ليتذلك ،عليتى اليترغم
ميتيتن أن الت يتزين وليتيتبق اخللخيتيتاذ حيتيتالذ غيتيتري حميتيترم يف نفسيتيته ،ولكيتيتن قيتيتد يتخيتيتذ ذريعيتيتة للوقيتيتو يف املفسيتيتدة
فكان سدها أوىل وأوجب(.)3
ثانياً :األدلة الواردة في السنة النبوية:

 -3امتناع الرسول  عن قتل المنافقين:

إن الن  ،كان يكف عن قتل املنافقً – مع كونه مصلحة -حا ال يكون ذريعة إىل نفور
الناس عن الدخوذ يف اإلسالم ،وقو م :إن حممداث يقتل أصحابه ،فقد ورد عن جابر -رضي ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
عنه -قاذَ :غَزونَا َم َع النِ ء
ََّ ، ،وقَد اَ َ
ين َح َّا َكنُيت ُرواَ ،وَكا َن م َن املَُهاج ِر َ
اب َم َعهُ نَاس م َن املَُهاج ِر َ
ِ
َر ُجل لَ َّعاب ،فَ َكس َع أَن َ ِ
ي :يَا
صا ِر ق
صا ِر ق
دبثا َش ِد ث
ي َغ َ
يدا َح َّا تَ َد َ
اعواَ ،وقَ َاذ األَن َ
ب األَن َ
صاريًّا ،فَيت َد َ
َ
اذ دعوى أَه ِل اجل ِ
ِ
لَةَنصا ِر ،وقَ َاذ امله ِ
اهلِيَّ ِة؟ ُمثَّ
اج ِر ق
ين ،فَ َخَر َج النِ ق
َُ
َ
َ َ
ي :يَا لَل ُم َهاج ِر َ
َّ ، ،فَيت َق َاذَ " :ما بَ ُ َ َ
قَ َاذ :ما شأنيتُهم " فَأُخِرب بِ َكسع ِة امله ِ
وها فَِرنيت ََّها َخبِينَة)
صا ِر َّ
اج ِر ء
ي ،قَ َاذ :فَيت َق َاذ النِ ق
ََّ ( : ،دعُ َ
ي األَن َ
َ َُ
َ َ ُ
َ
ِ ِ
ِ
َعقز ِمنيت َها األَذَ َّذ،
ُيب اب ُن َسلُ َ
َوقَ َاذ َعب ُد اللَّ ِه ب ُن أ ٍَّ
اعوا َعلَييتنَا ،لَئن َر َجعنَا إِ َىل املَدينَة لَيُخ ِر َج َّن األ َ
وذ :أَقَد تَ َد َ

( )1

سورة النور :جز من اآلية :رقم .31

( )2
ءسيتيتا ِيف أرجلهيتيتن .انظيتيتر :جميتيتع الل يتيتة العربييتيتة بالقيتيتاهرة ،المعجــم الوســيط ،تيتيتأليف :إب يتراهيم
اخللخيتيتاذ :حلييتيتة كالسيتوار تلبسيتيتها الن َ
مصطفى ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد الن ار ،د.ط ،دار الدعوة ،د.ت.219/1 ،
( )3

انظر :ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم الموقعين ،مرجع سابق ،ص.111/3 ،33
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وذ اللَّ ِه ه َذا اخلبِ َ ِ ِ ِ
فَيت َق َاذ عُ َم ُر :أَالَ نَيتقتُ ُل يَا َر ُس َ
َّ( : ،الَ يَيتتَ َحد ُ
َ َ
يث؟ ل َعبد اللَّه ،فَيت َق َاذ النِ ق
َّاس أَنَّهُ
َّث الن ُ
َكا َن يَيتقتُ ُل أَص َحابَهُ)(.)1
وجه الداللة:
إن هيتذا القيتوذ –حمميتيتد يقتيتل أصيتحابه -يوجيتيتب النفيتور عيتن اإلسيتيتالم مليتن دخيتل فييتيته أو ريتن ييتيتدخل
فيه ،ومفسدة التنفري أكرب من مفسدة ترك قتلهم ،ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل(.)2
ويتدل ذلك بشكل جلي يف إعماذ قاعدة سد الذرانع وجرياءا وفق مقاصد الشريعة من خالذ
جانب املصلحة وجانب املفسدة ،برعماذ تلك املوازنة ال قصدها الشار ما بً املصلحة واملفسدة
يف هذه الصورة ،وال ترعت بشكل ظاهر يف موقف الرسوذ  برويته أن مفسدة التنفري تكون أكرب
من مفسدة ترك القتل ،ومن جانب اخر رويته جلانب املصلحة يف قتل هؤال املنافقً وما يرتتب عليه
من فتل باب االدعا بأن الرسوذ الكرو يقتل أصحابه ،فكان سده أوىل على ما قد يقاذ.
 -1تحريم الرسول  الخلوة باألجنبية:
إن الرسوذ  حرم اخللوة باألجنبية ولو يف إقرا القران ،والسفر هبا ولو يف احلج وزيارة الوالدين،
ف ا عن ابن عباس -رضي ا عنهما ،أنه :مسع الن ، ،يقوذ( :الَ َخيلَُو َّن َر ُجل بِامَرأَةَ ،والَ
وذ اللَّ ِه ،اكتُتِبت ِيف َغزوةِ َك َذا وَك َذا ،وخرج ِ
ت
تُ َسافَِر َّن امَرأَة إَِّال َوَم َع َها َحمَرم) ،فَيت َق َام َر ُجل فَيت َق َاذ :يَا َر ُس َ
ُ
َ َ ََ َ
َ
امَرأَِ َح َّ
ك) ( ،)3وحرم النظر للمرأة ل ري حاجة؛ حسماث للمادة وسداث
اجةث ،قَ َاذ( :اذ َهب فَ ُح َّج َم َع امَرأَتِ َ

لذريعة ما حياذر من الفتنة وغلبات الطبا ( .)1لقوله تعاىل( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) (،)5
حرم عليهم ،فال
قاذ ابن كنري" :هذا أمر من ا تعاىل لعباده املؤمنً أن ي دوا من أبصارهم َّ
عما َّ
( )1

أخرجه البخاري :أبو عبيتد ا  ،حمميتد بيتن إمساعييتل ،صـحيح البخـاري ،كتيتاب املناقيتب ،بيتاب :ميتا ينهيتى عيتن دعيتوى اجلاهلييتة،

مرجع سابق ،ص ،123/1 ،23حديث رقم .3331

( )2

انظر :ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم الموقعين ،املرجع السابق.111/3 ،

( )3

أخرجه البخاري :أبو عبد ا  ،حممد ابن إمساعيل بن إبراهيم ،صحيح البخاري ،باب :من اكتتب يف جيش فخرجيتت امرأتيته

( )1

انظر :ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم الموقعين ،مرجع سابق ،ص.111/3 ،33
سورة النور ،جز من اآلية :رقم .31

حاجة ،مرجع سابق ،ص ،59/1 ،23حديث رقم .3116
( )5
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ينظروا إال ملا أباح م النظر إليه ،وأن ي مدوا أبصارهم عن اةارم ،فرن اتفق أن وقع البصر على ُحمَّرم
من غري قصد ،فليصرف بصره عنه سر ثيعا"(.)1

وجه الداللة:
جند أن الرسوذ  قد حرم اخللوة باألجنبية مهما كان سببها ،وإن كان يف أمر شرعي يتحقق من
ورانه حتقيق مصلحة ،وذلك ألن اخللوة باملرأة ا ضوابط شرعية ،منها تواجد الزوج أو أحد حمارمها،
الزنا،
فرذا تتوفر هذه الدوابط ،فال جتوز اخللوة؛ ملا يرتتب على ذلك من مفاسد ،قد تفدي إىل ّ
فمهما كانت املصلحة املتحققة يتم إها ا وإعماذ در املفاسد األعظم املتحقق وقوعها ،لذا كان سد
الذريعة أوجب وأوىل؛ دفعاث ملفسدة أعظم.
ثالثاً :األدلة الواردة في فقه الصحابة:
 -3جمع الخليفة عثماع بن عفاع -رضي ا عنه -المصحف على حرف واحد:
جا عن أنق بن مالك( :أن حذيفة بن اليميتان قيتدم عليتى عنميتان وكيتان ي يتازي أهيتل الشيتام يف فيتتل
إرمينييتيتة وأذربي يتيتان( ،)2ميتيتع أهيتيتل العيتراق فيتيتأفز حذيفيتيتة اخيتيتتالفهم يف القيترا ة فقيتيتاذ حذيفيتيتة لعنميتيتان ييتيتا أميتيتري
امليتيتؤمنً أدرك ه يتيتذه األميتيتة قب يتيتل أن خيتلف يتوا يف الكت يتيتاب اخيتيتتالف اليه يتيتود والنصيتيتارى فأرس يتيتل عنم يتيتان إىل
حفص يتيتة أن أرس يتيتلي إلين يتيتا بالص يتيتحف ننس يتيتخها يف املص يتيتاحف مث نرده يتيتا إلي يتيتك فأرس يتيتلت هب يتيتا حفص يتيتة إىل
عنميتيتان فيتيتأمر زييتيتد بيتيتن اابيتيتت وعبيتيتد ا بيتيتن اليتزبري وسيتيتعيد بيتيتن العيتيتاص وعبيتيتد اليتيترمحن بيتيتن احليتيتارث بيتيتن هشيتيتام
فنسخوها يف املصاحف وقاذ عنمان للرهط القرشيً النالاة إذا اختلفتم أنتم وزييتد بيتن اابيتت يف شيتي
من القيتران فيتاكتبوه بلسيتان قيتريش فر يتا نيتزذ بلسيتاءم ففعليتوا حيتا إذا نسيتخوا الصيتحف يف املصيتاحف رد

( )1

الن دي ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ،تطريز رياض الصالحين ،بتحقييتق :د .عبيتد العزييتز بيتن عبيتد ا بيتن إبيتراهيم ،ط،1

دار العاصمة للنشر والتوزيع -الرياض1123 ،هيت.911/1 ،
( )2اذربي يتيتان :ناحييتيتة واسيتيتعة بيتيتً قهسيتيتتان واران .هبيتيتا ميتيتدن كنيتيترية وقيتيترى وجبيتيتاذ وأءيتيتار كنيتيترية .هبيتيتا جبيتيتل سيتيتبالن؛ قيتيتاذ أبيتيتو حاميتيتد
األندلسي :انه جبل ب ذربي ان بقرب مدينة أردبيل من أعلى جباذ الدنيا ،أرمينية :ناحية بً اذربي ان والروم ،ذات ميتدن وقيتال

وقرى كنرية .أكنر أهلها نصارى ،انظر :القزوي  ،زكريا بن حممد بن حممود ،آثار البالد وأابار العبـاد ،د.ط ،دار صيتادر بيتريوت،
.195 ،221/1
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عنمان الصحف إىل حفصة وأرسل إىل كل أفق مبصيتحف ريتا نسيتخوا وأميتر مبيتا سيتواه ميتن القيتران يف كيتل
صحيفة أو مصحف أن حيرق)(.)1
وجه الداللة:
إن اخلليفيتيتة عنميتيتان بيتيتن عف يتان أخيتيتذ ب يترأي حذيفيتيتة بيتيتن اليميتيتان يف عيتيتع املصيتيتحف عليتيتى حيتيترف واحيتيتد،
ومبوافقة الصحابة على ذلك ،وذلك بعد ما ظهر االختالف يف القرا ات ،فذريعة القرا ة للقران الكرو
بصيتيتور خمتلفيتيتة نتي يتيتة اخيتيتتالف األمصيتيتار الداخليتيتة يف اإلسيتيتالم ،يرتتيتيتب عليهيتيتا مفسيتيتدة عظيميتيتة ،وييتيتورث
اختالفيت يتاث ش يتيتديداث ب يتيتً القيت يترا  ،فك يتيتان س يتيتدها أوىل؛ حس يتيتماث ملفس يتيتدة االخ يتيتتالف ،والوق يتيتوف عل يتيتى قيت يترا ة
واحدة ،واحتادها على ط واحد ملزم جلميع األمصار اإلسالمية حسماث(.)2
وليت يتيتوال ذليت يتيتك لوجيت يتيتدنا القيت يتيتران الكيت يتيترو يتليت يتيتى يف كيت يتيتل قطيت يتيتر بطريقيت يتيتة خمتلفيت يتيتة ،ريت يتيتا يوجيت يتيتد جيت يتيتاالث للفرقيت يتيتة
واالختالف ،وعدم التوحد بً املسلمً ،وفتل باب الشك واخلالف من م رضي وأعدا هيتذا اليتدين،
فكان سده من عنمان بن عفان -رضي ا عنه -حسماث لكل تلك املفاسد.
 -1إبعاد وتغريب الخليفة عمر بن الخطاب من تَـ ْفتَتِ ُن به النساء:
وجيتيتا يف ذليتيتك أن عبيتيتد ا بيتيتن برييتيتدة( )3قيتيتاذ" :بينميتيتا عميتيتر -رضيتيتي ا عنيتيته -يطيتيتوف باملدينيتيتة ذات
ليليتيتة ،إذ بنسيتيتوة يتحيتيتدان؛ وإذا هيتيتن يقليتيتن أي أهيتيتل املدينيتيتة أصيتيتبل()1؟ فقاليتيتت اميترأة ميتيتنهن :أبيتيتو ذوييتيتب(.)1
( )1

أخرجه البخيتاري :أبيتو عبيتد ا  ،حمميتد ابيتن إمساعييتل ،صـحيح البخـاري ،بيتاب :ميتن انتظيتر حيتا تيتدفن ،مرجيتع سيتابق ،ص،23

 ،123/6حديث رقم .1923

( )2انظر :العاي ،عبد القيتادر بيتن ميتال حيتويش السيتيد حمميتود اذ غيتازي ،بيـاع المعـاني ،ط ،1مطبعيتة الرتقيتي -دمشيتق1322 ،هيتيت،
.22/1
( )3عبد ا بن بريدة ،ابن احلصيب احلافظ االمام ،شيخ مرو وقاضيها ،أبو سهل االسلمي املروزي ،أخو سليمان بن بريدة،
وكانا توأمً ،ولدا سنة مخق عشرة.،ومات سليمان بن بريدة مبرو ،وهو على القدا هبا سنة مخق ومئة .انظر :الذه ،،مشق
الدين أبو عبد ا حممد بن أمحد ،سير أعالم النبالء ،مرج سابق ،ص1115 ،36هيت.51/5 ،

( )1
الصيتيتباحة اجلَميتيتاذ ،وقوليتيته( :فيقيتيتاذ صيتيتبل..إ ) يَصيتيتبَ ُل
أصيتيتبل :األّصيتيتبَ ُل اليتيتذي يكيتيتون يف سيتواد شيتيتعره محيتيترة ،وقيتيتاذ ابيتيتن سيتيتيده :و َّ
وصيتيتباح بالديتيتم عييتيتل ،انظيتيتر :ابيتيتن منظيتيتور ،حمميتيتد بيتيتن مكيتيترم ،لســاع العــرب ،مرجيتيتع سيتيتابق،
صيتبِيل ُ
صيتيتبَحاث فهيتيتو أصيتيتبَ ُل الشيتيتعر ورجيتيتل َ
َ
ص ،13مادة( :صبل).512/2 ،
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فلميتيتا أصيتيتبل سيتيتأذ عنيتيته ،فيتيترذا هيتيتو ميتيتن بيت سيتيتليم ،فأرسيتيتل إلييتيته فيتيترذا هيتيتو ميتيتن أعيتيتل النيتيتاس ،فلميتيتا نظيتيتر إلييتيته
قاذ( :أنت وا ذنبهن) .مرتً أو االايتا ،ال واليتذي نفسيتي بييتده ،ال جتيتامع بيتأرض أنيتا هبيتا .فقيتاذ ليته:
سريه إىل البصرة"(.)2
سريت ابن عمي .فأمر له مبا يصلحه ،مث ّ
مسريي فحيث ّ
إن كنت ال بد ّ
وجه الداللة:

يظهر موقيتف اخلليفيتة عميتر بيتن اخلطيتاب -رضيتي ا عنيته -عنيتدما قيترر إبعيتاد هيتذا الرجيتل كيتان مرتكيتزاث
عليتيتى فراسيتيتته يف تتبيتيتع املصيتيتلحة املتحققيتيتة ميتيتن ورا ذليتيتك ،يف غليتيتق وسيتيتد بيتيتاب املفسيتيتدة املتوقيتيتع حيتيتدواها،
رغم أن صفة اجلماذ يف هذا الرجل ليست بتهمة ،وإ ا كان إبعيتاده در اث ملفاسيتد ترتتيتب ميتن بقانيته ،قيتد
تفدي إىل الوقو يف الفواحش ،فتيتؤار سيتلباث عليتى صيتالح اجملتميتع واسيتتقامته ،فكيتان سيت ّده أوىل؛ حسيتماث
ملادة الفساد فيه.
ّ
المنكروع وأدلتهم :ويدم األحناف( )3والشافعية( )1والظاهرية( ،)5الذين

يف تشريع األحكام.

يعتربوها أصالث من أصو م

( )1
 ،صلى ا عليه وسلم فأقطعه
معقل بن سنان بن مظهر األش عي ال طفاي ،ذكر ابن الكل ،وأبو عبيد أنه وفد على النّ ّ
قطيعة ،وذكر الواقدي من طريق زياد بن عنمان قاذ :كان معقل حامل لوا قومه يوم الفتل .ويف م ازي الواقدي أنه كان معه راية
أش ع يوم حنً .وقاذ العسكري :نزذ الكوفة وكان موصوفاث باجلماذ .وقدم املدينة يف خالفة عمر .قاذ الب وي عن هارون
احلماذ :قتل معقل أبو سنان معقل بن سنان األش عي يف ذي احل ة سنة63 :هيت .انظر :ابن ح ر ،أبو الفدل أمحد بن علي

بن حممد بن أمحد ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،بتحقيق :علي حممد الب اوي ،ط ،1دار اجليل1112 ،هيت.121/6 ،

( )2

اخلرانطي ،أبو بكر ،حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر ،اعتالل القلوب ،حتقيق :محدي الدمرداش ،ط ،2الناشر:

نزار مصطفى الباز – مكة املكرمة1121 ،هيت ،392/2 ،احلديث رواه ابن سعد /الطبقات ،225/3والبالذري /أنساب األشراف
ص .211:ورجاذ إسناده عندهم ما بً اقة وصدوق ،ولكنه منقطع من رواية عبد ا ابن بريدة األسلمي عن عمر رضي ا
عنه ،وهو اقة من النالنة .روايته عن عمر رضي ا عنه منقطعة .فاألار ضعيف.

( )3انظر :ابن عابدين ،حممد أمً بيتن عميتر بيتن عبيتد العزييتز ،رد المحتـار علـى الـدر المختـار ،ط  ،1دار الفكيتر للطباعيتة والنشيتر
والتوزيع1121 ،هيت.156/6 ،
( )1

انظر :السبكي ،تاج الدين ،عبد الوهاب بن علي ابيتن عبيتد الكيتايف ،األشـباه والنظـائر ،ط ،1دار الكتيتب العلمييتة1111 ،هيتيت،

.133/1
( )5

انظر :ابن حزم ،أبو حممد ،علي بن أمحد بن سعيد ،اإلحكام في أصول األحكام ،مرجع سابق ،ص.16-2/6 ،61
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وأدلتهم:
 األحناف وبطالع سد الذرائع:تأ قاعدة سد الذرانع لدى األحناف يف مصادرهم وأحكامهم ،و تذكر بشكل مستقل يف
أصوذ الفقه لديهم.
قاذ ابن الن ار" :وأباحه أبو حنيفة والشافعي"(.)1
قاذ ابن بدران" :خامتة ذه األصوذ يذكر فيها أصوال خمتلفا فيها زيادة على األصوذ األربعة املتقدمة
أو ا سد الذرانع وهو قوذ مالك وأصحابنا وهو ما ظاهره مباح ويتوصل به إىل حمرم وأباحه أبو حنيفة
والشافعي ومعناه عند القانل به يرجع إىل إبطاذ احليل"(.)2
 -الشافعية

وبطالع سد الذرائع:

قاذ اإلمام الشافعي رمحه ا يف ح ته ببطالن الذرانع":فان ا عز وجل أبان خللقه أنه توىل احلكم
فيما أااهبم وعاقبهم عليه على ما علم من سرانرهم ،وافقت سرانرهم عالنيتهم أو خالفتها ،وإ ا
جزاهم بالسرانر فأحبط عمل كل من كفر به"(.)3
ويع ذلك أن للناس ظواهر وسرانر ،والناس يتعاملون بالظاهر يف أفعا م وأقوا م ،أما السرانر
وم الت األمور فال يعلمها إال ا  ،وال ينب ي األخذ هبا إال عن يقً ،فال يسأذ أحد اإلنسان عن
سريرته إال ا سبحانه وتعاىل.
 -1واستدلوا على بطالنه بعدة استدالالت من القرآع الكريم؛ منها:
قوله تعاىل( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) (.)1
( )1
( )2

ابن الن ار ،أبو البقا حممد بن أمحد ،شرح الكوكب المنير ،مرجع سابق ،ص.131/1 ،15

ابيتن بيتدران ،عبيتيتد القيتادر بيتيتن أمحيتد بيتن مصيتيتطفى ،المـدال إلــى مــذهب اإلمـام أحمــد بـن حنبــل ،حتقييتق :د .عبيتيتد ا بيتن عبيتيتد

اةسن الرتكي ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بريوت1111 ،هيت.296/1 ،

( )3
( )1

الشافعي ،أبو عبد ا  ،حممد بن إدريق ،األم ،ط ،2دار املعرفة ،بريوت1393 ،هيت.293-296/3 ،
سورة احل رات ،اآلية :رقم .11
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وجه الداللة:
قاذ الشافعي ":أسلمنا يع ؛ أسلمنا بالقوذ باإلميان خمافة القتل والسبا  ،فهؤال قوم يظهرون اإلسالم
ويسرون غريه و جيعل لنبيه أن حيكم عليهم االف حكم اإلسالم ،و جيعل له أن يقدي عليهم يف
الدنيا االف ما أظهروا(.)1

 -1واستدلوا من السنة النبوية:

رسوذ ا صلى ا عليه وسلم الع اليُ وهو أحيمر
" أخربنا مالك عن هشام عن عروة ،وجا
َ
سبط ،ندو اخللق ،فقاذ يا رسوذ ا  :رأيت شريك بن السحما -يع ابن عمه -وهو رجل عظيم
اآلليتً أدعج العينً حاد اخللق ،يصيب فالنة -يع زوجته  -وهي حبلى وما قربتها منذ كذا ،فدعا
رسوذ ا  شريكا ف حد ،ودعا املرأة ف حدت ،فالعن بينها وبً زوجها ،وهي حبلى ،مث قاذ:
"أبصروها فان جا ت به أدعج عظيم اآلليتً فال أراه إال صدق عليها ،وان جا ت به أحيمر كأنه
وحرة فال أراه إال قد كذب .ف ا ت به أدعج عظيم اآلليتً .فقاذ رسوذ ا  :فيما بل نا (إن
أمره لبً لوال ما قدى ا )" (.)2

( )1
( )2

الشافعي ،أبو عبد ا  ،حممد بن إدريق ،األم ،املرجع السابق.295/3 ،

رواه الشافعي يف األم ،293/3 ،واحلديث رواه البخاري -بلفظ اخر -من طريق سهل بن سعد (أن رجيتال ميتن األنصيتار جيتا

إىل رسوذ ا صلى ا عليه وسلم فقاذ يا رسوذ ا  :أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله أم كيف يفعل؟ فانزذ ا يف شيتأنه
ما ذكر يف القران من أمر املتالعنً ،فقاذ الن ،عليه الصالة والسالم قد قدى ا فيك ويف امرأتك ،قاذ فتالعنيتا يف املسيت د وأنيتا
شاهد ،فلما فرغا قاذ :كذبت عليها يا رسوذ ا إن أمسكتها فطلقها االاا قبل أن يأمره الن ،صلى ا عليه وسلم حً فرغا من
التالعن ،ففارقها عند الن ،صلى ا عليه وسيتلم فكميتاذ ذليتك تفرييتق بيتً كيتل متالعنيتً ،قيتاذ ابيتن جيتريج قيتاذ ابيتن شيتهاب فكانيتت
السنة بعدها أن يفرق بً املتالعنً ،وكانت حامال ،وكان ابنها يدعى ألمة...ويف احلديث :إن جا ت به أمحر قصريا كأنه وحرة
فال أراها إال قد صدقت وكذب عليها ،وان جا ت به أسود أعً ذا اليتً فال أراه إال قد صدق عليها ،ف يتا ت بيته عليتى املكيتروه
من ذلك) .كتاب الطالق ،باب التالعن يف املس د ،حديث رقم (.)5319
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دراسة تأصيلية

وجه الداللة:
وجه داللة ذلك :يع إنه ملن زنا لوال ما قدى ا من أن ال حيكم على أحد إال برقرار أو اعرتاف
على نفسه ال حيل بداللة غري واحد منهما ،وإن كانت بينةث يع واضحة ،و يعرض لشريك وال
للمرأة وا أعلم ،وأنفذ احلكم وهو يعلم أن أحدها كاذب ،مث علم بعد ذلك أن الزوج هو الصادق.
قاذ :وما وصفت من حكم ا مث حكم رسوله  يف املتالعنً أن جا ت به املتالعنة على النعت
املكروه وهذا يبطل حكم الداللة ال هي أقوى من الذرانع ،فرذا أبطل األقوى من الدالنل أبطل له
األضعف من الذرانع كلها(.)1
وهو ما يُظهر أن الداللة قانمة على كذب هذه املرأة -وهي داللة قوية  -لكن الن ،
هذه الداللة يف احلكم عليها ،فرذا أبطل الشر الداللة كان إبطاذ الذرانع من باب أوىل.

يعترب

الظاهرية وبطالع الذرائع:

وذهبت الظاهرية رنلة يف ابن حزم إىل إنكار سد الذرانع بشكل صريل ومطلق ،قاذ ابن حزم:
"ذهب قوم إىل حترو أشيا من طريق االحتياط وخوف أن يتذر منها إىل احلرام البحت"(.)2
 -1واسيتيتتدذ الظاهرييتيتة بقوليتيته تعيتيتاىل( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) (.)3
وجه الداللة:
قيتيتاذ ابيتيتن حيتيتزم رمحيتيته ا " :فصيتيتل هبيتيتاتً اآليتيتيتً أن كيتيتل ميتيتن حليتيتل أو حيت ّيترم ميتيتا ييتيتأت بيتيترذن ا ميتيتن ا
تعاىل يف حترميه أو حتليله فقد افرتى على ا كيتذباث ،وحنيتن عليتى يقيتً ميتن أنيته تعيتاىل قيتد أح َّيتل لنيتا كيتل ميتا

فص يت يتيتل لن يت يتيتا حترمي يت يتيته ب يت يتيتالنآ لقول يت يتيته تع يت يتيتاىل( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
خل يت يتيتق يف األرض ،إال م يت يتيتا ّ

( )1
( )2
( )3

انظر :الشافعي ،أبو عبد ا  ،حممد بن إدريق ،األم ،مرجع سابق ،ص.293/3 ،62

ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ،اإلحكام في أصول األحكام ،مرجع سابق ،ص.139/6 ،61
سورة النحل ،اآلية :رقم .116
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دراسة تأصيلية

ﯳ) ( .)1وقول يتيته تع يتيتاىل( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) ( .)2فبط يتيتل هب يتيتذين النص يتيتً اجلليل يتيتً أن حي يت ّيترم
أحد شيئاث باحتياط أو خوف تذر "(.)3
 -2واستدذ ابن حزم من السنة النبوية حبديث النعمان بن بشري( ،)1قاذ :قاذ الن( : ،احلالذ
ّبً واحلرام ّبً ،وبينهما أمور مشتبهة ،فمن ترك ما شبه عليه يف اإلمث كان ملا استبان أترك ،ومن
اجرتأ على ما يشك فيه من اإلمث أوشك أن يواقع ما استبان ،واملعاصي محى ا  ،من يرتع حوذ
احلمى يوشك أن يواقعه)(.)5
وجه الداللة:
قاذ ابن حزم رمحه ا  :ذهب قوم إىل حترو أشيا عن طريق االحتياط وخوف أن يتذر منها إىل
احلرام البحت ،مث قاذ :بعد ذلك :تلك املشتبهات ليست بيقً من احلرام إذا تكن را فصل من
احلرام فهي على حكم احلالذ(.)6

( )1
( )2
( )3

سورة البقرة ،اآلية :رقم .29
سورة األنعام ،اآلية :رقم .119

ابن حزم ،أبو حممد ،علي بن أمحد بن سعيد ،اإلحكام في أصول األحكام ،مرجع سابق ،ص.122/6 ،61

( )1النعمان بن بشري بن اعلبة بن سعد بن خيتالس بيتن زييتد بيتن ماليتك األغيتر بيتن اعلبيتة ابيتن كعيتب بيتن اخليتزرج بيتن احليتارث بيتن اخليتزرج
األكرب األنصاري اخلزرجي ،ولد قبل وفاة رسوذ ا  بنماي سنً وسبعة أشهر وقيل  :بست سنً  .واألوذ أصل ،كان كرمياث
جوادا شاعراث ش اعاث ،واسيتتعمله معاوييتة عليتى محيتآ مث عليتى الكوفيتة  .واسيتتعمله عليهيتا بعيتده ابنيته يزييتد بيتن معاوييتة وكيتان  .هيتواه ميتع
معاوية وميله إليه وإىل ابنه يزيد فلما مات معاوية بن يزيد دعا الناس إىل بيعة عبيتد ا بيتن اليتزبري بالشيتام فخالفيته أهيتل محيتآ فخيترج
منهيتيتا فيتيتاتبعوه وقتليتيتوه وذليتيتك بعيتيتد وقعيتيتة ميتيترح راهيتيتط سيتيتنة أربيتيتع وسيتيتتً يف ذي احل يتيتة .انظيتيتر :ابيتيتن األايتيتري ،أســد الغابــة ،مرجيتيتع سيتيتابق،

ص.1166/1 ،21
( )5
( )6

أخرجه البخاري ،أبو عبد ا  ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ص ،53/3 ،23حديث رقم .2151

انظر :ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ،اإلحكام في أصول األحكام ،مرجع سباق ،ص.3 ،2/6 ،61
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آثار االاتالف في حجية سد الذريعة في االاتالف في الفروع الفقهية:
اخلالف يظهر يف مسألة بيو اآلجاذ ،فذهب مالك وأمحد إىل سدها( .)1بينما خالفهم
الشافعي( ،)2جا يف ذلك" :أما الشافعي فالظن به أنه مت له االستقرا يف سد الذرانع على العموم،
ويدذ عليه قوله برتك األضحية إعالما بعدم وجوهبا ،وليق يف ذلك نآ صريل من كتاب أو سنة،
وإ ا فيه عمل علة من الصحابة ،وذلك عند الشافعي ليق حب ة ،لكن عارضه يف مسألة بيو
اآلجاذ دليل اخر ،رجل على غريه فأعمله ،فرتك سد الذريعة ألجله ،وإذا تركه ملعارض راجل يعد
خمالفا"(.)3
فالشافعي عارض يف مسألة بيو اآلجاذ األخذ بسد الذرانع ،وذلك لوجود دليل اخر رجحه على
غريه ،فقام برعماله ،حيث إنه يف دليله ال يتهم من يظهر منه القصد إىل فعل املمنو  ،بينما مالك
يأخذ باالفام بسبب ظهور فعل الل و ،وهذا فيه دليل على القصد إىل املمنو (.)1
ومن املسانل ال أعمل فيها الشافعي هذه القاعدة –سد الذرانع -مسألة منعه لقرض اجلارية
خشية أن يكون ذلك ذريعة إلعارة الفروج ،قاذ" :جتويز ذلك يفدي إىل أن يصري ذريعة أن يطأها
ردها"(.)5
وهو ميلك ّ
وبالنسبة لةحناف فقد أخذوا بسد الذرانع وعملوا هبا يف بعض احلاالت وأنكروها يف حاالت
أخرى ،فأجروها يف قدانهم حتت مسمى القياس واالستحسان ،وهو نفسه سد الذرانع .ومن املسانل
( )1

انظر :الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،بتحقيق :حممد عليش ،د.ط ،دار الفكر –

بريوت ،د.ت ،36/3 ،وانظر :ابن تيمية ،أبو العباس ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،بياع الدليل على بطالع التحليل،
مرجع سابق ،ص.36-1 ،57

( )2

انظر :الزركشي ،أبو عبد ا بدر الدين حممد بن هبادر ،البحر المحيط في أصول الفقه ،بتحقيق :د .حممد حممد تامر ،د.

ط ،دار الكتب العلمية -بريوت1121 ،هيت.321/1 ،

( )3
( )1

الشاط ،،إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.63/1 ،12

انظيتيتر :الزحيليتيتي ،حمميتيتد مصيتيتطفى ،أصــول الفقــه اإلســالمي ،ط ،1دار الفكيتيتر للطباعيتيتة والتوزييتيتع والنشيتيتر ،دمشيتيتق1116 ،ه يتيت،

.229/2
( )5

الزركشي ،أبو عبد ا بدر الدين حممد بن هبادر ،البحر المحيط في أصول الفقه ،مرجع سابق ،ص.326/1 ،31
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ال أجرى فيها األحناف هذه القاعدة :عدم قبوذ توبة الزنديق املرتد ،وهو مذهب مالك وأمحد؛ ألن
قبو ا فيه استخفاف بالدين (.)1
أما ابن حزم يتمسك بظاهر النآ وال يأخذ بالتعليل واالجتهاد بيتالرأي ،ليتذا كيتان إنكيتاره لليتذرانع،
فيتيتاحلالذ واحل يترام ال ينبتيتيتان بيتيتالظن بيتيتل بيتيتاليقً لقوليتيته تعيتيتاىل( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ) (.)2
ويف سياق ذلك قاذ" :كل من حيتكم بتهميتة أو باحتياط يستيقن أمره ،أو بشي خوف ذريعة
إىل ما يكن بعد ،فقد حكم بالظن ،وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل ،وهيتذا ال حيل،
وهو حكم با وى ،وجتنب للحق ،نعوذ با من كل مذهب أدى إىل هذا ،مع أن هذا املذهب يف
ذاته متخاذذ متفاسد متناقض؛ ألنه ليق أحد أوىل بالتهمة من أحد .وإذا حرم شيئاث حالالث خوف
تذر إىل حرام ،فل ِ
يخآ الرجاذ خوف أن يزنوا ،وليقتل الناس خوف أن يكفروا ،وليقطع األعناب
خوف أن يعمل منها اخلمر .وباجلملة فهذا املذهب أفسد مذهب يف األرض؛ ألنه يؤدي إىل إبطاذ
احلقانق"(.)3
المناقشة والترجيح:

والذي يظهر لنا را سبق يف استعراض موقف الفقها من قاعدة سد الذرانع أن اجلميع قد عمل
هبا إعاالث ،وعليه يكون القوذ حب ية سد الذرانع بنا على وضوح األدلة وقوة االستدالذ هبا ،فمنهم
من جعلها أصالث من أصوله الفقهية الواضحة كاملالكية الذي عرف عنهم بأءم أكنر من أجروها يف
أحكامهم ،مث يليهم احلنابلة.

( )1

انظيتر :ابيتيتن جنيتيتيم ،زييتيتن اليتيتدين بيتيتن إبيتراهيم بيتيتن حمميتيتد ،البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق ،د.ط ،دار الكتيتيتاب اإلسيتيتالمي ،د.ت،

 ،136/5وانظر :القرط ،،أبو الوليد ،حممد بن أمحد ،بن رشد ،المقدمات الممهدات ،ط ،1دار ال رب اإلسالمي1112 ،هيتيت،
.225/3
( )2سورة يونق ،اآلية رقم .36
( )3

ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ،اإلحكام في أصول األحكام ،مرجع سابق ،ص.13/6 ،61

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

69

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي
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ويأ بعد ذلك الشافعية واألحناف والذين يقروها كأصل من أصو م بالتصريل ،وإ ا الظاهر
أءم أجروها مبسميات أخرى يف استدالالفم الفقهية كاالستحسان واملصاو وال هي يف نفسها مبدأ
سد الذرانع.
ونشري أن األحناف راعوها يف باب الربا أكنر ،لذا منع عن بيع العينة ،ومنع أكنر املشانخ من
متاعا بأكنر من قيمته
البيع بالوفا باعتبار روحه ،ونفذوا عليه أحكام الرهن ،كذلك منعوا من اشرتى ث
من بيعه على البانع بأقل منها(.)1
إضافة إىل ان ابن حزم الذي أنكرها بشكل مطلق جنده أنه أعملها ،وذلك يف املسانل ال يكون
فيها اإلفدا إىل املفسدة قطعياث ،حيث جا النآ على ذلك بشكل صريل":وال حيل بيع شي يُنبذ
أو يعصر أو را يوقن أنه يعمله مخراث ،وكبيع الدراهم الرديئة را يوقن أنه يدلق هبا ،وكبيع ال لمان را
يوقن أنه يفسق هبم أو خيصيهم"(.)2
را يع أنه قد عمل هنا بسد الذرانع وأجرى هذه القاعدة يف أحكامه .وجا يف ذلك" :فرءا
تدذ على اعتبار الشر سد الذرانع يف اجلملة ،وهذا جمع عليه ،وإ ا النزا يف ذرانع خاصة ،وهي
بيو اآلجاذ وحنوها؛ فينب ي أن تذكر أدلة خاصة مبحل النزا  ،وإال؛ فهذه ال تفيد"(.)3

( )1

انظ يتيتر :الكاس يتيتاي ،ع يتيتال ال يتيتدين ،أب يتيتو بك يتيتر ب يتيتن مس يتيتعود ،ب ــدائع الص ــنائع ف ــي ترتي ــب الش ــرائع ،ط ،2دار الكت يتيتب العلمي يتيتة،

1116هيت.199/5 ،
( )2
( )3

ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ،المحلى باآلثار ،د.ط ،دار الفكر – بريوت ،د.ت.522/3 ،
القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.266/3 ،33
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المبحث الثاني
وجه ارتباط سد الذرائع بفقه التوقع
تعترب قاعدة سد الذرانع إحدى طرق االستدالذ ال يستعً هبا فقه التوقع يف وضع احلكم
الشرعي املستقبلي ألي مسألة من املسانل ال يتصدى ا ،فكان وجه االرتباط بينه وبً سد الذرانع
رنالث يف اعتباره أحد املسالك واألدلة ال يستعً هبا وي طيها.
فسد الذرانع جا يف معناه تعريفات كنرية نذكر منها ما ورد عن الشاط":،تذر بفعل جانز ،إىل
عمل غري جانز ،فاألصل على املشروعية ،لكن م له غري مشرو "(.)1
وهنا يكمن وجه االرتباط ما بً سد الذرانع وفقه التوقع ،فسد الذريعة وفتحها يبىن على أساس
ما سوف تؤوذ إليه هذه الذريعة ،فهي يف أصلها مشروعة وجانزة ،ولكن استخدامها بوسيلة تستفيد
من ذلك اجلواز للوصوذ إىل شي حمرم ،فتحرم من أجلها ،وهذا هو االعتبار الذي على أساسه تسد
الذريعة يف هذا الفعل أو تفتل؛ فيكون أساس احلكم سوا باجلواز أو التحرو وفقاث ذا امل ذ.
ويف ذات الوقت من جانب فقه التوقع جند أن هذا امل ذ املستقبلي املتوقع حدواه هو جاذ عمل
فقه التوقع يف بنا حكم مستقبلي؛ مستفيداث بكل القرانن واألدلة والشواهد وغريها من األدوات ال
يستعً هبا اجملتهد أو الفقيه خالذ رحلته بأدواته ومسالكه ال يعترب سد الذرانع أحدها.
إذن يتدل االرتباط بً سد الذرانع وفقه التوقع يف عملية اإلفدا  ،أي ما سيفدي إليه الفعل
اجلانز إىل مفسدة أو مصلحة ،فالذريعة يتحقق احلكم فيها وفقاث ملا أفدى إليه نتي ة العمل والذي
من أجله تسد الذريعة أو تفتل.
ويف هذا السياق جا  :أما الذرانع فرءا عبارة عن مصلحة تؤدي إىل مفسدة ،وعبارة عن أمر جانز
يف ظاهره إال أنه يؤدي إىل حمظور ،فهذه عبارات متقاربة إال أءا يف حقيقتها هي عبارة عن إفدا
عمل ما إىل مفسدة ،وبالتايل فرن الفقيه الذي حيدد الذريعة فرن عليه دانما أن يعرف مدى
اإلفدا (.)2
( )1
( )2

الشاط ،،إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.122/5 ،12

انظر :ابن بيه ،عبد ا  ،فقه التوقع ،شبكة اإلنرتنت العنكبوتية ،بتاريخ .2113/1/11
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كذلك أشار الشيخ ابن بيه إىل أن سد الذرانع يدخل يف منع فعل يؤدي حلرام ،فقد يكون احلكم
جانزا ،لكن يؤدي إىل حمظور ،والفقيه عليه أن
حر ثاما ،لكن قد يؤدي حترميه ةرم أكرب ،وقد يكون ث
يعرف الواقع ليعرف املتوقع(.)1
وإليداح وجه هذا االرتباط بينهما ،نذكر منها على سبيل املناذ وذلك لكنرفا يف هذا الشأن،
جا يف قوله ا تعاىل( :ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)(.)2
فم اذ عمل سد الذرانع وفقاث ملا ورد يف اآلية السابقة ،أنه مت سد ذريعة التزين رغم جوازها يف

األصل يف تزين املرأة لزوجها ،ولكن حكمة سدها يكون وفق املصاو واملفاسد املتحققه من ورا ذلك
وال تعترب م ذ ذ الفعل ،وذلك عندما درج عن اإلطار املسموح به ،والذي حدده الشر يف تزين
املرأة لزوجها أو إظهار زينتها له ،وذلك يف حاذ إظهارها لل ري ،أو تزين املرأة املتوىف عنها زوجها أو
ال تكون يف شهور العدة حا ال يفتل هبا ال ري ،أو تكون جاالث الشتها ال ري ا ،را حيقق معه
مفاسد متوقع حدواها ،وذلك باستعما ا وسيلة أو ذريعة التزين ،وبالتايل ُحتقَّق املفسدة ،لذا كان
سدها أوىل ملا سيفدي إليه هذا الفعل(.)3
ومن جانب فقه التوقع نرى تناوله هذا األمر الذي جا يف القران الكرو؛ لتحقيق نفق ا دف،
وهو :غلق باب الفساد والشهوة املرتتبة على هذا الفعل .وهذه ال ّذريعة يعمل فيها اجملتهد على ظنه
الراجل للوصوذ إىل حكم مب على املوازنة بً املصاو واملفاسد املتوقعه ،مع األخذ باالعتبار بالنظر
لظرفية املكان والزمان والوقت يف إقرار حكمه الشرعي آلاار هذه املسألة املستقبلية ،خصوصاث أن

األمر قد اختلف عن ذلك الزمن ،وال كانت فيه وسانل الزينة بسيطة لبساطة احلياة واجملتمع ،فما

( )1
( )2
( )3

http://www.aljazeera.net/programs/pages/c2685b2a-8fe2-49c4-981f-a82e5065074a

انظر :ابن بيه ،عبد ا  ،فقه التوقع ،مرجع سابق ،ص ،31شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2113/1/11
سورة النور :جز من اآلية :رقم .31

انظر :ابن كنري ،أبو الفدا  ،إمساعيل بن عمر ،تفسير القرآع العظيم ،مرجع سابق ،ص.16/6 ،39
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بالك اآلن يف جتمع اختلطت اقافاته وتشعبت مداركه وأصبل من السهل االختالط والتعامل بً
أجناس وأصقا خمتلفة بروى ومفاهيم متفاوته.
لذا كان من الدروري وفق مفهوم فقه التوقع مراعاة املصاو واملفاسد احلاضرة واملستقبلية املرتتبة
على هذه املسألة؛ حفاظاث على حدود هذا الدين وحمارمه حبكم شرعي متوازن حيفظ لإلسالم هيبته
وحدوده ،وعدم التكلف؛ رفعاث للحرج الذي يقع على عاتق املكلفً ويلقي عليهم صعوبة أو مشقة
تتناىف مع مقاصد هذا الدين ،فكانت هذه اآلية الكرمية معياراث ربانياث تستقيم هبا األمور مهما تسارعت
وتالحقت خطوات التقدم والتطور ذه األمة ،سوا يف حاضرها أو مستقبلها.
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المبحث الثالث
ضوابط اعتبار سد الذرائع في فقه التوقع
تعترب سد الذرانع أحيتد املسيتالك واألدليتة اليت يسيتتنبط هبيتا فقيته التوقيتع أحكاميته ،ومظهيتراث ميتن مظيتاهر

هذا النو من الفقه ،إضافة إىل ذلك داللتها على استناده إىل فقه املقاصد بشكل عام ومكمالتيته ميتن
فقيتيته الواقيتيتع ،وفقيتيته املوازنيتيتات ،وفقيتيته األولوييتيتات يف رسيتيتم ضيتيتابط شيتيترعي للحكيتيتم املسيتيتتقبلي للمسيتيتألة حميتيتل
الدراسة.
فالواقعية معربة عيتن سيتد اليتذرانع ،والتوقيتع ،وهيتذا الواقيتع ميتا هيتو إال ترعيتة لظيتروف وأ يتاط ميتن األقيتواذ
واألفعيتيتاذ ،وهيتيتو ميتيتا جيعلهيتيتا قابل يتة للبحيتيتث والدراسيتيتة وتوقيتيتع م الفيتيتا وضيتيتبطها بديتيتابط شيتيترعي .كميتيتا أن
املسيتيتتقبل معيتيترب عيتيتن فقيتيته التوقيتيتع ،ويقابليتيته اعتبيتيتار امل يت ذ يف سيتيتد اليتيتذرانع ،كيتيتذلك أن فقيتيته التوقيتيتع يعيتيترب عيتيتن
التيتوازن بيتيتً الفيتيتتل واملنيتيتع وهيتيتذا ميتيتن خصيتيتانآ الذريعيتيتة ،مبيتيتا يتيتوا م ميتيتع مسيتيتتقبل األييتيتام ومراعيتيتاة للعيتيتادات
واألعراف ومتطلبات وحاجيات الناس ،وظرفييتة الزميتان واملكيتان بيتال إفيتراط وتسيتاهل؛ أو تديتييق وتشيتدد
يفوت معه قصد الشار ومراده.
وضوابط اعتبار سد الذرائع في فقه التوقع من االل اآلتي:
 -3ضابط الواقعية في الذرائع وأثرها في ضبط المآالت:
اليتيتذي يبحيتيتث يف مركبيتيتات الواقيتيتع وخصانصيتيته جييتيتد أنيتيته انعكاس يتاث لكيتيتل األق يتواذ واألفعيتيتاذ والتصيتيترفات

للم تمع بكافة أشكا ا سوا كان يف اجملاذ االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي اليتذي مييتق حييتاة
اجملتمع يلحظ حاجتها إىل ضبطها بدابط شرعي موافقاث لقصيتد الشيتار وحمققيتاث غاياتيته يف تلبييته مصيتاو
واحتياجاته ،ومنع املفاسد الناعة ال تتعارض مع متطلبات هذا الدين.

فقاعيتيتدة سيتيتد اليتيتذرانع وال يت وردت تطبيقافيتيتا يف أصيتيتوذ العلميتيتا هيتيتي ال يت تواجيتيته كيتيتل أشيتيتكاذ التطيتيتور
والت يتيتري ،اليتيتذي يتمنيتيتل يف أق يتواذ وأفعيتيتاذ وتصيتيترفات اجملتميتيتع بد يتوابطها الشيتيترعية ال يت يراعيتيتى فيهيتيتا جليتيتب
املصاو ودر املفاسد والرتجيل بينهما وفق متطلبات مقاصد الدين ،را يعرب عن ميتدى التصيتاقها بواقيتع
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وحياة اجملتمع ،وجا يف ذلك السياق ":أن هذا الباب باب ال يتقنه إال العلما الذين ععيتوا ميتع العليتم
علميتيتا بالوقيتيتانع واألحيتواذ .أميتيتا العلميتيتا بالشيتريعة ميتيتع جهلهيتيتم بيتيتالواقع حميت ّيتل اإلفتيتيتا فليسيتوا أهيتالث
بالشيتريعة ث
للكالم فيه ،وال جيوز منهم ذلك أصالث؛ لنقآ أهليتهم فيه"(.)1

وجا يف ذلك أيداث "حكى ابن املنري( )2عيتن بعيتض مشيتايخ الشيتافعية أنيته فاوضيته يف ذليتك وقيتاذ :أي
مانع مينع من تتبع الرخآ وحنن نقوذ :كل جتهد مصيب ،وأن املصيب واحد غري معً ،والكل دييتن
ا  ،والعلما أععون دعيتاة إىل ا  ،قيتاذ :حيتا كيتان هيتذا الشيتيخ  -رمحيته ا  -ميتن غلبيتة شيتفقته عليتى
العامي إذا جيتا يسيتتفتيه  -ميتنالث  -يف حنيتث ينظيتر يف واقعتيته ،فيترن كيتان حينيتث عليتى ميتذهب الشيتافعي
وال حينيتيتث عليتيتى ميتيتذهب ماليتيتك قيتيتاذ يل :أفتيتيته أنيتيتت .يقصيتيتد بيتيتذلك التسيتيتهيل عليتيتى املسيتيتتف ورع يتاث ،كيتيتان
ينظر أيداث يف فساد الزمان وأن ال الب عدم التقيد ،فريى أنه إن شدد على العامي رمبا ال يقبل منه يف
البيتيتاطن ،فيوسيتيتع عليتيتى نفسيتيته ،فيتيتال مسيتيتتدرك وال تقلييتيتد ،بيتيتل ج يترأة عليتيتى ا تعيتيتاىل واج يترتا عليتيتى اةيتيترم،
قلت :كما اتفق ملن سأذ التوبة وقد قتل تسعا وتسعً .قاذ :فرذا علم أنه يئيتوذ بيته إىل هيتذا االحنيتالذ
اةض فرجوعه حينئذ يف الرخصيتة إىل مسيتتند وتقلييتد اإلميتام أوىل ميتن رجوعيته إىل احليترام اةيتض .،قليتت:
فيت يتيتال ينب يتيتي حينئ يتيتذ إط يتيتالق القيت يتيتوذ بيت يتيتاجلواز مطلق يت يتاث لكيت يتيتل أحيت يتيتد ،بيت يتيتل يرج يتيتع النظ يتيتر إىل ح يتيتاذ املسيت يتيتتف
وقصده"(.)3

( )1العوي ،الشيخ الشريف بن حامت ،مقاذ :سد الذريعة وهدم سدها -تأصيل وتفصيل ،ملتقى أهيتل احليتديث ،شيتبكة اإلنرتنيتت
العنكبوتية ،بتاريخ .2111/1/12
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=288541
( )2أمحد بن حممد بن منصور بن القاسم بن خمتار القاضي ،ناصر الدين ابن املنري اجلذامي اجلروي اإلسكندراي؛ ولد سنة عشرين
وستمانة؛ وكان عاملاث فاضالث مفنناث ،وكان يف علومه له اليد الطوىل يف األدب وفنونه ،ومن مصنفاته :ديوان خطب ،وتفسري حديث

اإلسرا يف جلد على طريقة املتكلمً .وتويف يف مستهل ربيع األوذ سنة االث و انً وستمانة بالن ر .انظر :الكت ،،حممد بن

شاكر ،فوات الوفيات ،حتقيق:إحسان عباس ،ط ،1دار صادر -بريوت1933،م.119/1 ،

( )3الزركشي ،أبو عبد ا  ،بدر الدين حممد بن عبد ا  ،البحر المحيط في أصول الفقه ،مرجع سابق ص.321/2 ،31
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 -1ضابط النظر في مآالت األفعال:
األصل يف قاعدة سد الذرانع هو النظر يف م الت األفعاذ ،وما تنتهي إليه من نتانج هذه األفعيتاذ،
فيتيترذا كانيتيتت هيتيتذه األفعيتيتاذ يف م الفيتيتا تنتهيتيتي إىل املصيتيتاو ال يت متنيتيتل املقاصيتيتد وال اييتيتات ميتيتن التعيتيتامالت
القانمة بً أفراد اجملتمع ،كانت هذه امل الت اةققة ذه املصاو مطلوبيتة بالقيتدر اليتذي يناسيتب طليتب
هذه املقاصد ،وإن كانت ال تساويها يف الطلب .أما يف حاذ إذا ما كان م ذ هيتذه األفعيتاذ يت يته حنيتو
املفاسيتيتد ،فرنيتيته يلحقهيتيتا التحيتيترو مبيتيتا يتناسيتيتب ميتيتع حتيتيترو هيتيتذه املفاسيتيتد ،وإن كيتيتان التحيتيترو أقيتيتل يف الوسيتيتيلة.
وجيتيتا يف ذليتيتك" :مليتيتا كانيتيتت املقاصيتيتد ال يتوصيتيتل إليهيتيتا إال بأسيتيتباب وطيتيترق تفديتيتي إليهيتيتا كانيتيتت طرقهيتيتا
وأسيتيتباهبا تابعيتيتة يتيتا معتيتيتربة هبيتيتا ،فوسيتيتانل اةرميتيتات واملعاصيتيتي يف كراهتهيتيتا واملنيتيتع منهيتيتا حبسيتيتب إفديتيتانها إىل
غايافا وارتباطافا هبا ،ووسانل الطاعات والقربات يف حمبتهيتا واإلذن فيهيتا حبسيتب إفديتانها إىل غايتهيتا؛
فوسيلة املقصود تابعة للمقصود ،وكالها مقصود.)1(".....
كيتيتذلك النظيتيتر يف امل يت الت ال يعتيتيترب فييتيته للمقاصيتيتد والنييتيتات ،فمنيتيتاط احلكيتيتم عليتيتى األق يتواذ واألفع يتاذ
بامل ذ الناتج وما يرتتب على ذلك من مصاو أو مفاسد ،فرذا ما كان م ذ الفعل منت اث ملصلحة شر
فتحه ،أما يف حاذ إذا ما كان نتي تيته مفسيتدة شيتر سيتده ،سيتوا كيتان بقصيتد الفاعيتل أو بيتدون قصيتد ،
فاإلاابة على النية أمر اخروي ،أما املصيتاو املتمنّليتة يف املقاصيتد وال اييتات ،والناجتيتة عيتن التّص ّيترف اليتذي
تقيتيتوم علييتيته مصيتيتاو النيتيتاس يف اليتيتدنيا ،هيتيتو اليتيتذي يعتيتيترب وييتيتدور علييتيته احلكيتيتم بالسيتيتد أو الفيتيتتل .ويف هيتيتذا
السياق ورد " :والنظر يف اعتبار سد الذرانع هو النظر يف م الت األفعيتاذ وميتا تنتهيتي علتهيتا إلييته ،فيترن
كانت تت ه حنو املصاو ال هيتي املقاصيتد وال اييتات ميتن معيتامالت النيتاس ميتع بعديتهم اليتبعض؛ كانيتت
مطلوبة مبقدار يناسب املقصد ،وإن كانت م الفا تت ه حنو املفسدة فرءيتا حمرميتة مبيتا يتناسيتب ميتع حتيترو
هيتذه املفاسيتد ،والنظيتر يف هيتذه امليت الت ال يكيتون إىل مقصيتد العاميتل ونيتيتيته ،بيتل إىل نتي يتة الفعيتل و رتيتيته،
وحبسيتيتب النييتيتة ينيتيتاب الشيتيتخآ أو يعاقيتيتب يف اآلخيتيترة ،وحبسيتيتب النتي يتيتة والنّميتيترة ،يطليتيتب الفعيتيتل أو مينيتيتع؛
ألن الدنيا قامت على مصاو العباد"(.)2

( )1
( )2

ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم الموقعين ،مرجع سابق ،ص.112/3 ،33

أبو زهرة ،حممد بن أمحد بن مصطفى ،مالك حياته وعصره -وآراؤه الفقهية ،ط ،2دار الفكر العريب1952 ،م ،ص.133

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

36

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

بنيتا عليتى ميتا سيتبق جنيتد أن االعتبيتار يف سيتد اليتذرانع مبيت ذ الفعيتل اليتذي يقيتوم علييته منيتاط احلكيتم وفقيتاث
للمقاصد وال ايات ال نادى هبا الشر  ،رنلة يف املصاو ال تقيتوم عليهيتا حييتاة العبيتاد وحفظهيتا جبليتب
املصاو ودر املفاسد ال متنع مبيتا يتحقيتق معيته قصيتد الشيتار وميتراده ،ويتديتل ذليتك ميتن خيتالذ ميتا ذكيتر
فيما تقيتدم أن سيتب ا يتة املشيتركً والنييتل منهيتا وانتقاصيتها يف حيتد ذاتيته ليتيق بيتاطالث ،وميتع ذليتك جنيتد أن
ا تعيتيتاىل قيتيتد ءان يتيتا عنيتيته س يتيتداث لذريعيتيتة ومفس يتيتدة أعظيتيتم وه يتيتي أن يت يترأ املش يتيتركون بسيتيتب ا -س يتيتبحانه
وتعاىل ،-إذاث يتدل لنا هنا أنه وفقاث لسد الذريعة جند أن م ذ هذا العمل سوف تكون نتي ته التعدي
عليتيتى ا -سيتيتبحانه وتعيتيتاىل ،-فكيتيتان النهيتيتي بعيتيتدم السيتيتب سيتيتداث لتليتيتك الذريعيتيتة ،وهيتيتو يف حيتيتد ذاتيتيته جيتيتاذ
عميتيتل فقيتيته التوقيتيتع ،حييتيتث إنيتيته ميتيتن األميتيتور املتوقعيتيتة يف حيتاذ إقيتيتدام املسيتيتلمً عليتيتى ذليتيتك ،وبيتيتالنظر للقيترانن
وواقيتيتع األح يتواذ هيتيتو توقيتيتع قييتيتام هيتيتؤال املشيتيتركً بالتعيتيتدي والسيتيتب ،وهيتيتذا فييتيته مفسيتيتدة عظيميتيتة فتكيتيتون
مصلحة ترك مسبة ا تهم ،أرجل من مصلحة سبنا ا.
 -1ضابط الفتح والمنع من اصائص الذريعة:
إن قاعدة سد الذرانع يف جرياءا على املسانل ال تكون يف حاجة إىل حكم شرعي ضابط ذه
األقواذ أو األفعاذ أو التصرفات يتمنل يف خاصية التوازن يف الفتل أو املنع الذي يعترب من
خصانصها؛ وهو ما مينل العالقة املباشرة بفقه التوقع يف ضبط هذا التوازن ،سوا يف الفتل أو املنع يف
احلكم املستقبلي وفق مقاصد الشريعة وغايافا ال تقوم على مصاو العباد وجلب كل منفعة م مبا
يل ،متطلبافم وحاجافم ،ودر كل املفاسد املتوقع حدواها مبا يتعارض مع مقصد الشار ومراده
ومراعاة حاذ املكلفً يف ذلك الوقت.
قاذ القرايف" :اعلم أن الذريعة كما جيب سدها جيب فتحها ،وتكره وتندب وتباح.)1("..
وقاذ أيداث" :قد تكون وسيلة اةرم غري حمرمة إذا أفدت إىل مصلحة راجحة ،كالتوسل إىل فدا
األسارى بدفع املاذ للكفار الذي هو حمرم عليهم االنتفا به ،بنا على أءم خماطبون بفرو الشريعة
عندنا ،وكدفع ماذ لرجل يأكله حراماث حا ال يزي بامرأة إذا ع ز عن دفعه عنها إال بذلك ....فهذه
( )1

القرايف ،أبو العباس ،أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن  ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.33/2 ،33

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

33

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

الصور كلها الدفع :وسيلة إىل املعصية بأكل املاذ ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما حيصل من
املصلحة على هذه املفسدة"(.)1
وقاذ ابن عاشور :إ ّن الشريعة قد عمدت إىل ذرانع ففتحتها ،بأن جعلت ا حكم الوجوب ،وإن
كانت صورفا مقتدية املنع أو اإلباحة ،وهذه املسألة امللقبة يف أصوذ الفقه بيت" ما ال يتم الواجب إال
به فهو واجب" ،وهي امللقبة يف الفقه باالحتياط ،أال ترى أن اجلهاد يف صورته مفسدة إتالف
النفوس واألمواذ ،وهو ايل إىل محاية البيدة وحفظ سالمة األمة وبقانها يف أمن"(.)2
فأي مسألة أو نازلة عند وقوعها جيري احلكم فيها سوا باملنع أو الفتل على أساس املقاصد
املتدمنة للمصاو أو املفاسد ،والوسانل أو الطرق ال تفدي إليها ،يكون بنا احلكم فيها بالفتل أو
ال لق ذه املسألة ،وبالتايل تأخذ هذه الوسانل حكم مقاصدها ،فرن حسنت هذه املقاصد حسنت
وسانلها ،وإن قبحت مقاصدها قبحت وسانلها.
لذلك عندما جند صور حكم مبنع ال ّذريعة أو سدها ،وحكماث حبرمتها ،فليق بالدرورة أن تكون
وسيلتها تأخذ نفق احلكم فتحرم؛ ألنه قد تؤدي إىل مصلحة راجحة فيفتل احلكم فيها ،وذلك
يتدل على سبيل املناذ يف دفع املاذ الفتدا األسرى ،فتلك املسألة مبدنياث م لقة ألن فيها ذريعة
مفسدة مبا تتدمنه من معصية يف دفع ماذ املسلمً إىل الكفار واالنتفا به.
وبالتايل هذه املسألة ذريعتها م لقة ،ولكن رجحان املصلحة املرتتبة على افتدانهم تعظم مفسدة
عدم االفتدا  ،وذلك ألنه من املتوقع يف حاذ عدم االفتدا تقتيل الكفار ؤال األسرى أو احنياز
هؤال األسرى جلانب الكفار وترك اإلسالم ،وهذه مفسدة أعظم .فكانت مصلحة دفع املاذ هدفاث
يقابل مقصد الشار  ،فاستوجب فتل هذه الذريعة لرجحان املصلحة فيها على املفسدة.
وهنا جند املعيار الدابط للفتل أو ال لق قد اختلف بنا ث على مصلحة متوقعة وراجحة يف افتدانهم
وإنقاذهم ،وهنا يظهر أار فقه التوقع يف ضبط الفتل أو ال لق يف قاعدة سد الذرانع بتوقع مستقبلي
ظن راجل أو غالب ملا قد يؤوذ إليه هذا األمر.
مب ّ على ّ
( )1
( )2

القرايف ،أبو العباس ،أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،مرجع سابق ،ص.33/2 ،33

ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.311/3 ،52
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كذلك األمر يف اجلهاد يف سبيل ا  ،فرغم أن الشريعة قد حرمت إتالف النفق ،وسدت ذرانعة
إال أءا فتحته بنا على مصلحة أعظم وأرجل ،وهو احلفاظ على هذا الدين وبقاوه امناث مستقراث،
أعظم من مفسدة إتالف النفق.
إذن يظهر لنا أار فقه التوقع يف الذرانع يف إعادة إصدار احلكم من خالذ إعادة ضبط ذلك
التوازن الذي حيكم فتل ال ّذريعة أو س ّدها ،والذي يكون اعتباره مبنياث على تلك اآلاار أو النتانج
املستقبلية املتوقعة ألي صورة من الصور يف بنا احلكم فيها وفق مقاصد الشريعة ال تقوم على
مصاو العباد واحلفاظ عليها ،مبا حيقق مصاحلهم ويدر أي مفسدة عنهم.
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الفصل الثاني
اعتبار المآالت في فقه التوقع وأهميته
تناوليتيتت يف هيتيتذا الفصيتيتل تعرييتيتف امل يت الت يف الش يتريعة اإلسيتيتالمية ،وبييتيتان موقيتيتف الفقهيتيتا منهيتيتا ،وأوجيتيته
ارتباطها بفقه التوقع ،وضوابط اعتبارها فيه .وذلك من خالذ االاة مباحث كما سيأ :
املبحث األوذ :اعتبار امل الت يف الشريعة اإلسالمية وح يتها وموقف الفقها منها.
املبحث الناي :وجه ارتباط اعتبار امل الت بفقه التوقع.
املبحث النالث :ضوابط اعتبار امل الت يف فقه التوقع.
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المبحث األول

اعتبار المآالت في الشريعة اإلسالمية وحجيتها وموقف الفقهاء منها
معنى االعتبار في اللغة:
ميتيتادة (عيتيترب) :العيتيتً والبيتيتا واليترا أصيتيتل صيتيتحيل واحيتيتد ،ييتيتدذ عليتيتى النفيتيتوذ واملديتيتي يف الشيتيتي  ،يقيتيتاذ:
عربت النهر عبوراث(.)1
وقيل :عرب الرويا عرب ِ
ِ
َمرهيتا ،ويقيتاذ :أَع ُيتربه َعيترباث وعُبيتوراث إِذا
وعبارةث َّ
وعربها َّ
َ
فسرها وأَخرب مبيتا ييتؤوذ إلييته أ ُ
قطعته من هذا العِرب إِىل ذلك العِرب ،وقيل :هو االستدالذ بالشي على الشي (.)2
ِ
ِ ِ
ظ َوالتَّ َذ قك ُر ،وقيل مبعىن:االعتداد بالشي يف ترتقب احلكم(.)3
ءعا ُ
وقيل :االعتبَ ُار ِمبَا َم َ
دى أَي االتيت َ
ِ
ِ ِ
اهد(.)1
وقيل أيداث :العِبيتَرةُ واالعتِبَ ُار :احلالَةُ الَِّ ييتُتَ َّ
ق مبُ َش َ
وص ُل هبَا من معرفَة املُ َشاهد إىل َما لَي َ
معنى المآالت في اللغة:
ماده (اذ) امل الت :عع م ذ ،وهو مشتق من :اذ يؤوذ ،أي :رجع وعاد .والتَّأ ِويل :املرجع
َ
صار إِلَي ِه(.)5
واملَصريَ ،مأ ُخوذ من :اذ يَيت ُؤوذ إِ َىل َك َذا ،أَي َ

( )1

انظيتيتر :ابيتيتن ف يتيتارس ،أيب احلسيتيتً أمحيتيتد ب يتيتن فيتيتارس بيتيتن زكري يتيتا ،معج ــم مق ــاييس اللغ ــة ،مرجيتيتع س يتيتابق ،ص  ،13ميتيتادة( :ع يتيترب)،

.131/1
( )2
( )3

انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،لساع العرب ،مرجع سابق ،ص ، ،13مادة( :عرب).529/1 ،

انظيتيتر :الفييتيتومي ،أبيتيتو العبيتيتاس ،أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتد بيتيتن عليتيتي ،المصــباح المنيــر ،د.ط ،املكتبيتيتة العلمييتيتة – بيتيتريوت ،د.ت ، ،ميتيتادة:

(عرب).329/2 ،

( )1

انظيتر :الزبييتدي ،أبيتيتو الفيتيض ،حمميتيتد بيتن حمميتيتد بيتن عبيتد اليتيترزاق ،تـاج العــروس مــن جـواهر القــاموس ،مرجيتع سيتيتابق ،ص، ،13

مادة( :عرب).511/12 ،

( )5انظر :األزهري ،أبو منصور ،حممد بن أمحد ،تهذيب اللغة ،بتحقيق :حممد عوض مرعب ،ط ،1دار إحيا الرتاث العيتريب –
بريوت2111 ،م ، ،مادة( :اذ). 322 /15 ،
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لت
واألو ُذ :الرجو  ،من اذ الشي ُ يَيت ُؤوذ أوالث وم الث ،أيَ :ر َجعَ ،و َّأوذ إليه الشي َ :إذا َر َج َعه ،وأُ ُ
عن الشي  :ارتددت .ويقاذ :طبخت النَّبيذ حا اذ إىل النلث ،أو الربع ،أي رجع ،واإليَّل واألُيَّل:
ِ
الوح ِ
يتحصن فيه(.)1
الو ِعل؛ مسّي بذلك مل له إىل اجلبل
ّ
ش ،وقيل :هو َ
م َن َ

معنى اعتبار المآالت في االصطالح:

أقف على تعريف من الناحية االصطالحية لدى األصوليً القدما ملبدأ اعتبار امل الت ،ورمبا
يعود ذلك إىل أن جهود الفقها املتقدمً قد انصرفت إىل إنزاذ اجتهادافم على الوقانع بعبارات أو
مصطلحات معربة عن مبدأ النظر يف امل الت ،والذي كان متدحاث يف اهتمامهم جبلب املصلحة يف
احلكم الشرعي املنزذ ،أو دفع املفسدة والدرر.
وقد يكون عدم اهتمامهم راجعاث إىل أن تركيزهم كان منصباث يف تأصيل القواعد واملناهج الشرعية؛
املمنلة يف سد الذرانع واملصاو واالستحسان وغريها ،ولذلك يكن هناك اهتماماث بشكل مستقل
مببدأ اعتبار امل الت ،رغم ارتباطه بكل ما سبق ،وذلك إىل أن جا اإلمام الشاط ،الذي كان أوذ
من اهتم باعتبار النظر يف امل الت ،وتكلم عنها بشكل صريل ،وكان تعريفه ا قريباث من داللتها
()2
الل وية.
قاذ الشاط" :،النظر يف م الت األفعاذ معترب مقصود شرعاث ،كانت األفعاذ موافقة أو خمالفة،
وذلك إن اجملتهد ال حيكم على فعل من األفعاذ الصادرة عن املكلفً باإلقدام أو اإلح ام إال بعد
نظره إىل ما يؤوذ إليه ذلك الفعل"(.)3
ولقد كان هناك بعض اةاوالت من الباحنً املعاصرين لوضع تعريف اصطالحي ملبدأ اعتبار
عرفه" :هو أن يتحرى اجملتهد أفعاذ املكلفً ،حبيث ال حيكم عليها باملشروعية أو عدمها
امل الت ،ف ّ
( )1
( )2

انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،لساع العرب ،مرجع السابق ،ص ،13مادة( :اذ) .32/11

انظر :اليتذهب ،حسيتً بيتن سيتا بيتن عبيتد ا  ،مـآالت األفعـال وأثرهـا فـي تغييـر األحكـام ،د.ط ،رسيتالة ماجسيتتري ،اجلامعيتة

األردنية1991 ،م ،ص.11

( )3

الشاط ،،إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.133/5 ،12
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– ب ض النظر عن حكمها األصلي -حا ينظر إىل ما يرتتب عليها من نتانج واقعة أو متوقعة،
يكون احلكم الشرعي التطبيقي على وفقها من حيث املدادة أو املوافقة ملقاصد التشريع
اإلسالمي"(.)1
دفع
وعُرف أيداث" :تنقيل مناط التصرف بالنظر إىل ما يؤوذ إليه املناط امل يل ،إذا ترتب عليه ُ
مفسدة واقعة أو متوقعة ،أو حتصيل مصلحة راجحة متوقعة(.)2
وعُرف كذلك":هو حتقيق مناط احلكم بالنظر يف االقتدا التبعي الذي يكون عليه عند تنزيله؛
من حيث حصوذ مقصده ،والبنا على ما يستدعيه ذلك االقتدا "(.)3
وهناك من قاذ":هو أصل كلي يقتدي اعتباره تنزيل احلكم على الفعل مبا يناسب عاقبته املتوقعة
استقباال"(.)1
وأميل إىل هذا التعريف ،لدقته ووضوحه ،واعتباره جامعاث ومانعاث ،فكونه أصالث كلياث ،أي أنه دليل
قطعي ينتظم من خالله جموعة من القواعد االستداللية ال تشكل كليته ،وهو ما يع أنه دليل من
أدلة التشريع الكلية ،وقيمة امل ذ يف كونه معترب يف نظر اجملتهد ،فهو دقيق ألنه جوهر الكالم إ ا هو
يف النظر يف م الت األفعاذ ،يقتدي تنزيله على الفعل ،وهو ما حيدد نطاق عمله الذي يكون يف
وقانع معينة وقوم معينً ،وخيرجه عن امل الت ال جا ت يف األحكام الشرعية املطلقة عن الزمان
واملكان ،وكون اعتباره يقتدي احلكم على الفعل مبا يناسب عاقبته املتوقعة استقباالث ،وهو ما حيدد
أن وظيفة امل ذ تكييف احلكم مع الواقع ،ولكن باعتبار ما سيؤوذ إليه حاله يف املستقبل(.)5

( )1
( )2

الذهب ،حسً بن سا بن عبد ا  ،مآالت األفعال وأثرها في تغيير األحكام ،مرجع سابق ،ص ،26ص.12

الشيخ ا ادي ،مصطفى البكري الطيب ،اعتبارات المقاصد الشـرعية والمـآالت مـن اـالل السـيرة النبويـة ،امليتؤمتر اليتدويل

األوذ للسرية النبوية الشريفة1131 ،هيت ،ص.32

( )3
( )1

السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات ،مرجع سابق ،ص ،61ص.19

األنصيتيتاري ،فرييتيتد ،المصــطلح األصــولي عنــد الشــاطبي،ط ،1معهيتيتد الدراسيتيتات األصيتيتولية واملعهيتيتد العيتيتايل للفكيتيتر اإلسيتيتالمي،

1121هيت ،ص.116
( )5

انظر :األنصاري ،فريد ،المصطلح األصولي عند الشاطبي ،املرجع السابق ،ص.116
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ااتالف العلماء حول مبدأ اعتبار المآالت:
يكن هناك اهتمام مببدأ اعتبار امل الت بشكل مستقل ،أو صريل يف اعتبارات الفقها  ،وإ ا
كانت داللته لديهم رنلة يف قدانهم يف القدايا واملسانل املعروضة عليهم يف سياقات ومسميات
حمددا؛ كاالستحسان وسد الذرانع
أخرى من بعض القواعد املندرجة حتته ،دون إعطانه تعريفاث ث
واملصلحة ،ومن خالذ االختالف حوذ بعض اليات النظر يف أفعاذ املكلفً .وكان املالكية من
املذاهب ال تصدرت العمل مببدأ اعتبار امل الت يف مسانلهم مث احلنابلة ،ويليهم األحناف
والشافعية.
ويعترب اإلمام الشاط- ،رمحه ا  -أوذ من اهتم مببدأ اعتبار امل الت ،وألقى الدو عليه بشكل
مستقل ومفصل ومندبط ،وعع شتات مسانله املتناارة يف أقدية الفقها من فتاواهم ،وذكر يف
شرعا ،كانت األفعاذ موافقة أو خمالفة .وذلك أن
ذلك" :النظر يف م الت األفعاذ معترب مقصود ث
اجملتهد ال حيكم على فعل من األفعاذ الصادرة عن املكلفً باإلقدام أو باإلح ام إال بعد نظره إىل
ما يئوذ إليه ذلك الفعل"(.)1
را يع أن املذاهب الفقهية األربعة قد أخذت إعاالث مببدأ اعتبار امل ذ باعتباره أصل من األصوذ
العامة ،لكن مت ذلك بدرجات متفاوتة ما بً التوسع والتدييق ،وحسب موقف كل مذهب من
بعض القواعد املندرجة حتته كاالستحسان وسد الذرانع واحليل وعرض أدلتهم ،إضافة إىل الذين
أنكروه كالظاهرية وأدلتهم ،وهو ما سنوضحه من خالذ عرض تلك القواعد ال تتفر من هذا
األصل الشرعي.
وسنذكر بعض من الشواهد الدالة عليه -مبدأ النظر في المآالت -من االل اآلتي:
ّأوالً :األدلة من القرآع الكريم:

( )1

الشاط ،،أبو إسحاق ،إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.133/5 ،12
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 -1قاذ

دراسة تأصيلية

تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) (.)1
وجه الداللة:
أنزذ ا عز وجل هذه اآلية نتي ة فعل عاعة من املنافقً ،حيث قاموا ببنا مس د يف املدينة،
وهذا العمل يف أصله الشرعي ليق حراماث ،ولكن ملا كان م ذ ونتي ة هذا الفعل الذي قاموا به هو
الت سق على املسلمً لصاو أعدانهم من الفرس والروم ،وحماولتهم إكساب عملهم شي من
الشرعية بدعوة الرسوذ الكرو  بالصالة فيه ،فكان نتي ة ذلك أ ّن الن  ،أمر حبرقه وهدمه،
وذلك نتي ة املفاسد املرتتبة على بنانه (.)2
وبالتايل جند أن تصرف املنافقً يف حد ذاته كان تصرفاث شرعياث ،فبنا املساجد قربة من القربات،
ولكن النتي ة املتوقعة يف م ذ هذا الفعل يكن فيه خري لإلسالم واملسلمً ،بل مفسدة كبرية قصد
هبا اإلضرار باملسلمً ،والت سق عليهم ونقل أخبارهم لةعدا  ،فكان موقف رسوذ ا  مرتعاث
لذلك التوقع بنا على هذه املفسدة أن أمر هبدمه وحرقه.
 -2ق يت يت يت يتيتاذ تع يت يت يت يتيتاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) (.)3
وجه الداللة:
إن اجلهاد يف سبيل ا قد فرضه ا سبحانه وتعاىل رغم ميتا فييته ميتن صيتعوبات ومشيتقة ترتتيتب علييته
من فراق األهل واالبتعاد عنهم وإتالف النفوس وغريها من املشاق ،وهذا مينل امليت ذ أو النتي يتة املرتتبيتة
( )1

سورة التوبة ،اآليتً :رقم .112 ،113

( )3

سورة البقرة ،اآلية :رقم .216

( )2

انظر :ابن كنري ،أبو الفدا  ،إمساعيل بن عمر ،تفسير القرآع العظيم ،مرجع سابق ،ص.212/1 ،39
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دراسة تأصيلية

عليتيتى اجلهيتيتاد ،ويعيتيترب عيتيتن جانيتيتب املفاسيتيتد املرتتبيتيتة علييتيته ،وال يت ميتيتن املفيتيترتض أءيتيتا تتعيتيتارض ميتيتع مقاصيتيتد
شرعنا ،إال أنه رغم ذلك حث عليه ديننا احلنيف ورغب إليه ،وذلك ملا فيه من مصلحة تعظم وترجل
على تلك املفاسد ،واملمنلة يف حفيتظ اليت ّدين ،وإظهيتار ق ّيتوة املسيتلمً ،واةافظيتة عليتى األميتن واالسيتتقرار،

ونيل الشهادة عند ا وهو م ذ يتمناه كل مسلم ،فم له هنا مصلحة كربى ترجل أي مفسدة .فكيتان

ميتيتا ترتيتيتب عليتيتى اجلهيتيتاد يف سيتيتبيل ا ذليتيتك امل يت ذ اةميتيتود املتوقيتيتع للقيتيتانمً بيتيته ،وييتيترجل عليتيتى املفاسيتيتد
املتوقعيتيتة نتي يتيتة القييتيتام بيتيته ميتيتن إتيتيتالف اليتيتنفق وف يتراق األهيتيتل ،وذليتيتك ألن أميتيتر اليتيتدين وحفظيتيته أوىل وأهيتيتم.
وكذلك ليتو أخيتذ األميتر بيترتك اجلهيتاد وإينيتار اليتنفق وحفظهيتا وغريهيتا ميتن املشيتاق ،لكيتان ميت ذ ذليتك وهيتو
املتوقع؛ ضيا أمر هذا الدين وضعف األمة اإلسيتالمية واسيتتقوا األعيتدا عليهيتا ،وهيتذه مفسيتدة متوقعيتة
تعلو وتعظم مصلحة احلفاظ على النفق وترك أمر اجلهاد(.)1
ثانياً :األدلة من السنة النبوية:
 -3حديث بول األعرابي:
عن أنق بن مالك أن أعرابياث باذ يف املس د؛ فقاموا إليه؛ فقاذ رسوذ ا ( :ال تزرموه( !)2مث
دعا بدلو من ما فصب عليه)(.)3
وجه الدالله:
هذا األعرايب قد ارتكب حمظوراث بتبوله يف املس د ،فقام إليه الصحابة الكرام لكفه عن مواصله

منكره ،إال أن الرسوذ  قد ءاهم عن ذلك ،وحنهم على تركه( ،)1ويف ذلك أن مفسدة التبوذ
( )1
( )2

انظر :ابن كنري ،أبو الفدا  ،إمساعيل بن عمر ،تفسير القرآع العظيم ،مرجع سابق ،ص.122/1 ،39
زرم :البوذ بالكسر انقطع وأزرمه غريه .ويف احلديث( :ال تزرموه) أي ال تقطعوا عليه بوله .انظر :الرازي ،أبو عبد ا حممد

بن أيب بكر بن عبد القادر ،مختار الصحاح ،مرجع سابق ،ص ،16مادة( :زرم).136/1 ،

( )3أخرجيتيته البخيتيتاري ،أبيتيتو عبيتيتد ا  ،حمميتيتد بيتيتن إمساعييتيتل ،صــحيح البخــاري ،بيتيتاب الرفيتيتق يف األميتيتر كليتيته ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص،23
 ،12/2حديث رقم .6125
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دراسة تأصيلية

وتن يق املس د قد وقعت يف مكان حمدد ،والتدخل لكفه عن ذلك قد يرتتب عليه مفاسد أكرب
وأعظم ،منها :انتشار جناسه البوذ على ايابه وعلى جسمه ،أو قد يصيبه ضرر نتي ة حبق بوله،
فقبلت املفسدة األص ر أمام مفاسد أعظم ومتعددة.

( )1انظيتر :ابيتيتن بطيتاذ أبيتيتو احلسيتن عليتيتي بيتيتن خليتف بيتيتن عبيتد املليتيتك ،شــرح صـحيح البخــاري ،بتحقييتيتق :أبيتو متيتيتيم ياسيتر بيتيتن إبيتراهيم،
ط ،2مكتبة الرشد -الرياض1123 ،هيت.225/9 ،
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 -1الترايص بالكذب لتحقيق مصلحة:
عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف أن أمه أم كنلوم بنت عقبة بن أيب معيط –وكانت من
املهاجرات األوذ الال بايعن الن  ،أخربته أءا مسعت رسوذ ا  وهو يقوذ( :ليق الكذاب
الذي يصلل بً الناس ويقوذ خرياث وينمي خرياث؛ قاذ ابن شهاب( :)1و أمسع يرخآ يف شي را
يقوذ الناس كذب؛ إال يف االث :احلرب ،واإلصالح بً الناس ،وحديث الرجل امرأته ،وحديث املرأة
زوجها)(.)2
وجه الداللة:
إن الكذب من اةرمات ،ولكن جند رسوذ ا  وفق ما ورد يف احلديث قد أجازه يف مواضع
حمددة ،وذلك ملا يرتتب على م ذ الفعل من أضرار ومفاسد تعظم مفسدة الكذب يف حد ذاته،
فم اذ احلرب الذي يستلزم احلرص والدها والتخطيط الذي يدمن االنتصار والتفوق ،را يستدعي
يف أوقات معينة الل و إىل الكذب ،وذلك لتحقيق غاية االنتصار على العدو ،وهو ما يتعارض مع
التزام الصدق ،وذلك ألنه قد يرتتب عليه مفاسد عظيمة تعظم مفسدة القيام بالكذب نفسه؛ ألنه
قد يرتتب عليه هزمية املسلمً وكشف خططهم والقدا عليهم ،وعليه جند أن م ذ الفعل تطلب
سلوك هذا املسلك ،لتحقيق مصلحة أعلى وأرجل وهو انتصار املسلمً على أعدانهم.
وبالتايل جند أن نتي ة امل ذ املتوقع من التزام الصدق وعدم الكذب قد يرتتب علييته مفسيتدة أعظيتم،
ونفيتيتق األميتيتر يف التصيتيتاو بيتيتً املسيتيتلمً وفيتيتض أج يتوا اخلصيتيتام والنزاعيتيتات بييتيتنهم ريتيتا يرتتيتيتب عليهيتيتا اخليتيتري
لل ميع ،وذلك ألن القيام بعكق ذليتك يكيتون م ليته مفاسيتد أعظيتم رنليتة يف اخلالفيتات والعيتداوت بيتً
النيتيتاس ،وتفوييتيتت مصيتيتلحة أكيتيترب يف مشيتيتل املسيتيتلمً ومتاسيتيتكهم ،وكيتيتذلك يف عالقيتيتة الرجيتيتل بيتيتاملرأة أو
العكق ،فرن الرتخيآ هنا شر حفاظاث على مصلحة األسرة ونز بيتذور الشيتقاق واالخيتتالف ،واليتذي
( )1حممد بن مسلم بن عبيد ا بن عبد ا بن شهاب بن عبد ا بن احلارث بن ُزهرة ،ويُكىن أبا بكر ،وتويف يف شهر رمدان
ليمر مار فيدعو له .انظر :الربي ،حممد بن
سنة أربع وعشرين ومئة ،وهو ابن اانتً وسبعً سنة ،ودافن على قارعة الطريق مباله َّ
أيب بكر االنصاري التلمساي ،الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة ،د.ط ،د.ت.25/1 ،

( )2أخرجه اإلمام مسلم ،أبو احلسيتن مسيتلم بيتن احل يتاج ،صـحيح مسـلم ،بيتاب حتيترو الكيتذب وبييتان ميتا يبيتاح منيته ،مرجيتع سيتابق،
ص ،2111/1 ،23حديث رقم.2615 :
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قد يرتتب عليه هدم أسرة بكاملها وتشريد أفرادهيتا ،فكيتان الرتخيتيآ بالكيتذب واليتذي يعتيترب مفسيتدة يف
حيتيتد ذاتيتيته ،ألن امليت ذ املتوقيتيتع بيتيتالتزام الصيتيتدق يف أي خيتيتالف قيتيتد ينشيتيتأ أو مشيتيتاكل تنيتيتتج قيتيتد يرتتيتيتب علييتيته
مفسيتيتدة تعظيتيتم مفسيتيتدة الكيتيتذب ،فكانيتيتت املصيتيتلحة مقتديتيتية إتيانيتيته (الك يتذب) لتحقييتيتق هيتيتدف أعظ يتيتم
ومصلحة أرجل يف احلفاظ على كيان هذه األسرة واستمرارها(.)1
وقد ورد يف ذلك ":الكذب مفسدة حمرمة إال أن يكون فيه جلب مصيتلحة أو در مفسيتدة ،في يتوز
تارة ،وجيب أخرى وله أمنليتة :أحيتدها :أن يكيتذب لزوجتيته إلصيتالحها وحسيتن عشيترفا في يتوز ألن قيتبل
الكذب الذي ال يدر وال ينفع يسري ،فرذا تدمن مصلحة تربو على قبحيته أبيتيل اإلقيتدام علييته حتصيتيال
لتلك املصلحة ،وكذلك الكذب لإلصالح بً الناس وهو أوىل باجلواز لعموم مصلحته"(.)2
ثالثاً :األدلة من فقه الصحابة:
 -3قتل الجماعة بالواحد:

األحكام الواردة يف القصاص يكون وفق ما ورد يف قوذ ا -عز وجل:-

(ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ)(.)3
وجه الدالله:
حكم القصاص املقرر يف اآلية السابقة هو ما أقره الشر نتي ة إزهاق نفق أو إحلاق أذى بأي
شكل من األشكاذ ،أما يف حالة التعدد؛ فيكون هناك أكنر من شخآ يشرتكوا يف إزهاق نفق،
فن د حكم ذلك قد استشف من اجتهاد الصحابة ،الذي ظهر فيه قاعدة اعتبار امل الت ،وذلك
برجل
فيما رواه سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب -رضي ا عنه -قتل نفراث مخسة أو سبعة ُ
قتلوه قتل غيلة( ،)1وقاذ" :لو متاأل عليه أهل صنعا لقتلتهم عيعاث"(.)1
( )1

انظيتيتر :النيتيتووي ،أبيتيتو زكرييتيتا حمييتيتي اليتيتدين حييتيتىي بيتيتن شيتيترف ،المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص،23

 ،153/16حديث رقم .2615
( )2
( )3

العز بن عبد السالم ،أبو حممد عز الدين عبد العزيز ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،مرجع سابق ،ص.112/1 ،61

سورة املاندة ،جز من اآلية :رقم .15

( )1غيل يتيتة :خدع يتيته ف يتيتذهب ب يتيته إىل موض يتيتع فقتل يتيته ،انظ يتيتر :الفريوزاب يتيتادي ،حمم يتيتد ب يتيتن يعق يتيتوب ،القـ ــاموس المحـ ــيط ،د.ط ،د.ت،
.1311/1
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فكان اجتهاد اخلليفة عمر بن اخلطاب -رضي ا عنه -مبنياث على النظر إىل م ذ هذا الفعل
الذي يتعلق مبصلحة استوجبت ذلك النظر ،حا ال يتذر من ورا ذلك تكرار هذا األمر ،ويعُتقد أن
اشرتاك أكنر من شخآ يف قتل شخآ واحد قد يرتتب عليه ضيا حق املقتوذ؛ لعدم إمكانية

حتديد شخآ القاتل وتش يع التعاون على اإلمث والعدوان ،واالستهانة حبدود ا  ،وما يرتتب على
ذلك من مفاسد عظيمة( ،)2ولقد جا يف قتل اجلماعة بالواحد" :فلو تقتل اجلماعة بالواحد لتذر
الناس إىل القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد باجلماعة"(.)3
إذن جند أن م ذ الفعل قد ترتب عليه اختالف احلكم الشرعي املقرر يف األصل ،نتي ة توقع ترتب
عليه اختالف م ذ الفعل ،فكان بناوه وفقاث ملقتديات املصلحة املقصودة يف حفظ النفق ،ومنع
تكرار هذا األمر الذي استحدث وكان سبباث يف قدا عمر -رضي ا عنه.-

( )1البيهقي ،أمحد بن احلسً بن علي بن موسى ،السنن الكبر للبيهقـي ،بتحقييتق :حمميتد عبيتد القيتادر عطيتا ،ط ،3دار الكتيتب
العلمية -بريوت1121 ،هيت ،حديث رقم .33/2 ،15933 :حديث صحيل ،أخرجه مالك يف املوطأ .231/2
( )2

انظر :السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبارات المآالت ومراعاة ، ...مرجع سابق ،ص ،61ص.162 ،161

( )3انظ يتيتر :الق يتيترط ،،أب يتيتو الولي يتيتد ،حمم يتيتد ب يتيتن أمح يتيتد ب يتيتن حمم يتيتد ،بداي ــة المجته ــد ونهاي ــة المقتص ــد ،كت يتيتاب القص يتيتاص ،د.ط ،دار
احلديث -القاهرة1125 ،هيت ،ص.122/1
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 -1إيقاع الطالق الثالث ٍ
بلفظ واحد:
عن ابن عباس -رضي ا عنهما -أنه قاذ( :كان الطالق النالث على عهد رسوذ ا  وأيب
بكر وسنتً من خالفة عمر -رضي ا عنهما -طالق النالث واحدة ،فقاذ عمر بن اخلطاب :إ ّن
النّاس قد استع لوا يف أمر كانت م فيه أناة ،فلو أمديناه عليهم؛ فأمداهُ عليهم)(.)1
وجه الدالله:

أمر الطالق أمر عظيم؛ فتنتهي به الزوجية ويرتتب عليه ااار عظيمة ،سوا يف حق الزوج أو
الزوجة ،لذا شرعه ا سبحانه وتعاىل يف حاذ استحالة العشرة بً الزوجً ،والتفريق بينهما
باملعروف ،فكان مشروعيته يف زمان الرسوذ الكرو  وأيب بكر -رضي ا عنه -ومدة من خالفة
عمر -رضي ا عنه -أن يقع لفظ الطالق بتكراره االااث طلقة واحدة ،ولكن عندما رأى سيدنا عمر
رضي ا عنه -تتابع النّاس فيه ،أمداه وأجازه عليهم ،واعتربه بلفظ واحد ،والذي عاش به تالعبهمملا رأى فيه مصلحة راجحة ،تستدعي منهم احلذر واالحتياط ،فكان نتي ة امل ذ املرتتب على سو
االستخدام؛ أن أمدى حكمه فيهم بريقا الطالق بلفظ واحد(.)2

( )1

أخرجيتيته اإلم يتيتام مس يتيتلم ،أبيتيتو احلس يتيتن ،مس يتيتلم بيتيتن احل يتيتاج ،ص ــحيح مس ــلم ، ،ب يتيتاب :طيتيتالق ال يتيتنالث ،مرج يتيتع س يتيتابق ،ص،23

 ،1199/2حديث رقم.1132 :
( )2

انظر :السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج ،....مرجع سابق ،ص ،61ص.166
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موقف الفقهاء من مبدأ األاذ بقاعدة اعتبار المآالت:
ونعرض مواقف هؤال الفقها من مبدأ األخذ بقاعدة اعتبار امل الت من خالذ أقديتهم يف
املسانل املعروضة بقواعد هي معربة عن مبدأ اعتبار امل الت ،وأجروها يف مسانلهم ولكن مبعان
أخرى:
 االستحساع:
االستحســاع لغــة :االستحسيتيتان عليتيتى وزن اسيتيتتفعاذ ،ميتيتن احلسيتيتن ،وهيتيتو عيتيتد الشيتيتي حسيتيتناث عليتيتى ضيتيتد
االستقباح ،يقاذ :استحسنت كذا ..أي اعتقدته حسناث( .)1ويقاذ أيداث :هذا را استحسيتنه املسيتلمون،
أي ريتيتا عيتيتدوه حسيتيتناث ،وقيتيتد يطليتيتق عليتيتى ميتيتا يه يتواه اإلنسيتيتان وميييتيتل إلي يته وإن كيتيتان مسيتيتتقبحاث عنيتيتد غيتيتريه(.)2
ويطلق على ما مييل إليه اإلنسان من الصور واملعاي(.)3

وقد ورد يف القران الكرو؛ قوله تعاىل( :ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ) (.)1
وورد عن عبد ا بن عمرو أن رسوذ ا  قاذ يف جلق( :أال أخربكم بأحبكم إيل وأقربكم م
جلسا يوم القيامة؟) -االث مرات يقو ا -قلنا :بلى يا رسوذ ا قاذ( :أحسنكم أخالقا )(.)5

االستحساع اصطالحاً :اختلف الفقها يف تعريف االستحسان ،فعُرف" :إنه دليل ينقدح يف
نفق اجملتهد يعسر عليه التعبري عنه"( .)6وهذا التعريف يتعارض مع ما هو متطلب من األدلة والقواعد

( )1

انظر :جمع الل ة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط ،مرجع سابق ،ص  ،131/1 ،62وانظر :اآلمدي ،أبو احلسن علي بيتن

أيب عليتيتي بيتيتن حمميتيتد بيتيتن سيتيتا  ،اإلحكــام فــي أصــول األحكــام ،بتحقييتيتق :عبيتيتد اليتيترزاق عفيفيتيتي ،د.ط ،املكتيتيتب اإلسيتيتالمي ،بيتيتريوت-

لبنان ،162/1 ،وانظر :السرخسيتي ،أبيتو بكيتر حمميتد بيتن أمحيتد بيتن أيب سيتهل ،أصـول الفقـه ،ط ،1دار الكتيتاب العلمييتة -بيتريوت-
لبنان1111،هيت.211/2 ،

( )2
( )3

انظر :زيدان ،عبد الكرو ،الوجيز في أصول الفقه ،ط ،6مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع 1923 ،ص.231
انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لساع العرب ،مرجع سابق ،ص( ،13مادة :حسن).111/13 ،

( )1

سورة الزمر ،جز من اآليتً :رقم .12 ،13

( )5

أخرجه ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد ،صحيح ابن حباع ،بتحقيق :شعيب األرنؤوط ،ط ،2مؤسسة

الرسالة ،بريوت1111 ،هيت ،235/2 ،حديث رقم ،125 :قاذ شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.

( )6

التفتازاي ،سعد الدين مسعود بن عمر ،شرح التلويح على التوضيح ،ط.د ،مكتبة صبيل مبصر ،ت.د.163/2 ،
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ال جيب أن تكون قانمة على االندباط والتحديد ،وليق على ما يقدح يف نفق اجملتهد بال معيار
وال ضابط.
وعُرف بأنه" :ما يستحسنه اجملتهد بعقله"( .)1هذا التعريف يشري إىل االستحسان الذي يسلكه
اجملتهد يكون قانماث على ما يهديه إليه عقله ويقبله ،يف حً جيب أن تكون مرجعية االستحسان إىل
القواعد واألدلة العامة.
"العدوذ حبك ِم املسألِة عن نظانرها لدليل خاص من كتاب أو ُسنّة"( ،)2وهذا
وعُرف كذلك:
ُ
التعريف يعود للحنابلة وأعتقد أنه تعريف يزيد يف البيان والوضوح للمسانل الذي حيددها أو خيصصها
والعدوذ هبا عن منيالفا من أجل ،نتي ة دليل خاص من كتاب أو سنة ،وهذا ما يسمى عند
()3
الرت ّخآ؛
األصوليون بتخصيآ العام  .وكذلك بأنه" :إينار ترك الدليل على طريق االستننا و ّ
ض به يف بعض مقتدياته"( .)1وهذا تعريف يتسم بالدقة واإليداح حلقيقة
ملعارضة ما ييتُ َع َار ُ
االستحسان ،ورجو املسألة إىل تعارض مقتديات املصاو واملفاسد؛ ال هي حمل االجتهاد
االستحساي( .)5وهو التعريف الذي مييل إليه الباحث لكونه تعريفاث جامعاث ومانعاث حلقيقة االستحسان.

( )1

ال زايل ،أبو حامد حممد بن حممد ،المستصفى ،بتحقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف ،ط ،1دار الكتب العلمية -بيتريوت،

1113هيت.131/1،
( )2

ابن قدامة ،موفق الدين ،عبد ا بن أمحيتد ،روضـة الناضـر ،بتحقييتق :اليتدكتور عبيتد العزييتز عبيتد اليترمحن السيتعيد ،ط ،2جامعيتة

اإلمام حممد بن سعود ،الرياض1399 ،هيت.163/1 ،

( )3

انظر :ابن قدامة ،موفق الدين ،عبد ا بن أمحد ،روضة الناظر ،املرجع السابق.163/1 ،

( )5

انظر :السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج ، ...مرجع سابق ،ص ،61ص.291

( )1

الشاط ،،إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص .212-213/1 ،12
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حجية االستحساع وموقف الفقهاء منها:
أوالً :تحرير محل النزاع في حجية االستحساع:
إ ّن مذاهب الفقها األربعة سوا رن اعتربوا االستحسان أصالث تشريعياث واحت وا به ،أم رّن أنكروه
خيتلفوا فيه علة ،وبنوا الكنري من الفرو عليه ،ولكنهم اختلفوا يف درجه تطبيقه ،فكان أكنرهم
األحناف ،ويليهم املالكية مث احلنابلة والشافعية ،فاالستحسان من األصوذ العامة يف وضع األحكام
والتكاليف ،وهو ما يظهر أنه ال خيرج عن مقتدى األدلة ،وهو بذلك أقوى من القياس؛ ألن القياس
يرجع إىل مدمون نآ واحد أو عدة نصوص ،االف االستحسان فهو أصل من األصوذ العامة،
يكاد ال حيصى بالنصوص والشواهد الدالة عليه.
ثانياً :أاتالف العلماء في حجية هذا األصل:
المؤيدوع وأدلتهم:
رأوا أن االستحسان ح ة شرعية ،وهم احلنفية واملالكية واحلنابلة ،وذهب هذا الفريق يف استدالله
إىل ايتً من كتاب ا تعاىل ،قاذ تعاىل(:ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)(.)1
وقاذ تعاىل( :ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) (.)2
ومن السنة النبوية فقوله ( :ما راه املسلمون فهو عند ا حسن)(.)3
كذلك استدال م باإلعا  ،برتك القياس يف مسألة النعقاد اإلعا على غري ما يؤدي إليه،
كمسألة االستصنا  ،واستدال م به يف حاذ الدرورة؛ كمسألة تطهري احلياض واآلبار واألواي(.)1
( )1سورة الزمر :جز من اآلية :رقم .12
( )2سورة الزمر :جز من اآلية :رقم .55
( )3جيتيتز ميتيتن حيتيتديث رواه أمحيتيتد عيتيتن ابيتيتن مسيتيتعود بلفيتيتظ أن ا نظيتيتر يف قليتيتوب عبيتيتاده فاختيتيتار حمميتيتدا  فبعنيتيته برسيتيتالته ،مث نظيتيتر يف
قلوب العباد فاختار له أصحابا ف علهم أنصار دينه ووزرا نبييته ،فميتا راه املسيتلمون حسيتنا فهيتو عنيتد ا حسيتن ،وميتا راه املسيتلمون
قبيحا فهو عند ا قبيل .قاذ الع لوي يف كشف اخلفا  :وهيتو موقيتوف حسيتن ،مث نقيتل عيتن احليتافظ ابيتن عبيتد اليترب أنيته روي مرفوعيتا
عن أنق برسناد ساقط ،واألصل وقفه على ابن مسعود .انظر :اآلمدي :أبو احلسن سيتيد اليتدين عليتي بيتن أيب عليتي ،اإلحكـام فـي

أصول األحكام ،مرجع سابق ،ص.156/1 ،95

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

91

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

المنكروع وأدلتهم:
يروا أن االستحسان ح ة شرعية ،وهم الشافعية والظاهرية ،وذهب هذا الفريق يف استدالله إىل
وجوب التمسك بالكتاب والسنة ،وإنكار اعتبار العقل مصدراث للتشريع ،ف ا عن الشافعي يف
"الرسالة" ،فقاذ" :االستحسان تلذذ"( ،)2فلو جاز االستحسان يف الدين لكل شخآ جلاز ذلك
ألهل العقوذ من غري أهل العلم ،وجلاز أن خيرج كل شخآ لنفسه شرعاث ،وهو ما ال يستقيم مع
صحيل الدين.
وكذلك ابن حزم قاذ" :وحنن نقوذ ملن قاذ باالستحسان ما الفرق بً ما استحسنت أنت
واستقبحه غريك وبً ما استحسنه غريك واستقبحته أنت وما الذي جعل أحد السبيلً أوىل باحلق
من اآلخر وهذا ما ال انفكاك منه وبا تعاىل"(.)3
ونذكر على سبيل المثال:
األحنــاف :اشيتيتتهر عيتيتنهم االعتميتيتاد يف مسيتيتانلهم عليتيتى االستحسيتيتان والتعوييتيتل علييتيته ،ورد يف ذليتيتك:
"وإذا ميتيتات أحيت ُيتد الشيتيتركا يف البدنيتيتة أو األضيتيتحية ،فرضيتيتي وارايتُيته أن ييتيتذحبها معهيتيتم عيتيتن امليّيتيتت ،أج يتزأهم
وهيتيتو االستحسيتيتان ،ويف القييتيتاس ال جييتيتوز ،أل ّن املييتيتت إذا ييتُيتوص بيتيتأن ييتُيتذبل عنيتيته؛ فقيتيتد انقطيتيتع حكيتيتم
ارث يقصيتد التقيترب بذحبيته عيتن نفسيته ،فخيترج ذليتك القيتدر
القربة عن نصيبه ،فصيتار مريااثيتا لوارايته ،واليتو ُ
من أن يكون قربة ،وهيتذا؛ ألن التقيترب باليتذبل تقيترب بطرييتق اإلتيتالف ،وذليتك ال جييتوز عيتن املييتت ب يتري
أمره كالعتق ،ولكنه استحسيتن ،فقيتاذ :جييتوز؛ ألن املقصيتود هيتو التقيترب ،وتقيترب اليتوارث بالتصيتدق عيتن
ِ
يوص به"(.)1
امليت صحيل وإن

( )1

انظر :البزدوي ،عبد العزيز بن أمحد بن حممد ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،مرجع سابق ،ص.5/1 ،13

( )3

ابن حزم ،أبو حممد ،علي بن أمحد ،اإلحكام في أصول األحكام ،مرجع سابق ،ص.21/6 ،61

( )2

الشافعي ،أبو عبد ا حممد بن إدريق ،الرسالة ،حتقيق :أمحد شاكر ،ط ،1مكتبة احلل ،،مصر1352 ،هيت.513/1 ،

( )1السرخسي ،أيب بكيتر حمميتد بيتن أمحيتد بيتن أيب سيتهل ،المبسـوط ،بتحقييتق :خلييتل حميتي اليتدين امليتيق ،ط ،1دار الفكيتر للطباعيتة
والنشر والتوزيع – بريوت1121 ،هيت.253/1 ،
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المالكيــة :فقيتيتد اعتيتيتربوا االستحسيتيتان ونظيتيتروا إلييتيته باعتبيتيتاره أص يتالث تشيتريعياث ،وورد عيتيتنهم ميتيتا ييتيتدذ عليتيتى
()1
فمما ورد عن اإلميتام ماليتك أنيته قيتاذ ":االستحسيتا ُن تسيتعة أعشيتار العليتم ،ورواه أصيتبغ
مكانته لديهمّ ،
عن ابن القاسم عن مالك ،وقاذ أصبغ يف االستحسان قد يكون أغلب من القياس"(.)2
خصيتيتآ بيعهيتيتا ميتيتن بييتيتع
فقيتيتد عميتيتل اإلميتيتام ماليتيتك يف مسيتيتألة (بييتيتع العراييتيتا) بيتيتأقوى ال يت ّدليلً ،حييتيتث ّ

الرطب بالتّمر ،فقاذ" :العرايا يف النخل ويف عيع النمار كلها"(.)3

فاتفاق اجلمهور على جوازه يف التمر ،حبيث يبا برطب عليتى رووس النخيتل .إال أءيتم اختلفيتوا فيميتا

عداه ،فأجازه اإلمام مالك يف عيع النمار( ،)1و جيزه يف غري النخيل كما هو املشيتهور عنيتد احلنابليتة(،)5
أو جيزه يف النخيل والعنب دون سانر النمار كما عند الشافعية(.)6
الشافعية :رغيتم ميتا عيترف عيتن الشيتافعية يف إنكيتارهم لالستحسيتان لتمسيتكهم يف ح ييتتهم بالكتيتاب
والسيتيتنة والقييتيتاس ،إال أنيتيته ميتيتع ذليتيتك ورد أءيتيتم أخيتيتذوا بيتيته ميتيتن حييتيتث املعيتيتىن ،رغيتيتم إنكيتيتارهم ليتيته ميتيتن حييتيتث
االسم.
فقد نقل عن الشافعي أنّه قاذ" :أستحسن يف املتعة( ،)3أن تقدر االاً درهاث"(.)1

( )1أبو عبد ا أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الفقيه املالك املصري؛ تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب ،وتويف يوم األحد
ألربع بقً من شواذ سنة مخق وعشرين ومانتً ،وقيل :سنة ست وعشرين ،وقيل :سنة عشرين ،رمحه ا تعاىل .انظر :ابن
خلكان ،أبو العباس مشق الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر ،وفيات األعياع وأنباء أبناء الزماع ،مرجع سابق ،ص،55

.211/1
( )2

القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريق ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.116/1 ،33

( )1

انظر :اإلمام مالك بن أنق بن مالك بن عامر ،المدونة ،املرجع السابق.221/3 ،

( )6

انظر :املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد ،الحاوي في الفقه الشافعي ،مرجع سابق ،ص.213/5 ،61

( )3

اإلمام مالك بن أنق بن مالك بن عامر ،المدونة ،مرجع سابق ،ص.221/3 ،33

( )5

انظر :ابن قدامه ،أبو حممد موفق الدين عبد ا بن أمحد بن حممد ،المغني ،د.ط ،مكتبة القاهرة1322 ،هيت.51/1 ،

( )3قيتوذ الشيتيتافعي" :وأستحسيتيتن يف املتعيتيتة" أوضيتيتحه الصيتيترييف يف شيتيترح الرســالة ،فقيتيتاذ :إ يتيتا اسيتيتتحب الفديتيتل ،و يوجبيتيته ،وإ يتيتا ينكيتيتر
القدا باالستحسان فأما أن يستحب الكرم والزيادة فال ينكر.
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وقاذ يف ذلك اإلمام اجلوي " :ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أيب حنيفة إىل اعتماد االستدالذ،
وإن يستند إىل حكم متفق عليه يف أصل ،ولكنه ال يست ُيز النأي والبعد واإلفراط ،وإ ا يسوغ
تعليق األحكام مبصاو يراها شبيهة باملصاو املعتربة وفاقاث؛ وباملصاو املستندة إىل أحكام اابتة
األصوذ؛ قارة يف الشريعة"(.)2
الحنابلة :ف ا عنهم أنه كان معترباث لديهم ،وجا يف ذلك"قاذ ابن مفلل( :)3أطلق أمحد القوذ به
يف مواضع ،قلت :قاذ يف رواية امليموي( :)1استحسن أنه يتيمم لكل صالة ،والقياس :أنه مبنزلة املا
حا حيدث أو جيد املا "(.)5
الظاهريــة :وعيتيترف عيتيتنهم إنكيتيتارهم لالستحسيتيتان إنكيتيتاراث شيتيتديداث ،قيتيتاذ ابيتيتن حيتيتزم" :واحليتيتق حيتيتق وإن
اسيتيتتقبحه النيتيتاس ،والباطيتيتل باطيتيتل وإن استحسيتيتنه النيتيتاس ،فصيتيتل أن االستحسيتيتان شيتيتهوة واتبيتيتا للهيتيتوى
وضالذ ،وبا –تعاىل -نعوذ من اخلذالن"(.)6

( )1

الزركشي ،أبو عبد ا حممد بن بن هبادر ،البحـر المحـيط فـي أصـول الفقـه ،مرجيتع سيتابق ،ص .391/1 ،31ولقيتد حبنيتت

عن قوذ اإلمام الشافعي يف كتبه األصليّة :األم ،اإلمال  ،خمتصر املزي ،فلم أجده.

( )2

اجليتوي  ،أبيتو املعيتيتايل عبيتد املليتك بيتيتن عبيتد ا بيتن يوسيتيتف ،البرهـاع فــي أصـول الفقـه ،بتحقييتيتق :صيتالح بيتن حمميتيتد بيتن عويديتيتة،

ط ،1دار الكتب العلمية – بريوت1112 ،هيت.161/2 ،
( )3
يتقي ،أبيتيتو إسيتيتحاق ،برهيتيتان اليتيتدين :شيتيتيخ احلنابليتيتة يف عصيتيتره .ميتيتن مصيتيتنفاته:
إبيتراهيم بيتيتن حمميتيتد بيتيتن مفليتيتل اليترامي األصيتيتل ،الدمشيت ّ

(طبقات أصحاب اإلمـام أحمـد و(كتـاب المالئكـة  ،وتليتف أكنيتر كتبيته يف فتنيتة تيميتور بدمشيتق .وليتد  319ه يت ،وتيتويف 213هيتيت.

انظر :الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،مرجع سابق ،ص.61/1 ،13
( )1إبراهيم بن حممد بن عيسى ،أبو إسحاق ،برهان الدين امليموي :عارف بالتفسري واحلديث ،من أهل مصر ،من تصانيفه:
(حاشية) على تفسري البيداوي ،و (العطايا الرحمانية ،بحل رموز المواهب اللدنية  -خ  ،ولد 991هيت ،وتويف 1139هيت.
انظر :الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،املرجع السابق.63/1 ،

( )5

املرداوي ،أبو احلسن علي بن سليمان ،التحبيـر شـرح التحريـر ،بتحقييتق :عبيتد اليترمحن اجليتربين ،عيتوض القيتري ،أمحيتد السيتراح،

ط ،1مكتبة الراشد ،الرياض1121 ،هيت.3212/2 .

( )6

ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ،اإلحكام في أصول األحكام ،مرجع سابق ،ص.13/6 ،61
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المناقشة والترجيح:
بنا على ما سبق من أقواذ كل من املؤييتدين واملنكيترين يتديتل للباحيتث وييترتجل لدييته ميتا ذهيتب إلييته
املؤييتيتدين باعتبيتيتار االستحسيتيتان مصيتيتدر ميتيتن مصيتيتادر التش يتريع ،أميتيتا املنك يترين اليتيتذين أنكيتيتروا اعتبيتيتار العقيتيتل
كمص يتيتدر م يتيتن مص يتيتادر التش يتريع ،وأن يتيته ال جي يتيتوز اخل يتيتروج يف اس يتيتتدال م ع يتيتن الكت يتيتاب والس يتيتنة ،جن يتيتد رغ يتيتم
ذكرهم واعتمادهم ليتذلك ،أءيتم ذهبيتوا يف مواضيتع أخيترى وأقيتروه ،وهيتو ميتا يتديتل ميتن خيتالذ اجتهيتادات
علما الشافعية؛ كاإلمام القفاذ الذي قاذ" :إن كان املراد باالستحسيتان ميتا دذ علييته األصيتوذ ملعانيهيتا
يتبل يف اليتيتوهم
فهيتيتو حسيتيتن ،لقييتيتام احل يتيتة بيتيته وحتسيتيتً اليتيتدالنل ،فهيتيتذا ال ننكيتيتره ونقيتيتوذ بيتيته ،وإن كيتيتان ميتيتا يقيت ُ
م يتيتن اس يتيتتقباح الش يتيتي واستحس يتيتانه حب يتيتة دلّيتيتت علي يتيته م يتيتن أص يتيتل ونظ يتيتري فه يتيتو حمظ يتيتور ،والق يتيتوذ ب يتيته غ يتيتري
سانغ"(.)1
وما نقل عن الشافعي رمحيته ا مبيتا يفييتد أخيتذه باالستحسيتان؛ واليتذي سيتبق ذكيتره ،قيتاذ" :أستحسيتن
يف املتعة( ،)2أن تقدر االاً درهيتاث"( .)3فيتأين اليتدليل يف ذليتك ميتن الكتيتاب والسيتنة كميتا يشيترتط ،وهيتو ميتا
يع أن االستحسان ميتن األصيتوذ املعنوييتة العاميتة اليتذي يليتزم األخيتذ هبيتا يف اسيتتنباط األحكيتام وتنزيلهيتا،
وذلك ألن القياس يرجع إىل مدمونه نآ واحد ،بينما االستحسان باعبتيتاره أصيتل معنيتوي عيتام يؤكيتده
الكنري من النصوص والشواهد را جيعله أقوى يف االعتبار من القياس وأوىل(.)1

( )1

الزركشي ،أبو عبد ا بدر الدين حممد بن هبادر  ،البحر المحيط في أصول الفقه ،مرجع سابق ،ص.91/6 ،31

( )2قيتوذ الشيتيتافعي" :وأستحسيتيتن يف املتعيتيتة" أوضيتيتحه الصيتيترييف يف شيتيترح الرســالة ،فقيتيتاذ :إ يتيتا اسيتيتتحب الفديتيتل ،و يوجبيتيته ،وإ يتيتا ينكيتيتر
القدا باالستحسان فأما أن يستحب الكرم والزيادة فال ينكر.
( )3

الزركشي ،أبو عبد ا حممد بن بن هبادر ،البحـر المحـيط فـي أصـول الفقـه ،مرجيتع سيتابق ،ص .391/1 ،31ولقيتد حبنيتت

عن قوذ اإلمام الشافعي يف كتبه األصليّة :األم ،اإلمال  ،خمتصر املزي ،فلم أجده.

( )1

انظر :السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبارات المآالت ومراعاة نتائج التصرفات ،مرجع سابق ،ص ،61ص319
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ارتباط االستحساع باعتبار المآالت:
إن قاعيتيتدة االستحسيتيتان تعيتيتاش األح يتواذ االسيتيتتننانية ال يت تسيتيتتلزم اجتهيتيتاد حيقيتيتق املقاصيتيتد الش يتيترعية،
وحتقيق التوافق بً ال ايات املقصوده شرعاث وبً وسانلها من األحكام والتكيتاليف ،باالجتهيتاد الفقهيتي
لتحقيق العدالة ومصلحة املكلفً.
فاالستحس يتيتان كمس يتيتلك أس يتيتتنناني راعت يتيته الش يتريعة اإلس يتيتالمية ،حفظ يتاث ملص يتيتاو العب يتيتاد ودف يتيتع املفاس يتيتد
عيتيتنهم ،قيتيتاذ العيتيتز بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم -رمحيتيته ا " :-اعليتيتم أ ّن ا شيتيتر لعبيتيتاده السيتيتعي يف حتصيتيتيل مصيتيتاو

عاجليتيتة واجليتيته؛ جتميتيتع كيتيتل قاعيتيتدة منهيتيتا عليتيتة واحيتيتدة ،مث اسيتيتتنىن منهيتيتا ميتيتا يف مالبسيتيتته مشيتيتقة شيتيتديدة؛ أو
مفسيتيتدة تُيتيترب عليتيتى تليتيتك املصيتيتاو ،وكيتيتذلك شيتيتر يتيتم السيتيتعي يف در مفاسيتيتد يف اليتيتدارين أو يف أحيتيتدها
جتمع كل قاعدة منها علة واحدة ،مث اسيتتننى منهيتا ميتا يف اجتنابيته مشيتقة شيتديدة أو مصيتلحة تُيترب عليتى
تلك املفاسد ،وكل ذلك رمحة بعباده ،ونظر م ورفق؛ ويعرب عن ذليتك كليته مبيتا خيتالف القييتاس ،وذليتك
جار يف العبادات واملعاوضات وسانر التّصرفّات"(.)1
وهيتيتو ميتيتا يع يت أن االستحسيتيتان يراعيتيتي امل يت ذ املتوقيتيتع يف أي مسيتيتألة بالتيسيتيتري وعيتيتدم املشيتيتقة ،وحتقييتيتق
املصاو ودر املفاسد ال قد ترتتيتب يف امليت الت املتوقيتع حيتدواها ،وهيتو ميتا يتوافيتق ميتع روح الشيتريعة اليت
تسيتيتتهدف حتقييتيتق مقاصيتيتدها ،برتاحيتيتة ذليتيتك النظيتيتر االسيتيتتنناني اليتيتذي مينليتيته االستحسيتيتان ،وقيتيتد ال حيققيتيته
القييتاس بيتيترنزاذ أحكيتيتام ال تتناسيتيتب أقديتيتها ميتيتع امليت الت املتوقعيتيتة ،فتقيتيتع املشيتقة واحليتيترج وهيتيتو ميتيتا يتعيتيتارض
مع املقاصد وال ايات ال استهدفها الشار (.)2
 قاعدة سد الذرائع:
وميكن الرجو إىل ما سبق اإلشارة إليه يف سد الذرانع ،وذلك باعتبار أن سد الذرانع أحد القواعيتد
ال تفرعت من قاعدة اعتبار امل ذ ،وذلك لعدم التكرار(.)3

( )1
( )2
( )3

العز بن عبد السالم ،أبو حممد عز الدين عبد العزيز ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،مرجع سابق ،ص.132/2 ،61

انظر :السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات ،مرجع سابق،ص ،61ص.311
ميكن الرجو يف ذلك بالتفصيل إىل املبحث األوذ من الفصل األوذ يف الباب الناي ،ص.61
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ارتباط الذرائع بمبدأ اعتبار المآالت:
تتفر قاعدة الذرانع من أصل امل الت ،وذلك حبفاظها على املصاو املعتربة يف حاذ إذا ترتب عليتى
إجرا القواعد الشيترعية إىل رجحيتان املفاسيتد واألضيترار عليتى املصيتاو امليترادة ميتن األحكيتام االصيتلية .وهيتو
ميتيتا مينيتيتل دور إجرانيتيتي لقاعيتيتدة اليتيتذرانع يف تكيييتيتف واقيتيتع املسيتيتألة ميتيتن خيتيتالذ النظيتيتر إىل املالبسيتيتات الطارنيتيتة
والعواض املقارنة للنوازذ يف وقت تكن موجودة أانا تشريع األحكام األصلية.
يتآ علييته
وهو ما ال ينحصر اجتهاده يف نطاق املصاو املرسلة واملناسبات املعقولة ،بل يكون فيما نُ َّ

إذا أدى تطبيقيته إىل ميت الت يقيتيتع هبيتيتا الديترر ،ريتيتا يعيت اصيتيتطدامها باملقاصيتد الديتيترورية أو احلاجييتيتة ،وميتيتن
أظهيتيتر ميتيتا يعيتيترب عيتيتن ذليتيتك ميتيتا ورد عيتيتن عميتيتر بيتيتن اخلطيتيتاب يف عيتيتام اجملاعيتيتة ميتيتن منيتيتع إقاميتيتة حيتيتد القطيتيتع يف
السرقة()1؛ وذلك العتبار الظروف ال كانت قانمة يف ذلك الوقت وتبصراث منهيتا مبيتا سيتوف يفديتي إلييته
إج يترا احلك يتيتم الش يتيترعي املتمن يتيتل يف إقام يتيتة احل يتيتد عل يتيتى الرعي يتيتة م يتيتن اض يترار يف امل يت ذ يف ح يتيتاذ إه يتيتاذ تل يتيتك
املالبسات والظروف.
وهيتيتو ميتيتا يعيتيترب عيتيتن مديتيتمون وارتبيتيتاط هيتيتذه القاعيتيتدة –سيتيتد اليتيتذرانع -بامليت الت املتوقعيتيتة اليت ينيتيتتج عنهيتيتا
الديتيترر واملفسيتيتدة؛ ريتيتا يتعيتيتارض ميتيتع املقاصيتيتد املرجيتيتوة .وال يت تعتيتيترب منيتيتاط املصيتيتاو املعتيتيتربة واليتيتذي يتطليتيتب
العمل عليتى سيتد كيتل السيتبل املؤدييتة إىل أي تصيترف يرتتيتب علييته إخيتالذ واصيتطدام باملقاصيتد اليت راعهيتا
الشار احلكيم من خالذ النظر إىل تلك النتانج املرتتبة وهو ما مينل جاذ ارتباط الذرانع بامل الت(.)2

 قاعدة الحيل:

يتذق
يتاذ حي ُ
احليل :عع حيليتة ،ميتن التّح ّيتوذ؛ تقيتوذ :ح َ
يتوذ .ومعناهيتا يف األصيتل :احل ُ
الحيل في اللغةُ :
يف تدبري األمور ،وهو تقليب الفكر حا يهتدي إىل املقصود(.)3

( )1

انظر :الصنعاي ،أبو بكر عبد الرزاق بن هام ،مصنف عبد الرزاق ،مرجع سابق ،ص.212/11 ،32

( )3

ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،لساع العرب ،مرجع سابق ،ص ،13مادة( :حوذ).121/11 ،

( )2

انظر :السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات ،مرجع سابق،ص ،61ص.261
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الحيل في االصطالح :عرفها اإلمام الشاط ،بقوله" :حقيقتها املشهورة :تقدوُ عمل ظاهر اجليتواز

إلبطاذ حكم شرعي ،وحتويله يف الظاهر إىل حكم اخر"(.)1

وقد كاع موقف الفقهاء تجاه التحيل كالتالي:
إ ّن عهور الفقها متّفقون على إنكار التحيل والربا ة من أهله ،وإ ا التباين اليتذي وقيتع بيتً هيتؤال
العلميتيتا  ،والفقهيتيتا كيتيتان يف إابيتيتات املنيتيتاط اليتيتذي تتحقيتيتق بيتيته املناقديتيتة لقصيتيتد الشيتيتار  ،وإن ميتيتا وقيتيتع ميتيتن
تصرفات احاد الفقها ال جيوز نسبتها إىل املذهب نفسه(.)2
وتمثلت مواقفهم في إجراء قاعدة الحيل على النحو التالي:
األحناف :فقد تبنوا إعاالث أصل التحييتل ،اسيتتناداث إىل فتيتوى بعيتض فقهيتانهم كيتأيب يوسيتف يف فتيتواه،
فليتيتم يكيتيتره احليليتيتة يف إسيتيتقاط الشيتيتفعة( ،)3إال أءيتم ميتيتع ذليتيتك كيتيتانوا شيتيتديدي احليتيترص يف إنكيتيتار احلييتيتل ال يت
يرتت يتيتب عليه يتيتا ه يتيتدم ملقاص يتيتد الشيت يتريعة ،ويبق يتيتى تس يتيتوي هم لبعد يتيتها م يتيتن ب يتيتاب الت يتيتدبري وحس يتيتن التص يتيترف
والتخلآ من كل قبيل متفق على بطالنه.
التسيتيتاهل يف الفتيتيتوى،
ويظهيتيتر ذليتيتك يف قيتيتوذ زييتيتن اليتيتدين ابيتيتن جنيتيتيم –رمحيتيته ا -؛ حييتيتث قيتيتاذ" :وحييتيترم ّ
واتّبا احليل إن فسدت األغراض ،وسؤاذ من عُرف بذلك"( ،)1وكذلك السرخسي ،حييتث قيتاذ –رمحيته
ا " :-فاحلاصل أن ما يتخلآ به الرجل من احلرام ،أو يتوصل بيته إىل احليتالذ ميتن احلييتل فهيتو حسيتن؛
ميوهيته ،أو يف ح ّيتق حيتا ييتدخل
وإ ا يكره ذلك أن حيتيتاذ يف حيتق لرجيتل حيتا يبطليته ،أو يف باطيتل حيتا ّ
فيه شبهة"(.)5
المالكيــة :فقيتيتد ذهبيتوا إىل بطيتيتالن التحييتيتل وتقبيحيتيته واإلنكيتيتار عليتيتى أهليتيته ،فقيتيتاذ القيتيترط ،يف تفسيتيتريه:
"وميتيتا أجيتيتازه الفقهيتيتا ميتيتن تصيتيترف صيتيتاحب امليتيتاذ يف ماليتيته قيتيترب حليتيتوذ احليتيتوذ؛ إ يتيتا هيتيتو ميتيتا ييتيترد بيتيتذلك
( )1

الشاط ،،إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص .211/1 ،12

( )3

انظيتيتر :العي يت  ،أبيتيتو حمميتيتد حمميتيتود بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن موسيتيتى ،البنايــة ش ـرح الهدايــة ،ط ،1دار الكتيتيتب العلمييتيتة -بيتيتريوت1121،ه يتيت،

( )2

انظر :السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج ،...املرجع السابق ،ص.235

.323/11
( )1
( )5

ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،مرجع سابق ،ص.291/6 ،32
السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل ،المبسوط ،مرجع سابق ،ص.333/31 ،92
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ا رب من الزكاة ،وما نوى ذلك فاإلمث ،عنه غري ساقط ،وا حسيبه ،وهو كمن فر من صيتيام رمديتان
قبل روية ا يتالذ بييتوم"( ،)1كميتا قيتاذ الشيتاط" :،التحييتل عليتى األحكيتام الشيترعية باطيتل عليتى اجلمليتة نظيتراث
إىل امل ذ"(.)2
الشافعية :فقد ذهبوا إىل عدم جواز التحيل منل ما ذهب إليه عهور العلما  ،قاذ اإلمام ال يتزايل-
الربيتا ميتن اجليتانبً
رمحه ا " :-قاعدة م ّد ع وة :وضبط القاعدة أ ّن الصفقة مهما اشيتتملت عليتى ميتاذ ّ
واختلف اجلنق من اجلانبً أو من أحدها؛ فالبيع باطل"( ،)3وذلك رغم جتوزيهم لبعديتها يف احليتاالت
ال ال يرتتب عليها فساد أو ضرر ،وال تشتمل على قصد رنو .
وجيليتي ذليتيتك قيتوذ اإلميتيتام النيتيتووي" :وال جييتوز للمفيت أن يتسيتاهل يف فتيتواه ،وميتيتن عيترف بيتيتذلك جييتيتز
أن يستفا ،وتساهله قد يكون بأن ال يتنبت ويسر باجلواب قبل استيفا الفكر والنظر ،فرن تقيتدمت
معرفتيتيته باملسيتيتئوذ عنيتيته ،فيتيتال بيتيتأس باإلس يترا  ،وعليتيتى هيتيتذا حيميتيتل ميتيتا نقيتيتل عيتيتن املاضيتيتً ميتيتن املسيتيتارعة ،وقيتيتد
يكيتيتون تسيتيتاهله بيتيتأن حتمليتيته أغ يتراض فاسيتيتدة عليتيتى تتبيتيتع احلييتيتل اةرميتيتة املكروهيتيتة ،والتمسيتيتك بالشيتيتبهة طلب يتاث
للرتخيتيآ عليتى ميتن ييتروم نفعيته ،أو الت ليتيتيظ عليتى ميتن ييتروم ضيتره ،وميتن فعيتيتل هيتذا فيتال وايتوق بيته ،وأميتيتا إذا
صل قصيتده ،فاحتسيتب يف طليتب حيليتة ال شيتبهة فيهيتا ،وال جتيتر إىل مفسيتدة ،ليتيخلآ هبيتا املسيتتف ميتن

وريطة ميً وحنوها ،فذلك حسن ،وعله حيمل ما جا عن بعض السلف من هذا" .
()1

فلقد ورد عن أيب سعيد اخلدري ،وأيب هريرة -رضي ا عنهما ،-أن رسوذ ا  استعمل رجال
على خيرب ،ف ا ه بتمر جنيب( ،)5فقاذ رسوذ ا ( :أكل متر خيرب هكذا) ،فقاذ :ال وا يا
( )1
( )2

القرط ،أبو عبد ا حممد بن أمحد بن أيب بكر ،الجامع ألحكام القرآع ،مرجع سابق ،ص.233/9 ،53
الشاط ،،أبو إسحاق ،إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.212/1 ،12

( )3ال يتزايل ،أبيتيتو حاميتيتد حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد ،الوســيط ،بتحقييتيتق :أمحيتيتد حمميتيتود إبيتراهيم ،حمميتيتد حمميتيتد تيتيتامر ،ط ،1دار السيتيتالم – القيتيتاهرة،
1113هيت.52/3 ،
( )1

النيتيتووي ،أبيتيتو زكرييتيتا حمييتيتي اليتيتدين حييتيتىي بيتيتن شيتيترف ،روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين ،بتحقييتيتق :زهيتيتري شيتيتاويش ،ط ،3املكتيتيتب

اإلسالمي – بريوت1112 ،هيت.111/11 ،
( )5متيتيتر جنييتيتب :كيتيتل ليتيتون ميتيتن النخيتيتل ال يعيتيترف امسيتيته فهيتيتو عيتيتع .يقيتيتاذ :قيتيتد كنيتيتر اجلميتيتع يف أرض فيتيتالن لنخيتيتل خييتيترج ميتيتن النيتيتوى ،وقييتيتل

اجلمع متر خمتلط من أنوا متفرقة وليق مرغوبا فيه وما خيلط إال لردا ته .ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لساع العرب ،مرجع سابق،
ص ،13مادة( :عع).59/2 ،
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رسوذ ا  ،إنا لنأخذ الصا من هذا بالصاعً ،بالنالاة ،فقاذ( :ال تفعل ،بع اجلمع بالدراهم ،مث
ابتع بالدراهم جنيبا)( .)1فيتدل من احلديث أن الرسوذ  قد أوضل للرجل الذي استخدم يف بيعه
وجهاث غري مشرو وجهاث اخر مشروعاث يف بيعه.
الحنابلة :ذهبوا يف النظر إىل احليل ما ذهب إليه املالكية ،يداف إىل ذلك أءم كانوا أكنر
املديقً ملنافذ احليل ال يرتتب عليها إسقاط للحقوق ،ولوسانل التالعب يف التصرفات ،ولقد قاذ
يف ذلك ابن قدامة املقدسي -رمحه ا " :-ابت من مذهب أمحد أ ّن احليل كلّها باطلة"( .)2وقاذ ابن
قطعي ،ليق من مسالك االجتهاد"(.)3
تيمية -رمحه ا ":-القوذ بتحرو احليل ّ
ارتباط الحيل بمبدأ اعتبار المآالت:

ال شك أن هناك ارتباط ما بً احليل ومبدأ اعتبار امل الت ،وهيتو ميتا يُعيترب عنيته قيتوذ ابيتن القيتيم رمحيته
ا " :وقاعيتدة الشيتريعة اليت ال جييتيتوز هيتيتدمها؛ أ ّن املقاصيتد واالعتقيتيتادات معتيتيتربة يف التّصيترفات والعبيتيتارات؛
قرب يتيتات والعب يتيتادات ،فالقص يتيتد والنّي يتيتة واالعتق يتيتاد جيع يتيتل الش يتيتي ح يتيتالالث أو حرام يتاث،
كم يتيتا ه يتيتي معت يتيتربة يف التّ ّ
حمرم يتيتة ،كم يتيتا أ ّن القص يتيتد يف العب يتيتادة جيعله يتيتا واجب يتيتة أو مس يتيتتحبة ،أو
وص يتيتحيحاث أو فاس يتيتداث ،وطاع يت يتةث أو ّ
صحيحة ،أو فاسدة" (.)1
ريتيتا يع يت أن مفهيتيتوم احلييتيتل يقيتيتوم عليتيتى أسيتيتاس االحتييتيتاذ عليتيتى األحكيتيتام الشيتيترعية للوصيتيتوذ إىل غاييتيتة
رنوعيتيتة أو فاسيتيتدة متوقعيتيتة؛ السيتيتتحالذ حميتيترم أو إسيتيتقاط واجيتيتب أو أهيتيتدار احلقيتيتوق سيتوا كانيتيتت عاميتيتة أو
خاصيتيتة ،بسيتيتلوك أفعيتيتاذ مشيتيتروعة يف ظاهرهيتيتا ،ولكنهيتيتا دفيتيتي ورانهيتيتا إرادة فاسيتيتدة يرتتيتيتب فيهيتيتا امليتيتاذ عليتيتى

( )1

أخرجيتيته البخيتيتاري ،أبيتيتو عبيتيتدا

حمميتيتد بيتيتن إمساعييتيتل ،صــحيح البخــاري ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص ،23بيتيتاب اسيتيتتعماذ النيتيت ،عليتيتى أهيتيتل

خيرب ،111/5 ،حديث رقم.1211 :

( )2ابن قدامة ،أبو حممد ،عبد ا بن أمحد بن حممد ،وعبد الرمحن بن حممد بن أمحد ،المغني مع الشرح الكبيـر ،حتقييتق :حمميتد
رشيد رضا ،ط ،2مطبعة املنار ومكتبتها1313 ،هيت .211/1
( )3

ابيتيتن تيمييتيتة ،أبيتيتو العبيتيتاس ،أمحيتيتد بيتيتن عبيتيتد احلليتيتيم بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم ،بيــاع الــدليل علــى بطــالع التحليــل ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص،53

ص.212
( )1

ابن القيم ،حممد بن أيب بكر أيوب ،إعالم الموقعين ،مرجع سابق ،ص.111/3 ،36
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هدم املقاصيتد الشيترعية اليت اسيتتهدفها الشيتار  .وهيتو ميتا يظهيتر ارتبيتاط احلييتل بامليت الت ميتن خيتالذ تليتك
اإلرادة الفاسدة وامل ذ املمنل يف املفسدة املتوقعة املرتتبة عليها(.)1
 قاعدة مراعاة الخالف:
مراعاة الخالف لغة:
المراعاة :اةافظة واإلبقا على الشي  ،وتطلق أيدا على املناظرة واملراقبة .ولتأمل الفعل وإعماله،
يقاذ :راعى األمر أي نظر إىل أين يصري ،والحظه حمسنا إليه،ويقاذ أيدا :راعيت فالنا مراعاة إذا
راقبته وتأملت فعله(.)2
وأصل املراعاة مادة رعى ،وتدور يف استعما ا الل وي على معنيً ،أو ما :املراقبة واحلفظ للشي ،
واانيهما :الرجو (.)3
أما االاتالف والمخالفة" :أن يأخذ كل واحد طري ثقا غري طريق اآلخر يف حاله أو فعله"(.)1

مراعاة االاتالف في االصطالح:

وردت عدة تعريفات ا ،فلقد عرفها ابن القباب( )5باآل " :هو إعطا كل واحد من الدليلً
()6
وعرفه ابن عرفة بأنّه" :إعماذ دليل اخلصم يف الزم مدلوله الذي أعمل يف نقيده دليل
حكمه" ّ .
اخر"(.)1
( )1

انظر :السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات ،مرجع سابق،ص ،61ص.222

( )3

انظر :ابن فارس ،أبو احلسً ،أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع سابق ،ص ،13مادة( :رعى) .112/2

( )2

انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لساع العرب ،مرجع سابق ،ص ،13مادة( :رعى).325/11 ،

( )1

الفريوز ابادي ،أبو طاهر حممد بن يعقوب بن حممد ،بصائر وي التمييز فـي لطـائف الكتـاب العزيـز ،بتحقييتق :حمميتد عليتي

الن ار ،د.ط ،اجمللق األعلى للشؤون اإلسالمية -جلنة إحيا الرتاث1116 ،هيت.562/2 ،
( )5هو أمحد بن قاسم بن عبد الرمحن اجلذامي الفاسي ،أبو العبيتاس الشيتهري بالقبيتاب :فقييته ميتالكي ،قيتاض .موليتده ووفاتيته بفيتاس.
ويل الفتوى ،والقدا جببل الفتل مث اعتزذ وعكف على التدريق والفتيا .وتويف سنة339 :ه .انظر :الزركلي ،خري الدين بن حممود
بن حممد ،األعالم ،مرجع سابق ،ص.193/1 ،13

( )6الونشريسيتيتي ،أبيتيتو العبيتيتاس أمحيتيتد بيتيتن حييتيتىي بيتيتن حمميتيتد ،المعيــار المعــرب ،بتحقييتيتق :حمميتيتد ح يتيتي ،د.ط ،وزارة األوقيتيتاف والشيتيتؤون
اإلسالمية للمملكة امل ربية1111 ،هيت.322/6 ،
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وكاع موقف الفقهاء في إجراء مراعاة الخالف كالتالي:
إ ّن اجتهادات الفقها واألنمة دلت على أن املذاهب األربعة قد أخذت هبذه القاعدة وعوليتت عليهيتا:
املالكية والشافعية ،مث احلنفية واحلنابلة(.)2
وتمثلت مواقفهم في إجراء قاعدة مراعاة االاالف على النحو التّالي:
األحنــاف :ذهيتيتب األحنيتيتاف إىل عيتيتدم إنكيتيتار هيتيتذا األصيتيتل بشيتيتكل مطليتيتق ،فقيتيتد ذهيتيتب فرييتيتق ميتيتنهم إىل
التطبييتيتق اجليتيتز األوذ ميتيتن هيتيتذه القاعيتيتدة وهيتيتو اخليتيتروج ميتيتن اخليتيتالف ،كميتيتا صيتيترح امليتيتال عليتيتي القيتيتاري فقيتيتاذ:
"يستحب يف مذهبنا اخلروج من اخلالف؛ فرنه احتياط يف الدين"(.)3
وكيتيتذلك ميتيتا أكيتيتده ابيتيتن عابيتيتدين يف (حاشــيته باسيتيتتحباب مراعيتيتاة اخليتيتالف ،فقيتيتاذ" :مطليتيتب يف نيتيتدب
مراعاة اخلالف إذا يرتكب مكروه مذهبه"(.)1
ولقيتيتد نقيتيتل ابيتيتن جنيتيتيم اسيتيتتحباب مراعيتيتاة اخليتيتالف يف كنيتيتري ميتيتن املسيتيتانل ،منهيتيتا :ميتيتق اليتيتذكر ،وميتيتق امليترأة،
وأكل حلم اجلزور؛ فيعاد هبا الوضو استحباباث ،مع أن املذهب عندهم عدم اإلعادة(.)5

( )1التسويل ،أبو احلسن علي بن عبد السالم بن علي ،البهجة في شرح التحفة ،بتحقيق :حممد عبد القادر شاهً ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،لبنان -بريوت1112 ،ه .)21/1( ،وقد وقفت على تعريفه من كتبه ،فلم أجده ،فنقلته من هذه املصدر.
( )2

انظر :السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات ،مرجع سابق ،ص ،61ص.323

( )3القيتاري ،أبيتو احلسيتن عليتي بيتن سيتلطان حمميتد ،مرقــاة المفـاتيح شـرح مشـكاة المصـابيح ،ط ،1دار الفكيتر ،بيتريوت – لبنيتيتان،
1122هيت.111/2 ،
( )1

ابن عابدين ،حممد أمً بن عمر ،رد المحتار على الدر المختار ،مرجع سابق ،ص.113/1 ،63

( )5انظيتيتر :احلميتيتوي ،أبيتيتو العبيتيتاس ،أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتد مكيتيتي ،غمــز عيــوع البصــائر فــي شــرح األشــباه والنظــائر ،ط ،1دار الكتيتيتب
العلمية1115 ،هيت.11/2 ،
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المالكية:
ذكر عاعة من كبار هذا املذهب أنه يعترب أصالث من أصو م التشريعية ،ال اعتمدوا عليها يف بنيتا

الكنري من مسانلهم ،قاذ الشيتاط- ،رمحيته ا  -وهيتو أحيتد أبنيتا هيتذا امليتذهب" :وهيتو أصيتل يف ميتذهب
مالك ينب عليه مسانل كنرية"(.)1
ونقل عن أصبغ بن الفيترج وهيتو ميتن كبيتار شيتيوخ امليتذهب قوليته" :وميتن االستحسيتان مراعيتاة اخليتالف،
وهو أصل يف املذهب ،من ذليتك قيتو م :إن امليتا اليسيتري إذا حليتت فييته الن اسيتة اليسيترية ،و ت يتري أحيتد
أوصافه إنه ال يتوضأ بيته ويتيتيمم ويرتكيته ،فيترن توضيتأ بيته ،وصيتلى يعيتد إال يف الوقيتت؛ مراعيتاة لقيتوذ ميتن
راه طاهرا ،ويبيل الوضو به ابتدا "(.)2
الشافعية:
نيتيتآ عاعيتيتة ميتيتن فقهيتيتا هيتيتذا امليتيتذهب أن كنيتيترياث ميتيتن أنمتيتيته قيتيتد أخيتيتذوا بقاعيتيتدة مراعيتيتاة اخليتيتالف يف بنيتيتا

مسانلهم ،و ينكروه على إطالقه ،ونقل العز بن عبيتد السيتالم عيتن بعيتض أكيتابر الشيتافعية" :أن اخليتروج
ميتيتن اخليتيتالف حييتيتث وقيتيتع أفديتيتل ميتيتن التيتيتورط فييتيته"( ،)3لكيتيتن مليتيتا يأخيتيتذوا بالقاعيتيتدة عليتيتى إطالقهيتيتا ،وإّ يتيتا
بد يتوابط ،جيتيتا يف ذليتيتك :ليتيتيق اخليتيتروج ميتيتن اخليتيتالف أوىل مطلق يتاث ،بيتيتل بشيتيترطً أحيتيتدها :أن ال ييتيتؤدي

اخلروج منه إىل حمذور شرعي من ترك سنة اابتة أو اقتحام أمر مكروه أو حنو ذلك ،والشرط النيتاي :أن
يقوى مدرك اخليتالف ،فيترن ضيتعف ونيتأى عيتن مأخيتذ الشيتر كيتان معيتدوداث ميتن ا فيتوات والسيتقطات ،ال

ميتيتن اخلالفييتيتات اجملتهيتيتدات( ،)1وميتيتن األمنليتيتة اليت وردت يتيتذه القاعيتيتدة عنيتيتدهم :أنيتيته يسيتيتن غسيتيتل امليت ميتيتن
( )1الش يتيتاط ،،إبيت يتراهيم ب يتيتن موس يتيتى ب يتيتن حمم يتيتد ،االعتص ــام ،بتحقي يتيتق :س يتيتليم ب يتيتن عي يتيتد ا يتيتاليل ،ط ،1دار اب يتيتن عف يتيتان – الس يتيتعودية،
1112هيت.616/2 ،
( )2

القرط ،،أبو الوليد ،حممد بن أمحد بن رشد ،البياع والتحصيل ،بتحقيق :حممد ح ي واخرون ،ط ،2دار ال رب اإلسالمي،

بريوت – لبنان1112 ،هيت.153/1 ،

( )3
( )1

العز بن عبد السالم ،أبو حممد عز الدين عبد العزيز ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،مرجع سابق ،ص.253/1 ،61
انظر :السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،األشباه والنظائر ،مرجع سابق ،ص.112/1 ،63
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النوب حاذ كونه رطباث ،واالقتصار على فركه إذا كان يابساث ،مع احلكم بأن غسله أفديتل ،لكيتن ذهيتب
بعيتيتض ميتيتنهم إىل أن ال سيتيتل مسيتيتنون مطلق يتاث ،س يتوا أكيتيتان رطب يتاث أم يابس يتاث بيتيتال تفرييتيتق؛ مراعيتيتاة للخيتيتالف،

وخروجاث منه(.)1
الحنابلة:
ورد يف مذهبهم ما يدذ على اعتبارهم خلالفات العلما املتقدمً ،وور اإلمام أمحد -رمحه ا  -يف
املسانل اخلالفية يف الفرو ( ،)2ورا ذكر يف ذلك" :وكان اإلمام أمحد بن حنبل يرى الوضو من
الرعاف واحل امة ،فقيل له  :فرن كان اإلمام قد خرج منه الدم  ،و يتوضأ هل تصلي خلفه ؟
فقاذ  :كيف ال أصلي خلف اإلمام مالك وسعيد بن املسيب"(.)3
ويتدل لنا أن خمتلف األنمة والفقها قد أخذوا هبذا األصل – مراعاة اخلالف -وإن نقطة
االختالف بينهم متمنّلة يف مقدار هذا األخذ وحدوده؛ فمنهم من توسع فيه دون شروط فيه
واخرون وضعوا للعمل به شروطاث ،ومنهم من عمل به ابتدا ث باخلروج منه ،ومنهم من عمل به ابتدا
وانتها ث .وحمصلة األمر أنه أصل معترب أخذ به األنمة والفقها من خمتلف املذاهب وعملوا به.

وبً
ومن الواضل من كالم الفقها هنا ،ومن النصوص الشرعية قبل ذلك أن فقه امل الت واضل ء

ومؤصل ومهتم به ،ومع هذا ظل هذا الفقه غانباث.
ارتباط قاعدة مراعاة الخالف بمبدأ اعتبار المآالت:
يظهر ارتباط هذه القاعدة مببدأ اعتبار امل الت من خالذ ال اية ال تسعى إليها هذه القاعدة –
مراعاة اخلالف -يف تاليف ااار املفسدة املتوقعة ال ترتتب على حكم أو اجتهاد فقيه .فاجملتهد وفق
( )1

انظر :ا يتمي ،أمحد بن حممد بن علي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،د.ط ،املكتبة الت ارية الكربى مبصر1353 ،هيت،

.292/1
( )2
( )3

انظر :السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات ،مرجع سابق،ص ،61ص .325

الدهلوي ،امحد بن عبد الرحيم ،حجة ا البالغة  ،بتحقيق :سيد سابق ،د.ط ،دار الكتب احلدينة ،القاهرة.335/1 ،
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إجرا هذه القاعدة يعدذ عن اجتهاده ويعمل مبقتدى اجتهاد غريه ملا يف ذلك حتقيق للمقاصد
الشرعية املمنلة يف جلب املصاو ودر املفاسد املتوقعة وال يفرضها واقع احلاذ.
ويعرب عنه" :شرعيّاث بالنظر لقوذ املخالف ،وإن كان ضعيفاث يف أصل النّظر؛ لكن ملا وقع األمر على
ّ
مقتداه ُروعيت املصلحة"( ،)1وذلك ال يع طرحه الجتهاده بالكلية؛ وإ ا يكون الواقع تطلب منه
أخذ اجتهاد غريه يف مسألة ما ألسباب ترجل ذلك(.)2

( )1
( )2

هامش املوافقات للشيخ دراز .151/1

انظر ،السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات ،مرجع سابق ،ص ،61ص.332
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المبحث الثاني
وجه ارتباط اعتبار المآالت بفقه التوقع
اعتبار امل ذ يف معناه أن جيتهد الفقيه أو اجملتهد يف توقع النتانج أو التصرفات املرتتبة على تصرف
املكلفً لنهج الفعل ،فرذا كان الفعل على ءج العادة كان م له موافقاث ،وعليه ينزذ فيه احلكم
الشرعي ،أما يف حالة ما إذا كان م ذ الفعل خمالفاث للعادة لظروف وألحواذ معينة ،فهنا جيب
االعتبار برنزاذ احلكم املناسب الذي يناسب هذا الت ري الذي حلق مب ذ الفعل ،مراعياث ظروف وأحواذ
املكلفً ،وحمققاث ملقصد الشار ومراده.
وبالتايل جند أن جاذ م الت األفعاذ ينصرف إىل مستقبل الفعل ،رنلة يف النتانج املرتتبة عليه،
ودورها يف إنزاذ احلكم الشرعي الذي يوانم هذا الت ري الذي خرج عن نطاق العادة اجلارية ،والذي
يرتبط يف تطبيقه مبت ريات عدة ،كالظروف الزمانية واملكانية والعواند اجلارية والسنن االجتماعية،
والذي على أساسه يبىن احلكم الشرعي القانم على نتانج تلك األفعاذ أو التصرفات املستقبلية.
وجا يف ذلك" :واألشيا إ ا حتل وحترم مب الفا"( .)1فالتحرو والتحليل للتصرف أو الفعل متوقف
إىل ما سيؤوذ إليه هذا ،فتكون حرمته إذا خالف م ذ الفعل مقاصد التشريع ،ويكون حالله إذا ما
وافقه.
وهنا يظهر وجه االرتباط بً امل الت وفقه التوقع الذي ينصرف حنو مستقبل األفعاذ والتصرفات
املتوقع حدواها ،سوا أكان يف الزمن القريب أم البعيد ،ودور اجملتهد فيه برنزاذ حكم شرعي يتناسب
مع مت ريات الواقع ،واألحواذ ،وجريات األمور ،وتطور ظروف الزمان واملكان ال يظهر دورها يف
ت ري م الت األفعاذ.
وذكر يف ذلك" :لذا يعترب اعتبار امل الت أحد أسباب الدبط لطرق فقه التوقعات ،سوا القريبة
الوقو أو البعيدة ،وال ال ينقطع صلتها بالواقع حيلة األسباب وعالقات اإلفدا واإلدال  ،وصالت
التأاري واالنتما  ،وهذا يعترب وجه من وجوه فقه التوقع ،ومقطع من مقاطعه ،ودرب من دروبه"(.)2
( )1

الشاط ،،أبو إسحاق ،إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.566/3 ،12

( )2انظر :الزنكي ،جنم الدين ،فقه التوقع ،مفهومه وعالقته بالنظر في المآل وفقه الواقع دراسة تأصيلية ،الشبكة العنكبوتية،
https://www.youtube.com/watch?v=bjPLhr7Mp8U
بتاريخ .2111/2/1
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ولقد جا ما يعرب عن ذلك االرتباط ومؤصالث له( .)1كيتذلك ميتا ورد يف كتيتاب ا -عيتز وجيتل -عليتى

سيتيتبيل املنيتيتاذ ال احلصيتيتر،

قيتيتاذ تعيتيتاىل( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) (.)2
فمن األمور اةظيتورة يف الشيتر قطعيتاث االعتيتدا  ،لكننيتا جنيتد وفيتق ميتا جيتا يف سيتياق اآلييتة السيتابقة ميتن
قي يتام سيتيتيدنا اخلديتيتر -علييتيته السيتيتالم -ميتيتن خيتيترق السيتيتفينة ،وإنكيتيتار سيتيتيدنا موسيتيتى -علييتيته السيتيتالم -فعليتيته
هيتيتذا ،فهيتيتذا االعتيتيتدا املمنيتيتل يف خيتيترق السيتيتفينة وإحيتيتداث عييتيتب هبيتيتا ،كيتيتان بيتيته مفسيتيتدة وهيتيتو ظيتيتاهر هيتيتذا
التصرف ،ولكن بيتالنظر إىل ميت ذ الفعيتل والنتيتانج املرتتبيتة علييته كيتان فييته دفيتع مفسيتدة أعظيتم ،وهيتو وجيتود
ماليتيتك ظيتيتا كيتيتان ي تصيتيتب كيتيتل سيتيتفينة سيتيتليمة ميتيتن أصيتيتحاهبا ،فكانيتيتت مفسيتيتدة اخليتيترق أقيتيتل ميتيتن مفسيتيتدة
االغتصاب للسفينة بالكامل.
وهيتيتو ال يتعيتيتارض ميتيتع مقتديتيتيات الشيتريعة وجرياءيتيتا بارتكيتيتاب مفسيتيتدة أقيتيتل أميتيتام دفيتيتع مفسيتيتدة أعظيتيتم،
فكيتيتان م يت ذ ونتي يتيتة الفعيتيتل املتوقيتيتع حدوايتيته سيتيتبباث يف إباحيتيتة هيتيتذا الفعيتيتل ،اليتيتذي حيميتيتل يف طياتيتيته مفسيتيتدة
تتعارض مع أصل احلكم الشرعي عند وقوعها باحلظر واحلرمانية ،وت ري احلكم بسبب م له الذي محلنا
إىل دفع مفسدة أعظم وإىل عدم حترميه.
إذن يظهر لنا هنا أن م الت األفعاذ إ ا تعرب عن حالة مستقبلية ينصرف إليها ذهن وجهد اجملتهد
أو الفقييتيته يف حتيتيتري أفعيتيتاذ املكلفيتيتً ،واإلحاطيتيتة بكيتيتل الظيتيتروف واملت يتريات ،واسيتيتتعماذ وسيتيتانل اسيتيتتنباطه
وجتاربه يف دراسة النتانج املرتتبيتة عليتى هيتذا الفعيتل أو التصيترف ،وكيتل ميتا هيتو ميتؤار فييته وليته صيتلة ،واليتذي
يرتتيتيتب علييتيته نتيتيتانج مسيتيتتقبلية تكيتيتون يف حاجيتيتة إىل حكيتيتم شيتيترعي مناسيتيتب ملقاصيتيتد املكلفيتيتً ،ومراعي يتاث
ألحوا م ،وموافقاث لقصد الشار ومراده.
(" )1النظيتيتر يف م يت الت األفعيتيتاذ معتيتيترب مقصيتيتود شيتيترعاث ،كانيتيتت األفع يتاذ موافقيتيتة أو خمالفيتيتة ،وذليتيتك إن اجملتهيتيتد ال حيكيتيتم عليتيتى فعيتيتل ميتيتن
األفعاذ الصادرة عن املكلفً باإلقدام أو اإلح يتام إال بعيتد نظيتره إىل ميتا ييتؤوذ إلييته ذليتك الفعيتل" ،الشيتاط ،،إبيتراهيم بيتن موسيتى بيتن
حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.133/5 ،12
( )2سورة الكهف ،اآلية :رقم .39
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وهيتيتو ميتيتا يأخيتيتذنا إىل جانيتيتب اخيتيتر ينيتيتري لنيتيتا ميتيتدى الفانيتيتدة ميتيتن اعتبيتيتار امليت الت يف األحكيتيتام ،وارتباطهيتيتا
بفق يتيته التوق يتيتع يف إجي يتيتاد حل يتيتوذ لكن يتيتري م يتيتن املش يتيتكالت اليت يت تفرض يتيتها ت يت يتريات الزميت يتان واملك يتيتان ،وت يتيتداخل
العالق يتيتات اإلنس يتيتانية وتطوره يتيتا يف زم يتيتن كن يتيترت وتش يتيتابكت في يتيته العالن يتيتق اإلنس يتيتانية ،سيت يتوا م يتيتن الناحي يتيتة
االقتصادية رنلة يف ظهور واقع اقتصادي جديد متشيتعب عليتى مسيتتوى اليتدوذ تطليتب ظهيتور تعيتامالت
مالييتيتة وأنظميتيتة اقتصيتيتادية تكيتيتن موجيتيتودة ميتيتن قبيتيتل يتيتا الكنيتيتري ميتيتن املتطلبيتيتات يف القبيتيتوذ والتعاميتيتل ،وميتيتا
يرتتيتب عليهيتا ميتن نتيتانج واايتار قيتد تكيتون غيتيتري معهيتودة يف جتمعاتنيتا اإلسيتالمية ،ريتا يفيترض ضيترورة حبنهيتيتا
وحتديد نطاقافا وتأاريافا ومدى توافقها مع ما يتطلبه الشر ومقاصده.
كيتذلك ميتن الناحييتة السياسيتية يف ظهيتور أنظميتة وتشيتكيالت سياسيتية يفرضيتها الواقيتع العيتاملي ،وميتيتدى
تيتيتأاري املصيتيتاو الدولييتيتة وميتيتدى تيتيتأاري ذليتيتك يف الق يترار السياسيتيتي وإصيتيتداره بدراسيتيتة اآلايتيتار املرتبيتيتة والنتيتيتانج
املتوقعة من ورا ذلك يف حفظ كياننا وهويتنا كمسلمً.
وميتيتن الناحييتيتة االجتماعييتيتة تظهيتيتر األهييتيتة ميتيتن اخيتيتتالف الواقيتيتع وتقيتيتارب املسيتيتافات ،وظهيتيتور فرضيتيتيات
التعايش كمسلمً يف بالد غري إسالمية واالستقرار فيها والت نق جبنسيافا وما يرتتب على ذليتك ميتن
حقيتيتوق وواجبيتيتات ،والعكيتيتق فيميتيتا خييتيتآ وجيتيتود غيتيتري املسيتيتلمً ميتيتن بيتيتالد أجنبييتيتة يف التعيتيتايش واالسيتيتتقرار
وإنشا عالقات جتمعية متبادلة ،وما يرتتب عليتى ذليتك ميتن نتيتانج واايتار متوقعيتة يكيتون يتا انعكيتاس يف
التيتوازن اجملتمعيتيتي وسيتيتلوكيات التعيتيتايش وتيتيتداخل اقافيتيتات خمتلفيتيتة يف جتمعاتنيتيتا اإلسيتيتالمية ،ريتيتا يظهيتيتر أهييتيتة
هيتيتذا الفقيتيته يف حتقييتيتق ذليتيتك الت يتوازن وال طيتيتا الشيتيترعي لكافيتيتة امل يت الت املتوقعيتيتة مسيتيتتقبالث الناجتيتيتة عيتيتن هيتيتذا
التطيتيتور يف كافيتيتة اجمليتيتاالت واألصيتيتعدة ،ميتيتن خيتيتالذ تتبيتيتع املصيتيتاو واملفاسيتيتد املتوقعيتيتة ،بتحصيتيتً كيتيتل تليتيتك
األوجيتيتة حبصيتيتً الش يتريعة ومراعيتيتاة مقاصيتيتدها ال يت حيتيترص الشيتيتار عليتيتى حتقيقه يتا ،حفظ يتاث ملصيتيتاو العبيتيتاد
وتيسري األمور ،ورفع املشقة واحلرج عنهم.
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المبحث الثالث
ضوابط اعتبار المآالت في فقه التوقع
 -3ضابط واقعية المآالت في األحكام ورجحاع احتمال وقوعها:
إن أفعاذ املكلفً الصادرة عنهم تكون انعكاسيتاث لواقيتع احلييتاة اإلنسيتانية اليت يعيشيتوءا ،واليت تكيتون
يف حاجة لدوابط شرعية يتحقيتق هبيتا غاييتة وقصيتد الشيتار  .فالتشيتريع اإلسيتالمي يف حاليتة تفاعيتل ومتيتازج
ميتيتع واقيتيتع هيتيتذه األفعيتيتاذ والتصيتيترفات الصيتيتادرة ميتيتن املكلفيتيتً ،وهيتيتذا الواقيتيتع ال يكيتيتون واقع يتاث إن يكيتيتن ليتيته
ارتباط بتفاصيل ذلك الواقع اإلنساي املرتبط بظروف ومست دات وأحداث مت يتايرة ،يرتتيتب عليهيتا أايتر
يف إعادة تشكيل احلكم وعلته مبا يتوافق مع مقاصد الشيتر  ،ومراعيتاة حيتاذ املكلفيتً ،ميتن حييتث رعاييتة
املصاو واملفاسد املرتتبة على ذلك.
فامل يت الت تكيتيتون معيتيتربة عيتيتن واقيتيتع الفعيتيتل ،رنليتيتة يف نتي تيتيته أو عاقبتيتيته الواقعيتيتة أو املتوقعيتيتة ،وال يت ينب يت
عليهيتيتا حكيتيتم اجملتهيتيتد ميتيتن خيتيتالذ مسيتيتالك ييتيتتم التوصيتيتل هبيتيتا إىل معرفيتيتة هيتيتذه امليت الت ،كيتالنظر يف القيترانن
اةتف يت يتيتة بالتص يت يتيترفات ،واألح يت يتواذ اةيط يت يتيتة بالفع يت يتيتل ،واملالبس يت يتيتات املص يت يتيتاحبة ل يت يتيته ،والت يت يتيتارب ،والبح يت يتيتوث
والدراسيتيتات املعاصيتيترة ال يت تعيتيتً اجملتهيتيتد يف اإلحاطيتيتة بامل يت الت املتوقعيتيتة عيتيتن طرييتيتق فهيتيتم الواقيتيتع بتفاصيتيتيله
وظروف يته املختلفيتيتة ،وأايتيتره يف سيتيتلوكيات النيتيتاس وتص يترفافم ،فيتيتتالحم تليتيتك املعطييتيتات تكشيتيتف للم تهيتيتد
النتانج احلتمييتة أو ال البيتة اليت سيتوف ييتؤوذ إليهيتا الفعيتل ،وعلييته يبيت حكميته الشيترعي مبيتا حيفيتظ احلقيتوق
واملصاو ال ت يّاها الشار .
فرخآ له،
ويف معىن ذلك ما جا عن أيب هريرة" :أن رجالث سأذ الن  ،عن املباشرة للصانمَّ ،
شاب"(.)1
رخآ له َشيخ ،الذي ءاه َ
اخر فسأله ،فنهاه ،فرذا الذي َ
وأتاه ُ
فيظهر لنا أن قدا الن  ،يف هذه احلالة كان مبنياث على واقع احلاذ والقرانن املتوافرة أمامه،
وذلك بأنه رخآ للشيخ ،و يرخآ للشاب ،فالشيخ منحت رخصته بنا على توقع أنه رجل كبري

( )1أخرجه أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق ،سنن أبي داود ،بتحقيق :شعيب األرنؤوط ،حممد كاميتل قيتره بلليتي ،ط،1
دار الرسالة العاملية1131 ،هيت ،62/1 ،حديث رقم  .2323إسناده صحيل.
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ومسن وميلك إربه ،ولن يفسد صومه؛ إذا ما قبل أو باشر .بينما الشاب فله من القوة واحليوية
والنشاط إذا ما رخآ له ذلك ما يوقعه يف اةظور وهو اجلما يف وقت الصوم ،وبالتايل فساد
صومه ،حيث إن إمتام الصوم واةافظة عليه من الواجبات ،ولذلك يرخآ له؛ احتياطاث لعدم إفساد
صومه ،واعتباراث ذا امل ذ املمنو  ،فكان قدا الن  ،مبا يناسب حاذ كل منهما.
ومن المسالك المعبرة عن ضابط الواقعية في المآالت:
 -مسيتيتلك طبيعيتيتة اةيتيتل ،ويقصيتيتد بطبيعيتيتة اةيتيتل أن تكيتيتون طبيعيتيتة الشيتيتي حميتيتور التصيتيترف ذات دالليتيتة

()1
ووي يف قوله" :ويُرجع يف معرفة
وضعية على كوءا مقدمة لنتي ة معينة تلزم عنها  ،وقد ذكره اإلمام النّ ّ
الدرر وعدمه إىل حاذ الطريق"( .)2حيث جند أن النووي قد حكم التصيترف يف الطرييتق النافيتذ مبيتا مينيتع
املرور فيه بيتالنظر إىل حيتاذ هيتذا الطرييتق يف الواقيتع؛ لديتبط مقيتدار ميتا مينيتع ميتن الديترر وميتا ال مينيتع .فعليتق
حكمه بعد النظر يف حاذ الطريق والذي فيه اعتبار لطبيعة اةل.
 مسلك كنرة القصد والوقو  ،فاعتبار الكنرة يقتديه أصل النظر يف امل الت ،فيترذا كيتان القصيتد اليندبط يف نفسه ،إال أن جاله يف هذا املوضيتع هيتو كنيترة الوقيتو الفعليتي يف الوجيتود أو هيتو مظنيتة ليتذلك،
قاذ الشاط":،فكما اعتربت املظنة وإن صل التخلف ،كذلك تعترب الكنرة ألءا جاذ القصد"(.)3
إذن يفهم من ذلك أن القصد ليق هو املعترب يف ترجيل الكنرة واالعتداد هبا ،وإ يتا املعتيترب يف ذليتك
هو النتانج املادية الواقعية ،فكنرة املفاسد املرتتبة على الفعيتل حيتا وإن دلفيتت يف بعيتض األحييتان جتعيتل
املفسدة قريبة الوقو (.)1
 -مسلك الت ارب ،فالت ربة هي اختبار الشي مرة بعد أخرى(.)5

( )1

انظر :السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات ،مرجع سابق ،ص  ،61ص.323

( )2

النووي ،أبو زكريا ،حيىي بن شرف بن ميتءري ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق ،ص.132/3 ،115

( )1

انظر :أبو زهرة ،حممد بن أمحد بن مصطفى ،مالك حياته وعصره -وآراؤه الفقهية ،مرجع سابق ،ص ،39ص.112

( )3

( )5

الشاط ،،أبو إسحاق ،إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.361/2 ،12
الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي ،المصباح المنير ،مرجع سابق ،ص ،25ص.51

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

113

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

فالت ربة هي معيار ميكن الوقوف به على مدى املصاو واملفاسد يف أي أمر من األمور املعروضة
أو القدايا املطروحة مبا ميكننا من التوصل إىل م الت متوقعه ينب عليها احلكم الشرعي املناسب.
فلو نظرنا إىل فقه وأحكام الفقها واجملتهدين نلمق أار الت ربة فيها ،فكنري من املسانل ال أفتوا هبا
أو األحكام ال أنزلوها مرتبطة بنتانج هذه الت ارب ،جا يف معىن ذلك" :وهذه األقاويل كلها
املختلف فيها عند الفقها  ،يف أقل احليض وأكنره ،وأقل الطهر؛ ال مسند ا إال الت ربة والعادة"(.)1
قاذ ابن ح ر" :الت ربة أقوى يف حتصيل املطلوب ،من املعرفة الكنرية؛ يستفاد من ذلك قوذ
موسى -عليه السالم -للن" : ،إنه عاش الناس قبله وجرهبم"(.)2
كميتيتا أن الت يتيتارب تكميتيتن قوفيتيتا يف إعطيتيتا صيتيتورة أكنيتيتر واقعييتيتة لةميتيتور ميتيتن إقاميتيتة الرباهيتيتً واليتيتدالنل،
ألءيتيتا تكيتيتون معيتيتربة بشيتيتكل حقيقيتيتي عيتيتن أميتيتور المسيتيتت واقيتيتع احلييتيتاة اإلنسيتيتانية يف عييتيتع مناحيهيتيتا ،قيتيتاذ
الشيتيتاط" :،وال احتييتيتاج ههنيتيتا إىل إقاميتيتة برهيتيتان عليتيتى ذليتيتك ،إذ الت ربيتيتة اجلارييتيتة يف اخلليتيتق قيتيتد أعطيتيتت يف
هذه املرتبة برهاناث ال حيتمل متعلقه النقيض بوجه"(.)3
وبالتيتيتايل يكيتيتون امليت ذ املتوقيتيتع واملنبنيتيتق ميتيتن واقيتيتع هيتيتذه الت يتيتارب أكنيتيتر ضيتيتبطاث يف تصيتيتور احلكيتيتم الشيتيترعي
املناسب.
 مسيتيتلك إج يترا األحبيتيتاث والدراسيتيتات ال يت متكيتيتن املف يت أو اجملتهيتيتد ميتيتن وضيتيتع ييتيتده عليتيتى مكيتيتامنالقصيتيتور ال يت ميتيتن املمكيتيتن عالجهيتيتا يف مسيتيتتقبل األييتيتام يف أي جيتيتاذ ميتيتن اجمليتيتاالت املتنوعيتيتة ،س يتوا أكيتيتان
اقتصيتيتادياث أم سياسيتيتياث أم غريهيتيتا ميتيتن اجمليتيتاالت األخيتيترى ،مليتيتا فييتيته ميتيتن التخطيتيتيط لطيتيترح حليتيتوذ وعالجيتيتات
ملشيتيتكالت يتنبيتيتأ بوقوعهيتيتا وذليتيتك بنيتيتا عليتيتى تيتوافر معطييتيتات أولييتيتة ومقيتيتدمات حتمييتيتة ،ويتديتيتل ذليتيتك عنيتيتد

( )1
( )2

القرط ،،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،مرجع سابق ،ص.51/1 ،93

ابن ح ر ،أمحد بن علي بن حممد ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مرجيتع سيتابق ،ص .212/3 ،13إضيتافة إىل حبنيتي

عن األار يف الكتب احلدينة املعتمدة ،فلم أجده.

( )3

الشاط ،،أبو إسحاق ،إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.69/1 ،12
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اإلعيتيتالن عيتيتن نظيتيتام اقتصيتيتادي أو مشيتيترو معيتيتً قيتيتد يرتتيتيتب علييتيته نتيتيتانج معينيتيتة ذات مفاسيتيتد اجتماعييتيتة أو
صحية ،ويتحقق ذلك يف الواقع(.)1
فكيتيتل هيتيتذه املسيتيتالك املطروقيتيتة معيتيتربة عيتيتن واقعييتيتة امليت الت يف بنيتيتا احلكيتيتم الشيتيترعي وضيتيتبط مناطيتيته وفيتيتق
امل الت املرتتبة.
 -1ض ــابط دوراع الحك ــم الش ــرعي وف ــق -متطلب ــات مقاص ــد الش ــريعة -المص ــالح والمفاس ــد
المتوقعة.

من النابت أن األحكام الشرعية األصيتلية اابتيتة ال تت يتري وال تتبيتدذ ،كميتا أءيتا ال دديتع لت يتري األزمنيتة
واألمكن يتيتة واألح يتواذ واألش يتيتخاص ،ولك يتيتن ال يتيتذي يعرتي يتيته الت يتيتري والتب يتيتدذ يتمن يتيتل يف الفت يتيتاوى ال يتيتذي يق يتيتوم
اجملتهد برطالقها يف أحكامه ،لذا كان على اجملتهد معرفة االقتدا ات األصلية لةحكيتام واالقتصيتا ات
التبعييتيتة ،رنليتيتة يف الت يتريات اليت تطيترأ عليتيتى املسيتيتألة الفقهييتيتة املنظيتيتورة؛ لتميييتيتز العليتيتل املتعلقيتيتة باالقتديتيتا ات
األصلية ،ومعرفة اإلضافات والعوارض ال طرأت على هذه املناطات يف املسألة.
فبالتايل اختليتف وصيتف املنيتاط األصيتلي يف احلكيتم بعيتد هيتذه الت يتريات إىل منيتاط جدييتد نتي يتة تليتك
اإلضيتيتافات التبعييتيتة اليت حلقيتيتت باملسيتيتألة ،ريتيتا يرتتيتيتب عليتيتى ذليتيتك ت يتيتري احلكيتيتم األصيتيتلي مبناطيتيته األصيتيتلي إىل
حكم جديد مبناط جديد؛ وفق املصاو املستهدفة الذي ت ياها الشار من حكمه يف هذه املسألة.
فيتورد عيتيتن القيترايف معلقيتاث عليتيتى مقوليتيتة لعميتيتر بيتيتن عبيتيتد العزييتيتز -رضيتيتي ا عنيتيته" :-حتيتيتدث للنيتيتاس أقديتيتية
بقيتيتدر ميتيتا أحيتيتداوا ميتيتن الف يتيتور"( ،)2حييتيتث قيتيتاذ :يَيت ِرد -رضيتيتي ا عنيتيته -نسيتيتخ حكيتيتم؛ بيتيتل اجملتهيتيتد فييتيته
ينتقل له االجتهاد الختالف األسباب"(.)3

( )1
( )2
( )3

انظر :السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبارات المآالت ومراعاة نتائج التصرفات ،مرجع سابق ،ص ،61ص .395
القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.139/1 ،33
القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،الفروق ،املرجع السابق.

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

115

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

فن د أن احلكم يف حالة دوران وعدم اباتيته وت يتريه ،بانتقيتاذ املسيتألة ميتن قديتانها األصيتلي إىل حكيتم
جديد بقدانها التبعي ،وفقاث للم ذ الواقع أو املتوقع ،والذي كان نتي ة عوامل ت ري األزمنة أو األمكنة
أو األحيت يتواذ واألش يتيتخاص ،ب يتيترفراز من يتيتاط جدي يتيتد أو عل يتيتة جدي يتيتدة يف املس يتيتألة ،اس يتيتتدعت قد يتيتا جدي يتيتداث
يتناسب مع مقصد الشار ومراده.
ولقد أوضح الشاطبي لك بقوله :اقتضاء األدلة لألحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين:

 أح يتدها :وهــو االقتضــاء األصــلي ،وهيتيتو الواقيتيتع عليتيتى اةيتيتل قبيتيتل طيتيترو أي ع يتوارض علييتيته ،أيجرداث من أي توابع أو إضافات ،وذليتك منيتل احلكيتم باإلباحيتة للصيتيد ،واإلجيتارة والبييتع ،وغريهيتا
من املسانل املشاهبة.

 والناي :وهو االقتضاء التبعي ،وهو الواقع على اةل بعد طرو العوارض واإلضافات ،وذلكككراهية الصيد ملن قصد فيه اللهو ،وكراهية الصالة ملن حدره الطعام ،وباجلملة كل ما
()1
اختلف حكمه األصلي القرتان أمر خارجي.
فتنقيل املناط يتطلب من اجملتهد تعيً العلة ال طرأت يف املسألة ،والذي اختلف وصفها عن
العلة ال كانت يف أصل املسألة ،وال على أساسها أابت احلكم ومت اإلفتا به ،را يع أن اجملتهد
يقوم باملوازنة بً علتً ،علة حالية وعلة م لية ،فرذا ما كان توقعه بوقو الدرر على وجه القطع أو
الظن الراجل ،أو توقع مصلحة ترتتب نتي ة توقعه الذي بناه على العلة املست دة ،حكم باملناط
امل يل دون املناط احلايل.
وهناك الكنري من األدلة واألمنلة ال سيقت يف ذلك منها على سبيل املناذ :قدا الفاروق عمر
ابن اخلطاب باملنع من التزوج من نسا أهل الكتاب( ،)2فرذا ما نظرنا إىل هذه املسألة جند أن أصل
احلكم الشرعي فيها مباح ،ولكن وجدنا قدا الفاروق عمر -رضي ا عنه -قد اختلف ،وذلك
بعدما طرأت أمور واست دت يف هذه املسألة من اإلقباذ الزاند على التزوج من الكتابيات ،وكنرة
العنوسة بً نسا املسلمً يف وقت كنرت فيه الفتوح ،األمر الذي دفعه إىل منع ذلك ،وهو أمر
مرتبط مبصاو األمة.
( )1
( )2

انظر :الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.39 ،32/3 ،12

انظر :الصنعاي ،أبو بكر عبد الرزاق بن هام ،مصنف عبد الرزاق ،مرجع سابق ،ص ،133/3 ،32حديث رقم .12632
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فعندما ندقق النظر يف موقف سيدنا عمر بن اخلطاب -رضي ا عنه -جنده يتعارض مع ما أبيل
بالنصوص الشرعية ،وهذا طبعاث ال جيوز من شخآ منل عمر -رضي ا عنه -وهو أعلم بشر ا ،
حا ال ينتهي مب الت تتناقض مع مصلحة األمة.
ولكنه أدرك أن هذا احلكم أصبل ال يشر ّ
كذلك أن ظرفية الزمان واملكان والعوارض ال تطرأ ،ينتج عنها العلة ال تنشأ وال يدور احلكم
الشرعي معها وجوداث أو عدماث ،وذلك ألن الفقيه أو اجملتهد ال يقوم برصدار حكمه الشرعي على
املسألة إال بعد أن يدع يف اعتباره التوابع ،واإلضافات اةتفة باملسألة ،مث ينظر إىل اآلاار املرتتبة على
ذلك ،ومدى تأاريها يف حتقق املقصد الشرعي أو فواته.
وهو ما أكده الشاط ،يف كتابه "الموافقات" ،أن اعتبار النظر يف األفعاذ يكون بالنظر إىل ما

تؤوذ إليه هذه األفعاذ ،سوا ملصلحة تست لب ،أو مفسدة تدرأ(.)1
وبالتايل يتدل أنه ال ميكن أن يتم بنا احلكم الشرعي الصحيل املستهدف بتحقيق مقاصد
الشار فيه دون االعتبار إىل اخلصوصيات الظرفية والطوارئ العارضة ،ال تطرأ على املسألة ال تفرز
لنا مناطاث جديداث خيتلف عن املناط األصلي للمسألة ال ّذي يتم بنا احلكم عليه ،والذي يتطلب من
الفقيه إعماله على الوجه الصحيل يف إطار الدوابط الشرعية ال أقرفا الشريعة واملوافقة لقصد
الشار ومراده.
وذلك الذي أوضحه الشاط ،بقوله" :ملا ابت أن األحكام شرعت ملصاو العباد كانت األعماذ
معتربة بذلك؛ ألنه مقصود الشار فيها كما تبً؛ فرذا كان األمر يف ظاهره وباطنه على أصل
املشروعية فال إشكاذ ،وإن كان الظاهر موافقاث واملصلحة خمالفة فالفعل غري صحيل وغري مشرو ،
ألن األعماذ الشرعية ليست مقصودة ألنفسها ،وإ ا قُصد هبا أمور أخر هي معانيها؛ وهي املصاو
ال شرعت ألجلها ،فالذي عمل من ذلك على غري هذا الوضع؛ فليق من املشروعات"(.)2

( )1
( )2

انظر :الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.191/1 ،12

الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،املرجع السابق.325/2 ،
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 -1ضابط وقائية وعالجية األفعال من حيث المآالت الواقعة أو المتوقعة.
يظهر دور مبدأ اعتبار امل ذ يف الشريعة اإلسالمية يف ضبط ااار ونتانج أفعاذ وتصرفات املكلفً
وربطها مبقاصد الشريعة املستهدفة من ورا إعماذ هذا الدابط رنالث يف املصاو واملفاسد املرتتبة على
تلك األفعاذ والتصرفات ،والذي يت لى يف تتبع اجملتهد أو الفقيه ا ،وعدم إنزاذ حكمه الشرعي
على املسألة املستحداة إال بعد النظر يف اآلاار والنتانج املمكن حدواها وتوقعها.
وبنا على ذلك يقوم ببنا حكمه الشرعي على أساس املست دات واملستحداات ال طرأت
وترتب عليها مناط جديد مستحدث ،خيتلف عن املناط األصلي للمسألة ،والذي يستدعي التدخل
من خالذ هذه القاعدة (اعتبار امل الت) بدور وقاني ،يتلخآ يف منع تلك املفاسد املتوقعة
تقع بعد ،من تصرفات وأفعاذ املكلفً ،ولكن كون الشواهد والقرانن واألحواذ
مستقبالث ،وال
دالة بصورة قوية على وقوعها ،أو دور عالجي ،بطرح احللوذ املناسبة للمشكالت ال تقع وينتج
عنها أضرار ومفاسد؛ ساعية إىل عالجها ورفع ااارها بقدر اإلمكان.
وهذا را ميكن توضيحه من خالذ اآل :
أ -الدور الوقائي لمبدأ اعتبار المآالت لألفعال المتوقع تحققها:

إن من غايات مبدأ اعتبار امل الت يف التشريع اإلسالمي هو منع املفاسد واألضرار ال تتمنل يف
مشاهد االحنرافات ال ترتتب على أفعاذ املكلفً وتصرفافم ،وتتعارض مع مقاصد الشريعة
اإلسالمية ،وال تعترب ال اية املستهدفة ال يسعى التشريع اإلسالمي إىل احلفاظ عليها وحتقيقها ،لذا
كان اعتبار امل الت يف األفعاذ يستلزم دوراث وقانيثا يتم من خالله منع أو حسم أي مظاهر من مظاهر
الفساد واألضرار ،ال من املمكن أو املتوقع حدواها بنا على امل الت املستشفة من واقع املشاهدة
واألحواذ والقرانن الدالة على ذلك ،لذا ظهر ذلك من خالذ جهد الفقها يف إجرا ذلك من خالذ
القواعد الفقهية املناسبة ال تؤكد هذا الدور الوقاني ملبدأ اعتبار امل الت ،وذلك من خالذ مالحظة
األفعاذ ال شابتها معاي الفساد بدفعها وحسمها ،مبا حيقق غايات ومقاصد الشار ومراده ،وذلك
معناه أن األحكام مرتبطة بوسانلها املتبعة ومبا تفدي إليه من أهداف وغايات ،وليست مستقلة عنها
بأحكام تفارق أحكام مقاصدها.أو مبعىن اخر أن الوسانل مرتبطة مبقاصدها ،فما كانت الوسانل
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حمرمة فرءا البد أن تفدي إىل ما هو حمرم ،فانسحب هذا الوصف تبعاث ألحكام مقاصده ،ووفقاث
للم ذ الناتج من ورا ذلك.
قاذ ابن القيم ":ملا كانت املقاصد ال يُتوصل إليها إال بأسباب وطُرق تُفدي إليها ،كانت طرقها
وأسباهبا تابعة ا معتربة هبا؛ فوسانل اةرمات واملعاصي يف كراهتها واملنع منها حبسب إفدانها إىل
غايافا وارتباطافا هبا ،ووسانل الطاعات والقربات يف حمبّتها واإلذن فيها حبسب إفدانها إىل غايتها؛
فوسيلة املقصود تابعة للمقصود ،وكالها مقصود؛ لكنه مقصود قصد ال ايات ،وهي مقصودة قصد
الوسانل"(.)1
ولقد عرب الفقها يف فقههم عن العديد من القواعد من خالذ مبدأ اعتبار امل ذ يف هذا اجلانب،
الذي اعتربوه جانباث وقانياث مينع وقو املفسدة قبل بدنها ،منها على سبيل املناذ:
 -قاعدة سد الذرائع:

وال تقوم على دفع ضرر متوقع حدواه ،بتحرو التسبب فيه ،أو املنع من رارسة أي
تصرف قد يؤدي إليه ،مبعىن أن هذه القاعدة قد منعت من حدوث امل الت املتوقع
حدواها ،بنا على وقف أو منع هذا التصرف أو احلق ،وإن كان ناشئاث عن تصرفات
مشروعة ،ما دام سينتج عنها م ذ غري مشرو .

 -قاعدة "يتحمل الضرر الخال؛ ألجل دفع ضرر عام"(:)2

ومعىن هذه القاعدة أنه يف حاذ حتقق ضررين على املستوى الفردي واملستوى اجلماعي،
وعدم إمكانية دفع الدررين معاث ،وليق هناك من سبيل إال بدفع أحد الدررين عن
اآلخر ،فرنه يتم دفع الدرر اخلاص باجلماعة يف مقابل الدرر اخلاص بالشخآ أو الفرد،
را يشكل تفويت مصلحة عليه يف الدرر الواقع عليه ،وذلك ملا فيه حتقيق للمصلحة
العامة.

( )1
( )2

ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم الموقعين ،مرجع سابق ،ص.121/3 ،33

ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،األشباه والنظائر ،ط ،1دار الكتب العلمية – بريوت1119 ،هيت.31/1 ،
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 قاعدة "الضرر األشد يزال باألاف"(:)1وتتحقق هذه القاعدة يف امل ذ املرتتب عليه وقو مفسدتً ،أحدها الدرر فيه أشد من
الدرر املتحقق يف املفسدة األخرى ،فرنه يتم دفع املفسدة املتحقق من ورانها ضرر أشد
مقابل املفسدة األخرى املتحقق من ورانها ضرر أخف ،وبالتايل يقبل حتمل الدرر األخف
مقابل منع حتقق الدرر األشد.
 -قاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"(:)2

وتدور هذه القاعدة على امل الت ال يتحقق فيها تعارض ما بً املصاو واملفاسد ،فرنه
من األوىل تقدو در ومنع املفسدة على جلب املصلحة من باب االحتياط.
 قاعدة "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"(:)3وتعاش هذه القاعدة امل الت املتوقعة من قيام أصحاب احلقوق باستع اذ حقوقهم قبل
أوقافا ال أقرها الشر  ،فيكون التعامل معهم بنقيض مقصودهم ،وذلك حا ال
تستخدم احلقوق ذريعة إىل فعل اةرمات.
 -قاعدة "يُدفع الضرر بقدر اإلمكاع"(:)1

وهذه القاعدة تعاش األحواذ ال تكون امل الت املتوقعة بنا على شواهد وأمارات وقرانن
تدذ على تلك املفاسد املتوقعة من ورا ذلك العمل أو التصرف ،را يتطلب التدخل ومنع
تلك املفاسد أو األضرار املتوقعة وال ينتظر حا يتم حتققها ووقوعها.

( )1

ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،األشباه والنظائر ،املرجع السابق.35/1 ،

( )3

السيوطي ،جالذ الدين ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ،األشباه والنظائر ،املرجع السابق.152/1 ،

( )2

السيوطي ،جالذ الدين ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ،األشباه والنظائر ،مرجع سابق ،ص .23/1 ،62

( )1

جلنة من العلما  ،مجلة األحكام العدلية ،مادة ،31 :د.ط ،املطبعة األدبية – بريوت1312 ،هيت ،ص.23
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ب -الدور العالجي لمبدأ اعتبار المآالت لألفعال الواقعة فعالً:
كما ذكرنا يف الدور الوقاني أن دور التشريع اإلسالمي ال يقتصر على الدور الوقاني فقط ،والّذي
يدطلع بتاليف وقو املفاسد يف م الت األفعاذ ودفعها وحسمها قبل وقوعها ،بل يتعدى دوره إىل
دور عالجي يف حاذ وقو املفسدة ،فعند وقو الدرر أو املفسدة يكون دور التشريع اإلسالمي يف
احتوا تلك اإلضرار واملفاسد وعالجها ،بالتدخل يف قطع هذا الدرر وإزالة اااره مبا يناسبها من
اإلصالح والتاليف.
ويتم تنفيذ لك الدور العالجي من االل األسس التالية:
 قطع الضرر المتحقق في مآالت األفعال.وهو الذي يكون يف حاذ حتقق شواهد وقرانن وأمارات يستدذ هبا على وقو املفسدة أو
الدرر يف املستقبل على وجه معترب ،را يع اداذ إجرا ات منعه وقطعه .وجا يف املدونة
يف ذلك" :لو أن رجالث حفر بئراث بعيدةث عن بئر جار له ،وكان أحياها قبل ذلك؛ فانقطع
ما ُ البئر األوىل ،وعلم أنّه إّ ا انقطع من حف ِر هذه البئر النانية؛ أيُقدي له على هذا بردم
يدر ببئره؛ فرذا كان
البئر النانية أم ال يف قوذ مالك؟ قاذ :قاذ مالك :للرجل أن مينع ما ّ
له أن مينع ،فله أن يقوم على هذا فريدم بئره ال حفرها"(.)1
 إزالة آثار الضرر المتحقق في مآالت األفعال.وهو ما يتعً على قطع الدرر مبنع استمراره ،مبعاجلة ااار الدرر أو املفاسد الواقعة سوا
برزالتها أو بتخفيفها بقدر ما ميكن.

( )1

اإلمام مالك بن أنق بن مالك بن عامر ،المدونة ،مرجع سابق ،ص.131/1 ،33
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ومن القواعد التي اعتبرها الفقهاء في هذا الجانب:
 -قاعدة" :الضرر يزال"( ،)1وهو ما يع أنه جيب إزالة الدرر بعد وقوعه.

 قاعدة" :الضرر ال يزال بالضرر"( ،)2وتع أال يرتتب على إزالة الدرر ضرراث اخر يلحقبال ري ،وبالتايل يف حاذ حتقق ضرر لل ري ،فال يتم إزالة الدرر بل جيرب بقدر اإلمكان.
الجزاءات المترتبة على المفاسد واألضرار الواقعة:
وتوقيع اجلزا ات هو أحد أشكاذ الدور العالجي يف التعامل مع الدرر أو املفسدة ،واجلزا البد
أن يكون على قدر الدرر املتحقق ،أي ال ميكن أن يكون اجلزا الذي يتم توقيعه مت اوزاث حل م
الدرر ،أو للمفسدة الواقعة ،لذا جند الشار قد حدد اجلزا املرتتب على الدرر مبيزان يتحقق معه
العدالة ال حتقق اقتدا احلقوق وعدم اجلور والتعسف.
ففي األحواذ ال ميكن رفع ااار املفسدة وإزالتها يكون اجلزا يف حدود ذلك ،أما يف حاالت
أخرى وال تكون فيها املفاسد أكرب ووزءا من حيث الواقع أكرب وأعظم ،فقد رتب ا الشار جزا
يتناسب معها ومع طبيعتها.
فن د ذلك يف إقامة العقوبات احلدية وال تكون يف احلدود ،وعلى سبيل املناذ حد السرقة،
والذي يعترب جزا االعتدا على ماذ ال ري ،وحد القصاص والذي يعترب جزا االعتدا على النفق
ال حرم ا قتلها إال باحلق.
كذلك هناك إقامة العقوبات التعزيرية ،وهذا النو من العقوبات ال يعود التقدير فيها إىل السلطة
املنوط هبا األمر ،تكون فيه املفاسد غري بال ة حد الدرر بالقواعد العامة الشرعية ،وإ ا تكون فيه
املفسدة ضئيلة تتطلب من السلطة املنوط هبا تطبيق العقوبات اداذ هذا النو من العقوبات لدبط
األمور وحفظ النظام ،وبالتايل تكون العقوبة التعزيرية بالقدر الذي يرفع املفسدة ال وقعت ،إال أنه ال
يصل إىل درجة احلدود الشرعية(.)3
( )1

السبكي ،تاج الدين ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف ،األشباه والنظائر ،مرجع سابق ،ص.11/1 ،63

( )3

انظر ،ابن تيمية ،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ،مجموع الفتاو  ،مرجع سابق ،ص.119 ،112/22 ،19

( )2

السيوطي ،جالذ الدين ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ،األشباه والنظائر ،مرجع سابق ،ص.26/1 ،62
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قاذ الشاط ،يف ذلك" :إ ّن املمنوعات يف الشر إذا وقعت :فال يكون إيقاعها من املكلف سبباث
يف احليف عليه بزاند على ما ُشر له من الزواجر أو غريها ،كال صب منالث إذا وقع ،فرن امل صوب
منه ال بد أن يوىف حقه ،لكن على وجه ال يؤدي إىل إضرار ال اصب فوق ما يليق به يف العدذ
واإلنصاف"(.)1

الفصل الثالث

استشراف المستقبل والتخطيط له في الشريعة اإلسالمية
تناولت يف هذا الفصل بيان معىن استشيتراف املسيتتقبل وأايتر التخطيتيط يف مسيتتقبل األميتة اإلسيتالمية،
وإيداح النصوص الشرعية يف الكتاب والسنة ال تؤصل االستشراف والتخطيط املستقبلي ،والدوابط
اخلاصة به .وذلك من خالذ االاة مباحث كما سيأ :
املبحث األوذ :بيان معىن استشراف املستقبل والتخطيط له.
املبحث الناي :النصوص الشرعية املؤصلة لالستشراف والتخطيط املستقبلي.
املبحث النالث :ضوابط االستشراف والتخطيط املستقبلي.

( )1

الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.212،213/1 ،12
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المبحث األول
بياع معنى استشراف المستقبل والتخطيط له

االستشراف في اللغة:
(شيتيترف) الشيتيترف :العليتيتو .والش يتريف :الرجيتيتل الع يتايل .ويقيتيتاذ :استشيتيترفت الشيتيتي  :إِذا رفعيتيتت بصيتيترك
تنظيتيتر إلييتيته .واملشيتيترف :املكيتيتان تشيتيترف علييتيته وتعليتيتوه .ومشيتيتارف األرض :أعاليهيتيتا .واشيتيتتقاقه ميتيتن الشيترفة اليت
تشرف هبا القصور ،واجلمع ُشرف .واالشرتاف :االنتصاب (.)1
وتش يتيترف الش يتيتي واستش يترفه :وض يتيتع ييت يتيتده عل يتيتى حاجب يتيته كال يتيتذي يس يتيتتظل م يتيتن الش يتيتمق ح يتيتا يبص يتيتره
ويستبينه ،واستشرفت الشي  :إذا رفعت بصرك إليه وبسطت كفك فوق حاجبك كاليتذي يسيتتظل ميتن
الشمق .وأصله من الشرف العلو ،كأنه ينظر إىل موضع مرتفع فيكون أكنر إلدراكه"(.)2

االستشراف في االصطالح:
جا يف مفهوم االستشراف ميتن حييتث االصيتطالح تعريفيتات عيتدة ،وذليتك ميتن جانيتب اليتذين اهتميتوا
بالدراسات املستقبلية ،نذكر منها:
فقاذ بعدهم :هو"عبارة عن ذاك التطليتيتع للمسيتتقبل ،وحماوليتيتة اميتتالك األدوات املناسيتبة ،واليت تعيتً
عليتيتى حتسيتيتً وتوضيتيتيل صيتيتورة املسيتيتتقبل اليتيتذي ننشيتيتده"( .)3وقيتيتاذ غيتيتريهم :بأنّيته "التطليتيتع إىل املسيتيتتقبل ميتيتن
خالذ دراسة املاضي وفهم احلاضر والسنن الفاعلة فيهما"( .)1والباحث خيتيتار التعرييتف النيتاي لوضيتوحه

( )1

( )2
( )3

اجلوهري ،أبو نصيتر ،إمساعييتل بيتن محيتاد ،الصـحاح فـي اللغـة ،بتحقييتق :أمحيتد عبيتد ال فيتور عطيتار ،ط ،1دار العليتم للمالييتً -
بريوت1113 ،هيت.1321-1339/1 ،

انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لساع العرب ،مرجع سابق ،ص .169/9 ،13

خصيتاونة ،عميتيتاد عبيتد الكيتيترو ،وقيتزق ،خديتيتر إبيتراهيم ،الســنن اآللهيــة فـي القــرآع الكــريم ودورهـا فــي استشــراف المســتقبل،

حبث منشور  ،2119ص.213

( )1

فارس ،طه حمميتد ،أثـر االستشـراف والتخطـيط المسـتقبلي فـي العلـم والتعلـيم فـي ضـوء السـنة النبويـة ،حبيتث منشيتور عليتى

اإلنرتنت ،بتاريخ 2111/3/2
http://www.islamsyria.com/uploadfile/LIB/lib_library/5242-20120222072644.pdf
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ودقته من خالذ التفصيل بأن القيام باالستشراف للمسيتتقبل البيتد ميتن مراجعيتة املاضيتي واالسيتتفادة ميتن
عربه ،واحتوا احلاضر وفهم متطلباته ،حا ميكن الوصوذ هبما إىل تصور مستقبل مناسب.
التخطيط في اللغة:
التخطيط :هو من خيتط خييتط ُخطَّيتة ،واخلُطَّيتة :احليتاذ واألميتر واخلَطيتب ،واخلُطَّيتة كيتذلك ميتن اخليتط(،)1
ويقاذ :جا ويف رأسه ُخطَّة ،أي جا َ ويف نفسه حاجة قد َعَزم عليها ،وقيتو م أيديتاثُ :خطَّيتة نانييتة ،أي

مقصد بعيد(.)2
والتخطيط :هو التسطري(.)3
والتخطيتيتيط كيتيتذلك هيتيتو وضيتيتع ُخطيتيتة مدروسيتيتة للنيتواحي االقتصيتيتادية ،والتعليمييتيتة ،واإلنتاجييتيتة ،وغريهيتيتا
للدولة(.)1
التخطيط في االصطالح:

عرفه بعدهم بأنيته" :رسيتم لصيتورة اجملتميتع يف حياتيته املسيتتقبلية ،وتقيتدير حلاليته يف املراحيتل اليت جيتازهيتا
خالذ سعيه لتحقيق أمانيه"(.)5
وعرفيتيته اليتيتبعض اآلخيتيتر" :التخطيتيتيط هيتيتو التطليتيتع للمسيتيتتقبل ،واخلطيتيتة هيتيتي الطرييتيتق اليتيتذي نسيتيتلكه لكيتيتي
حنصل على ما نرغب فيه حسب أهدافنا العامة ،وتقدير بعض الصعوبات ال قد تعرتض سبيلنا"(.)6
والباحث خيتار التعريف الناي ،لدقته وتفصيتيله ومشوليته يف التعرييتف بيتالتخطيط ،وبييتان ميتا هييتة اخلطيتة
ال يتبعها اجملتهد ،وحساب مقيتدار املييتزات املسيتتهدفة ،ومقيتدار الصيتعوبات املتوقعيتة ،حيتا ميكنيته السيتري
على أسق سليمة متكنه من الوصوذ النتانج ال حيقق هبا أهدافه وأمانيه ال أسق ا يف دطيطه.

( )1

انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لساع العرب ،مرجع سابق ،ص .223/3 ،13

( )3

انظر :ابن منظور،حممد بن مكرم ،لساع العرب ،املرجع السابق.223/3 ،

( )5

حافظ ،حممد علي ،التخطيط للتربية والتعليم،ط ،1الدار القومية للتأليف والنشر1965 ،م ،ص.11

( )2

انظر :اجلوهري ،أبو نصر إمساعيل بن محاد ،الصحاح في اللغة ،مرجع سابق ،ص .261/3 ،123

( )1

انظر :جمع الل ة العربية بالقاهرة ،الوسيط ،مرجع سابق ،ص.211/1 ،62

( )6

عبد الفتاح ،حممد سعيد ،إدارة االعمال ،املكتب املصري احلديث للطباعة والنشر -األسكندرية1931 ،م ،ص . 23
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المبحث الثاني
النصول الشرعية المؤصلة لالستشراف والتخطيط المستقبلي
إن استشراف املستقبل قد جا ما يدذ عليه يف كتاب ا -عز وجل -وسنة نبيه الكرو  وفقه
صحابته -رضي ا عنهم أععً ،-فاستشراف املستقبل ليق رعاث بال يب ،أو جرد تعلق بالظنون
أو التوهات أو اخلياالت اجملردة ال ال نفع من ورانها ،وإ ا هو عبارة عن توظيف جملموعة من
املعطيات الواقعية سوا يف ماضي األ ّمة ،واالستفادة من عربها ال وردت هبا ،أم حاضرها املاال
للعيان مبختلف مكوناته وأسبابه.
وذلك حيتا ميكيتن توقيتع نتيتانج تليتك املعطييتات مسيتتقبالث ،وفيتق قواعيتد إجرانييتة ،ومعطييتات موضيتوعية،
وتراتييتيتب منطقييتيتة ،واسيتيتتنباطات واسيتيتتدالالت ميتيتن واقيتيتع مسيتيتألة البحيتيتث أو موضيتيتو التحيتيتري ،مث اليتيتدخوذ
يف مرحليتيتة دطيتيتيط وتنظيتيتيم األهيتيتداف املرجيتيتوة ،ومتابعيتيتة حتققهيتيتا لتليتيتك املعطييتيتات املطروحيتيتة ،للوصيتيتوذ إىل
النتي ة املتوقعة يف إطار شرعي ،ووفقاث ملقتدياته ومقاصده.
وهيتذا ال يتحقيتق إال بالعميتل والت ييتري ،وليتيتيق بيتاجللوس وانتظيتار املفاجيت ت وميتيتا حتمليته لنيتا األييتام ،أميتيتام
ع يتيتدم اس يتيتتعدادنا ليت يتذلك املس يتيتتقبل ،وه يتيتو م يتيتا يعك يتيتق واق يتيتع العشيت يتوانية ،وع يتيتدم التخط يتيتيط ال يتيتذي تعيش يتيته
جتمعاتنيتيتا؛ لديتيتعف الدراسيتيتات ال يت فيتيتتم باملسيتيتتقبل وت رياتيتيته املتوقعيتيتة ،وقصيتيتر النظيتيتر عليتيتى الواقيتيتع املعيتيتاش
فقط ،وعدم رسم اخلطط ال تعاش ذلك الواقع ومتطلباته املتوقعة بشيتكل حيقيتق لنيتا مسيتتقبالث متوانميتاث،
ويل يتيت ،ك يتيتل االحتياج يتيتات املت يتيتددة واملت يتيترية اخلاض يتيتعة مل يتيتؤارات الزم يتيتان واملك يتيتان واملتطلب يتيتات الفعلي يتيتة ،مب يتيتا
يتحقق به مصاو العباد وفق مقتديات الشر احلنيف ومقاصده.
وهيتيتذا يعكيتيتق أهييتيتة االستشيتراف والتخطيتيتيط للمسيتيتتقبل يف النّهيتيتوض بيتيتاألمم عنيتيتد األخيتيتذ بيتيته ،ودلفهيتيتا
عند االبتعاد عنه ،وهو ما أكده الشر يف مواضع كنرية .والذي سوف نوضحه من خالذ اآل :
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األدلة التي وردت في القرآع الكريم:
(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) (.)1
وجه الداللة:
إن اآلييتيتة جيتيتا ت يف سيتيتياق حيتيتض امليتيتؤمنً عليتيتى السيتيتري يف األرض ،وضيتيترورة التفكيتيتر يف خليتيتق ا –
سيتيتبحانه وتعيتيتاىل -والنظيتيتر إىل اياتيتيته ،وبييتيتان أن املسيتيتتفيدين ميتيتن خطابيتيته هيتيتم أصيتيتحاب العقيتيتوذ املسيتيتتنرية
القادرون على سرب أغوار هذه السنن ،وحسن توظيفها يف استشراف املستقبل.
قيتاذ سيتيد قطيتيتب يف تعليقيته عليتى هيتيتذه اآلييتة":والقران الكيترو ييتيترد املسيتلمً هنيتا إىل سيتيتنن ا يف األرض.
يردهم إىل األصوذ اليت جتيتري وفقهيتا األميتور .فهيتم ليسيتوا بيتدعاث يف احلييتاة ؛ فيتالنواميق اليت حتكيتم احلييتاة
جارييتيتة ال تتخليتيتف واألميتيتور ال متديتيتي جزاف يتاث ،إ يتيتا هيتيتي تتبيتيتع هيتيتذه الن يتواميق ،فيتيترذا هيتيتم درسيتيتوها ،وأدرك يتوا
م ازيها ،تكشفت م احلكمة من ورا األحداث ،وتبينت م األهيتداف ميتن ورا الوقيتانع ،واطميتأنوا إىل
ابيتيتات النظيتيتام اليتيتذي تتبعيتيته األحيتيتداث ،وإىل وجيتيتود احلكميتيتة الكامنيتيتة ورا هيتيتذا النظيتيتام ،واستشيتيترفوا خيتيتط
السيتيتري عليتيتى ضيتيتو ميتيتا ك يتيتان يف ماضيتيتي الطرييتيتق ،و يعتميتيتدوا عليتيتى جيتيترد كيتيتوءم مسيتيتلمً ،لين يتيتالوا النصيتيتر
والتمكً :بيتدون األخذ بأسباب النصر ،ويف أو ا طاعة ا وطاعة الرسوذ"(.)2
(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) (.)3

( )1
( )2
( )3

سورة اذ عمران :اآلية :رقم .133

قطب ،سيد ،في ظالل القرآع ،ط ،13دار الشروق ،بريوت -القاهرة1112 ،هيت.132/1 ،
سورة يوسف :اآلية :رقم .111
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وجه الداللة:
إن اآلييتيتة جيتيتا ت يف سيتيتياق االعتبيتيتار حبيتيتاذ األقيتوام السيتيتابقً بيتيتالنظر إىل ميتيتا كيتيتانوا علييتيته ،واالبتعيتيتاد عيتيتن
تكيترار أفعيتيتاذ وأعميتيتاذ سيتيتابقيهم ميتيتن الكفيتيتار وإال سيتيتيلقون نفيتيتق اجليتزا واملصيتيتري ،وتيتيترغيبهم يف أن يعمليتوا
أعماذ املؤمنً ،فيكون استشرافهم املستقبل يف اعتبارهم بسنن سابقيهم.
قاذ ابن تيمية –رمحه ا " :-واالعتبار أَن يقرن الشي ُ ِمبنله فيعلم أَن حكمه منل حكمه كما قاذ
اعتربمت األصابع بِاأل ِ
َسنان؟ فر َذا قاذ تعاىل( :ﯡ ﯢ ﯣ) (.)1
ابن عباس :هال ُ
وقيتيتاذ تعيتيتاىل(:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) ،أَفيتيتاد أَن ميتيتن عميتيتل منيتيتل أَعميتيتا ِم جيتيتوزي

منيتيتل جيتزانهم؛ ليحيت َذر أَن يعميتيتل منيتيتل أعميتيتاذ الكفيتيتار ،ولريغيتيتب يف أن يعميتيتل منيتيتل أعميتيتاذ امليتيتؤمنً أتبيتيتا
األنبيا "(.)2
قاذ تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)(.)3
وجه الداللة:
وردت اآلية يف ذي القرنً اليتذي حكيتم بشيتر ا فيتدان ليته كيتل شيتي  ،فبرتبيتا األسيتباب اليت أشيتار
ا إليها يف كتابه ،وتوظيفها واألخذ هبا وفق إرادة ا يتحقق له التمكً.
قيتيتاذ سيتيتيد قطيتيتب يف هيتيتذا السيتيتياق" :النميتيتوذج الطييتيتب للحيتيتاكم الصيتيتاو ،ميكنيتيته ا يف األرض ،وييسيتيتر
له األسباب؛ في تاح األرض شرقاث وغربيتاث؛ ولكنيته ال يت يترب وال يتكيترب ،وال يط يتى وال يتبطيتر ،وال يتخيتذ
ميتيتن الفتيتيتوح وسيتيتيلة لل يتيتنم امليتيتادي ،واسيتيتت الذ األف يتراد واجلماعيتيتات واألوطيتيتان ،وال يعاميتيتل اليتيتبالد املفتوحيتيتة
معامل يتيتة الرقي يتيتق؛ وال يس يتيتخر أهله يتيتا يف أغراض يتيته وأطماع يتيته ...إ يتيتا ينش يتيتر الع يتيتدذ يف ك يتيتل مك يتيتان حي يتيتل ب يتيته،

( )1
( )2
( )3

سورة احلشر :جز من اآلية :رقم .2

ابن تيمية ،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم  ،مجموع الفتاو  ،مرجع سابق ،ص.115/3 ،12
سورة الكهف :اآلية :رقم .21
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ويسيتيتاعد املتخلفيتيتً ،وييتيتدرأ عيتيتنهم العيتيتدوان دون مقابيتيتل؛ ويسيتيتتخدم القيتيتوة ال يت يسيتيترها ا ليتيته يف التعبيتيتري
واإلصالح ،ودفع العدوان وإحقاق احلق"(.)1
األدلة التي وردت في السنة النبوية:
ورد عن املستقبل واستشرافه الكنري يف أحاديث الرسوذ  ،را يؤكد حرصه  على تعليم
صحابته أهية املستقبل والتخطيط يف حيافم ،را يوفر م االستعداد واجلاهزية الكاملة ملواجهة كل
العوارض واالحتماالت املمكنة ال تطرأ مبست دات تشكل عانقاث يف مسريفم ،را جيعلهم مواكبً

لكل عوامل التطور والت ديد والت ري.

 -استشراف الرسول  لألسئلة قبل سؤالها:

َّ ، ،فَيت َق َاذ :يا رس َ ِ ِ
ب البَحَر،
جا عن أيب هريرة -رضي ا عنهَ " :-سأ ََذ َر ُجل النِ َّ
َ َُ
وذ اللَّه إنَّا نيتَرَك ُ
ِ
ِ
وذ اللَّ ِه ُ :ه َو
ضأنَا بِِه َع ِطشنَا ،أَفَيتنَتَيت َو َّ
يل ِم َن ال َما ِ  ،فَِرن تَيت َو َّ
ضأُ ِمبَا ِ البَح ِر؟ فَيت َق َاذ َر ُس ُ
َوَحنم ُل َم َعنَا ال َقل َ
ور َم ُاوهُ احلِ قل َميتَتُهُ"(.)2
الطَّ ُه ُ

وجه الداللة:
يظهر استشراف الرسوذ  يف نظرته املستقبلية يف ارتياد صحابته ركوب البحر وهو أمر جديد
عليهم ،وسؤا م عن طهارة مانه ،توقع الرسوذ  حاجتهم فيما بعد إىل السؤاذ عن ميتته ،فأجاب
عنها قبل سؤا م له .وهذا االستشراف يفسر مدى بعد نظر الرسوذ  يف استيعاب املتطلبات ال
من املمكن أن تنشأ مستقبالث نتي ة ورود هذا اجملاذ حديناث – ركوب البحر ،-وما سيرتتب عليه من
احتياجات طبيعة هذا اجملاذ.

( )1
( )2

قطب ،سيد ،في ظالل القرآع ،مرجع سابق ،ص.2293/1 ،122

أخرجيته أبيتيتو داود ،سيتليمان بيتيتن األشيتعث بيتيتن إسيتحاق ،ســنن أبـي داود ،مرجيتيتع سيتابق ،ص ،21/1 ،111حيتيتديث رقيتيتم.23 :

حيتيتديث صيتيتحيل ،واقيتيته النسيتيتاني وذكيتيتره ابيتيتن حبيتيتان ،وصيتيتححه البخيتيتاري يف العليتيتل الكبيتيتري للرتميتيتذي ،وصيتيتححه الرتميتيتذي وابيتيتن خزمييتيتة
وغريهم.
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 -استشراف الرسول  في سبر غور نفوس أصحابه:

ضعِي ثفاَ ،وإِ ءي
جا عن أيب ذر -رضي ا عنه" :-أن رسوذ ا  قاذ :يَا أَبَا َذ ٍّر ،إِ ءي أ ََر َاك َ
ك ما أ ِ
أِ
ب لِنَيتف ِسيَ ،ال تَأ ََّمر َّن َعلَى اايتنَيت ِ
ً َم َاذ يَتِيم"(.)1
ًَ ،وَال تَيت َولََّ َّ
ُح ق
ُح ق
ب لَ َ َ
َ
وجه الداللة:

يظهر استشراف الرسوذ  بعدم توليته أبا ذر أي أمر من أمور اإلمارة أو مسؤولية ماذ من أمواذ
اليتامى ،وذلك راجع إىل علمه بأصحابه ونفوسهم ،وكيفية توزيع األدوار املناسبة لكل شخصية منهم
يف أي مهمة أو مسؤولية يؤمر هبا ،فعلمه بشخصية أيب ذر وضعفه وتقواه ،ال يؤهله ملنل هذه األمور
ال تتطلب صفات أخرى من القوة والشدة واحلزم ،را يتحقق معه أدا تلك الوظانف على أكمل
وجه.

 استشراف الرسول  ألمور تحدث في أابار الزماع:جا عن حذيفة -رضي ا عنه -أنه قاذ" :قام فينا رسوذ ا  مقاماث ما ترك شيئاث يكون يف مقامه
ذلك إىل قيام الساعة إال حدث به حفظه من حفظيته ونسيتيه ميتن نسيتيه قيتد علميته أصيتحايب هيتؤال وإءيتا
ليك يتيتون من يتيته الش يتيتي ق يتيتد نس يتيتيته ف يتيتأراه ف يتيتأذكره كم يتيتا ي يتيتذكر الرج يتيتل وج يته الرج يتيتل إذا غ يتيتاب عن يتيته مث إذا راه
عرفه"(.)2
وجه الداللة:
يظهر استشراف الرسوذ  ملستقبل الدنيا من باب إطال ا له على األمور ال يبية ،فأخرب أصحابه
مبا يكون فيها إىل قيام الساعة.
األدلة التي وردت في فقه الصحابة:

 استشراف عمر بن الخطاب المستقبل بعزل االد بن الوليد -رضي ا عنهما:-( )1

أخرجيتيته اإلميتيتام مسيتيتلم ،أبيتيتو احلسيتيتن مسيتيتلم بيتيتن احل يتيتاج ،صــحيح مســلم ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص ،1153/3 ،23حيتيتديث رقيتيتم:

.1226

( )2أخرجيتيته اإلميتيتام مسيتيتلم ،أبيتيتو احلسيتيتن ،مسيتيتلم بيتيتن احل يتيتاج ،صــحيح مســلم ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص ،2213/1 ،23حيتيتديث رقيتيتم:
.2291
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ادذ اخلليفة عمر بن اخلطاب -رضي ا عنه -قراراث بعزذ خالد بن الوليد -رضي ا عنه -عن قييتادة
اجلييتيتوش رغ يتم كفا تيتيته القتالييتيتة ،ودوره العظيتيتيم يف حتقييتيتق االنتصيتيتارات املتتالييتيتة ،وجيتيتا يف ذلك":مليتيتا رجيتيتع
خاليتيتد ومعيتيته أم يتواذ جزيليتيتة ميتيتن الصيتيتانفة( )1انت ع يته( )2النيتيتاس يبت يتيتون رفيتيتده ونانليتيته ،فكيتيتان ريتيتن دخيتيتل علييتيته
األش يتيتعث ب يتيتن ق يتيتيق فأج يتيتازه بعش يتيترة االف ،فلم يتيتا بل يتيتغ ذل يتيتك عم يتيتر كت يتيتب إىل أيب عبي يتيتدة ي يتيتأمره أن يق يتيتيم
خاليتيتداث ،ويكشيتيتف عمامتيتيته وينيتيتز عنيتيته قلنسيتيتوته ،ويقييتيتده بعمامتيتيته ،ويسيتيتأله عيتيتن هيتيتذه العشيتيترة االف ،إن
كيتيتان أجازهيتيتا األشيتيتعث ميتيتن ماليتيته فهيتيتو سيتيترف ،وإن كيتيتان ميتيتن ميتيتاذ الصيتيتانفة فهيتيتي خيانيتيتة ،مث اعزليتيته عيتيتن
عمله"(.)3
وجه الداللة:
كيتيتان موقيتيتف الفيتيتاروق -رضيتيتي ا عنيتيته -فييتيته دالليتيتة عليتيتى االستشيتراف والتخطيتيتيط املسيتيتتقبلي ،حييتيتث
حترزا من اخلوف من الوقو يف الفتنة مستقبالث ،بنا على معطيات وأمارات ملموسيتة ،وتوقيتع
كان قراره ث
نتانج مستقبلية وال كانت أساساث لقراره بالعزذ ،فاالنتصارات العظيمة ال حتققت على يد خاليتد بيتن
الولييتيتد -رضيتيتي ا عنيتيته -أوقعيتيتت يف نفيتيتق الفيتيتاروق اخلشيتيتية ميتيتن افتتيتيتان النيتيتاس بيتيتأن النصيتيتر بييتيتد خاليتيتد -
رضيتيتي ا عنيتيته -ال بي يتيتد ا -عيتيتز وجيتيتل ،-إض يتيتافة إىل ذليتيتك خربتيتيته املس يتيتتفادة ميتيتن سياسيتيتته يف احلك يتيتم
واإلدارة وحماس يتيتبة ال يتيتوالة ،وكيفي يتيتة إدارة ش يتيتؤون الدول يتيتة ،واليت يت أب يتيترزت عبقريت يتيته يف التخط يتيتيط للمس يتيتتقبل،
واليتيتذي يؤكيتيتد أن موقفيتيته يكيتيتن مبني يتاث عليتيتى خيانيتيتة أو خصيتيتومة بينيتيته وبيتيتً خاليتيتد بيتيتن الولييتيتد -رضيتيتي ا
يل حلبييتيتب ،وليتيتن تعيتاتب بعيتيتد
عنهميتيتا ،-ودالليتيتة ذليتيتك أنيتيته قيتيتاذ":ييتيتا خاليتيتد وا إنيتيتك عليت ّيتي لكيتيترو ،وإنيتيتك إ ّ

( )1
الروم ألَءم َكانُوا ي زون صيفا اتقا الربد والنلج .جمع الل ة العربية،
الصيف وال زوة ِيف َّ
الصانفة :أ ََوان َّ
الصيف َوهبَا مسيت َغزَوة ّ
الوسيط ،مرجع سابق ،ص.531/1 ،62
( )2

انت ع ال َقوم :ذَ َهبُوا لطلب الكة والكة جنعهَ ،وييتُ َقاذ :انت ع َفالنا قَصده يطلب معروفه .جمع الل ة العربية ،المرجع السابق،

.913/2

( )3ابيتيتن كنيتيتري ،أبيتيتو الفيتيتدا إمساعييتيتل بيتيتن عميتيتر ،البدايــة والنهايــة ،حتقييتيتق :عليتيتي شيتيتريي ،ط ،1دار إحييتيتا ال يترتاث العيتيتريب1112 ،ه يتيت،
.92/3
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الييتوم عليتيتى شيتي "( ،)1إضيتيتافة إىل ذليتيتك" :مليتيتا ميتيتات خاليتيتد يوجيتيتد ليتيته إال فرسيتيته وغالميتيته وسيتيتالحه ،فقيتيتاذ
عمر :رحم ا أبا سليمان ،إن كنا لنظنه على غري هذا"(.)2

( )1

ابن منظور ،أبو الفدل ،حممد بن مكرم ،مختصر تاريخ دمشق البن عساكر ،بتحقيق :روحية النحاس ،رياض عبيتد احلمييتد

مراد ،حممد مطيع ،ط ،1دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر1112 ،هيت1115 ،هيت.22/2 ،

( )2

ابن كنري ،أبو الفدا إمساعيل بن عمر ،البداية والنهاية ،مرجع سابق ،ص.111/11 ،133
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المبحث الثالث
ضوابط االستشراف والتخطيط المستقبلي
إن استشراف املستقبل والتخطيط له أصبحا ضرورة ملّحة ،وذلك من منطلق النظر إىل النتانج اليت
حققتها الدوذ املتقدمة ،وال استطاعت حتقيق أسباب التقدم والسيادة يف هذا العصيتر ،ريتا يوضيتل لنيتا
جوانب القصور كأمة إسالمية هي يف أشد احلاجة إىل االهتمام باملستقبل وصناعته والتخطيط له حا
ميكننيتيتا اللحيتيتاق بركيتيتب التقيتيتدم واإلزدهيتيتار ،وهيتيتو ميتيتا ميكيتيتن حتقيقيتيته بديتوابط تليتيت ،لنيتيتا ميتيتا يتطلبيتيته واقعنيتيتا ،ميتيتع
مراعاة اوابت الشر احلنيف وااللتزام هبا ،وهو ما يتدل من خالذ التّايل:
أوال :دراسة المستقبل بشكل علمي:
أن دراسيت يتيتة املسيت يتيتتقبل والتخطيت يتيتيط ليت يتيته وفيت يتيتق تليت يتيتك االعتبيت يتيتارات املوضيت يتيتوعية واالتصيت يتيتاذ والتواصيت يتيتل ميت يتيتع
املؤسسيتيتات البحني يتة اجليتيتادة مبيتيتنهج علميتيتي ميتيتدروس وقواعيتيتد وض يتوابط ،ييتيتتم االسيتيتتفادة واالسيتيتتعانة هبيتيتا يف
عالج كل ما يستحدث يف تفاصيل احلياة اإلنسانية وما تتطلبه من ضبط مسار احلييتاة فيهيتا ،بيتدالث ميتن
االعتم يتيتاد عل يتيتى اجته يتيتادات شخص يتيتية قاص يتيترة ال تراع يتيتي حم يتيتيط املت يت يتريات ال يتيتذي يكتن يتيتف ك يتيتل التفاص يتيتيل
احلياتية ،سوا من طريقة تناوذ املسانل املطروحة واملنطقية يف حتليلها ومراعاة الت ريات الزمانية واملكانية
واملتطلبات املتوقع أن تنشأ على ضو املؤشرات واألحداث اجلارية ال تشيتري إىل ذليتك ،ريتا جيعلنيتا أميتام
مت يتريات طارنيتيتة عليتيتى الواقيتيتع اإلنسيتيتاي ،وحيتيترية اإلنسيتيتان يف فهمهيتيتا ،ومعرفيتيتة حيتيتدودها وأطرهيتيتا ميتيتن خيتيتالذ
الشر احلنيف ،وهو ما يعتيترب ترعيتة حقيقييتة لواقيتع معيتاش ،ومسيتتقبل منتظيتر ،وإحيتداث ذليتك التيتوازن يف
إجابيتيتات فقهييتيتة تديتيتبط واقيتيتع احلييتيتاة اإلنسيتيتانية ،بيتيتدالث ميتيتن االنتظيتيتار والتقوقيتيتع عليتيتى احلاضيتيتر املعيتيتاش فقيتيتط،
حلً االصطدام بذلك املستقبل اجملهوذ وهو ما يرتتب عليه إحداث ف وة يف وترية احلياة اإلنسيتانية ميتا
بً الواقع املستقبلي وفهم قوانً التعامل معه يف إطار شرعي.

ثانياً :االستفادة من تكنولوجيا العصر:

الدراسات املستقبلية ال ظهرت يف العصر احلديث للتقنيات والتطيتورات التكنولوجييتة ،سيتاعدت يف
خمتلف اجملاالت باإلسهام يف توسيع دانرة البحث عن احللوذ املناسبة جلميع الت يتريات والتطيتورات ،اليت
من املمكن أن تطرأ على اجملتمع اإلنساي يف خمتلف امليادين ،وتساعد املهتمً بذلك ،ومنهم الفقها
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يف اقتحيتيتام هيتيتذا املييتيتدان ،وهيتيتو النظيتيتر إىل املسيتيتتقبل وفيتيتق معيتيتايري علمييتيتة وموضيتيتوعية ،وخط يتوات متسلسيتيتلة
مرتبطيتيتة ،قانميتة عليتيتى دراسيتيتة املسيتيتانل النازليتيتة والنظيتيتر فيهيتيتا ،بعييت ثيتدا عيتيتن أي ميتيتوروث اقيتيتايف أو اجتميتيتاعي أو
اخلديتيتو ألي ضيت وط ميتيتن املمكيتيتن أن تيتيتؤار عليتيتى إنيتزاذ حكميتيته يف مسيتيتألة ميتيتن املسيتيتانل ،واضيتيتعاث يف ذليتيتك
اعتبيتيتارات كنيتيترية للحاضيتيتر القيتيتانم واملاضيتيتي الفانيتيتت بدروسيتيته وعيتيتربه ،وحماوليتيتة الوصيتيتوذ إىل مسيتيتتقبل مالنيتيتم
الحتياجات ومتطلبات الناس داخل إطار شرعي ،حي ّقق مقاصد الشر احلنيف.
فاستشراف املستقبل يعترب أحد العلوم احلدينة املسيتاندة للعليتوم اإلدارييتة والسياسيتية ،واليت ظهيترت يف
العصر احلديث ،والذي ميكن االستفادة من هذه العلوم املتنوعة يف خمتلف اجملاالت ،من زاوية استفادة
املهتميتيتً بالشيتيتأن الفقهيتيتي ميتيتن تنيتيتاو م لل وانيتيتب املسيتيتتقبلية ال يت ديتيتدم اجلانيتيتب اإلنسيتيتاي وحتصيتيتيل أوجيتيته
االسيتيتتفادة يف اجلانيتيتب اإلجييتيتايب ،واالبتعيتيتاد عيتيتن اجلوانيتيتب السيتيتلبية لتنيتيتاوالت هيتيتؤال غيتيتري املسيتيتلمً وحتصيتيتيل
أقصى استفادة ركنة من جهودهم يف هذا امليدان مبا يتوافق مع متطلبات شريعتنا.
فق يتيتد ذك يتيتر س يتيتيننيا ج واغن يتيتر ،يف كتاب يتيته":االستشـ ـراف واالبتك ــار واإلس ــتراتيجية" " :يع يتيتد التنب يتيتؤ
باملسيتيتتقبليات مقصيتيتوراث عليتيتى املفك يترين والفالسيتيتفة فقيتيتط ،فقيتيتد اكتسيتيتب الييتيتوم صيتيتي ة علمييتيتة ميتيتن خيتيتالذ
الل و إىل الطرق احلدينة يف عع املعلومات وحتليلها ،واسيتتخدام أسيتاليب رياضيتية وإحصيتانية السيتتقرا
التطيتيتورات اةتمليتيتة ،وإذا كانيتيتت البحيتيتوث املسيتيتتقبلية قيتيتد انطلقيتيتت ميتيتن ق يترا ة الواقيتيتع الصيتيتناعي والزراعيتيتي
والبيئي فكان لالستشراف املستقبلي جناح ال بأس به ،فر ّن استبصار ما سيتيؤوذ إلييته الواقيتع االجتميتاعي
واالقتص يتيتادي وامل يتيتايل يبق يتيتى أص يتيتعب بكن يتيتري"( ،)1ك يتيتذلك ق يتيتاذ :إدوارد ك يتيتورنيش يف كتاب يتيته" :اإلستش ــراف
مناهج استكشاف المستقبل"" :لقد كان اإلنسان يف املاضي قادراث على توقع مسيتارب حياتيته بشيتكل
( )1

سيتيتيننيا.ج .واغنيتيتر ،االستش ــراف واالبتكــار واإلســتراتيجية ،ترعيتيتة :صيتيتباح صيتيتديق اليتيتدملوجي،د.ط ،توزييتيتع :مركيتيتز دراسيتيتات

الوحدة العربية ،د.ت ،املصدرhttp://www.caus.org.lb/Home/publicat...up.php?ID=4311 :
"Is no longer confined to predict Palmstqublaat thinkers and philosophers only,
it has gained today scientific formula through recourse to modern methods of
information collection and analysis, and the use of mathematical and statistical
methods to extrapolate the potential developments. If future research may
actually read off from industrial, agricultural and environmental was to explore
the future success of a good, the clairvoyance what will happen to social and
economic reality and fiscal remains much harder".
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شيتيتبه روتي يت  ،حييتيتث كيتيتان الت يتيتري بطيئ يتاث ويأخيتيتذ أجييتيتاالث ليتنبيتيتت ويتعميتيتق ،وحييتيتث كيتيتان يكفيتيتي للميتيتر أن
"يتكيف" ميتع حميطيته املباشيتر ،ميتن خيتالذ ميتا يتلقيتاه ميتن "اقافيتة شيتعبية سيتاندة" حوليته فييتئ ليته إىل درجيتة
كب يتيترية مس يتيتتلزمات م يتيتا حيت يتيتاج إلي يتيته يف املس يتيتتقبل ،أم يتيتا اآلن فق يتيتد أص يتيتبل الت يتيتري أس يتيتيا [أس يتيتر ؟إ يف وتريت يتيته
وشيتيتامالث يف تنوعيتيته ،وه يتيتذا يسيتيتتلزم م يتيتن كيتيتل من يتيتا اكتسيتيتاب مه يتيتارات والييتيتات متع يتيتددة ومتنوعيتيتة لنس يتيتتطيع
"اإلعيتيتداد" مليتيتا ميكيتيتن أن نتوقعيتيته يف املسيتيتتقبل :ميتيتن أخطيتيتار للتخفييتيتف ميتيتن املعانيتيتاة اليت تتسيتيتبب هبيتيتا ،وميتيتن
فيت يتيترص ةسيت يتيتن [لتحسيت يتيتً؟إ إمكانيت يتيتات اإلمسيت يتيتاك هبيت يتيتا واالسيت يتيتتفادة منهيت يتيتا"( .)1يديت يتيتاف إىل ذليت يتيتك وجيت يتيتود
إسيتيتهامات فكرييتيتة كنيتيترية يف هيتيتذا اجمليتيتاذ ،أوضيتيتحت ميتيتدى أهييتيتة استش يتراف املسيتيتتقبل يف حييتيتاة اإلنسيتيتان،
وأاره يف فيئة مستقبل أفدل يف خمتلف مناحي حياته(.)2

( )1

إدوارد كورنيش ،اإلستشراف مناهج استكشاف المستقبل ،ترعة :د .حسن شريف ،ط ،1الدار العربية ناشرون.2113 ،

http://www.neelwafurat.com/itempage....0&search=books
املصدر:
"It was a man in the past able to anticipate the lanes of his life almost routine,
where change was slow and it takes generations to steadies and deepens, and
where it was enough for one to "adapt" with his immediate surroundings,
through what it receives from the "popular culture prevalent" around it creates a
degree Large supplies what is needed in the future. But now it has become a
changing Asia [faster?] In pace and comprehensive in its diversity, and this
requires of all of us to acquire the skills and multiple mechanisms and a variety
we can "setup" of what we can expect in the future: the dangers to alleviate the
]?suffering caused by them, and the chances for an improved [ to improve
potential catch her and take advantage of them".
( )2انظيتيتر :ريتشيتيتارد واتسيتيتون ،ملفــات المســتقبل ..مــوجز فــي تــاريخ الســنوات الخمســين المقبلــة ،ترعيتيتة :عميتيتر سيتيتعيد األييتيتويب،
املصيت يت يتيتدر ،www.kalima.ae/ar/readbook.aspx?id=695 :وانظيت يت يتيتر :ميشيت يت يتيتاذ غيت يت يتيتودي ،فيلييت يت يتيتب دوران ،وقيت يت يتيتيق
ا مامي ،االستشراف اإلستراتيجي للمؤسسات واألقاليم ،ترعة :حممد سليم قاللة وقيق ا مامي.د.ط ،د.ت.

املصدر ، http://www.laprospective.fr/dyn/fran...-Istichraf.pdf :وانظيت يتيتر :ميتشيت يتيتيو ك يت يتيتاكو ،فيزي ـ ــاء
المستقبل :العلم يشكل مصير البشرية عام  ،1300ترعة :طارق رشيد عليان ،د.ط1131 ،هيت.

املص يت يت يت يت يتيتدر ،www.goodreads.com/book/show/18054242 :وانظ يت يت يت يت يتيتر :ميش يت يت يت يت يتيتاذ غ يت يت يت يت يتيتودي ،االستش ـ ـ ـ ـ ــراف
االستراتيجي :المشاكل والمناهج ،ترعة قيق هامي.د.ط ،د.ت.
http://www.laprospective.fr/dyn/fran...rabefrance.pdf
املصدر:
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ريتيتا يوضيتيتل أهييتيتة استش يتراف املسيتيتتقبل يف التوقيتيتع والتّنبيتيتؤ البعييتيتد امليتيتدى يف جيتيتاالت متعيتيتددة ميتيتن احلييتيتاة،
كالسياسيتيتة واالقتصيتيتاد واالجتميتيتا إىل غريهيتيتا ميتيتن اجمليتيتاالت ،وهيتيتو اليتيتذي يفيتيترض أهيتيتيته جلمييتيتع املشيتيتت لً
هبيتيتذه اجمليتيتاالت املختلفيتيتة اليت ديتيتدم القطيتيتا اإلنسيتيتاي العيتريض ،يف خمتليتيتف جوانيتيتب حياتيتيته ومنهيتيتا اجلانيتيتب
الفقهيتيتي ،واليتيتذي يسيتيتاعد امللكيتيتة الفكرييتيتة املدربيتيتة للفقييتيته عليتيتى احليتيتدس الرشيتيتيد ،وبالتيتيتايل توقيتيتع األحكيتيتام
الرشيدة والنتانج اجليدة.
ثالثاً :الرجوع إلى المختصين:
إ ّن النظيتيتر إىل املسيتيتتقبل دانم يتاث حيتيتيتل يف نفيتيتوس البشيتيتر جانب يتاث كبيتيترياث ميتيتن األهييتيتة؛ مليتيتا يتديتيتمنه ميتيتن عيتيتدم
املعرفيتيتة بالقيتيتادم ،وارتبيتيتاط ذليتيتك حبييتيتاة اإلنسيتيتان س يتوا ميتيتن مسيتيتتقبل أو رزق أو كيتيتل ميتيتا تقيتيتوم علييتيته حياتيتيته
واسيتيتتمراره ،وهيتيتذا اليتيتذي ييتيتدفع تليتيتك اليتيتنفق اإلنسيتيتانية إىل حماوليتيتة البحيتيتث واملعرفيتيتة عيتيتن ذليتيتك املسيتيتتقبل
اص النّفيتيتوس البشيتريّة التّشيت ّيتوق إىل عواقيتيتب
ال يتيتامض واجملهيتيتوذ ،ويف سيتيتياق ذليتيتك جيتيتا " :اعليتيتم أ ّن ميتيتن خيتو ّ
العاميتة كمعرفيتة ميتا بقيتي ميتن
أمورهم ،وعلم ما حييتدث يتم ميتن حييتاة وميتوت وخيتري وش ّيتر ،سيتيّما احليتوادث ّ
ال ّدنيا ،ومعرفة مدد ال ّدوذ أو تفاوفا ،والتّطلع إىل هذا طبيعة جبولون عليها"(.)1
والذي نلمسه من خالذ الواقع املعاش أن جوانب التطور ال مشلت معظم مناحي احلياة اإلنسيتانية
وترتب نتانج ذلك عليتى ظهيتور مسيتانل ومسيتت دات عليتى كافيتة األصيتعدة سيتوا االقتصيتادية والسياسيتية
والعسكرية واإلدارية واالجتماعية ،مع تشابك العالقات الدولييتة وطيترق التواصيتل واالتصيتاذ فيترض علينيتا
الوقيتيتوف أميتيتام واقيتيتع مليتيتي باالستفسيتيتار والتسيتيتاوذ عيتيتن مسيتيتانل ومسيتيتت دات تكيتيتن موجيتيتودة و تكيتيتن
معهيتيتودة ميتيتن قبيتيتل ،ريتيتا أوجيتيتد حاليتيتة ميتيتن التعقييتيتد يف كشيتيتف ماهييتيتة تليتيتك اإلفيترازات اليت نت يتيتت عيتيتن ذليتيتك
التقيتيتارب بيتيتً اليتيتدوذ واجملتمعيتيتات ،وهيتيتو ميتيتا يظهيتيتر دور الفقهيتيتا واملهتميتيتً بالشيتيتأن الفقهيتيتي يف الوقيتيتوف يف
إجال حقيقة هذه املست دات واملستحداات لتوضيل ما يتوافق منها ميتع شيتريعتنا وميتا يتعيتارض معهيتا،
وحتقيقاث ملقاصد شرعنا احلنيف من جلب املصاو للناس ورفع احلرج واملشقة عنهم.
وهيتيتو ميتيتا ميكيتيتن حتققيتيته ميتيتن جانيتيتب الفقهيتيتا والعلميتيتا والبيتيتاحنً املخلصيتيتً بتوسيتيتيع مراكيتيتز االتصيتيتاذ،
والتواصيتيتل باملؤسسيتيتات واملراكيتيتز العلمييتيتة البحنييتيتة اجليتيتادة ،املهتميتيتة بشيتيتأن الدراسيتيتات املسيتتقبلية والتخطيتيتيط
( )1اب يتيتن خل يتيتدون ،عب يتيتد ال يتيترمحن ب يتيتن حمم يتيتد ب يتيتن حمم يتيتد ،ت ــاريخ اب ــن ال ــدوع ،حتقي يتيتق :خلي يتيتل ش يتيتحادة ،ط ،2دار الفك يتيتر ،ب يتيتريوت،
1112هيت.111/1 ،
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املستقبلي ،وأخذ رأي املختصً سوا يف اجملاذ االقتصادي أو اإلداري أو السياسيتي واسيتت ال ارانهيتم
وفهمهيتيتا وتكييفهيتيتا ميتيتع الواقيتيتع امليتيتدروس ويف الد يتوابط الشيتيترعية املقيتيتررة ،قيتيتاذ تعيتيتاىل( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) (.)1
وذليتيتك حيتيتا ييتيتتمكن الفقييتيته الوقيتيتوف عليتيتى أرض صيتيتلبة يف فتيتواه ويف حكميتيته عليتيتى املسيتيتانل املعروضيتيتة
علييتيته ،وأال يكتفيتيتي اربتيتيته الفقهييتيتة أو النظيتيتر إىل ميتيتوروث األحكيتيتام الفقهييتيتة السيتيتابقة؛ لالستبصيتيتار هبيتيتا يف
إن يتزاذ حكميتيته املسيتيتتقبلي ،نابع يتاث ميتيتن استش يتراف ودطيتيتيط مرتيتيتب ومؤسيتيتق بروييتيتة صيتيتحيحة قانميتيتة عليتيتى
الت يتيترد واملوضيتيتوعية والتسلسيتيتل املنطقيتيتي ،منطلقيتاث ميتيتن املاضيتيتي باالسيتيتتفادة ميتيتن دروسيتيته وعيتيتربه وفهيتيتم الواقيتيتع
احلاضيتيتر املعيتيتاش ،وتأسيس يتاث الستحديتيتار مسيتيتتقبل مليتيت ،للحاجيتيتة ،وهيتيتو ميتيتا يؤكيتيتد االبتعيتيتاد عيتيتن التن يتيتيم
والرجم بال يب ،كما قاذ تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) (.)2

رابعاً :مراعاة الثابت والمتغير في الشريعة اإلسالمية:
من الدروري أن تقوم دراسة املسيتتقبل والتخطيتيط ليته عليتى ضيتوابط وأسيتق مسيتتمدة ميتن اوابيتت اليتدين،
وجيب أال يكون اسيتتنادها لديتوابط ومعيتايري عاميتة ،ال تُراعيتى فيهيتا اوابيتت وكلييتات مقطيتو فيهيتا ال جييتوز
االقيترتاب منهيتيتا أو التعيتيتديل فيهيتيتا بيتيتأي شيتيتكل ميتيتن األشيتيتكاذ ،وهيتيتي اابتيتيتة ال تت يتيتري بت يتيتري األحيتواذ والزميتيتان
واملك يتيتان والع يتيتادات .بينم يتيتا عل يتيتى املت يت ّيتريات يك يتيتون ج يتيتاذ ه يتيتذه الدراس يتيتات يف األخ يتيتذ وال يتيترد والتع يتيتديل يف
جزنيافا ال يكون ارتباطها متعلقاث مبا يفرضه تطور الزمان واملكان ،وجتدد االحتياجات اإلنسانية.

والثوابــت والمتغيـرات :هيتيتو تعبيتيتري املقصيتيتود بيتيته التفرييتيتق بيتيتً مواضيتيتع اإلعيتيتا والنصيتيتوص القاطعيتيتة اليت ال
حتيتيتل املنازعيتيتة فيهيتيتا ،وبيتيتً م يتوارد االجتهيتيتاد ال يت ال يديتيتيق فيهيتيتا عليتيتى املخيتيتالف؛ لظنييتيتة ميتيتداركها ابوت يتاث أو

( )1
( )2

سورة األنعام ،اآلية :رقم .111
سورة النمل ،اآلية :رقم .65
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داللة( .)1قاذ الشافعي -رمحه ا  -يف التعبري عن هذه النوابت":كل ما أقيتام بيته ا احل يتة يف كتابيته أو
على لسان نبيه منصوصاث بيناث حيل االختالف فيه ملن علمه"(.)2
بينميتيتا ذكيتيتر الشيتيتافعي يف التعبيتيتري عيتيتن املت ريات":وميتيتا كيتيتان ميتيتن ذليتيتك حيتميتيتل التأوييتيتل ،وييتُيتدرك قياس يتاث،
د يتيَّق
فيتيتذهب املتيتيتأوذ أو القيتيتايق إىل معيتيتىن حيتمليتيته اخليتيترب أو القييتيتاس ،وإن خالفيتيته فييتيته غيتيتريه :أقيتيتل أنيتيته يُ َ
ِ
يق اخلالف يف املنصوص"(.)3
عليه ض َ
فبالتايل جند أن النوابت املمنلة يف النصوص الشرعية القطعية الواردة يف كتيتاب ا -عيتز وجيتل -وميتا
بينتيتيته سيتيتنة رس يتوله الكيتيترو  ،وميتيتا أُعيتيتع علييتيته ،ال ميكيتيتن االق يترتاب منيتيته أو تأويليتيته بيتيتأي صيتيتورة ميتيتن صيتيتور
االجتهيتيتاد ،فهيتيتي اابتيتيتة ال تت يتيتري وال تتبيتيتدذ بتبيتيتدذ األح يتواذ والزميتيتان واملكيتيتان ،وذليتيتك عليتيتى سيتيتبيل املنيتيتاذ:
العبيتيتادات فيتيتال جتيتوز اإلضيتيتافة فيهيتيتا ألن اإلضيتيتافة فيهيتيتا مبطليتيتة ،فالصيتيتلوات س يتوا ميتيتن ف يترانض أو نوافيتيتل ال
جتوز الزيادة فيها على املشرو .
بينميتيتا جنيتيتد أن املت يتريات هيتيتي الّيت تقيتيتع يف جيتيتاذ م يتوارد االجتهيتيتاد ،وميكيتيتن التأوييتيتل فيهيتيتا واالجتهيتيتاد
وإبدا اليترأي يف كيتل ميتا يقيتم علييته دلييتل قيتاطع ،أو إعيتا صيتريل ،كميتا هيتو احليتاذ يف بيتاب املعيتامالت
املتمنيتل يف شيتيتؤون حييتاة النيتيتاس السياسيتية ميتيتن ت يتري األحيتواذ ميتن وقيتيتت آلخيتر ،واالقتصيتيتادية رنليتة يف كنيتيترة
املشيتكالت االقتصيتيتادية اليت يتعيتيترض يتا اجملتميتيتع اإلسيتالمي ،اليتيتذي أصيتبل يتعاميتيتل ميتع جتمعيتيتات وبيئيتيتات
وشعوب وأمم خمتلفة؛ را يوضل حدوث الكنيتري ميتن املت يتريات اليت تسيتتدعي مواجهتهيتا ميتن قبيتل فقهيتا
وعلما الدين وضبطها شرعياث.
إذن فدراسة املستقبل والتخطيط له جييتب أن ال يصيتطدم ميتع اوابيتت هيتذا اليتدين ،وهيتذا ميتا ينب يتي أن
يعيه القانمون واملهتمون بالشأن املستقبلي.

( )1

الصاوي ،د .صالح ،الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل اإلسالمي المعاصر ،ط1131 ،1هيت ،ص.51

( )3

الشافعي ،أبو عبد ا حممد بن إدريق ،الرسالة ،مرجع سابق ،ص.561/1 ،92

( )2

الشافعي ،أبو عبد ا حممد بن إدريق ،الرسالة ،مرجع سابق ،ص.561/1 ،92
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اامسـاً :مراعــاة واقــع الزمــاع والمكــاع مــن اــالل فقــه الواقــع والمقاصــد والمــآالت الستشــراف
القضايا المستقبلية.
إن بنا املستقبل والتطلع إليه البد أن يكون نابعاث من الواقع اليتذي مينيتل صيتورة حقيقييتة الحتياجيتات
وسلوك البشر ،فال ميكن أن يتم النظر إىل املستقبل واستشراف مالحمه دون النظيتر إىل تفاصيتيل الواقيتع،
الذي يتمكن من خالله املف أو اجملتهد التعرف على كيفية فهم تفاصيتيل هيتذا الواقيتع ميتن حييتث تطيتور
الزميتيتان وت يتيتري املكيتيتان ،وذليتيتك ألن جتاهليتيته والقفيتيتز علييتيته والتطليتيتع للمسيتيتتقبل تعيت ضيتيتيا احلقيتيتوق وتفوييتيتت
املصاو ،وهو ما يتعارض مع مقاصد شرعنا احلنيف.
وجيتيتا يف ذليتيتك" :وال ييتيتتمكن املف يت وال احليتيتاكم ميتيتن الفتيتيتوى واحلكيتيتم بيتيتاحلق إال بنيتيتوعً ميتيتن الفهيتيتم:

أحيتيتدها :فهيتيتم الواقيتيتع والفقيتيته فييتيته ،واسيتيتتنباط عليتيتم حقيقيتيتة ميتيتا وقيتيتع بيتيتالقرانن واألميتيتارات والعالميتيتات حيتيتا
حييط به علماث ،والنو الناي :فهم الواجب يف الواقع ،وهو فهيتم حكيتم ا اليتذي حكيتم بيته يف كتابيته أو
عليتيتى لسيتيتان رسيتوله يف هيتيتذا الواقيتيتع .مث يطبيتيتق أحيتيتدها عليتيتى اآلخيتيتر؛ فميتيتن بيتيتذذ جهيتيتده واسيتيتتفرغ وسيتيتعه يف
ذل يتيتك يع يتيتدم أجيت يترين أو أجيت يتراث؛ فالع يتيتا م يتيتن يتوص يتيتل مبعرف يتيتة الواق يتيتع والتفق يتيته في يتيته إىل معرف يتيتة حك يتيتم ا
ورسوله"(.)1
وبالتيتيتايل يكيتيتون فهيتيتم الفقييتيته لواقعيتيته ومشيتيتكالته ومعرفتيتيته بيتيتاألمور واملسيتيتانل ال يت يف حاجيتيتة إىل ضيتيتبط
شيتيترعي ،هيتيتو الطرييتيتق اليتيتذي يسيتيتري علييتيته ميتيتن خيتيتالذ األميتيتارات والشيتواهد واسيتيتتنباطاته لواقعيتيته ،وفهيتيتم تطيتيتور
الزميتان وت يتري املكيتان ،وتبيتدذ األحيتواذ والعيتادات اليت يسيتتطيع ميتيتن خالليته يف ءاييتة املطيتاف الوصيتيتوذ إىل
نظرة واقعييتة ميتن خيتالذ حكيتم راشيتد يف عيتالج أي مسيتألة أو نازليتة يراعيتى فيهيتا البعيتد املسيتتقبلي املتوقيتع،
وحرص عليها الشر احلنييتف يف مقاصيتده ،بتلبييتة حقيتوق ومصيتاو العبيتاد يف إطيتار شيترعي .وإذا ميتا كيتان
األميتيتر متعلق يتاث باملسيتيتتقبل ،ودراسيتيتته وهيتيتو اليتيتذي يعتيتيترب ميتيتن عليتيتوم العصيتيتر ،فيتيترن ذليتيتك يتطليتيتب ميتيتن الفقييتيته
توسيتيتيع دانيتيترة نظيتيتره ودراسيتيتته وحبنيتيته ،باالسيتيتتعانة بيتيتالعلوم األخيتيترى ال يت ديتيتدم جيتيتاذ فقه يته وتوسيتيتع ميتيتدارك
فهم يتيته ،وذل يتيتك ك يتيتالعلوم اإلنس يتيتانية من يتيتل :عل يتيتم االجتم يتيتا والق يتيتانون واإلدارة والسياس يتيتة ال يت تس يتيتاعده يف
حل املشكالت والقدايا العصرية ال تقع ،وال هي يف األصيتل نتيتانج ذليتك الواقيتع املعيتاش،
معاجلة أو ّ
( )1

ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم الموقعين ،مرجع سابق ،ص.69/1 ،33
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واليتذي سيتيتوف يرتتيتيتب علييته تطيتيتور يكيتيتون م ليتيته يف صيتور واحتياجيتيتات جدييتيتدة تكيتن موجيتيتودة ميتيتن قبيتيتل؛
تكيتيتون يف حاجيتيتة إىل حكيتيتم شيتيترعي جدييتيتد يناسيتيتب ذليتيتك التطيتيتور والت يتيتري اليتيتذي فرضيتيتته متطلبيتيتات الزميتان
واملكان والعادات واألحواذ ،وهو ما مينل أهم األهداف املبت اة ميتن ذليتك االستشيتراف املسيتتقبلي لكيتل
املسيتانل واألميتور املتوقعيتيتة يف جاهزييتة التكيييتف الفقهيتيتي الراشيتد يتا ،ريتيتا حيقيتق مقاصيتد هيتيتذا اليتدين ،وتلبييتيتة
االحتياجات ،وحل املشكالت الناشئة وحفظ حقوق ومصاو العباد.
را يع أن الفقيه جيب أن ال يقتصر على فهمه للنآ الشرعي ،ومن مث تطبيقه وفقاث ملا يعرض أو
ما تتطلبه احلاجة وفقاث إلشارات أو أمارات أو استنباطات يفرضها واقعه ،بل جيلي هذا الفهيتم ويصيتقله
بعرضه على املتخصصً ،كل يف جاليته ،كاملتخصصيتً يف خمتليتف العليتوم العصيترية كاالقتصيتاد والسياسيتة
وعلم اإلدارة والنفق واالجتما  ،واإلحصا إىل اخره ،لفهم انعكاس تلك التيتأاريات عليتى أي مشيتكلة
أو قدية ،وصوالث ملستقبل أفديتل ،ودطيطيتاث مالنميتاث يتحقيتق ميتن خالليته بنيتا حكيتم شيترعي راشيتد ،حيقيتق

مصاو العباد وال يشق عليهم ،ويوافق مقاصد هذا الدين ومراد الشار .

()1

وريتا يؤكيتد أن الفقييته أو اجملتهيتيتد ليته اليتدور الفاعيتيتل واألساسيتي ،أو مبعيتىن اخيتر هيتيتو حلقيتة الوصيتل ميتيتا
بيتيتً تفاصيتيتيل الواقيتيتع املعيتيتاش اليتيتذي يعكيتيتق كيتيتل القديتيتايا واملسيتيتانل الناجتيتيتة عيتيتن السيتيتلوك البشيتيتري ،وبيتيتً
ضبطها يف صورة حكم شرعي.
وجا يف هذا السياق":إن األفدل يف وقت جو املسيتلمً ،االشيتت اذ مبيتا يسيتد جيتوعهم ،واألفديتل
يف وقت عريهم االشت اذ مبا يكسوهم ،واألفدل يف وقت انتشار الفرقيتة والعصيتبية ،االشيتت اذ مبيتا ييتدفع
عنهم ذلك ،وجيمع كلمتهم ،واألفدل يف وقت تسكع الشباب وتعطلهم عن العمل ،االشت اذ ب يترس
قيم اإلسالم يف العمل ،وإصدار الفتاوى املعينة على حتصيل األعماذ ،ولو يكن يف فقهنا إال إحييتا
امل يتوات ،لكيتيتان كافي يتاث ليتيتدفع كيتيتل عطاليتيتة وبطاليتيتة ،وفينيتيتا النييتيتل ودجليتيتة والف يترات وغريهيتيتا كنيتيتري ،واألفديتيتل يف
( )1انظر ،املصري ،حممد بن عبد اجمليد ،مقالة :الوعي بالواقع ودوره في إحياء األمة ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2111/3/31
http://www.saaid.net/aldawah/377.htm
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وقيتيتت انتشيتيتار الفسيتيتاد واإلج يترام ،التصيتيتدي ليتيته بالفتيتيتاوى اةيتيتددة ملقيتيتادير العقوبيتيتات والتعزي يترات وتقيتيتدميها
ألجهزة العدذ واألمن ،إبرا للذمة وخروجاث من العهدة ..ا "(.)1
إذن يتديتيتل لنيتيتا أايتيتر الواقيتيتع يف تشيتيتكيل نظيتيترة الفقييتيته أو اجملتهيتيتد يف استش يتراف املسيتيتتقبل لكيتيتل القديتيتايا
واملسانل ال يفرضها عليه واقعه ،وصياغتها يف صورة يراعى فيهيتا مقاصيتد اليتدين اإلسيتالمي ميتن خيتالذ
تفهم احلاجات واملتطلبات الناشئة من فهم الواقع ،واحتوا أشكاذ تطورها مسيتتقبالث مبيتا حيفيتظ املصيتاو
واحلقيتوق يف صيتيتورة حكيتم شيتيترعي راشيتيتد ،يتناسيتب ميتيتع حاجيتات املكلفيتيتً وال يشيتيتق عليتيهم ،ويوافيتيتق ميتراد
الشيتيتار  ،ويؤسيتيتق بنيتيتا فقهيتيتي سيتيتليم للحكيتيتم الشيتيترعي املسيتيتتقبلي ،امليتيتتفهم لطبيعيتيتة التطيتيتور والت يتيتري اليتيتذي
يفرضيتيته الزم يتان واملكيتيتان والعيتيتادات واألح يتواذ .وذليتيتك ألنيتيته يف حيتيتاذ عيتيتدم اديتيتاذ تليتيتك املعيتيتايري السيتيتابقة،
سيتيتيؤدي إىل استش يتراف غيتيتري سيتيتليم يف نظرتيتيته ودطيطيتيته ،وبالتيتيتايل إهيتيتدار حقيتيتوق ومصيتيتاو حيتيترص الشيتيتر
على صوءا ،ألن قرا فا يكن ا أي أساس واقعي تنطلق منه.
سادساً :المواءمة بين االجتهاد التنزيلي واالجتهاد االستنباطي عند دراسة المستقبل:
العبور إىل املستقبل والتطلع إليه يتطلبان من عيع املهتمً به من علما وفقها وجتهدين فهم
الت ريات والتطورات ال تطرأ على الواقع اإلنساي يف عيع مناحي احلياة ،را ميكن حتديد املسار
الذي ميكن السري عليه؛ للوصوذ إىل إجابات لكل تلك املست دات ،وال تعكق حاجة الواقع
املعاش.
فاالجتهاد يف تنزيل احلكم الشرعي ،يستلزم وجود نو من املوا مة يف استنباط وفهم النآ
الشرعي ،وذلك حا يتحقق ذلك التوافق والتكامل املقصود يف إنزاذ حكم شرعي لكل املشخصات
أو الوقانع ،يُسد هبا احلاجة الفعلية للحياة اإلنسانية ،وذلك ال يكون إال بفهم صحيل للنآ
الشرعي؛ يراعى فيه كل ما يطرأ على الواقع اإلنساي من مت ريات وتطورات.
ففي حاذ انعدام املوا مة املتمنلة يف كيفية فهم النآ الشرعي بشكل صحيل ،واستكشاف
مناطاته ال على أساسها يتم إنزاذ احلكم الشرعي عليها ،حلدات الف وة بً احلكم الشرعي املنزذ
( )1

أبو أمامه ،نوار بن الشلي ،إصالح الفكر الفقهي ،رؤية معاصرة ،ط ،1دار السالم ،القاهرة1132 ،هيت ،ص.119
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والوقانع أو املشخصات املستهدفة من الدبط الشرعي ،را يرتتب عليه اخنرام وضيا كل ما فدف
إليه الشريعة ومقاصدها ،وهو ما خيالف مقصد الشار .
وذلك ألنه ال يكفي وجود احلكم الشرعي وحتقق مناطاته يف الوقانع واملشخصات بشكل نظري،
بل البد أن يؤدي إنزاذ هذا احلكم أو تطبيقه إىل حتقيق املقصد الشرعي املرتبط بالواقعة أو املسألة،
وذلك بالنظر إىل التداعيات املستقبلية ال من املمكن أن ترتتب عليه من حيث املدار الواقعة،
والنظر يف إيلولة تطبيق هذا احلكم الذي يراعى فيه أن تكون املصاو أرجل من املفاسد املتوقعة.
را يستلزم أن ال يكون دور الفقيه يف حتقيق تلك املوا مة والتوافق قانماث يف تطبيقه للحكم الشرعي
وإنزاله جرداث عن األخذ بالنظر يف حتقيق املناطات يف الوقانع وم الت حكمه فيها.
ورا جا يف سياق ذلك" :النظر يف م الت األفعاذ معترب مقصود شرعاث ،كانت األفعاذ موافقة أو
خمالفة؛ وذلك أن اجملتهد ال حيكم على فعل من األفعاذ الصادرة عن املكلفً باإلقدام أو اإلح ام
إال بعد نظره إىل ما يؤوذ إليه ذلك الفعل"(.)1
ورا يؤكد ذلك التوافق واملوا مة أن القواعد الشرعية ال تتعلق باملقاصد كقاعدة (اعتبار امل الت)،
تظهر أن تنزيل األحكام على الوقانع وتطبيقها على أحواذ املكلفً مرتبطان بامل الت والعواقب ال
سترتتب على تطبيق احلكم املستقبلي ،من خالذ فهم النآ واستنباط خفاياه ودالالته جرداث من أي
مؤارات خارجية ،وصوالث ألصل مناطه وما طرأ بعد ذلك من تطورات وت ريات تدعو إىل إنزاذ حكم
شرعي مستقبلي يل ،تطور املسانل أو الوقانع املست دة ،وال ت ريت أسباب تعلق مناطافا باألحكام
ال أنزلت عليها .قاذ الشاط ،يف هذا السياق" :االجتهاد املتعلق بتحقيق املناط :هو الذي ال
خالف بً األمة يف قبوله ،ومعناه أن ينبث احلكم مبدركه الشرعي لكن يبقى النظر يف تعيً حملّه"(.)2

( )1
( )2

الشاط ،،أبو إسحاق ،إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص ،133/5 ،12وقد تقدمت العبارة مراراث.
الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،املرجع السابق.12/5 ،

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

112

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

وهو ما يع أن االجتهاد يف تنزيل األحكام قسيم لالجتهاد يف فهم النآ ،وقد عرب عن هذا
املعىن اإلمام الشاط ،،حيث جعل االجتهاد يف تنزيل احلكم الشرعي على الوقانع ،أوتنيتزيل الوقانع
على األدلة الشرعية؛ حيث قاذ" :املقصود من وضع األدلة تنيتزيل أفعاذ املكلفً على حسبها "(.)1
إضافة إىل ما سبق ذكره( )2وأوردناه عن املتقدمً ،جند أيديتاث أن هنيتاك جهيتوداث للمعاصيترين ،حييتث
جيتيتا ":أميتيتا قسيتيتيم االجتهيتيتاد بيتيتالرأي يف االسيتيتتنباط والتأصيتيتيل والتفرييتيتع فهيتيتو االجتهيتيتاد بيتيتالرأي يف التطبييتيتق،
وهذا -يف الواقع -ال يقل أهية وخطراث عن األوذ –االجتهاد بالرأي يف االستنباط والتأصيتيل والتفرييتع-
لتعلق اجتنا رات التشريع واقعيتاث وعميتالث بيته ..هيتذا وتبيتدو خطيتورة االجتهيتاد بيتالرأي يف التطبييتق وعظيتيم
أاره ،فدالث عن ضرورته ،أ ّن القران الكرو إذ ادذ يف بيانه لةحكام املنهج الكليتي ال التفصيتيلي ليتزم أن
يكون االجتهاد بالرأي هو السبيل الوحيد الذي ال مناص منه لالضطال مبهمة التطبيق الواقعي لتلك
يتف هب يتيتا م يتيتن ظ يتيتروف
الكلي يتيتات عل يتيتى الوق يتيتانع اجلزني يتيتة اليت يت تنت يتيتاب اجملتم يتيتع يف ك يتيتل عص يتيتر وبيئ يتيتة مب يتيتا حيت يت ق
ومالبسات مت ددة ومت ايرة ال تنحصر"(.)3
را يع أن الشريعة تنآ على حكم كل جزنية ،بل جا ت غالباث بقواعد كلية وعبارات مطلقة،
را يتطلب بذذ اجلهد يف إنزاذ هذه الكليات بفهم النآ الشرعي وإدراكه وإابات مناطه الذي يب
املنزذ على األحداث واألفعاذ املست دة على أساسه.
احلكم ّ
الشرعي ّ
ريتيتا ييتيتربز أهييتيتة توافيتيتق وموا ميتيتة فقيتيته االجتهيتيتاد التنزيليتيتي ميتيتع فقيتيته االسيتيتتنباط يف استش يتراف املسيتيتتقبل،
ودراسيتيتته عليتيتى مسيتيتتوى الواقيتيتع املت يتيتري واملتطيتيتور وميتيتا يتوقيتيتع أن ينيتيتتج عنيتيته مسيتيتتقبالث ،ريتيتا يفيتيترض االسيتيتتعداد
اليتيتدانم حلركيتيتة الواقيتيتع اإلنسيتيتاي املسيتيتتمرة ،واعتبيتيتار كيتيتل الظيتيتروف واملالبسيتيتات املت يتيترية واملت يتيتددة ،املرتبطيتيتة
بواق يتيتع وأفع يتيتاذ املكلف يتيتً ،وح يتيتاجتهم إىل ض يتيتابط ش يتيترعي يس يتيتريون علي يتيته يف حي يتيتافم ،مب يتيتا يتواف يتيتق م يتيتع أي
مفردات مستقبلية تطرأ عليهم.
( )1
( )2
( )3

الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،املرجع السابق.213/3 ،
أوضل الشاط ،ذلك وفق ما ورد يف ص113

الدري  ،حممد فتحي ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي ،ط ،2مؤسسة الرسالة ناشرون1129 ،هيت ،ص.32
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وبالت يتيتايل تلبي يتيتة تل يتيتك االحتياج يتيتات واملتطلب يتيتات مهم يتيتا طيت يترأ عل يتيتى واقعه يتيتم عوام يتيتل الت ي يتيتري والتط يتيتور يف
مستقبلهم ،والذي يتحقق من خالذ ارتباط االجتهيتاد يف اسيتتنباط وفهيتم النصيتوص الشيترعية باالجتهيتاد
التنزيليتيتي ،وتطبييتيتق هيتيتذا الفهيتيتم الشيتيترعي للنصيتيتوص بشيتيتكل يراعيتيتى فييتيته حتقيتيتق املنيتيتاط وميت ذ األحكيتيتام املنزليتيتة
عليتيتى الوقيتيتانع املسيتيتتقبلية ،فيتحقيتيتق إن يتزاذ األحكيتيتام الشيتيترعية ميتيتن خيتيتالذ إابيتيتات مناطاتيتيته وهيتيتو ميتيتا حيقيتيتق
مقاصد الشار .

الباب الثالث :ضوابط فقه التوقع في الفقه اإلسالمي
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حيتوي الباب النالث على ضوابط فقه التوقيتع املتعلقيتة باملسيتانل الفقهييتة ،والديتوابط اليتالزم توافرهيتا يف
الفقي يتيته املش يتيتت ل يف ه يتيتذا الن يتيتو م يتيتن الفق يتيته ،وك يتيتذلك ضيت يتوابط فق يتيته التوق يتيتع املتعلق يتيتة ب يتيتالواقع ،إض يتيتافة إىل
تطبيقات فقه التوقع قدمياث وحديناث يف الفقه اإلسالمي ،وذلك من خالذ التّايل:
الفصل األوذ  :ضوابط فقه التوقع املتعلقة مبسانل الفقه اإلسالمي.
الفصل الناي :ضوابط فقه التوقع املتعلقة بالفقيه.
الفصل النالث :ضوابط فقه التوقع املتعلقة بالواقع.
الفصل الرابع :تطبيقات فقه التوقع قدمياث وحديناث يف الفقه اإلسالمي.
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الفصل األول

ضوابط فقه التوقع المتعلقة بمسائل الفقه اإلسالمي
تناولت يف هذا الفصل ضوابط فقه التوقع املتعلقة مبسانل الفقه اإلسالمي وذلك من خالذ اآل :
املبحث األوذ :ريزات املسانل املتوقعة يف الفقه اإلسالمي عن غريها.
املبحث الناي :ضوابط فقه التوقع يف مسانل الفقه اإلسالمي.
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المبحث األول
مميزات مسائل فقه التوقع عن غيرها من المسائل الفقهية
إن التطيتيتور اإلنسيتيتاي اليتيتذي يعيشيتيته إنسيتيتان هيتيتذا العصيتيتر ،يفيتيترض الكنيتيتري ميتيتن الت يتريات والتحيتيتوالت يف
عييتيتع منيتيتاحي احلييتيتاة اليت يعيشيتيتها هيتيتذا اإلنسيتيتان ،واليتيتذي يفيتيترض واقعيتاث وتفاصيتيتيل حياتييتيتة ناجتيتيتة ميتيتن هيتيتذا
الواقيتع اإلنسيتيتاي يف صيتيتورة سيتيتلوكيات وأ يتيتاط حياتييتيتة جدييتيتدة ،واليت تتطليتيتب إىل ضيتيتبط شيتيترعي يراعيتيتى فييتيته
عنصر املستقبل ،وجيعلها وفق مراد الشيتار  ،وحمققيتة الحتياجيتات املكلفيتً دون مشيتقة عليتيهم ،وهيتو ميتا
يتوافق مع األهداف ال ت يّاها الشار احلكيم يف مقاصده.
وهو ما يميز فقه التوقع في تناوله لهذه المسائل الفقهية بعدة ميزات:
 -1فقه التوقع يتوانم مع عصر اتسيتم بيتالت ري والتطيتور املسيتتمر واملتالحيتق يف الواقيتع اإلنسيتاي ،اليتذي
أصبل يشكل شبكة معقيتدة ميتن التعاميتل ،ليسيتت عليتى مسيتتوى األفيتراد أو األعييتان ،وإ يتا عليتى مسيتتوى
الدوذ ودطيطها املستقبلي يف ضيتبط اآلايتار والنتيتانج املرتتبيتة عليتى ذليتك؛ مبيتا حيفيتظ للشيتر حيتدوده ،ومبيتا
يليتيت ،احتياجيتيتات اجملتميتيتع بشيتيتكل يالنيتيتم أسيتيتباب التطيتيتور واحلداايتيتة ،ويتوافيتيتق ميتيتع كيتيتون عاملييتيتة هيتيتذا اليتيتدين
وصالحيته لكل زمان ومكان(.)1
 -2فق يتيته التوق يتيتع يط يتيترق ب يتيتاب إع يتيتادة النظ يتيتر يف األحك يتيتام الش يتيترعية ال يت يت تع يتيتد تف يتيتي باحتياجيت يتيتات
ومتطلبيتيتات يفرضيتيتها الواقيتيتع املعيتيتاش ميتيتن خيتيتالذ الق يترانن واإلشيتيتارات واألميتيتارات الواضيتيتحة ال يت تسيتيتتدعي
تدخل الفقييته أو اجملتهيتد يف إعيتادة فهيتم اليتنآ الشيترعي بتحقييتق مناطيته مبيتا يتناسيتب ميتع متطلبيتات الت يتري
والتطور الذي فرضيته الزميتان واملكيتان واألحيتواذ والعيتادات؛ فيتحقيتق بيته مقاصيتد الشيتر احلنييتف .فتحقييتق
املنيتيتاط ميتيتن خيتيتالذ فقيتيته التوقيتيتع يفيتيتتل بيتيتاب الت دييتيتد والتحيتيتديث أو مبعيتيتىن اخيتيتر مراجعيتيتة األحكيتيتام الشيتيترعية
بشكل يتناسب ظرفية الزمان واملكان ،وهو ما مييز هذا الفقيته وأهيتيته يف حتقييتق األهيتداف املنشيتودة ميتن
وران يتيته يف االس يتيتتعداد مل يتيتا ه يتيتو ق يتيتادم .فن يتيتد أن املالكي يتيتة يف العدي يتيتد م يتيتن مس يتيتانلهم ق يتيتد ع يتيتدلوا ع يتيتن الق يتيتوذ
( )1

انظر :حمفوظ ،طالب ،مقالة "فقه التوقع ينقذ صفقات المستقبل من شراك التنجيم" ،مرجع سابق ،ص.19
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املشهور وعملوا بالقوذ الدعيف ،وذليتك بنيتا عليتى متطلبيتات فرضيتتها ت يتريات زمانييتة أو مكانييتة هبيتدف
حتقيق مصلحة يوجب هذا الت يري ،وكان ذلك يف قاعدة عرفوا هبا ،وهي قاعدة (جرييتان العميتل) ،واليت
أعملوا فيها القوذ الدعيف ،وق ّدموه على القوذ املشيتهور واليتراجل ،حييتث جيتا الشيتيخ مييتارة الكبيتري(،)1

فيتيتألّف يف مسيتيتألة بييتيتع الصيتيتفقة وتتبيتيتع فييتيته ضيتوابط وشيتيتروط العميتيتل هبيتيتا عليتيتى ميتيتا بيتيته عميتيتل فيتيتاس( ،)2وجرييتيتان
عميتيتل الفقهيتيتا هبيتيتذا البييتيتع ،وإنيتيته ال خييتيتتآ بالعقيتيتار بيتيتل هيتيتو جيتيتار يف كيتيتل ميتيتا ال يقب يتل القسيتيتمة ميتيتن عقيتيتار
وع يتيتروض وحي يتوان وغريه يتيتا ،وج يتيتار أيد يتاث يف بي يتيتع املن يتيتافع ،وس يتيتوغوها لد يتيترورة كن يتيترة اخلص يتيتومات يف اجل يتيتز
املشيتا ( .)3وجيتيتا يف ذليتيتك" :وهيتيتذا مبيت عليتيتى أصيتيتوذ يف امليتذهب امليتيتالكي ،فيتيترذا كيتيتان العميتيتل بالديتيتعيف
ليتيتدر مفسيتيتدة فهيتيتو عليتيتى أصيتيتل ماليتيتك يف سيتيتد اليتيتذرانع ،أو جليتيتب مصيتيتلحة فهيتيتو عليتيتى أصيتيتله يف املصيتيتاو
املرس يتيتلة ،ف يتيترذا زاذ املوج يتيتب ع يتيتاد احلك يتيتم للمش يتيتهور ،ألن احلك يتيتم ب يتيتالراجل ،مث املش يتيتهور واج يتيتب ،وعلي يتيته
فالعمل ال يعتمد إال إذا جرى بقوذ راجل ،أو من قيتاض جتهيتد الفتيتوى بيتً وجيته تيترجيل ميتا عميتل بيته،
ألن اجملتهد هو الذي يقدر على متيييتز ميتا هيتو مصيتلحة ،وميتا هيتو مفسيتدة ،أو ذريعيتة إليهيتا ،وميييتز ميتا هيتو
يف رتبة الدروريات ،واحلاجيات ،وما هو يف رتبة التحسينات ،وعلى كل حاذ ال يقيتدر عليتى نقيتد منيتل
هيتيتذا إال ميتيتن بليتيتغ رتبيتيتة االجتهيتيتاد امليتيتذه ،،أميتيتا ميتيتن يبل هيتيتا ،فليتيتيق ليتيته رخصيتيتة يف أن ييتيترتك املشيتيتهور إىل
الشاذ يف الفتوى واحلكم أصالث؛ فالباب دونه مسدود"(.)1
( )1

هو حممد بن أمحد بن حممد ،أبيتو عبيتد ا  ،مييتارة :فقييته ميتالكي .ميتن أهيتل فيتاس ،ويعيترف مبييتارة الكبيتري ،ميتن تصيتانيفه :اإلتقـاع

واإلحكام في شرح تحفة الحكام ،والدر الثمين في شرح منظومة المرشد المعين ،كان مولده ووفاته 1132-999هيت ،انظر:
الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،مرجع سابق ،ص.11/6 ،13

( )2

ط ميت ّيتراكش ،انظيتيتر:
فيتيتاس :مدينيتيتة مشيتيتهورة كبيتيترية عليتيتى بيت ّيتر امل يتيترب ميتيتن بيتيتالد الرببيتيتر ،وهيتيتي حاضيتيترة البحيتيتر وأجيت ّيتل مدنيتيته قبيتيتل أن ديتيتت ّ

( )3

انظر ،ميارة ،أبو عبد ا  ،حممد بن أمحد بن حمميتد ،اإلتقـاع واإلحكـام فـي شـرح تحفـة الحكـام ،د.ط ،دار املعرفيتة ،د.ت،

احلموي ،أبو عبد ا ياقوت بن عبد ا الرومي ،معجم البلداع ،ط ،2دار صادر – بريوت1995 ،م.231/1 ،

.15/2

( )1
العريب بن حمميتد ،الفكر السامي في تـاريخ الفقـه اإلسـالمي ،ط ،1دار الكتيتب العلمييتة،
انظر ،النعال ،،حممد بن احلسن بن ّ
بريوت -لبنان1116 ،هيت.165/2 ،
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كيتيتذلك عيتيترف التوقيتيتع عنيتيتد املالكييتيتة فيميتيتا يعيتيترف باملرتقبيتيتات( )1وهيتيتي نيتيتو ميتيتن التوقيتيتع امليتيترتدد ،واليت هيتيتي
أصل لقاعدة التقدير واالنعطاف ،يقابلها قاعدة الظهور واالنكشاف(.)2
مكمل لفقه املقاصد وفقه الواقع وفقه املوازنات ،وهو ما عرب عنه يف سد الذرانع
 -3فقه التوقع ّ
باعتبار امل ذ ،وشهد به مبدأ اعتبار امل ذ يف عنصر اإلفدا  ،وتصاحله مع املستقبل باستشرافه،
وكذلك أدواته االستنباطية تنطلق من الفقه اإلسالمي ومن القران الكرو والسنة النبوية ،فكانت داللته
من القران الكرو ،قاذ تعاىل( :ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ)(.)3
فهنيتا جيتيتا النهيتي عيتيتن السيتب وهيتيتو ميتا مينيتيتل الوقيتيتت احلاضيتر ،بنيتيتا عليتى ميتيتا يتوقيتع أن يقيتيتع يف املسيتيتتقبل
وهيتيتو جتيتيترو الكفيتيتار عليتيتى ا -سيتيتبحانه وتعيتيتاىل ،-وميتيتن داللتهيتيتا يف السيتيتنة النبوييتيتة امتناعيتيته  عيتيتن قتيتيتل
َّاس أَنَّهُ َكا َن يَيتقتُ ُل أَص َحابَهُ)( .)1فالرسوذ يأمر بقتلهم رغم حتقيتق
املنافقً ،فقاذ َ( :ال يَيتتَ َحد ُ
َّث الن ُ
املفسدة  ،وذلك ألنه لو أمر بقتلهم كان سيفوت مصيتلحة أعظيتم وهيتو تيتأليف القليتوب ،وهنيتاك العدييتد
من األمور ال ذكرها القران ومت اكتشاف بعدها وسيتم اكتشاف الكنري منها يف املستقبل ،وكل هذه
األمور والقدايا املستقبلية تستلزم وجود فقه التوقع ،وهذا الفقه ال يع مطلقاث تفريغ األحكيتام الشيترعية
من قوالبها كما يتوهم البعض ،فللنصوص ال جيتا هبيتا الشيتار احلكيتيم ضيتوابط لفهمهيتا ،كميتا أنيته ييتربز
دوره يف تواصيتل الفقييتيته أو اجملتهيتد ميتيتع ذوي العالقيتة ميتيتن املتخصصيتً ،سيتوا يف جيتاذ الطيتيتب أو ا ندسيتيتة
وأخذ مشورفم ورأيهم يف القدايا املعروضة بتصورافا جتمعة ،وال على أساسها يقوم الفقيه بتطبيقهيتا
( )1

( )2

انظر :ابن بيه ،عبد ا  ،مقالة :اقسام التوقع ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2111/1/21
http://www.binbayyahlive.com/view_article?id=45&art=491&lang=ar
قاعدة التقدير واالنعطاف :هي توقع أفدى إىل واقع ،فنبت احلكم بالواقع مستنداث إىل التوقع .قاعدة الظهـور واالنكشـاف:

وهو حكم ب على واقع مزيف يظهر بطالنه .انظر :الونشريسي :أيب العباس أمحد بن حيىي ،إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمـام

مالــك ،بتح قييتيتق :أمحيتيتد بوطيتيتاهر اخلطيتيتايب ،د.ط ،الل نيتيتة املشيتيترتكة لنشيتيتر اليترتاث اإلسيتيتالمي بيتيتً حكوميتيتة دوليتيتة امل يتيترب وحكوميتيتة دوليتيتة
اإلمارات العربية املتحدة -الرباط1111 ،هيت ،ص .215 ،212
( )3سورة األنعام :جز من اآلية :رقم .112

( )1أخرجيتيته البخيتيتاري :أبيتيتو عبيتيتد ا حمميتيتد ابيتيتن إمساعييتيتل ،صــحيح البخــاري ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص ،23بيتيتاب ميتيتا ينهيتيتى ميتيتن دعيتيتوى
اجلاهلية ،123/1 ،حديث رقم .3512
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عليتيتى اليتيتنآ الشيتيترعي؛ لينيتيتزذ أحكاميتيته عليتيتى الواقيتيتع ،كيتيتذلك عالقتيتيته املباشيتيترة بسيتيتد اليتيتذرانع ،يف تعبيتيتريه عيتيتن
التيتوازن يف املنيتيتع والفيتيتتل وضيتيتبطهما فقهييتاث ،وهيتيتا ميتيتن خصيتيتانآ اليتيتذرانع ،وإن ميت الت األفعيتيتاذ تيتيتدخل يف
حقيقتهيتيتا يف سيتيتد اليتيتذرانع اليتيتذي ييتيتدخل يف منيتيتع فعيتيتل ييتيتؤدي حليترام ،فقيتيتد يكيتيتون احلكيتيتم حر ثاميتيتا ،لكيتيتن قيتيتد
جانزا ،لكن يؤدي إىل حمظور ،والفقيه علييته أن يعيترف الواقيتع ليصيتل
يؤدي حترميه ةرم أكرب ،وقد يكون ث
إىل املتوقع (.)1
را يع أن ت ري الفتوى واختالفهيتا ميترتبط بيتاختالف وت يتري املكيتان والزميتان ،وهيتذا ال يعيت أن األدليتة
ال مت االستناد عليها يف األحكام املنزلة ييتتم إل اوهيتا ،ألن ذليتك يتنيتاىف ميتع اوابيتت هيتذا اليتدين وقواعيتده
الكلييتة ،وإّ يتا نعييتيتد النظيتر يف العليتل اليت عليتى أساسيتها مت بنيتيتا احلكيتم الشيترعي يف وقيتيتت سيتابق كانيتت ليتيته
ظروف ومالبسات معينة ،فطرأت عليه ظيتروف ومالبسيتات تسيتتوجب إعيتادة النظيتر فيهيتا؛ حفاظيتاث عليتى
مصاو العباد ،وحتقيق التيسري ،ورفع احلرج واملشقة عنهم ،وهو من مقاصد هذا الشر .
االدخيتيتار" ،والتيتيتً
ويتديتيتل ذليتيتك عنيتيتد ماليتيتك يف احل يتيتاز بعلّيتيتة الربيتيتا يف املطعوميتيتات هيتيتي "االقتييتيتات و ّ
ك يتيتان عن يتيتدهم غ يتيتري مقت يتيتات م يت ّدخ ِر؛ فل يتيتذلك ال جي يتيتري في يتيته الرب يتيتا ،بينم يتيتا جن يتيتد تالمي يتيتذه ال يتيتذين رحليت يتوا إىل
االدخيتار يف الفيتر اليتذي هيتو
األندلق ،وجدوا أن التً يُقتات وي ّدخر فيتأابتوا العلّيتة اليت هيتي االقتييتات و ّ
التً( ،)2وذهيتب خلييتل امليتالكي يف (مختصـره) إىل أن التيتً غيتري ربيتوي؛ ولعليته يكيتن ميتدخرا يف مصيتر

يف ذلك األوان ،ونصه ":ال خردذ وزعفران وخدر ودوا وتً وموز وفاكهة ولو ادخرت بقطر"(.)3
را يظهر لنا مدى أهيته وأصالته ودوره الكبيتري ليتدى الفقهيتا املتقيتدمً والبيتاحنً يف وقتنيتا املعاصيتر،
وحيتيتاجتهم إلييتيته يف التخطيتيتيط للمسيتيتتقبل ،واالسيتيتتعداد ليتيته ،يف وقيتيتت أصيتيتبحت ع ليتيتة التطيتيتور والتقيتيتدم يف
تالح يتيتق مس يتيتتمر ،وباعتب يتيتاره ُمعيت يتيتً يف اللحيت يتيتاق بقط يتيتار التقيت يتيتدم والتكنولوجييت يتيتا وق يت يترا ة متطلبيت يتيتات العصيت يتيتر
واملستقبل وتوظيفها مبا خيدم احتياجات اجملتمع البشري على كافة املستويات يف قادم األيام.
( )1

انظر :املصباحي ،عبد الرمحن ،سيد ،حممد ،السا  ،فاي ،مقالة :فقه التوقع ..دعوة الستشراف ،..مرجع سابق ،ص.12

( )3

ض يتيتيا ال يتيتدين املص يتيتري ،خلي يتيتل ب يتيتن إس يتيتحاق ب يتيتن موس يتيتى ،مختص ــر الي ــل ،حتقي يتيتق :أمح يتيتد ج يتيتاد ،ط ،1دار احل يتيتديث ،الق يتيتاهرة،

( )2

انظر :اخلرشي ،حممد بن عبد ا  ،شرح مختصر اليل ،د.ط ،دار الفكر للطباعة – بريوت ،د.ت.53/5 ،

1126هيت.112/1 ،
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المبحث الثاني
ضوابط فقه التوقع في مسائل الفقه اإلسالمي
من الدروري عند املهتمً هبذا النو من الفقه يف دراستهم للمسانل الفقهية املتوقع حدواها سوا
أكانت ناجتة عن مست دات أم ت ريات تفرض ت يري احلكم الشرعي؛ أن تكون وفق ضوابط تدمن
حتقيق املقاصد الشرعية الذي ت ياها الشار  ،من حفظ حقوق ومصاو العباد وعدم املشقة على
املكلفً وعدم املساس بكلياته ،وإعادة النظر يف فهم النآ الشرعي مبا يتال م مع املست دات النازلة
واملسانل املتوقعة ،مراعياث فيها ظرفية الزمان واملكان واألحواذ والعادات واحتياجات العباد ،مبا فيه
جلب املصاو أوىل م ودر املفاسد عنهم ،وذلك مبا ال يتعارض مع كليات هذا الدين واوابته،
وذلك من خالذ الدوابط اآلتية:
 -3البحــث فـي المســائل التــي يســوا النظــر فيهـا وإمكانيــة وقوعهــا ،أو تــوافر شــواهد وأمــارات
على وقوعها وفق األصول الشرعية:
را جيب على املهتمً هبذا النو من املسانل املتوقعة ،أن تكون دانرة حبنه ودراسته حوذ املسانل
ال ا ارتباط بالواقع الذي يعكق سلوك وتصرفات اجملتمع ،أو الظواهر ال تطرأ عليه ،والنتانج
واآلاار املرتتبة عليها يف م الت هذا الواقع ،حبيث تستدعي اهتمام الفقيه إىل دراستها وحبنها
وإخداعها لسلسلة من التحليالت العقلية ،واخداعها لنماذج اختبارية حا ميكن الوصوذ إىل تصور
قريب ،يرتتب عليه إنزاذ حكم شرعي راشد قانم على املقاربة ،ال مييل إىل التشدد فتديق األمور على
املكلفً ،وال إىل التساهل فتديع به مقاصد شرعية مستهدف هبا حفظ املصاو واحلقوق ودر
املفاسد والشرور املتوقعة ،وذلك مبيزان شرعي يلتزم فيه بكليات وقواعد هذا الدين.
إضافة لذلك أن تكون املسانل ال يتصدى ا الفقيه أو اجملتهد من املسانل ال تستدعي الدرورة
لدراستها بنا على حاجة اجملتمع وتأاريها يف جاله ،واحتياجات املكلفً لدابط شرعي يدبط
ماسة ا.
سلوكهم وتعامالفم احلياتية ،وتكون األمة يف حاجة ّ
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أما املسانل ال ال يكون من ورانها ،إال التكلف وإضاعة الوقت وعدم الفاندة ،واملسانل ال ورد
هبا نآ شرعي ،فال حاجة إلقحام اجتهاده فيها ،ألنه ال اجتهاد وفقاث لقاعدة" :ال مساغ لالجتهاد
()1
يف مورد النآ".
فم اذ العمل يف فقه التوقع والذي يقوم على فرض التصورات املتعددة للمسانل الفقهية البد أن
يكون يف نطاق واقعية املسألة وإمكانية حتققها ،وما يتوافق مع السنن الكونية اجلارية وطبانع العادات
البشرية ،فهذا من قبيل فقه التوقع ،الذي أمساه اإلمام الشاط" :،م الت األفعاذ"( ،)2وهو يأ يف
مقابلة :علم احلاذ ،أو علم احلاضر ،فهاهنا علمان :علم باحلاذ وعلم بامل ذ ،فالعلم باحلاذ ال
عليها املكلف :فرض عً ،فعلى كل واحد أن يعرف األحكام املتلعقة حباله ،أما العلم بامل ذ فهو من
الفروض الكفانية ،ال من شأن اجملتهدين النظر فيها (.)3
تويف امليّت عن
وإيداح ذلك يف مسألة مرياث احلمل ،حيث يرث ،ويوقف نصيبه ،يف حاذ إذا ّ
محل ،إذ يعترب ولداث له ،وهناك احتماالت عدة قد يكتمل هذا احلمل وبالتايل يكون له نصيب يف
إرث والده ،إضافة إىل نوعية هذا احلمل ،وما يرتتب عليه من ح ب احلرمان ،وح ب النقصان.
فن د هنا أن الفقها قد حددوا األمر بتوقع عدة احتماالت يقف عليها نصيب هذا احلمل من
موراه احتياطاث ،وذلك ابتدا ث بريقاف نصيبه ،وهذا العلم باحلاذ ،واالنتظار حلً انتهانه ،وذلك هو
علم امل ذ ،مبا سوف ينتهي إليه سوا إىل العدم أو االكتماذ واخلروج للحياة ،ذكراث أ كان أم أننى،
والذي عليه يتحدد نصيبه يف إرث موراه(.)1
( )1
( )2
( )3

( )1

انظر :الزرقا ،مصطفى أمحد ،المدال الفقهي العام،ط ،1دار القلم – دمشق1112 ،هيت.1112/2 ،

الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.133/5 ،12

انظر :ابن بيه ،عبد ا  ،مقالة فقه التوقع ،مرجع سابق ،ص ،31شبكة اإلنرتنت بتاريخ .2111/1/19
http://site.islam.gov.kw/eftaa/Entries/Pages/Entry19.aspx
انظر :البلدحي ،أبو الفدل عبد ا بن حممود بن مودود  ،االاتيار لتعليل المختار ،عليه تعليقات للشيخ حممود أبو دقيقة،

د.ط ،مطبعة احلل -،القاهرة1356 ،هيت.113/5.
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إذن ين لي لنا وفق هذا الدابط الذي يستند إليه فقه التوقع يف مسانله هو إمكانية وقوعها أو قرب
وقوعها وواقعيتها ،وهو ما يصرف النظر عن كل مسألة أو نازلة يستحيل وقوعها أو حدواها أو
تتعارض مع السنن الكونية اجلارية.
 -1األولوية بالمسائل التي وقعت فعالً أو المتوقع حدوثها بتقديم األهم فالمهم:
جيب على الباحث الباحث يف هذا املدمار مراعاة أهييتة أولوييتات تناوليته للمسيتانل أو األقديتية اليت
تشيت ل واقعيتيته بشيتواهد وقيترانن تيتيتدذ عليتيتى وقوعهيتيتا أو قيتيترب وقوعهيتيتا ،ومعرفيتيتة متطلبيتيتات وحاجيتيتات جتمعيتيته
فيما خيآ املسيتانل أو احلادايتات أو الواقعيتات اليت تتطليتب تيتدخل اجلهيتد الفقهيتي؛ إلحكامهيتا وضيتبطها
حبكم شرعي إلجياد حلوذ ا ،وتأخري مسانل أخرى تقع بعيتد ،أو تيتزذ حتيتت سيتقف اإلمكيتان يف
الوقيتيتو  ،وهيتيتو ميتيتا يتوافيتيتق ميتيتع مقاصيتيتد الشيتيتر  ،يف تلبييتيتة األولوييتيتة بتقيتيتدو األهيتيتم فيتيتاملهم يف إجييتيتاد إجابيتيتات
يقتديها العقل واملصلحة يف واقع فعالث ،وتقدميها عيتن مسيتانل تقيتع بعيتد ،وهيتو ميتا يتوافيتق ميتع مقاصيتد
الشر يف تلبية االحتياجات ال حتقق مصاو العباد وتدر املفاسد عنهم.
ولقد جا يف تراانا ما يعرب عن هذا املعيار أو الدابط ،من ذلك :مسيتألة دم البعيتوض ،حييتث سيتأذ
رجيتيتل عبيتيتد ا بيتيتن عميتيتر عيتيتن دم البعيتيتوض ،فقيتيتاذ :انظيتيتروا إىل هيتيتؤال يسيتيتألوي عيتيتن دم البعيتيتوض وقيتيتد قتليتوا
ابن بنت رسوذ ا ؟!( ،)1وذلك ما يدذ على تع به من اهتمامهم باألمور الص رية وتقدميها على أمور
أكرب.
وذكر القرايف ما يتعليتق بتليتك األولوييتات وتقيتدو األهيتم فيتاملهم قاعيتدة يف الرتجيحيتات عليتى غيتريه ميتن
املطلوبيتيتات ،وهيتيتي أنيتيته إذا تعارضيتيتت احلقيتيتوق قيتيتدم منهيتيتا املديتيتيق عليتيتى املوسيتيتع؛ ألن التديتيتييق يشيتيتعر بكنيتيترة
اهتميتيتام صيتيتاحب الشيتيتر مب يتيتا جعليتيته مديتيتيقاث ،وأن م يتيتا جيتيتوز ليتيته تيتيتأخريه وجعل يتيته موسيتيتعاث علييتيته دون ذل يتيتك،
وكيتيتذلك يقيتيتدم الفيتيتوري عليتيتى املرتاخيتيتي ،ويقيتيتدم ميتيتا خيشيتيتى فواتيتيته عليتيتى ميتيتا ال خيشيتيتى فواتيتيته ،وإن كيتيتان أعليتيتى
رتبة منه(.)2
( )1

انظر :ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،عدة الصابرين و ايرة الشاكرين ،ط ،3دار ابن كنيتري ،دمشيتق ،بيتريوت،

1119هيت.31/1 ،
( )2

انظر :القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.213/2 ،33
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يتارا أو ضيتابطاث يف عمليته ،بريديتاح الكيفييتة اليت ميكيتن أن يقيتدم مسيتانل تفرضيتها
ريتا يعطيتي للفقييته معي ث
احلاجة امللحة يف االستع اذ بأسبقية الفصل فيها عن غريها ،وفقاث لدروريات تفرض ذلك.
ومنيتيتاذ ذليتيتك كتقيتيتدو صيتيتون النفيتيتوس واألعديتيتا واملن يتيتافع عليتيتى العبيتيتادات ،فيقيتيتدم إنقيتيتاذ ال رييتيتق واحلري يتيتق
وحنوها على الصالة إذا كان فيها ،أو خارجاث عنها وخشي فوات وقتها ،فيفوفا ويصون ما تعً صونه
من ذلك(.)1
 -1فهم المسألة المتوقعة فهماً دقيقاً:
إن الفقيه يف عمله االجتهادي أو رصده ألي أار من اآلاار اليت يتا دالالت وإشيتارات وقيترانن ألي
مسيتيتألة واقعيتيتة يف ااارهيتيتا ونتان هيتيتا ،ال يكيتيتون ميتيتربراث لفيتيتتل بيتيتاب التصيتيتورات والفيتيتروض ةاوليتيتة الوصيتيتوذ إىل
حكم شرعي مستقبلي ا ،حيفظ به احلدود واملصاو وإقامة التوازن عرب املصيتاو واملفاسيتد املتوقعيتة دون
ضيتيتابط أو حيتيتدود ،بيتيتل البيتيتد أن يكيتيتون هيتيتذا التصيتيتور قانم يتاث عليتيتى فهيتيتم صيتيتحيل للمسيتيتألة مبراعيتيتاة عييتيتع
امل يتيتؤارات اخلارجي يتيتة للمس يتيتألة املعروض يتيتة ،وعي يتيتع الق يترانن والعالم يتيتات ال يت حتت يتيتف هب يتيتا املس يتيتألة ،م يتيتع وض يتيتع
املت يتيتريات الزمانييتيتة واملكانييتيتة والعيتيتادات االجتماعييتيتة ،وت يتيتري األح يتواذ يف مي يتزان دراسيتيتته يتيتا ،حيتيتا ميك يتيتن
الوصيتيتوذ بفهيتيتم وتصيتيتور صيتيتحيل أو مقيتيتارب للصيتيتحة ،وذليتيتك ألنيتيته يف حيتيتاذ حتقيتيتق عكيتيتق ذليتيتك سيتيتيرتتب
نتانج خاطئة وغري صحيحة بعيدة كل البعد عن الواقع والتلبية احلقيقية لالحتياجيتات املتوقعيتة فيميتا هيتو
مطلوب حتقيقه.
وذلك كما لو أقام حكمه على ما خيالف السنن الكونية اجلارية ،كما ذهب بعض الفقها من
األحناف" :إحلاقهم نسب ولد امرأة تزوجها وهي باملشرق رن هو بأقصى امل رب وبينهما من املسافة
ما ال يقطعها النسر ،وقاذ :تزوجت فالنة وهي طالق االاثا عقب القبوذ ،مث جا ت بولد فقالت :هو
منه" ،وهو ما خيالف السنن الكونية اجلارية نتي ة هذا الفهم اخلاطئ ما ورد عن أيب هريرة أنه قاذ:
قاذ :الن( : ،الولد للفراش ،وللعاهر احل ر)( ،)2وهو ما خيالف ءج األحناف الذي يعتربون العقل
( )1
( )2

انظر :القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.211 -213/2 ،33

أخرجه البخاري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ص ،165/2 ،23حديث رقم .6212
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يف أقديتهم ،فرنه ليق من املنطق إجرا عقد بً امرأة ورجل أحدها يف أقصى املشرق ،واآلخر يف
أقصى امل رب ،مث جتي بولد له ،فيلحق به وهو يطأها أو يقرتب منها ،وما حتقق سبب اإلحلاق
وهو الفراش(.)1
لذلك يكون الفهم الصحيل للمسألة واإلحاطيتة جبمييتع اجلوانيتب اةيطيتة هبيتا ميتن مالبسيتات وظيتروف
ومت ريات له أار يف احلكم الذي يتوصل إليه اجملتهد(.)2
قاذ ابن القيم" :وال يتمكن املف وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعً من الفهم:

أحدهما :فهم الواقع والفقه فيه ،واستنباط علم حقيقة ما وقيتع بيتالقرانن واألميتارات والعالميتات حيتا

حييط به علماث .والنوع الثاني :فهم الواجب يف الواقع ،وهو فهم حكم ا الذي حكم به يف كتابه أو

عليتيتى لسيتيتان رسيتوله يف هيتيتذا الواقيتيتع ،مث يطبيتيتق أحيتيتدها عليتيتى اآلخيتيتر؛ فميتيتن بيتيتذذ جهيتيتده واسيتيتتفرغ وسيتيتعه يف
()3
ذلك يعدم أجرين أو أجرا".
ريتيتا يعيت أن جييتيتب عليتيتى اجملتهيتيتد أن ييتيتتفهم املسيتيتألة املعروضيتيتة أماميتيته تفهميتاث يزييتيتل أي غميتيتوض أو فهميتاث
خاطئ يتاث ،والوص يتيتوذ إىل أدق التفاص يتيتيل ،وإج يترا ك يتيتل االحتم يتيتاالت والتص يتيتورات املمكن يتيتة ،ومراع يتيتاة عي يتيتع
املالبسات والظروف والقيترانن واإلشيتارات اليت حتيتيط باملسيتألة ،وذليتك ألءيتا ال تكيتون عليتى وتيترية واحيتدة
أو قوالب حمددة.
 -4مراعاة الفقيه عنصر المستقبل في دراسته للمسـائل الواقعـة فعـالً أو التـي يمكـن وقوعهـا
وعدم القطعية في النتائج:

أن عنصيتيتر املسيتيتتقبل ليتيته أهييتيتة كبيتيترية يف استشيتراف القيتيتادم ميتيتن خيتيتالذ املسيتيتانل الفقهييتيتة اليت يسيتيتتوجب
على الفقيه مراعافا يف الوقانع واألحداث عند دراسته لقدية من القديتايا الواقعيتة أو املتوقعيتة ،وأبعادهيتا
وااارها وحماولة تكييفها وتنزيلها على نصوص الشر (.)1
( )1

انظر :السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،األشباه والنظائر ،مرجع سابق ،ص.115/1 ،63

( )3

ابن قيم اجلوزية،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم الموقعين ،مرجع سابق ،ص.69/1 ،33

( )2

انظر :القرضاوي ،يوسف عبد ا  ،الفتو بين االنضباط والتسيب ،ط ،1دار الصحوة للنشر والتوزيع -القاهرة ،ص.33-32

( )1

انظر :هام ،عبد الفتاح ،مقالة :الفقه المستقبلي ..تأصيل وآفاق ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2111/1/21
/http://www.alwaei.com/site/index.php/560/fekh
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وبيتيتذلك يظهيتيتر أن فقيتيته التوقيتيتع هيتيتو الفقيتيته اليتيتذي يراعيتيتي عنصيتيتر املسيتيتتقبل وأحداايتيته واملت يتريات اليت تطيترأ
عليتيتى املسيتيتألة ،أو احلادايتيتة ميتيتن العيتيتادات واألع يتراف وظرفييتيتة الزميتيتان واملكيتيتان ،ريتيتا يكيتيتون ليتيته إنعكيتيتاس عليتيتى
ت ييتيتري احلكيتيتم الشيتيترعي يف املسيتيتألة املطروحيتيتة اخلاضيتيتعة للبحيتيتث أو الدراسيتيتة؛ بالتوصيتيتل إىل حكيتيتم مالنيتيتم
ومناسب لتلك الت ريات ،ملبية الحتياجات املكلفً وحمققة ملقاصد الشريعة.
ولقد جا

يف القران الكرو ما عرب عن االستقباذ ،قاذ تعيتاىل( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) (.)1
كذلك ما ورد يف السنة النبوية يف مسألة حترو اخللوة باألجنبية ،وقد سبق ذكرها يف السابق( ،)2وأن
األصل فيها حترو اخللوة باألجنبية ،لكن جند أن الرسوذ  قد أجازها وفق ضوابطها الشرعية ،يف
حاذ اخلطبة والزواج ،تش يعاث على التقدم إىل اخلطبة ،إال إن العلما قد اشرتطوا لذلك شروطاث،
منها:
الشرط األول:
أن ي ليتيتب عليتيتى ظنيتيته اإلجاب يتة ،قيتيتاذ العيتيتز بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم –رمحيتيته ا  -وهيتيتو ييتيتتكلم عيتيتن املخطوبيتيتة:
"وإ ا جوز ذلك ملن يرجو رجا اث ظاهراث أن جياب إىل خطبته دون من يعلم أنه ال جياب أو ي لب على
ظنه أنه ال جياب"(.)3
الشرط الثاني:
أن ال تكون زوجة ل ريه أو خمطوبة ل ريه ،فورد عن ابن عمر -رضي ا
الر ُج ُل َعلَى ِخطبَ ِة
ب َّ
يع بَيتع ُ
النِ ق
َّ  ،أَن يَبِ َ
د ُكم َعلَى بَيتي ِع بَيتعض َوالَ َخيطُ َ
ِ
ب)(.)1
قَيتبيتلَهُ ،أَو يَأ َذ َن لَهُ اخلَاط ُ
( )1
( )2
( )3

عنهما -أنه قاذ( :نيتَ َهى
ِ
ِِ
ب
أَخيه َح َّا يَيتتيت ُرَك اخلَاط ُ

سورة اإلسرا  ،اآلية :رقم .19
ورد ذكرها يف صفحة .61 ،63

العز بن عبد السالم ،أبو حممد عز الدين عبد العزيز ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،مرجع سابق ،ص.121/2 ،61

( )1أخرجه البخاري ،أبو عبد ا حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ص ،21/3 ،23حديث رقم .5112
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وهذا فيه ءي صريل على حترو اخلطبة النانية بعد املوافقة على اخلطبة األوىل ،ملا يرتتب عليتى ذليتك
من عداوة وب دا  ،إال يف حاذ عدوذ أحد الطرفً فرنه جيوز .وقد أعع العلما على حترميها إذا كان
صرح للخاطب باإلجابة و يأذن و يرتك(.)1
قد ُ
وميتيتن خطيتيتب عليتيتى خطبيتيتة أخييتيته يف املوضيتيتع اليتيتذي ال جييتيتوز ليتيته أن يفعيتيتل ذليتيتك فقيتيتد ظلميتيته وأفسيتيتده
ووجيت يتيتب علييت يتيته أن يتيت يتيتوب إىل ا ميت يتيتن ذليت يتيتك ألنيت يتيته جفيت يتيتا وخيانيت يتيتة( .)2ويتحليت يتيتل صيت يتيتاحبه ألن التوبيت يتيتة ميت يتيتن
الظالميتات ال تكيتيتون إال بيترد التباعيتيتات ،فيترن أب أن حيلليتيته فعلييته أن ييتيترتك امليترأة ،فيتيترن يتزوجهيتا تزوجهيتيتا
هو بعد إن شا (.)3
الشرط الثالث:
أال يكون املقصود التلذذ ،بل يكون قصده الزواج ال قدا الشهوة ،فرنه حيرم(.)1
ك يتيتذلك م يتيتا روي ع يتيتن عم يتيتر ب يتيتن اخلط يتيتاب -رض يتيتي ا عن يتيته ،-وعل يتيتي ب يتيتن أيب طال يتيتب ،وغريه يتيتا م يتيتن
الصحابة أءم تكلّموا يف أحكام احلوادث قبل نزو ا ،وتناظروا يف علم الفيترانض واملوارييتث ،وواصيتل ميتن
بعيتيتدهم التيتيتابعون والفقهيتيتا يف خمتليتيتف األمصيتيتار ،فكيتيتان ذليتيتك دالليتيتة مراعيتيتافم للمسيتيتتقبل يف أقديتيتيتهم،
وإعاعاث منهم على جوازه وإباحته ،وعدم كراهته أو حظره(.)5
ولقيتيتد عيتيترب ابيتيتن القيتيتيم عيتيتن ذليتيتك بقوليتيته" :إذا كانيتيتت املسيتيتألة وقوعهيتيتا غيتيتري نيتيتادر وال مسيتيتتبعد ،وحييتيتاط
بعلمها ليكون منها على بصرية إذا وقعيتت ،ليعيترف ميتا ال عليتم ليته بيته ،السيتيما إن كانيتت املسيتانل يتفقيته
هبا على نظانرها ،ويفر عليها حيث مصلحة اجلواب الراجحة،كانت هي األوىل"(.)6
( )1

انظر :الزحيلي :حممد مصطفى ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،مرجع سابق ،ص.6193/9 ،15

( )3

انظر :القرط ،،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد ،البياع والتحصيل ،مرجع سابق ،ص.155/1 ،112

( )5

انظر :اخلطيب الب دادي ،أبو بكر أمحد بن عليتي بيتن اابيتت بيتن أمحيتد بيتن مهيتدي ،الفقيـه والمتفقـه ،حتقييتق :عيتادذ بيتن يوسيتف

( )2

انظر :ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،مرجع سابق.23/3 ،32 ،

( )1

انظر :الصاوي ،أمحد بن حممد ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير ،د.ط ،دار املعارف ،د.ت.112/1 ،

ال رازي ،د.ط ،دار ابن اجلوزي -السعودية1113 ،هيت.311/1 ،

( )6

ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم الموقعين ،مرجع سابق ،ص.222/1 ،33
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إضيتيتافة إىل أن الش يتريعة ج يتيتا ت ملص يتيتاو الن يتيتاس يف العاج يتيتل واآلج يتيتل ،وللش يتيتاط ،ك يتيتالم يف ذل يتيتك":إن
وضع الشرانع إ ا هو ملصاو العباد يف العاجل واآلجل معاث"(.)1
كيتيتذلك ميتيتن األصيتيتوذ الداليتيتة عليتيتى املسيتيتتقبل واملعتيتيتربة ليتيته هيتيتو اعتبيتيتار امليت ذ ،وسيتيتد اليتيتذرانع ،وليتيتذلك بنيتيتاه
الشاط ،على قاعدة اعتبار امل الت ،وحقيقة سد الذرانع ،حترو أمر مباح يتوصل به إىل حمظور(.)2
ومن األهية أن يعي الفقيه يف دراسته للنوازذ واملست دات الواقعة عدم القطعية يف النتانج ،وذلك
برصدار حكم شرعي قاطع ،وإ ا البد أن يكون حكمه قانماث على املقاربة والرشد ،وذلك ألن ال يب

املطلق ال يعلمه إال ا -سبحانه وتعاىل ،-قاذ تعاىل( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) (.)3
لذلك قاذ العلما " :هناك غيب استأار ا به ال يُعلمه ألحد من خلقه كانناث من كان وال
األنبيا ؛ الساعة الكربى يوم القيامة والساعة الص رى ساعة املوت هذه ال يعلمها إال ا  ،وهناك
غيب نس ،فيه معىن املستقبل ،فوردت أحاديث كاشفة له عن الرسوذ  كأحادينه عن اخر
الزمان"(.)1
إذن يتديتيتل لنيتيتا أن النتيتيتانج اليت ينتهيتيتي إليهيتيتا الفقييتيته بتوقعاتيتيته ال تكيتيتون أحكاميتاث قطعييتيتة ،وإال لديتيتاعت
املقاصد الشرعية املستهدفة ،وأهدرت احلقيتوق واملصيتاو بأحكيتام ال تتناسيتب وال تعيتاش متطلبيتات العبيتاد
واحتياجافم يف مستقبل تلك األيام ،وإ ا البد أن تكون األحكام قانمة على املقاربة.

الفصل الثاني

ضوابط فقه التوقع المتعلقة بالفقيه

( )1

الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.9/2 ،12

( )3

سورة األنعام ،جز من اآلية :رقم .59

( )2

( )1

انظر :هام ،عبد الفتاح ،مقالة :الفقه المستقبلي ..تأصيل وآفاق ،مرجع سابق ،ص.156

انظر :موسوعة النابلسي للعلوم اإلسالمية ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2111/1/21
http://www.nabulsi.com/blue/ar/artp.php?art=9783
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دراسة تأصيلية

سأتناوذ يف هيتذا الفصيتل الديتوابط ضيتوابط فقيته التوقيتع املتعلقيتة بالفقييته ،حييتث سيتأبً أن هنيتاك ضيتوابط
أضيتيتافية غيتيتري الد يتوابط األساسيتيتية الواجيتيتب توافرهيتيتا يف الفقييتيته ،وال يت تؤهليتيته للعميتيتل يف مييتيتدان هيتيتذا الفقيتيته،
وذلك من خالذ اآل :
املبحث األوذ :دور الفقيه يف استشراف املستقبل يف النازلة والتخطيط املستقبلي ا.
املبحث الناي :ضوابط وشروط الفقيه يف جاذ فقه التوقع.
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المبحث األول
دور الفقيه في استشراف المستقبل في النازلة والتخطيط المستقبلي لها
إن التع يتيتايش يف زم يتيتان أص يتيتبحت مست يتيته األساس يتيتية التط يتيتور والت ي يتيتري والتق يتيتدم يف عي يتيتع من يتيتاحي الواق يتيتع
اإلنسيتيتاي ،سيتوا كيتيتان اقتصيتيتادياث أو سياسيتيتياث أو اجتماعييتاث أو عسيتيتكرياث ،فيتيترض أسيتيتلوباث عليتيتى شيتيتكل التطيتيتور
اإلنس يتيتاي يف ه يتيتذا العص يتيتر املتق يتيتدم ،واملتمن يتيتل يف مواكبت يتيته واللح يتيتاق مبعطي يتيتات تقدم يتيته ،واستحد يتيتار س يتيتبل
التخطيتيتيط املسيتيتتقبلي للحييتيتاة اإلنسيتيتانية ،وذليتيتك للوصيتيتوذ إىل السيتيتعادة املسيتيتتهدفة لب يت اإلنسيتيتان ،وتلبييتيتة
احتياج يتيتافم ومتطلب يتيتافم ،وال يتح ّق يتيتق ذل يتيتك إالّ باالهتم يتيتام بيت يتواقعهم املع يتيتاش وفه يتيتم متطلبات يتيته ،وتكني يتيتف
الدراسات املستقبلية لكل اجلوانب اإلنسانية ال فتم برقي اجملتمعات على كافة املستويات.
را يع أن يتم التوجيه بالعلوم والدراسيتات اإلنسيتانية اليت متيتق صيتلب هيتذه اجملتمعيتات وحتميهيتا ميتن
مزاليتيتق االحنيتراف والديتيتالذ؛ وصيتيتوالث إىل حتقييتيتق عييتيتع معطييتيتات التقيتيتدم يف عييتيتع منيتيتاحي احلييتيتاة اإلنسيتيتانية،
وفق قواعد وضوابط ناظمة ذا السلوك اإلنساي ،مبنيّة على شر ا  ،وحم ّققة ملقاصده.
وهيتيتو ميتيتا ييتيتربز ويؤكيتيتد دور الفقهيتيتا واجملتهيتيتدين يف ضيتيتبط ونظيتيتم السيتيتلوك اإلنسيتيتاي مبيتيتا تفرضيتيته معطييتات
واحتياجات مستقاة من واقع معاش ،ودطيطاث ملستقبل متوقع.
را يفهم أن اجملتهد أو الفقيه يدطلع بدور خطري يف حياة األمة ،وقد جا يف هذا السياق:
"مهمة اإلفتا بعيدة األار يف حياة الفرد واألمة سوا  ،فالفقها الذين دارت الفتيا على أقوا م بً
صوا باستنباط األحكام وعنوا بدبط قواعد احلالذ واحلرام ،هم يف األرض مبنزلة
الناس ،والذين ُخ ّ
السما  ،هبم يهتدي احلريان ،وحاجة الناس إليهم عظيمة ،وإذا كنا ال نتصور االست نا
الن وم يف ّ
عن األطبا بادعا أ ّن النّاس ميكنهم النظر يف كتب الطب واألخذ ما يلزمهم منها ،فكذلك -هنا
خصيصة فاقوا هبا سانر
 نقوذ :إنه ليق باإلمكان است نا الناس عن املفتً ،فأُابِت للعلماّ
األمة"( ،)1واستنادا إىل ذلك قاذ الشاط- ،رمحه ا " :-إن املف قانم يف األمة مقام الن.)2(" ،

( )1
( )2

الزواوي ،دريد ،منهجية الفتو في المدرسة المالكية األندلسية:اإلمام الشاطبي نمو ج .ص ، 11رسالة ماجستري.

الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.132/1 ،12
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فالفقيـ ــه أو المجتهـ ــد فـ ــي استشـ ــرافه للمسـ ــتقبل والتخطـ ــيط لـ ــه يكـ ــوع منطلق ـ ـاً مـ ــن اـ ــالل

االعتبارات التالية:

 -3الحفاظ على نصول الدين األصلية:
وذلك يتمنل يف القران الكرو وسنة نبيه صلىى ا عليه وسلم ،فلقد تكفل ا -سيتبحانه وتعيتاىل-
حبفظه ،قاذ -عز وجيتل( :-ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)( ،)1واحلفيتاظ عليتى القيتران الكيترو يسيتتلزم
احلفاظ على سنة نبيه الشارحة واملبينة له ،قاذ تعاىل(:ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(.)2
فبقيتيتا اليتيتدين قيتيتانم عل يتيتى حفيتيتظ نصوصيتيته األص يتيتلية ميتيتن الديتيتيا والتحري يتيتف ،وذليتيتك ألن ضيتيتيا األدي يتيتان
وحتريفها كانا بسبب ضيا أصو ا والتقصري يف حفظها.
فاإلسالم بنصوصه األصلية ،كتاب وسنة ،حمفوظ حبفظ ا  ،إال أن ذلك يتم ويتحقق هبمة
العلما وجهودهم ،وهو ما حظي به القران الكرو بعناية بال ة من املسلمً ،وععه مرتً يف عهد
أيب بكر –رضي ا عنه ،-وعهد عنمان –رضي ا عنه ،-وال زالت العناية به مستمرة.
وأما السنة النبوية فقد اهتم هبا الصحابة ونقلها بدقة وأمانة ،وتبعهم التابعون وتابعوهم ،وجهودهم
الكبرية يف عع كل ما أار عن الن ، ،واشرتاطهم معرفة اإلسناد ،نظراث لظهور الوضاعً وأهل
األهوا الذين افرتوا على رسوذ ا .
 -1نقل المعاني الصحيحة للنصول وفهمها بشكل سليم:
وهو ما يتطلب فهم املقصود من األلفاظ الواردة يف النصوص واألحاديث ،بفهم الصحابة الذين
تلقوها عن رسوذ ا  ،خاصة إءا كانت بل ة خطاهبم اليومية ،وقد عايشوا أسباب نزو ا ،وبادروا
إىل العمل هبا ،وتفاعلوا معها؛ ألءا كانت معربة عن أدق املسانل يف حيافم ،ألنه لو ترك األمر
ألفهام وعقوذ الناس ،ودخوذ عوامل تقادم الزمان وتنو النقافات واألهوا  ،سيرتتب على ذلك
اختالف وتعدد يف أشكاذ الدين.
( )1
( )2

سورة احل ر :جز من اآلية :رقم .9
سورة النحل :اآلية :رقم .11
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 -1االجتهاد في األمور المستجدة ،وإيجاد الحلول لها:
وهنيت يتيتا يعظيت يتيتم دور الفقييت يتيته املستشيت يتيترف اليت يتيتذي يقيت يتيتف بيت يتيتً نصيت يتيتوص شيت يتيترعية حميت يتيتدودة ،وبيت يتيتً أحيت يتيتداث
ومس يت يتيتت دات مرتاتب يت يتيتة ورت يت يتيتدة ،وال يت يتيتذي يتطل يت يتيتب ف يت يتيتتل ب يت يتيتاب االجته يت يتيتاد والت دي يت يتيتد ال يت يتيتذي خي يت يتيتدم تل يت يتيتك
املسيتيتت دات ،برجييتيتاد احلليتيتوذ والتكييفيتيتات الناجعيتيتة يتيتا وفيتيتق النصيتيتوص الشيتيترعية املناسيتيتبة يتيتا ،وذليتيتك دفعيتاث
لوقو الناس يف معدالت ومشكالت متق صلب حييتافم ومصيتاحلهم ،ودر املفاسيتد عيتنهم ،ريتا يفيتتل
باباث ألعدا هذا الدين بعدم صالحية هذا الدين وتناسبه مع معطيات ومست دات الزمان واملكان.
 -4تصحيح االنحرافات في السلوكيات واألفكار:
وييت يتيتدور هنيت يتيتا اجمليت يتيتاذ للفقييت يتيته أو اجملتهيت يتيتد يف تصيت يتيتحيل كيت يتيتل االحنرافيت يتيتات والبيت يتيتد ال يت يت ألصيت يتيتقت باليت يتيتدين
اإلس يت يتيتالمي ،س يت يت يتوا عل يت يتيتى مس يت يتيتتوى االعتق يت يتيتادات والتص يت يتيتورات أو الس يت يتيتلوك والعم يت يتيتل والتص يت يتيتدي للف يت يتيتل
والشيتبهات ،يف وقيتيتت ضيتيتعف فييتيته اليتواز اليتيتدي  ،ريتيتا يفيتيترض حاجيتيتة اجملتميتع إىل ميتيتن يصيتيتحل ليتيته عقيدتيتيته،
ويصلل له سلوكه مبعايري تناسب عصره ،ومبنيّة على حكم شرعي مناسب.
 -5حماية الدين والدفاع عنه والجهاد في سبيله:
ومينل ذلك أهية دور الفقييته أو اجملتهيتد يف استشيترافه للمسيتتقبل والتخطيتيط ليته ،فاحلفيتاظ عليتى اليتدين
واوابتيت يتيته وحتقييت يتيتق مقاصيت يتيتده بكيت يتيتل الد يت يتوابط الشيت يتيترعية املقيت يتيتررة أميت يتيتام متقلبيت يتيتات األييت يتيتام وتطيت يتيتورات الن يت يتوازذ
واملست دات ،جيعله مصوناث من كيد الكاندين وتالعب أعدانه وبيتث مسيتومهم يف اناييتاه ،واليت ال يعيهيتا
وال يستطيع أن يكتشفها إال الفقها املتخصصون ،الذين ميلكون ناصية العلم الشرعي.
يقيتوذ ابيتن تيمييتيتة- :رمحيته ا " :-كميتا قيتيتاذ ميتن قيتاذ ميتيتن السيتلف :صيتنفان إذا صيتيتلحوا صيتلل النيتيتاس:
األميت يترا والعلم يتيتا "( .)1ر يتيتا يؤك يتيتد أهي يتيتة دور الفقي يتيته يف محاي يتيتة ه يتيتذا ال يتيتدين واحلف يتيتاظ علي يتيته ،أم يتيتام القد يتيتايا
واملسيتيتانل اليت تطيترأ عليتيتى جتمعيتيته وتسيتيتت د علييتيته واآلايتيتار املتوقعيتيتة يتيتا ،وهيتيتو ميتيتا يفيتيترض ضيتيترورة فهيتيتم الواقيتيتع
واملسيتت دات اليت تطيترأ عليتيتى واقعيتيته ،حيتا ال يكيتيتون هنيتاك ف يتيتوة عميقيتيتة ميتا بيتيتً االحتييتاج الفعليتيتي اليتيتذي

( )1

ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،مجموع الفتاو  ،مرجع سابق ،ص.125/12 ،19
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يفرض يتيته الواق يتيتع مبس يتيتت داته ،واملتوق يتيتع يف مس يتيتانل وأح يتيتداث مس يتيتت دة ومرتاتب يتيتة ب يتيترنزاذ حك يتيتم ش يتيترعي ال
()1
يتناسب معها وال يعاش متطلبافا.

( )1

انظر :أمامه ،عدنان حممد ،التجديد في الفكر اإلسالمي ،ط ،1دار ابن اجلوزي1121 ،هيت ،ص.33
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المبحث الثاني

ضوابط وشروط الفقيه في مجال فقه التوقع
هناك شروط عامة البد من توافرها يف الفقيه أو اجملتهد ،حيث ال جيوز التصدي لإلفتا قبل
حتققها ،ولقد ذكرها العلما يف تقسيمات خمتلفة ،كما إن املشت ل بفقه التوقع يتطلب توافر ضوابط
وشروط تؤهله خلوض غمار هذا الفقه.
والشروط العامة التي يجب أع تتوافر فيمن يتصد لإلفتاء ،قسمها العلماء إلى قسمين:

األول :الشروط العامة (شروط التكليف :
 - 1اإلسيت يتيتالم :فيت يتيتال ميكيت يتيتن ألحيت يتيتد أن يتب يت يتوأ منصيت يتيتب اإلفتيت يتيتا إال حيت يتيتً يكيت يتيتون مسيت يتيتلماث ،قيت يتيتاذ ال يت يتزايل:
"واإلسالم شرط املف ال حمالة"(.)1
 – 2البلوغ والعقل :وذلك بأن يكون اجملتهد بال اث عاقالث(.)2
الثاني :الشروط التأهيلية ،وهي التي تؤهل صاحبها لالجتهـاد ،وهـي الشـروط األساسـية ،أضـيف
إليها في العصور المتأارة ما يعرف بالشروط التكميلية ،وهي كالتّالي:

أوالً :الشروط األساسية ،ومنها:

 -1العل يتيتم ب يتيتالقران وعلوم يتيته :وال يش يتيترتط هن يتيتا معرفت يتيته جلمي يتيتع الق يتيتران ،وإ يتيتا جي يتيتب علي يتيته معرف يتيتة اي يتيتات
األحكيتيتام ،وطيتيترق داللتهيتيتا عليتيتى هيتيتذه األحكيتيتام ،إذ إنيتيته مبليتيتغ عيتيتن ا أحكاميتيته ،وال يبليتيتغ عنيتيته ميتيتن جهيتيتل
أحكامه(.)3
 -2العلم بالسنة وعلومها :ال يشرتط فيها حفظ أحاديث األحكام ،بل يكون عارفاث هبا(.)1
( )1

ال زايل ،أبو حامد ،حممد بن حممد ،المستصفى ،مرجع سابق ،ص.131/2 ،96

( )3

ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم الموقعين ،مرجع سابق ،ص.33/1 ،33

( )2انظيتيتر :الشيتيتوكاي ،حمميتيتد بيتيتن عليتيتي بيتيتن حمميتيتد ،إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص،15
.131/2
( )1انظر :اإلسنوي ،عبد الرحيم بيتن احلسيتن بيتن عليتي ،نهايـة السـول شـرح منهـاج الوصـول ،ط ،1دار الكتيتب العلمييتة-بيتريوت-
لبنان1121 ،هيت.392/1 ،
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 -3معرفة مواضع اإلعا  :فينب ي أن يعرف اجملتهد املسانل ال أعع عليها ،فال يفيت بيترأي خييتالف
هذا اإلعا  ،ألءا أصبحت قطعية ،وال حمل لالجتهاد فيها(.)1
 -1العلم بالعربييتة ميتن الل يتة والنحيتو والتصيتريف :حييتث األدليتة ميتن الكتيتاب والسيتنة عربييتة الدالليتة ،فيتال
ميك يتيتن اس يتيتتنباط األحك يتيتام منه يتيتا إال بفه يتيتم ك يتيتالم الع يتيترب إفيت يترادا وتركيب يتيتا ،وبالت يتيتايل ميك يتيتن معرف يتيتة العم يتيتوم
واخلصوص ،واحلقيقة واجملاز ،واإلطالق والتقييد(.)2
 -5العلم مبقاصد الشريعة :وأهية هذا الشرط للم تهد يف قدرته على الفهم والتمكن من االستنباط،
وقييتيتل فييتيته" :إ يتيتا حتصيتيتل درجيتيتة االجتهيتيتاد مليتيتن اتصيتيتف بوصيتيتفً أحيتيتدها :فهيتيتم مقاصيتيتد الش يتريعة ،عليتيتى
كما ا ،والناي :التمكن من االستنباط بنا على فهمه فيها"(.)3
ثانياً :الشروط التكميلية ،ومنها:

 – 1معرفة الربا ة األصلية :وهو أن يعرف اجملتهد أن األصل يف األحكام الربا ة ،فال واجب إال ما
أوجبه الشر  ،وال حمظور إال بدليل(.)1
 -2الور والعفة :ذكره اخلطيب الب دادي يف (الفقيه والمتفقه) (.)5
 - 3رصيتانة الفكيتيتر وجيتودة املالحظيتيتة ،والتيتيتأي يف الفتيتوى :فهيتيتذه صيتيتفات يليتزم وجودهيتيتا يف املفيت ؛ إذ إ ّن
من كان ناقصاث يف فهمه ،أو متصفاث بال فلة ،أو معروفاث بالع لة يف فتواه والتسر  ،فقد أهليّة اإلفتا (.)6
 -1رويته لنفسه بأنه أهل ذا املنصب ،وشهادة الناس له باألهلية لذلك :فهذا شرط أهية اقته يف
نفسه وأهليته ألمر الفتيا ،واطمئنان اآلخرين له(.)3
( )1

انظر :اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن بن علي ،نهاية السول شرح منهاج الوصول ،مرجع سابق ،ص .392/1 ،163

( )3

الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.11/5 ،12

( )2

انظر :اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن بن علي ،نهاية السول  ،...املرجع السابق.392/1 ،

( )1

الصنعاي ،حممد بن إمساعيل ،إرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد ،بتحقيق :صالح الدين مقبوذ أمحد ،د.ط ،الدار السلفية –

الكويت1115 ،هيت.9/1 ،،

( )5

انظر :اخلطيب الب دادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن اابت ،الفقيه والمتفقه ،مرجع سابق ،ص.311/2 ،161

( )3

انظر :القرايف ،أبو العباس ،أمحد بن أدريق بن عبد الرمحن ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.111/2 ،33

( )6

انظر :اخلطيب الب دادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن اابت ،الفقيه والمتفقه ،املرجع السابق.333/2 ،
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واملشت ل بفقه التّوقّع يستلزم توافر ضوابط وشروط أخرى تؤهله خلوض مدماره وفهم طرانقه وسلوك
دروبه ،ويوضل ذلك :عند التأمل يف شرط االجتهاد من لدن أيب عبد ا حممد بن إدريق الشافعي
رمحه ا  -إىل عصور متأخرة ،نلحظ تطوراث وتوسعاث يف تلك الشروط ،ومبا يتناسب مع ت ريالعصور واجلو العلمي الساند ،فاألدوات العلمية املقدمة هي األصل املستصحب يف كل عصر! إال أنه
قد يزاد عليها بالقدر الذي تقتديه ظروف ذلك العصر ،فما قرره الشافعي يف القرن الناي من شروط
ال ميكن أن تكون كافية للنظر االجتهادي يف القرن النالث ا ري؛ الذي تبدذ فيه الواقع الفكري
والسياسي؛ إذ إن الصرا يف القرن الناي ا ري كان صراعاث فقهياث بً املدارس الفقهية ،بينما كان
()3
الصرا يف القرن النّالث ا ري صراعاث كالمياث بً املدارس الكالمية  -أشاعرة( )1ومعتزلة( )2وماتريدية
ّ
وامتزج بشي من الفكر األصويل ،را يربر القوذ يف هذا القرن بدرورة أن يتوفر يف الراغبمعريف غري م شوش من الفكر األصويل والكالمي"(.)1
للتّص ّدي للنظر االجتهادي زاد ّ
را يع أن املشت ل بفقه التوقع يستلزمه بعض الشروط والدوابط للتعامل مع هذا الفن الفقهي،
وأدوات تتوافق مع متطلبات هذا العصر لإلحاطة املعرفيّة بالعلوم اإلنسانية األخرى كعلم االجتما
وعلم النفق واملستقبل وغريها من العلوم ،وليق معناه الدراسة الكاملة لتلك العلوم؛ ألنه شي عسري
( )1

األشاعرة :فرقة ك المية إسالمية ،تنسب أليب احلسن األشعري الذي خرج على املعتزلة .وقد ادذت األشاعرة الرباهً والدالنل

العقلية والكالمية وسيلة يف حماج ة خصومها من املعتزلة والفالسفة وغريهم .انظر :الندوة العاملية للشباب اإلسيتالمي ،الموسـوعة

الميســرة فــي األديــاع والمــذاهب واألح ـزاب المعاصــرة ،إشيتراف ودطيتيتيط مراجعيتيتة :د .ميتيتانع بيتيتن محيتيتاد اجلهيت  ،ط ،1دار النيتيتدوة
العاملية للطباعة والنشر والتوزيع1121 ،هيت.23/1 ،
( )2املعتزلة:فرقة إسالمية نشأت يف أواخر العصر األموي وازدهرت يف العصر العباسي ،وقد اعتمدت على العقل اجملرد يف فهم

العقيدة اإلسالمية لتأارها ببعض الفلسفات املستوردة را أدى إىل احنرافها عن عقيدة أهل السنة واجلماعة ،انظر :الندوة العاملية
للشباب اإلسالمي ،الموسوعة الميسرة في األدياع والمذاهب  ،....املرجع السابق.61/1 ،

( )3

املاتريدية :فرقة كالمية (بدعية)  ،تُنسب إىل أيب منصور املاتريدي ،قامت على استخدام الرباهً والدالنل العقلية والكالمية يف

حماج ة خصومها ،من املعتزلة واجلهمية وغريهم ،انظر :الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،الموسوعة الميسرة في األدياع

والمذاهب  ،.....املرجع السابق.95/1 ،

( )1سانو ،قطب مصطفى ،أدوات النظـر االجتهـادي المنشـود فـي ضـوء الواقـع المعاصـر ،ط ،1دار الفكيتر املعاصيتر ،بيتريوت،
1121هيت ،ص.13
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من حيث الواقع ،ولكن جرد العلم وال ّدراية تساعده على االستبصار واالستنباط افايا املسانل
واملست دات الواقعة.
ثالثاً :الضوابط والشروط الالزم توافرها في المشتغل بفقه التوقع ،هي:

 -3توافر ملكة الفهم والتصور الصحيح للسنن الكونية:
إن ملكيتيتة الفهيتيتم ميتيتن العناصيتيتر اليتيتالزم توافرهيتيتا يف الفقييتيته املشيتيتت ل بفقيتيتة التوقيتيتع ،فيتسيتيتم مالكهيتيتا بسيتيترعة
البديهيتيتة يف فهيتيتم املوضيتيتو وإعطيتيتا احلكيتيتم اخليتيتاص بيتيته ،والتميييتيتز بيتيتً املتشيتيتاهبات بربيتيتدا الفيتيتروق واملوانيتيتع،
واجلميتيتع بينهيتيتا بالعليتيتل واألشيتيتباه والنظيتيتانر( ،)1واإلحاطيتيتة مببيتيتادئ العليتيتم وقواعيتيتده ،قيتيتاذ ابيتيتن خليتيتدون" :إن
احل يتيتذق يف العل يتيتم والتف يتيتنن في يتيته واالس يتيتتيال علي يتيته إ يتيتا ه يتيتو حبص يتيتوذ ملك يتيتة يف اإلحاط يتيتة مببادن يتيته وقواع يتيتده
والوقوف على مسانله واستنباط فروعه ميتن أصيتوله ،وميتا حتصيتل هيتذه امللكيتة يكيتن احليتذق يف ذليتك
الفيتن"( ،)2وتقيتيتوى هيتذه امللكيتيتة بالعناييتيتة واالهتميتام ميتيتن قبيتل صيتيتاحبها ،بالتوسيتيتع يف االطيتال عليتيتى املسيتيتانل
الفقهييتة وشيتروحها واختالفافيتا وفهيتيتم خفاياهيتا وإيديتاحها ،حيتيتا تقيتوى تليتك امللكيتيتة لدييته بالتيتدريج شيتيتيئاث
يتدرج ،قيتيتاذ ابيتيتن
فشيتيتيئاث ،كميتيتا هيتيتو احليتيتاذ يف امليتيتتعلّم أو طاليتيتب العليتيتم عنيتيتد تلقييتيته للعليتيتوم ،حييتيتث يتلقيتيتاه بالتّيت ّ
خلدون" :اعلم أ ّن تلقً العلوم للمتعلّمً إّ يتا يكيتون مفييتداث إذا كيتان عليتى التّيتدريج شيتيئاث فشيتيئاث ،وقليتيالث
الفن هي أصوذ ذلك الباب.)3( "...
كل باب من ّ
قليالث يلقى عليه ّأوالث مسانل من ّ
وبت يتوافر ملك يتة الفهيتيتم ال يت ترسيتيتخ لصيتيتاحبها املقيتيتدرة الكافييتيتة للتعاميتيتل ميتيتع املسيتيتانل واألقديتيتية املطروحيتيتة
للدراسيتيتة ،يتهييتيتأ ليتيته اإلمعيتيتان يف النظيتيتر يف األسيتيتباب ،والتأميتيتل فيهيتيتا وتصيتيتورها بشيتيتكل صيتيتحيل ميتيتن خيتيتالذ
السنن الكونية يف اخللق ،وال يستطيع من خال ا الوصوذ إىل نتانج راشدة وصانبة.
والفقييتيته عنيتيتدما يكيتيتون أسيتيتاس فهميتيته وتصيت ّيتوره لواقعيتيته مراعي يتاث لسيتيتنن ا يف حييتيتاة األف يتراد واجملتمعيتيتات،
يسيتتطيع بنيتيتا مسيتيتألته بنيتيتا ث صيتحيحاث ييتيتؤدي إىل نتيتيتانج صيتيتانبة ،بنيتيتا عليتى تليتيتك األسيتيتباب واملقيتيتدمات اليت
روعي فيها سنن ا يف خلقه ،وال أوصلته لتلك النتانج.
( )1

انظر :بولوز ،حممد ،تربية ملكة االجتهاد من االل بداية المجتهد البن رشد ،د.ط ،رسالة دكتوراه ،جامعة حمميتد بيتن عبيتد

ا  -فاس.312/1 ،2113-2116 ،

( )2
( )3

ابن خلدون ،أبو زيد ،عبد الرمحن بن حممد بن حممد ،تاريخ ابن الدوع ،مرجع سابق ،ص.513/1 ،132
ابن خلدون ،أبو زيد ،عبد الرمحن بن حممد بن حممد ،تاريخ ابن الدوع ،املرجع السابق.331/1 ،
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قاذ ابن تيمية":والسنة هي العادة ال تتديتمن أن يفعيتل يف النيتاي منيتل ميتا فعيتل بنظيتريه األوذ ،و يتذا
أميتيتر -سيتيتبحانه وتعيتيتاىل -باالعتبيتيتار وقيتيتاذ( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) ( ،)1واالعتبيتيتار أن
يقرن الشي مبنله ،فيعلم أن حكمه منل حكمه"(.)2
فنظيتر الفقييتيته بيتيتوعي وتأميتل يتيتذه السيتيتنن اإل ييتيتة يسيتتطيع فهيتيتم امل يتيتزى واحلكميتة اليت ورا هيتيتذه الوقيتيتانع،
فن يتيتد أن القيتيتران الكيتيترو ق يتيتد ربيتيتط املاضيتيتي باحلاض يتيتر ،وأشيتيتار ميتيتن خيتيتالذ ذل يتيتك إىل املسيتيتتقبل ،وهيتيتو م يتيتا
يتوجب على الفقيه إدراكه وفهمه يف عمله وفقهه.
 -1القدرة على التحليل والتركيب ،والقياس:
البد أن يتحلى الفقيه املشت ل هبذا الفقه مبهيتارة التحلييتل لةحيتداث ،وعييتع الظيتواهر اليت حيتيتف هبيتا
واقع يتيته ،وتركيبه يتيتا عل يتيتى أمنل يتيتة مش يتيتاهبة يتيتا ،وإجيت يترا القي يتيتاس عل يتيتى أش يتيتباهها ،وف يتيترض التص يتيتورات املعتدل يتيتة
والفيتيتروض املمكنيتيتة ،اليت جتعيتيتل تعامليتيته ميتيتع تليتك املسيتيتانل بشيتيتكل متيتوازن ،يسيتيتتطيع الوصيتيتوذ بيتيته إىل نتيتيتانج
صحيحة.
إضيتيتافة إىل ذليتيتك أال يقتص يتيتر يف تتبيتيتع تليتيتك األح يتيتداث يف حتليلهيتيتا وتركييتيتب ص يتيتورها مبعطييتيتات عص يتيتره
فحسب ،بل البد أن ميتلك بصرية نافذة تتعدى نطاقه الزم واملكاي يف عصره.
جيتيتا يف سيتيتياق ذليتيتك عيتيتن اجليتيتوي ":فأميتيتا إذا تواصيتيتل من يته – أي ميتيتن اإلميتيتام -العصيتيتيان ،وفشيتيتا منيتيته
العدوان ،وظهر الفساد وزاذ السداد ،وتعطلت احلقوق واحلدود ،وارتفعت الصيانة ،ووضيتحت اخليانيتة،
واست رأ الظلمة ،و جيد املظلوم منتص ثفا رن ظلمه ،وتداعى اخللل واخلطل إىل عظانم األمور ،وتعطيتل
الن ور ،فال بد من استدراك هذا األمر املتفيتاقم عليتى ميتا سيتنقرر القيتوذ فييته عليتى الفيتاهم إن شيتا ا عيتز
عىن لنقيض هذه احلالة"( .)3فهنا اجلوي جنده قد تعامل مع صورة احليتاكم
وجل ،وذلك أن اإلمامة إ ا تُ َ
الفاسد وانتشيتار الظليتم وتعيتاظم مفاسيتده ،بتقيتدو النصيتل واملشيتورة ليته ،وكشيتف ميتواطن القصيتور والفسيتاد

( )1

سورة يوسف :اآلية :رقم .111

( )3

اجلوي  :أبو املعايل عبد امللك بن عبد ا بن يوسف ،غياث األمم في التياث الظلم ،مرجع سابق ،ص.12/1 ،31

( )2

ابن تيمية ،أبو العباس امحد بن عبد احلليم ،مجموع الفتاو  ،مرجع سابق ،ص.21/13 ،19
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يف حكميتيته ،وذليتيتك ألن افرتاضيتيته هيتيتذه الصيتيتورة قيتيتد يرتتيتيتب عليهيتيتا فرضيتيتيات ميتيتن املتوقيتيتع أن يعظيتيتم ضيتيتررها
أكنر من النورة على هذا احلاكم ،رنلة يف انتشار الفوضى بً الناس وإحنالذ عقد الدولة واءيارها.
إض يتيتافة إىل ذل يتيتك جن يتيتد أن الفقي يتيته تك يتيتون نظرت يتيته الفقهي يتيتة أق يتيترب إىل الصيت يتواب ،وذل يتيتك بط يتيترح الب يتيتدانل
واخليارات ال متكنه من التوصل إىل حكم فقهي راشد للمسألة حمل الدراسة.
وذليتك كميتيتا ورد يف مسيتألة ميترياث احلميتل( ،)1وهيتيتذا بيتيتال شيتك يقيتيتوي وينيتري قيتيتدرة الفقييته عليتيتى التوصيتيتل
إىل ال يترأي الس يتيتديد يف املس يتيتألة املطروح يتيتة أمام يتيته ،أكن يتيتر م يتيتا يك يتيتون هن يتيتاك خي يتيتار أو تص يتيتور واح يتيتد تك يتيتون
احتمالية اخلطأ فيه أكرب من الصواب.
كما تظهر مهارته الفكرية يف دقته يف قياس درجة اإلفدا فيما تؤوذ إليه هذه املسانل املطروحة يف
نتان هيتيتا املرتتبيتيتة عليهيتيتا يف تيتيترجيل املصيتيتلحة وتقيتيتدميها عليتيتى املفسيتيتدة املرجوحيتيتة ،كميتيتا يف نطيتيتاق املسيتيتانل
اخلاصة بسد الذرانع(.)2
يداف إىل ذلك سالمة تفكريه بطريقة متكنه من قرا ة الوقانع بشكل صحيل ،يستطيع من خال ا
إحلاقهيتيتا بيتيتاحلكم املناسيتيتب يتيتا ،دون غليتيتو أو تسيتيتاهل ،وإ يتيتا مراعيتيتاة ملقاصيتيتد الش يتريعة ال يت جيتيتا ت رمحيتيتة
باملكلفً ،كما يف إحلاق صور املسيتانل اةتمليتة باليتدالالت اليت تقيتع بيتاحلكم ال اليتب ال النيتادر ،إال أنيته
قد تلحق تلك الصور باحلكم النادر بنا على مصلحة معقولة بتوقع رشيد ،وذلك كال اليتب جناسيتة ميتا
يصيتيتنعه عيتوام املسيتيتلمً اليتيتذين ال يصيتيتلون ،وال يتحيتيترزون ميتيتن الن اسيتيتات ،والنيتيتادر سيتيتالمته ،ف يتيتوز الشيتيتر
الصالة فيه؛ ت ليباث حلكم النادر على ال الب توسعة ولطفاث بالعباد(.)3

( )1

انظر :البلدحي ،أبو الفدل عبد ا بن حممود بن مودود ،االاتيار لتعليل المختار ،مرجع سابق ،ص ،113/5 ،155سبق

ذكر مسألة مرياث احلمل يف ص.155
( )2ميكن الرجو إىل املبحث األوذ من الفصل األوذ يف الباب الناي اخلاص بسد الذرانع يف الشريعة اإلسالمية وح يتها وموقف
الفقها منها.
( )3

انظر :القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.131/1 ،33
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 -1فهم واقع النوازل والمستجدات:
ويقصيتيتد بيتيتذلك أن الفقييتيته يف اسيتيتتنباط احلكيتيتم الشيتيترعي للواقعيتيتة أو القديتيتية البيتيتد أن يكيتيتون عليتيتى قيتيتدر
كيتيتاف ميتيتن اإلحاطيتيتة جبمييتيتع الظيتيتروف اةيطيتيتة بواقيتيتع املسيتيتألة؛ حيتيتا يسيتيتتطيع فهيتيتم امليتيتؤارات واملالبسيتيتات
تصيتور صيتحيل عنهيتا ،بنيتا عليتى حكميته املبيت عليتى ذليتك التّص ّيتور،
اةيطة هبا ،وبالتايل يستطيع تكيتوين ّ
ريتيتا جيعيتيتل األميتيتر قانميتاث عليتيتى نيتيتوعً ميتيتن الفهيتيتم ،األوذ :التصيتيتور الصيتيتحيل للواقعيتيتة ،والنيتيتاي :التوصيتيتل فيهيتيتا
إىل حكم شرعي مناسب ا.
قيتيتاذ ابيتيتن القيتيتيم":وال ييتيتتمكن املف يت وال احليتيتاكم ميتيتن الفتيتيتوى واحلكيتيتم بيتيتاحلق إال بنيتيتوعً ميتيتن الفهيتيتم:
أحيتيتدها :فهيتيتم الواقيتيتع والفقيتيته فييتيته ،واسيتيتتنباط عليتيتم حقيقيتيتة ميتيتا وقيتيتع بيتيتالقرانن واألميتيتارات والعالميتيتات حيتيتا
حييط به علماث .والنو الناي :فهم الواجب يف الواقع ،وهو فهيتم حكيتم ا اليتذي حكيتم بيته يف كتابيته أو
على لسان رسوله يف هذا الواقع"(.)1
 -1استشارة أهل االاتصال:

أهييتيتة هيتيتذا الديتيتابط تظهيتيتر يف عصيتيتر كنيتيترت فييتيته املسيتيتت دات ،ميتيتع تنوعهيتيتا ودقتهيتيتا وتعقييتيتدها نتي يتيتة
التطيتور واتسيتيتا نطيتيتاق التعيتامالت وتيتيتداخلها ،ينب يتيتي ميتن الفقييتيته استشيتيتارة أهيتل االختصيتيتاص يف الواقعيتيتات
ال يصعب عليه اإلملام فيها بروية كاملة؛ لتؤهليته للخيتروج حبكيتم مناسيتب ،وذليتك كاملسيتانل الطبييتة اليت
يتطلب فيها الرجو إىل أهل الطب ،ملعرفة اليترأي الطيت ،يف هيتذه املسيتألة وتفاصيتيلها بشيتكل علميتي ،ريتا
يساعده على تكوين روية كاملة يف إنيتزاذ حكميته الشيترعي عليهيتا ،وذليتك حتوطيتاث وتنبتيتاث منيته كيتي يسيتتفيد
منه يف معاجلة املسانل واألقدية املعروضة عليه(.)2
وهو ما يتوافق مع قوذ ا

تعيتاىل( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ) (.)3
( )1
( )2

ابن قيم اجلوزية :حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم الموقعين ،مرجع سابق ،ص.69/1 ،33

انظر :الدوحيي ،أمحد بن عبد ا بن حممد ،حبث :ضـوابط االجتهـاد فـي المعـامالت الماليـة المعاصـرة ،د.ط ،املؤسسيتات

املالية اإلسالمية  -املؤمتر العلمي الرابع عشر السنوي ،د.ت.53/1 ،
( )3سورة األنبيا  ،اآلية :رقم .3
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إذن يظهيتر ميتيتدى أهييتيتة فهيتيتم واقيتيتع املسيتيتألة والتعاميتيتل معيته ،بعييتيتداث عيتيتن أي ميتيتؤارات دخيليتيتة عليهيتيتا ،حيتيتا
ييتيتتّمكن ميتيتن الوقيتيتوف عليتيتى أسيتيتباهبا وعللهيتيتا ،ويسيتيتتعً يف ذليتيتك بأهيتيتل االختصيتيتاص يف حيتيتاذ االحتييتيتاج
إليتيتيهم يف املسيتيتانل الدقيقيتيتة اليت حيتيتيتاج فيهيتيتا إىل رأي علميتيتي ،يسيتيتتطيع ميتيتن خالليتيته تكيتيتوين صيتيتورة متكامليتيتة
للمسألة أو القدية ال يف يديه ،فينزذ عليها حكماث شرعياث مناسباث.
 -5دراسة المسائل الواقعيّة دراسة تراعي المستقبل:
ويقصد هبذا الدابط أن الفقيه أو اجملتهد ال ميكن الوصوذ إىل تصور راشد للمست دات والوقانع

املستقبلية دون أن يكون هذا التصور مبنيّاث على روية الواقع ،واإلحاطة جبميع الظروف اةتفة باملسألة
أو الواقعة -حمل الدراسة أو النظر ،-وذلك ألنه ال ميكن الوصوذ إىل نتانج سليمة دون أن يكون ا
مقومات صحيحة مستقاة من واقع هذه املسألة ،فالتصورات ال تفتقر إىل الدراسة والتحليل أو
تكون خاضعة لتأاريات الظروف اةيطة بالواقع ،تكون نتان ها املتحصلة مستقبالث غري صانبة ،إذا
ترا ّ فيها املقاصد الشرعية ال استهدفها الشار .
لذلك يجب على الفقيه أو المجتهد أع يراعي عدة أمور في لك منها:
 اعتبار حتقيق املصلحة الشرعية عند النظر ،وهو مقصود شرعي؛ رنالث يف جلب كل ما هو
نافع ودفع كل ما هو ضار ،فينب ي على الفقيه أن يب اجتهاده على حتقيق تلك املصلحة
الشرعية (.)1
 مراعاة رفع احلرج عن املكلفً ،واحلرج :الديق ،قاذ الزجاج:يف الل ة :الديق ،ومعناه يف الدين
اإلمث( ،)2ويف االصطالح" :كل ما يؤدي إىل مشقة زاندة يف البدن أو النفق أو املاذ حاالث أو
م الث"( .)3وهو ما جيب أن يعتربه الفقيه أو اجملتهد يف اجتهاده يف الوقانع واملست دات ،مع
مراعاة األعذار والرتاخيآ ال يتوافر ا املسوغات الشرعية.

( )1
( )2

انظر ،القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،شرح تنقيح الفصول ،مرجع سابق ،ص.391/1 ،59

انظر :ابن سيده ،ابو احلسن علي بن إمساعيل ،المحكم والمحيط األعظم ،بتحقيق :عبد احلميد هنداوي،د.ط ،دار الكتب

العلمية-بريوت2111 ،م.31/3 ،

( )3محيد ،صاو بيتن عبيتد ا  ،رفـع الحـرج فـي الشـريعة اإلسـالمية ضـوابطه وتطبيقاتـه ،رسيتالة دكتيتوراه ،جامعيتة أم القيترى -مكيتة
املكرمة1111 ،هيت ،ص.12
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 أن يعترب بامل الت يف الواقعات ال أمامه وعدم التسيتر يف إنيتزاذ أحكاميته إال بعيتد أن يفطيتن إىل
امل الت املتوقعة ال من املمكن أن ترتتب على هذه املسألة مستقبالث .قاذ الشاط" :،النظر يف
م الت األفعاذ معترب مقصود شرعاث"(.)1
 اعتبيتيتار الظيتّيتروف اةتفيتيتة بالنازليتيتة اليت ت يتيتري الواقيتيتع اةيتيتيط هبيتيتا ،كت يتريات الظيتيتروف الزمانييتيتة واملكانييتيتة
واألحواذ ،حيث جند أن هناك الكنري من األحكام الشرعية قد اعرتاهيتا الت ييتري نتي يتة ت يتري هيتذه
الظروف ،وهو ما تظهره القاعدة الفقهية" :ال ينكر ت ري األحكام بت ري األزمان"(.)2
الزميتيتان ،وت يت ّيتري األح يتواذ ،وقيتيتد
ويوضيتيتل ذليتيتك خمالفيتيتة بعيتيتض فتيتيتاوى املتيت ّ
يتأخرين لسيتيتابقيهم؛ الخيتيتتالف ّ
يتأخرون ب يتيتأن الفقه يتيتا األوان يتيتل ل يتيتو ك يتيتانوا وج يتيتدوا يف عص يتيترهم ألفتيت يتوا مبن يتيتل م يتيتا أف يتيتا ب يتيته ه يتيتؤال
ص يت ّيترح املت يت ّ

املتأخرون(.)3
 مراعاة العواند واألعراف يف األمور الواقعة أو املست دة؛ لكنرة ما يطرأ عليهما من ت ريات
حبسب األزمنة واألمكنة وت ري أحواذ الناس ،وهو ما تعرب عنه القاعدة الفقهية (العادة
حمكمة).
والعادة هي :االستمرار على شي مقبوذ للطبع السليم ،واملعاودة إليه مرة بعد أخرى ،وهي املرادة
بالعرف العملي ،واملراد من كوءا عامة :أن تكون مطردة ،أو غالبة يف عيع البلدان ،ومن كوءا
خاصة :أن تكون كذلك يف بعدها(.)1
وهذه القاعدة يعود أصلها حلديث عبد ا بن مسعود -رضي ا عنه ،-قاذ(:إِ َّن اللَّهَ نَظََر ِيف
وب العِب ِاد ،فَيتوج َد قَيتلب ُحمَ َّمد َ خييتر قُيتلُ ِ
قُيتلُ ِ
وب العِبَ ِاد ،فَاصطََفاهُ لِنَيتف ِس ِه ،فَابيتتَيت َعنَهُ بِ ِر َسالَتِ ِهُ ،مثَّ نَظََر ِيف
َ ََ
َ
َ
( )1

الشيتيتاط ،،أبيتيتو إسيتيتحاق إبيتراهيم بيتيتن موسيتيتى بيتيتن حمميتيتد ،الموافقــات ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص ،133/5 ،12ميتيتع التنوييتيته بتكيترار مقوليتيتة

الشاط ،يف أكنر من موضع.

( )2
( )3

الزحيلي ،حممد مصطفى ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة ،ط ،1دار الفكر ،دمشق.353/1 ،

الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.133/5 ،12

( )1انظيتيتر :عبيتيتد الوهيتيتاب ،عليتيتي ععيتيتة حمميتيتد ،المــدال إلــى دراســة الم ـذاهب الفقهيــة ،ط ،2دار السيتيتالم ،القيتيتاهرة1122 ،ه يتيت،
.332/1
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ب ُحمَ َّمد ،فَيتوج َد قُيتلُوب أَصحابِِه َخييتر قُيتلُ ِ
قُيتلُ ِ
وب العِبَ ِاد بَيتع َد قَيتل ِ
وب العِبَ ِاد ،فَ َ َعلَ ُهم ُوَزَرا َ نَبِيء ِه ،ييتُ َقاتِلُو َن
َ َ
ََ
َ
َعلَى ِدينِ ِه ،فَ َما َرأَى ال ُمسلِ ُمو َن َح َسنثا ،فَيت ُه َو ِعن َد ا ِ َح َسنَ ،وَما َرأَوا َسيءئثا فَيت ُه َو ِعن َد ا ِ َسيءئ)(.)1
ولقد ذكر القرايف يف هذا السياق" :وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طوذ األيام فمهما جتدد
العرف اعتربه ،ومهما سقط أسقطه ،وال جتمد على املسطور يف الكتب طواذ عمرك ..واجلمود على
املنقوالت أبداث اختالف يف الدين ،وجهل مبقاصد علما املسلمً والسلف املاضً"(.)2

إذن مبراعاة الفقيه تلك االعتبارات املمنلة يف عيع الظروف الواقعية اةيطة بالنازلة أو املست دة،

الزمانّية واملكانيّة أو ت ريات األحواذ والعادات واألعراف ،مت ّكن الفقيه من بنا تصور
رنلة يف الظّروف ّ

راشد ملستقبل هذه املسألة ،حمققاث هبا املقاصد الشرعية ال قصدها الشار .
 -6مراعاته ،للمقاصد الشرعية في فتواه:

هذا األمر يف غاية األهية وذلك ألن الشريعة ما جا ت إال لتحقييتق مصيتاو العبيتاد واحلفيتاظ عليهيتا،
وهيتيتو ميتيتا جيعيتيتل الفقييتيته عنيتيتد نظيتيتره يف الن يتوازذ أو املسيتيتت دات أن يراعيتيتي يف حكميتيته العيتيتادات واألع يتراف
وأحواذ املكلفً وتطور الزمان واملكان ،وذلك أن هيتذه األحكيتام اليت ينز يتا الفقييته إذا تكيتن متوافقيتة
ميتيتع متطلبيتيتات املكلفيتيتً وحتقييتيتق مصيتيتاحلهم -ميتيتن خيتيتالذ تليتيتك العواميتيتل والظيتيتروف اليت حتتيتيتف بالنازليتيتة أو
القديتيتية-؛ ل ُفقيتيتد املقصيتيتد األعظيتيتم للشيتيتر يف ذليتيتك ،وهيتيتو حتقييتيتق مصيتيتاو العبيتيتاد بالتيسيتيتري عليتيتيهم وعيتيتدم
املشقة.
وقيتيتد جيتيتا يف ذليتيتك":فيتيترن الشيتريعة مبناهيتيتا وأساسيتيتها عليتيتى احلكيتيتم ومصيتيتاو العبيتيتاد يف املعيتيتاش واملعيتيتاد،
وهي عدذ كلها ،ورمحة كلها ،ومصاو كلها ،وحكمة كلها"(.)3
( )1

أخرجه أمحد ،أبو عبد ا أمحد بن حممد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل ،بتحقيق :السيتيد أبيتو املعيتاطي النيتوري ،ط ،1عيتا

الكتيتيتب  -بيتيتريوت1119 ،هيتيت ،339/1 ،حيتيتديث رقيتيتم  .3611قيتيتاذ األلبيتيتاي :يف "السلســلة الضــعيفة والموضــوعة" ( )13/2ال
أصل له مرفوعاث ،وإ ا ورد موقوفاث على ابن مسعود.

( )2
( )3

القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.136،133/1 ،33
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم الموقعين ،مرجع سابق ،ص.11/3 ،33
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كما ينب ي على الفقيه مراعاة العواند واألعراف ،فرن ا أاراث يف األحكام االجتهادية ،ومن القواعيتد

اخلمق الكربى قاعدة (العادة حمكمة) ،وقيتد أحيتاذ الشيتار املكلفيتً إىل العيتادة يف مسيتانل كنيترية منهيتا:
احلرز ،والقبض ،والنفقة ،وغري ذلك(.)1
را يوضل أهية اعتبارهيتا؛ الرتبيتاط األحكيتام هبيتا ،قيتاذ اإلميتام القيترايف" :األحكيتام املرتتبيتة عليتى العوانيتد
تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت ،فلو ت ريت العادة يف النقد والسيتكة إىل سيتكة أخيترى،
حلمل النمن يف البيع عند اإلطالق على السكة ال جتددت العادة هبا ،دون ما قبلها"(.)2
را ينب ي على الفقيه أن يكون مدركاث ألهية هذه العوامل ما إذا كان ا أار يف النازلة أو القدية أو
ال ،حا يتيقن أن تلك النازلة ددع لتلك العوامل .وبالتايل تكون يف حاجة إىل اجتهاده؛ تلبية
الحتياجات الناس ،وحتقيقاث للمقاصد.

وفيميتيتا خييتيتآ الظيتيتروف الزمانييتيتة واملكانييتيتة ،فيتيترن اختالفهميتيتا يقتديتيتي اخيتيتتالف األحكيتيتام ،وجتيتيتري هنيتيتا

قاعدة فقهية توضل ذلك( :ال ينكر ت ري األحكام بت ري األزمان)(.)3
وينب ي عليه أيداث مراعاة أحواذ املكلفً ،وهو من املعترب يف الشر ؛ ألن املقصود من التكليف
هو االمتناذ ،وهو ما يتعذر حتققه من الفرد إذا يكن مبقدوره االمتناذ له ،ملشقته وصعوبته عليه،
وهو ما يتناىف مع مقاصد الشريعة ،را يع أن الفقيه عند إنزاذ حكمه البد أن يدع يف اعتباره حاذ
املكلف أمامه قبل إنزاذ فتواه .ويبً ذلك ما ابت عن أيب هريرة -رضي ا عنه" :-أن رجالث سأذ
الن  ،عن املباشرة للصانم ،فرخآ له ،وأتاه اخر فسأله فنهاه ،فرذا الذي رخآ له شيخ ،وإذا

الذي ءاه شاب"(.)1

( )1انظر :الدوحيي ،أمحد بن عبد ا بن حمميتد ،ضوابط االجتهـاد فـي المعـامالت الماليـة المعاصـرة ،مرجيتع سيتابق ،ص،133
.53/1
( )2
( )3
( )1

انظر :القرايف ،أبو العباس أمحد بن إدريق ،الفروق ،مرجع سابق ،ص.322/1 ،33

الزحيلي ،حممد مصطفى ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة ،مرجع سابق ،ص.353/1 ،135
تقدم درجيه ص .111
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لةوذ ،وءى النّاي؛ در اث للمفسدة
فن د أن الرسوذ  قد راعى حاذ الشيخ والشاب،
ّ
فرخآ ّ
ال قد يقع فيها.
الشيتيترعيّة للفقييتيته املشيتيتت ل بفقيتيته التوقيتيتع :رنليتيتة يف جليتيتب
إذن يتديتيتل لنيتيتا ميتيتدى أهييتيتة اعتبيتيتار املقاصيتيتد ّ
املصيتيتاو ودر املفاسيتيتد املتوقعيتيتة ميتيتن خيتيتالذ اعتبيتيتار تليتيتك العواميتيتل وامليتيتؤارات املمنليتيتة يف الت يتريات الزمانييتيتة أو
املكانييتيتة أو العيتيتادات واألعيتراف واألح يتواذ ،ال يت يتيتا أايتيتر يف النّظيتيترة االجتهادييتّيتة ،الّيت يرتتّيتب عليهيتيتا إن يتزاذ
رعي املناسب.
احلكم ّ
الش ّ

الفصل الثالث

ضوابط فقه التوقع المتعلقة بالواقع
تناوليتيتت يف هيتيتذا الفصيتيتل بييتيتان ض يتوابط فقيتيته التوقيتيتع املتعلقيتيتة بيتيتالواقع ،ميتيتن خيتيتالذ بييتيتان أهييتيتة املسيتيتانل
الواقعي يتيتة للفقي يتيته يف االس يتيتتدالذ باألحك يتيتام ال يت تناس يتيتب املتوقع يتيتات مس يتيتتقبالث ،إض يتيتافة إىل بي يتيتان ضيت يتوابط
وشروط فقه التوقع املتعلقة بالواقع.
ويدور هذا الفصل حوذ مبحنً تتلخآ فيما يلي:
املبحث األوذ  :أهية املسانل الواقعية يف استنباط األحكام املتوقعة مستقبالث.
املبحث الناي :ضوابط فقه التوقع املتعلقة بالواقع.
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المبحث األول
أهمية المسائل الواقعية في استنباط األحكام المتوقعة مستقبالً
إن فهم الواقع ودراسيتته بكيتل تفاصيتيله وجزنياتيته ،واليتذي يكيتون ميتن خيتالذ معايشيتة الواقيتع اإلنسيتاي،
واليتيتذي يتحقيتيتق برصيتيتده ودراسيتيتته ومعرفيتيتة األسيتيتباب اخلفييتيتة والظيتيتاهرة اليت انعكيتيتق تأاريهيتيتا يف تكيتيتوين هيتيتذا
الواقع ،مبا حيقق صورة متكاملة ذا الواقع ،يساعد على إجياد تصور واضل للمستقبل.
وهو ما يربز أهية املسيتانل اليت تتعليتق بيتالواقع ودورهيتا يف تأسيتيق األحكيتام اليت تسيتند إىل املسيتتقبل،
وهو ميتا يتحقيتق مبعييتار الواقيتع اليتذي يعكيتق عييتع املسيتانل واألقديتية انعكاسيتاث حقيقييتاث ،وخييترج ميتن حييتزه
املسانل ال ال يكيتون يتا صيتلة بيتالواقع ،أو اليت ليتيق يتا وجيتود و تقيتع بعيتد ،حيتا ميكيتن تصيتور احلكيتم
املناسب بنا على ضبط حمل التنزيل ،وهو الواقع.
وهو ميتا يؤهلنيتا للنظيتر إىل املسيتتقبل واستشيترافه ،ورسيتم مسيتتقبل إسيتالمي بأحكيتام شيترعية روعيتي فيهيتا
مقاصد هذا الدين ومصاو املكلفً بيسر دون مشقة ،وهو ما ت يّاه الشار احلكيم.
يقيتيتوذ الشيتيتاط" :،ال يصيتيتل للعيتيتا إذا سيتيتئل عيتيتن أميتيتر كييتيتف حيصيتيتل يف الواقيتيتع إال أن جيييتيتب حبسيتيتب
الواقع ،فيترن أجيتاب عليتى غيتري ذليتك؛ أخطيتأ يف عيتدم اعتبيتار املنيتاط املسيتئوذ عيتن حكميته ،ألنيته سيتئل عيتن
مناط معً؛ فأجاب عن مناط غري معً"(.)1
حا يستطيع الفقييته أن يسيتتنبط األحكيتام الشيترعية
را يتطلب بذذ اجلهد يف ضبط الصور الواقعيةّ ،
لتلك الصور ،وال تكفي اإلحاطة بالنصوص الشيترعية ،أو االجتهيتادات السيتابقة للفقهيتا السيتابقً ،بيتل
يسيتيتتلزم ضيتيتبط تليتيتك الصيتيتور عليتيتى هيئتهيتيتا احلقيقييتيتة ،مبيتيتا احتفيتيتت بيتيته ميتيتن عيتوارض وت يتريات زمانييتيتة ومكانييتيتة
وأحواذ وعادات ،وذلك حا ميكن إنزاذ احلكم املناسب ا.
وج يتيتا يف ذل يتيتك" :وفقيت يتيته الواق يتيتع يقيت يتيتوم عل يتيتى دراس يتيتته عل يتيتى الطبيع يتيتة ال عل يتيتى اليت يتيتورق ،دراس يتيتة علمي يتيتة
موضيتيتوعية ،تستكشيتيتف عييتيتع أبعيتيتاده وعناصيتيتره ،برجيابياتيتيته ،وسيتيتلبياته ،والعواميتيتل امليتيتؤارة فييتيته ،بعييتيتد عيتيتن
التهوين والتهويل"(.)2
( )1

الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص .311/3 ،12

( )2القرضيتيتاوي ،يوسيتيتف عبيتيتد ا  ،السياســة الشــرعية فــي ضــوء نصــول الشــريعة ومقاصــدها ،ط ،1مكتبيتيتة وهبيتيتة – القيتيتاهرة،
1992م،ص.265
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وهيتيتذا ييتيتربز أهييتيتة فهيتيتم الواقيتيتع وفقهيتيته ميتيتن قبيتيتل الفقييتيته ،بديتيترورة فحصيتيته ودراسيتيتته للمسيتيتت دات الواقعيتيتة
فييتيته ،ورصيتيتد عييتيتع املت يتريات وامليتيتؤارات والعواميتيتل اليت حتتيتيتف هبيتيتذه املسيتيتت دات؛ حيتيتا يسيتيتتطيع أن يقيتيتف
عليتيتى تصيتيتور صيتيتحيل ،يسيتيتتطيع بيتيته معرفيتيتة أسيتيتباب وقيتيتو هيتيتذه األقديتيتية أو املسيتيتانل ،وال يت يكيتيتون عليتيتى
أساسيتيتها بنيتيتا احلكيتيتم الشيتيترعي املناسيتيتب ،وإابيتيتات العل يتة ال يت عليتيتى أساسيتيتها أجيتيتري هيتيتذا احلكيتيتم يف تليتيتك
املست دات.
وجا يف هذا السياق" :فكنري من األحكام دتليتف بيتاختالف الزميتان لت يتري عُيترف أهليته ،أو حليتدوث
ضيتيترورة ،أو لفسيتيتاد أهيتيتل الزميتيتان ،حبييتيتث ليتيتو بقيتيتي احلكيتيتم عليتيتى ميتيتا كيتيتان علييتيته أوالث لليتيتزم منيتيته املشيتيتقة والديتيترر
بً الناس ،وخلالف قواعد الشريعة املبنية على التخفيف ،والتيسري ،ودفيتع الديترر ،والفسيتاد؛ و يتذا تيترى
مشايخ املذهب خالفوا ما نآ عليه اجملتهد يف مواضع كنرية ،بناها على ما كان يف زمنه ،لعلمهم بأنيته
لو كان يف زمنهم لقاذ مبا قالوا به ،أخيتذاث ميتن قواعيتد مذهبيته"( .)1وجيتا أيديتاث":فهيتذا كليته وأمناليته دالنيتل
واضيتيتحة عليتيتى أن املف يت ليتيتيق ليتيته اجلميتيتود عليتيتى املنقيتيتوذ يف كتيتيتب ظيتيتاهر الرواييتيتة ،ميتيتن غيتيتري مراعيتيتاة الزميتيتان
وأهله ،وإّال يديّع حقوق كنرية ،ويكون ضرره أعظم من نفعه"(.)2
وهيتيتذا ميتيتا يوضيتيتل أن فهيتيتم القديتيتايا الواقعييتيتة ب لييتيتة تراعيتيتى فيهيتيتا املت يتريات الزمانييتيتة واملكانييتيتة واألح يتواذ
وأعراف البالد املختلفة ،ميهد الطرييتق للفقييته أو اجملتهيتد يف كيفييتة استشيترافه للمسيتتقبل يف هيتذه األقديتية
واملسيتيتانل ،وفيتيتق تصيتيتور صيتيتحيل يسيتيتتند عليتيتى معطييتيتات حقيقييتيتة اإلنسيتيتانية املتوقعيتيتة بيتيترنزاذ أحكيتيتام شيتيترعية
مراعية ا ومتوافقة مع أصل الدين الذي ما جا ت قواعده وتشريعاته إال ملصلحة أفراده ودفيتع املفاسيتد
املتوقعة ودرنها.
ولكيتيتي جنليتيتي النظيتيتر يف دور الواقيتيتع يف تأسيتيتيق النظيتيتر إىل تصيتيتور املسيتيتتقبل ،نرجيتيتع إىل شيتواهده الكنيتيترية
يف تراانا الفقهي ،والّ تيتربهن ميتدى مراعيتاة فقهاننيتا وعلماننيتا للواقيتع ميتن خيتالذ هيتؤال الفقهيتا والعلميتا
الواقع من خيتالذ فهيتم أحيتواذ النيتاس وأعيترافهم وعيتادافم ،وميتا يطيترأ عليتى كيتل هيتذه العواميتل ميتن ت ييتريات

( )1
( )2

ابن عابدين ،حممد أمً بن عمر بن عبد العزيز ،مجموع رسائل ابن عابدين ،د.ط ،د .ت.125/2 ،

ابن عابدين ،حممد أمً بن عمر بن عبد العزيز ،مجموع رسائل ابن عابدين ،املرجع السابق.131/2 ،
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حبكم الزمان واختالف املكان وتنو البيئات واختالفها ،فكانت أدليتة أحكيتامهم مسيتتمدة ميتن واقعهيتم
بنا على املصاو ال رأوها ،واألعراف والتعامالت ال راعوها.
فن يتيتد اإلميتيتام ماليتيتك قيتيتد ذكيتيتر أن التيتيتً ميتيتن الفواك يته ،أي مبعيتيتىن أنيتيته يكيتيتن مبعيتيتىن القيتيتوت و يكيتيتن
قياسيتيتا عليتيتى
يقتيتيتات وييتيتدخر يف املدينيتيتة ،ولكنيتيته كيتيتان ريتيتا يقتيتيتات يف األنيتيتدلق ،وميتيتن مث جتيتيتب فييتيته الزكيتيتاة ،ث
الزبييتيتب والتميتيتر ،ولتحقيتيتق شيتيترط االقتييتيتات واالدخيتيتار يف األنيتيتدلق وعيتيتدم حتققيتيته يف املدينيتيتة ،وبالتيتيتايل قييتيتام
شيتيترط االقتييتيتات واالدخيتيتار يف األنيتيتدلق أجيتيترى علييتيته حكيتيتم الزكيتيتاة ،وعيتيتدم حتققيتيته يف املدينيتيتة جييتيتر عليتيتى
التً الزكاة(.)1
وعلى ضو ما سبق جند أن األحكام قبل إنزا يتا كانيتت تراعيتي الواقيتع بتفاصيتيله املكونيتة ليته املمنليتة يف
اخيتيتتالف البيئيتيتات واألح يتواذ والعيتيتادات واألع يتراف وال يت يرتتيتيتب عليهيتيتا اخيتيتتالف األحكيتيتام املنزليتيتة عليتيتى
املسانل واألقدية.
وج يتيتا يف ه يتيتذا الس يتيتياق" :ال زك يتيتاة يف الفواك يتيته ،ك يتيتاجلوز ،والل يتيتوز ،وحنوه يتيتا ...ألء يتيتا ال ت يتيتدخر للق يتيتوت
غالبيتاث ،وألءيتيتا تيتيتؤدى منهيتيتا مواسيتيتاة األقيتيتارب يف نفقيتيتافم ،مث نقيتل عيتيتن ابيتيتن القصيتيتار( )2أنيتيته قيتيتاذ :إ يتيتا أسيتيتقط
ماليتك زكيتاة التيتً لعدميته ميتيتن املدينيتة ،وحتتميتل الزكيتاة قياسيتاث عليتيتى الزبييتب وهيتو كنيتري يف األنيتدلق ،وليتيتذلك

( )1

انظيتيتر :العسيتيتري ،حمميتيتد نصيتيتيف ،الفكــر المقاصــدي عنــد اإلمــام مالــك ،ط ،1دار احليتيتديث ومركيتيتز ال يترتاث املعيتيتريف،2112 ،

ص ،262 -263سبق ذكر ذلك ص .153
( )2القاضي أبو احلسن ،علي بن عمر بن أمحد ،الب دادي ابن القصار .حدث عن علي بن الفدل الستوري وغريه.روى عنه :أبو
ذر احلافظ ،وأبو احلسً بن املهتدي با .وواقه اخلطيب ،كان من كبار تالمذة القاضي أيب بكر االهبري ،كان أصوليا نظاراث ،ويل
قدا ب داد ،مات يف اامن ذي القعدة ،سنة سبع وتسعً واالث مئة.ويقاذ :مات سنة ان ،واالوذ أصل .انظر :الذه ،،مشق
الدين أبو عبد ا حممد بن أمحد ،سير أعالم النبالء ،مرجع سابق ،ص.113/13 ،36
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قاذ مالك ال زكاة يف القرطم( ،)1وبزر الكتان( ،)2فقيل له :إنه يعصر منيته زييتت كنيتري ،قيتاذ :فحينئيتذ فيهيتا
الزكاة ،فكذلك هاهنا ،وحيتمل عدم الوجوب لندرة ذلك يف البالد ،أو ألنه يكن باملدينة"(.)3
ويف عصرنا احلاضر الذي تشابكت مكوناته وتعقيداته ،وكنر جتاذباته مع اقافات متعيتددة ومتنوعيتة،
متييتيتزت بالتقيتيتدم عليتيتى كافيتيتة املسيتيتتويات ويف خمتليتيتف العليتيتوم ،وأصيتيتبل يتيتا أايتيتر أكيتيترب يف جتمعاتنيتيتا اإلسيتيتالمية
ال دلفت وركنت إىل ماض كانت فيه الدولة اإلسالمية تسود العا قيتوة وعلميتاث وتقيتدماث وحديتارة ،ريتا
حيفزنيتيتا إىل صيتيتحوة وجتدييتيتد لواقعنيتيتا ،وذليتيتك جبهيتيتود علماننيتيتا املعاص يترين ،بالتّصيت ّدي ملشيتيتكالت هيتيتذا الواقيتيتع
وعالج مست داته؛ حا حنقق تلك املعادلة يف خلق واقع إسالمي مت دد يستوعب كل املسيتت دات،
ويواجيتيته عي يتيتع املش يتيتكالت ال يت مت يتيتق حي يتيتاة أف يتراده ،وإحييتيتاد احلل يتيتوذ املناس يتيتبة ،وفيتيتق مق يتيتررات ه يتيتذا ال يتيتدين
وأحكام يتيته ،وال يتيتذي ب يتيته نس يتيتتطيع النف يتاذ إىل تص يتيتور مس يتيتتقبل بأحك يتيتام راش يتيتدة ،يك يتيتون س يتيتداث منيع يتاث أم يتيتام
حدارات ومفاهيم واقافات قامت أسق تقيتدمها ومسيتتقبلها عليتى أسيتق مادييتة حبتيتة ،ال تعيترف لسيتنن
ا يف خلقه وكونه وشرعه اةكم طريقاث.
وهو ما يؤكد أن فهم الواقع يتطلب التعرف من قبل الفقيه على بقية العلوم من باب الدراية ،وليق
الدراس يتيتة ألن ذل يتيتك أم يتيتر يص يتيتعب إدراك يتيته ،وذل يتيتك من يتيتل العل يتيتوم اإلنس يتيتانية من يتيتل عل يتيتم ال يتيتنفق واالجتم يتيتا
والسياسة :بشكل جيعل الفقيه على دراية وفهم عند تعامله مع أقديته ومست داته ،بشكل يتوافق ميتع
التصور الواقعي رّا يؤكد أهية دعوات الت دييتد والتوسيتع يف طليتب العليتم للفقييته ،وعيتدم اقتصيتار مشيتاربه
عل يتيتى العل يتيتم الش يتيترعي فق يتيتط ،ح يتيتا ميك يتيتن مواجه يتيتة واق يتيتع متش يتيتابك ،ومس يتيتتقبل ال يع يتيترف غ يتيتري ل يتيتة العل يتيتم
والتطور املتسار (.)1
( )1

القرطم :حب العصفر ،ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لساع العرب ،مرجع سابق ،ص ،13مادة( :قرطم).136/12 ،

( )3

انظيتيتر :القيترايف ،أبيتيتو العبيتيتاس أمحيتيتد بيتيتن إدرييتيتق بيتيتن عبيتيتد اليتيترمحن ،الــذايرة ،بتحقييتيتق :حمميتيتد ح يتيتي ،د.ط ،دار ال يتيترب – بيتيتريوت،

( )2بزر الكتان :أي :زيته بل ه الب اددة ،انظر :الفريوزابادي ،حممد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،مرجع سيتابق ،ص ،92ميتادة:
(البزر).116/1 ،
1991م.36/3 ،
( )1

انظر :مقالة :عن فقه الواقع وعلومه ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2111/5/2

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

139

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

المبحث الثاني
ضوابط فقه التوقع المتعلقة بالواقع
 -3دراسة القضايا ات القيمة وترك ما سواها من المسائل:
ويقصد هبذا الدابط أن الفقيه املشت ل هبذا النو من الفقه أن يكون اهتمامه باملست دات
والقدايا ال ا وجود يف الواقع أو من املمكن توقعها يف املستقبل القريب ،وال تكون معربة عن
احلاجات الفعلية للم تمع ،وبالتايل يكون من األهية تدخل املهتمً بالشأن الفقهي لدبط هذه
املسألة حبكم شرعي ،تتحقق معه مقاصد الشريعة اإلسالمية رنلة يف املصاو واملفاسد الناجتة عن
ذلك ،أو ضبط التوازن ما بً تلك املصاو واملفاسد وتقدو األهم فاملهم فيها.
أما يف حاذ وجود مسانل أو مست دات واقعية ولكن ليق ا قيمة وال تأاري يف السلوك اجملتمعي،
سوا يف حاضرها الواقع أو مستقبلها املتوقع ،فال اعتبار لدراستها وتدييع الوقت يف اإلحاطة والنظر
هبا ،وصرف اهتمام الفقيه أو اجملتهد يف تتبعها ،وذلك ألن املست دات والوقانع املرتتبة على السلوك
البشري أو اجملتمعي غري متناهية.
ويف هذا السياق قاذ اإلمام اجلوي " :إذ الوقانع ال ءاية ا ،والقوى البشرية ال تفي بتحصيل كل
ما يتوقع ،سيما مع قصر األعمار"(.)1
فليق كل ما يقع ويست د من الوقانع يستحق الدراسة واالعتبار ،طاملا ال يرتتب عليه مساس
بقواعد وكليات هذا الدين ،وال يكون فيه تفويت مصلحة أو حتقيق مفسدة ،وبالتايل ميكن أن يعتدذ

( )1

http://afaqmostaqbal.wordpress.com/2012/04/04/%D8%B9%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D9%87

اجلوي  ،أبو املعايل عبد امللك بن عبد ا بن يوسف ،غياث األمم في التياث الظلم ،مرجع سابق ،ص.195/1 ،31
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بذلك كفتا امليزان ما بً جهد فقهي ي طي كافة املسانل الواقعية املعتربة ،وبً املسانل ال يفرضها
الواقع وتستحق الدراسة واالعتبار والنظر فيها.
أما يف حاذ إذا ما انصرف األمر إىل غري ذلك من مسانل واقعية تستحق الدراسة والنظر ،ومسانل
ومست دات ال تستحق النظر واالعتبار وإخداعها للدراسة ،إضافة إىل أءا ال متق حدود الشر
وحرماته رنالث يف كلياته وجزنياته بأي شكل من األشكاذ ،ال فاندة وال ضرر منها ،لرتتب على ذلك
ضيا املقاصد الشرعية ال ت يّاها الشار واستهدفها من حفظ املصاو ودر املفاسد ،را يع اخنرام
الشر  ،لقيام حالة من الفراغ الفقهي القاصر الذي أهدرت جهوده فيما يستحق الدراسة والنظر وما
ال يستحق اعتباره وضبطه ،را يفتل الباب للمرتبصً هبذا الدين يف است الذ ذلك وخلق حالة
استقطاب واست الذ ملصاو حتفظ ومفاسد تدر .

 -1االهتمام بدراسة المناطات المختلفة للواقعة قبل تنزيل الحكم والقياس عليها:

وهيتيتذا الديتيتابط يقصيتيتد بيتيته أن الفقييتيته أو اجملتهيتيتد أانيتيتا دراسيتيتته للواقعيتيتة هبيتيتدف الوصيتيتوذ إىل حكيتيتم شيتيترعي
مناسب ينزله على هذه الواقعة ،فرنه را يعتمده يف ذلك هو إابات املناط يف الواقعة حمل الدراسة .
فيتيتاحلكم الشيتيترعي اليتيتذي يصيتيتل إلييتيته الفقييتيته وييتيتدرك حقيقتيتيته ويعيتيتً مناطيتيته ،يكيتيتون حباجيتيتة إىل تطبيقيتيته يف
الواقيتيتع ،فتحقييتيتق املناطيتيتات يكيتيتون وسيتيتيلة اجملتهيتيتد يف إنيتزاذ احلكيتيتم الشيتيترعي عليتيتى املسيتيتألة ،وذليتيتك بتطبييتيتق
النآ الشرعي بالواقع الذي يصور املسألة حمل الدراسة.
فبتحقيق املناط يستطيع اجملتهد التوصل أو كشف العلة ال يكون على أساسها إنزاذ احلكم
الشرعي املناسب على حمل املسألة.
ويوضل ذلك ما رواه ابن عباس -رضي ا عنه( :-أَصاب رج ثال جرح ِيف َعه ِد رس ِ
وذ اللَّ ِه ُ ،مثَّ
َ َ َُ ُ
َُ
ِ
ِ ِ ِ
وذ اللَّ ِه  فَيت َق َاذ :قَيتتَيتلُوهُ قَيتتَيتلَ ُه ُم اللَّهُ أَ َ يَ ُكن
ك َر ُس َ
ات ،فَيتبَيتلَ َغ َذل َ
احتَيتلَ َم فَأُمَر بِاالغت َس ِاذ فَاغتَ َس َل فَ َم َ
ِش َفا ُ العِ ءي ال قس َؤ َاذ) (.)1
( )1أخرجه أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق ،سـنن أبـي داود ،بتحقييتق :حمميتد حميتي اليتدين عبيتد احلمييتد ،د.ط ،املكتبيتة
العصرية صيد -بريوت ،د.ت ،حديث رقم  .93/1 ،333حكم األلباي :حسن.
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فمن خالذ هذا يتدل أن احلكم العام الذي أُنزذ ،قد أُنزذ على غري حمله املناسب ،وذلك ألءم
أنزلوا حكم االغتساذ للصحيل على اجملروح الذي كان ينب ي عليهم مراعاة حالته ،ودفع احلرج
الشديد الذي ترتّب عليه ،والذي تسبب يف موته ،وذلك ألن الذي أفا بذلك قد أجرى احلكم على
غري حمله يف واقعة يتحقق فيها املناط ،فكان التنبيه عليهم من الرسوذ  بأءم كانوا ميكن أن
يأمروا هذا اجلريل باالغتساذ جلسده والبعد عن مكان اجلرح.
وهو ما يوضل أن عملية إجرا األحكام الشرعية بطريقة الية دون مراعاة األصوذ العامة يف
التشريع ،إضافة إىل عدم مراعاة ظروف األشخاص واألحواذ والدرورات واحلاجات اةيطة هبم،
يرتتّب عليه إنزاذ األحكام على غري حملها املناسب.
فرابات املناط وحتققه يف الواقعة البد أن يسبقه إدراك احلكم الشرعي وفهمه ،ودريج مناطه
احلقيقي ،وإدراكه وفق مسالكه وطرقه الشرعية املختلفة( ،)1مث يأ بعد ذلك حتقيق املناط عن طريق
النظر يف مدى ابوته يف الوقانع واألعيان واجلزنيات املناسبة.
الشرعي ،بل الب ّد من النّظر يف
وقد عرب الشاط ،عن ذلك بقوله :ال يكفي إابات احلكم مبدركه ّ
()2
ينزذ احلكم
تعيً حملّه أو ما شابه ذلك  .أي إنه بعد إدراك احلكم الشرعي للواقعة وتعيً مناطهاّ ،
الشرعي على حملّه املناسب.
ّ
فتحقق املناط يف الوقانع واألفراد قد يكون ظاهراث وواضحاث ،وهذا ال يتطلب جهداث يف إابات حتققه
ووجوده ،ولكن قد توجد حاالت أخرى يف وقانع غري واضحة ،ا صور وحاالت خمتلفة ،حتتاج إىل
حبث ونظر للتأكد من حتققه من عدمه ،قاذ الشاط ،يف ذلك" :وابت عندنا معىن العدالة شرعاث،
افتقرنا إىل تعيً من حصلت فيه هذه الصفة ،وليق الناس يف وصف العدالة على حد سوا  ،بل
ذلك خيتلف اختالفاث متبايناث ،فرنا إذا تأملنا العدوذ ،وجدنا التصافهم هبا طرفً وواسطة؛ طرف أعلى
( )1

انظيتر :نيتيتدوة مسيتيتت دات الفكيتر اإلسيتيتالمي احلادييتيتة عشيترة ،الكوييتيتت ،بعنيتوان :االجتهــاد بتحقيــق المنــاط فقــه الواقــع والتوقــع،

 ،2113ورقة حبنية :أثر االاتالف في تحقيق المناط في ااتالف المجتهدين نما ج دالة قديمة ومعاصرة ،إعداد :اليتدكتور
عبد الرمحن الكيالي.

( )2

انظر :الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.91/1 ،12
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يف العدالة ال إشكاذ فيه كأيب بكر الصديق ،وطرف اخر وهو أوذ درجة يف اخلروج عن مقتدى
الوصف ،كاجملاوز ملرتبة الكفر إىل احلكم مب رد اإلسالم ،فدالث عن مرتك ،الكبانر اةدودين فيها ،
وبينهما مراتب ال تنحصر ،وهذا الوسط غامض البد فيه من بلوغ حد الوسع ،وهو االجتهاد"(.)1
كذلك عندما يكون املناط خمتفياث غري واضل يف بعض األصناف كوءا من املطعومات ،في ري
فيها الربا ،أو ليست مطعومات فال جيري فيها الربا ،وهو ما أوضحه ال زايل بقوله :الربا بوصف
الطعم ،أو بتصرحيه ألجل الطعم ،فيكون اختياران ما بً النفي واإلابات ،أحدها :النياب والدور
واألواي ،فهي ليست مطعومة قطعاث ،والناي :األقوات والفواكة :وهي مطعومة قطعاث ،وبينهما أوساط
متشاهبة ،كدهن الكتان ودهن البنفسج والزعفران ،وأءا معدودة من املطعومات أم ال؟ فيحتاج إىل
نو من النظر يف حتقيق معىن الطعم ،فيها أو نفيه عنها( .)2إضافة إىل ذلك أن بعض الوقانع قد
تتنازعها عدة قواعد وأحكام كلية ،بسبب حتقق مناطات وأوصاف خمتلفة فيها ،وهو ما يوجد خالفاث
بً الفقها يف اجتهادهم ،وهذا ما ذكره ابن رشد بقوله" :والذين اختلفوا فيه من الذهب هو احللي
فقط"(.)3
را يفهم أن اجملتهد عليه تقليب الواقعة على أكنر من تصور ،بفحآ وحتليل إلابات حتقق املناط
يف احلكم الشرعي الذي سوف ينزله ،وذلك ألن تقدير وجود املناط أو عدم وجوده يف املسألة قد
يعرتيه اخلفا  ،وذلك ألنه قد تقع مسانل يف صور جديدة تعهد من قبل ،را يتطلب من الفقيه
الفهم الدقيق للمسألة وتصورها بشكل صحيل ،ومعرفة حقيقتها معرفة تامة ،ومعرفة أسباب ظهورها،
حا يتسىن له إحلاق الوصف الدقيق للعلة ال يكتمل هبا بنا احلكم الشرعي للواقعة ومن مث إنزاله
عليها.

( )1

الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،املرجع السابق.91/1 ،

( )3

انظر :القرط ،،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،مرجع سابق ،ص.11/2 ،93

( )2

انظر :ال زايل ،أبو حامد حممد بن حممد ،أساس القياس ،حتقيق :فهد السدحان ،ط ،1مكتبة العبيكان ،ص.32
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 -1دراسة الواقع انطالقاً من مبدأ درء المفاسد وجلب المصالح:
ويقصد هبذا الدابط أن دراسة الواقع البد أن يكون من منطلق ميزان املصاو واملفاسد ال تكون
إنعكاساث للقدايا واملست دات الواقعة ،معترباث يف ذلك حاجات العصر ومتطلبات الواقع ،واستشراف
املستقبل ،ومن منطلق در املفاسد وجلب املصاو ال متنل اجلانب املقاصدي الذي أراده الشار ،
وذلك ألنه ال ميكن النظر إىل املستقبل ،والتوصل فيه إىل حلوذ ألي مست دات متوقعة؛ دون أن
يكون هناك واقع مت فهمه واستيعابه ،يساعد يف استنتاج متوقعه مستقبالث ويف حتديد مكونات هذا
الواقع الّ يكون ا حق ا ال ّدراسة ،فيصرف الفقيه جهده واهتمامه هبا.
را يع أن مكونات هذا الواقع تظهر األولويات ال تكون حمل دراسة واقعه بسيتبب ذات الشيتي ،
أو العميتيتل ،ال بسيتيتبب خيتيتارجي عنيتيته ،وهيتيتذا ييتيتدخل حتيتيتت تقسيتيتيم اإلمييتيتان ومعظيتيتم العبيتيتادات واألخيتيتالق
احلميدة ،أما األولويات ال تكون أولويافا بسبب وجود سبب خارجي عن ذات الفعل ك هة الزميتان
وذلك كاألوقات ال ورد فيها فدل خاص كشهر رمدان ،وجهة املكان ومتنل األميتاكن اليت ورد فيهيتا
فديتيتل خيتيتاص كاملسيتيتاجد النالايتيتة ،وجهيتيتة األح يتواذ والظيتيتروف ومتنيتيتل الظيتيتروف الطارنيتيتة كيتيتالزالزذ ،فرعميتيتاذ
مبيتيتدأ األولوييتيتات يف دراسيتيتتنا للواقيتيتع حييتيتدد لنيتيتا أولوييتيتة املصيتيتاو اليت تقيتيتدم وأولوييتيتة املفاسيتيتد اليت تيتيتدرأ ،فعنيتيتد
وجود املصاو نستطيع وفق أولويافا ال تستقى من الوقانع املدروسيتة أن حنيتدد ميتا يسيتتحق التقيتدو ميتن
هيتيتذه املصيتيتاو بعديتيتها عليتيتى بعيتيتض ،ويف حيتيتاذ تعارضيتيتها ميكيتيتن الوصيتيتوذ إىل تقيتيتدو املصيتيتاو األعظيتيتم عليتيتى
املصيتيتاو األدي ،ويف ح يتيتاذ املفاس يتيتد فيتيترن مب يتيتدأ األولوي يتيتات حييتيتدد للفقي يتيته م يتيتا يسيتيتتطيع م يتيتن خالل يتيته تق يتيتدو
مفسيتيتدة عليتيتى أخيتيترى س يتوا يف حيتيتاذ حتقيتيتق أكنيتيتر ميتيتن مفسيتيتدة ،أو يف حيتيتاذ تعارضيتيتها ،وذليتيتك بنيتيتا عليتيتى
تقيتيتدو ميتيتا هيتيتو أخيتيتف مفسيتيتدة عليتيتى ميتيتا هيتيتو أعظيتيتم ،كيتيتذلك يف حيتيتاذ ظهيتيتور أو وجيتيتود واقيتيتع تتعيتيتارض فييتيته
املفاسد واملصاو ،يتم املوازنة بً هذه املصاو واملفاسد ،فأيهما كان أرجل يقدم على اآلخر(.)1
را يتبً أن الواقع الذي حيتفي باملسانل الواقعة أو ال من املمكن أن تقع يتأسق على نظرة
املصاو واملفاسد املتوقعة وال شكلت جز من هذا الواقع ،بالتعامل مع تلك املصاو واملفاسد الواقعة
( )1انظر :ملحم ،حممد هيتام عبيتد اليترحيم ،تأصـيل فقـه األولويـات؛ دراسـة مقاصـدية تحليليـة ،ط ،2دار العليتوم للنشيتر والتوزييتع،
عمان ،2112 ،ص. 32 ،69
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أو املتوقعة فعالث ،أما املتوهم من تلك املصاو واملفاسد ال تكون حمل اجتهاد ونظر ،وهذا ما جنده فيما
أورده الشاط ،يف الرتجيل يف حالة العوارض املدادة ألصل اإلباحة ،فقاذ" :ال خيلو أن يكون فقد
العوارض بالنسبة إىل هذا األصل من باب املكمل له يف بابه ،أو من باب اخر وهو أصل يف نفسه،
فرن كان هذا الناي ،فرما أن يكون واقعاث أو متوقعاث ،فرن كان متوقعاث فال أار له مع وجود احلرج؛ ألن
احلرج بالرتك واقع وهو مفسدة ،ومفسدة العارض متوقعة متوهة ،فال تعارض الواقع ألبتة ،وأما إن كان
واقعاث فهو حمل االجتهاد يف احلقيقة"(.)1

( )1

الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،مرجع سابق ،ص.291/1 ،12
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الفصل الرابع

تطبيقات فقه التوقع قديماً وحديثاً في الفقه اإلسالمي
تناولت يف هذا الفصل تطبيقات فقه التوقع قيتدمياث يف مسيتانل وأقديتية الفقهيتا املتقيتدمً ،وحيتديناث يف
املتأخرين.
مسانل وأقدية الفقها
ّ
ويدور هذا الفصل حوذ مبحنً تتلخآ فيما يلي:
املبحث األوذ :تطبيقات فقه التوقع قدمياث يف الفقه اإلسالمي.
املبحث الناي :تطبيقات فقه التوقع حديناث يف الفقه اإلسالمي.
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المبحث األول
تطبيقات فقه التوقع قديماً في الفقه اإلسالمي

فقيتيته التوقيتيتع دذ علييتيته القيتيتران الكيتيترو يف اياتيتيته ،وورد يف السيتيتنة النبوييتيتة ميتيتا ييتيتدذ علييتيته ،إضيتيتافة إىل تنيتيتاار
مسيتيتانله يف مسيتيتانل وأقديتيتية العلميتيتا والفقهيتيتا  ،وورد مبسيتيتميات خمتلفيتيتة ليتيتدى املتقيتيتدمً ،و ت يتتم اإلشيتيتارة
إليه بشكل صريل وواضل ،وسوف نورد بعض التطبيقات الدالة عليه قدمياث ،وذلك من خالذ النماذج
التالية:
 نمو ج التوقع في القرآع الكريم:

وردت يف القران الكرو مواضع كنرية تدذ على فقه التّوقّع ،نذكر منها على سبيل املناذ ،قاذ -
تعاىل( :-ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ)(.)1
(ﯣ ﯤ

(خرياث) ماال كنرياث ،قاذ تعاىل:
(ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) أي دنا أجله وظهرت أماراته َ
ﯥ) واخلري هو املاذ ،والوارث جيمع له بً الوصية واملرياث ،ومعناهاُ :كتب على اةتدر أن يوصى
للوالدين واألقربً بتوفري ما أوصى به اللَّه م عليه ،وأن ال ينقآ من أنصبانهم،

(ﯩ)

بالعدذ ،وهو أن تكون وصيته شاملة غنيهم وفقريهم ،وال يت اوز النلث( ،ﯪ ﯫ) مصدر مؤكد،
أي :حق ذلك حقاث( ،ﯯ ﯰ) فمن غري اإليصا عن وجهه إن كان موافقاث للشر من األوصيا

والشهود( ،ﯱ ﯲ ﯳ ) وحتققه( ،ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) فما إمث اإليصا امل ري أو التبديل إال

على مب ّدليه دون غريهم من املوصى واملوصى له ،ألءما بريان من احليف( ،ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) وعيد

املب ّدذ( ،ﭑ ﭒ) فمن توقع وعلم ،وهذا يف كالمهم شانع يقولون :أخاف أن ترسل السما ،
الظن ال الب اجلاري جرى العلم( ،ﭕ) ميالث عن احلق باخلطر يف الوصية( ،ﭖ
يريدون التوقع و ّ
( )1

سورة البقرة ،اآليات :رقم .122 ،121 ،121
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ﭗ) أو تعمداث للحيف( ،ﭘ ﭙ) بً املوصى م وهم الوالدان واألقربون برجرانهم على

طريق الشر ( ،ﭚ ﭛ ﭜ) ،أل ّن تبديله تبديل باطل إىل حق ذكر من يب ّدذ بالباطل مث من يب ّدذ
باحلق ليعلم أ ّن كل تبديل ال يؤمث(.)1
فيظهر للباحث من السابق إن ا -سبحانه وتعاىل -قد أعطى للمحتدر حق اإليصا والتوريث،
وحدد له كيفية هذا احلق ،ونصاب اإليصا فيه ،سوا يف توريث األهل واألقربً ،وتوزيع مريااه بعدذ
ال جور فيه ،ومشوذ هذا املرياث ملستحقيه دون دصيآ شخآ على حساب اخر ،وذلك ألن
املبدذ أو امل ري لذلك ،فرن إ ه يقع على املوصي واملوصى له دون غريهم ،ونتي ته توقع وعيد ا -
عز وجل -بالعقاب يف حاذ املخالفة ،فكان التوجيه باإلصالح ،وإجرا ذلك على طريق الشر .

 نمو ج التوقع في السنة النبوية:
ورد يف السنة النبوية ما دذ على التّوقّع يف أحاديث كنرية ،ومن ذلك موقف الرسوذ –صلى ا
عليه وسلم -يف حرصه على توقي الشبهات ،وحسم مادة الفساد وسو الظن ،وذلك فيما روي عن
صفية بنت حىي ،زوج الن  ،أءا جا ت إىل رسوذ ا  تزوره ،وهو معتكف يف املس د يف
العشر األواخر من شهر رمدان ،فتحدات عنده ساعة من العشا  ،مث قامت تنقلب ،فقام معها
رسوذ ا  يقلبها ،حا إذا بل ت باب املس د الذي كان عند مسكن أم سلمة ،زوج الن ،
فمر هبما رجالن من األنصار ،فسلما على رسوذ ا  ،مث نفذا ،فقاذ رسوذ ا ( :على
رسلكما ،إءا صفية بنت حىي) فقاال :سبحان ا  ،يا رسوذ ا ! وكرب عليهما ذلك ،فقاذ رسوذ ا
( :إن الشيطان جيري من ابن ادم جرى الدم ،وإي خشيت أن يقذف يف قلوبكما شيئاث) ،ويف
رواية( :شرا) (.)2
يتبً للباحث حرص الرسوذ  على توقي الشبهات ومنع مادة الفساد ،املتمنلة يف سو الظن
به ،برغم أن صفية زوجته ،وذلك لتوقعه ،أن موقف منل هذا قد ينري سو الظن بالعقوذ ،فكان
تصرفه در ا للشبهة ،وسد لذريعة سو الظن به.
( )1
( )2

انظر :النسفي ،أبو الربكات ،عبد ا بن أمحد بن حممود ،تفسير النسفي ،مرجع سابق ،ص.113/1 ،11

أخرجه البخاري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،ص ،69/2 ،23حديث رقم.2139 :
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 نمو ج التوقع في فقه الصحابة:
مسألة :زواج الكتابيات:
زواج احلرانر (اليهود والنصارى) من املسانل ال أحلها ا سبحانه وتعاىل يف كتابه:

(ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) (.)1

من منطلق هذه اآلية يفهم أن الزواج من نسا أهل الكتاب هو أمر مباح ،وهو ما اتفيتق علييته أهيتل
العليتيتم( .)2ويؤكيتيتد ذليتيتك ميتيتا روي عيتيتن زييتيتد بيتيتن وهيتيتب قيتيتاذ :كتيتيتب عميتيتر بيتيتن اخلطيتيتاب :أن املسيتيتلم ييتيتنكل
النصرانية ،والنصراي ال ينكل املسلمة(.)3
فيتيترذا كيتيتان القيتيتران الكيتيترو نيتيتآ ص يتراحة عليتيتى حيتيتل زواج نسيتيتا أهيتيتل الكتيتيتاب ،وجيتيتا ت أق يتواذ وأفعيتيتاذ
للصحابة يف ذلك ،ومنهم :عمر بن اخلطاب تدذ على حل هذا الزواج ،وأسيتند ذاك إعيتا سيتانر أهيتل
العليتم ،إال أن ميتا روي عيتيتن موقيتف عميتيتر بيتن اخلطيتاب أنيتيته أميتر الصيتيتحابة اليتذين تزوجيتوا ميتيتن أهيتل الكتيتيتاب
بطيتيتالق زوجيتيتافم ،فييتيتدذ عليتيتى أنيتيته قصيتيتد ميتيتن ورا ذليتيتك سيتيتد الذريعيتيتة ،لتوقيتيتع وقيتيتو ضيتيترر ميتيتن ورا هيتيتذا
الزواج يلحق بالزوج املسلم ،أو بدولة اإلسالم رغم أنه يف أصله مباح(.)1

( )1

سورة املاندة ،اآلية :رقم.5

( )3

أخرجه البيهقي ،أمحد بن احلسً بن علي بن موسيتى ،السنن الكبـر  ،بيتاب عيتا أبيتواب نكيتاح حرانيتر أهيتل الكتيتاب ،مرجيتع

( )2

انظر :ابن قدامة ، ،أبو حممد ،عبد ا بن أمحد بن حممد ،المغني ،مرجع سابق ،ص.15/9 ،99

سابق .221/3 ،92 ،حديث رقم.13925 :
( )1ذكر القرط ،يف تفسريه " : 62/3ما وري عن عمر أنه فرق بً طلحة بن عبيد ا  ،وحذيفة بن اليمان وبيتً كتيتابيتً ،وقيتاذ:
نطلق يا أمري املؤمنً ،وال ت دب ،فقاذ :لو جاز طالقكما جلاز نكاحكما ،ولكن أفرق بينكما ص رة قمأة –أي صاغرين -قيتاذ
بان عطية؛ وهذا ال يستند" .ويف تفسري ابن كنري " ، 336/1أن هذا األار عن عمر غريب" ،ويف ذلك ما يدذ على ان ابن عطية،
وتبعه القرط ،،وأكد قو ما ابن كنري يف أن ميتا نسيتب إىل عميتر ميتن حتيترو نكيتاح الكتابييتات ال يسيتتقيم ليته سيتند ،وإ يتا اليتذي ظهيترت
قوته من ااار عن عمر ،إ ا هي ال تد ذ على أنه حيل زواج الكتابيات ،وأنه عندما حذر منه كيتان خلشيتيته عليتى نسيتا املسيتلمً،،
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ويفهيتيتم ريتيتا سيتيتبق أن عميتيتر بيتيتن اخلطيتيتاب رضيتيتي ا عنيتيته ،أنيتيته حييتيترم زواج الكتابييتيتات ،وإ يتيتا حيتيتذر منيتيته
سد لذرانع كنرية يرتتب عليها مفاسد متوقعة رغم أن أصيتل هيتذا اليتزواج مبيتاح ،وهيتو خشيتية م بيتة التلعيتق
بنسيتيتا األعيتيتاجم جلميتيتا ن وحسيتيتنهن ،وأايتيتره ذليتيتك يف زييتيتادة العنوسيتيتة بيتيتً النسيتيتا املسيتيتلمات ،وخمافيتيتة عيتيتدم
األطمئنيتيتان إىل أخيتيتالق الكتابييتيتات ،ودر مفسيتيتدة تلحيتيتق بيتيتالزوج نفسيتيته ،والدوليتيتة اإلسيتيتالمية .وإذا كانيتيتت
هيتيتذه األميتيتور قيتيتد سيتيتدت ذرانعهيتيتا يف زميتيتان عميتيتر بيتيتن اخلطيتيتاب لتوقيتيتع املفاسيتيتد اليت ميتيتن املمكيتيتن أن ترتتيتيتب
عليها ،فرننا جند هذه املصاو اليت سيتد ميتن أجلهيتا هيتذا اليتزواج هيتو ميتا تتحيتراه اليتدوذ اآلن يف زماننيتا ،يف
منيتيتع طوانيتيتف ميتيتن مواطنيهيتيتا حيتليتيتون وظيتيتانف حساسيتيتة يف دو يتيتم ميتيتن اليتيتزواج ميتيتن غيتيتري مواطنيتيتافم ،كأمنيتيتاذ
رجيتيتاذ السيتيتلك الدبلوماسيتيتي ورجيتيتاذ املخيتيتابرات ،ألسيتيتباب متيتيتق األميتيتن العيتيتام يتيتذه اليتيتدوذ .وقيتيتد ال حتيتيتدث
املفاسيتيتد إال أن احتميتيتاذ وقوعهيتيتا قيتيتانم ،وأابتيتيتت الت يتيتارب العدييتيتدة أن سيتيتد بيتيتاب االحتميتيتاذ أفديتيتل ميتيتن
متابعة امليوذ الفردية( .)1ويتدل أن موقف عمر بن اخلطاب من زواج الكتابيات يكن التحرو ،ألنه
بذلك يكون قد خالف أمر أباحه الشر  ،ولكن موقفه تأسق على اخلشية واحلذر من هذا الزواج وما
يتوقعيتيته ميتيتن نتيتيتانج واايتيتار ترتتيتيتب علييتيته يف مسيتيتتقبل هيتيتذا اليتيتزواج عليتيتى اجملتميتيتع اإلسيتيتالمي ،واليتيتزوج املسيتيتلم
والدولة اإلسالمية.
 فقه التوقع في أقضية الفقهاء:
ورد فقه التوقع يف أقدية ومسانل الفقها بعد عصر الصحابة ،فكانت مسانله ظيتاهرة يف تطبيقيتات
املذاهب املختلفة؛ فكان فقه التوقع يف هذه املسانل أو األقدية ُمعيترب عنيته؛ كأقديتيتهم يف االستحسيتان
واملصاو املرسلة ،وسد الذرانع واعتبار امل الت ،نذكر منها على سبيل املناذ:

وخلوفه على أزواج الكتابيات من املسلمً أن يقعن يف زوجيتات رمبيتا ال ييترعً للحرميتات عهيتدا ،وااصيتة يف مكانيتة ذات تيتأاري عليتى
دولة اإلسالم ،منل :طلحة ،وحذيفة رضي ا عنهما.

( )1انظيتيتر :بلت يتاجي ،د .حمم يتيتد ،م ــنهج عم ــر ب ــن الخط ــاب ف ــي التش ــريع ،رس يتيتالة ماجسيتيتتري ،د.ط ،دار الفك يتيتر الع يتيتريب،1931 ،
ص.316 ،315
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مسألة :تقييد الحق في الملكية:
ذهب عهور املالكية إىل تقييد احلق يف امللكية الفردية ،حا ال يكون اإلفدا املرتتب على رارسيتة
هذا احلق؛ ينتج عنه م الت رنوعة يكون فيها مساس باملصلحة العاميتة ،أو إضيترار يلحيتق بيتال ري نتي يتة
رارسة هيتذا احليتق ،يف وقيتت كيتان فييته ميتن املمكيتن تفيتادي تليتك األضيترار بالتنسيتيق بيتً احلقيتوق مبيتا حيقيتق
املصلحة لكال الطرفً وعدم حلوق الدرر ألي منهما(.)1
قاذ ابن عبد الرب –رمحه ا  -يف ذلك" :فمن أدخل على أخيه املسلم ضرراث؛ ُمنِ َع منه؛ فيترن أدخيتل
عليتيتى أخييتيته ضيتيترراث بفعيت ِيتل ميتيتا كيتيتان ليتيته فعليتيته فيميتيتا ليتيته فأضيت ّيتر فعليتيتهُ ذليتيتك جبيتيتاره أو غيتيتري جيتيتاره :نُ ِظيتَر إىل ذليتيتك
الديترِر اليت ّد ِ
اخل عليتى الفاعيتل ذليتك يف ماليته إذا قطيتع عنيته ميتا فعليته؛
الفعل؛ فرن كان تركه أكرب ضرراث ميتن ّ
يتاذ ذليتيتك :رجيتيتل فيتيتتل ُك يت ّوة يطّليتيتع منهيتيتا عليتيتى دار
الد يتررين وأعظمهميتيتا ُحرم يتةث يف األصيتيتوذ؛ منيت ُ
قطيتيتع أكيتيترب ّ
أخيه ،وفيها العياذ واألهل -ومن شأن النسا يف بيوفن إلقيتا بعيتض اييتاهبن واالنتشيتار يف حيتوان هن-
ومعليتيتوم أن االطيتيتال عليتيتى العيتيتورات حميت ّيترم قيتيتد ورد فييتيته النهيتيتي ...فلحرميتيتة االطّيتال عليتيتى العيتيتورات :-رأى
العلما أن ي لقوا على فاتل الكوة والباب ما فتل ما له فيه منفعة وراحيتة؛ ويف غلقيته علييته ضيترر؛ ألءيتم
قصدوا إىل قطع أعظم الدررين إذا يكن ب ّد من قطع أحدها ،وكذلك من أحدث بنيتا ث يف رحيتا ميتا
أو غري رحا؛ فيبطل ما أحداه على غريه منفعيتة قيتد اسيتتح ّقت وابيتت ملكهيتا لصيتاحبها؛ منيتع ميتن ذليتك؛
ألن إدخاله املد ّيترة عليتى جيتاره مبيتا ليته فييته منفعيتة كردخاليته علييته املد ّيترة ميتا ال منفعيتة فييته؛ أال تيترى أنيتّه ليتو
أراد هدم منفعة جاره وإفسيتادها ميتن غيتري بنيتا يبنييته لنفسيته؛ يكيتن ذليتك ليته؛ فكيتذلك إذا بيتىن أو فعيتل
يدر به جباره ،ويفسد عليه ملكه أو شيئا قد استح ّقه وصار ماله ،وهيتذه أصيتوذ قيتد بانيتت
لنفسه فعالث ّ
عللهيتيتا؛ فَِق يتق عليهيتيتا م يتيتا كيتيتان يف معناه يتيتا تُ ِ
ص يتب إن ش يتيتا ا  ،وهيتيتذا كل يتيته بيتيتاب واح يتيتد متقيتيتارب املع يتيتاي
متداخل فاضبط أصله"(.)2
فيظهر للباحث را سبق ما دذ عليتى مراعيتاة امليت الت املرتتبيتة عليتى رارسيتة هيتذا احليتق ،حيتا ال يرتتيتب
على إطالق احلق يف ذلك م الت رنوعة تتمنل يف األضيترار املتوقعيتة نتي يتة رارسيتة هيتذا احليتق؛ ويكيتون
( )1
( )2

انظر :السنوسي ،عبد الرمحن بن معمر ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات ،مرجع سابق ،ص ،61ص .21
ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد ا  ،التمهيد ،مرجع سابق ،ص.161 ،161/21 ،59
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فييتيته مسيتيتاس باملصيتيتلحة العاميتيتة ،أو يرتتيتيتب عليهيتيتا أضيترار تلحيتيتق بيتيتال ري ،وهيتيتو ميتيتا يعيتيترب عنيتيته فقيتيته التّوقّيتيتع ،يف
اإلفدا املتوقع؛ نتي يتة رارسيتة حيتق امللكييتة بشيتكل مطليتق دون قييتد ،اعتبيتاراث للمصيتاو واحلقيتوق املرتبطيتة
هبذا احلق لكال الطرفً.
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المبحث الثاني
تطبيقات فقه التوقع حديثاً في الفقه اإلسالمي

نعرض يف هذا املبحث بعض املسانل املستحداة املتعلقة بفقه التّوقّع يف عصرنا ،وهي كما يلي:
 مسألة تقنين أعداد الحجاج إلى بيت ا الحرام:
من املست دات ال ظهيترت يف عصيترنا احلاضيتر هيتو تقنيتً أعيتداد احل يتاج إىل بييتت ا احليترام ،فميتن
املعروف أن أدا فريديتة احليتج والعميترة يليتزم كيتل مسيتلم لييته قيتدر االسيتتطاعة ،لقيتوذ ا تعيتاىل( :ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) ( .)1ومع توافر سبل االستطاعة والقدرة زاد عدد احل اج خاصيتة
بعدما تيسرت وسيتانل املواصيتالت ،سيتوا كانيتت بيتراث أو حبيتراث أو جيتواث ،وارتبيتاط ذليتك بأهييتة هيتذه الفريديتة
ل يتيتدى املس يتيتلمً ،أن عظم يتيتت ظ يتيتاهرة تزاي يتيتد أع يتيتداد احل يتيتاج الق يتيتادمً إىل بي يتيتت ا احل يترام للقي يتيتام هب يتيتذه
الشيتيتعرية العظيميتيتة ،لدرجيتيتة أنيتيته يف بعيتيتض السيتيتنً قيتيتد جتيتيتاوزت النالايتيتة مالييتيتً حيتيتاج ،ريتيتا ترتيتيتب عليتيتى ذليتيتك
تزاحم يف مرمى اجلمار ،وتدافع بً احل يج حا قتل من الناس امل ت ،وهو ما مينيتل مفسيتدة حتققيتت.
را تطلب التدخل من اململكة العربية السعودية ودفيض أعداد احل يتج والتنسيتيق ميتع اليتدوذ اإلسيتالمية
األخيتيترى يف خمتليتيتف األقطيتيتار بشيتيتأن هيتيتذه املسيتيتألة يف حتدييتيتد أعيتيتداد احل يتيتاج يف كيتيتل بليتيتد مبيتيتا يتناسيتيتب ميتيتع
عيتيتدده؛ فيتيتال يكيتيتون العيتيتدد املسيتيتموح بيتيته يف بليتيتد ص يت ري منيتيتل قطيتيتر مياايتيتل العيتيتدد يف بليتيتد كبيتيتري منيتيتل مصيتيتر،
وهكذا ،لدرجة أن اململكة العربية السعودية طبقت األمر على نفسها ،وجعلت هذا األمر يف مواطنيها
كيتيتل مخيتيتق سيتيتنوات .وهيتيتو ميتيتا يعيتيتد ميتيتن بيتيتاب سيتيتد ذرانيتيتع الفسيتيتاد ،وميتيتن مصيتيتلحة احل يتيتاج أنفسيتيتهم ،حيتيتا
يستطيعوا أدا احلج براحة ،وبدون مدايقة وبدون وقو أي إيذا حمقق(.)2
الحكم الشرعي للمسألة:
فريديتيتة احليتج ميتيترة واحيتيتدة يف العميتيتر ،وتقنيتيتً أعيتيتداد احل يتيتاج اليتيتذي ترتيتيتب علييتيته إسيتيتقاط حيتيتج الفريديتيتة
ألءيتيتم ح يتوا ميتيتن قبيتيتل ،أميتيتر فييتيته مصيتيتلحة للمسيتيتلمً ،ودر مفسيتيتدة متوقيتيتع وقوعهيتيتا ،بيتيتل وجنيتيتد أن واقيتيتع
احليتيتاذ شيتيتهد م سيتيتيها ،فهيتيتو إذن ميتيتن بيتيتاب سيتيتد ذرانيتيتع الفسيتيتاد وميتيتن مصيتيتلحة احل يتيتاج أنفسيتيتهم ،يف در
مفاسد أعظم.
( )1
( )2

سورة اذ عمران ،جز من اآلية :رقم .93
انظر :إسالم أون الين – استشارات احلج والسانل -رداث على سؤاذ أحد املتصلً ،واجمليب هو الشيخ يوسف القرضاوي.
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وما لوحظ يف هذا الشأن النفقات ا انلة ال تصرف من قبل املتطوعً باحلج والعمر ،فياليت أن
توجيتيته تليتيتك األم يتواذ والنفقيتيتات يف خدميتيتة مصيتيتاو املسيتيتلمً الواجبيتيتة – فرض يتاث الزم يتاث عليتيتيهم -وميتيتا اكنيتيتر
أب يتواب اإلنفيتيتاق يف سيتيتبيل ا  ،ويقيتيتوذ يف ذليتيتك الشيتيتيخ القرضيتيتاوي" :يف موسيتيتم احليتيتج ميتيتن كيتيتل عيتيتام أرى
أعيتيتدد غفيتيترية ميتيتن املسيتيتلمً املوس يترين حيرصيتيتون عليتيتى شيتيتهود املوسيتيتم متطيتيتوعً ،وكن يترياث ميتيتا يديتيتيفون إلييتيته
العمرة يف رمدان ،ينفقون يف ذلك عن سخا  ،وقد يصيتطحبون معهيتم أناسيتاث ميتن الفقيترا عليتى نفقيتتهم
وما كلف ا باحلج وال العمرة هؤال  ،فرذا طالبتهم ببذذ هذه النفقات السيتنوية ذافيتا ةاربيتة اليهيتود يف
فلس يت يتيتطً ،أو ملقاوم يت يتيتة ال يت يتيتزو التنص يت يتيتريي يف إندونيس يت يتيتيا .....ل يت يتيتووا ر وس يت يتيتهم ،ورأي يت يتيتتهم يص يت يتيتدون وه يت يتيتم
مستكربون(.)1
بنيتيتا عليتيتى ماسيتيتبق جنيتيتد أن املصيتيتاو واملفسيتيتدة املتوقعيتيتة يف مسيتيتألة حتدييتيتد أعيتيتداد احل يتيتاج ،فرضيتيتت هيتيتذا
التقنً ،وذلك أءا من باب سد الذرانع للمفاسد املتوقعة ،فشعرية احليتج شيتعرية عظيميتة البيتد أن يشيتعر
فيها احلاج بالطمأنينة والراحة يف أدا مناسكها ،وهذا أميتر فييته مصيتلحة عظيميتة يتمنيتل يف تأدييتة فريديتة
أوجبها الشار احلكيم ،ولكن نظيتراث للمفاسيتد املتوقيتع حيتدواها نتي يتة وجيتود قيترانن وشيتواهد وواقيتع احليتاذ
اليتيتذي متنيتيتل يف زييتيتادة األعيتيتداد الكبيتيترية ،قيتيتد ترتيتيتب علييتيته مفاسيتيتد متنليتيتت يف ميتيتوت مئيتيتات احل يتيتيج لعيتيتدم
السعة ،وهو ما دفع اململكة العربية السعودية إىل هذا التقنً حرصاث منها على سالمة احل يتيج ،إضيتافة
إىل ذلك أنه ميتن بيتاب األولوييتات ،جنيتد الكنيتريين ميتن املوسيترين أءيتم يقوميتون بيتأدا هيتذه الفريديتة تطوعيتاث
وتيتيتنفالث ،وهيتيتذا يف حيتيتد ذاتيتيته مصيتيتلحة ،إال أن التحدييتيتد يعطيتيتي فرصيتيتة ل يتيتري القيتيتادرين عليتيتى ذليتيتك يف أخيتيتذ
فرصهم يف أدا هذه الشعرية العظيمة وهذا يف حد ذاتيته مصيتلحة ،إضيتافة إىل أهييتة توجييته أميتواذ هيتؤال
القادرين على أوجه أخرى من وجوه من جنق أعماذ اجلهاد كمقاومة حماوالت التنصري الذي يتعيترض
يتيتا ضيتيتعاف املسيتيتلمً يف إندويسيتيتيا ،أو بيتيتن الديش ،أو تيتيتأليف ونشيتيتر كتيتيتب إسيتيتالمية نافعيتيتة ،وهيتيتو مينيتيتل

( )1

انظر :القرضاوي ،يوسف عبد ا  ،فقه األولويات ،د.ط ،مكتبة املصطفى اإللكرتونية د.ت ،ص.5
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دفع ملفسدة متوقعة يف تنصري هيتؤال املسيتلمً ،وحتقييتق مصيتاو جلوبيتة تتمنيتل يف نشيتر اليتدين اإلسيتالمي
والتعريف به وكسب مسلمون جدد(.)1
 مسألة رتق غشاء البكارة:
الرتق لغة :الرتق إحلام الفتق وإصالحه ،رتقه يرتقه ويرتقه رتقاث فارتتق أي التأم ،والرتقيتا  :امليترأة املنديتمة
الفيتيترج اليتيتذي ال يكيتيتاد اليتيتذكر جييتيتوز فرجهيتيتا ،لشيتيتدة انديتيتمامه ،والرتيتيتق أيد يتاث :مصيتيتدر قوليتيتك :رتقيتيتت امل يترأة
رتقا ،فهي امرأة رتقا بينة الرتق ،التصق ختاءا فلم تنل(.)2
الرتق اصطالحاً :ال خيرج اصيتطالح الفقهيتا يف اجلمليتة عيتن هيتذا املعيتىن ،قيتاذ النيتووي :هيتو انسيتداد حميتل

اجلما باللحم(.)3
الغشاء لغةً :ال ً والشً واحلرف املعتل أصل صحيل يدذ على ت طية شي بشي  .يقاذ :غشيت
الشيتي أغشيتيتيه .وال شيتيتا  :ال طيتا  ،وغشيتيتى الشيتيتي وعليتى الشيتيتي  :جعيتيتل علييته غشيتيتا ث ،يُقيتيتاذَ :غ ّشيتيتى ا
عليتيتى بصيتيتره ،وتَيت َ ّشيتيتى الشيتيتي ُ :ت طيتيتى واسيتيتترت ،وت شيتيتى الشيتيتي فالنثيتيتا :غطيتيتاه ،وت ّش يتى فيتيتالن بنوبيتيته أي:
ت طى به (.)1
ِ
ـطالحا :ه يتيتو نس يتيتيج رقي يتيتق ي طءيتيتي الفتح يتيتة التناس يتيتليّة يف األنن يتيتى ،يتم يت ّيتزق عن يتيتد ّأوذ اتّص يتيتاذ
الغش ــاء اص ـ ً
جنسي ،أو بدخوذ أي جسم خيرتقه(.)5
ّ

( )1
( )2

انظر :الفرت ،يوسف عبد الرمحن ،التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة ،ط ،1دار الفكر العريب ،القاهرة ،2113 ،ص.92

انظيتيتر :ابيتيتن منظيتيتور ،أبيتيتو الفديتيتل ،حمميتيتد بيتيتن مكيتيترم ،لســاع العــرب ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص  ،13ميتيتادة (رتيتيتق)  ،111/11وانظيتيتر:

األزهري ،أبو منصور ،حممد بن أمحد ،تهذيب اللغة ،مرجع سابق ،ص ،33مادة (رتيتق) ، 61/9 ،وانظيتر :الزبييتدي ،أبيتو الفيتيض

حممد بن حممد بن الرزاق ،تاج العروس ،مرجع سابق ،ص ،13مادة (رتق).332/25 ،

( )3
( )1

انظر :النووي ،أبو زكريا حيىي بن شرف ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق ،ص .133/3 ،115

انظيتيتر :ابيتيتن فيتيتارس ،أبيتيتو حسيتيتً ،أمحيتيتد بيتيتن فيتيتارس بيتيتن زكرييتيتا ،معجــم مقــاييس اللغــة ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص  .125/1 ،13وانظيتيتر:

جمع الل ة العربية ،المعجم الوسيط ،مرجع سابق ،ص.653/2 ،62

( )5انظر :د .أمحد خمتار عبد احلميد عمر؛ مبساعدة فريق عمل ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،ط ،1عا الكتب1129 ،هيتيت،
.1621/2
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ارة لغة :البكر (بالكسر) :اجلارية ال تفتض ،وععها أبكار ،والبكر من النسا  :ال يقرهبيتا
البَ َك َ
رجيتيتل ،وميتيتن الرجيتيتاذ :اليتيتذي يقيتيترب ام يترأة بعيتيتد؛ واجلميتيتع أبكيتيتار .والبكيتيتر :العيتيتذرا  ،واملصيتيتدر البكيتيتارة،
بالفتل .والبكر :املرأة ال ولدت بطنا واحدا ،وبكرها ولدها ،والذكر واألننى فيه سوا ؛ وكذلك البكيتر
من اإلبل(.)1
والبكر اصطالحاً :قاذ الشيخ الدردير( )2يف كتابه الشرح الكبري" :البكر عند الفقها هي ال توطيتأ
بعقد صحيل أو فاسيتد جيتار جيترى الصيتحيل ،وأميتا العيتذرا فهيتي اليت

تيتزذ بكارفيتا مبزييتل ،فليتو أزيليتت

بكارفيتيتا بزنيتيتا أو بوابيتيتة أو بنكيتيتاح ال يقيتران علييتيته فهيتيتي بكيتيتر ،فهيتيتي أعيتيتم ميتيتن العيتيتذرا  .وقييتيتل :البكيتيتر مرادفيتيتة
للعذرا فهي ال

تزذ بكارفا أصالث"(.)3

الحكم الشرعي لرتق غشاء البكارة:
إن رتيتيتق غشيتيتا البكيتيتارة ميتيتن املسيتيتانل املسيتيتت دة ،و ييترد هبيتيتا نيتيتآ يف نصيتيتوص الشيتريعة سيتوا أكيتيتان ذليتيتك
بصورة مباشرة أم غري مباشرة ،و يذكر ا حكم فقهي من الفقهيتا السيتابقً ،وبالتيتايل يكيتون املسيتلك
يف إنيت يتزاذ حك يتيتم يتيتذه املس يتيتألة؛ ه يتيتو تتب يتيتع النظ يتيتر يف القواع يتيتد العام يتيتة للش يتيتر ومقاص يتيتده ،وتوق يتيتع املص يتيتاو
واملفاسد ال ميكن أن ترتتب على هذا التصرف.

( )1
( )2

انظر ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لساع العرب ،املرجع السابق.32/1 ،

ِ
ي (مبصر) وتعلم
أمحد بن حممد بن أمحد َ
الع َدوي ،أبو الربكات الشهري بالدردير :فاضل ،من فقها املالكية .ولد يف ب َعد ّ

باألزهر ،من كتبه (أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك  -ط) و (منج التقدير  -ط) جلدان ،يف شرح مختصر اليل ،ولد

1123هيت ،وتويف 1211هيت.انظر :الذه ،،مشق الدين أبو عبد ا حممد بن أمحد ،سير أعالم النبالء ،مرجع سابق،
ص.211/1 ،33
( )3

الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفه ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،مرجع سابق ،ص.221/2 ،31
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وااتلف الفقهاء المعاصروع فيها على قولين:
القول األول:ال جيوز الرتق مطلقاث(.)1
القول الثاني :التفصيل:
فعال ال يعترب يف الشر معصية ،وليق وطئثا يف عقد نكاح يُنظر،
 -1إذا كان سبب التمزق حاداة أو ث
وظلما بسبب األعراف والتقاليد ،كان إجراوه واجبثيتا ،وإن
فرن غلب على الظن أن الفتاة ستالقي عنتثا ث
ي لب ذلك على ظن الطبيب ،كان إجراوه مندوبثا.
 - 2إذا كان سبب التمزق وطئثا يف عقد نكاح كما يف املطلقة ،أو بسبب زنا اشتهر بيتً النيتاس ،فرنيته
حيرم إجراوه.
يتريا بيتيتً إجرانيتيته وعيتيتدم إجرانيتيته،
 - 3إذا كيتيتان سيتيتبب التميتيتزق زنيتيتا يشيتيتتهر بيتيتً النيتيتاس ،كيتيتان الطبييتيتب خميت ث
()2
وإجراوه أوىل.
تحديد محل الخالف:
ينحصر حمل اخلالف بً القولً يف احلالة األوىل والنالنة ،أما يف احلالة النانية فرءما متفقان على حترو
الرتق.
دليل القول األول( :ال جيوز مطلقاث).

أوالً :أن رتق غشا البكارة قد ييتؤدي إىل اخيتتالط األنسيتاب ،فقيتد حتميتل امليترأة ميتن اجلميتا السيتابق،

مث تتزوج بعد رتق غشا بكارفا ،وهذا يؤدي إىل إحلاق ذلك احلمل بالزوج واختالط احلالذ باحلرام.
اانياث :أن رتق غشا البكارة فيه اطّال على العورة امل لّظة.

( )1انظر :التميمي ،الشيخ عز الدين بيتن عبيتد العظيتيم بيتن إمساعييتل ،رتـق غشـاء البكـارة مـن منظـور إسـالمي ،املنظميتة اإلسيتالمية
للعلوم الطبية ،ندوة الروية اإلسالمية لبعض املمارسات الطبية ،الكوييتت1932 ،م ،ص ،563وانظيتر :الشيتنقيطي ،حمميتد بيتن حمميتد
املختار ،أحكام الجراحة الطبية واآلثار الطبية المترتبة عليها ،ط ،2مكتبة الصحابة – جدة ،1115 ،ص.122

( )2انظر :ياسً ،حممد نعيم ،رتق غشـاء البكـارة فـي ميـزاع المقاصـد الشـرعية ،املنظميتة اإلسيتالمية للعليتوم الطبييتة ،نيتدوة الروييتة
اإلسالمية لبعض املمارسات الطبية ،الكويت1932 ،م ،ص.613 ،616
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ثالث ـاً :أن رتيتيتق غشيتيتا البكيتيتارة يُسيت ّيتهل للفتييتيتات ارتكيتيتاب جرمييتيتة اليتيتزي ،لعلمهيتيتن برمكيتيتان رتيتيتق غشيتيتا

البكارة بعد اجلما .
رابعاً :أنه إذا اجتمعت املصاو واملفاسد ،فرن أمكن حتصيل املصاو ودر املفاسد فعلنا ذليتك ،وإن
تع يتيتذر ال يتيتدر والتحص يتيتيل ،ف يتيترن كان يتيتت املفس يتيتدة أعظ يتيتم م يتيتن املص يتيتلحة درأن يتيتا املفس يتيتدة وال نب يتيتايل بفيت يتوات
املصلحة كما قرر ذلك فقها اإلسالم در اث للمفاسد األخرى املرتتّبة على ذلك.
وتطبيقيتاث يتيتذه القاعيتيتدة فرننيتيتا إذا نظرنيتيتا إىل رتيتيتق غشيتيتا البكيتيتارة وميتيتا يرتتيتيتب علييتيته ميتيتن مفاسيتيتد ،حكمنيتيتا
بعدم جواز الرتق لعظيم املفاسد املرتتبة عليه.

اامس ـاً :أن ميتيتن القواعيتيتد الشيتريعة اإلسيتيتالمية أن الديتيترر ال ييتزاذ بالديتيترر ،وميتيتن فيتيترو هيتيتذه القاعيتيتدة:

(ال جييتيتوز لإلنسيتيتان أن ييتيتدفع ال يتيترق عيتيتن أرضيتيته بيتيترغراق أرض غيتيتريه) ومنيتيتل ذليتيتك ال جييتيتوز للفتيتيتاة وأمهيتيتا أن
يزيال الدرر عنهما برتق ال شا ويلحقانه بالزوج.
سادساً :أن مبدأ رتق غشا البكارة مبدأ غري شرعي ألنه نو من ال ش ،وال ش حمرم شرعاث.
س ــابعاً :أن رت يتيتق غش يتيتا البك يتيتارة يف يتيتتل أب يتواب الك يتيتذب للفتي يتيتات وأهل يتيتيهم إلخف يتيتا حقيق يتيتة الس يتيتبب،

شرعا.
والكذب حمرم ث

ثامن ـ ـاً :أن رت يتيتق غش يتيتا البك يتيتارة يف يتيتتل الب يتيتاب لةطب يتيتا أن يل ئيت يتوا إىل إجيت يترا عملي يتيتات اإلجه يتيتاض،

السرت.
وإسقاط األجنّة حب ة ّ
دليل القول الثاني :التفصيل:

()1

أوالً :أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية السرت وندبه ،ورتيتق غشيتا البكيتارة معيتً عليتى حتقييتق

ذلك يف األحواذ ال حكمنا جبواز فعله فيها.

( )1

انظر :الشنقيطي ،حممد بن حممد املختيتار ،أحكام الجراحـة الطبيـة واآلثـار الطبيـة المترتبـة عليهـا ،مرجيتع سيتابق ،ص،211

ص.131 ،131
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ثاني ـاً :أن امل يترأة الربيئيتيتة ميتيتن الفاحشيتيتة إذا أجزنيتيتا يتيتا فعيتيتل جراحيتيتة الرتيتيتق قفلنيتيتا بيتيتاب سيتيتو الظيتيتن فيهيتيتا،

فيكيتيتون يف ذليتيتك دفيتيتع للظليتيتم عنهيتيتا ،وحتقي ثقيتيتا مليتيتا شيتيتهدت النصيتيتوص الشيتيترعية باعتبيتيتاره وقصيتيتده ميتيتن حسيتيتن
الظن باملؤمنً واملؤمنات.

ثالثاً :أن رتق غشا البكارة يعً على حتقيق املساواة بً الرجل واملرأة ،فكما أن الرجل مهميتا فعيتل

الفاحشيتيتة ال يرتتيتيتب عليتيتى فعليتيته أي أايتيتر ميتيتادي يف جسيتيتده ،وال ينيتيتور حوليتيته أي شيتيتك ،فكيتيتذلك ينب يتيتي أن
تكون املرأة ،وحتقيق العدذ بينهما مقصد شرعي ،إال يف األحواذ املستنناة بدليل شرعي ،وليست هذه
احلالة منها.
رابعاً :أن رتق غشا البكارة يوجب دفع الدرر عن أهل املرأة ،فلو تركت امليترأة ميتن غيتري رتيتق واطليتع
الزوج على ذلك ألضيترها ،وأضيتر بأهلهيتا ،وإذا شيتا األميتر بيتً النيتاس فيترن تليتك األسيترة قيتد ميتنيتع اليتزواج
منهم ،فلذلك يشر م دفع ذلك الدرر ألءم بريئون من سببه.
اامساً :أن قيام الطبيب املسلم برخفا تلك القرينة الوهية يف داللتها على الفاحشيتة ليته أايتر تربيتوي

عام يف اجملتمع ،وخاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة.

سادس ـاً :أن مفسيتيتدة ال يتيتش يف رتيتيتق غشيتيتا البكيتيتارة ليسيتيتت موجيتيتودة يف األح يتواذ ال يت حكمنيتيتا جب يتواز

الرتق فيها.

()1

مما يتبين ترجيح القول الثاني لألسباب التالية:
أوالً :يك يتيتون حك يتيتم رت يتيتق غش يتيتا البك يتيتارة واجبيت يتاث ،وذل يتيتك عن يتيتدما يك يتيتون أس يتيتبابه ال تع يتيتود إىل معص يتيتية

كيتالتعرض إىل حيتادث ،أو أسيتباب مرضيتيتية ،أو اغتصيتاب ،ف مييتع هيتذه الفرضيتيتيات ال متليتك الفتيتاة فيهيتيتا
أي سيتيتبب يف وقوعهيتيتا ،واليتيتدين ييتيتأت إال ملصيتيتاو العبيتيتاد ودر املفاسيتيتد عيتيتنهم ،فكييتيتف حياسيتيتب عليتيتى
شيتيتي ال ييتيتد ليتيته فييتيته ،ريتيتا يتنيتيتاىف ميتيتع مقاصيتيتد هيتيتذا اليتيتدين ،اليتيتذي حيتيترص الشيتيتار عليتيتى حتقيقهيتيتا وحفظهيتيتا
لصاو العباد.
( )1انظيتيتر :التميميتيتي ،الشيتيتيخ عيتيتز اليتيتدين بيتيتن عبيتيتد العظيتيتيم بيتيتن إمساعييتيتل ،رتــق غشــاء البكــارة مــن منظــور إســالمي ،مرجيتيتع سيتيتابق،
ص ،211ص.533 ،531
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ثاني ـاً :يكيتيتون حكيتيتم الرتيتيتق اليتيتذي ال يعيتيتود إىل معصيتيتية منيتيتدوباث ،وحييتيتدد ذليتيتك طبيعيتيتة وأع يتراف اجملتميتيتع
الذي تعيش فيه الفتيتاة ،ففيتي حيتاذ اجملتمعيتات اليت تتشيتدد بيتالنظر إىل عفيتة الفتيتاة ومسعتهيتا ،يكيتون الرتّيتق
االف اجملتمعات ال ال مينل هذا األمر أهية كبرية هبا ،حيث يكون مستحباث.
ثالثا :يكون حكم الرتق مباحاث ،وذلك إذا ما كان سببه يعيتود إىل زنيتا وقعيتت فييته الفتيتاة نتي يتة خطيتأ

منهيتيتا و تعيتيتد إلييتيته ،و يُعيتيترف عنهيتيتا بيتيتً النيتيتاس رارسيتيتته ،فيكيتيتون الرتيتيتق أوىل ميتيتن بيتيتاب ت لييتيتب جانيتيتب
السرت ،والتّش يع على الصالح واالستقامة للفتاة ،وت ليباث جلانب حسن الظن والتوبة.
رابعــا :يكيتيتون الرتيتيتق مكروهيتاث لِ َميتيتن أخطيتيتأت ميتيترثة ،و يُعيتيترف عنهيتيتا الزنيتيتا ،لكنهيتيتا تتيتيتب ،وليتيتذلك ألن
ً
الرتق هنا لن حيقق ا دف الشرعي من ورانه يف احلث على صيتالح واسيتتقامة الفتيتاة اليت ّ تتوقيتف عيتن
رارسة هذا الفعل.
اامسا :يكون حراماث يف حالتً:
ً

أمرهيتيتا بيتً النيتيتاس ميتيتع إصيترارها عليتيتى املعصيتيتية ،وذليتيتك ألن
الحالــة األولــى :مليتيتن تكيتيترر خطؤهيتيتا ،واشيتيتتهر ُ
املفاسد فيه كبرية ،وملا فيه من تش يع رن عرف عنهم رارسة الب ا بقيامهم هبذه العملية.

الحالة الثانية :للمرأة األرملة أو املطلّقة من عقيتد زواج صيتحيل حييتث ال مصيتلحة؛ بيتل املفسيتدة حينئيتذ

ظاهرة ،حا وإن كانت ترى يف هيتذا العميتل مصيتلحة تعيتود بالسيتعادة عليتى اليتزوج ،فاملفاسيتد املرتبيتة عليتى
()1
ذلك أعظم ،فال مصلحة شرعية من ورا هذا الفعل.
وهنيتيتا نلميتيتق أايتيتر فقيتيته التوقيتيتع يف توجييتيته عقلييتيتة اجملتهيتيتد يف تتبيتيتع املصيتيتاو واملفاسيتيتد املسيتيتتقبلية املرتتبيتيتة عليتيتى
مسألة رتق غشا البكارة يف ضبط ااارها ونتان ها ،واعتبار الظنيات القوية يف فهم املسألة والبعد عيتن
التوهات الدعيفة ،ومراعيتاة األحيتواذ والعيتادات اجملتمعييتة ،ومت يتريات الزميتان واملكيتان للوصيتوذ إىل حكيتم
راش يتيتد ،دون تش يتيتدد يش يتيتق عل يتيتى املكلف يتيتً فتف يتيتوت مصيت يتاحلهم ،وال تس يتيتاهل يه يتيتدر حق يتيتوقهم بع يتيتدم در
املفاسد املتوقعة.

( )1

ميكن الرجو إىل كتاب :غناو ،حممد نبيل ،قضايا فقهية معاصرة ،1جامعة املدينة العاملية ،ص.221
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 مسألة التلقيح المجهري ،وطفل األنابيب:
إن التلقيتيل اجملهيتيتري ميتيتن األميتور املسيتيتتحداة يف عصيترنا احلاضيتر ،واليت اسيتيتت دت عليتى الواقيتيتع ،واليتيتذي
دفع الفقها إىل البحث يف مشروعية هيتذه املسيتألة وقييتاس املصيتاو واملفاسيتد املرتتبيتة أو املتوقعيتة مسيتتقبالث
عليها ،وفق ضابط شرعي ي طي اآلاار املرتتبة عليه مبا حيقيتق مصيتاو وحاجيتات املكلفيتً ،وتيتدر عيتنهم
املفاسد واألضرار املتوقعة.
أوال :التلقــيح لغ ـةً :مصيتيتدر لَِقيتيتل :وهيتيتو اسيتيتم مل يتا الفحيتيتل -الفحيتيتل أي :اليتيتذكر رجيت ثيتال كيتيتان أو حيوانثيتيتا-
ً
أيديتيتا تلقيتيتيل النبيتيتات ،كميتيتا حتميتيتل الرييتيتاح لقيتيتاح
وميتيتا الفحيتيتل :هيتيتو امليت -ميت الرجيتيتل أو ميت احلييتوان -أو ث

اليتيتذكور ميتيتن النبيتيتات إىل اإلنيتيتاث ميتيتن النبيتيتات ،فيخصيتيتب وينيتيتتج قيتيتاذ تعيتيتاىل( :ﮈ ﮉ ﮊ) (،)1
يقاذ :ألقحت الريل الش ر والنبات أي :نقلت اللقاح من عدو التذكري إىل عدو التأنيث ،فاللقيتاح:
هو ما الفحل من أي ذكر إىل األننى من أي نو  ،فيكون التلقيل عبارة عن إجرا عملية نقل اللقاح
من طرف إىل اخر ،من الذكر إىل األننى ،واملراد بيته يف احلييتوان حتقييتق اإلخصيتاب واحلميتل ،ويف النبيتات
حتقيق النمر الناضج الصحيل(.)2
ِ
الم ْجهــر :مصيتيتدر ميتيتن الفعيتيتل جهيتيتر ،وأجهيت َيتر أي :أظهيتيتره وأعلنيتيته ،واجملهيتيتر هيتو امليكروسيتيتكوب ،وهيتيتي أداة
تظهر األشيا الدقيقة أكرب كنرياث من ح مها الطبيعي(.)3
التلقيح المجهري :هو عملية نقل لقاح الذكور عرب اجملهر؛ ألن احليوانات املنوية والبويدات النسيتانية
ال تيتيترى بيتيتالعً اجمليتيتردة ،فيتيتال بيتيتد ميتيتن جهيتيتر لتوصيتيتيلها ببعديتيتها ،أي :لتلقيحهيتيتا ودصيتيتيبها سيتوا كيتان ذليتيتك
داخل الرحم أو خارج الرحم يف أنبوب خاص ،مث حقنه يف رحم املرأة (.)1

( )1

سورة احل ر ،اآلية :رقم .22

( )3

انظر :أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.2113/3 ،199

( )2

انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم بن منظور  ،لساع العرب ،مرجع سابق ،ص .539/2 ،13

( )1

انظر :غناو ،حممد نبيل ،قضايا فقهية معاصرة  ،1مرجع سابق ،ص ،211ص.161
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ثانيًا :طفل األنابيب:

طفل األنابيب هو الطفل الذي يتم احلصوذ عليه بعد عملية تلقيل جهري ،سوا كان هذا التلقيل
داخل رحم املرأة بوضع احليوان املنوي عند البييدة ،أو كان هذا التلقيل والتخصيتيب خيتارج اليترحم ميتن
لقاحات زوجً أو غريها ،إذن هناك عمليتان :التلقيتيل اجملهيتري داخيتل اليترحم ،وهيتو عبيتارة حقيتن نطفيتة
الرج يتيتل ،أي احلييت يتوان املن يتيتوي يف رح يتيتم امليت يترأة ح يتيتا يص يتيتل إىل البييد يتيتة وي يتيتتم التخص يتيتيب ،إ ثذا ه يتيتي عملي يتيتة
يتوي ميتن
داخلية ،أما طفل األنابيب فيكون عملييتة خارجييتة ،وذليتك بأخيتذ بييديتة ميتن الزوجيتة وحييتوان من ّ

معا يف أنبوب واحد؛ حا يتم التلقيل والتخصيب يف هذا األنبوب بعد أن يصيتل إىل
الزوج ،ويوضعان ث
مرحلة معينة ميكن إدخاله فيها ،فرنه حيقن داخل الرحم ،لكنه خصب خارج الرحم(.)1
وهنــاك أســاليب للتلقــيح المجهــري أو الصــناعي يســتلزم معرفتهــا قبــل معرفـة الحكــم الشــرعي
لهــا ،معرفــة األحكــام العامــة فــي هــذا الخصــول التــي تبناهــا مجلــس المجمــع الفقهــي اإلســالمي
التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته الثامنة ،حيث جاءت قراراته:
أوالً :إن انكشاف املرأة املسلمة على غري زوجها ،ال جيوز حباذ من األحيتواذ إال ل يترض مشيترو يعتيتربه
الشر مبيحاث ذا االنكشاف.
ثانياً :إن احتييتاج امليترأة إىل العيتالج ميتن ميترض يؤذيهيتا ،أو ميتن حاليتة غيتري طبيعييتة يف جسيتمها تسيتبب يتا
إزعاجاث ،يعترب ذلك غرضيتاث مشيتروعاث يبيتيل يتا االنكشيتاف عليتى غيتري زوجهيتا يتذا العيتالج ،وعندنيتذ يتقييتد
ذلك االنكشاف بقدر الدرورة.
ثالثـاً :كلميتيتا كيتيتان انكشيتيتاف امليترأة عليتيتى غيتيتري زوجهيتيتا مباحيتاث ل يتيترض مشيتيترو  ،جييتيتب أن يكيتيتون املعيتيتاش اميترأة
مسلمة إن أمكن ذلك ،وإال فامرأة غري مسلمة ،وإالّ طبيب مسلم اقيتة وإال ف يتري مسيتلم هبيتذا الرتتييتب،
()2
وال جتوز اخللوة بً املعاش واملرأة ال يعاجلها إال حبدور زوجها أو امرأة أخرى.
الحكم الشرعي ألساليب التلقيح الصناعي ،وطفل األنابيب:

( )1

انظر :غناو ،حممد نبيل ،قضايا فقهية معاصرة  ،1املرجع السابق ،ص.161

( )2انظر :قرارات جلق اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العا اإلسالمي من دورته األوىل لعام 1392هيت ،حا الدورة النامنة عام
1115ه يتيت ،اليتيتدورة النامنيتيتة ص 22شيتيتهر ربييتيتع اآلخيتيتر 1115ه يتيت 3 ،عيتيتادى األوىل 1115ه يتيت ،الق يترار النيتيتاي بشيتيتأن التلقيتيتيل الصيتيتناعي
وأطفاذ األنابيب ص.151
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أقوال العلماء في مسألة التقليح الصناعي الداالي:
القول األول:
وذهب أصحاب هذا القوذ إىل أن التلقيل االصطناعي الداخلي ال يعترب وطئاث وال يرتتب عليه أحكيتام
الوط  ،وبذلك ال جيوز ،وذهب إىل ذلك ابن قدامة وبعض املعاصرين.

أدلة القول األول:
 -1قاذ ابن قدامة" :وال معىن لقوذ من قاذ :جيوز أن تستدخل املرأة م الرجيتل ،فتحميتل ،ألن الوليتد
خمليتيتوق ميتيتن ميت الرجيتيتل وامليترأة عيعيتاث ،وليتيتذلك يأخيتيتذ الشيتيتبه منهميتيتا ،وإذا اسيتيتتدخلت امليت ب يتيتري عيتيتا ،
حتدث ا لذة ُمت هبيتا ،فيتال خييتتلط نسيتبهما ،وليتو صيتل ذليتك لكيتان األجنبييتان الرجيتل وامليترأة إذا تصيتادقا
أءا إستدخلت منيه وأن الولد من ذلك امل  ،يلحقه نسبه ،وما قاذ ذلك أحد"(.)1
 -2ذكر أحد املعاصرين بأن التلقيل االصطناعي فيه انتهاك حلرمة اإلنسانية وحرمة الزوجً ،وباعتبيتار
أن هذه العالقة دآ كل من الزوجً وما تتسم به من طابع سري(.)2
 -3تزاييتيتد احتميتيتاذ والدة أطفيتيتاذ مشيتيتوهً يف حيتيتاذ التلقيتيتيل االصيتيتطناعي بيتيتً اليتيتزوجً ،وذليتيتك الرتفيتيتا
نسب وصوذ احليوانات املنوية الشيتاذة يف تكوينهيتا ،يف حيتً أن اجلميتا الطبيعيتي يوجيتد بيته عيتوازذ كنيترية
تقلل من فرص وصوذ هذه احليوانات الشاذة من الوصوذ إىل البويدة(.)3
القول الثاني:
ذهيتيتب أصيتيتحاب هيتيتذا القيتيتوذ بيتيتأن التلقيتيتيل االصيتيتطناعي جيتيتانز ومشيتيترو فيميتيتا بيتيتً اليتيتزوجً ،وذهيتيتب إىل
ذلك عهور الفقها ( ،)1وبعض املعاصرين كالشيخ القرضاوي( ،)5والشيخ حممود شلتوت( )6وغريهم.
( )1

ابن قدامة ،أيب عبد ا بن حممد بن حممود ،المغني ،د.ط ،بيت األفكار الدولية ،بريوت.1922/2 ،2111 ،

( )3

البار ،حممد علي ،طفل األنبوب والتلقيح الصناعي ،د.ط ،دار املنار للنشر والتوزيع ،جدة ،ص.95-91
احلنفية واملالكية والشافعية.

( )2

( )1
( )5

التميمي ،رجب ،أطفال األنابيب ،حبث مقدم ملؤمتر اجملمع الفقهي يف الدورة السابعة لعام 1111هيت.

القرضاوي ،يوسف عبد ا  ،فتاو معاصرة ،د.ط ،دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع ،املنصورة1992 ،م ،ص.51-19

( )6شلتوت ،الشيخ حممود ،الفتاو  -دراسـة لمشـكالت المسـلم المعاصـر فـي حياتـه اليوميـة ،ط ،12دار الشيتروق ،القيتاهرة،
2111هيت.
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أدلة القول الثاني:
 -1التلقيل االصطناعي له صور راالة قدمية يف الفقه اإلسالمي عرفت باالستدخاذ وهي العملية ال
تقوم هبا الزوجة من إدخاذ نطفة زوجها يف مهبلها بيدها أو ب يتريه دون عيتا  ،وقيتد أبيتاح الفقهيتا ذليتك
ورتبوا عليه وجوب العدة وابوت النسب(.)1
 -2التلقيتيتيل االصيتيتطناعي فييتيته غيتيترض عالجيتيتي مليتيترض عيتيتدم اإلخصيتيتاب ،وهيتيتو ال يتعيتيتارض ميتيتع القيتيتانون أو
األخالق ،لذا أبيل للزوجً استمعاذ الوسانل العلمية يف عالجه(.)2
 -3التلق يتيتيل االص يتيتطناعي يع يتيتاش العق يتيتم ال يتيتذي يقل يتيتل م يتيتن ع يتيتدد املس يتيتلمً ،والرس يتيتوذ –ص يتيتلى ا علي يتيته
وسيتيتلم -قيتيتد حننيتيتا عليتيتى التكيتيتاار مصيتيتداقاث لقوليتيته( :تزوج يتوا الوليتيتود اليتيتودود ،فيتيتري مكيتيتاار بكيتيتم األميتيتم ،ييتيتوم
القيامة) (.)3
 -1التلقيل االصطناعي بيتً اليتزوجً ،حيقيتق االسيتتقرار العيتانلي وحيميتي ميتن هيتدم احلييتاة الزوجييتة ،لرغبيتة
اإلجناب امللحة بً الزوجً ال تساعد على استمرار واستقرار الزوجية(.)1
 -5االتصاذ اجلنسي ليق هو الطريق الوحيد إليصاذ ميتا الرجيتل إىل رحيتم زوجتيته ،إذ ميتن املمكيتن أن
يكيتيتون باسيتيتتدخاذ امل يت يف املكيتيتان املخصيتيتآ ميتيتن رحيتيتم الزوجيتيتة دون اتصيتيتاذ كميتيتا هيتيتو احليتيتاذ يف التلقيتيتيل
االصطناعي الداخلي(.)5
القول الراجح:

والباحث يرجل القوذ الناي الذي يقوذ بشرعية التلقيل الصناعي الداخلي وذلك ملا يأ :
 -1صحة وقوة األدلة ال استدلوا هبا.
( )1انظر :احلسن ،شادية الصادق ،حكم اإلسالم في التلقيح االصـطناعي ،جليتة العليتوم والبحيتوث اإلسيتالمية ،العيتدد،2،2111
ص.3
( )2

أخرجيتيته النسيتيتاني ،أبيتيتو عبيتيتد اليتيترمحن أمحيتيتد بيتيتن شيتيتعيب ،الســنن الكبــر  ،كتيتيتاب النكيتيتاح ،بيتيتاب كراهييتيتة تيتيتزويج العقيتيتيم ،د.ط ،دار

الفكر للطباعة والنشر ،65/6 ،حديث رقم.3223 :

( )3
( )1

انظر :سالمة ،زياد ،أطفال األنابيب بين العلم والشريعة ،د.ط ،الدار العربية للعلوم ،األردن1991 ،هيت ،ص.53

انظيتيتر :أمحيتيتد لطفيتيتي أمحيتيتد ،التلقــيح الصــناعي -بــين أقــوال األطبــاء وآراء الفقهــاء ،ط ،1دار الفكيتيتر اجليتيتامعي ،اإلسيتيتكندرية،

 2116ص.21
( )5

انظر :القرضاوي ،يوسف عبد ا  ،الحالل والحرام في اإلسالم ،د.ط ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،د.ت ،ص.19
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 -2إن التلقيل الصناعي ال يوجد به أي خمالفة لقواعد الطبيعة وما تقتديه الفطرة السليمة.
 -3إن التلقيل الصناعي اعتربه الفقها مرضاث يستوجب عالج عدم اإلخصاب أو عالج ااار العقم.
 -1إن التلقيل الصناعي فيه حتقيق ملقاصد الشريعة اإلسالمية ال ميتن ضيتمن مقاصيتدها حفيتظ النسيتل
واستمراره ،وهنا يرد على اللذين يقوليتون أن يف هيتذه الصيتورة ميتا مينيتع اسيتتخدامه منيتل كشيتف العيتورة ،أن
اةافظة على النسل مقدم على كشف العورة ،والدروري مقدم على التحسي .
أقوال العلماء في مسألة التقليح الصناعي الخارجي:
أوالً :التلقيح الصناعي بماء الزوجين داال أنبوب االاتبار وله ثالث أساليب:

األسلوب األوذ :زر البويدة امللقحة مبا الزوجً داخل رحم الزوجة.
األسلوب الناي :زر البويدة امللقحة مبا الزوجً دخل رحم زوجة أخرى للزوج.
األسيتيتلوب الناليتيتث :زر البويديتيتة امللقحيتيتة مبيتيتا اليتيتزوجً داخيتيتل رحيتيتم ام يترأة أجنبييتيتة مبيتيتا اليتيتزوجً داخيتيتل
أنبوب االختبار.

األسلوب األول :زرع البويضة الملقحة بماء الزوجين داال رحم الزوجة:
ااتلف العلماء إلى قولين:
القول األول :عدم مشروعية التلقيل داخل أنبوب االختبار مبا الزوجً:
أدلة القول األول:
 -1إجناب الذرية

يكون باملعاشرة الزوجية الطبيعية دون وجود طرف االث ،قيتاذ تعيتاىل( :ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) ( .)1ومع يت يت يت يت يت يت يت يت يت يتيتىن
هذه اآلية أن التلقيل بواسطة األنبوب ،أو غريه خمالف للشر (.)2

( )1
( )2

سورة البقرة ،اآلية :رقم.223 :

انظر :التميمي ،رجب ،أطفال األنابيب ،مرجع سابق ،ص ،216ص.319
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 -2التلقيتيتيل اخليتيتارجي يتيتيتيل الفرصيتيتة لةطبيتيتا يف حتدييتيتد جيتيتنق اجلنيتيتً ،وذليتيتك ألن التلقيتيتيل ييتيتتم خيتيتارج
الرحم يف أنبوب اختبار ،مث تزر اللقيحة بعد ذلك يف الرحم ،وهو ما يرتتب عليه ااار خطرية(.)1
 -3قاعدة سد الذرانع حتظيتر طفيتل األنابييتب ،إذ أن هيتذه القاعيتدة حتظيتر عليتى املسيتلم شيتيئاث ميتن احليتالذ
يطلب بسبيل غري مشرو  ،فيكون التحرو أوىل را حرم بسد الذرانع(.)2
 -1عيتيتدم معرفيتيتة ماهييتيتة امليتيتادة اليت تسيتيتاعد البويديتيتة عليتيتى االنشيتيتطار واحلييتوان املنيتيتوي ،ريتيتا يعيت احتمالييتيتة
وجود مواد حمرمة شرعاث(.)3
 -5ت يتيتؤدي ه يتيتذه الطريق يتيتة إىل الش يتيتك يف األنس يتيتاب ،وم يتيتن مث ذريع يتيتة للفس يتيتاد ،وقي يتيتام ه يتيتذا الش يتيتك يع يتيتود
الحتمالية حدوث خطأ يف امل اخلاص بالزوج وتلقيل الزوجة مب غري زوجها(.)1
الق ــول الث ــاني :مش يتيتروعية التلق يتيتيل داخ يتيتل أنب يتيتوب االختب يتيتار.وهو رأي اجملم يتيتع الفقه يتيتي ،وأكن يتيتر العلم يتيتا
املعاصرين كالشيخ حممود شلتوت والدكتور عبد الكرو زيدان.
أدلة القول الثاني:
 -1التلقيل هبذه الطريقة واقع يف دانرة القانون والشرانع ،وهو عمل مشرو ال إمث فيه وال حرج(.)5
 -2إن التلقيل عملية تساعد الزوجً على اإلجناب وهي رغبة مشروعة للزوجً.
 -3عدم تعارض هذه الصورة ميتع أحكيتام الشيتريعة اإلسيتالمية ،وهيتو ميتا وضيتحته قيترارات اجملميتع الفقهيتي
لعام 1925م(.)6

( )1

انظيتيتر :زهيتيترة ،حمميتيتد املرسيتيتي ،اإلنجــاب الصــناعي أحكامــه القانونيــة وحــدوده الشــرعية ،د.ط ،مطبوعيتيتات جامعيتيتة الكوييتيتت،

1991م ،ص.22
( )2

انظر :شقرة ،حممد إبراهيم ،طفل األنبوب ،جلة اجملمع الفقهي ،العدد 1921 ،635هيت ،ص.319

( )1

انظر :شقره ،حممد إبراهيم ،طفل األنبوب ،املرجع السابق ،ص.316

( )3

انظر :سالمة ،زياد ،أطفال األنابيب بين العلم والشريعة ،مرجع سابق ،ص ،213ص.92

( )5

انظر :شلتوت ،الشيخ حممود ،الفتاو  -دراسة لمشكالت المسلم المعاصـر فـي حياتـه اليوميـة ،مرجيتع سيتابق ،ص،213

ص.221
( )6انظر :قرارات جلق اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته النامنة املنعقد مبقر رابطة العا اإلسالمي يف مكة املكرميتة يف الفيترتة ميتن
يوم السبت  22ربيع اآلخر 1115هيت ،إىل يوم األانً  3عادى األوىل 1115هيت.مرجع سابق.216 ،
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 -1عملية التلقيل اخلارجي تأخذ نفق الدورة الطبيعية اليت يأخيتذها التلقيتيل الطبيعيتي ،ومييتر اجلنيتً هبيتا
جبميع مراحل التطور ،وذلك أن النطفة تتكون من م الزوج وبويدة الزوجة ،حيث يتم تلقيحهميتا يف
أنبوب اختبار ،ومن مث وضع اللقيحة يف رحم الزوجة(.)1
ورد أصحاب القول الثاني على أصحاب القول األول:

 -1اآلية ال وردت حددت أن موضع احلرث هو القبل وهو إتييتان امليترأة يف الفيترج( ،)2وال يوجيتد هنيتاك
ما يقطع بعدم جواز هذه الصورة من التلقيل الصناعي.
 -2طفل األنابيب أصبل حقيقة علمية ال تقبل الشك ،ا ضوابطها العلمية الواضحة.
 -3كون التلقيل الصناعي هبذه الصورة وسيلة للحرام وفقيتاث لقاعيتدة سيتد اليتذرانع ،فهيتذا ليتيق بصيتحيل،
ألنيتيته وسيتيتيلة ألميتيتر مطليتيتوب شيتيترعاث ،وكيتيتون املفاسيتيتد املرتتبيتيتة عليتيتى تليتيتك العملييتيتة أكنيتيتر ميتيتن املصيتيتاو ل يتيتيق
بصحيل أيداث ،وذلك ألن النسل من الديترورات اخلميتق وانكشيتاف امليترأة هيتو إخيتالذ بالتحسيتينات(،)3
والدروري أوىل من احلاجيات والتحسينات(.)1
 -1وجود املادة املذكورة على أءا جهولة فهي معروفة ومتداولة يف األسواق.
 -5فيميتيتا خييتيتآ اخيتيتتالط األنسيتيتاب واحتميتيتاذ اخلطيتيتأ ،فهنيتيتاك ميتيتن الد يتوابط والشيتيتروط تقتديتيتي ميتيتا مينيتيتع
ذلك.
القول الراجح:

يؤيد الباحث بعد استعراض القولً الذين وردوا يف التلقيل الصناعي اخلارجي القيتوذ النيتاي مبشيتروعيته،
مع األخذ بالدوابط ال ذكرها العلما يف ذلك.
األسلوب الثاني :زرع البويضة الملقحة بماء الزوجين داال رحم زوجة أار للزوج:
ااتلف الفقهاء في لك إلى قولين:
( )1

انظر :سالمة ،زياد ،أطفال األنابيب بين العلم والشريعة ،مرجع سابق ،213 ،ص.91

( )3

انظر :الشاط ،،إبراهيم بن موسى ،الموافقات ،حتقيق عبد ا دراز ،د.ط ،دار املعرفة ،بريوت ،د.ت.11/2 ،

( )2

انظر :ابن كنري ،أبو الفدا إمساعيل بن عمر ،تفسير القرآع العظيم ،مرجع سابق ،ص.319/1 ،39

( )1

انظر :الشاط ،،إبراهيم بن موسى ،الموافقات ،املرجع السابق. 2/2 ،
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القول األول :مشروعية زر البويدة امللقحة داخل رحم زوجة أخرى للزوج ،وهو ما أخذ به عدد من
املعاصرين ،إال اختالفهم كان يف األم هل هي صاحبة البويدة امللقحة أم هي ال محلت؟(.)1
قيتيتاذ بعديتيتهم :ال يت محليتيتت ووليتيتدت ،وكيتيتان اسيتيتتدال

م :ق يتيتاذ تع يتيتاىل( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) (.)2
فنفى ا األمومة عن ال تلد وإ ا أمه ال ولدته(.)3
وقاذ البعض اآلخر :إن األم هي صاحبة البويدة ،واستندوا يف ذلك أن العلم قد أابت أن اجلنً بعيتد
زره يف رحم املرأة املستعارة ال يستفيد منها غري ال ذا (.)1
القول الثـاني :عيتدم مشيتروعية زر البويديتة امللقحيتة داخيتل رحيتم زوجيتة أخيترى لليتزوج؛ وهيتو إجتيتاه غالبييتة

الفقها اةداً.واستدلوا بذلك:
 -1امل يترأة الظئيتيتر رنوعيتيتة وحمرميتيتة واحلميتيتل منهيتيتا منسيتيتوب إليهيتيتا وليتيتيق منسيتيتوباث لصيتيتاحبة البويديتيتة ،وطفيتيتل
األنبوب ال يكون إال بً زوجً(.)5
 -2إذا حرم االستيال مب غريب ،فال ينب ي أن حتمل املرأة ببويدة غريها(.)6
 -3إن اإلباحيتيتة تديتيتر بالطفيتيتل ميتيتن الناحييتيتة النفسيتيتية واالجتماعييتيتة إلنتزاعيتيته ميتيتن أميتيتة احلقيقييتيتة إىل ام يترأة
أخرى لتتوىل تربيته ورعايته.
القول الراجح:
يرى الباحث أن ما ذهب إليه القوذ الناي وهو القوذ بعدم املشروعية هو الراجل ،وذلك لء :

( )1
( )2

انظر :البار ،حممد علي ،طفل األنبوب والتلقيح الصناعي ،مرجع سابق ،2116 ،ص.53 – 56
سورة اجملادلة ،اآلية ،رقم.2:

( )3

انظر :ابن كنري ،أبو الفدا إمساعيل بن عمر ،تفسير القرآع العظيم ،مرجع سابق ،ص .113/1 ،39

( )5

انظيتيتر :جليتيتة اإلسيتيتالم واملشيتيتكالت الطبييتيتة املعاصيتيترة ،اإلنج ــاب فــي ض ــوء اإلس ــالم ،د.ط ،مطيتيتابع الطيتيتوجبي ،القيتيتاهرة ،د.ت،

( )1انظيتيتر :حمميتيتد بيتيتن حييتيتي ،اإلنجــاب الصــناعي بــين التحليــل والتحــريم ،جليتيتة البحيتيتوث القانونييتيتة واالقتصيتيتادية ،حقيتيتوق املنوفييتيتة،
العدد1993 ،11م.
ص.191 -123
( )6

انظر :جلة اإلسالم واملشكالت الطبية املعاصرة ،اإلنجاب في ضوء اإلسالم  ،مرجع سابق ،ص.211
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 -1لقوة األدلة ال استدلوا هبا.
 -2الدرر الذي يلحق باألم احلقيقية (احلامل) من حرماءا من مشاعر األمومة.
 -3وقو الطفل ونسبه غالباث حمل نزا بً األم احلامل واألم صاحبة البويدة امللقحة.
األسلوب الثالث :زرع البويضة الملقحة بماء الزوجين داال رحم امرأة أجنبية:
رأي الفقهاء في هذا األسلوب:
إذا كان الفقها قد اتفقوا على حترو وضع البويدة امللقحيتة ميتن ميت اليتزوج يف رحيتم زوجيتة اانييتة ليتنفق
الزوج ،فمن باب أوىل أن حيرم ذلك مع املرأة األجنبية.

التلقيح الصناعي بماء غير الزوجين:
ويندرج تحته ثالث أساليب وهي:
أوالث :تلقيل بً نطفة مأخوذة من زوج وبويدة مأخوذة من امرأة ليست زوجته مث ترز رحم زوجته.
اانياث :أن جيري التلقيل بً نطفة رجل أجن ،وبويدة الزوجة مث تزر يف رحم الزوجة.
االناث :أن جيري التلقيل اخلارجي بً نطفة من رجل أجن ،وبويدة امرأة أجنبية وتزر يف رحم الزوجة.
أراء الفقهاء في لك:
عيع هذه األساليب حمرمة يف الشر اإلسالمي ،وال جاذ لإلباحة فيها ،ألن البذرتً الذكرية واألننوية
ليسيتيتت ميتيتن اليتيتزوجً ،وجيتيتا يف سيتيتياق ذليتيتك :إذا حتمليتيتت ميتيتا زوجهيتيتا حلقيتيته نسيتيتب ميتيتن ولدتيته منيتيته ،فيتيترذا
كان حراماث –أي املا الذي حتملته -كما األجن ،فال نسب (.)1
ولقيتيتد جيتيتا ت ق يترارات جليتيتق جميتيتع الفقيتيته اإلسيتيتالمي اليتيتدويل املنعقيتيتد يف دورة م يتؤمتره الناليتيتث بعميتيتان
عاصيتمة اململكيتة األردنييتة ا امشييتة ميتن  13-2صيتفر 1113هيتيت ،املوافيتق  16 – 11تشيترين األوذ (
أكتوبر ) 1926م ،مبا يلي:
أوالً :الطــرق الخمــس التاليــة محرمــة شــرعاً ،وممنوعــة منعـاً باتـاً لــذاتها أو لمــا يترتــب عليهــا مــن

ااتالط األنساب وضياع األمومة وغير لك من المحا ير الشرعية:

( )1انظيتيتر :البهيتيتو  ،منصيتيتور بيتيتن ييتيتونق بيتيتن صيتيتالح اليتيتدين،كشــاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع،د.ط ،دار الكتيتيتب العلمييتيتة ،د.ت،
.112/5
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األولى :أن جيري التلقيل بً نطفة مأخوذة ميتن زوج وبييديتة ميتأخوذة ميتن اميترأة ليسيتت زوجتيته مث تيتزر
تلك اللقيحة يف رحم زوجته.

الثانيــة :أن جييتيتري التلقيتيتيل بيتيتً نطفيتيتة رجيتيتل غيتيتري اليتيتزوج وبييديتيتة الزوجيتيتة ،مث تيتيترز تليتيتك اللقيحيتيتة يف رحيتيتم

الزوجة.

الثالثة :أن جيري تلقيل خارجي بً بذر زوجً مث تزر اللقيحة يف رحم امرأة متطوعة حبملها.

الرابعة :أن جيري تلقيتيل خيتارجي بيتً بيتذر رجيتل أجنيت ،وبييديتة اميترأة أجنبييتة ،وتيتزر اللقيحيتة يف رحيتم
الزوجة.

الخامسة :أن جيري تلقيل خارجي بً بذر زوجً ،مث تزر اللقيحة يف رحم الزوجة األخرى.

ثاني ـاً :الطريقتــاع السادســة والســابعة ال حــرج فــي اللجــوء إليهمــا عنــد الحاجــة مــع التأكيــد علــى

ضرورة أاذ كل االحتياطات الالزمة ،وهما:

السادسة :أن تؤخذ نطفة من زوج وبييدة من زوجتيته ،وييتتم التلقيتيل خارجييتاث مث تيتزر اللقيحيتة يف رحيتم

الزوجة.

السابعة :أن تؤخذ بذرة الزوج وحتقن يف املوضع املناسب من مهبل زوجته أو رمحها تلقيحاث داخلياث.
مما يتبين ترجيح ما هب إليه قرار المجمع الفقهي لهذه الطرق السبعة لألسباب التالية:

()1

الطريقــة األولــى :وهيتيتو إج يترا عملييتيتة التلقيتيتيل بيتيتً اليتيتزوجً ميتيتن نطفيتيتة ميتيتأخوذة ميتيتن الرجيتيتل وبييديتيتة
مأخوذة من امرأة ليست زوجته فهذه الطّريقة حرام ،ألنه يف هيتذه احلاليتة يكيتون مبنابيتة الزنيتا ،وذليتك ألنيته
مت وضع نطفة هذا الرجل يف رحم امرأة اجنبية عنه ال تربطها به عالقة شرعية.
( )1انظيتر :قيترارت جليتق جميتيتع الفقيته اإلسيتالمي اليتدويل املنعقيتيتد يف دورة ميتؤمتره الناليتث بعميتان عاصيتيتمة اململكيتة األردنييتة ا امشييتة ميتيتن
 13-2ص يتيتفر 1113ه يت يتيت ،املوافيت يتيتق  16 – 11تش يت يترين األوذ ( أكتيت يتيتوبر ) 1926م ،ق يت يترار رق يتيتم1[ )3/1( 16 :إ بشيت يتيتأن أطفيت يتيتاذ
األنابيب.
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الطريقــة الثانيــة :إجيترا التلقيتيتيل بيتيتً نطفيتيتة رجيتيتل أجنيتيت ،وبييديتيتة الزوجيتيتة ،مث زرعهيتيتا يف رحيتيتم الزوجيتيتة،
فهو حرام أيداث؛ وذلك ألن فيه اختالطاث لةنساب وتدييع للحقوق والواجبات.

الطريقــة الثالثــة :إج يترا التلقيتيتيل بيتيتً نطفيتيتة اليتيتزوج وبييديتيتة زوجتيتيته ،مث زرعهيتيتا يف رحيتيتم ام يترأة أجنبييتيتة

متطوعة ،فهو حرام ،وذلك ألنه يتعيتارض ميتع اعتبيتارات اةافظيتة عليتى األنسيتاب ،إضيتافة إىل ميتا فييته ميتن
انتهاك لةعراض وضيا للحقوق لكل من الرجل واملرأة ،فيتالقوذ ب ليتق هيتذا البيتاب مينيتع شيتروراث ومفاسيتد
كبيتيترية ،ميتيتن املمكيتيتن أن تيتيتؤوذ ميتيتن ورانيتيته ليتيتو فيتيتتل أو أجييتيتز ،وأذكيتيتر هنيتيتا ميتيتا قاليتيته اليتيتدكتور محيتيتدي بيتيتدراوي
أسيتيتتاذ أم يتراض النسيتيتا بطيتيتب األزهيتيتر :إنيتيته ال توجيتيتد يف الطيتيتب وسيتيتيلة أكييتيتدة ملعرفيتيتة ميتيتا إذا كانيتيتت األم
البديل يتيتة ح يتيتامالث أو ال ح يتيتً وض يتيتع البييد يتيتات امللقح يتيتة داخ يتيتل رمحه يتيتا ،وب يتيتذلك س يتيتتكون ش يتيتبهة اخ يتيتتالط
األنساب عالية (.)1
الطريقــة الرابعــة :إج يترا التلقيتيتيل بيتيتً نطفيتيتة رجيتيتل أجنيتيت ،وبييديتيتة ام يترأة أجنبييتيتة ،مث زرعهيتيتا يف رحيتيتم

الزوجيتيتة ،فهيتيتو حيترام ،وذليتيتك ألنيته وضيتيتع نطفيتيتة رجيتيتل أجنيتيت ،يف رحيتيتم اميترأة ليتيتيق بينهيتا وبيتيتً ذليتك الرجيتيتل
عقد ارتباط بزوجية شرعية ،فتكون هذه احلالة مبنابة زنا.
الطريقة الخامسة :إجرا التلقيل ما بً نطفة رجل وبييدة زوجته ،مث زرعها يف رحم زوجته النانييتة

املتطوعة ،فهو حرام ،وذلك ألن إذا مت إجباراث فهو اعتدا على حق ال ري بيتدون إذنيته ورضيتاه ،وإن كيتان

اختياراث فما هي املصلحة العاندة على هذه الزوجة املتطوعة من حييتث الواقيتع ،فمشيتاق احلميتل ومعاناتيته
هي ال تتحملها وحدها ،ال ينبت ا حق املرياث رن وليتدفم وال هيتم يرايتون منهيتا ،وبالتيتايل يظهيتر أن

املفاسد املرتتبة على تلك العملية لةم بالرضاعة أكرب من املصاو العاندة على الزوجً.
الطريقــة السادســة :وهيتيتو إج يترا عملييتيتة التلقيتيتيل ميتيتن نطفيتيتة اليتيتزوج وبييديتيتة زوجتيتيته خارجي يتاث ،مث إعيتيتادة
زرعها يف رحم الزوجة .وهو جانز ،بعد التيقن من عدم استبداذ ،أو اختالط مب إنسان اخر.

( )1

انظر :منتصر ،صالح ،مقاذ :مجرد رأي ،صحيفة األهرام ،بتاريخ  ،2111/1/9العدد رقم .11362
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الطريق ــة الس ــابعة :أن تؤخ يتيتذ ب يتيتذرة ال يتيتزوج وحتق يتيتن يف املوض يتيتع املناس يتيتب م يتيتن مهب يتيتل زوجت يتيته أو رمحه يتيتا
تلقيحاث داخلييتاث .وهيتي طريقيتة جيتانزة شيترعاث ،وذليتك لوجيتود ضيترر ال ميكيتن جتيتاوزه ،وإمتيتام تليتك املسيتألة إال
هبذا الطريق مع األخذ يف االعتبار بأسباب احلذر واالحتياط.

()1

ويظهر من ذلك أن بروز هذه املسألة املست دة واليت تكيتن موجيتودة ميتن قبيتل دفعيتت اجمليتامع الفقهييتة
إىل دراستها ،وحماولة توقع اآلاار والنتانج املتوقعة لكل طريقة أو أسيتلوب ،حيتا ميكيتن تلبييتة احتياجيتات
العبيتيتاد ،وإجييتيتاد حليتيتوذ ملسيتيتانل ومشيتيتكالت ترتبيتيتت عليتيتى التطيتيتور العلميتيتي يف هيتيتذا اجمليتيتاذ ،وضيتيتبطها بشيتيتكل
شرعي ،ما بً اجليتواز والتحيترو عليتى ضيتو مقاصيتد الشيتريعة اإلسيتالمية ،والسيتتيعاب مبيتا يسيتت د ويتوقيتع
يف هذا اجملاذ بيتافرتاض صيتور جدييتدة متوقعيتة ،تتطليتب تيتدخل الفقهيتا لديتبطها مبيتا يتناسيتب ميتع مصيتاو
اليتيتزوجً وتسيتيتتوعب اآلايتيتار املرتتبيتيتة عليتيتى اليتيتزواج واإلجنيتيتاب بطيتيترق تكيتيتن معروفيتيتة ميتيتن قبيتيتل وفيتيتق املقاصيتيتد
الشرعية ،وهو ما يؤكد صالحية تطبيق هذه الشريعة يف كيتل زميتان ومكيتان واسيتتيعاهبا لكيتل جدييتد ،ويف
يتيال
ذليتيتك جيتيتا  " :إن ميتيتا ال خيتليتيتف بيتيتاختالف الزميتيتان واملكيتيتان  ،كالعقانيتيتد والعبيتيتادات جيتيتا مفصيت ثيتال تفصيت ث
وموضحا بالنصوص اةيطة به ،فليق ألحد أن يزيد فيه أو ينقآ منه ،وما خيتليتف بيتاختالف
كامال،
ث
ث
الزميتيتان واملكيتيتان كاملصيتيتاو املدنييتيتة ،واألميتيتور السياسيتيتية واحلربييتيتة جيتيتا جميت ثيتال؛ ليتفيتيتق ميتيتع مصيتيتاو النيتيتاس يف
عيع العصور ،ويهتدي به أولو األمر يف إقامة احلق والعدذ"(.)2
 مسألة تدمير تمثال بو ا في أفغانستاع:

إن فهم املسلمً للتوجيه الشرعي فهماث صحيحاث ،حيقق ال ايات ال قصدها الشار من ورا هذا
التوجيه يف حتقيق مقاصده الشرعية ،را يع أن الفهم اخلاطئ للتوجيه اإل ي يف خطابه للمكلفً
يؤدي إىل عدم حتقق أهدافه الذي يت يّاها من ورا ذلك.

( )1
( )2

انظر :غناو ،حممد نبيل ،قضايا فقهية معاصرة  ،1مرجع سابق ،ص ،211ص.162

سابق ،د .سيد ،فقه السنة ،ط ،1دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع1113 ،هيت.11/1 ،

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

212

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

ويظهر ذلك يف مسألة تدمري متناذ بوذا يف أف انستان ،الذي قامت به حركة طالبان( )1ال ادذت
قراراث هبدم عيع التماايل املوجودة ومنها متنايل بوذا يف باميان بوسط أف انستان ،را ترتب على ذلك
ض ة دولية على املستوى السياسي والنقايف من قبل ا يئات املهتمة هبذه املسانل ،وال تعتربها من
قبيل الرتاث احلداري(.)2
الحكم الشرعي للمسألة:
إن ما قامت به حركة طالبان هبدم متنايل بوذا مت تربيره من قبلهم بأنه إعماذ لقاعدة سد الذرانع،
يف هدم تلك التماايل املصورة ال من املمكن أن تعبد من دون ا  ،وهذا فيه در للمفسدة ال
تصوروها ،ولكن بالنظر يف نفق الفعل وإن كان صحيحاث إال أ ّن م ذ هذا الفعل املتوقع ترتب عليه
مفسدة أكرب؛ حيث إ ّن املفاسد ال ترتبت على ذلك أكرب من املصلحة املستهدفة من ذلك الفعل،
فكان من نتانج ذلك أن حتركت أصحاب الديانات الذين يدينون لتلك التماايل باالعتدا على
املسلمً يف بالدهم ،إضافة إىل حرق املصاحف ،واالعتدا على املساجد ،ورغم ذلك كله تتحقق
املصلحة املستهدفة من ورا ذلك التدمري لتلك التماايل ،فما توقف رن يعبدون هذه التماايل عن
عبادفا ،و يعد من ورا ذلك أي نفع على املسلمً(.)3
ولقد جا يف هذا السياق :أما الذرانع فرءا عبارة عن مصلحة تؤدي إىل مفسدة ،وعبارة عن أمر
جانز يف ظاهره إال أنه يؤدي إىل حمظور ،فهذه عبارات متقاربة إال أءا يف حقيقتها هي عبارة عن
إفدا عمل ما إىل مفسدة(.)1
( )1حركة طالبان :هي احلركة اإلسالمية لطلبة املدارس الدينية الذين كانوا يدرسيتون يف باكسيتتان وعرفيتوا باسيتم طالبيتان ،وهيتي كلميتة
أف انية تع الطلبة ،وأمري طالبان هو املال حممد عمر جاهيتد ،ولقيتب بيتأمري امليتؤمنً يف سيتنة 1996م ،بعيتد وصيتوذ طالبيتان ملشيتارف
كابوذ( ،إسالم أون الين ،شبكة اإلنرتنت يف  ،2111/9/21من شريين حامد فهميتي – إسيتالم ابيتاد) ،نقيتالث عيتن موليتوي حفيتيظ
ا حقاي ،يف كتابه :طالبان من حلم املال إىل إمارة املؤمنً -إسالم اباد -معهد الدراسات السياسية 1993م.
( )2
( )3
( )1

انظر :عالوي ،سامر ،إسالم أوع الين ،شبكة اإلنرتنت ،إسالم اباد يف .2111/3/12

انظر :الفرت ،يوسف عبد الرمحن ،التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة ،مرجع سابق ،ص ،192ص.91

انظر :ابن بيه ،عبد ا  ،فقه التوقع ،مرجع سابق ،ص 31شبكة اإلنرتنت العنكبوتية ،بتاريخ .2113/1/11
http://www.aljazeera.net/programs/pages/c2685b2a-8fe2-49c4-981fa82e5065074a
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وهيتيتو ميتيتا يوضيتيتل أن هيتيتذا التصيتيترف هبيتيتدم تليتيتك التمااييتيتل ،خييتيتالف الفهيتيتم الصيتيتحيل ،إذ إ ّن سيتيتد اليتيتذرانع
املعتميتد والصيتيتحيل القيتيتانم عليتيتى أسيتيتاس ميتيتن قوليتيته تعيتيتاىل( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ)(.)1
ولقيتيتد ذكيتيتر القيتيترط ،اصيتيتوص هيتيتذه اآلييتيتة" :يف هيتيتذه اآلييتيتة ضيتيترب ميتيتن املوادعيتيتة ،ودلييتيتل عليتيتى وجيتيتوب
احلكيتيتم بسيتيتد اليتيتذرانع ،وفيهيتيتا دلييتيتل عليتيتى أن اةيتيتق قيتيتد يكيتيتف عيتيتن حيتيتق ليتيته ،إذا أدى إىل ضيتيترر يكيتيتون يف
الدين"(.)2
وكيتيتذلك ذكيتيتر الشيتيتيخ يوسيتيتف القرضيتيتاوي يف ذليتيتك" :إن املسيتيتلمً قيتيتد فتح يتوا أف انسيتيتتان منيتيتذ القيتيترن
األوذ ا ري ،وكانت فيه هذه األصنام ،و يفكروا يف إزالتها وتدمريها ،وكيتذلك فيتتل املسيتلمون مصيتر
يف عهد عمر بن اخلطاب ،وفيها معابد وااار وصور شا ،فليتم يشيت ل عميترو بيتن العيتاص وميتن معيته ميتن
الصحابة أنفهسم برزالة ااار الوانية املصرية يف املعابد ،بيتل اجتهيتوا إىل حترييتر البشيتر أوالث ،وإخيتراجهم ميتن
عبادة العباد ،إىل عبادة رب العباد ،كما ال يكاد خيلو بلد فتحه املسلمون من بيتالد احلديتارات القدمييتة
من وجود ااار جاهلية يف معابده وقصوره التارخيية ،ومع هذا فلم يهتم املسلمون الفيتاحتون –وهيتم خيتري
منا اليوم -مبحوها وإزالتها ،كما يفكر بعض املسلمً اليوم"(.)3
را يؤكد أن هذه املسألة ال اعتربها عاعة طالبان من قبيل سد الذرانع ،يكن ذليتك االعتبيتار ليته
أسيتيتاس سيتيتليم ،ألءيتيتم نظيتيتروا لةميتيتر ميتيتن جانيتيتب واحيتيتد ،قانم يتاث عليتيتى فهيتيتم غيتيتري صيتيتحيل باعتبيتيتاره تصيتيترف
يهدف إىل املصلحة ،و ينظروا إىل م ذ هذا التصرف والنتانج املتوقعة من ورانه وال متنليتت يف ح يتم
اإلنكار واالسته ان الذي قامت به اجلماعات ال تدين ذه التماايل ،وا يئات املعنية هبذه املسيتانل
ر يتيتا ك يتيتان ل يتيته م يتيتردود س يتيتي عل يتيتى املس يتيتتوى ال يتيتدويل ،إض يتيتافة إىل االعت يتيتدا ات وص يتيتور األذى اليت يت حلق يتيتت

( )1

سورة األنعام ،اآلية.112 :

( )3

الدوحة ،إسالم أوع الين ،شبكة اإلنرتنت يف .2111/3/2

( )2

القرط ،،أبو عبد ا حممد بن أمحد ،الجامع ألحكام القرآع ،مرجع سابق ،ص.61/3 ،53
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باملسلمً ،وهذه تعترب من املفاسد ال حتصلت وال عظميتت عليتى املصيتلحة اليت اسيتتهدفت ميتن ورا
هذا التصرف.

 مسألة بنوك الحليب والرضاعة:
بنوك احلليب هي أحد املست دات احلدينة ال ظهرت يف اجملتمع ال يتريب نتي يتة التقيتدم التكنوليتوجي
والط ،يف العصر احلاضيتر ،واليت تقيتوم جبميتع ألبيتان أمهيتات ب يترض اسيتتخدامه يف إرضيتا األطفيتاذ اليتذي
حيتيتيتاجون إلييتيته ،ريتيتا يفيتيترض علينيتيتا كمسيتيتلمً معرفيتيتة ميتيتدى التيتيتأاريات املتوقعيتيتة يتيتذه الظيتيتاهرة عليتيتى اجملتميتيتع
اإلسيتيتالمي وأف يتراده والوقيتيتوف عليتيتى ميتيتدى توافقهيتيتا ميتيتع املقاصيتيتد الشيتيترعية ال يت أرادهيتيتا الشيتيتار ميتيتن حييتيتث
املفاسد واملصاو املتوقعة.
وبنوك احلليب هي :مؤسسات تقوم بعملية جتمييتع الليتم ميتن أمهيتات متربعيتات يتيتربعن بشيتي ريتا يف
أايتدانهن ميتيتن الليتيتم ،إميتا لكونيتيته فانديتاث عيتن احلاجيتيتة ،أو لكيتيتون الطفيتل قيتيتد تيتيتويف وبقيتي هيتيتذا الليتيتم يف ايتيتدي
أمه ،أو يكون بيع هيتذا الليتم بيتأجرة وقيميتة تعطيتى يتذه األم ،وييتتم أخيتذه بطريقيتة معقميتة ميتن املتربعيتة أو
البانعيتيتة ،وييتيتتم حفظيتيته يف ق يتوارير معقميتيتة بعيتيتد تعقيميتيته ميتيترة أخيتيترى يف بنيتيتوك احللييتيتب وحيفيتيتظ عليتيتى حالتيتيته
السانلة حا ال يفقد ما به من مدادات األجسام ال ال توجد يف إال يف اللم اإلنساي.
ولقيتيتد نشيتيتأت هيتيتذه الفكيتيترة –بنيتيتوك احللييتيتب -يف السيتيتبعينات ميتيتن القيتيترن املاضيتيتي يف أوروبيتيتا والوالييتيتات
املتحدة بعد أن انتشار جموعة بنوك من قبل ،منل بنوك الدم وبنوك امل وبنيتوك القرنييتة .وكيتان السيتبب
يف نشيتيتأه بنيتيتوك احللييتيتب يرجيتيتع إىل تفكيتيتك اجملتميتيتع ال يتيتريب ،وانتشيتيتار الفيتواحش هيتيتذا ميتيتن جهيتيتة ،وميتيتن جهيتيتة
أخيتيترى أن األم قيتيتد ال تسيتيتتطيع إرضيتيتا طفلهيتيتا ألي سيتيتبب ميتيتن األسيتيتباب كنديتيتوبه أو إلصيتيتابتها مبيتيترض
مع يتيتد ،أو أي س يتيتبب اخ يتيتر مين يتيتع إمت يتيتام عملي يتيتة اإلرض يتيتا بش يتيتكل طبيع يتيتي ،ل يتيتذا كان يتيتت فك يتيترة إنش يتيتا بن يتيتوك
احللييتيتب .وال يت تقيتيتوم عليتيتى جتمييتيتع الليتيتم الفيتيتانض أو غيتيتري املرغيتيتوب فييتيته ميتيتن األمهيتيتات املتربعيتيتات وحفظيتيته
جييتيتداث يف االجيتيتات مث إعطانيتيته جموعيتيتة ميتيتن األطفيتيتاذ يتيتيتوفر يتيتم اإلرضيتيتا الطبيعيتيتي ميتيتن أايتيتدا أمهيتيتافم،
ولقيتد كانيتيتت هيتيتذه الفكيتيترة قيتيتد نشيتأت يف اجملتميتيتع ال يتيتريب يف أوروبيتيتا والوالييتيتات املتحيتدة ،وقيتيتد يكيتيتون يتيتا ميتيتا
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يربرها يف تلك اجملتمعات العملية ،ورغيتم ذليتك جنيتد أن تليتك البنيتوك قيتد تراجعيتت وانكمشيتت خاصيتة يف
الواليات املتحدة األمريكية(.)1

الحكم الشرعي لبنوك الحليب والرضاعة:

اختلف العلما يف حكم إنشا بنوك احلليب على قولً:
القول األول:

وهيتيتو ميتيتا ذهيتيتب إلييتيته عهيتيتور الفقهيتيتا ميتيتن األحنيتيتاف واملالكييتيتة والشيتيتافعية ورأي عنيتيتد احلنابليتيتة ،أن رضيتيتا
الص ،يتحقق مبآ ادي ادمية ووصيتوذ ليتم األم إىل جوفيته يف احليتولً ،وبيتذلك يعتيترب رضيتاعاث حمرميتاث ميتا
دام قيتيتد وصيتيتل إىل مخيتيتق رضيتيتعات مشيتيتبعات ،وهبيتيتا ينبيتيتت اللحيتيتم وينشيتيتز العظيتيتم ،كيتيتذلك أحليتيتق اجلمهيتيتور
الوجور والسعوط بالرضا املعهود ،أما إذا مت عمل الليتم جبنيتاث مث أطعميته الصيت ،فينبيتت بيته التحيترو عنيتد
الشافعي واحلنابلة ،وعند أبو حنيفة ال حيرم به لزواذ االسم(.)2
أميتيتا إذا وصيتيتل الليتيتم إىل جيتيتوف الطفيتيتل للت ذييتيتة عيتيتن طرييتيتق احلقيتيتن يف اليتيتدبر ،فاملالكييتيتة والشيتيتافعية ،وبعيتيتض
احلنابلة يرون أءا تلحق بالسعوط والوجور ،وبالتايل تكون سبباث يف التحرو(.)3
أميتيتا أبيتيتو حنيفيتيتة وأمحيتيتد فيتيتذهبا إىل أن احلقنيتيتة بيتيتاللم ال حتيتيترم؛ ألنيتيته هيتيتذا ليتيتيق برضيتيتا وال يف معنيتيتاه ،وألن
املعترب هو معىن الت ذي وموضع الت ذي هو املعدة ،واحلقنة ال تصل إليها ،فال حيصل هبا إنبات اللحم
ونشوز العظم واندفا اجلو  ،فال توجب احلرمة(.)1

( )1
( )2

انظر :جلة جمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة1116 ،هيت.162/2 ،

انظر :ابن عابيتدين ،حمميتد أميتً بيتن عميتر بيتن عبيتد العزييتز ،رد المحتـار علـى الـدر المختـار ،مرجيتع سيتابق ،ص،219/3 ،63

وانظر :أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،مرجع سابق ،ص ،2/9 ،115وانظيتر :ابيتن قداميته،
أبو حممد موفق الدين عبد ا بن أمحد بن حممد ،المغني ،مرجع سابق ،ص.133/2 ،99

( )3
( )1

انظر :ابن قدامه ،أبو حممد موفق الدين عبد ا بن أمحد بن حممد ،المغني ،املرجع السابق.133/2 ،

انظيتيتر :الصيتيتاوي ،أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتد ،حاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير ،مرجيتيتع سيتيتابق ،ص ،321/2 ،161وانظيتيتر :ابيتيتن

قدامه ،أبو حممد موفق الدين عبد ا بن أمحد بن حمميتد ،المغني ،املرجيتع السيتابق ،131/2 ،وانظيتر :الكاسيتاي ،عيتال اليتدين ،أبيتو

بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ص.6/1 ،33
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تعيتيتاىل( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

وهيتيتو ميتيتا يوضيتيتل حرميتيتة اليتيتزواج بالرضيتيتا  ،لقيتيتوذ ا
ﮒ ﮓ)( .)1ولقوذ الن( : ،الرضاعة حترم ما حترم الوالدة) (.)2
القول الثاني:

وذهيتيتب أصيتيتحاب هيتيتذا ال يترأي وبعيتيتض ميتيتن الفقهيتيتا والعلميتيتا املعاص يترين إىل خمالفيتيتة رأي عهيتيتور الفقهيتيتا ،
فقيتيتالوا :إن الرضيتيتا اليتيتذي ينبيتيتت بيتيته التحيتيترو هيتيتو ميتيتآ الولييتيتد ليتيتم ادمييتيتة عيتيتن طرييتيتق الرضيتيتا وحيتيتده ،أميتيتا
الوجيتيتور والسيتيتعوط ،وعميتيتل الليتيتم جبنيتيتا أو حقنيتيتة أو غيتيتري ذليتيتك الينبيتيتت بيتيته التحيتيترو ،فقيتيتاذ :ابيتيتن قداميتيته أن
هيتيتذا ال يترأي "وهيتيتو اختييتيتار أيب بكيتيتر ،وظيتيتاهر كيتيتالم أمحيتيتد يف رواييتيتة حنبيتيتل ،وميتيتذهب داود ،وقيتيتوذ عطيتيتا
اخلرسيتيتاي يف السيتيتعوط ،ألن هيتيتذا ليتيتيق برضيتيتا  ،وإ يتيتا حيتيترم ا تعيتيتاىل ورسيتوله بالرضيتيتا  ،وألنيتيته حصيتيتل ميتيتن
غري ارتدا  ،فأشبه ما لو دخل من جرح يف بدنه"(.)3
وذهيتيتب ابيتيتن حيتيتزم الظيتيتاهري إىل هيتيتذا ال يترأي؛ فقيتيتاذ" :ال حييتيترم السيتيتعوط بليتيتم امل يترأة ،وال حييتيترم أن يسيتيتقى
الص ،لم املرأة يف الدوا ؛ ألنيته ليتيق برضيتا  ،إ يتا الرضيتا ميتا ميتآ ميتن النيتدي ،هيتذا نيتآ قيتوذ اللييتث،
وهذا قولنا ،وهو قوذ أيب سليمان وأصحابنا"(.)1
ولقيتيتد تبيتيتىن هيتيتذا ال يترأي بعيتيتض ميتيتن الفقهيتيتا املعاص يترين ميتيتنهم الشيتيتيخ يوس يتف القرضيتيتاوي( ،)5والشيتيتيخ عبيتيتد
اللطيف محزة( ،)6ولقد بً ابن حزم ح ة هذا الرأي ،وقدم األدلة على ذلك:
 -1أن الرضا اةرم إ ا هو ما امتصه الراضع من ايتدي املرضيتعة بفميته فقيتط ،فأميتا ميتن سيتقى ليتم اميترأة
فش يتربه ميتيتن إنيتيتا  ،أو حليتيتب يف فميتيته فبلعيتيته ،أو أطعميتيته ابيتيتز أو طعيتيتام أو صيتيتب يف فم يته ،أو أنفيتيته أو يف
( )1

سورة النسا  ،جز من اآلية :رقم .23

( )2أخرجه البخاري ،أبو عبدا  ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،باب( :ﮎ ﮏ ﮐ) وحيرم الرضا ما
حيرم النسب ،مرجع سابق ،ص .22/1 ،23حديث رقم.3115 :
( )3
( )1
( )5

ابن قدامه ،أبو حممد موفق الدين عبد ا بن أمحد بن حممد ،المغني ،مرجع سابق ،ص.133/2 ،99
ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ،المحلى باآلثار ،مرجع سابق ،ص.126/11 ،33

انظر :القرضاوي ،يوسف عبد ا  ،ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالم ،ص.61 ،63 ،53 – 51

( )6انظر :محزة ،عبد اللطيف ،ندوة اإلنجاب فـي ضـوء اإلسـالم ،ص 161 ،152نقيتالث عيتن األهيترام بتيتاريخ  1923/2/23إىل
1923/2/29م.
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فكل ذليتك ال حييترم شيتيئاث ،لقوليته تعيتاىل( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ).
 -2ال يسمى إرضاعاث إال ما وضعته املرأة املرضعة من اديها يف فم الرضيع.
 -3أميتيتا االسيتيتتدالذ حبيتيتديث عانشيتيتة رضيتيتي ا عنهيتيتا( :إ يتيتا الرضيتيتاعة ميتيتن اجملاعيتيتة) ( ،)1فقيتيتد رد ابيتيتن حيتيتزم
عليه ،فقاذ :إن هذا اخلرب ح ة لنا ،ألنيته  إ يتا حيترم بالرضيتاعة اليت تقابيتل هبيتا اجملاعيتة و حييترم ب ريهيتا
شيتيتيئاث ،فيتيتال يقيتيتع حتيتيترو مبيتيتا قوبليتيتت بيتيته اجملاعيتيتة ميتيتن أكيتيتل أو شيتيترب ،أو وجيتيتور ،أو غيتيتري ذليتيتك ،إال أن يكيتيتون
رضاعة.
 -1ميتيتا أورده القرضيتيتاوي :وهبيتيتذا نيتيترى أن القيتيتوذ اليتيتذي يطميتيتئن إلييتيته القليتيتب هيتيتو ميتيتا يتمشيتيتى ميتيتع ظ يتواهر
النصيتوص اليت ناطيتت كيتل األحكيتام باإلرضيتا والرضيتا  ،ومعناهيتا معيتروف ل يتة وعرفيتاث ،كميتا يتمشيتى ميتيتع
احلكميتيتة يف التحيتيترو بالرضيتيتا  ،وهيتيتو وجيتيتود أموميتيتة النسيتيتب وعنهيتيتا تتفيتيتر البنيتيتوة واألخيتيتوة وسيتيتانر القرابيتيتات
األخرى .ومعلوم أن الرضا هبذا املعىن يف حالة بنوك احلليب غري موجيتود ،إ يتا هيتو الوجيتور اليتذي ذكيتره
الفقها  ،فال يرتتب عليه حينئذ التحرو(.)2
 -5ويعتيتيترب القرضيتيتاوي أن األموميتيتة ال يت صيتيترح هبيتيتا القيتيتران يف قوليتيته (ﮎ ﮏ ﮐ) ال
تتكيتيتون ميتيتن جيتيترد أخيتيتذ الليتيتم ،بيتيتل ميتيتن االمتصيتيتاص وااللتصيتيتاق اليتيتذي يت ليتيتى فييتيته حنيتيتان األموميتيتة ،وتعليتيتق
البنيتوة وعيتيتن هيتيتذه األموميتيتة تتفيتيتر األخيتيتوة ميتيتن الرضيتا  ،فهيتيتي األصيتيتل ،والبيتيتاقي تبيتيتع يتيتا .فالواجيتيتب الوقيتيتوف
عند ألفيتاط الشيتار هنيتا ،وألفاظيته كلهيتا تتحيتدث عيتن اإلرضيتا والرضيتا والرضيتاعة ،ومعيتىن هيتذه األلفيتاظ
يف الل يتيتة اليت يت ن يتيتزذ هب يتيتا الق يتيترا ،وج يتيتا ت هب يتيتا الس يتيتنة واض يتيتل صيت يتريل ،ألء يتيتا تع يتيتىن إلق يتيتام الن يتيتدي والتقام يتيته
وامتصاصه ،ال جرد االغتذا باللم بأي وسيلة(.)3

( )1

أخرجيتيته البخيتيتاري ،أبيتيتو عبيتيتد ا  ،حمميتيتد بيتيتن إمساعييتيتل ،صــحيح البخــاري ،بيتيتاب :ميتيتن قيتيتاذ :ال رضيتيتا بعيتيتد حيتولً ،مرجيتيتع سيتيتابق،

ص ،11/3 ،23حديث رقم. 5112 :
( )2
( )3

انظر :القرضاوي ،عبد ا يوسف ،ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالم ،مرجع سابق ،ص ،222ص.55 – 51
انظر :القرضاوي ،عبد ا يوسف ،ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالم ،املرجع السابق ،ص.53
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 -6واعتيتيترب الشيتيتيخ القرضيتيتاوي الشيتيتك يف الرضيتيتا ميتيتن اجلوانيتيتب ال يت بيتيتىن فت يتواه عليهيتيتا يف أن ليتيتم بنيتيتوك
احللييت يتيتب للرضيت يتيتاعة ال حييت يتيترم ،فقيت يتيتاذ :عليت يتيتى أننيت يتيتا ليت يتيتو سيت يتيتلمنا ب يت يترأي اجلمهيت يتيتور يف عيت يتيتدم اش يت يترتاط الرضيت يتيتا
واالمتصيتيتاص ،لكيتيتان هنيتيتا ميتيتانع اخيتيتر ميتيتن التحيتيترو ،وهيتيتو أننيتيتا ال نعيتيترف ميتيتن اليت رضيتيتع منهيتيتا الطفيتيتل؟ وميتيتا
مقدار ما رضع من لبنها؟ وهل أخذ من لبنها ما يساوي مخق رضعات مشبعات؟ على ميتا هيتو القيتوذ
املختار الذي دذ علييته األايتر ،ورجحيتة النظيتر ،وبيته ينبيتت اللحيتم ،وينشيتر العظيتم ،وهيتو ميتذهب الشيتافعية
واحلنابليتيتة ،أميتيتا يف ميتيتذهب احلنفييتيتة قيتيتوذ أيب يوسيتيتف أن ليتيتم امل يترأة إذا اخيتيتتلط بليتيتم ام يترأة أخيتيترى فيتيتاحلكم
لل اليتيتب منهميتيتا( ،)1ألن منفعيتيتة امل ليتيتوب ال تظيتيتره يف مقابليتيتة ال اليتيتب ،وهنيتيتا ال ييتيتدرى غاليتيتب ميتيتن م ليتيتوب،
واملعيتيتروف أن الشيتيتك يف أميتيتور الرضيتيتا ال يرتتيتيتب علييتيته التحيتيترو ،ألن األصيتيتل هيتيتو اإلباحيتيتة فيتيتال ننفيهيتيتا إال
بيقً.
ولقيتيتد اعيتيترتض اليتيتبعض عليتيتى فتيتيتاوى الشيتيتيخ القرض يتاوي ووافقيتيته اليتيتبعض اآلخيتيتر ،وميتيتاذ الشيتيتيخ القرضيتيتاوي
واليتيتذين وافقيتيتوه إىل االقيترتاح املقيتيتدم ميتيتن اليتيتدكتور حمميتيتد األشيتيتقر وهيتيتو ضيتيترورة كتابيتيتة اسيتيتم كيتيتل مرضيتيتعة عليتيتى
القيتيتارورة اليت حليتيتب فيهيتيتا لبنهيتيتا ،ومليتيتن سيتيتقيت؛ حيتيتا نعليتيتم صيتيتلة كيتيتل مرضيتيتعة برضيتيتيعها ،وذليتيتك ميتيتن بيتيتاب
()3( )2
االحتياط واخلشية من الوقو يف احلرام يف مستقبل األيام .
المناقشة والترجيح:
يرتجل اللباحث بعد هذه النقوالت السيتابقة رجاحيتة القيتوذ األوذ ،وهيتو ميتا ذهيتب إلييته عهيتور العلميتا ،
وذلك لةسباب التالية:
 -1بن يتيتوك احللي يتيتب جترب يتيتة غربي يتيتة ظه يتيترت وم يتيتع الت رب يتيتة انكمش يتيتت بع يتيتد ظه يتيتور بع يتيتض الس يتيتلبيات الفني يتيتة
والعلمييتيتة وهيتيتي دوذ تتمتيتيتع برمكانييتيتات كبيتيترية ،فيتيتاملتوقع أن إنشيتيتا منيتيتل تليتيتك البنيتيتوك يف بالدنيتيتا اإلسيتيتالمية
ذات اإلمكانات اةدودة ،سوا من الناحية االقتصادية أو التكنولوجية لن حتقق ما هو مستهدف من
إنشانها.
( )1

وانظر :الكاساي ،عال الدين ،أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،مرجع سابق ،ص.11/33،1

( )3

انظر :الفرت ،يوسف عبد الرمحن ،التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة ،مرجع سابق ،ص ،192ص 119وما بعدها.

( )2

انظر :أعمال ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالم ،ص ،33 ،53 ،56وص.22 ،25
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 -2الرضيتيتا كالنسيتيتب حييتيترم بيتيته ميتيتا حييتيترم ميتيتن النسيتيتب برعيتيتا املسيتيتلمً ،وميتيتن مقاصيتيتده الشيتيترعية الكلييتيتة
اةافظة على النسب ،وبنوك احلليب مؤدية إىل االختالط أو الريبة.
 -3طبيعة اجملتمع اإلسالمي وعالقاتيته االجتماعييتة تيتوفر يتؤال املوالييتد ميتا حيتاجونيته ميتن الليتم البشيتري.
 -1وجيتيتود منيتيتل تليتيتك البنيتيتوك قيتيتد يرتتيتيتب علييتيته مفاسيتيتد متوقعيتيتة تتمنيتيتل يف اخيتيتتالط األنسيتيتاب والفوضيتيتى
اجملتمعية ،فيتزوج الرجل بامرأة يكون قد رضع منها.
 -5وجيتيتود هيتيتذه البنيتيتوك تكيتيتون فييتيته املفاسيتيتد متوقعيتيتة املتحققيتيتة أقيتيتوى ميتيتن دفيتيتع مفاسيتيتد متوهيتيتة ،فرمكانييتيتة
توفري اإلرضا للطفل عن طريق املتطوعات أو االستئ ار ليست صعبة ،ويف حاذ صعوبتها ،ميكيتن أن
يسد احلليب الصناعي هذا النقآ.
 -6إذا ك يتيتان الفان يتيتدة م يتيتن إنش يتيتا ه يتيتذه البن يتيتوك في يتيته مص يتيتلحة تتمن يتيتل يف س يتيتد حاج يتيتة ه يتيتؤال األطف يتيتاذ،
وانتفيتيتاعهم بيتيتذلك يف حيتيتا م وم يت م ،فاملفاسيتيتد املتوقعيتيتة أميتيتام ذليتيتك أعظيتيتم كيتيتاختالط األنسيتيتاب وفسيتيتاد
اجملتمع ،لذا يكون در املفاسد مقدم على جلب املصاو.
 -3عدم جتويز هذه البنوك وإل انها فيه مفسيتدة متوقعيتة تعيتود عليتى الطفيتل ،فرءيتا مفسيتدة حميتدودة ألءيتا
خاصيتيتة بيتيته ،وترتاجيتيتع أميتيتام املفسيتيتدة األعظيتيتم ال يت تعيتيتود عليتيتى اجملتميتيتع بأكمليتيته ،وحنيتيتن بيتيتذلك نكيتيتون أميتيتام
ضرران ،يتطلب األخذ بالدرر االخف املتوقع أمام الدرر األشد.
 -2القيتيتوذ بت يتيتويز هيتيتذه البنيتيتوك فييتيته مصيتيتلحة ص يت رى متوقعيتيتة عانيتيتدة للطفيتيتل ،والقيتيتوذ بعيتيتدم جوازهيتيتا فييتيته
مصيتيتلحة كيتيتربى ألءيتيتا عانيتيتدة عليتيتى اجملتميتيتع بأكمليتيته ،وميتيتن املقيتيترر إذا تعارضيتيتت مصيتيتلحتان أخيتيتذ بأعالهيتيتا
بتفويت أدناها.
 -11جتويز فتل هذه البنوك نظراث للمصلحة املتحققة للطفل ،كان النظر فيها إىل مصيتلحة هيتذا الطفيتل
فقيتيتط ،وهيتيتو ميتيتا ميكيتيتن حتققهيتيتا بليتيتم املرضيتيتعات أو املتطوعيتيتات ،وهيتيتم بيتيتذلك يقصيتيتدون رفيتيتع الديتيترر عنيتيته،
ولكن يتم النظر إىل جانب األضرار املتوقعة ال من املمكن أن تعود على هذا الطفل وأفراد اجملتميتع
ميتيتن ناحييتيتة أخيتيترى ،وهيتيتو ميتيتا يع يت وفيتيتق املقيتيترر ميتيتن القواعيتيتد أن الديتيترر ال ي يتزاذ بالديتيترر ،وبالتيتيتايل تكيتيتون
املصلحة العامة ألفراد اجملتمع مقدمة على مصلحة هذا الطفل اخلاصة.
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الخاتمة
احلمد ا الذي وفق إىل إجناز هيتذه الدراسيتة وإمتامهيتا ،فبعيتد رحليتة علميّيتة طويليتة اسيتت رقت الكنيتري ميتن
البحيتيتث واجلهيتيتد واملشيتيتقة ،بيتيتدأفا بتعرييتيتف فقيتيته التوقيتيتع ،وعالقتيتيته بالفقيتيته اإلفرتاضيتيتي ،وأهييتيته فقيتيته التوقيتيتع يف
الفقه اإلسالمي ،وضرورته للمستقبل ،مث تأصيله ميتن خيتالذ بييتان ت طيتيته لسيتد اليتذرانع واعتبيتار امليت الت
واستش يتراف املسيتيتتقبل ،وإيديتيتاح ض يتوابط فقيتيته التوقيتيتع ،وبييتيتان ري يتزات مسيتيتانله وإيديتيتاح ض يتوابط الفقييتيته يف
ج يتيتاذ التوق يتيتع ،ودوره يف استشيت يتراف املس يتيتتقبل والتخط يتيتيط ل يتيته ،وارتب يتيتاط ه يتيتذه الفق يتيته ب يتيتالواقع وضيت يتوابطه،
توصيتيتلت إىل نتيتيتانج كنيتيترية ،سأقتصيتيتر فيهيتيتا
واختتمتهيتيتا بنميتيتاذج تطبيقييتيتة يتيتذا الفقيتيته يف القيتيتدو واحليتيتديث ،و ّ
أهم النتانج ال ا عالقة وطيدة بال ّدراسة ،وهي كالتايل:
على ّ
النتائج:

 .1إن فقه التوقع فقه أصيل ،معرب عنه يف كتاب ا الكرو وسنة نبيه  ،وفقه صحابته ،وفقه
من جا بعدهم.
 .2إن فقه التوقع هو أحد أبيتواب الفقيته اإلسيتالمي اجلدييتد يف نوعيته ،يف إعيتادة النظيتر يف األحكيتام
الفقهييتة اليت تعيتد مناسيتيتبة ملصيتيتاو واحتياجيتات العبيتيتاد والت ييتريات والتطيتورات الزمانييتيتة واملكانييتيتة
يف إطار ما أقره الشر احلنيف.
 .3ت طيته – فقه التوقع -لسد الذرانع واعتبار امل ذ وفقه األولوييتات واملوازنيتات والواقيتع واملقاصيتد
الشرعية.
 .1إن فقيتيته التوقيتيتع يفيتيترد بشيتيتكل مسيتيتتقل ،و يعيتيترب عنيتيته بشيتيتكل ص يتريل ،ولكيتيتن ورد يف األقديتيتية
واملسانل الفقهية قدمياث ،وعرب عنه مبسميات أخرى كاالستحسان واملصاو املرسلة.
 .5إن فق يتيته التوق يتيتع فق يتيته خمتل يتيتف ع يتيتن الفق يتيته االفرتاض يتيتي ،ال يتيتذي ق يتيتد يتش يتيتاركان يف جوان يتيتب معين يتيتة،
كيتيتافرتاض املسيتيتانل والصيتيتور للمسيتيتألة وارتباطهميتيتا بفقيتيته املقاصيتيتد واملوازنيتيتات ،وخيتلفيتيتان يف بعيتيتض
يهتم ويعاش الواقع فقط ،االف الفقه االفرتاضي الذي من املمكن
اجلوانب ،منها :فقه التّوقّع ّ
أن يكون افرتاض صوره ملسيتانل ليتيق يتا عالقيتة بيتالواقع وإّ يتا ميتن حميتض اخلييتاذ ،وخيتلفيتان أيديتاث
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يف ارتبيتيتاط فقيتيته التوقيتيتع بفقيتيته الواقيتيتع ،كيتيتذلك خيتليتيتف فقيتيته التوقيتيتع عيتيتن الفقيتيته االفرتاضيتيتي يف تتبعيتيته
لءاار املستقبلية للنازلة أو املسألة ومراعاة م الت التطبيق يف إنزاذ األحكام.
 .6إن هيتيتذا الفقيتيته فقيتيته دقييتيتق يسيتيتتلزم ميتيتن املهتميتيتً بيتيته تيتيتأهيالث خاص يتاث يف اإلمليتيتام بالقواعيتيتد الشيتيترعية،
إضيتيتافة إىل االطيتيتال عليتيتى العليتيتوم اإلنسيتيتانية ومعرفتهيتيتا حيتيتا ميكيتيتن اخليتيتروج بروييتيتة سيتيتديدة وحكيتيتم
شرعي راشد.
 .3إن فق يتيته التوق يتيتع يتش يتيتارك يف حتقي يتيتق أه يتيتداف دعيت يتوات االجته يتيتاد يف إع يتيتادة الت دي يتيتد يف الفق يتيته
وأحكام يتيته ،يف النظ يتيتر يف املناط يتيتات القدمي يتيتة لةحك يتيتام ،وفه يتيتم علله يتيتا وميت يتيتدى تناس يتيتبها م يتيتع ميت يتيتا
يس يتيتت د ،وفهمه يتيتا بش يتيتكل ص يتيتحيل ،وك يتيتذلك البع يتيتد ع يتيتن التقلي يتيتد ،وت يتيتأخر األحك يتيتام ال يتيتذي م يتيتن
املمكن أن يرتتب علييته خليتق فيتراغ فقهيتي ميتا بيتً احتياجيتات العبيتاد وعيتدم وجيتود أحكيتام فقهييتة
ت طيها.
 .2إن فقيتيته التوقيتيتع يعييتيتد التواصيتيتل بيتيتً الواقيتيتع واألحكيتيتام؛ مبراجعيتيتة أدوات تولييتيتد األحكيتيتام واالجتهيتيتاد
املعطليتيتة ،بق يترا ة جدييتيتدة للكلييتيتات وال يتربط بينهيتيتا وبيتيتً اجلزنييتيتات ال يت تكيتيتون يف حاجيتيتة لإلحليتيتاق
بكلي.
 .9إن فق يتيته التوق يتيتع يعي يتيتد النس يتيتق ب يتيتً املنظوم يتيتة التعبدي يتيتة ،والقانوني يتيتة ملس يتيترية احلي يتيتاة ،وب يتيتً الت يت يتريات
والتطورات ا انلة يف شا اجملاالت ،وخمتليتف مظاهرهيتا سيتوا يف القديتايا السياسيتية واالقتصيتادية
واالجتماعية واملالية ،والعالقات الدولية.
 .11إن فقه التوقع يساعد يف إجياد معايري دفيتف ميتن أوجيته اإلخيتتالف ،بتحقييتق منيتاط كليتي العيتدذ
واإلحسان.
 .11إن فقه التوقع مرتبط بازدهار ورقيتي األميتة اإلسيتالمية يف إعيتادة تصيتحيل مسيتارها وتقيتدمها كميتا
كانت ،باالستفادة من إرث املاضي ودراسيتة احلاضيتر وواقعيته ،واحتيتوا متطلباتيته وفهيتم مشيتكالته،
حا ميكن الوصوذ هبا إىل مستقبل راشد ا.
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التوصيات:
 -1ضيتيترورة املوانميتيتة بيتيتً نصيتيتوص ومقاصيتيتد األحكيتيتام الشيتيترعية ،ومراعيتيتاة متطلبيتيتات الواقيتيتع وعناصيتيتره،
برجرا الدراسات املوضوعية لواقع اجملتمعات اإلنسانية وحتقيق مناطات األحكام الشرعية اةققة
ملتطلبافا.
 -2تكني يت يتيتف اجله يت يتيتود الفقهي يت يتيتة واجله يت يتيتات املعني يت يتيتة يف عق يت يتيتد الن يت يتيتدوات وال يت يتيتدورات ال يت يت تط يت يتيترح أفك يت يتيتار
ومساهات فقهية تساعد على حتفيز اجلهود يف هذا امليدان.
 -3ضيتيترورة االهتميتيتام بالبيتيتاحنً واجملتهيتيتدين ورفيتيتع مسيتيتتوى تلقيتيتيهم للعليتيتوم الشيتيترعية ،واخليتيتروج هبيتيتم ميتيتن
اإلطار التلقيدي لصورة الفقيه الذي ينحصر يف جانب اإلملام بالعلوم الشرعية فقط ،إىل التعرف
عليتيتى العليتيتوم اإلنسيتيتانية يف خمتليتيتف اجمليتيتاالت س يتوا أكان يتت سياسيتيتية أو طبييتيتة أو  ،...ريتيتا يسيتيتاعد
املنزذ على املسانل املست ّدة.
الفقيه على سعة فهمه وعمق إدراكه للحكم ّ
 -1اسيتيتتعانة اجلهيتيتات الفقهييتيتة املعنييتيتة بأهيتيتل اخليتيتربة يف الواقيتيتع عليتيتى خمتليتيتف املسيتيتتويات ،كالسياسيتيتيً
والق يتيتانونيً ،وتك يتيتوين قاع يتيتدة رأي م يتيتن أه يتيتل ال يتيتدين والق يتيتانون والسياس يتيتة وبقي يتيتة التخصص يتيتات يف
مواجهة النوازذ واملست دات؛ للخروج بروية شرعية حلكم مستقبلي راشد.
 -5أهي يتيتة تق يتيتدو املزي يتيتد م يتيتن املؤلف يتيتات والبح يتيتوث يف ه يتيتذا الب يتيتاب الفقه يتيتي ،لكن يتيترة تن يتيتااره يف املص يتيتادر
الفقهية ومؤلفات الفقها  ،وععها ودراستها ،ألهية هذا النو من الفقه لكونه مرتبطاث مبتطلبات
هذا العصر وهو التقدم والتطور ،واليتذي يتطليتب النظيتر إىل املاضيتي لالسيتتفادة ميتن عيتربه ،ودراسيتة
احلاضر لفهم واقعه ،حا ميكن العبور إىل املستقبل وتصور مالحمه ،وهو ما حيققه هذا النو من
الفقه.
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فهرس اآليات
الرقم

الصفحة

اآلية
سورة البقرة

1

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

32

2

ﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳ

31

3

ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ

29

1

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

192

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾ ﭑ ﭒﭓﭔﭕ

5

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

219

ﯰﯱﯲﯳ

سورة آل عمراع
6

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ

39

3

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

129

2

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ

193

سورة المائدة
2

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

92

ﯛ ﯜﯝﯞ

9

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

191

سورة األنعام
11

ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

62

11

ﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ

31
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12

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

139

13

ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

152

11

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ

161

15

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

213

سورة التوبة
16

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ

22

سورة يونس
13

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ

11

12

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

32

سورة يوسف
19

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

16

21

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

131

21

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

131

سورة الحجر
22

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

165

23

ﮈﮉﮊ

211

21

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

سورة النحل
31

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ

25

165

ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

سورة اإلسراء
26

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
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ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

159

سورة الكهف
22

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

112

ﮢﮣ

29

131

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

سورة األنبياء
31

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

133

سورة النور
31

ﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺ

62

32

ﭾﭿﮀﮁﮂ

61

33

ﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺ

35

سورة النمل
31

139

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

سورة الروم
35

ب

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

سورة ل
36

25

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥﭦ ﭧ

سورة الزمر

33

ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭ

95

32

ﮩﮪ ﮫﮬﮭ

93

39

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ
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سورة الجاثية
11

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

32

سورة الحجرات
11

62

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

سورة المجادلة
12

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ

11

13

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

211

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

سورة الحشر
11

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

15

15

ﯡﯢﯣ

131

16

ﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

سورة الضحى
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فهرس األحاديث
الرقم

الصفحة

الحديث

1
2
3
1

ما أءر الدم وذكر اسم ا فكلوه ،ما يكن سن وال ظفر
امسعوا وأطيعوا ،فر ا عليهم ما محلوا ،وعليكم ما محلتم
ال تع لوا بالبلية قبل نزو ا ،ال ينفك املسملون وفيهم إذ هي نزلت
أ تري َّ
أن قومك ملا بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم

23
21
25
32

5
6
3
2
9

إي أريد التزويج ،ولوددت أنه تيسر يل امرأة صاحلة
تبارك الذي وسع مسعه كل شي  ،إي ألمسع كالم خولة بنت اعلبة
إي خشيت أن تكتب عليكم صالة الليل
إي أخشى أن يطوذ عليك الزمان ،وأن متل ،اقرأ به يف كل شهر
ال تربحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فال تربحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فال
تعينونا
إذا بويع خلليفتً فاقتلوا اآلخر منهما
قلت :فالشطر؟ قاذ :ال ،قلت :النلث ،قاذ :النلث والنلث كنري،إنك أن
تد وراتك أغنيا خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يف أيديهم
ال يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه
ال خيلون رجل بامرأة ،وال تسافرن امرأة إال ومعها حمرم
أبصروها فرن جا ت به أدعج عظيم اآلليتً فال أراه إال صدق عليها
احلالذ بً واحلرام بً وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه يف اإلمث
ال تزرموه! مث دعا بدلو من ما فصب عليه
ليق الكذاب الذي يصلل بً الناس ويقوذ خرياث وينمي خرياث؛
كان الطالق النالث على عهد رسوذ ا 
وأيب بكر وسنتً من خالفة عمر

39
11
16
13
13

11
11
12
13
11
15
16
13
12
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21
21
22
23
21
25
26
23
22
29
31
31
32
33
31
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أال أخربكم بأحبكم إيل وأقربكم م جلساث يوم القيامة
ما راه املسلمون فهو عند ا حسن
أكل متر خيرب هكذا ،ال تفعل ،بع اجلمع بالدراهم ،مث ابتع بالدراهم جنيبا
فرخآ له
أن رجالث سأذ الن  ،عن املباشرة للصانمَّ ،
إنه عاش الناس قبله وجرهبم
هو الطهور ماوه احلل ميتته
يا أبا ذر إي أراك ضعيفاث وإي أحب لك ما أحب لنفسي ال تأمرن على
أانً وال تولً ماذ يتيم
ال يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه
الولد للفراش ،وللعاهر احل ر
ءى الن  ،أن يبيع بعدكم على بيع بعض وال خيطب الرجل على خطبه
أخيه
إن ا نظر يف قلوب العباد ،فوجد قلب حممد  خري قلوب العباد
أن رجالث سأذ الن  ،عن املباشرة للصانم
العي السؤاذ
قتلوه قتلهم ا  ،أ يكن شفا ّ
إن الشيطان جيري من ابن ادم جرى الدم
الرضاعة حترم ما حترم الوالدة
إ ا الرضاعة من اجملاعة
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22
93
116
132
132
152
153
159
135
133
126
193
219
221
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دراسة تأصيلية

فهرس المراجع
المرجع

الرقم

المراجع العربية:
1

2
3

ابيتيتن األايتيتري ،أبيتيتو احلسيتيتن عليتيتي بيتيتن أيب الكيتيترم حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد ،أســد الغابــة ،د.ط ،دار

الفكر بريوت1119 ،هيت.

ابن العريب ،أبو بكر حممد بن عبد ا  ،أحكام القرآع ،حتقيق :علي حمميتد الب يتاوي،

دار اجليل -بريوت ،لبنان1112 ،هيت.

ابن املن ي ،زيد الدين املن ي بن عنميتان أسيتعد ،الممتـع فـي شـرح المقنـع ،حتقييتق:

عبد امللك بن عبد ا بن دهيش ،ط ،3مكتبة األسدي1121 ،هيت.
1

اب يتيتن الن يتيتار ،أب يتيتو البق يتيتا حمم يتيتد ب يتيتن أمح يتيتد ب يتيتن عب يتيتد العزي يتيتز ،ش ــرح الكوك ــب المني ــر،
بتحقيق :حممد الزحيلي ونزيه محاد ،ط ،2مكتبة العبيكان1112 ،هيت.

5

ابن بدران ،عبد القادر بن أمحد بن مصطفى ،المدال إلى مذهب اإلمام أحمد بن
حنبــل ،حتقييتيتق :د .عبيتيتد ا بيتيتن عبيتيتد اةسيتيتن الرتكيتيتي ،ط ،2مؤسسيتيتة الرسيتيتالة ،بيتيتريوت،

1111هيت.
6

ابيتن بطيتاذ أبيتيتو احلسيتن عليتيتي بيتن خليتيتف بيتن عبيتيتد املليتك ،شــرح صـحيح البخــاري البــن
بطال ،بتحقيق :أبو متيم ياسر بن إبراهيم ،ط ،2مكتبة الرشد -الرياض1123 ،هيت.

3

ابيتيتن تيمييتيتة ،أبيتيتو العبيتيتاس ،أمحيتيتد بيتيتن عبيتيتد احلليتيتيم بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم بيتيتن عبيتيتد ا  ،مجمــوع

2

ابيتيتن تيمييتيتة ،أبيتيتو العبيتيتاس ،أمحيتيتد بيتيتن عبيتيتد احلليتيتيم بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم ،الفتــاو الكبــر ،

الفتاو  ،د.ط ،جمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1116 ،هيت.
ط ،1دار الكتب العلمية1112 ،هيت،
9

ابيتيتن تيمييتيتة ،أبيتيتو العبيتيتاس ،أمحيتيتد بيتيتن عبيتيتد احلليتيتيم بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم ،بيــاع الــدليل علــى
بطالع التحليل ،حتقيق :فيحان بيتن شيتايل املطيتريي ،ط ،2مكتبيتة لينيتا للنشيتر والتوزييتع،
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11
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السعودية.

اب يتيتن ح يتيتر ،أب يتيتو الفد يتيتل أمح يتيتد ب يتيتن عل يتيتي ب يتيتن حمم يتيتد ب يتيتن أمح يتيتد ،اإلص ــابة ف ــي تميي ــز
الصحابة ،بتحقيق :علي حممد الب اوي ،ط ،1دار اجليل1112 ،هيت.

11

ابيتيتن ح يتيتر ،شيتيتهاب ال يتيتدين أمحيتيتد بيتيتن عليتيتي ب يتيتن حمميتيتد ،ف ــتح الب ــاري ش ــرح ص ــحيح
البخاري ،بتحقيق :عبد العزيز بن عبيتد ا بيتن بيتاز وحميتب اليتدين اخلطييتب ،د.ط ،دار
الفكر ،د.ت.

12
13
11
15

ابن حزم ،أبيتو حمميتد عليتي بيتن أمحيتد بيتن سيتعيد ،المحلـى باآلثـار ،د.ط ،دار الفكيتر –

بريوت ،د.ت.

ابيتيتن حيتيتزم ،أبيتيتو حمميتيتد ،عليتيتي بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن سيتيتعيد ،األحك ــام ف ــي أص ــول األحك ــام،
بتحقيق :الشيخ أمحد حممد شاكر ،د.ط ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،د.ت.

ابيتيتن خليتيتدون ،عبيتيتد اليتيترمحن بيتيتن حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد ،تــاريخ ابــن الــدوع ،حتقييتيتق :خلييتيتل
شحادة ،ط ،2دار الفكر ،بريوت1112 ،هيت.

ابيتيتن خلكيتيتان ،أبيتيتو العبيتيتاس مشيتيتق اليتيتدين أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتد بيتيتن أيب بكيتيتر ،وفيــات األعيــاع
وأنباء أبناء الزماع ،حتقيق :إحسان عباس ،د.ط ،دار صادر -بريوت1911 ،م.

16

ابن رجب ،أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد ،يل طبقات الحنابلة ،د.ط ،د.ت.

13

ابن رجب ،أبو الفرج ،عبد الرمحن بن أمحد ،جامع العلوم والحكم ،ط ،1دار املعرفة

12
19
21

– بريوت1112 ،هيت.

ابن سيده ،ابو احلسن علي بن إمساعيل ،المحكم والمحيط األعظم ،بتحقييتق :عبيتد
احلميد هنداوي،د.ط ،دار الكتب العلمية-بريوت2111 ،م.

ابن عابيتدين ،حمميتد أميتً بيتن عميتر بيتن عبيتد العزييتز ،رد المحتـار علـى الـدر المختـار،

ط  ،1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1121 ،هيت.

ابيتيتن عابيتيتدين ،حمميتيتد أميتيتً بيتيتن عميتيتر بيتيتن عبيتيتد العزييتيتز ،مجمــوع رســائل ابــن عابــدين،
د.ط،د.ت.
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21
22
23

21
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ابيتيتن عاش يتيتور ،حمم يتيتد الط يتيتاهر ،مقاص ــد الشـ ـريعة اإلس ــالمية ،بتحقي يتيتق :حمم يتيتد الط يتيتاهر
امليساوي ،ط ،1مكتبة البصانر لإلنتاج العلمي.

ابيتيتن عاش يتيتور ،حمم يتيتد الط يتيتاهر ،مقاص ــد الشـ ـريعة اإلس ــالمية ،بتحقي يتيتق :حمم يتيتد الط يتيتاهر

امليساوي ،ط ،1مكتبة البصانر لإلنتاج العلمي.

ابيتيتن عبيتيتد اليتيترب ،أبيتيتو عميتيتر يوسيتيتف بيتيتن عبيتيتد ا  ،التمهيــد ،بتحقييتيتق :مصيتيتطفى بيتيتن أمحيتيتد

العلوي ،حممد عبد الكبري البكري ،د.ط ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسيتالمية –
امل رب1323 ،هيت.
ابن فارس ،أبو احلسً أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،بتحقيق :عبد

السالم حممد هارون ،طبعة احتاد الكتاب العرب1123 ،هيت.
25
26

23
22
29

31

ابن قاضي شهبة ،أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر ،طبقات الشافعية ،حتقيق :د.
احلافظ عبد العليم خان ،ط ،1عا الكتب – بريوت1113 ،ه.
ابن قدامة ،أبو حمميتد ،عبيتد ا بيتن أمحيتد بيتن حمميتد ،وعبيتد اليترمحن بيتن حمميتد بيتن أمحيتد،
المغني مع الشرح الكبيـر ،حتقييتق :حمميتد رشيتيد رضيتا ،ط ،2مطبعيتة املنيتار ومكتبتهيتا،

1313هيت.

ابيتيتن قداميتيتة ،موفيتيتق اليتيتدين ،عبيتيتد ا بيتيتن أمحيتيتد ،روضــة الناضــر ،بتحقييتيتق :اليتيتدكتور عبيتيتد

العزيز عبد الرمحن السعيد ،ط ،2جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الرياض1399 ،هيت.

ابن قدامه ،أبو حممد موفق الدين عبيتد ا بيتن أمحيتد بيتن حمميتد ،المغنـي ،د.ط ،مكتبيتة

القاهرة ،د.ت1322 ،هيت.

ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر أيوب ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،بيتاب:

ال جيوز للمف تتبع احليل اةرمة ،حتقيق :طه عبد اليتر وف سيتعد ،دار اجلييتل ،بيتريوت،
1933م.
ابيتيتن قيتيتيم اجلوزييتيتة ،حمميتيتد بيتيتن أيب بكيتيتر بيتيتن أييتيتوب ،عــدة الصــابرين و ايــرة الشــاكرين،

ط ،3دار ابن كنري ،دمشق ،بريوت1119 ،هيت.
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31
32
33

دراسة تأصيلية

ابيتيتن قيتيتيم اجلوزييتيتة ،حمميتيتد بيتيتن أيب بكيتيتر بيتيتن أييتيتوب ،مــدارج الســالكين ،بتحقييتيتق :حمميتيتد
حامد الفقي ،ط ،2دار الكتاب العريب – بريوت1393 ،هيت.

ابيتيتن كنيتيتري ،أبيتيتو الفيتيتدا إمساعييتيتل بيتيتن عميتيتر بيتيتن كنيتيتري القرشيتيتي ،البدايــة والنهايــة ،حتقييتيتق:

علي شريي ،ط ،1دار إحيا الرتاث العريب1112 ،هيت.

ابيتيتن كنيتيتري ،أبيتيتو الفيتيتدا إمساعييتيتل بيتيتن عميتيتر ،تفس ــير الق ــرآع العظ ــيم ،بتحقييتيتق :حمم يتيتد

حسً مشق الدين،ط ،1دار الكتب العلمية -بريوت1119 ،هيت.
31

ابيتيتن ماجيتيته ،أبيتيتو عبيتيتد ا حمميتيتد بيتيتن يزييتيتد القيتيتزوي  ،ســنن ابــن ماجــه ،بتحقييتيتق :شيتيتعيب

األرنؤوط – عادذ مرشد – حممد كامل قره بللي – عبد اللطيف حرز ا  ،ط ،1دار
الرسالة العلمية1131 ،هيت.
35

ابيتيتن منظيتيتور ،أبيتيتو الفديتيتل ،حمميتيتد بيتيتن مكيتيترم بيتيتن عليتيتي ،مختصــر تــاريخ دمشــق البــن

عساكر ،بتحقييتق :روحييتة النحيتاس ،رييتاض عبيتد احلمييتد ميتراد ،حمميتد مطييتع ،ط ،1دار
الفكر للطباعة والتوزيع والنشر1112 ،هيت.
36

ابن منظور ،أبو الفدل ،حمميتد بيتن مكيترم ،لسـاع العـرب ،ط ،1دار صيتادر -بيتريوت،

33

ابيتيتن جنيتيتيم ،زييتيتن اليتيتدين بيتيتن إب يتراهيم بيتيتن حمميتيتد ،األش ــباه والنظ ــائر ،ط ،1دار الكتيتيتب

د.ت.

32
39

العلمية – بريوت1119 ،هيت.

ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بيتن حمميتد ،البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق ،د.ط،
دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت.

ابن هشام ،أبو حممد عاذ اليتدين بيتن يوسيتف بيتن أمحيتد ،أوضـح المسـالك إلـى ألفيـة

ابن مالك ،ط ،5دار اجليل -بريوت1939 ،م.
11
11

أب يتيتو أمام يتيته ،نيت يتوار ب يتيتن الش يتيتلي ،إص ــالح الفك ــر الفقه ــي ،رؤي ــة معاص ــرة ،د.ط ،دار
السالم ،القاهرة1132 ،ه.

أب يتيتو داود :س يتيتليمان ب يتيتن األش يتيتعث ب يتيتن إس يتيتحاق ،س ــنن أب ــي داود ،بتحقي يتيتق :ش يتيتعيب
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12

دراسة تأصيلية

األرنؤوط ،حممد كامل قره بللي ،ط ،1دار الرسالة العاملية1131 ،هيت.

أبيتيتو زهيتيترة ،حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن مصيتيتطفى بيتيتن أمحيتيتد ،مالــك حياتــه وعصــره -وآراؤه
الفقهية ،ط ،2دار الفكر العريب1952 ،م.

13
11
15
16
13

أمحد لطفي أمحد ،التلقيح الصناعي -بين أقوال األطبـاء وآراء الفقهـاء ،ط ،1دار
الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية2116 ،م.

األزهري ،أبو منصور ،حممد بن أمحد ،تهـذيب اللغـة ،ط ،1دار إحييتا اليترتاث العيتريب
– بريوت2111 ،م.

اإلسيتيتنوي ،عبيتيتد اليتيترحيم بيتيتن احلسيتيتن بيتيتن عليتيتي ،نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول،
ط ،1دار الكتب العلمية-بريوت -لبنان1121 ،هيت.

اإلمام أمحد ،ابن حنبل ،أبو عبد ا أمحد بن حممد ،مسند اإلمام أحمد بـن حنبـل،

بتحقيق :شعيب األرنؤوط -عادذ مرشد واخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة1121 ،هيت.

اإلمام مالك بن أنق بن مالك ،موطأ اإلمام مالك ،بتحقيق :بشار عواد معيتروف –
حممود خليل ،ط بدون ،مؤسسة الرسالة1112 ،هيت.

12

اإلمام مالك ،مالك بيتن أنيتق بيتن ماليتك ،المدونـة ،بيتاب اجلزييتة ،دار الكتيتب العلمييتة،
ط1115 ،1هيت.

19

اإلميتيتام مسيتيتلم ،أبيتيتو احلسيتيتن ،مسيتيتلم بيتيتن احل يتيتاج ،صــحيح مســلم ،بيتيتاب :طاعيتيتة األميترا
وإن منعيت يتوا ،..بتحقي يتيتق :حمم يتيتد فيت يتؤاد عب يتيتد الب يتيتاقي ،د.ط ،دار إحي يتيتا اليت يترتاث الع يتيتريب-
بريوت ،د.ت.

51

أمام يتيته ،ع يتيتدنان حمم يتيتد ،التجديـ ــد فـ ــي الفكـ ــر اإلسـ ــالمي ،ط ،1دار اب يتيتن اجليت يتيتوزي،

51

1121هيت.
اآلم يتيتدي ،أب يتيتو احلس يتيتن س يتيتيد ال يتيتدين عل يتيتي ب يتيتن أيب عل يتيتي ب يتيتن حمم يتيتد ب يتيتن س يتيتا النعل يتيت،،

اإلحكـ ــام فـ ــي أصـ ــول األحكـ ــام ،بتحقييت يتيتق :عبيت يتيتد اليت يتيترزاق عفيفيت يتيتي ،د.ط ،املكتيت يتيتب

اإلسالمي ،بريوت-لبنان ،د.ت.
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52

دراسة تأصيلية

األندلسيتيتي  ،أبيتيتو حييتيتان ،حمميتيتد بيتيتن يوسيتيتف بيتيتن عليتيتي بيتيتن يوسيتيتف،البحــر المحــيط فــي
التفسير ،حتقيق :صدقي حممد عيل ،دار الفكر ،بريوت ،ط1121 ،هيت.

53

األنصاري ،فريد ،المصطلح األصولي عند الشاطبي،ط1121 ،1هيت.

51

األنصيت يتيتاري ،فرييت يتيتد ،المصـ ــطلح األصـ ــولي عنـ ــد الشـ ــاطبي،ط ،1معهيت يتيتد الدراسيت يتيتات

55

56
53

األصولية واملعهد العايل للفكر اإلسالمي1121 ،هيت.

البخاري ،أبو عبد ا  ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخـاري ،بيتاب :إذا أصيتاب قيتوم
غنيميتيتة ،فيتيتذبل بعديتيتهم ،..بتحقييتيتق :حمميتيتد زهيتيتري بيتيتن ناصيتيتر الناصيتيتر ،ط ،1دار طيتيتوق
الن اة1122 ،هيت.

الربهاي ،حممد هشيتام ،سـد الـذرائع فـي الشـريعة اإلسـالمية ،ط ،1مطبعيتة الرحييتاي-

بريوت1116 ،هيت.

الربي ،حممد بن أيب بكر االنصاري التلمسيتاي ،الجـوهرة فـي نسـب النبـي وأصـحابه
العشرة ،د.ط ،د.ت.

52
59
61
61

البيتيتزدوي ،عبيتيتد العزييتيتز بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتد،كشــف األســرار شــرح أصــول البــزدوي،
حتقيق :عبد ا حممود حممد عمر،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1112 ،1هيت.

بلتاجي ،د .حممد ،مـنهج عمـر بـن الخطـاب فـي التشـريع ،رسيتالة ماجسيتتري ،د.ط،

دار الفكر العريب1931 ،م.

البلدحي ،أبو الفدل عبد ا بن حممود بن ميتودود ،االاتيـار لتعليـل المختـار ،علييته
تعليقات للشيخ حممود أبو دقيقة ،د.ط ،مطبعة احلل -،القاهرة1356 ،هيت.

البهو  ،منصور بن يونق بيتن صيتالح اليتدين،كشـاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع،د.ط،
دار الكتب العلمية ،د.ت.

62
63

بول يتيتوز ،حمم يتيتد ،تربيـ ــة ملكـ ــة االجتهـ ــاد م ــن اـ ــالل بداي ــة المجتهـ ــد البـــن رشـ ــد،

د.ط،رسالة دكتوراه.2113-2116 ،

البيهقيتيتي ،أمحيتيتد بيتيتن احلسيتيتً بيتيتن عليتيتي بيتيتن موسيتيتى ،الســنن الكبــر للبيهقــي ،بتحقييتيتق:
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61

65

دراسة تأصيلية

حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية -بريوت1121 ،هيت.

التسيتيتويل ،أب يتو احلسيتيتن عليتيتي بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم بيتيتن عليتيتي ،البهجــة فــي شــرح التحفــة،
بتحقي يتيتق :حمم يتيتد عبيت يتيتد الق يتيتادر ش يتيتاهً ،ط ،1دار الكت يتيتب العلمي يتيتة ،لبن يتيتان -ب يتيتريوت،
1112ه.
التفتازاي ،سعد الدين مسعود بن عمر ،شرح التلويح علـى التوضـيح ،ط.د ،مكتبيتة

صبيل مبصر ،ت.د.
66

يتريب بيتيتن حمميتيتد ،الفكــر الســامي فــي تــاريخ الفقــه
النعيتيتال ،،حمميتيتد بيتيتن احلسيتيتن بيتيتن العيت ّ

63

اجليتيتوهري ،أبيتيتو نصيتيتر ،إمساعييتيتل بيتيتن محيتيتاد ،الصــحاح فــي اللغــة ،بتحقييتيتق :أمحيتيتد عبيتيتد

اإلسالمي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان1116 ،هيت.

62

ال فور عطار ،ط ،1دار العلم للماليً  -بريوت1113 ،هيت.

اجلوي  ،أبو املعايل عبد امللك بن عبد ا بن يوسيتف ،البرهـاع ،بتحقييتق :صيتالح بيتن

حممد عويدة ،ط ،1دار الكتب العلمية – بريوت1112 ،هيت.
69

اجليتيتوي  ،عبيتيتد املليتيتك بيتيتن عبيتيتد ا بيتيتن يوسيتيتف بيتيتن حمميتيتد ،غيــاث األمــم فــي التيــاث

الظلم ،بيتاب صيتفات املفيت  ،حتقييتق :عبيتد العظيتيم اليتديب ،مكتبيتة إميتام احليترمً ،ط،2
1111هيت.
31

احلموي ،أبو العباس ،أمحد بن حممد مكيتي ،غمـز عيـوع البصـائر فـي شـرح األشـباه

31

احلميتوي ،أبيتو عبيتد ا ييتاقوت بيتن عبيتيتد ا الروميتي ،معجـم البلـداع ،ط ،2دار صيتيتادر

والنظائر ،ط ،1دار الكتب العلمية1115 ،هيت.

32

– بريوت1995 ،م.

محيد ،صاو بن عبيتد ا  ،رفـع الحـرج فـي الشـريعة اإلسـالمية ضـوابطه وتطبيقاتـه،

رسالة دكتوراه1111 ،هيت.
33

اخلرانطي ،أبو بكر ،حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر ،اعتالل القلوب،
باب :ذكر أميتاي أهيتل ا يتوى ،حتقييتق :محيتدي اليتدمرداش ،ط ،2الناشيتر :نيتزار مصيتطفى
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31
35

دراسة تأصيلية

الباز -مكة املكرمة1121 ،هيت.

اخلرشيتيتي ،حمميتيتد بيتيتن عبيتيتد ا  ،ش ــرح مختص ــر الي ــل ،د.ط ،دار الفكيتيتر للطباعيتيتة –
بريوت ،د.ت.

اخلطييتيتب الب يتيتدادي ،أبيتيتو بكيتيتر أمحيتيتد بيتيتن عليتيتي بيتيتن اابيتيتت ،الفقيــه والمتفقــه ،بتحقييتيتق:
عادذ بن يوسف العزازي ،د.ط ،دار ابن اجلوزي -السعودية1113 ،هيت.

36

اليتيتدارمي ،أبيتيتو حمميتيتد عبيتيتد ا بيتيتن عبيتيتد اليتيترمحن بيتيتن الفديتيتل بيتيتن َهب يترام ،ســنن الــدارمي،

33

اليتيتدري  ،حمميتيتد فتحيتيتي ،بحــوث مقارنــة فــي الفقــه اإلســالمي ،ط ،2مؤسسيتيتة الرسيتيتالة

بتحقييتيتق :حسيتيتً سيتيتليم أسيتيتد اليتيتداراي ،ط ،1دار امل يت للنشيتيتر والتوزييتيتع -الس يتيتعودية،
1112هيت.

32
39
21
21

22
23

ناشرون1129 ،هيت.

الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر ،بتحقييتق:
حممد عليش ،د.ط ،دار الفكر – بريوت ،د.ت.

الدهلوي ،امحد بن عبد اليترحيم ،حجـة ا البالغـة ،بتحقييتق :سيتيد سيتابق ،د.ط ،دار

الكتب احلدينة ،القاهرة.

الذهب ،حسً بن سيتا بيتن عبيتد ا  ،مـآالت األفعـال وأثرهـا فـي تغييـر األحكـام،
د.ط ،رسالة ماجستري1991 ،م.

اليتيتذه ،،مشيتيتق اليتيتدين أبيتيتو عبيتيتد ا حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد ،ســير أعــالم النــبالء ،بتحقييتيتق:
جموعيت يتيتة ميت يتيتن اةققيت يتيتً برش يت يتراف الشيت يتيتيخ شيت يتيتعيب األرنيت يتيتاووط،ط ،3مؤسسيت يتيتة الرسيت يتيتالة،
1115هيت.
اليترازي ،حمميتد بيتيتن أيب بكيتر بيتيتن عبيتد القيتيتادر ،مختـار الصــحاح ،حتقييتيتق :حمميتود خيتيتاطر،
مكتبة لبنان ناشرون -بريوت .311/1،ط1115ه.

الزبييتيتدي ،أبيتيتو الفيتيتيض حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد بيتيتن اليتيترزاق احلسيتيتي  ،تــاج العــروس ،ميتيتادة رتيتيتق،
د.ط ،دار ا داية ،د.ت.

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

233

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

21
25

دراسة تأصيلية

الزحيلي ،حممد مصيتطفى ،أصول الفقه اإلسالمي ،ط ،1دار الفكيتر للطباعيتة والتوزييتع
والنشر ،دمشق1116 ،هيت.

الزحيلي ،حممد مصيتطفى ،القواعد الفقهية وتطبيقاتهـا فـي المـذاهب األربعـة ،ط،1
دار الفكر ،دمشق1123 ،هيت.

26

الزرقا ،مصطفى أمحد ،المدال الفقهي العام،ط ،1دار القلم – دمشق1112 ،هيت.

23

الزركشي ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد ا  ،البحر المحـيط فـي أصـول الفقـه،

22

بتحقيق :د .حممد حممد تامر ،د .ط ،دار الكتب العلمية -بريوت1121 ،هيت.

الزركشي ،بدر الدين حممد بيتن عبيتد ا  ،المنثـور فـي القواعـد ،ط ،2وزارة األوقيتاف
الكويتية1115 ،هيت.

29
91

الزركل يتيتي ،خ يتيتري ال يتيتدين ب يتيتن حمم يتيتود ب يتيتن حمم يتيتد ،األع ــالم ،ط ،15دار العل يتيتم للمالي يتيتً،
.2112

زهرة ،حممد املرسي ،اإلنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشـرعية ،د.ط،

مطبوعات جامعة الكويت1991 ،م.
91

الزواوي ،درييتد ،منهجية الفتو فـي المدرسـة المالكيـة األندلسـية:اإلمـام الشـاطبي

نمو ج ،رسالة ماجستري.
92
93

زييتدان ،عبيتد الكيترو ،الــوجيز فـي أصـول الفقــه ،ط ،6مؤسسيتة قرطبيتة للطباعيتة والنشيتيتر
والتوزيع1923 ،م.

س يتيتانو ،قط يتيتب مص يتيتطفى ،أدوات النظـ ــر االجته ــادي المنشـــود ف ــي ضـ ــوء الواقـ ــع
المعاصر ،ط ،1دار الفكر املعاصر ،بريوت1121 ،ه.

91
95

السبكي ،تاج الدين ،عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكايف ،األشباه والنظائر ،ط،1
دار الكتب العلمية1111 ،هيت.

السرخسيتيتي ،أيب بكيتيتر حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن أيب سيتيتهل ،المبســوط ،د.ط ،دار املعرفيتيتة –
بريوت1111 ،هيت.
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96
93
92

دراسة تأصيلية

السرخسيتيتي ،أيب بكيتيتر حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن أيب سيتيتهل،أصــول الفقــه ،ط ،1دار الكتيتيتاب
العلمية -بريوت-لبنان1111،هيت.

سيتيتالمة ،زييتيتاد ،أطفــال األنابيــب بــين العلــم والشــريعة ،د.ط ،اليتيتدار العربييتيتة للعليتيتوم،

األردن1991 ،هيت.

السنوسي ،عبد الرمحن بن معميتر ،اعتبار المآالت ومراعـاة نتـائج التصـرفات ،ط،1

دار ابن اجلوزي1121 ،هيت.

99

السيتيتيوطي،عبد اليتيترمحن بيتيتن أيب بكيتيتر بيتيتن حمميتيتد  ،األشــباه والنظــائر ،ط ،1دار الكتيتيتب
العلمية – بريوت1113 ،هيت.

 111الشيتيتاط ،،أبيتيتو اسيتيتحاق إبيتراهيم بيتيتن موسيتيتى بيتيتن حمميتيتد ،االعتصــام ،بتحقييتيتق :سيتيتليم بيتيتن
عيد ا اليل ،ط ،1دار ابن عفان – السعودية1112 ،هيت.

 111الشاط ،،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد ،الموافقات ،باب :مقدمة اةقق،
حتقيق :مشهور بن حسن اذ سلمان ،دار بن عفان ،ط1113 ،1هيت.
 112الشافعي ،أبو عبيتد ا حمميتد بيتن إدرييتق ،الرسـالة ،حتقييتق :أمحيتد شيتاكر ،ط ،1مكتبيتة
احلل ،،مصر1352 ،هيت.

 113الشيتربي  ،مشيتيتق اليتيتدين حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد اخلطييتيتب ،مغنــي المحتــاج ،ط ،1دار الكتيتيتب
العلمية1115 ،هيت.

 111الشنقيطي ،حممد بن حممد املختار ،أحكـام الجراحـة الطبيـة واآلثـار الطبيـة المترتبـة
عليها ،ط ،2مكتبة الصحابة – جدة1115 ،هيت.
 115الشيتيتوكاي ،حمميتيتد بيتيتن عليتيتي بيتيتن حمميتيتد ،إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم
األصول ،بتحقيق :الشيخ أمحد عزو عناية ،ط ،1دار الكتاب العريب1119 ،هيت.

 116الش يتيتيخ س يتيتابق ،د .س يتيتيد ،فقـ ــه السـ ــنة ،ط ،1دار الفك يتيتر للنش يتيتر والطباع يتيتة والتوزي يتيتع،
1113ه.

 113الص يتيتاوي ،أمح يتيتد ب يتيتن حمم يتيتد ،حاشـ ــية الصـ ــاوي علـ ــى الشـ ــرح الصـ ــغير ،د.ط ،دار
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املعارف ،د.ت.

 112الصاوي ،د .صالح ،الثوابت والمتغيـرات فـي مسـيرة العمـل اإلسـالمي المعاصـر،
ط1131 ،1هيت.

 119الصيتيتنعاي ،أبيتيتو بكيتيتر عبيتيتد اليتيترزاق بيتيتن هيتيتام ،مصــنف عبــد الــرزاق ،بتحقييتيتق :حبييتيتب
الرمحن األعظمي ،ط ،2املكتب اإلسالمي -بريوت1113 ،هيت.

 111الصنعاي ،حمميتد بيتن إمساعييتل ،إرشـاد النقـاد إلـى تيسـير االجتهـاد ،بتحقييتق :صيتالح
الدين مقبوذ أمحد ،د.ط ،الدار السلفية – الكويت1115 ،هيت.

 111الديتيتوحيي ،أمحيتيتد بيتيتن عبيتيتد ا بيتيتن حمميتيتد ،بحــث :ضــوابط االجتهــاد فــي المعــامالت
الماليــة المعاصــرة ،د.ط ،املؤسسيتيتات املالييتيتة اإلسيتيتالمية  -امل يتؤمتر العلميتيتي الرابيتيتع عشيتيتر
السنوي ،د.ت.

 112ضيتيتيا اليتيتدين املصيتيتري ،خلييتيتل بيتيتن إسيتيتحاق بيتيتن موسيتيتى ،مختصــر اليــل ،حتقييتيتق :أمحيتيتد
جاد ،ط ،1دار احلديث ،القاهرة1126 ،هيت.
 113العيتيتاي ،عبيتيتد القيتيتادر بيتيتن ميتيتال حيتيتويش السيتيتيد حمميتيتود اذ غيتيتازي ،بيــاع المعــاني ،ط،1
مطبعة الرتقي -دمشق1322 ،هيت.

 111عبد الوهاب ،علي ععيتة حمميتد ،المـدال إلـى دراسـة المـذاهب الفقهيـة ،ط ،2دار
السالم ،القاهرة1122 ،هيت.

 115العز بن عبيتد السيتالم ،أبيتو حمميتد عيتز اليتدين عبيتد العزييتز ،قواعـد األحكـام فـي مصـالح
األنــام ،راجعيتيته وعليتيتق علييتيته :طيتيته عبيتيتد اليتيترووف سيتيتعد ،د.ط ،مكتبيتيتة الكلييتيتات األزهرييتيتة،
القاهرة1111 ،هيت.

 116العسيتيتري ،حمميتيتد نصيتيتيف ،الفكــر المقاصــدي عنــد اإلمــام مالــك ،ط ،1دار احليتيتديث
ومركز الرتاث املعريف2112 ،م.

 113العنيتيتزي ،سيتيتعود بيتيتن مليتيتوح ،ســد الــذرائع عنــد اإلمــام ابــن قــيم الجوزيــة وأثــره فــي
ااتيارته الفقهية ،ط ،1الدار األارية ،عمان ،األردن1122،هيت.
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 112العي  ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى ،البناية شرح الهداية ،ط ،1دار الكتيتب
العلمية -بريوت1121،هيت.

 119ال يتزايل ،أبيتيتو حاميتيتد حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد ،أســاس القيــاس ،حتقييتيتق :فهيتيتد السيتيتدحان ،ط،1
مكتبة العبيكان ،د.ت.

 121ال يتزايل ،أبيتيتو حاميتيتد حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد ،المستصــفى ،بتحقييتيتق :حمميتيتد عبيتيتد السيتيتالم عبيتيتد
الشايف ،ط ،1دار الكتب العلمية -بريوت1113 ،هيت.

 121ال يتزايل ،أبيتيتو حاميتيتد حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد ،الوســيط ،بتحقييتيتق :أمحيتيتد حمميتيتود إب يتراهيم ،حمميتيتد
حممد تامر ،ط ،1دار السالم – القاهرة1113 ،هيت.

 122ال زايل ،أيب حامد ،حممد بن حممد بن حمميتد ،فضائح الباطنية ،بتحقييتق :عبيتد اليترمحن
بدوي ،د.ط ،مؤسسة دار الكتب النقافية – الكويت ،د.ت.

 123غنيتيتاو ،محم ــد نبي ــل ،قض ــايا فقهي ــة معاص ــرة ، 1( ،د.ط ،جامعيتيتة املدينيتيتة العاملي يتيتة،
د.ت.
 121الفريوز ابادي ،أبو طاهر حممد بن يعقوب بن حمميتد بيتن إبيتراهيم بيتن عميتر ،جيتد اليتدين
الشيتريازي  ،بصــائر وي التمييــز فــي لطــائف الكتــاب العزيــز ،بتحقييتيتق :حمميتيتد عليتيتي
الن ار ،د.ط ،اجمللق األعلى للشؤون اإلسالمية -جلنة إحيا الرتاث1116 ،هيت.

 125الفريوزابادي ،حممد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،د.ط ،د.ت.

 126الفي يتيتومي ،أب يتيتو العب يتيتاس ،أمح يتيتد ب يتيتن حمم يتيتد ب يتيتن عل يتيتي ،المص ــباح المني ــر ،د.ط ،املكتب يتيتة
العلمية -بريوت ،د.ت.

 123القيت يتيتاري ،أبيت يتيتو احلسيت يتيتن عليت يتيتي بيت يتيتن سيت يتيتلطان حمميت يتيتد ،مرقـ ــاة المفـ ــاتيح شـ ــرح مشـ ــكاة
المصابيح ،ط ،1دار الفكر ،بريوت – لبنان1122 ،هيت.
 122الق يترايف ،أب يتيتو العب يتيتاس أمح يتيتد ب يتيتن إدري يتيتق ب يتيتن عب يتيتد ال يتيترمحن ،ال ــذايرة ،بتحقي يتيتق :حمم يتيتد
ح ي ،د.ط ،دار ال رب – بريوت1991 ،م.

 129القرايف ،أبو العبيتاس ،أمحيتد بيتن إدرييتق بيتن عبيتد اليترمحن ،الفـروق ،د.ط ،عيتا الكتيتب،
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د.ت.

 131القرايف ،أبو العباس ،أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن ،شـرح تنقـيح الفصـول ،حتقييتق:
طه عبد الرووف سعد ،ط ،1شركة الطباعة الفنية ،املتحدة ،ط1393 ،1هيت.

 131القرضيتيتاوي ،يوسيتيتف عبيتيتد ا  ،الحــالل والحــرام فــي اإلســالم ،د.ط ،مكتبيتيتة وهبيتيتة،
القاهرة ،د.ت.

 132القرضيت يتيتاوي ،يوسيت يتيتف عبيت يتيتد ا  ،السياسـ ــة الشـ ــرعية فـ ــي ضـ ــوء نصـ ــول الش ـ ـريعة
ومقاصدها ،ط ،1مكتبة وهبة – القاهرة1992 ،م.
 133القرضيتيتاوي ،يوسيتيتف عبيتيتد ا  ،الفتــو بــين االنضــباط والتســيب ،ط ،1دار الصيتيتحوة
للنشر والتوزيع -القاهرة.

 131القرضيتيتاوي ،يوسيتيتف حمميتيتد ،الرســول والعلــم ،ط ، 3الشيتيتركة املتحيتيتدة للنشيتيتر والتوزييتيتع،
2112م.

 135القيتيترط ،أبيتيتو الولييتيتد ،حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتد ،بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد،
كتاب القصاص ،د.ط ،دار احلديث -القاهرة1125 ،هيت.

 136القيتيترط ،،أبيتيتو الولييتيتد ،حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن رشيتيتد ،البيــاع والتحصــيل ،بتحقييتيتق :حمميتيتد
ح ي واخرون ،ط ،2دار ال رب اإلسالمي ،بريوت – لبنان1112 ،هيت.
 133القيتيترط ،،أبيتيتو الولييتيتد ،حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد ،بيتيتن رشيتيتد ،المقــدمات الممهــدات ،ط ،1دار
ال رب اإلسالمي1112 ،هيت.
 132الق يتيترط ،،أب يتيتو عب يتيتد ا  ،حمم يتيتد ب يتيتن أمح يتيتد ب يتيتن أيب بك يتيتر ب يتيتن ف يتيترح األنص يتيتاري ،الج ــامع
ألحك ــام الق ــرآع ،حتقييتيتق :هشيتيتام مسيتيتري البخيتيتاري ،دار عيتيتا الكتيتيتب ،املمكليتيتة العربي يتيتة
السعودية1123 ،هيت.
 139القيتيتزوي  ،زكرييتيتا بيتيتن حمميتيتد ب يتيتن حمميتيتود ،آث ــار ال ــبالد وأاب ــار العب ــاد ،ط ،ب يتيتدون ،دار
صادر -بريوت ،د.ت.

 111الكاساي ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد ،بدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع ،ط،2
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دار الكتب العلمية1116 ،هيت.

 111الكت ،،حممد بن شاكر ،فوات الوفيات ،حتقيق:إحسان عبيتاس ،ط ،1دار صيتادر-
بريوت1933،م،

 112املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبييتب ،الحاوي في فقه الشافعي،
ط ،1دار الكتب العلمية1111 ،هيت.

 113جم يتيتع الل يتيتة العربي يتيتة بالق يتيتاهرة ،المعج ــم الوس ــيط ،ت يتيتأليف :إبيت يتراهيم مص يتيتطفى ،أمح يتيتد
الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد الن ار ،د.ط ،دار الدعوة ،د.ت.

 111خمليتيتوف ،حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد بيتيتن عميتيتر ،شــجرة النــور الزكيــة فــي طبقــات المالكيــة ،عليتيتق
عليه :عبد اجمليد خيايل ،ط ،1دار الكتب العلمية -لبنان1121 ،هيت.
 115امليتيترداوي ،أبيتيتو احلسيتيتن عليتيتي بيتيتن سيتيتليمان ،التحبيــر فــي شــرح التحريــر ،حتقييتيتق :عبيتيتد
الرمحن اجلربين ،عوض القري ،أمحد السراح ،ط ،1مكتبة الراشد ،الرياض1121 ،هيت.
 116مصطفى ،السباعي ،السنة ومكانتها في التشريع ،د.ط ،دار الوراق للنشر والتوزييتع،
د.ت.

 113املقيتيتري ،أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتد ،نفــح الطيــب مــن غصــن األنــدلس الرطيــب ،بيتيتاب "تعلييتيتق
للمقري والباعوي" ،حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر  -بريوت.1962 ،

 112ميتيتال خسيتيترو ،حمميتيتد بيتيتن فراميتيترز بيتيتن عليتيتي ،مــرآه األصــول فــي شــرح مرقــاه الوصــول،
د.ط ،د.ت.

 119ملحم ،حممد هام عبيتد اليترحيم ،تأصـيل فقـه األولويـات؛ دراسـة مقاصـدية تحليليـة،
ط ،2دار العلوم للنشر والتوزيع ،عمان2112 ،م.

 151املهنا ،إبراهيم بن مهنا بن عبد ا  ،سد الذرائع عند شيخ اإلسالم بن تيمية ،ط،1
دار الفديلة1121 ،هيت.

 151مييتيتارة ،أبيتيتو عبيتيتد ا  ،حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتد ،اإلتقــاع واإلحكــام فــي شــرح تحفــة
الحكام ،د.ط ،دار املعرفة ،د.ت.
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 152الن يتيتدي ،فيصيتيتل بيتيتن عبيتيتد العزييتيتز بيتيتن فيصيتيتل ،تطريــز ريــاض الصــالحين ،بتحقييتيتق :د.
عبد العزيز بيتن بيتن عبيتد ا بيتن إبيتراهيم ،ط ،1دار العاصيتمة للنشيتر والتوزييتع -الرييتاض،
1123هيت.

 153النسيتفي ،أبيتو الربكيتات ،عبيتيتد ا بيتن أمحيتد بيتيتن حمميتود ،تفسـير النســفي (ميتدارك التنزييتيتل
وحقيتيتانق التأوييتيتل) ،حتقييتيتق :يوسيتيتف عليتيتي بيتيتديوي ،دار الكليتيتم الطييتيتب ،بيتيتريوت ،ط،1
1119ه.
 151النيتيتووي ،أبيتيتو زكرييتيتا حمييتيتي اليتيتدين حييتيتىي بيتيتن شيتيترف ،المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن
الحجاج،ط ،2دار إحيا الرتاث العريب -بريوت1392 ،هيت.

 155النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييتىي بيتن شيترف ،المنهـاج شـرح صـحيح مسـلم ،ط،2
دار إحيا الرتاث العريب – بريوت1392 ،هيت.

 156النيتيتووي ،أبيتيتو زكرييتيتا حمييتيتي اليتيتدين حييتيتىي بيتيتن شيتيترف ،روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين،
بتحقيق :زهري شاويش ،ط ،3املكتب اإلسالمي – بريوت1112 ،هيت.
 153النيس يتيتابوري ،نظ يتيتام ال يتيتدين احلس يتيتن ب يتيتن حمم يتيتد ب يتيتن حس يتيتً ،غرائ ــب الق ــرآع ورغائ ــب
الفرق ـ ــاع ،بتحقي يت يتيتق :الش يت يتيتيخ زكري يت يتيتا عميت يت يتريات ،ط ،1دار الكت يت يتيتب العلمي يت يتيتة -ب يت يتيتريوت،

1116هيت.
 152ا يتمي ،أمحد بن حممد بن علي ،تحفة المحتـاج فـي شـرح المنهـاج ،د.ط ،املكتبيتة
الت ارية الكربى مبصر1353 ،هيت.
 159الونشريسي :أيب العباس أمحد بن حيىي ،إيضـاح المسـالك إلـى قواعـد اإلمـام مالـك،
بتحقييتيتق :أمحيتيتد بوطيتيتاهر اخلطيتيتايب ،د.ط ،الل نيتيتة املشيتيترتكة لنشيتيتر ال يترتاث اإلسيتيتالمي بيتيتً
حكومة دولة امل رب وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة -الرباط1111 ،هيت.

 161الونشريسيتيتي ،أبيتيتو العبيتيتاس أمحيتيتد بيتيتن حييتيتىي بيتيتن حمميتيتد ،المعيــار المعــرب ،بتحقييتيتق :حمميتيتد
ح ي ،د.ط ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة امل ربية1111 ،هيت.
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المراجع اإللكترونية:
161
162

ابيتيتن بييتيته ،عبيتيتد ا  ،مقيتيتاذ :االجتهــاد بتحقيــق المنــاط :فقــه الواقــع والتوقــع ،شيتيتبكة
اإلنرتنت العنكبوتية بتاريخ .2113/11/25

اب يت يتيتن بي يت يتيته ،عب يت يتيتد ا  ،مق يت يتيتاذ :فقـ ـ ــه التوقـ ـ ــع ،ش يت يتيتبكة اإلنرتن يت يتيتت العنكبوتي يت يتيتة ،بت يت يتيتاريخ

.2113/1/11
163
161

ابن بيه ،عبد ا  ،مقالة :اقسام التوقع ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2111/1/21

ابن بيه ،عبد ا  ،موقع العالمة عبد ا بن بيه ،تعريف للعالمة الشيخ عبد ا ابيتن
بيه ،شبكة اإلنرتنت بتاريخ .2113/11/22

165

ابيتن بييتيته ،مقيتيتاذ :المســلموع بحاجــة إلــى قـراءة جديــدة للواقــع فــي ضــوء النصــول

166

الب يتيتار ،حمم يتيتد عل يتيتي ،طفـ ــل األنبـ ــوب والتلقـ ــيح الصـ ــناعي ،د.ط ،دار املن يتيتار للنش يتيتر

الشرعية ،املوقع الرمسي للعالمة ابن بيه ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2113/12/11

163

والتوزيع ،جدة ،د.ت.

بلكيتيتا ،إلييتيتاس ،استشـراف المســتقبل فــي الحــديث النبــوي ،د.ط ،إصيتيتدارات كتيتيتاب
األمة القطرية.2112 ،

162

التميميتيتي ،الشيتيتيخ عيتيتز اليتيتدين بيتيتن عبيتيتد العظيتيتيم بيتيتن إمساعييتيتل ،رتــق غشــاء البكــارة مــن
منظ ــور إس ــالمي ،املنظم يتيتة اإلس يتيتالمية للعل يتيتوم الطبي يتيتة ،ن يتيتدوة الروي يتيتة اإلس يتيتالمية ل يتيتبعض
املمارسات الطبية ،الكويت1932 ،م.

169
131
131

التميمي ،رجب ،أطفال األنابيب ،حبث مقدم ملؤمتر اجملمع الفقهي يف الدورة السابعة
لعام 1111هيت.

ح يتيتافظ ،حمم يتيتد عل يتيتي ،التخط ــيط للتربي ــة والتعل ــيم ،ال يتيتدار القومي يتيتة للتيت يتأليف والنش يتيتر،

1965م.

احلس يتيتن ،ش يتيتادية الص يتيتادق ،حك ــم اإلس ــالم ف ــي التلق ــيح االص ــطناعي ،جل يتيتة العل يتيتوم
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والبحوث اإلسالمية ،العدد.2،2111

132

محيتيتزة ،عبيتيتد اللطييتيتف ،نــدوة اإلنجــاب فــي ضــوء اإلســالم ،نق يتالث عيتيتن األه يترام بتيتيتاريخ

133

خص يتيتاونة ،عم يتيتاد عب يتيتد الك يتيترو ،وق يتيتزق ،خد يتيتر إب يتراهيم ،الس ــنن اآللهي ــة ف ــي الق ــرآع

 1923/2/23إىل 1923/2/29م.

الكريم ودورها في استشراف المستقبل ،حبث منشور .2119
131
135

الدوحة ،إسالم أون الين ،شبكة اإلنرتنت يف .2111/3/2

شقرة ،حممد إبراهيم ،طفل األنبوب ،جلة اجملمع الفقهي ،العدد 1921 ،635هيت.

136

شلتوت ،الشيخ حممود ،الفتاو  -دراسة لمشـكالت المسـلم المعاصـر فـي حياتـه
اليومية ،ط ،12دار الشروق ،القاهرة2111 ،هيت.

133

الشيتيتيخ ا يتيتادي ،مصيتيتطفى البكيتيتري الطييتيتب ،اعتبــارات المقاصــد الشــرعية والمــآالت
من االل السيرة النبوية ،املؤمتر الدويل األوذ للسرية النبوية الشريفة1131 ،هيت.

132

الطحيتيتاوي ،عبيتيتد ا  ،مقاليتيتة "فقــه التوقــع ...إبحــار الفقهــاء فــي المســتقبل" ،شيتيتبكة
اإلنرتنت ،بتاريخ .2113/11/22

139
121
121

عاش يتيتور ،مخ يتيتيق ،مقال يتيتة :ال ــدين والعل ــم عل ــى أعتـ ـاب ق ــرع جدي ــد ،جل يتيتة البي يتيتان،

العدد.111

عبد الفتاح ،حممد سعيد ،إدارة االعمال ،املكتب املصري احلديث للطباعيتة والنشيتر-

األسكندرية1931 ،م.

عبيتيتد اللطييتيتف ،لطفيتيتي ،مقيتيتاذ :الفقيــه المتمســك بخيــار فقهــي واحــد أكثــر عرضــة
للخطأ ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2113/11/5

122

عبيتيتد اللطييتيتف ،لطفيتيتي ،مقاليتيتة" :الفقيــه المتمســك بخيــار فقهــي واحــد أكثــر عرضــه
للخطأ" ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2113/11/22

123

عالوي ،سامر ،إسالم أون الين ،شبكة اإلنرتنت ،إسالم اباد يف .2111/3/12
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الع يتيتوي ،الش يتيتيخ الشيت يتريف ب يتيتن ح يتيتامت ،مق يتيتاذ :س ــد الذريع ــة وه ــدم س ــدها -تأص ــيل
وتفصيل ،ملتقى أهل احلديث ،شبكة اإلنرتنت العنكبوتية ،بتاريخ .2111/1/12

125

فيتارس ،طيته حمميتد ،أثـر االستشـراف والتخطــيط المسـتقبلي فـي العلـم والتعلـيم فــي
ضوء السنة النبوية ،حبث منشور على اإلنرتنت ،بتاريخ .2111/3/2

126

فدعق ،الشيخ عبد ا بن حممد ،مقالة :فتح الذرائع ...موازنة بين المصلحة والمفسـدة ،جرييتدة عكيتاظ،
شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2115/12/1

123

الفيتيترت ،يوسيتيتف عبيتيتد اليتيترمحن ،التطبيقــات المعاصــرة لســد الذريعــة ،ط ،1دار الفكيتيتر

122

129

العريب ،القاهرة.2113 ،
قرارات جلق اجملميتع الفقهيتي اإلسيتالمي لرابطيتة العيتا اإلسيتالمي ميتن دورتيته األوىل لعيتام
1392هيت ،حا الدورة النامنة عيتام 1115هيتيت ،اليتدورة النامنيتة ص 22شيتهر ربييتع اآلخيتر
1115هيتيت 3 ،عيتيتادى األوىل 1115هيتيت ،القيترار النيتيتاي بشيتيتأن التلقيتيتيل الصيتيتناعي وأطفيتيتاذ
األنابيب.
قيت يترارت جل يتيتق جم يتيتع الفق يتيته اإلس يتيتالمي ال يتيتدويل املنعق يتيتد يف دورة ميت يتؤمتره النال يتيتث بعم يتيتان
عاصيتيتمة اململكيتيتة األردنييتيتة ا امشييتيتة ميتيتن  13-2صيتيتفر 1113ه يتيت ،املوافيتيتق 16 – 11
تش يت يت يترين األوذ ( أكت يت يت يتيتوبر ) 1926م ،ق يت يت يترار رق يت يت يتيتم1[ )3/1( 16 :إ بش يت يت يتيتأن أطف يت يت يتيتاذ
األنابيب.

191

القرضاوي ،يوسف عبد ا  ،ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالم1923 ،م.

191

قشيتيتو  ،عبيتيتد اليتيترمحن عبيتيتد اللطييتيتف ،استش ـراف المســتقبل فــي األحاديــث النبويــة،
رسالة ماجستري يف احلديث النبوي الشريف.2115 ،

192

قطب ،سيد ،في ظالل القرآع ،ط ،3دار الشروق1922 ،م.

193

املالكي ،يوسف محيتو ،والقحطاي ،سعيد بن متعب ،الحوار الفكري الفقهي حول
معطيــات ورشــة الربــاط بمصــطلح التوقــع وعالقتــه بالفقــه التقــديري واالفتراضــي،
شبكة اإلنرتنت بتاريخ .2113/11/5
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195
196
193
192
199
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جليت يتيتة األحكيت يتيتام العدلييت يتيتة ،ميت يتيتادة ،31 :د.ط ،املطبعيت يتيتة األدبييت يتيتة – بيت يتيتريوت1312 ،ه يت يتيت،
ص.23

جل يتيتة اإلس يتيتالم واملش يتيتكالت الطبي يتيتة املعاص يتيترة ،اإلنج ــاب ف ــي ض ــوء اإلس ــالم ،د.ط،
مطابع الطوجبي ،القاهرة ،د.ت.
جلة جمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة1116 ،هيت
حمفوظ ،طالب ،مقاليتة "فقـه التوقـع ينقـذ صـفقات المسـتقبل مـن شـراك التنجـيم"،
شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2113/11/22

حمميتد بيتن حييتي ،اإلنجـاب الصـناعي بـين التحليـل والتحـريم ،جليتة البحيتوث القانونييتيتة
واالقتصادية ،حقوق املنوفية ،العدد1993 ،11م.

مصباحي ،عبد الرمحن ،مقاليتة" :فقه التوقع ..دعوة الستشراف أحداث المسـتقبل
ودرء للخالفــات الفقهيــة" ،تعرييتيتف لليتيتدكتور نصيتيتر فرييتيتد واصيتيتل مف يت اليتيتديار املص يترية

211
211

السابق ،شبكة اإلنرتنت بتاريخ .2113/11/22

املصري ،حممد بن عبد اجمليد ،مقالة :الـوعي بـالواقع ودوره فـي إحيـاء األمـة ،شيتبكة

اإلنرتنت ،بتاريخ 2111 /3/31م.

مقاذ :المذهب السني :فروعـه وأمـاكن انتشـاره وأشـهر رجاالتـه ،شيتبكة اإلنرتنيتت،
بتاريخ .2113/11/19

212

مقاذ :عن فقه الواقع وعلومه ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2111/5/2

213

مقيتيتاذ :فقــه التوقعــات ..فــي حاجــة إلــى تفعيــل ،مينيتيتاق الرابطة...جرييتيتدة إلكرتونييتيتة

211
215
216

أسبوعية ،العدد  ،121شبكة اإلنرتنت بتاريخ .2111/3/11

منتصيتيتر ،صيتيتالح ،مقيتيتاذ :مجــرد رأي ،صيتيتحيفة األه يترام بتيتيتاريخ  ،2111/1/9العيتيتدد
رقم .11362
موسوعة النابلسي للعلوم اإلسالمية ،شبكة اإلنرتنت ،بتاريخ .2111/1/21

نيت يتيتدوة مسيت يتيتت دات الفكيت يتيتر اإلسيت يتيتالمي احلادييت يتيتة عشيت يتيترة ،الكوييت يتيتت ،بعن يت يتوان :االجتهـ ــاد
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بتحقي ــق المن ــاط فق ــه الواق ــع والتوق ــع ،2113 ،ورق يتيتة حبني يتيتة :أث ــر االا ــتالف ف ــي
تحقيــق المنــاط فــي ااــتالف المجتهــدين نمــا ج دالــة قديمــة ومعاصــرة ،إعيتيتداد:
213
212

الدكتور عبد الرمحن الكيالي.

هيتيتام ،عبيتيتد الفت يتيتاح ،مقاليتيتة :الفق ــه المس ــتقبلي ..تأص ــيل وآف ــاق ،شيتيتبكة اإلنرتن يتيتت،
بتاريخ .2111/1/21

ياسيتيتً ،حمميتيتد نعيتيتيم ،رتــق غشــاء البكــارة فــي ميــزاع المقاص ــد الشــرعية ،املنظميتيتة
اإلسيتيتالمية للعليتيتوم الطبييتيتة ،نيتيتدوة الروييتيتة اإلسيتيتالمية ليتيتبعض املمارسيتيتات الطبييتيتة ،الكوييتيتت،
1932م.

المراجع اإلنجليزية:
219

إدوارد ك يتيتورنيش ،اإلستش ـ ـراف منـ ــاهج استكشـ ــاف المسـ ــتقبل ،ترع يتيتة :د .حس يتيتن
شريف ،ط ،1الدار العربية ناشرون .2113 ،املصدر:

211

ريتش يتيتارد واتس يتيتون ،ملفـ ــات المسـ ــتقبل ..مـــوجز ف ــي تـــاريخ السـ ــنوات الخمسـ ــين
المقبلة ،ترعة :عمر سعيد األيويب ،املصدر:

211

س يتيتيننيا.ج .واغن يتيتر ،االستشـ ـراف واالبتك ــار واإلس ــتراتيجية ،ترع يتيتة :ص يتيتباح ص يتيتديق
الدملوجي،د.ط ،توزيع :مركز دراسات الوحدة العربية ،د.ت ،املصدر:

212

ميتشيو كاكو ،فيزياء المستقبل :العلم يشكل مصير البشرية عام  ،1300ترعة:
طارق رشيد عليان ،د.ط1131 ،هيت.
املصدر:

213

ميش يتيتاذ غيت يتيتودي ،االستش ـ ـراف االسـ ــتراتيجي :المشـ ــاكل والمنـ ــاهج ،ترعيت يتيتة قيت يتيتيق

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية

219

فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

دراسة تأصيلية

هامي.د.ط ،د.ت.
املصدر:
211

ميش يت يت يتيتاذ غ يت يت يتيتودي ،فيلي يت يت يتيتب دوران ،وق يت يت يتيتيق ا م يت يت يتيتامي ،االستش ـ ـ ــراف اإلس ـ ـ ــتراتيجي
للمؤسسات واألقاليم ،ترعة :حممد سليم قاللة وقيق ا مامي.د.ط ،د.ت.
املصدر:

قسم الفقه وأصوله

كلية العلوم اإلسالمية
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