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بحثملخص ال  
 ،استشراف املستقبل والتخطيط له ودراسة علومه مبختلف اجملاالت اليت  ديتدم الواقيتع اإلنسيتاييعترب 

ميتن أهيتيتم دعيتيتانم النهديتة احلدينيتيتة، وميتيتن أهيتم عواميتيتل التقيتيتدم احلديتاري لليتيتدوذ واجملتمعيتيتات، ولعيتل هيتيتذا ميتيتا 
ي، وذليتك ميتن خيتالذ يسعى هذا البحث إىل دراسيتة التوقيتع يف الفقيته اإلسيتالمو سالمية. اإلقده األمة تتف

جتيتاه تقيتدم حتيتديات وما ينتج عن ذلك من  ،طرح مشكلة ضعف التخطيط املستقبلي يف اجملاذ الفقهي
فييتيتيته العالقيتيتيتات االقتصيتيتيتادية والسياسيتيتيتية  ت قرييتيتيتة واحيتيتيتدة تشيتيتيتابكيف عصيتيتيتر أصيتيتيتبل العيتيتيتا َ  هاوحتديتيتيتر األميتيتيتة 

 بييتان حقيقيتة فقيته التوقيتع إىل كميتا أّن الدراسيتة فيتدفواالجتماعية واإلدارية لنقافيتات ومشيتارب متعيتددة.  
قاعيتيتدة سيتيتد اليتيتذرانع ومبيتيتدأ اعتبيتيتار امليتيت الت واستشيتيتراف املسيتيتتقبل، وإيديتيتاح ل تيتيتهوتأصيتيتيله ميتيتن خيتيتالذ ت طي

حكمه الشيترعي، وضيتوابط رارسيتته ميتن خيتالذ اسيتتنباطه ميتن املسيتانل واألقديتية اليت  وردت عيتن الفقهيتا  
امليتيتيتنهج االسيتيتيتتقراني ميتيتيتدت الدراسيتيتيتة عليتيتيتى واعتتطبيقاتيتيتيته قيتيتيتدمياث وحيتيتيتديناث.  بييتيتيتانيف اجتهيتيتيتادافم الفقهييتيتيتة، و 

 إن فقه التوقع فقه أصيل، معرب عنه يف كتيتاب ا  الكيترو وسيتنة نبييته ومن أهم نتانج البحث .التحليليو 
 ،هيتيتو أحيتيتد أبيتيتواب الفقيتيته اإلسيتيتالمي اجلدييتيتد يف نوعيتيته، يف و ، وفقيتيته صيتيتحابته، وفقيتيته ميتيتن جيتيتا  بعيتيتدهم

اسيتبة ملصيتاو واحتياجيتات العبيتاد والت ييتريات والتطيتورات إعادة النظيتر يف األحكيتام الفقهييتة اليت    تعيتد من
يعيتيتيتاش مشيتيتيتكلة عيتيتيتدم استشيتيتيتراف املسيتيتيتتقبل  هأنيتيتيتوإىل  الزمانييتيتيتة واملكانييتيتيتة يف إطيتيتيتار ميتيتيتا أقيتيتيتره الشيتيتيتر  احلنييتيتيتف،

والتخطيتيتيط ليتيته بفيتيتتل جيتيتاذ االجتهيتيتاد الفقهيتيتي املسيتيتتقبلي للمسيتيتانل واألقديتيتية املسيتيتت دة، واالسيتيتتعداد  يتيتا 
إن هذا الفقيته إضافة إىل  ا تتطلبه الشريعة اإلسالمية ومقاصدها الشرعية.بأحكام شرعية مناسبة وفق م

فقيتيته دقييتيتق يسيتيتتلزم ميتيتن املهتميتيتً بيتيته تيتيتأهيالث خاصيتيتاث يف اإلمليتيتام بالقواعيتيتد الشيتيترعية، واالطيتيتال  عليتيتى العليتيتوم 
إعيتيتادة فيتيتتل يف ومسيتيتاهته   اإلنسيتيتانية ومعرفتهيتيتا حيتيتا ميكيتيتن اخليتيتروج بروييتيتة سيتيتديدة وحكيتيتم شيتيترعي راشيتيتد،

، ومن إطار دراسة العلوم والفقه القدو من دانرة التقليداجلهد الفقهي تهاد والت ديد وخروج باب االج
إن فقه التوقع مرتبط بازدهار ورقي األمة اإلسيتالمية يف ، إضافة لذلك إىل التكامل املعريف الشرعية فقط
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ضيتيتر وواقعيتيتيته، إعيتيتادة تصيتيتحيل مسيتيتارها وتقيتيتيتدمها كميتيتا كانيتيتت، باالسيتيتتفادة ميتيتيتن إرث املاضيتيتي ودراسيتيتة احلا
 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 al-

Ma’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

أتقيتدم ايتالآ اييتيتات و  .هيتذا العميتل املتواضيتيتعسيتدد أميتري يف إءيتيتا  اليتيتذي  -عيتز وجيتل  -أشيتكر ا       
ـــن اليفـــة التميمـــيالشيتيتيتكر والعرفيتيتيتان ملعيتيتيتايل ميتيتيتدير اجلامعيتيتيتة األسيتيتيتتاذ اليتيتيتدكتور  اليتيتيتذي دعميتيتيت   محمـــد ب

تكيتون أخيتالق العلميتا   منه كيف توتعلم ،علمه ال زير وتوجيهاته العلمية السديدةب  وأحاطوساندي 
 .ونزاهتهم

 نانب مدير اجلامعيتة لسعادة كما مُيلي علي الوفا  أن أتقدم بأمسى ايات الشكر والتقدير والعرفان     
ــد الــرحمن الشــيحةاليتيتدكتور  ــن عب عليتيتى كيتيتل ميتيتا قدميتيته يل ميتيتن دعيتيتم وتوجييتيته إلكميتيتاذ مسيتيتري   أحمــد ب
 العلمية.

مسيتري   إلكماذ معي فاضل على ما بذلوهساتذ  األأل والتقديرالشكر  االآ اياتأتقدم كما      
عليتى خلقيته الرفييتع معيتي  ، مشرف الرسالةمنير علي عبد الربسعادة الدكتور العلمية، وأخآ بالذكر 

وسيتيتعادة األسيتيتتاذ  ،ســعيد أحمــد فــرجوسيتيتعادة اليتيتدكتور ، واليتيتذي   يبخيتيتل عليتيتي بيتيتأي جهيتيتود أو توجييتيته
بيتيترارا  عبــد الناصــر مــيالد  وسيتيتعادة اليتيتدكتورساســنة احســن لح وسيتيتعادة اليتيتدكتورعــارف علــي اليتيتدكتور 

وسيتيتيتعادة ، عمييتيتيتد كلييتيتيتة العليتيتيتوم اإلسيتيتيتالمية عثمـــاع جعفـــروسيتيتيتعادة اليتيتيتدكتور  رسيتيتيتال  بتوجيهيتيتيتافم الكرمييتيتيتة
أشــرف  وسيتيتعادة اليتيتدكتور ،عليتيتى تفديتيتله وتعاونيتيته معيتيتيرنيتيتيق قسيتيتم الفقيتيته   عمــر علــي أبــو بكــراليتيتدكتور 
وسـعادة األسـتا  ، عميد البحث العلمي سيكو توريالدكتور وسعادة  ،عميد الدراسات العليا حسن

 . وسعادة األستا  علي عبده المناايالطيب مبروكي، 
وكيتيتل ميتيتن سيتيتاندي ودعميتيت  وليتيتو  أصــدقائيعيتيتزا  وعييتيتع األ اــوتيإلأقيتيتدم خيتيتالآ شيتيتكري أنسيتيتى أن وال 

  بكلمة.
 و  الفدل واملنه،،
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 اإلهداء 
 

 إىل أمي وأيب
 

 إىل أساتذ 
 

 حرفاث  إىل كل من علم 
 

 أن جيد القبوذ والن اح -عز وجل-أهدي هذا البحث املتواضع راجياث من املوىل 
 

 الباحث               
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 المقدمة: 
احلمد ا  رب العاملً الذي هدانا لنعمة اإلسالم ومّن علينا ببيان طريق احلق من الدالذ، 

 . عًوالصالة والسالم على خامت األنبيا  وسيد املرسلً، حممد بن عبدا  ، وعلى اله وصحبه أع
  أما بعد،

زدهار علومها يف خمتلف جوانب احلياة، ارن تقدم األمة اإلسالمية يف سابق تارخيها كان مرتبطاث بف
 وغريها من اجملاذ االقتصادي والسياسي والعسكريخمتلف اجملاالت سوا  كان يف يف  التطورفكان 

ات وخمتلف العلوم األخرى، كذلك فكان التطور يف الطب وا ندسة والرياضي، جاالت العلوم املختلفة
داللة قوية والذي كان  ،من إبدا  وارا  فكري وفقهي بارز نتي ة جهود الفقها  والعلما  امتلكتهما 
والذي هيأ  ذه األمة  ،تعاقب األزمنة وتطورهاتطور البنا  التشريعي والفقهي بشكل يساير  على

 تاريخ مرورو  ،املرحلةألخرى، إال أنه بعد هذه على منيالفا من األمم واحلدارات اأسباب التقدم 
، االجتهاد والركون إىل التقليدو أزمات وصراعات وانطفا  روح الت ديد باإلسالمية بعد ذلك  األمة

ترتب عليه تأخر هذه األمة، مع بزوغ دوذ وحدارات أخرى أخذت بزمام املبادرة يف طريق العلم 
واالستعداد ملا هو بالتخطيط السليم صنع حدارة متقدمة، والتقدم واالستفادة من علوم املسلمً ل
يف  زدهارالبنا  واالاحلدااة و أمام عا  متقدم أخذ بأسباب ات، را جعل األمة اإلسالمية متأخره 

 . خمتلف العلوم
وإمام هذا الرتاجع احلداري دفع ال يورين من أبنا  هذه األمة اإلسالمية يف القرن املاضي إىل 

أهية فقه الّتوّقع، والسري اطوات متوافقة معه، كخطوة أوىل لبنا  احلدارة احلدينة واسرتجا  املناداة ب
مكانة هذه األمة ال  كانت عليها، خاصة بعدما أابت العا  املتقدم أَن نتانج اليوم هو دطيط 

تعد تفي  من دانرة التقليد، ال   واخلروج واالجتهاد، األمق، را يع  طرق أبواب الت ديد 
التخطيط املستقبلي  ا يف عيع ، والعمل على اجملتمعات اإلسالمية املعاصرةومتطلبات باحتياجات 
ومعايشته ب ليات  ،التعامل مع القادم بوقانعه ومست داته بشكل علمي ئرا يهي ،مناحي احلياة

بدأ الفعل ورد مبمل التعا من خالذالذي يكون و معروفة، بدالث من رفده أو االستسالم له، و مناسبة 
الفعل، را قد يرتتب عليه تفويت الكنري من الفرص على اجملتمعات املسلمة من االستفادة من 
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والذي يكون حتت مفهوم التأكد من مطابقة هذه املست دات للشر ، أو  إجنازات التطور والتقدم،
لك املست دات، أو هم تخدوعه يف التفسري للمفاهيم النقافية والفكرية املورواة يف استيعاب وف

، را خيلق ف وة ما بً وقوف العادات والتقاليد واألعراف ورا  الية التعامل مع هذه القدايا املعاصرة
مست دات ومسانل أفرزفا احلدااة وبً احتياجات اجملتمع يف معرفة كيفية التعامل مع هذه املسانل 

  أقرها الشر .  ال  والوقوف على حقيقتها ومدى التزامها باحلدود واألطر
استشراف املستقبل والتعامل بفقهانه وجتهديه قيام  منفقه التوقع ما نرى حتققه من خالذ وهو  

معه، وفهم متطلبات الواقع ومشكالته والبحث عن حلوذ  ا، حا ميكن الوصوذ  ذا املستقبل 
ات وعالج ااارها ووضعه يف إطار شرعي من خالذ أحكام فقهية راشدة تستوعب تلك املست د

أصوذ هذا الدين وعدم املساس هبا، وفتل باب االجتهاد  على ونتان ها، ومن منطلق احلفاظ
واألعراف  ت ريات الزمان واملكانوالت ديد يف جزنياته، واضعاث يف نظره  ذا املستقبل اعتبارات 

ووضع حكم فقهي مالنم والعادات واألحواذ ال  يكون  ا أار يف إفراز تلك املسانل واملست دات، 
 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 

دفا، واصطفافها يف مصاف الدوذ هذه األيام، وقيام األمة اإلسالمية، واسرتجا  مكانتها وسيا
 تقدمة، وهذا ما قدح يف فكر الباحث النظر يف فقه التوقع يف جاذ من أهم جاالت الفقه.ملا

 أهمية البحث وأسباب ااتياره: 
 إيداح أهية فقه التوقع مع مت ريات العصر احلاضر املتسارعة. .1
 وتطوره. الفقهأصالة هذا  .2
 توقع. األدلة املعربة عن فقه ال تأصيل .3
 .الفقهإبراز القواعد الدابطة  ذا  .1
 إيداح اخلطوات ال  يتبعها اجملتهد يف هذا الفقه. .5
  .العصرتأكيد أهية تطبيق هذا الفقه مع متطلبات  .6
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 مشكلة البحث: 
تكمن مشكلة البحث يف ضعف التخطيط للمستقبل من قبل القانمً على الفقه املعاصر، وال   

،  فا، بالرغم من أن التخطيط للمستقبل واستشرافه كان سرَّ قو ة اإلسالميةاألم تأخركان من نتاجها 
 وكذلك التأصيل العلمي  ذا الفقه، وخطواته، وضوابطه، وميكن للبحث اإلجابة عن هذه األسئلة:

 ما حقيقة فقه التوقع؟ .1
 ما املمارسات العملية لفقه التوقع يف التاريخ اإلسالمي؟ .2
 وقع؟ما احلكم الشرعي لفقه الت .3
 تباعها يف فقه التوقع؟اما اخلطوات ال  ينب ي على الفقيه  .1
 ما ضوابط فقه التوقع؟ .5
  ؟يف الفقه اإلسالمي ما أبرز تطبيقات فقه التوقع .6

 أهداف البحث.
 يهدف هذا البحث لبيان ما يأ :

 بيان حقيقة فقه التوقع. .1
 اإلسالمي. الفقهمعرفة املمارسات العملية لفقه التوقع يف  .2
 حلكم الشرعي لفقه التوقع.بيان ا .3
 ال  ينب ي على الفقيه األخذ هبا يف فقه التوقع. الدوابطتوضيل  .1
 استنباط الدوابط الشرعية لفقه التوقع. .5
 تطبيق فقه التوقع يف الفقه اإلسالمي. .6

 الدراسات السابقة:
ميتة اليت  عيترب بالكتيتب املتقد دراس وقد استعنت يف   ذا العنوان، على دراسات سابقة أقف   حقيقة 

حيث أوضل ذلك ( لإلمام اجلوي ، غياث اإلمم في التياث الظلمكتاب )  منها: فيها عن فقه التوقع
ميتيتيتن خيتيتيتالذ املسيتيتيتانل اليتيتيت  ذكرهيتيتيتا يف كتابيتيتيته وهيتيتيتي تقيتيتيتدير خليتيتيتو الّزميتيتيتان عيتيتيتن األنميتيتيتة ووالة األميتيتيتور وتقيتيتيتدير 
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أو حتيتيتدث وعيتيتدم اإلرتبيتيتاط انقيتيتراض محليتيتة الشيتيتريعة، فقيتيتام بتولييتيتد الصيتيتور واالحتميتيتاالت اليتيت  ميكيتيتن أن تقيتيتع 
وهيتيتو ميتيتا أفيتيتادي يف إضيتيتافة ضيتيتوابط فقيتيته التوقيتيتع املتعلقيتيتة مبسيتيتانل الفقيتيته اإلسيتيتالمي بعالنيتيتق الزميتيتان واملكيتيتان، 

 136ومراعاة املستقبل يف دراسة املسانل واألقدية الواقعة فعالث أو ال  ميكن وقوعها. ص
أشار فيه إىل عدم تساهل املفيت  يف  والذي لإلمام النووي،  (روضة الطالبين وعمدة المفتينوكتاب )

فتواه، وعدم جواز ذلك الذي قد يرجع إىل أغراض فاسدة عليتى تتبيتع احلييتل اةرميتة املكروهيتة، بيتل جييتب 
فاحتسيتب يف طليتب حيليتة ال عليه اإلمعان والنظر يف املسألة  وعدم التمسك بالشيتبهة طلبيتاث للرتخيتيآ، 

 يف معرفيتة أهييتة دور الفقييته يف استشيتراف املسيتتقبل يف وهو ميتا أفيتادي شبهة فيها، وال جتر إىل مفسدة، 
 .  29ضوابط املشت ل بفقه التوقع  صوإيداح  واعتبار املقاصد الشرعية يف فتواه املسألة

واليتيتيتذي أشيتيتيتار فييتيتيته أن األحكيتيتيتام املرتتبيتيتيتة عليتيتيتى العوانيتيتيتد تيتيتيتدور معهيتيتيتا، لإلميتيتيتام القيتيتيترايف،  )الفـــروق وكتيتيتيتاب 
دد احلكيتيتم املنيتيتزذ، وهيتيتو ميتيتا جعليتيت  أضيتيتيف يف دراسيتيت  إىل أهييتيتة بالصيتيتحة والبلطيتيتان، فبت يتيتدد العيتيتادة يت يتيت

هيتيتذه العواميتيتل وأارهيتيتا يف ت يتيتري األحكيتيتام املنزليتيتة وهيتيتو ميتيتا تتطليتيتب اجتهيتيتده حتقيقيتيتاث للمقاصيتيتد الشيتيترعية اليتيت  
 155أرادها الشار . ص

 لليتدكتور )القواعد الفقهية وتطبيقاتها فـي المـذاهب األربعـة ومن املصادر املعاصرة استعنت بكتاب 
وذليتك  ،واليتذي ذكيتر فييته أايتر الظيتروف الزمانييتة واملكانييتة يف اخيتتالف األحكيتام حممد مصطفى الزحيلي،

يف هيتذا السيتياق قاعيتدة فقهييتة توضيتل هيتذا: )ال ينكيتيتر ت يتري األحكيتام بت يتري األزميتان(، وهيتو ميتا أفيتيتادي يف 
حيتيتيتواذ والعيتيتيتادات وضيتيتيتع الديتيتيتوابط اليتيتيت  تيتيتيتربط ميتيتيتا بيتيتيتً فقيتيتيته التوقيتيتيتع والواقيتيتيتع، اليتيتيتذي يسيتيتيتتلزم اعتبيتيتيتار ت يتيتيتري األ

  155والظروف الزمانية واملكانية قبل إنزاذ األحكام الشرعية. ص
فقــه )بعنيتيتوان  ،صيتيتفحةمخيتيتق وعشيتيترين عيتيتن فقيتيته التوقيتيتع يف حيتيتدود  تكليتيتمحبيتيتث علميتيتي  أضيتيتيف إىل ذليتيتك

، حتيتيتدث فييتيته لليتيتدكتور جنيتيتم اليتيتدين زنكيتيتي  وفقــه الواقــع، التوقــع، مفهومــه، وعالقتــه بــالنظر فــي المــآل
تباره يف سرية الشريعة واملتشرعة، وكذلك إيداح جدوى هذا الفقه وأوجه االسيتتفادة عن فقه التوقع واع

منيتيته يف الوصيتيتوذ إىل أحكيتيتام شيتيترعية راشيتيتدة يراعيتيتى فيهيتيتا املسيتيتتقبل، ودوره املكميتيتل يف جيتيتاذ الفقيتيته اخليتيتاص 
ه ميتن وأهيتيته للم تهيتد أو الفقييت والفقه اجلزني، وضرورته يف جاذ الفقه الكلي العيتام وأحكيتام اإلييتاالت،

خيتيتيتالذ توسيتيتيتيع وجتدييتيتيتد أدوات النظيتيتيتر واالجتهيتيتيتاد يف املسيتيتيتانل الفقهييتيتيتة، واالسيتيتيتتفادة ميتيتيتن  يتيتيترات الت يتيتيتارب 
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اإلنسيتيتيتانية يف خمتليتيتيتف العليتيتيتوم، إضيتيتيتافة إىل بييتيتيتان صيتيتيتلة فقيتيتيته التوقيتيتيتع بفقيتيتيته الواقيتيتيتع والرتقيتيتيتب وامليتيتيت الت، وسيتيتيتد 
لمسيتتقبل ل هاستشرافو  الوصوذ إىل ضوابط  ذا الفقهيف ، يف حبنيوهو ما وجدت فيه استفادة الذرانع، 

 بأحكام شرعية مناسبة.
  منها:  أذكر نرتنت ال تعدو أن تكون فكرة مبسطةاإلال  وردت يف املتعددة إضافة إىل املقاالت 

 )االجتهاد بتحقيق المناط: فقه الواقع والتوقع بعنوان: للشيخ عبد ا  بن بيه، مقالة  .1
هذا الفقه، فقد كتب مقاالت يف ، أنه أوذ من تكلم عن يوالذي يبدو حسب اَطالع

نرتنت ال تعدو الصفحات البسيطة، ما بً الصفحة والعشر صفحات، وقد ربطها يف اإل
 ال الب مع فقه التنزيل وفقه الواقع واعتبار امل الت.

فقه التنزيل مفهومه وعالقته ببعض )مقالة للدكتور: بشري ابن مولود جحيش بعنوان:  .2
وتحقيق المناط، وفقه الواقع والوقائع، وفقه التوقع  المصطلحات: فقه االستنباط،

، تكلم فيها عن فقه التوقع، وتكلم عن عالقة فقه التنزيل بفقه الواقع  واعتبار المآالت
والوقانع، وتكلم عن فقه التنزيل وعالقته بفقه التوقع، ومالبسات النشأة والتطور وأبعاد فقه 

كلم عن فقه التوقع واعتبار امل الت، كل هذا بشكل التوقع، وعالقته بفقه التنزيل، وكذلك ت
 مقتدب ويسري جداث.

الفقيه المتمسك بخيار فقهي بعنوان: ) مقالة للدكتور: خالد عبدا  املزي  يف فقه التوقع .3
، تكلم فيها عن هذا النو  من الفقه، وكل هذه الكتابات ال تعترب واحد أكثر عرضة للخطأ 
من الدراسات السابقة، ولكنها كفكرة موجودة، ومتكلم عنها من  من املقاالت اةكمة، وال

 قبل.

 البحث: منهج
على املنهج االستقراني، والذي يكمن يف استقرا  النصوص  هذا البحثيف  اعتمدتوقد 

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 
واستخراج القواعد الدابطة  ذا الفن،  وعرضها على مقاصد الشريعة، والقواعد الفقهية واألصولية،

العلمي  ذا واختبار كوءا صاحلة العتبارها ضوابط لفقه التوقع، واخلروج بروية واضحة يف التأصيل 
   .إليهامث اختيار بعض النماذج، لتطبيق الدوابط ال  توصل ، النو  من الفقه
 هيكل البحث:

 على النحو اآل : ، وفهارس، ومراجعأبواب، وخامتة االاةو  على مقدمة،هذا البحث  حيتوي
 أما المقدمة فسأتحدث فيها عن الموضوع وأهميته وأسباب ااتياره. 

 :يف مصطلحات البحث، وإبراز أهميته وفيه فصالعالباب األول: تعر و 

 
وحكمه ومجاالته وااتالف العلماء في الفصل األول: التعريف بفقه التوقع 

 .استخدامه والفرق بينه وبين الفقه االفتراضي
 .املبحث األوذ: التعريف بالفقه ل ة واصطالحاث  
 .املبحث الناي: التعريف بالتوقع ل ة واصطالحاث  
 حث النالث: التعريف بفقه التوقع كمصطلل وحكمه وجاالته.املب 

املبحث الرابع: اختالف العلما  يف جواز استخدام فقه التوقع والفرق بينه وبً  
 الفقه االفرتاضي.

اختالف العلما  يف جواز استخدام فقه التوقع، وينقسم إىل  املطلب األوذ: 
 االاة فرو : .

 فقه التوقع وأدلتهم.املؤيدون لالفر  األوذ:  
 املنكرون له وأدلتهم. الفر  الناي: 
 املناقشة والرتجيل.الفر  النالث:  
 املقارنة بً فقه التوقع والفقه االفرتاضي، وينقسم إىل فرعً:املطلب الناي:   
 أوجه التشابه بً فقه التوقع والفقه االفرتاضي......الفر  األوذ:   
 ه االختالف بينهما.أوجالفر  الناي:  
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 .أهمية دراسة فقه التوقع في الفقه اإلسالميالفصل الثاني:  
 .املبحث األوذ : بيان ارتباط فقه التوقع بالفقه اإلسالمي 
 .املبحث الناي: اهتمام الشار  احلكيم بفقه التوقع يف الفقه اإلسالمي 
 .فقه التوقعبيان أهية دراسة املستقبل للمهتمً باملبحث النالث:  

 :التأصيل العلمي لفقه التوقع في الفقه اإلسالمي، وفيه ثالثة فصولالباب الثاني: 
 .سد الذرائع واعتباره في فقه التوقعالفصل األول:  
 املبحث األوذ: سد الذرانع يف الشريعة اإلسالمية وح يتها وموقف الفقها  منها 
 قه التوقع.وجه ارتباط سد الذرانع بف املبحث الناي: 
 .ضوابط اعتبار سد الذرانع يف فقه التوقعاملبحث النالث:  
 :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 
 النالث: ضوابط االستشراف والتخطيط املستقبلي.املبحث  

 :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. 
 ضوابط فقه التوقع يف مسانل الفقه اإلسالمي. اي:املبحث الن 
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 :الفصل الثاني: ضوابط فقه التوقع المتعلقة بالفقيه  

دور الفقيه يف استشراف املستقبل يف النازلة والتخطيط املستقبلي املبحث األوذ:  
 . ا

 املبحث الناي: ضوابط وشروط الفقيه يف جاذ فقه التوقع. 
 :ضوابط فقه التوقع المتعلقة بالواقعالفصل الثالث:  
 أهية املسانل الواقعية يف استنباط األحكام املتوقعة مستقبالث.املبحث األوذ:  
 املبحث الناي: ضوابط فقه التوقع املتعلقة بالواقع. 
 :الفصل الرابع: تطبيقات فقه التوقع قديماً وحديثاً في الفقه اإلسالمي 
 فقه التوقع قدمياث يف الفقه اإلسالمي. املبحث األوذ: تطبيقات 
 املبحث الناي: تطبيقات فقه التوقع حديناث يف الفقه اإلسالمي. 
سأحتدث فيها عن أهم النتانج ال  توصلت إليها من خالذ الدراسة، وما يست د من  الخاتمة:و 

 .أفكار وموضوعات تستحق الدراسة، والتوصيات
  عاة ترتيب الفهارس أبجدياً .)مع مرا والفهارس سأتناول فيها:

 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

 
لتوقيتع صطالحاث، وتعريف ااتعريف الفقه ل ة و  حيتوي الباب األوذ على فصلً، تناولت فيهما

صيتيتطالحاث، وتعرييتيتف فقيتيته التوقيتيتع كمصيتيتطلل، والفيتيترق بينيتيته وبيتيتً الفقيتيته االفرتاضيتيتي، وأهييتيتة دراسيتيتته ال يتيتة و 
 : التايلوذلك من خالذ للفقه اإلسالمي، 

واختالف العلما  يف استخدامه والفرق بينه وبً  وحكمه وجاالتهالفصل األوذ: التعريف بفقه التوقع 
 .الفقه االفرتاضي
 أهية دراسة فقه التوقع يف الفقه اإلسالمي. الفصل الناي:
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 الفصل األول
 وااتالف الفقهاء وحكمه ومجاالتهع وقّ التعريف بفقه التّ 

 في استخدامه والفرق بينه وبين الفقه االفتراضي 
 وامليتيتيتيتراد منيتيتيتيته، ، والتوقيتيتيتيتع ل يتيتيتيتة وإصيتيتيتيتطالحاث صيتيتيتيتطالحاث ايف هيتيتيتيتذا الفصيتيتيتيتل التعرييتيتيتيتف بالفقيتيتيتيته ل يتيتيتيتة و تناوليتيتيتيتت 

والفيتيترق بينيتيته وبيتيتً الفقيتيته االفرتاضيتيتي، وحيتيتيتوي هيتيتذا الفصيتيتل عليتيتى  خيتيتتالف العلميتيتا  يف جيتيتواز اسيتيتتخدامهوا
 مباحث:  أربعة

 .املبحث األوذ: التعريف بالفقه ل ة واصطالحاث 
 .ل ة واصطالحاث  بالّتوّقعاملبحث الناي: التعريف 

 .وحكمه وجاالتهكمصطلل  الّتوّقعاملبحث النالث: التعريف بفقه 
 وبً الفقه االفرتاضي. اختالف العلما  يف جواز استخدام فقه التوقع والفرق بينه   حث الرابع:املب
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 المبحث األول
 التعريف بالفقه لغة واصطالحاً 

 بيتيتاآل : (1)فلقيتيتد عرفيتيته ابيتيتن فيتيتارس سأقتصيتيتر عليتيتى بعديتيتها: ،كنيتيتريةيف تعريفيتيته أقيتيتواذ   توردالفقــه لغــة: 
يتيتُت "َفِقيتيته: الفيتيتا  والقيتيتاف وا يتيتا   أصيتيتل واحيتيتد صيتيتحيل، ييتيتدذ عليتيتى إدراك الشيتيتي  والعليتيتم بيتيته، تقيتيتوذ: َفِقه 

احلديث أفقهه. وكل علم بشي  فهو فقه ... مث اختآ بذلك علم الشريعة، فقيل لكيتل عيتا  بيتاحلالذ 
 .  (2)واحلرام: فقيه. وأفقهُتك الشي ، إذا بينُته لك"

ب على علم الدين؛ لسيادته وشرفه : "الفقه: العلم بالشي  والفهم له. وغل(3)وقاذ ابن منظور
 .   (1)وفدله على سانر أنوا  العلم كله ... "

 .    (5) (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)قاذ تعاىل: 
ِر ِإَذا َفِهمَ وقاذ احلافظ ابن ح ر: " م، َوَفِقَه بِال َكس  ه ِإىَل ال َفه  . وبذلك   (6)"َوفيتَقَه بِال َفت ِل ِإَذا َسَبَق َغري 

 ن الفقه يف الل ة على ضو  التعاريف السابقة يدور حوذ معىن الفهم والفطنة واإلدراك والعلم.يكو 

                                                           
، والمجمل، مقاييس اللغة، من تصانيفه: من أنمة الل ة واالدبو احلسً أمحد بن فارس بن زكريا القزوي ، ن فارس، أباب (1)

سنة  أصله من قزوين، أقام مدة يف هذان، مث انتقل إىل الري فتويف فيهاهيت، و 329، ولد عام والصاحبي في علم اللغة العربية
 .3/193هيت،  2112، دار العلم للماليً، 5، طاألعالمبن حممود بن حممد،  انظر: الزركلي، خري الدينهيت. 395

بتحقيق: عبد السالم  باب: الفا  والقاف وما ينلنهما،معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أبو احلسً أمحد بن فارس بن زكريا،  (2)
 .1/212هيت، 1123حممد هارون، طبعة احتاد الكتاب العرب، 

، وقيل يف ، ولد مبصرياالفريق ياالنصاري الرويفع بن مكرم بن على، أبو الفدل، عاذ الدين ابن منظور حممدمنظور، ن اب (3)
، انظر: الزركلي، ونثر األزهار في الليل والنهار، ومختار األغاني، لساع العربطرابلق ال رب، وتويف مبصر، من أشهر كتبه، 

 .  3/112ابق، ، املرجع الساألعالمخري الدين بن حممود بن حممد، 
 .13/522بريوت،  -، دار صادر1، طلساع العربابن منظور، أبو الفدل، حممد بن مكرم،  (1)
 .11: جز  من اآليةسورة األسرا ، ( 5)
، كتاب العلم، باب: من يرد ا  به خرياث يفقه يف الدين، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن ح ر، أمحد بن علي،   (6)

 .1/165، د.ط، دار الفكر، د.ت،  يز بن عبد ا  بن باز وحمب الدين اخلطيبعبد العز بتحقيق: 
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  .   (1)أبو حنيفة رمحة ا  تعاىل: بأنه: "معرفة النفق ما  ا وما عليها" هعرفالفقه اصطالحاً: 
تسبة من أدلتها املك العملية الشافعي رمحه ا  تعاىل بأنه: "هو العلم باألحكام الشرعية هوعرف

 وهو التعريف الذي ُعرف بعده عند العلما .  . (2)التفصيلية"
، ألن األحكيتيتام العملييتيتة قيتيتد ن: هيتيتو اإلدراك مطلقيتيتاث اليتيتذي يتنيتيتاوذ اليقيتيتً والظيتيتوالمقصــود بــالعلم هنــا

 تنبت بدليل قطعي يقي ، كما تنبت غالباث بدليل ظ .
هيتيتو خطيتيتاب ا  تعيتيتاىل املتعليتيتق بأفعيتيتيتاذ  : عيتيتع حكيتيتم، وهيتيتو مطليتيتوب الشيتيتار  احلكيتيتيم، أوواألحكــام

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

: املأخوذة من الشر ، فيحرتز هبا عن األحكيتام احلسيتية منيتل: الشيتمق مشيترقة، واألحكيتام والشرعية
والكيتيتيتل أعظيتيتم ميتيتيتن اجليتيتز ، واألحكيتيتام الل وييتيتيتة أو الوضيتيتعية، منيتيتيتل:  العقلييتيتة منيتيتل: الواحيتيتيتد نصيتيتف األانيتيتً،

 الفاعل مرفو ، أو نسبة أمر إىل اخر إجياباث أو سلباث.
: املتعلقيتيتيتة بالعميتيتل القليتيتيت، كالنييتيتة، أو غيتيتيتري القليتيت، ريتيتيتا ميارسيتيته اإلنسيتيتيتان منيتيتل القيتيتيترا ة والصيتيتيتالة والعمليــة

رهيتيتيتا عمليتيتيتي، إذ منهيتيتيتا ميتيتيتا هيتيتيتو نظيتيتيتري، منيتيتيتل وحنوهيتيتيتا ميتيتيتن عميتيتيتل اجليتيتيتوارح الباطنيتيتيتة والظيتيتيتاهرة. وامليتيتيتراد أن أكن
 اختالف الدين مانع من اإلرث.

واحيتيتيترتز هبيتيتيتا عيتيتيتن األحكيتيتيتام العلمييتيتيتة واالعتقادييتيتيتة، كأصيتيتيتوذ الفقيتيتيته، وأصيتيتيتوذ اليتيتيتدين، وتسيتيتيتمى العملييتيتيتة 
 أحياناث: "الفرعية"، واالعتقادية: "األصلية".

عن علم ا  تعاىل، وعلم : صفة للعلم: ومعناه املستنبط بالنظر واالجتهاد، وهو احرتاز ةوالمكتسب
وعلمنا بالبدهيات أو الدروريات ال  احلاصل بالوحي،  مالنكته باألحكام الشرعية، وعلم الرسوذ 

 ال حتتاج إىل دليل ونظر، كوجوب الصلوات اخلمق. 

                                                           
 .1/11، د.ط، د.ت، مرآه األصول في شرح مرقاه الوصولمال خسرو، حممد بن فرامرز بن علي،  (1)
 .1/51، المرجع السابق ،مرآه األصول في شرح مرقاه الوصول مال خسرو، حممد بن فرامرز بن علي،  (2)
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ــة التفصــيلية : ميتيتا جيتيتا  يف القيتيتران، والسيتيتنة، واإلعيتيتا ، والقييتيتاس. واحيتيترتز هبيتيتا عيتيتن عليتيتم املقليتيتد واألدل
الجتهيتاد، فيترن املقليتد   يسيتتدذ عليتى كيتل مسيتألة يعملهيتا بيتدليل تفصيتيلي، بيتل بيتدليل واحيتد يعيتيتم ألنميتة ا

  . عيع أعماله، وهو سؤاذ أهل الذكر والعلم
فيظهر لنا أن تعريف اإلمام أيب حنيفة ينصرف حنو ما عرف بالفقه األكرب، وهو تعريفاث كان مالنماث 

فأصيتيتبل ريه ميتيتن العليتيتوم الشيتيترعية. وأميتيتا الفقيتيته احليتيتايل لعصيتيتره، حييتيتث   يكيتيتن الفقيتيته قيتيتد اسيتيتتقل بعيتيتد عيتيتن غيتيت
     (1) معرفة ما للنفق وما عليها من األحكام العملية.مقصوراث على 

وعليه خيتار الباحيتث التعرييتف اليتذي جيتا  بيته الشيتافعي ألنيته جامعيتاث مانعيتاث السيتتقالله عيتن بقييتة العليتوم 
 الشرعية ال  كانت تدخل معه فيما يسمى بالفقه األكرب.

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 2، بتحقيق: حممد الزحيلي ونزيه محاد، طشرح الكوكب المنيرر: ابن الن ار، أبو البقا  حممد بن أمحد بن عبد العزيز، انظ(  1)

إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم  إرشــاد الفحــول ، حمميتيتد بيتيتن عليتيتي بيتيتن حمميتيتد،، وانظيتيتر: الشيتيتوكاي1/11هيتيتيت، 1112مكتبيتيتة العبيكيتيتان، 
الفقــه وانظيتيتر: الزحيليتيتي، حمميتيتد وهبيتيتة،  .1/13 هيتيتيت،1119ار الكتيتيتاب العيتيتريب، ، د1، بتحقييتيتق: الشيتيتيخ أمحيتيتد عيتيتزو عناييتيتة، طاألصــول

 .1/13هيت، 1115، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق، 2، طاإلسالمي وأدلته
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 يالمبحث الثان
 التعريف بالّتوّقع لغة واصطالحاً 

وذليتيتك ميتيتن خيتيتالذ  ،ع ميتيتن حييتيتث الل يتيتة، واالصيتيتطالحوقيتيتهيتيتذا املبحيتيتث التعرييتيتف بلفيتيتظ التّ يف  أوضيتيتحت
 ذكرهيتيتيتيتايف تيتيتيتيتدوينات الفقهيتيتيتيتا  القيتيتيتيتدامى، وكيتيتيتيتذلك التعريفيتيتيتيتات املعاصيتيتيتيترة اليتيتيتيت  دليتيتيتيتت علييتيتيتيته األلفيتيتيتيتاظ اليتيتيتيت  

 .-الّتوّقع-، إضافة إىل ذكر املعاي الل وية القريبة منههواملهتمً بشأن هذا الفق ،الباحنً
 الّتوّقع لغة: 

، سقط ووقع الشي  من يدي، كذلك وأوقعه غيتريه ووقوعاث  )وقع( وقع على الشي ، ومنه يقع وقعاث  
سيتيتقط، هيتيتذا قيتيتوذ أهيتيتل الل يتيتة. وقيتيتد  :، ووقيتيتع املطيتيتر بيتيتاألرض، وال يقيتيتاذووقعيتيتت ميتيتن كيتيتذا وعيتيتن كيتيتذا وقعيتيتاث 

فمكيتيتيتان كيتيتيتذا ومواقيتيتيتع ال ييتيتيتث مسيتيتيتاقطه، ويقيتيتيتاذ وقيتيتيتع  ،فقيتيتيتاذ: سيتيتيتقط املطيتيتيتر مكيتيتيتان كيتيتيتذا  (1) حكيتيتيتاه سيتيتيتيبويه
ويقيتاذ مسعيتيتت وقيتع املطيتيتر وهيتو شيتيتدة ضيتيتربه األرض إذا  ،وقيتاذ اجليتيتوهري: وال يقيتاذ سيتيتقط الشيتي  موقعيتيته.

يديتيترب ذليتيتك  ،ويف املنيتيتل احليتيتذار أشيتيتد ميتيتن الوقيعيتيتة، ووقوعيتيتاث  مسعيتيتت حليتيتوافر اليتيتدواب وقعيتيتاث  :ويقيتيتاذ ،وبيتيتل
 :وأوقع ظنه على الشي  ووقعه كالها ،فيه كان أهون را ظن وقعفرذا  ،صدره الشي  للرجل يعظم يف

رميتيتيتي قرييتيتيتب ال  :إذا وجيتيتيتب. والتوقييتيتيتع :ووقيتيتيتع القيتيتيتوذ واحلكيتيتيتم ،أحدايتيتيته وأنزليتيتيته :قيتيتيتدره وأنزليتيتيته ووقيتيتيتع بيتيتيتاألمر
يقيتيتاذ توقعيتيتت جيئيتيته وتنظرتيتيته وتوقيتيتيتع  ،تنظيتيتر األميتيتر :تباعيتيتده، كأنيتيتك ترييتيتد أن توقعيتيته عليتيتى شيتيتي ، والّتوقيتيتيتع

أي أليتيتيتق ظنيتيتيتك عليتيتيتى  :وقيتيتيتع :يقيتيتيتاذ ،وتوهيتيتيتهتظيتيتيت  الشيتيتيتي   :تنظيتيتيتره ودوفيتيتيته، والتوقييتيتيتع :الشيتيتيتي ، واسيتيتيتتوقعه
 . (2) والتوقيع بالظن والكالم والرمي يعتمده ليقع عليه وهه ،شي 

ِقَعيتيتيتيتُة،  :صيتيتيتدمة احليتيتيترب، والَواِقعيتيتيتيتةُ  :الَوق عيتيتيتةُ  القياميتيتيتة، وَمَواقيتيتيتُع ال ييتيتيتث مسيتيتيتيتاقطه، ويقيتيتيتاذ َوقيتيتيتَع الشيتيتيتي  َمو 
سيتيتقط،  :القتيتيتاذ، واجلميتيتع َوقيتيتاِنُع، وَوقيتيتَع الشيتيتي  ييتَقيتيتُع ُوُقوعيتيتاث  :ال يبيتيتة، والَوِقيعيتيتُة أيديتيتاث  :يَعيتيتُة يف النيتيتاسوالَوقِ 

 .  (3) أي سقطت :وَوقيتع ُت من كذا وعن كذا َوق عاث 

                                                           
د عمرو بن عنمان بن قنرب احلاراي بالوال ، أبو بشر، امللقب سيبويه: إمام النحاة، وأوذ من بسط علم النحو. ولسيبويه هو ( 1)

 -كتاب سيبويه وصنف كتابه املسمى "  هيت،121ورحل إىل ب داد، وتويف يف األهواز عام ،هيت، 112عام  يف إحدى قرى شرياز
 .5/21،  13، صمرجع سابق، األعالمخري الدين بن حممود بن حممد، انظر: الزركلي، " يف النحو، ط

 . 2/112، 13ص، جع سابقمر  لساع العرب،بن منظور، حممد بن مكرم بن منظور ، نظر اا( 2)
مكتبيتيتة لبنيتيتان د.ط، ، بيتيتاب "اليتيتواو"، حتقييتيتق: حمميتيتود خيتيتاطر، مختــار الصــحاحليتيترازي، حمميتيتد بيتيتن أيب بكيتيتر بيتيتن عبيتيتد القيتيتادر، نظيتيتر: اا( 3)

  . 1/311هيت، 1115، بريوت -ناشرون
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ِقييتيتيتعُ قييتيتيتل: والتَّوِقييتيتيتُع: َتظيتيتيت ء الشيتيتيتي  وتوهيتيتيته، يقيتيتيتاذ: َوقءيتيتيتع  أي: أليتيتيتق ظنيتيتيتك عليتيتيتى شيتيتيتي  ، و  بيتيتيتالظن  :التيتَّو 
: التَّوقييتُع : رميتي قرييتب ال تباعيتده، كأنيتك ترييتد أن ُتوِقَعيتُه عليتى َشيتي  . قييتللكالم يعتمده لييتَقيتَع وهيته، و وا

يتيتتيتو َقَع األميتيتر: انتظيتيتر كونيتيته كتيتَوقيتََّعيتيتُه، يقيتيتاذ: تيتَوقيتَّع يتيتُت  يتيتتيتو َقَع: ديتيتوف ميتيتا ييتَقيتيتُع بيتيته، وهيتيتو شيتيتبه التيتََّوققيتيتِع. واس  واس 
يتيتَ ِر أو األر ضِ : ارتقيتيتب ُوُقوَعيتيته. جيئيتيته، وتنظرتيتيته، ويف األسيتيتاس: تيتَوقيتََّعيتيتهُ  َعيتيتُة: ُوقيتيتوُ  الطيتيتانِِر عليتيتى الشَّ ، والَوقيت 

 ،والَوِقييتُع: األايتيتُر اليتِذي خُييتاِلُف اللَّيتو نَ  ،والَوقَاَعُة: َصيتالبَُة األر ضِ  ،والَوق ُع: احَلَصى الصء اُر، واِحَدُفا َوقيت َعة  
ج  يف ظهِر الّدابَةِ  يَةَ ووَقَع ا، والتيتَّو ِقيُع: َسح  ُد 

، والسَّي َف، ييتَقُعَها َوق عاث: أَحدَّها وَضَرهبا ،والنَّص لَ  ،حَلديَد وامل
يتيتيتُيوِف: ميتيتيتا ُشيتيتيتِحَذ بيتيتاحَلَ رِ ، َوِقييتيتع : حُميتيتيتدَّد  و  ُقيتيتيتُر ، وييُتَقيتيتيتاُذ: قيتيتيتع  َحِدييتيتَدكَ  ،والَوِقييتيتيتُع ميتيتَن السق والَواقيتيتيتُع: اليتيتيتِذي ييتنيت 

   .(1) وتيتَواَقعا: حَتَاَربَا، الرََّحى
 الحاً: التوقع اصط

ميتيتن املصيتيتطلحات احلدينيتيتة اليتيتذي   ييتيترد بشيتيتأنه تعرييتيتف واضيتيتل يف الكتابيتيتات والتيتيتدوينات  "التوقيتيتع"إن 
وردت بشيتيتأن هيتيتذا الفقيتيته ارا  وأفكيتيتار ليتيتدى البيتيتاحنً املعاصيتيترين حيتيتوذ نشيتيتأة هيتيتذا لكيتيتن الفقهييتيتة القدمييتيتة، 

قدمية، وتطوره بعيتد املصطلل وظهوره ببعض مشتقات لفظه أو معناه يف التدوينات الفقهية واألصولية ال
 ذلك يف احلقب الزمنية املتأخرة.
ما كنت فيه جتيتدك ال تنيتاذ منيته "  يف قوله: (2)ع( قدميثا فاستعمله املقريوقّ فلقد ورد هذا املصطلل )التّ 

 .(3) مع توقع الوقانع وارتقاب الف انع ...." إال أكله وفراشا وكنا ورياشا
 .(5)يومئذ أم قهقري إذا رجع" ....... مرتقب وقع"وهل يراعى  يف قوله: (1)واستعمله الزقاق

                                                           
ع"، حتقييتق: جموعيتة ميتن ، بيتاب "وقيتتاج العروس من جواهر القـاموس، مرتدى، حممد بن حممد بن عبد الرزاق، انظر: الزبيدي (1)

 .363، 366، 361، 362، 22/361، ، د.تدار ا دايةد.ط، اةققً، 
، تويف بعد عام شرح ألفية ابن مالك خ  -التحفة المكية )له  ،أمحد بن حممد املقري، شهاب الدين امل ريب املالكي: حنوي (2)

 .1/223،  13، صمرجع سابق، األعالمخري الدين بن حممود بن حممد، هيت، انظر: الزركلي، 213
 ، بيتاب "تعلييتق للمقيتري والبيتاعوي"، حتقييتق: إحسيتان عبيتاس،نفح الطيب من غصـن األنـدلس الرطيـب، أمحد بن حمميتداملقري، ( 3)

 . 6/212، هيت1322بريوت،  -دار صادر  د.ط
، " بالظاهرية خ -ديواع " وشعره أو بعده يف ،الزقاقعلي بن عطية بن مطرف، أبو احلسن، اخلمي البلنسي، ويعرف بابن  (1)

 .1/223، املرجع السابق، األعالمخري الدين بن حممود بن حممد، هيت، انظر: الزركلي، 522تويف عام 
                                                                 . 25/11/2113، شبكة اإلنرتنت العنكبوتية بتاريخ االجتهاد بتحقيق المناط: فقه الواقع والتوقع، ، عبد ا انظر: ابن بيه( 5)

http://www.binbayyah.net 
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 المبحث الثالث
 وحكمه ومجاالتهالتعريف بفقه التوقع كمصطلح 

 ،يف عصيتيتيترنا احلاضيتيتيتر كانيتيتيتت هنيتيتيتاك جهيتيتيتود للعلميتيتيتا  والبيتيتيتاحنً اليتيتيتذين عرفيتيتيتوه وأظهيتيتيتروا حقيقيتيتيتة وجيتيتيتوده
هيتيتدي هيتيتذا اليتيتدين يف باعتبيتيتاره أحيتيتد ميتيتدارج الفقيتيته اإلسيتيتالمي اليتيتذي طبقيتيته وتناوليتيته الكنيتيتري ميتيتن علميتيتا  وجت

 وأنه ليق بالشي  املستحدث أو امللفق يف صحيل هذا الدين. ،القدو
اسيتيتيتتناد األحكيتيتيتام إىل املسيتيتيتتقبل، قيتيتيتد يكيتيتيتون  :: "إن فقيتيتيته التوقيتيتيتع يعيتيتيت بعيتيتيتض العلميتيتيتا  بقوليتيتيتهفقيتيتيتد عرفيتيتيته 

احلكيتيتم عيتيتدوالث عيتيتن إذن إىل حظيتيتر، وعيتيتن حظيتيتر إىل إذن، ورفيتيتع حيتيترج بسيتيتبب أميتيتر ميكيتيتن أن يرتتيتيتب عليتيتى 
 .(1)فعل املأذون فيه، أو االمتنا  عن الفعل املنهي عنه"رارسة ال

بأنيتيته: "عملييتيتة اسيتيتتنباطية ذهنييتيتة حتميتيتل الفقييتيته عليتيتى تتبيتيتع ميتيتراد الشيتيتار  احلكيتيتيم ميتيتن أحكاميتيته، وُعيتيترءف 
 . (2)فيحمل عليها ما است د يف دنيا الناس" ،ليدرك أسرار التشريع

عية للمسيتيتانل اليتيت  يتوقيتيتع حصيتيتو ا، أو التعيتيترف عليتيتى األحكيتيتام الشيتيتر هيتيتو : "بقوليتيته وأيدثيتيتا عرفيتيته اليتيتبعض
 . (3)تبيً احلكم الشرعي للمسانل الشرعية ال  يتوقع حصو ا"

وكيتيتذلك عرفيتيته بعيتيتض البيتيتاحنً املعاصيتيترين واملهتميتيتً هبيتيتذا اجمليتيتاذ بقوليتيته:"هو حسيتيتن االسيتيتتعداد للنازليتيتة 
تيتيتيتؤوذ إليهيتيتيتا يف قبيتيتيتل وقوعهيتيتيتا، أو االسيتيتيتتعداد آلاارهيتيتيتا بعيتيتيتد وقوعهيتيتيتا، باستشيتيتيتراف املشيتيتيتاهد اليتيتيت  ميكيتيتيتن أن 

املسيتيتتقبل، وذليتيتك بواسيتيتطة تبصيتيترات ومقاربيتيتات عقلييتيتة ين زهيتيتا عقيتيتل الفقييتيته، املسيتيتتند إىل شيتيتواهد املاضيتيتي 
وقرانن األحيتواذ احلاضيترة، فيعميتد عنيتد النظيتر يف الوقيتانع املسيتتقبلية، أو الوقيتانع احلالييتة اليت  يرتتيتب عليهيتا 

                                                           
، تعرييتيتيتيتف للعالميتيتيتيتة الشيتيتيتيتيخ عبيتيتيتيتد ا  ابيتيتيتيتن بييتيتيتيته، شيتيتيتيتبكة اإلنرتنيتيتيتيتت بتيتيتيتيتاريخ موقــــع العالمــــة عبــــد ا  بــــن بيــــهابيتيتيتيتن بييتيتيتيته، عبيتيتيتيتد ا ،  ( 1)

22/11/2113.                               http://www.binbayyah.net/portal/tasrehaat/1152  
"فقــه التوقــع.. دعـــوة الستشــراف أحــداث المســـتقبل ودرء  :مقاليتيتيتةمصيتيتباحي، عبيتيتد اليتيترمحن، سيتيتيتيد، حمميتيتد، السيتيتا ، فيتيتاي،  ( 2)

 .22/11/2113شبكة اإلنرتنت بتاريخ  ، تعريف للدكتور نصر فريد واصل مف  الديار املصرية السابق،للخالفات الفقهية"

 http://www.al-madina.com/node/225600 
، تعريف للدكتور هاي املرجع السابق ،"......"فقه التوقع.. دعوة الستشراف أحداث المستقبل  مصباحي، عبد الرمحن، ( 3)

                                              .22/11/2113بتاريخ ، بن عبد ا  اجلبري، شبكة اإلنرتنت
http://www.al-madina.com/node/225600 

http://www.binbayyah.net/portal/tasrehaat/1152
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وذ إليهيتا الواقعيتة، مث يرصيتد عليتة املصيتاو ااار مستقبلية، يعمد بشفوف نظره إىل توقع الصيتورة اليت  سيتتؤ 
 .(1)واملفاسد املرتتبة على تلك الصورة، مث ينزذ األحكام املناسبة  ا"

 ميكن أن نعرف فقه التوقع كمصطلل بأنه هو: فقه التوقع كمصطلح: 
ضبط المسائل المستجدة قريبة الوقوع أو المتوقع حدوثها مستقبالً بحكم شرعي وفق قصـد 

 .كيم مع اآلثار والنتائج المترتبة عليهاالشارع الح
وذلك يكون من خالذ دراسيتة الواقعيتة اليت  تكيتون أميتام اجملتهيتد ميتن خيتالذ الشيتواهد والقيترانن املاضيتية 

دون أن خيديتيتع ألي ضيتيت وط مكانييتيتة أو زمانييتيتة أو أي ميتيتؤار خيتيتارجي ميتيتن  ،واحلاضيتيترة اليتيت  حتيتيتيط بالواقعيتيتة
 .حدواهااملمكن أن يؤار يف استخالص النتانج املتوقع 

وبالتيتيتايل يعميتيتيتد يف ذليتيتك بدراسيتيتيتة عييتيتع املعطييتيتيتات بشيتيتكل موضيتيتيتوعي  يتيتذه املسيتيتيتألة واسيتيتتخدام ملكتيتيتيته 
الفقهية، وإخدا  عيع الفروض والصور املتوقيتع حيتدواها  يتذه املسيتألة لةقيسيتة والنظيتانر املعتيتربة، وربيتط 

مرحلة إنزاذ حكيتم شيترعي  وعلة املفاسد املمكن ترتبها للوصوذ إىل ،ذلك جبملة املصاو املتوقع جلبها
 ي طي عيع النتانج املتوقع حدواها وفق قصد الشار . ،مستقبلي

من أنوا  التكهن أو الرجم بال يب أو جرد افرتاض فيتروض  اث وهذا يوضل لنا أن فقه التوقع ليق نوع
ارتبيتيتيتاط شيتيتيترعي، بيتيتيتل هيتيتيتو قيتيتيتانم عليتيتيتى أسيتيتيتق عقلييتيتيتة  وأليتيتيتيق ميتيتيتن ورانهيتيتيتا نفيتيتيتع أو فانيتيتيتدة أو صيتيتيتلة بيتيتيتالواقع 

خدمها الفقييتيته أو اجملتهيتيتيتد  يتيتا صيتيتيتلة بواقيتيتع املسيتيتيتألة يقيتيتوم ميتيتن خال يتيتيتا باختبيتيتار  يتيتيتاذج صيتيتاحلة للقييتيتيتاس يسيتيتت
عليهيتيتا، وميتيتن مث الوصيتيتوذ إىل نتيتيتانج ميكيتيتن الوقيتيتوف ميتيتن خال يتيتا عليتيتى احلكيتيتم الشيتيترعي املسيتيتتقبلي للمسيتيتألة 

  .(2)لدوابط الشريعة ومقاصدها ال متهاوتعميمه على نظانرها، مع مراعاة م

                                                           
، تعريف للدكتور خاليتد بيتن عبيتد ا  "الفقيه المتمسك بخيار فقهي واحد أكثر عرضه للخطأ" :مقالةعبد اللطيف، لطفي،  ( 1)

  madina.com/node/229753-http://www.al        .22/11/2113بتاريخ  املزي ، شبكة اإلنرتنت،
، شبكة اإلنرتنت، بتاريخ "فقه التوقع ينقذ صفقات المستقبل من شراك التنجيم"مقالة حمفوظ، طالب، : انظر ( 2)

22/11/2113. 
  p://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090428/Con20090428273565.htmhtt  

http://www.al-madina.com/node/229753
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090428/Con20090428273565.htm
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  :وقع ومجاالتهحكم فقه الت
يتطليتيتب منيتيته حييتيتث  ،ال ميكيتيتن أن يكتميتيتل عميتيتل اجملتهيتيتد أو الفقييتيته بدونيتيته اث واجبيتيت اث أنيتيته يعتيتيترب أميتيتر  أواًل:

كنه من روية ميتا خفيتي ميتن العليتل يف األميتور مت ،تقليب نظره وتصوراته على أوجه خمتلفة بتبصرات عقلية
ودراسته واختباراته ال  يوقعهيتا عليتى وقرا ة مركبات الواقع يف نسق وتسلسل يف تصوره  ،املطروحة أمامه

ومعرفيتيتيتة النتيتيتيتانج املتحصيتيتيتلة يف ضيتيتيتو   ،وأبعيتيتيتاد واايتيتيتار احلكيتيتيتم اليتيتيتذي يتوصيتيتيتل إلييتيتيته،  يتيتيتاذج صيتيتيتاحلة لالختبيتيتيتار
املصاو واملفاسد وضيتوابطها الشيترعية، في يتب علييته أن يعيتي ميتا سيفديتي وييتؤوذ إلييته األميتر يف املسيتتقبل 

 وقصد املكلفً تقريبثا أو ت ليباث. ،لقصد الشار  اث حا يكون نزوذ احلكم الذي انتهى إليه موافق
ــاً: بيتيتذذ يف الو  عليهيتيتا، احلكيتيتم ، إلنيتيتزاذقبيتيتل وقوعهيتيتاالنازليتيتة وهيتيتو كالفقيتيته االفرتاضيتيتي اليتيتذي يفيتيترتض  ثاني

ولقيتيتد اختلفيتيتت ارا  اجملتهيتيتدين يف التعيتيتاطي ميتيتع  ،بعيتيتد حتققهيتيتا سيتيتبيل ذليتيتك سيتيتعة فتخيتيتف وطيتيتأة االجتهيتيتاد
  (1) إمكانية التوقع فيه من فقه التوقع، بل جتعل األولوية للواقع.هذا النو  من املسانل، وأال مينع 

ما يع  أن الواقع هو اجملاذ الذي يعمل فيه فقه التوقع من خالذ املسانل واألقدية الواقعة أو  وهو
املتوقع وقوعها من خالذ فحآ الفقيه لكل اإلمارات والشواهد والظروف اةيطة باملسألة وهو الذي 

ذ أو احلاضر يف واقعه مع ارتباط هذه النظرة والتفحآ للم الت املتوقع حدواها مستقبالث مينل احلا
 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.
 


 

                                                           
 . 22/11/2113، شبكة اإلنرتنت، بتاريخ "فقه التوقع... إبحار الفقهاء في المستقبل"مقالة  الطحاوي، عبد ا ، :انظر ( 1)

http://www.alislah.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=10877:%20

%20&Itemid=7&tmpl=component&print=1 

 

http://www.alislah.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=10877:%20%20&Itemid=7&tmpl=component&print=1
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
 لماء في جواز استخدام فقه التوقع والمقارنة بينه وبين الفقه االفتراضيااتالف الع

نظراث  التسا  جاذ احلياة وتسار  إيقاعها يف الوقت احلاضر، وكنرة وقو  املست دات والنيتوازذ ظهيتر 
، واليتيتذي أايتيتار الكنيتيتري ميتيتن اآلرا  والسيتيت اذ الفكيتيتري بيتيتً املتيتيتأخرين ميتيتن العلميتيتا  "عالتوقيتيت"ميتيتا يسيتيتمى بفقيتيته 

وبيتً أن  "االفرتاضيتي"هيتو نفسيته الفقيته  "عالتوقيت"باعتبيتار أن فقيته  ،ما بً مؤيد وبً معيتارض ،فكرينوامل
 ، وهو ما سنوضحه من خالذ اآل :"االفرتاضي"م اير للفقه  "عالتوقّ "فقه 

 : اختالف العلما  يف جواز استخدام فقه التوقع، وينقسم إىل االاة فرو :المطلب األول
 دون لفقه التوقع وأدلتهم. املؤي الفرع األول:
 املنكرون له وأدلتهم.  الفرع الثاني:
 املناقشة والرتجيل. الفرع الثالث:
 املقارنة بً فقه التوقع والفقه االفرتاضي، وينقسم إىل فرعً: المطلب الثاني:
 أوجه التشابه بً فقه التوقع والفقه االفرتاضي. الفرع األول:
  بينهما. أوجه االختالف الفرع الثاني:
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 المطلب األول
 ااتالف العلماء في جواز هذا النوع من الفقه

ميتيتا بيتيتً مؤييتيتد ومعيتيتارض، فميتيتنهم  اختليتيتف العلميتيتا  املتيتيتأخرين واملفكيتيترين يف جيتيتواز اسيتيتتخدام هيتيتذا الفقيتيته
وهيتيتو ميتيتا  ميتيتن اعتيتيتربه أنيتيته فقيتيته مسيتيتتقل، وجانيتيتب اخيتيتر ذهيتيتب إىل اعتبيتيتاره  بأنيتيته هيتيتو نفسيتيته الفقيتيته االفرتاضيتيتي

 اآل :سنوضحه من خالذ 
 الفرع األول: 

  :المؤيديوع لفقه التوقع وأدلتهم
فعرفيتيته أحيتيتد املعاصيتيترين  ذهيتيتب أن فقيتيته التوقيتيتع هيتيتو فقيتيته مسيتيتتقل وم يتيتاير للفقيتيته االفرتاضيتيتي،  اجلانيتيتبهيتيتذا 

اسيتيتيتتناد األحكيتيتيتام إىل املسيتيتيتتقبل، قيتيتيتد يكيتيتيتون احلكيتيتيتم  :"إن فقيتيتيته التوقيتيتيتع يعيتيتيت  :كميتيتيتا سيتيتيتبق أن ذكرنيتيتيتا بقوليتيتيته
ر إىل إذن، ورفيتيتع حيتيترج بسيتيتبب أميتيتر ميكيتيتن أن يرتتيتيتب عليتيتى رارسيتيتة عيتيتدوالث عيتيتن إذن إىل حظيتيتر، وعيتيتن حظيتيت

وين ليتي األميتر أكنيتيتر إذا عرفنيتا أن أصيتيتحاب   .(1)الفعيتل امليتأذون فييتيته، أو االمتنيتا  عيتن الفعيتيتل املنهيتي عنيتيته"
جنيتد مدرسة احلديث الذي كانوا يرفدون التحدث عن مسانل أو أقدية   تقع بعد ويب ديتون ذليتك،  

ذ هذا النو  من املسانل املفرتضة إذا كان ركن الوقو ، وهو الذي يظهيتر قد ذهب إىل قبو  همأن بعد
عيتيتن ابيتيتن  (2)وبعيتيتض تالمييتيتذه يف املسيتيتانل اليتيت  وردت يف مدونيتيتة ابيتيتن سيتيتحنون ،يف إجابيتيتات اإلميتيتام ماليتيتك

   .(1)عنه، وال  تدم أكنر من ستة االف مسألة (3)القاسم

                                                           
 .12مرجع سابق، ص، تعريف للعالمة الشيخ عبد ا  ابن بيه، موقع العالمة عبد ا  بن بيهابن بيه، عبد ا ،  ( 1)

http://www.binbayyah.net/portal/tasrehaat/1152  
ولد عام  من أهل القريوان حممد بن عبد السالم )سحنون( بن سعيد بن حبيب التنوخي، أبو عبد ا : فقيه مالكي مناظر، ( 2)

 .خ( يف الفقه - أجوبة محمد بن سحنوعو)، ط( - آداب المعلمينمن كتبه )، فانيكنري التصهيت.256وتويف عام ،  هيت212
 .215-6/211،  13،صمرجع السابق، األعالمخري الدين بن حممود بن حممد، الزركلي، انظر: 

وتفقه باإلمام مالك ونظرانه. مولده  ،د ا ، ويعرف بابن القاسم: فقيهعبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة، أبو عب ( 3)
، ط( ستة عشر جز ا، وهي من أجّل كتب املالكية، رواها عن اإلمام مالك - المدونةله ) هيت،191-هيت 132ما بً  ووفاته مبصر

       .3/323، املرجع السابق، األعالمخري الدين بن حممود بن حممد، الزركلي، انظر: 
  .5/11/2113،  بتاريخ 19، صمرجع سابق، "......"الفقيه المتمسك بخيار فقهي  :مقالة عبد اللطيف، لطفي، :انظر ( 1)

http://www.binbayyah.net/portal/tasrehaat/1152
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عميتا   يقيتع  حابة سيتألوا رسيتوذ ا  أن الصيت :عليتى مسيتلكهم هيتذا مؤييتدو هيتذا الفقيته ستدذاولقد 
وبيتً  يتم أحكامهيتا بالسيتنة، وذليتك منلميتا ورد  وأجاهبم الن، الكرو  ،بعد يف مسانل كنرية ال حتصى

ا َوليتي َق قيتل يتُت لِلنَّيتِ،ء (فقيتاذ:  أنيته سيتأذ النيت،  ،(1)ديجخيتيف حديث رافع بن  : ِإنيتَّنيتا نيتل َقيتى الَعيتُدوَّ َغيتدث
ُاُكم  َعيتن  َمَعَنا ُمدثى، فيتقَ  ، َوَسيتُأَحدء ُم اللَّيتِه َفُكليتوُه، َميتا  َ  َيُكيتن  ِسيتَن َوالَ ظُُفيتر  اَذ: " َما أَنيت َهَر الدََّم َوذُِكَر اس 

ُر َفُمَدى ، َوالنَّيتِ،ق احلََبَشِة" َوتيتَقدََّم َسَرَعاُن النَّاِس َفَأَصابُوا ِمَن الَ َناِنمِ  (2)َذِلَك: أَمَّا السءنق فيتَعظ م ، َوأَمَّا الظقف 
  ، ِر ِشيتَياه نيتُهم  َوَعَدَذ بَِعريثا ِبَعش  ، َوَقَسَم بيتييت  ِفَئت  مُثَّ نيتدَّ بَعيتري  يف اِخِر النَّاِس، فيتَنَصُبوا ُقُدورثا َفَأَمَر هِبَا َفُأك 

م  َفَحَبَسيتُه ا ِإنَّ ِ يَتِذِه البيتَهيتاِنِم َأَوابيتَد  »للَّيتُه، فيتَقيتاَذ: ِمن  َأَواِنِل الَقو ِم، وَ َ  َيُكن  َمَعُهم  َخي ل ، فيتَرَميتاُه َرُجيتل  ِبَسيته 
َها َهَذا فَافيت َعُلوا ِمن َل َهَذا ِش، َفَما فيتَعَل ِمنيت   . (3))َكَأَواِبِد الَوح 

هذه املسانل فيه داللة واضحة على أءم كانوا من املمكيتن أن طرح الصحابة يف سلوك را يفهم أن 
ملعرفيتة  وهيتو ميتا يفسيتر حيتاجتهم،  عليتى رسيتوذ ا    تقيتع أميتامهميطرحوا استفسارافم يف املسانل اليت 

حيتا تطميتئن نفوسيتهم وفيتدأ تسيتاوالفم، وهيتو اجلانب الذي يش ل أذهاءم يف تلك املسانل واألقديتية، 
ميتيتا يظهيتيتر حرصيتيتهم عليتيتى تطبييتيتق قواعيتيتد دييتيتنهم وعيتيتدم اخليتيتروج عليتيتى مقتديتيتياته سيتيتوا  كيتيتان ذليتيتك يف حيتيتا م 

يهم ميتيتن تسيتيتاوالفم حيتيتوذ تليتيتك األقديتيتية واملسيتيتانل. وكيتيتون أصيتيتحاب اليتيتذي يعيشيتيتونه، أو فيميتيتا خفيتيتي عليتيت
 تطيترقالذين كانوا يرفدون احلديث عيتن مسيتانل   تقيتع بعيتد، ووجيتود اليتبعض  -احلديث–هذه املدرسة 

 سانل وافرتاضات   تقع بعد، أو تكون إمكانية وقوعها اابتة، تؤكد وجود هذا الفقه.مل

                                                           
ليته هيت، و 31ق.هيت وتويف عام 12ولد عام رافع بن خديج بن رافع األَن َصارِي األوسي احلاراي: صحايّب. وشهد أحدا واخلندق.   ( 1)

 .3/12، 13، مرجع سابق، صاألعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد ،، انظر: الزركليحدينا 32

المنهاج شرح  ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرفالنووي،  ، فمعناه أءم كفار وقد ءيتم عن التشبيه بالكفار ( 2)
 .13/125هيت، 1392، بريوت –دار إحيا  الرتاث العريب ، 2، طصحيح مسلم

بتحقيق:  ، باب: إذا أصاب قوم غنيمة، فذبل بعدهم..،صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيلأخرجه البخاري، أبو عبد ا ،  ( 3)
 .5513حديث رقم ، 3/92هيت، 1122، دار طوق الن اة، 1حممد زهري بن ناصر الناصر، ط
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، فقاذ: يا ن، ا ، أرأيت إن رسوذ ا   أنه سأذ (1)سلمة بن يزيد اجلعفيكذلك ما روي أن 
قامت علينا أمرا  يسألونا حقهم ومينعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، مث سأله، فأعرض عنه، مث 

َا َعَلي ِهم  َما ، وقاذ: )(2)سأله يف النانية أو يف النالنة، ف ذبه األشعث بن قيق امس َُعوا َوَأِطيُعوا، فَِر َّ
   .(3)(ُلوا، َوَعَلي ُكم  َما مُحءل ُتم  مُحء 

 الفرع الثاني: 
 :المنكروع له وأدلتهم

ه و أو باعتبيتيتاره وجيتيته ميتيتن وجيتيت "االفرتاضيتيتي"هيتيتو نفسيتيته الفقيتيته  "عالتوقيتيت"أن فقيتيته إىل  اجلانيتيتبذهيتيتب هيتيتذا 
 ن فقه التوقع هو نفسهإ:" ، حيث قاذجا  ذكره من أحد العلما  املعاصرين "االفرتاضي"التطور للفقه 

، وهذا الفقيته ليتيق بدعيتة ميتن فقهيتا  -رضي ا  عنه-الفقه االفرتاضي الذي أسق له اإلمام أبو حنيفة 
احلاضيتيتيتر، بيتيتيتل هيتيتيتو ميتيتيتا درج علييتيتيته العلميتيتيتا  والفقهيتيتيتا  قيتيتيتدمياث وحيتيتيتديناث، وهيتيتيتو ميتيتيتن طبيعيتيتيتة البحيتيتيتث يف املسيتيتيتانل 

 ،عيتيتيتيتة املعقوليتيتيتيتةالفقهييتيتيتيتة، وميتيتيتيتن عميتيتيتيتل اجمليتيتيتيتامع الفقهييتيتيتيتة وحبيتيتيتيتث الفقهيتيتيتيتا ، كميتيتيتيتا أن البحيتيتيتيتث يف األميتيتيتيتور املتوق
ال يعارضيتيتيتيته أحيتيتيتيتد ميتيتيتيتن علميتيتيتيتا  عييتيتيتيتع امليتيتيتيتذاهب  ،وربطهيتيتيتيتا باألدليتيتيتيتة الشيتيتيتيترعية ،واسيتيتيتيتتخراج األحكيتيتيتيتام فيهيتيتيتيتا

  .(1)واجملامع الفقهية يف العا  اإلسالمي" ،واملؤسسات األكادميية الشرعية

                                                           
، وفد إىل الن، ، بن كعب بن سعد بن عوف بن حرو بن جعفي اجلعفي سلمة بن يزيد بن مش عة بن اجملمع بن مالك ( 1)
انظر: ابن األاري،  سلمة بن يزيد، وقيل: يزيد بن سلمة، وا  أعلم. اختلف أصحاب الشع، وأصحاب مساك يف امسه، فقيل:و 

 وما بعدها. 2/221 هيت،1119د.ط، دار الفكر بريوت،  ،، أسد الغابةأبواحلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد
، وتيتويف عيتام شيتهد معيته أكنيتر وقانعيته ، أبو القاسم: قاند. ميتن أصيتحاب مصيتعب بيتن اليتزبري.بن األشعث بن قيق الكنديحممد  ( 2)

، 13، مرجيتع سيتابق، صاألعـالم ،خيتري اليتدين بيتن حمميتود بيتن حمميتد ،الزركليتيهيت، وله رواية للحديث عن عانشة، انظيتر: 63
6/39.   
 .1216حديث رقم ، 3/1131، 23ص ،مرجع سابق ،صحيح مسلم، أبو احلسن، مسلم بن احل اج،أخرجه اإلمام مسلم ( 3)
 "....."فقــه التوقــع.. دعــوة الستشــراف أحــداث المســتقبل  املصيتيتباحي، عبيتيتد اليتيترمحن، سيتيتيد، حمميتيتد، السيتيتا ، فيتيتاي،نظيتيتر: ا ( 1)

ريعة والقيتيتانون جبامعيتيتة األزهيتيتر وعديتيتو الل نيتيتة ، تعلييتيتق لليتيتدكتور حمميتيتد رأفيتيتت عنميتيتان العمييتيتد األسيتيتبق لكلييتيتة الشيتيت12ص، مرجيتيتع سيتيتابق
 .10/11/2113بتاريخ  ،الفقهية مب مع البحوث اإلسالمية، شبكة اإلنرتنت
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 تيً؛بيتيتاألرأيعرفيتيتوا  نواليتيتذي ،واشيتيتتهر هبيتيتذا الفقيتيته قيتيتدميثا أهيتيتل اليتيترأي يف العيتيتراق يف أواخيتيتر العصيتيتر األميتيتوي
وذلك لكنيترة فيترض املسيتانل اليت  ال وجيتود  يتا يف الواقيتع، واليتذي ميكيتن  ،لكنرة استعما م كلمة )أرأيت(

حتققهيتيتا مسيتيتتقبالث لتنزييتيتل األحكيتيتام عليهيتيتا بقياسيتيتها عليتيتى أشيتيتباهها ونظانرهيتيتا، فيسيتيتتعدوا  يتيتذه املسيتيتانل قبيتيتل 
 التعامل معها.  حا يتقنوا مهارة  ،وليتدرب طالب العلم على منل تلك املسانل ،وقوعها

وراند هذا الفقه هو اإلمام أبو حنيفة الذي توسع يف تفريع الفيترو  عيتن األصيتوذ، واليتذي عيترف عنيته 
حيتيتا يقيتف عليتى احلكيتيتم  ؛بكنيترة فرضيته للمسيتانل وإعميتيتاذ اليترأي فيهيتا وتقليبهيتيتا يف كافيتة الصيتور واألحيتواذ

 الذي يدبط به هذه املسألة املفرتضة. 
حنيفيتيتيتيته ومدرسيتيتيتيتته  االفرتاضيتيتيتيتي النظيتيتيتيتري ميتيتيتيتن تيتيتيتيتابعي اإلميتيتيتيتام أيبريتيتيتيتا ترتيتيتيتيتب عليتيتيتيتى ذليتيتيتيتك اتسيتيتيتيتا  الفقيتيتيتيته 

واسيتيتتعما م لوسيتيتانل االجتهيتيتاد وأدوات القييتيتاس والقيتيتدرة عليتيتى التخيتيتريج، حيتيتا وصيتيتلوا إىل تصيتيتور وافيتيترتاض 
 ما هو مستحيل وبعيد الوقو . 

عارضيتيتوا مسيتيتلك أهيتيتل  نهنيتيتاك مدرسيتيتة أهيتيتل احل يتيتاز أو أهيتيتل احليتيتديث اليتيتذي تميتيتن جانيتيتب اخيتيتر كانيتيت
اق بقيام اجملتهدين أو العلما  بافرتاض مسيتانل   تقيتع بعيتد أو تنيتزذ، واعتيتربوا أن االشيتت اذ الرأي يف العر 

بذلك من األمور املذمومة القرتاءا بكنري ميتن األغلوطيتات واملعديتالت اليت  ال نفيتع ميتن ورانهيتا، وميتدعاة 
ت اليتيتواردة يف ذليتك بكنيتري ميتيتن اآلييتاعليتيتى واسيتتدلوا  ،وهيتيتو ميتا يعيتد ميتيتذموماث يف القيتران ،للتكليتف يف اليتدين

 . (1)(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)القران الكرو منها قوله تعاىل: 
اَل تيتع َ ُلوا بِال َبِليَِّة قيتب َل نيُتُزوِ َا، ): كما استدلوا أيدثا حبديث معاذ بن جبل، قاذ: قاذ رسوذ ا  

لِ  َد، فَِرنَُّكم  ِإن  اَل تيتع َ ُلوَها قيتب َل نيُتُزوِ َا، اَل ييَتنيت َفكق ال ُمس  ُموَن َوِفيِهم  ِإَذا ِهَي نيتزََلت  َمن  ِإَذا قَاَذ ُوفءَق َوُسدء
َواُ ، فيتَتأ ُخُذوا َهَكَذا َوَهَكَذا َه   .  (2)(َوِإنَُّكم  ِإن  تيتع َ ُلوَها، َد َتِلف  ِبُكِم األ 

                                                           
 .26رقم سورة ص، اآلية:  ( 1)
، دار 1، بتحقيق: حسً سليم أسد الداراي، طسنن الدارمي، أبو حممد عبد ا  بن عبد الرمحن بن الفدلأخرجه الدارمي،  ( 2)

]تعلييتق اةقيتقإ إسيتناده ضيتعيف وهيتب بيتن عميترو ميتا . 112حيتديث رقيتم: ، 1/232هيتيت،  1112السيتعودية،  -للنشر والتوزييتعامل   
 .عرفته وهو مرسل
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 إال والذي عرف عنيته أنيته   يكيتن حيكيتم يف مسيتألة -رمحه ا -ومن رواد هذه املدرسة اإلمام مالك 
يوميتيتاث عيتيتن حكيتيتم مسيتيتألة فأجابيتيته، فقيتيتاذ سيتيتأله تالمييتيتذه أن أحيتيتد  ، وريتيتا جيتيتا  يف هيتيتذا السيتيتياقبعيتيتد وقوعهيتيتا

وقيتيتيتاذ: هيتيتل أنيتيتت ميتيتن )األرأيتييتيتً(؟ هيتيتل أنيتيتت قيتيتادم ميتيتيتن  تلمييتيتذه: أرأييتيتت ليتيتو كيتيتان كيتيتذا؟ ف ديتيتب ماليتيتك
 . (1)العراق؟"

اةدايتة أو الصيتور إذا سيتأله سيتانل عيتن شيتي  ميتن هيتذه املسيتانل  -رمحه ا -كذلك كان اإلمام أمحد 
 .(2)وال    يكن  ا وجود أو وقو  كان يقوذ:"دعونا من هذه املسانل اةداة" ،املتخيلة

  :الفرع الثالث: المناقشة والترجيح
وإن كانيتت ظيتاهرة  ،فقه التوقع هو تسمية حدينيتة   تكيتن معروفيتة بيتذلك يف عهيتد السيتلفأّن  يتبً 

بيقيتات واألحكيتام الفقهييتة الصيتادرة عيتنهم، ولقيتد كيتان هنيتاك ميتا يف تطبيقافم وتيتدوينافم ميتن خيتالذ التط
  ."االفرتاضي"ُيشبهه يف القدو من بعض الوجوه عرف بالفقه 

اليتيتذي يعتيتيترب أن فقيتيته التوقيتيتع هيتيتو فقيتيته م يتيتاير للفقيتيته االفرتاضيتيتي، وذليتيتك ألن  اجلانيتيتبهيتيتو اختيتيتاره واليتيتذي 
ة للعييتان، يتنقيتل فيهيتا اجملتهيتد ميتا بيتً فقه التوقع هو فقه يهتم بعالج ااار مسانل  ا جنق الواقيتع ظيتاهر 

ومراعاة العيتادات االجتماعييتة  ،وإعماذ ما غلب على ظنه باستشراف املستقبل ،القرانن والدالنل املاالة
وال تتعدى حيتدود املمكيتن، وموازنيتة كيتل ذليتك مبسيتالكه الفقهييتة ميتن املقاصيتد وامليت الت  ،والسنن الكونية

وربيتط كيتل ذليتك بقصيتيتد الشيتار  وقصيتد املكلفيتيتً  ،تنتج عيتن حكميتيتهواملوازنيتات والنظيتر إىل النتيتانج اليتيت  سيت
 تقريباث أو ت ليباث.

قيتيتد يكيتيتون  يتيتا  يف ذهيتيتن الفقييتيته افيتيترتاض صيتيتور أو مسيتيتانل تظهيتيتريف حيتيتً أن الفقيتيته االفرتاضيتيتي هيتيتو فقيتيته 
 ،الفيتيترض أو األميتيتر ايقيتيتوم عليتيتى أساسيتيتها بقياسيتيته اةيتيتض  يتيتذ صيتيتلة بيتيتالواقع، وقيتيتد تكيتيتون ميتيتن حميتيتض اخلييتيتاذ،

 وإنزاذ نفق احلكم املماال ملناطات أقدية مشرتكة معه. ،ظانره وأشباههوإعماله على ن

                                                           
 .111صد.ط، دار الوراق للنشر والتوزيع، د.ت، ، السنة ومكانتها في التشريعمصطفى، السباعي، : انظر ( 1)
 .91هيت،ص1112بريوت،  –، دار املعرفة 1ط، جامع العلوم والحكم أمحد، أبو الفرج، عبد الرمحن بن : ابن رجب،انظر ( 2)
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 المطلب الثاني
 المقارنة بين فقه التوقع والفقه االفتراضي

 من خالذ اآل :نوضحها التشابه واالختالف بً فقه التوقع والفقه االفرتاضي من أوجه هناك 
 :الفرع األول

 :االفتراضي أوجه التشابه بين الفقه التوقع والفقه
فقيتيتيته  أنّ ، كيتيتيتذلك يف مسيتيتيتألة افيتيتيترتاض املسيتيتيتانل أو تولييتيتيتدها يشيتيتيترتكانإن فقيتيتيته التوقيتيتيتع والفقيتيتيته االفرتاضيتيتيتي 

  .بفقه املقاصد وفقه املوازنات اث ارتباطثا تامّ  والفقه االفرتاضي يتشاركان يف االرتباط التوقع
 :الفرع الثاني

 :بينهماأوجه االاتالف 
قيتد تقيتع   ،فيه الفقيه إىل تصيتور مسيتانل أو افيترتاض صيتور ميتن خياليتههو الذي يت ه  الفقه االفرتاضي

تلحيتق هبيتا ميتن  ،يقيتوم فيهيتا بالقييتاس  يتذه املسيتألة بنيتا  عليتى مناطيتات قديتايا أخيترى مشيترتكة ،وقد ال تقع
 وقد تكون غري واقعية وخمالفة للسنن الكونية. ،حيث احلكم، وهذه املسانل تتسم بطابع فردي

 قوم على أساس الواقع وليق على أساس التوهم أو التخييتل أو االفيترتاض،هو الذي ي فقه التوقع أما
يقيتوم فييته الفقييته بقيترا ة مفيتردات  وتتسم مسانله بطيتابع عيتاعي ال يقتصيتر عليتى مسيتانل أو أقديتية فردييتة؛

اة وتتبع وقياس املصيتاو احلالييتة واملصيتاو امل لييتة واملفاسيتد الواقعيتة واملتوقعيتة مسيتتقبالث، ومراعيت ،الواقع القانم
وموازنتها من خالذ دراسة واختبيتار  ،الوقت والزمن الذي ستتحقق فيه ااار ونتانج هذا الواقع مستقبالث 

وضيتبطها مبقاصيتد الشيتار   ،عيع املعطيات املطروحة أمامه مبوضوعية وجترد من كل قيد زماي أو مكيتاي
 .وحكم صحيلتطيع التوصل إىل نتانج ومقاصد املكلفً تقريبا أو ت ليباث، وذلك حا يس

، حييتيتث إن فقيتيته التوقيتيتع يسيتيتتند إىل عنيتيتد فقيتيته الواقيتيتع كيتيتذلك خيتليتيتف فقيتيته الواقيتيتع عيتيتن الفقيتيته االفرتاضيتيتي
بينميتا يف الفقيته االفرتاضيتي  ،الواقع وذلك يف مراعاة احلاذ اليتذي يسيتتند إلييته الفقييته يف الوصيتوذ إىل امليت ذ

  (1) .ذقد يستند إىل تصور قد يقع، وقد ال يقع يكون من حمض اخليا

                                                           
الحوار الفكري الفقهي حول معطيات ورشة الرباط بمصطلح القحطاي، سعيد بن متعب، و انظر: املالكي، يوسف محيتو،  ( 1)

 .  5/11/2113، شبكة اإلنرتنت بتاريخ التوقع وعالقته بالفقه التقديري واالفتراضي
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الفقيتيته االفرتاضيتيتي إ يتيتا يقيتيتوم عليتيتى القييتيتاس اةيتيتض، حييتيتث ينشيتيتئ املسيتيتألة وينيتيتزذ عليهيتيتا حكمهيتيتا ذلك كيتيت
، قيتيتد خيتليتيتف فيهيتيتا سيتيتألةبنيتيتا  عليتيتى مناطيتيتات أقديتيتية مشيتيتاهبة  يتيتا، خالفيتيتاث لفقيتيته التوقيتيتع اليتيتذي يعيتيتاش واقيتيتع امل

 باختالف األحواذ والعادات والظروف الزمانية واملكانية.املناط 
تم بنا  املسانل فيه بعديتها عليتى بعيتض بشيتكل منطقيتي قيتانم عليتى معطييتات أن فقه التوقع يكذلك  

بينميتيتيتا الفقيتيتيته  أو ستصيتيتيتبل ملموسيتيتيتة بنيتيتيتا  عليتيتيتى احلاليتيتيتة القانميتيتيتة اليتيتيت  تكيتيتيتون حميتيتيتل الدراسيتيتيتة ،ملموسيتيتيتة واقعييتيتيتة
االفرتاضيتيتي قيتيتد ال يسيتيتتند إىل الواقيتيتع وبالتيتيتايل يفتقيتيتد املعطييتيتات وشيتيتواهد احليتيتاذ اليتيت  يؤسيتيتق عليهيتيتا الفقييتيته 

ن فقيتيته التوقيتيتع يقيتيتوم عليتيتى تتبيتيتع ورصيتيتد اايتيتار النيتيتوازذ الواقعيتيتة يف املسيتيتتقبل ميتيتع مراعيتيتاة ميتيت ذ أكيتيتذلك   ،تصيتيتوره
التطبييتيتق وإنيتيتزاذ احلكيتيتم بعيتيتد ذليتيتك، بينميتيتا الفقيتيته االفرتاضيتيتي هيتيتو عيتيتع للنظيتيتانر والقواعيتيتد الفقهييتيتة ريتيتا ميكيتيتن 

  (1).وقوعه واالستعداد له
  

 
 

  
 
 
 

  
 
 

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

الحوار الفكري الفقهي حول معطيات ورشة الرباط بمصطلح القحطاي، سعيد بن متعب، و انظر: املالكي، يوسف محيتو،  ( 1)
 .27مرجع سابق، ص، يري واالفتراضيالتوقع وعالقته بالفقه التقد

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

 

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=11141&page=2
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=11141&page=2
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=11141&page=2
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=11141&page=2
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 اإلسالميالفصل الثاني: أهمية دراسة فقه التوقع في الفقه 
 

يف هذا الفصل بييتان ارتبيتاط فقيته التوقيتع بالفقيته اإلسيتالمي، وميتدى اهتميتام الشيتار  بيته، وبييتان تناولت 
 أهية دراسة املستقبل للمشت لً هبذا الفقه. 

 ويدور هذا الفصل حوذ االاة مباحث تتلخآ فيما يلي:
 املبحث األوذ : بيان ارتباط فقه التوقع بالفقه اإلسالمي. 

 ناي: اهتمام الشار  احلكيم بفقه التوقع يف الفقه اإلسالمي.املبحث ال
 املبحث النالث: بيان أهية دراسة املستقبل للمهتمً بفقه التوقع.   
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 المبحث األول 
 إلسالميابياع ارتباط فقه التوقع بالفقه  

نة أءيتا صيتاحلة ن الشريعة اإلسالمية مبا تدمنته ميتن الكتيتاب والسيتنة واإلعيتا  والقييتاس، كانيتت ضيتامأ
مهميتا اختلفيتت الظيتروف وفييتأت األسيتباب املختلفيتة املمييتزة لكيتل عصيتر وتباينيته عيتن  ،لكل زمان ومكان

والصيتيتيتحابة واجتهيتيتيتادات  غيتيتيتريه، فالفقيتيتيته اإلسيتيتيتالمي اليتيتيتذي اسيتيتيتتمد نشيتيتيتأته ميتيتيتن أقيتيتيتواذ وأفعيتيتيتاذ الرسيتيتيتوذ 
حييتيتيتافم يف  كيتيتيتان ترعيتيتيتة حقيقييتيتيتة الحتياجيتيتيتات النيتيتيتاس يف تفاصيتيتيتيل وجزنييتيتيتات  ،العلميتيتيتا  عليتيتيتى ميتيتيتر العصيتيتيتور

مسيتيتيتانل سيتيتيتكت عنهيتيتيتا الشيتيتيتر  أو اسيتيتيتت دت يف حييتيتيتافم بتطيتيتيتور الوقيتيتيتت واليتيتيتزمن، فكيتيتيتان الفقيتيتيته اإلسيتيتيتالمي 
  ترعة للواقع الذي حوى تلك املست دات.

وتسيتيتار  أحداايتيته وكنيتيترة مسيتيتت داته اليتيت   ،ونتي يتيتة لسيتيتمة عصيتيترنا احلاضيتيتر اليتيتذي نعيشيتيته بتطيتيتوره امليتيتذهل
االت، سيتيتيتوا  االجتماعييتيتيتة واالقتصيتيتيتادية والسياسيتيتيتية أو متيتيتيتق بيتيتيتال أدي شيتيتيتك حييتيتيتاة اإلنسيتيتيتان يف كافيتيتيتة اجمليتيتيت

غريها من اجملاالت؛ ومبا يتعلق به من مصاو مسيتتهدفة أو مفاسيتد متوقعيتة، تنشيتأ أهييتة فقيته التوقيتع وهيتو 
فقيتيتيته أصيتيتيتيل وقيتيتيتدو يف الفقيتيتيته اإلسيتيتيتالمي ظيتيتيتاهراث سيتيتيتوا  يف الكتيتيتيتاب أو السيتيتيتنة النبوييتيتيتة املطهيتيتيترة أو يف أقيتيتيتواذ 

فم ميتن بعيتد ذليتك، فالعميتل الفقهيتي أو االجتهيتادي يف فقيته التوقيتع مبيت  عليتى الصحابة والعلميتا  وتيتدوينا
تكوين نظرة عقلية تستشرف القادم قبل وقوعيته مبيتا ميكنيته ميتن االسيتتعداد ملواجهيتة اآلايتار أو النتيتانج اليت  

بوضع األحكام الفقهية  ا مستقبالث مبا يتوافيتق ميتع مقاصيتد الشيتار  وميتراده، وذلك من املمكن أن تقع، 
 ا كله منطلق من كون الشريعة اإلسالمية شريعة عاملية صاحلة لكل زمان ومكان. وهذ

وهنيتا ييتيتربز دور فقيتيته التوقيتيتع يف استشيتراف املسيتيتتقبل وقيتيترا ة واقيتيتع كيتيتل نازليتة أو مسيتيتألة ميتيتن حييتيتث اآلايتيتار 
النظيتيتر يف واقيتيتع هيتيتذه بعيتيتد  بيتيترنزاذ احلكيتيتم الشيتيترعي املقصيتيتود ،والنتيتيتانج املمكيتيتن أن ترتتيتيتب عليهيتيتا مسيتيتتقبالث 

سيتيتيتألة وقيتيتيترا ة تفاصيتيتيتيله اةيطيتيتيته بيتيتيته وإجيتيتيترا  االختبيتيتيتارات والفرضيتيتيتيات الالزميتيتيتة، ومعرفيتيتيتة العوانيتيتيتد اجملتمعييتيتيتة امل
للنيتيتيتاس بيتيتيتاختالف بيئيتيتيتافم وظيتيتيتروفهم وميتيتيتا اسيتيتيتت د يف حييتيتيتاة النيتيتيتاس، ميتيتيتع مراعيتيتيتاة عييتيتيتع الديتيتيتوابط الشيتيتيترعية 

وقصيتد املكلفيتً ليتدرك أسيترار التشيتريع وإنيتزاذ حكميته وفيتق قصيتد الشيتار   ؛الالزمة يف استقرانه واسيتتنباطه
وإ يتيتا توسيتيتطاث كميتيتا دعيتيتت شيتيتريعتنا السيتيتمحة بيتيتذلك، وبالتيتيتايل ال  ،تقريبيتيتاث أو ت ليبثيتيتا دون مشيتيتقة أو تسيتيتاهل
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خييتيترج جهيتيتده عيتيتن مقصيتيتوده، وأال يكيتيتون حبنيتيته يف أميتيتور ليتيتيق  يتيتا صيتيتلة بيتيتالواقع أو مسيتيتتحيلة احليتيتدوث، أو 
  . (1)خروجاث عن السنن الكونية

واضحة أظهرت ارتباط فقه التوقع به، فكان ذلك واضحاث  فلقد احتوى تراانا الفقهي على مظاهر
َأ َ  تيتَري  أَنَّ )قاذ  ا: عندما يف حدينه للسيدة عانشة  ، فقد جا  عن الرسوذ يف أقواذ الرسوذ 

َأاَل تيتُردقَها َعَلى قيتَواِعِد  ، فيتُقل ُت: يَا َرُسوَذ اللَِّه،(قيتو َمِك َلمَّا بيتنيتو ا الَكع َبَة اقيت َتَصُروا َعن  قيتَواِعِد ِإبيت رَاِهيَم؟
ِر َلَفَعل تُ )ِإبيت رَاِهيَم؟ قَاَذ:  اَاُن قيتو ِمِك بِالُكف  هنا يفسر خشية الرسوذ  ، فحديث الرسوذ (2) (َلو اَل ِحد 

 بابً  ا،  جبعل -عليه السالم-ها كما كانت أيام سيدنا إبراهيم نوإعادة بنا ،من هدم الكعبة
توقع أن يكون مردود ذلك على الذين أسلموا لكّنه باب خيرجون منه، باب يدخل الناس منه و 

يف  هناك مصلحة راها الرسوذ  تفكان، وا لعدم فهمهم ذلك وتفسريه تفسرياث خاطئاث ريتدّ ف ،حديناث 
 ،هذا الفعل إال أن املفسدة املرتتبة على ذلك الفعل كانت أكرب ، فكان دفعها احرتازاث ملفسدة أعظم

كذلك جنده يف اجتهاد الصحابة الكرام وفقههم، فكان  حديني اإلسالم عن إسالمهم.وهو ارتداد 
را ورد يف األار يف عهد الفاروق أنه حً استشرى شرب اخلمر يف عهده عع الصحابة وشاورهم يف 

فقاذ: "إن الناس قد شربوها واجرتوا عليها، فقاذ له علي: إن السكران إذا سكر هذى،  حد اخلمر،
، فكان رأي علي بن أيب (3)" ذى افرتى، فاجعله حد الفرية، ف عله عمر حد الفرية  انًوإذا ه

  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:

                                                           
  ،"......سـتقبل "فقه التوقع.. دعوة الستشراف أحـداث المالسا ، فاي،  –سيد حممد  –انظر: مصباحي، عبد الرمحن  ( 1)

                                        .11/11/2113شبكة اإلنرتنت، بتاريخ  12، صمرجع سابق
    http://www.al-madina.com/node/225600  

بيتيتيتاب: فديتيتيتل مكيتيتيتة وبنياءيتيتيتا،  ،23ص، مرجيتيتيتع سيتيتيتابقبخـــاري، صـــحيح ال ،حمميتيتيتد بيتيتيتن إمساعييتيتيتلأخرجيتيتيته البخيتيتيتاري، أبيتيتيتو عبيتيتيتد ا   ( 2)
 .1523حديث رقم ، 2/116
 -، املكتيتب اإلسيتالمي2، بتحقييتق: حبييتب اليترمحن األعظميتي، طمصنف عبد الـرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن هيتامالصنعاي،  ( 3)

 .13512، حديث رقم: 3/332هيت،  1113بريوت، 

http://www.al-madina.com/node/225600
http://www.al-madina.com/node/225600


 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
31 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

واليتيتذي عيتيترف عيتيتنهم مبدرسيتيتة اليتيترأي وإعميتيتاذ القييتيتاس يف مسيتيتانلهم وعيتيتدم الوقيتيتوف   األحنــاف:فعنــد 
ال يسيتتواق ميتن  اليتّذينعلى األحادييتث إال اليت  ينقيتون يف روافيتا، وذليتك النتشيتار كنيترة الوضيتاعً واليترواة 

ييتيته ف جتيتيتاوزواوهيتيتي نيتيتو  ميتيتن أنيتيتوا  فقيتيته التوقيتيتع واليتيتذي  ،فظهيتيترت املسيتيتانل الفقهييتيتة اليتيت  انتشيتيترت .رواييتيتتهم
  .(1)العرف اخلاص باجملتمع واستمرار هذه االستحسانات يف تاريخ فقه األحناف القدو ملراعاةالقياس 

والذي عرف عنهم كراهتهم يف الفتيا عن املسانل ال    تقع بعد، والتمسك بيتنآ  وعند المالكية
اسيتتعداد لظهيتور هيتذا  إال أءيتم كيتانوا عليتى -رمحيته ا -احلديث، وهيتو ميتا كيتان معروفيتاث عيتن اإلميتام ماليتك 

ميتيتن تطيتيتوره  اوطيتيتريقتهم يف إعميتيتاذ القييتيتاس حيتيتد بالشيتيتافعيةتيتيتأارهم لكيتيتن النيتيتو  ميتيتن الفقيتيته )التوقيتيتع( ليتيتديهم، 
ليتيتديهم، وعليتيتى اليتيترغم ميتيتن ذليتيتك كانيتيتت هنيتيتاك فتيتيتاوى لإلميتيتام ماليتيتك وبعيتيتض تالمييتيتذه يف مسيتيتانل ميتيتن هيتيتذا 

م كلهيتيتا إذا رضيتيتوا باجلزييتيتة أرأييتيتت األميتيت :قليتيتتالنيتيتو ، وذليتيتك كميتيتا جيتيتا  يف مدونيتيتة ماليتيتك يف بيتيتاب اجلزييتيتة: "
عليتيتى أن يقيتيتيتروا عليتيتيتى دييتيتنهم أيعطيتيتيتون ذليتيتيتك أم ال يف قيتيتوذ ماليتيتيتك؟ قيتيتيتاذ: قيتيتاذ ماليتيتيتك يف جيتيتيتوس الرببيتيتيتر إن 

قيتيتاذ: قيتيتاذ ماليتيتك يف اجمليتيتوس ميتيتا قيتيتد بل يتيتك عيتيتن عبيتيتد اليتيترمحن بيتيتن ، اجلزييتيتة أخيتيتذها ميتيتنهم عنميتيتان بيتيتن عفيتيتان
كلهيتا يف هيتيتذا مبنزليتة اجمليتيتوس   فيتاألمم ،"سيتنوا هبيتم سيتيتنة أهيتل الكتيتيتاب": عيتوف أنيته قيتيتاذ: قيتاذ رسيتيتوذ ا 

حييتيتث جنيتيتد أن حيتيتديث رسيتيتوذ ا  قيتيتد دذ عليتيتى معاجليتيتة أميتيتر هيتيتؤال  اجمليتيتوس باعتبيتيتارهم كأهيتيتل . (2)"عنيتيتدي
الكتاب يف أخذ اجلزية، وهو ما جنده يف رأي مالك بتوقع هذا األمر على كل فئة مستقبالث يف الدخوذ 

ليتيتذي يكيتيتون أخيتيتذ اجلزييتيتة فييتيته مفسيتيتدة أقيتيتل يف حيتيتاذ بقيتيتانهم عليتيتى دييتيتنهم، وايف اإلسيتيتالم أو فيتيترض اجلزييتيتة 
 بدفع املفسدة األعظم وهي القتاذ، واملتوقع فيه إسالم هؤال  الكفار فيما بعد أو إسالم ذراريهم.

م عليتيتى التيتيتدرج يف مصيتيتادر هألءيتيتم أسسيتيتوا ميتيتذهبوذليتيتك  ،فقيتيتد تيتيتأخر ليتيتديهم فقيتيته التوقيتيتع الشــافعيةأمــا 
القياس املستند إىل العلة طريقة  حيث يعتربونوالقياس،  الفقه الرنيسة املمنلة يف القران والسنة واإلعا 

                                                           
شيتيتبكة اإلنرتنيتيتت، بتيتيتاريخ  ،20ص ،مرجيتيتع سيتيتابق ،"......قــه التوقــع... إبحــار الفقهــاء "فمقاليتيتة  الطحيتيتاوي، عبيتيتد ا ، :انظيتيتر ( 1)

19/11/2113. 
 -00-6%20002-04-2009-ideas/115273-http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture

00.html  
 .1/529هيت 1115، 1، دار الكتب العلمية، طاجلزية، باب المدونة، بن مالك ، مالك بن أنقاإلمام مالك ( 2)

http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/115273-2009-04-26%2000-00-00.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/115273-2009-04-26%2000-00-00.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/115273-2009-04-26%2000-00-00.html
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اليتيتذي  االسيتيتتنباط الشخصيتيتي ميتيتنريتيتا يعيتيت  االعتميتيتاد عليتيتى التناسيتيتق العقليتيتي بيتيتدالث ، (1)واحيتيتدة يف االسيتيتتنباط
 ، وبالتايل إفدا  ذلك إىل عدم التوقع. لن يكون هناك وجه للتصور وافرتاض الفروض للمسألة

لفقيتيته التوقيتيتع وذليتيتك مليتيتا عيتيترف عيتيتن اإلميتيتام أمحيتيتد يف مسيتيتانله وفتيتيتاواه  كيتيتان ليتيتديهم اسيتيتتعداد الحنابلــة و 
 .(2)كانت غالباث ما يكون له فيها قوالن

اليتذي أظهيتره يف مؤلفيته ال ييتااي،   (3)يف فقه التوقع هيتو اإلميتام اجليتوي ّذين يعتربون رّواداث ومن الفقها  ال
، وهيتي: اليتركن النيتاي: يف تقيتدير (الظليتمغياث األمم يف التياث وذلك يف األركان ال  أقام عليها كتابه )

قيتيتام فيهيتيتا فقيتيتد انقيتيتراض محليتيتة الشيتيتريعة،  خليتيتو الّزميتيتان عيتيتن األنميتيتة ووالة األميتيتة، واليتيتركن الناليتيتث: يف تقيتيتدير
حترر عن عالنق الزمان واملكان، واتبع ، و بتوليد الصور واالحتماالت ال  من املمكن أن تقع أو حتدث

، وريتا ييتدذ   يكيتن  يتا وجيتود عليتى أرض الواقيتع وأقيتام الفيتروض اليت  ،تقليدييتة يف تتبيتع املسيتانل غيتري اث طرق
ومصيتابيل  ،فرن الصحابة وإن كانوا صدور الدين، وأعالم املسيتلمً، ومفيتاتيل ا يتدى"على ذلك قوله: 

 . (1)الدجى، فما كانوا يقدمون متهيد األبواب، وتقدو األسباب للوقانع قبل وقوعها"

                                                           
 . 19/11/2113، شبكة اإلنرتنت، بتاريخ المذهب السني: فروعه وأماكن انتشاره وأشهر رجاالتهانظر: مقالة:   ( 1)

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

D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%878%B1%20% 
  .21ص ،مرجع سابق ،"......"فقه التوقع... إبحار الفقهاء مقالة  الطحاوي، عبد ا ، :انظر ( 2)

http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/115273-2009-04-26%2000-00-

00.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  ( 3)

، النهايــةوميتيتن تصيتيتانيفه:  ،سيتيتنة  يتيتان وسيتيتبعً وأربعمانيتيتة تيتيتويف يف ربييتيتع اآلخيتيتر، و موليتيتده يف اةيتيترم سيتيتنة عشيتيترة وأربعمانيتيتة ،حمميتيتد اجليتيتوي 
 طبقـات الشـافعية،، أبيتو بكيتر بيتن أمحيتد بيتن حمميتد بيتن عميتر، انظر: ابيتن قاضيتي شيتهبة ،البرهاع في أصول الفقهو ، والغياثي

 .1/255هيت، 1113بريوت،  –، عا  الكتب 1حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان، ط
، بيتيتاب صيتيتفات املفيتيت ، حتقييتيتق: عبيتيتد غيــاث األمــم فــي التيــاث الظلــما  بيتيتن يوسيتيتف بيتيتن حمميتيتد، اجليتيتوي ، عبيتيتد املليتيتك بيتيتن عبيتيتد  ( 1)

 .1/111هيت، 1111، 2العظيم الديب، مكتبة إمام احلرمً، ط

http://www.aljaml.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%20%D8%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%D8%B1%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.aljaml.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%20%D8%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%D8%B1%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.aljaml.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%20%D8%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%D8%B1%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.aljaml.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%20%D8%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%D8%B1%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.aljaml.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%20%D8%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%D8%B1%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.aljaml.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%20%D8%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%D8%B1%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/115273-2009-04-26%2000-00-00.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/115273-2009-04-26%2000-00-00.html
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سيتيتيتباب اليتيتيت  رمبيتيتيتا   جتعيتيتيتل السيتيتيتلف خيوضيتيتيتون غميتيتيتار هيتيتيتذا النيتيتيتو  ميتيتيتن ويديتيتيتيف هنيتيتيتا اإلميتيتيتام اجليتيتيتوي  األ
و  تت شيتيتيتهم هيتيتيتيتواجم اةيتيتيتن والفيتيتيتل، وكيتيتيتانوا يف الزميتيتيتيتان األوذ ال يديتيتيتعون املسيتيتيتانل قبيتيتيتيتل "فقيتيتيتاذ: ،املسيتيتيتانل

 . (1)وقوعها، فلم يتعرضوا للمباحث ال  سأخوض فيها، و  يعتنوا مبعانيها"
التعيتاطي يف تنيتاوذ املسيتانل أو احليتوادث املسيتت دة اليت   را يوضل منه ية اإلمام اجلوي  وجتديده يف

وكانت هناك شواهد وقرانن ومالبسات تستدعي النظر والبحث وإجرا  املقاصيتد فيهيتا، مث  ،  تقع بعد
 ، وطّبقبنا  القواعد وضبطها ومتهيدها أصوالث ملا قد يقع فيما بعد، وذهب يف افرتاض الصور واألحواذ

 .عليها منه ه
يف املطيتاعم واملالبيتق وميتا حتوييتيته  ،ليتو فسيتدت املكاسيتب كلهيتا، وطبيتق األرض احليتراماذ: "ويف ذليتك قيت

القوذ اجملميتل يف ذليتك أن فيتفليتو اتفيتق ميتا وصيتفناه،...  ،-وليق حكم زماننا ببعييتد ميتن هيتذا  -األيدي 
در ، فلهيتم أن يأخيتذوا منيته قيتنفصله: أن احلرام إذا طبق الزمان وأهله، و  جيدوا إىل طليتب احليتالذ سيتبيالث 

احلاجيتيتة، وال تشيتيترتط الديتيترورة اليتيت  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  

س قاطبة، ففيتي تعيتدي يتعاط امليتة،  لك. ولو صابر الناس حاجافم، وتعدوها إىل الدرورة،  لك النا
 . (2)الكافة احلاجة من خوف ا الك، ما يف تعدي الدرورة يف حق اآلحاد"

هبيتا بتتبيتع  جنيتد قواعيتده ظيتاهرة ومعميتوالث حييتث وإذا تتبعنا فقه التوقع جنده ظاهراث يف جاذ الفقه العيتام؛ 
د اإلماميتيتيتيتة والسياسيتيتيتيتات ألصيتيتيتل قواعيتيتيتيت .(3)وتقصيتيتيتيتي السيتيتيتري وأحيتيتيتيتواذ اخللفيتيتيتا  يف أحكيتيتيتيتام اإلييتيتيتاالت ،السيتيتيتنن

 وأحكام السياسة وضبط طرق اإلمارة ومناهج اإليالة.
يف اإلميتيتيتام اليتيتيتذي   يسيتيتيتت مع شيتيتيتروط اإلماميتيتيتة بعيتيتيتد أن ذكيتيتيتر  (1)ف يتيتيتا  عيتيتيتن اإلميتيتيتام أيب حاميتيتيتد ال يتيتيتزايل

ماميتيتة عييتيتع الشيتيتروط وجيتيتب االسيتيتتمرار عليتيتى اإل ن خيتيتال الزميتيتان عيتيتن قرشيتيتي جتهيتيتد يسيتيتت معرفيتيتشيتيتروطها: "

                                                           
 .1/136، 31مرجع سابق، ص ،غياث األمم في التياث الظلم اجلوي ، عبد امللك بن عبد ا  بن يوسف، ( 1)
  . 139-1/136 ،املرجع السابق ،.....غياث األمم امللك بن عبد ا  بن يوسف،  اجلوي ، أبو املعايل عبد ( 2)
حمميتيتيتد بيتيتيتن أيب بكيتيتيتر بيتيتيتن ، انظيتيتيتر: اليتيتيترازي، وإييَتيتيتاالث أيديتيتيتا أي ساسيتيتيتها وأحسيتيتيتن رعايتهيتيتيتا ،السياسيتيتيتة يقيتيتيتاذ اَذ األميتيتيتري رعيتيتيتيته :اإلياليتيتيتةُ  ( 3)

    .1/21، 16، صمرجع سابق، مختار الصحاح، عبدالقادر
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حديتيتيتور قرشيتيتيتي جتهيتيتيتد  -للمنيتيتيتل ضيتيتيترباث -ن قيتيتيتدر إو  ،ا حكيتيتيتم زماننيتيتيتاوهيتيتيتذ ،ن قاميتيتيتت ليتيتيته الشيتيتيتوكةإاملعقيتيتيتودة 
اارة فل وذ إىل تعرض إلواحتاج املسلمون يف خلع األ ،مامةمست مع للور  والكفاية وعيع شرانط اإل

  جييتيتيتز  يتيتم خلعيتيتيته واالسيتيتتبداذ بيتيتيته بيتيتل جتيتيتيتب عليتيتيهم الطاعيتيتيتة ليتيته واحلكيتيتيتم بنفيتيتوذ واليتيتيتيته  ،ميتيتورأواضيتيتطراب 
ملزييتد املصيتيتلحة يف  لةميتر وحتصيتيتيالث  ن العليتيتم مزييتة روعييتت يف اإلماميتيتة حتسيتيناث ألنيتيتا نعليتم بيتأ ،وصيتحة إمامتيته

ن النميترة املطلوبيتة ميتن اإلماميتة تطفئيتة الفيتل النيتانرة يف تفيترق إو  ،االستقالذ بالنظر واالست نا  عن التقليد
يف  فكيف يسيتت يز العاقيتل حترييتك الفتنيتة وتشيتويش نظيتام األميتور وتفوييتت أصيتل املصيتلحة ،اآلرا  املتنافرة
 .إىل مزيد دقيقة يف الفرق بً النظر والتقليد احلاذ تشوفاث 

 ،نسان ما يناذ اخللق بسبب عدوذ اإلمام عن النظر إىل تقليد األنميتةوعند هذا ينب ي أن يقيق اإل
 ،وإذا أحسيتيتن إييتيتراد هيتيتذه املقاليتيتة ،أو حكميتيتوا إمامتيتيته غيتيتري منعقيتيتدة ،مبيتيتا ينيتيتا م ليتيتو تعرضيتيتوا خللعيتيته واسيتيتتبداله

نيتيته ال جييتيتوز أن ديتيترم بسيتيتببه قواعيتيتد أو  ،قرييتيتب هيتيتً واتباعيتيته تقلييتيتداث  اوت بيتيتً اتبيتيتا  الشيتيتر  نظيتيتراث عليتيتم أن التفيتيت
 . (2)... " اإلمامة

وغيتيتيترض السيتيتيتانل  ،غيتيتيتري نيتيتادر وال مسيتيتيتتبعد -أي املسيتيتيتألة-: "وإن كيتيتان وقوعهيتيتيتا(3)وجيتيتا  عيتيتيتن ابيتيتيتن القيتيتيتيم
ال سيتيما إن كيتان  ،ليتماسيتتحب ليته اجليتواب مبيتا يع ،ليكون منها عليتى بصيترية اذا وقعيتت ؛حاطة بعلمهااإل

                                                                                                                                                                                     
ومن تصانيفه:  ، حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي، الشافعي، ال زايل، صاحب التصانيف، والذكا  املفرط حامدأبو   ( 1)

مشق الدين أبو عبد ا  حممد بن ، انظر: الذه،، )األربعً( ، وكتاب )القسطاس( ، وكتاب )حمك النظر(، كتاب )اإلحيا (
هيت، 1115، مؤسسة الرسالة، 3،طققً برشراف الشيخ شعيب األرناووطجموعة من اة، بتحقيق: سير أعالم النبالء ،أمحد
19/323.  

بتحقييتيتق: عبيتيتد اليتيترمحن بيتيتدوي، د.ط، مؤسسيتيتة دار الكتيتيتب ، فضــائح الباطنيــةحاميتيتد، حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد ،  وأبيتيت ال يتيتزايل، ( 2)
 .193، 1/192الكويت، د.ت،  –النقافية 

(3 ريز الزرعي، مث الدمشقي الفقيه األصويل، املفسر النحوي، العارف، مشق حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن ج ( 
وىف رمحه ا  وقت وت ولد سنة إحدى وتسعً وستمانة، وتفقه يف مذهب اإلمام أمحد،، الدين أبو عبد ا  بن قيم اجلوزية

َتِعًإ، ومن تصانيفه: عشا  اآلخرة ليلة اخلميق االث عشرين رجب سنة إحدى ومخسً وسبعمانة زاد ، و ياَك نيَتع ُبُد وإياَك َنس 
 د.ط، د.ت،  يل طبقات الحنابلة، ،أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحدانظر: ابن رجب،  .املعاد يف هدى خري العباد

1/361  
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كيتيتان   ،فحييتيتث كانيتت مصيتيتلحة اجليتيتواب راجحيتيتة ،ويفيتيتر  عليهيتيتا ،ويعتيتيترب هبيتا نظانرهيتيتا ،السيتانل يتفقيتيتة بيتيتذلك
 .  (1)وىل"هو األ

"قاعدة اجلزية من باب التزام املفسدة اليتدنيا ليتدفع املفسيتدة فقاذ:ما أفاد توقعاث  (2)كذلك ذكر القرايف
أن القواعد الشرعية بيانه أن الكيتافر إذا قتيتل انسيتد علييته بيتاب وذلك هو ش ،العليا وتوقع املصلحة العليا

–فشيتر  ا   ،وحتتم عليه الكفر واخلليتود يف النيتريان وغديتب اليتديان ،وباب مقام سعادة اجلنان ،اإلميان
واإلجليتا   ،ال سيما مع اطالعه على حماسيتن اإلسيتالم ،اجلزية رجا  أن يسلم يف مستقبل األزمان -تعاىل

فاتصيتلت سلسيتلة اإلسيتالم  ،ص ار يف أخذ اجلزية، فرذا أسلم لزم من إسالمه إسيتالم ذريتيتهإليه بالذذ وال
فنحن نتوقيتع إسيتالم ذريتيته املخلفيتً ميتن  ،وإن مات على كفره و  يسلم ،عن ذلك الكفر من قبله بدالث 

   .(3)من كفر" وساعة من إميان تعدذ دهراث  ،وكذلك حيصل التوقع من ذرية ذريته إىل يوم القيامة ،بعده
وميتيتوفم عليتيتى ذليتيتك، إال أن الشيتيتار  أل يتيتى ذليتيتك  ال اليتيتب هيتيتو أن يسيتيتتمر الكفيتيتار عليتيتى كفيتيترهم فيتيتالظنّ 

فكيتان عقيتد اجلزييتة ليتذلك التوقيتع  ،وذليتك لتوقيتع إسيتالم بعديتهم ،برعماذ النيتادر يف حكميته عليتى ال اليتب
 رمحة بالعباد يف عدم التع يل بالقتل وحسم اإلميان عنهم. 

بداية  ،لفقه اإلسالمي بفقه التوقع باعتباره فناث من فنونه األصيلةرا تقدم يتدل مدى ارتباط ا
ويف اجتهادات الفقها  وتدوينافم على  ،وأقواذ صحابته ومرويافم  فعاذ الرسوذأظهوره يف أقواذ و 

را يؤكد قدمه وتطوره وجتدده خالذ املراحل املختلفة لنشأة  ،اختالف مذاهبهم وتباعد أقطارهم
 إلسالمي وحا وقتنا احلاضر.وتطور الفقه ا

                                                           
بيتد اليتر وف ، باب: ال جيوز للمف  تتبع احليل اةرمة، حتقيق: طه عإعالم الموقعينحممد بن أيب بكر أيوب،  ابن قيم اجلوزية، ( 1)

 .1/222 م، 1933سعد، دار اجليل، بريوت، 
أخيتيتذ عيتيتن عيتيتاذ اليتيتدين بيتيتن احلاجيتيتب والعيتيتز بيتيتن عبيتيتد ، و شيتيتهاب اليتيتدين أبيتيتو العبيتيتاس أمحيتيتد بيتيتن إدرييتيتق القيتيترايف الصيتيتنهاجي املصيتيتري  ( 2)

عيتادى اآلخيترة سيتنة  تيتويف يف ، وميتن مصيتنفاته، اليتذخرية، والفيتروق، والقواعيتد،السالم وشيترف اليتدين الفاكهيتاي وأيب عبيتد ا  البقيتوري
، 1، علق عليه: عبد اجملييتد خييتايل، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، حممد بن حممد بن عمرانظر: خملوف،  .هيت 621

 .1/231هيت، 1121لبنان،  -دار الكتب العلمية
 .3/11 د.ط، عا  الكتب، د.ت. ،الفروق، أمحد بن إدريق بن عبد الرمحنالقرايف، أبو العباس،  ( 3)
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 المبحث الثاني
 اهتمام الشارع الحكيم بفقه التوقع في الفقه اإلسالمي

إن الشيتيتيتيتار  احلكيتيتيتيتيم قيتيتيتيتد أعطيتيتيتيتى اليتيتيتيتدين اإلسيتيتيتيتالمي ميتيتيتيتن املرونيتيتيتيتة واليسيتيتيتيتر ميتيتيتيتا جيعليتيتيتيته بعييتيتيتيتداث عيتيتيتيتن املشيتيتيتيتقة 
اذ، ومبيتيتيتيتا يليتيتيتيت، احتياجيتيتيتيتات النيتيتيتيتاس ومطيتيتيتيتالبهم، فكانيتيتيتيتت مسيتيتيتيتة هيتيتيتيتذا اليتيتيتيتدين الوسيتيتيتيتطية واالعتيتيتيتيتد ،والصيتيتيتيتعاب

. عاملييتيتة الشيتيتريعة اإلسيتيتالميةوميتيتن هنيتيتا كانيتيتت  ،لكيتيتل القديتيتايا واملسيتيتانل يف كيتيتل زميتيتان ومكيتيتانواالسيتيتت ابة 
 . (1) (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) قاذ تعاىل:

وجلب  ،ومطالبهم ،والذي روعي فيه احتياجات الناس ،ولقد جا  يف كتاب ا  ما أفاد توقعاث 
اة موازين الزمان، فأشار لذلك يف حاذ النسا  املطلقات أو ومراع ،ودفع املفاسد عنهم ،مصاحلهم
ڤ ڦ ڦ )عز وجل:  ، فقاذبعد انقدا  املدة، بالتعريض باخلطبة أانا ها نأزواجه ناملتوىف عنه

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 .    (2)(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
أن تعرضيتيتيتوا اطبيتيتيتيتة النسيتيتيتا  يف عيتيتيتدفن ميتيتيتن وفيتيتيتيتاة أزواجهيتيتيتن ميتيتيتن غيتيتيتيتري   (ڤ ڦ ڦ) "يقيتيتيتوذ تعيتيتيتاىل:

: التعيتيتريض أن ، قيتيتاذ (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) :تصيتيتريل، عيتيتن ابيتيتن عبيتيتاس يف قوليتيته
ويف  -يعيتيترض  يتيتا بيتيتالقوذ بيتيتاملعروف -يقيتيتوذ: إي أرييتيتد التيتيتزويج، وإي أحيتيتب اميتيترأة ميتيتن أمرهيتيتا وميتيتن أمرهيتيتا

و هيتيتيتذا، وال ينتصيتيتب للخطبيتيتيتة، ويف رواييتيتيتة: إي ال أرييتيتيتد أن أتيتيتيتزوج وددت أن ا  رزقيتيتيت  اميتيتيترأة، وحنيتيتيت رواييتيتة:
ورواه  ،غيتيتيتريك إن شيتيتيتا  ا ، وليتيتيتوددت أي وجيتيتيتدت اميتيتيترأة صيتيتيتاحلة، وال ينتصيتيتيتب  يتيتيتا ميتيتيتا داميتيتيتت يف عيتيتيتدفا

فقاذ: وقاذ يل طلق بن غنام، عن زاندة، عن منصور، عن جاهيتد، عيتن ابيتن عبيتاس وال  البخاري تعليقاث 
ميتيتيتن خطبيتيتيتة النسيتيتيتا  هيتيتيتو أن يقيتيتيتوذ: إي أرييتيتيتد التيتيتيتزويج، وإن النسيتيتيتا  مليتيتيتن  جنيتيتيتاح عليتيتيتيكم فيميتيتيتا عرضيتيتيتتم بيتيتيته

حيتيتاج ، وليتيتوددت أن ييسيتيتر يل اميتيترأة صيتيتاحلة، وهكيتيتذا قيتيتاذ جاهيتيتد وطيتيتاوس وعكرميتيتة وسيتيتعيد بيتيتن جبيتيتري 

                                                           
 .12 رقم سورة اجلااية، اآلية:  ( 1)
 .235 رقم سورة البقرة، اآلية:  ( 2)
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وإبراهيم النخعي والشع، واحلسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بيتن حمميتد 
نميتيتيتة يف التعيتيتيتريض: أنيتيتيته جييتيتيتوز للمتيتيتيتوىف عنهيتيتيتا زوجهيتيتيتا ميتيتيتن غيتيتيتري تصيتيتيتريل  يتيتيتا وغيتيتيتري واحيتيتيتد ميتيتيتن السيتيتيتلف واأل

 .   (1)"باخلطبة
عنيتدما تعليتق األميتر برغبيتة الرجيتل يف اليتزواج  ،يف هيتذا األميتر -سيتبحانه وتعيتاىل-فهنا تظهر حكمة ا  

سيتيتوا  كانيتيتت املطلقيتيتة أو املتيتيتوىف عنهيتيتا زوجهيتيتا بعيتيتد انقديتيتا  عيتيتدفا،  ،بيتيتاختالف حيتيتاالفم ،هبيتيتؤال  النسيتيتا 
واسيتتقباذ أميتر ارتباطهيتا  ،السيتتعادة توازءيتايف انتظار؛ ما زالت و  ،حيث جند املرأة هنا ما زالت متر ب اار

ميتيتن جدييتيتد، وكيتيتذلك ميتيتن كيتيتان يف بطنهيتيتا محيتيتل   يتبيتيتً أو تبيتيتً، والعيتيتدة معلقيتيتة بوضيتيتعه، كيتيتل هيتيتذه أميتيتور 
ل إال بعيتد انتهيتا  ميتدة ال تتديت ،تظل عالقة حا انتها  فرتة العدة، ملا قد يرتتب علييته حقيتوق والتزاميتات

إضافة إىل ذليتك أنيته ال جييتوز طليتب خطبتهيتا يف هيتذا الوقيتت والتصيتريل بيتذلك،  ،عدفا للمطلقة واحلامل
يكيتيتون أميتيتر ارتباطهيتيتا  ،أنيتيته بعيتيتد انتهيتيتا  تليتيتك املوانيتيتع وارتفاعهيتيتا ،ليتيتذلك جيتيتا  هيتيتذا األميتيتر باإلشيتيتارة ميتيتن بعييتيتد

، كميتا ورد عيتن قيتة ليتذلك، فكيتان التعيتريضهو الشي  املتوقع يف تلك املرحليتة الالح ،وزواجها من جديد
رَأَة  َصاحلَِة  أنه قاذ: ) -مارضي ا  عنه–ابن عباس   .(2) (ِإيء أُرِيُد التيتَّز ِويَج، َوَلَوِدد ُت أَنَُّه تيتَيسََّر يل ام 

 .وإذا تتبعنا القران الكرو جند الكنري من اياته أفاد معىن التوقع
  (3)  (ٿ ٿ ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) ":تعاىلقاذ. 

ڀ ٺ )أي ال حتسيتبوا،  ،اإلنكيتار :ومعىن ا مزة فيها ،منقطعة :أم   (پ پ ڀ ڀ ڀ) 

فنيتيتيتيتزذ نفيتيتيتيتي العليتيتيتيتم منزليتيتيتيتة نفيتيتيتيتي  ،ألن العليتيتيتيتم متعليتيتيتيتق بيتيتيتيتاملعلوم ؛أي ومليتيتيتيتا جتاهيتيتيتيتدوا    (ٺ ٺ ٺ ٿ
ا ومليتيتيت ،أي ميتيتيتا فييتيتيته خيتيتيتري حيتيتيتا بعلميتيتيته :تقيتيتيتوذ ميتيتيتا عليتيتيتم ا  يف فيتيتيتالن خيتيتيترياث  ،ألنيتيتيته منتيتيتيتف بانتفانيتيتيته ه؛متعلقيتيتيت

                                                           
، دار الكتيتب 1، بتحقييتق: حمميتد حسيتً مشيتق اليتدين،طتفسير القرآع العظـيمانظر: ابن كنري، أبو الفدا  إمساعيل بن عمر،   ( 1)

 .1/123هيت، 1119بريوت،  -العلمية

ڤ ڦ ڦ ڦ ) :قيتيتيتوذ ا  جيتيتيتل وعيتيتيتز، بيتيتيتاب: صـــحيح البخـــاري ميتيتيتد بيتيتن إمساعييتيتيتل،أخرجيتيته البخيتيتيتاري، أبيتيتيتو عبيتيتيتد ا ، حم  ( 2)

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

 (ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)   (2) ، بيتيتيتل سيتيتيتارعوا إىل التكيتيتيتذيب بيتيتيتالقران ىف بديهيتيتيتة
، وذليتك لفيترط وقبل أن يتيتدبروه ويقفيتوا عليتى تأويليته ومعانييته ،السمع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره

ائ ائ )قوليتيته: يف التوقيتع وشيترادهم عيتن مفارقيتة دييتيتن ابيتانهم، ومعيتىن  ،نفيتورهم عميتا خييتالف دييتيتنهم

وكيتيتيتذبوه بعيتيتيتد  ،تقلييتيتيتداث لءبيتيتيتا  ،ومعرفيتيتيتة التأوييتيتل ،كيتيتيتذبوا بيتيتيته عليتيتيتى البديهيتيتة قبيتيتيتل التيتيتيتدبر  ، حييتيتث(ەئ ەئ
لييتيتؤذن أءيتيتم توقيتيتع الوجيتيتا  بكلميتة  ،فيتذمهم بالتسيتيتر  إىل التكيتيتذيب قبيتيتل العليتم بيتيته ،متيتيترداث وعنيتيتاداث  ؛التيتدبر

وعرفيتوا ع يتزهم  ،وجربوا قيتواهم يف املعارضيتة ،ملا كرر عليهم التحدي ،علموا بعد علو شأنه وإع ازه
 (3) (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)منل ذلك التكذيب  (وئ) ،ب ياث وحسداث  ؛فكذبوا به ،عن منله

 ،وتقلييتداث لءبيتا عنيتاداث  ؛وقبل تيتدبرها ،يع  كفار األمم املاضية كذبوا رسلهم قبل النظر يف مع زافم
ومليتيتا ييتيتأفم تأويليتيته و  ييتيتأفم بعيتيتد تأوييتيتل ميتيتا فييتيته ميتيتن  (ائ ائ ەئ ەئ)قوليتيته:  وجييتيتوز أن يكيتيتون معيتيتىن
فتسرعوا إىل التكذيب به قبل أن  ،عاقبته حا يتبً  م أهو كذب أم صدق :اإلخبار بال يوب أي

 . (1) وقبل أن جيربوا إخباره بامل يبات ،ينظروا يف نظمه وبلوغه حد اإلع از
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )وقاذ ا  تعاىل: 

فورد عن عروة بن الزبري، قاذ: ظاهرها زوجها، خولة بنت اعلبة عندما وال  نزلت يف ، (5) (ٿ
َلَة بِن ِت ايتع  ) َلَبَة، َوخَي َفى َعَليَّ قَاَلت  َعاِنَشُة: تيتَباَرَك الَِّذي َوِسَع مَس ُعُه ُكلَّ َشي   ، ِإيء أَلَمس َُع َكاَلَم َخو 

َتِكي َزو َجَها ِإىَل َرُسوِذ اللَِّه  ، َوِهَي تيتُقوُذ: يا رسوذ ا ، َأَكَل َشَبايب، َونيتنيتر ُت لَُه بيتع ُدُه، َوِهَي َتش 
                                                           

سيتف عليتي ، حتقييتق: يو تفسير النسـفي )مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل النسفي، أبو الربكات، عبد ا  بن أمحد بن حممود،  ( 1)
 . 1/296ه، 1119، 1بديوي، دار الكلم الطيب، بريوت، ط

 .39 رقم :جز  من اآليةسورة يونق،   ( 2)
  .39 رقم :جز  من اآليةسورة يونق،   ( 3)
 . 2/23املرجع السابق، النسفي، أبو الربكات، عبد ا  بن أمحد بن حممود، انظر:  ( 1)
 .1 رقم سورة اجملادلة، اآلية:  ( 5)
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ُكو إِلَ  ، اللَُّهمَّ ِإيء َأش  ، َوانيت َقَطَع َوَلِدي ظَاَهَر ِم ء ي َك. َفَما بَرَِحت  َحاَّ نيتَزَذ َبط ِ ، َحاَّ ِإَذا َكربَت  ِس ء
يَاِت:    .(1) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)جربيل هِبَُؤاَلِ  اآل 

واجملادلة كانا متوقعً أن يسمع ا  جادلتها وشكواها،  معىن قد: التوقع، ألنه "قاذ الزخمشري: 
  . (2)وينزذ يف ذلك ما يفرج عنها"

  :(3)   (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ)كذلك يف قوله تعاىل ،
 ،حيث قدم سبحانه وتعاىل النهي عن قهر اليتيم وءر السانل، قبل التحدث بنعمته سبحانه وتعاىل

ولقد روعي  ،فاألنسب أن يكون املراد به التبليغ وأدا  الرسالة وتكميل الناقصً بالدعا  إىل الدين
 ،وهي اإلغنا  ، داية على النعمة الدنيويةوهي ا ،يف الرتتيب فقّدم يف معرض املنة النعمة الدينية

وأما يف معرض اإلرشاد فقّدم اإلشفاق على اخللق، وأخر التحديث ليكون أدخل يف االستمالة 
   .(1)فرنه ما   ينتظم أمر املعاش   تفرغ اخلواطر لقبوذ التكاليف والتزام أمر املعاد ؛وأجلب للدواعي

إىل أن إصالح اجلماعة يأ  يف املنزلة  ه نبيه الكرو نبّ ىل وتعاأنه سبحانه حكمة هذا التقدو و 
 .(5)وحرية السانلً ،دين وقهر اليتامىقأن ندفع ذذ الفا ألن رسالته  ؛األوىل، من االعتبار والتقدير

فالشر  احلنيف متمنل يف نصوصه األزلية ال  ال تت ري بت يتري األحيتواذ واألزميتان، فهيتي اابتيتة إىل قييتام 
كانت خلدمتهم وإجييتاد أيسيتر   ،فعندما فرض أحكامه وقواعده لدبط سلوكيات الفرد واجلماعة الساعة،

 واالبتعاد عن املفاسد ال  تتعارض مع قواعد هذا الشر . ،السبل ال  يتحقق معها املصاو املستهدفة

                                                           
حمميتد   –عيتادذ مرشيتد  –، بتحقييتق: شيتعيب األرنيتؤوط سـنن ابـن ماجـهأخرجه ابن ماجه، أبو عبد ا  حممد بن يزييتد القيتزوي ،  ( 1)

 إسناده صحيل. .2163، حديث رقم 3/211هيت، 1131، دار الرسالة العلمية، 1عبد اللطيف حرز ا ، ط –كامل قره بللي 
، حتقييتيتق: صيتيتدقي حمميتيتد عييتيتل، دار الفكيتيتر، البحــر المحــيط فــي التفســير،ليتيتيحمميتيتد بيتيتن يوسيتيتف بيتيتن ع، أبيتيتو حييتيتان، األندلسيتيتي  ( 2)

 . 11/121  هيت1121بريوت، ط، 
 .11-9رقم : تًسورة الدحى، اآلي  ( 3)
، بتحقييتيتيتق: الشيتيتيتيخ زكرييتيتيتا غرائـــب القـــرآع ورغائـــب الفرقـــاع، نظيتيتيتام اليتيتيتدين احلسيتيتيتن بيتيتيتن حمميتيتيتد بيتيتيتن حسيتيتيتًانظيتيتيتر: النيسيتيتيتابوري،   ( 1)

 .6/519هيت، 1116بريوت،  -لعلمية، دار الكتب ا1عمريات، ط
، شيتيتيتبكة 121، مينيتيتيتاق الرابطة...جرييتيتيتدة إلكرتونييتيتيتة أسيتيتيتبوعية، العيتيتيتدد فقـــه التوقعـــات.. فـــي حاجـــة إلـــى تفعيـــلانظيتيتيتر: مقيتيتيتاذ:   ( 5)

  .11/3/2111اإلنرتنت بتاريخ 
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ييتاة األميتة ونتي ة لتالحم تلك املسانل الفقهييتة أو القديتايا الفقهييتة اليت  تعكيتق الواقيتع النيتاتج عيتن ح
اإلسيتيتيتيتيتالمية، ميتيتيتيتيتع التطيتيتيتيتيتور ا انيتيتيتيتيتل والسيتيتيتيتيتريع يف كافيتيتيتيتيتة مسيتيتيتيتيتتويات احلييتيتيتيتيتاة سيتيتيتيتيتوا  االقتصيتيتيتيتيتادية واالجتماعييتيتيتيتيتة 
والسياسيتيتية واملالييتيتة، وظهيتيتور نتي يتيتة ذليتيتك نوعيتيتاث ميتيتن التميتيتازج وتيتيتداخل النقافيتيتات املختلفيتيتة يف عصيتيتر أصيتيتبل 

داة   تكيتيتيتن فييتيتيته العيتيتيتا  قرييتيتيتة صيتيتيت رية، ريتيتيتا أفيتيتيترز قديتيتيتايا ومسيتيتيتانل مسيتيتيتت دة بسيتيتيتمات وخصيتيتيتانآ مسيتيتيتتح
 موجودة من قبل.

 ،ووضيتيتعه يف إطيتيتار شيتيترعي ،هيتيتا تيتيتدارك ذليتيتك الت يتيتري والتطيتيتورنريتيتا تطليتيتب ميتيتن فقهيتيتا  هيتيتذه األميتيتة وعلما
ودفيتيتع كيتيتل املفاسيتيتد اليتيت  ميتيتن املمكيتيتن أن  ،تتحقيتيتق معيتيته غاييتيتة هيتيتذا الشيتيتر  يف حفيتيتظ وصيتيتون مصيتيتاو أفيتيتراده

 دتلط بقيمه وفدانله.
وتطوييتع جزنياتيتيته بفهيتيتم جدييتيتد  ،اف ميتا خفيتيتي فييتيتهواكتشيتيت ،وذليتك برعيتيتادة النظيتيتر يف كلييتات النصيتيتوص 

مقاصيتيتده، ومصيتيتاو العبيتيتاد وميتيت الت األفعيتيتاذ ومييتيتزان الزميتيتان  ةيسيتيتتوعب اليتيتنآ الشيتيترعي وتطبيقيتيته ومراعيتيتا
 حا ال يرتتب على ذلك ضيا  مصلحة مستهدفة أو حتقق مفسدة منزهاث عنها. ؛واملكان

ًّ بيتيته ميتيتن قيتيترب "وإذا نظيتيترت بيتيتالنظر املسيتيتو : (1)ويف هيتيتذا السيتيتياق ذكيتيتر الشيتيتاط، ق يف هيتيتذا الكتيتيتاب تبيتيت
 .(2)بياُن القواعد الشرعية الكلية ال  إذا اخنرم منها كلي واحد؛ اخنرم نظام الشريعة"

سيتيظالن هيتا املرجيتع النابيتت  ،والسنة النبوية الشيتريفة -عز وجل-والشر  احلنيف رنالث يف كتاب ا  
 اث وصيتاحل اث وانطالقاث من كون هيتذا الشيتر  مت يتدد ال ميكن اخلروج عنهما، ،لكل فقيه وجتهد يف اجتهاده

قدم احللوذ املناسيتبة ألي مسيتألة أو قديتية فقهييتة مسيتتحداة مبيتا يتوافيتق ميتع فسوف ي ،لكل زمان ومكان
نصوصه الشرعية، فكل االسيتتنباطات القدمييتة هيتي بيتال شيتك كانيتت مصيتيبة وصيتحيحة يف وقتهيتا، ولكيتن 

                                                           
نمة النقات الفقيه األصويل املفسر حد العلما  األابات وأكابر األ، أأبو إسحاق إبراهيم بن موسى ال رناطي الشهري بالشاط،   ( 1)

، وميتيتن مصيتيتنفاته، املوافقيتيتات، أخيتيتذ عيتيتن أنميتيتة ميتيتنهم ابيتيتن الفخيتيتار الزميتيته وأبيتيتو عبيتيتد ا  البلنسيتيتي وأبيتيتو القاسيتيتم الشيتيتريف السيتيتب ، اةيتيتّدث
 ،شـجرة النـور الزكيـة فـي طبقـات المالكيـة، حمميتد بيتن حمميتد بيتن عميترانظيتر: خمليتوف،  .هيتيت 391تيتويف يف شيتعبان سيتنة واالعتصام، 
 .1/231، 33، صمرجع سابق

، بيتيتاب: مقدميتيتة اةقيتيتق، حتقييتيتق: مشيتيتهور بيتيتن حسيتيتن اذ سيتيتلمان، دار بيتيتن الموافقــاتالشيتيتاط،، إبيتيتراهيم بيتيتن موسيتيتى بيتيتن حمميتيتد،   ( 2)
 .1/23هيت، 1113، 1عفان، ط
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ة ال  ذكرناها بً معطيات خاصيتة مبسيتألة متعلقيتة بواقيتع وإال حلدات تلك الف و ؛ (1)ال ميكن استمرارها
وأكنيتيتيتيتر مناسيتيتيتيتبة لعالنيتيتيتيتق وأحيتيتيتيتواذ املكلفيتيتيتيتً  ،يكيتيتيتيتون سيتيتيتيتليماث ، حبييتيتيتيتث وبيتيتيتيتً حكيتيتيتيتم ينتظيتيتيتيتر إنزاليتيتيتيته ،معيتيتيتيتاش

  .(2)ومصاحلهم ومستقبل أيامهم
فالتطور والنمو والتقدم حنو املستقبل ال يكون إال ببذذ اجلهد والتحصيتيل واملنيتابرة، ويف سيتياق ذليتك 

وبعيتيتدما أنيتيتزذ يف املتخلفيتيتً ميتيتن اآلييتيتات  ،بعيتيتد غيتيتزوة تبيتيتوك كيتيتان إذا بعيتيتث بعنيتيتاث أن رسيتيتوذ ا  ا : "جيتيت
 ،عيتن اسيتتما  اليتوحي والتفقيته يف اليتدين استبق املؤمنون عن اخرهم إىل النفيتري وانقطعيتوا عيعيتاث  ،(3)الشداد

 ال ينقطعيتيتوا عيتيتن ويبقيتيتى أعقيتيتاهبم يتفقهيتيتون حيتيتا ،فيتيتأمروا أن ينفيتيتر ميتيتن كيتيتل فرقيتيتة ميتيتنهم طانفيتيتة إىل اجلهيتيتاد
  . (1)من اجلهاد بالسيف" ألن اجلداذ باحل ة أعظم أاراث  ؛التفقه الذي هو اجلهاد األكرب

أصيتيتيل ظيتيتاهر يف كتيتيتاب ا  عيتيتز وجيتيتل والسيتيتنة النبوييتيتة  ريتا جيعلنيتيتا أن نفهيتيتم ريتيتا سيتيتبق أن فقيتيته التوقيتيتع فقيتيته  
لفيتيتاظ، والسيتيتنة النبوييتيتة أفادتيتيته فاآلييتيتات املتقدميتيتة سيتيتابقاث أفادتيتيته بيتيتبعض األالشيتيتريفة وفقيتيته السيتيتلف الصيتيتاو، 

 ببعض أحادينها، وكذلك فقه الّسلف الصاو أفاده ببعض اجتهاده.
لنيتيتا أهييتيتة فقيتيته التوقيتيتع يف األميتيتور والقديتيتايا املسيتيتتقبلية، فكييتيتف يكيتيتون احليتيتاذ اآلن  يف عيتيتا   يت ليتيتىريتيتا 

الكنيتيتري ميتيتن  ريتيتا يرتتيتيتب علييتيته ظهيتيتور ،تيتيتدور فييتيته ع ليتيتة التطيتيتور والتنمييتيتة والت ييتيتري بشيتيتكل متالحيتيتق وسيتيتريع
واحلاجة إىل ضبط اآلاار والنتانج املتوقع حدواها مستقبالث لتلك املسانل يف إطار شرعي  ،املستحداات

حتفيتيتيتظ بيتيتيته املصيتيتيتاو وتصيتيتيتان بيتيتيته احلقيتيتيتوق وتيتيتيتدرأ بيتيتيته املفاسيتيتيتد. وبالتيتيتيتايل يتديتيتيتل دور فقيتيتيته التوقيتيتيتع يف  ،حمكيتيتيتم
                                                           

تعيتيتد مناسيتيتبة  اسيتيتتمرارها: واملقصيتيتود هبيتيتذا اللفيتيتظ، هيتيتو أن األحكيتيتام الشيتيترعية اليتيت  أنزليتيتت ميتيتن قبيتيتل لديتيتبط أي مسيتيتألة شيتيترعية،    ( 1)
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 

 رات األحواذ والزمان واملكان.مبا يتناسب مع تطو 
، املوقيتع الرمسيتي للعالميتة المسلموع بحاجة إلى قراءة جديدة للواقع فـي ضـوء النصـول الشـرعيةانظر: ابن بيه، عبيتد ا ،   ( 2)

 .11/12/2113ابن بيه، شبكة اإلنرتنت، بتاريخ 
ليتيتك يف املنيتيتافقً واملتخلفيتيتً اليتيتذين   خيرجيتيتوا ميتيتع ، وذ112، 92، 21، 19املقصيتيتود هنيتيتا اآلييتيتات اليتيت  نزليتيتت يف سيتيتورة التوبيتيتة،   ( 3)

 يف حربه مع الكفار ب زوة تبوك. رسوذ ا  
، حتقيق: عبد ا  حممود حممد عمر،دار الكتب شرح أصول البزدويكشف األسرار ، عبد العزيز بن أمحد بن حممد،البزدوي ( 1)

 .1/23هيت،  1112، 1العلمية، بريوت، ط
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وإنزا يتا بشيتكل صيتحيل  ،حكيتامميتام متطلبيتات الت دييتد يف االجتهيتاد وحتقييتق املنيتاط يف األأمدمونه أنيته 
 ؛مسيتيتتقبالث ميتيتن خيتيتالذ ضيتيتبط النصيتيتوص اجلزنييتيتة والقواعيتيتد الكلييتيتة ومعرفيتيته الواقيتيتع بكيتيتل تداريسيتيته ومتوقعاتيتيته

حيتيتا نطبيتيتق علييتيته حكميتيتا متوازنيتيتاث ال هيتيتو باملتسيتيتاهل وال هيتيتو أيديتيتا باملتشيتيتدد، ولكيتيتن باعتيتيتداذ وفقيتيتاث لقصيتيتد 
 الدين ال  تتحقق به غاية هذا الشر . هي وسطية هذا هالشار  وأحواذ املكلفً ومقاربتها، فهذ
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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 
ات اليتيت  تقيتيتع يف مسيتيتتقبل القديتيتايا واملسيتيتانل اليتيت  ديتيتآ األفيتيتراد واجملتمعيتيتايتيتار ادراسيتيتة ميتيتن خيتيتالذ  ،بينهميتيتا
وأحيتيتواذ الواقيتيتع  ؛ لإلحاطيتيتة بظيتيتروفعميقيتيتً، وهيتيتذه الّدراسيتيتة تفتقيتيتر إىل عليتيتم رصيتيتً، ونظيتيتر وتأّميتيتل األييتيتام

 ؛ولفهيتم اآلايتار والنتيتانج ليتذلك األميتر مسيتتقبالث  ،لكل حدث أو فعل مبراعيتاة مقاصيتد الشيتريعة وضيتوابطها
 تقبلية مبا يتوافق ومراد الشار  احلكيم.لتوصل إىل أحكام شرعية تعاش ذلك احلدث أو املسألة املسل

ويف ذات الوقيتيتت نسيتيتتوعب كيتيتل ت ييتيتري وتطيتيتور يطيتيترأ نتي يتيتة تيتيتداخل واخيتيتتالط احلديتيتارات املختلفيتيتة يف 
ميتيتيتن خيتيتيتالذ جعيتيتيتل نتيتيتيتاج هيتيتيتذا االتصيتيتيتاذ والتيتيتيتداخل يف إطيتيتيتار  ،قيمهيتيتيتا وفديتيتيتانلها عيتيتيتن جتمعاتنيتيتيتا اإلسيتيتيتالمية

قيتيتادم وال  ، يتيتر عنيتيترة أميتيتام مسيتيتتقبلال بتشيتيتدد يقيتيتف ح ،شيتيترعي صيتيتحيل قيتيتانم عليتيتى وسيتيتطية هيتيتذا اليتيتدين
 بتساهل يقذفنا إىل اجملهوذ.

بعييتيتيتداث عيتيتيتن كيتيتيتل قيتيتيترا ة  ،هنيتيتيتا تيتيتيتربز أهييتيتيتة فهيتيتيتم واسيتيتيتتيعاب املسيتيتيتتقبل القيتيتيتادم ميتيتيتن خيتيتيتالذ هيتيتيتذا الفقيتيتيتهميتيتيتن 
والتعاميتل معهيتا  ،م لوطة أو تفسريات خاطئة، وبالتايل يسهل ضبط وتوجيه كيتل هيتذه املسيتانل والقديتايا

 قانمة بً الفقها  وواقع الناس.حبكمة تذوب معها الف وة ال
منيتيته سيتيتوى االسيتيتتفادة ميتيتن عظاتيتيته وعيتيتربه  و  يبيتيتقَ  ،نتهيتيتىافدراسيتيتة املسيتيتتقبل نابعيتيتة ميتيتن املاضيتيتي اليتيتذي 

الذي يرتجم الواقع املعاش، فيكون االهتمام باملسيتتقبل والتخطيتيط و  ،الذي نعيشههو وجتاربه، واحلاضر 
 كالت وجتاوز العقبات املتوقعة.له هدفاث لتحقيق ال ايات املطلوبة، ومعاجلة املش

ڀ ٺ )ولقد جا  يف القران الكرو ما يستدذ به على أهية املستقبل وصناعته، قاذ تعاىل: 

   .(1)(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
يوضيتيتل  يتيتم ال اييتيتة اليتيتيت   -سيتيتبحانه وتعيتيتاىل-فالتوجييتيته اإل يتيتي يف هيتيتذه اآلييتيتة لعبيتيتاده يظهيتيتر لنيتيتا إن ا  

 وهي عبادته وتوحيده، ويوضل  م املسيتتقبل اليتذي ينتظيترهم ال حماليتة، فكيتان ال بيتد ا،م من أجلهخلقه

                                                           
 .12 رقم ة:، اآلياحلشرسورة  ( 1)
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 ورضيتيتا هعفيتيتوه  راجيتيتً ،والعميتيتل مبيتيتا يرضيتيتيه ،بيتيترخالص العبيتيتادة ليتيته ،ليتيتذلك املسيتيتتقبل اخلاليتيتدوأن يسيتيتتعّدوا 
والتخطيتيتيط واالسيتيتتعداد الكاميتيتل،  ميتيتن املسيتيتلم احليتيتق، ، وهنيتيتا يظهيتيتر أن التحديتيتري اجلييتيتدم ليتيتهبطيتيتاعته معيتيتنه
 ،يف إدخاليتيته دار الكراميتيتة متمنليتيتةمسيتيتتقبالث تكيتيتون نتي تيتيته تبيتيتا  حيتيتدودها او  بشيتيتريعة ا لتيتيتزام تقن يف االامليتيت

 وخلوده فيها وإحيانه حياة طيبة.
كافة اجملاالت سوا  لكما جا  يف السنة النبوية ما يعرب عن أهية دراسة املستقبل دطيطاث واستشرافاث 

كان يسري يف  العسكري، وأنه  وأ ،السياسي وأ ،القتصاديا وأ ،االجتماعي وأ ،التشريعياجملاذ 
ڇ ڇ )رجتاذ كما يف قوله تعاىل: او  تكن بدون دطيط أو كانت ب ،حياته اطط حمكمة مدروسة

 .(1)(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
عدم إحراجهم التشريعي ورد ما فيه داللة على مراعاة أحواذ الناس والتيسري عليهم، و ففي اجملاذ 

ُيَصلءي   َكاَن َرُسوُذ اللَِّه )حيث قالت:  ،-ارضي ا  عنه-ورد عن السيدة عانشة ، ف(2)يف دينهم
َآ النَِّ،ء  َرِة َقِصري ، فيترََأى النَّاُس َشخ  َرتِِه، َوِجَداُر احُل   ، فيتَقاَم أُنَاس  ُيَصلقوَن ِمَن اللَّي ِل يف ُح  

َبحُ  اُواِبَصالَتِِه، فََأص  َلَة النَّانَِيَة، فيتَقاَم َمَعُه أُنَاس  ُيَصلقوَن ِبَصالَتِِه، َصنيتُعوا َذِلَك  وا فيتَتَحدَّ ِبَذِلَك، فيتَقاَم اللَّييت 
 ِ  ً َلتيت َبَل ذََكرَ  َحاَّ ِإَذا َكاَن بيتع َد َذِلَك، َجَلَق َرُسوُذ اللَِّه  -أَو  َاالَاثا  -لَييت  ، فيتَلمَّا َأص  َذِلَك  فيتَلم  خَي رُج 

َتَب َعَلي ُكم  َصالَُة اللَّي لِ )النَّاُس فيتَقاَذ:   . (3) (ِإيء َخِشيُت َأن  ُتك 
 على وجودتوقع ترتب افرتاض الصالة بالليل عاعة   هإن"ويف هذا السياق قاذ ابن ح ر: 

  .(1) "املواظبة عليها

                                                           
 .112 رقم سورة يوسف، اآلية:  ( 1)
، رسيتالة ماجسيتتري يف احليتديث النبيتوي استشـراف المسـتقبل فـي األحاديـث النبويـةانظر: قشيتو ، عبيتد اليترمحن عبيتد اللطييتف،   ( 2)

 .22، ص2115، ، اجلامعة األردنيةالشريف
 بيتاب: إذا كيتان بيتً اإلميتام وبيتً القيتوم حيتانط، 23ص ،مرجيتع سيتابق، صـحيح البخـاريأخرجه البخاري، حممد بن إمساعييتل،   ( 3)
 .329حديث رقم ، 1/116
 . 3/13، 13، صمرجع سابق ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن ح ر، أمحد بن علي،  ( 1)
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يهم، وذلك توقعاث يف حاذ قد خشي املواظبة عليها شفقة ورمحة باملسلمً فتفرض عل فالرسوذ 
استمراره املواظبة عليها أن يشق عليهم القيام هبا فيرتكوها مع القدرة، فأحب التخفيف عليهم، فرتك 

 املواظبة عليها.
ومعرفتيتيتيته  فقيتيتيتد ظهيتيتيتر يف فهيتيتيتم الرسيتيتيتوذ  ،عليتيتيتى املسيتيتيتتوى االجتميتيتيتاعي أميتيتيتا ميتيتيتا ورد يف استشيتيتيترافه 

َعَع يتُت ال ُقيتر اَن فيتَقرَأ تيتُه ُكلَّيتُه )عبد ا  بيتن عميترو قيتاذ:  عن، ف(1)بنفوس أصحابه واخلوف عليهم من املشقة
َلة ، فيتَقاَذ َرُسوُذ اللَِّه   ر " فيتُقل يتُت: يف لَييت  َشى َأن  َيطُوَذ َعَلي َك الزََّميتاُن َوَأن  مَتيَتلَّ، فيتاقيت رَأ ُه يف َشيته  : "ِإيء َأخ 

ِتع  ِمن  قيتوَِّ  َوَشَبايب، قيتا َتم  ِتع  ِميتن  قيتيتوَِّ  َوَشيتَبايب، قيتاَذ: َدع ِ  َأس  يتَتم  يتَر" قيتل يتُت: َدع يتِ  َأس  َذ: "فيتاقيت رَأ ُه يف َعش 
ِتع  ِمن  قيتوَِّ  َوَشَبايب، َفَأَب  َتم  " قيتل ُت: َدع ِ  َأس   . (2) ("فَاقيت رَأ ُه يف َسب ع 

عند  -ا  عنه رضي-قد توقع الصعوبة ال  سوف تقابل عبد ا  بن عمرو  فهنا جند الرسوذ 
 تقدمه يف السن، رغم حرصه الشديد منه على االزدياد من اخلري. 

، فقد اتدل ذلك يف معركة أحد عندما أوصى (3)أما يف اجملاذ العسكري وحكمة التخطيط فيه
َرُحوا، ِإن  رَأَييت ُتُمونَا َظَهر نَا َعَلي ِهم  َفاَل تيتبيت  ): الرماة بعدم ترك أماكنهم، فقاذ  َرُحوا، َوِإن  رَأَييت ُتُموُهم  اَل تيتبيت 

َنا َفاَل تُِعيُنونَا َتِدد َن يف اجلََبِل، َرفيتع َن َعن  ُسوِقِهنَّ، َقد   ،َظَهُروا َعَلييت  فيتَلمَّا َلِقيَنا َهَربُوا َحاَّ رَأَي ُت النءَساَ  َيش 
َرُحوا،  اَذ َعب ُد اللَِّه: َعِهَد ِإيَلَّ النَِّ،ق َبَدت  َخاَلِخُلُهنَّ، َفَأَخُذوا ييتُقوُلوَن: الَ ِنيَمَة الَ ِنيَمَة، فيتقَ  َأن  اَل تيتبيت 

َياَن فيتَقاَذ: َأيف الَقو   َرَف أَبُو ُسف  ، َوَأش  ُعوَن قَِتيالث ، َفُأِصيَب َسبيت  ِم حُمَمَّد ؟ َفأَبيتو ا، فيتَلمَّا أَبيتو ا ُصِرَف ُوُجوُهُهم 
فيتَقاَذ: َأيف الَقو ِم اب ُن اخَلطَّاِب؟  ،اب ُن َأيب ُقَحاَفَة؟ قَاَذ: اَل جتُِيُبوهُ  فيتَقاَذ: َأيف الَقو مِ  ،فيتَقاَذ: اَل جتُِيُبوهُ 

َسُه، فيتَقاَذ: َكَذب َت يَ  َيا ث أَلََجابُوا، فيتَلم  مَي ِلك  ُعَمُر نيتف  ا َعُدوَّ اللَِّه، فيتَقاَذ: ِإنَّ َهُؤاَلِ  قُِتُلوا، فيتَلو  َكانُوا َأح 
َياَن: اع ُل ُهَبُل، فيتَقاَذ النَِّ،ق أَبيت َقى اللَُّه َعَلي   قَاُلوا: َما نيتُقوُذ؟ قَاَذ:  ،: َأِجيُبوهُ َك َما خُي زِيَك، قَاَذ أَبُو ُسف 

، فيتَقاَذ النَِّ،ق  ،ُقوُلوا: اللَُّه أَع َلى َوَأَجلق  َياَن: لََنا الُعزَّى َواَل ُعزَّى َلُكم  َما  قَاُلوا: ،: َأِجيُبوهُ َقاَذ أَبُو ُسف 
،  ،نيتُقوُذ؟ قَاَذ: ُقوُلوا اللَُّه َمو الَنَا، َواَل َمو ىَل َلُكم   ر ، َواحَلر ُب ِسَ اذ  َياَن: ييتو م  بِييتو ِم بَد  قَاَذ أَبُو ُسف 

                                                           
 .11ص ،16ص ،مرجع سابق ،استشراف المستقبل في األحاديث النبوية انظر: قشو ، عبد الرمحن عبد اللطيف،  ( 1)
 .1316، حديث رقم 2/331، 11ص ،مرجع سابق ،سنن ابن ماجه ابن ماجه، أبو عبد ا  حممد بن يزيد،أخرجه   ( 2)
 .111ص، املرجع السابق ،....استشراف المستقبل ، انظر: قشو ، عبد الرمحن عبد اللطيف  ( 3)
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التفاف العدو من خلف اجلبل ،  ، فهنا قد توقع الرسوذ (1)(َوجتَُِدوَن ُمنيت َلةث،  َ  اُمر  هِبَا وَ َ  َتُسؤ ِي 
 .وصية على الرماةفشدد ال

قد توقع نشوب اخلالف على احلكم واخلالفة وهو ما يتعارض  ويف اجملاذ السياسي جند الرسوذ 
: ، قاذ رسوذ ا  قاذ فعن أيب سعيد اخلدري، ،(2)مع أهية االستقرار السياسي يف الدولة اإلسالمية

ُهمَ ) َخَر ِمنيت  تيتُلوا اآل  ِ، فَاقيت   ً    .  (3) (اِإَذا بُوِيَع خِلَِليَفتيت
فعن سعد بن أيب  ،(1)دالنل استشرافه االقتصادي ، فورد عن رسوذ ا  ويف اجملاذ االقتصادي

رَُه َأن  مَيُوَت بِاأَلر ِض الَِّ   َجاَ  النَِّ،ق قاذ: ) -رضي ا  عنه-وقاص  ييتُعوُدِي َوأَنَا مبَكََّة، َوُهَو َيك 
َها، قَاَذ: ييتر َحُم ا رَا َ َهاَجَر ِمنيت  ، قيتل ُت: يَا َرُسوَذ اللَِّه، أُوِصي مبَايل ُكلءِه؟ قَاَذ: اَل، قيتل ُت: (5)للَُّه اب َن َعف 

َ  َخييت ر  ِمن  َأن  فَالشَّط ُر، قَاَذ: اَل، قيتل ُت: النيتقُلُث، قَاَذ: فَالنيتقُلُث، َوالنيتقُلُث َكِنري ، ِإنََّك َأن  َتدََ  َوَرايتَتَك أَغ ِنَيا
َما أَنيت َفق َت ِمن  نيتَفَقة ، فَِرنيتََّها َصَدَقة ، َحاَّ اللق  َتَدَعُهم   َمُة الَِّ  َعاَلةث ييتَتَكفَُّفوَن النَّاَس يف أَي ِديِهم ، َوِإنََّك َمه  ق 

رَأَِتَك، َوَعَسى اللَُّه َأن  ييتر فيتَعَك، فيتييتن َتِفَع ِبَك نَاس  َوُيَدرَّ ِبَك اَخُرونَ   .(6) (تيتر فيتُعَها ِإىَل يف ام 

                                                           
، 5/91 اب غيتيتيتزوة أحيتيتيتد، بيتيتيت ،23، صمرجيتيتيتع سيتيتيتابق ،صـــحيح البخـــاري أخرجيتيتيته البخيتيتيتاري، أبيتيتيتو عبيتيتيتد ا  حمميتيتيتد بيتيتيتن إمساعييتيتيتل،  ( 1)

 .1113حديث رقم 
 .111، ص16ص، مرجع سابق، استشراف المستقبل في األحاديث النبويةانظر: قشو ، عبد الرمحن عبد اللطيف،   ( 2)
 ،23ص ، مرجيتيتع سيتيتابق ،، بيتيتاب: إذا بوييتيتع خلليفتيتً، صـحيح مســلمأخرجيته اإلميتيتام مسيتلم، أبيتيتو احلسيتيتن، مسيتلم بيتيتن احل يتيتاج،   ( 3)
 حديث صحيل. .1253قم حديث ر ، 3/1121
 . 131ص ،املرجع السابق ......،استشراف المستقبل انظر: قشو ، عبد الرمحن عبد اللطيف،   ( 1)
 وبعدهم عده أحد الستة النفر الذين لقوا رسوذ ا   شهد العقبة.، ابن عفرا ، عوف بن احلارث بن رفاعة األنصاري ( 5)

، 36، مرجع سابق، صسير أعالم النبالء ،مشق الدين أبو عبد ا  حممد بن أمحد،، الذهانظر:  ، واستشهد.شهد بدراث ، أوالث 
2/359.  
 ،23مرجيتع سيتابق، ص بيتاب: فديتل النفقيتة عليتى األهيتل،، صحيح البخـاريأخرجه البخاري، أبو عبد ا  حممد بن إمساعيل،   ( 6)
 .5351حديث رقم ، 3/62
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فقد توقع الدرر  ،من ذلك فمنعه الرسوذ  ،سعد بن أيب وقاص أن يوصي جبميع مالهفهنا أراد 
الذي من املمكن أن يقع على عانلة املورث فأمره بأن ال يوصي بأكنر من النلث تفادياث للدرر املتوقع 

  .أن حيل هبم
واستشرافه يف حياتنا والتخطيط له را يظهر لنا بنا  على ما سبق أن االهتمام بصناعة املستقبل 

هو أمر شرعي جيعلنا نقبل عليه يف حياتنا حلاجتنا الدرورية إليه، وجا  يف هذا السياق: "والذي 
رجتاذ والعشوانية، وترك األمور يتبً له أءما يرفدان اال ،يتعمق يف دراسة كتاب ا ، وسنة رسوله

َ الرسوذ جتري يف أعنتها ب ري ضابط، وال رابط وال نظا ًَّ أن التوكل على ا  ال يع  اطراح   م، وب
 . (1) قام ا  عليها نظام هذا الوجود..."أاألسباب، أو إغفاذ السنن ال  

ال يعتيترب رعيتاث بال ييتب أو تن يميتاث  ،التخطيط للمسيتتقبل والتطليتع ليتهبيتكذلك يتأكد لنيتا أن االشيتت اذ 
حاضيتيتيتيتر ملميتيتيتيتوس، لتوقيتيتيتيتع ميتيتيتيتا يكيتيتيتيتون يف يف مديتيتيتيتى،  أو تكهنثيتيتيتيتا، إ يتيتيتيتا هيتيتيتيتو دراسيتيتيتيتة وتوظييتيتيتيتف معطييتيتيتيتات ميتيتيتيتا

. وليتيتيق التخطيتيتيط واستشيتيتراف املسيتيتتقبل (2)املسيتيتتقبل، فهيتيتو كشيتيتف للميتيتنهج السيتيتن  حلركيتيتة احلييتيتاة واألحييتيتا 
 .(3)األقدار باألقدار دفعفيه إنكار للقدر، بل هو من القدر، أو هو من قبيل 

سيتيتيتيتنن هيتيتيتيتو اليتيتيتيتذي مينحنيتيتيتيتا القيتيتيتيتدرة عليتيتيتيتى "فهيتيتيتيتذه امل البيتيتيتيتة وهيتيتيتيتذا اإلدراك املرتافيتيتيتيتق ميتيتيتيتع اإلمييتيتيتيتان بيتيتيتيترطراد ال
 . (1)استشراف املستقبل، واملداخلة يف مقدماته يف احلاضر، والتخطيط ملا نريده عليه"

هميتا ميتن متيتام التوكيتل فن مع متيتام التوكيتل عليتى ا ، اكذلك التخطيط واستشراف املستقبل ال يتعارض
تبة عليتى األخيتذ هبيتذه األسيتباب الشيترعية سوا  حتققت هذه النتانج املرت  ،ه يف شي اوال يناقد ،على ا 

 أو   تتحقق. 

                                                           
 .11صم، 2112، الشركة املتحدة للنشر والتوزيع،  3ط، الرسول والعلمالقرضاوي، يوسف حممد،   ( 1)
 .13ص م،2112د.ط، إصدارات كتاب األمة القطرية،  ،استشراف المستقبل في الحديث النبويإلياس، بلكا، : انظر  ( 2)
لكتيتيتاب ، دار ا2بتحقييتيتق: حمميتيتد حاميتيتد الفقيتيتي، ط ،مــدارج الســالكين ،حمميتيتد بيتيتن أيب بكيتيتر بيتيتن أييتيتوب : ابيتيتن قيتيتيم اجلوزييتيتة،انظيتيتر  ( 3)

 .211-1/199 هيت،1393بريوت،  –العريب 
 .13، صاملرجع السابق ،استشراف المستقبل في الحديث النبويبلكا، إلياس،   ( 1)
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: "قيتيتيتاذ بعديتيتيتهم: االلتفيتيتيتات إىل األسيتيتيتباب شيتيتيترك يف -رمحيتيتيته ا -ويف سيتيتيتياق ذليتيتيتك يقيتيتيتوذ ابيتيتيتن تيمييتيتيتة 
التوحييتيتد، وحميتيتو األسيتيتباب أن تكيتيتون أسيتيتباباث نقيتيتآ يف العقيتيتل، واإلعيتيتراض عيتيتن األسيتيتباب بالكلييتيتة قيتيتدح يف 

 .  (1)ب"الشر ، وجرد األسباب ال يوجب حصوذ املسب
إلحيتداث ذليتك  ؛وهذا يوضل لنا مدى ارتباط فقه التوقع بدراسة املسيتتقبل واستشيترافه والتخطيتيط ليته

الواقيتيتيتع  اخلليتيتيتل النيتيتيتاتج عيتيتيتن عيتيتيتدم توظييتيتيتف الشيتيتيتريعة يف استشيتيتيتراف املسيتيتيتتقبل والتخطيتيتيتيط ليتيتيته يف  وأ اليتيتيتنقآ
أخيتيتيتذت حظهيتيتيتا ميتيتيتن  اليتيتيتذي يرسيتيتيتم التبيتيتيتاين الكبيتيتيتري يف التطيتيتيتور السيتيتيتريع واملتالحيتيتيتق بيتيتيتً العليتيتيتوم املادييتيتيتة اليتيتيت 

علوم هتميتام بيتالهذا اال  يتحقق  ،الدراسات املستقبلية ال  أسهمت يف تقدمها وتطورها بشكل مذهل
لقيتيتيتد تطيتيتيتور العليتيتيتم اليتيتيت  تعيتيتيتاش قديتيتيتايا اإلنسيتيتيتان، وجيتيتيتا  يف سيتيتيتياق ذليتيتيتك: "الشيتيتيترعية، والعليتيتيتوم االجتماعييتيتيتة 

اليتيت  تعيتيتاش قديتيتايا اإلنسيتيتان ميتيتن العليتيتوم وهيتيتي امليتيتادي تطيتيتوراث كبيتيترياث، يف حيتيتً بقييتيتت بعيتيتض العليتيتوم متيتيتأخرة، 
حييتيتث هيتيتو إنسيتيتان. إن العيتيتا  الييتيتوم يف حاجيتيتة إىل املسيتيتلمً، وأميتيتا املسيتيتلمون فحيتيتاجتهم ميتيتع بداييتيتة القيتيترن 

 . (2)القادم، ليست هي الُعدد املادية فحسب، ولكن األهم من ذلك هو تلك الُعدد املعنوية الكبرية"
العلوم يف احلدارات املعاصرة  ا جذور دينييتة  إضافة إىل ذلك أن التقدم على املستوى املادي لتلك
قيتيتوا عليتيتى غيتيتريهم يف وّ  اليتيتذين تفًوأن اليابيتيتاني، بيتيتال شيتيتك، فليتيتو أخيتيتذنا اليابيتيتان ميتيتنالث سيتيتن دها دوليتيتة متدينيتيتة

يتيتيتدينون باخلرافيتيتات، كاعتقيتيتادهم ميتيتنالث أن اإلمرباطيتيتور هيتيتو ميتيتن أبنيتيتا  وسيتيتاللة  ،العليتيتوم االلكرتونييتيتة املعقيتيتدة
 . (3)اآل ة

وهيتو ميتا ابيتت عكسيته  ،دحض عيع اإلدعا ات ال  تذهب إىل الفصل بً العلم والدينوهذا يع  
يف كيتيتل منيتيتاحي ومظيتيتاهر حييتيتاة اإلنسيتيتيتان.  اوعيتيتيتدم تعارضيتيتهم ،تيتيتالزم اليتيتدين والعليتيتمميتيتن  يف ديننيتيتا احلنييتيتف

لعلماننيتيتا وفقهاننيتيتا وعييتيتع اجلهيتيتات املختصيتيتة ببيتيتذذ املزييتيتد ميتيتن االجتهيتيتاد والدراسيتيتة يف  اث حيتيتافز ذليتيتك ويكيتيتون 

                                                           
، د.ط، جميتع املليتك فهيتد لطباعيتة املصيتحف مجمـوع الفتـاو ابن تيمييتة، أبيتو العبيتاس، أمحيتد بيتن عبيتد احلليتيم بيتن عبيتد السيتالم،   ( 1)

 .2/31هيت، 1116الشريف، 
 .111ص هيت،1113 ،111العدد جلة البيان، ،ب قرع جديداالدين والعلم على أعت :مقالةاشور، مخيق، ع  ( 2)
 .111، صاملرجع السابق ،ب قرع جديداالدين والعلم على أعتمقالة:  عاشور، مخيق،: انظر  ( 3)
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مليدان اليتذي يليت، عييتع متطلبيتات القديتايا واملسيتانل املسيتتحداة مبييتزان فقهيتي موافيتق لقصيتد الشيتار  هذا ا
 ومراده.
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 الباب الثاني
 التأصيل العلمي لفقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
سيتيتيتد اليتيتيتذرانع باعتبيتيتيتاره أحيتيتيتد الوجيتيتيتوه اليتيتيت   افيهيتيتيت تعليتيتيتى االايتيتيتة فصيتيتيتوذ، استعرضيتيتيتالنيتيتيتاي حيتيتيتيتوي البيتيتيتاب 
ووجيتيته اعتبارهيتيتا يف فقيتيته التوقيتيتع، كيتيتذلك اعتبيتيتار  ،وضيتيتوابطها ،وموقيتيتف الفقهيتيتا  منهيتيتا ،ي طيهيتيتا فقيتيته التوقيتيتع
وأوجيته االرتبيتاط بينهيتا وبيتً فقيته التوقيتع، إضيتافة إىل استشيتراف املسيتتقبل والتخطيتيط  ،امل الت وضوابطها

 :التايل، وذلك من خالذ والنصوص الشرعية املؤصلة له ،وضوابطه ،وبيانه ،املستقبلي يف الشريعة
  فقه التوقع.يف هصل األوذ: سد الذرانع واعتبار الف

 الفصل الناي: اعتبار امل الت يف فقه التوقع وأهيته.
 الفصل النالث: استشراف املستقبل والتخطيط له يف الشريعة اإلسالمية.
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 الفصل األول
 في فقه التوقع هسد الذرائع واعتبار  

 
وبييتيتان ميتيتا هيتيتو موقيتيتف الفقهيتيتا  منيتيته  ،يف الشيتيتريعة اإلسيتيتالميةيف هيتيتذا الفصيتيتل تعرييتيتف سيتيتد اليتيتذرانع  تناوليتيتت

 اعتباره. وذلك من خالذ االاة مباحث كما سيأ :  وضوابط ،بفقه التوقع هوبيان أوجه ارتباط
 وموقف الفقها  منه.وح يته املبحث األوذ: سد الذرانع يف الشريعة اإلسالمية 
 .املبحث الناي: وجه ارتباط سد الذرانع بفقه التوقع

 املبحث النالث: ضوابط اعتبار سد الذرانع يف فقه التوقع.
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 المبحث األول 
 وموقف الفقهاء منه وحجيته سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية

والكلميتيتة النانييتيتة األوذ كلميتيتة )سيتيتد( الكلميتيتة ، كلمتيتيتًيتكيتيتون ميتيتن   (1)سيتيتد اليتيتذرانع مركيتيتب إضيتيتايف 
 كما يلي:   هما)الذرانع(، ويتم إيداح

ميتا كيتان مسيتدوداث  (2)وحكيتى الزجيتاج. َسيتَدد ُت الشيتي  َسيتّداث السيتد مصيتدر قوليتك فـي اللغـة: معنى السد 
ي ِن  خلقيتيته فهيتيتو ُسيتيتَد وميتيتا كيتيتان ميتيتن عميتيتل النيتيتاس فهيتيتو َسيتيتَد وعليتيتى ذليتيتك ُوجءهيتيتت قيتيتراَ ة ميتيتن قيتيترأَ بيتيتً السقيتيتدَّ

ُم النيتَّل مِ ": السَّدق و   .(3)والسَّدَّي ن    .(1)"إغالق اخلََلِل َوَرد 
ميتن  ،السً والداذ أصل واحد، وهو يدذق على ردم شي  وُمالَ َمتيتهييق الل ة: الّسّد: "ويف مع م مقا

اث  :ذلك    .(5)"وكلق حاجز  بً الشيئً َسدَ  ،سَددت النقلمة سدَّ
 .  (6)والسقّد والذَّريعة والدَّرِيَئة: "الناقة ال  َيسترت هبا الصانُد وخي تل لريمي الصيَد"

  :اصطالحاً  السدمعنى 
وييتيتأ  مبعيتيتان  كنيتيترية وفيتيتق ميتيتا وضيتيتحناه يف التعرييتيتف الل يتيتوي، واملقصيتيتود هنيتيتا هيتيتو احلسيتيتم واملنيتيتع وال ليتيتق، قيتيتاذ 

 .(1): "سد الذرانع ومعناه حسم مادة وسانل الفساد دفعاث  ا"-رمحه ا  -القرايف 

                                                           
وحكميته أن جُي يتَرى األوُذ حبسيتب العواميتل  ،يب ُقَحافيتة (هو كل امسً نيُتزءذ اانيهما منيتَزلَة التنيتوين ريتا قبليته ك ) أاملركب اإلضايف:   ( 1)

أوضح المسالك إلى . انظر: ابن هشام، أبو حممد عاذ الدين بن يوسف بن أمحد، وجير الناي باإلضافة ،النالاة رفعاث ونصباث وجرًّا
   .1/126م، 1939بريوت،  -، دار اجليل5، طألفية ابن مالك

ومن مصنفاته:  مد بن السرى بن سهل الزجاج النحوي؛ كان من أهل العلم باألدب والدين املتً،أبو إسحاق إبراهيم بن حم   ( 2)
وقيل: سنة إحدى  -تويف يوم اجلمعة تاسع عشر عادى اآلخرة سنة عشر ، والفرق ،والقوافي، والعروض، واالشتقاق، األمالي

أبو العباس انظر: ابن خلكان،  وقد أناف على  انً سنة. والنمانة، بب داد، رمحة ا  تعاىل، -عشرة، وقيل: سنة ست عشرة 
، بريوت -دار صادر د.ط، ، حتقيق: إحسان عباس،وفيات األعياع وأنباء أبناء الزماع ،مشق الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر

 .1/19 م،1911

 .3/213ادة سد(، ، ) م13،صمرجع سابق، لساع العربابن منظور، أبو الفدل، حممد بن مكرم، انظر:   ( 3)
 . 3/213، املرجع السابق، لساع العربابن منظور، أبو الفدل، حممد بن مكرم،   ( 1)
 .3/12)مادة: سد(، ، 13ص، مرجع سابق ،معجم مقاييس اللغة ابن فارس، أبو احلسً أمحد بن فارس بن زكريا،  ( 5)
 .3/213، السابقاملرجع ، لساع العربابن منظور، أبو الفدل، حممد بن مكرم،  ( 6)
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 في اللغة:  الذريعةمعنى 
 اليتذَّر  ِ  وأصيتل، ذكر ويؤنث واليتذءراُ  ميتا ييُتذر  بيتهِذرَاُ  اليد يذر : ومادفا يف الل ة:  عع ذريعة، :الذرانع
 .  (2)الذَّرَاِنعُ  :واجلمع ،أي توسل بوسيلة :وقد َتَذرََّ  فالن بذريعة ،الوسيلةمبعىن: والذَّرِيَعُة ، اليد بسط

 ويف مع م مقاييق الل ة: ذر : الذاذ والرا  والعً أصيتل  واحيتد ، ييتدذ عليتى امتيتدادا  وحتيترقك إىل قيتُدم، مث
 .  (3) والذَّريعة: ناقة  يَتَسرتَّ هبا الرّاِمي يرمي الصَّيد.ترجع الفرو  إىل هذا األصل، 

الدَّريئة عل خُي َتل به الصي د مَي شي الصيتيَّاد ِإىل مبعىن والذريعُة  ،السَبُب ِإىل الشي  وَأصله مبعىن: والذريعةُ 
  .(1) فيسترت به ويرمي الصيدَ  ،جنبه

 مث جعليتت الذريعيتُة ميتنالث لكيتل شيتي  أَد ي ميتن شيتي  ،مسيتي هيتذا البعيتري الدَّرِيئيتة والذَّريعيتة قاذ ابن اأَلعرايب
 . (5)وقيترَّب منه
  :اصطالحاً  الذريعةمعنى 

عرفيتت الذريعيتة بتعريفيتات كنيترية ميتيتن العلميتا ، فكيتان منهيتا اجتيتيتاه تنيتاوذ تعريفهيتا مفيتردة دون أي إضيتيتافة 
الذريعيتيتة اليتيت  تفيتيتتل، والذريعيتيتة اليتيت  تسيتيتد، واجتيتيتاه اخيتيتر   يتيتا، وهيتيتو ميتيتا يسيتيتمى بيتيتاملعىن العيتيتام، واليتيتذي يشيتيتمل

 . (6)ذهب يف تعريفها وتسميتها باملعىن اخلاص )اللق،( أي بالنظر للذريعة وسدها
 .  (3) فممن عرفها مبعناها العام: القرايف؛ فقاذ: الذريعة هي الوسيلة للشي 

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

                                                                                                                                                                                     
 .2/32، 33ص، مرجع سابقالفروق، انظر: القرايف، أبو العباس، أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن،   ( 1)
 .  226(، ذر : مادة،)16ص ،مرجع سابق ،مختار الصحاحانظر: الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر،   ( 2)
 . 2/229)مادة: ذر (  ،13ص ،مرجع سابق، مقاييس اللغة معجمانظر: ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا،   ( 3)
 .2/93، )مادة ذر (، 13ص، مرجع سابق لساع العرب،انظر: ابن منظور، أبو الفدل حممد بن مكرم،   ( 1)
 .2/93، املرجع السابق، لساع العربانظر: ابن منظور، أبو الفدل حممد بن مكرم،   ( 5)
 .69هيت، ص1116بريوت،   -، مطبعة الرحياي1، طسد الذرائع في الشريعة اإلسالميةانظر: الربهاي، حممد هشام،  ( 6)
 .3/266 ،33ص ،مرجع سابق، الفروق القرايف، أبو العباس، أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن، ( 3)
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بعد أن عرفها مبعناهيتا العيتام، قيتاذ: "لكيتن صيتارت يف عيترف الفقهيتا : عبيتارة عميتا أفديتت إىل فعيتل حميترم، 
 .(2)"ولو جتردت عن ذلك اإلفدا    تكن فيها مفسدة

مبعناهيتا -وبنا  على ما سبق يكيتون التعرييتف اليتوارد عيتن كيتل واحيتد ميتنهم يف الذريعيتة بسيتدها وفتحهيتا 
 صحيل.   -العام

واالجتيتيتيتاه اآلخيتيتيتر اليتيتيتذي ذهيتيتيتب يف تعريفهيتيتيتا مبعناهيتيتيتا اخليتيتيتاص )اللقيتيتيت،(، واليتيتيتذي ترتيتيتيتب علييتيتيته خالفهيتيتيتم يف 
أميتر غيتري رنيتو  لنفسيته خييتاف ميتن .  فعرفها القيترط، بقوليته : "عبيتارة عيتن (3)تعريفها ما بً موسع ومديق

. وعرفهيتيتيتا ابيتيتيتن العيتيتيتريب بقوليتيتيته: "هيتيتيتي كيتيتيتل عميتيتيتل ظيتيتيتاهر اجليتيتيتواز ييُتَتوصيتيتيتل بيتيتيته إىل (1)ارتكابيتيتيته الوقيتيتيتو  يف رنيتيتيتو "
 . (6).  وعرفها القرايف بقوله: "سد الذرانع معناه: حسم مادة وسانل الفساد دفعاث  ا"(5)حمظور"

 .  (3)ه أنه مباح وهو وسيلة إىل فعل حمرم"وكذلك عرفها ابن تيمية بقوله: "الفعل الذي ظاهر 
 .  (2)وعرفها الشاط، بقوله: "وحقيقتها: التوسل مبا هو مصلحة إىل مفسدة"

                                                                                                                                                                                     
الكتيتيتب العلمييتيتيتة،  ، دار1، طالفتـــاو  الكبــر  البـــن تيميـــةابيتيتن تيمييتيتة، أبيتيتيتو العبيتيتاس، أمحيتيتيتد بيتيتن عبيتيتيتد احلليتيتيم بيتيتن عبيتيتيتد السيتيتالم،  ( 1)

، 33ص ،مرجيتيتيتع سيتيتيتابق، إعـــالم المـــوقعين، وابيتيتيتن قيتيتيتيم اجلوزييتيتيتة، أبيتيتيتو عبيتيتيتد ا ، حمميتيتيتد بيتيتيتن أيب بكيتيتيتر بيتيتيتن أييتيتيتوب، 6/132هيتيتيتيت، 1112
3/135. 
 . 3/256، 56ص ،مرجع سابق ،الفتاو  الكبر  البن تيمية ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، ( 2)
، اليتدار األارييتة، 1، طسد الـذرائع عنـد اإلمـام ابـن قـيم الجوزيـة وأثـره فـي ااتيارتـه الفقهيـةلوح، انظر: العنزي، سعود بن م ( 3)

 .12هيت، ص1122عمان، األردن،
، حتقيق: هشام مسري البخاري، الجامع ألحكام القرآعاألنصاري،  فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد ا ، عبد القرط،، أبو  ( 1)

 .2/52هيت، 1123العربية السعودية،  دار عا  الكتب، املمكلة
هيتيت، 1112بيتريوت، لبنيتان،  -، حتقيق: علي حممد الب يتاوي، دار اجلييتلأحكام القرآعابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد ا ،   ( 5)
2/392. 
 .2/32، 33، صمرجع سابق ،الفروقالقرايف، أبو العباس، أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن،   ( 6)
، حتقييتق: فيحيتان بيتن شيتايل بيـاع الـدليل علـى بطـالع التحليـلة، أبو العباس، أمحد بيتن عبيتد احلليتيم بيتن عبيتد السيتالم، ابن تيمي  ( 3)

 . 351، مكتبة لينا للنشر والتوزيع، السعودية، ص2املطريي، ط
 .5/123، 12ص ،مرجع سابق، الموافقات، إبراهيم بن موسى بن حممدالشاط،،   ( 2)
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وميتيتن املعاصيتيترين ميتيتن عرفهيتيتا بأءيتيتا: "عبيتيتارة عيتيتن أميتيتر غيتيتري رنيتيتو  لنفسيتيته، قوييتيتت التهميتيتة يف أدانيتيته إىل فعيتيتل 
 .(1)حمظور"
 :كمصطلح أصوليالذرائع  سد 

مكيتون ميتن كلمتيتً، كلميتة سيتد، وكلميتة  إضيتايفاليتذرانع مركيتب الل وي أّن سّد كما سبق يف التعريف 
لقيتيتب سيتيتد ": -رمحيتيته ا – (2)ويف هيتيتذا قيتيتاذ ابيتيتن عاشيتيتور ،ووفيتيتق هيتيتذا الرتكييتيتب يصيتيتبل لقبيتيتاث وعلميتيتاث اليتيتذرانع، 

 .  (3) "الذرانع قد جعل لقباث خلصوص سد ذرانع الفساد
املعنييتيتً إىل يعيتيتة منفصيتيتلتً، وبرضيتيتافة تعرييتيتف كيتيتل ميتيتن كلميتيتة السيتيتد، وكلميتيتة الذر يتديتيتل بعيتيتد بيتيتذلك و  

وسيتيتيلة إىل املفسيتيتدة، وحتدييتيتد الذريعيتيتة باملفسيتيتدة هنيتيتا حيقيتيتق  ليصيتيتبل املعيتيتىن حسيتيتم ومنيتيتع وغليتيتق كيتيتاآلخيتيتر 
 معىن ضم السد للذريعة، وهو املعىن املقصود. 

والتيتا  واحليتا  أصيتل صيتحيل ييتدذ عليتى خيتالف اإلغيتالق، يقيتاذ: فيتتل  الفيتا  :لغـةال فـي فـتحمعنى ال
اذ إغالقيتيتيته، ويطليتيتيتق الفيتيتيتتل يف الل يتيتيتة عليتيتيتى احلكيتيتيتم، وعليتيتيتى النصيتيتيتر والظفيتيتيتر، وفيتيتيتتل علييتيتيته هيتيتيتداه البيتيتيتاب وأز 

 . (1)وأرشده
أن  " :، وقييتيتل هيتيتو(5)""تلقيتيتً اآلييتيتة عنيتيتد التوقيتيتف فيهيتيتا أو اخلطيتيتأ :عيتيترف بأنيتيته معنــى الفــتح اصــطالحاً:

 .(6)عليه إذا غلط" يرد

                                                           
 .21، ص56ص ،مرجع سابق، سد الذرائع في الشريعة اإلسالميةم، الربهاي، حممد هشا  ( 1)
هيت، وتويف سنة 1296، ولد سنة حممد الطاهر بن عاشور: رنيق املفتً املالكيً بتونق وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونق  ( 2)

وأصول النظام االجتماعي  ،مقاصد الشريعة اإلسالميةومن مصنفاته: . شيخا لإلسالم مالكياث  م،1932عً عام هيت، 1393
خري الدين ، انظر: الزركلي، يف اجملالت ، صدر منه عشرة أجزا ، وكتب كنرياث والتحرير والتنوير في تفسير القرآع ،في اإلسالم

 (.6/131، )13مرجع سابق، ص، األعالم ،بن حممود بن حممد
، مكتبيتيتة البصيتيتانر لإلنتيتيتاج 1ميتيتد الطيتيتاهر امليسيتيتاوي، طبتحقييتيتق: حم، مقاصــد الشــريعة اإلســالميةابيتيتن عاشيتيتور، حمميتيتد الطيتيتاهر،   ( 3)

 .263ص العلمي،
 .2/536، 13، مرجع سابق، صلساع العربانظر: ابن منظور، أبو الفدل، حممد بن مكرم،    ( 1)
 .1/356هيت، 1115يت دار الكتب العلمية، 1، طمغني المحتاجالشربي ، مشق الدين، حممد بن أمحد اخلطب،   ( 5)
، 3، حتقيق: عبد امللك بن عبد ا  بن دهيش، طالممتع في شرح المقنعن ي، زيد الدين املن ي بن عنمان أسعد، ابن امل  ( 6)

 .1/325هيت، 1121مكتبة األسدي، 
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ليتى غيتريه بيتالقرا ة فقيتد أزاذ إغالقيته، والعالقة بً املعىن الل وي واالصطالحي ظاهرة؛ ألن من فتل ع
 . (1)وتسميته بالفتل هي ال الب فيما ورد يف اآلاار وإطالق الفقها ، ويسمى التلقً ونصره، وأرشده.

 فتح الذريعة كمصطلح أصولي:
املقصيتيتود هيتيتو فيتيتتل وسيتيتانل املبيتيتاح والواجيتيتب واملنيتيتدوب، كيتيتذا التوسيتيتط واالعتيتيتداذ يف إعميتيتاذ مصيتيتطلل 

وهيتو  منها إال ما أفدى إىل اةظور غالباث، وكانت مفسيتدته أرجيتل ميتن مصيتلحته،الذرانع حبيث ال يسد 
 .يع  فتل ذرانع غري احلرام للناس استصحاباث لإلباحة ال  هي أصل األشيا ما 

إن الذريعيتة كميتا جييتب سيتدها قيتاذ: " اليتذي رمحيته ا  القيترايفاستعمله العلميتا ، ميتنهم وهذا املصطلل  
 .(2)"يباحجيب فتحها ويكره ويندب و 

 .(3)"إن الشريعة قد عمدت إىل ذرانع املصاو ففتحتهافقاذ: " رمحه ا  ابن عاشوركذلك ذكره 
 .(1)"من أصل مالك مراعاة الذرانع، ومن أصل الشافعي ترك مراعافا": رمحه ا  وقاذ ابن عبد الرب

  .(5) "امل ذ، فرنه اعترب الشافعيكأسقط حكم الذرانع  ومن " قاذ: رمحه ا  الشاط،و 
عيتن هيتذا املصيتطلل، ولكيتن بعبيتارات أخيترى، منيتل  إضافة إىل ذلك جند أن القواعد الفقهية قد عربت

ميتيتا ورد يف قاعيتيتدة: ميتيتا ال ييتيتتم الواجيتيتب إال بيتيته فهيتيتو واجيتيتب، كيتيتذلك قاعيتيتدة: ميتيتا ال ييتيتتم املبيتيتاح إال بيتيته فهيتيتو 
   (6).يتم املستحب إال به فهو مستحب ال مباح، وكذلك: ما

                                                           
 .3/119 ،هيت1115، وزارة األوقاف الكويتية، 2طالمنثور في القواعد،  ، بدر الدين حممد بن عبد ا انظر: الزركشي،   ( 1)
، شيتيتركة 1، بتحقييتيتق: طيتيته عبيتيتد اليتيترووف سيتيتعد، طشــرح تنقــيح الفصــول،  أبيتيتو العبيتيتاس شيتيتهاب اليتيتدين أمحيتيتد بيتيتن إدرييتيتق القيتيترايف، ( 2)

 .119هيت، ص1393الطباعة الفنية، 
 .263، ص52، صمرجع سابق، مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور، حممد الطاهر،  ( 3)
قييتق: مصيتطفى بيتن أمحيتد العليتوي، حمميتد عبيتد الكبيتري البكيتري، د.ط، ، بتحالتمهيدأبو عمر يوسف بن عبد ا ، ابن عبد الرب،  ( 1)

 .21/392هيت، 1323امل رب،  –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 .5/121،  12، صمرجع سابق، الموافقاتإبراهيم بن موسى بن حممد، الشاط،،  ( 5)
، جرييتيتدة عكيتيتاظ، شيتيتبكة موازنــة بــين المصــلحة والمفســدةمقالــة: فــتح الــذرائع... انظيتر: فيتيتدعق، الشيتيتيخ عبيتيتد ا  بيتن حمميتيتد،  ( 6)

 .1/12/2115اإلنرتنت، بتاريخ 
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 :ع وموقف الفقهاء منهاحجية سد الذرائ
 :اآل ك يف بنا  األحكام عليها قاعدة سد الذرانع واعتبارها أصالث من الفقها   كان موقف

 أواًل: تحرير محل النزاع في حجية سد الذريعة: 
االاة تقسيمات، وهو التقسيم الذي ذكره اإلمام القرايف العلما  يف تقسيم سد الذرانع إىل اتفق 

املصلحة ال  الت إليها الذريعة أرجل من  أنة يف القسم الرابع؛ يعود إىل وعدم إعماذ الذريع
 .(1)املفسدة، وال يوجد مصلحة دلو من شبهة املفسدة، فلو مت النظر إىل ذلك لتعطلت مصاو العباد

 .  اجملمع عليه من العلما والتقسيم الذي 
  وذلك كحفر اآلبار جميعمن ال متفق على سدهوهو  إفضاء المفسدة فيه قطعياً،ما كاع ،

 يف طرق املسلمً. 
   حيث إنه يوجد من في مجمله وهو متفق على سده، كاع إفضاء المفسدة فيه غالباً ما ،

نصوص الشافعية ما يدذ على اعتبارهم بسد الذرانع، وذلك فيما ورد عن أحدهم: "ما ي لب 
اإلقدام عليه، ألن الشر  أقام  فهذا أيداث ال جيوز  -وقد ينفك عنه نادراث   -ترتب مسببه عليه 

 . (2)الظن مقام العلم يف أكنر األحواذ"
 ،ًوهو حمل خالف بً الفريقً،  ما كاع إفضاؤه مظنونًا على وجه الكثرة ال غالبًا وال نادرا

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

                                                           
، دار الفديتيتيتيتيتيتيلة، 1، طســــــد الــــــذرائع عنــــــد شــــــيخ اإلســــــالم بــــــن تيميــــــةانظيتيتيتيتيتيتر، املهنيتيتيتيتيتيتا، إبيتيتيتيتيتيتراهيم بيتيتيتيتيتيتن مهنيتيتيتيتيتيتا بيتيتيتيتيتيتن عبيتيتيتيتيتيتد ا ،   ( 1)

  126هيت،ص1121
طيتيته عبيتيتد ، راجعيتيته وعليتيتق علييتيته: كــام فــي مصــالح األنــامقواعــد األح، أبيتيتو حمميتيتد عيتيتز اليتيتدين عبيتيتد العزييتيتزالعيتيتز بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم،   ( 2)

 . 1/25هيت، 1111، د.ط، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، الرووف سعد
،  222/ 32، 19ص ،مرجيتع سيتابق، مجمـوع الفتـاو  أبو العباس، أمحد بيتن عبيتد احلليتيم بيتن عبيتد السيتالم، انظر: ابن تيمية، ( 3)

هيت، 1111، دار الكتب العلمية، 1، طالحاوي في فقه الشافعيحبيب،  بن حممد بن دحمم بن علي احلسن وانظر: املاوردي، أبو
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 كالت اور يف البيوت خيشى هو متفق على عدم سدهو ، ا كاع إفضاء المفسدة فيه نادراً م ،
 اخلمر خشية العنب زراعة من كاملنع سده عدم على فاجملمعمنه وقو  الزنا، وجا  يف ذلك: "

 . (1)"للمحرم وسيلة كان ولو ذلك، من شي  مينع فلم ،الزنا خشية البيوت يف والت اور
املذاهب األربعة قد اتفقت على إعماذ سد الذرانع يف القسم األوذ والناي،  را يتدل أن عيع

كما اتفقت املذاهب األربعة على عدم إعماذ املرتبة الرابعة يف وكما ذكره القرايف أنه جمع على ذلك،  
هذا التقسيم، وبذلك يكون القسم األوذ والناي متفق عليهما، ويبقى القسم النالث الذي يقع فيه 

لنزا  بً املذاهب األربعة، حيث ذهب املالكية على إعماذ القاعدة، بعكق األحناف والشافعية ا
   (2) رأيا عدم إعما ا، بنا  على أصل اإلباحة وأنه مأذون فيه.

 ااتالف العلماء في حجية سد الذرائع:
ناث على وجه وقع اخلالف بً املذاهب األربعة يف القسم النالث وهو الذي ما كان إفداوه مظنو 

 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 

                                                                                                                                                                                     
حتقييتق: أمحيتد حمميتد شيتاكر، د.ط،  ،اإلحكام في أصـول األحكـام، وانظر: ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سيتعيد، 1/325

 .6/121 دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، د.ت،
 . 3/266، 33ص ،مرجع سابقالفروق، ،  الرمحن عبد بن قإدري بن القرايف، أبو العباس أمحد  ( 1)
ــائج التصــرفاتالسنوسيتيتي، عبيتيتد اليتيترمحن بيتيتن معميتيتر، انظيتيتر:   ( 2) هيتيتيت، 1121، دار ابيتيتن اجليتيتوزي، 1، طاعتبــار المــآالت ومراعــاة نت

252-252. 
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 إليه، وسيلة أو لنفسه مقصود واألوذ ءي، أو أمر، إما ألنه التكليف؛ ربع الذرانع سد إن"م: القي
 .   (1)"الدين ربع احلرام إىل املفدية الذرانع سد فصار إليه، وسيلة أو لنفسه مفسدة عنه واملنهي

 أواًل: األدلة الواردة في القرآع الكريم:
 نهي ا  عز وجل عن سّب آلهة المشركين: -3

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

واملسلمً أنّه سد  لذريعة  للرسوذ  -سبحانه وتعاىل-يفهم من النهي الوارد يف اآلية من ا  
السب ال  من املمكن أن تقع من املشركً يف حق ا  سبحانه وتعاىل، هذا مع العلم أن ذلك يف 

مً يعترب مصلحة يف نفسه، إال أن املفسدة املرتتبة على ذلك تكون أعظم، حاذ وقوعه من قبل املسل
 -سبحانه وتعاىل-، ولذلك كان النهي من ا  -سبحانه وتعاىل-وهي فتل باب سب املشركً   

إيداحاث لسببه، فكان سده أوىل. وهذه داللة واضحة على سد الذرانع يف هذه املسألة يف اعتماد 
وذلك معناه أن يف حاذ رجحان املصلحة يف العمل متحققة بشكل أكرب وجب  حكم الشر  عليها.

العمل هبا، أما يف حاذ رجحان املفسدة أو حتققها بشكل أكرب يفوق املصلحة املتحققة وجب سدها 
، أما يف حاذ التساوي بً املصلحة واملفسدة يقدم در  املفسدة على (3)إعماالث لقاعدة سد الذرانع

 . (1)حيث إن در  املفاسد مقدم على جلب املصاو جلب املصلحة،
 
 
 

                                                           
، وانظيتيتر: اإلميتيتام 3/131، 33ص ،مرجيتيتع سيتيتابق، إعــالم المــوقعين سيتيتعد، بيتيتن أييتيتوب بيتيتن بكيتيتر أيب بيتيتن ابيتيتن قيتيتيم اجلوزييتيتة، حمميتيتد  ( 1)

هيتيت، 1112حمميتود خلييتل، د.ط، مؤسسيتة الرسيتالة،  –، بتحقيق: بشيتار عيتواد معيتروف موطأ اإلمام مالكمالك بن أنق بن مالك، 
2/393. 
 .112اآلية: رقم  جز  من سورة األنعام: ( 2)
 .2/121، 39،صمرجع سابق، العظيم عتفسير القرآ، إمساعيل بن عمرابن كنري، أبو الفدا ، انظر:  ( 3)
هيتيتيت، 1111بيتيتريوت،  –، دار الكتيتيتب العلمييتيتة 1، طاألشــباه والنظــائر ، بيتيتن حمميتيتد أيب بكيتيتربيتيتن عبيتيتد اليتيترمحن انظيتيتر: السيتيتيوطي،  ( 1)
1/23. 
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 النساء عن إبداء زينتهّن للغير: -سبحانه وتعالى-نهي ا   -1
 .(1)(ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)قال تعالى: 

 وجه الداللة: 
دالليتيتة النهيتيتي اليتيتواردة يف اآلييتيتة تنصيتيترف حكمتهيتيتا إىل منيتيتع النسيتيتا  ميتيتن إبيتيتدا  الزينيتيتة لل يتيتري ريتيتا هيتيتو حميتيترم 

، اليتذي يسيتمع قيتد ينيتري شيتهوة ال يتري ريتا يفيتتل أبيتواب كنيترية (2)كيتم الشيتر ، فصيتوت اخللخيتاذعليها وفق ح
للوقو  يف احلرام وارتكاب الزنا، وهنا تفهم حكمة التحرو يف ذلك، فتسيتّد الّذريعيتة ليتذلك، عليتى اليترغم 
 ميتيتن أن التيتيتزين وليتيتبق اخللخيتيتاذ حيتيتالذ غيتيتري حميتيترم يف نفسيتيته، ولكيتيتن قيتيتد يتخيتيتذ ذريعيتيتة للوقيتيتو  يف املفسيتيتدة

 .  (3)فكان سدها أوىل وأوجب
 ثانياً: األدلة الواردة في السنة النبوية: 

 عن قتل المنافقين: امتناع الرسول   -3
حا ال يكون ذريعة إىل نفور  -مع كونه مصلحة –كان يكف عن قتل املنافقً  إن الن، 

رضي ا  -ن جابر الناس عن الدخوذ يف اإلسالم، وقو م: إن حممداث يقتل أصحابه، فقد ورد ع
نَا َمَع النَِّ،ء قاذ:  -عنه َهاِجرِيَن َغَزو 

ُ
َهاِجرِيَن َحاَّ َكنيتُروا، وََكاَن ِمَن امل

ُ
، َوَقد  اَاَب َمَعُه نَاس  ِمَن امل

ا َحاَّ َتَداَعو ا، َوقَاَذ  ، َفَكَسَع أَن َصارِيًّا، فيتَ ِدَب األَن َصارِيق َغَدبثا َشِديدث األَن َصارِيق: يَا َرُجل  َلعَّاب 
َهاِجرِيق: يَا لَل ُمَهاِجرِيَن، َفَخرََج النَِّ،ق 

ُ
َن َصاِر، َوقَاَذ امل ِل اجلَاِهِليَِّة؟ مُثَّ َلة  ، فيتَقاَذ: " َما بَاُذ َدع َوى أَه 

َهاِجرِيء األَن َصارِيَّ، قَاَذ: فيتَقاَذ ال
ُ
َعِة امل ربَ ِبَكس   (َدُعوَها فَِرنيتََّها َخِبينَة  ): نَِّ،ق قَاَذ: َما َشأ نيُتُهم  " َفُأخ 

رِجَ  ِديَنِة لَُيخ 
َ
َنا، لَِئن  َرَجع َنا ِإىَل امل ، َوقَاَذ َعب ُد اللَِّه ب ُن ُأيَبٍّ اب ُن َسُلوَذ: أََقد  َتَداَعو ا َعَلييت  َها اأَلَذذَّ نَّ اأَلَعزق ِمنيت 

                                                           
 .31اآلية: رقم جز  من سورة النور:  ( 1)
إبيتيتراهيم ، تيتيتأليف: معجــم الوســيطالانظيتيتر: جميتيتع الل يتيتة العربييتيتة بالقيتيتاهرة، . حلييتيتة كالسيتيتوار تلبسيتيتها النءَسيتيتا  يف أرجلهيتيتناخللخيتيتاذ:  ( 2)

 .1/219، د.ط، دار الدعوة، د.ت، حممد الن ار ،حامد عبد القادر ،أمحد الزيات ،مصطفى
 .3/111، 33ص ،مرجع سابق، إعالم الموقعين، حممد بن أيب بكر بن أيوب، اجلوزية انظر: ابن قيم  ( 3)
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ُتُل يَا َرُسوَذ اللَِّه َهذَ  اَل ييتَتَحدَُّث النَّاُس أَنَُّه  ): ا اخلَِبيَث؟ لَِعب ِد اللَِّه، فيتَقاَذ النَِّ،ق فيتَقاَذ ُعَمُر: َأاَل نيتق 
ُتُل َأص َحابَهُ   . (1)(َكاَن ييتق 
 وجه الداللة: 
يوجيتيتب النفيتور عيتن اإلسيتيتالم مليتن دخيتل فييتيته أو ريتن   ييتيتدخل  -حمميتيتد يقتيتل أصيتحابه–إن هيتذا القيتوذ 

 .(2)تلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتلفيه، ومفسدة التنفري أكرب من مفسدة ترك ق
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 

برويته أن مفسدة التنفري تكون أكرب  وقف الرسوذ يف هذه الصورة، وال  ترعت بشكل ظاهر يف م
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.
  الخلوة باألجنبية: تحريم الرسول   -1
حرم اخللوة باألجنبية ولو يف إقرا  القران، والسفر هبا ولو يف احلج وزيارة الوالدين،   الرسوذ نإ

رَأَة ، َوالَ )، يقوذ: رضي ا  عنهما، أنه: مسع الن، -ف ا  عن ابن عباس  اَل خَي ُلَونَّ َرُجل  بِام 
رَأَة  ِإالَّ َوَمَعَها حَم َرم   تُِتب ُت يف َغز َوِة َكَذا وََكَذا، َوَخَرَجِت  ، فيتَقاَم َرُجل  (ُتَساِفَرنَّ ام  فيتَقاَذ: يَا َرُسوَذ اللَِّه، اك 

 سداث ، وحرم النظر للمرأة ل ري حاجة؛ حسماث للمادة و (3) (اذ َهب  َفُحجَّ َمَع ام رَأَِتكَ )ام رََأِ  َحاجَّةث، قَاَذ: 
، (5)  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)لقوله تعاىل:  .(1)لذريعة ما حياذر من الفتنة وغلبات الطبا 

هذا أمر من ا  تعاىل لعباده املؤمنً أن ي دوا من أبصارهم عمَّا حرَّم عليهم، فال "قاذ ابن كنري: 
                                                           

 كتيتاب املناقيتب، بيتاب: ميتا ينهيتى عيتن دعيتوى اجلاهلييتة، ،البخـاري صـحيح، حمميتد بيتن إمساعييتل، أبو عبيتد ا البخاري: أخرجه   ( 1)
 . 3331حديث رقم ، 1/123، 23ص ،مرجع سابق

 .3/111 ،املرجع السابقإعالم الموقعين، ، حممد بن أيب بكر بن أيوب، اجلوزية انظر: ابن قيم  ( 2)
باب: من اكتتب يف جيش فخرجيتت امرأتيته ، لبخاريصحيح ا، حممد ابن إمساعيل بن إبراهيم، أبو عبد ا البخاري: أخرجه   ( 3)

 .3116حديث رقم ، 1/59 ،23ص، مرجع سابق حاجة،
 .3/111 ،33ص ،مرجع سابقإعالم الموقعين، ، حممد بن أيب بكر بن أيوبانظر: ابن القيم،   ( 1)
 .31اآلية: رقم  جز  من سورة النور،  ( 5)
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ينظروا إال ملا أباح  م النظر إليه، وأن  ي مدوا أبصارهم عن اةارم، فرن اتفق أن وقع البصر على حُمرَّم 
   .(1)"من غري قصد، فليصرف بصره عنه سريعثا

 وجه الداللة: 
قد حرم اخللوة باألجنبية مهما كان سببها، وإن كان يف أمر شرعي يتحقق من  جند أن الرسوذ 

ورانه حتقيق مصلحة، وذلك ألن اخللوة باملرأة  ا ضوابط شرعية، منها تواجد الزوج أو أحد حمارمها، 
من مفاسد، قد تفدي إىل الزّنا، فرذا   تتوفر هذه الدوابط، فال جتوز اخللوة؛ ملا يرتتب على ذلك 

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:

 حرف واحد: المصحف على  -رضي ا  عنه-جمع الخليفة عثماع بن عفاع  -3
م يف فيتتل اأن حذيفة بن اليميتان قيتدم عليتى عنميتان وكيتان ي يتازي أهيتل الشيتجا  عن أنق بن مالك: )

ميتيتع أهيتيتل العيتيتراق فيتيتأفز  حذيفيتيتة اخيتيتتالفهم يف القيتيترا ة فقيتيتاذ حذيفيتيتة لعنميتيتان ييتيتا أميتيتري  ،(2)إرمينييتيتة وأذربي يتيتان
رى فأرسيتيتيتل عنميتيتيتان إىل امليتيتيتؤمنً أدرك هيتيتيتذه األميتيتيتة قبيتيتيتل أن خيتلفيتيتيتوا يف الكتيتيتيتاب اخيتيتيتتالف اليهيتيتيتود والنصيتيتيتا

حفصيتيتيتة أن أرسيتيتيتلي إلينيتيتيتا بالصيتيتيتحف ننسيتيتيتخها يف املصيتيتيتاحف مث نردهيتيتيتا إلييتيتيتك فأرسيتيتيتلت هبيتيتيتا حفصيتيتيتة إىل 
عنميتيتان فيتيتأمر زييتيتد بيتيتن اابيتيتت وعبيتيتد ا  بيتيتن اليتيتزبري وسيتيتعيد بيتيتن العيتيتاص وعبيتيتد اليتيترمحن بيتيتن احليتيتارث بيتيتن هشيتيتام 

وزييتد بيتن اابيتت يف شيتي  فنسخوها يف املصاحف وقاذ عنمان للرهط القرشيً النالاة إذا اختلفتم أنتم 
من القيتران فيتاكتبوه بلسيتان قيتريش فر يتا نيتزذ بلسيتاءم ففعليتوا حيتا إذا نسيتخوا الصيتحف يف املصيتاحف رد 

                                                           
، 1، بتحقييتق: د. عبيتد العزييتز بيتن عبيتد ا  بيتن إبيتراهيم، طريز رياض الصالحينتطالن دي، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل،   ( 1)

  . 1/911هيت، 1123الرياض،  -دار العاصمة للنشر والتوزيع
ناحييتيتة واسيتيتيتعة بيتيتً قهسيتيتيتتان واران. هبيتيتا ميتيتيتدن كنيتيترية وقيتيتيترى وجبيتيتاذ وأءيتيتار كنيتيتيترية. هبيتيتا جبيتيتيتل سيتيتبالن؛ قيتيتيتاذ أبيتيتو حاميتيتيتد  :اذربي يتيتان  ( 2)

ناحية بً اذربي ان والروم، ذات ميتدن وقيتال  : أرمينية، ربي ان بقرب مدينة أردبيل من أعلى جباذ الدنيااألندلسي: انه جبل ب ذ
، د.ط، دار صيتادر بيتريوت، آثار البالد وأابار العبـادالقزوي ، زكريا بن حممد بن حممود، انظر: ، وقرى كنرية. أكنر أهلها نصارى

1/221 ،195. 
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عنمان الصحف إىل حفصة وأرسل إىل كل أفق مبصيتحف ريتا نسيتخوا وأميتر مبيتا سيتواه ميتن القيتران يف كيتل 
 . (1)(صحيفة أو مصحف أن حيرق

 وجه الداللة: 
ان أخيتيتذ بيتيترأي حذيفيتيتة بيتيتن اليميتيتان يف عيتيتع املصيتيتحف عليتيتى حيتيترف واحيتيتد، إن اخلليفيتيتة عنميتيتان بيتيتن عفيتيت

ومبوافقة الصحابة على ذلك، وذلك بعد ما ظهر االختالف يف القرا ات، فذريعة القرا ة للقران الكرو 
بصيتيتور خمتلفيتيتيتة نتي يتيتيتة اخيتيتتالف األمصيتيتيتار الداخليتيتيتة يف اإلسيتيتالم، يرتتيتيتيتب عليهيتيتيتا مفسيتيتدة عظيميتيتيتة، وييتيتيتورث 

را ، فكيتيتيتان سيتيتيتدها أوىل؛  حسيتيتيتماث ملفسيتيتيتدة االخيتيتيتتالف، والوقيتيتيتوف عليتيتيتى قيتيتيترا ة اختالفيتيتيتاث شيتيتيتديداث بيتيتيتً القيتيتيت
 . (2)واحدة، واحتادها على  ط واحد ملزم جلميع األمصار اإلسالمية حسماث 

خمتلفيتيتيتيتيتة، ريتيتيتيتيتا يوجيتيتيتيتيتد جيتيتيتيتيتاالث للفرقيتيتيتيتيتة  طريقيتيتيتيتيتةوليتيتيتيتيتوال ذليتيتيتيتيتك لوجيتيتيتيتيتدنا القيتيتيتيتيتران الكيتيتيتيتيترو يتليتيتيتيتيتى يف كيتيتيتيتيتل قطيتيتيتيتيتر ب
ل باب الشك واخلالف من م رضي وأعدا  هيتذا اليتدين، واالختالف، وعدم التوحد بً املسلمً، وفت

 حسماث لكل تلك املفاسد. -رضي ا  عنه-فكان سده من عنمان بن عفان 
 إبعاد وتغريب الخليفة عمر بن الخطاب من تـَْفَتِتُن به النساء:  -1

ات يطيتيتوف باملدينيتيتة ذ -رضيتيتي ا  عنيتيته-بينميتيتا عميتيتر "قيتيتاذ:  (3)عبيتيتد ا  بيتيتن برييتيتدةوجيتيتا  يف ذليتيتك أن 
. (1)؟ فقاليتيتت اميتيترأة ميتيتنهن: أبيتيتو ذوييتيتب(1)وإذا هيتيتن يقليتيتن أي أهيتيتل املدينيتيتة أصيتيتبل ؛إذ بنسيتيتوة يتحيتيتدان ،ليليتيتة

                                                           
 ،23ص، مرجيتع سيتابق ،بيتاب: ميتن انتظيتر حيتا تيتدفن ،صـحيح البخـاري ،حمميتد ابيتن إمساعييتل،  أبيتو عبيتد االبخيتاري: أخرجه   ( 1)
 .1923حديث رقم ، 6/123
هيتيت، 1322دمشيتق،  -، مطبعيتة الرتقيتي1، طبيـاع المعـانيالعاي، عبد القيتادر بيتن ميتال حيتويش السيتيد حمميتود اذ غيتازي، انظر:   ( 2)
1/22. 
ظ االمام، شيخ مرو وقاضيها، أبو سهل االسلمي املروزي، أخو سليمان بن بريدة، ابن احلصيب احلاف ،عبد ا  بن بريدة  ( 3)

مشق ، انظر: الذه، ..ومات سليمان بن بريدة مبرو، وهو على القدا  هبا سنة مخق ومئة،وكانا توأمً، ولدا سنة مخق عشرة
  .5/51يت، ه1115، 36، مرج سابق، صسير أعالم النبالء ،الدين أبو عبد ا  حممد بن أمحد

يتيتَبُل  ( 1) يتيتَبُل اليتيتذي  يكيتيتون يف سيتيتواد شيتيتعره محيتيترة، وقيتيتاذ ابيتيتن سيتيتيده: والصَّيتيتباحة  اجَلميتيتاذ، وقوليتيته: )فيقيتيتاذ صيتيتبل..إ ( َيص  أصيتيتبل: اأّلص 
يتيتَبُل الشيتيتعر ورجيتيتل َصيتيتِبيل  وُصيتيتباح  بالديتيتم عييتيتل، انظيتيتر: ابيتيتن منظيتيتور، حمميتيتد بيتيتن مكيتيترم،  ، مرجيتيتع سيتيتابق، لســاع العــربَصيتيتَبحاث فهيتيتو أص 

 .2/512 صبل(،مادة: ) ،13ص
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فلميتيتا نظيتيتر إلييتيته  ،فأرسيتيتل إلييتيته فيتيترذا هيتيتو ميتيتن أعيتيتل النيتيتاس ،فيتيترذا هيتيتو ميتيتن بيتيت  سيتيتليم ،فلميتيتا أصيتيتبل سيتيتأذ عنيتيته
ض أنيتا هبيتا. فقيتاذ ليته: ال جتيتامع  بيتأر  ،ال واليتذي نفسيتي بييتده ،. مرتً أو االايتا(أنت وا  ذنبهن)قاذ: 

 .(2)"ه إىل البصرةمث سريّ  ،ت ابن عمي. فأمر له مبا يصلحهي فحيث سريّ إن كنت ال بد مسريّ 
 وجه الداللة: 

عنيتدما قيترر إبعيتاد هيتذا الرجيتل كيتان مرتكيتزاث  -رضيتي ا  عنيته-يظهر موقيتف اخلليفيتة عميتر بيتن اخلطيتاب 
ليتيتق وسيتيتد بيتيتاب املفسيتيتدة املتوقيتيتع حيتيتدواها، عليتيتى فراسيتيتته يف تتبيتيتع املصيتيتلحة املتحققيتيتة ميتيتن ورا  ذليتيتك، يف غ

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 سيتّده أوىل؛ حسيتماث 

 ملاّدة الفساد فيه.
من أصو م  ، الذين   يعتربوها أصالث (5)والظاهرية (1)الشافعيةو  (3)األحنافدم ويالمنكروع وأدلتهم: 
 يف تشريع األحكام. 

                                                                                                                                                                                     
معقل بن سنان بن مظهر األش عي ال طفاي، ذكر ابن الكل، وأبو عبيد أنه وفد على الّنّ، صلى ا  عليه وسلم فأقطعه  ( 1)

قطيعة، وذكر الواقدي من طريق زياد بن عنمان قاذ: كان معقل حامل لوا  قومه يوم الفتل. ويف م ازي الواقدي أنه كان معه راية 
ً. وقاذ العسكري: نزذ الكوفة وكان موصوفاث باجلماذ. وقدم املدينة يف خالفة عمر. قاذ الب وي عن هارون أش ع يوم حن

أبو الفدل أمحد بن علي . انظر: ابن ح ر، هيت63احلماذ: قتل معقل أبو سنان معقل بن سنان األش عي يف ذي احل ة سنة: 
 .6/121هيت، 1112 ،، دار اجليل1ط علي حممد الب اوي،بتحقيق:  ،اإلصابة في تمييز الصحابةبن حممد بن أمحد، 

، الناشر: 2، حتقيق: محدي الدمرداش، طاعتالل القلوب، أبو بكر، حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر، اخلرانطي ( 2)
األشراف  ، والبالذري/ أنساب3/225احلديث رواه ابن سعد/ الطبقات، 2/392هيت، 1121مكة املكرمة،  –نزار مصطفى الباز 

ورجاذ إسناده عندهم ما بً اقة وصدوق، ولكنه منقطع من رواية عبد ا  ابن بريدة األسلمي عن عمر رضي ا   .211ص:
 .عنه، وهو اقة من النالنة. روايته عن عمر رضي ا  عنه منقطعة. فاألار ضعيف

، دار الفكيتر للطباعيتة والنشيتر 1، ط علـى الـدر المختـارتـار حرد المانظر: ابن عابدين، حممد أمً بيتن عميتر بيتن عبيتد العزييتز،  ( 3)
 . 6/156هيت، 1121والتوزيع، 

هيتيت، 1111، دار الكتيتب العلمييتة، 1، طاألشـباه والنظـائرانظر: السبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي ابيتن عبيتد الكيتايف،  ( 1)
1/133.   
   .16-6/2، 61مرجع سابق، ص، ي أصول األحكاماإلحكام فانظر: ابن حزم، أبو حممد، علي بن أمحد بن سعيد،  ( 5)
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 وأدلتهم: 
 الذرائع:سد وبطالع  األحناف -
يف ذكر بشكل مستقل تو   ،األحناف يف مصادرهم وأحكامهم تأ  قاعدة سد الذرانع لدى  

  أصوذ الفقه لديهم.
 . (1)أبو حنيفة والشافعي" قاذ ابن الن ار: "وأباحه

 خامتة  ذه األصوذ يذكر فيها أصوال خمتلفا فيها زيادة على األصوذ األربعة املتقدمةقاذ ابن بدران: "
أو ا سد الذرانع وهو قوذ مالك وأصحابنا وهو ما ظاهره مباح ويتوصل به إىل حمرم وأباحه أبو حنيفة 

 .(2)"طاذ احليلوالشافعي ومعناه عند القانل به يرجع إىل إب
 :الذرائعسد وبطالع  الشافعية -

:"فان ا  عز وجل أبان خللقه أنه توىل احلكم يف ح ته ببطالن الذرانع اإلمام الشافعي رمحه ا  قاذ
فيما أااهبم وعاقبهم عليه على ما علم من سرانرهم، وافقت سرانرهم عالنيتهم أو خالفتها، وإ ا 

 . (3)"من كفر به جزاهم بالسرانر فأحبط عمل كل
، أما السرانر يف أفعا م وأقوا مللناس ظواهر وسرانر، والناس يتعاملون بالظاهر  ويع  ذلك أن
فال يسأذ أحد اإلنسان عن إال ا ، وال ينب ي األخذ هبا إال عن يقً، فال يعلمها وم الت األمور 

 سريرته إال ا  سبحانه وتعاىل. 
 

 منها:  من القرآع الكريم؛ عدة استدالالتعلى بطالنه ب واواستدل -1

 .(1) ( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ) قوله تعاىل:

                                                           
  .1/131، 15ص ،مرجع سابق ،شرح الكوكب المنير ،أبو البقا  حممد بن أمحدابن الن ار،  ( 1)
، حتقييتق: د. عبيتيتد ا  بيتن عبيتيتد المـدال إلــى مــذهب اإلمـام أحمــد بـن حنبــل، عبيتيتد القيتادر بيتيتن أمحيتد بيتن مصيتيتطفىابيتن بيتدران،  ( 2)

 .1/296هيت، 1111سسة الرسالة، بريوت، ، مؤ 2اةسن الرتكي، ط
  .293-3/296هيت، 1393، دار املعرفة، بريوت، 2، طاألمالشافعي، أبو عبد ا ، حممد بن إدريق،  ( 3)
 .11سورة احل رات، اآلية: رقم  ( 1)
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 : الداللةوجه 
قاذ الشافعي:" أسلمنا يع ؛ أسلمنا بالقوذ باإلميان خمافة القتل والسبا ، فهؤال  قوم يظهرون اإلسالم 

جيعل له أن يقدي عليهم يف ويسرون غريه و  جيعل لنبيه أن حيكم عليهم االف حكم اإلسالم، و  
    . (1)الدنيا االف ما أظهروا

 : من السنة النبوية واواستدل -1
" أخربنا مالك عن هشام عن عروة، وجا  رسوَذ ا  صلى ا  عليه وسلم الع الُي وهو أحيمر 

 وهو رجل عظيم -يع  ابن عمه-سبط، ندو اخللق، فقاذ يا رسوذ ا : رأيت شريك بن السحما  
وهي حبلى وما قربتها منذ كذا، فدعا  -يع  زوجته -اآلليتً أدعج العينً حاد اخللق، يصيب فالنة 

شريكا ف حد، ودعا املرأة ف حدت، فالعن بينها وبً زوجها، وهي حبلى، مث قاذ:  رسوذ ا  
يمر كأنه "أبصروها فان جا ت به أدعج عظيم اآلليتً فال أراه إال صدق عليها، وان جا ت به أح

: فيما بل نا )إن فقاذ رسوذ ا  . وحرة فال أراه إال قد كذب. ف ا ت به أدعج عظيم اآلليتً
   .(2) أمره لبً لوال ما قدى ا ("

 
 

                                                           
 . 3/295،  املرجع السابق، األمالشافعي، أبو عبد ا ، حممد بن إدريق،  ( 1)
من طريق سهل بن سعد )أن رجيتال ميتن األنصيتار جيتا   -بلفظ اخر-، واحلديث رواه البخاري 3/293 ،األمرواه الشافعي يف  ( 2)

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 
عليه الصالة والسالم قد قدى ا  فيك ويف امرأتك، قاذ فتالعنيتا يف املسيت د وأنيتا ما ذكر يف القران من أمر املتالعنً، فقاذ الن، 

شاهد، فلما فرغا قاذ: كذبت عليها يا رسوذ ا  إن أمسكتها فطلقها االاا قبل أن يأمره الن، صلى ا  عليه وسلم حً فرغا من 
بيتً كيتل متالعنيتً، قيتاذ ابيتن جيتريج قيتاذ ابيتن شيتهاب فكانيتت التالعن، ففارقها عند الن، صلى ا  عليه وسيتلم فكميتاذ ذليتك تفرييتق 

حامال، وكان ابنها يدعى ألمة...ويف احلديث: إن جا ت به أمحر قصريا كأنه وحرة   بً املتالعنً، وكانت  السنة بعدها أن يفرق
يها، ف يتا ت بيته عليتى املكيتروه فال أراها إال قد صدقت وكذب عليها، وان جا ت به أسود أعً ذا اليتً فال أراه إال قد صدق عل

 .(5319) من ذلك(. كتاب الطالق، باب التالعن يف املس د، حديث رقم
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  وجه الداللة:
يع  إنه ملن زنا لوال ما قدى ا  من أن ال حيكم على أحد إال برقرار أو اعرتاف  ذلك:داللة وجه 

يع  واضحة على نفسه ال حيل و  يعرض لشريك وال  ،بداللة غري واحد منهما، وإن كانت بينة ث
للمرأة وا  أعلم، وأنفذ احلكم وهو يعلم أن أحدها كاذب، مث علم بعد ذلك أن الزوج هو الصادق. 

يف املتالعنً أن جا ت به املتالعنة على النعت  قاذ: وما وصفت من حكم ا  مث حكم رسوله 
هذا يبطل حكم الداللة ال  هي أقوى من الذرانع، فرذا أبطل األقوى من الدالنل أبطل له املكروه و 

  .(1)األضعف من الذرانع كلها
  يعترب  لكن الن،  -وهي داللة قوية  -أن الداللة قانمة على كذب هذه املرأة وهو ما يُظهر

 طاذ الذرانع من باب أوىل.هذه الداللة يف احلكم عليها، فرذا أبطل الشر  الداللة كان إب
  الظاهرية وبطالع الذرائع:

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

 .(3)  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 وجه الداللة: 
قيتيتاذ ابيتيتن حيتيتزم رمحيتيته ا : "فصيتيتل هبيتيتاتً اآليتيتيتً أن كيتيتل ميتيتن حليتيتل أو حيتيتّرم ميتيتا   ييتيتأت بيتيترذن ا  ميتيتن ا  
تعاىل يف حترميه أو حتليله فقد افرتى على ا  كيتذباث، وحنيتن عليتى يقيتً ميتن أنيته تعيتاىل قيتد أحيتلَّ لنيتا كيتل ميتا 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )يف األرض، إال ميتيتيتيتيتا فّصيتيتيتيتيتل لنيتيتيتيتيتيتا حترمييتيتيتيتيته بيتيتيتيتيتالنآ لقوليتيتيتيتيته تعيتيتيتيتيتيتاىل: خليتيتيتيتيتق 

                                                           
 .3/293، 62، صمرجع سابق، األمانظر: الشافعي، أبو عبد ا ، حممد بن إدريق،  ( 1)
 .6/139، 61ص ،مرجع سابق اإلحكام في أصول األحكام،ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد،  ( 2)
 .116سورة النحل، اآلية: رقم  ( 3)
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فبطيتيتيتل هبيتيتيتذين النصيتيتيتً اجلليليتيتيتً أن حييتيتيتّرم  .(2) (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)وقوليتيتيته تعيتيتيتاىل:  .(1) (ۆئ
 .(3)أحد شيئاث باحتياط أو خوف تذر "

احلالذ ) :، قاذ: قاذ الن، (1)حبديث النعمان بن بشريمن السنة النبوية  واستدذ ابن حزم -2
 ًّ ًّ ب ومن  ،فمن ترك ما شبه عليه يف اإلمث كان ملا استبان أترك ،وبينهما أمور مشتبهة ، واحلرام ب

من يرتع حوذ  ،واملعاصي محى ا  ،اجرتأ على ما يشك فيه من اإلمث أوشك أن يواقع ما استبان
  .(5)(احلمى يوشك أن يواقعه

 وجه الداللة: 
 إىل منها يتذر  أن وخوف االحتياط طريق عن أشيا  حترو إىل قوم ذهب ا : رمحه حزم ابن قاذ

 من فصل را تكن   إذا احلرام من بيقً ليست املشتبهات تلك ذلك: بعد قاذ: مث البحت، احلرام
 .(6)احلالذ حكم على فهي احلرام

 
 
 

                                                           
 .29سورة البقرة، اآلية: رقم  ( 1)
 .119سورة األنعام، اآلية: رقم  ( 2)
 .6/122، 61، صمرجع سابق، اإلحكام في أصول األحكامابن حزم، أبو حممد، علي بن أمحد بن سعيد،  ( 3)
(1 )

األغيتر بيتن اعلبيتة ابيتن كعيتب بيتن اخليتزرج بيتن احليتارث بيتن اخليتزرج  النعمان بن بشري بن اعلبة بن سعد بن خيتالس بيتن زييتد بيتن ماليتك  
، كان كرمياث بنماي سنً وسبعة أشهر وقيل : بست سنً . واألوذ أصل ولد قبل وفاة رسوذ ا   ، األكرب األنصاري اخلزرجي

زييتد بيتن معاوييتة وكيتان . هيتواه ميتع واسيتتعمله معاوييتة عليتى محيتآ مث عليتى الكوفيتة . واسيتتعمله عليهيتا بعيتده ابنيته يجوادا شاعراث ش اعاث، 
معاوية وميله إليه وإىل ابنه يزيد فلما مات معاوية بن يزيد دعا الناس إىل بيعة عبيتد ا  بيتن اليتزبري بالشيتام فخالفيته أهيتل محيتآ فخيترج 

سيتيتابق،  ، مرجيتيتع، أســد الغابــةابيتيتن األايتيتري انظيتيتر: .احل يتيتةمنهيتيتا فيتيتاتبعوه وقتليتيتوه وذليتيتك بعيتيتد وقعيتيتة ميتيترح راهيتيتط سيتيتنة أربيتيتع وسيتيتتً يف ذي 
 .1/1166، 21ص

 .2151حديث رقم ، 3/53 ،23ص ،مرجع سابق ،صحيح البخاري أخرجه البخاري، أبو عبد ا ، حممد بن إمساعيل، ( 5)
  .3، 6/2 ،61ص ،مرجع سباق ،اإلحكام في أصول األحكامانظر: ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد،  ( 6)
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 آثار االاتالف في حجية سد الذريعة في االاتالف في الفروع الفقهية:
بينما خالفهم  .(1)محد إىل سدهاأفذهب مالك و ، ر يف مسألة بيو  اآلجاذاخلالف يظه

أما الشافعي فالظن به أنه مت له االستقرا  يف سد الذرانع على العموم، "، جا  يف ذلك: (2)الشافعي
ويدذ عليه قوله برتك األضحية إعالما بعدم وجوهبا، وليق يف ذلك نآ صريل من كتاب أو سنة، 

لكن عارضه يف مسألة بيو   ،علة من الصحابة، وذلك عند الشافعي ليق حب ةوإ ا فيه عمل 
فرتك سد الذريعة ألجله، وإذا تركه ملعارض راجل   يعد  ،اآلجاذ دليل اخر، رجل على غريه فأعمله

 . (3)"خمالفا
فالشافعي عارض يف مسألة بيو  اآلجاذ األخذ بسد الذرانع، وذلك لوجود دليل اخر رجحه على 

نه يف دليله ال يتهم من   يظهر منه القصد إىل فعل املمنو ، بينما مالك إه، فقام برعماله، حيث غري 
   .(1)فام بسبب ظهور فعل الل و، وهذا فيه دليل على القصد إىل املمنو يأخذ باال

مسألة منعه لقرض اجلارية  -سد الذرانع–الشافعي هذه القاعدة  فيها ومن املسانل ال  أعمل   
ذريعة أن يطأها يصري  أن خشية أن يكون ذلك ذريعة إلعارة الفروج، قاذ: "جتويز ذلك يفدي إىل

 . (5)وهو ميلك رّدها"
خذوا بسد الذرانع وعملوا هبا يف بعض احلاالت وأنكروها يف حاالت أوبالنسبة لةحناف فقد 

ذرانع. ومن املسانل أجروها يف قدانهم حتت مسمى القياس واالستحسان، وهو نفسه سد الفأخرى، 

                                                           
 –، بتحقيق: حممد عليش، د.ط، دار الفكر حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرن عرفة، انظر: الدسوقي، حممد بن أمحد ب ( 1)

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

، بتحقيق: د. حممد حممد تامر، د. البحر المحيط في أصول الفقه، مد بن هبادربدر الدين حمانظر: الزركشي، أبو عبد ا   ( 2)
   .1/321 هيت، 1121بريوت،  -ط، دار الكتب العلمية

 . 1/63، 12ص ،مرجع سابق، الموافقاتحممد،  بن موسى بن الشاط،، إبراهيم ( 3)
هيتيتيتيت، 1116كيتيتيتر للطباعيتيتيتة والتوزييتيتيتع والنشيتيتيتر، دمشيتيتيتق، ، دار الف1، طأصـــول الفقـــه اإلســـالميالزحيليتيتيتي، حمميتيتيتد مصيتيتيتطفى، انظيتيتيتر:  ( 1)
2/229. 
 .1/326 ،31ص ،مرجع سابق ،البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي، أبو عبد ا  بدر الدين حممد بن هبادر، ( 5)
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ألن  ؛عدم قبوذ توبة الزنديق املرتد، وهو مذهب مالك وأمحد :ال  أجرى فيها األحناف هذه القاعدة
 . (1) قبو ا فيه استخفاف بالدين

، لليتذرانع االجتهاد بيتالرأي، ليتذا كيتان إنكيتارهبالتعليل و  النآ وال يأخذ  بظاهرابن حزم يتمسك أما 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ) :ن بيتيتالظن بيتيتل بيتيتاليقً لقوليتيته تعيتيتاىلفيتيتاحلالذ واحليتيترام ال ينبتيتيتا

 .(2)  (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 ذريعة خوف بشي  أو أمره، يستيقن   باحتياط أو بتهميتة حيتكم من كل": قاذ سياق ذلكويف 
 حيل، ال وهيتذا والباطل، بالكذب حكم فقد بالظن حكم وإذا بالظن، حكم فقد بعد، يكن   ما إىل
 يف املذهب هذا أن مع هذا، إىل أدى مذهب كل من با  نعوذ للحق، وجتنب ا وى،ب حكم وهو
 خوف حالالث  شيئاث  حرم وإذا. أحد من بالتهمة أوىل أحد ليق ألنه متناقض؛ متفاسد متخاذذ ذاته
 األعناب وليقطع يكفروا، أن خوف الناس وليقتل يزنوا، أن خوف الرجاذ يخآِ فل   حرام، إىل تذر 

 إبطاذ إىل يؤدي ألنه األرض؛ يف مذهب أفسد املذهب فهذا وباجلملة. اخلمر منها عملي أن خوف
 . (3)"احلقانق

 المناقشة والترجيح:
لنا را سبق يف استعراض موقف الفقها  من قاعدة سد الذرانع أن اجلميع قد عمل  يظهروالذي 

فمنهم ألدلة وقوة االستدالذ هبا،  وعليه يكون القوذ حب ية سد الذرانع بنا  على وضوح ا ،إعاالث  هبا
من أصوله الفقهية الواضحة كاملالكية الذي عرف عنهم بأءم أكنر من أجروها يف  من جعلها أصالث 

 أحكامهم، مث يليهم احلنابلة. 

                                                           
ي، د.ت، ، د.ط، دار الكتيتيتاب اإلسيتيتالمالبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق ،زييتيتن اليتيتدين بيتيتن إبيتيتراهيم بيتيتن حمميتيتدانظيتر: ابيتيتن جنيتيتيم،  ( 1)
هيتيت، 1112، دار ال رب اإلسالمي، 1طالمقدمات الممهدات،  وانظر: القرط،، أبو الوليد، حممد بن أمحد، بن رشد، ،5/136
3/225. 
 .36سورة يونق، اآلية رقم   ( 2)
  .6/13، 61ص ،مرجع سابق اإلحكام في أصول األحكام،، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيدابن حزم،  ( 3)
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  يقروها كأصل من أصو م بالتصريل، وإ ا الظاهر  نويأ  بعد ذلك الشافعية واألحناف والذي
أخرى يف استدالالفم الفقهية كاالستحسان واملصاو وال  هي يف نفسها مبدأ  سمياتمبأءم أجروها 
 .سد الذرانع

أن األحناف راعوها يف باب الربا أكنر، لذا منع عن بيع العينة، ومنع أكنر املشانخ من  نشريو  
ر من قيمته البيع بالوفا  باعتبار روحه، ونفذوا عليه أحكام الرهن، كذلك منعوا من اشرتى متاعثا بأكن

 .(1)من بيعه على البانع بأقل منها
إضافة إىل ان ابن حزم الذي أنكرها بشكل مطلق جنده أنه أعملها، وذلك يف املسانل ال  يكون 

وال حيل بيع شي  يُنبذ "فيها اإلفدا  إىل املفسدة قطعياث، حيث جا  النآ على ذلك بشكل صريل:
بيع الدراهم الرديئة را يوقن أنه يدلق هبا، وكبيع ال لمان را أو يعصر أو را يوقن أنه يعمله مخراث، وك

 . (2)يوقن أنه يفسق هبم أو خيصيهم"
 فرءا"جا  يف ذلك: و را يع  أنه قد عمل هنا بسد الذرانع وأجرى هذه القاعدة يف أحكامه. 

 وهي خاصة، رانعذ يف النزا  وإ ا عليه، جمع وهذا اجلملة، يف الذرانع سد الشر  اعتبار على تدذ
   .(3)"تفيد ال فهذه وإال؛ النزا ، مبحل خاصة أدلة تذكر أن فينب ي وحنوها؛ اآلجاذ بيو 
 

                                                           
ـــي ترتيـــب الشـــرائع ،عيتيتيتال  اليتيتيتدين، أبيتيتيتو بكيتيتيتر بيتيتيتن مسيتيتيتعودالكاسيتيتيتاي،  انظيتيتيتر: ( 1) ـــدائع الصـــنائع ف ، دار الكتيتيتيتب العلمييتيتيتة، 2، طب

 .5/199هيت، 1116
  .3/522بريوت، د.ت،  –، د.ط، دار الفكر المحلى باآلثار، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيدابن حزم،  ( 2)
 . 3/266، 33ص ،مرجع سابقالفروق، رمحن، ال عبد بن إدريق بن أمحد القرايف، أبو العباس ( 3)
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 المبحث الثاني
 سد الذرائع بفقه التوقعوجه ارتباط 

فقه التوقع يف وضع احلكم  هبا يستعًال  االستدالذ طرق  سد الذرانع إحدى تعترب قاعدة
ة من املسانل ال  يتصدى  ا، فكان وجه االرتباط بينه وبً سد الذرانع الشرعي املستقبلي ألي مسأل

 رنالث يف اعتباره أحد املسالك واألدلة ال  يستعً هبا وي طيها. 
تذر  بفعل جانز، إىل ":جا  يف معناه تعريفات كنرية نذكر منها ما ورد عن الشاط، فسد الذرانع
  .(1)"لكن م له غري مشرو ى املشروعية، فاألصل عل ،عمل غري جانز

يبىن على أساس  وفتحهاوهنا يكمن وجه االرتباط ما بً سد الذرانع وفقه التوقع، فسد الذريعة 
ولكن استخدامها بوسيلة تستفيد  ،فهي يف أصلها مشروعة وجانزة ،ما سوف تؤوذ إليه هذه الذريعة

الذي على أساسه تسد  و االعتبارفتحرم من أجلها، وهذا همن ذلك اجلواز للوصوذ إىل شي  حمرم، 
 التحرو وفقاث  ذا امل ذ.سوا  باجلواز أو فيكون أساس احلكم أو تفتل؛ الذريعة يف هذا الفعل 

ويف ذات الوقت من جانب فقه التوقع جند أن هذا امل ذ املستقبلي املتوقع حدواه هو جاذ عمل 
 ن واألدلة والشواهد وغريها من األدوات ال مستفيداث بكل القران ؛فقه التوقع يف بنا  حكم مستقبلي

 بأدواته ومسالكه ال  يعترب سد الذرانع أحدها.  رحلته خالذ هبا اجملتهد أو الفقيه يستعً
، أي ما سيفدي إليه الفعل اإلفدا  عملية إذن يتدل االرتباط بً سد الذرانع وفقه التوقع يف

احلكم فيها وفقاث ملا أفدى إليه نتي ة العمل والذي الذريعة يتحقق ف، أو مصلحة اجلانز إىل مفسدة
 . تسد الذريعة أو تفتلمن أجله 

 جانز أمر عن وعبارة مفسدة، إىل تؤدي مصلحة عن عبارة فرءا الذرانع أما ويف هذا السياق جا :
  إفدا عن عبارة هي حقيقتها يف أءا إال متقاربة عبارات فهذه حمظور، إىل يؤدي أنه إال ظاهره يف

 مدى يعرف أن دانما عليه فرن الذريعة حيدد الذي الفقيه فرن وبالتايل ،مفسدة إىل ما عمل
  .(2)اإلفدا 

                                                           
 .5/122، 12ص ،مرجع سابق، الموافقات الشاط،، إبراهيم بن موسى بن حممد،  ( 1)
 .11/1/2113بتاريخ ، شبكة اإلنرتنت العنكبوتية، فقه التوقعانظر: ابن بيه، عبد ا ،  ( 2)
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 احلكم يكون فقد حلرام، يؤدي فعل منع يف يدخل الذرانع سدإىل أن الشيخ ابن بيه كذلك أشار 
 أن عليه والفقيه ر،حمظو  إىل يؤدي لكن جانزثا، يكون وقد أكرب، ةرم حترميه يؤدي قد لكن حرامثا،
  .(1)املتوقع ليعرف الواقع يعرف

نذكر منها على سبيل املناذ وذلك لكنرفا يف هذا الشأن،  ،وإليداح وجه هذا االرتباط بينهما
 . (2)(ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)جا  يف قوله ا  تعاىل: 

تزين رغم جوازها يف أنه مت سد ذريعة ال ،فم اذ عمل سد الذرانع وفقاث ملا ورد يف اآلية السابقة
 األصل يف تزين املرأة لزوجها، ولكن حكمة سدها يكون وفق املصاو واملفاسد املتحققه من ورا  ذلك

والذي حدده الشر  يف تزين  ،وذلك عندما درج عن اإلطار املسموح به ،وال  تعترب م ذ  ذ الفعل
 ري، أو تزين املرأة املتوىف عنها زوجها أو وذلك يف حاذ إظهارها لل ،املرأة لزوجها أو إظهار زينتها له

را حيقق معه  ،أو تكون جاالث الشتها  ال ري  ا ،ال  تكون يف شهور العدة حا ال يفتل هبا ال ري
املفسدة، لذا كان  حُتقَّقوبالتايل  ،وذلك باستعما ا وسيلة أو ذريعة التزين ،مفاسد متوقع حدواها

  .(3)ذا الفعلسدها أوىل ملا سيفدي إليه ه
 ،لتحقيق نفق ا دف ؛ومن جانب فقه التوقع نرى تناوله هذا األمر الذي جا  يف القران الكرو

فيها اجملتهد على ظنه  . وهذه الّذريعة يعملغلق باب الفساد والشهوة املرتتبة على هذا الفعل :وهو
االعتبار بالنظر بخذ األمع  ،توقعهالراجل للوصوذ إىل حكم مب  على املوازنة بً املصاو واملفاسد امل

، خصوصاث أن املستقبلية هذه املسألةآلاار لظرفية املكان والزمان والوقت يف إقرار حكمه الشرعي 
وال  كانت فيه وسانل الزينة بسيطة لبساطة احلياة واجملتمع، فما  ،األمر قد اختلف عن ذلك الزمن

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

 .11/1/2113، شبكة اإلنرتنت، بتاريخ 31ص ،مرجع سابق فقه التوقع،انظر: ابن بيه، عبد ا ،  ( 1)
 .31اآلية: رقم  جز  من سورة النور:  ( 2)
 .6/16 ،39ص، مرجع سابق ،، تفسير القرآع العظيمبن كنري، أبو الفدا ، إمساعيل بن عمرانظر: ا  ( 3)

http://www.aljazeera.net/programs/pages/c2685b2a-8fe2-49c4-981f-a82e5065074a
http://www.aljazeera.net/programs/pages/c2685b2a-8fe2-49c4-981f-a82e5065074a
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وأصبل من السهل االختالط والتعامل بً داركه بالك اآلن يف جتمع اختلطت اقافاته وتشعبت م
 .أجناس وأصقا  خمتلفة بروى ومفاهيم متفاوته

لذا كان من الدروري وفق مفهوم فقه التوقع مراعاة املصاو واملفاسد احلاضرة واملستقبلية املرتتبة  
الم هيبته حفاظاث على حدود هذا الدين وحمارمه حبكم شرعي متوازن حيفظ لإلس ؛على هذه املسألة

 الذي يقع على عاتق املكلفً ويلقي عليهم صعوبة أو مشقة رفعاث للحرج ؛وعدم التكلف ،وحدوده
األمور مهما تسارعت  ا، فكانت هذه اآلية الكرمية معياراث ربانياث تستقيم هبتتناىف مع مقاصد هذا الدين

 بلها.سوا  يف حاضرها أو مستق ،وتالحقت خطوات التقدم والتطور  ذه األمة
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 المبحث الثالث
 ضوابط اعتبار سد الذرائع في فقه التوقع

ومظهيتراث ميتن مظيتاهر  أحكاميته،  فقيته التوقيتعيسيتتنبط هبيتا تعترب سد الذرانع أحيتد املسيتالك واألدليتة اليت  
ميتن إضافة إىل ذلك داللتها على استناده إىل فقه املقاصد بشكل عام ومكمالتيته ، هذا النو  من الفقه

يف رسيتيتم ضيتيتابط شيتيترعي للحكيتيتم املسيتيتتقبلي للمسيتيتألة حميتيتل  وفقيتيته املوازنيتيتات، وفقيتيته األولوييتيتات فقيتيته الواقيتيتع،
 الدراسة. 

ظيتروف وأ يتاط ميتن األقيتواذ التوقيتع، وهيتذا الواقيتع ميتا هيتو إال ترعيتة لو  ،سيتد اليتذرانعمعربة عيتن فالواقعية 
كميتيتيتا أن   للبحيتيتيتث والدراسيتيتيتة وتوقيتيتيتع م الفيتيتيتا وضيتيتيتبطها بديتيتيتابط شيتيتيترعي. ةوهيتيتيتو ميتيتيتا جيعلهيتيتيتا قابليتيتيت ،واألفعيتيتيتاذ
كيتيتذلك أن فقيتيته التوقيتيتع يعيتيترب عيتيتن فقيتيته التوقيتيتع، ويقابليتيته اعتبيتيتار امليتيت ذ يف سيتيتد اليتيتذرانع،  معيتيترب عيتيتن املسيتيتتقبل 

للعيتيتادات م ميتيتع مسيتيتتقبل األييتيتام ومراعيتيتاة  التيتيتوازن بيتيتً الفيتيتتل واملنيتيتع وهيتيتذا ميتيتن خصيتيتانآ الذريعيتيتة، مبيتيتا يتيتيتوا
أو تديتييق وتشيتدد  ؛وتسيتاهل ظرفييتة الزميتان واملكيتان بيتال إفيتراطو  ،واألعراف ومتطلبات وحاجيات الناس

  .يفوت معه قصد الشار  ومراده
 من االل اآلتي: فقه التوقع  فيضوابط اعتبار سد الذرائع و 
  :وأثرها في ضبط المآالت الذرائعفي واقعية ضابط ال -3

كاسيتيتيتاث لكيتيتيتل األقيتيتيتواذ واألفعيتيتيتاذ والتصيتيتيترفات عانجييتيتيتد أنيتيتيته اليتيتيتذي يبحيتيتيتث يف مركبيتيتيتات الواقيتيتيتع وخصانصيتيتيته 
أشكا ا سوا  كان يف اجملاذ االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي اليتذي مييتق حييتاة  للم تمع بكافة

حاجتها إىل ضبطها بدابط شرعي موافقاث لقصيتد الشيتار  وحمققيتاث غاياتيته يف تلبييته مصيتاو يلحظ  اجملتمع
 واحتياجاته، ومنع املفاسد الناعة ال  تتعارض مع متطلبات هذا الدين. 

هيتيتي اليتيت  تواجيتيته كيتيتل أشيتيتكاذ التطيتيتور    وردت تطبيقافيتيتا يف أصيتيتوذ العلميتيتا فقاعيتيتدة سيتيتد اليتيتذرانع واليتيت
اليتيتيتذي يتمنيتيتيتل يف أقيتيتواذ وأفعيتيتيتاذ وتصيتيتيترفات اجملتميتيتع بديتيتيتوابطها الشيتيتيترعية اليتيت  يراعيتيتيتى فيهيتيتيتا جليتيتيتب  ،والت يتيتري

را يعرب عن ميتدى التصيتاقها بواقيتع  املصاو ودر  املفاسد والرتجيل بينهما وفق متطلبات مقاصد الدين،
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أن هذا الباب باب  ال يتقنه إال العلما  الذين ععيتوا ميتع العليتم  وجا  يف ذلك السياق:" ،تمعوحياة اجمل
يتيتا بالوقيتيتانع واألحيتيتواذ. أميتيتا العلميتيتا  بالشيتيتريعة ميتيتع جهلهيتيتم بيتيتالواقع حميتيتّل اإلفتيتيتا  فليسيتيتوا أهيتيتالث   بالشيتيتريعة علمث

(1)"؛ لنقآ أهليتهم فيهللكالم فيه، وال جيوز منهم ذلك أصالث 
 .   

 أي: وقيتاذ ذليتك يف فاوضيته أنيته الشيتافعية مشيتايخ بعيتض عيتن (2)"حكى ابن املنري أيداث  كوجا  يف ذل
 دييتن والكل معً، غري واحد املصيب وأن مصيب، جتهد كل: نقوذ وحنن الرخآ تتبع من مينع مانع
 عليتى شيتفقته غلبيتة ميتن - ا  رمحيته - الشيتيخ هيتذا كيتان حيتا: قيتاذ ا ، إىل دعيتاة أععون والعلما  ا ،
 الشيتافعي ميتذهب عليتى حينيتث كيتان فيترن واقعتيته، يف ينظيتر حنيتث يف - ميتنالث  - يسيتتفتيه جيتا  إذا اميالع
 كيتيتان ،ورعيتيتاث  املسيتيتتف  عليتيتى التسيتيتهيل بيتيتذلك يقصيتيتد. أنيتيتت أفتيتيته: يل قيتيتاذ ماليتيتك ميتيتذهب عليتيتى حينيتيتث وال

 يف نهم يقبل ال رمبا العامي على شدد إن أنه فريى التقيد، عدم ال الب وأن الزمان فساد يف أيداث  ينظر
 ،اةيتيتيترم عليتيتيتى واجيتيتيترتا  تعيتيتيتاىل ا  عليتيتيتى جيتيتيترأة بيتيتيتل تقلييتيتيتد، وال مسيتيتيتتدرك فيتيتيتال نفسيتيتيته، عليتيتيتى فيوسيتيتيتع البيتيتيتاطن،

 االحنيتالذ هيتذا إىل بيته يئيتوذ أنه علم فرذا: قاذ. وتسعً تسعا قتل وقد التوبة سأذ ملن اتفق كما: قلت
: قليتت. ،اةيتض احليترام ىلإ رجوعيته ميتن أوىل اإلميتام وتقلييتد مسيتتند إىل الرخصيتة يف حينئذ فرجوعه اةض
 املسيتيتيتيتتف  حيتيتيتيتاذ إىل النظيتيتيتيتر يرجيتيتيتيتع بيتيتيتيتل أحيتيتيتيتد، لكيتيتيتيتل مطلقيتيتيتيتاث  بيتيتيتيتاجلواز القيتيتيتيتوذ إطيتيتيتيتالق حينئيتيتيتيتذ ينب يتيتيتيتي فيتيتيتيتال

  .(3)"وقصده

                                                           
، ملتقى أهيتل احليتديث، شيتبكة اإلنرتنيتت تأصيل وتفصيل -سد الذريعة وهدم سدهاالعوي، الشيخ الشريف بن حامت، مقاذ:  ( 1)

 .12/1/2111العنكبوتية، بتاريخ 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=288541 

أمحد بن حممد بن منصور بن القاسم بن خمتار القاضي، ناصر الدين ابن املنري اجلذامي اجلروي اإلسكندراي؛ ولد سنة عشرين  ( 2)
ديوان خطب، وتفسري حديث  ه:مصنفاتومن ه اليد الطوىل يف األدب وفنونه، وستمانة؛ وكان عاملاث فاضالث مفنناث، وكان يف علومه ل

حممد بن انظر: الكت،، . اإلسرا  يف جلد على طريقة املتكلمً. وتويف يف مستهل ربيع األوذ سنة االث و انً وستمانة بالن ر
 .1/119م،  1933بريوت، -، دار صادر1، حتقيق:إحسان عباس، طفوات الوفيات ، شاكر

 .2/321، 31ص مرجع سابق، البحر المحيط في أصول الفقه، ا  عبد بن حممد الدين بدر ا ، عبد الزركشي، أبو( 3)
 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=288541
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  :النظر في مآالت األفعالضابط  -1
وما تنتهي إليه من نتانج هذه األفعيتاذ،  ،األصل يف قاعدة سد الذرانع هو النظر يف م الت األفعاذ

األفعيتيتيتاذ يف م الفيتيتيتا تنتهيتيتيتي إىل املصيتيتيتاو اليتيتيت  متنيتيتيتل املقاصيتيتيتد وال اييتيتيتات ميتيتيتن التعيتيتيتامالت فيتيتيترذا كانيتيتيتت هيتيتيتذه 
القانمة بً أفراد اجملتمع، كانت هذه امل الت اةققة  ذه املصاو مطلوبيتة بالقيتدر اليتذي يناسيتب طليتب 

حنيتو  هذه املقاصد، وإن كانت ال تساويها يف الطلب. أما يف حاذ إذا ما كان م ذ هيتذه األفعيتاذ يت يته
التحيتيترو أقيتيتل يف الوسيتيتيلة. املفاسيتيتد، فرنيتيته يلحقهيتيتا التحيتيترو مبيتيتا يتناسيتيتب ميتيتع حتيتيترو هيتيتذه املفاسيتيتد، وإن كيتيتان 

 طرقهيتيتا كانيتيتت إليهيتيتا تفديتيتي وطيتيترق بأسيتيتباب إال إليهيتيتا يتوصيتيتل ال املقاصيتيتد كانيتيتت مليتيتاوجيتيتا  يف ذليتيتك: "
 إىل إفديتيتانها حبسيتيتب منهيتيتا واملنيتيتع كراهتهيتيتا يف واملعاصيتيتي اةرميتيتات فوسيتيتانل هبيتيتا، معتيتيتربة  يتيتا تابعيتيتة وأسيتيتباهبا
 غايتهيتا؛ إىل إفديتانها حبسيتب فيهيتا واإلذن حمبتهيتا يف والقربات الطاعات ووسانل هبا، وارتباطافا غايافا
 . (1)....."مقصود وكالها للمقصود، تابعة املقصود فوسيلة

اذ كيتيتيتذلك النظيتيتيتر يف امليتيتيت الت ال يعتيتيتيترب فييتيتيته للمقاصيتيتيتد والنييتيتيتات، فمنيتيتيتاط احلكيتيتيتم عليتيتيتى األقيتيتيتواذ واألفعيتيتيت
بامل ذ الناتج وما يرتتب على ذلك من مصاو أو مفاسد، فرذا ما كان م ذ الفعل منت اث ملصلحة شر  

، سيتده، سيتوا  كيتان بقصيتد الفاعيتل أو بيتدون قصيتد  شيتر مفسيتدة فتحه، أما يف حاذ إذا ما كان نتي تيته 
اليتذي  اجتيتة عيتن الّتصيتّرف، والنيف املقاصيتد وال اييتاتاملتمنّليتة فاإلاابة على النية أمر اخروي، أما املصيتاو 

هيتيتيتو اليتيتيتذي يعتيتيتيترب وييتيتيتدور علييتيتيته احلكيتيتيتم بالسيتيتيتد أو الفيتيتيتتل. ويف هيتيتيتذا  ،تقيتيتيتوم علييتيتيته مصيتيتيتاو النيتيتيتاس يف اليتيتيتدنيا
فيترن   ،والنظر يف اعتبار سد الذرانع هو النظر يف م الت األفعيتاذ وميتا تنتهيتي علتهيتا إلييته " السياق ورد:

كانيتت   ؛عيتامالت النيتاس ميتع بعديتهم اليتبعضكانت تت ه حنو املصاو ال  هيتي املقاصيتد وال اييتات ميتن م
وإن كانت م الفا تت ه حنو املفسدة فرءيتا حمرميتة مبيتا يتناسيتب ميتع حتيترو  ،مطلوبة مبقدار يناسب املقصد

 ،بيتل إىل نتي يتة الفعيتل و رتيتيته ،والنظيتر يف هيتذه امليتيت الت ال يكيتون إىل مقصيتد العاميتل ونيتيتيته ،هيتذه املفاسيتد
 ، يطليتيتب الفعيتيتل أو مينيتيتع؛ميتيترةحبسيتيتب النتي يتيتة والنّ و  ،اآلخيتيترةوحبسيتيتب النييتيتة ينيتيتاب الشيتيتخآ أو يعاقيتيتب يف 

 . (2)"ألن الدنيا قامت على مصاو العباد

                                                           
 .3/112، 33ص ،مرجع سابق، إعالم الموقعينأيوب،  بن بكر أيب بن ابن قيم اجلوزية، حممد ( 1)
  .133م، ص1952، دار الفكر العريب، 2، طه الفقهيةوآراؤ  -مالك حياته وعصرهمصطفى،  بن أمحد أبو زهرة، حممد بن ( 2)
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منيتاط احلكيتم وفقيتاث اليتذرانع مبيت ذ الفعيتل اليتذي يقيتوم علييته  بنيتا  عليتى ميتا سيتبق جنيتد أن االعتبيتار يف سيتد
العبيتاد وحفظهيتا جبليتب رنلة يف املصاو ال  تقيتوم عليهيتا حييتاة  ،للمقاصد وال ايات ال  نادى هبا الشر 

ميتا ذكيتر خيتالذ مبيتا يتحقيتق معيته قصيتد الشيتار  وميتراده، ويتديتل ذليتك ميتن  ال  متنع املصاو ودر  املفاسد
د أن أن سيتب ا يتة املشيتركً والنييتل منهيتا وانتقاصيتها يف حيتد ذاتيته ليتيق بيتاطالث، وميتع ذليتك جنيتفيما تقيتدم 

سيتيتيتبحانه -رأ املشيتيتيتركون بسيتيتيتب ا  لذريعيتيتيتة ومفسيتيتيتدة أعظيتيتيتم وهيتيتيتي أن يت يتيتيت ا  تعيتيتيتاىل قيتيتيتد ءانيتيتيتا عنيتيتيته سيتيتيتداث 
كون نتي ته التعدي ت، إذاث يتدل لنا هنا أنه وفقاث لسد الذريعة جند أن م ذ هذا العمل سوف -وتعاىل

،  فكيتيتان النهيتيتي بعيتيتدم السيتيتب سيتيتداث لتليتيتك الذريعيتيتة، وهيتيتو يف حيتيتد ذاتيتيته جيتيتاذ -سيتيتبحانه وتعيتيتاىل-عليتيتى ا  
 وبيتيتالنظر للقيتيترانن ،اذ إقيتيتدام املسيتيتلمً عليتيتى ذليتيتكنيتيته ميتيتن األميتيتور املتوقعيتيتة يف حيتيتإعميتيتل فقيتيته التوقيتيتع، حييتيتث 

فتكيتيتيتون األحيتيتيتواذ هيتيتيتو توقيتيتيتع قييتيتيتام هيتيتيتؤال  املشيتيتيتركً بالتعيتيتيتدي والسيتيتيتب، وهيتيتيتذا فييتيتيته مفسيتيتيتدة عظيميتيتيتة  وواقيتيتيتع
 . ا ناسبأرجل من مصلحة  ،مصلحة ترك مسبة ا تهم

 :ابط الفتح والمنع من اصائص الذريعةض -1
ضابط  ذه  شرعيال  تكون يف حاجة إىل حكم على املسانل  جرياءاإن قاعدة سد الذرانع يف 

 خاصية التوازن يف الفتل أو املنع الذي يعترب من يفيتمنل األقواذ أو األفعاذ أو التصرفات 
أو املنع يف الفتل سوا  يف  ،بفقه التوقع يف ضبط هذا التوازنوهو ما مينل العالقة املباشرة ؛ هاخصانص

وغايافا ال  تقوم على مصاو العباد وجلب كل منفعة  م مبا  احلكم املستقبلي وفق مقاصد الشريعة
يل، متطلبافم وحاجافم، ودر  كل املفاسد املتوقع حدواها مبا يتعارض مع مقصد الشار  ومراده 

 ومراعاة حاذ املكلفً يف ذلك الوقت. 
  .(1)."وتكره وتندب وتباح.القرايف: "اعلم أن الذريعة كما جيب سدها جيب فتحها،  قاذ

 فدا  إىل كالتوسل ،راجحة مصلحة إىل أفدت إذا حمرمة غري اةرم وسيلة تكون قدوقاذ أيداث: "
 الشريعة بفرو  خماطبون أءم على بنا  ،به االنتفا  عليهم حمرم هو الذي للكفار املاذ بدفع األسارى

 فهذه.... بذلك إال عنها عهدف عن ع ز إذا بامرأة يزي ال حا حراماث  يأكله لرجل ماذ وكدفع ،عندنا

                                                           
 .2/33، 33ص ،الفروق، مرجع سابق،  الرمحن عبد بن إدريق بن أمحد العباس، القرايف، أبو ( 1)
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 من حيصل ما لرجحان به مأمور فهو ذلك ومع املاذ بأكل املعصية إىل وسيلة :الدفع كلها الصور
 . (1)"املفسدة هذه على املصلحة

الشريعة قد عمدت إىل ذرانع ففتحتها، بأن جعلت  ا حكم الوجوب، وإن   نّ إوقاذ ابن عاشور: 
باحة، وهذه املسألة امللقبة يف أصوذ الفقه بيت" ما ال يتم الواجب إال كانت صورفا مقتدية املنع أو اإل

به فهو واجب"، وهي امللقبة يف الفقه باالحتياط، أال ترى أن اجلهاد يف صورته مفسدة إتالف 
 .  (2)النفوس واألمواذ، وهو ايل إىل محاية البيدة وحفظ سالمة األمة وبقانها يف أمن"

على أساس املقاصد الفتل وقوعها جيري احلكم فيها سوا  باملنع أو فأي مسألة أو نازلة عند 
يكون بنا  احلكم فيها بالفتل أو  ،املتدمنة للمصاو أو املفاسد، والوسانل أو الطرق ال  تفدي إليها

فرن حسنت هذه املقاصد حسنت  ،ال لق  ذه املسألة، وبالتايل تأخذ هذه الوسانل حكم مقاصدها
 حت مقاصدها قبحت وسانلها. وإن قب ،وسانلها

فليق بالدرورة أن تكون  ،حبرمتها اث وحكم ،أو سدها الّذريعة عندما جند صور حكم مبنعلذلك 
وذلك  ،ألنه قد تؤدي إىل مصلحة راجحة فيفتل احلكم فيها فتحرم؛ وسيلتها تأخذ نفق احلكم

ذريعة  ابدنياث م لقة ألن فيهيتدل على سبيل املناذ يف دفع املاذ الفتدا  األسرى، فتلك املسألة م
 .  بها واالنتف الكفارإىل مبا تتدمنه من معصية يف دفع ماذ املسلمً  مفسدة

ذريعتها م لقة، ولكن رجحان املصلحة املرتتبة على افتدانهم تعظم مفسدة وبالتايل هذه املسألة 
ؤال  األسرى أو احنياز وذلك ألنه من املتوقع يف حاذ عدم االفتدا  تقتيل الكفار   ،عدم االفتدا 

 اث وهذه مفسدة أعظم. فكانت مصلحة دفع املاذ هدف ،وترك اإلسالم رسرى جلانب الكفاهؤال  األ
 ستوجب فتل هذه الذريعة لرجحان املصلحة فيها على املفسدة. فا ،يقابل مقصد الشار 

وراجحة يف افتدانهم على مصلحة متوقعة  املعيار الدابط للفتل أو ال لق قد اختلف بنا ث وهنا جند 
 وإنقاذهم، وهنا يظهر أار فقه التوقع يف ضبط الفتل أو ال لق يف قاعدة سد الذرانع بتوقع مستقبلي

 راجل أو غالب ملا قد يؤوذ إليه هذا األمر.  مبّ  على ظنّ 
                                                           

 .  2/33 ،33ص ،مرجع سابقالرمحن،  عبد بن إدريق بن أمحد العباس، القرايف، أبو ( 1)
 .3/311، 52ص ،مرجع سابق، إلسالميةمقاصد الشريعة اابن عاشور، حممد الطاهر،  ( 2)
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سدت ذرانعة و ، النفقإتالف  الشريعة قد حرمت كذلك األمر يف اجلهاد يف سبيل ا ، فرغم أن
ه امناث مستقراث، و وهو احلفاظ على هذا الدين وبقا، ا فتحته بنا  على مصلحة أعظم وأرجلإال أء

 أعظم من مفسدة إتالف النفق.
 ذلك ضبط احلكم من خالذ إعادة إصدار  إذن يظهر لنا أار فقه التوقع يف الذرانع يف إعادة

اآلاار أو النتانج ياث على تلك ، والذي يكون اعتباره مبنفتل الّذريعة أو سّدهاالذي حيكم توازن ال
ألي صورة من الصور يف بنا  احلكم فيها وفق مقاصد الشريعة ال  تقوم على  املتوقعة املستقبلية

 مبا حيقق مصاحلهم ويدر  أي مفسدة عنهم. ،مصاو العباد واحلفاظ عليها
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 لفصل الثانيا

 وأهميته اعتبار المآالت في فقه التوقع
 

وأوجيتيتيته  ،وبييتيتيتان موقيتيتيتف الفقهيتيتيتا  منهيتيتيتا ،الفصيتيتيتل تعرييتيتيتف امليتيتيت الت يف الشيتيتيتريعة اإلسيتيتيتالمية يف هيتيتيتذاتناوليتيتيتت 
 وضوابط اعتبارها فيه. وذلك من خالذ االاة مباحث كما سيأ :  ،ارتباطها بفقه التوقع

 .اوموقف الفقها  منه وح يتها املبحث األوذ: اعتبار امل الت يف الشريعة اإلسالمية
 ط اعتبار امل الت بفقه التوقع.املبحث الناي: وجه ارتبا

 املبحث النالث: ضوابط اعتبار امل الت يف فقه التوقع.
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 المبحث األول
 هاوموقف الفقهاء من وحجيتها اعتبار المآالت في الشريعة اإلسالمية 

 في اللغة: معنى االعتبار 
الشيتيتي ، يقيتيتاذ: العيتيتً والبيتيتا  واليتيترا  أصيتيتل صيتيتحيل واحيتيتد، ييتيتدذ عليتيتى النفيتيتوذ واملديتيتي يف  ميتيتادة )عيتيترب(:

 .(1)عربت النهر عبوراث 
ها وِعبارةث  َعرب  عرب الرويا قيل: و  اث  أَع يترُبه :ويقيتاذ، أَمرُهيتا إِلييته ييتؤوذ مبيتا وَأخرب فسَّرها وعربَّ  ِإذا وُعبيتوراث  َعيترب 

  .(2)هو االستدالذ بالشي  على الشي  :، وقيلالِعرب ذلك ِإىل الِعرب   هذا من قطعته
  .(3)االعتداد بالشي  يف ترتقب احلكم، وقيل مبعىن:َوالتَّذَكقرُ  ااِلتيتءَعاظُ  َأي   َمَدى امبَِ  ااِلع ِتَبارُ  :وقيل

َشاِهد ِإىل َما لَي َق مبَُشاَهد  وقيل أيداث: 
ُ
َرُة واالع ِتَباُر: احلاَلُة الَِّ  ييُتَتوصَُّل هبَا من معرَفِة امل   .(1)الِعبيت 

 معنى المآالت في اللغة: 
رجع: التَّأ ِويلو . ، وهو مشتق من: اذ يؤوذ، أي: رجع وعادم ذعع  :ماده )اذ( امل الت

َ
 امل

صري،
َ
  .(5)إِلَي هِ  َصار َأي َكَذا، ِإىَل  ييتُؤوذ اذ: من َمأ ُخوذ وامل

                                                           
 ميتيتيتادة: )عيتيتيترب(، ،13ص  مرجيتيتيتع سيتيتيتابق، ،معجـــم مقـــاييس اللغـــة انظيتيتيتر: ابيتيتيتن فيتيتيتارس، أيب احلسيتيتيتً أمحيتيتيتد بيتيتيتن فيتيتيتارس بيتيتيتن زكرييتيتيتا،  ( 1)
1/131. 
 .  1/529 مادة: )عرب(، ، ،13ص ،مرجع سابق، لساع العرب على،  بن مكرم بن انظر: ابن منظور، حممد  ( 2)
ميتيتادة:  ، بيتيتريوت، د.ت، –، د.ط، املكتبيتيتة العلمييتيتة المصــباح المنيــرعليتيتي،  بيتيتن حمميتيتد بيتيتن لفييتيتومي، أبيتيتو العبيتيتاس، أمحيتيتدانظيتيتر: ا  ( 3)

  .2/329  )عرب(،
 ، ،13ص ، مرجيتع سيتيتابق،تـاج العــروس مــن جـواهر القــاموس، انظيتر: الزبييتدي، أبيتيتو الفيتيض، حمميتيتد بيتن حمميتيتد بيتن عبيتد اليتيترزاق  ( 1)

 .12/511  مادة: )عرب(،
 –دار إحيا  الرتاث العيتريب  ،1ط بتحقيق: حممد عوض مرعب،، تهذيب اللغة ،حممد بن أمحداألزهري، أبو منصور،  انظر:  ( 5)

 . 322/ 15 مادة: )اذ(، م، ،2111بريوت، 
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وأُلُت ، ذ إليه الشيَ : إذا َرَجَعهواألو ُذ: الرجو ، من اذ الشيُ  ييتُؤوذ أوالث وم الث، أي: َرَجع، َوأوَّ 
واإليَّل واألُيَّل: ، رجع أي الربع، أو النلث، إىل اذ حا النَّبيذ طبخت: ويقاذ دت.عن الشي : ارتد

ِش، وقيل: هو الَوِعل؛    .(1)مّسي بذلك مل له إىل اجلبل يتحّصن فيه ِمَن الَوح 
 في االصطالح:  اعتبار المآالتمعنى 
أ اعتبار امل الت، ورمبا بدمل القدما  أقف على تعريف من الناحية االصطالحية لدى األصوليً  

قد انصرفت إىل إنزاذ اجتهادافم على الوقانع بعبارات أو  املتقدمً إىل أن جهود الفقها  يعود ذلك
، والذي كان متدحاث يف اهتمامهم جبلب املصلحة يف مصطلحات معربة عن مبدأ النظر يف امل الت

 احلكم الشرعي املنزذ، أو دفع املفسدة والدرر. 
 ؛الشرعية واملناهجالقواعد يف تأصيل  كان منصباث عدم اهتمامهم راجعاث  إىل أن تركيزهم  وقد يكون 

اهتماماث بشكل مستقل  ولذلك   يكن هناك، وغريها املمنلة يف سد الذرانع واملصاو واالستحسان
أوذ ، وذلك إىل أن جا  اإلمام الشاط، الذي كان رغم ارتباطه بكل ما سبق ،مببدأ اعتبار امل الت

بشكل صريل، وكان تعريفه  ا قريباث من داللتها  اهتم باعتبار النظر يف امل الت، وتكلم عنهامن 
   (2).الل وية
"النظر يف م الت األفعاذ معترب مقصود شرعاث، كانت األفعاذ موافقة أو خمالفة، قاذ الشاط،:  

 بعد إال اإلح ام أو باإلقدام ًاملكلف عن الصادرة األفعاذ من فعل على حيكم ال اجملتهد وذلك إن
 .(3)الفعل" ذلك إليه يؤوذ ما إىل نظره

ملبدأ اعتبار  ولقد كان هناك بعض اةاوالت من الباحنً املعاصرين لوضع تعريف اصطالحي
فه: "هو أن يتحرى اجملتهد أفعاذ املكلفً، حبيث ال حيكم عليها باملشروعية أو عدمها عرّ فامل الت، 

                                                           
 .11/32 ، مادة: )اذ(13ص ، مرجع السابق،لساع العرب على، بن مكرم بن انظر: ابن منظور، حممد  ( 1)
اجلامعيتة  ، د.ط، رسيتالة ماجسيتتري،مـآالت األفعـال وأثرهـا فـي تغييـر األحكـامن سيتا  بيتن عبيتد ا ، انظر: اليتذهب، حسيتً بيت  ( 2)

 .11م، ص1991 األردنية،
 .5/133 ،12ص ، مرجع سابق،الموافقاتالشاط،، إبراهيم بن موسى بن حممد،   ( 3)
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حا ينظر إىل ما يرتتب عليها من نتانج واقعة أو متوقعة،  -ن حكمها األصليب ض النظر ع –
يكون احلكم الشرعي التطبيقي على وفقها من حيث املدادة أو املوافقة ملقاصد التشريع 

 . (1)اإلسالمي"
إذا ترتب عليه دفُع  ،"تنقيل مناط التصرف بالنظر إىل ما يؤوذ إليه املناط امل يل: ُعرف أيداث و 
 .  (2)سدة واقعة أو متوقعة، أو حتصيل مصلحة راجحة متوقعةمف

:"هو حتقيق مناط احلكم بالنظر يف االقتدا  التبعي الذي يكون عليه عند تنزيله؛ وُعرف كذلك
 .(3)من حيث حصوذ مقصده، والبنا  على ما يستدعيه ذلك االقتدا "

لفعل مبا يناسب عاقبته املتوقعة أصل كلي يقتدي اعتباره تنزيل احلكم على اهو ":قاذهناك من و 
  .(1)"استقباال

كونه أصالث كلياث، أي أنه دليل ف لدقته ووضوحه، واعتباره جامعاث ومانعاث،  ،ميل إىل هذا التعريفأو 
نه دليل من ، وهو ما يع  أقطعي ينتظم من خالله جموعة من القواعد االستداللية ال  تشكل كليته

ة امل ذ يف كونه معترب يف نظر اجملتهد، فهو دقيق ألنه جوهر الكالم إ ا هو وقيم، أدلة التشريع الكلية
حيدد نطاق عمله الذي يكون يف وهو ما يقتدي  تنزيله على الفعل، يف النظر يف م الت األفعاذ، 

وقانع معينة وقوم معينً، وخيرجه عن امل الت ال  جا ت يف األحكام الشرعية املطلقة عن الزمان 
وهو ما حيدد وكون اعتباره يقتدي احلكم على الفعل مبا يناسب عاقبته املتوقعة استقباالث،  ، واملكان

  .(5)أن وظيفة امل ذ تكييف احلكم مع الواقع، ولكن باعتبار ما سيؤوذ إليه حاله يف املستقبل

                                                           
 .12، ص26، مرجع سابق، صكاممآالت األفعال وأثرها في تغيير األح الذهب، حسً بن سا  بن عبد ا ،  ( 1)
، امليتؤمتر اليتدويل اعتبارات المقاصد الشـرعية والمـآالت مـن اـالل السـيرة النبويـةالشيخ ا ادي، مصطفى البكري الطيب،   ( 2)

 .32، صهيت1131األوذ للسرية النبوية الشريفة، 
 .19، ص61ص ،مرجع سابق ،اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،  ( 3)
 معهيتيتد الدراسيتيتات األصيتيتولية واملعهيتيتد العيتيتايل للفكيتيتر اإلسيتيتالمي، ،1ط،المصــطلح األصــولي عنــد الشــاطبياألنصيتيتاري، فرييتيتد،   ( 1)

 .116هيت، ص1121
 .116، صاملرجع السابق ،المصطلح األصولي عند الشاطبي ألنصاري، فريد،انظر: ا  ( 5)
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 مبدأ اعتبار المآالت: حولالعلماء  ااتالف
ريل يف اعتبارات الفقها ، وإ ا  صشكل مستقل، أو   يكن هناك اهتمام مببدأ اعتبار امل الت ب

ضة عليهم يف سياقات ومسميات هم يف القدايا واملسانل املعرو نرنلة يف قدالديهم كانت داللته 
كاالستحسان وسد الذرانع دون إعطانه تعريفاث حمددثا؛  ، حتته أخرى من بعض القواعد املندرجة

املالكية من  كانو  يات النظر يف أفعاذ املكلفً.ومن خالذ االختالف حوذ بعض ال، واملصلحة
األحناف  ويليهماملذاهب ال  تصدرت العمل مببدأ اعتبار امل الت يف مسانلهم مث احلنابلة، 

 والشافعية. 
عليه بشكل وألقى الدو   ،أوذ من اهتم مببدأ اعتبار امل الت -رمحه ا -اإلمام الشاط،  ويعترب
، وذكر يف فتاواهممن ع شتات مسانله املتناارة يف أقدية الفقها  وع ،ومفصل ومندبط مستقل
 أن وذلك. خمالفة أو موافقة األفعاذ كانت شرعثا، مقصود معترب األفعاذ م الت يف النظر": ذلك

 إىل نظره بعد إال باإلح ام أو باإلقدام املكلفً عن الصادرة األفعاذ من فعل على حيكم ال اجملتهد
   .(1)"الفعل كذل إليه يئوذ ما

باعتباره أصل من األصوذ  مببدأ اعتبار امل ذ قد أخذت إعاالث املذاهب الفقهية األربعة را يع  أن 
حسب موقف كل مذهب من التوسع والتدييق، و ما بً  بدرجات متفاوتةمت ذلك ، لكن العامة

إضافة إىل الذين  وعرض أدلتهم، كاالستحسان وسد الذرانع واحليل  بعض القواعد املندرجة حتته
ال  تتفر  من هذا أنكروه كالظاهرية وأدلتهم، وهو ما سنوضحه من خالذ عرض تلك القواعد 

  األصل الشرعي.
 من االل اآلتي:  -النظر في المآالتمبدأ - يهوسنذكر بعض من الشواهد الدالة عل

 األدلة من القرآع الكريم: أّواًل: 

                                                           
 . 5/133، 12ص ،مرجع سابق ،الموافقات ،ن موسى بن حممدإبراهيم بالشاط،، أبو إسحاق،   ( 1)
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ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) قاذ تعاىل: -1

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ    ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .(1)  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
 وجه الداللة: 

أنزذ ا  عز وجل هذه اآلية نتي ة فعل عاعة من املنافقً، حيث قاموا ببنا  مس د يف املدينة، 
نتي ة هذا الفعل الذي قاموا به هو وهذا العمل يف أصله الشرعي ليق حراماث، ولكن ملا كان م ذ و 

الت سق على املسلمً لصاو أعدانهم من الفرس والروم، وحماولتهم إكساب عملهم شي  من 
أمر حبرقه وهدمه،  بالصالة فيه، فكان نتي ة ذلك أّن الن،  الشرعية بدعوة الرسوذ الكرو 

 .(2) وذلك نتي ة املفاسد املرتتبة على بنانه
أن تصرف املنافقً يف حد ذاته كان تصرفاث شرعياث، فبنا  املساجد قربة من القربات، وبالتايل جند 

ولكن النتي ة املتوقعة يف م ذ هذا الفعل   يكن فيه خري لإلسالم واملسلمً، بل مفسدة كبرية قصد 
اث مرتع هبا اإلضرار باملسلمً، والت سق عليهم ونقل أخبارهم لةعدا ، فكان موقف رسوذ ا  

 لذلك التوقع بنا  على هذه املفسدة أن أمر هبدمه وحرقه. 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )قيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاذ تعيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاىل:  -2

 .(3)  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 وجه الداللة: 
إن اجلهاد يف سبيل ا  قد فرضه ا  سبحانه وتعاىل رغم ميتا فييته ميتن صيتعوبات ومشيتقة ترتتيتب علييته 

بتعاد عنهم وإتالف النفوس وغريها من املشاق، وهذا مينل امليت ذ أو النتي يتة املرتتبيتة من فراق األهل واال

                                                           
 .112، 113سورة التوبة، اآليتً: رقم  ( 1)
 .1/212، 39ص ، مرجع سابق،تفسير القرآع العظيمعمر،  بن إمساعيل الفدا ، انظر: ابن كنري، أبو ( 2)
 .216سورة البقرة، اآلية: رقم  ( 3)
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عليتيتيتى اجلهيتيتيتاد، ويعيتيتيترب عيتيتيتن جانيتيتيتب املفاسيتيتيتد املرتتبيتيتيتة علييتيتيته، واليتيتيت  ميتيتيتن املفيتيتيترتض أءيتيتيتا تتعيتيتيتارض ميتيتيتع مقاصيتيتيتد 
شرعنا، إال أنه رغم ذلك حث عليه ديننا احلنيف ورغب إليه، وذلك ملا فيه من مصلحة تعظم وترجل 

ى تلك املفاسد، واملمنلة يف حفيتظ اليتّدين، وإظهيتار قيتّوة املسيتلمً، واةافظيتة عليتى األميتن واالسيتتقرار، عل
ونيل الشهادة عند ا  وهو م ذ يتمناه كل مسلم، فم له هنا مصلحة كربى ترجل أي مفسدة. فكيتان 

ل عليتيتيتى املفاسيتيتيتد ميتيتيتا ترتيتيتيتب عليتيتيتى اجلهيتيتيتاد يف سيتيتيتبيل ا  ذليتيتيتك امليتيتيت ذ اةميتيتيتود املتوقيتيتيتع  للقيتيتيتانمً بيتيتيته، وييتيتيترج
املتوقعيتيتة نتي يتيتة القييتيتام بيتيته ميتيتن إتيتيتالف اليتيتنفق وفيتيتراق 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 

ليهيتا، وهيتذه مفسيتدة متوقعيتة املتوقع؛ ضيا  أمر هذا الدين وضعف األمة اإلسيتالمية واسيتتقوا  األعيتدا  ع
 .(1)تعلو وتعظم مصلحة احلفاظ على النفق وترك أمر اجلهاد

 : السنة النبويةاألدلة من ثانياً: 
 حديث بول األعرابي: -3

! مث (2): )ال تزرموهعن أنق بن مالك أن أعرابياث باذ يف املس د؛ فقاموا إليه؛ فقاذ رسوذ ا  
 .  (3)دعا بدلو من ما  فصب عليه(

 وجه الدالله: 
هذا األعرايب قد ارتكب حمظوراث بتبوله يف املس د، فقام إليه الصحابة الكرام لكفه عن مواصله 

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

                                                           
 .1/122، 39مرجع سابق، ص تفسير القرآع العظيم،عمر،  بن اعيلإمس الفدا ، انظر: ابن كنري، أبو ( 1)
أبو عبد ا  حممد الرازي، انظر:  أي ال تقطعوا عليه بوله. (ال تزرموه)البوذ بالكسر انقطع وأزرمه غريه. ويف احلديث: زرم:   ( 2)

 .1/136 مادة: )زرم(، ،16ص ،مرجع سابق ،مختار الصحاح ،بن أيب بكر بن عبد القادر
، 23ص ،مرجيتيتيتع سيتيتيتابقبيتيتيتاب الرفيتيتيتق يف األميتيتيتر كليتيتيته، ، صـــحيح البخـــاري البخيتيتيتاري، أبيتيتيتو عبيتيتيتد ا ، حمميتيتيتد بيتيتيتن إمساعييتيتيتل،أخرجيتيتيته   ( 3)
  .6125، حديث رقم 2/12
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مفاسد أكرب وتن يق املس د قد وقعت يف مكان حمدد، والتدخل لكفه عن ذلك قد يرتتب عليه 
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. 

                                                                                                                                                                                     
، بتحقييتيتق: أبيتو متيتيتيم ياسيتر بيتيتن إبيتيتراهيم، شــرح صـحيح البخــاري، ابيتيتن بطيتاذ أبيتيتو احلسيتن عليتيتي بيتيتن خليتف بيتيتن عبيتد املليتيتكانظيتر:   ( 1)

  .9/225هيت، 1123ياض، الر  -، مكتبة الرشد2ط



 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
22 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

 الترايص بالكذب لتحقيق مصلحة: -1
وكانت من –عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف أن أمه أم كنلوم بنت عقبة بن أيب معيط  

وهو يقوذ: )ليق الكذاب  أخربته أءا مسعت رسوذ ا   هاجرات األوذ الال  بايعن الن، امل
: و  أمسع يرخآ يف شي  را (1)الذي يصلل بً الناس ويقوذ خرياث وينمي خرياث؛ قاذ ابن شهاب

؛ إال يف االث: احلرب، واإلصالح بً الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث ا ملرأة يقوذ الناس كذب 
 . (2)زوجها(

 وجه الداللة: 
وفق ما ورد يف احلديث قد أجازه يف مواضع  إن الكذب من اةرمات، ولكن جند رسوذ ا  

حمددة، وذلك ملا يرتتب على م ذ الفعل من أضرار ومفاسد تعظم مفسدة الكذب يف حد ذاته، 
تصار والتفوق، را يستدعي فم اذ احلرب الذي يستلزم احلرص والدها  والتخطيط الذي يدمن االن

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 

يه جند أن م ذ الفعل تطلب قد يرتتب عليه هزمية املسلمً وكشف خططهم والقدا  عليهم، وعل
 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، 
ريتيتا يرتتيتيتب عليهيتيتا اخليتيتري  ونفيتيتق األميتيتر يف التصيتيتاو بيتيتً املسيتيتلمً وفيتيتض أجيتيتوا  اخلصيتيتام والنزاعيتيتات بييتيتنهم

لل ميع، وذلك ألن القيام بعكق ذليتك يكيتون م ليته مفاسيتد أعظيتم  رنليتة يف اخلالفيتات والعيتداوت بيتً 
النيتيتيتاس، وتفوييتيتيتت مصيتيتيتلحة أكيتيتيترب يف   مشيتيتيتل املسيتيتيتلمً ومتاسيتيتيتكهم، وكيتيتيتذلك يف عالقيتيتيتة الرجيتيتيتل بيتيتيتاملرأة أو 

الشيتقاق واالخيتتالف، واليتذي العكق، فرن الرتخيآ هنا شر  حفاظاث على مصلحة األسرة ونز  بيتذور 

                                                           
وتويف يف شهر رمدان ، حممد بن مسلم بن عبيد ا  بن عبد ا  بن شهاب بن عبد ا  بن احلارث بن ُزهرة، ويُكىن أبا بكر ( 1)

بن  حممد، انظر: الربي سنة أربع وعشرين ومئة، وهو ابن اانتً وسبعً سنة، ودافن على قارعة الطريق مباله ليمرَّ مار  فيدعو له.
 .1/25د.ط، د.ت، ، الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة ،أيب بكر االنصاري التلمساي

 مرجيتع سيتابق، بيتاب حتيترو الكيتذب وبييتان ميتا يبيتاح منيته،، صـحيح مسـلم ،بيتن احل يتاج مسيتلمأخرجه اإلمام مسلم، أبو احلسيتن   ( 2)
  .2615، حديث رقم: 1/2111، 23ص
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قد يرتتب عليه هدم أسرة بكاملها وتشريد أفرادهيتا، فكيتان الرتخيتيآ بالكيتذب واليتذي يعتيترب مفسيتدة يف 
حيتيتد ذاتيتيته، ألن امليتيت ذ املتوقيتيتع بيتيتالتزام الصيتيتدق يف أي خيتيتالف قيتيتد ينشيتيتأ أو مشيتيتاكل تنيتيتتج قيتيتد يرتتيتيتب علييتيته 

ذب( لتحقييتيتيتق هيتيتيتدف أعظيتيتيتم مفسيتيتيتدة تعظيتيتيتم مفسيتيتيتدة الكيتيتيتذب، فكانيتيتيتت املصيتيتيتلحة مقتديتيتيتية إتيانيتيتيته )الكيتيتيت
 .  (1)ومصلحة أرجل يف احلفاظ على كيان هذه األسرة واستمرارها

 في يتوز مفسيتدة، در  أو مصيتلحة جلب فيه يكون أن إال حمرمة مفسدة الكذب وقد ورد يف ذلك:"
 قيتبل ألن في يتوز عشيترفا وحسيتن إلصيتالحها لزوجتيته يكيتذب أن: أحيتدها: أمنليتة وله أخرى وجيب ،تارة

 حتصيتيال علييته اإلقيتدام أبيتيل قبحيته على تربو مصلحة تدمن فرذا يسري، ينفع وال يدر ال الذي الكذب
 .   (2)"مصلحته لعموم باجلواز أوىل وهو الناس بً لإلصالح الكذب وكذلك، املصلحة لتلك
 : فقه الصحابةاألدلة من ثالثاً: 
 قتل الجماعة بالواحد:  -3

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

 .(3)(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
 : هوجه الدالل

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، 

شف من اجتهاد الصحابة، الذي ظهر فيه قاعدة اعتبار امل الت، وذلك فن د حكم ذلك قد است
قتل نفراث مخسة أو سبعة برجُل  -رضي ا  عنه-فيما رواه سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب 

  .(1)، وقاذ: "لو متاأل عليه أهل صنعا  لقتلتهم عيعاث"(1)قتلوه قتل غيلة

                                                           
 ،23مرجيتيتع سيتيتابق، ص ،، المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاجاليتيتدين حييتيتىي بيتيتن شيتيترف أبيتيتو زكرييتيتا حمييتيتيانظيتيتر: النيتيتووي،  ( 1)

  .2615، حديث رقم 16/153
  .1/112، 61ص ، مرجع سابق،قواعد األحكام في مصالح األنام ،أبو حممد عز الدين عبد العزيزالعز بن عبد السالم،   ( 2)
 . 15اآلية: رقم جز  من سورة املاندة،  ( 3)
د.ت،  ،، د.طالقــــاموس المحــــيطالفريوزابيتيتيتيتادي، حمميتيتيتيتد بيتيتيتيتن يعقيتيتيتيتوب، انظيتيتيتيتر: خدعيتيتيتيته فيتيتيتيتذهب بيتيتيتيته إىل موضيتيتيتيتع فقتليتيتيتيته،  غيليتيتيتيتة: ( 1)
1/1311. 
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النظر إىل م ذ هذا الفعل  مبنياث على -ي ا  عنهرض-فكان اجتهاد اخلليفة عمر بن اخلطاب 
النظر، حا ال يتذر  من ورا  ذلك تكرار هذا األمر، ويُعتقد أن ذلك الذي يتعلق مبصلحة استوجبت 

لعدم إمكانية  ؛قد يرتتب عليه ضيا  حق املقتوذ واحد اشرتاك أكنر من شخآ يف قتل شخآ
وما يرتتب على  ،واالستهانة حبدود ا  ، والعدوانمثحتديد شخآ القاتل وتش يع التعاون على اإل

فلو   تقتل اجلماعة بالواحد لتذر  " :يف قتل اجلماعة بالواحدولقد جا  ، (2)ذلك من مفاسد عظيمة
 .(3)"الناس إىل القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد باجلماعة

األصل، نتي ة توقع ترتب  إذن جند أن م ذ الفعل قد ترتب عليه اختالف احلكم الشرعي املقرر يف
عليه اختالف م ذ الفعل، فكان بناوه وفقاث ملقتديات املصلحة املقصودة يف حفظ النفق، ومنع 

 .-رضي ا  عنه-تكرار هذا األمر الذي استحدث وكان سبباث يف قدا  عمر 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
، دار الكتيتب 3، بتحقييتق: حمميتد عبيتد القيتادر عطيتا، طالسنن الكبر  للبيهقـيالبيهقي، أمحد بن احلسً بن علي بن موسى،  ( 1)

 .2/231حديث صحيل، أخرجه مالك يف املوطأ  .2/33، 15933هيت، حديث رقم: 1121بريوت،  -العلمية
 .162، 161، ص61ص مرجع سابق،،  اعتبارات المآالت ومراعاة...انظر: السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،   ( 2)
ـــة المجتهـــد و حمميتيتيتد،  بيتيتيتن أمحيتيتيتد بيتيتيتن حمميتيتيتد الولييتيتيتد، انظيتيتيتر: القيتيتيترط،، أبيتيتيتو  ( 3) ـــةبداي ، كتيتيتيتاب القصيتيتيتاص، د.ط، دار المقتصـــد نهاي

  .1/122هيت، ص1125هرة، القا -احلديث
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  إيقاع الطالق الثالث بلفٍظ واحد:  -1
وأيب  : )كان الطالق النالث على عهد رسوذ ا  أنه قاذ -رضي ا  عنهما-عن ابن عباس 

طالق النالث واحدة، فقاذ عمر بن اخلطاب: إّن  -رضي ا  عنهما-بكر وسنتً من خالفة عمر 
  .(1)الّناس قد استع لوا يف أمر  كانت  م فيه أناة ، فلو أمديناه عليهم؛ فأمداُه عليهم(

 وجه الدالله: 
ي به الزوجية ويرتتب عليه ااار عظيمة، سوا  يف حق الزوج أو أمر الطالق أمر عظيم؛ فتنته

الزوجة، لذا شرعه ا  سبحانه وتعاىل يف حاذ استحالة العشرة بً الزوجً، والتفريق بينهما 
ومدة من خالفة  -رضي ا  عنه-وأيب بكر  باملعروف، فكان مشروعيته يف زمان الرسوذ الكرو 

لفظ الطالق بتكراره االااث طلقة واحدة، ولكن عندما رأى سيدنا عمر أن يقع  -رضي ا  عنه-عمر 
تتابع النّاس فيه، أمداه وأجازه عليهم، واعتربه بلفظ واحد، والذي عاش به تالعبهم  -رضي ا  عنه-

ملا رأى فيه مصلحة راجحة، تستدعي منهم احلذر واالحتياط، فكان نتي ة امل ذ املرتتب على سو  
 . (2)ن أمدى حكمه فيهم بريقا  الطالق بلفظ واحداالستخدام؛ أ

                                                           
، 23ص، مرجيتيتيتع سيتيتيتابق بيتيتيتاب: طيتيتيتالق اليتيتيتنالث،،  ،صـــحيح مســـلم ،بيتيتيتن احل يتيتيتاج مسيتيتيتلم، أبيتيتيتو احلسيتيتيتن، مسيتيتيتلم أخرجيتيتيته اإلميتيتيتام ( 1)
 .1132، حديث رقم: 2/1199
 .166، ص61ص ،مرجع سابق، ....اعتبار المآالت ومراعاة نتائجانظر: السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،  ( 2)
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 موقف الفقهاء من مبدأ األاذ بقاعدة اعتبار المآالت:
خذ بقاعدة اعتبار امل الت من خالذ أقديتهم يف الفقها  من مبدأ األ هؤال  مواقف نعرضو 

كن مبعان  وأجروها يف مسانلهم ول ،املعروضة بقواعد هي معربة عن مبدأ اعتبار امل الت املسانل
 : أخرى
  :االستحساع 

عليتيتى وزن اسيتيتتفعاذ، ميتيتن احلسيتيتن، وهيتيتو عيتيتد الشيتيتي  حسيتيتناث عليتيتى ضيتيتد االستحسيتيتان  االستحســاع لغــة:
ويقاذ أيداث: هذا را استحسيتنه املسيتلمون،  .(1)االستقباح، يقاذ: استحسنت كذا.. أي اعتقدته حسناث 

. (2)ه وإن كيتيتان مسيتيتتقبحاث عنيتيتد غيتيتريهأي ريتيتا عيتيتدوه حسيتيتناث، وقيتيتد يطليتيتق عليتيتى ميتيتا يهيتيتواه اإلنسيتيتان وميييتيتل إلييتيت
 . (3)ويطلق على ما مييل إليه اإلنسان من الصور واملعاي

 . (1)    (ہ ھ ھ ھ ھ  ۀ ہ ہ ہ)وقد ورد يف القران الكرو؛ قوله تعاىل: 
قاذ يف جلق: )أال أخربكم بأحبكم إيل وأقربكم م   عن عبد ا  بن عمرو أن رسوذ ا  ورد و 

  .  (5)قلنا: بلى يا رسوذ ا  قاذ: )أحسنكم أخالقا ( -االث مرات يقو ا-امة؟( جلسا يوم القي
: "إنه دليل ينقدح يف فُعرفاختلف الفقها  يف تعريف االستحسان،  االستحساع اصطالحاً:

. وهذا التعريف يتعارض مع ما هو متطلب من األدلة والقواعد (6)نفق اجملتهد يعسر عليه التعبري عنه"

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

 -بتحقييتيتق: عبيتيتد اليتيترزاق عفيفيتيتي، د.ط، املكتيتيتب اإلسيتيتالمي، بيتيتريوتاإلحكــام فــي أصــول األحكــام، ، أيب عليتيتي بيتيتن حمميتيتد بيتيتن سيتيتا 
 -بيتريوت -، دار الكتيتاب العلمييتة1، طأصـول الفقـه، يب سيتهلحمميتد بيتن أمحيتد بيتن أ، وانظر: السرخسيتي، أبيتو بكيتر 1/162لبنان، 
 . 2/211هيت، 1111لبنان،

  .231ص 1923، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، 6، طالوجيز في أصول الفقهانظر: زيدان، عبد الكرو،  ( 2)
 .13/111)مادة: حسن(، ، 13ص، مرجع سابق، لساع العرب، حممد بن مكرمانظر: ابن منظور،  ( 3)
 .12، 13: رقم جز  من اآليتًسورة الزمر،   ( 1)
مؤسسة  ،2بتحقيق: شعيب األرنؤوط، ط، صحيح ابن حباع، حممد بن حبان بن أمحد، أخرجه ابن حبان  ( 5)

  ، قاذ شعيب األرنؤوط: إسناده حسن.125، حديث رقم: 2/235هيت، 1111، بريوت، الرسالة
 .2/163، ط.د، مكتبة صبيل مبصر، ت.د، شرح التلويح على التوضيحبن عمر،  التفتازاي، سعد الدين مسعود  ( 6)
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ب أن تكون قانمة على االندباط والتحديد، وليق على ما يقدح يف نفق اجملتهد بال معيار ال  جي
 وال ضابط. 

. هذا التعريف يشري إىل االستحسان الذي يسلكه (1)وُعرف بأنه: "ما يستحسنه اجملتهد بعقله"
الستحسان إىل اجملتهد يكون قانماث على ما يهديه إليه عقله ويقبله، يف حً جيب أن تكون مرجعية ا

 القواعد واألدلة العامة.
، وهذا (2): "العدوُذ حبكِم املسألِة عن نظانرها لدليل خاص من كتاب  أو ُسّنة"كذلكوُعرف  

التعريف يعود للحنابلة وأعتقد أنه تعريف يزيد يف البيان والوضوح للمسانل الذي حيددها أو خيصصها 
خاص من كتاب أو سنة، وهذا ما يسمى عند  والعدوذ هبا عن منيالفا من أجل، نتي ة دليل

. وكذلك بأنه: "إينار ترك الدليل على طريق االستننا  والرّتّخآ؛ (3)األصوليون بتخصيآ العام
. وهذا تعريف يتسم بالدقة واإليداح حلقيقة (1)ملعارضة ما ييُتَعاَرُض به يف بعض مقتدياته"

او واملفاسد؛ ال  هي حمل االجتهاد االستحسان، ورجو  املسألة إىل تعارض مقتديات املص
 مانعاث حلقيقة االستحسان. و . وهو التعريف الذي مييل إليه الباحث لكونه تعريفاث جامعاث (5)االستحساي

 
 
 
 
 

                                                           
بيتريوت،  -، دار الكتب العلمية1، بتحقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، طالمستصفىال زايل، أبو حامد حممد بن حممد،  ( 1)

 .1/131هيت،1113
، جامعيتة 2تحقييتق: اليتدكتور عبيتد العزييتز عبيتد اليترمحن السيتعيد، ط، بروضـة الناضـرابن قدامة، موفق الدين، عبد ا  بن أمحيتد،   ( 2)

 .1/163هيت، 1399اإلمام حممد بن سعود، الرياض، 
 .1/163، املرجع السابق، روضة الناظرانظر: ابن قدامة، موفق الدين، عبد ا  بن أمحد،   ( 3)
 .212-1/213، 12ص  ، مرجع سابق،الموافقاتإبراهيم بن موسى بن حممد، الشاط،،   ( 1)
 .291، ص61، صمرجع سابق،  ...اعتبار المآالت ومراعاة نتائجانظر: السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،   ( 5)
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 :وموقف الفقهاء منها االستحساعحجية 
 :االستحساعأواًل: تحرير محل النزاع في حجية 

أصالث تشريعياث واحت وا به، أم رّن أنكروه  االستحسانا إّن مذاهب الفقها  األربعة سوا  رن اعتربو 
ه، فكان أكنرهم قتطبي درجه   خيتلفوا فيه علة، وبنوا الكنري من الفرو  عليه، ولكنهم اختلفوا يف

من األصوذ العامة يف وضع األحكام  األحناف، ويليهم املالكية مث احلنابلة والشافعية، فاالستحسان
 القياس ألن ؛، وهو بذلك أقوى من القياسيظهر أنه ال خيرج عن مقتدى األدلة، وهو ما والتكاليف

 ،أصل من األصوذ العامة فهويرجع إىل مدمون نآ واحد أو عدة نصوص، االف االستحسان 
 .يكاد ال حيصى بالنصوص والشواهد الدالة عليه
 ثانياً: أاتالف العلماء في حجية هذا األصل: 

 المؤيدوع وأدلتهم:
أن االستحسان ح ة شرعية، وهم احلنفية واملالكية واحلنابلة، وذهب هذا الفريق يف استدالله  رأوا

 .(1)(ہ ھ ھ ھ ھ):إىل ايتً من كتاب ا  تعاىل، قاذ تعاىل
 . (2)  (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)وقاذ تعاىل: 

  .(3)ما راه املسلمون فهو عند ا  حسن(: )ومن السنة النبوية فقوله 
م باإلعا ، برتك القياس يف مسألة النعقاد اإلعا  على غري ما يؤدي إليه،  استدال كذلك 

 .  (1)كمسألة االستصنا ، واستدال م به يف حاذ الدرورة؛ كمسألة تطهري احلياض واآلبار واألواي

                                                           
 . 12اآلية: رقم  جز  من سورة الزمر:  ( 1)
 . 55اآلية: رقم جز  من سورة الزمر:   ( 2)
فبعنيتيته برسيتيتالته، مث نظيتيتر يف  بيتيتاده فاختيتيتار حمميتيتدا جيتيتز  ميتيتن حيتيتديث رواه أمحيتيتد عيتيتن ابيتيتن مسيتيتعود بلفيتيتظ أن ا  نظيتيتر يف قليتيتوب ع  ( 3)

قلوب العباد فاختار له أصحابا ف علهم أنصار دينه ووزرا  نبييته، فميتا راه املسيتلمون حسيتنا فهيتو عنيتد ا  حسيتن، وميتا راه املسيتلمون 
ليترب أنيته روي مرفوعيتا قبيحا فهو عند ا  قبيل. قاذ الع لوي يف كشف اخلفا : وهيتو موقيتوف حسيتن، مث نقيتل عيتن احليتافظ ابيتن عبيتد ا

اإلحكـام فـي  ،أبو احلسن سيتيد اليتدين عليتي بيتن أيب عليتيانظر: اآلمدي:  عن أنق برسناد ساقط، واألصل وقفه على ابن مسعود.
 .1/156، 95ص ،مرجع سابق ،أصول األحكام
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 المنكروع وأدلتهم:
استدالله إىل   يروا أن االستحسان ح ة شرعية، وهم الشافعية والظاهرية، وذهب هذا الفريق يف 

وجوب التمسك بالكتاب والسنة، وإنكار اعتبار العقل مصدراث للتشريع، ف ا  عن الشافعي يف 
از ذلك جل لكل شخآ جاز االستحسان يف الدينفلو  ، (2)"االستحسان تلذذ" "، فقاذ:الرسالة"

قيم مع وجلاز أن خيرج كل شخآ لنفسه شرعاث، وهو ما ال يستألهل العقوذ من غري أهل العلم، 
 .صحيل الدين

وحنن نقوذ ملن قاذ باالستحسان ما الفرق بً ما استحسنت أنت "وكذلك ابن حزم قاذ: 
واستقبحه غريك وبً ما استحسنه غريك واستقبحته أنت وما الذي جعل أحد السبيلً أوىل باحلق 

 .   (3)"من اآلخر وهذا ما ال انفكاك منه وبا  تعاىل
 على سبيل المثال:ونذكر 

ورد يف ذليتيتيتك:  اشيتيتيتتهر عيتيتيتنهم االعتميتيتيتاد يف مسيتيتيتانلهم عليتيتيتى االستحسيتيتيتان والتعوييتيتيتل علييتيتيته،األحنـــاف: 
"وإذا ميتيتات أحيتيتُد الشيتيتركا  يف البدنيتيتة أو األضيتيتحية، فرضيتيتي وارايُتيته أن ييتيتذحبها معهيتيتم عيتيتن املييتيتت، أجيتيتزأهم 

كيتيتيتم وهيتيتو االستحسيتيتيتان، ويف القييتيتيتاس ال جييتيتوز، ألّن املييتيتيتت إذا   ييُتيتيتوص بيتيتأن ييُتيتيتذبل عنيتيتيته؛ فقيتيتد انقطيتيتيتع ح
فصيتار مريااثيتا لوارايته، واليتوارُث   يقصيتد التقيترب بذحبيته عيتن نفسيته، فخيترج ذليتك القيتدر  ،القربة عن نصيبه

 ب يتري املييتت عيتن جييتوز ال وذليتك اإلتيتالف، بطرييتق تقيترب باليتذبل التقيترب ألن وهيتذا؛ ،من أن يكون قربة
 عيتن بالتصيتدق ثاليتوار  وتقيترب ،التقيترب هيتو املقصيتود ألن جييتوز؛: فقيتاذ استحسيتن، ولكنه كالعتق، أمره

 .  (1)"وإن   يوِص به صحيل امليت

                                                                                                                                                                                     
 .1/5، 13ص ،مرجع سابق ،كشف األسرار شرح أصول البزدويالبزدوي، عبد العزيز بن أمحد بن حممد، انظر:  ( 1)
   .1/513هيت، 1352، مكتبة احلل،، مصر، 1، حتقيق: أمحد شاكر، طالرسالةإدريق،  بن حممد ا  عبد الشافعي، أبو ( 2)
  .6/21، 61ص مرجع سابق،، اإلحكام في أصول األحكامابن حزم، أبو حممد، علي بن أمحد،  ( 3)
، دار الفكيتر للطباعيتة 1، بتحقييتق: خلييتل حميتي اليتدين امليتيق، طالمبسـوط، حمميتد بيتن أمحيتد بيتن أيب سيتهلالسرخسي، أيب بكيتر   ( 1)

 .1/253هيت، 1121بريوت،  –والنشر والتوزيع 
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ميتيتا ييتيتدذ عليتيتى  عيتيتنهم، وورد اث تشيتيتريعي فقيتيتد اعتيتيتربوا االستحسيتيتان ونظيتيتروا إلييتيته باعتبيتيتاره أصيتيتالث المالكيــة: 
 (1)تسيتعة أعشيتار العليتم، ورواه أصيتبغ االستحسيتانُ  :"عن اإلميتام ماليتك أنيته قيتاذ ، فمّما وردمكانته لديهم

  .(2)"أصبغ يف االستحسان قد يكون أغلب من القياسعن ابن القاسم عن مالك، وقاذ 
، حييتيتيتث خّصيتيتيتآ بيعهيتيتيتا ميتيتيتن بييتيتيتع ليلًبيتيتيتأقوى اليتيتيتدّ يف مسيتيتيتألة )بييتيتيتع العراييتيتيتا( اإلميتيتيتام ماليتيتيتك فقيتيتيتد عميتيتيتل 

 . (3)"كلها النمار عيع ويف النخل يف العرايا" الرطب بالّتمر، فقاذ:
نخيتل. إال أءيتم اختلفيتوا فيميتا يبا  برطب عليتى رووس ال ، حبيثفاتفاق اجلمهور على جوازه يف التمر

، (5)شيتهور عنيتد احلنابليتةاملو  جيزه يف غري النخيل كما هو  ،(1)يف عيع النمارفأجازه اإلمام مالك عداه، 
   .(6)أو جيزه يف النخيل والعنب دون سانر النمار كما عند الشافعية

 ييتتهم بالكتيتاب رغيتم ميتا عيترف عيتن الشيتافعية يف إنكيتارهم لالستحسيتان لتمسيتكهم يف ح الشافعية:
رغيتيتم إنكيتيتارهم ليتيته ميتيتن حييتيتث  ،والسيتيتنة والقييتيتاس، إال أنيتيته ميتيتع ذليتيتك ورد أءيتيتم أخيتيتذوا بيتيته ميتيتن حييتيتث املعيتيتىن

 .سماال
   .(1)، أن تقدر االاً درهاث"(3)أستحسن يف املتعة": أنّه قاذفقد نقل عن الشافعي 

                                                           
وتويف يوم األحد ، أبو عبد ا  أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الفقيه املالك املصري؛ تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب ( 1)

انظر: ابن  .وقيل: سنة ست وعشرين، وقيل: سنة عشرين، رمحه ا  تعاىلألربع بقً من شواذ سنة مخق وعشرين ومانتً، 
 ،55، صمرجع سابق، وفيات األعياع وأنباء أبناء الزماع ،أبو العباس مشق الدين أمحد بن حممد بن أيب بكرخلكان، 

1/211. 
 .1/116، 33ص ، مرجع سابق،الفروق، أبو العباس أمحد بن إدريقالقرايف،   ( 2)
  .3/221، 33ص ، مرجع سابق،المدونةمام مالك بن أنق بن مالك بن عامر، اإل  ( 3)
  .3/221 املرجع السابق،، المدونةانظر: اإلمام مالك بن أنق بن مالك بن عامر،   ( 1)
 .1/51هيت، 1322، د.ط، مكتبة القاهرة، المغني، انظر: ابن قدامه، أبو حممد موفق الدين عبد ا  بن أمحد بن حممد  ( 5)
 .5/213، 61ص ،مرجع سابق ،الحاوي في الفقه الشافعي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممدانظر: املاوردي،   ( 6)
وإ يتيتا ينكيتيتر  ،و  يوجبيتيته ،إ يتيتا اسيتيتتحب الفديتيتل ، فقيتيتاذ:الرســالةالصيتيترييف يف شيتيترح قيتوذ الشيتيتافعي: "وأستحسيتيتن يف املتعيتيتة" أوضيتيتحه  ( 3)

  .الزيادة فال ينكرالقدا  باالستحسان فأما أن يستحب الكرم و 
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 ،تماد االستدالذاإلمام اجلوي : "ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أيب حنيفة إىل اعوقاذ يف ذلك 
وإن   يستند إىل حكم متفق عليه يف أصل، ولكنه ال يست يُز النأي والبعد واإلفراط، وإ ا يسوغ 
تعليق األحكام مبصاو يراها شبيهة باملصاو املعتربة وفاقاث؛ وباملصاو املستندة إىل أحكام اابتة 

 .(2)األصوذ؛ قارة يف الشريعة"
 به القوذ أمحد أطلق: (3)مفلل ابن قاذوجا  يف ذلك"معترباث لديهم،  ف ا  عنهم أنه كان الحنابلة:

 املا  مبنزلة أنه: والقياس صالة، لكل يتيمم أنه استحسن: (1)امليموي رواية يف قاذ: قلت، مواضع يف
   .(5)"املا  جيد أو حيدث حا

احليتيتيتق حيتيتيتق وإن "و  وعيتيتيترف عيتيتيتنهم إنكيتيتيتارهم لالستحسيتيتيتان إنكيتيتيتاراث شيتيتيتديداث، قيتيتيتاذ ابيتيتيتن حيتيتيتزم: الظاهريـــة:
اسيتيتيتتقبحه النيتيتيتاس، والباطيتيتيتل باطيتيتيتل وإن استحسيتيتيتنه النيتيتيتاس، فصيتيتيتل أن االستحسيتيتيتان شيتيتيتهوة واتبيتيتيتا  للهيتيتيتوى 

 .  (6)"نعوذ من اخلذالن -تعاىل–وضالذ، وبا  
 
 
 

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

 عن قوذ اإلمام الشافعي يف كتبه األصلّية: األم، اإلمال ، خمتصر املزي، فلم أجده.
، بتحقييتيتق: صيتالح بيتن حمميتيتد بيتن عويديتيتة، البرهـاع فــي أصـول الفقـه ،يوسيتيتف أبيتو املعيتيتايل عبيتد املليتك بيتيتن عبيتد ا  بيتناجليتوي ،   ( 2)

 .2/161هيت، 1112بريوت،  –، دار الكتب العلمية 1ط
 ميتيتن مصيتيتنفاته:إبيتيتراهيم بيتيتن حمميتيتد بيتيتن مفليتيتل اليتيترامي  األصيتيتل، الدمشيتيتقّي، أبيتيتو إسيتيتحاق، برهيتيتان اليتيتدين: شيتيتيخ احلنابليتيتة يف عصيتيتره.   ( 3)

هيتيت. 213، وتيتويف هيتيت 319. وليتد وتليتف أكنيتر كتبيته يف فتنيتة تيميتور بدمشيتق ،مالئكـة )كتـاب الو )طبقات أصحاب اإلمـام أحمـد 
 .1/61، 13ص ،مرجع سابق، األعالمانظر: الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد، 

، من أهل مصر، من تصانيفه: إبراهيم بن حممد بن عيسى، أبو إسحاق، برهان الدين امليموي: عارف بالتفسري واحلديث  ( 1)
 هيت.1139هيت، وتويف 991، ولد خ  -)العطايا الرحمانية، بحل رموز المواهب اللدنية ( على تفسري البيداوي، و حاشية)

 .1/63 ،املرجع السابق، األعالمانظر: الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد، 
ن اجليتربين، عيتوض القيتري، أمحيتد السيتراح، ، بتحقييتق: عبيتد اليترمحالتحبيـر شـرح التحريـر ،أبو احلسن علي بن سليماناملرداوي،   ( 5)

 .2/3212 هيت.1121، مكتبة الراشد، الرياض، 1ط
 .6/13، 61ص  ،مرجع سابق، اإلحكام في أصول األحكام، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد، ابن حزم ( 6)
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 المناقشة والترجيح:
بنا  على ما سبق من أقواذ كل من املؤييتدين واملنكيترين يتديتل للباحيتث وييترتجل لدييته ميتا ذهيتب إلييته 

باعتبيتيتيتار االستحسيتيتيتان مصيتيتيتدر ميتيتيتن مصيتيتيتادر التشيتيتيتريع، أميتيتيتا املنكيتيتيترين اليتيتيتذين أنكيتيتيتروا اعتبيتيتيتار العقيتيتيتل  املؤييتيتيتدين 
جنيتيتيتد رغيتيتيتم كمصيتيتيتدر ميتيتيتن مصيتيتيتادر التشيتيتيتريع، وأنيتيتيته ال جييتيتيتوز اخليتيتيتروج يف اسيتيتيتتدال م عيتيتيتن الكتيتيتيتاب والسيتيتيتنة، 

ذكرهم واعتمادهم ليتذلك، أءيتم ذهبيتوا يف مواضيتع أخيترى وأقيتروه، وهيتو ميتا يتديتل ميتن خيتالذ اجتهيتادات 
افعية؛ كاإلمام القفاذ الذي قاذ: "إن كان املراد باالستحسيتان ميتا دذ علييته األصيتوذ ملعانيهيتا علما  الش

فهيتيتو حسيتيتن، لقييتيتام احل يتيتة بيتيته وحتسيتيتً اليتيتدالنل، فهيتيتذا ال ننكيتيتره ونقيتيتوذ بيتيته، وإن كيتيتان ميتيتا يقيتيتبُل يف اليتيتوهم 
ميتيتيتن اسيتيتيتتقباح الشيتيتيتي  واستحسيتيتيتانه حب يتيتيتة  دليتيتيتت علييتيتيته ميتيتيتن أصيتيتيتل ونظيتيتيتري فهيتيتيتو حمظيتيتيتور، والقيتيتيتوذ بيتيتيته غيتيتيتري 

 . (1)سانغ"
أستحسيتن ": واليتذي سيتبق ذكيتره، قيتاذوما نقل عن الشافعي رمحيته ا  مبيتا يفييتد أخيتذه باالستحسيتان؛ 

وهيتو ميتا  فيتأين اليتدليل يف ذليتك ميتن الكتيتاب والسيتنة كميتا يشيترتط، .(3)، أن تقدر االاً درهيتاث"(2)يف املتعة
اسيتتنباط األحكيتام وتنزيلهيتا،  يع  أن االستحسان ميتن األصيتوذ املعنوييتة العاميتة اليتذي يليتزم األخيتذ هبيتا يف

وذلك ألن القياس يرجع إىل مدمونه نآ واحد، بينما االستحسان باعبتيتاره أصيتل معنيتوي عيتام يؤكيتده 
 .(1)الكنري من النصوص والشواهد را جيعله أقوى يف االعتبار من القياس وأوىل

 
 
 

                                                           
 .6/91، 31، صسابق مرجع، في أصول الفقه البحر المحيط،  بدر الدين حممد بن هبادرالزركشي، أبو عبد ا   ( 1)
وإ يتيتا ينكيتيتر  ،و  يوجبيتيته ،إ يتيتا اسيتيتتحب الفديتيتل ، فقيتيتاذ:الرســالةالصيتيترييف يف شيتيترح قيتوذ الشيتيتافعي: "وأستحسيتيتن يف املتعيتيتة" أوضيتيتحه  ( 2)

  .القدا  باالستحسان فأما أن يستحب الكرم والزيادة فال ينكر
. ولقيتد حبنيتت 1/391 ،31ص مرجيتع سيتابق، ،الفقـه فـي أصـول البحـر المحـيط ،أبو عبد ا  حممد بن بن هبادرالزركشي،   ( 3)

 عن قوذ اإلمام الشافعي يف كتبه األصلّية: األم، اإلمال ، خمتصر املزي، فلم أجده.
 319، ص61، صمرجع سابق ،اعتبارات المآالت ومراعاة نتائج التصرفاتانظر: السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،   ( 1)
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 االستحساع باعتبار المآالت:  ارتباط
ذ االسيتيتيتتننانية اليتيتيت  تسيتيتيتتلزم اجتهيتيتيتاد حيقيتيتيتق املقاصيتيتيتد الشيتيتيترعية، إن قاعيتيتيتدة  االستحسيتيتيتان تعيتيتيتاش األحيتيتيتوا

بً ال ايات املقصوده شرعاث وبً وسانلها من األحكام والتكيتاليف، باالجتهيتاد الفقهيتي  التوافقوحتقيق 
 لتحقيق العدالة ومصلحة املكلفً.

املفاسيتيتيتد  ودفيتيتيتع ملصيتيتيتاو العبيتيتيتادحفظيتيتيتاث ، راعتيتيتيته الشيتيتيتريعة اإلسيتيتيتالميةستحسيتيتيتان كمسيتيتيتلك أسيتيتيتتنناني فاال
: "اعليتيتم أّن ا  شيتيتر  لعبيتيتاده السيتيتعي يف حتصيتيتيل مصيتيتاو -رمحيتيته ا -، قيتيتاذ العيتيتز بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم عيتيتنهم

عاجليتيتة واجليتيته؛ جتميتيتع كيتيتل قاعيتيتدة منهيتيتا عليتيتة واحيتيتدة، مث اسيتيتتنىن منهيتيتا ميتيتا يف مالبسيتيتته مشيتيتقة شيتيتديدة؛ أو 
أو يف أحيتيتيتدها  مفسيتيتيتدة تيتيتيترب عليتيتيتى تليتيتيتك املصيتيتيتاو، وكيتيتيتذلك شيتيتيتر   يتيتيتم السيتيتيتعي يف در مفاسيتيتيتد يف اليتيتيتدارين

جتمع كل قاعدة منها علة واحدة، مث اسيتتننى منهيتا ميتا يف اجتنابيته مشيتقة شيتديدة أو مصيتلحة تيترب عليتى 
تلك املفاسد، وكل ذلك رمحة بعباده، ونظر  م ورفق؛ ويعرب عن ذليتك كليته مبيتا خيتالف القييتاس، وذليتك 

 .(1)جار  يف العبادات واملعاوضات وسانر الّتصرفّات"
يراعيتيتيتي امليتيتيت ذ املتوقيتيتيتع يف أي مسيتيتيتألة بالتيسيتيتيتري وعيتيتيتدم املشيتيتيتقة، وحتقييتيتيتق االستحسيتيتيتان وهيتيتيتو ميتيتيتا يعيتيتيت  أن 

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 

اس بيتيترنزاذ أحكيتيتام ال تتناسيتيتب أقديتيتها ميتيتع امليتيت الت املتوقعيتيتة، فتقيتيتع املشيتقة واحليتيترج وهيتيتو ميتيتا يتعيتيتارض القييت
       .(2)مع املقاصد وال ايات ال  استهدفها الشار 

 قاعدة سد الذرائع : 
وميكن الرجو  إىل ما سبق اإلشارة إليه يف سد الذرانع، وذلك باعتبار أن سد الذرانع أحد القواعيتد 

 .(3)رعت من قاعدة اعتبار امل ذ، وذلك لعدم التكرارال  تف
 

                                                           
 .2/132، 61، صمرجع سابق ،قواعد األحكام في مصالح األنام، د عز الدين عبد العزيزأبو حممالعز بن عبد السالم،   ( 1)
 .311، ص61،صمرجع سابق، اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفاتانظر: السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،  ( 2)
 .61، صميكن الرجو  يف ذلك بالتفصيل إىل املبحث األوذ من الفصل األوذ يف الباب الناي ( 3)
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 المآالت: مبدأ اعتبارارتباط الذرائع ب
تتفر  قاعدة الذرانع من أصل امل الت، وذلك حبفاظها على املصاو املعتربة يف حاذ إذا ترتب عليتى 

االصيتلية. وهيتو  إجرا  القواعد الشيترعية إىل رجحيتان املفاسيتد واألضيترار عليتى املصيتاو امليترادة ميتن األحكيتام
ميتيتا مينيتيتل دور إجرانيتيتي لقاعيتيتدة اليتيتذرانع يف تكيييتيتف واقيتيتع املسيتيتألة ميتيتن خيتيتالذ النظيتيتر إىل املالبسيتيتات الطارنيتيتة 

 ودة أانا  تشريع األحكام األصلية.والعواض املقارنة للنوازذ يف وقت   تكن موج
ن فيما نيُتآَّ علييته وهو ما ال ينحصر اجتهاده يف نطاق املصاو املرسلة واملناسبات املعقولة، بل يكو 

إذا أدى تطبيقيته إىل ميتيت الت يقيتيتع هبيتيتا الديترر، ريتيتا يعيتيت  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 

بصراث منهيتا مبيتا سيتوف يفديتي إلييته ؛ وذلك العتبار الظروف ال  كانت قانمة يف ذلك الوقت وت(1)السرقة
إجيتيتيترا  احلكيتيتيتم الشيتيتيترعي املتمنيتيتيتل يف إقاميتيتيتة احليتيتيتد عليتيتيتى الرعييتيتيتة ميتيتيتن اضيتيتيترار يف امليتيتيت ذ يف حيتيتيتاذ إهيتيتيتاذ تليتيتيتك 

  املالبسات والظروف. 
اليتيت  ينيتيتتج عنهيتيتا  املتوقعيتيتة بامليتيت الت -سيتيتد اليتيتذرانع–وهيتيتو ميتيتا يعيتيترب عيتيتن مديتيتمون وارتبيتيتاط هيتيتذه القاعيتيتدة 

قاصيتيتد املرجيتيتوة. واليتيت  تعتيتيترب منيتيتاط املصيتيتاو املعتيتيتربة واليتيتذي يتطليتيتب امل ريتيتا يتعيتيتارض ميتيتع ؛الديتيترر واملفسيتيتدة
يرتتيتب علييته إخيتالذ واصيتطدام باملقاصيتد اليت  راعهيتا العمل عليتى سيتد كيتل السيتبل املؤدييتة إىل أي تصيترف 

 .(2)الشار   احلكيم من خالذ النظر إىل تلك النتانج املرتتبة وهو ما مينل جاذ ارتباط الذرانع بامل الت
  يل: الحقاعدة 

ميتن الّتحيتّوذ؛ تقيتوذ: حيتاَذ حييتوُذ. ومعناهيتا يف األصيتل: احليتذُق  ،عع حيليتة   :احليلُ  الحيل في اللغة:
 . (3)يف تدبري األمور، وهو تقليب الفكر حا يهتدي إىل املقصود

                                                           
 .11/212، 32، صمرجع سابق، مصنف عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن هامانظر: الصنعاي،  ( 1)
 .261، ص61مرجع سابق،ص، اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفاتانظر: السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،  ( 2)
 .11/121مادة: )حوذ(، ، 13ص، ، مرجع سابقلساع العرب ،حممد بن مكرم بن على ابن منظور، ( 3)
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عرفها اإلمام الشاط، بقوله: "حقيقتها املشهورة: تقدُو عمل ظاهر اجليتواز  الحيل في االصطالح:
   .(1)وحتويله يف الظاهر إىل حكم اخر" ،شرعيإلبطاذ حكم 

 التالي:  كموقف الفقهاء تجاه التحيل   كاعوقد  
قيتع بيتً هيتؤال  و على إنكار التحيل والربا ة من أهله، وإ ا التباين اليتذي  عهور الفقها  مّتفقون نّ إ 

وإن ميتيتيتا وقيتيتيتع ميتيتيتن والفقهيتيتيتا  كيتيتيتان يف إابيتيتيتات املنيتيتيتاط اليتيتيتذي تتحقيتيتيتق بيتيتيته املناقديتيتيتة لقصيتيتيتد الشيتيتيتار ،  ،العلميتيتيتا 
  . (2)تصرفات احاد الفقها  ال جيوز نسبتها إىل املذهب نفسه

 :التاليفي إجراء قاعدة الحيل على النحو  هموتمثلت مواقف
كيتأيب يوسيتف يف فتيتواه،   اسيتتناداث إىل فتيتوى بعيتض فقهيتانهمفقد تبنوا إعاالث أصل التحييتل،  األحناف:

م ميتيتع ذليتيتك كيتيتانوا شيتيتديدي احليتيترص يف إنكيتيتار احلييتيتل اليتيت  إال أءيتيت، (3)فليتيتم يكيتيتره احليليتيتة يف إسيتيتقاط الشيتيتفعة
يرتتيتيتيتب عليهيتيتيتيتا هيتيتيتيتدم ملقاصيتيتيتيتد الشيتيتيتيتريعة، ويبقيتيتيتيتى تسيتيتيتيتوي هم لبعديتيتيتيتها ميتيتيتيتن بيتيتيتيتاب التيتيتيتيتدبري وحسيتيتيتيتن التصيتيتيتيترف 

 .خلآ من كل قبيل متفق على بطالنهوالت
؛ حييتيتث قيتيتاذ: "وحييتيترم التّسيتيتاهل يف الفتيتيتوى، -رمحيتيته ا –ويظهيتيتر ذليتيتك يف قيتيتوذ زييتيتن اليتيتدين ابيتيتن جنيتيتيم 

رمحيته –، وكذلك السرخسي، حييتث قيتاذ (1)احليل إن فسدت األغراض، وسؤاذ من ُعرف بذلك" واتّبا 
: "فاحلاصل أن ما يتخلآ به الرجل من احلرام، أو يتوصل بيته إىل احليتالذ ميتن احلييتل فهيتو حسيتن؛ -ا 

وإ ا يكره ذلك أن حيتيتاذ يف حيتق لرجيتل حيتا يبطليته، أو يف باطيتل حيتا ميّوهيته، أو يف حيتّق حيتا ييتدخل 
 . (5)ه شبهة"في

فقيتيتاذ القيتيترط، يف تفسيتيتريه: : فقيتيتد ذهبيتيتوا إىل بطيتيتالن التحييتيتل وتقبيحيتيته واإلنكيتيتار عليتيتى أهليتيته، المالكيــة
"وميتيتا أجيتيتازه الفقهيتيتا  ميتيتن تصيتيترف صيتيتاحب امليتيتاذ يف ماليتيته قيتيترب حليتيتوذ احليتيتوذ؛ إ يتيتا هيتيتو ميتيتا   ييتيترد بيتيتذلك 

                                                           
 .1/211، 12ص  ،مرجع سابق، الموافقاتالشاط،، إبراهيم بن موسى بن حممد،  ( 1)
 .235ص ،املرجع السابق، اعتبار المآالت ومراعاة نتائج...انظر: السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،  ( 2)
ــة شــ، أبيتيتو حمميتيتد حمميتيتود بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن موسيتيتىانظيتيتر: العييتيت ،  ( 3) ــةالبناي هيتيتيت، 1121بيتيتريوت، -، دار الكتيتيتب العلمييتيتة1، طرح الهداي

11/323 . 
 . 6/291، 32، صمرجع سابق، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممدابن جنيم،  ( 1)
 . 31/333، 92ص مرجع سابق،، المبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهلالسرخسي،  ( 5)
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ن فر من صيتيام رمديتان ا رب من الزكاة، وما نوى ذلك فاإلمث، عنه غري ساقط، وا  حسيبه، وهو كم
قيتاذ الشيتاط،: "التحييتل عليتى األحكيتام الشيترعية باطيتل  عليتى اجلمليتة نظيتراث ، كميتا (1)قبل روية ا يتالذ بييتوم"

 . (2)إىل امل ذ"
-منل ما ذهب إليه عهور العلما ، قاذ اإلمام ال يتزايل فقد ذهبوا إىل عدم جواز التحيل الشافعية:

اعدة أّن الصفقة مهما اشيتتملت عليتى ميتاذ الرّبيتا ميتن اجليتانبً : "قاعدة مّد ع وة: وضبط الق-رمحه ا 
رغم جتوزيهم لبعديتها يف احليتاالت وذلك ، (3)واختلف اجلنق من اجلانبً أو من أحدها؛ فالبيع باطل"

  .، وال تشتمل على قصد رنو أو ضرر ال  ال يرتتب عليها فساد
سيتاهل يف فتيتيتواه، وميتيتن عيترف بيتيتذلك   جييتيتز وال جييتوز للمفيتيت  أن يتوجيليتي ذليتيتك قيتوذ اإلميتيتام النيتيتووي: "

أن يستفا، وتساهله قد يكون بأن ال يتنبت ويسر  باجلواب قبل استيفا  الفكر والنظر، فرن تقيتدمت 
معرفتيتيته باملسيتيتئوذ عنيتيته، فيتيتال بيتيتأس باإلسيتيترا ، وعليتيتى هيتيتذا حيميتيتل ميتيتا نقيتيتل عيتيتن املاضيتيتً ميتيتن املسيتيتارعة، وقيتيتد 

 احلييتيتل اةرميتيتة املكروهيتيتة، والتمسيتيتك بالشيتيتبهة طلبيتيتاث يكيتيتون تسيتيتاهله بيتيتأن حتمليتيته أغيتيتراض فاسيتيتدة عليتيتى تتبيتيتع 
وأميتيتا إذا ، م ضيتره، وميتن فعيتيتل هيتذا فيتال وايتوق بيتهللرتخيتيآ عليتى ميتن ييتروم نفعيته، أو الت ليتيتيظ عليتى ميتن ييترو 

صل قصيتده، فاحتسيتب يف طليتب حيليتة ال شيتبهة فيهيتا، وال جتيتر إىل مفسيتدة، ليتيخلآ هبيتا املسيتتف  ميتن 
   .(1)"عن بعض السلف من هذا ما جا وريطة ميً وحنوها، فذلك حسن، وعله حيمل 

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

                                                           
 . 9/233، 53ص ،مرجع سابق، الجامع ألحكام القرآع، حممد بن أمحد بن أيب بكرأبو عبد ا  القرط،  ( 1)
 .1/212، 12ص ،مرجع سابق، الموافقاتالشاط،، أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن حممد،  ( 2)
القيتيتاهرة،  –م ، دار السيتيتال1، بتحقييتيتق: أمحيتيتد حمميتيتود إبيتيتراهيم، حمميتيتد حمميتيتد تيتيتامر، طالوســيط، أبيتيتو حاميتيتد حمميتيتد بيتيتن حمميتيتدال يتيتزايل، ( 3)

   .3/52هيت، 1113
ــين، أبيتيتو زكرييتيتا حمييتيتي اليتيتدين حييتيتىي بيتيتن شيتيترفالنيتيتووي،   ( 1) ، املكتيتيتب 3، بتحقييتيتق: زهيتيتري شيتيتاويش، طروضــة الطــالبين وعمــدة المفت

 .11/111هيت، 1112بريوت،  –اإلسالمي 
نخيتيتل خييتيترج ميتيتن النيتيتوى، وقييتيتل كيتيتل ليتيتون ميتيتن النخيتيتل ال يعيتيترف امسيتيته فهيتيتو عيتيتع. يقيتيتاذ: قيتيتد كنيتيتر اجلميتيتع يف أرض فيتيتالن لمتيتيتر جنييتيتب:   ( 5)

، مرجع سابق لساع العرب،ابن منظور، حممد بن مكرم،  اجلمع متر خمتلط من أنوا  متفرقة وليق مرغوبا فيه وما خيلط إال لردا ته.
 .2/59 مادة: )عع(، ،13ص
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ال تفعل، بع اجلمع بالدراهم، مث )اة، فقاذ: رسوذ ا ، إنا لنأخذ الصا  من هذا بالصاعً، بالنال
قد أوضل للرجل الذي استخدم يف بيعه  فيتدل من احلديث أن الرسوذ  .(1)(ابتع بالدراهم جنيبا

 يف بيعه. اث اخر مشروع اث وجهاث غري مشرو  وجه
نر ، يداف إىل ذلك أءم كانوا أكذهبوا يف النظر إىل احليل ما ذهب إليه املالكية الحنابلة:

وسانل التالعب يف التصرفات، ولقد قاذ لو  ،املديقً ملنافذ احليل ال  يرتتب عليها إسقاط للحقوق
وقاذ ابن . (2)محد أّن احليل كّلها باطلة"أ: "ابت من مذهب -رمحه ا -يف ذلك ابن قدامة املقدسي 

   .(3)ليق من مسالك االجتهاد" ،:"القوذ بتحرو احليل قطعيّ -رمحه ا -تيمية 
 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 الشيتيتريعة اليتيت  ال جييتيتوز هيتيتدمها؛ أّن املقاصيتد واالعتقيتيتادات معتيتيتربة يف الّتصيتيترفات والعبيتيتارات؛  

والعبيتيتيتادات، فالقصيتيتيتد والّنييتيتيتة واالعتقيتيتيتاد جيعيتيتيتل الشيتيتيتي  حيتيتيتالالث أو حراميتيتيتاث، كميتيتيتا هيتيتيتي معتيتيتيتربة يف الّتقرّبيتيتيتات 
وصيتيتيتيتحيحاث أو فاسيتيتيتيتداث، وطاعيتيتيتيتةث أو حمّرميتيتيتيتة، كميتيتيتيتا أّن القصيتيتيتيتد يف العبيتيتيتيتادة جيعلهيتيتيتيتا واجبيتيتيتيتة أو مسيتيتيتيتتحبة، أو 

 .(1) صحيحة، أو فاسدة"
ييتيتيتة سيتيتيتاس االحتييتيتيتاذ عليتيتيتى األحكيتيتيتام الشيتيتيترعية للوصيتيتيتوذ إىل غاأمفهيتيتيتوم احلييتيتيتل يقيتيتيتوم عليتيتيتى ريتيتيتا يعيتيتيت  أن 

أو إسيتيتقاط واجيتيتب أو أهيتيتدار احلقيتيتوق سيتيتوا  كانيتيتت عاميتيتة أو السيتيتتحالذ حميتيترم  متوقعيتيتة؛ فاسيتيتدة وأرنوعيتيتة 
خاصيتيتة، بسيتيتلوك أفعيتيتاذ مشيتيتروعة يف ظاهرهيتيتا، ولكنهيتيتا دفيتيتي ورانهيتيتا إرادة فاسيتيتدة يرتتيتيتب فيهيتيتا امليتيتاذ عليتيتى 

                                                           
ذ النيتيت، عليتيتى أهيتيتل ، بيتيتاب اسيتيتتعما23ص ،مرجيتيتع سيتيتابق ،صــحيح البخــاري ،حمميتيتد بيتيتن إمساعييتيتلالبخيتيتاري، أبيتيتو عبيتيتدا   أخرجيتيته  ( 1)

 .1211، حديث رقم: 5/111خيرب، 
حتقييتق: حمميتد ، المغني مع الشرح الكبيـر، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد، و عبد ا  بن أمحد بن حممدابن قدامة، أبو حممد،  ( 2)

 .1/211 هيت1313، مطبعة املنار ومكتبتها، 2رشيد رضا، ط
 ،53ص ،مرجيتيتع سيتيتابق، بيــاع الــدليل علــى بطــالع التحليــل ،ليتيتيم بيتيتن عبيتيتد السيتيتالمأمحيتيتد بيتيتن عبيتيتد احلأبيتيتو العبيتيتاس، ابيتيتن تيمييتيتة،  ( 3)

 .  212ص
 .3/111، 36ص، مرجع سابق، إعالم الموقعينحممد بن أيب بكر أيوب، ابن القيم،  ( 1)
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خيتالذ  تليتك هدم املقاصيتد الشيترعية اليت  اسيتتهدفها الشيتار . وهيتو ميتا يظهيتر ارتبيتاط احلييتل بامليت الت ميتن 
    .(1)اإلرادة الفاسدة وامل ذ املمنل يف املفسدة املتوقعة املرتتبة عليها

  :قاعدة مراعاة الخالف 
 مراعاة الخالف لغة: 

، ةافظة واإلبقا  على الشي ، وتطلق أيدا على املناظرة واملراقبة. ولتأمل الفعل وإعمالها المراعاة:
، والحظه حمسنا إليه،ويقاذ أيدا: راعيت فالنا مراعاة إذا يقاذ: راعى األمر أي نظر إىل أين يصري

  .(2)راقبته وتأملت فعله
 للشي ، واحلفظ املراقبة: أو ما ،معنيً علىيف استعما ا الل وي  وتدور ،رعى مادة املراعاة وأصل

 . (3)الرجو : واانيهما
 . (1)يف حاله أو فعله" "أن يأخذ كل واحد طريقثا غري طريق اآلخر أما االاتالف والمخالفة:

 مراعاة االاتالف في االصطالح: 
: "هو إعطا  كل واحد من الدليلً باآل  (5)ابن القباب ا، فلقد عرفه ا عدة تعريفات تورد

إعماذ دليل اخلصم يف الزم مدلوله الذي أعمل يف نقيده دليل ": بأنّه رفه ابن عرفةوعّ  .(6)حكمه"
  . (1)اخر"

                                                           
 .222، ص61مرجع سابق،ص، اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفاتانظر: السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،  ( 1)
 .11/325، (رعى) :، مادة13ص ،مرجع سابق لساع العرب،، حممد بن مكرم ابن منظور،انظر:  ( 2)
 .2/112 مادة: )رعى(، 13ص ،مرجع سابق، معجم مقاييس اللغة، أبو احلسً، أمحد بن فارس بن زكريا، ابن فارسانظر:  ( 3)
، بتحقييتق: حمميتد عليتي ييز فـي لطـائف الكتـاب العزيـزبصائر  وي التم، بو طاهر حممد بن يعقوب بن حممدالفريوز ابادي، أ ( 1)

 .2/562هيت، 1116جلنة إحيا  الرتاث،  -الن ار، د.ط، اجمللق األعلى للشؤون اإلسالمية
أمحد بن قاسم بن عبد الرمحن اجلذامي الفاسي، أبو العبيتاس الشيتهري بالقبيتاب: فقييته ميتالكي، قيتاض. موليتده ووفاتيته بفيتاس.  هو  ( 5)

انظر: الزركلي، خري الدين بن حممود  .ه339ا  جببل الفتل مث اعتزذ وعكف على التدريق والفتيا. وتويف سنة: ويل الفتوى، والقد
 .1/193، 13، صمرجع سابق ،األعالم بن حممد،

بتحقييتيتق: حمميتيتد ح يتيتي، د.ط، وزارة األوقيتيتاف والشيتيتؤون  ،المعيــار المعــرب، أبيتيتو العبيتيتاس أمحيتيتد بيتيتن حييتيتىي بيتيتن حمميتيتدالونشريسيتيتي،  ( 6)
  .6/322هيت، 1111مية للمملكة امل ربية، اإلسال
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 في إجراء مراعاة الخالف كالتالي:  وكاع موقف الفقهاء
إّن اجتهادات الفقها  واألنمة دلت على أن املذاهب األربعة قد أخذت هبذه القاعدة وعوليتت عليهيتا: 

 .  (2)املالكية والشافعية، مث احلنفية واحلنابلة
 في إجراء قاعدة مراعاة االاالف على النحو الّتالي: همتمثلت مواقفو 
إىل عيتيتدم إنكيتيتار هيتيتذا األصيتيتل بشيتيتكل مطليتيتق، فقيتيتد ذهيتيتب فرييتيتق ميتيتنهم إىل ذهيتيتب األحنيتيتاف حنــاف: األ

فقيتيتاذ: امليتيتال عليتيتي القيتيتاري صيتيترح التطبييتيتق اجليتيتز  األوذ ميتيتن هيتيتذه القاعيتيتدة وهيتيتو اخليتيتروج ميتيتن اخليتيتالف، كميتيتا 
 . (3)""يستحب يف مذهبنا اخلروج من اخلالف؛ فرنه احتياط يف الدين

عيتيتيتاة اخليتيتيتالف، فقيتيتيتاذ: "مطليتيتيتب يف نيتيتيتدب باسيتيتيتتحباب مرا  حاشـــيتهوكيتيتيتذلك ميتيتيتا أكيتيتيتده ابيتيتيتن عابيتيتيتدين يف )
 . (1)"مذهبه مكروه يرتكب   إذامراعاة اخلالف 

منهيتيتا: ميتيتق اليتيتذكر، وميتيتق امليتيترأة،  ،نقيتيتل ابيتيتن جنيتيتيم اسيتيتتحباب مراعيتيتاة اخليتيتالف يف كنيتيتري ميتيتن املسيتيتانلولقيتيتد 
 . (5)، مع أن املذهب عندهم عدم اإلعادةزور؛ فيعاد هبا الوضو  استحباباث اجلوأكل حلم 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
، دار 1بتحقيق: حممد عبد القادر شاهً، ط ،البهجة في شرح التحفة  ،احلسن علي بن عبد السالم بن علي وأبالتسويل،  ( 1)

  وقد وقفت على تعريفه من كتبه، فلم أجده، فنقلته من هذه املصدر.(. 1/21ه، )1112بريوت،  -الكتب العلمية، لبنان
 .323ص ،61ص ،مرجع سابق، اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفاتانظر: السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،  ( 2)
لبنيتيتان،  –، دار الفكيتر، بيتريوت 1ط، مرقــاة المفـاتيح شـرح مشـكاة المصـابيح عليتي بيتن سيتلطان حمميتد، القيتاري، أبيتو احلسيتن  ( 3)

 .2/111هيت، 1122
 . 1/113، 63ص مرجع سابق،، رد المحتار على الدر المختار عمر،حممد أمً بن ابن عابدين،   ( 1)
، دار الكتيتيتب 1، طغمــز عيــوع البصــائر فــي شــرح األشــباه والنظــائر مكيتيتي،أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتد انظيتيتر: احلميتيتوي، أبيتيتو العبيتيتاس،   ( 5)

 .2/11هيت، 1115العلمية، 
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  ية:المالك
من أصو م التشريعية، ال  اعتمدوا عليها يف بنيتا   ذكر عاعة من كبار هذا املذهب أنه يعترب أصالث 

وهيتو أحيتد أبنيتا  هيتذا امليتذهب: "وهيتو أصيتل يف ميتذهب  -رمحيته ا -، قاذ الشيتاط، الكنري من مسانلهم
 .  (1)مالك ينب  عليه مسانل كنرية"

خ امليتذهب قوليته: "وميتن االستحسيتان مراعيتاة اخليتالف، قل عن أصبغ بن الفيترج وهيتو ميتن كبيتار شيتيو ون
 أحيتد ت يتري و  اليسيترية، الن اسيتة فييته حليتت إذا اليسيتري امليتا  إن :قيتو م ذليتك منوهو أصل يف املذهب، 

 ميتن لقيتوذ مراعيتاة ؛الوقيتت يف إال يعيتد   وصيتلى بيته، توضيتأ فيترن ويرتكيته، ويتيتيمم بيته يتوضأ ال إنه أوصافه
 . (2)"بتدا ا به الوضو  ويبيل طاهرا، راه

  الشافعية:
ميتيتن أنمتيتيته قيتيتد أخيتيتذوا بقاعيتيتدة مراعيتيتاة اخليتيتالف يف بنيتيتا   اث نيتيتآ عاعيتيتة ميتيتن فقهيتيتا  هيتيتذا امليتيتذهب أن كنيتيتري 

"أن اخليتروج ونقل العز بن عبيتد السيتالم عيتن بعيتض أكيتابر الشيتافعية:  مسانلهم، و  ينكروه على إطالقه،
بالقاعيتيتيتدة عليتيتيتى إطالقهيتيتيتا، وإّ يتيتيتا لكيتيتيتن مليتيتيتا يأخيتيتيتذوا  ،(3)"ميتيتيتن اخليتيتيتالف حييتيتيتث وقيتيتيتع أفديتيتيتل ميتيتيتن التيتيتيتورط فييتيتيته

 ييتيتيتؤدي ال أن: أحيتيتيتدها بشيتيتيترطً بيتيتيتل ،مطلقيتيتيتاث  أوىل اخليتيتيتالف ميتيتيتن اخليتيتيتروج ليتيتيتيق: جيتيتيتا  يف ذليتيتيتكبديتيتوابط، 
 أن، والشرط النيتاي: ذلك حنو أو مكروه أمر اقتحام أو اابتة سنة ترك من شرعي حمذور إىل منه اخلروج
 ال ،والسيتقطات ا فيتوات ميتن دوداث معيت كيتان الشيتر  مأخيتذ عيتن ونيتأى ضيتعف فيترن اخليتالف، مدرك يقوى
أنيتيته يسيتيتن غسيتيتل امليتيت  ميتيتن اليتيت  وردت  يتيتذه القاعيتيتدة عنيتيتدهم: وميتيتن األمنليتيتة ، (1)اجملتهيتيتدات اخلالفييتيتات ميتيتن

                                                           
السيتيتيتيتعودية،  –، دار ابيتيتيتن عفيتيتيتان 1 يتيتيتيتاليل، ط، بتحقييتيتيتق: سيتيتيتيتليم بيتيتيتن عييتيتيتد ااالعتصــــام ،إبيتيتيتراهيم بيتيتيتن موسيتيتيتيتى بيتيتيتن حمميتيتيتدالشيتيتيتاط،، ( 1)

  .2/616هيت، 1112
، دار ال رب اإلسالمي، 2، بتحقيق: حممد ح ي واخرون، طالبياع والتحصيل، حممد بن أمحد بن رشد ،أبو الوليدالقرط،،  ( 2)

 .1/153هيت، 1112لبنان،  –بريوت 
 . 1/253، 61ص مرجع سابق، ،األحكام في مصالح األنام قواعد ،أبو حممد عز الدين عبد العزيزالعز بن عبد السالم،  ( 3)
 . 1/112، 63ص مرجع سابق،، األشباه والنظائر الدين، تقي بن الوهاب عبد الدين السبكي، تاج انظر:  ( 1)
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، مع احلكم بأن غسله أفديتل، لكيتن ذهيتب فركه إذا كان يابساث  ، واالقتصار علىالنوب حاذ كونه رطباث 
مراعيتيتاة للخيتيتالف،  ؛بيتيتال تفرييتيتق أم يابسيتيتاث  طبيتيتاث ، سيتيتوا  أكيتيتان ر بعيتيتض ميتيتنهم إىل أن ال سيتيتل مسيتيتنون مطلقيتيتاث 

  . (1)منه وخروجاث 
 : الحنابلة

يف  -رمحه ا -اإلمام أمحد  ما يدذ على اعتبارهم خلالفات العلما  املتقدمً، وور  يف مذهبهم ورد
 من الوضو  يرى حنبل نب أمحد اإلمام  وكانورا ذكر يف ذلك: " ،(2)املسانل اخلالفية يف الفرو 

 ؟ خلفه تصلي هل يتوضأ و  ، الدم منه خرج قد اإلمام كان  فرن:  له فقيل ،واحل امة افالرع
 .   (3)"املسيب بن وسعيد مالك اإلمام خلف أصلي ال  كيف:  فقاذ

وإن نقطة  -مراعاة اخلالف –ويتدل لنا أن خمتلف األنمة والفقها  قد أخذوا هبذا األصل 
فيه دون شروط فيه  ذا األخذ وحدوده؛ فمنهم من توسعيف مقدار ه متمنّلةاالختالف بينهم 

ومنهم من عمل به ابتدا ث  باخلروج منه، ومنهم من عمل به ابتدا  ، اث شروطللعمل به وضعوا ن و واخر 
 وانتها ث. وحمصلة األمر أنه أصل معترب أخذ به األنمة والفقها  من خمتلف املذاهب وعملوا به.

 وبًء  واضل امل الت فقه أن ذلك قبل الشرعية النصوص ومن ا،هن الفقها  كالم من الواضل ومن
 .غانباث  الفقه هذا ظل هذا ومع به، ومهتم ومؤصل
 الخالف بمبدأ اعتبار المآالت:قاعدة مراعاة ارتباط 

–يظهر ارتباط هذه القاعدة مببدأ اعتبار امل الت من خالذ ال اية ال  تسعى إليها هذه القاعدة 
فاجملتهد وفق   تاليف ااار املفسدة املتوقعة ال  ترتتب على حكم أو اجتهاد فقيه.يف -مراعاة اخلالف

                                                           
هيت، 1353، املكتبة الت ارية الكربى مبصر، د.ط، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،أمحد بن حممد بن عليا يتمي،  انظر:  ( 1)
1/292 . 
 .325، ص 61صمرجع سابق،، اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفاتانظر: السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،   ( 2)
 .1/335، بتحقيق: سيد سابق، د.ط، دار الكتب احلدينة، القاهرة، حجة ا  البالغةالدهلوي، امحد بن عبد الرحيم،   ( 3)
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للمقاصد إجرا  هذه القاعدة يعدذ عن اجتهاده ويعمل مبقتدى اجتهاد غريه ملا يف ذلك حتقيق 
 الشرعية املمنلة يف جلب املصاو ودر  املفاسد املتوقعة وال  يفرضها واقع احلاذ. 

يّاث بالنظر لقوذ املخالف، وإن كان ضعيفاث يف أصل الّنظر؛ لكن ملّا وقع األمر على ويعرب عنه: "شرع
وذلك ال يع  طرحه الجتهاده بالكلية؛ وإ ا يكون الواقع تطلب منه ، (1)مقتداه ُروعيت املصلحة"

 . (2)أخذ اجتهاد غريه يف مسألة ما ألسباب ترجل ذلك
 
 

                                                           
 .1/151از هامش  املوافقات للشيخ در   ( 1)
 .332، ص61، صمرجع سابقت، ومراعاة نتائج التصرفا تاعتبار المآالانظر، السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،   ( 2)
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 المبحث الثاني
  مآالت بفقه التوقعوجه ارتباط اعتبار ال 

تصرف امل ذ يف معناه أن جيتهد الفقيه أو اجملتهد يف توقع النتانج أو التصرفات املرتتبة على اعتبار  
، وعليه ينزذ فيه احلكم اث املكلفً لنهج الفعل، فرذا كان الفعل على ءج العادة كان م له موافق

فهنا جيب معينة،   وألحواذلظروف عادة لل اث الشرعي، أما يف حالة ما إذا كان م ذ الفعل خمالف
مراعياث ظروف وأحواذ  ،االعتبار برنزاذ احلكم املناسب الذي يناسب هذا الت ري الذي حلق مب ذ الفعل

 وحمققاث ملقصد الشار  ومراده.  ،املكلفً
 ،يهرنلة يف النتانج املرتتبة عل ،وبالتايل جند أن جاذ م الت األفعاذ ينصرف إىل مستقبل الفعل

ودورها يف إنزاذ احلكم الشرعي الذي يوانم هذا الت ري الذي خرج عن نطاق العادة اجلارية، والذي 
كالظروف الزمانية واملكانية والعواند اجلارية والسنن االجتماعية، ،  يرتبط يف تطبيقه مبت ريات عدة

 صرفات املستقبلية. والذي على أساسه يبىن احلكم الشرعي القانم على نتانج تلك األفعاذ أو الت
فالتحرو والتحليل للتصرف أو الفعل متوقف  .(1)وجا  يف ذلك: "واألشيا  إ ا حتل وحترم مب الفا"

إىل ما سيؤوذ إليه هذا، فتكون حرمته إذا خالف م ذ الفعل مقاصد التشريع، ويكون حالله إذا ما 
  وافقه.

ذي ينصرف حنو مستقبل األفعاذ والتصرفات وهنا يظهر وجه االرتباط بً امل الت وفقه التوقع ال
ودور اجملتهد فيه برنزاذ حكم شرعي يتناسب  ،البعيد ميف الزمن القريب أأكان سوا   ،املتوقع حدواها

ال  يظهر دورها يف  وتطور ظروف الزمان واملكان ،وجريات األمور ،واألحواذ ،مع مت ريات الواقع
  ت ري م الت األفعاذ.
سوا  القريبة  ،لذا يعترب اعتبار امل الت أحد أسباب الدبط لطرق فقه التوقعات"وذكر يف ذلك: 

دا  واإلدال ، وصالت وال  ال ينقطع صلتها بالواقع حيلة األسباب وعالقات اإلف ،الوقو  أو البعيدة
  .(2)"، وهذا يعترب وجه من وجوه فقه التوقع، ومقطع من مقاطعه، ودرب من دروبهنتما التأاري واال

                                                           
  .3/566 ،12ص مرجع سابق،، الموافقاتإبراهيم بن موسى بن حممد، أبو إسحاق، الشاط،،   ( 1)
، الشبكة العنكبوتية، بالنظر في المآل وفقه الواقع دراسة تأصيليةفقه التوقع، مفهومه وعالقته انظر:  الزنكي، جنم الدين،  ( 2)

 https://www.youtube.com/watch?v=bjPLhr7Mp8U            .    1/2/2111بتاريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=bjPLhr7Mp8U


 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
111 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

عليتى  -عيتز وجيتل-كيتذلك ميتا ورد يف كتيتاب ا    .(1)ومؤصالث له عن ذلك االرتباطيعرب ولقد جا  ما 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )قيتيتاذ تعيتيتاىل:   ،سيتيتبيل املنيتيتاذ ال احلصيتيتر

 .(2)  (ں ڻ ڻ ڻ ڻ
من األمور اةظيتورة يف الشيتر  قطعيتاث االعتيتدا ، لكننيتا جنيتد وفيتق ميتا جيتا  يف سيتياق اآلييتة السيتابقة ميتن ف
فعليتيته  -علييتيته السيتيتالم-وإنكيتيتار سيتيتيدنا موسيتيتى ميتيتن خيتيترق السيتيتفينة،  -علييتيته السيتيتالم-ام سيتيتيدنا اخلديتيتر قييتيت

هيتيتذا االعتيتيتدا  املمنيتيتل يف خيتيترق السيتيتفينة وإحيتيتداث عييتيتيتب هبيتيتا، كيتيتان بيتيته مفسيتيتدة وهيتيتو ظيتيتاهر هيتيتيتذا فهيتيتذا، 
وهيتو وجيتود  ،التصرف، ولكن بيتالنظر إىل ميت ذ الفعيتل والنتيتانج املرتتبيتة علييته كيتان فييته دفيتع مفسيتدة أعظيتم

اليتيتك ظيتيتا  كيتيتان ي تصيتيتب كيتيتل سيتيتفينة سيتيتليمة ميتيتن أصيتيتحاهبا، فكانيتيتت مفسيتيتدة اخليتيترق أقيتيتل ميتيتن مفسيتيتدة م
 االغتصاب للسفينة بالكامل. 

وهيتيتو ال يتعيتيتارض ميتيتع مقتديتيتيات الشيتيتريعة وجرياءيتيتا بارتكيتيتاب مفسيتيتدة أقيتيتل أميتيتام دفيتيتع مفسيتيتدة أعظيتيتم، 
يف طياتيتيته مفسيتيتدة  اليتيتذي حيميتيتل ،سيتيتبباث يف إباحيتيتة هيتيتذا الفعيتيتل املتوقيتيتع حدوايتيته فكيتيتان ميتيت ذ ونتي يتيتة الفعيتيتل

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 
واسيتيتتعماذ وسيتيتانل اسيتيتتنباطه  ،واإلحاطيتيتة بكيتيتل الظيتيتروف واملت يتيتريات ،املكلفيتيتًأو الفقييتيته يف حتيتيتري أفعيتيتاذ 

وكيتل ميتا هيتو ميتؤار فييته وليته صيتلة، واليتذي  ،وجتاربه يف دراسة النتانج املرتتبيتة عليتى هيتذا الفعيتل أو التصيترف
ومراعييتيتيتاث  ،يرتتيتيتيتب علييتيتيته نتيتيتيتانج مسيتيتيتتقبلية تكيتيتيتون يف حاجيتيتيتة إىل حكيتيتيتم شيتيتيترعي مناسيتيتيتب ملقاصيتيتيتد املكلفيتيتيتً

 افقاث لقصد الشار  ومراده.ومو  ألحوا م،

                                                           
 ميتيتن فعيتيتل عليتيتى حيكيتيتم ال اجملتهيتيتد اذ موافقيتيتة أو خمالفيتيتة، وذليتيتك إن"النظيتيتر يف ميتيت الت األفعيتيتاذ معتيتيترب مقصيتيتود شيتيترعاث، كانيتيتت األفعيتيت ( 1)

الشيتاط،، إبيتراهيم بيتن موسيتى بيتن  الفعيتل"، ذليتك إلييته ييتؤوذ ميتا إىل نظيتره بعيتد إال اإلح يتام أو باإلقدام املكلفً عن الصادرة األفعاذ
 .5/133 ،12ص مرجع سابق،، الموافقاتحممد، 

  .39سورة الكهف، اآلية: رقم  ( 2)
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وهيتيتو ميتيتا يأخيتيتذنا إىل جانيتيتب اخيتيتر ينيتيتري لنيتيتا ميتيتدى الفانيتيتدة ميتيتن اعتبيتيتار امليتيت الت يف األحكيتيتام، وارتباطهيتيتا 
ن واملكيتيتيتان، وتيتيتيتداخل ابفقيتيتيته التوقيتيتيتع يف إجييتيتيتاد حليتيتيتوذ لكنيتيتيتري ميتيتيتن املشيتيتيتكالت اليتيتيت  تفرضيتيتيتها ت يتيتيتريات الزميتيتيت

نيتيتيتيتق اإلنسيتيتيتيتانية، سيتيتيتيتوا  ميتيتيتيتن الناحييتيتيتيتة العالقيتيتيتيتات اإلنسيتيتيتيتانية وتطورهيتيتيتيتا يف زميتيتيتيتن كنيتيتيتيترت وتشيتيتيتيتابكت فييتيتيتيته العال
رنلة يف ظهور واقع اقتصادي جديد متشيتعب عليتى مسيتتوى اليتدوذ تطليتب ظهيتور تعيتامالت  االقتصادية

مالييتيتة وأنظميتيتة اقتصيتيتادية   تكيتيتن موجيتيتودة ميتيتن قبيتيتل  يتيتا الكنيتيتري ميتيتن املتطلبيتيتات يف القبيتيتوذ والتعاميتيتل، وميتيتا 
معاتنيتا اإلسيتالمية، ريتا يفيترض ضيترورة حبنهيتيتا يرتتيتب عليهيتا ميتن نتيتانج واايتار قيتد تكيتون غيتيتري معهيتودة يف جت

 وحتديد نطاقافا وتأاريافا ومدى توافقها مع ما يتطلبه الشر  ومقاصده.
يف ظهيتور أنظميتة وتشيتكيالت سياسيتية يفرضيتها الواقيتع العيتاملي، وميتيتدى  السياسيتيةكيتذلك ميتن الناحييتة 

اسيتيتيتة اآلايتيتيتار املرتبيتيتيتة والنتيتيتيتانج وإصيتيتيتداره بدر تيتيتيتأاري املصيتيتيتاو الدولييتيتيتة وميتيتيتدى تيتيتيتأاري ذليتيتيتك يف القيتيتيترار السياسيتيتيتي 
 املتوقعة من ورا  ذلك يف حفظ كياننا وهويتنا كمسلمً. 

تظهيتيتر األهييتيتة ميتيتن اخيتيتتالف الواقيتيتع وتقيتيتارب املسيتيتافات، وظهيتيتور فرضيتيتيات  االجتماعييتيتةوميتيتن الناحييتيتة 
التعايش كمسلمً يف بالد غري إسالمية واالستقرار فيها والت نق جبنسيافا وما يرتتب على ذليتك ميتن 

قيتيتوق وواجبيتيتات، والعكيتيتق فيميتيتا خييتيتآ وجيتيتود غيتيتري املسيتيتلمً ميتيتن بيتيتالد أجنبييتيتة يف التعيتيتايش واالسيتيتتقرار ح
وإنشا  عالقات جتمعية متبادلة، وما يرتتب عليتى ذليتك ميتن نتيتانج واايتار متوقعيتة يكيتون  يتا انعكيتاس يف 

يظهيتيتر أهييتيتة  ريتيتا، التيتيتوازن اجملتمعيتيتي وسيتيتلوكيات التعيتيتايش وتيتيتداخل اقافيتيتات خمتلفيتيتة يف جتمعاتنيتيتا اإلسيتيتالمية
هيتيتذا الفقيتيته يف حتقييتيتق ذليتيتك التيتيتوازن وال طيتيتا  الشيتيترعي لكافيتيتة امليتيت الت املتوقعيتيتة مسيتيتتقبالث الناجتيتيتة عيتيتن هيتيتذا 

ميتيتيتن خيتيتيتالذ تتبيتيتيتع املصيتيتيتاو واملفاسيتيتيتد املتوقعيتيتيتة، بتحصيتيتيتً كيتيتيتل تليتيتيتك التطيتيتيتور يف كافيتيتيتة اجمليتيتيتاالت واألصيتيتيتعدة، 
ا، حفظيتيتيتاث ملصيتيتيتاو العبيتيتيتاد األوجيتيتيتة حبصيتيتيتً الشيتيتيتريعة ومراعيتيتيتاة مقاصيتيتيتدها اليتيتيت  حيتيتيترص الشيتيتيتار  عليتيتيتى حتقيقهيتيتيت

 وتيسري األمور، ورفع املشقة واحلرج عنهم.
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 المبحث الثالث
 ضوابط اعتبار المآالت في فقه التوقع 

 :وقوعهااحتمال ورجحاع  واقعية المآالت في األحكامضابط  -3
تكيتون   ، واليتاث لواقيتع احلييتاة اإلنسيتانية اليت  يعيشيتوءاسيتاكن أفعاذ املكلفً الصادرة عنهم تكون انعإ

التشيتريع اإلسيتالمي يف حاليتة تفاعيتل ومتيتازج دوابط شرعية يتحقيتق هبيتا غاييتة وقصيتد الشيتار . فليف حاجة 
ليتيته إن   يكيتيتن ميتيتع واقيتيتع هيتيتذه األفعيتيتاذ والتصيتيترفات الصيتيتادرة ميتيتن املكلفيتيتً، وهيتيتذا الواقيتيتع ال يكيتيتون واقعيتيتاث 

 يرة، يرتتيتب عليهيتا أايترمت يتابظروف ومست دات وأحداث املرتبط ارتباط بتفاصيل ذلك الواقع اإلنساي 
ميتن حييتث رعاييتة  ،ومراعيتاة حيتاذ املكلفيتً ،يف إعادة تشكيل احلكم وعلته مبا يتوافق مع مقاصد الشيتر 

 املصاو واملفاسد املرتتبة على ذلك.
رنليتيتة يف نتي تيتيته أو عاقبتيتيته الواقعيتيتة أو املتوقعيتيتة، واليتيت  ينبيتيت   ،فامليتيت الت تكيتيتون معيتيتربة عيتيتن واقيتيتع الفعيتيتل

النظر يف القيتيترانن كيتيت مسيتيتالك ييتيتتم التوصيتيتل هبيتيتا إىل معرفيتيتة هيتيتذه امليتيت الت، ميتيتن خيتيتالذ عليهيتيتا حكيتيتم اجملتهيتيتد
 ، والت يتيتيتيتيتارب، والبحيتيتيتيتيتوثواملالبسيتيتيتيتيتات املصيتيتيتيتيتاحبة ليتيتيتيتيته ،اةتفيتيتيتيتيتة بالتصيتيتيتيتيترفات، واألحيتيتيتيتيتواذ اةيطيتيتيتيتيتة بالفعيتيتيتيتيتل

الواقيتيتع بتفاصيتيتيله فهيتيتم اإلحاطيتيتة بامليتيت الت املتوقعيتيتة عيتيتن طرييتيتق  اليتيت  تعيتيتً اجملتهيتيتد يفاملعاصيتيترة  والدراسيتيتات
فيتيتيتتالحم تليتيتيتك املعطييتيتيتات تكشيتيتيتف للم تهيتيتيتد ، وأايتيتيتره يف سيتيتيتلوكيات النيتيتيتاس وتصيتيتيترفافم ،ه املختلفيتيتيتةوظروفيتيتيت

النتانج احلتمييتة أو ال البيتة اليت  سيتوف ييتؤوذ إليهيتا الفعيتل، وعلييته يبيت  حكميته الشيترعي مبيتا حيفيتظ احلقيتوق 
 اها الشار .واملصاو ال  ت يّ 

 له، آفرخَّ  للصانم، املباشرة عن  الن، سأذ رجالث  أن"ويف معىن ذلك ما جا  عن أيب هريرة: 
  .(1)"شابَ  ءاه الذي ،خ  ي  شَ  له رخآَ  الذي فرذا فنهاه، ،فسأله اخرُ  وأتاه

 ،يف هذه احلالة كان مبنياث على واقع احلاذ والقرانن املتوافرة أمامه فيظهر لنا أن قدا  الن، 
  على توقع أنه رجل كبري و  يرخآ للشاب، فالشيخ منحت رخصته بنا ،وذلك بأنه رخآ للشيخ

                                                           
، 1، بتحقيق: شعيب األرنؤوط، حممد كاميتل قيتره بلليتي، طسنن أبي داود، سليمان بن األشعث بن إسحاقه أبو داود، أخرج ( 1)

    إسناده صحيل.. 2323، حديث رقم 1/62هيت، 1131دار الرسالة العاملية، 
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إذا ما قبل أو باشر. بينما الشاب فله من القوة واحليوية  ؛ولن يفسد صومه ،ربهإومسن وميلك 
اةظور وهو اجلما  يف وقت الصوم، وبالتايل فساد  يف ما يوقعهوالنشاط إذا ما رخآ له ذلك 

احتياطاث لعدم إفساد  ؛يرخآ له صومه، حيث إن إمتام الصوم واةافظة عليه من الواجبات، ولذلك  
 مبا يناسب حاذ كل منهما. واعتباراث  ذا امل ذ املمنو ، فكان قدا  الن،  ،صومه

 : ومن المسالك المعبرة عن ضابط الواقعية في المآالت
طبيعيتيتة اةيتيتيتل، ويقصيتيتد بطبيعيتيتة اةيتيتيتل أن تكيتيتون طبيعيتيتة الشيتيتيتي  حميتيتور التصيتيترف ذات دالليتيتيتة مسيتيتلك  -

: "ويُرجع يف معرفة وقد ذكره اإلمام الّنووّي يف قوله، (1)قدمة لنتي ة معينة تلزم عنهاوضعية على كوءا م
حيث جند أن النووي قد حكم التصيترف يف الطرييتق النافيتذ مبيتا مينيتع   .(2)الدرر وعدمه إىل حاذ الطريق"

مينيتع. فعليتق  لديتبط مقيتدار ميتا مينيتع ميتن الديترر وميتا ال ؛املرور فيه بيتالنظر إىل حيتاذ هيتذا الطرييتق يف الواقيتع
 حكمه بعد النظر يف حاذ الطريق والذي فيه اعتبار لطبيعة اةل.

فاعتبار الكنرة يقتديه أصل النظر يف امل الت، فيترذا كيتان القصيتد ال مسلك كنرة القصد والوقو ،  -
يندبط يف نفسه، إال أن جاله يف هذا املوضيتع هيتو كنيترة الوقيتو  الفعليتي يف الوجيتود أو هيتو مظنيتة ليتذلك، 

   .(3)الشاط،:"فكما اعتربت املظنة وإن صل التخلف، كذلك تعترب الكنرة ألءا جاذ القصد"قاذ 
أن القصد ليق هو املعترب يف ترجيل الكنرة واالعتداد هبا، وإ يتا املعتيترب يف ذليتك إذن يفهم من ذلك 

بعيتض األحييتان جتعيتل هو النتانج املادية الواقعية، فكنرة املفاسد املرتتبة على الفعيتل حيتا وإن دلفيتت يف 
  .(1)املفسدة قريبة الوقو 

 . (5)هي اختبار الشي  مرة بعد أخرىالت ارب، فالت ربة  مسلك -

                                                           
 . 323، ص61ص  ،مرجع سابق، اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفاتانظر: السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،   ( 1)
 . 3/132، 115ص ، مرجع سابق،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،بن ميترءي حيىي بن شرف ،أبو زكرياالنووي،   ( 2)
 .2/361، 12ص مرجع سابق، ،الموافقات، إبراهيم بن موسى بن حممدأبو إسحاق، الشاط،،  ( 3)
 . 112،  ص39ص مرجع سابق، ،وآراؤه الفقهية -وعصره مالك حياتهانظر: أبو زهرة، حممد بن أمحد بن مصطفى،   ( 1)
 . 51، ص25ص مرجع سابق، ،المصباح المنير ،أمحد بن حممد بن علي الفيومي،  ( 5)
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فالت ربة هي معيار ميكن الوقوف به على مدى املصاو واملفاسد يف أي أمر من األمور املعروضة 
احلكم الشرعي املناسب.  ه ينب  عليهاأو القدايا املطروحة مبا ميكننا من التوصل إىل م الت متوقع

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 

  .(1)وأقل الطهر؛ ال مسند  ا إال الت ربة والعادة" املختلف فيها عند الفقها ، يف أقل احليض وأكنره،
قاذ ابن ح ر: "الت ربة أقوى يف حتصيل املطلوب، من املعرفة الكنرية؛ يستفاد من ذلك قوذ 

  .(2)إنه عاش الناس قبله وجرهبم"": للن،  -عليه السالم-موسى 

واليتيتدالنل،  الرباهيتيتًميتيتن إقاميتيتة كميتيتا أن الت يتيتارب تكميتيتن قوفيتيتا يف إعطيتيتا  صيتيتورة أكنيتيتر واقعييتيتة لةميتيتور  
قيتيتيتاذ ، عيتيتيتن أميتيتيتور المسيتيتيتت واقيتيتيتع احلييتيتيتاة اإلنسيتيتيتانية يف عييتيتيتع مناحيهيتيتيتاألءيتيتيتا تكيتيتيتون معيتيتيتربة بشيتيتيتكل حقيقيتيتيتي 

: "وال احتييتيتاج ههنيتيتا إىل إقاميتيتة برهيتيتان عليتيتى ذليتيتك، إذ الت ربيتيتة اجلارييتيتة يف اخلليتيتق قيتيتد أعطيتيتت يف الشيتيتاط،
 .(3)النقيض بوجه" ههذه املرتبة برهاناث ال حيتمل متعلق

وبالتيتيتايل يكيتيتون امليتيت ذ املتوقيتيتع واملنبنيتيتق ميتيتن واقيتيتع هيتيتذه الت يتيتارب أكنيتيتر ضيتيتبطاث يف تصيتيتور احلكيتيتم الشيتيترعي 
 املناسب.

إجيتيترا  األحبيتيتاث والدراسيتيتات اليتيت  متكيتيتن املفيتيتيت  أو اجملتهيتيتد ميتيتن وضيتيتع ييتيتده عليتيتى مكيتيتيتامن مسيتيتلك  -
أكيتيتان وا  سيتيت ،القصيتيتور اليتيت  ميتيتن املمكيتيتن عالجهيتيتا يف مسيتيتتقبل األييتيتام يف أي جيتيتاذ ميتيتن اجمليتيتاالت املتنوعيتيتة

، مليتيتيتا فييتيتيته ميتيتيتن التخطيتيتيتيط لطيتيتيترح حليتيتيتوذ وعالجيتيتيتات األخيتيتيترىغريهيتيتيتا ميتيتيتن اجمليتيتيتاالت  مأ اث سياسيتيتيتي مأاقتصيتيتيتادياث 
عنيتيتد ملشيتيتكالت يتنبيتيتأ بوقوعهيتيتا وذليتيتك بنيتيتا  عليتيتى تيتيتوافر معطييتيتات أولييتيتة ومقيتيتدمات حتمييتيتة، ويتديتيتل ذليتيتك 

                                                           
 .1/51، 93ص مرجع سابق،، بداية المجتهد ونهاية المقتصدحممد،  بن أمحد بن حممد الوليد القرط،، أبو  ( 1)
. إضيتافة إىل حبنيتي 3/212، 13ص ،مرجيتع سيتابق، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،حممد بن علي بن ابن ح ر، أمحد  ( 2)

 عن األار يف الكتب احلدينة املعتمدة، فلم أجده.
 . 1/69، 12ص مرجع سابق، ،الموافقات، إبراهيم بن موسى بن حممدأبو إسحاق، الشاط،،  ( 3)
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تماعييتيتة أو اإلعيتيتالن عيتيتن نظيتيتام اقتصيتيتادي أو مشيتيترو  معيتيتً قيتيتد يرتتيتيتب علييتيته نتيتيتانج معينيتيتة ذات مفاسيتيتد اج
 . (1)صحية، ويتحقق ذلك يف الواقع

مناطيتيته وفيتيتق  بنيتيتا  احلكيتيتم الشيتيترعي وضيتيتبطكيتيتل هيتيتذه املسيتيتالك املطروقيتيتة معيتيتربة عيتيتن واقعييتيتة امليتيت الت يف ف
  .املرتتبةامل الت 

ـــات مقاصـــد الشـــريعة- وفـــقضـــابط دوراع الحكـــم الشـــرعي  -1 المصـــالح والمفاســـد  -متطلب
 المتوقعة.

األصيتلية اابتيتة ال تت يتري وال تتبيتدذ، كميتا أءيتا ال دديتع لت يتري األزمنيتة  من النابت أن األحكام الشرعية
واألمكنيتيتيتة واألحيتيتيتواذ واألشيتيتيتخاص، ولكيتيتيتن اليتيتيتذي يعرتييتيتيته الت يتيتيتري والتبيتيتيتدذ يتمنيتيتيتل يف الفتيتيتيتاوى اليتيتيتذي يقيتيتيتوم 

كان على اجملتهد معرفة االقتدا ات األصلية لةحكيتام واالقتصيتا ات   ااجملتهد برطالقها يف أحكامه، لذ
تعلقيتيتة باالقتديتيتا ات امللتميييتيتز العليتيتل  ؛اليتيت  تطيتيترأ عليتيتى املسيتيتألة الفقهييتيتة املنظيتيتورة الت يتيترياتنليتيتة يف ر ،التبعييتيتة

 .ضافات والعوارض ال  طرأت على هذه املناطات يف املسألةومعرفة اإل ،األصلية

فبالتايل اختليتف وصيتف املنيتاط األصيتلي يف احلكيتم  بعيتد هيتذه الت يتريات إىل منيتاط جدييتد نتي يتة تليتك 
ريتيتا يرتتيتيتب عليتيتى ذليتيتك ت يتيتري احلكيتيتم األصيتيتلي مبناطيتيته األصيتيتلي إىل  ،التبعييتيتة اليتيت  حلقيتيتت باملسيتيتألة ضيتيتافاتاإل

 وفق املصاو املستهدفة الذي ت ياها الشار  من حكمه يف هذه املسألة.  ؛حكم جديد مبناط جديد
: "حتيتيتدث للنيتيتاس أقديتيتية -رضيتيتي ا  عنيتيته-القيتيترايف معلقيتيتاث عليتيتى مقوليتيتة لعميتيتر بيتيتن عبيتيتد العزييتيتز ورد عيتيتن فيتيت

نسيتيتخ حكيتيتم؛ بيتيتل اجملتهيتيتد فييتيته  -رضيتيتي ا  عنيتيته-  ييتيترِد  ، حييتيتث قيتيتاذ:  (2)بقيتيتدر ميتيتا أحيتيتداوا ميتيتن الف يتيتور"
 .   (3)ينتقل له االجتهاد الختالف األسباب"

                                                           
 .395، ص 61ص مرجع سابق،، ومراعاة نتائج التصرفاتاعتبارات المآالت انظر: السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،  ( 1)
 .1/139، 33ص مرجع سابق،، الفروق الرمحن، عبد بن إدريق بن أمحد العباس القرايف، أبو  ( 2)
 .املرجع السابق ،الفروق القرايف، أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن،  ( 3)
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ها األصيتلي إىل حكيتم نبانتقيتاذ املسيتألة ميتن قديتا ،ن د أن احلكم يف حالة دوران وعدم اباتيته وت يتريهف
والذي كان نتي ة عوامل ت ري األزمنة أو األمكنة  ،ع أو املتوقعوفقاث للم ذ الواق ،ها التبعينقدابجديد 

 اث جدييتيتيتد قديتيتيتا اسيتيتيتتدعت  ،بيتيتيترفراز منيتيتيتاط جدييتيتيتد أو عليتيتيتة جدييتيتيتدة يف املسيتيتيتألة ،أو األحيتيتيتواذ واألشيتيتيتخاص
 يتناسب مع مقصد الشار  ومراده.

 ولقد أوضح الشاطبي  لك بقوله: اقتضاء األدلة لألحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: 
، وهيتيتو الواقيتيتع عليتيتى اةيتيتل قبيتيتل طيتيترو  أي عيتيتوارض علييتيته، أي وهــو االقتضــاء األصــلي: دهاأحيتيت -

وغريهيتا  ،واإلجيتارة والبييتع ،جرداث من أي توابع أو إضافات، وذليتك منيتل احلكيتم باإلباحيتة للصيتيد
 من املسانل املشاهبة. 

وذلك   ،فاتوهو الواقع على اةل بعد طرو  العوارض واإلضا ،وهو االقتضاء التبعيالناي: و  -
، وباجلملة كل ما ككراهية الصيد ملن قصد فيه اللهو، وكراهية الصالة ملن حدره الطعام

    (1).اختلف حكمه األصلي القرتان أمر خارجي
عن  وصفها اختلف والذي ،فتنقيل املناط يتطلب من اجملتهد تعيً العلة ال  طرأت يف املسألة

على أساسها أابت احلكم ومت اإلفتا  به، را يع  أن اجملتهد  وال  ،العلة ال  كانت يف أصل املسألة
علة حالية وعلة م لية، فرذا ما كان توقعه بوقو  الدرر على وجه القطع أو  ،يقوم باملوازنة بً علتً

باملناط حكم  ،أو توقع مصلحة ترتتب نتي ة توقعه الذي بناه على العلة املست دة ،الظن الراجل
  اط احلايل.دون املن امل يل

قدا  الفاروق عمر  :سيقت يف ذلك منها على سبيل املناذوهناك الكنري من األدلة واألمنلة ال  
ملسألة جند أن أصل ، فرذا ما نظرنا إىل هذه ا(2)بن اخلطاب باملنع من التزوج من نسا  أهل الكتابا

قد اختلف، وذلك  -هرضي ا  عن- عمرالفاروق مباح، ولكن وجدنا قدا   احلكم الشرعي فيها
، وكنرة اإلقباذ الزاند على التزوج من الكتابياتمن بعدما طرأت أمور واست دت يف هذه املسألة 

وهو أمر ، األمر الذي دفعه إىل منع ذلكيف وقت كنرت فيه الفتوح،  العنوسة بً نسا  املسلمً
  مرتبط مبصاو األمة.

                                                           
 .39، 3/32، 12ص مرجع سابق،، الموافقاتحممد،  بن موسى بن إبراهيمأبو إسحاق انظر: الشاط،،  ( 1)
 .12632، حديث رقم 3/133، 32ص مرجع سابق،، مصنف عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن هامانظر: الصنعاي،  ( 2)
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جنده يتعارض مع ما أبيل  -رضي ا  عنه- طابفعندما ندقق النظر يف موقف سيدنا عمر بن اخل
ا ،  هو أعلم بشر و  -رضي ا  عنه-بالنصوص الشرعية، وهذا طبعاث ال جيوز من شخآ منل عمر 

 مب الت تتناقض مع مصلحة األمة.ولكنه أدرك أن هذا احلكم أصبل ال يشر  حّا ال ينتهي 
ينتج عنها العلة ال  تنشأ وال  يدور احلكم  ،كذلك أن ظرفية الزمان واملكان والعوارض ال  تطرأ

الشرعي معها وجوداث أو عدماث، وذلك ألن الفقيه أو اجملتهد ال يقوم برصدار حكمه الشرعي على 
واإلضافات اةتفة باملسألة، مث ينظر إىل اآلاار املرتتبة على  ،املسألة إال بعد أن يدع يف اعتباره التوابع

 حتقق املقصد الشرعي أو فواته. ومدى تأاريها يف  ،ذلك
"، أن اعتبار النظر يف األفعاذ يكون بالنظر إىل ما الموافقاتيف كتابه " الشاط،أكده ما وهو 

 .  (1)تؤوذ إليه هذه األفعاذ، سوا  ملصلحة تست لب، أو مفسدة تدرأ
قاصد تحقيق مبوبالتايل يتدل أنه ال ميكن أن يتم بنا  احلكم الشرعي الصحيل املستهدف 

ال  تطرأ على املسألة ال  تفرز  ،دون االعتبار إىل اخلصوصيات الظرفية والطوارئ العارضةفيه الشار  
والذي يتطلب من يتم بنا  احلكم عليه،  الّذي لنا مناطاث جديداث خيتلف عن املناط األصلي للمسألة

واملوافقة لقصد  ا الشريعةالفقيه إعماله على الوجه الصحيل يف إطار الدوابط الشرعية ال  أقرف
 . 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 

ملصلحة خمالفة فالفعل غري صحيل وغري مشرو ، املشروعية فال إشكاذ، وإن كان الظاهر موافقاث وا
ألن األعماذ الشرعية ليست مقصودة ألنفسها، وإ ا ُقصد هبا أمور أخر هي معانيها؛ وهي املصاو 

 .(2)ال  شرعت ألجلها، فالذي عمل من ذلك على غري هذا الوضع؛ فليق من املشروعات"
 

                                                           
 .1/191، 12ص مرجع سابق،، الموافقاتحممد،  بن موسى بن إبراهيمأبو إسحاق انظر: الشاط،،  ( 1)
 .2/325 املرجع السابق، ،الموافقات حممد، بن موسى بن إبراهيم بو إسحاقأ الشاط،، ( 2)
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 الواقعة أو المتوقعة.مآالت الوقائية وعالجية األفعال من حيث ضابط  -1 
مبدأ اعتبار امل ذ يف الشريعة اإلسالمية يف ضبط ااار ونتانج أفعاذ وتصرفات املكلفً  دور يظهر
على يف املصاو واملفاسد املرتتبة  رنالث  الدابط امبقاصد الشريعة املستهدفة من ورا  إعماذ هذ وربطها

وعدم إنزاذ حكمه الشرعي  ،هد أو الفقيه  ات لى يف تتبع اجملتي تلك األفعاذ والتصرفات، والذي
 .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 
والذي يستدعي التدخل  ،ةخيتلف عن املناط األصلي للمسأل ،وترتب عليها مناط جديد مستحدث

 يتلخآ يف منع تلك املفاسد املتوقعة ،دور وقانيمن خالذ هذه القاعدة )اعتبار امل الت( ب
ولكن كون الشواهد والقرانن واألحواذ  ،من تصرفات وأفعاذ املكلفً ،وال    تقع بعد مستقبالث،

بة للمشكالت ال  تقع وينتج بطرح احللوذ املناس ،دور عالجي وأ، دالة بصورة قوية على وقوعها
 .ساعية إىل عالجها ورفع ااارها بقدر اإلمكان ؛عنها أضرار ومفاسد

 وهذا را ميكن توضيحه من خالذ اآل : 
  :الدور الوقائي لمبدأ اعتبار المآالت لألفعال المتوقع تحققها  - أ

يف  تتمنلألضرار ال  مبدأ اعتبار امل الت يف التشريع اإلسالمي هو منع املفاسد واإن من غايات 
وتتعارض مع مقاصد الشريعة  ،مشاهد االحنرافات ال  ترتتب على أفعاذ املكلفً وتصرفافم

وال  تعترب ال اية املستهدفة ال  يسعى التشريع اإلسالمي إىل احلفاظ عليها وحتقيقها، لذا   ،اإلسالمية
من خالله منع أو حسم أي مظاهر من مظاهر  كان اعتبار امل الت يف األفعاذ يستلزم دوراث وقانيثا يتم

ال  من املمكن أو املتوقع حدواها بنا  على امل الت املستشفة من واقع املشاهدة  ،الفساد واألضرار
واألحواذ والقرانن الدالة على ذلك، لذا ظهر ذلك من خالذ جهد الفقها  يف إجرا  ذلك من خالذ 

بدأ اعتبار امل الت، وذلك من خالذ  مالحظة ملا الدور الوقاني القواعد الفقهية املناسبة ال  تؤكد هذ
ذلك األفعاذ ال  شابتها معاي الفساد بدفعها وحسمها، مبا حيقق غايات ومقاصد الشار  ومراده، و 

معناه أن األحكام مرتبطة بوسانلها املتبعة ومبا تفدي إليه من أهداف وغايات، وليست مستقلة عنها 
ام مقاصدها.أو مبعىن اخر أن الوسانل مرتبطة مبقاصدها، فما كانت الوسانل بأحكام تفارق أحك
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 فانسحب هذا الوصف تبعاث ألحكام مقاصده، ووفقاث  ،حمرمة فرءا البد أن تفدي إىل ما هو حمرم
 للم ذ الناتج من ورا  ذلك.

يها، كانت طرقها قاذ ابن القيم:" ملا كانت املقاصد ال يُتوصل إليها إال بأسباب وطُرق تُفدي إل
ىل إوأسباهبا تابعة  ا معتربة هبا؛ فوسانل اةرمات واملعاصي يف كراهتها واملنع منها حبسب إفدانها 

غايافا وارتباطافا هبا، ووسانل الطاعات والقربات يف حمّبتها واإلذن فيها حبسب إفدانها إىل غايتها؛ 
نه مقصود قصد ال ايات، وهي مقصودة قصد فوسيلة املقصود تابعة للمقصود، وكالها مقصود؛ لك

  .  (1)الوسانل"
 ،يف هذا اجلانب من خالذ مبدأ اعتبار امل ذ الفقها  يف فقههم عن العديد من القواعدولقد عرب 

 :منها على سبيل املناذ ،مينع وقو  املفسدة قبل بدنها اث وقاني اث الذي اعتربوه جانب
 :قاعدة سد الذرائع -
دفع ضرر متوقع حدواه، بتحرو التسبب فيه، أو املنع من رارسة أي وال  تقوم على  

تصرف قد يؤدي إليه، مبعىن أن هذه القاعدة قد منعت من حدوث امل الت املتوقع 
وإن كان ناشئاث عن تصرفات  ،التصرف أو احلقبنا  على وقف أو منع هذا  ،حدواها

 مشروعة، ما دام سينتج عنها م ذ غري مشرو . 
 :(2)"؛ ألجل دفع ضرر عاميتحمل الضرر الخال" قاعدة -
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 
بالشخآ أو الفرد، اآلخر، فرنه يتم دفع الدرر اخلاص باجلماعة يف مقابل الدرر اخلاص 

را يشكل تفويت مصلحة عليه يف الدرر الواقع عليه، وذلك ملا فيه حتقيق للمصلحة 
 العامة. 

                                                           
 .3/121، 33ص مرجع سابق،، إعالم الموقعينابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب،   ( 1)
 . 1/31 هيت،1119بريوت،  –، دار الكتب العلمية 1، طاألشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم بن حممدابن جنيم،   ( 2)
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 :(1)األاف"بقاعدة "الضرر األشد يزال  -
وتتحقق هذه القاعدة  يف امل ذ املرتتب عليه وقو  مفسدتً، أحدها الدرر فيه أشد من  

نه يتم دفع املفسدة املتحقق من ورانها ضرر أشد الدرر املتحقق يف املفسدة األخرى، فر
مقابل املفسدة األخرى املتحقق من ورانها ضرر أخف، وبالتايل يقبل حتمل الدرر األخف 

 مقابل منع حتقق الدرر األشد.
 :(2)قاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" -

املصاو واملفاسد، فرنه  وتدور هذه القاعدة على امل الت ال  يتحقق فيها تعارض ما بً
 من األوىل تقدو در  ومنع املفسدة على جلب املصلحة من باب االحتياط. 

 :(3)قاعدة "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" -
وتعاش هذه القاعدة امل الت املتوقعة من قيام أصحاب احلقوق باستع اذ حقوقهم قبل 

تعامل معهم بنقيض مقصودهم، وذلك حا ال أوقافا ال  أقرها الشر ، فيكون  ال
 .تستخدم احلقوق ذريعة إىل فعل اةرمات

 :(1)قاعدة "يُدفع الضرر بقدر اإلمكاع" -

مارات وقرانن أوهذه القاعدة تعاش األحواذ ال  تكون امل الت املتوقعة بنا  على شواهد و  
، را يتطلب التدخل ومنع تدذ على تلك املفاسد املتوقعة من ورا  ذلك العمل أو التصرف

 تلك املفاسد أو األضرار املتوقعة وال ينتظر حا يتم حتققها ووقوعها. 

                                                           
 .1/35، املرجع السابق ،األشباه والنظائر ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد،  ( 1)
 .1/23، 62ص  مرجع سابق،، األشباه والنظائر، بن حممد عبد الرمحن بن أيب بكرالسيوطي، جالذ الدين،   ( 2)
 . 1/152 املرجع السابق،ه والنظائر، األشباالسيوطي، جالذ الدين، عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد،   ( 3)
 .23هيت، ص1312بريوت،  –، د.ط، املطبعة األدبية 31، مادة: مجلة األحكام العدليةجلنة من العلما ،   ( 1)
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 :الدور العالجي لمبدأ اعتبار المآالت لألفعال الواقعة فعالً  -ب

واّلذي  ،كما ذكرنا يف الدور الوقاني أن دور التشريع اإلسالمي ال يقتصر على الدور الوقاني فقط
، بل يتعدى دوره إىل قبل وقوعها وقو  املفاسد يف م الت األفعاذ ودفعها وحسمها يدطلع بتاليف

التشريع اإلسالمي يف دور عالجي يف حاذ وقو  املفسدة، فعند وقو  الدرر أو املفسدة يكون دور 
احتوا  تلك اإلضرار واملفاسد وعالجها، بالتدخل يف قطع هذا الدرر وإزالة اااره مبا يناسبها من 

 تاليف.الح والاإلص
 ويتم تنفيذ  لك الدور العالجي من االل األسس التالية: 

 . الضرر المتحقق في مآالت األفعالقطع  -
مارات يستدذ هبا على وقو  املفسدة أو أوهو الذي يكون يف حاذ حتقق شواهد وقرانن و 

املدونة  على وجه معترب، را يع  اداذ إجرا ات منعه وقطعه. وجا  يفالدرر يف املستقبل 
يف ذلك: "لو أن رجالث حفر بئراث بعيدةث عن بئر جار  له، وكان أحياها قبل ذلك؛ فانقطع 
ماُ  البئر األوىل، وعلم أنّه إّ ا انقطع من حفِر هذه البئر النانية؛ أيُقدي له على هذا بردم 

ه؛ فرذا كان البئر النانية أم ال يف قوذ مالك؟ قاذ: قاذ مالك: للرجل أن مينع ما يدّر ببئر 
 .   (1)له أن مينع، فله أن يقوم على هذا فريدم بئره ال  حفرها"

 .الضرر المتحقق في مآالت األفعالإزالة آثار  -
وهو ما يتعً على قطع الدرر مبنع استمراره، مبعاجلة ااار الدرر أو املفاسد الواقعة سوا  

 برزالتها أو بتخفيفها بقدر ما ميكن. 
 
 

                                                           
 .1/131، 33ص مرجع سابق،، المدونةاإلمام مالك بن أنق بن مالك بن عامر،   ( 1)
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 اعتبرها الفقهاء في هذا الجانب:  ومن القواعد التي
 وهو ما يع  أنه جيب إزالة الدرر بعد وقوعه.  ،(1)"قاعدة: "الضرر يزال -
أال يرتتب على إزالة الدرر ضرراث اخر يلحق ، وتع  (2)"بالضررقاعدة: "الضرر ال يزال  -

 إلمكان.بل جيرب بقدر اوبالتايل يف حاذ حتقق ضرر لل ري، فال يتم إزالة الدرر  بال ري،
 : المفاسد واألضرار الواقعة الجزاءات المترتبة على

وتوقيع اجلزا ات هو أحد أشكاذ الدور العالجي يف التعامل مع الدرر أو املفسدة، واجلزا  البد 
مت اوزاث حل م كون على قدر الدرر املتحقق، أي ال ميكن أن يكون اجلزا  الذي يتم توقيعه يأن 

ة، لذا جند الشار  قد حدد اجلزا  املرتتب على الدرر مبيزان يتحقق معه الواقع الدرر، أو للمفسدة
 العدالة ال  حتقق اقتدا  احلقوق وعدم اجلور والتعسف. 

ففي األحواذ ال  ميكن رفع ااار املفسدة وإزالتها يكون اجلزا  يف حدود ذلك، أما يف حاالت 
فقد رتب  ا الشار  جزا   ،واقع أكرب وأعظمأخرى وال  تكون فيها املفاسد أكرب ووزءا من حيث ال

 يتناسب معها ومع طبيعتها.
 ،وعلى سبيل املناذ حد السرقة ،احلدودالعقوبات احلدية وال  تكون يف فن د ذلك يف إقامة 

والذي يعترب جزا  االعتدا  على ماذ ال ري، وحد القصاص والذي يعترب جزا  االعتدا  على النفق 
 ا إال باحلق. ال  حرم ا  قتله

وهذا النو  من العقوبات ال  يعود التقدير فيها إىل السلطة  ،كذلك هناك إقامة العقوبات التعزيرية
حد الدرر بالقواعد العامة الشرعية، وإ ا تكون فيه  غري بال ةاملنوط هبا األمر، تكون فيه املفاسد 

داذ هذا النو  من العقوبات لدبط ا املفسدة ضئيلة تتطلب من السلطة املنوط هبا تطبيق العقوبات
إال أنه ال  ،األمور وحفظ النظام، وبالتايل تكون العقوبة التعزيرية بالقدر الذي يرفع املفسدة ال  وقعت

 . (3)يصل إىل درجة احلدود الشرعية
                                                           

 .1/11، 63ص ،مرجع سابق ،األشباه والنظائر ،الكايف عبد الوهاب بن علي بن عبدالسبكي، تاج الدين،   ( 1)
 .1/26، 62ص مرجع سابق،، األشباه والنظائر بن حممد، عبد الرمحن بن أيب بكرالسيوطي، جالذ الدين،   ( 2)
 .119، 22/112، 19ص مرجع سابق،، ، مجموع الفتاو أبو العباس أمحد بن عبد احلليمانظر، ابن تيمية،   ( 3)
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ّن املمنوعات يف الشر  إذا وقعت: فال يكون إيقاعها من املكلف سبباث إقاذ الشاط، يف ذلك: "
إذا وقع، فرن امل صوب  كال صب منالث ،  احليف عليه بزاند  على ما ُشر  له من الزواجر أو غريهايف 

منه ال بد أن يوىف حقه، لكن على وجه ال يؤدي إىل إضرار ال اصب فوق ما يليق به يف العدذ 
 .  (1)"واإلنصاف

 
 الفصل الثالث

 استشراف المستقبل والتخطيط له في الشريعة اإلسالمية
 
، يف مسيتتقبل األميتة اإلسيتالميةيف هذا الفصل بيان معىن استشيتراف املسيتتقبل وأايتر التخطيتيط ولت تنا

، والدوابط ال  تؤصل االستشراف والتخطيط املستقبلي الشرعية يف الكتاب والسنة وإيداح النصوص
 . وذلك من خالذ االاة مباحث كما سيأ : اخلاصة به

 تقبل والتخطيط له.املبحث األوذ: بيان معىن استشراف املس
 املبحث الناي: النصوص الشرعية املؤصلة لالستشراف والتخطيط املستقبلي.

 .االستشراف والتخطيط املستقبلياملبحث النالث: ضوابط 
 

 
   

                                                           
 .1/212،213، 12ص مرجع سابق،، الموافقاتحممد،  بن موسى بن إبراهيمأبو إسحاق ،، الشاط  ( 1)
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 المبحث األول
 بياع معنى استشراف المستقبل والتخطيط له 

 :  في اللغة االستشراف
ِإذا رفعيتيتت بصيتيترك  :استشيتيترفت الشيتيتي  :ايل. ويقيتيتاذالشيتيترف: العليتيتو. والشيتيتريف: الرجيتيتل العيتيت)شيتيترف(  

واشيتيتتقاقه ميتيتن الشيتيترفة اليتيت   . ومشيتيتارف األرض: أعاليهيتيتا.وتعليتيتوهتشيتيترف علييتيته تنظيتيتر إلييتيته. واملشيتيترف: املكيتيتان 
   .(1) االنتصاب: واالشرتاف. واجلمع ُشرف تشرف هبا القصور،

يبصيتيتيتره  وتشيتيتيترف الشيتيتيتي  واستشيتيتيترفه: وضيتيتيتع ييتيتيتيتده عليتيتيتى حاجبيتيتيته كاليتيتيتذي يسيتيتيتتظل ميتيتيتن الشيتيتيتمق حيتيتيتا
الشي : إذا رفعت بصرك إليه وبسطت كفك فوق حاجبك كاليتذي يسيتتظل ميتن  واستشرفتويستبينه، 

  .(2)"وأصله من الشرف العلو، كأنه ينظر إىل موضع مرتفع فيكون أكنر إلدراكه .الشمق
 االستشراف في االصطالح: 

ليتذين اهتميتوا االستشراف ميتن حييتث االصيتطالح تعريفيتات عيتدة، وذليتك ميتن جانيتب ا مفهومجا  يف 
 بالدراسات املستقبلية، نذكر منها: 

 تعيتً واليت  ،املناسيتبة األدوات اميتتالك وحماوليتيتة ،للمسيتتقبل التطليتيتع ذاك عن "عبارةفقاذ بعدهم: هو
التطليتيتع إىل املسيتيتتقبل ميتيتن "ه أنيّتيتب :وقيتيتاذ غيتيتريهم.  (3)"ننشيتيتده اليتيتذي املسيتيتتقبل صيتيتورة وتوضيتيتيل حتسيتيتً عليتيتى

والباحث خيتيتار التعرييتف النيتاي لوضيتوحه  . (1)"والسنن الفاعلة فيهما خالذ دراسة املاضي وفهم احلاضر

                                                           
 -دار العليتم للمالييتً  ،1بتحقييتق: أمحيتد عبيتد ال فيتور عطيتار، ط ،الصـحاح فـي اللغـةإمساعييتل بيتن محيتاد، أبو نصيتر، اجلوهري،  ( 1)

  .1321-1/1339، هيت1113، بريوت
 .9/169، 13ص  مرجع سابق، اع العرب،لسانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم،  ( 2)
، الســنن اآللهيــة فـي القــرآع الكــريم ودورهـا فــي استشــراف المســتقبلخصيتاونة، عميتيتاد عبيتد الكيتيترو، وقيتزق، خديتيتر إبيتراهيم،  ( 3)

 .  213، ص2119حبث منشور 
، حبيتث منشيتور عليتى ةأثـر االستشـراف والتخطـيط المسـتقبلي فـي العلـم والتعلـيم فـي ضـوء السـنة النبويـفارس، طه حمميتد،  ( 1)

 2/3/2111اإلنرتنت، بتاريخ 
20120222072644.pdf-http://www.islamsyria.com/uploadfile/LIB/lib_library/5242   

http://www.islamsyria.com/uploadfile/LIB/lib_library/5242-20120222072644.pdf
http://www.islamsyria.com/uploadfile/LIB/lib_library/5242-20120222072644.pdf
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 واالسيتتفادة ميتنودقته من خالذ التفصيل بأن القيام باالستشراف للمسيتتقبل البيتد ميتن مراجعيتة املاضيتي 
 عربه، واحتوا  احلاضر وفهم متطلباته، حا ميكن الوصوذ هبما إىل تصور مستقبل مناسب.

 التخطيط في اللغة:
 ،(1)من خيتط خييتط ُخطَّيتة، واخلُطَّيتة: احليتاذ واألميتر واخَلطيتب، واخلُطَّيتة كيتذلك ميتن اخليتطهو   :يطالتخط

: ُخطَّيتة نانييتة ، أي أيديتاث  ي جاَ  ويف نفسه حاجة  قد َعَزم عليها، وقيتو مأويقاذ: جا  ويف رأسه ُخطَّة ، 
  .(2)مقصد  بعيد  

 .(3)والتخطيط: هو التسطري
روسيتيتة للنيتيتواحي االقتصيتيتادية، والتعليمييتيتة،  واإلنتاجييتيتة، وغريهيتيتا وضيتيتع ُخطيتيتة مدهيتيتو  كيتيتذلك  والتخطيتيتيط

  .(1)للدولة
 التخطيط في االصطالح: 

رسيتم لصيتورة اجملتميتع يف حياتيته املسيتتقبلية، وتقيتدير حلاليته يف املراحيتل اليت  جيتازهيتا "بأنيته: عرفه بعدهم 
   .(5)"خالذ سعيه لتحقيق أمانيه

 لكيتيتي نسيتيتلكه اليتيتذي الطرييتيتق هيتيتي واخلطيتيتة ،مسيتيتتقبللل التطليتيتع هيتيتو التخطيتيتيط: "وعرفيتيته اليتيتبعض اآلخيتيتر
  .(6)"سبيلنا تعرتض قد ال  الصعوبات بعض وتقدير ،العامة أهدافنا حسب فيه نرغب ما على حنصل

تفصيتيله ومشوليته يف التعرييتف بيتالتخطيط، وبييتان ميتا هييتة اخلطيتة لدقته و ، والباحث خيتار التعريف الناي
زات املسيتتهدفة، ومقيتدار الصيتعوبات املتوقعيتة، حيتا ميكنيته السيتري ال  يتبعها اجملتهد، وحساب مقيتدار املييت
 أهدافه وأمانيه ال  أسق  ا يف دطيطه. النتانج ال  حيقق هبا على أسق سليمة متكنه من الوصوذ

                                                           
 .3/223، 13ص ، مرجع سابق العرب، لساعانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم،   ( 1)
 .3/261، 123ص  مرجع سابق،، الصحاح في اللغةانظر: اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد،   ( 2)
 .3/223، املرجع السابق ،لساع العرب انظر: ابن منظور،حممد بن مكرم،  ( 3)
 .1/211، 62ص مرجع سابق،، الوسيطانظر: جمع الل ة العربية بالقاهرة،   ( 1)
 .11م، ص1965، الدار القومية للتأليف والنشر، 1،طالتخطيط للتربية والتعليمحافظ، حممد علي،   ( 5)
 . 23 ص م،1931 ،األسكندرية -والنشر للطباعة احلديث املصري املكتب ،االعمال إدارة ،عبد الفتاح، حممد سعيد  ( 6)
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 المبحث الثاني
 النصول الشرعية المؤصلة لالستشراف والتخطيط المستقبلي 

فقه و  نبيه الكرو  ةسنو  -عز وجل-كتاب ا    قد جا  ما يدذ عليه يفإن استشراف املستقبل 
فاستشراف املستقبل ليق رعاث بال يب، أو جرد تعلق بالظنون ، -م أععًرضي ا  عنه-ه تصحاب

، وإ ا هو عبارة عن توظيف جملموعة من ال  ال نفع من ورانها أو التوهات أو اخلياالت اجملردة
املاال أم حاضرها ، عربها ال  وردت هباواالستفادة من  ّمة،األ سوا  يف ماضي الواقعية املعطيات

 .للعيان مبختلف مكوناته وأسبابه
 ،ومعطييتات موضيتوعية ،وفيتق قواعيتد إجرانييتة مسيتتقبالث، وذلك حيتا ميكيتن توقيتع نتيتانج تليتك املعطييتات

ذ مث اليتيتدخو  ،واسيتيتتنباطات واسيتيتتدالالت ميتيتن واقيتيتع مسيتيتألة البحيتيتث أو موضيتيتو  التحيتيتري ،منطقييتيتةتراتييتيتب و 
إىل لوصيتيتوذ ل ،لتليتيتك املعطييتيتات املطروحيتيتة ومتابعيتيتة حتققهيتيتا ،األهيتيتداف املرجيتيتوة يف مرحليتيتة دطيتيتيط وتنظيتيتيم

  ووفقاث ملقتدياته ومقاصده. ،النتي ة املتوقعة يف إطار شرعي
ميتيتام أ ،وليتيتيق بيتاجللوس وانتظيتار املفاجيت ت وميتيتا حتمليته لنيتا األييتام ،وهيتذا ال يتحقيتق إال بالعميتل والت ييتري

تعيشيتيتيتيته  اليتيتيتيتذيوعيتيتيتيتدم التخطيتيتيتيتيط  ،وهيتيتيتيتو ميتيتيتيتا يعكيتيتيتيتق واقيتيتيتيتع العشيتيتيتيتوانية ،ذلك املسيتيتيتيتتقبلليتيتيتيت سيتيتيتيتتعدادنااعيتيتيتيتدم 
وقصيتيتر النظيتيتر عليتيتى الواقيتيتع املعيتيتاش  ،لديتيتعف الدراسيتيتات اليتيت  فيتيتتم باملسيتيتتقبل وت رياتيتيته املتوقعيتيتة ؛جتمعاتنيتيتا

 ،لنيتا مسيتتقبالث متوانميتاث  حيقيتق ومتطلباته املتوقعة بشيتكل  رسم اخلطط ال  تعاش ذلك الواقعوعدم  فقط،
مبيتيتيتا  ،الفعلييتيتيتةواملتطلبيتيتيتات االحتياجيتيتيتات املت يتيتيتددة واملت يتيتيترية اخلاضيتيتيتعة مليتيتيتؤارات الزميتيتيتان واملكيتيتيتان  ليتيتيت، كيتيتيتلوي

 مقتديات الشر  احلنيف ومقاصده. وفق مصاو العباد  يتحقق به
ودلفهيتيتا  ،األخيتيتذ بيتيتهمم عنيتيتد هيتيتوض بيتيتاألوهيتيتذا يعكيتيتق أهييتيتة االستشيتيتراف والتخطيتيتيط للمسيتيتتقبل يف النّ 

 والذي سوف نوضحه من خالذ اآل : .ا أكده الشر  يف مواضع كنريةاالبتعاد عنه، وهو معند 
 
 
 
 



 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
123 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

 األدلة التي وردت في القرآع الكريم: 
 .(1) (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)

 وجه الداللة: 
–حيتيتض امليتيتؤمنً عليتيتى السيتيتري يف األرض، وضيتيترورة التفكيتيتر يف خليتيتق ا  ن اآلييتيتة جيتيتا ت يف سيتيتياق إ

أن املسيتيتتفيدين ميتيتن خطابيتيته هيتيتم أصيتيتحاب العقيتيتوذ املسيتيتتنرية  وبييتيتانياتيتيته، والنظيتيتر إىل ا  -سيتيتبحانه وتعيتيتاىل
 القادرون على سرب أغوار هذه السنن، وحسن توظيفها يف استشراف املستقبل. 

الكيترو ييتيترد املسيتلمً هنيتا إىل سيتيتنن ا  يف األرض.  "والقرانقيتاذ سيتيد قطيتيتب يف تعليقيته عليتى هيتيتذه اآلييتة:
فيتالنواميق اليت  حتكيتم احلييتاة  ؛ألميتور. فهيتم ليسيتوا بيتدعاث يف احلييتاة يردهم إىل األصوذ اليت  جتيتري وفقهيتا ا

النيتيتيتواميق، فيتيتيترذا هيتيتيتم درسيتيتيتوها، وأدركيتيتيتوا جارييتيتيتة ال تتخليتيتيتف واألميتيتيتور ال متديتيتيتي جزافيتيتيتاث، إ يتيتيتا هيتيتيتي تتبيتيتيتع هيتيتيتذه 
الوقيتانع، واطميتأنوا إىل م ازيها، تكشفت  م احلكمة من ورا  األحداث، وتبينت  م األهيتداف ميتن ورا  

اليتيتيتذي تتبعيتيتيته األحيتيتيتداث، وإىل وجيتيتيتود احلكميتيتيتة الكامنيتيتيتة ورا  هيتيتيتذا النظيتيتيتام، واستشيتيتيترفوا خيتيتيتط ابيتيتيتات النظيتيتيتام 
مسيتيتيتلمً، لينيتيتيتيتالوا النصيتيتيتر السيتيتري عليتيتيتى ضيتيتيتو  ميتيتيتا كيتيتيتان يف ماضيتيتيتي الطرييتيتيتق، و  يعتميتيتيتدوا عليتيتيتى جيتيترد كيتيتيتوءم 

 .(2)بيتدون األخذ بأسباب النصر، ويف أو ا طاعة ا  وطاعة الرسوذ" :والتمكً
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )

 . (3)   (ی ی ی ی جئ حئ مئ
 
 
 
 

                                                           
 .133سورة اذ عمران: اآلية: رقم   ( 1)
 .1/132هيت، 1112القاهرة،  -، دار الشروق، بريوت13، طفي ظالل القرآعد، قطب، سي  ( 2)
 . 111سورة يوسف: اآلية: رقم   ( 3)
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 وجه الداللة: 
اآلييتيتة جيتيتا ت يف سيتيتياق االعتبيتيتار حبيتيتاذ األقيتيتوام السيتيتابقً بيتيتالنظر إىل ميتيتا كيتيتانوا علييتيته، واالبتعيتيتاد عيتيتن إن 

تكيتيترار أفعيتيتاذ وأعميتيتاذ سيتيتابقيهم ميتيتن الكفيتيتار وإال سيتيتيلقون نفيتيتق اجليتيتزا  واملصيتيتري، وتيتيترغيبهم يف أن يعمليتيتوا 
 .يف اعتبارهم بسنن سابقيهمفيكون استشرافهم املستقبل أعماذ املؤمنً، 

واالعتبار َأن يقرن الشيُ  مبن له فيعلم َأن حكمه منل حكمه كما قاذ : "-رمحه ا –قاذ ابن تيمية 
 . (1)   (ۅ ۉ ۉ) ابن عباس: هال اعتربمُت األصابع بِاأَلسناِن؟ فرَذا قاذ تعاىل:

َأن ميتيتيتن عميتيتيتل منيتيتيتل أَعميتيتيتاِ م جيتيتيتوزي ، أَفيتيتيتاد (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ):وقيتيتيتاذ تعيتيتيتاىل
منيتيتل جيتيتزانهم؛ ليحيتيتَذر َأن يعميتيتل منيتيتل أعميتيتاذ الكفيتيتار، ولريغيتيتب يف أن يعميتيتل منيتيتل أعميتيتاذ امليتيتؤمنً أتبيتيتا  

 .(2)"األنبيا 
 .(3)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)قاذ تعاىل: 
 وجه الداللة: 

باب اليت  أشيتار وردت اآلية يف ذي القرنً اليتذي حكيتم بشيتر  ا  فيتدان ليته كيتل شيتي ، فبرتبيتا  األسيت
 . 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 
، وال يتخيتذ له األسباب؛ في تاح األرض شرقاث وغربيتاث؛ ولكنيته ال يت يترب وال يتكيترب، وال يط يتى وال يتبطيتر

ميتيتن الفتيتيتوح وسيتيتيلة لل يتيتنم امليتيتادي، واسيتيتت الذ األفيتيتراد واجلماعيتيتات واألوطيتيتان، وال يعاميتيتل اليتيتبالد املفتوحيتيتة 
معامليتيتيتة الرقييتيتيتق؛ وال يسيتيتيتخر أهلهيتيتيتا يف أغراضيتيتيته وأطماعيتيتيته... إ يتيتيتا ينشيتيتيتر العيتيتيتدذ يف كيتيتيتل مكيتيتيتان حييتيتيتل بيتيتيته، 

                                                           
 . 2: رقم جز  من اآليةسورة احلشر:   ( 1)
 .3/115، 12ص ،مرجع سابق ،مجموع الفتاو ، عبد احلليم أمحد بن ابن تيمية، أبو العباس   ( 2)
  .21 سورة الكهف: اآلية: رقم  ( 3)
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يسيتيترها ا  ليتيتيته يف التعبيتيتيتري  ويسيتيتاعد املتخلفيتيتيتً، وييتيتدرأ عيتيتيتنهم العيتيتدوان دون مقابيتيتيتل؛ ويسيتيتيتتخدم القيتيتوة اليتيتيت 
   .(1)واإلصالح، ودفع العدوان وإحقاق احلق"
 األدلة التي وردت في السنة النبوية: 

على تعليم  ، را يؤكد حرصه ورد عن املستقبل واستشرافه الكنري يف أحاديث الرسوذ 
ة الكاملة ملواجهة كل را يوفر  م االستعداد واجلاهزي ،صحابته أهية املستقبل والتخطيط يف حيافم

يف مسريفم، را جيعلهم مواكبً  اث العوارض واالحتماالت املمكنة ال  تطرأ مبست دات تشكل عانق
 لكل عوامل التطور والت ديد والت ري.

  
 لألسئلة قبل سؤالها:  استشراف الرسول  -

َر،  ، فيتَقاَذ:َسَأَذ َرُجل  النَِّ،َّ : "-رضي ا  عنه-جا  عن أيب هريرة  يَا َرُسوَذ اللَِّه ِإنَّا نيَتر َكُب ال َبح 
ِر؟ فيتَقاَذ رَ  َنا، أَفيتَنتيتَوضَُّأ مبَاِ  ال َبح  : ُهَو ُسوُذ اللَِّه َوحَن ِمُل َمَعَنا ال َقِليَل ِمَن ال َماِ ، فَِرن  تيتَوضَّأ نَا بِِه َعِطش 

لق َمي َتُتهُ    .(2)"الطَُّهوُر َماُوُه احلِ 
 وجه الداللة: 

ه ركوب البحر وهو أمر جديد رتياد صحابتايف نظرته املستقبلية يف  ظهر استشراف الرسوذ ي
حاجتهم فيما بعد إىل السؤاذ عن ميتته، فأجاب  عليهم، وسؤا م عن طهارة مانه، توقع الرسوذ 

يف استيعاب املتطلبات ال   وهذا االستشراف يفسر مدى بعد نظر الرسوذ  عنها قبل سؤا م له.
وما سيرتتب عليه من  ،-ركوب البحر –من املمكن أن تنشأ مستقبالث نتي ة ورود هذا اجملاذ حديناث 

 احتياجات طبيعة هذا اجملاذ.
 

                                                           
 .1/2293 ،122مرجع سابق، ص، في ظالل القرآعقطب، سيد،   ( 1)
 . 23، حيتيتديث رقيتيتم: 1/21، 111صمرجيتيتع سيتابق، ، ســنن أبـي داود، سيتليمان بيتيتن األشيتعث بيتيتن إسيتحاقأخرجيته أبيتيتو داود،   ( 2)

وابيتيتن خزمييتيتة  وصيتيتححه الرتميتيتذيواقيتيته النسيتيتاني وذكيتيتره ابيتيتن حبيتيتان، وصيتيتححه البخيتيتاري يف العليتيتل الكبيتيتري للرتميتيتذي، حيتيتديث صيتيتحيل، 
 وغريهم.
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 : في سبر غور نفوس أصحابه استشراف الرسول  -
، ِإيء أَرَاَك َضِعيفثا، َوإِ  قاذ: أن رسوذ ا  ": -رضي ا  عنه-جا  عن أيب ذر  يء يَا أَبَا َذرٍّ

َّ َماَذ يَِتيم   ِ، َواَل تيتَولًََّ  ً  .  (1)"ُأِحبق َلَك َما ُأِحبق لِنيتف ِسي، اَل تََأمََّرنَّ َعَلى اايت نيت
 وجه الداللة: 

ه أبا ذر أي أمر من أمور اإلمارة أو مسؤولية ماذ من أمواذ تبعدم تولي يظهر استشراف الرسوذ 
وكيفية توزيع األدوار املناسبة لكل شخصية منهم  ،فوسهمأصحابه ونباليتامى، وذلك راجع إىل علمه 

ال يؤهله ملنل هذه األمور  ،ذر وضعفه وتقواه يف أي مهمة أو مسؤولية يؤمر هبا، فعلمه بشخصية أيب
، را يتحقق معه أدا  تلك الوظانف على أكمل واحلزم أخرى من القوة والشدةال  تتطلب صفات 

 وجه.
 : تحدث في أابار الزماعألمور  استشراف الرسول  -
مقاماث ما ترك شيئاث يكون يف مقامه  قام فينا رسوذ ا  : "أنه قاذ -رضي ا  عنه- عن حذيفةجا  

ذلك إىل قيام الساعة إال حدث به حفظه من حفظيته ونسيتيه ميتن نسيتيه قيتد علميته أصيتحايب هيتؤال  وإءيتا 
ه الرجيتيتيتل إذا غيتيتيتاب عنيتيتيته مث إذا راه ليكيتيتيتون منيتيتيته الشيتيتيتي  قيتيتيتد نسيتيتيتيته فيتيتيتأراه فيتيتيتأذكره كميتيتيتا ييتيتيتذكر الرجيتيتيتل وجيتيتيت

 .  (2)"عرفه
 وجه الداللة: 

ملستقبل الدنيا من باب إطال  ا  له على األمور ال يبية، فأخرب أصحابه  يظهر استشراف الرسوذ 
  مبا يكون فيها إىل قيام الساعة.

  األدلة التي وردت في فقه الصحابة: 
 : -مارضي ا  عنه- بن الوليداالد المستقبل بعزل عمر بن الخطاب استشراف  -

                                                           
، حيتيتيتديث رقيتيتيتم: 3/1153، 23ص مرجيتيتيتع سيتيتيتابق، ،صـــحيح مســـلم مسيتيتيتلم بيتيتيتن احل يتيتيتاج،أبيتيتيتو احلسيتيتيتن مسيتيتيتلم، اإلميتيتيتام أخرجيتيتيته   ( 1)

1226. 
، حيتيتديث رقيتيتم: 1/2213، 23ص مرجيتيتع سيتيتابق، ،صــحيح مســلم مسيتيتلم بيتيتن احل يتيتاج،أبيتيتو احلسيتيتن، ، اإلميتيتام مسيتيتلمأخرجيتيته   ( 2)

2291. 
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عن قييتادة  -رضي ا  عنه-بعزذ خالد بن الوليد قراراث  -رضي ا  عنه- اخلليفة عمر بن اخلطابادذ 
مليتيتا رجيتيتع وجيتيتا  يف ذلك:"، م كفا تيتيته القتالييتيتة، ودوره العظيتيتيم يف حتقييتيتق االنتصيتيتارات املتتالييتيتةغيتيتر  اجلييتيتوش

النيتيتاس يبت يتيتون رفيتيتده ونانليتيته، فكيتيتان ريتيتن دخيتيتل علييتيته  (2)هانت عيتيت (1)خاليتيتد ومعيتيته أميتيتواذ جزيليتيتة ميتيتن الصيتيتانفة
فلميتيتيتا بليتيتيتغ ذليتيتيتك عميتيتيتر كتيتيتيتب إىل أيب عبييتيتيتدة ييتيتيتأمره أن يقيتيتيتيم  ،األشيتيتيتعث بيتيتيتن قيتيتيتيق فأجيتيتيتازه بعشيتيتيترة االف

ويسيتيتأله عيتيتن هيتيتذه العشيتيترة االف، إن   ،ويقييتيتده بعمامتيتيته ،ويكشيتيتف عمامتيتيته وينيتيتز  عنيتيته قلنسيتيتوته ،خاليتيتداث 
مث اعزليتيتيته عيتيتيتن  ،كيتيتيتان ميتيتيتن ميتيتاذ الصيتيتيتانفة فهيتيتيتي خيانيتيتةكيتيتان أجازهيتيتيتا األشيتيتيتعث ميتيتن ماليتيتيته فهيتيتيتو سيتيترف، وإن  

   .(3)"عمله
 وجه الداللة: 

راف والتخطيتيتيط املسيتيتتقبلي، حييتيتث  فييتيته دالليتيتة عليتيتى االستشيتيت -رضيتيتي ا  عنيتيته- كيتيتان موقيتيتف الفيتيتاروق
وتوقيتع  ،مارات ملموسيتةأبنا  على معطيات و  ،قراره حترزثا من اخلوف من الوقو  يف الفتنة مستقبالث  كان

االنتصارات العظيمة ال  حتققت على يد خاليتد بيتن ف، وال  كانت أساساث لقراره بالعزذ مستقبليةنتانج 
-فتتيتيتان النيتيتاس بيتيتأن النصيتيتر بييتيتد خاليتيتد اأوقعيتيتت يف نفيتيتق الفيتيتاروق اخلشيتيتية ميتيتن  -رضيتيتي ا  عنيتيته-الولييتيتد 

املسيتيتيتتفادة ميتيتيتن سياسيتيتيتته يف احلكيتيتيتم خربتيتيتيته ، إضيتيتيتافة إىل ذليتيتيتك -عيتيتيتز وجيتيتيتل-ال بييتيتيتد ا   -رضيتيتيتي ا  عنيتيتيته
ارة وحماسيتيتيتبة اليتيتيتوالة، وكيفييتيتيتة إدارة شيتيتيتؤون الدوليتيتيتة، واليتيتيت  أبيتيتيترزت عبقريتيتيتيته يف التخطيتيتيتيط للمسيتيتيتيتتقبل، واإلد

رضيتيتي ا  -واليتيتذي يؤكيتيتد أن موقفيتيته   يكيتيتن مبنييتيتاث عليتيتى خيانيتيتة أو خصيتيتومة بينيتيته وبيتيتً خاليتيتد بيتيتن الولييتيتد 
اتب  بعيتيتد وليتيتن تعيتيت ،حلبييتيتب يلّ إوإنيتيتك  ،لكيتيترو ييتيتا خاليتيتد وا  إنيتيتك عليتيتيّ ":أنيتيته قيتيتاذ ، ودالليتيتة ذليتيتك-ميتيتاعنه

                                                           
جمع الل ة العربية،  .ل زوة يف الصَّيف َوهبَا مسيت َغز َوة الّروم أَلءم َكانُوا ي زون صيفا اتقا  ال ربد والنلجأََوان الصَّيف واالصانفة:  ( 1)

 .1/531، 62ص ،مرجع سابق، الوسيط
، المرجع السابقبية، جمع الل ة العر  .انت ع فاَلنا َقصده يط لب معروفه :َوييُتَقاذ ،َذَهُبوا لطلب ال كة والكة جنعه :ال َقو مانت ع  ( 2)
2/913. 
هيتيتيت، 1112، دار إحييتيتا  اليتيترتاث العيتيتريب، 1، حتقييتيتق: عليتيتي شيتيتريي، طالبدايــة والنهايــةابيتيتن كنيتيتري، أبيتيتو الفيتيتدا  إمساعييتيتل بيتيتن عميتيتر،  ( 3)
3/92. 
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مليتيتا ميتيتات خاليتيتد   يوجيتيتد ليتيته إال فرسيتيته وغالميتيته وسيتيتالحه، فقيتيتاذ " ، إضيتيتافة إىل ذليتيتك:(1)"ي الييتوم عليتيتى شيتيت
   .(2)"عمر: رحم ا  أبا سليمان، إن كنا لنظنه على غري هذا

 
 

                                                           
، بتحقيق: روحية النحاس، رياض عبيتد احلمييتد مختصر تاريخ دمشق البن عساكرابن منظور، أبو الفدل، حممد بن مكرم،   ( 1)

 .2/22هيت، 1115هيت، 1112، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، 1مراد، حممد مطيع، ط
 .11/111 ،133ص مرجع سابق، ،البداية والنهايةابن كنري، أبو الفدا  إمساعيل بن عمر،   ( 2)
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 المبحث الثالث
 والتخطيط المستقبلي االستشرافضوابط 

النتانج اليت  وذلك من منطلق النظر إىل ، ةمّلحضرورة  اإن استشراف املستقبل والتخطيط له أصبح
أسباب التقدم والسيادة يف هذا العصيتر، ريتا يوضيتل لنيتا ستطاعت حتقيق احققتها الدوذ املتقدمة، وال  

جوانب القصور كأمة إسالمية هي يف أشد احلاجة إىل االهتمام باملستقبل وصناعته والتخطيط له حا 
ميتيتع لنيتيتا ميتيتا يتطلبيتيته واقعنيتيتا،  تليتيت،قيتيته بديتيتوابط ير، وهيتيتو ميتيتا ميكيتيتن حتقميكننيتيتا اللحيتيتاق بركيتيتب التقيتيتدم واإلزدهيتيتا

 لتزام هبا، وهو ما يتدل من خالذ الّتايل:مراعاة اوابت الشر  احلنيف واال
 :بشكل علميدراسة المستقبل أوال: 

أن دراسيتيتيتيتيتة املسيتيتيتيتيتتقبل والتخطيتيتيتيتيتيط ليتيتيتيتيته وفيتيتيتيتيتق تليتيتيتيتيتك االعتبيتيتيتيتيتارات املوضيتيتيتيتيتوعية واالتصيتيتيتيتيتاذ والتواصيتيتيتيتيتل ميتيتيتيتيتع 
ة اجليتيتادة مبيتيتنهج علميتيتي ميتيتدروس وقواعيتيتد وضيتيتوابط، ييتيتتم االسيتيتتفادة واالسيتيتتعانة هبيتيتا يف املؤسسيتيتات البحنييتيت

عالج كل ما يستحدث يف تفاصيل احلياة اإلنسانية وما تتطلبه من ضبط مسار احلييتاة فيهيتا، بيتدالث ميتن 
االعتميتيتيتاد عليتيتيتى اجتهيتيتيتادات شخصيتيتيتية قاصيتيتيترة ال تراعيتيتيتي حميتيتيتيط املت يتيتيتريات اليتيتيتذي يكتنيتيتيتف كيتيتيتل التفاصيتيتيتيل 

ا  من طريقة تناوذ املسانل املطروحة واملنطقية يف حتليلها ومراعاة الت ريات الزمانية واملكانية احلياتية، سو 
واملتطلبات املتوقع أن تنشأ على ضو  املؤشرات واألحداث اجلارية ال  تشيتري إىل ذليتك، ريتا جيعلنيتا أميتام 

ودها وأطرهيتيتا ميتيتن خيتيتالذ مت يتيتريات طارنيتيتة عليتيتى الواقيتيتع اإلنسيتيتاي، وحيتيترية اإلنسيتيتان يف فهمهيتيتا، ومعرفيتيتة حيتيتد
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، 

داث ف وة يف وترية احلياة اإلنسيتانية ميتا حلً االصطدام بذلك املستقبل اجملهوذ وهو ما يرتتب عليه إح
 بً الواقع املستقبلي وفهم قوانً التعامل معه يف إطار شرعي. 

 :تكنولوجيا العصرمن االستفادة  ثانياً:
سيتاعدت يف  ،لتقنيات والتطيتورات التكنولوجييتةلالدراسات املستقبلية ال  ظهرت يف العصر احلديث 

اليت   ،دانرة البحث عن احللوذ املناسبة جلميع الت يتريات والتطيتوراتخمتلف اجملاالت باإلسهام يف توسيع 
من املمكن أن تطرأ على اجملتمع اإلنساي يف خمتلف امليادين، وتساعد املهتمً بذلك، ومنهم الفقها  
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وخطيتيتوات متسلسيتيتلة  ،وهيتيتو النظيتيتر إىل املسيتيتتقبل وفيتيتق معيتيتايري علمييتيتة وموضيتيتوعية ،قتحيتيتام هيتيتذا املييتيتدانايف 
ا عيتيتن أي ميتيتوروث اقيتيتايف أو اجتميتيتاعي أو  ،ة عليتيتى دراسيتيتة املسيتيتانل النازليتيتة والنظيتيتر فيهيتيتاقانميتيت ،مرتبطيتيتة بعييتيتدث

اخلديتيتو  ألي ضيتيت وط ميتيتن املمكيتيتن أن تيتيتؤار عليتيتى إنيتيتزاذ حكميتيته يف مسيتيتألة ميتيتن املسيتيتانل، واضيتيتعاث يف ذليتيتك 
مالنيتيتم ، وحماوليتيتة الوصيتيتوذ إىل مسيتيتتقبل اعتبيتيتارات كنيتيترية للحاضيتيتر القيتيتانم واملاضيتيتي الفانيتيتت بدروسيتيته وعيتيتربه

 مقاصد الشر  احلنيف.حيّقق  ،حتياجات ومتطلبات الناس داخل إطار شرعيال

فاستشراف املستقبل يعترب أحد العلوم احلدينة املسيتاندة للعليتوم اإلدارييتة والسياسيتية، واليت  ظهيترت يف 
والذي ميكن االستفادة من هذه العلوم املتنوعة يف خمتلف اجملاالت، من زاوية استفادة  العصر احلديث،

تميتيتً بالشيتيتأن الفقهيتيتي ميتيتن تنيتيتاو م لل وانيتيتب املسيتيتتقبلية اليتيت  ديتيتدم اجلانيتيتب اإلنسيتيتاي وحتصيتيتيل أوجيتيته امله
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.
": "  يعيتيتيتد التنبيتيتيتؤ االستشـــراف واالبتكـــار واإلســـتراتيجيةفقيتيتيتد ذكيتيتيتر سيتيتيتيننيا ج واغنيتيتيتر، يف كتابيتيتيته:"

باملسيتيتيتتقبليات مقصيتيتيتوراث عليتيتيتى املفكيتيتيترين والفالسيتيتيتفة فقيتيتيتط، فقيتيتيتد اكتسيتيتيتب الييتيتيتوم صيتيتيتي ة علمييتيتيتة ميتيتيتن خيتيتيتالذ 
تقرا  الل و  إىل الطرق احلدينة يف عع املعلومات وحتليلها، واسيتتخدام أسيتاليب رياضيتية وإحصيتانية السيت

التطيتيتيتورات اةتمليتيتيتة، وإذا كانيتيتيتت البحيتيتيتوث املسيتيتيتتقبلية قيتيتيتد انطلقيتيتيتت ميتيتيتن قيتيتيترا ة الواقيتيتيتع الصيتيتيتناعي والزراعيتيتيتي 
والبيئي فكان لالستشراف املستقبلي جناح  ال بأس به، فرّن استبصار ما سيتيؤوذ إلييته الواقيتع االجتميتاعي 

اإلستشـــراف كتابيتيتيته: "  ، كيتيتيتذلك قيتيتيتاذ: إدوارد كيتيتيتورنيش يف(1)واالقتصيتيتيتادي وامليتيتيتايل يبقيتيتيتى أصيتيتيتعب بكنيتيتيتري"
لقد كان اإلنسان يف املاضي قادراث على توقع مسيتارب حياتيته بشيتكل "": مناهج استكشاف المستقبل

                                                           
ييتيتيتع: مركيتيتيتز دراسيتيتيتات ، ترعيتيتيتة: صيتيتيتباح صيتيتيتديق اليتيتيتدملوجي،د.ط، توز االستشـــراف واالبتكـــار واإلســـتراتيجيةسيتيتيتيننيا.ج. واغنيتيتيتر،   ( 1)

 http://www.caus.org.lb/Home/publicat...up.php?ID=4311الوحدة العربية، د.ت، املصدر: 

"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". 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.caus.org.lb/Home/publication_popup.php%3FID%3D4311&usg=ALkJrhj6XcTiCbvoFGb4mZ9eAslwnTOe7g
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شيتيتيتبه روتييتيتيت ، حييتيتيتث كيتيتيتان الت يتيتيتري بطيئيتيتيتاث ويأخيتيتيتذ أجييتيتيتاالث ليتنبيتيتيتت ويتعميتيتيتق، وحييتيتيتث كيتيتيتان يكفيتيتيتي للميتيتيتر  أن 
حوليته فييتئ ليته إىل درجيتة   "يتكيف" ميتع حميطيته املباشيتر، ميتن خيتالذ ميتا يتلقيتاه ميتن "اقافيتة شيتعبية سيتاندة"

أميتيتيتا اآلن فقيتيتيتد أصيتيتيتبل الت يتيتيتري أسيتيتيتيا ]أسيتيتيتر ؟إ يف وتريتيتيتيته  ،كبيتيتيترية مسيتيتيتتلزمات ميتيتيتا حيتيتيتيتاج إلييتيتيته يف املسيتيتيتتقبل
وشيتيتيتامالث يف تنوعيتيتيته، وهيتيتيتذا يسيتيتيتتلزم ميتيتيتن كيتيتيتل منيتيتيتا اكتسيتيتيتاب مهيتيتيتارات والييتيتيتات متعيتيتيتددة ومتنوعيتيتيتة لنسيتيتيتتطيع 

ميتيتن املعانيتيتاة اليتيت  تتسيتيتبب هبيتيتا، وميتيتن "اإلعيتيتداد" مليتيتا ميكيتيتن أن نتوقعيتيته يف املسيتيتتقبل: ميتيتن أخطيتيتار للتخفييتيتف 
يديتيتيتيتاف إىل ذليتيتيتيتك وجيتيتيتيتيتود  .(1)"فيتيتيتيترص ةسيتيتيتيتن ]لتحسيتيتيتيتً؟إ إمكانيتيتيتيتيتات اإلمسيتيتيتيتاك هبيتيتيتيتا واالسيتيتيتيتتفادة منهيتيتيتيتيتا

إسيتيتهامات فكرييتيتة كنيتيترية يف هيتيتذا اجمليتيتاذ، أوضيتيتحت ميتيتدى أهييتيتة استشيتيتراف املسيتيتتقبل يف حييتيتاة اإلنسيتيتان، 
 .  (2)وأاره يف فيئة مستقبل أفدل يف خمتلف مناحي حياته

                                                           
. 2113، الدار العربية ناشرون، 1، ترعة: د. حسن شريف، طاإلستشراف مناهج استكشاف المستقبلإدوارد كورنيش،   ( 1)

 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". 
، ترعيتيتة: عميتيتر سيتيتعيد األييتيتويب، ملفــات المســتقبل.. مــوجز فــي تــاريخ الســنوات الخمســين المقبلــةانظيتيتر: ريتشيتيتارد واتسيتيتون،   ( 2)

 ، وانظيتيتيتيتيتيتر: ميشيتيتيتيتيتيتيتاذ غيتيتيتيتيتيتودي، فيلييتيتيتيتيتيتب دوران، وقيتيتيتيتيتيتيتيق695www.kalima.ae/ar/readbook.aspx?id=املصيتيتيتيتيتيتدر: 
 ، ترعة: حممد سليم قاللة وقيق ا مامي.د.ط، د.ت.االستشراف اإلستراتيجي للمؤسسات واألقاليما مامي، 
ـــــاء ميتشيتيتيتيتيتيو كيتيتيتيتيتاكو، ، وانظيتيتيتيتيتر: ...Istichraf.pdf-http://www.laprospective.fr/dyn/fran املصدر:  فيزي

 هيت. 1131طارق رشيد عليان، د.ط،  ، ترعة:1300المستقبل: العلم يشكل مصير البشرية عام 
االستشــــــــــــراف ، وانظيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتر: ميشيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاذ غيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتودي، www.goodreads.com/book/show/18054242املصيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتدر: 

 ، ترعة قيق هامي.د.ط، د.ت.االستراتيجي: المشاكل والمناهج
   ..rabefrance.pdfhttp://www.laprospective.fr/dyn/fran.                                    املصدر:

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx%3Fid%3Dlbb156330-118020%26search%3Dbooks&usg=ALkJrhiR72aW2ZWI2WuSDYjUfp0QiGM6-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.kalima.ae/ar/readbook.aspx%3Fid%3D695&usg=ALkJrhiLNWHvE6QPXNQd8O3_VE_Cqak0nw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.laprospective.fr/dyn/francais/actualites/Al-Istichraf.pdf&usg=ALkJrhggN7AurtsV-8dWoJAZQ3xOkm5XtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.goodreads.com/book/show/18054242&usg=ALkJrhjf-6-TsNTyOg-pAr3vrxeIu8t_1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.laprospective.fr/dyn/francais/memoire/cahier20arabefrance.pdf&usg=ALkJrhiyEVmEprYjHqIvj4kY686brU8DTw
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وضيتيتل أهييتيتة استشيتيتراف املسيتيتتقبل يف التوقيتيتع والّتنبيتيتؤ البعييتيتد امليتيتدى يف جيتيتاالت متعيتيتددة ميتيتن احلييتيتاة،  ريتيتا ي 
كالسياسيتيتة واالقتصيتيتاد واالجتميتيتا  إىل غريهيتيتا ميتيتن اجمليتيتاالت، وهيتيتو اليتيتذي يفيتيترض أهيتيتيته جلمييتيتع املشيتيتت لً 

نهيتيتا اجلانيتيتب هبيتيتذه اجمليتيتاالت املختلفيتيتة اليتيت  ديتيتدم القطيتيتا  اإلنسيتيتاي العيتيتريض، يف خمتليتيتف جوانيتيتب حياتيتيته وم
الفقهيتيتيتي، واليتيتيتذي يسيتيتيتاعد امللكيتيتيتة الفكرييتيتيتة املدربيتيتيتة للفقييتيتيته عليتيتيتى احليتيتيتدس الرشيتيتيتيد، وبالتيتيتيتايل توقيتيتيتع األحكيتيتيتام 

 الرشيدة والنتانج اجليدة.  
 إلى المختصين:  الرجوع  ثالثاً:

مليتيتا يتديتيتمنه ميتيتن عيتيتدم  ؛ميتيتن األهييتيتة اث كبيتيتري   اث النظيتيتر إىل املسيتيتتقبل دانميتيتاث حيتيتيتل يف نفيتيتوس البشيتيتر جانبيتيتإّن 
ييتيتاة اإلنسيتيتان سيتيتوا  ميتيتن مسيتيتتقبل أو رزق أو كيتيتل ميتيتا تقيتيتوم علييتيته حياتيتيته حبوارتبيتيتاط ذليتيتك  ،رفيتيتة بالقيتيتادماملع

واسيتيتيتتمراره، وهيتيتيتذا اليتيتيتذي ييتيتيتدفع تليتيتيتك اليتيتيتنفق اإلنسيتيتيتانية إىل حماوليتيتيتة البحيتيتيتث واملعرفيتيتيتة عيتيتيتن ذليتيتيتك املسيتيتيتتقبل 
 عواقيتيتب اعليتيتم أّن ميتيتن خيتيتواّص الّنفيتيتوس البشيتيتريّة الّتشيتيتّوق إىلال يتيتامض واجملهيتيتوذ، ويف سيتيتياق ذليتيتك جيتيتا : "

حليتوادث العاّميتة كمعرفيتة ميتا بقيتي ميتن ا سيتّيما ،وعلم ما حييتدث  يتم ميتن حييتاة وميتوت وخيتري وشيترّ  ،أمورهم
 .(1)"جبولون عليها  والّتطلع إىل هذا طبيعة ،ومعرفة مدد الّدوذ أو تفاوفا ،الّدنيا

اإلنسيتانية والذي نلمسه من خالذ الواقع املعاش أن جوانب التطور ال  مشلت معظم مناحي احلياة 
وترتب نتانج ذلك عليتى ظهيتور مسيتانل ومسيتت دات عليتى كافيتة  األصيتعدة سيتوا  االقتصيتادية والسياسيتية 

واالجتماعية، مع تشابك العالقات الدولييتة وطيترق التواصيتل واالتصيتاذ فيترض علينيتا  والعسكرية واإلدارية
دة و  تكيتيتن   تكيتيتن موجيتيتو مسيتيتانل ومسيتيتت دات الوقيتيتوف أميتيتام واقيتيتع مليتيتي  باالستفسيتيتار والتسيتيتاوذ عيتيتن 

معهيتيتودة ميتيتن قبيتيتل، ريتيتا أوجيتيتد حاليتيتة ميتيتن التعقييتيتد يف كشيتيتف ماهييتيتة تليتيتك اإلفيتيترازات اليتيت  نت يتيتت عيتيتن ذليتيتك 
التقيتيتارب بيتيتً اليتيتدوذ واجملتمعيتيتات، وهيتيتو ميتيتا يظهيتيتر دور الفقهيتيتا  واملهتميتيتً بالشيتيتأن الفقهيتيتي يف الوقيتيتوف يف 

وميتا يتعيتارض معهيتا،  إجال  حقيقة هذه املست دات واملستحداات لتوضيل ما يتوافق منها ميتع شيتريعتنا
 وحتقيقاث ملقاصد شرعنا احلنيف من جلب املصاو للناس ورفع احلرج واملشقة عنهم. 

 ،تصيتيتيتاذبتوسيتيتيع مراكيتيتز االوهيتيتو ميتيتا ميكيتيتن حتققيتيته ميتيتيتن جانيتيتب الفقهيتيتا  والعلميتيتا  والبيتيتيتاحنً املخلصيتيتً 
تقبلية والتخطيتيتيط املهتميتيتة بشيتيتأن الدراسيتيتات املسيتيت ،والتواصيتيتل باملؤسسيتيتات واملراكيتيتز العلمييتيتة البحنييتيتة اجليتيتادة

                                                           
ـــن الـــدوع، عبيتيتيتد اليتيتيترمحن بيتيتيتن حمميتيتيتد بيتيتيتن حمميتيتيتدابيتيتيتن خليتيتيتدون،   ( 1) ـــاريخ اب ، دار الفكيتيتيتر، بيتيتيتريوت، 2، حتقييتيتيتق: خلييتيتيتل شيتيتيتحادة، طت

 .1/111هيت، 1112
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، وأخذ رأي املختصً سوا  يف اجملاذ االقتصادي أو اإلداري أو السياسيتي واسيتت ال  ارانهيتم املستقبلي
ڦ ڦ ڄ ڄ )، قيتيتاذ تعيتيتاىل: وفهمهيتيتا وتكييفهيتيتا ميتيتع الواقيتيتع امليتيتدروس ويف الديتيتوابط الشيتيترعية املقيتيتررة

 .(1)  (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
أرض صيتيتلبة يف فتيتيتواه ويف حكميتيته عليتيتى املسيتيتانل املعروضيتيتة  عليتيتىالوقيتيتوف وذليتيتك حيتيتا ييتيتتمكن الفقييتيته  
لالستبصيتيتار هبيتيتا يف  ؛وأال يكتفيتيتي اربتيتيته الفقهييتيتة أو النظيتيتر إىل ميتيتوروث األحكيتيتام الفقهييتيتة السيتيتابقة ،علييتيته

نابعيتيتيتاث ميتيتيتن استشيتيتيتراف ودطيتيتيتيط مرتيتيتيتب ومؤسيتيتيتق بروييتيتيتة صيتيتيتحيحة قانميتيتيتة عليتيتيتى  ،إنيتيتيتزاذ حكميتيتيته املسيتيتيتتقبلي
منطلقيتيتاث ميتيتن املاضيتيتي باالسيتيتتفادة ميتيتن دروسيتيته وعيتيتربه وفهيتيتم الواقيتيتع  ،طقيتيتيالت يتيترد واملوضيتيتوعية والتسلسيتيتل املن

عيتيتيتن التن يتيتيتيم مليتيتيت، للحاجيتيتيتة، وهيتيتيتو ميتيتيتا يؤكيتيتيتد االبتعيتيتيتاد  عيتيتيتاش، وتأسيسيتيتيتاث الستحديتيتيتار مسيتيتيتتقبلاحلاضيتيتيتر امل
   .(2) (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) :والرجم بال يب، كما قاذ تعاىل

 : اإلسالمية مراعاة الثابت والمتغير في الشريعة: رابعاً 
من الدروري أن تقوم دراسة املسيتتقبل والتخطيتيط ليته عليتى ضيتوابط وأسيتق مسيتتمدة ميتن اوابيتت اليتدين، 

راعيتى فيهيتا اوابيتت وكلييتات مقطيتو  فيهيتا ال جييتوز تُ ال  ،عاميتةسيتتنادها لديتوابط ومعيتايري ايكون  أالوجيب 
بت يتيتري األحيتيتواذ والزميتيتان  االقيتيترتاب منهيتيتا أو التعيتيتديل فيهيتيتا بيتيتأي شيتيتكل ميتيتن األشيتيتكاذ، وهيتيتي اابتيتيتة ال تت يتيتري

عليتيتيتى املت يتيتيترّيات يكيتيتيتون جيتيتيتاذ هيتيتيتذه الدراسيتيتيتات يف األخيتيتيتذ واليتيتيترد والتعيتيتيتديل يف  بينميتيتيتا واملكيتيتيتان والعيتيتيتادات.
 وجتدد االحتياجات اإلنسانية. ،يفرضه تطور الزمان واملكان جزنيافا ال  يكون ارتباطها متعلقاث مبا

بيتيتً مواضيتيتع اإلعيتيتا  والنصيتيتوص القاطعيتيتة اليتيت  ال هيتيتو تعبيتيتري املقصيتيتود بيتيته التفرييتيتق : والمتغيــراتوالثوابــت 
حتيتيتل املنازعيتيتة فيهيتيتا، وبيتيتً ميتيتوارد االجتهيتيتاد اليتيت  ال يديتيتيق فيهيتيتا عليتيتى املخيتيتالف؛ لظنييتيتة ميتيتداركها ابوتيتيتاث أو 

                                                           
 . 111سورة األنعام، اآلية: رقم   ( 1)
 . 65سورة النمل، اآلية: رقم   ( 2)
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قيتام بيته ا  احل يتة يف كتابيته أو أ:"كل ما يف التعبري عن هذه النوابت -رمحه ا -قاذ الشافعي . (1)داللة
  .(2)ناث  حيل االختالف فيه ملن علمه"بي على لسان نبيه منصوصاث 

 قياسيتيتاث، وييُتيتدرك التأوييتيتل، حيتميتيتل ذليتيتك ميتيتن كيتيتان وميتيتابينميتيتا ذكيتيتر الشيتيتافعي يف التعبيتيتري عيتيتن املت ريات:"
 ُيَديتيتيَّق أنيتيته أقيتيتل  : غيتيتريه فييتيته خالفيتيته وإن القييتيتاس، أو اخليتيترب حيتمليتيته معيتيتىن إىل القيتيتايق أو املتيتيتأوذ فيتيتذهب

  .(3)"املنصوص يف فاخلال ِضيقَ  عليه
وميتا  -عيتز وجيتل-الواردة يف كتيتاب ا   فبالتايل جند أن النوابت املمنلة يف النصوص الشرعية القطعية

عيتيتع علييتيته، ال ميكيتيتن االقيتيترتاب منيتيته أو تأويليتيته بيتيتأي صيتيتورة ميتيتن صيتيتور وميتيتا أُ  ، بينتيتيته سيتيتنة رسيتيتوله الكيتيترو
 :ليتيتك عليتيتى سيتيتبيل املنيتيتاذوذفهيتيتي اابتيتيتة ال تت يتيتري وال تتبيتيتدذ بتبيتيتدذ األحيتيتواذ والزميتيتان واملكيتيتان،  ،االجتهيتيتاد
 ال نوافيتيتل وأ فيتيترانض ميتيتنسيتيتوا   فالصيتيتلوات مبطليتيتة، فيهيتيتا اإلضيتيتافة ألن فيهيتيتا اإلضيتيتافة وزجتيتيت فيتيتال العبيتيتادات

 .املشرو  على فيها الزيادة وزجت
وميكيتيتيتن التأوييتيتيتل فيهيتيتيتا واالجتهيتيتيتاد  ،تقيتيتيتع يف جيتيتيتاذ ميتيتيتوارد االجتهيتيتيتاد اليتيتيت بينميتيتيتا جنيتيتيتد أن املت يتيتيتريات هيتيتيتي  

يف بيتاب املعيتامالت كميتا هيتو احليتاذ م علييته دلييتل قيتاطع، أو إعيتا  صيتريل،  يقيت   وإبدا  اليترأي يف كيتل ميتا
ة ميتيتن ت يتري األحيتيتواذ ميتن وقيتيتت آلخيتر، واالقتصيتيتادية رنليتة يف كنيتيترة ياملتمنيتل يف شيتيتؤون حييتاة النيتيتاس السياسيت

اليتيتذي أصيتبل يتعاميتيتل ميتع جتمعيتيتات وبيئيتيتات  ،املشيتكالت االقتصيتيتادية اليت  يتعيتيترض  يتا اجملتميتيتع اإلسيتالمي
را يوضل حدوث الكنيتري ميتن املت يتريات اليت  تسيتتدعي مواجهتهيتا ميتن قبيتل فقهيتا   ؛تلفةوشعوب وأمم خم
 وضبطها شرعياث.وعلما  الدين 

أن  ينب يتيصيتطدم ميتع اوابيتت هيتذا اليتدين، وهيتذا ميتا يجييتب أن ال اسة املستقبل والتخطيط له ر إذن فد
  .ن بالشأن املستقبليو ن واملهتمو يعيه القانم

 
 

                                                           
 . 51هيت، ص1131، 1، طة العمل اإلسالمي المعاصرالثوابت والمتغيرات في مسير الصاوي، د. صالح،   ( 1)
 .1/561، 92ص مرجع سابق،، الرسالةإدريق،  بن حممد ا  عبد الشافعي، أبو  ( 2)
 .1/561، 92ص مرجع سابق، ،الرسالة إدريق، بن حممد ا  عبد الشافعي، أبو  ( 3)
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ستشــراف والمقاصــد والمــآالت المــاع والمكــاع مــن اــالل فقــه الواقــع : مراعــاة واقــع الز اامســاً 
 .القضايا المستقبلية

إن بنا  املستقبل والتطلع إليه البد أن يكون نابعاث من الواقع اليتذي مينيتل صيتورة حقيقييتة الحتياجيتات 
لواقيتع، وسلوك البشر، فال ميكن أن يتم النظر إىل املستقبل واستشراف مالحمه دون النظيتر إىل تفاصيتيل ا

الذي يتمكن من خالله املف  أو اجملتهد التعرف على كيفية فهم تفاصيتيل هيتذا الواقيتع ميتن حييتث تطيتور 
عيتيت  ضيتيتيا  احلقيتيتوق وتفوييتيتت تالزميتيتان وت يتيتري املكيتيتان، وذليتيتك ألن جتاهليتيته والقفيتيتز علييتيته والتطليتيتع للمسيتيتتقبل 

 املصاو، وهو ما يتعارض مع مقاصد شرعنا احلنيف. 
املفيتيت  وال احليتيتاكم ميتيتن الفتيتيتوى واحلكيتيتم بيتيتاحلق إال بنيتيتوعً ميتيتن الفهيتيتم:  وال ييتيتتمكن": وجيتيتا  يف ذليتيتك

أحيتيتدها: فهيتيتم الواقيتيتع والفقيتيته فييتيته، واسيتيتتنباط عليتيتم حقيقيتيتة ميتيتا وقيتيتع بيتيتالقرانن واألميتيتارات والعالميتيتات حيتيتا 
والنو  الناي: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهيتم حكيتم ا  اليتذي حكيتم بيته يف كتابيته أو  ،حييط به علماث 
سيتيتوله يف هيتيتذا الواقيتيتع. مث يطبيتيتق أحيتيتدها عليتيتى اآلخيتيتر؛ فميتيتن بيتيتذذ جهيتيتده واسيتيتتفرغ وسيتيتعه يف عليتيتى لسيتيتان ر 

؛ فالعيتيتيتيتا  ميتيتيتيتن يتوصيتيتيتيتل مبعرفيتيتيتيتة الواقيتيتيتيتع والتفقيتيتيتيته فييتيتيتيته إىل معرفيتيتيتيتة حكيتيتيتيتم ا  ذليتيتيتيتك   يعيتيتيتيتدم أجيتيتيتيترين أو أجيتيتيتيتراث 
  .(1)"ورسوله

 إىل ضيتيتيتبط وبالتيتيتيتايل يكيتيتيتون فهيتيتيتم الفقييتيتيته لواقعيتيتيته ومشيتيتيتكالته ومعرفتيتيتيته بيتيتيتاألمور واملسيتيتيتانل اليتيتيت  يف حاجيتيتيتة
، هيتيتو الطرييتيتق اليتيتذي يسيتيتري علييتيته ميتيتن خيتيتالذ األميتيتارات والشيتيتواهد واسيتيتتنباطاته لواقعيتيته، وفهيتيتم تطيتيتور شيتيترعي

وتبيتدذ األحيتيتواذ والعيتادات اليت  يسيتتطيع ميتيتن خالليته يف ءاييتة املطيتاف الوصيتيتوذ إىل  ،الزميتان وت يتري املكيتان
بعيتد املسيتتقبلي املتوقيتع، نظرة واقعييتة ميتن خيتالذ حكيتم راشيتد يف عيتالج أي مسيتألة أو نازليتة يراعيتى فيهيتا ال

وإذا ميتا كيتان  بتلبييتة حقيتوق ومصيتاو العبيتاد يف إطيتار شيترعي. ،وحرص عليها الشر  احلنييتف يف مقاصيتده
ودراسيتيتيتته وهيتيتيتو اليتيتيتذي يعتيتيتيترب ميتيتيتن عليتيتيتوم العصيتيتيتر، فيتيتيترن ذليتيتيتك يتطليتيتيتب ميتيتيتن الفقييتيتيته  ،األميتيتيتر متعلقيتيتيتاث باملسيتيتيتتقبل

وتوسيتيتيتع ميتيتيتدارك  هليتيتيت  ديتيتيتدم جيتيتيتاذ فقهيتيتيتاالسيتيتيتتعانة بيتيتيتالعلوم األخيتيتيترى اب ،توسيتيتيتيع دانيتيتيترة نظيتيتيتره ودراسيتيتيتته وحبنيتيتيته
عليتيتيتم االجتميتيتيتا  والقيتيتيتانون واإلدارة والسياسيتيتيتة اليتيتيت  تسيتيتيتاعده يف  :فهميتيتيته، وذليتيتيتك كيتيتيتالعلوم اإلنسيتيتيتانية منيتيتيتل

 ،املشكالت والقدايا العصرية ال  تقع، وال  هي يف األصيتل نتيتانج ذليتك الواقيتع املعيتاشمعاجلة أو حّل 
                                                           

 .1/69، 33ص مرجع سابق،، إعالم الموقعينابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب،   ( 1)
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واحتياجيتيتات جدييتيتدة   تكيتن موجيتيتودة ميتيتن قبيتيتل؛ واليتذي سيتيتوف يرتتيتيتب علييته تطيتيتور يكيتيتون م ليتيته يف صيتور 
ن اتكيتيتون يف حاجيتيتة إىل حكيتيتم شيتيترعي جدييتيتد يناسيتيتب ذليتيتك التطيتيتور والت يتيتري اليتيتذي فرضيتيتته متطلبيتيتات الزميتيت

واملكان والعادات واألحواذ، وهو ما مينل أهم األهداف املبت اة ميتن ذليتك االستشيتراف املسيتتقبلي لكيتل 
وتلبييتيتة  ،فقهيتيتي الراشيتد  يتا، ريتيتا حيقيتق مقاصيتد هيتيتذا اليتديناملسيتانل واألميتور املتوقعيتيتة يف جاهزييتة التكيييتف ال

 .العبادوحل املشكالت الناشئة وحفظ حقوق ومصاو  ،االحتياجات
 ومن مث تطبيقه وفقاث ملا يعرض أو ،على فهمه للنآ الشرعيجيب أن ال يقتصر را يع  أن الفقيه  
جيلي هذا الفهيتم ويصيتقله ها واقعه، بل تتطلبه احلاجة وفقاث إلشارات أو أمارات أو استنباطات يفرضما 

كل يف جاليته، كاملتخصصيتً يف خمتليتف العليتوم العصيترية كاالقتصيتاد والسياسيتة   ،املتخصصً بعرضه على
نعكاس تلك التيتأاريات عليتى أي مشيتكلة افهم لجتما ، واإلحصا  إىل اخره، وعلم اإلدارة والنفق واال

حيقيتق  ،اث يتحقيتق ميتن خالليته بنيتا  حكيتم شيترعي راشيتدودطيطيتاث مالنميت ،أفديتل ، وصوالث ملستقبلأو قدية
  (1) ويوافق مقاصد هذا الدين ومراد الشار . ،مصاو العباد وال يشق عليهم

ريتا يؤكيتد أن الفقييته أو اجملتهيتيتد ليته اليتدور الفاعيتيتل واألساسيتي، أو مبعيتىن اخيتر هيتيتو حلقيتة الوصيتل ميتيتا و    
وبيتيتيتً  ،ل الناجتيتيتيتة عيتيتيتن السيتيتيتلوك البشيتيتيتريبيتيتيتً تفاصيتيتيتيل الواقيتيتيتع املعيتيتيتاش اليتيتيتذي يعكيتيتيتق كيتيتيتل القديتيتيتايا واملسيتيتيتان

 ضبطها يف صورة حكم شرعي.

االشيتت اذ مبيتا يسيتد جيتوعهم، واألفديتل  ،إن األفدل يف وقت جو  املسيتلمً":وجا  يف هذا السياق
االشيتت اذ مبيتا ييتدفع  ،يف وقت عريهم االشت اذ مبا يكسوهم، واألفدل يف وقت انتشار الفرقيتة والعصيتبية

االشت اذ ب يترس  ،األفدل يف وقت تسكع الشباب وتعطلهم عن العملو  ،وجيمع كلمتهم ،عنهم ذلك
ولو   يكن يف فقهنا إال إحييتا   ،وإصدار الفتاوى املعينة على حتصيل األعماذ ،قيم اإلسالم يف العمل

واألفديتيتل يف  ،ليتيتدفع كيتيتل عطاليتيتة وبطاليتيتة، وفينيتيتا النييتيتل ودجليتيتة والفيتيترات وغريهيتيتا كنيتيتري لكيتيتان كافييتيتاث  ،امليتيتوات
                                                           

                                       . 31/3/2111، شبكة اإلنرتنت، بتاريخ الوعي بالواقع ودوره في إحياء األمةانظر، املصري، حممد بن عبد اجمليد، مقالة:   ( 1)
wah/377.htmhttp://www.saaid.net/alda  

http://www.saaid.net/aldawah/377.htm
http://www.saaid.net/aldawah/377.htm
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التصيتيتدي ليتيتيته بالفتيتيتيتاوى اةيتيتيتددة ملقيتيتادير العقوبيتيتيتات والتعزييتيتيترات وتقيتيتيتدميها  ،لفسيتيتيتاد واإلجيتيتيتراموقيتيتت انتشيتيتيتار ا
   .(1)"من العهدة ..ا  إبرا  للذمة وخروجاث  ،ألجهزة العدذ واألمن

إذن يتديتيتل لنيتيتا أايتيتر الواقيتيتع يف تشيتيتكيل نظيتيترة الفقييتيته أو اجملتهيتيتد يف استشيتيتراف املسيتيتتقبل لكيتيتل القديتيتايا 
وصياغتها يف صورة يراعى فيهيتا مقاصيتد اليتدين اإلسيتالمي ميتن خيتالذ  ،ه واقعهواملسانل ال  يفرضها علي

واحتوا  أشكاذ تطورها مسيتتقبالث مبيتا حيفيتظ املصيتاو  ،تفهم احلاجات واملتطلبات الناشئة من فهم الواقع
ويوافيتيتق ميتيتراد  ،يتناسيتب ميتيتع حاجيتات املكلفيتيتً وال يشيتيتق عليتيهم ،واحلقيتوق يف صيتيتورة حكيتم شيتيترعي راشيتيتد

امليتيتتفهم لطبيعيتيتة التطيتيتور والت يتيتري اليتيتذي  ،بنيتيتا  فقهيتيتي سيتيتليم للحكيتيتم الشيتيترعي املسيتيتتقبلي الشيتيتار ، ويؤسيتيتق
 ،ديتيتيتاذ تليتيتيتك املعيتيتيتايري السيتيتيتابقةاوذليتيتيتك ألنيتيتيته يف حيتيتيتاذ عيتيتيتدم  ن واملكيتيتيتان والعيتيتيتادات واألحيتيتيتواذ.ايفرضيتيتيته الزميتيتيت

وبالتيتيتايل إهيتيتدار حقيتيتوق ومصيتيتاو حيتيترص الشيتيتر   ،سيتيتيؤدي إىل استشيتيتراف  غيتيتري سيتيتليم يف نظرتيتيته ودطيطيتيته
 ألن قرا فا   يكن  ا أي أساس واقعي تنطلق منه. ،على صوءا
 :: المواءمة بين االجتهاد التنزيلي واالجتهاد االستنباطي عند دراسة المستقبلسادساً 

من عيع املهتمً به من علما  وفقها  وجتهدين فهم  انالعبور إىل املستقبل والتطلع إليه يتطلب
 املسار حتديدميكن را اقع اإلنساي يف عيع مناحي احلياة، الت ريات والتطورات ال  تطرأ على الو 

، وال  تعكق حاجة الواقع لكل تلك املست داتللوصوذ إىل إجابات  ؛ميكن السري عليهالذي 
 .املعاش

يستلزم وجود نو  من املوا مة يف استنباط وفهم النآ  ،فاالجتهاد يف تنزيل احلكم الشرعي
التوافق والتكامل املقصود يف إنزاذ حكم شرعي لكل املشخصات الشرعي، وذلك حا يتحقق ذلك 

ُيسد هبا احلاجة الفعلية للحياة اإلنسانية، وذلك ال يكون إال بفهم صحيل للنآ  ،أو الوقانع
 الشرعي؛ يراعى فيه كل ما يطرأ على الواقع اإلنساي من مت ريات وتطورات. 

واستكشاف  ،م النآ الشرعي بشكل صحيلكيفية فهاملوا مة املتمنلة يف  ففي حاذ انعدام 
مناطاته ال  على أساسها يتم إنزاذ احلكم الشرعي عليها، حلدات الف وة بً احلكم الشرعي املنزذ 

                                                           
 .119هيت، ص1132، دار السالم، القاهرة، 1، طإصالح الفكر الفقهي، رؤية معاصرةأبو أمامه، نوار بن الشلي،   ( 1)
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دف فخنرام وضيا  كل ما ارا يرتتب عليه  ،والوقانع أو املشخصات املستهدفة من الدبط الشرعي
 ار .خيالف مقصد الشوهو ما  ،إليه الشريعة ومقاصدها

 ،احلكم الشرعي وحتقق مناطاته يف الوقانع واملشخصات بشكل نظريال يكفي وجود وذلك ألنه 
حتقيق املقصد الشرعي املرتبط بالواقعة أو املسألة، إىل بل البد أن يؤدي إنزاذ هذا احلكم أو تطبيقه 

 ،ملدار الواقعةوذلك بالنظر إىل التداعيات املستقبلية ال  من املمكن أن ترتتب عليه من حيث ا
 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 
 وم الت حكمه فيها. انع وإنزاله جرداث عن األخذ بالنظر يف حتقيق املناطات يف الوق

 أو موافقة األفعاذ كانت شرعاث، مقصود معترب األفعاذ م الت يف النظرورا جا  يف سياق ذلك: "
 اإلح ام أو باإلقدام املكلفً عن الصادرة األفعاذ من فعل على حيكم ال اجملتهد أن وذلك خمالفة؛

   .(1)"الفعل ذلك إليه يؤوذ ما إىل نظره بعد إال
 (،اعتبار امل الت)كقاعدة كد ذلك التوافق واملوا مة أن القواعد الشرعية ال  تتعلق باملقاصد  ورا يؤ 

بامل الت والعواقب ال   انل األحكام على الوقانع وتطبيقها على أحواذ املكلفً مرتبطيظهر أن تنز ت
ه جرداث من أي من خالذ فهم النآ واستنباط خفاياه ودالالت ،سترتتب على تطبيق احلكم املستقبلي

مؤارات خارجية، وصوالث ألصل مناطه وما طرأ بعد ذلك من تطورات وت ريات تدعو إىل إنزاذ حكم 
وال  ت ريت أسباب تعلق مناطافا باألحكام  ،ع املست دةانشرعي مستقبلي يل، تطور املسانل أو الوق

بتحقيق املناط: هو الذي ال  االجتهاد املتعلققاذ الشاط، يف هذا السياق: " .ال  أنزلت عليها
  .(2)"حمّله تعيً يف النظر يبقى لكن الشرعي مبدركه احلكم ينبث أنخالف بً األمة يف قبوله، ومعناه 

                                                           
 ، وقد تقدمت العبارة مراراث.5/133،  12ص مرجع سابق،، الموافقات، إبراهيم بن موسى بن حممدأبو إسحاق، الشاط،،   ( 1)
 .5/12املرجع السابق،  ،الموافقات براهيم بن موسى بن حممد،إأبو إسحاق الشاط،،   ( 2)
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وقد عرب عن هذا وهو ما يع  أن االجتهاد يف تنزيل األحكام قسيم لالجتهاد يف فهم النآ، 
 الوقانع أوتنيتزيل ،حلكم الشرعي على الوقانعاالجتهاد يف تنزيل ااملعىن اإلمام الشاط،، حيث جعل 

 .(1)" حسبها على املكلفً أفعاذ تنيتزيل األدلة وضع من املقصود؛ حيث قاذ: "الشرعية األدلة على
حييتث  ، جند أيديتاث أن هنيتاك جهيتوداث للمعاصيترين ،املتقدمً وأوردناه عن  (2)ذكره ما سبق إضافة إىل 

 التطبييتيتق، يف بيتيتالرأي االجتهيتيتاد فهيتيتو والتفرييتيتع والتأصيتيتيل االسيتيتتنباط يف بيتيتالرأي االجتهيتيتاد قسيتيتيم أميتيتا"جيتيتا :
 -االستنباط والتأصيتيل والتفرييتعاالجتهاد بالرأي يف – األوذ عن وخطراث  أهية يقل ال -الواقع يف- وهذا
 وعظيتيم التطبييتق يف بيتالرأي االجتهيتاد خطيتورة وتبيتدو هيتذا.. بيته وعميتالث  واقعيتاث  التشريع  رات اجتنا  لتعلق
 أن ليتزم التفصيتيلي ال الكليتي املنهج لةحكام بيانه يف ادذ إذ الكرو القران أنّ  ضرورته، عن فدالث  أاره،

 لتلك الواقعي التطبيق مبهمة لالضطال  منه مناص ال الذي الوحيد السبيل هو بالرأي االجتهاد يكون
 ظيتيتيتيتروف ميتيتيتيتن هبيتيتيتيتا حيتيتيتيتيتفق  مبيتيتيتيتا وبيئيتيتيتيتة عصيتيتيتيتر كيتيتيتيتل يف اجملتميتيتيتيتع تنتيتيتيتيتاب اليتيتيتيت  اجلزنييتيتيتيتة الوقيتيتيتيتانع عليتيتيتيتى الكلييتيتيتيتات

 .(3)"تنحصر ال ومت ايرة مت ددة ومالبسات
را يع  أن الشريعة   تنآ على حكم كل جزنية، بل جا ت غالباث بقواعد كلية وعبارات مطلقة، 

الذي يب  را يتطلب بذذ اجلهد يف إنزاذ هذه الكليات بفهم النآ الشرعي وإدراكه وإابات مناطه 
 حداث واألفعاذ املست دة على أساسه.احلكم الّشرعي املنّزذ على األ

 ،ريتيتيتا ييتيتيتربز أهييتيتيتة توافيتيتيتق وموا ميتيتيتة فقيتيتيته االجتهيتيتيتاد التنزيليتيتيتي ميتيتيتع فقيتيتيته االسيتيتيتتنباط يف استشيتيتيتراف املسيتيتيتتقبل
ودراسيتيتته عليتيتى مسيتيتتوى الواقيتيتع املت يتيتري واملتطيتيتور وميتيتا يتوقيتيتع أن ينيتيتتج عنيتيته مسيتيتتقبالث، ريتيتا يفيتيترض االسيتيتتعداد 

املرتبطيتيتة  ،واعتبيتيتار كيتيتل الظيتيتروف واملالبسيتيتات املت يتيترية واملت يتيتددة ،حلركيتيتة الواقيتيتع اإلنسيتيتاي املسيتيتتمرةاليتيتدانم 
مبيتيتيتا يتوافيتيتيتق ميتيتيتع أي  ،إىل ضيتيتيتابط شيتيتيترعي يسيتيتيتريون علييتيتيته يف حييتيتيتافم موحيتيتيتاجته ،أفعيتيتيتاذ املكلفيتيتيتًبواقيتيتيتع و 

 مفردات مستقبلية تطرأ عليهم. 

                                                           
 .3/213، املرجع السابقالموافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد،  أبو إسحاقالشاط،،   ( 1)
  113أوضل الشاط، ذلك وفق ما ورد يف ص   (2)
 . 32هيت، ص1129ناشرون،  ، مؤسسة الرسالة2، طبحوث مقارنة في الفقه اإلسالميالدري ، حممد فتحي،    (3)
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 الت ييتيتيتري والتطيتيتيتيتور يفطيتيتيترأ عليتيتيتيتى واقعهيتيتيتم عواميتيتيتل مهميتيتيتا تليتيتيتك االحتياجيتيتيتيتات واملتطلبيتيتيتات وبالتيتيتيتايل تلبييتيتيتة 
مستقبلهم، والذي يتحقق من خالذ ارتباط االجتهيتاد يف اسيتتنباط وفهيتم النصيتوص الشيترعية باالجتهيتاد 

املنزليتيتة  الفهيتيتم الشيتيترعي للنصيتيتوص بشيتيتكل يراعيتيتى فييتيته حتقيتيتق املنيتيتاط وميتيت ذ األحكيتيتام اوتطبييتيتق هيتيتذ ،التنزيليتيتي
ميتيتيتا حيقيتيتيتق  مناطاتيتيتيته وهيتيتيتو ميتيتيتن خيتيتيتالذ إابيتيتيتاتعليتيتيتى الوقيتيتيتانع املسيتيتيتتقبلية، فيتحقيتيتيتق إنيتيتيتزاذ األحكيتيتيتام الشيتيتيترعية 

 مقاصد الشار .
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حيتوي الباب النالث على ضوابط فقه التوقيتع املتعلقيتة باملسيتانل الفقهييتة، والديتوابط اليتالزم توافرهيتا يف 
قع، إضيتيتيتيتافة إىل املتعلقيتيتيتيتة بيتيتيتيتالواضيتيتيتيتوابط فقيتيتيتيته التوقيتيتيتيتع  وكيتيتيتيتذلكالفقييتيتيتيته املشيتيتيتيتت ل يف هيتيتيتيتذا النيتيتيتيتو  ميتيتيتيتن الفقيتيتيتيته، 

 :الّتايلقدمياث وحديناث يف الفقه اإلسالمي، وذلك من خالذ تطبيقات فقه التوقع 
 الفصل األوذ : ضوابط فقه التوقع املتعلقة مبسانل الفقه اإلسالمي.

 الفصل الناي: ضوابط فقه التوقع املتعلقة بالفقيه.
  .الفصل النالث: ضوابط فقه التوقع املتعلقة بالواقع

 الرابع: تطبيقات فقه التوقع قدمياث وحديناث يف الفقه اإلسالمي. الفصل
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 الفصل األول 
 ضوابط فقه التوقع المتعلقة بمسائل الفقه اإلسالمي

 
 ضوابط فقه التوقع املتعلقة مبسانل الفقه اإلسالمي وذلك من خالذ اآل : تناولت يف هذا الفصل

 .لفقه اإلسالمي عن غريهااملبحث األوذ: ريزات املسانل املتوقعة يف ا
 .ضوابط فقه التوقع يف مسانل الفقه اإلسالمي املبحث الناي:
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 المبحث األول
 مسائل فقه التوقع عن غيرها من المسائل الفقهيةمميزات 

ن التطيتيتور اإلنسيتيتاي اليتيتذي يعيشيتيته إنسيتيتان هيتيتذا العصيتيتر، يفيتيترض الكنيتيتري ميتيتن الت يتيتريات والتحيتيتوالت يف إ
وتفاصيتيتيل حياتييتيتة ناجتيتيتة ميتيتن هيتيتذا  اث يشيتيتها هيتيتذا اإلنسيتيتان، واليتيتذي يفيتيترض واقعيتيتنيتيتاحي احلييتيتاة اليتيت  يعمعييتيتع 
يراعيتيتى فييتيته   يتيتاط حياتييتيتة جدييتيتدة، واليتيت  تتطليتيتب إىل ضيتيتبط شيتيترعيأاإلنسيتيتاي يف صيتيتورة سيتيتلوكيات و  الواقيتع

وهيتو ميتا  ،وحمققيتة الحتياجيتات املكلفيتً دون مشيتقة عليتيهم ،جيعلها وفق مراد الشيتار و  عنصر املستقبل،
 اف ال  ت ّياها الشار  احلكيم يف مقاصده. يتوافق مع األهد

 :ميزاتفي تناوله لهذه المسائل الفقهية بعدة  يميز فقه التوقع وهو ما
اليتذي  ،واملتالحيتق يف الواقيتع اإلنسيتايعصر اتسيتم بيتالت ري والتطيتور املسيتتمر فقه التوقع يتوانم مع  -1

وإ يتا عليتى مسيتتوى  ،أو األعييتانليسيتت عليتى مسيتتوى األفيتراد  ،أصبل يشكل شبكة معقيتدة ميتن التعاميتل
مبيتا حيفيتظ للشيتر  حيتدوده، ومبيتا  ؛يف ضيتبط اآلايتار والنتيتانج املرتتبيتة عليتى ذليتك الدوذ ودطيطها املستقبلي

ويتوافيتيتيتق ميتيتيتع كيتيتيتون عاملييتيتيتة هيتيتيتذا اليتيتيتدين  ،أسيتيتيتباب التطيتيتيتور واحلداايتيتيتةاحتياجيتيتيتات اجملتميتيتيتع بشيتيتيتكل يالنيتيتيتم يليتيتيت، 
  . (1)وصالحيته لكل زمان ومكان

ق بيتيتيتيتاب إعيتيتيتيتادة النظيتيتيتيتر يف األحكيتيتيتيتام الشيتيتيتيترعية اليتيتيتيت    تعيتيتيتيتد تفيتيتيتيتي باحتياجيتيتيتيتات فقيتيتيتيته التوقيتيتيتيتع يطيتيتيتيتر  -2
ومتطلبيتيتيتات يفرضيتيتيتها الواقيتيتيتع املعيتيتيتاش ميتيتيتن خيتيتيتالذ القيتيتيترانن واإلشيتيتيتارات واألميتيتيتارات الواضيتيتيتحة اليتيتيت  تسيتيتيتتدعي 

مبيتا يتناسيتب ميتع متطلبيتات الت يتري  بتحقييتق مناطيته تدخل الفقييته أو اجملتهيتد يف إعيتادة فهيتم اليتنآ الشيترعي
فتحقييتق  ؛ فيتحقيتق بيته مقاصيتد الشيتر  احلنييتف.الزميتان واملكيتان واألحيتواذ والعيتادات والتطور الذي فرضيته

املنيتيتاط ميتيتن خيتيتالذ فقيتيته التوقيتيتع يفيتيتتل بيتيتاب الت دييتيتد والتحيتيتديث أو مبعيتيتىن اخيتيتر مراجعيتيتة األحكيتيتام الشيتيترعية 
وهو ما مييز هذا الفقيته وأهيتيته يف حتقييتق األهيتداف املنشيتودة ميتن بشكل يتناسب ظرفية الزمان واملكان، 

فن يتيتيتد أن املالكييتيتيتة يف العدييتيتيتد ميتيتيتن مسيتيتيتانلهم قيتيتيتد عيتيتيتدلوا عيتيتيتن القيتيتيتوذ  .نيتيتيته يف االسيتيتيتتعداد مليتيتيتا هيتيتيتو قيتيتيتادمورا

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

، (1)الشيتيخ مييتارة الكبيتريجيتا  ، حييتث على القوذ املشيتهور واليتراجل ، وقّدموهأعملوا فيها القوذ الدعيف
وجرييتيتان ، (2)عليتيتى ميتيتا بيتيته عميتيتل فيتيتاسوتتبيتيتع فييتيته ضيتيتوابط وشيتيتروط العميتيتل هبيتيتا ف يف مسيتيتألة بييتيتع الصيتيتفقة فيتيتألّ 

ل القسيتيتمة ميتيتن عقيتيتار عميتيتل الفقهيتيتا  هبيتيتذا البييتيتع، وإنيتيته ال خييتيتتآ بالعقيتيتار بيتيتل هيتيتو جيتيتار يف كيتيتل ميتيتا ال يقبيتيت
وسيتيتيتوغوها لديتيتيترورة كنيتيتيترة اخلصيتيتيتومات يف اجليتيتيتز  ، وعيتيتيتروض وحييتيتيتوان وغريهيتيتيتا، وجيتيتيتار أيديتيتيتاث يف بييتيتيتع املنيتيتيتافع

وهيتيتذا مبيتيت  عليتيتى أصيتيتوذ يف امليتذهب امليتيتالكي، فيتيترذا كيتيتان العميتيتل بالديتيتعيف  "وجيتيتا  يف ذليتيتك:  . (3)املشيتا 
صيتيتله يف املصيتيتاو ليتيتدر  مفسيتيتدة فهيتيتو عليتيتى أصيتيتل ماليتيتك يف سيتيتد اليتيتذرانع، أو جليتيتب مصيتيتلحة فهيتيتو عليتيتى أ

وعلييتيتيته  ،فيتيتيترذا زاذ املوجيتيتيتب عيتيتيتاد احلكيتيتيتم للمشيتيتيتهور، ألن احلكيتيتيتم بيتيتيتالراجل، مث املشيتيتيتهور واجيتيتيتب، املرسيتيتيتلة
فالعمل ال يعتمد إال إذا جرى بقوذ راجل، أو من قيتاض جتهيتد الفتيتوى بيتً وجيته تيترجيل ميتا عميتل بيته، 

عيتة إليهيتا، وميييتز ميتا هيتو ألن اجملتهد هو الذي يقدر على متيييتز ميتا هيتو مصيتلحة، وميتا هيتو مفسيتدة، أو ذري
وعلى كل حاذ ال يقيتدر عليتى نقيتد منيتل  ،يف رتبة الدروريات، واحلاجيات، وما هو يف رتبة التحسينات

جتهيتيتاد امليتيتذه،، أميتيتا ميتيتن   يبل هيتيتا، فليتيتيق ليتيته رخصيتيتة يف أن ييتيترتك املشيتيتهور إىل هيتيتذا إال ميتيتن بليتيتغ رتبيتيتة اال
 .  (1)"فالباب دونه مسدود ؛الشاذ يف الفتوى واحلكم أصالث 

                                                           
اإلتقـاع : تصيتانيفهفيتاس، ويعيترف مبييتارة الكبيتري، ميتن  أهيتل ميتن. ميتالكي فقييته: مييتارة ا ، عبيتد أبيتو حممد، بن أمحد بن هو حممد  ( 1)

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

انظيتيتر: ، ميتيترّاكش مدينيتيتة مشيتيتهورة كبيتيترية عليتيتى بيتيتّر امل يتيترب ميتيتن بيتيتالد الرببيتيتر، وهيتيتي حاضيتيترة البحيتيتر وأجيتيتّل مدنيتيته قبيتيتل أن ديتيتتطّ فيتيتاس:   (2)
   .1/231م، 1995بريوت،  –، دار صادر 2، طمعجم البلداعاحلموي، أبو عبد ا  ياقوت بن عبد ا  الرومي، 

، د.ط، دار املعرفيتة، د.ت، اإلتقـاع واإلحكـام فـي شـرح تحفـة الحكـام، أبو عبد ا ، حممد بن أمحد بن حمميتدميارة، انظر،   (3)
2/15.  
، دار الكتيتب العلمييتة، 1، طالفكر السامي في تـاريخ الفقـه اإلسـالمي، حممد بن احلسن بن العريّب بن حمميتد النعال،،انظر،   (1)

  .2/165، هيت1116، لبنان -بريوت
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وهيتيتي نيتيتو  ميتيتن التوقيتيتع امليتيترتدد، واليتيت  هيتيتي  (1)املرتقبيتيتاتب فيميتيتا يعيتيترف عنيتيتد املالكييتيتة التوقيتيتع عيتيترف كيتيتذلك
   . (2)نكشافأصل لقاعدة التقدير واالنعطاف، يقابلها قاعدة الظهور واال

، وهو ما عرب عنه يف سد الذرانع لفقه املقاصد وفقه الواقع وفقه املوازنات لمكمّ  فقه التوقع -3
، امل ذ، وشهد به مبدأ اعتبار امل ذ يف عنصر اإلفدا ، وتصاحله مع املستقبل باستشرافهباعتبار 
داللته فكانت  أدواته االستنباطية تنطلق من الفقه اإلسالمي ومن القران الكرو والسنة النبوية،وكذلك 

 . (3)(ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ): من القران الكرو، قاذ تعاىل
لسيتب وهيتيتو ميتا مينيتيتل الوقيتيتت احلاضيتر، بنيتيتا  عليتى ميتيتا يتوقيتع أن يقيتيتع يف املسيتيتتقبل فهنيتا جيتيتا  النهيتي عيتيتن ا

عيتيتيتن قتيتيتيتل   متناعيتيتيتها السيتيتيتنة النبوييتيتيتةداللتهيتيتيتا يف ، وميتيتيتن -سيتيتيتبحانه وتعيتيتيتاىل-الكفيتيتيتار عليتيتيتى ا   ووهيتيتيتو جتيتيتيتر 
ُتُل َأص َحابَهُ : )فقاذ  ،املنافقً بقتلهم رغم حتقيتق . فالرسوذ   يأمر (1)(اَل ييتَتَحدَُّث النَّاُس أَنَُّه َكاَن ييتق 

وهنيتاك العدييتد ، املفسدة ، وذلك ألنه لو أمر بقتلهم كان سيفوت مصيتلحة أعظيتم وهيتو تيتأليف القليتوب
من األمور ال  ذكرها القران ومت اكتشاف بعدها وسيتم اكتشاف الكنري منها يف املستقبل، وكل هذه 

تفريغ األحكيتام الشيترعية   يع  مطلقاث األمور والقدايا املستقبلية تستلزم وجود فقه التوقع، وهذا الفقه ال
كميتا أنيته ييتربز من قوالبها كما يتوهم البعض، فللنصوص ال  جيتا  هبيتا الشيتار  احلكيتيم ضيتوابط لفهمهيتا،  

سيتيتوا  يف جيتاذ الطيتيتب أو ا ندسيتيتة  ،دوره يف تواصيتل الفقييتيته أو اجملتهيتد ميتيتع ذوي العالقيتة ميتيتن املتخصصيتً
وال  على أساسها يقوم الفقيه بتطبيقهيتا ، بتصورافا جتمعةوأخذ مشورفم ورأيهم يف القدايا املعروضة 

                                                           
 .21/1/2111شبكة اإلنرتنت، بتاريخ  اقسام التوقع،انظر: ابن بيه، عبد ا ، مقالة:   (1)

http://www.binbayyahlive.com/view_article?id=45&art=491&lang=ar  
 قاعدة الظهـور واالنكشـاف:: هي توقع أفدى إىل واقع، فنبت احلكم بالواقع مستنداث إىل التوقع. قاعدة التقدير واالنعطاف ( 2)

إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمـام وهو حكم ب  على واقع مزيف يظهر بطالنه. انظر: الونشريسي: أيب العباس أمحد بن حيىي، 
قييتيتق: أمحيتيتد بوطيتيتاهر اخلطيتيتايب، د.ط، الل نيتيتة املشيتيترتكة لنشيتيتر اليتيترتاث اإلسيتيتالمي بيتيتً حكوميتيتة دوليتيتة امل يتيترب وحكوميتيتة دوليتيتة ، بتحمالــك

 .215، 212هيت، ص 1111الرباط،  -اإلمارات العربية املتحدة
 .112: رقم جز  من اآليةسورة األنعام:    (3)
بيتيتيتاب ميتيتيتا ينهيتيتيتى ميتيتيتن دعيتيتيتوى ، 23ص مرجيتيتيتع سيتيتيتابق، ،البخـــاريصـــحيح  ،حمميتيتيتد ابيتيتيتن إمساعييتيتيتل أبيتيتيتو عبيتيتيتد ا : البخيتيتيتاريأخرجيتيتيته    (1)

 .3512حديث رقم ، 1/123 اجلاهلية،
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يف تعبيتيتريه عيتيتن اليتيتذرانع، ، كيتيتذلك عالقتيتيته املباشيتيترة بسيتيتد لينيتيتزذ أحكاميتيته عليتيتى الواقيتيتع ؛عليتيتى اليتيتنآ الشيتيترعي
وهيتيتا ميتيتن خصيتيتانآ اليتيتذرانع، وإن ميتيت الت األفعيتيتاذ تيتيتدخل يف التيتيتوازن يف املنيتيتع والفيتيتتل وضيتيتبطهما فقهييتيتاث، 

اليتيتذي ييتيتدخل يف منيتيتع فعيتيتل ييتيتؤدي حليتيترام، فقيتيتد يكيتيتون احلكيتيتم حرامثيتيتا، لكيتيتن قيتيتد حقيقتهيتيتا يف سيتيتد اليتيتذرانع 
يؤدي حترميه ةرم أكرب، وقد يكون جانزثا، لكن يؤدي إىل حمظور، والفقيه علييته أن يعيترف الواقيتع ليصيتل 

 . (1) إىل املتوقع
 أن األدليتة را يع  أن ت ري الفتوى واختالفهيتا ميترتبط بيتاختالف وت يتري املكيتان والزميتان، وهيتذا ال يعيت 

 هيتا، ألن ذليتك يتنيتاىف ميتع اوابيتت هيتذا اليتدين وقواعيتدهو مت االستناد عليها يف األحكام املنزلة ييتتم إل ا ال 
كانيتت ليتيته سيتابق  يف وقيتيتت  نعييتيتد النظيتر يف العليتل اليتيت  عليتى أساسيتها مت بنيتيتا  احلكيتم الشيترعيوإّ يتا ، الكلييتة

حفاظيتاث عليتى  ؛ادة النظيتر فيهيتاعليه ظيتروف ومالبسيتات تسيتتوجب إعيتفطرأت  ظروف ومالبسات معينة،
 .وهو من مقاصد هذا الشر  ،ورفع احلرج واملشقة عنهم ،وحتقيق التيسري ،مصاو العباد

، والتيتيتً  "واالّدخيتيتار االقتييتيتات" هيتيتي املطعوميتيتات يف الربيتيتا عليتيتةب يف احل يتيتاز ذليتيتك عنيتيتد ماليتيتك ويتديتيتل 
تالمييتيتيتذه اليتيتيتذين رحليتيتيتوا إىل  ، بينميتيتيتا جنيتيتيتدالربيتيتيتا فييتيتيته جييتيتيتري ال فليتيتيتذلك ميتيتيتّدخِر؛ مقتيتيتيتات   غيتيتيتري عنيتيتيتدهم كيتيتيتان

 هيتو اليتذي الفيتر  يف واالّدخيتار االقتييتات هيتي اليت  العليتة فيتأابتوا ويّدخر يُقتاتوجدوا أن التً  ،األندلق
 مصيتر يف ميتدخرا يكيتن   ولعليته ربيتوي؛ غيتري التيتً أن إىل (مختصـره)خلييتل امليتالكي يف  وذهيتب ،(2)التً
  .(3)"بقطر ادخرت ولو وفاكهة وموز وتً وا ود وخدر وزعفران خردذ ال:" ونصه األوان، ذلك يف

 ،صالته ودوره الكبيتري ليتدى الفقهيتا  املتقيتدمً والبيتاحنً يف وقتنيتا املعاصيترأرا يظهر لنا مدى أهيته و 
يف وقيتيتت أصيتيتبحت ع ليتيتة التطيتيتور والتقيتيتدم يف  ،التخطيتيتيط للمسيتيتتقبل، واالسيتيتتعداد ليتيتهوحيتيتاجتهم إلييتيته يف 

لحيتيتيتيتاق بقطيتيتيتيتار التقيتيتيتيتدم والتكنولوجييتيتيتيتا وقيتيتيتيترا ة متطلبيتيتيتيتات العصيتيتيتيتر باعتبيتيتيتيتاره ُمعيتيتيتيتً يف الو  ،تالحيتيتيتيتق مسيتيتيتيتتمر
 واملستقبل وتوظيفها مبا خيدم احتياجات اجملتمع البشري على كافة املستويات يف قادم األيام.

                                                           
 .12ص مرجع سابق،فقه التوقع.. دعوة الستشراف..، انظر: املصباحي، عبد الرمحن، سيد، حممد، السا ، فاي، مقالة:  ( 1)
 .  5/53بريوت، د.ت،  –للطباعة  ، د.ط، دار الفكرشرح مختصر اليلانظر: اخلرشي، حممد بن عبد ا ،  ( 2)
، دار احليتيتيتديث، القيتيتيتاهرة، 1، حتقييتيتيتق: أمحيتيتيتد جيتيتيتاد، طمختصـــر اليـــلموسيتيتيتى،  بيتيتيتن إسيتيتيتحاق بيتيتيتن ضيتيتيتيا  اليتيتيتدين املصيتيتيتري، خلييتيتيتل ( 3)

 .1/112هيت، 1126
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 المبحث الثاني
 التوقع في مسائل الفقه اإلسالمي ضوابط فقه

املتوقع حدواها سوا   الفقهية للمسانلعند املهتمً هبذا النو  من الفقه يف دراستهم  الدروريمن 
ت ريات تفرض ت يري احلكم الشرعي؛ أن تكون وفق ضوابط تدمن  مكانت ناجتة عن مست دات أأ

من حفظ حقوق ومصاو العباد وعدم املشقة على  ،حتقيق املقاصد الشرعية الذي ت ياها الشار 
م مع املست دات النازلة  مبا يتال املكلفً وعدم املساس بكلياته، وإعادة النظر يف فهم النآ الشرعي

مبا فيه  ،ظرفية الزمان واملكان واألحواذ والعادات واحتياجات العبادمراعياث فيها  ،املتوقعةاملسانل و 
، واوابته هذا الدينكليات مبا ال يتعارض مع    م ودر  املفاسد عنهم، وذلك املصاو أوىلجلب 

 وذلك من خالذ الدوابط اآلتية:
شــواهد وأمــارات تــوافر ، أو وإمكانيــة وقوعهــا ايســوا النظــر فيهــ ي المســائل التــيالبحــث فــ -3

 :وفق األصول الشرعية على وقوعها
ودراسته حوذ املسانل  هأن تكون دانرة حبن ،را جيب على املهتمً هبذا النو  من املسانل املتوقعة

والنتانج  ،واهر ال  تطرأ عليهأو الظ ،رتباط بالواقع الذي يعكق سلوك وتصرفات اجملتمعاال   ا 
عي اهتمام الفقيه إىل دراستها وحبنها دواآلاار املرتتبة عليها يف م الت هذا الواقع، حبيث تست

خداعها لنماذج اختبارية حا ميكن الوصوذ إىل تصور او  ،وإخداعها لسلسلة من التحليالت العقلية
ال مييل إىل التشدد فتديق األمور على  ،قاربةيرتتب عليه إنزاذ حكم شرعي راشد قانم على امل ،قريب

وال إىل التساهل فتديع به مقاصد شرعية مستهدف هبا حفظ املصاو واحلقوق ودر   ،املكلفً
 مبيزان شرعي يلتزم فيه بكليات وقواعد هذا الدين. وذلك  ،املفاسد والشرور املتوقعة

اجملتهد من املسانل ال  تستدعي الدرورة  يتصدى  ا الفقيه أو ال إضافة لذلك أن تكون املسانل 
حتياجات املكلفً لدابط شرعي يدبط او  ،لدراستها بنا  على حاجة اجملتمع وتأاريها يف جاله

 . ا ماّسةوتكون األمة يف حاجة  ،سلوكهم وتعامالفم احلياتية
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، واملسانل ال  ورد إال التكلف وإضاعة الوقت وعدم الفاندة ،أما املسانل ال  ال يكون من ورانها
وفقاث لقاعدة: "ال مساغ لالجتهاد  ألنه ال اجتهادفيها،  اجتهادههبا نآ شرعي، فال حاجة إلقحام 

   (1)يف مورد النآ".
فم اذ العمل يف فقه التوقع والذي يقوم على فرض التصورات املتعددة للمسانل الفقهية البد أن 

وطبانع العادات  وما يتوافق مع السنن الكونية اجلارية ققها،يكون يف نطاق واقعية املسألة وإمكانية حت
، وهو يأ  يف (2)"م الت األفعاذ: "الذي أمساه اإلمام الشاط،من قبيل فقه التوقع، فهذا ، البشرية

مقابلة: علم احلاذ، أو علم احلاضر، فهاهنا علمان: علم باحلاذ وعلم بامل ذ، فالعلم باحلاذ ال  
رض عً، فعلى كل واحد أن يعرف األحكام املتلعقة حباله، أما العلم بامل ذ فهو من عليها املكلف: ف

 .(3) الفروض الكفانية، ال  من شأن اجملتهدين النظر فيها
يف حاذ إذا تويّف املّيت عن  ،حيث يرث، ويوقف نصيبهمسألة مرياث احلمل، يف  وإيداح ذلك

قد يكتمل هذا احلمل وبالتايل يكون له نصيب يف  وهناك احتماالت عدة محل، إذ يعترب ولداث له،
 .وح ب النقصان ،وما يرتتب عليه من ح ب احلرمان ،إرث والده، إضافة إىل نوعية هذا احلمل

يقف عليها نصيب هذا احلمل من عدة احتماالت بتوقع فن د هنا أن الفقها  قد حددوا األمر 
ا العلم باحلاذ، واالنتظار حلً انتهانه، وذلك هو وهذ ،موراه احتياطاث، وذلك ابتدا ث بريقاف نصيبه

أننى،  مكان أ  أ ذكراث  ،  إىل العدم أو االكتماذ واخلروج للحياةامبا سوف ينتهي إليه سو  ،علم امل ذ
   . (1)والذي عليه يتحدد نصيبه يف إرث موراه

                                                           
 .   2/1112هيت، 1112دمشق،  –، دار القلم 1،طالمدال الفقهي العامانظر: الزرقا، مصطفى أمحد،   ( 1)
   .5/133، 12ص مرجع سابق،، الموافقات، إبراهيم بن موسى بن حممدأبو إسحاق الشاط،،   ( 2)
 .19/1/2111شبكة اإلنرتنت بتاريخ  ،31ص مرجع سابق، ،مقالة فقه التوقعانظر: ابن بيه، عبد ا ،   ( 3)

 lam.gov.kw/eftaa/Entries/Pages/Entry19.aspxhttp://site.is  
، عليه تعليقات للشيخ حممود أبو دقيقة، االاتيار لتعليل المختار، عبد ا  بن حممود بن مودود  أبو الفدلانظر: البلدحي،  ( 1)

 .5/113هيت.1356القاهرة،  -د.ط، مطبعة احلل،
 

http://site.islam.gov.kw/eftaa/Entries/Pages/Entry19.aspx
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كانية وقوعها أو قرب إذن ين لي لنا وفق هذا الدابط الذي يستند إليه فقه التوقع يف مسانله هو إم
وقوعها وواقعيتها، وهو ما يصرف النظر عن كل مسألة أو نازلة يستحيل وقوعها أو حدواها أو 

    تتعارض مع السنن الكونية اجلارية.

 بتقديم األهم فالمهم:  أو المتوقع حدوثها األولوية بالمسائل التي وقعت فعالً  -1
أولوييتات تناوليته للمسيتانل أو األقديتية اليت  أهييتة اعاة مر الباحث يف هذا املدمار جيب على الباحث 

 جتمعيتيته ، ومعرفيتيتة متطلبيتيتات وحاجيتيتاتتشيتيت ل واقعيتيته بشيتيتواهد وقيتيترانن تيتيتدذ عليتيتى وقوعهيتيتا أو قيتيترب وقوعهيتيتا
إلحكامهيتا وضيتبطها  ؛فيما خيآ املسيتانل أو احلادايتات أو الواقعيتات اليت  تتطليتب تيتدخل اجلهيتد الفقهيتي

  تقع بعيتد، أو   تيتزذ حتيتت سيتقف اإلمكيتان يف سانل أخرى وتأخري م ،حبكم شرعي إلجياد حلوذ  ا
األولوييتيتة بتقيتيتدو األهيتيتم فيتيتاملهم يف إجييتيتاد  إجابيتيتات الوقيتيتو ، وهيتيتو ميتيتا يتوافيتيتق ميتيتع مقاصيتيتد الشيتيتر ، يف تلبييتيتة 

وتقدميها عيتن مسيتانل   تقيتع بعيتد، وهيتو ميتا يتوافيتق ميتع مقاصيتد  ،يقتديها العقل واملصلحة يف واقع فعالث 
 اجات ال  حتقق مصاو العباد وتدر  املفاسد عنهم. الشر  يف تلبية االحتي

: مسيتألة دم البعيتوض، حييتث سيتأذ من ذلكولقد جا  يف تراانا ما يعرب عن هذا املعيار أو الدابط، 
عيتيتن دم البعيتيتوض وقيتيتد قتليتيتوا  انظيتيتروا إىل هيتيتؤال  يسيتيتألوي :فقيتيتاذ ،رجيتيتل عبيتيتد ا  بيتيتن عميتيتر عيتيتن دم البعيتيتوض

تع به من اهتمامهم باألمور الص رية وتقدميها على أمور دذ على ، وذلك ما ي(1)؟!ابن بنت رسوذ ا 
 أكرب.

عليتى غيتريه ميتن  الرتجيحيتات يف قاعيتدة وذكر القرايف ما يتعليتق بتليتك األولوييتات وتقيتدو األهيتم فيتاملهم 
وهيتيتي أنيتيته إذا تعارضيتيتت احلقيتيتوق قيتيتدم منهيتيتا املديتيتيق عليتيتى املوسيتيتع؛ ألن التديتيتييق يشيتيتعر بكنيتيترة ، املطلوبيتيتات

، علييتيتيته دون ذليتيتيتك ، وأن ميتيتيتا جيتيتيتوز ليتيتيته تيتيتيتأخريه وجعليتيتيته موسيتيتيتعاث شيتيتيتر  مبيتيتيتا جعليتيتيته مديتيتيتيقاث اهتميتيتيتام صيتيتيتاحب ال
قيتيتدم ميتيتا خيشيتيتى فواتيتيته عليتيتى ميتيتا ال خيشيتيتى فواتيتيته، وإن كيتيتان أعليتيتى يو ، يقيتيتدم الفيتيتوري عليتيتى املرتاخيتيتيوكيتيتذلك 
 .(2)رتبة منه

                                                           
، دار ابن كنيتري، دمشيتق، بيتريوت، 3، طعدة الصابرين و ايرة الشاكرينأيوب، ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن انظر:  ( 1)

 .1/31هيت، 1119
 .2/213، 33ص مرجع سابق،الفروق،  ،أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحنالقرايف، انظر:  ( 2)
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ها الكيفييتة اليت  ميكيتن أن يقيتدم مسيتانل تفرضيت بريديتاح ،ريتا يعطيتي للفقييته معييتارثا أو ضيتابطاث يف عمليته 
 غريها، وفقاث لدروريات تفرض ذلك. أسبقية الفصل فيها عنباحلاجة امللحة يف االستع اذ 

فيقيتيتيتدم إنقيتيتيتاذ ال رييتيتيتق واحلرييتيتيتق  ، صيتيتيتون النفيتيتيتوس واألعديتيتيتا  واملنيتيتيتافع عليتيتيتى العبيتيتيتاداتوقيتيتيتدكت ومنيتيتيتاذ ذليتيتيتك
 صونه ما تعً فيفوفا ويصون ،عنها وخشي فوات وقتها وحنوها على الصالة إذا كان فيها، أو خارجاث 

  .(1)من ذلك
 : فهم المسألة المتوقعة فهماً دقيقاً  -1

ادي أو رصده ألي أار من اآلاار اليت   يتا دالالت وإشيتارات وقيترانن ألي هن الفقيه يف عمله االجتإ
ال يكيتيتون ميتيتربراث لفيتيتتل بيتيتاب التصيتيتورات والفيتيتروض ةاوليتيتة الوصيتيتوذ إىل  ،يف ااارهيتيتا ونتان هيتيتا مسيتيتألة واقعيتيتة

حيفظ به احلدود واملصاو وإقامة التوازن عرب املصيتاو واملفاسيتد املتوقعيتة دون  ، احكم شرعي مستقبلي 
عليتيتيتى فهيتيتيتم صيتيتيتحيل للمسيتيتيتألة مبراعيتيتيتاة عييتيتيتع  اث لتصيتيتيتور قانميتيتيتضيتيتيتابط أو حيتيتيتدود، بيتيتيتل البيتيتيتد أن يكيتيتيتون هيتيتيتذا ا

ميتيتيتع وضيتيتيتع  ،وعييتيتيتع القيتيتيترانن والعالميتيتيتات اليتيتيت  حتتيتيتيتف هبيتيتيتا املسيتيتيتألة ،امليتيتيتؤارات اخلارجييتيتيتة للمسيتيتيتألة املعروضيتيتيتة
ات الزمانييتيتيتة واملكانييتيتيتة والعيتيتيتادات االجتماعييتيتيتة، وت يتيتيتري األحيتيتيتواذ يف مييتيتيتزان دراسيتيتيتته  يتيتيتا، حيتيتيتا ميكيتيتيتن املت يتيتيتري 

الوصيتيتوذ بفهيتيتم وتصيتيتور صيتيتحيل أو مقيتيتارب للصيتيتحة، وذليتيتك ألنيتيته يف حيتيتاذ حتقيتيتق عكيتيتق ذليتيتك سيتيتيرتتب 
و نتانج خاطئة وغري صحيحة بعيدة كل البعد عن الواقع والتلبية احلقيقية لالحتياجيتات املتوقعيتة فيميتا هيت

 مطلوب حتقيقه. 
ذهب بعض الفقها  من  كما على ما خيالف السنن الكونية اجلارية،وذلك كما لو أقام حكمه 

إحلاقهم نسب ولد امرأة تزوجها وهي باملشرق رن هو بأقصى امل رب وبينهما من املسافة "األحناف: 
هو  :جا ت بولد فقالت وقاذ: تزوجت فالنة وهي طالق االاثا عقب القبوذ، مث، ما ال يقطعها النسر

ما ورد عن أيب هريرة أنه قاذ: ، وهو ما خيالف  السنن الكونية اجلارية نتي ة هذا الفهم اخلاطئ "منه
العقل يعتربون ، وهو ما خيالف ءج األحناف الذي (2)(، وللعاهر احل ر: )الولد للفراشقاذ: الن، 

                                                           
 .211 -2/213، 33ص مرجع سابق،، الفروق، أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحنالقرايف، انظر:  ( 1)
 .6212، حديث رقم 2/165 ،23ص مرجع سابق، صحيح البخاري،أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل،   ( 2)
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ة ورجل أحدها يف أقصى املشرق، واآلخر يف إجرا  عقد بً امرأيف أقديتهم، فرنه ليق من املنطق 
ها، وما حتقق سبب اإلحلاق  يطأها أو يقرتب من أقصى امل رب، مث جتي  بولد له، فيلحق به وهو 

   .(1)وهو الفراش
 لذلك يكون الفهم الصحيل للمسألة واإلحاطيتة جبمييتع اجلوانيتب اةيطيتة هبيتا ميتن مالبسيتات وظيتروف

 .(2)ي يتوصل إليه اجملتهدله أار يف احلكم الذ ومت ريات
 وال يتمكن املف  وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعً من الفهم:" قاذ ابن القيم:

واستنباط علم حقيقة ما وقيتع بيتالقرانن واألميتارات والعالميتات حيتا  ،فهم الواقع والفقه فيه أحدهما:
هو فهم حكم ا  الذي حكم به يف كتابه أو فهم الواجب يف الواقع، و  والنوع الثاني: .حييط به علماث 
يف هيتيتذا الواقيتيتع، مث يطبيتيتق أحيتيتدها عليتيتى اآلخيتيتر؛ فميتيتن بيتيتذذ جهيتيتده واسيتيتتفرغ وسيتيتعه يف  رسيتيتولهعليتيتى لسيتيتان 

     (3)".ذلك   يعدم أجرين أو أجرا
ريتيتا يعيتيت  أن جييتيتب عليتيتى اجملتهيتيتد أن ييتيتتفهم املسيتيتألة املعروضيتيتة أماميتيته تفهميتيتاث يزييتيتل أي غميتيتوض أو فهميتيتاث 

ومراعيتيتيتاة عييتيتيتع  ،وإجيتيتيترا  كيتيتيتل االحتميتيتيتاالت والتصيتيتيتورات املمكنيتيتيتة ،والوصيتيتيتوذ إىل أدق التفاصيتيتيتيل خاطئيتيتيتاث،
املسيتألة، وذليتك ألءيتا ال تكيتون عليتى وتيترية واحيتدة بط ياملالبسات والظروف والقيترانن واإلشيتارات اليت  حتيت

  أو قوالب حمددة.
 لتـي يمكـن وقوعهـالمستقبل في دراسته للمسـائل الواقعـة فعـالً أو اعنصر اه يمراعاة الفق -4

  :وعدم القطعية في النتائج
أن عنصيتيتر املسيتيتتقبل ليتيته أهييتيتة كبيتيترية يف استشيتيتراف القيتيتادم ميتيتن خيتيتالذ املسيتيتانل الفقهييتيتة اليتيت  يسيتيتتوجب 
على الفقيه مراعافا يف الوقانع واألحداث عند دراسته لقدية من القديتايا الواقعيتة أو املتوقعيتة، وأبعادهيتا 

  . (1)ها على نصوص الشر وااارها وحماولة تكييفها وتنزيل
                                                           

 .1/115، 63ص مرجع سابق،، األشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدينانظر: السبكي،  ( 1)
 .33-32القاهرة، ص -دار الصحوة للنشر والتوزيع ،1، طتسيبالفتو  بين االنضباط والانظر: القرضاوي، يوسف عبد ا ،  ( 2)
 .1/69، 33ص مرجع سابق،، إعالم الموقعين، حممد بن أيب بكر بن أيوبابن قيم اجلوزية، ( 3)
 . 21/1/2111، شبكة اإلنرتنت، بتاريخ الفقه المستقبلي.. تأصيل وآفاقانظر: هام، عبد الفتاح، مقالة:  ( 1)

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 يتيتريات اليتيت  تطيتيترأ 
أو احلادايتيتة ميتيتن العيتيتادات واألعيتيتراف وظرفييتيتة الزميتيتان واملكيتيتان، ريتيتا يكيتيتون ليتيته إنعكيتيتاس عليتيتى  ،عليتيتى املسيتيتألة

بالتوصيتيتيتل إىل حكيتيتيتم مالنيتيتيتم  ؛و الدراسيتيتيتةت ييتيتيتري احلكيتيتيتم الشيتيتيترعي يف املسيتيتيتألة املطروحيتيتيتة اخلاضيتيتيتعة للبحيتيتيتث أ
 ملبية الحتياجات املكلفً وحمققة ملقاصد الشريعة.  ،ومناسب لتلك الت ريات

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )االستقباذ، قاذ تعيتاىل: ولقد جا  يف القران الكرو ما عرب عن 

 . (1)   (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
، وأن (2)يف السابق ذكرهاوقد سبق  ،يف مسألة حترو اخللوة باألجنبية ما ورد يف السنة النبوية كذلك

يف ، قد أجازها وفق ضوابطها الشرعية األصل فيها حترو اخللوة باألجنبية، لكن جند أن الرسوذ 
، ، إال إن العلما  قد اشرتطوا لذلك شروطاث اخلطبةإىل تش يعاث على التقدم  ،حاذ اخلطبة والزواج

 ها: من
 : األولالشرط 

املخطوبيتيتة: وهيتيتو ييتيتتكلم عيتيتن  -رمحيتيته ا – ة، قيتيتاذ العيتيتز بيتيتن عبيتيتد السيتيتالمأن ي ليتيتب عليتيتى ظنيتيته اإلجابيتيت
وإ ا جوز ذلك ملن يرجو رجا اث ظاهراث أن جياب إىل خطبته دون من يعلم أنه ال جياب أو ي لب على "

 .(3)"ظنه أنه ال جياب
  :الثانيالشرط 

نيتَهى ) أنه قاذ: -همارضي ا  عن-فورد عن ابن عمر  ،أن ال تكون زوجة ل ريه أو خمطوبة ل ريه
َاِطُب  َأن  يَِبيَع بيتع ُدُكم  َعَلى بيتي ِع بيتع ض   النَِّ،ق  ُرَك اخل  َواَل خَي ُطَب الرَُّجُل َعَلى ِخط َبِة َأِخيِه َحاَّ ييتتيت 

َاِطُب( َلُه، َأو  يَأ َذَن َلُه اخل   . (1)قيتبيت 

                                                           
 . 19سورة اإلسرا ، اآلية: رقم  ( 1)
 . 61، 63ورد ذكرها يف صفحة   ( 2)
 .2/121، 61ص مرجع سابق، ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،أبو حممد عز الدين عبد العزيزالعز بن عبد السالم،  ( 3)

 .5112، حديث رقم 3/21 ،23ص مرجع سابق،، صحيح البخاري أخرجه البخاري، أبو عبد ا  حممد بن إمساعيل،(  1)
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لى اخلطبة األوىل، ملا  يرتتب عليتى ذليتك وهذا فيه ءي صريل على حترو اخلطبة النانية بعد املوافقة ع
من عداوة وب دا ، إال يف حاذ عدوذ أحد الطرفً فرنه جيوز. وقد أعع العلما  على حترميها إذا كان 

 .(1)قد ُصرح للخاطب باإلجابة و  يأذن و  يرتك
وميتيتيتن خطيتيتيتب عليتيتيتى خطبيتيتيتة أخييتيتيته يف املوضيتيتيتع اليتيتيتذي ال جييتيتيتوز ليتيتيته أن يفعيتيتيتل ذليتيتيتك فقيتيتيتد ظلميتيتيته وأفسيتيتيتده 

ويتحليتيتيتيتل صيتيتيتيتاحبه ألن التوبيتيتيتيتة ميتيتيتيتن  .(2)علييتيتيتيته أن يتيتيتيتيتوب إىل ا  ميتيتيتيتن ذليتيتيتيتك ألنيتيتيتيته جفيتيتيتيتا  وخيانيتيتيتيتة ووجيتيتيتيتب
فيتيترن   يتزوجهيتا تزوجهيتيتا  ،الظالميتات ال تكيتيتون إال بيترد التباعيتيتات، فيترن أب أن حيلليتيته فعلييته أن ييتيترتك امليترأة

 .(3)هو بعد إن شا 
 الشرط الثالث:

  .(1)ا  الشهوة، فرنه حيرمأال يكون املقصود التلذذ، بل يكون قصده الزواج ال قد
وعليتيتيتيتي بيتيتيتن أيب طاليتيتيتيتب، وغريهيتيتيتيتا ميتيتيتيتن  ،-رضيتيتيتي ا  عنيتيتيتيته- عيتيتيتيتن عميتيتيتر بيتيتيتيتن اخلطيتيتيتيتابكيتيتيتذلك ميتيتيتيتا روي 

وواصيتل ميتن  ،وتناظروا يف علم الفيترانض واملوارييتث ،موا يف أحكام احلوادث قبل نزو الّ الصحابة أءم تك
 ،فم للمسيتيتيتتقبل يف أقديتيتيتيتهممراعيتيتيتا فكيتيتيتان ذليتيتيتك دالليتيتيتة ،بعيتيتيتدهم التيتيتيتابعون والفقهيتيتيتا  يف خمتليتيتيتف األمصيتيتيتار

 .  (5)وعدم كراهته أو حظره ،منهم على جوازه وإباحته اث إعاعو 
وحييتيتيتاط  ،إذا كانيتيتيتت املسيتيتألة وقوعهيتيتيتا غيتيتري نيتيتيتادر وال مسيتيتتبعد": بقوليتيته ولقيتيتد عيتيتيترب ابيتيتن القيتيتيتيم عيتيتن ذليتيتيتك

قيته ليعيترف ميتا ال عليتم ليته بيته، السيتيما إن كانيتت املسيتانل يتف ،بعلمها ليكون منها على بصرية إذا وقعيتت
   .(6)"كانت هي األوىل،ويفر  عليها حيث مصلحة اجلواب الراجحة ،على نظانرها اهب

                                                           
 .9/6193، 15مرجع سابق، ص، الفقه اإلسالمي وأدلتهانظر: الزحيلي: حممد مصطفى،  ( 1)
  .3/23، 32 مرجع سابق، ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،زين الدين بن إبراهيم، ابن جنيمانظر:  ( 2)
  .1/155 ،112ص مرجع سابق،، البياع والتحصيل ،بن رشد حممد بن أمحد انظر: القرط،، أبو الوليد ( 3)
 .1/112، د.ط، دار املعارف، د.ت، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أمحد بن حممد، الصاويانظر:  ( 1)
ادذ بيتن يوسيتف ، حتقييتق: عيتالفقيـه والمتفقـه، أبو بكر أمحد بن عليتي بيتن اابيتت بيتن أمحيتد بيتن مهيتديانظر: اخلطيب الب دادي،  ( 5)

    .1/311هيت، 1113السعودية،  -ال رازي، د.ط، دار ابن اجلوزي
 .1/222 ،33ص مرجع سابق، ،إعالم الموقعين ،بن أيوبحممد بن أيب بكر  ابن قيم اجلوزية، ( 6)
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إن ملصيتيتيتاو النيتيتيتاس يف العاجيتيتيتل واآلجيتيتيتل، وللشيتيتيتاط، كيتيتيتالم يف ذليتيتيتك:" تإضيتيتيتافة إىل أن الشيتيتيتريعة جيتيتيتا 
 .(1)"وضع الشرانع إ ا هو ملصاو العباد يف العاجل واآلجل معاث 

، وليتيتذلك بنيتيتاه ، وسيتيتد اليتيتذرانعواملعتيتيتربة ليتيته هيتيتو اعتبيتيتار امليتيت ذ صيتيتوذ الداليتيتة عليتيتى املسيتيتتقبلكيتيتذلك ميتيتن األ
  .(2)حترو أمر مباح يتوصل به إىل حمظور ،الشاط، على قاعدة اعتبار امل الت، وحقيقة سد الذرانع

، وذلك ومن األهية أن يعي الفقيه يف دراسته للنوازذ واملست دات الواقعة عدم القطعية يف النتانج
، وإ ا البد أن يكون حكمه قانماث على املقاربة والرشد، وذلك ألن ال يب اطعق برصدار حكم شرعي

 .(3) (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)، قاذ تعاىل: -سبحانه وتعاىل-املطلق ال يعلمه إال ا  
علمه ألحد من خلقه كانناث من كان وال هناك غيب استأار ا  به ال يُ ": قاذ العلما لذلك 
وهناك ، م القيامة والساعة الص رى ساعة املوت هذه ال يعلمها إال ا لساعة الكربى يو ا ؛األنبيا 

عن اخر كأحادينه  عن الرسوذ أحاديث كاشفة له فيه معىن املستقبل، فوردت غيب نس، 
  .(1)"الزمان

قطعييتيتة، وإال لديتيتاعت  اث إذن يتديتيتل لنيتيتا أن النتيتيتانج اليتيت  ينتهيتيتي إليهيتيتا الفقييتيته بتوقعاتيتيته ال تكيتيتون أحكاميتيت
وأهدرت احلقيتوق واملصيتاو بأحكيتام ال تتناسيتب وال تعيتاش متطلبيتات العبيتاد  ،املقاصد الشرعية املستهدفة

 واحتياجافم يف مستقبل تلك األيام، وإ ا البد أن تكون األحكام قانمة على املقاربة. 
 الفصل الثاني

 ضوابط فقه التوقع المتعلقة بالفقيه
 

                                                           
 .2/9، 12ص مرجع سابق،، الموافقات، إبراهيم بن موسى بن حممدأبو إسحاق الشاط،،  ( 1)
  . 156ص مرجع سابق،، تأصيل وآفاق الفقه المستقبلي..د الفتاح، مقالة: انظر: هام، عب ( 2)
 .  59اآلية: رقم جز  من سورة األنعام،  ( 3)
 . 21/1/2111، شبكة اإلنرتنت، بتاريخ موسوعة النابلسي للعلوم اإلسالميةانظر:  ( 1)

 http://www.nabulsi.com/blue/ar/artp.php?art=9783  
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الفصيتل الديتوابط ضيتوابط فقيته التوقيتع املتعلقيتة بالفقييته، حييتث سيتأبً أن هنيتاك ضيتوابط سأتناوذ يف هيتذا 
أضيتيتافية غيتيتري الديتيتوابط األساسيتيتية الواجيتيتب توافرهيتيتا يف الفقييتيته، واليتيت  تؤهليتيته للعميتيتل يف مييتيتدان هيتيتذا الفقيتيته، 

 وذلك من خالذ اآل :
 .بلي  ادور الفقيه يف استشراف املستقبل يف النازلة والتخطيط املستقاملبحث األوذ: 

   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

ن التعيتيتيتيتايش يف زميتيتيتيتان أصيتيتيتيتبحت مستيتيتيتيته األساسيتيتيتيتية التطيتيتيتيتور والت ييتيتيتيتري والتقيتيتيتيتدم يف عييتيتيتيتع منيتيتيتيتاحي الواقيتيتيتيتع إ
عسيتيتكرياث، فيتيترض أسيتيتلوباث عليتيتى شيتيتكل التطيتيتور  وأأو سياسيتيتياث أو اجتماعييتيتاث  اإلنسيتيتاي، سيتيتوا  كيتيتان اقتصيتيتادياث 

واستحديتيتيتار سيتيتيتبل  ،اإلنسيتيتيتاي يف هيتيتيتذا العصيتيتيتر املتقيتيتيتدم، واملتمنيتيتيتل يف مواكبتيتيتيته واللحيتيتيتاق مبعطييتيتيتات تقدميتيتيته
وتلبييتيتيتة  ،وذليتيتيتك للوصيتيتوذ إىل السيتيتيتعادة املسيتيتيتتهدفة لبيتيت  اإلنسيتيتيتان ،التخطيتيتيط املسيتيتيتتقبلي للحييتيتاة اإلنسيتيتيتانية

باالهتميتيتيتام بيتيتيتواقعهم املعيتيتيتاش وفهيتيتيتم متطلباتيتيتيته، وتكنييتيتيتف  وال يتحّقيتيتيتق ذليتيتيتك إالّ تطلبيتيتيتافم، احتياجيتيتيتافم وم
 .الدراسات املستقبلية لكل اجلوانب اإلنسانية ال  فتم برقي اجملتمعات على كافة املستويات

اليت  متيتق صيتلب هيتذه اجملتمعيتات وحتميهيتا ميتن الدراسيتات اإلنسيتانية و  بالعلومتوجيه الأن يتم را يع  
 ،التقيتيتدم يف عييتيتع منيتيتاحي احلييتيتاة اإلنسيتيتانيةمعطييتيتات وصيتيتوالث إىل حتقييتيتق عييتيتع  ؛اليتيتق االحنيتيتراف والديتيتالذمز 

 .مبنّية على شر  ا ، وحمّققة ملقاصده ،وفق قواعد وضوابط ناظمة  ذا السلوك اإلنساي
ات وهيتيتو ميتيتا ييتيتربز ويؤكيتيتد دور الفقهيتيتا  واجملتهيتيتدين يف ضيتيتبط ونظيتيتم السيتيتلوك اإلنسيتيتاي مبيتيتا تفرضيتيته معطييتيت

 ودطيطاث ملستقبل متوقع.  ،واحتياجات مستقاة من واقع معاش
يف هذا السياق: وقد جا  را يفهم أن اجملتهد أو الفقيه يدطلع بدور خطري يف حياة األمة، 

بعيدة األار يف حياة الفرد واألمة سوا ، فالفقها  الذين دارت الفتيا على أقوا م بً   مهمة اإلفتا "
ّصوا باستنباط األحكام وعنوا بدبط قواعد احلالذ واحلرام، هم يف األرض مبنزلة الناس، والذين خُ 
هبم يهتدي احلريان، وحاجة الناس إليهم عظيمة، وإذا كنا ال نتصور االست نا   ،الن وم يف الّسما 

هنا  -األطبا  بادعا  أّن النّاس ميكنهم النظر يف كتب الطب واألخذ ما يلزمهم منها، فكذلك   عن
فاقوا هبا سانر   إنه ليق باإلمكان است نا  الناس عن املفتً، فأُاِبت للعلما  خّصيصة :نقوذ  -

   ."(2)ن املف  قانم يف األمة مقام الن، إ: "-رمحه ا -ذلك قاذ الشاط، ، واستنادا إىل (1)"األمة

                                                           
 .رسالة ماجستري،  11ص .اإلمام الشاطبي نمو ج:منهجية الفتو  في المدرسة المالكية األندلسيةيد، الزواوي، در  ( 1)
 .1/132، 12ص مرجع سابق،، الموافقات، إبراهيم بن موسى بن حممدأبو إسحاق الشاط،،  ( 2)
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ــــه فالفقيــــه أو المجتهــــد فــــي استشــــرافه للمســــتقبل والتخطــــيط اــــالل يكــــوع منطلقــــاً مــــن  ل
 :  االعتبارات التالية

 صول الدين األصلية: نالحفاظ على  -3

 -سيتبحانه وتعيتاىل-وذلك يتمنل يف القران الكرو وسنة نبيه صلىى ا  عليه وسلم، فلقد تكفل ا  
احلفيتاظ عليتى القيتران الكيترو يسيتتلزم و ، (1)(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ): -عز وجيتل-حبفظه، قاذ 

. (2)(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ):ملبينة له، قاذ تعاىلوا ةنبيه الشارح ةاحلفاظ على سن
فبقيتيتيتا  اليتيتيتدين قيتيتيتانم عليتيتيتى حفيتيتيتظ نصوصيتيتيته األصيتيتيتلية ميتيتيتن الديتيتيتيا  والتحرييتيتيتف، وذليتيتيتك ألن ضيتيتيتيا  األدييتيتيتان 

 بسبب ضيا  أصو ا والتقصري يف حفظها.  اوحتريفها كان
فاإلسالم بنصوصه األصلية، كتاب وسنة، حمفوظ حبفظ ا ، إال أن ذلك يتم ويتحقق هبمة 

وععه مرتً يف عهد لعلما  وجهودهم، وهو ما حظي به القران الكرو بعناية بال ة من املسلمً، ا
 ، وال زالت العناية به مستمرة. -رضي ا  عنه–، وعهد عنمان -رضي ا  عنه–أيب بكر 

جهودهم وأما السنة النبوية فقد اهتم هبا الصحابة ونقلها بدقة وأمانة، وتبعهم التابعون وتابعوهم، و 
، واشرتاطهم معرفة اإلسناد، نظراث لظهور الوضاعً وأهل الكبرية يف عع كل ما أار عن الن، 

 .األهوا  الذين افرتوا على رسوذ ا  
 : نقل المعاني الصحيحة للنصول وفهمها بشكل سليم -1

حابة الذين وهو ما يتطلب فهم املقصود من األلفاظ الواردة يف النصوص واألحاديث، بفهم الص 
خاصة إءا كانت بل ة خطاهبم اليومية، وقد عايشوا أسباب نزو ا، وبادروا  ،تلقوها عن رسوذ ا  

، ألنه لو ترك األمر معربة عن أدق املسانل يف حيافمإىل العمل هبا، وتفاعلوا معها؛ ألءا كانت 
ألهوا ، سيرتتب على ذلك النقافات واوتنو  الزمان تقادم ودخوذ عوامل  ،ألفهام وعقوذ الناس

 اختالف وتعدد يف أشكاذ الدين.

                                                           
 .9اآلية: رقم جز  من سورة احل ر:  ( 1)
 .11سورة النحل: اآلية: رقم  ( 2)
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 االجتهاد في األمور المستجدة، وإيجاد الحلول لها: -1

وبيتيتيتيتيتً أحيتيتيتيتيتداث  ،وهنيتيتيتيتيتا يعظيتيتيتيتيتم دور الفقييتيتيتيتيته املستشيتيتيتيتيترف اليتيتيتيتيتذي يقيتيتيتيتيتف بيتيتيتيتيتً نصيتيتيتيتيتوص شيتيتيتيتيترعية حميتيتيتيتيتدودة
، واليتيتيتيتيتذي يتطليتيتيتيتيتب فيتيتيتيتيتتل بيتيتيتيتيتاب االجتهيتيتيتيتيتاد والت دييتيتيتيتيتد اليتيتيتيتيتذي خييتيتيتيتيتدم تليتيتيتيتيتك ومسيتيتيتيتيتت دات مرتاتبيتيتيتيتيتة ورتيتيتيتيتيتدة

برجييتيتاد احلليتيتوذ والتكييفيتيتات الناجعيتيتة  يتيتا وفيتيتق النصيتيتوص الشيتيترعية املناسيتيتبة  يتيتا، وذليتيتك دفعيتيتاث  ،سيتيتت داتامل
، ريتا يفيتتل ودر  املفاسيتد عيتنهم ،ومصيتاحلهم لوقو  الناس يف معدالت ومشكالت متق صلب حييتافم

 ان. باباث ألعدا  هذا الدين بعدم صالحية هذا الدين وتناسبه مع معطيات ومست دات الزمان واملك

  تصحيح االنحرافات في السلوكيات واألفكار: -4

وييتيتيتيتدور هنيتيتيتيتيتا اجمليتيتيتيتاذ للفقييتيتيتيتيته أو اجملتهيتيتيتيتد يف تصيتيتيتيتيتحيل كيتيتيتيتل االحنرافيتيتيتيتيتات والبيتيتيتيتد  اليتيتيتيتيت  ألصيتيتيتيتقت باليتيتيتيتيتدين 
سيتيتيتيتيتيتوا  عليتيتيتيتيتيتى مسيتيتيتيتيتيتتوى االعتقيتيتيتيتيتيتادات والتصيتيتيتيتيتيتورات أو السيتيتيتيتيتيتلوك والعميتيتيتيتيتيتل والتصيتيتيتيتيتيتدي للفيتيتيتيتيتيتل  ،اإلسيتيتيتيتيتيتالمي

 ،ض حاجيتيتة اجملتميتع إىل ميتيتن يصيتيتحل ليتيته عقيدتيتيتهريتيتا يفيتيتر  يف وقيتيتت ضيتيتعف فييتيته اليتواز  اليتيتدي ،والشيتبهات، 
 .صلل له سلوكه مبعايري تناسب عصره، ومبنّية على حكم شرعي مناسبوي
 حماية الدين والدفاع عنه والجهاد في سبيله: -5

ومينل ذلك أهية دور الفقييته أو اجملتهيتد يف استشيترافه للمسيتتقبل والتخطيتيط ليته، فاحلفيتاظ عليتى اليتدين 
ميتيتيتيتيتام متقلبيتيتيتيتيتات األييتيتيتيتيتام وتطيتيتيتيتيتورات النيتيتيتيتيتوازذ أه بكيتيتيتيتيتل الديتيتيتيتيتوابط الشيتيتيتيتيترعية املقيتيتيتيتيتررة واوابتيتيتيتيتيته وحتقييتيتيتيتيتق مقاصيتيتيتيتيتد

واليت  ال يعيهيتا  ،من كيد الكاندين وتالعب أعدانه وبيتث مسيتومهم يف اناييتاه اث جيعله مصون ،واملست دات
 .الذين ميلكون ناصية العلم الشرعي ،نو وال يستطيع أن يكتشفها إال الفقها  املتخصص

: "كميتا قيتيتاذ ميتن قيتاذ ميتيتن السيتلف: صيتنفان إذا صيتيتلحوا صيتلل النيتيتاس: -ه ا رمحيت-يقيتوذ ابيتن تيمييتيتة: 
دور الفقييتيتيتيته يف محاييتيتيتيتة هيتيتيتيتذا اليتيتيتدين واحلفيتيتيتيتاظ علييتيتيتيته، أميتيتيتيتام القديتيتيتيتايا  يؤكيتيتيتيتد أهييتيتيتة. ريتيتيتيتا (1)األميتيتيترا  والعلميتيتيتيتا "

وهيتيتو ميتيتا يفيتيترض ضيتيترورة فهيتيتم الواقيتيتع واملسيتيتانل اليتيت  تطيتيترأ عليتيتى جتمعيتيته وتسيتيتت د علييتيته واآلايتيتار املتوقعيتيتة  يتيتا، 
دات اليتيت  تطيترأ عليتيتى واقعيتيته، حيتا ال يكيتيتون هنيتاك ف يتيتوة عميقيتيتة ميتا بيتيتً االحتييتاج الفعليتيتي اليتيتذي واملسيتت 

                                                           
 . 12/125، 19ص مرجع سابق،، مجموع الفتاو ية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، ابن تيم ( 1)
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ال  يفرضيتيتيتيته الواقيتيتيتيتع مبسيتيتيتيتت داته، واملتوقيتيتيتيتع يف مسيتيتيتيتانل وأحيتيتيتيتداث مسيتيتيتيتت دة ومرتاتبيتيتيتيتة بيتيتيتيترنزاذ حكيتيتيتيتم شيتيتيتيترعي
  (1)يتناسب معها وال يعاش متطلبافا.

                                                           
 .33هيت، ص1121، دار ابن اجلوزي، 1، طالتجديد في الفكر اإلسالميانظر: أمامه، عدنان حممد،  ( 1)
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 المبحث الثاني
 ضوابط وشروط الفقيه في مجال فقه التوقع

يف الفقيه أو اجملتهد، حيث ال جيوز التصدي لإلفتا  قبل  هاناك شروط عامة البد من توافر ه
يتطلب توافر ضوابط  كما إن املشت ل بفقه التوقع  يف تقسيمات خمتلفة، حتققها، ولقد ذكرها العلما 

 وشروط تؤهله خلوض غمار هذا الفقه. 
 فتاء، قسمها العلماء إلى قسمين:  والشروط العامة التي يجب أع تتوافر فيمن يتصد  لإل

   :)شروط التكليف الشروط العامة األول: 
، قيتيتيتيتاذ ال يتيتيتيتيتزايل: اإلسيتيتيتيتالم: فيتيتيتيتال ميكيتيتيتيتيتن ألحيتيتيتيتد أن يتبيتيتيتيتيتوأ منصيتيتيتيتب اإلفتيتيتيتيتا  إال حيتيتيتيتيتً يكيتيتيتيتون مسيتيتيتيتيتلماث  - 1

  . (1)"واإلسالم شرط املف  ال حمالة"
 .(2)اجملتهد بال اث عاقالث : وذلك بأن يكون البلوغ والعقل – 2
وهـي الشـروط األساسـية، أضـيف ، اني: الشروط التأهيلية، وهي التي تؤهل صاحبها لالجتهـادالث

 : اليإليها في العصور المتأارة ما يعرف بالشروط التكميلية، وهي كالتّ 
 الشروط األساسية، ومنها: أواًل: 

رفيتيتيتيتة اييتيتيتيتات وال يشيتيتيتيترتط هنيتيتيتيتا معرفتيتيتيتيته جلمييتيتيتيتع القيتيتيتيتران، وإ يتيتيتيتا جييتيتيتيتب علييتيتيتيته مع: العليتيتيتيتم بيتيتيتيتالقران وعلوميتيتيتيته -1
األحكيتيتام، وطيتيترق داللتهيتيتا عليتيتى هيتيتذه األحكيتيتام، إذ إنيتيته مبليتيتغ عيتيتن ا  أحكاميتيته، وال يبليتيتغ عنيتيته ميتيتن جهيتيتل 

 .   (3)أحكامه
 .  (1)هبابل يكون عارفاث أحاديث األحكام،  ال يشرتط فيها حفظ  :العلم بالسنة وعلومها -2

                                                           
 .2/131، 96ص مرجع سابق،، المستصفىال زايل، أبو حامد، حممد بن حممد،  ( 1)
، 15ص مرجيتيتع سيتيتابق،، إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم األصــولي، حمميتيتد بيتيتن عليتيتي بيتيتن حمميتيتد، انظيتيتر: الشيتيتوكا ( 2)
2/131. 
 .1/33، 33ص، مرجع سابق، إعالم الموقعينابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب،  ( 3)
 -بيتريوت-، دار الكتيتب العلمييتة1، طنهايـة السـول شـرح منهـاج الوصـولانظر: اإلسنوي، عبد الرحيم بيتن احلسيتن بيتن عليتي،  ( 1)

 .1/392هيت، 1121لبنان، 
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أعع عليها، فال يفيت  بيترأي خييتالف  اجملتهد املسانل ال  فينب ي أن يعرفمعرفة مواضع اإلعا :    -3
 .(1)هذا اإلعا ، ألءا أصبحت قطعية، وال حمل لالجتهاد فيها

األدليتة ميتن الكتيتاب والسيتنة عربييتة الدالليتة، فيتال : حييتث العربييتة ميتن الل يتة والنحيتو والتصيتريفبعلم ال  -1
العميتيتيتيتوم كيتيتيتيتن معرفيتيتيتيتة وبالتيتيتيتيتايل ميميكيتيتيتيتن اسيتيتيتيتتنباط األحكيتيتيتيتام منهيتيتيتيتا إال بفهيتيتيتيتم كيتيتيتيتالم العيتيتيتيترب إفيتيتيتيترادا وتركيبيتيتيتيتا، 

  .(2)واخلصوص، واحلقيقة واجملاز، واإلطالق والتقييد
للم تهد يف قدرته على الفهم والتمكن من االستنباط،  العلم مبقاصد الشريعة: وأهية هذا الشرط -5

"إ يتيتيتا حتصيتيتيتل درجيتيتيتة االجتهيتيتيتاد مليتيتيتن اتصيتيتيتف بوصيتيتيتفً أحيتيتيتدها: فهيتيتيتم مقاصيتيتيتد الشيتيتيتريعة، عليتيتيتى   :وقييتيتيتل فييتيتيته
   .(3)التمكن من االستنباط بنا  على فهمه فيها"كما ا، والناي: 

 ثانياً: الشروط التكميلية، ومنها: 
فال واجب إال ما معرفة الربا ة األصلية: وهو أن يعرف اجملتهد أن األصل يف األحكام الربا ة،   – 1

  .(1)أوجبه الشر ، وال حمظور إال بدليل
 . (5) (قيه والمتفقهالفالور  والعفة: ذكره اخلطيب الب دادي يف ) -2
 نّ إ؛ إذ يف املفيتيت فهيتيتذه صيتيتفات يليتزم وجودهيتيتا  رصيتانة الفكيتيتر وجيتودة املالحظيتيتة، والتيتيتأي يف الفتيتوى: - 3

  .(6)فقد أهلّية اإلفتا  ،بالع لة يف فتواه والتسر  بال فلة، أو معروفاث  يف فهمه، أو متصفاث  من كان ناقصاث 
أهية اقته يف فهذا شرط  :لذلكة الناس له باألهلية رويته لنفسه بأنه أهل  ذا املنصب، وشهاد -1

   .(3)لهاآلخرين  واطمئناننفسه وأهليته ألمر الفتيا، 
                                                           

 .1/392، 163مرجع سابق، ص  ،نهاية السول شرح منهاج الوصولانظر: اإلسنوي، عبد الرحيم بن احلسن بن علي،  ( 1)
 .1/392 املرجع السابق،، ...نهاية السول انظر: اإلسنوي، عبد الرحيم بن احلسن بن علي،  ( 2)
 . 5/11، 12ص مرجع سابق،، الموافقاتإبراهيم بن موسى بن حممد، إسحاق  أبوالشاط،،  ( 3)
 –د.ط، الدار السلفية  بتحقيق: صالح الدين مقبوذ أمحد،إرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد، الصنعاي، حممد بن إمساعيل،  ( 1)

 .1/9هيت،، 1115الكويت، 
 .2/311، 161ص مرجع سابق، ،الفقيه والمتفقه اابت،انظر: اخلطيب الب دادي، أبو بكر أمحد بن علي بن  ( 5)
 .2/333 املرجع السابق، ،الفقيه والمتفقهانظر: اخلطيب الب دادي، أبو بكر أمحد بن علي بن اابت،  ( 6)
 .2/111، 33ص مرجع سابق،، الفروقالقرايف، أبو العباس، أمحد بن أدريق بن عبد الرمحن، انظر:  ( 3)
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تؤهله خلوض مدماره وفهم طرانقه وسلوك أخرى ع يستلزم توافر ضوابط وشروط وقّ واملشت ل بفقه التّ 
مد بن إدريق الشافعي عند التأمل يف شرط االجتهاد من لدن أيب عبد ا  حمدروبه، ويوضل ذلك: 

يف تلك الشروط، ومبا يتناسب مع ت ري  وتوسعاث  تطوراث  لحظنإىل عصور متأخرة،  -رمحه ا   -
العصور واجلو العلمي الساند، فاألدوات العلمية املقدمة هي األصل املستصحب يف كل عصر! إال أنه 

لشافعي يف القرن الناي من شروط قد يزاد عليها بالقدر الذي تقتديه ظروف ذلك العصر، فما قرره ا
ال ميكن أن تكون كافية للنظر االجتهادي يف القرن النالث ا  ري؛ الذي تبدذ فيه الواقع الفكري 

بينما كان بً املدارس الفقهية،  فقهياث  صراعاث كان والسياسي؛ إذ إن الصرا  يف القرن الناي ا  ري  
 (3)وماتريدية (2)ومعتزلة (1)أشاعرة - بً املدارس الكالمية المياث ك  الث ا  ري صراعاث القرن النّ الّصرا  يف 

وامتزج بشي  من الفكر األصويل، را يربر القوذ يف هذا القرن بدرورة أن يتوفر يف الراغب  -
 . (1)" غري م شوش من الفكر األصويل والكالميللنظر االجتهادي زاد معريفّ للّتصّدي 

وقع يستلزمه بعض الشروط والدوابط للتعامل مع هذا الفن الفقهي، را يع  أن املشت ل بفقه الت
بالعلوم اإلنسانية األخرى كعلم االجتما   املعرفّية إلحاطةلوأدوات تتوافق مع متطلبات هذا العصر 

ألنه شي  عسري  لتلك العلوم؛ وعلم النفق واملستقبل وغريها من العلوم، وليق معناه الدراسة الكاملة
                                                           

المية إسالمية، تنسب أليب احلسن األشعري الذي خرج على املعتزلة. وقد ادذت األشاعرة الرباهً والدالنل األشاعرة: فرقة ك ( 1)
الموسـوعة  ،الندوة العاملية للشباب اإلسيتالميانظر: . العقلية والكالمية وسيلة يف حماج ة خصومها من املعتزلة والفالسفة وغريهم

دار النيتيتدوة ، 1، طد. ميتيتانع بيتيتن محيتيتاد اجلهيتيت ، إشيتيتراف ودطيتيتيط مراجعيتيتة: لمعاصــرةالميســرة فــي األديــاع والمــذاهب واألحــزاب ا
   .1/23هيت، 1121، العاملية للطباعة والنشر والتوزيع

فرقة إسالمية نشأت يف أواخر العصر األموي وازدهرت يف العصر العباسي، وقد اعتمدت على العقل اجملرد يف فهم :املعتزلة ( 2)
الندوة العاملية انظر:  ،رها ببعض الفلسفات املستوردة را أدى إىل احنرافها عن عقيدة أهل السنة واجلماعةالعقيدة اإلسالمية لتأا
    .1/61، املرجع السابق، ....الموسوعة الميسرة في األدياع والمذاهب  ،للشباب اإلسالمي

مت على استخدام الرباهً والدالنل العقلية والكالمية يف املاتريدية: فرقة كالمية )بدعية( ، تُنسب إىل أيب منصور املاتريدي، قا ( 3)
الموسوعة الميسرة في األدياع  ،الندوة العاملية للشباب اإلسالميانظر:  ،حماج ة خصومها، من املعتزلة واجلهمية وغريهم

   . 1/95، املرجع السابق، .....والمذاهب 
، دار الفكيتر املعاصيتر، بيتريوت، 1، طفـي ضـوء الواقـع المعاصـر أدوات النظـر االجتهـادي المنشـودسانو، قطب مصطفى،  ( 1)

 .13هيت، ص1121
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تساعده على االستبصار واالستنباط افايا املسانل والّدراية ولكن جرد العلم  ،قعمن حيث الوا
 واملست دات الواقعة.

 الضوابط والشروط الالزم توافرها في المشتغل بفقه التوقع، هي:ثالثاً: 
 للسنن الكونية: الصحيحوالتصور  الفهمملكة توافر  -3

سيتيترعة يتسيتيتم مالكهيتيتا بفالفقييتيته املشيتيتت ل بفقيتيتة التوقيتيتع،  ميتيتن العناصيتيتر اليتيتالزم توافرهيتيتا يف ن ملكيتيتة الفهيتيتمإ
البديهيتيتة يف فهيتيتم املوضيتيتو  وإعطيتيتا  احلكيتيتم اخليتيتاص بيتيته، والتميييتيتز بيتيتً املتشيتيتاهبات بربيتيتدا  الفيتيتروق واملوانيتيتع، 

إن ، قيتيتيتاذ ابيتيتيتن خليتيتيتدون: "ه، واإلحاطيتيتيتة مببيتيتيتادئ العليتيتيتم وقواعيتيتيتد(1)واجلميتيتيتع بينهيتيتيتا بالعليتيتيتل واألشيتيتيتباه والنظيتيتيتانر
فييتيتيتيته واالسيتيتيتيتتيال  علييتيتيتيته إ يتيتيتيتا هيتيتيتيتو حبصيتيتيتيتوذ ملكيتيتيتيتة يف اإلحاطيتيتيتيتة مببادنيتيتيتيته وقواعيتيتيتيتده  احليتيتيتذق يف العليتيتيتيتم والتفيتيتيتيتنن

والوقوف على مسانله واستنباط فروعه ميتن أصيتوله، وميتا   حتصيتل هيتذه امللكيتة   يكيتن احليتذق يف ذليتك 
طيتال  عليتيتى املسيتيتانل بالتوسيتيتع يف اال ،وتقيتيتوى هيتذه امللكيتيتة بالعناييتيتة واالهتميتام ميتيتن قبيتل صيتيتاحبها، (2)"الفيتن

تليتك امللكيتيتة لدييته بالتيتدريج شيتيتيئاث  تقيتوىروحها واختالفافيتا وفهيتيتم خفاياهيتا وإيديتاحها، حيتيتا الفقهييتة وشيت
قيتيتاذ ابيتيتن كميتيتا هيتيتو احليتيتاذ يف امليتيتتعّلم أو طاليتيتب العليتيتم عنيتيتد تلقييتيته للعليتيتوم، حييتيتث يتلقيتيتاه بالتيتيتدرّج، فشيتيتيئاث،  

 وقليتيالث  ،فشيتيئاث  شيتيئاث إذا كيتان عليتى التيتدريج  للمتعّلمً إّ يتا يكيتون مفييتداث  اعلم أّن تلقً العلوم"خلدون: 
  .(3) "...مسانل من كّل باب من الفّن هي أصوذ ذلك الباب يلقى عليه أّوالث  قليالث 

الفهيتيتم اليتيت  ترسيتيتخ لصيتيتاحبها املقيتيتدرة الكافييتيتة للتعاميتيتل ميتيتع املسيتيتانل واألقديتيتية املطروحيتيتة  ةوبتيتيتوافر ملكيتيت
ا بشيتيتكل صيتيتحيل ميتيتن خيتيتالذ والتأميتيتل فيهيتيتا وتصيتيتوره ،للدراسيتيتة، يتهييتيتأ ليتيته اإلمعيتيتان يف النظيتيتر يف األسيتيتباب

 الوصوذ إىل نتانج راشدة وصانبة.من خال ا السنن الكونية يف اخللق، وال  يستطيع 
فيتيتيتراد واجملتمعيتيتيتات، مراعييتيتيتاث لسيتيتيتنن ا  يف حييتيتيتاة األ والفقييتيتيته عنيتيتيتدما يكيتيتيتون أسيتيتيتاس فهميتيتيته وتصيتيتيتّوره لواقعيتيتيته

ألسيتيتباب واملقيتيتدمات اليتيت  بنيتيتا  عليتى تليتيتك ا ،يسيتتطيع بنيتيتا  مسيتيتألته بنيتيتا ث صيتحيحاث ييتيتؤدي إىل نتيتيتانج صيتيتانبة
 تلك النتانج.لوال  أوصلته  ،روعي فيها سنن ا  يف خلقه

                                                           
جامعة حمميتد بيتن عبيتد  ، د.ط، رسالة دكتوراه،تربية ملكة االجتهاد من االل بداية المجتهد البن رشدانظر: بولوز، حممد،  ( 1)

 .  1/312، 2113-2116 فاس، -ا  
  .1/513، 132ص مرجع سابق،، تاريخ ابن الدوع بن حممد، عبد الرمحن بن حممدابن خلدون، أبو زيد،  ( 2)
  .1/331 ،املرجع السابق، تاريخ ابن الدوع ،عبد الرمحن بن حممد بن حممدابن خلدون، أبو زيد،  ( 3)
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و يتذا  ،والسنة هي العادة ال  تتديتمن أن يفعيتل يف النيتاي منيتل ميتا فعيتل بنظيتريه األوذقاذ ابن تيمية:"
واالعتبيتيتار أن ، (1) (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)باالعتبيتيتار وقيتيتاذ:  -سيتيتبحانه وتعيتيتاىل-أميتيتر 

  .(2)"فيعلم أن حكمه منل حكمه ،هيقرن الشي  مبنل
فنظيتر الفقييتيته بيتيتوعي وتأميتل  يتيتذه السيتيتنن اإل ييتيتة يسيتتطيع فهيتيتم امل يتيتزى واحلكميتة اليتيت  ورا  هيتيتذه الوقيتيتانع، 

وأشيتيتيتار ميتيتيتن خيتيتيتالذ ذليتيتيتك إىل املسيتيتيتتقبل، وهيتيتيتو ميتيتيتا  ،فن يتيتيتد أن القيتيتيتران الكيتيتيترو قيتيتيتد ربيتيتيتط املاضيتيتيتي باحلاضيتيتيتر
 كه وفهمه يف عمله وفقهه.ا در إيتوجب على الفقيه 

 :والقياسلقدرة على التحليل والتركيب، ا -1
وعييتع الظيتواهر اليت  حيتيتف هبيتا  ،حلييتل لةحيتداثهيتارة التمبالبد أن يتحلى الفقيه املشت ل هبذا الفقه 

فيتيتيترض التصيتيتيتورات املعتدليتيتيتة و  ،عليتيتيتى أشيتيتيتباهها واقعيتيتيته، وتركيبهيتيتيتا عليتيتيتى أمنليتيتيتة مشيتيتيتاهبة  يتيتيتا، وإجيتيتيترا  القييتيتيتاس
إىل نتيتيتانج بيتيته ك املسيتيتانل بشيتيتكل متيتيتوازن، يسيتيتتطيع الوصيتيتوذ اليتيت  جتعيتيتل تعامليتيته ميتيتع تليتيت ،املمكنيتيتة والفيتيتروض

 صحيحة. 
 مبعطييتيتيتات عصيتيتيتره يف حتليلهيتيتيتا وتركييتيتيتب صيتيتيتورها يف تتبيتيتيتع تليتيتيتك األحيتيتيتداث يقتصيتيتيترأال إضيتيتيتافة إىل ذليتيتيتك 

 نطاقه الزم  واملكاي يف عصره.بل البد أن ميتلك بصرية نافذة تتعدى  فحسب،
العصيتيتيتيان، وفشيتيتيتا منيتيتيته  -أي ميتيتيتن اإلميتيتيتام – هفأميتيتيتا إذا تواصيتيتيتل منيتيتيت:"اجليتيتيتوي  جيتيتيتا  يف سيتيتيتياق ذليتيتيتك عيتيتيتن

العدوان، وظهر الفساد وزاذ السداد، وتعطلت احلقوق واحلدود، وارتفعت الصيانة، ووضيتحت اخليانيتة، 
واست رأ الظلمة، و  جيد املظلوم منتصفثا رن ظلمه، وتداعى اخللل واخلطل إىل عظانم األمور، وتعطيتل 

ملتفيتاقم عليتى ميتا سيتنقرر القيتوذ فييته عليتى الفيتاهم إن شيتا  ا  عيتز الن ور، فال بد من استدراك هذا األمر ا
فهنا اجلوي  جنده قد تعامل مع صورة احليتاكم . (3)"وجل، وذلك أن اإلمامة إ ا تُعىَن لنقيض هذه احلالة

والفسيتاد ليته، وكشيتف ميتواطن القصيتور  واملشيتورة بتقيتدو النصيتل، هالفاسد وانتشيتار الظليتم وتعيتاظم مفاسيتد

                                                           
  .111سورة يوسف: اآلية: رقم  ( 1)
 .13/21، 19ص مرجع سابق،، مجموع الفتاو ابن تيمية، أبو العباس امحد بن عبد احلليم،  ( 2)
 .1/12 ،31ص ،مرجع سابق، غياث األمم في التياث الظلم، أبو املعايل عبد امللك بن عبد ا  بن يوسفاجلوي :  ( 3)
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رتتيتيتب عليهيتيتا فرضيتيتيات ميتيتن املتوقيتيتع أن يعظيتيتم ضيتيتررها يألن افرتاضيتيته هيتيتذه الصيتيتورة قيتيتد وذليتيتك  حكميتيته، يف
 .ءيارهااوإحنالذ عقد الدولة و  أكنر من النورة على هذا احلاكم، رنلة يف انتشار الفوضى بً الناس

وذليتيتيتك بطيتيتيترح البيتيتيتدانل  ،كيتيتيتون نظرتيتيتيته الفقهييتيتيتة أقيتيتيترب إىل الصيتيتيتوابتإضيتيتيتافة إىل ذليتيتيتك جنيتيتيتد أن الفقييتيتيته 
 .سةالة حمل الدر أالتوصل إىل حكم فقهي راشد للمسمن ال  متكنه واخليارات 

وهيتيتذا بيتيتال شيتك يقيتيتوي وينيتري قيتيتدرة الفقييته عليتيتى التوصيتيتل ، (1)ميتيترياث احلميتللة أوذليتك كميتيتا ورد يف مسيت
إىل اليتيتيترأي السيتيتيتديد يف املسيتيتيتألة املطروحيتيتيتة أماميتيتيته، أكنيتيتيتر ميتيتيتا يكيتيتيتون هنيتيتيتاك خييتيتيتار أو تصيتيتيتور واحيتيتيتد تكيتيتيتون 

 الصواب.احتمالية اخلطأ فيه أكرب من 
فيما تؤوذ إليه هذه املسانل املطروحة يف دقته يف قياس درجة اإلفدا  يف  الفكرية كما تظهر مهارته

املسيتيتيتانل  يف نطيتيتيتاقكميتيتيتا املفسيتيتيتدة املرجوحيتيتيتة،   وتقيتيتيتدميها عليتيتيتىنتان هيتيتيتا املرتتبيتيتيتة عليهيتيتيتا يف تيتيتيترجيل املصيتيتيتلحة 
  .(2)سد الذرانعب اخلاصة 

يستطيع من خال ا  ،ن قرا ة الوقانع بشكل صحيلبطريقة متكنه ميداف إىل ذلك سالمة تفكريه 
وإ يتيتيتا مراعيتيتيتاة ملقاصيتيتيتد الشيتيتيتريعة اليتيتيت  جيتيتيتا ت رمحيتيتيتة  ،دون غليتيتيتو أو تسيتيتيتاهل ،إحلاقهيتيتيتا بيتيتيتاحلكم املناسيتيتيتب  يتيتيتا

إال أنيته  بيتاحلكم ال اليتب ال النيتادر، يف إحلاق صور املسيتانل اةتمليتة باليتدالالت اليت  تقيتع باملكلفً، كما
ال اليتب جناسيتة ميتا كوذلك   ،لنادر بنا  على مصلحة معقولة بتوقع رشيدتلك الصور باحلكم الحق تقد 

ف يتيتوز الشيتيتر   ،يصيتيتنعه عيتيتوام املسيتيتلمً اليتيتذين ال يصيتيتلون، وال يتحيتيترزون ميتيتن الن اسيتيتات، والنيتيتادر سيتيتالمته
  . (3)بالعباد حلكم النادر على ال الب توسعة ولطفاث  ت ليباث  ؛الصالة فيه

 

 

                                                           
، سبق 5/113 ،155ص مرجع سابق،، االاتيار لتعليل المختار، أبو الفدل عبد ا  بن حممود بن مودودانظر: البلدحي،  ( 1)

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

 الفقها  منها.
 . 1/131، 33ص مرجع سابق،، الفروق انظر: القرايف، أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن، ( 3)
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  :فهم واقع النوازل والمستجدات -1
يقصيتيتد بيتيتذلك أن الفقييتيته يف اسيتيتتنباط احلكيتيتم الشيتيترعي للواقعيتيتة أو القديتيتية البيتيتد أن يكيتيتون عليتيتى قيتيتدر  و 

كيتيتيتاف ميتيتيتن اإلحاطيتيتيتة جبمييتيتيتع الظيتيتيتروف اةيطيتيتيتة بواقيتيتيتع املسيتيتيتألة؛ حيتيتيتا يسيتيتيتتطيع فهيتيتيتم امليتيتيتؤارات واملالبسيتيتيتات 
ر، اةيطة هبا، وبالتايل يستطيع تكيتوين تّصيتور صيتحيل عنهيتا، بنيتا  عليتى حكميته املبيت  عليتى ذليتك الّتصيتوّ 

ريتيتا جيعيتيتل األميتيتر قانميتيتاث عليتيتى نيتيتوعً ميتيتن الفهيتيتم، األوذ: التصيتيتور الصيتيتحيل للواقعيتيتة، والنيتيتاي: التوصيتيتل فيهيتيتا 
  إىل حكم شرعي مناسب  ا.

وال ييتيتيتتمكن املفيتيتيت  وال احليتيتيتاكم ميتيتيتن الفتيتيتيتوى واحلكيتيتيتم بيتيتيتاحلق إال بنيتيتيتوعً ميتيتيتن الفهيتيتيتم: "قيتيتيتاذ ابيتيتيتن القيتيتيتيم:
قيتيتة ميتيتا وقيتيتع بيتيتالقرانن واألميتيتارات والعالميتيتات حيتيتا أحيتيتدها: فهيتيتم الواقيتيتع والفقيتيته فييتيته، واسيتيتتنباط عليتيتم حقي

. والنو  الناي: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهيتم حكيتم ا  اليتذي حكيتم بيته يف كتابيته أو حييط به علماث 
  .(1)"على لسان رسوله يف هذا الواقع

 استشارة أهل االاتصال: -1
وتعقييتيتدها نتي يتيتة  ودقتهيتيتا املسيتيتت دات، ميتيتع تنوعهيتيتافييتيته  كنيتيترت أهييتيتة هيتيتذا الديتيتابط تظهيتيتر يف عصيتيتر 

ختصيتيتاص يف الواقعيتيتات التطيتور واتسيتيتا  نطيتيتاق التعيتامالت وتيتيتداخلها، ينب يتيتي ميتن الفقييتيته استشيتيتارة أهيتل اال
لتؤهليته للخيتروج حبكيتم مناسيتب، وذليتك كاملسيتانل الطبييتة اليت   ؛ال  يصعب عليه اإلملام فيها بروية كاملة

هيتذه املسيتألة وتفاصيتيلها بشيتكل علميتي، ريتا  ملعرفة اليترأي الطيت، يف ،يتطلب فيها الرجو  إىل أهل الطب
كيتي يسيتتفيد يساعده على تكوين روية كاملة يف إنيتزاذ حكميته الشيترعي عليهيتا، وذليتك حتوطيتاث وتنبتيتاث منيته  

  .(2)واألقدية املعروضة عليه منه يف معاجلة املسانل
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )وهو ما يتوافق مع قوذ ا  تعيتاىل: 

 . (3)  (ھ
                                                           

 .1/69، 33ص مرجع سابق،، إعالم الموقعين بكر بن أيوب، ابن قيم اجلوزية: حممد بن أيب ( 1)
، د.ط، املؤسسيتات ضـوابط االجتهـاد فـي المعـامالت الماليـة المعاصـرةانظر: الدوحيي، أمحد بن عبد ا  بن حممد، حبث:  ( 2)

 .1/53املؤمتر العلمي الرابع عشر السنوي، د.ت،  -املالية اإلسالمية 
 .3رقم سورة األنبيا ، اآلية:  ( 3)
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حيتيتا  ،بعييتيتداث عيتيتن أي ميتيتؤارات دخيليتيتة عليهيتيتا ،هيتر ميتيتدى أهييتيتة فهيتيتم واقيتيتع املسيتيتألة والتعاميتيتل معيتهإذن يظ
بأهيتيتيتل االختصيتيتيتاص يف حيتيتيتاذ االحتييتيتيتاج ويسيتيتيتتعً يف ذليتيتيتك ، الوقيتيتيتوف عليتيتيتى أسيتيتيتباهبا وعللهيتيتيتا ييتيتيتّتمكن ميتيتيتن

يسيتيتتطيع ميتيتن خالليتيته تكيتيتوين صيتيتورة متكامليتيتة  ،إليتيتيهم يف املسيتيتانل الدقيقيتيتة اليتيت  حيتيتيتاج فيهيتيتا إىل رأي علميتيتي
 .فينزذ عليها حكماث شرعياث مناسباث سألة أو القدية ال  يف يديه، للم
 تراعي المستقبل:دراسة  الواقعّيةدراسة المسائل   -5

ويقصد هبذا الدابط أن الفقيه أو اجملتهد ال ميكن الوصوذ إىل تصور راشد للمست دات والوقانع 
ع، واإلحاطة جبميع الظروف اةتفة باملسألة املستقبلية دون أن يكون هذا التصور مبنيّاث على روية الواق

، وذلك ألنه ال ميكن الوصوذ إىل نتانج سليمة دون أن يكون  ا -حمل الدراسة أو النظر-أو الواقعة 
مقومات صحيحة مستقاة من واقع هذه املسألة، فالتصورات ال  تفتقر إىل الدراسة والتحليل أو 

الواقع، تكون نتان ها املتحصلة مستقبالث غري صانبة، إذا   تكون خاضعة لتأاريات الظروف اةيطة ب
 الشرعية ال  استهدفها الشار .  تراّ  فيها املقاصد 

 تهد أع يراعي عدة أمور في  لك منها:جلذلك يجب على الفقيه أو الم
   اعتبار حتقيق املصلحة الشرعية عند النظر، وهو مقصود شرعي؛ رنالث يف جلب كل ما هو

دفع كل ما هو ضار، فينب ي على الفقيه أن يب  اجتهاده على حتقيق تلك املصلحة نافع و 
 . (1) الشرعية

  ،ًومعناه يف الدين  ،الديق :يف الل ة:قاذ الزجاج ،الديق :واحلرجمراعاة رفع احلرج عن املكلف
االث أو "كل ما يؤدي إىل مشقة زاندة يف البدن أو النفق أو املاذ ح ، ويف االصطالح:(2)اإلمث
. وهو ما جيب أن يعتربه الفقيه أو اجملتهد يف اجتهاده يف الوقانع واملست دات، مع (3)م الث"

 مراعاة األعذار والرتاخيآ ال  يتوافر  ا املسوغات الشرعية.

                                                           
      .1/391، 59مرجع سابق، ص، شرح تنقيح الفصول، أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن انظر، القرايف، أبو العباس ( 1)
، بتحقيق: عبد احلميد هنداوي،د.ط، دار الكتب المحكم والمحيط األعظم انظر: ابن سيده، ابو احلسن علي بن إمساعيل، ( 2)

 .  3/31م، 2111بريوت، -العلمية
مكيتة  -، جامعيتة أم القيترى، رسيتالة دكتيتوراهرفـع الحـرج فـي الشـريعة اإلسـالمية ضـوابطه وتطبيقاتـه محيد، صاو بيتن عبيتد ا ، ( 3)

 .   12هيت، ص1111، املكرمة
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  أن يعترب بامل الت يف الواقعات ال  أمامه وعدم التسيتر  يف إنيتزاذ أحكاميته إال بعيتد أن يفطيتن إىل
"النظر يف قعة ال  من املمكن أن ترتتب على هذه املسألة مستقبالث. قاذ الشاط،: امل الت املتو 

 .(1)م الت األفعاذ معترب مقصود شرعاث"
  اعتبيتيتار الظيتيتروف اةتفيتيتة بالنازليتيتة اليتيت  ت يتيتري الواقيتيتع اةيتيتيط هبيتيتا، كت يتيتريات الظيتيتروف الزمانييتيتة واملكانييتيتة

رعية قد اعرتاهيتا الت ييتري نتي يتة ت يتري هيتذه واألحواذ، حيث جند أن هناك الكنري من األحكام الش
 . (2)الظروف، وهو ما تظهره القاعدة الفقهية: "ال ينكر ت ري األحكام بت ري األزمان"

ويوضيتيتيتل ذليتيتيتك خمالفيتيتيتة بعيتيتيتض فتيتيتيتاوى املتيتيتيتأّخرين لسيتيتيتابقيهم؛ الخيتيتيتتالف الّزميتيتيتان، وت يتيتيترّي األحيتيتيتواذ، وقيتيتيتد 
 عصيتيتيتيترهم ألفتيتيتيتيتوا مبنيتيتيتيتل ميتيتيتيتا أفيتيتيتيتا بيتيتيتيته هيتيتيتيتؤال  صيتيتيتيترّح املتيتيتيتيتأّخرون بيتيتيتيتأن الفقهيتيتيتيتا  األوانيتيتيتيتل ليتيتيتيتو كيتيتيتيتانوا وجيتيتيتيتدوا يف

 .(3)املتأخرون
  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(.
مقبوذ للطبع السليم، واملعاودة إليه مرة بعد أخرى، وهي املرادة : االستمرار على شي  والعادة هي
ومن كوءا ، واملراد من كوءا عامة: أن تكون مطردة، أو غالبة يف عيع البلدان، بالعرف العملي

 .(1)خاصة: أن تكون كذلك يف بعدها
اللََّه َنظََر يف  ِإنَّ ، قاذ:)-رضي ا  عنه-يعود أصلها حلديث عبد ا  بن مسعود وهذه القاعدة  

ِسِه، فَابيت تيتَعَنُه ِبرَِسالَِتِه، مُثَّ َنظََر يف  قيتُلوِب ال ِعَباِد، فيتَوَجَد قيتل َب حُمَمَّد   َر قيتُلوِب ال ِعَباِد، فَاص طََفاُه لِنيتف  َخييت 

                                                           
، ميتيتع التنوييتيته بتكيتيترار مقوليتيتة 5/133 ،12ص مرجيتيتع سيتيتابق،، الموافقــاتإبيتيتراهيم بيتيتن موسيتيتى بيتيتن حمميتيتد، أبيتيتو إسيتيتحاق الشيتيتاط،،  ( 1)

 نر من موضع.الشاط، يف أك
   .1/353، دار الفكر، دمشق، 1ط ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعةالزحيلي، حممد مصطفى،  ( 2)
 .5/133 ،12ص مرجع سابق،، الموافقاتإبراهيم بن موسى بن حممد، أبو إسحاق الشاط،،  ( 3)
هيتيتيتيت، 1122، دار السيتيتيتالم، القيتيتيتاهرة، 2، طذاهب الفقهيـــةالمـــدال إلـــى دراســـة المـــانظيتيتيتر: عبيتيتيتد الوهيتيتيتاب، عليتيتيتي ععيتيتيتة حمميتيتيتد،  ( 1)
1/332. 
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َر قيتُلوِب ا ل ِعَباِد، َفَ َعَلُهم  ُوَزرَاَ  نَِبيءِه، ييُتَقاتُِلوَن قيتُلوِب ال ِعَباِد بيتع َد قيتل ِب حُمَمَّد ، فيتَوَجَد قيتُلوَب َأص َحابِِه َخييت 
ِلُموَن َحَسنثا، فيتُهَو ِعن َد اِ  َحَسن ، َوَما رََأو ا َسيءئثا فيتُهَو ِعن َد اِ  َسيء   .  (1)(ئ  َعَلى ِديِنِه، َفَما رََأى ال ُمس 

وى على طوذ األيام فمهما جتدد ولقد ذكر القرايف يف هذا السياق: "وعلى هذا القانون تراعى الفتا
العرف اعتربه، ومهما سقط أسقطه، وال جتمد على املسطور يف الكتب طواذ عمرك.. واجلمود على 

 . (2)املنقوالت أبداث اختالف يف الدين، وجهل مبقاصد علما  املسلمً والسلف املاضً"
قعية اةيطة بالنازلة أو املست دة، إذن مبراعاة الفقيه تلك االعتبارات املمنلة يف عيع الظروف الوا

رنلة يف الظّروف الّزمانّية واملكانّية أو ت ريات األحواذ والعادات واألعراف، متّكن الفقيه من بنا  تصور 
 راشد ملستقبل هذه املسألة، حمققاث هبا املقاصد الشرعية ال  قصدها الشار .

 : في فتواهللمقاصد الشرعية  مراعاته، -6
ر يف غاية األهية وذلك ألن الشريعة ما جا ت إال لتحقييتق مصيتاو العبيتاد واحلفيتاظ عليهيتا، هذا األم

وهيتيتيتو ميتيتيتا جيعيتيتيتل الفقييتيتيته عنيتيتيتد نظيتيتيتره يف النيتيتيتوازذ أو املسيتيتيتت دات أن يراعيتيتيتي يف حكميتيتيته العيتيتيتادات واألعيتيتيتراف 
متوافقيتة وأحواذ املكلفً وتطور الزمان واملكان، وذلك أن هيتذه األحكيتام اليت  ينز يتا الفقييته إذا   تكيتن 

اليتيت  حتتيتيتف بالنازليتيتة أو  العواميتيتل والظيتيتروفميتيتن خيتيتالذ تليتيتك -ميتيتع متطلبيتيتات املكلفيتيتً وحتقييتيتق مصيتيتاحلهم 
بالتيسيتيتيتري عليتيتيتيهم وعيتيتيتدم  وهيتيتيتو حتقييتيتيتق مصيتيتيتاو العبيتيتيتاد ،ذليتيتيتك يف للشيتيتيتر  لُفقيتيتيتد املقصيتيتيتد األعظيتيتيتم ؛-القديتيتيتية
 املشقة.

يف املعيتيتاش واملعيتيتاد، فيتيترن الشيتيتريعة مبناهيتيتا وأساسيتيتها عليتيتى احلكيتيتم ومصيتيتاو العبيتيتاد "جيتيتا  يف ذليتيتك:قيتيتد و  
 . (3)"وهي عدذ كلها، ورمحة كلها، ومصاو كلها، وحكمة كلها

                                                           
، عيتا  1، بتحقيق: السيتيد أبيتو املعيتاطي النيتوري، طمسند أحمد بن حنبلأخرجه أمحد، أبو عبد ا  أمحد بن حممد بن حنبل،  ( 1)

( ال 2/13" )السلســلة الضــعيفة والموضــوعة. قيتيتاذ األلبيتيتاي: يف "3611، حيتيتديث رقيتيتم 1/339هيتيتيت، 1119بيتيتريوت،  -الكتيتيتب 
 أصل له مرفوعاث، وإ ا ورد موقوفاث على ابن مسعود.

 .1/136،133 ،33ص مرجع سابق،الفروق، القرايف، أبو العباس أمحد بن إدريق بن عبد الرمحن،  ( 2)
 .3/11، 33ص مرجع سابق،، إعالم الموقعينابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب،  ( 3)
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فرن  ا أاراث يف األحكام االجتهادية، ومن القواعيتد  ،مراعاة العواند واألعراف على الفقيه كما ينب ي
منهيتا: ، وقيتد أحيتاذ الشيتار  املكلفيتً إىل العيتادة يف مسيتانل كنيترية (العادة حمكمة)اخلمق الكربى قاعدة 

   .(1)احلرز، والقبض، والنفقة، وغري ذلك
األحكيتام املرتتبيتة عليتى العوانيتد ": قيتاذ اإلميتام القيترايفرتبيتاط األحكيتام هبيتا، ال اعتبارهيتا؛را يوضل أهية 

 ،فلو ت ريت العادة يف النقد والسيتكة إىل سيتكة أخيترى، تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت
  .(2)"دون ما قبلها ،طالق على السكة ال  جتددت العادة هباحلمل النمن يف البيع عند اإل

را ينب ي على الفقيه أن يكون مدركاث ألهية هذه العوامل ما إذا كان  ا أار يف النازلة أو القدية أو 
تلبية  ؛وبالتايل تكون يف حاجة إىل اجتهاده .ال، حا يتيقن أن تلك النازلة ددع لتلك العوامل

 وحتقيقاث للمقاصد. ،لناسالحتياجات ا
وجتيتيتيتري هنيتيتيتا  ،فيتيتيترن اختالفهميتيتيتا يقتديتيتيتي اخيتيتيتتالف األحكيتيتيتام ،وفيميتيتيتا خييتيتيتآ الظيتيتيتروف الزمانييتيتيتة واملكانييتيتيتة

   .(3)(ال ينكر ت ري األحكام بت ري األزمان)قاعدة فقهية توضل ذلك: 
تكليف ألن املقصود من ال ؛وهو من املعترب يف الشر مراعاة أحواذ املكلفً، أيداث وينب ي عليه  

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 

 سأذ رجالث  أن": -ي ا  عنهرض- عن أيب هريرة ما ابتاملكلف أمامه قبل إنزاذ فتواه. ويبً ذلك 
 وإذا شيخ، له رخآ الذي فرذا فنهاه، فسأله اخر وأتاه له، فرخآ للصانم، املباشرة عن  الن،
  .(1)"شاب ءاه الذي

                                                           
، 133ص مرجيتع سيتابق، ،ضوابط االجتهـاد فـي المعـامالت الماليـة المعاصـرة محد بن عبد ا  بن حمميتد،انظر: الدوحيي، أ ( 1)
1/53. 
 .1/322، 33ص مرجع سابق، الفروق،انظر: القرايف، أبو العباس أمحد بن إدريق،  ( 2)
 .1/353، 135ص مرجع سابق،، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعةالزحيلي، حممد مصطفى،  ( 3)
 .111تقدم درجيه ص  ( 1)
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فرخّآ لةّوذ، وءى النّاي؛ در اث للمفسدة الشيخ والشاب، قد راعى حاذ  فن د أن الرسوذ 
 .ال  قد يقع فيها

رنليتيتيتة يف جليتيتيتب  :للفقييتيتيته املشيتيتيتت ل بفقيتيتيته التوقيتيتيتع اعتبيتيتيتار املقاصيتيتيتد الّشيتيتيترعّيةييتيتيتة إذن يتديتيتيتل لنيتيتيتا ميتيتيتدى أه
املصيتيتاو ودر  املفاسيتيتد املتوقعيتيتة ميتيتن خيتيتالذ اعتبيتيتار تليتيتك العواميتيتل وامليتيتؤارات املمنليتيتة يف الت يتيتريات الزمانييتيتة أو 

إنيتيتزاذ ب عليهيتيتا  يتيتا أايتيتر يف الّنظيتيترة االجتهادييّتيتة، اليتيت  يرتتيتيتاملكانييتيتة أو العيتيتادات واألعيتيتراف واألحيتيتواذ، اليتيت  
 .احلكم الّشرعّي املناسب

 الفصل الثالث
 ضوابط فقه التوقع المتعلقة بالواقع

 
ضيتيتيتوابط فقيتيتيته التوقيتيتيتع املتعلقيتيتيتة بيتيتيتالواقع، ميتيتيتن خيتيتيتالذ بييتيتيتان أهييتيتيتة املسيتيتيتانل يف هيتيتيتذا الفصيتيتيتل بييتيتيتان تناوليتيتيتت 

ضيتيتيتوابط  ، إضيتيتيتافة إىل بييتيتيتانالواقعييتيتيتة للفقييتيتيته يف االسيتيتيتتدالذ باألحكيتيتيتام اليتيتيت  تناسيتيتيتب املتوقعيتيتيتات مسيتيتيتتقبالث 
 . التوقع املتعلقة بالواقعفقه وشروط 

 تتلخآ فيما يلي:مبحنً ويدور هذا الفصل حوذ  
 .أهية املسانل الواقعية يف استنباط األحكام املتوقعة مستقبالث : املبحث األوذ 
  .ضوابط فقه التوقع املتعلقة بالواقع املبحث الناي:
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 المبحث األول
 استنباط األحكام المتوقعة مستقبالً  المسائل الواقعية في أهمية

واليتذي يكيتون ميتن خيتالذ معايشيتة الواقيتع اإلنسيتاي،  ،ن فهم الواقع ودراسيتته بكيتل تفاصيتيله وجزنياتيتهإ
واليتيتذي يتحقيتيتق برصيتيتده ودراسيتيتته ومعرفيتيتة األسيتيتباب اخلفييتيتة والظيتيتاهرة اليتيت  انعكيتيتق تأاريهيتيتا يف تكيتيتوين هيتيتذا 

  .اعد على إجياد تصور واضل للمستقبليس مبا حيقق صورة متكاملة  ذا الواقع،الواقع، 
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 

احلكيتم تصيتور حيتا ميكيتن  أو اليت  ليتيق  يتا وجيتود و  تقيتع بعيتد، املسانل ال  ال يكيتون  يتا صيتلة بيتالواقع،
 .املناسب بنا  على ضبط حمل التنزيل، وهو الواقع

ورسيتم مسيتتقبل إسيتالمي بأحكيتام شيترعية روعيتي فيهيتا  ،لنظيتر إىل املسيتتقبل واستشيترافهل نيتايؤهلوهو ميتا 
 حلكيم. وهو ما ت ّياه الشار  ا ،مقاصد هذا الدين ومصاو املكلفً بيسر دون مشقة

ال يصيتيتيتل للعيتيتيتا  إذا سيتيتيتئل عيتيتيتن أميتيتيتر كييتيتيتف حيصيتيتيتل يف الواقيتيتيتع إال أن جيييتيتيتب حبسيتيتيتب ": يقيتيتيتوذ الشيتيتيتاط،
الواقع، فيترن أجيتاب عليتى غيتري ذليتك؛ أخطيتأ يف عيتدم اعتبيتار املنيتاط املسيتئوذ عيتن حكميته، ألنيته سيتئل عيتن 

  .(1)"مناط معً؛ فأجاب عن مناط غري معً
األحكيتام الشيترعية  حّا يستطيع الفقييته أن يسيتتنبط، را يتطلب بذذ اجلهد يف ضبط الصور الواقعية

ي اإلحاطة بالنصوص الشيترعية، أو االجتهيتادات السيتابقة للفقهيتا  السيتابقً، بيتل وال تكف ،لتلك الصور
مبيتيتا احتفيتيتت بيتيته ميتيتن عيتيتوارض وت يتيتريات زمانييتيتة ومكانييتيتة  ،يسيتيتتلزم ضيتيتبط تليتيتك الصيتيتور عليتيتى هيئتهيتيتا احلقيقييتيتة

 احلكم املناسب  ا. وأحواذ وعادات، وذلك حا ميكن إنزاذ 
وجيتيتيتيتا  يف ذليتيتيتيتك: "وفقيتيتيتيته الواقيتيتيتيتع يقيتيتيتيتوم عليتيتيتيتى دراسيتيتيتيتته عليتيتيتيتى الطبيعيتيتيتيتة ال عليتيتيتيتى اليتيتيتيتورق، دراسيتيتيتيتة علمييتيتيتيتة 
موضيتيتيتوعية، تستكشيتيتيتف عييتيتيتع أبعيتيتيتاده وعناصيتيتيتره، برجيابياتيتيتيته، وسيتيتيتلبياته، والعواميتيتيتل امليتيتيتؤارة فييتيتيته، بعييتيتيتد عيتيتيتن 

  .(2)التهوين والتهويل"
                                                           

  .3/311، 12ص  مرجع سابق،، الموافقات، إبراهيم بن موسى بن حممدأبو إسحاق الشاط،،  ( 1)
القيتيتيتاهرة،  –، مكتبيتيتيتة وهبيتيتيتة 1، طالسياســـة الشـــرعية فـــي ضـــوء نصـــول الشـــريعة ومقاصـــدهاالقرضيتيتيتاوي، يوسيتيتيتف عبيتيتيتد ا ،  ( 2)

  .265م،ص1992
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بديتيترورة فحصيتيته ودراسيتيتته للمسيتيتت دات الواقعيتيتة  ،ييتيتهوهيتيتذا ييتيتربز أهييتيتة فهيتيتم الواقيتيتع وفقهيتيته ميتيتن قبيتيتل الفق
حيتيتا يسيتيتتطيع أن يقيتيتف  ؛ورصيتيتد عييتيتع املت يتيتريات وامليتيتؤارات والعواميتيتل اليتيت  حتتيتيتف هبيتيتذه املسيتيتت دات ،فييتيته

يسيتيتيتتطيع بيتيتيته معرفيتيتيتة أسيتيتيتباب وقيتيتيتو  هيتيتيتذه األقديتيتيتية أو املسيتيتيتانل، واليتيتيت  يكيتيتيتون عليتيتيتى  ،عليتيتيتى تصيتيتيتور صيتيتيتحيل
هيتيتذا احلكيتيتم يف تليتيتك  ية اليتيت  عليتيتى أساسيتيتها أجيتيتر وإابيتيتات العليتيت ،أساسيتيتها بنيتيتا  احلكيتيتم الشيتيترعي املناسيتيتب

 املست دات.
فكنري من األحكام دتليتف بيتاختالف الزميتان لت يتري ُعيترف أهليته، أو حليتدوث وجا  يف هذا السياق: "

ضيتيترورة، أو لفسيتيتاد أهيتيتل الزميتيتان، حبييتيتث ليتيتو بقيتيتي احلكيتيتم عليتيتى ميتيتا كيتيتان علييتيته أوالث لليتيتزم منيتيته املشيتيتقة والديتيترر 
عة املبنية على التخفيف، والتيسري، ودفيتع الديترر، والفسيتاد؛ و يتذا تيترى بً الناس، وخلالف قواعد الشري

مشايخ املذهب خالفوا ما نآ عليه اجملتهد يف مواضع كنرية، بناها على ما كان يف زمنه، لعلمهم بأنيته 
فهيتذا كليته وأمناليته دالنيتل ":أيديتاث  وجيتا  .(1)"ميتن قواعيتد مذهبيته لقاذ مبا قالوا به، أخيتذاث   لو كان يف زمنهم

ميتيتن غيتيتري مراعيتيتاة الزميتيتان  ،اضيتيتحة عليتيتى أن املفيتيت  ليتيتيق ليتيته اجلميتيتود عليتيتى املنقيتيتوذ يف كتيتيتب ظيتيتاهر الرواييتيتةو 
 .(2)"ع حقوق كنرية، ويكون ضرره أعظم من نفعه يديّ اّل إوأهله، و 

وهيتيتيتذا ميتيتيتا يوضيتيتيتل أن فهيتيتيتم القديتيتيتايا الواقعييتيتيتة ب لييتيتيتة تراعيتيتيتى فيهيتيتيتا املت يتيتيتريات الزمانييتيتيتة واملكانييتيتيتة واألحيتيتيتواذ 
ميهد الطرييتق للفقييته أو اجملتهيتد يف كيفييتة استشيترافه للمسيتتقبل يف هيتذه األقديتية  ،ختلفةوأعراف البالد امل

وفيتيتق تصيتيتور صيتيتحيل يسيتيتتند عليتيتى معطييتيتات حقيقييتيتة اإلنسيتيتانية املتوقعيتيتة بيتيترنزاذ أحكيتيتام شيتيترعية  ،واملسيتيتانل
سيتد مراعية  ا ومتوافقة مع أصل الدين الذي ما جا ت قواعده وتشريعاته إال ملصلحة أفراده ودفيتع املفا

 املتوقعة ودرنها. 
نرجيتيتع إىل شيتيتواهده الكنيتيترية ولكيتيتي جنليتيتي النظيتيتر يف دور الواقيتيتع يف تأسيتيتيق النظيتيتر إىل تصيتيتور املسيتيتتقبل، 

هيتؤال  الفقهيتا  والعلميتا   واّل  تيتربهن ميتدى مراعيتاة فقهاننيتا وعلماننيتا للواقيتع ميتن خيتالذتراانا الفقهي،  يف
عليتى كيتل هيتذه العواميتل ميتن ت ييتريات  أوميتا يطيتر  ،وعيتادافم من خيتالذ فهيتم أحيتواذ النيتاس وأعيترافهمالواقع 

                                                           
 .  2/125د.ط، د. ت،  مجموع رسائل ابن عابدين، ،د أمً بن عمر بن عبد العزيزحممابن عابدين،  ( 1)
 .2/131، املرجع السابق ،مجموع رسائل ابن عابدين، حممد أمً بن عمر بن عبد العزيزابن عابدين،  ( 2)
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كانت أدليتة أحكيتامهم مسيتتمدة ميتن واقعهيتم ف، حبكم الزمان واختالف املكان وتنو  البيئات واختالفها
 واألعراف والتعامالت ال  راعوها.  ،بنا  على املصاو ال  رأوها

عيتيتيتىن القيتيتيتوت و  يكيتيتيتن ، أي مبعيتيتيتىن أنيتيتيته   يكيتيتيتن مبهفن يتيتيتد اإلميتيتيتام ماليتيتيتك قيتيتيتد ذكيتيتيتر أن التيتيتيتً ميتيتيتن الفواكيتيتيت
يتيتا عليتيتى  يقتيتيتات وييتيتدخر يف املدينيتيتة، ولكنيتيته كيتيتان ريتيتا يقتيتيتات يف األنيتيتدلق، وميتيتن مث جتيتيتب فييتيته الزكيتيتاة، قياسث
الزبييتيتب والتميتيتر، ولتحقيتيتق شيتيترط االقتييتيتات واالدخيتيتار يف األنيتيتدلق وعيتيتدم حتققيتيته يف املدينيتيتة، وبالتيتيتايل قييتيتام 

وعيتيتدم حتققيتيته يف املدينيتيتة   جييتيتر عليتيتى شيتيترط االقتييتيتات واالدخيتيتار يف األنيتيتدلق أجيتيترى علييتيته حكيتيتم الزكيتيتاة، 
    .(1)التً الزكاة

وعلى ضو  ما سبق جند أن األحكام قبل إنزا يتا كانيتت تراعيتي الواقيتع بتفاصيتيله املكونيتة ليته املمنليتة يف 
اخيتيتيتتالف البيئيتيتيتات واألحيتيتيتواذ والعيتيتيتادات واألعيتيتيتراف واليتيتيت  يرتتيتيتيتب عليهيتيتيتا اخيتيتيتتالف األحكيتيتيتام املنزليتيتيتة عليتيتيتى 

 املسانل واألقدية. 
ال زكيتيتيتاة يف الفواكيتيتيته، كيتيتيتاجلوز، والليتيتيتوز، وحنوهيتيتيتا... ألءيتيتيتا ال تيتيتيتدخر للقيتيتيتوت "يف هيتيتيتذا السيتيتيتياق: وجيتيتيتا  

أنيتيته قيتيتاذ: إ يتيتا أسيتيتقط  (2)، وألءيتيتا تيتيتؤدى منهيتيتا مواسيتيتاة األقيتيتارب يف نفقيتيتافم، مث نقيتل عيتيتن ابيتيتن القصيتيتارغالبيتاث 
وليتيتذلك  ،ألنيتدلقعليتيتى الزبييتب وهيتو كنيتري يف ا ماليتك زكيتاة التيتً لعدميته ميتيتن املدينيتة، وحتتميتل الزكيتاة قياسيتاث 

                                                           
، 2112ث املعيتيتريف، ، دار احليتيتديث ومركيتيتز اليتيترتا1، طالفكــر المقاصــدي عنــد اإلمــام مالــكانظيتيتر: العسيتيتري، حمميتيتد نصيتيتيف،  ( 1)

 . 153، سبق ذكر ذلك ص 262 -263ص
حدث عن علي بن الفدل الستوري وغريه.روى عنه: أبو  القاضي أبو احلسن، علي بن عمر بن أمحد، الب دادي ابن القصار. ( 2)

، ويل كان أصوليا نظاراث  كان من كبار تالمذة القاضي أيب بكر االهبري،،  ذر احلافظ، وأبو احلسً بن املهتدي با .وواقه اخلطيب
مشق الذه،، انظر:  مات يف اامن ذي القعدة، سنة سبع وتسعً واالث مئة.ويقاذ: مات سنة  ان، واالوذ أصل.، قدا  ب داد

  .13/113 ،36مرجع سابق، ص ،سير أعالم النبالء ،الدين أبو عبد ا  حممد بن أمحد
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فحينئيتذ فيهيتا  :إنه يعصر منيته زييتت كنيتري، قيتاذ :، فقيل له(2)الكتان ، وبزر(1)قاذ مالك ال زكاة يف القرطم
 .(3)"الزكاة، فكذلك هاهنا، وحيتمل عدم الوجوب لندرة ذلك يف البالد، أو ألنه   يكن باملدينة

 ،باته مع اقافات متعيتددة ومتنوعيتةوتعقيداته، وكنر جتاذويف عصرنا احلاضر الذي تشابكت مكوناته 
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 

ي ملشيتيتكالت هيتيتذا الواقيتيتع صيتيتدّ التّ ب ،جبهيتيتود علماننيتيتا املعاصيتيترينوذليتيتك  ،حيفزنيتيتا إىل صيتيتحوة وجتدييتيتد لواقعنيتيتا
خلق واقع إسالمي مت دد يستوعب كل املسيتت دات، حا حنقق تلك املعادلة يف  ؛وعالج مست داته

ويواجيتيتيته عييتيتيتع املشيتيتيتكالت اليتيتيت  متيتيتيتق حييتيتيتاة أفيتيتيتراده، وإحييتيتيتاد احلليتيتيتوذ املناسيتيتيتبة، وفيتيتيتق مقيتيتيتررات هيتيتيتذا اليتيتيتدين 
اذ إىل تصيتيتيتور مسيتيتيتتقبل بأحكيتيتيتام راشيتيتيتدة، يكيتيتيتون سيتيتيتداث منيعيتيتيتاث أميتيتيتام  وأحكاميتيتيته،  واليتيتيتذي بيتيتيته نسيتيتيتتطيع النفيتيتيت

حدارات ومفاهيم واقافات قامت أسق تقيتدمها ومسيتتقبلها عليتى أسيتق مادييتة حبتيتة، ال تعيترف لسيتنن 
 .اث ا  يف خلقه وكونه وشرعه اةكم طريق

دراية، وليق على بقية العلوم من باب اليتطلب التعرف من قبل الفقيه وهو ما يؤكد أن فهم الواقع 
العليتيتيتوم اإلنسيتيتيتانية منيتيتيتل عليتيتيتم اليتيتيتنفق واالجتميتيتيتا  الدراسيتيتيتة ألن ذليتيتيتك أميتيتيتر يصيتيتيتعب إدراكيتيتيته، وذليتيتيتك منيتيتيتل 

بشكل جيعل الفقيه على دراية وفهم عند تعامله مع أقديته ومست داته، بشكل يتوافق ميتع  :والسياسة
وعيتدم اقتصيتار مشيتاربه  ،ا يؤكد أهية دعوات الت دييتد والتوسيتع يف طليتب العليتم للفقييتهرّ التصور الواقعي 

ومسيتيتيتتقبل ال يعيتيتيترف غيتيتيتري ل يتيتيتة العليتيتيتم  ،حيتيتيتا ميكيتيتيتن مواجهيتيتيتة واقيتيتيتع متشيتيتيتابك ،عليتيتيتى العليتيتيتم الشيتيتيترعي فقيتيتيتط
 .  (1)والتطور املتسار 

                                                           
 . 12/136مادة: )قرطم(، ، 13ص مرجع سابق،، لساع العربرم، القرطم: حب العصفر، ابن منظور، حممد بن مك ( 1)
ميتادة:  ،92ص مرجع سيتابق،، القاموس المحيطالفريوزابادي، حممد بن يعقوب،  انظر: بزر الكتان: أي: زيته بل ه الب اددة، ( 2)

 . 1/116 )البزر(، 
بيتيتريوت،  –بتحقييتيتق: حمميتيتد ح يتيتي، د.ط، دار ال يتيترب ، الــذايرةانظيتيتر: القيتيترايف، أبيتيتو العبيتيتاس أمحيتيتد بيتيتن إدرييتيتق بيتيتن عبيتيتد اليتيترمحن،  ( 3)

 .  3/36م، 1991
 .2/5/2111، شبكة اإلنرتنت، بتاريخ عن فقه الواقع وعلومهانظر: مقالة:  ( 1)
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 المبحث الثاني
 ضوابط فقه التوقع المتعلقة بالواقع

 :ما سواها من المسائلدراسة القضايا  ات القيمة وترك  -3
أن يكون اهتمامه باملست دات املشت ل هبذا النو  من الفقه الفقيه ويقصد هبذا الدابط أن 

معربة عن وال  تكون وجود يف الواقع أو من املمكن توقعها يف املستقبل القريب،   ا والقدايا ال 
من األهية تدخل املهتمً بالشأن الفقهي لدبط هذه بالتايل يكون ، و للم تمع فعليةالاجات احل

يف املصاو واملفاسد الناجتة عن رنلة الشريعة اإلسالمية  مقاصدحقق معه املسألة حبكم شرعي، تت
 . أو ضبط التوازن ما بً تلك املصاو واملفاسد وتقدو األهم فاملهم فيها ،ذلك

 ،واقعية ولكن ليق  ا قيمة وال تأاري يف السلوك اجملتمعي أو مست دات أما يف حاذ وجود مسانل
والنظر ، فال اعتبار لدراستها وتدييع الوقت يف اإلحاطة ها املتوقعمستقبل أو ها الواقعسوا  يف حاضر 

هتمام الفقيه أو اجملتهد يف تتبعها، وذلك ألن املست دات والوقانع املرتتبة على السلوك اوصرف هبا، 
 .البشري أو اجملتمعي غري متناهية

والقوى البشرية ال تفي بتحصيل كل  إذ الوقانع ال ءاية  ا،ويف هذا السياق قاذ اإلمام اجلوي : "
   .(1)"ما يتوقع، سيما مع قصر األعمار

فليق كل ما يقع ويست د من الوقانع يستحق الدراسة واالعتبار، طاملا ال يرتتب عليه مساس 
وبالتايل ميكن أن يعتدذ ، تفويت مصلحة أو حتقيق مفسدةوال يكون فيه  ،بقواعد وكليات هذا الدين

                                                                                                                                                                                     
-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 
  .1/195 ،31ص مرجع سابق، ،األمم في التياث الظلم غياثعبد امللك بن عبد ا  بن يوسف، أبو املعايل اجلوي ،  ( 1)

 

http://afaqmostaqbal.wordpress.com/2012/04/04/%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D9%87
http://afaqmostaqbal.wordpress.com/2012/04/04/%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D9%87
http://afaqmostaqbal.wordpress.com/2012/04/04/%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D9%87
http://afaqmostaqbal.wordpress.com/2012/04/04/%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D9%87
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وبً املسانل ال  يفرضها  ،زان ما بً جهد فقهي ي طي كافة املسانل الواقعية املعتربةاملي بذلك كفتا
 . ق الدراسة واالعتبار والنظر فيهاالواقع وتستح

 ومسانل والنظر، أما يف حاذ إذا ما انصرف األمر إىل غري ذلك من مسانل واقعية تستحق الدراسة
 ال متق حدود الشر  ا للدراسة، إضافة إىل أءا ال تستحق النظر واالعتبار وإخداعه ومست دات

لرتتب على ذلك  ، ال فاندة وال ضرر منها،وحرماته رنالث يف كلياته وجزنياته بأي شكل من األشكاذ
را يع  اخنرام  ،املفاسد ضيا  املقاصد الشرعية ال  ت ّياها الشار  واستهدفها من حفظ املصاو ودر 

راغ الفقهي القاصر الذي أهدرت جهوده فيما يستحق الدراسة والنظر وما الشر ، لقيام حالة من الف
ال يستحق اعتباره وضبطه، را يفتل الباب للمرتبصً هبذا الدين يف است الذ ذلك وخلق حالة 

  ومفاسد   تدر .   حتفظاستقطاب واست الذ ملصاو 
 :حكم والقياس عليهابدراسة المناطات المختلفة للواقعة قبل تنزيل ال االهتمام -1

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 .

طيتيتيته، يكيتيتيتون حباجيتيتيتة إىل تطبيقيتيتيته يف فيتيتيتاحلكم الشيتيتيترعي اليتيتيتذي يصيتيتيتل إلييتيتيته الفقييتيتيته وييتيتيتدرك حقيقتيتيتيته ويعيتيتيتً منا
وذليتيتك بتطبييتيتق  ،كيتيتون وسيتيتيلة اجملتهيتيتد يف إنيتيتزاذ احلكيتيتم الشيتيترعي عليتيتى املسيتيتألةيالواقيتيتع، فتحقييتيتق املناطيتيتات 

 النآ الشرعي بالواقع الذي يصور املسألة حمل الدراسة. 
فبتحقيق املناط يستطيع اجملتهد التوصل أو كشف العلة ال  يكون على أساسها إنزاذ احلكم 

 شرعي املناسب على حمل املسألة. ال
ِد َرُسوِذ اللَِّه ): -رضي ا  عنه-ويوضل ذلك ما رواه ابن عباس  ، مُثَّ َأَصاَب َرُجالث ُجر ح  يف َعه 

تيتَلَم َفأُِمَر بِااِلغ ِتَساِذ فَاغ َتَسَل َفَماَت، فيتبيتَلَغ َذِلَك َرُسوَذ اللَِّه  لَُّه َأ َ  َيُكن  فيتَقاَذ: قيتتيتُلوُه قيتتيتَلُهُم ال اح 
 . (1) (ِشَفاُ  ال ِعيء السقَؤاذَ 

                                                           
، بتحقييتق: حمميتد حميتي اليتدين عبيتد احلمييتد، د.ط، املكتبيتة سـنن أبـي داودأخرجه أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق،   ( 1)

 األلباي: حسن. حكم. 1/93، 333بريوت، د.ت، حديث رقم  -العصرية صيد
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فمن خالذ هذا يتدل أن احلكم العام الذي أُنزذ، قد أُنزذ على غري حمله املناسب، وذلك ألءم 
مراعاة حالته، ودفع احلرج  ينب ي عليهمأنزلوا حكم االغتساذ للصحيل على اجملروح الذي كان 

تسبب يف موته، وذلك ألن الذي أفا بذلك قد أجرى احلكم على  ، والذيترّتب عليهالشديد الذي 
بأءم كانوا ميكن أن  فكان التنبيه عليهم من الرسوذ  ،غري حمله يف واقعة   يتحقق فيها املناط

 يأمروا هذا اجلريل باالغتساذ جلسده والبعد عن مكان اجلرح. 
لية دون مراعاة األصوذ العامة يف وهو ما يوضل أن عملية إجرا  األحكام الشرعية بطريقة ا

والدرورات واحلاجات اةيطة هبم،  إضافة إىل عدم مراعاة ظروف األشخاص واألحواذ التشريع،
 يرتّتب عليه إنزاذ األحكام على غري حملها املناسب.

فرابات املناط وحتققه يف الواقعة البد أن يسبقه إدراك احلكم الشرعي وفهمه، ودريج مناطه 
، مث يأ  بعد ذلك حتقيق املناط عن طريق (1)ي، وإدراكه وفق مسالكه وطرقه الشرعية املختلفةاحلقيق

 .النظر يف مدى ابوته يف الوقانع واألعيان واجلزنيات املناسبة
بل البّد من الّنظر يف رعي، مبدركه الشّ ال يكفي إابات احلكم عرب الشاط، عن ذلك بقوله: قد و 

ينّزذ احلكم نه بعد إدراك احلكم الشرعي للواقعة وتعيً مناطها، إ. أي (2) ذلكتعيً حمّله أو ما شابه 
 ه املناسب.حملّ  الّشرعي على
يف إابات حتققه  ناط يف الوقانع واألفراد قد يكون ظاهراث وواضحاث، وهذا ال يتطلب جهداث فتحقق امل

حتتاج إىل  ،الت خمتلفة ا صور وحا ،ووجوده، ولكن قد توجد حاالت أخرى يف وقانع غري واضحة
، قاذ الشاط، يف ذلك: "وابت عندنا معىن العدالة شرعاث، هعدم منحبث ونظر للتأكد من حتققه 

افتقرنا إىل تعيً من حصلت فيه هذه الصفة، وليق الناس يف وصف العدالة على حد سوا ، بل 
أعلى  فهم هبا طرفً وواسطة؛ طر ذلك خيتلف اختالفاث متبايناث، فرنا إذا تأملنا العدوذ، وجدنا التصاف

                                                           
، االجتهــاد بتحقيــق المنــاط فقــه الواقــع والتوقــعسيتيتالمي احلادييتيتة عشيترة، الكوييتيتت، بعنيتيتوان: انظيتر: نيتيتدوة مسيتيتت دات الفكيتر اإل ( 1)

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

 .1/91 ،12ص مرجع سابق، ،الموافقاتبن حممد، ى إبراهيم بن موسأبو إسحاق انظر: الشاط،،  ( 2)
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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 ، 

 . (1)من بلوغ حد الوسع، وهو االجتهاد"وبينهما مراتب ال تنحصر، وهذا الوسط غامض البد فيه 
كذلك عندما يكون املناط خمتفياث غري واضل يف بعض األصناف كوءا من املطعومات، في ري  

بوصف الربا بقوله: أوضحه ال زايل فيها الربا، أو ليست مطعومات فال جيري فيها الربا، وهو ما 
النياب والدور  :ً النفي واإلابات، أحدهاب فيكون اختياران ماالطعم، أو بتصرحيه ألجل الطعم، 

هي مطعومة قطعاث، وبينهما أوساط و  :األقوات والفواكة :واألواي، فهي ليست مطعومة قطعاث، والناي
متشاهبة، كدهن الكتان ودهن البنفسج والزعفران، وأءا معدودة من املطعومات أم ال؟ فيحتاج إىل 

إضافة إىل ذلك أن بعض الوقانع قد  .(2)فيها أو نفيه عنهانو  من النظر يف حتقيق معىن الطعم، 
تتنازعها عدة قواعد وأحكام كلية، بسبب حتقق مناطات وأوصاف خمتلفة فيها، وهو ما يوجد خالفاث 

: "والذين اختلفوا فيه من الذهب هو احللي بقوله بً الفقها  يف اجتهادهم، وهذا ما ذكره ابن رشد
 . (3)فقط"

بفحآ وحتليل إلابات حتقق املناط  ،جملتهد عليه تقليب الواقعة على أكنر من تصوررا يفهم أن ا
يف احلكم الشرعي الذي سوف ينزله، وذلك ألن تقدير وجود املناط أو عدم وجوده يف املسألة قد 

قد تقع مسانل يف صور جديدة   تعهد من قبل، را يتطلب من الفقيه  هوذلك ألن ،يعرتيه اخلفا 
، دقيق للمسألة وتصورها بشكل صحيل، ومعرفة حقيقتها معرفة تامة، ومعرفة أسباب ظهورهاالفهم ال

حا يتسىن له إحلاق الوصف الدقيق للعلة ال  يكتمل هبا بنا  احلكم الشرعي للواقعة ومن مث إنزاله 
 عليها.
 
 

                                                           
 .1/91 ،سابقالرجع امل، الموافقاتإبراهيم بن موسى بن حممد، أبو إسحاق الشاط،،  ( 1)
 .32، مكتبة العبيكان، ص1حتقيق: فهد السدحان، طأساس القياس، انظر: ال زايل، أبو حامد حممد بن حممد،  ( 2)
 .2/11، 93ص مرجع سابق،، بداية المجتهد ونهاية المقتصدحممد بن أمحد بن حممد،  انظر: القرط،، أبو الوليد ( 3)
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 :من مبدأ درء المفاسد وجلب المصالح دراسة الواقع انطالقاً  -1
أن دراسة الواقع البد أن يكون من منطلق ميزان املصاو واملفاسد ال  تكون بط ويقصد هبذا الدا

العصر ومتطلبات الواقع، واستشراف حاجات  ذلك معترباث يف ،إنعكاساث للقدايا واملست دات الواقعة
 ومن منطلق در  املفاسد وجلب املصاو ال  متنل اجلانب املقاصدي الذي أراده الشار ، املستقبل،

دون أن  ؛متوقعة ألي مست دات والتوصل فيه إىل حلوذ ،ميكن النظر إىل املستقبللك ألنه ال وذ
مكونات هذا يف حتديد و  مستقبالث  استنتاج متوقعهيساعد يف  ،يكون هناك واقع مت فهمه واستيعابه

 .فيصرف الفقيه جهده واهتمامه هبا اّل  يكون  ا حق ا الّدراسة، الواقع
دراسة واقعه بسيتبب ذات الشيتي ،  حمل ال  تكوناألولويات نات هذا الواقع تظهر را يع  أن مكو 

أو العميتيتيتل، ال بسيتيتيتبب خيتيتيتارجي عنيتيتيته، وهيتيتيتذا ييتيتيتدخل حتيتيتيتت تقسيتيتيتيم اإلمييتيتيتان ومعظيتيتيتم العبيتيتيتادات واألخيتيتيتالق 
احلميدة، أما األولويات ال  تكون أولويافا بسبب وجود سبب خارجي عن ذات الفعل ك هة الزميتان 

ل  ورد فيها فدل خاص كشهر رمدان، وجهة املكان ومتنل األميتاكن اليت  ورد فيهيتا وذلك كاألوقات ا
فرعميتيتاذ فديتيتل خيتيتاص كاملسيتيتاجد النالايتيتة، وجهيتيتة األحيتيتواذ والظيتيتروف ومتنيتيتل الظيتيتروف الطارنيتيتة كيتيتالزالزذ، 

 مبيتيتدأ األولوييتيتات يف دراسيتيتتنا للواقيتيتع حييتيتدد لنيتيتا أولوييتيتة املصيتيتاو اليتيت  تقيتيتدم وأولوييتيتة املفاسيتيتد اليتيت  تيتيتدرأ، فعنيتيتد
أن حنيتدد ميتا يسيتتحق التقيتدو ميتن  ةاملدروسيت الوقانع أولويافا ال  تستقى من وجود املصاو نستطيع وفق

 ليتيتىهيتيتذه املصيتيتاو بعديتيتها عليتيتى بعيتيتض، ويف حيتيتاذ تعارضيتيتها ميكيتيتن الوصيتيتوذ إىل تقيتيتدو املصيتيتاو األعظيتيتم ع
ليتيتيته تقيتيتيتدو سيتيتيتتطيع ميتيتيتن خالللفقييتيتيته ميتيتيتا ياملصيتيتيتاو األدي، ويف حيتيتيتاذ املفاسيتيتيتد فيتيتيترن مبيتيتيتدأ األولوييتيتيتات حييتيتيتدد 

وذليتيتك بنيتيتا  عليتيتى  ،مفسيتيتدة عليتيتى أخيتيترى سيتيتوا  يف حيتيتاذ حتقيتيتق أكنيتيتر ميتيتن مفسيتيتدة، أو يف حيتيتاذ تعارضيتيتها
ميتيتا هيتيتو أعظيتيتم، كيتيتذلك يف حيتيتاذ ظهيتيتور أو وجيتيتود واقيتيتع تتعيتيتارض فييتيته  ليتيتىتقيتيتدو ميتيتا هيتيتو أخيتيتف مفسيتيتدة ع

 .(1)فأيهما كان أرجل يقدم على اآلخر ،يتم املوازنة بً هذه املصاو واملفاسد ،املفاسد واملصاو
الواقع الذي حيتفي باملسانل الواقعة أو ال  من املمكن أن تقع يتأسق على نظرة أن  يتبًرا 

املصاو واملفاسد املتوقعة وال  شكلت جز  من هذا الواقع، بالتعامل مع تلك املصاو واملفاسد الواقعة 

                                                           
، دار العليتوم للنشيتر والتوزييتع، 2، طتأصـيل فقـه األولويـات؛ دراسـة مقاصـدية تحليليـةانظر: ملحم، حممد هيتام عبيتد اليترحيم،  ( 1)

 . 32، 69، ص2112عمان، 
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ما فيوهذا ما جنده اجتهاد ونظر،  أو املتوقعة فعالث، أما املتوهم من تلك املصاو واملفاسد ال تكون حمل
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، 

؛ ألن احلرج عاث، فرن كان متوقعاث فال أار له مع وجودفرن كان هذا الناي، فرما أن يكون واقعاث أو متوق
احلرج بالرتك واقع وهو مفسدة، ومفسدة العارض متوقعة متوهة، فال تعارض الواقع ألبتة، وأما إن كان 

   .(1)واقعاث فهو حمل االجتهاد يف احلقيقة"
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/291، 12ص مرجع سابق،، الموافقات، مدإبراهيم بن موسى بن حمأبو إسحاق الشاط،،  ( 1)
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 الرابع الفصل

 ديثاً في الفقه اإلسالميديماً وحتطبيقات فقه التوقع ق 
 

وحيتديناث يف تطبيقات فقه التوقع قيتدمياث يف مسيتانل وأقديتية الفقهيتا  املتقيتدمً، يف هذا الفصل تناولت 
 رين. الفقها  املتأخّ مسانل وأقدية 

 تتلخآ فيما يلي:مبحنً ويدور هذا الفصل حوذ  
 تطبيقات فقه التوقع قدمياث يف الفقه اإلسالمي.املبحث األوذ: 

 .تطبيقات فقه التوقع حديناث يف الفقه اإلسالميبحث الناي: ملا
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 المبحث األول
 التوقع قديماً في الفقه اإلسالميتطبيقات فقه 
إضيتيتافة إىل تنيتيتاار  ،ياتيتيته، وورد يف السيتيتنة النبوييتيتة ميتيتا ييتيتدذ علييتيتهافقيتيته التوقيتيتع دذ علييتيته القيتيتران الكيتيترو يف 

تم اإلشيتيتارة تيتيتمبسيتيتميات خمتلفيتيتة ليتيتدى املتقيتيتدمً، و  أقديتيتية العلميتيتا  والفقهيتيتا ، وورد مسيتيتانل و مسيتيتانله يف 
 النماذجوذلك من خالذ وواضل، وسوف نورد بعض التطبيقات الدالة عليه قدمياث، إليه بشكل صريل 

 التالية:
 التوقع في القرآع الكريم:  نمو ج 

-قاذ  ع، نذكر منها على سبيل املناذ،وقّ على فقه التّ  تدذمواضع كنرية يف القران الكرو  تورد
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ): -تعاىل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ی وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ەئ وئ

   .(1) (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

اث( ماال كنرياث وظهر  أجله دنا أي   (ۋ ۅ ۅ ۉ) ۉ ې )، قاذ تعاىل: ت أماراته )َخري 

تب على اةتدر أن يوصى كُ ، ومعناها:  ثواخلري هو املاذ، والوارث جيمع له بً الوصية واملريا (ې
  (ى) ،للوالدين واألقربً بتوفري ما أوصى به اللَّه  م عليه، وأن ال ينقآ من أنصبانهم

مصدر مؤكد،   (ائ ائ) ،وال يت اوز النلثتكون وصيته شاملة غنيهم وفقريهم،  بالعدذ، وهو أن
ن موافقاث للشر  من األوصيا  فمن غري اإليصا  عن وجهه إن كا (وئ ۇئ) ،حق ذلك حقاث  ي:أ

فما إمث اإليصا  امل ري أو التبديل إال  (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ) ،وحتققه ( ۇئ ۆئ ۆئ) ،والشهود
وعيد  (ىئ ىئ ی ی) ،على مبّدليه دون غريهم من املوصى واملوصى له، ألءما بريان من احليف

سل السما ، فمن توقع وعلم، وهذا يف كالمهم شانع يقولون: أخاف أن تر  (ٱ ٻ) ،املبّدذ
پ ) ،عن احلق باخلطر يف الوصية ميالث  (ٻ) ،يريدون التوقع والظّن ال الب اجلاري جرى العلم

                                                           
 .122، 121، 121سورة البقرة، اآليات: رقم  ( 1)
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بً املوصى  م وهم الوالدان واألقربون برجرانهم على  (پ پ) ،أو تعمداث للحيف (پ
ذ ، ألّن تبديله تبديل باطل إىل حق ذكر من يبّدذ بالباطل مث من يبدّ (ڀ ڀ ڀ) ،طريق الشر 

  .(1)باحلق ليعلم أّن كل تبديل ال يؤمث
قد أعطى للمحتدر حق اإليصا  والتوريث،  -سبحانه وتعاىل-فيظهر للباحث من السابق إن ا  

وتوزيع مريااه بعدذ  ،ونصاب اإليصا  فيه، سوا  يف توريث األهل واألقربً ،هذا احلقكيفية وحدد له  
، وذلك ألن شخآ على حساب اخر دون دصيآملستحقيه ال جور فيه، ومشوذ هذا املرياث 

-توقع وعيد ا  نتي ته فرن إ ه يقع على املوصي واملوصى له دون غريهم، و  ،املبدذ أو امل ري لذلك
 .لشر اوإجرا  ذلك على طريق  باإلصالح،التوجيه فكان بالعقاب يف حاذ املخالفة،  -عز وجل

 في السنة النبويةالتوقع  نمو ج : 
صلى ا  –موقف الرسوذ ومن ذلك سنة النبوية ما دذ على الّتوّقع يف أحاديث كنرية، ورد يف ال  

، وذلك فيما روي عن يف حرصه على توقي الشبهات، وحسم مادة الفساد وسو  الظن -عليه وسلم
تزوره، وهو معتكف يف املس د يف  أءا جا ت إىل رسوذ ا   صفية بنت حىي، زوج الن، 

من شهر رمدان، فتحدات عنده ساعة من العشا ، مث قامت تنقلب، فقام معها العشر األواخر 
 يقلبها، حا إذا بل ت باب املس د الذي كان عند مسكن أم سلمة، زوج الن،  رسوذ ا  

: )على ، مث نفذا، فقاذ رسوذ ا  فمر هبما رجالن من األنصار، فسلما على رسوذ ا  
( فقاال: سبحان ا ، يا رسوذ ا ! وكرب عليهما ذلك، فقاذ رسوذ ا  رسلكما، إءا صفية بنت حىي

 إن الشيطان جيري من ابن ادم جرى الدم، وإي خشيت أن يقذف يف قلوبكما شيئاث(، ويف( :
  .(2) رواية: )شرا(

على توقي الشبهات ومنع مادة الفساد، املتمنلة يف سو  الظن  يتبً للباحث حرص الرسوذ 
برغم أن صفية زوجته، وذلك لتوقعه، أن موقف منل هذا قد ينري سو  الظن بالعقوذ، فكان به، 

 تصرفه در ا للشبهة، وسد لذريعة سو  الظن به.

                                                           
 .1/113 ،11ص مرجع سابق، ،تفسير النسفيالنسفي، أبو الربكات، عبد ا  بن أمحد بن حممود، انظر:  ( 1)
 .2139رقم:  ، حديث2/69، 23ص مرجع سابق،، صحيح البخاري أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل، ( 2)
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  فقه الصحابةالتوقع في  نمو ج : 
 مسألة: زواج الكتابيات:

ۆ ۈ )ه: زواج احلرانر )اليهود والنصارى( من املسانل ال  أحلها ا  سبحانه وتعاىل يف كتاب

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

 .(1)   (حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

من منطلق هذه اآلية يفهم أن الزواج من نسا  أهل الكتاب هو أمر مباح، وهو ما اتفيتق علييته أهيتل 
أن املسيتيتيتلم ييتيتيتنكل ويؤكيتيتيتد ذليتيتيتك ميتيتيتا روي عيتيتيتن زييتيتيتد بيتيتيتن وهيتيتيتب قيتيتيتاذ: كتيتيتيتب عميتيتيتر بيتيتيتن اخلطيتيتيتاب: . (2)العليتيتيتم

  .(3)النصرانية، والنصراي ال ينكل املسلمة
فيتيترذا كيتيتان القيتيتران الكيتيترو نيتيتآ صيتيتراحة عليتيتى حيتيتل زواج نسيتيتا  أهيتيتل الكتيتيتاب، وجيتيتا ت أقيتيتواذ وأفعيتيتاذ 
للصحابة يف ذلك، ومنهم: عمر بن اخلطاب تدذ على حل هذا الزواج، وأسيتند ذاك إعيتا  سيتانر أهيتل 

ن اخلطيتاب أنيتيته أميتر الصيتيتحابة اليتذين تزوجيتوا ميتيتن أهيتل الكتيتيتاب العليتم، إال أن ميتا روي عيتيتن موقيتف عميتيتر بيت
بطيتيتالق زوجيتيتافم، فييتيتدذ عليتيتى أنيتيته قصيتيتد ميتيتن ورا  ذليتيتك سيتيتد الذريعيتيتة، لتوقيتيتع وقيتيتو  ضيتيترر ميتيتن ورا  هيتيتذا 

 . (1)الزواج يلحق بالزوج املسلم، أو بدولة اإلسالم رغم أنه يف أصله مباح

                                                           
 .5سورة املاندة، اآلية: رقم ( 1)
 .9/15، 99ص مرجع سابق،، المغني ،عبد ا  بن أمحد بن حممدانظر: ابن قدامة، ، أبو حممد،  ( 2)
مرجيتع ، ، بيتاب عيتا  أبيتواب نكيتاح حرانيتر أهيتل الكتيتابالسنن الكبـر   ،أمحد بن احلسً بن علي بن موسيتىأخرجه البيهقي،  ( 3)

 .13925. حديث رقم: 3/221 ،92 سابق،
: "ما وري عن عمر أنه فرق بً طلحة بن عبيد ا ، وحذيفة بن اليمان وبيتً كتيتابيتً، وقيتاذ: 3/62ذكر القرط، يف تفسريه  ( 1)

قيتاذ  -أي صاغرين–نطلق يا أمري املؤمنً، وال ت دب، فقاذ: لو جاز طالقكما جلاز نكاحكما، ولكن أفرق بينكما ص رة قمأة 
، "أن هذا األار عن عمر غريب"، ويف ذلك ما يدذ على ان ابن عطية، 1/336ة؛ وهذا ال يستند". ويف تفسري ابن كنري بان عطي

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 
ذ على أنه حيل زواج الكتابيات، وأنه عندما حذر منه كيتان خلشيتيته عليتى نسيتا  املسيتلمً،، قوته من ااار عن عمر، إ ا هي ال  تد



 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
191 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

حييتيترم زواج الكتابييتيتات، وإ يتيتا حيتيتذر منيتيته  ويفهيتيتم ريتيتا سيتيتبق أن عميتيتر بيتيتن اخلطيتيتاب رضيتيتي ا  عنيتيته، أنيتيته  
وهيتو خشيتية م بيتة التلعيتق سد لذرانع كنرية يرتتب عليها مفاسد متوقعة رغم أن أصيتل هيتذا اليتزواج مبيتاح، 

بنسيتيتا  األعيتيتاجم جلميتيتا ن وحسيتيتنهن، وأايتيتره ذليتيتك يف زييتيتادة العنوسيتيتة بيتيتً النسيتيتا  املسيتيتلمات، وخمافيتيتة عيتيتدم 
تلحيتيتق بيتيتالزوج نفسيتيته، والدوليتيتة اإلسيتيتالمية. وإذا كانيتيتت  األطمئنيتيتان إىل أخيتيتالق الكتابييتيتات، ودر  مفسيتيتدة

هيتيتذه األميتيتور قيتيتد سيتيتدت ذرانعهيتيتا يف زميتيتان عميتيتر بيتيتن اخلطيتيتاب لتوقيتيتع املفاسيتيتد اليتيت  ميتيتن املمكيتيتن أن ترتتيتيتب 
عليها، فرننا جند هذه املصاو اليت  سيتد ميتن أجلهيتا هيتذا اليتزواج هيتو ميتا تتحيتراه اليتدوذ اآلن يف زماننيتا، يف 

ن وظيتيتانف حساسيتيتة يف دو يتيتم ميتيتن اليتيتزواج ميتيتن غيتيتري مواطنيتيتافم، كأمنيتيتاذ منيتيتع طوانيتيتف ميتيتن مواطنيهيتيتا حيتليتيتو 
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 

أن موقف عمر بن اخلطاب من زواج الكتابيات   يكن التحرو، ألنه  يتدلو  . (1)متابعة امليوذ الفردية
بذلك يكون قد خالف أمر أباحه الشر ، ولكن موقفه تأسق على اخلشية واحلذر من هذا الزواج وما 

اليتيتيتزوج املسيتيتيتلم و  اجملتميتيتيتع اإلسيتيتيتالمي، يتوقعيتيتيته ميتيتيتن نتيتيتيتانج واايتيتيتار ترتتيتيتيتب علييتيتيته يف مسيتيتيتتقبل هيتيتيتذا اليتيتيتزواج عليتيتيتى
 المية.دولة اإلسوال
 :فقه التوقع في أقضية الفقهاء 

ورد فقه التوقع يف أقدية ومسانل الفقها  بعد عصر الصحابة، فكانت مسانله ظيتاهرة يف تطبيقيتات 
فكان فقه التوقع يف هذه املسانل أو األقدية ُمعيترب عنيته؛ كأقديتيتهم يف االستحسيتان املذاهب املختلفة؛ 

  الت، نذكر منها على سبيل املناذ:واملصاو املرسلة، وسد الذرانع واعتبار امل
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
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.
، 1931، رسيتيتيتالة ماجسيتيتيتتري، د.ط، دار الفكيتيتيتر العيتيتيتريب، مـــنهج عمـــر بـــن الخطـــاب فـــي التشـــريعاجي، د. حمميتيتيتد، انظيتيتيتر: بلتيتيتيت ( 1)

 .316، 315ص
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 في الملكية: الحقمسألة: تقييد 
الفردية، حا ال يكون اإلفدا  املرتتب على رارسيتة يف امللكية إىل تقييد احلق املالكية عهور ذهب 

هذا احلق؛ ينتج عنه م الت رنوعة يكون فيها مساس باملصلحة العاميتة، أو إضيترار يلحيتق بيتال ري نتي يتة 
بالتنسيتيق بيتً احلقيتوق مبيتا حيقيتق ة هيتذا احليتق، يف وقيتت كيتان فييته ميتن املمكيتن تفيتادي تليتك األضيترار رارس

 .(1)املصلحة لكال الطرفً وعدم حلوق الدرر ألي منهما
فيترن أدخيتل  ؛منه عَ نِ مُ  ؛اث فمن أدخل على أخيه املسلم ضرر "يف ذلك:  -رمحه ا –ابن عبد الرب  قاذ

إىل ذليتيتك  رَ ِظيتيتنُ  :ذليتيتك جبيتيتاره أو غيتيتري جيتيتاره فعليتيتهُ  فعليتيته فيميتيتا ليتيته فأضيتيترّ  ميتيتا كيتيتان ليتيته بفعيتيتلِ  اث عليتيتى أخييتيته ضيتيترر 
 ؛عليتى الفاعيتل ذليتك يف ماليته إذا قطيتع عنيته ميتا فعليته اخلِ اليتدّ  ررِ ميتن الّديت فرن كان تركه أكرب ضرراث  ؛الفعل

ليتيتع منهيتيتا عليتيتى دار ة يطّ وّ فيتيتتل ُكيتيت رجيتيتل   :ذليتيتك منيتيتاذُ  ؛يف األصيتيتوذ رميتيتةث ررين وأعظمهميتيتا حُ قطيتيتع أكيتيترب الّديتيت
 -ومن شأن النسا  يف بيوفن إلقيتا  بعيتض اييتاهبن واالنتشيتار يف حيتوان هن-فيها العياذ واألهل و  ،أخيه

رأى  :-ال  عليتيتى العيتيتوراتفلحرميتيتة االطيتيت ...م قيتيتد ورد فييتيته النهيتيتيطيتيتال  عليتيتى العيتيتورات حميتيترّ ومعليتيتوم أن اال
ألءيتم  ؛ه ضيتررويف غلقيته علييت ؛العلما  أن ي لقوا على فاتل الكوة والباب ما فتل ما له فيه منفعة وراحيتة

 يف رحيتا ميتا    حدث بنيتا ث أوكذلك من  ،من قطع أحدها قصدوا إىل قطع أعظم الدررين إذا   يكن بدّ 
 ؛منيتع ميتن ذليتك ؛ت وابيتت ملكهيتا لصيتاحبهافيبطل ما أحداه على غريه منفعيتة قيتد اسيتتحقّ  ؛أو غري رحا

ه ليتو أال تيترى أنيّت ؛ال منفعيتة فييتهة ميتا ة عليتى جيتاره مبيتا ليته فييته منفعيتة كردخاليته علييته املديترّ ألن إدخاله املديترّ 
فكيتذلك إذا بيتىن أو فعيتل  ؛  يكيتن ذليتك ليته ؛أراد هدم منفعة جاره وإفسيتادها ميتن غيتري بنيتا  يبنييته لنفسيته

وهيتذه أصيتوذ قيتد بانيتت  ،ه وصار مالهويفسد عليه ملكه أو شيئا قد استحقّ  ،به جباره يدرّ  لنفسه فعالث 
وهيتيتيتذا كليتيتيته بيتيتيتاب واحيتيتيتد متقيتيتيتارب املعيتيتيتاي  ،ن شيتيتيتا  ا إ ب  ِصيتيتيتعليهيتيتيتا ميتيتيتا كيتيتيتان يف معناهيتيتيتا تُ  ق  ِقيتيتيتفَ  ؛عللهيتيتيتا

 .(2)"متداخل فاضبط أصله
ما دذ عليتى مراعيتاة امليت الت املرتتبيتة عليتى رارسيتة هيتذا احليتق، حيتا ال يرتتيتب فيظهر للباحث را سبق 

يكيتون و   تتمنل يف األضيترار املتوقعيتة نتي يتة رارسيتة هيتذا احليتق؛ على إطالق احلق يف ذلك م الت رنوعة

                                                           
 .21، ص 61ص مرجع سابق،، اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفاتانظر: السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،  ( 1)
 . 161، 21/161، 59ص رجع سابق،م، التمهيدابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد ا ،  ( 2)
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فقيتيته الّتوقيتيتع، يف  يعيتيترب عنيتيته هيتيتو ميتيتاباملصيتيتلحة العاميتيتة، أو يرتتيتيتب عليهيتيتا أضيتيترار تلحيتيتق بيتيتال ري، و  فييتيته مسيتيتاس
نتي يتة رارسيتة حيتق امللكييتة بشيتكل مطليتق دون قييتد، اعتبيتاراث للمصيتاو واحلقيتوق املرتبطيتة  ؛اإلفدا  املتوقع

 . لكال الطرفً هبذا احلق
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 المبحث الثاني
 سالميالتوقع حديثاً في الفقه اإلتطبيقات فقه 

 ، وهي كما يلي:يف عصرناع وقّ بفقه التّ  املتعلقةاملسانل املستحداة بعض نعرض يف هذا املبحث 
  إلى بيت ا  الحرام الحجاجأعداد  تقنينمسألة: 

إىل بييتت ا  احليترام، فميتن هيتو تقنيتً أعيتداد احل يتاج من املست دات ال  ظهيترت يف عصيترنا احلاضيتر 
ھ ھ )عميترة يليتزم كيتل مسيتلم لييته قيتدر االسيتتطاعة، لقيتوذ ا  تعيتاىل: املعروف أن أدا  فريديتة احليتج وال

. ومع توافر سبل االستطاعة والقدرة زاد عدد احل اج خاصيتة (1)   (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
بعدما تيسرت وسيتانل املواصيتالت، سيتوا  كانيتت بيتراث أو حبيتراث أو جيتواث، وارتبيتاط ذليتك بأهييتة هيتذه الفريديتة 

تزاييتيتيتد أعيتيتيتداد احل يتيتيتاج القيتيتيتادمً إىل بييتيتيتت ا  احليتيتيترام للقييتيتيتام هبيتيتيتذه ليتيتيتدى املسيتيتيتلمً، أن عظميتيتيتت ظيتيتيتاهرة 
لدرجيتيتة أنيتيته يف بعيتيتض السيتيتنً قيتيتد جتيتيتاوزت النالايتيتة مالييتيتً حيتيتاج، ريتيتا ترتيتيتب عليتيتى ذليتيتك الشيتيتعرية العظيميتيتة، 

تزاحم يف مرمى اجلمار، وتدافع بً احل يج حا قتل من الناس امل ت، وهو ما مينيتل مفسيتدة حتققيتت. 
اململكة العربية السعودية ودفيض أعداد احل يتج والتنسيتيق ميتع اليتدوذ اإلسيتالمية را تطلب التدخل من 

األخيتيترى يف خمتليتيتف األقطيتيتار بشيتيتأن هيتيتذه املسيتيتألة يف حتدييتيتد أعيتيتداد احل يتيتاج يف كيتيتل بليتيتد مبيتيتا يتناسيتيتب ميتيتع 
فيتيتيتال يكيتيتيتون العيتيتيتدد املسيتيتيتموح بيتيتيته يف بليتيتيتد صيتيتيت ري منيتيتيتل قطيتيتيتر مياايتيتيتل العيتيتيتدد يف بليتيتيتد كبيتيتيتري منيتيتيتل مصيتيتيتر،  ه؛عيتيتيتدد

أن اململكة العربية السعودية طبقت األمر على نفسها، وجعلت هذا األمر يف مواطنيها   وهكذا، لدرجة
وهيتيتو ميتيتا يعيتيتد ميتيتن بيتيتاب سيتيتد ذرانيتيتع الفسيتيتاد، وميتيتن مصيتيتلحة احل يتيتاج أنفسيتيتهم، حيتيتا كيتيتل مخيتيتق سيتيتنوات. 

 .(2)يستطيعوا أدا  احلج براحة، وبدون مدايقة وبدون وقو  أي إيذا  حمقق
 الحكم الشرعي للمسألة:

 حيتيتج الفريديتيتةإسيتيتقاط  اليتيتذي ترتيتيتب علييتيته ج ميتيترة واحيتيتدة يف العميتيتر، وتقنيتيتً أعيتيتداد احل يتيتاجفريديتيتة احليتيت
بيتيتل وجنيتيتد أن واقيتيتع وقوعهيتيتا، متوقيتيتع أميتيتر فييتيته مصيتيتلحة للمسيتيتلمً، ودر  مفسيتيتدة  ،ح يتيتوا ميتيتن قبيتيتلألءيتيتم 
، يف در  شيتيتهد م سيتيتيها، فهيتيتو إذن ميتيتن بيتيتاب سيتيتد ذرانيتيتع الفسيتيتاد وميتيتن مصيتيتلحة احل يتيتاج أنفسيتيتهماحليتيتاذ 

 مفاسد أعظم.

                                                           
  .93سورة اذ عمران، جز  من اآلية: رقم  ( 1)
 رداث على سؤاذ أحد املتصلً، واجمليب هو الشيخ يوسف القرضاوي. -استشارات احلج والسانل –انظر: إسالم أون الين  ( 2)
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لوحظ يف هذا الشأن النفقات ا انلة ال  تصرف من قبل املتطوعً باحلج والعمر، فياليت أن وما  
وميتيتا اكنيتيتر  -فرضيتيتاث الزميتيتاث عليتيتيهم –توجيتيته تليتيتك األميتيتواذ والنفقيتيتات يف  خدميتيتة مصيتيتاو املسيتيتلمً الواجبيتيتة 

رى أبيتيتواب اإلنفيتيتاق يف سيتيتبيل ا ، ويقيتيتوذ يف ذليتيتك الشيتيتيخ القرضيتيتاوي: "يف موسيتيتم احليتيتج ميتيتن كيتيتل عيتيتام أ
أعيتيتدد غفيتيترية ميتيتن املسيتيتلمً املوسيتيترين حيرصيتيتون  عليتيتى شيتيتهود املوسيتيتم متطيتيتوعً، وكنيتيترياث ميتيتا يديتيتيفون إلييتيته 
العمرة يف رمدان، ينفقون يف ذلك عن سخا ، وقد يصيتطحبون معهيتم أناسيتاث ميتن الفقيترا  عليتى نفقيتتهم 

ا ةاربيتة اليهيتود يف وما كلف ا  باحلج وال العمرة هؤال ، فرذا طالبتهم ببذذ هذه النفقات السيتنوية ذافيت
فلسيتيتيتيتيتطً، أو ملقاوميتيتيتيتيتيتة ال يتيتيتيتيتزو التنصيتيتيتيتيتيتريي يف إندونيسيتيتيتيتيتيتيا..... ليتيتيتيتيتووا ر وسيتيتيتيتيتيتهم، ورأييتيتيتيتيتتهم يصيتيتيتيتيتيتدون وهيتيتيتيتيتيتم 

  .(1)مستكربون
بنيتيتا  عليتيتى ماسيتيتبق جنيتيتد أن املصيتيتاو واملفسيتيتدة املتوقعيتيتة يف مسيتيتألة حتدييتيتد أعيتيتداد احل يتيتاج، فرضيتيتت هيتيتذا 

، فشعرية احليتج شيتعرية عظيميتة البيتد أن يشيتعر التقنً، وذلك أءا من باب سد الذرانع للمفاسد املتوقعة
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 

ة، قيتيتيتد ترتيتيتيتب علييتيتيته مفاسيتيتيتد متنليتيتيتت يف ميتيتيتوت مئيتيتيتات احل يتيتيتيج لعيتيتيتدم اليتيتيتذي متنيتيتيتل يف زييتيتيتادة األعيتيتيتداد الكبيتيتيتري 
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 

حيتيتد ذاتيتيته مصيتيتلحة، إال أن التحدييتيتد يعطيتيتي فرصيتيتة ل يتيتري القيتيتادرين عليتيتى ذليتيتك يف أخيتيتذ وتيتيتنفالث، وهيتيتذا يف 
إضيتافة إىل أهييتة توجييته أميتواذ هيتؤال   فرصهم يف أدا  هذه الشعرية العظيمة وهذا يف حد ذاتيته مصيتلحة،

القادرين على أوجه أخرى من وجوه من جنق أعماذ اجلهاد كمقاومة حماوالت التنصري الذي يتعيترض 
ملسيتيتلمً يف إندويسيتيتيا، أو بيتيتن الديش، أو تيتيتأليف ونشيتيتر كتيتيتب إسيتيتالمية نافعيتيتة، وهيتيتو مينيتيتل  يتيتا ضيتيتعاف ا

                                                           
 .5لكرتونية د.ت، ص، د.ط، مكتبة املصطفى اإلفقه األولوياتانظر: القرضاوي، يوسف عبد ا ،  ( 1)
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، وحتقييتق مصيتاو جلوبيتة تتمنيتل يف نشيتر اليتدين اإلسيتالمي هيتؤال  املسيتلمًملفسدة متوقعة يف تنصري دفع 
 .(1)والتعريف به وكسب مسلمون جدد

 :مسألة رتق غشاء البكارة 
الرتقيتا : امليترأة املنديتمة و ، فارتتق أي التأم رتقه يرتقه ويرتقه رتقاث  ،حهالرتق إحلام الفتق وإصال الرتق لغة:

: مصيتيتدر قوليتيتك: رتقيتيتت امليتيترأة والرتيتيتق أيديتيتاث ، اليتيتذكر جييتيتوز فرجهيتيتا، لشيتيتدة انديتيتمامه ال يكيتيتاد اليتيتذيالفيتيترج 
(2)رتقا، فهي امرأة رتقا  بينة الرتق، التصق ختاءا فلم تنل

. 
انسيتداد حميتل  هيتويف اجلمليتة عيتن هيتذا املعيتىن، قيتاذ النيتووي:  صيتطالح الفقهيتا اال خيرج  :اصطالحاً الرتق 

 . (3)اجلما  باللحم
يت غش :ال ً والشً واحلرف املعتل أصل صحيل يدذ على ت طية شي  بشي . يقاذ الغشاء لغًة: 

وغشيتيتى الشيتيتي  وعليتى الشيتيتي : جعيتيتل علييته غشيتيتا ث، يُقيتيتاذ: َغّشيتيتى ا  ، الشيتي  أغشيتيتيه. وال شيتيتا : ال طيتا 
فيتيتالن بنوبيتيته أي: ى وت ّشيتيت ،َ ّشيتيتى الشيتيتيُ : ت طيتيتى واسيتيتترت، وت شيتيتى الشيتيتي  فالنثيتيتا: غطيتيتاهوتيتَ  عليتيتى بصيتيتره،

 .(1) ت طى به
نسيتيتيتيتيج رقييتيتيتيتق ي طءيتيتيتيتي الفتحيتيتيتيتة التناسيتيتيتيتلّية يف األننيتيتيتيتى، يتميتيتيتيتّزق عنيتيتيتيتد أّوذ اّتصيتيتيتيتاذ هيتيتيتيتو  :الِغشــــاء اصــــطالًحا

 . (5)جنسّي، أو بدخوذ أي جسم خيرتقه

                                                           
 .92، ص2113، دار الفكر العريب، القاهرة، 1، طالتطبيقات المعاصرة لسد الذريعةانظر: الفرت، يوسف عبد الرمحن،  ( 1)
انظيتيتر: ، و 11/111 (رتيتيتق)ميتيتادة  ،13ص  مرجيتيتع سيتيتابق،، لســاع العــربانظيتيتر: ابيتيتن منظيتيتور، أبيتيتو الفديتيتل، حمميتيتد بيتيتن مكيتيترم،   ( 2)

الزبييتدي، أبيتو الفيتيض وانظيتر: ،  9/61(، رتيتق)مادة  ، 33ص مرجع سابق، ،تهذيب اللغة ن أمحد،األزهري، أبو منصور، حممد ب
 .  25/332، (رتق)، مادة 13ص مرجع سابق، ،تاج العروس حممد بن حممد بن الرزاق،

 .   3/133، 115ص  مرجع سابق،، روضة الطالبين وعمدة المفتينانظر: النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف،  ( 3)
انظيتيتر: . و 1/125، 13ص  مرجيتيتع سيتيتابق، ،معجــم مقــاييس اللغــة انظيتيتر: ابيتيتن فيتيتارس، أبيتيتو حسيتيتً، أمحيتيتد بيتيتن فيتيتارس بيتيتن زكرييتيتا،  ( 1)

 .2/653، 62ص مرجع سابق، ،المعجم الوسيط، جمع الل ة العربية
هيتيت، 1129عا  الكتب، ، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة ؛ مبساعدة فريق عمل،أمحد خمتار عبد احلميد عمر .دانظر:   ( 5)
2/1621   . 
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والبكر من النسا : ال    يقرهبيتا  ،وععها أبكار    تفتض،: اجلارية ال )بالكسر( البكر :لغة الَبَكارَة
رجيتيتل، وميتيتن الرجيتيتاذ: اليتيتيتذي   يقيتيترب اميتيترأة بعيتيتيتد؛ واجلميتيتع أبكيتيتار. والبكيتيتيتر: العيتيتذرا ، واملصيتيتدر البكيتيتيتارة، 
بالفتل. والبكر: املرأة ال  ولدت بطنا واحدا، وبكرها ولدها، والذكر واألننى فيه سوا ؛ وكذلك البكيتر 

     . (1)من اإلبل
البكر عند الفقها  هي ال    توطيتأ : "يف كتابه الشرح الكبري (2)قاذ الشيخ الدردير :اصطالحاً والبكر 

فليتو أزيليتت  ،جيترى الصيتحيل، وأميتا العيتذرا  فهيتي اليت    تيتزذ بكارفيتا مبزييتل بعقد صحيل أو فاسيتد جيتار  
وقييتيتل: البكيتيتر مرادفيتيتة  .العيتيتذرا فهيتيتي أعيتيتم ميتيتن  ،بكارفيتيتا بزنيتيتا أو بوابيتيتة أو بنكيتيتاح ال يقيتيتران علييتيته فهيتيتي بكيتيتر

 . (3)"للعذرا  فهي ال    تزذ بكارفا أصالث 

 البكارة: ءالحكم الشرعي لرتق غشا
كيتيتان ذليتيتك أيف نصيتيتوص الشيتيتريعة سيتيتوا  نيتيتآ  رد هبيتيتاميتيتن املسيتيتانل املسيتيتت دة، و  ييتيت البكيتيتارةغشيتيتا  ن رتيتيتق إ

وبالتيتايل يكيتون املسيتلك  ،قًالفقهيتا  السيتابيذكر  ا حكم فقهي من و   غري مباشرة، مبصورة مباشرة أ
املصيتيتيتيتاو وتوقيتيتيتع  ،قواعيتيتيتيتد العاميتيتيتة للشيتيتيتر  ومقاصيتيتيتيتدهاليف املسيتيتيتألة؛ هيتيتيتو تتبيتيتيتيتع النظيتيتيتر  إنيتيتيتزاذ حكيتيتيتم  يتيتيتيتذهيف 

 .واملفاسد ال  ميكن أن ترتتب على هذا التصرف
 
 
 
 

                                                           
 .1/32، املرجع السابق، لساع العربانظر ابن منظور، حممد بن مكرم،   ( 1)
أمحد بن حممد بن أمحد الَعَدوي، أبو الربكات الشهري بالدردير: فاضل، من فقها  املالكية. ولد يف ب  َعِدّي )مبصر( وتعلم   ( 2)

، ولد شرح مختصر اليل( جلدان، يف ط -منج التقدير ( و )ط -هب اإلمام مالك أقرب المسالك لمذباألزهر، من كتبه )
 مرجع سابق،، سير أعالم النبالء ،مشق الدين أبو عبد ا  حممد بن أمحدهيت.انظر: الذه،، 1211هيت، وتويف 1123

   .1/211، 33ص
 .2/221، 31ص مرجع سابق،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفه،   ( 3)
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 وااتلف الفقهاء المعاصروع فيها على قولين:
 .(1)مطلقاث الرتق  ال جيوزالقول األول:
 تفصيل: ال القول الثاني:

إذا كان سبب التمزق حاداة أو فعالث ال يعترب يف الشر  معصية، وليق وطئثا يف عقد نكاح يُنظر،  -1
وإن ، كان إجراوه واجبثيتا  ،فرن غلب على الظن أن الفتاة ستالقي عنتثا وظلمثا بسبب األعراف والتقاليد

 .كان إجراوه مندوبثا  ،  ي لب ذلك على ظن الطبيب
فرنيته  ،التمزق وطئثا يف عقد نكاح كما يف املطلقة، أو بسبب زنا اشتهر بيتً النيتاس إذا كان سبب - 2

 .حيرم إجراوه
كيتيتان الطبييتيتب خميتيتريثا بيتيتً إجرانيتيته وعيتيتدم إجرانيتيته،   ،إذا كيتيتان سيتيتبب التميتيتزق زنيتيتا   يشيتيتتهر بيتيتً النيتيتاس - 3

 (2) .وإجراوه أوىل
 

 :تحديد محل الخالف
وىل والنالنة، أما يف احلالة النانية فرءما متفقان على حترو ينحصر حمل اخلالف بً القولً يف احلالة األ

 .الرتق
 .(مطلقاث ال جيوز ) دليل القول األول: 

أن رتق غشا  البكارة قد ييتؤدي إىل اخيتتالط األنسيتاب، فقيتد حتميتل امليترأة ميتن اجلميتا  السيتابق،  :أوالً 
 .الزوج واختالط احلالذ باحلراممث تتزوج بعد رتق غشا  بكارفا، وهذا يؤدي إىل إحلاق ذلك احلمل ب

 .: أن رتق غشا  البكارة فيه اّطال  على العورة امل ّلظةاانياث 

                                                           
، املنظميتة اإلسيتالمية رتـق غشـاء البكـارة مـن منظـور إسـالميانظر: التميمي، الشيخ عز الدين بيتن عبيتد العظيتيم بيتن إمساعييتل،   ( 1)

، وانظيتر: الشيتنقيطي، حمميتد بيتن حمميتد 563م، ص1932للعلوم الطبية، ندوة الروية اإلسالمية لبعض املمارسات الطبية، الكوييتت، 
 . 122، ص1115جدة،  –، مكتبة الصحابة 2، طأحكام الجراحة الطبية واآلثار الطبية المترتبة عليها املختار،

، املنظميتة اإلسيتالمية للعليتوم الطبييتة، نيتدوة الروييتة رتق غشـاء البكـارة فـي ميـزاع المقاصـد الشـرعيةانظر: ياسً، حممد نعيم،   ( 2)
 . 613، 616ص م،1932اإلسالمية لبعض املمارسات الطبية، الكويت، 
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لعلمهيتيتيتن برمكيتيتيتان رتيتيتيتق غشيتيتيتا   ،أن رتيتيتيتق غشيتيتيتا  البكيتيتيتارة ُيسيتيتيتّهل للفتييتيتيتات ارتكيتيتيتاب جرمييتيتيتة اليتيتيتزي :ثالثـــاً 
 .البكارة بعد اجلما 

او ودر  املفاسد فعلنا ذليتك، وإن فرن أمكن حتصيل املص ،أنه إذا اجتمعت املصاو واملفاسد :رابعاً 
تعيتيتيتيتذر اليتيتيتيتدر  والتحصيتيتيتيتيل، فيتيتيتيترن كانيتيتيتيتت املفسيتيتيتيتدة أعظيتيتيتيتم ميتيتيتيتن املصيتيتيتيتلحة درأنيتيتيتيتا املفسيتيتيتيتدة وال نبيتيتيتيتايل بفيتيتيتيتوات 

 م در اث للمفاسد األخرى املرتتّبة على ذلك.ملصلحة كما قرر ذلك فقها  اإلسالا
حكمنيتيتا  ،تيتيتب علييتيته ميتيتن مفاسيتيتد يتيتذه القاعيتيتدة فرننيتيتا إذا نظرنيتيتا إىل رتيتيتق غشيتيتا  البكيتيتارة وميتيتا يرت  وتطبيقيتيتاث 

 .بعدم جواز الرتق لعظيم املفاسد املرتتبة عليه
أن ميتيتن القواعيتيتد الشيتيتريعة اإلسيتيتالمية أن الديتيترر ال ييتيتزاذ بالديتيترر، وميتيتن فيتيترو  هيتيتذه القاعيتيتدة:  :اامســاً 

)ال جييتيتوز لإلنسيتيتان أن ييتيتدفع ال يتيترق عيتيتن أرضيتيته بيتيترغراق أرض غيتيتريه( ومنيتيتل ذليتيتك ال جييتيتوز للفتيتيتاة وأمهيتيتا أن 
 .عنهما برتق ال شا  ويلحقانه بالزوج يزيال الدرر
 .أن مبدأ رتق غشا  البكارة مبدأ غري شرعي ألنه نو  من ال ش، وال ش حمرم شرعاث  :سادساً 
أن رتيتيتيتق غشيتيتيتا  البكيتيتيتارة يفيتيتيتتل أبيتيتيتواب الكيتيتيتذب للفتييتيتيتات وأهليتيتيتيهم إلخفيتيتيتا  حقيقيتيتيتة السيتيتيتبب،  :ســـابعاً 

 .والكذب حمرم شرعثا
ب لةطبيتيتيتيتا  أن يل ئيتيتيتيتوا إىل إجيتيتيتيترا  عملييتيتيتيتات اإلجهيتيتيتيتاض، أن رتيتيتيتيتق غشيتيتيتيتا  البكيتيتيتيتارة يفيتيتيتيتتل البيتيتيتيتا :ثامنــــاً 

 (1) .وإسقاط األجّنة حب ة الّسرت
  التفصيل: :دليل القول الثاني

أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية السرت وندبه، ورتيتق غشيتا  البكيتارة معيتً عليتى حتقييتق  :أوالً 
 .ذلك يف األحواذ ال  حكمنا جبواز فعله فيها

                                                           
، 211ص مرجيتع سيتابق، ،أحكام الجراحـة الطبيـة واآلثـار الطبيـة المترتبـة عليهـا انظر: الشنقيطي، حممد بن حممد املختيتار،  ( 1)

 . 131، 131ص
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الربيئيتيتة ميتيتن الفاحشيتيتة إذا أجزنيتيتا  يتيتا فعيتيتل جراحيتيتة الرتيتيتق قفلنيتيتا بيتيتاب سيتيتو  الظيتيتن فيهيتيتا، أن امليتيترأة  :ثانيــاً 
فيكيتيتون يف ذليتيتك دفيتيتع للظليتيتم عنهيتيتا، وحتقيقثيتيتا مليتيتا شيتيتهدت النصيتيتوص الشيتيترعية باعتبيتيتاره وقصيتيتده ميتيتن حسيتيتن 

 .الظن باملؤمنً واملؤمنات
كما أن الرجل مهميتا فعيتل ف ،أن رتق غشا  البكارة يعً على حتقيق املساواة بً الرجل واملرأة :ثالثاً 

فكيتيتذلك ينب يتيتي أن  ،الفاحشيتيتة ال يرتتيتيتب عليتيتى فعليتيته أي أايتيتر ميتيتادي يف جسيتيتده، وال ينيتيتور حوليتيته أي شيتيتك
تكون املرأة، وحتقيق العدذ بينهما مقصد شرعي، إال يف األحواذ املستنناة بدليل شرعي، وليست هذه 

 احلالة منها.
هل املرأة، فلو تركت امليترأة ميتن غيتري رتيتق واطليتع أن رتق غشا  البكارة يوجب دفع الدرر عن أ رابعاً:

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.

تها على الفاحشيتة ليته أايتر تربيتوي أن قيام الطبيب املسلم برخفا  تلك القرينة الوهية يف دالل :اامساً 
 .عام يف اجملتمع، وخاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة

أن مفسيتيتدة ال يتيتش يف رتيتيتق غشيتيتا  البكيتيتارة ليسيتيتت موجيتيتودة يف األحيتيتواذ اليتيت  حكمنيتيتا جبيتيتواز  :سادســاً 
  (1).الرتق فيها
  ترجيح القول الثاني لألسباب التالية: مما يتبين

، وذليتيتيتك عنيتيتيتدما يكيتيتيتون أسيتيتيتبابه ال تعيتيتيتود إىل معصيتيتيتية  اجبيتيتيتاث و حكيتيتيتم رتيتيتيتق غشيتيتيتا  البكيتيتيتارة يكيتيتيتون  :والً أ
ف مييتع هيتذه الفرضيتيتيات ال متليتك الفتيتاة فيهيتيتا غتصيتاب، اكيتالتعرض إىل حيتادث، أو أسيتباب مرضيتيتية، أو 

اليتيتيتدين   ييتيتيتأت إال ملصيتيتيتاو العبيتيتيتاد ودر  املفاسيتيتيتد عيتيتيتنهم، فكييتيتيتف حياسيتيتيتب عليتيتيتى و أي سيتيتيتبب يف وقوعهيتيتيتا، 
 اليتيتذي حيتيترص الشيتيتار  عليتيتى حتقيقهيتيتا وحفظهيتيتا ،ا اليتيتدينشيتيتي  ال ييتيتد ليتيته فييتيته، ريتيتا يتنيتيتاىف ميتيتع مقاصيتيتد هيتيتذ

 . لصاو العباد

                                                           
 مرجيتيتع سيتيتابق، ،رتــق غشــاء البكــارة مــن منظــور إســالمي انظيتيتر: التميميتيتي، الشيتيتيخ عيتيتز اليتيتدين بيتيتن عبيتيتد العظيتيتيم بيتيتن إمساعييتيتل،  ( 1)

 .533، 531، ص211ص
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منيتيتدوباث، وحييتيتدد ذليتيتك طبيعيتيتة وأعيتيتراف اجملتميتيتع  اليتيتذي ال يعيتيتود إىل معصيتيتية يكيتيتون حكيتيتم الرتيتيتق :ثانيــاً 
يكيتون الرتيتق ففيتي حيتاذ اجملتمعيتات اليت  تتشيتدد بيتالنظر إىل عفيتة الفتيتاة ومسعتهيتا، الذي تعيش فيه الفتيتاة، 

 مستحباث.   حيث يكونل  ال مينل هذا األمر أهية كبرية هبا، االف اجملتمعات ا
إىل زنيتا وقعيتت فييته الفتيتاة نتي يتة خطيتأ  حكم الرتق مباحاث، وذلك إذا ما كان سببه يعيتود يكون ثالثا:

و  يُعيتيتيترف عنهيتيتيتا بيتيتيتً النيتيتيتاس رارسيتيتيتته، فيكيتيتيتون الرتيتيتيتق أوىل ميتيتيتن بيتيتيتاب ت لييتيتيتب جانيتيتيتب  ،منهيتيتيتا و  تعيتيتيتد إلييتيتيته
 ى الصالح واالستقامة للفتاة، وت ليباث جلانب حسن الظن والتوبة.عل والّتش يع، السرت

، وليتيتذلك ألن يُعيتيترف عنهيتيتا الزنيتيتا، لكنهيتيتا   تتيتيتب و  ،ِلَميتيتن أخطيتيتأت ميتيترةث  : يكيتيتون الرتيتيتق مكروهيتيتاث رابًعــا
تتوقيتف عيتن  اليتّ   اة فتيتالالرتق هنا لن حيقق ا دف الشرعي من ورانه يف احلث على صيتالح واسيتتقامة 

 فعل.رارسة هذا ال
 يف حالتً: يكون حراماث  اامًسا:

، وذليتيتك ألن ً النيتيتاس ميتيتع إصيتيترارها عليتيتى املعصيتيتيةمليتيتن تكيتيترر خطؤهيتيتا، واشيتيتتهر أمرُهيتيتا بيتيت الحالــة األولــى:
  .املفاسد فيه كبرية، وملا فيه من تش يع رن عرف عنهم رارسة الب ا  بقيامهم هبذه العملية

نئيتذ  عقيتد زواج صيتحيل حييتث ال مصيتلحة؛ بيتل املفسيتدة حي قة منطلّ املرملة أو األمرأة لل الثانية:الحالة 
فاملفاسيتد املرتبيتة عليتى ، حا وإن كانت ترى يف هيتذا العميتل مصيتلحة تعيتود بالسيتعادة عليتى اليتزوج، ظاهرة

  (1) .فال مصلحة شرعية من ورا  هذا الفعل، ذلك أعظم
ليتيتى اسيتيتد املسيتيتتقبلية املرتتبيتيتة عوهنيتيتا نلميتيتق أايتيتر فقيتيته التوقيتيتع يف توجييتيته عقلييتيتة اجملتهيتيتد يف تتبيتيتع املصيتيتاو واملف 

عتبار الظنيات القوية يف فهم املسألة والبعد عيتن او  ،مسألة رتق غشا  البكارة يف ضبط ااارها ونتان ها
للوصيتوذ إىل حكيتم  ، ومت يتريات الزميتان واملكيتانومراعيتاة األحيتواذ والعيتادات اجملتمعييتة التوهات الدعيفة،

احلهم، وال تسيتيتيتيتاهل يهيتيتيتيتدر حقيتيتيتيتوقهم بعيتيتيتيتدم در  فتفيتيتيتيتوت مصيتيتيتيت، دون تشيتيتيتيتدد يشيتيتيتيتق عليتيتيتيتى املكلفيتيتيتيتً راشيتيتيتيتد
 .املفاسد املتوقعة

 
 

                                                           
 . 221، جامعة املدينة العاملية، ص1، قضايا فقهية معاصرةميكن الرجو  إىل كتاب: غناو، حممد نبيل  ( 1)
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  وطفل األنابيب: المجهري،مسألة التلقيح 
ن التلقيتيل اجملهيتيتري ميتيتن األميتور املسيتيتتحداة يف عصيتيترنا احلاضيتر، واليتيت  اسيتيتت دت عليتى الواقيتيتع، واليتيتذي إ

تبيتة أو املتوقعيتة مسيتتقبالث هيتذه املسيتألة وقييتاس املصيتاو واملفاسيتد املرت  مشروعيةدفع الفقها  إىل البحث يف 
در  عيتنهم تيتعليها، وفق ضابط شرعي ي طي اآلاار املرتتبة عليه مبا حيقيتق مصيتاو وحاجيتات املكلفيتً، و 

 املفاسد واألضرار املتوقعة. 
 -الفحيتيتل أي: اليتيتذكر رجيتيتالث كيتيتان أو حيوانثيتيتا-ا  الفحيتيتل اسيتيتم مليتيتمصيتيتدر َلِقيتيتل: وهيتيتو  لغــًة:أواًل: التلقــيح 

أو أيدثيتيتا تلقيتيتيل النبيتيتات، كميتيتا حتميتيتل الرييتيتاح لقيتيتاح  -ميتيت  الرجيتيتل أو ميتيت  احلييتيتوان-وميتيتا  الفحيتيتل: هيتيتو امليتيت  
، (1)  (ڈ ڈ ژ) اليتيتذكور ميتيتن النبيتيتات إىل اإلنيتيتاث ميتيتن النبيتيتات، فيخصيتيتب وينيتيتتج قيتيتاذ تعيتيتاىل:

يقاذ: ألقحت الريل الش ر والنبات أي: نقلت اللقاح من عدو التذكري إىل عدو التأنيث، فاللقيتاح: 
ر إىل األننى من أي نو ، فيكون التلقيل عبارة عن إجرا  عملية نقل اللقاح هو ما  الفحل من أي ذك

من طرف إىل اخر، من الذكر إىل األننى، واملراد بيته يف احلييتوان حتقييتق اإلخصيتاب واحلميتل، ويف النبيتات 
  .(2)حتقيق النمر الناضج الصحيل

وهيتيتي أداة و امليكروسيتيتكوب، واجملهيتيتر هيتيت أظهيتيتره وأعلنيتيته،أي: ميتيتن الفعيتيتل جهيتيتر، وأجهيتيتَر مصيتيتدر  الِمْجهــر:
 .(3)تظهر األشيا  الدقيقة أكرب كنرياث من ح مها الطبيعي

نقل لقاح الذكور عرب اجملهر؛ ألن احليوانات املنوية والبويدات النسيتانية  عمليةهو  التلقيح المجهري:
ان ذليتيتك ال تيتيترى بيتيتالعً اجمليتيتردة، فيتيتال بيتيتد ميتيتن جهيتيتر لتوصيتيتيلها ببعديتيتها، أي: لتلقيحهيتيتا ودصيتيتيبها سيتيتوا  كيتيت

 .(1) داخل الرحم أو خارج الرحم يف أنبوب خاص، مث حقنه يف رحم املرأة
 
 

                                                           
  .22سورة احل ر، اآلية: رقم   ( 1)
  .2/539، 13ص  مرجع سابق، ،لساع العربابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور ، انظر:   ( 2)
 . 3/2113 ،199ص مرجع سابق، ،معجم اللغة العربية المعاصرة، عمر انظر: أمحد خمتار عبد احلميد  ( 3)
 . 161، ص211ص مرجع سابق،، 1قضايا فقهية معاصرة انظر: غناو، حممد نبيل،   ( 1)
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 ثانًيا: طفل األنابيب: 
طفل األنابيب هو الطفل الذي يتم احلصوذ عليه بعد عملية تلقيل جهري، سوا  كان هذا التلقيل 

ميتن  اليترحمتخصيتيب خيتارج يدة، أو كان هذا التلقيل واليداخل رحم املرأة بوضع احليوان املنوي عند الب
عمليتان: التلقيتيل اجملهيتري داخيتل اليترحم، وهيتو عبيتارة حقيتن نطفيتة إذن هناك لقاحات زوجً أو غريها، 

م التخصيتيتيتيب، إذثا هيتيتيتي عملييتيتيتيتة يديتيتيتة وييتيتيتتيالرجيتيتيتل، أي احلييتيتيتوان املنيتيتيتوي يف رحيتيتيتم امليتيتيترأة حيتيتيتا يصيتيتيتل إىل الب
ميتن الزوجيتة وحييتوان منيتوّي ميتن  يديتةيأما طفل األنابيب فيكون عملييتة خارجييتة، وذليتك بأخيتذ ب، داخلية

الزوج، ويوضعان معثا يف أنبوب واحد؛ حا يتم التلقيل والتخصيب يف هذا األنبوب بعد أن يصيتل إىل 
 .(1)مرحلة معينة ميكن إدخاله فيها، فرنه حيقن داخل الرحم، لكنه خصب خارج الرحم

ة الحكــم الشــرعي قبــل معرفــ معرفتهــا هنــاك أســاليب للتلقــيح المجهــري أو الصــناعي يســتلزمو 
تبناهــا مجلــس المجمــع الفقهــي اإلســالمي معرفــة األحكــام العامــة فــي هــذا الخصــول التــي ، لهــا

 التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته الثامنة، حيث جاءت قراراته:   
 ال جيوز حباذ من األحيتواذ إال ل يترض مشيترو  يعتيتربه زوجها،إن انكشاف املرأة املسلمة على غري  :أوالً 

 الشر  مبيحاث  ذا االنكشاف.
: إن احتييتاج امليترأة إىل العيتالج ميتن ميترض يؤذيهيتا، أو ميتن حاليتة غيتري طبيعييتة يف جسيتمها تسيتبب  يتا ثانياً 

إزعاجاث، يعترب ذلك غرضيتاث مشيتروعاث يبيتيل  يتا االنكشيتاف عليتى غيتري زوجهيتا  يتذا العيتالج، وعندنيتذ يتقييتد 
 ذلك االنكشاف بقدر الدرورة. 

مباحيتيتاث ل يتيترض مشيتيترو ، جييتيتب أن يكيتيتون املعيتيتاش اميتيترأة  زوجهيتيتاانكشيتيتاف امليتيترأة عليتيتى غيتيتري : كلميتيتا كيتيتان ثالثــاً 
 ،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
  طفل األنابيب:و ، الصناعيساليب التلقيح شرعي ألالحكم ال

                                                           
 .161ص ،املرجع السابق ،1قضايا فقهية معاصرة  انظر: غناو، حممد نبيل،  ( 1)
هيت، حا الدورة النامنة عام 1392لرابطة العا  اإلسالمي من دورته األوىل لعام   انظر: قرارات جلق اجملمع الفقهي اإلسالمي  ( 2)

هيتيتيت، القيتيترار النيتيتاي بشيتيتأن التلقيتيتيل الصيتيتناعي 1115عيتيتادى األوىل  3هيتيتيت، 1115شيتيتهر ربييتيتع اآلخيتيتر  22هيتيتيت، اليتيتدورة النامنيتيتة ص1115
 .151وأطفاذ األنابيب ص
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 :الداالي أقوال العلماء في مسألة التقليح الصناعي
 القول األول: 

ال يعترب وطئاث وال يرتتب عليه أحكيتام  الداخلي إىل أن التلقيل االصطناعي وذهب أصحاب هذا القوذ
 ن. الوط ، وبذلك ال جيوز، وذهب إىل ذلك ابن قدامة وبعض املعاصري

 أدلة القول األول:
قاذ ابن قدامة: "وال معىن لقوذ من قاذ: جيوز أن تستدخل املرأة م  الرجيتل، فتحميتل، ألن الوليتد  -1

خمليتيتوق ميتيتن ميتيت  الرجيتيتل وامليتيترأة عيعيتيتاث، وليتيتذلك يأخيتيتذ الشيتيتبه منهميتيتا، وإذا اسيتيتتدخلت امليتيت  ب يتيتري عيتيتا ،   
ك لكيتان األجنبييتان الرجيتل وامليترأة إذا تصيتادقا حتدث  ا لذة مُت  هبيتا، فيتال خييتتلط نسيتبهما، وليتو صيتل ذليت

 .(1)أءا إستدخلت منيه وأن الولد من ذلك امل ، يلحقه نسبه، وما قاذ ذلك أحد"
ذكر أحد املعاصرين بأن التلقيل االصطناعي فيه انتهاك حلرمة اإلنسانية وحرمة الزوجً، وباعتبيتار  -2

   .(2)من طابع سريأن هذه العالقة دآ كل من الزوجً وما تتسم به 
تزاييتيتد احتميتيتاذ والدة أطفيتيتاذ مشيتيتوهً يف حيتيتاذ التلقيتيتيل االصيتيتطناعي بيتيتً اليتيتزوجً، وذليتيتك الرتفيتيتا   -3

نسب وصوذ احليوانات املنوية الشيتاذة يف تكوينهيتا، يف حيتً أن اجلميتا  الطبيعيتي يوجيتد بيته عيتوازذ كنيترية 
 .(3)تقلل من فرص وصوذ هذه احليوانات الشاذة من الوصوذ إىل البويدة

 القول الثاني: 
ذهيتيتب أصيتيتحاب هيتيتذا القيتيتوذ بيتيتأن التلقيتيتيل االصيتيتطناعي جيتيتانز ومشيتيترو  فيميتيتا بيتيتً اليتيتزوجً، وذهيتيتب إىل 

 وغريهم. (6)، والشيخ حممود شلتوت(5)، وبعض املعاصرين كالشيخ القرضاوي(1)ذلك عهور الفقها 

                                                           
    .2/1922، 2111، د.ط، بيت األفكار الدولية، بريوت، مغنيالابن قدامة، أيب عبد ا  بن حممد بن حممود،  ( 1)
    هيت.1111، حبث مقدم ملؤمتر اجملمع الفقهي يف الدورة السابعة لعام أطفال األنابيبالتميمي، رجب،  ( 2)
    .95-91، د.ط، دار املنار للنشر والتوزيع، جدة، صطفل األنبوب والتلقيح الصناعيالبار، حممد علي،  ( 3)
    احلنفية واملالكية والشافعية. ( 1)
   .51-19م، ص1992، د.ط، دار الوفا  للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، فتاو  معاصرةالقرضاوي، يوسف عبد ا ،  ( 5)
، دار الشيتروق، القيتاهرة، 12، طدراسـة لمشـكالت المسـلم المعاصـر فـي حياتـه اليوميـة -الفتاو شلتوت، الشيخ حممود،  ( 6)

    هيت.2111
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 أدلة القول الثاني:
إلسالمي عرفت باالستدخاذ وهي العملية ال  التلقيل االصطناعي له صور راالة قدمية يف الفقه ا -1

تقوم هبا الزوجة من إدخاذ نطفة زوجها يف مهبلها بيدها أو ب يتريه دون عيتا ، وقيتد أبيتاح الفقهيتا  ذليتك 
   .(1)ورتبوا عليه وجوب العدة وابوت النسب

التلقيتيتيل االصيتيتطناعي فييتيته غيتيترض عالجيتيتي مليتيترض عيتيتدم اإلخصيتيتاب، وهيتيتو ال يتعيتيتارض ميتيتع القيتيتانون أو  -2
  .(2)ألخالق، لذا أبيل للزوجً استمعاذ الوسانل العلمية يف عالجها

صيتيتيتيتلى ا  علييتيتيتيته –التلقيتيتيتيتيل االصيتيتيتيتطناعي يعيتيتيتيتاش العقيتيتيتيتم اليتيتيتيتذي يقليتيتيتيتل ميتيتيتيتن عيتيتيتيتدد املسيتيتيتيتلمً، والرسيتيتيتيتوذ  -3
قيتيتد حننيتيتا عليتيتى التكيتيتاار مصيتيتداقاث لقوليتيته: )تزوجيتيتوا الوليتيتود اليتيتودود، فيتيتري مكيتيتاار بكيتيتم األميتيتم، ييتيتوم  -وسيتيتلم

  .(3) القيامة(
تلقيل االصطناعي بيتً اليتزوجً، حيقيتق االسيتتقرار العيتانلي وحيميتي ميتن هيتدم احلييتاة الزوجييتة، لرغبيتة ال -1

  .(1)اإلجناب امللحة بً الزوجً ال  تساعد على استمرار واستقرار الزوجية
االتصاذ اجلنسي ليق هو الطريق الوحيد إليصاذ ميتا  الرجيتل إىل رحيتم زوجتيته، إذ ميتن املمكيتن أن  -5

خاذ امليتيت  يف املكيتيتان املخصيتيتآ ميتيتن رحيتيتم الزوجيتيتة دون اتصيتيتاذ كميتيتا هيتيتو احليتيتاذ يف التلقيتيتيل يكيتيتون باسيتيتتد
  . (5)االصطناعي الداخلي

 : القول الراجح
 والباحث يرجل القوذ الناي الذي يقوذ بشرعية التلقيل الصناعي الداخلي وذلك ملا يأ : 

 صحة وقوة األدلة ال  استدلوا هبا.  -1
                                                           

، 2،2111، جليتة العليتوم والبحيتوث اإلسيتالمية، العيتددحكم اإلسالم في التلقيح االصـطناعيانظر: احلسن، شادية الصادق،  ( 1)
    .3ص

، كتيتيتاب النكيتيتاح، بيتيتاب كراهييتيتة تيتيتزويج العقيتيتيم، د.ط، دار الســنن الكبــر أخرجيتيته النسيتيتاني، أبيتيتو عبيتيتد اليتيترمحن أمحيتيتد بيتيتن شيتيتعيب،  ( 2)
    .3223، حديث رقم: 6/65ر، الفكر للطباعة والنش

    .53هيت، ص1991، د.ط، الدار العربية للعلوم، األردن، أطفال األنابيب بين العلم والشريعةانظر: سالمة، زياد،  ( 3)
، دار الفكيتيتر اجليتيتامعي، اإلسيتيتكندرية، 1، طبــين أقــوال األطبــاء وآراء الفقهــاء -التلقــيح الصــناعيانظيتيتر: أمحيتيتد لطفيتيتي أمحيتيتد،  ( 1)

    .21ص 2116
    .19، د.ط، مكتبة وهبة، القاهرة، د.ت، صالحالل والحرام في اإلسالمانظر: القرضاوي، يوسف عبد ا ،  ( 5)
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 ال يوجد به أي خمالفة لقواعد الطبيعة وما تقتديه الفطرة السليمة. الصناعيإن التلقيل  -2
 إن التلقيل الصناعي اعتربه الفقها  مرضاث يستوجب عالج عدم اإلخصاب أو عالج ااار العقم. -3
إن التلقيل الصناعي فيه حتقيق ملقاصد الشريعة اإلسالمية ال  ميتن ضيتمن مقاصيتدها حفيتظ النسيتل  -1

د على اللذين يقوليتون أن يف هيتذه الصيتورة ميتا مينيتع اسيتتخدامه منيتل كشيتف العيتورة، أن واستمراره، وهنا ير 
 اةافظة على النسل مقدم على كشف العورة، والدروري مقدم على التحسي . 

 أقوال العلماء في مسألة التقليح الصناعي الخارجي:
 أساليب:أواًل: التلقيح الصناعي بماء  الزوجين داال أنبوب االاتبار وله ثالث 

 األسلوب األوذ: زر  البويدة امللقحة مبا  الزوجً داخل رحم الزوجة.
 األسلوب الناي: زر  البويدة امللقحة مبا  الزوجً دخل رحم زوجة أخرى للزوج.

األسيتيتيتلوب الناليتيتيتث: زر  البويديتيتيتة امللقحيتيتيتة مبيتيتيتا  اليتيتيتزوجً داخيتيتيتل رحيتيتيتم اميتيتيترأة أجنبييتيتيتة مبيتيتيتا  اليتيتيتزوجً داخيتيتيتل 
 أنبوب االختبار.

 
 سلوب األول: زرع البويضة الملقحة بماء الزوجين داال رحم الزوجة:األ

 ااتلف العلماء إلى قولين:
 خل أنبوب االختبار مبا  الزوجً:عدم مشروعية التلقيل داالقول األول: 

 أدلة القول األول:
ۅ ۉ ): إجناب الذرية يكون باملعاشرة الزوجية الطبيعية دون وجود طرف االث، قيتاذ تعيتاىل -1

ومعيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتىن  .(1)   (ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۉ
 .(2)هذه اآلية أن التلقيل بواسطة األنبوب، أو غريه خمالف للشر 

                                                           
    .223سورة البقرة، اآلية: رقم:  ( 1)
  .319، ص216، مرجع سابق، صأطفال األنابيبانظر: التميمي، رجب،  ( 2)
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التلقيتيتيتيل اخليتيتيتارجي يتيتيتيتيل الفرصيتيتيتة لةطبيتيتيتا  يف حتدييتيتيتد جيتيتيتنق اجلنيتيتيتً، وذليتيتيتك ألن التلقيتيتيتيل ييتيتيتتم خيتيتيتارج  -2
 .(1)ا يرتتب عليه ااار خطريةالرحم يف أنبوب اختبار، مث تزر  اللقيحة بعد ذلك يف الرحم، وهو م

قاعدة سد الذرانع حتظيتر طفيتل األنابييتب، إذ أن هيتذه القاعيتدة حتظيتر عليتى املسيتلم شيتيئاث ميتن احليتالذ  -3
 .(2)يطلب بسبيل غري مشرو ، فيكون التحرو أوىل را حرم بسد الذرانع

ريتيتا يعيتيت  احتمالييتيتة  عيتيتدم معرفيتيتة ماهييتيتة امليتيتادة اليتيت  تسيتيتاعد البويديتيتة عليتيتى االنشيتيتطار واحلييتيتوان املنيتيتوي، -1
 .(3)وجود مواد حمرمة شرعاث 

تيتيتيتؤدي هيتيتيتذه الطريقيتيتيتة إىل الشيتيتيتك يف األنسيتيتيتاب، وميتيتيتن مث ذريعيتيتيتة للفسيتيتيتاد، وقييتيتيتام هيتيتيتذا الشيتيتيتك يعيتيتيتود  -5
 . (1)الحتمالية حدوث خطأ يف امل  اخلاص بالزوج وتلقيل الزوجة مب  غري زوجها

رأي اجملميتيتيتع الفقهيتيتيتي، وأكنيتيتيتر العلميتيتيتا  مشيتيتيتروعية التلقيتيتيتيل داخيتيتيتل أنبيتيتيتوب االختبيتيتيتار.وهو القـــول الثـــاني: 
 املعاصرين كالشيخ حممود شلتوت والدكتور عبد الكرو زيدان.

 أدلة القول الثاني: 
 .(5)التلقيل هبذه الطريقة واقع يف دانرة القانون والشرانع، وهو عمل مشرو  ال إمث فيه وال حرج -1
 مشروعة للزوجً. إن التلقيل عملية تساعد الزوجً على اإلجناب وهي رغبة -2
عدم تعارض هذه الصورة ميتع أحكيتام الشيتريعة اإلسيتالمية، وهيتو ميتا وضيتحته قيترارات اجملميتع الفقهيتي  -3

 .(6)م1925لعام 

                                                           
، د.ط، مطبوعيتيتات جامعيتيتة الكوييتيتت، ي أحكامــه القانونيــة وحــدوده الشــرعيةاإلنجــاب الصــناعانظيتيتر: زهيتيترة، حمميتيتد املرسيتيتي،  ( 1)

 .22م، ص1991
    .319هيت، ص1921، 635، جلة اجملمع الفقهي، العدد طفل األنبوبانظر: شقرة، حممد إبراهيم،  ( 2)
    .92، ص213، مرجع سابق، صأطفال األنابيب بين العلم والشريعةانظر: سالمة، زياد،  ( 3)
    .316، صاملرجع السابق، طفل األنبوب نظر: شقره، حممد إبراهيم،ا ( 1)
 ،213مرجيتع سيتابق، ص، دراسة لمشكالت المسلم المعاصـر فـي حياتـه اليوميـة -الفتاو انظر: شلتوت، الشيخ حممود،  ( 5)

 .221ص
عا  اإلسالمي يف مكة املكرميتة يف الفيترتة ميتن انظر: قرارات جلق اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته النامنة املنعقد مبقر رابطة ال ( 6)

  .216هيت.مرجع سابق، 1115عادى األوىل  3هيت، إىل يوم األانً 1115ربيع اآلخر  22يوم السبت 
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عملية التلقيل اخلارجي تأخذ نفق الدورة الطبيعية اليت  يأخيتذها التلقيتيل الطبيعيتي، ومييتر اجلنيتً هبيتا  -1
م  الزوج وبويدة الزوجة، حيث يتم تلقيحهميتا يف  جبميع مراحل التطور، وذلك أن النطفة تتكون من

 .(1)أنبوب اختبار، ومن مث وضع اللقيحة يف رحم الزوجة
 ورد أصحاب القول الثاني على أصحاب القول األول: 

، وال يوجيتد هنيتاك (2)اآلية ال  وردت حددت أن موضع احلرث هو القبل وهو إتييتان امليترأة يف الفيترج -1
 الصورة من التلقيل الصناعي. ما يقطع بعدم جواز هذه

 طفل األنابيب أصبل حقيقة علمية ال تقبل الشك،  ا ضوابطها العلمية الواضحة.  -2
كون التلقيل الصناعي هبذه الصورة وسيلة للحرام وفقيتاث لقاعيتدة سيتد اليتذرانع، فهيتذا ليتيق بصيتحيل،   -3

ملييتيتيتة أكنيتيتيتر ميتيتيتن املصيتيتيتاو ليتيتيتيق ألنيتيتيته وسيتيتيتيلة ألميتيتيتر مطليتيتيتوب شيتيتيترعاث، وكيتيتيتون املفاسيتيتيتد املرتتبيتيتيتة عليتيتيتى تليتيتيتك الع
، (3)بصحيل أيداث، وذلك ألن النسل من الديترورات اخلميتق وانكشيتاف امليترأة هيتو إخيتالذ بالتحسيتينات

 .(1)أوىل من احلاجيات والتحسيناتوالدروري 
 وجود املادة املذكورة على أءا جهولة فهي معروفة ومتداولة يف األسواق. -1
ذ اخلطيتيتيتأ، فهنيتيتيتاك ميتيتيتن الديتيتيتوابط والشيتيتيتروط تقتديتيتيتي ميتيتيتا مينيتيتيتع فيميتيتيتا خييتيتيتآ اخيتيتيتتالط األنسيتيتيتاب واحتميتيتيتا -5

 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.

 داال رحم زوجة أار  للزوج:األسلوب الثاني: زرع البويضة الملقحة بماء الزوجين 
 ااتلف الفقهاء في  لك إلى قولين: 

                                                           
 .91، ص213، مرجع سابق، أطفال األنابيب بين العلم والشريعةانظر: سالمة، زياد،  ( 1)
 .1/319، 39، مرجع سابق، صتفسير القرآع العظيم بن كنري، أبو الفدا  إمساعيل بن عمر،نظر: اا ( 2)
 .2/11، حتقيق عبد ا  دراز، د.ط، دار املعرفة، بريوت، د.ت، الموافقاتانظر: الشاط،، إبراهيم بن موسى،  ( 3)
  . 2/2، املرجع السابق، الموافقاتانظر: الشاط،، إبراهيم بن موسى،  ( 1)
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مشروعية زر  البويدة امللقحة داخل رحم زوجة أخرى للزوج، وهو ما أخذ به عدد من القول األول: 
 . (1)املعاصرين، إال اختالفهم كان يف األم هل هي صاحبة البويدة امللقحة أم هي ال  محلت؟

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )ليتيتيتدت، وكيتيتيتان اسيتيتيتتدال م: قيتيتيتاذ تعيتيتيتاىل: قيتيتيتاذ بعديتيتيتهم: اليتيتيت  محليتيتيتت وو 

. (2)   (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
 . (3)فنفى ا  األمومة عن ال    تلد وإ ا أمه ال  ولدته

وقاذ البعض اآلخر: إن األم هي صاحبة البويدة، واستندوا يف ذلك أن العلم قد أابت أن اجلنً بعيتد 
 .(1)رأة املستعارة ال يستفيد منها غري ال ذا زره يف رحم امل
عيتدم مشيتروعية زر  البويديتة امللقحيتة داخيتل رحيتم زوجيتة أخيترى لليتزوج؛ وهيتو إجتيتاه غالبييتة  القول الثـاني:

 الفقها  اةداً.واستدلوا بذلك:
امليتيتيترأة الظئيتيتيتر رنوعيتيتيتة وحمرميتيتيتة واحلميتيتيتل منهيتيتيتا منسيتيتيتوب إليهيتيتيتا وليتيتيتيق منسيتيتيتوباث لصيتيتيتاحبة البويديتيتيتة، وطفيتيتيتل  -1
 .(5)نبوب ال يكون إال بً زوجًاأل
 .(6)إذا حرم االستيال  مب  غريب، فال ينب ي أن حتمل املرأة ببويدة غريها -2
إن اإلباحيتيتيتة تديتيتيتر بالطفيتيتيتل ميتيتيتن الناحييتيتيتة النفسيتيتيتية واالجتماعييتيتيتة إلنتزاعيتيتيته ميتيتيتن أميتيتيتة احلقيقييتيتيتة إىل اميتيتيترأة  -3

 أخرى لتتوىل تربيته ورعايته.
 الراجح: القول 

 ذهب إليه القوذ الناي وهو القوذ بعدم املشروعية هو الراجل، وذلك لء : يرى الباحث أن ما
                                                           

 .53 – 56، ص2116، مرجع سابق، بوب والتلقيح الصناعيطفل األنانظر: البار، حممد علي،  ( 1)
 .2سورة اجملادلة، اآلية، رقم: ( 2)
 .1/113 ،39 ص مرجع سابق،، تفسير القرآع العظيمانظر: ابن كنري، أبو الفدا  إمساعيل بن عمر،  ( 3)
نييتيتة واالقتصيتيتيتادية، حقيتيتوق املنوفييتيتيتة، ، جليتيتة البحيتيتيتوث القانو اإلنجـــاب الصـــناعي بــين التحليـــل والتحـــريمانظيتيتر: حمميتيتد بيتيتيتن حييتيتي،  ( 1)

 م.1993، 11العدد
، د.ط، مطيتيتيتابع الطيتيتيتوجبي، القيتيتيتاهرة، د.ت، ســـالماإلنجـــاب فـــي ضـــوء اإلانظيتيتيتر: جليتيتيتة اإلسيتيتيتالم واملشيتيتيتكالت الطبييتيتيتة املعاصيتيتيترة،  ( 5)

 .191 -123ص
 .211ص ، مرجع سابق، سالماإلنجاب في ضوء اإلانظر: جلة اإلسالم واملشكالت الطبية املعاصرة،  ( 6)
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 لقوة األدلة ال  استدلوا هبا.  -1
 الدرر الذي يلحق باألم احلقيقية )احلامل( من حرماءا من مشاعر األمومة. -2
 . وقو  الطفل ونسبه غالباث حمل نزا  بً األم احلامل واألم صاحبة البويدة امللقحة -3

 :امرأة أجنبية: زرع البويضة الملقحة بماء الزوجين داال رحم الثالثاألسلوب 
 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.

 الصناعي بماء غير الزوجين:  التلقيح
 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.

 جي بً نطفة من رجل أجن، وبويدة امرأة أجنبية وتزر  يف رحم الزوجة.االناث: أن جيري التلقيل اخلار 
 أراء الفقهاء في  لك: 

الذكرية واألننوية عيع هذه األساليب حمرمة يف الشر  اإلسالمي، وال جاذ لإلباحة فيها، ألن البذرتً 
ه منيتيته، فيتيترذا  ميتيتن اليتيتزوجً، وجيتيتا  يف سيتيتياق ذليتيتك: إذا حتمليتيتت ميتيتا  زوجهيتيتا حلقيتيته نسيتيتب ميتيتن ولدتيتيتليسيتيتت 

 .(1) كما  األجن، فال نسب  -أي املا  الذي حتملته–كان حراماث 
املنعقيتيتيتد يف دورة ميتيتيتؤمتره الناليتيتيتث بعميتيتيتان ولقيتيتيتد جيتيتيتا ت قيتيتيترارات جليتيتيتق جميتيتيتع الفقيتيتيته اإلسيتيتيتالمي اليتيتيتدويل 

 ) تشيترين األوذ 16 – 11  هيتيت، املوافيتق1113صيتفر  13-2عاصيتمة اململكيتة األردنييتة ا امشييتة ميتن 
 ا يلي: مبم، 1926أكتوبر ( 

الطــرق الخمــس التاليــة محرمــة شــرعاً، وممنوعــة منعــاً باتــاً لــذاتها أو لمــا يترتــب عليهــا مــن  أواًل: 
 ااتالط األنساب وضياع األمومة وغير  لك من المحا ير الشرعية:

                                                           
،د.ط، دار الكتيتيتيتب العلمييتيتيتة، د.ت، كشـــاف القنـــاع عـــن مـــتن اإلقنـــاع،منصيتيتيتور بيتيتيتن ييتيتيتونق بيتيتيتن صيتيتيتالح اليتيتيتدين، انظيتيتيتر: البهيتيتيتو  ( 1)
5/112. 
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أن جيري التلقيل بً نطفة مأخوذة ميتن زوج وبييديتة ميتأخوذة ميتن اميترأة ليسيتت زوجتيته مث تيتزر   األولى:
 يحة يف رحم زوجته.تلك اللق
مث تيتيترز  تليتيتك اللقيحيتيتة يف رحيتيتم  ،أن جييتيتري التلقيتيتيل بيتيتً نطفيتيتة رجيتيتل غيتيتري اليتيتزوج وبييديتيتة الزوجيتيتة الثانيــة:
 الزوجة. 
 أن جيري تلقيل خارجي بً بذر  زوجً مث تزر  اللقيحة يف رحم امرأة متطوعة حبملها.  الثالثة:
وتيتزر  اللقيحيتة يف رحيتم  ،وبييديتة اميترأة أجنبييتةأن جيري تلقيتيل خيتارجي بيتً بيتذر  رجيتل أجنيت،  الرابعة:
 الزوجة. 
 اللقيحة يف رحم الزوجة األخرى. تزر مث  ،أن جيري تلقيل خارجي بً بذر  زوجً الخامسة:

 
 

ثانيــاً: الطريقتــاع السادســة والســابعة ال حــرج فــي اللجــوء إليهمــا عنــد الحاجــة مــع التأكيــد علــى 
 هما: و  ،ضرورة أاذ كل االحتياطات الالزمة

أن تؤخذ نطفة من زوج وبييدة من زوجتيته، وييتتم التلقيتيل خارجييتاث مث تيتزر  اللقيحيتة يف رحيتم  السادسة:
 الزوجة.
 (1) .أن تؤخذ بذرة الزوج وحتقن يف املوضع املناسب من مهبل زوجته أو رمحها تلقيحاث داخلياث  السابعة:

 :لألسباب التاليةق السبعة لهذه الطر ح ما  هب إليه قرار المجمع الفقهي يرجمما يتبين ت
ديتيتيتة يعملييتيتيتة التلقيتيتيتيل بيتيتيتً اليتيتيتزوجً ميتيتيتن نطفيتيتيتة ميتيتيتأخوذة ميتيتيتن الرجيتيتيتل وبيوهيتيتيتو إجيتيتيترا  الطريقـــة األولـــى: 

حرام، ألنه يف هيتذه احلاليتة يكيتون مبنابيتة الزنيتا، وذليتك ألنيته  فهذه الطّريقة مأخوذة من امرأة ليست زوجته
 .طها به عالقة شرعيةمت وضع نطفة هذا الرجل يف رحم امرأة اجنبية عنه ال ترب

                                                           
جليتق جميتيتع الفقيته اإلسيتالمي اليتدويل املنعقيتيتد يف دورة ميتؤمتره الناليتث بعميتان عاصيتيتمة اململكيتة األردنييتة ا امشييتة ميتيتن انظيتر: قيترارت   ( 1)
إ بشيتيتيتيتأن أطفيتيتيتيتاذ 1( ]1/3) 16قيتيتيتيترار رقيتيتيتيتم: ، م1926تشيتيتيتيترين األوذ ) أكتيتيتيتيتوبر (  16 – 11  وافيتيتيتيتقهيتيتيتيتيت، امل1113صيتيتيتيتفر  2-13

  األنابيب.
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 مث زرعهيتيتا يف رحيتيتم الزوجيتيتة، ديتيتة الزوجيتيتة،يإجيتيترا  التلقيتيتيل بيتيتً نطفيتيتة رجيتيتل أجنيتيت، وبي  الطريقــة الثانيــة:
 لةنساب وتدييع للحقوق والواجبات. اث وذلك ألن فيه اختالط أيداث؛ فهو حرام

 أجنبييتيتيتة اميتيتيترأة ديتيتيتة زوجتيتيتيته، مث زرعهيتيتيتا يف رحيتيتيتميإجيتيتيترا  التلقيتيتيتيل بيتيتيتً نطفيتيتيتة اليتيتيتزوج وبي الطريقـــة الثالثـــة:
متطوعة، فهو حرام، وذلك ألنه يتعيتارض ميتع اعتبيتارات اةافظيتة عليتى األنسيتاب، إضيتافة إىل ميتا فييته ميتن 

ومفاسيتد   اث لكل من الرجل واملرأة، فيتالقوذ ب ليتق هيتذا البيتاب مينيتع شيترور  نتهاك لةعراض وضيا  للحقوقا
قاليتيته اليتيتدكتور محيتيتدي بيتيتدراوي  ذكيتيتر هنيتيتا ميتيتاأأن تيتيتؤوذ ميتيتن ورانيتيته ليتيتو فيتيتتل أو أجييتيتز، و ميتيتن املمكيتيتن  ،كبيتيترية

أسيتيتيتتاذ أميتيتيتراض النسيتيتيتا  بطيتيتيتب األزهيتيتيتر: إنيتيتيته ال توجيتيتيتد يف الطيتيتيتب وسيتيتيتيلة أكييتيتيتدة ملعرفيتيتيتة ميتيتيتا إذا كانيتيتيتت األم 
يديتيتيتات امللقحيتيتيتة داخيتيتيتل رمحهيتيتيتا، وبيتيتيتذلك سيتيتيتتكون شيتيتيتبهة اخيتيتيتتالط يالبديليتيتيتة حيتيتيتامالث أو ال حيتيتيتً وضيتيتيتع الب

 .  (1) األنساب عالية
ديتيتيتة اميتيتيترأة أجنبييتيتيتة، مث زرعهيتيتيتا يف رحيتيتيتم يرجيتيتيتل أجنيتيتيت، وبيإجيتيتيترا  التلقيتيتيتيل بيتيتيتً نطفيتيتيتة  الطريقـــة الرابعـــة:

ك الرجيتيتل وبيتيتً ذليتيت اليتيتيق بينهيتيت رحيتيتم اميتيترأةوضيتيتع نطفيتيتة رجيتيتل أجنيتيت، يف  هالزوجيتيتة، فهيتيتو حيتيترام، وذليتيتك ألنيتيت
 عقد ارتباط بزوجية شرعية، فتكون هذه احلالة مبنابة زنا.

يف رحم زوجته النانييتة دة زوجته، مث زرعها يإجرا  التلقيل ما بً نطفة رجل وبي الطريقة الخامسة:
املتطوعة، فهو حرام، وذلك ألن إذا مت إجباراث فهو اعتدا  على حق ال ري بيتدون إذنيته ورضيتاه، وإن كيتان 

، فمشيتاق احلميتل ومعاناتيته من حييتث الواقيتع اختياراث فما هي املصلحة العاندة على هذه الزوجة املتطوعة
وليتدفم وال هيتم يرايتون منهيتا، وبالتيتايل يظهيتر أن املرياث رن هي ال  تتحملها وحدها، ال ينبت  ا حق 

 أكرب من املصاو العاندة على الزوجً.لةم بالرضاعة املفاسد املرتتبة على تلك العملية 
وهيتيتو إجيتيترا  عملييتيتة التلقيتيتيل ميتيتن نطفيتيتة اليتيتزوج وبييديتيتة زوجتيتيته خارجييتيتاث، مث إعيتيتادة  الطريقــة السادســة:

 ن عدم استبداذ، أو اختالط مب  إنسان اخر. زرعها يف رحم الزوجة. وهو جانز، بعد التيقن م

                                                           
 . 11362، العدد رقم 9/1/2111، صحيفة األهرام، بتاريخ مجرد رأيانظر: منتصر، صالح، مقاذ:   ( 1)
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أن تؤخيتيتيتذ بيتيتيتذرة اليتيتيتزوج وحتقيتيتيتن يف املوضيتيتيتع املناسيتيتيتب ميتيتيتن مهبيتيتيتل زوجتيتيتيته أو رمحهيتيتيتا  الطريقـــة الســـابعة:
تليتك املسيتألة إال ضيترر ال ميكيتن جتيتاوزه، وإمتيتام ، وذليتك لوجيتود . وهيتي طريقيتة جيتانزة شيترعاث تلقيحاث داخلييتاث 

   (1).اب احلذر واالحتياطهبذا الطريق مع األخذ يف االعتبار بأسب
ويظهر من ذلك أن بروز هذه املسألة املست دة واليت    تكيتن موجيتودة ميتن قبيتل دفعيتت اجمليتامع الفقهييتة 

، حيتا ميكيتن تلبييتة احتياجيتات لكل طريقة أو أسيتلوب وحماولة توقع اآلاار والنتانج املتوقعة ،إىل دراستها
وضيتيتبطها بشيتيتكل لتطيتيتور العلميتيتي يف هيتيتذا اجمليتيتاذ، إجييتيتاد حليتيتوذ ملسيتيتانل ومشيتيتكالت ترتبيتيتت عليتيتى او  ،العبيتيتاد

والسيتتيعاب مبيتا يسيتت د ويتوقيتع  شرعي، ما بً اجليتواز والتحيترو عليتى ضيتو  مقاصيتد الشيتريعة اإلسيتالمية،
مبيتا يتناسيتب ميتع مصيتاو تتطليتب تيتدخل الفقهيتا  لديتبطها  ،افرتاض صيتور جدييتدة متوقعيتةبيتيف هذا اجملاذ 

وفيتيتق املقاصيتيتد   تكيتيتن معروفيتيتة ميتيتن قبيتيتل ج واإلجنيتيتاب بطيتيترق اآلايتيتار املرتتبيتيتة عليتيتى اليتيتزوا وتسيتيتتوعب اليتيتزوجً 
، وهو ما يؤكد صالحية تطبيق هذه الشريعة يف كيتل زميتان ومكيتان واسيتتيعاهبا لكيتل جدييتد، ويف الشرعية

، كالعقانيتيتد والعبيتيتادات جيتيتا  مفصيتيتالث تفصيتيتيالث  إن ميتيتا ال خيتليتيتف بيتيتاختالف الزميتيتان واملكيتيتان  ذليتيتك جيتيتا : "
، وموضحثا بالنصوص اةيط ة به، فليق ألحد أن يزيد فيه أو ينقآ منه، وما خيتليتف بيتاختالف كامالث

؛ ليتفيتيتق ميتيتع مصيتيتاو النيتيتاس يف  الزميتيتان واملكيتيتان كاملصيتيتاو املدنييتيتة، واألميتيتور السياسيتيتية واحلربييتيتة جيتيتا  جميتيتالث
  .(2)"عيع العصور، ويهتدي به أولو األمر يف إقامة احلق والعدذ

  :مسألة تدمير تمثال بو ا في أفغانستاع  
فهم املسلمً للتوجيه الشرعي فهماث صحيحاث، حيقق ال ايات ال  قصدها الشار  من ورا  هذا  إن

التوجيه يف حتقيق مقاصده الشرعية، را يع  أن الفهم اخلاطئ للتوجيه اإل ي يف خطابه للمكلفً 
 يؤدي إىل عدم حتقق أهدافه الذي يت ّياها من ورا  ذلك. 

                                                           
 . 162، ص211ص ،مرجع سابق ،1قضايا فقهية معاصرة  انظر: غناو، حممد نبيل، ( 1)
 .  1/11هيت، 1113، دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع، 1، طفقه السنة، سابق، د. سيد ( 2)
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ادذت  ال  (1)ناذ بوذا يف أف انستان، الذي قامت به حركة طالبانويظهر ذلك يف مسألة تدمري مت
بوذا يف باميان بوسط أف انستان، را ترتب على ذلك هبدم عيع التماايل املوجودة ومنها متنايل  اث قرار 

ض ة دولية على املستوى السياسي والنقايف من قبل ا يئات املهتمة هبذه املسانل، وال  تعتربها من 
 . (2)الرتاث احلداري قبيل

 الحكم الشرعي للمسألة:
ن ما قامت به حركة طالبان هبدم متنايل بوذا مت تربيره من قبلهم بأنه إعماذ لقاعدة سد الذرانع، إ

يف هدم تلك التماايل املصورة ال  من املمكن أن تعبد من دون ا ، وهذا فيه در  للمفسدة ال  
م ذ هذا الفعل املتوقع ترتب عليه  نّ أفعل وإن كان صحيحاث إال ولكن بالنظر  يف نفق التصوروها، 

حيث إّن املفاسد ال  ترتبت على ذلك أكرب من املصلحة املستهدفة من ذلك الفعل، ؛ مفسدة أكرب
فكان من نتانج ذلك أن حتركت أصحاب الديانات الذين يدينون لتلك التماايل باالعتدا  على 

ىل حرق املصاحف، واالعتدا  على املساجد، ورغم ذلك كله   تتحقق املسلمً يف بالدهم، إضافة إ
املصلحة املستهدفة من ورا  ذلك التدمري لتلك التماايل، فما توقف رن يعبدون هذه التماايل عن 

   .(3)عبادفا، و  يعد من ورا  ذلك أي نفع على املسلمً
 أمر عن وعبارة مفسدة، إىل تؤدي مصلحة عن عبارة فرءا الذرانع أما: ولقد جا  يف هذا السياق

 عن عبارة هي حقيقتها يف أءا إال متقاربة عبارات فهذه حمظور، إىل يؤدي أنه إال ظاهره يف جانز
 .(1)مفسدة إىل ما عمل إفدا 

                                                           
حركة طالبان: هي احلركة اإلسالمية لطلبة املدارس الدينية الذين كانوا يدرسيتون يف باكسيتتان وعرفيتوا باسيتم طالبيتان، وهيتي كلميتة   ( 1)

م، بعيتد وصيتوذ طالبيتان ملشيتارف  1996جاهيتد، ولقيتب بيتأمري امليتؤمنً يف سيتنة  أف انية تع  الطلبة، وأمري طالبان هو املال حممد عمر
إسيتالم ابيتاد(، نقيتالث عيتن موليتوي حفيتيظ  –، من شريين حامد فهميتي 21/9/2111كابوذ، )إسالم أون الين، شبكة اإلنرتنت يف 

 م. 1993ات السياسية معهد الدراس -إسالم اباد -ا  حقاي، يف كتابه: طالبان من حلم املال إىل إمارة املؤمنً
 . 12/3/2111، شبكة اإلنرتنت، إسالم اباد يف إسالم أوع الينانظر: عالوي، سامر،   ( 2)
 .91، ص192مرجع سابق، ص، التطبيقات المعاصرة لسد الذريعةانظر: الفرت، يوسف عبد الرمحن،  ( 3)
 .11/1/2113بتاريخ نرتنت العنكبوتية، شبكة اإل 31، صمرجع سابق ،فقه التوقعانظر: ابن بيه، عبد ا ،  ( 1)

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

a82e5065074a 

http://www.aljazeera.net/programs/pages/c2685b2a-8fe2-49c4-981f-a82e5065074a
http://www.aljazeera.net/programs/pages/c2685b2a-8fe2-49c4-981f-a82e5065074a
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سيتيتد اليتيتذرانع  نّ إوهيتيتو ميتيتا يوضيتيتل أن هيتيتذا التصيتيترف هبيتيتدم تليتيتك التمااييتيتل، خييتيتالف الفهيتيتم الصيتيتحيل، إذ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )نم عليتيتى أسيتيتاس ميتيتن قوليتيته تعيتيتاىل: املعتميتد والصيتيتحيل القيتيتا

  .(1)(ڭ ۇ ۇ
ذكيتيتر القيتيترط، اصيتيتوص هيتيتذه اآلييتيتة: "يف هيتيتذه اآلييتيتة ضيتيترب ميتيتن املوادعيتيتة، ودلييتيتل عليتيتى وجيتيتوب لقيتيتد و 

احلكيتيتم بسيتيتد اليتيتذرانع، وفيهيتيتا دلييتيتل عليتيتى أن اةيتيتق قيتيتد يكيتيتف عيتيتن حيتيتق ليتيته، إذا أدى إىل ضيتيترر يكيتيتون يف 
 .(2)"الدين

قرضيتيتيتاوي يف ذليتيتيتك: "إن املسيتيتيتلمً قيتيتيتد فتحيتيتيتوا أف انسيتيتيتتان منيتيتيتذ القيتيتيترن وكيتيتيتذلك ذكيتيتيتر الشيتيتيتيخ يوسيتيتيتف ال
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 

جتهيتوا إىل حترييتر البشيتر أوالث، وإخيتراجهم ميتن ااار الوانية املصرية يف املعابد، بيتل الصحابة أنفهسم برزالة ا
احلديتارات القدمييتة عبادة العباد، إىل عبادة رب العباد، كما ال يكاد خيلو بلد فتحه املسلمون من بيتالد 

وهيتم خيتري –من وجود ااار جاهلية يف معابده وقصوره التارخيية، ومع هذا فلم يهتم املسلمون الفيتاحتون 
 . (3) اليوم"ًمبحوها وإزالتها، كما يفكر بعض املسلم  -منا اليوم

را يؤكد أن هذه املسألة ال  اعتربها عاعة طالبان من قبيل سد الذرانع،   يكن ذليتك االعتبيتار ليته 
أسيتيتاس سيتيتيتليم، ألءيتيتيتم نظيتيتيتروا لةميتيتيتر ميتيتن جانيتيتيتب واحيتيتيتد، قانميتيتيتاث عليتيتيتى فهيتيتم غيتيتيتري صيتيتيتحيل باعتبيتيتيتاره تصيتيتيترف 

صلحة، و  ينظروا إىل م ذ هذا التصرف والنتانج املتوقعة من ورانه وال  متنليتت يف ح يتم يهدف إىل امل
وا يئات املعنية هبذه املسيتانل  ،اإلنكار واالسته ان الذي قامت به اجلماعات ال  تدين  ذه التماايل

حلقيتيتيتيتت  ريتيتيتا كيتيتيتيتان ليتيتيته ميتيتيتيتردود سيتيتيتي  عليتيتيتيتى املسيتيتيتتوى اليتيتيتيتدويل، إضيتيتيتافة إىل االعتيتيتيتيتدا ات وصيتيتيتور األذى اليتيتيتيت 

                                                           
 .112سورة األنعام، اآلية:  ( 1)
 .  3/61، 53ص مرجع سابق،، الجامع ألحكام القرآعبد ا  حممد بن أمحد، القرط،، أبو ع ( 2)
 . 2/3/2111، شبكة اإلنرتنت يف إسالم أوع الينالدوحة،  ( 3)

 



 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
215 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

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 

م جبميتع ألبيتان أمهيتات ب يترض اسيتتخدامه يف إرضيتا  األطفيتاذ اليتذي ، واليت  تقيتو العصر احلاضيتروالط، يف 
، ريتيتا يفيتيترض علينيتيتا كمسيتيتلمً معرفيتيتيتة ميتيتدى التيتيتأاريات املتوقعيتيتة  يتيتذه الظيتيتاهرة عليتيتى اجملتميتيتيتع حيتيتيتاجون إلييتيته

اإلسيتيتالمي وأفيتيتيتراده والوقيتيتيتوف عليتيتيتى ميتيتيتدى توافقهيتيتيتا ميتيتيتع املقاصيتيتيتد الشيتيتيترعية اليتيتيت  أرادهيتيتيتا الشيتيتيتار  ميتيتيتن حييتيتيتث 
 ة. املفاسد واملصاو املتوقع

وبنوك احلليب هي: مؤسسات تقوم بعملية جتمييتع الليتم ميتن أمهيتات متربعيتات يتيتربعن بشيتي  ريتا يف 
أو لكيتيتون الطفيتل قيتيتد تيتيتويف وبقيتي هيتيتذا الليتيتم يف ايتيتدي أايتدانهن ميتيتن الليتيتم، إميتا لكونيتيته فانديتيتاث عيتن احلاجيتيتة، 

ميتن املتربعيتة أو أمه، أو يكون بيع هيتذا الليتم بيتأجرة وقيميتة تعطيتى  يتذه األم، وييتتم أخيتذه بطريقيتة معقميتة 
عليتيتيتى حالتيتيتيته  وحيفيتيتيتظالبانعيتيتيتة، وييتيتيتتم حفظيتيتيته يف قيتيتيتوارير معقميتيتيتة بعيتيتيتد تعقيميتيتيته ميتيتيترة أخيتيتيترى يف بنيتيتيتوك احللييتيتيتب 

  .اللم اإلنسايإال يف  توجد يفال السانلة حا ال يفقد ما به من مدادات األجسام ال  
بيتيتا والوالييتيتات يف السيتيتبعينات ميتيتن القيتيترن املاضيتيتي يف أورو  -بنيتيتوك احللييتيتب–ولقيتيتد نشيتيتأت هيتيتذه الفكيتيترة 

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 الفيتيتواحش هيتيتذا ميتيتن جهيتيتة، وميتيتن جهيتيتة 

أو إلصيتيتيتابتها مبيتيتيترض  أخيتيتيترى أن األم قيتيتيتد ال تسيتيتيتتطيع إرضيتيتيتا  طفلهيتيتيتا ألي سيتيتيتبب ميتيتيتن األسيتيتيتباب كنديتيتيتوبه
معيتيتيتد ، أو أي سيتيتيتبب اخيتيتيتر مينيتيتيتع إمتيتيتيتام عملييتيتيتة اإلرضيتيتيتا  بشيتيتيتكل طبيعيتيتيتي، ليتيتيتذا كانيتيتيتت فكيتيتيترة إنشيتيتيتا  بنيتيتيتوك 

واليتيت  تقيتيتوم عليتيتى جتمييتيتع الليتيتم الفيتيتانض أو غيتيتري املرغيتيتوب فييتيته ميتيتن األمهيتيتات املتربعيتيتات وحفظيتيته احللييتيتب. 
بيعيتيتي ميتيتن أايتيتدا  أمهيتيتافم، جييتيتداث يف االجيتيتات مث إعطانيتيته جموعيتيتة ميتيتن األطفيتيتاذ   يتيتيتوفر  يتيتم اإلرضيتيتا  الط

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 
 . (1)الواليات املتحدة األمريكية
 يب والرضاعة:الحكم الشرعي لبنوك الحل

 : على قولًيف حكم إنشا  بنوك احلليب اختلف العلما  
 :القول األول

أن رضيتيتيتا  عهيتيتيتور الفقهيتيتيتا  ميتيتيتن األحنيتيتيتاف واملالكييتيتيتة والشيتيتيتافعية ورأي عنيتيتيتد احلنابليتيتيتة، وهيتيتيتو ميتيتيتا ذهيتيتيتب إلييتيتيته 
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 

 .(2)الشافعي واحلنابلة، وعند أبو حنيفة ال حيرم به لزواذ االسم
 جيتيتوف الطفيتيتل للت ذييتيتة عيتيتن طرييتيتق احلقيتيتن يف اليتيتدبر، فاملالكييتيتة والشيتيتافعية، وبعيتيتض أميتيتا إذا وصيتيتل الليتيتم إىل

 .(3)احلنابلة يرون أءا تلحق بالسعوط والوجور، وبالتايل تكون سبباث يف التحرو
أن احلقنيتيتة بيتيتاللم ال حتيتيترم؛ ألنيتيته هيتيتذا ليتيتيق برضيتيتا  وال يف معنيتيتاه، وألن  فيتيتذهبا إىلأميتيتا أبيتيتو حنيفيتيتة وأمحيتيتد 

الت ذي وموضع الت ذي هو املعدة، واحلقنة ال تصل إليها، فال حيصل هبا إنبات اللحم املعترب هو معىن 
 .(1)ونشوز العظم واندفا  اجلو ، فال توجب احلرمة

                                                           
  .2/162 هيت،1116التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة،  انظر: جلة جمع الفقه اإلسالمي ( 1)
، 3/219، 63مرجيتع سيتابق، ص ،تـار علـى الـدر المختـارحرد المن عبيتد العزييتز، عابيتدين، حمميتد أميتً بيتن عميتر بيت ابنانظر:  ( 2)

ابيتن قداميته، ، وانظيتر: 9/2، 115مرجع سابق، ص، روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرفوانظر: 
 .2/133 ،99مرجع سابق، ص ،المغني، أبو حممد موفق الدين عبد ا  بن أمحد بن حممد

 .2/133، املرجع السابق، المغني، انظر: ابن قدامه، أبو حممد موفق الدين عبد ا  بن أمحد بن حممد  (3)
ابيتيتيتن ، وانظيتيتر: 2/321 ،161مرجيتيتع سيتيتابق، ص ،حاشـــية الصــاوي علــى الشــرح الصـــغير، أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتد، الصيتيتاويانظيتيتر:  ( 1)

عيتال  اليتدين، أبيتو انظيتر: الكاسيتاي، ، و 2/131 ملرجيتع السيتابق،ا ،المغني، قدامه، أبو حممد موفق الدين عبد ا  بن أمحد بن حمميتد
 .1/6  ،33مرجع سابق، ص ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،بكر بن مسعود
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ک ک ک ک )وهيتيتيتو ميتيتيتا يوضيتيتيتل حرميتيتيتة اليتيتيتزواج بالرضيتيتيتا ، لقيتيتيتوذ ا  تعيتيتيتاىل: 

 .(2) : )الرضاعة حترم ما حترم الوالدة(ولقوذ الن،  .(1)(گ گ
 :القول الثاني

إىل خمالفيتيتة رأي عهيتيتور الفقهيتيتا ،  وبعيتيتض ميتيتن الفقهيتيتا  والعلميتيتا  املعاصيتيترين وذهيتيتب أصيتيتحاب هيتيتذا اليتيترأي
فقيتيتالوا: إن الرضيتيتا  اليتيتذي ينبيتيتت بيتيته التحيتيترو هيتيتو ميتيتآ الولييتيتد ليتيتم ادمييتيتة عيتيتن طرييتيتق الرضيتيتا  وحيتيتده، أميتيتا 

داميتيته أن ابيتيتن ق فقيتيتاذ:الوجيتيتور والسيتيتعوط، وعميتيتل الليتيتم جبنيتيتا أو حقنيتيتة أو غيتيتري ذليتيتك الينبيتيتت بيتيته التحيتيترو، 
وميتيتيتذهب داود، وقيتيتيتوذ عطيتيتيتا   ، وظيتيتيتاهر كيتيتيتالم أمحيتيتيتد يف رواييتيتيتة حنبيتيتيتل،هيتيتيتو اختييتيتيتار أيب بكيتيتيتر"و هيتيتيتذا اليتيتيترأي 

وألنيتيته حصيتيتل ميتيتن ، وإ يتيتا حيتيترم ا  تعيتيتاىل ورسيتيتوله بالرضيتيتا ألن هيتيتذا ليتيتيق برضيتيتا ، اخلرسيتيتاي يف السيتيتعوط، 
 .(3)"غري ارتدا ، فأشبه ما لو دخل من جرح يف بدنه

ال حييتيتيترم السيتيتيتعوط بليتيتيتم امليتيتيترأة، وال حييتيتيترم أن يسيتيتيتقى "فقيتيتيتاذ: ا اليتيتيترأي؛ وذهيتيتيتب ابيتيتيتن حيتيتيتزم الظيتيتيتاهري إىل هيتيتيتذ
الص، لم املرأة يف الدوا ؛ ألنيته ليتيق برضيتا ، إ يتا الرضيتا  ميتا ميتآ ميتن النيتدي، هيتذا نيتآ قيتوذ اللييتث، 

  .(1)"وهذا قولنا، وهو قوذ أيب سليمان وأصحابنا
، والشيتيتيخ عبيتيتد (5)ف القرضيتيتاويولقيتيتد تبيتيتىن هيتيتذا اليتيترأي بعيتيتض ميتيتن الفقهيتيتا  املعاصيتيترين ميتيتنهم الشيتيتيخ يوسيتيت

 ولقد بً ابن حزم ح ة هذا الرأي، وقدم األدلة على ذلك: ، (6)محزة اللطيف
أن الرضا  اةرم إ ا هو ما امتصه الراضع من ايتدي املرضيتعة بفميته فقيتط، فأميتا ميتن سيتقى ليتم اميترأة  -1

ه، أو أنفيتيتيته أو يف فشيتيتيتربه ميتيتيتن إنيتيتيتا ، أو حليتيتيتب يف فميتيتيته فبلعيتيتيته، أو أطعميتيتيته ابيتيتيتز أو طعيتيتيتام أو صيتيتيتب يف فميتيتيت
                                                           

 .23، جز  من اآلية: رقم سورة النسا  ( 1)
وحيرم الرضا  ما  (ک ک ک)، باب: صحيح البخاريالبخاري، أبو عبدا ، حممد بن إمساعيل،  أخرجه ( 2)
 .3115. حديث رقم: 1/22، 23رم النسب، مرجع سابق، صحي
 .2/133، 99مرجع سابق، ص ،المغني، قدامه، أبو حممد موفق الدين عبد ا  بن أمحد بن حممد ابن ( 3)
 .11/126، 33مرجع سابق، ص ،المحلى باآلثار، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيدحزم،  ابن ( 1)
 .61، 63، 53 – 51، صندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالما ،  انظر: القرضاوي، يوسف عبد  ( 5)
إىل  23/2/1923نقيتالث عيتن األهيترام بتيتاريخ  161، 152، صندوة اإلنجاب فـي ضـوء اإلسـالممحزة، عبد اللطيف، انظر:  ( 6)

 م.29/2/1923
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ک ک ک ک )أذنه، أو حقن به، فكل ذليتك ال حييترم شيتيئاث، لقوليته تعيتاىل: 

 . (گ گ
 ال يسمى إرضاعاث إال ما وضعته املرأة املرضعة من اديها يف فم الرضيع. -2
، فقيتيتد رد ابيتيتن حيتيتزم (1) أميتيتا االسيتيتتدالذ حبيتيتديث عانشيتيتة رضيتيتي ا  عنهيتيتا: )إ يتيتا الرضيتيتاعة ميتيتن اجملاعيتيتة( -3

إ يتا حيترم بالرضيتاعة اليت  تقابيتل هبيتا اجملاعيتة و  حييترم ب ريهيتا  : إن هذا اخلرب ح ة لنا، ألنيته عليه، فقاذ
شيتيتيئاث، فيتيتال يقيتيتع حتيتيترو مبيتيتا قوبليتيتت بيتيته اجملاعيتيتة ميتيتن أكيتيتل أو شيتيترب، أو وجيتيتور، أو غيتيتري ذليتيتك، إال أن يكيتيتون 

 رضاعة. 
تمشيتيتى ميتيتع ظيتيتواهر ميتيتا أورده القرضيتيتاوي: وهبيتيتذا نيتيترى أن القيتيتوذ اليتيتذي يطميتيتئن إلييتيته القليتيتب هيتيتو ميتيتا ي -1

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 

، إ يتا هيتو الوجيتور اليتذي ذكيتره األخرى. ومعلوم أن الرضا  هبذا املعىن يف حالة بنوك احلليب غري موجيتود
  .(2)الفقها ، فال يرتتب عليه حينئذ التحرو

ال  (ک ک ک)ويعتيتيتيترب القرضيتيتيتاوي أن األموميتيتيتة اليتيتيت  صيتيتيترح هبيتيتيتا القيتيتيتران يف قوليتيتيته  -5
ميتيتن جيتيترد أخيتيتذ الليتيتم، بيتيتل ميتيتن االمتصيتيتاص وااللتصيتيتاق اليتيتذي يت ليتيتى فييتيته حنيتيتان األموميتيتة، وتعليتيتق  تتكيتيتون

فالواجيتيتب الوقيتيتوف  خيتيتوة ميتيتن الرضيتا ، فهيتيتي األصيتيتل، والبيتيتاقي تبيتيتع  يتيتا.البنيتوة وعيتيتن هيتيتذه األموميتيتة تتفيتيتر  األ
عند ألفيتاط الشيتار  هنيتا، وألفاظيته كلهيتا تتحيتدث عيتن اإلرضيتا  والرضيتا  والرضيتاعة، ومعيتىن هيتذه األلفيتاظ 
يف الل يتيتيتيتة اليتيتيتيت  نيتيتيتيتزذ هبيتيتيتيتا القيتيتيتيترا، وجيتيتيتيتا ت هبيتيتيتيتا السيتيتيتيتنة واضيتيتيتيتل صيتيتيتيتريل، ألءيتيتيتيتا تعيتيتيتيتىن إلقيتيتيتيتام النيتيتيتيتدي والتقاميتيتيتيته 

 .(3)تذا  باللم بأي وسيلةوامتصاصه، ال جرد االغ

                                                           
  بعيتيتد حيتيتولً، مرجيتيتع سيتيتابق، ، بيتيتاب: ميتيتن قيتيتاذ: ال رضيتيتا صــحيح البخــاريأخرجيتيته البخيتيتاري، أبيتيتو عبيتيتد ا ، حمميتيتد بيتيتن إمساعييتيتل،  ( 1)

 . 5112، حديث رقم: 3/11، 23ص
 .55 – 51، ص222، مرجع سابق، صندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالمانظر: القرضاوي، عبد ا  يوسف،  ( 2)
 .53، املرجع السابق، صندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالمانظر: القرضاوي، عبد ا  يوسف،  ( 3)
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واعتيتيتيترب الشيتيتيتيخ القرضيتيتيتاوي الشيتيتيتك يف الرضيتيتيتا  ميتيتيتن اجلوانيتيتيتب اليتيتيت  بيتيتيتىن فتيتيتيتواه عليهيتيتيتا يف أن ليتيتيتم بنيتيتيتوك  -6
احللييتيتيتيتيتب للرضيتيتيتيتيتاعة ال حييتيتيتيتيترم، فقيتيتيتيتيتاذ: عليتيتيتيتيتى أننيتيتيتيتيتا ليتيتيتيتيتو سيتيتيتيتيتلمنا بيتيتيتيتيترأي اجلمهيتيتيتيتيتور يف عيتيتيتيتيتدم اشيتيتيتيتيترتاط الرضيتيتيتيتيتا  

اليتيت  رضيتيتع منهيتيتا الطفيتيتل؟ وميتيتا واالمتصيتيتاص، لكيتيتان هنيتيتا ميتيتانع اخيتيتر ميتيتن التحيتيترو، وهيتيتو أننيتيتا ال نعيتيترف ميتيتن 
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 

ا اخيتيتتلط بليتيتم اميتيترأة أخيتيترى فيتيتاحلكم واحلنابليتيتة، أميتيتا يف ميتيتذهب احلنفييتيتة قيتيتوذ أيب يوسيتيتف أن ليتيتم امليتيترأة إذ
، ألن منفعيتيتة امل ليتيتوب ال تظيتيتره يف مقابليتيتة ال اليتيتب، وهنيتيتا ال ييتيتدرى غاليتيتب ميتيتن م ليتيتوب، (1)لل اليتيتب منهميتيتا

واملعيتيتروف أن الشيتيتك يف أميتيتور الرضيتيتا  ال يرتتيتيتب علييتيته التحيتيترو، ألن األصيتيتل هيتيتو اإلباحيتيتة فيتيتال ننفيهيتيتا إال 
 .بيقً

اوي ووافقيتيته اليتيتيتبعض اآلخيتيتر، وميتيتاذ الشيتيتيخ القرضيتيتيتاوي ولقيتيتد اعيتيترتض اليتيتبعض عليتيتى فتيتيتيتاوى الشيتيتيخ القرضيتيت
واليتيتذين وافقيتيتوه إىل االقيتيترتاح املقيتيتدم ميتيتن اليتيتدكتور حمميتيتد األشيتيتقر وهيتيتو ضيتيترورة كتابيتيتة اسيتيتم كيتيتل مرضيتيتعة عليتيتى 
القيتيتارورة اليتيت  حليتيتب فيهيتيتا لبنهيتيتا، ومليتيتن سيتيتقيت؛ حيتيتا نعليتيتم صيتيتلة كيتيتل مرضيتيتعة برضيتيتيعها، وذليتيتك ميتيتن بيتيتاب 

  (3).(2) مستقبل األيامم يفااالحتياط واخلشية من الوقو  يف احلر 
 المناقشة والترجيح: 

 ، وهيتو ميتا ذهيتب إلييته عهيتور العلميتا ،يرتجل اللباحث بعد هذه النقوالت السيتابقة رجاحيتة القيتوذ األوذ
 وذلك لةسباب التالية: 

ر بعيتيتيتض السيتيتيتلبيات الفنييتيتيتة انكمشيتيتيتت بعيتيتيتد ظهيتيتيتو بنيتيتيتوك احللييتيتيتب جتربيتيتيتة غربييتيتيتة ظهيتيتيترت وميتيتيتع الت ربيتيتيتة  -1
تيتيتع برمكانييتيتات كبيتيترية، فيتيتاملتوقع أن إنشيتيتا  منيتيتل تليتيتك البنيتيتوك يف بالدنيتيتا اإلسيتيتالمية والعلمييتيتة وهيتيتي دوذ تتم

ما هو مستهدف من ذات اإلمكانات اةدودة، سوا  من الناحية االقتصادية أو التكنولوجية لن حتقق 
 إنشانها.

                                                           
 .33،1/11مرجع سابق، ص ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الدين، أبو بكر بن مسعودعال  انظر: الكاساي، و  ( 1)
 .22، 25، وص33، 53، 56، صأعمال ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالمانظر:  ( 2)
 وما بعدها. 119، ص192مرجع سابق، ص، التطبيقات المعاصرة لسد الذريعةانظر: الفرت، يوسف عبد الرمحن،  ( 3)
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 النسيتيتب حييتيترم بيتيته ميتيتا حييتيترم ميتيتن النسيتيتب برعيتيتا  املسيتيتلمً، وميتيتن مقاصيتيتده الشيتيترعية الكلييتيتةكالرضيتيتا    -2
 اةافظة على النسب، وبنوك احلليب مؤدية إىل االختالط أو الريبة.

 يتؤال  املوالييتد ميتا حيتاجونيته ميتن الليتم البشيتري. طبيعة اجملتمع اإلسالمي وعالقاتيته االجتماعييتة تيتوفر  -3
وجيتيتيتود منيتيتيتل تليتيتيتك البنيتيتيتوك قيتيتيتد يرتتيتيتيتب علييتيتيته مفاسيتيتيتد متوقعيتيتيتة تتمنيتيتيتل يف اخيتيتيتتالط األنسيتيتيتاب والفوضيتيتيتى  -1

 زوج الرجل بامرأة يكون قد رضع منها. اجملتمعية، فيت
وجيتيتود هيتيتذه البنيتيتوك تكيتيتون فييتيته املفاسيتيتد متوقعيتيتة املتحققيتيتة أقيتيتوى ميتيتن دفيتيتع مفاسيتيتد متوهيتيتة، فرمكانييتيتة  -5

أن توفري اإلرضا  للطفل عن طريق املتطوعات أو االستئ ار ليست صعبة، ويف حاذ صعوبتها، ميكيتن 
 احلليب الصناعي هذا النقآ. يسد 

فييتيتيتيته مصيتيتيتيتلحة تتمنيتيتيتيتل يف سيتيتيتيتد حاجيتيتيتيتة هيتيتيتيتؤال  األطفيتيتيتيتاذ، نيتيتيتيتدة ميتيتيتيتن إنشيتيتيتيتا  هيتيتيتيتذه البنيتيتيتيتوك إذا كيتيتيتيتان الفا -6
وانتفيتيتيتاعهم بيتيتيتذلك يف حيتيتيتا م وميتيتيت  م، فاملفاسيتيتيتد املتوقعيتيتيتة أميتيتيتام ذليتيتيتك أعظيتيتيتم كيتيتيتاختالط األنسيتيتيتاب وفسيتيتيتاد 

 اجملتمع، لذا يكون در  املفاسد مقدم على جلب املصاو. 
، فرءيتا مفسيتدة حميتدودة ألءيتا عيتود عليتى الطفيتلتمتوقعيتة عدم جتويز هذه البنوك وإل انها فيه مفسيتدة  -3

خاصيتيتة بيتيته، وترتاجيتيتع أميتيتام املفسيتيتدة األعظيتيتم اليتيت  تعيتيتود عليتيتى اجملتميتيتع بأكمليتيته، وحنيتيتن بيتيتذلك نكيتيتون أميتيتام 
 ضرران، يتطلب األخذ بالدرر االخف املتوقع أمام الدرر األشد. 

عيتيتدم جوازهيتيتا فييتيته عانيتيتدة للطفيتيتل، والقيتيتوذ ب متوقعيتيتة هيتيتذه البنيتيتوك فييتيته مصيتيتلحة صيتيت رى القيتيتوذ بت يتيتويز -2
، وميتيتن املقيتيترر إذا تعارضيتيتت مصيتيتلحتان أخيتيتذ بأعالهيتيتا ألءيتيتا عانيتيتدة عليتيتى اجملتميتيتع بأكمليتيته مصيتيتلحة كيتيتربى

 بتفويت أدناها.
جتويز فتل هذه البنوك نظراث للمصلحة املتحققة للطفل، كان النظر فيها إىل مصيتلحة هيتذا الطفيتل  -11

ت، وهيتيتم بيتيتذلك يقصيتيتدون رفيتيتع الديتيترر عنيتيته، فقيتيتط، وهيتيتو ميتيتا ميكيتيتن حتققهيتيتا بليتيتم املرضيتيتعات أو املتطوعيتيتا
تعود على هذا الطفل وأفراد اجملتميتع  من املمكن أن ال  املتوقعة ولكن   يتم النظر إىل جانب األضرار

ميتيتن ناحييتيتيتة أخيتيتيترى، وهيتيتو ميتيتيتا يعيتيتيت  وفيتيتيتق املقيتيترر ميتيتيتن القواعيتيتيتد أن الديتيتيترر ال ييتيتزاذ بالديتيتيترر، وبالتيتيتيتايل تكيتيتيتون 
 ى مصلحة هذا الطفل اخلاصة.املصلحة العامة ألفراد اجملتمع مقدمة عل
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 الخاتمة
احلمد ا  الذي وفق  إىل إجناز هيتذه الدراسيتة وإمتامهيتا، فبعيتد رحليتة علمييتة طويليتة اسيتت رقت الكنيتري ميتن 

يف  فقيتيته التوقيتيتع وأهييتيته، وعالقتيتيته بالفقيتيته اإلفرتاضيتيتي، التوقيتيتعفقيتيته  بتعرييتيتفا فالبحيتيتث واجلهيتيتد واملشيتيتقة، بيتيتدأ
سيتد اليتذرانع واعتبيتار امليت الت لمث تأصيله ميتن خيتالذ بييتان ت طيتيته ل، الفقه اإلسالمي، وضرورته للمستقب

وبييتيتان رييتيتزات مسيتيتانله وإيديتيتاح ضيتيتوابط الفقييتيته يف واستشيتيتراف املسيتيتتقبل، وإيديتيتاح ضيتيتوابط فقيتيته التوقيتيتع، 
جيتيتيتيتاذ التوقيتيتيتيتع، ودوره يف استشيتيتيتيتراف املسيتيتيتيتتقبل والتخطيتيتيتيتيط ليتيتيتيته، وارتبيتيتيتيتاط هيتيتيتيتذه الفقيتيتيتيته بيتيتيتيتالواقع وضيتيتيتيتوابطه، 

 سأقتصيتيتر فيهيتيتاإىل نتيتيتانج كنيتيترية،  تتوّصيتيتلو ، قييتيتة   يتيتذا الفقيتيته يف القيتيتدو واحليتيتديثهيتيتا بنميتيتاذج تطبيتواختتم
 على أهّم النتانج ال   ا عالقة وطيدة بالّدراسة، وهي كالتايل: 

 النتائج:

، وفقه صحابته، وفقه نبيه  ةمعرب عنه يف كتاب ا  الكرو وسنإن فقه التوقع فقه أصيل،  .1
 .من جا  بعدهم

يف نوعيته، يف إعيتادة النظيتر يف األحكيتام أحد أبيتواب الفقيته اإلسيتالمي اجلدييتد هو  إن فقه التوقع  .2
الفقهييتة اليتيت    تعيتد مناسيتيتبة ملصيتيتاو واحتياجيتات العبيتيتاد والت ييتيتريات والتطيتورات الزمانييتيتة واملكانييتيتة 

 يف إطار ما أقره الشر  احلنيف.
واملقاصيتد  والواقيتع املوازنيتاتلسد الذرانع واعتبار امل ذ وفقه األولوييتات و  -فقه التوقع –ت طيته   .3

 الشرعية.
إن فقيتيته التوقيتيتع   يفيتيترد بشيتيتكل مسيتيتتقل، و  يعيتيترب عنيتيته بشيتيتكل صيتيتريل، ولكيتيتن ورد يف األقديتيتية   .1

 .كاالستحسان واملصاو املرسلةواملسانل الفقهية قدمياث، وعرب عنه مبسميات أخرى  
جوانيتيتيتيتب معينيتيتيتيتة،  إن فقيتيتيتيته التوقيتيتيتيتع فقيتيتيتيته خمتليتيتيتيتف عيتيتيتيتن الفقيتيتيتيته االفرتاضيتيتيتيتي، اليتيتيتيتذي قيتيتيتيتد يتشيتيتيتيتاركان يف   .5

يف بعيتيتيتض وخيتلفيتيتان  وارتباطهميتيتا بفقيتيته املقاصيتيتد واملوازنيتيتات، كيتيتافرتاض املسيتيتانل والصيتيتور للمسيتيتألة
ويعاش الواقع فقط، االف الفقه االفرتاضي الذي من املمكن : فقه الّتوّقع يهتّم اجلوانب، منها

وخيتلفيتان أيديتاث  ميتن حميتض اخلييتاذ،وإّ يتا أن يكون افرتاض صوره ملسيتانل ليتيق  يتا عالقيتة بيتالواقع 
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تبيتيتيتاط فقيتيتيته التوقيتيتيتع بفقيتيتيته الواقيتيتيتع، كيتيتيتذلك خيتليتيتيتف فقيتيتيته التوقيتيتيتع عيتيتيتن الفقيتيتيته االفرتاضيتيتيتي يف تتبعيتيتيته ار يف 
 .األحكاملءاار املستقبلية للنازلة أو املسألة ومراعاة م الت التطبيق يف إنزاذ 

الشيتيترعية، يف اإلمليتيتام بالقواعيتيتد  اث خاصيتيت بيتيته تيتيتأهيالث  ن هيتيتذا الفقيتيته فقيتيته دقييتيتق يسيتيتتلزم ميتيتن املهتميتيتًإ  .6
حيتيتا ميكيتيتن اخليتيتروج بروييتيتة سيتيتديدة وحكيتيتم  ومعرفتهيتيتاطيتيتال  عليتيتى العليتيتوم اإلنسيتيتانية إضيتيتافة إىل اال
 شرعي راشد.

إن فقيتيتيتيته التوقيتيتيتيتع يتشيتيتيتيتارك  يف حتقييتيتيتيتق أهيتيتيتيتداف دعيتيتيتيتوات االجتهيتيتيتيتاد يف إعيتيتيتيتادة الت دييتيتيتيتد يف الفقيتيتيتيته   .3
 وأحكاميتيتيتيته، يف النظيتيتيتيتر يف املناطيتيتيتيتات القدمييتيتيتيتة لةحكيتيتيتيتام، وفهيتيتيتيتم عللهيتيتيتيتا وميتيتيتيتدى تناسيتيتيتيتبها ميتيتيتيتع ميتيتيتيتا

األحكيتيتيتام اليتيتيتذي ميتيتيتن  وتيتيتيتأخريسيتيتيتت د، وفهمهيتيتيتا بشيتيتيتكل صيتيتيتحيل، وكيتيتيتذلك البعيتيتيتد عيتيتيتن التقلييتيتيتد، 
املمكن أن يرتتب علييته خليتق فيتراغ فقهيتي ميتا بيتً احتياجيتات العبيتاد وعيتدم وجيتود أحكيتام فقهييتة 

 ت طيها.
مبراجعيتيتة أدوات تولييتيتد األحكيتيتام واالجتهيتيتاد  ؛إن فقيتيته التوقيتيتع يعييتيتد التواصيتيتل بيتيتً الواقيتيتع واألحكيتيتام .2

قيتيترا ة جدييتيتدة للكلييتيتات واليتيتربط بينهيتيتا وبيتيتً اجلزنييتيتات اليتيت  تكيتيتون يف حاجيتيتة لإلحليتيتاق املعطليتيتة، ب
 بكلي.

الت يتيتيتيتريات وبيتيتيتً  ،ملسيتيتيترية احلييتيتيتيتاةوالقانونييتيتيتيتة  ،إن فقيتيتيته التوقيتيتيتع يعييتيتيتيتد النسيتيتيتق بيتيتيتيتً املنظوميتيتيتة التعبدييتيتيتة .9
وخمتليتف مظاهرهيتا سيتوا  يف القديتايا السياسيتية واالقتصيتادية  ،والتطورات ا انلة يف شا اجملاالت

 الجتماعية واملالية، والعالقات الدولية. وا
إن فقه التوقع يساعد يف إجياد معايري دفيتف ميتن أوجيته اإلخيتتالف، بتحقييتق منيتاط كليتي العيتدذ  .11

 واإلحسان.
ورقيتي األميتة اإلسيتالمية يف إعيتادة تصيتحيل مسيتارها وتقيتدمها كميتا  زدهار اإن فقه التوقع مرتبط ب  .11

واحتيتوا  متطلباتيته وفهيتم مشيتكالته،  ،اضيتر وواقعيتهكانت، باالستفادة من إرث املاضي ودراسيتة احل
 حا ميكن الوصوذ هبا إىل مستقبل راشد  ا.



 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
223 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

 :التوصيات
 ،ضيتيترورة املوانميتيتة بيتيتً نصيتيتوص ومقاصيتيتد األحكيتيتام الشيتيترعية، ومراعيتيتاة متطلبيتيتات الواقيتيتع وعناصيتيتيتره  -1

ة اةققة برجرا  الدراسات املوضوعية لواقع اجملتمعات اإلنسانية وحتقيق مناطات األحكام الشرعي
 ملتطلبافا. 

يف عقيتيتيتيتيتد النيتيتيتيتيتدوات واليتيتيتيتيتدورات اليتيتيتيتيت  تطيتيتيتيتيترح أفكيتيتيتيتيتار تكنييتيتيتيتيتف اجلهيتيتيتيتيتود الفقهييتيتيتيتيتة واجلهيتيتيتيتيتات املعنييتيتيتيتيتة   -2
 حتفيز اجلهود يف هذا امليدان.ومساهات فقهية تساعد على 

 ميتيتن هبيتيتماخليتيتروج االهتميتيتام بالبيتيتاحنً واجملتهيتيتدين ورفيتيتع مسيتيتتوى تلقيتيتيهم للعليتيتوم الشيتيترعية، و ضيتيترورة   -3
الذي ينحصر يف جانب اإلملام بالعلوم الشرعية فقط، إىل التعرف  هلصورة الفقي اإلطار التلقيدي

، ريتيتيتا يسيتيتيتاعد ...سياسيتيتيتية أو طبييتيتيتة أو  تكانيتيتيتأعليتيتيتى العليتيتيتوم اإلنسيتيتيتانية يف خمتليتيتيتف اجمليتيتيتاالت سيتيتيتوا  
 ة.املست دّ املنّزذ على املسانل الفقيه على سعة فهمه وعمق إدراكه للحكم 

بأهيتيتيتل اخليتيتيتربة يف الواقيتيتيتع عليتيتيتى خمتليتيتيتف املسيتيتيتتويات، كالسياسيتيتيتيً  اسيتيتيتتعانة اجلهيتيتيتات الفقهييتيتيتة املعنييتيتيتة  -1
والقيتيتيتيتانونيً، وتكيتيتيتيتوين قاعيتيتيتيتدة رأي ميتيتيتيتن أهيتيتيتيتل اليتيتيتيتدين والقيتيتيتيتانون والسياسيتيتيتيتة وبقييتيتيتيتة التخصصيتيتيتيتات يف 

 للخروج بروية شرعية حلكم مستقبلي راشد. ؛مواجهة النوازذ واملست دات
هيتيتيتي، لكنيتيتيترة تنيتيتيتااره يف املصيتيتيتادر أهييتيتيتة تقيتيتيتدو املزييتيتيتد ميتيتيتن املؤلفيتيتيتات والبحيتيتيتوث يف هيتيتيتذا البيتيتيتاب الفق  -5

لكونه مرتبطاث مبتطلبات ععها ودراستها، ألهية هذا النو  من الفقه و الفقهية ومؤلفات الفقها ، 
واليتذي يتطليتب النظيتر إىل املاضيتي لالسيتتفادة ميتن عيتربه، ودراسيتة  ،هذا العصر وهو التقدم والتطور

ر مالحمه، وهو ما حيققه هذا النو  من احلاضر لفهم واقعه، حا ميكن العبور إىل املستقبل وتصو 
 الفقه.
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 فهرس اآليات
 الصفحة اآلية        الرقم

 البقرةسورة 
 32 ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 1
 31 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 2
 29  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  3
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  1

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ی ی یىئ 

192 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  5

 ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

219 

 سورة آل عمراع
 39 پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 6
 129 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 3
 193 ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 2

 المائدةسورة 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  2

 ۈ ۈ ٴۇ ۋ
92 

 191 ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 9
 األنعام سورة

 62  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 11
 31 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 11
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 139 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 12
 152 ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 13
 161 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 11
 213 ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   15

 التوبةسورة 
 22   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  16

 يونسسورة 
 11  ى ى ائ ائ ەئ ې ې ې ې    13
 32  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 12

 يوسفسورة 
 16 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  19
 131  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 21
 131 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 21

 الحجرسورة 
 165 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 22
 211  ڈ ڈ ژ 23

 النحلسورة 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  21

 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

31 

 165  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 25
 اإلسراءسورة 

 13 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 26
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 159 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 23
 الكهفسورة 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    22

 ڻ ڻ
112 

 131 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 29
 األنبياءسورة  

 133  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   31
 النورسورة  

 62 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 31
 61 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 32
 35 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 33
  النملسورة  
  139  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 31
  الرومسورة  
 ب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 35
  لسورة  
 25 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 36
  الزمرسورة  
 95 ہ ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ 33
 93 ھ ھ ھ ہ ھ 32
 93 ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 39
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 الجاثيةسورة 
 32 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 11
  سورة الحجرات 
 62 ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 11
   المجادلةسورة  
 11 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ    12
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  13

 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
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  الحشرسورة  
 15 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  11
 131 ۅ ۉ ۉ 15
  الضحىسورة  
 11  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 16
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 فهرس األحاديث
 الصفحة الحديث        الرقم

 23  ما أءر الدم وذكر اسم ا  فكلوه، ما   يكن سن وال ظفر 1
 21  لتمامسعوا وأطيعوا، فر ا عليهم ما محلوا، وعليكم ما مح  2
 25 ال ينفك املسملون وفيهم إذ هي نزلتال تع لوا بالبلية قبل نزو ا،    3
 32  أ  تري أنَّ قومك ملا بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم   1
 39 إي أريد التزويج، ولوددت أنه تيسر يل امرأة صاحلة  5
 11 بنت اعلبة تبارك الذي وسع مسعه كل شي ، إي ألمسع كالم خولة  6
 16  إي خشيت أن تكتب عليكم صالة الليل   3
 13    إي أخشى أن يطوذ عليك الزمان، وأن متل، اقرأ به يف كل شهر 2
ال تربحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فال تربحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فال  9

    تعينونا
13 

 12  اإذا بويع خلليفتً فاقتلوا اآلخر منهم   11
قلت: فالشطر؟ قاذ: ال، قلت: النلث، قاذ: النلث والنلث كنري،إنك أن    11

  تد  وراتك أغنيا  خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يف أيديهم
12 

 63 ال يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه    12
 61 ال خيلون رجل بامرأة، وال تسافرن امرأة إال ومعها حمرم    13
 62 أبصروها فرن جا ت به أدعج عظيم اآلليتً فال أراه إال صدق عليها    11
 31  احلالذ بً واحلرام بً وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه يف اإلمث 15
 91 ال تزرموه! مث دعا بدلو من ما  فصب عليه    16
 91  ليق الكذاب الذي يصلل بً الناس ويقوذ خرياث وينمي خرياث؛   13
 كان الطالق النالث على عهد رسوذ ا   12

 وأيب بكر وسنتً من خالفة عمر 

93 
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 95 أقربكم م  جلساث يوم القيامة أال أخربكم بأحبكم إيل و  19
 93 ما راه املسلمون فهو عند ا  حسن 21
 22 ال تفعل، بع اجلمع بالدراهم، مث ابتع بالدراهم جنيبا، أكل متر خيرب هكذا   21
 93  له آفرخَّ  للصانم، املباشرة عن  الن، سأذ رجالث  أن 22
 116  إنه عاش الناس قبله وجرهبم 23
 132 هو الطهور ماوه احلل ميتته    21
يا أبا ذر إي أراك ضعيفاث وإي أحب لك ما أحب لنفسي ال تأمرن على    25

 أانً وال تولً ماذ يتيم 
132 

 152 أنه كان يقتل أصحابه ال يتحدث الناس   26
 153 الولد للفراش، وللعاهر احل ر    23
أن يبيع بعدكم على بيع بعض  وال خيطب الرجل على خطبه  ءى الن،  22

 أخيه 

159 

 135 خري قلوب العباد إن ا  نظر يف قلوب العباد، فوجد قلب حممد  29
 133 للصانم املباشرة عن  الن، سأذ رجالث  أن 31
 126 قتلوه قتلهم ا ، أ  يكن شفا  العّي السؤاذ    31
 193 إن الشيطان جيري من ابن ادم جرى الدم 32
 219  الرضاعة حترم ما حترم الوالدة   33
 221 إ ا الرضاعة من اجملاعة 31
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 فهرس المراجع
   المرجع       الرقم

 المراجع العربية:
، د.ط، دار ، أســد الغابــةبيتيتن أيب الكيتيترم حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد أبيتيتو احلسيتيتن عليتيتيابيتيتن األايتيتري،  1

 هيت.1119الفكر بريوت، 
، حتقيق: علي حمميتد الب يتاوي، أحكام القرآعابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد ا ،  2

 هيت.1112بريوت، لبنان،  -دار اجليل
ق: ، حتقييتالممتـع فـي شـرح المقنـعابن املن ي، زيد الدين املن ي بن عنميتان أسيتعد،  3

 هيت.1121، مكتبة األسدي، 3عبد امللك بن عبد ا  بن دهيش، ط
ـــرابيتيتيتن الن يتيتيتار، أبيتيتيتو البقيتيتيتا  حمميتيتيتد بيتيتيتن أمحيتيتيتد بيتيتيتن عبيتيتيتد العزييتيتيتز،  1 ، شـــرح الكوكـــب المني

  هيت.1112، مكتبة العبيكان، 2بتحقيق: حممد الزحيلي ونزيه محاد، ط
مام أحمد بن المدال إلى مذهب اإل، عبد القادر بن أمحد بن مصطفىابن بدران،  5

، مؤسسيتيتة الرسيتيتالة، بيتيتريوت، 2، حتقييتيتق: د. عبيتيتد ا  بيتيتن عبيتيتد اةسيتيتن الرتكيتيتي، طحنبــل
 هيت.1111

شــرح صـحيح البخــاري البــن ، ابيتن بطيتاذ أبيتيتو احلسيتن عليتيتي بيتن خليتيتف بيتن عبيتيتد املليتك 6
  هيت.1123الرياض،  -، مكتبة الرشد2، بتحقيق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم، طبطال

مجمــوع لعبيتيتاس، أمحيتيتد بيتيتن عبيتيتد احلليتيتيم بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم بيتيتن عبيتيتد ا ، ابيتيتن تيمييتيتة، أبيتيتو ا 3
 هيت.1116، د.ط، جمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، الفتاو 

، الفتــاو  الكبــر  ابيتيتن تيمييتيتة، أبيتيتو العبيتيتاس، أمحيتيتد بيتيتن عبيتيتد احلليتيتيم بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم،  2
 هيت،1112، دار الكتب العلمية، 1ط

بيــاع الــدليل علــى بيتيتن عبيتيتد احلليتيتيم بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم،  ابيتيتن تيمييتيتة، أبيتيتو العبيتيتاس، أمحيتيتد 9
، مكتبيتة لينيتا للنشيتر والتوزييتع، 2، حتقيق: فيحان بيتن شيتايل املطيتريي، طبطالع التحليل



 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
231 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

 السعودية. 
اإلصـــابة فـــي تمييـــز أبيتيتيتو الفديتيتيتل أمحيتيتيتد بيتيتيتن عليتيتيتي بيتيتيتن حمميتيتيتد بيتيتيتن أمحيتيتيتد، ابيتيتيتن ح يتيتيتر،  11

 هيت.1112، ، دار اجليل1ط بتحقيق: علي حممد الب اوي، ،الصحابة
فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح  حمميتيتيتد، بيتيتيتن عليتيتيتي بيتيتيتن أمحيتيتيتد اليتيتيتدين ابيتيتيتن ح يتيتيتر، شيتيتيتهاب 11

، بتحقيق: عبد العزيز بن عبيتد ا  بيتن بيتاز وحميتب اليتدين اخلطييتب، د.ط، دار البخاري
 الفكر، د.ت.

 –، د.ط، دار الفكيتر المحلـى باآلثـار، أبيتو حمميتد عليتي بيتن أمحيتد بيتن سيتعيدابن حزم،  12
  بريوت، د.ت.

، األحكـــام فـــي أصـــول األحكـــام، أبيتيتيتو حمميتيتيتد، عليتيتيتي بيتيتيتن أمحيتيتيتد بيتيتيتن سيتيتيتعيد، ابيتيتيتن حيتيتيتزم 13
 بتحقيق: الشيخ أمحد حممد شاكر، د.ط، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، د.ت. 

، حتقييتيتق: خلييتيتيتل تــاريخ ابـــن الــدوع، عبيتيتد اليتيتيترمحن بيتيتن حمميتيتد بيتيتن حمميتيتيتدابيتيتن خليتيتدون،  11
 هيت.1112، دار الفكر، بريوت، 2شحادة، ط

وفيــات األعيــاع  ،عبيتيتاس مشيتيتق اليتيتدين أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتد بيتيتن أيب بكيتيترأبيتيتو الابيتيتن خلكيتيتان،  15
 م.1911بريوت،  -، حتقيق: إحسان عباس، د.ط، دار صادروأنباء أبناء الزماع

 د.ط، د.ت. يل طبقات الحنابلة،  ،أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحدابن رجب،  16
، دار املعرفة 1ط، كمجامع العلوم والح أبو الفرج، عبد الرمحن بن أمحد، ابن رجب، 13

 هيت.1112بريوت،  –
، بتحقييتق: عبيتد المحكم والمحيط األعظم ابن سيده، ابو احلسن علي بن إمساعيل، 12

 م.  2111بريوت، -احلميد هنداوي،د.ط، دار الكتب العلمية
، تـار علـى الـدر المختـارحرد المابن عابيتدين، حمميتد أميتً بيتن عميتر بيتن عبيتد العزييتز،  19

 هيت. 1121للطباعة والنشر والتوزيع،  ، دار الفكر1ط 
مجمـــوع رســـائل ابـــن عابـــدين،  ،حمميتيتيتد أميتيتيتً بيتيتيتن عميتيتيتر بيتيتيتن عبيتيتيتد العزييتيتيتزابيتيتيتن عابيتيتيتدين،  21

 د.ط،د.ت. 
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، بتحقييتيتيتق: حمميتيتيتد الطيتيتيتاهر مقاصـــد الشـــريعة اإلســـالميةابيتيتيتن عاشيتيتيتور، حمميتيتيتد الطيتيتيتاهر،  21
 ، مكتبة البصانر لإلنتاج العلمي.1امليساوي، ط

، بتحقييتيتيتق: حمميتيتيتد الطيتيتيتاهر مقاصـــد الشـــريعة اإلســـالميةطيتيتيتاهر، ابيتيتيتن عاشيتيتيتور، حمميتيتيتد ال 22
 ، مكتبة البصانر لإلنتاج العلمي.1امليساوي، ط

، بتحقييتيتق: مصيتيتطفى بيتيتن أمحيتيتد التمهيــدابيتيتن عبيتيتد اليتيترب، أبيتيتو عميتيتر يوسيتيتف بيتيتن عبيتيتد ا ،  23
 –العلوي، حممد عبد الكبري البكري، د.ط، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسيتالمية 

 هيت. 1323امل رب، 
بتحقيق: عبد معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أبو احلسً أمحد بن فارس بن زكريا،  21

 هيت. 1123السالم حممد هارون، طبعة احتاد الكتاب العرب، 
، حتقيق: د. طبقات الشافعية، أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر، ابن قاضي شهبة 25

 ه.1113بريوت،  –، عا  الكتب 1احلافظ عبد العليم خان، ط
، عبيتد اليترمحن بيتن حمميتد بيتن أمحيتد، و عبيتد ا  بيتن أمحيتد بيتن حمميتدابن قدامة، أبو حمميتد،  26

، مطبعيتة املنيتار ومكتبتهيتا، 2حتقييتق: حمميتد رشيتيد رضيتا، ط، المغني مع الشرح الكبيـر
 هيت.1313

، بتحقييتيتق: اليتيتدكتور عبيتيتد روضــة الناضــرابيتيتن قداميتيتة، موفيتيتق اليتيتدين، عبيتيتد ا  بيتيتن أمحيتيتد،  23
 هيت.1399، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، 2زيز عبد الرمحن السعيد، طالع

، د.ط، مكتبيتة المغنـي، ابن قدامه، أبو حممد موفق الدين عبيتد ا  بيتن أمحيتد بيتن حمميتد 22
 هيت.1322القاهرة، د.ت، 

، بيتاب: إعالم الموقعين عن رب العالمينحممد بن أيب بكر أيوب،  ابن قيم اجلوزية، 29
وز للمف  تتبع احليل اةرمة، حتقيق: طه عبد اليتر وف سيتعد، دار اجلييتل، بيتريوت، ال جي

 .م1933
، عــدة الصــابرين و ايــرة الشــاكرينابيتيتن قيتيتيم اجلوزييتيتة، حمميتيتد بيتيتن أيب بكيتيتر بيتيتن أييتيتوب،  31

 هيت. 1119، دار ابن كنري، دمشق، بريوت، 3ط
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بتحقييتيتق: حمميتيتد ، نمــدارج الســالكي ،حمميتيتد بيتيتن أيب بكيتيتر بيتيتن أييتيتوب ابيتيتن قيتيتيم اجلوزييتيتة، 31
 .هيت1393بريوت،  –، دار الكتاب العريب 2حامد الفقي، ط

ــة والنهايــةابيتيتن كنيتيتري، أبيتيتو الفيتيتدا  إمساعييتيتل بيتيتن عميتيتر بيتيتن كنيتيتري القرشيتيتي،  32 ، حتقييتيتق: البداي
 هيت.1112، دار إحيا  الرتاث العريب، 1علي شريي، ط

بتحقييتيتيتق: حمميتيتيتد  ،تفســـير القـــرآع العظـــيمابيتيتيتن كنيتيتيتري، أبيتيتيتو الفيتيتيتدا  إمساعييتيتيتل بيتيتيتن عميتيتيتر،  33
 هيت.1119بريوت،  -، دار الكتب العلمية1حسً مشق الدين،ط

، بتحقييتيتق: شيتيتعيب ســنن ابــن ماجــهابيتيتن ماجيتيته، أبيتيتو عبيتيتد ا  حمميتيتد بيتيتن يزييتيتد القيتيتزوي ،  31
، دار 1عبد اللطيف حرز ا ، ط –حممد كامل قره بللي  –عادذ مرشد  –األرنؤوط 

  هيت.1131الرسالة العلمية، 
مختصـــر تـــاريخ دمشـــق البـــن ، أبيتيتيتو الفديتيتيتل، حمميتيتيتد بيتيتيتن مكيتيتيترم بيتيتيتن عليتيتيتي، ابيتيتيتن منظيتيتيتور 35

، دار 1، بتحقييتق: روحييتة النحيتاس، رييتاض عبيتد احلمييتد ميتراد، حمميتد مطييتع، طعساكر
 هيت.1112الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، 

بيتريوت،  -، دار صيتادر1، طلسـاع العـربابن منظور، أبو الفدل، حمميتد بيتن مكيترم،  36
 د.ت.

، دار الكتيتيتيتب 1، طاألشـــباه والنظـــائر، زييتيتيتن اليتيتيتدين بيتيتيتن إبيتيتيتراهيم بيتيتيتن حمميتيتيتد ابيتيتيتن جنيتيتيتيم، 33
 هيت.1119بريوت،  –العلمية 

، د.ط، البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق ،زين الدين بن إبراهيم بيتن حمميتدابن جنيم،  32
 دار الكتاب اإلسالمي، د.ت.

إلـى ألفيـة  أوضـح المسـالكابن هشام، أبو حممد عاذ اليتدين بيتن يوسيتف بيتن أمحيتد،  39
    م.1939بريوت،  -، دار اجليل5، طابن مالك

، د.ط، دار إصــــالح الفكـــر الفقهــــي، رؤيـــة معاصــــرةأبيتيتيتو أماميتيتيته، نيتيتيتيتوار بيتيتيتن الشيتيتيتلي،  11
 ه.1132السالم، القاهرة، 

، بتحقييتيتيتق: شيتيتيتعيب ســـنن أبـــي داود، سيتيتيتليمان بيتيتيتن األشيتيتيتعث بيتيتيتن إسيتيتيتحاقأبيتيتيتو داود:  11
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    هيت. 1131لرسالة العاملية، ، دار ا1األرنؤوط، حممد كامل قره بللي، ط
وآراؤه  -مالـــك حياتـــه وعصـــرهأمحيتيتيتد،  بيتيتيتن مصيتيتيتطفى بيتيتيتن أمحيتيتيتد أبيتيتيتو زهيتيتيترة، حمميتيتيتد بيتيتيتن 12

 م.1952، دار الفكر العريب، 2، طالفقهية
، دار 1، طبين أقوال األطبـاء وآراء الفقهـاء -التلقيح الصناعيأمحد لطفي أمحد،  13

 م.2116الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
دار إحييتا  اليترتاث العيتريب  ،1ط، تهـذيب اللغـة ،حممد بن أمحدزهري، أبو منصور، األ 11

 م.2111بريوت،  –
، نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــولاإلسيتيتنوي، عبيتيتد اليتيترحيم بيتيتن احلسيتيتن بيتيتن عليتيتي،  15

 هيت. 1121لبنان،  -بريوت-، دار الكتب العلمية1ط
، مسند اإلمام أحمد بـن حنبـل، اإلمام أمحد، ابن حنبل، أبو عبد ا  أمحد بن حممد 16

 هيت. 1121، مؤسسة الرسالة، 1عادذ مرشد واخرون، ط -بتحقيق: شعيب األرنؤوط
 –، بتحقيق: بشار عواد معيتروف موطأ اإلمام مالكاإلمام مالك بن أنق بن مالك،  13

 هيت.1112حممود خليل، ط بدون، مؤسسة الرسالة، 
، دار الكتيتب العلمييتة، اجلزييتة، بيتاب مدونـةال، بيتن ماليتك ، مالك بيتن أنيتقاإلمام مالك 12

 هيت. 1115، 1ط
بيتيتاب: طاعيتيتة األميتيترا   ،صــحيح مســلماإلميتيتام مسيتيتلم، أبيتيتو احلسيتيتن، مسيتيتلم بيتيتن احل يتيتاج،  19

 -بتحقييتيتيتيتق: حمميتيتيتيتد فيتيتيتيتؤاد عبيتيتيتيتد البيتيتيتيتاقي، د.ط، دار إحييتيتيتيتا  اليتيتيتيترتاث العيتيتيتيتريب وإن منعيتيتيتيتوا..،
 .بريوت، د.ت

ــــي الفكــــر اإلســــالمأماميتيتيتيته، عيتيتيتيتدنان حمميتيتيتيتد،  51 ، دار ابيتيتيتيتن اجليتيتيتيتوزي، 1، طيالتجديــــد ف
 هيت. 1121

، أبيتيتيتيتو احلسيتيتيتيتن سيتيتيتيتيد اليتيتيتيتدين عليتيتيتيتي بيتيتيتيتن أيب عليتيتيتيتي بيتيتيتيتن حمميتيتيتيتد بيتيتيتيتن سيتيتيتيتا  النعليتيتيتيت،اآلميتيتيتيتدي،  51
بتحقييتيتيتيتيتق: عبيتيتيتيتيتد اليتيتيتيتيترزاق عفيفيتيتيتيتيتي، د.ط، املكتيتيتيتيتيتب اإلحكـــــام فـــــي أصـــــول األحكـــــام، 

 لبنان، د.ت.-اإلسالمي، بريوت
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محــيط فــي البحــر ال،حمميتيتد بيتيتن يوسيتيتف بيتيتن عليتيتي بيتيتن يوسيتيتف، أبيتيتو حييتيتان، األندلسيتيتي  52
 .هيت1121، حتقيق: صدقي حممد عيل، دار الفكر، بريوت، ط، التفسير

 هيت.1121، 1ط،المصطلح األصولي عند الشاطبياألنصاري، فريد،  53
، معهيتيتيتيتد الدراسيتيتيتيتيتات 1ط،المصـــــطلح األصـــــولي عنــــد الشـــــاطبياألنصيتيتيتيتاري، فرييتيتيتيتد،  51

 هيت.1121األصولية واملعهد العايل للفكر اإلسالمي، 
، بيتاب: إذا أصيتاب قيتوم صحيح البخـاري ،حممد بن إمساعيلأبو عبد ا ،  البخاري،  55

، دار طيتيتيتوق 1بتحقييتيتيتق: حمميتيتيتد زهيتيتيتري بيتيتيتن ناصيتيتيتر الناصيتيتيتر، ط غنيميتيتيتة، فيتيتيتذبل بعديتيتيتهم..،
 .هيت1122الن اة، 

 -، مطبعيتة الرحييتاي1، طسـد الـذرائع فـي الشـريعة اإلسـالميةالربهاي، حممد هشيتام،  56
 هيت. 1116بريوت، 

الجـوهرة فـي نسـب النبـي وأصـحابه  ،بن أيب بكر االنصاري التلمسيتاي حممدالربي،  53
 د.ط، د.ت.، العشرة

، شــرح أصــول البــزدويكشــف األســرار ، عبيتيتد العزييتيتز بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتد،البيتيتزدوي 52
 هيت.1112، 1حتقيق: عبد ا  حممود حممد عمر،دار الكتب العلمية، بريوت، ط

، رسيتالة ماجسيتتري، د.ط، ب فـي التشـريعمـنهج عمـر بـن الخطـابلتاجي، د. حممد،  59
 .م1931دار الفكر العريب، 

، علييته االاتيـار لتعليـل المختـار، عبد ا  بن حممود بن ميتودود أبو الفدلالبلدحي،  61
 هيت. 1356القاهرة،  -تعليقات للشيخ حممود أبو دقيقة، د.ط، مطبعة احلل،

،د.ط، قنـاع عـن مـتن اإلقنـاعكشـاف ال،منصور بن يونق بيتن صيتالح اليتدين، البهو  61
 دار الكتب العلمية، د.ت.

، تربيــــة ملكــــة االجتهــــاد مــــن اــــالل بدايــــة المجتهــــد البــــن رشــــدبوليتيتيتيتوز، حمميتيتيتيتد،  62
 .  2113-2116د.ط،رسالة دكتوراه، 

، بتحقييتيتق: الســنن الكبــر  للبيهقــيالبيهقيتيتي، أمحيتيتد بيتيتن احلسيتيتً بيتيتن عليتيتي بيتيتن موسيتيتى،  63
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 هيت.1121بريوت،  -تب العلمية، دار الك3حممد عبد القادر عطا، ط
 ،البهجــة فــي شــرح التحفــة  ،احلسيتيتن عليتيتي بيتيتن عبيتيتد السيتيتالم بيتيتن عليتيتي وأبيتيتالتسيتيتويل،  61

بيتيتيتيتريوت،  -، دار الكتيتيتيتيتب العلمييتيتيتيتة، لبنيتيتيتيتان1بتحقييتيتيتيتق: حمميتيتيتيتد عبيتيتيتيتد القيتيتيتيتادر شيتيتيتيتاهً، ط
 ه.1112

، ط.د، مكتبيتة شرح التلويح علـى التوضـيحالتفتازاي، سعد الدين مسعود بن عمر،  65
 صر، ت.د.صبيل مب

الفكـــر الســـامي فـــي تـــاريخ الفقـــه ، حمميتيتيتد بيتيتيتن احلسيتيتيتن بيتيتيتن العيتيتيتريّب بيتيتيتن حمميتيتيتدالنعيتيتيتال،،  66
  .هيت1116لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوت1، طاإلسالمي

بتحقييتيتيتق: أمحيتيتيتد عبيتيتيتد  ،الصـــحاح فـــي اللغـــةإمساعييتيتيتل بيتيتيتن محيتيتيتاد، أبيتيتيتو نصيتيتيتر، اجليتيتيتوهري،  63
  .هيت1113، وتبري  -دار العلم للماليً  ،1ال فور عطار، ط

، بتحقييتق: صيتالح بيتن البرهـاع ،أبو املعايل عبد امللك بن عبد ا  بن يوسيتفاجلوي ،  62
 هيت.1112بريوت،  –، دار الكتب العلمية 1حممد عويدة، ط

غيـــاث األمـــم فـــي التيـــاث اجليتيتيتوي ، عبيتيتيتد املليتيتيتك بيتيتيتن عبيتيتيتد ا  بيتيتيتن يوسيتيتيتف بيتيتيتن حمميتيتيتد،  69
، 2ظيتيم اليتديب، مكتبيتة إميتام احليترمً، ط، بيتاب صيتفات املفيت ، حتقييتق: عبيتد العالظلم

 هيت.1111
غمـز عيـوع البصـائر فـي شـرح األشـباه  مكيتي،أمحد بن حممد احلموي، أبو العباس،  31

 هيت. 1115، دار الكتب العلمية، 1، طوالنظائر
، دار صيتيتادر 2، طمعجـم البلـداعاحلميتوي، أبيتو عبيتد ا  ييتاقوت بيتن عبيتيتد ا  الروميتي،  31

  م.1995بريوت،  –
، رفـع الحـرج فـي الشـريعة اإلسـالمية ضـوابطه وتطبيقاتـه محيد، صاو بن عبيتد ا ، 32

 هيت.   1111رسالة دكتوراه، 
، اعتالل القلوب، حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر ،أبو بكر، اخلرانطي  33

، الناشيتر: نيتزار مصيتطفى 2باب: ذكر أميتاي أهيتل ا يتوى، حتقييتق: محيتدي اليتدمرداش، ط
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 هيت. 1121كة املكرمة، م -الباز
 –، د.ط، دار الفكيتيتيتر للطباعيتيتيتة شـــرح مختصـــر اليـــلاخلرشيتيتيتي، حمميتيتيتد بيتيتيتن عبيتيتيتد ا ،  31

 بريوت، د.ت.  
، بتحقييتيتق: الفقيــه والمتفقــهاخلطييتيتب الب يتيتدادي، أبيتيتو بكيتيتر أمحيتيتد بيتيتن عليتيتي بيتيتن اابيتيتت،  35

 هيت. 1113السعودية،  -عادذ بن يوسف العزازي، د.ط، دار ابن اجلوزي
، ســـنن الـــدارمي، أبيتيتيتو حمميتيتيتد عبيتيتيتد ا  بيتيتيتن عبيتيتيتد اليتيتيترمحن بيتيتيتن الفديتيتيتل بيتيتيتن هَبيتيتيتراماليتيتيتدارمي،  36

السيتيتيتعودية،  -، دار امل يتيتيت  للنشيتيتيتر والتوزييتيتيتع1بتحقييتيتيتق: حسيتيتيتً سيتيتيتليم أسيتيتيتد اليتيتيتداراي، ط
 هيت.1112

ــة فــي الفقــه اإلســالمياليتيتدري ، حمميتيتد فتحيتيتي،  33 ، مؤسسيتيتة الرسيتيتالة 2، طبحــوث مقارن
 هيت.1129ناشرون، 

، بتحقييتق: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـرأمحد بن عرفة، الدسوقي، حممد بن  32
 بريوت، د.ت. –حممد عليش، د.ط، دار الفكر 

، بتحقييتق: سيتيد سيتابق، د.ط، دار حجـة ا  البالغـةالدهلوي، امحد بن عبد اليترحيم،  39
 الكتب احلدينة، القاهرة. 

، ي تغييـر األحكـاممـآالت األفعـال وأثرهـا فـالذهب، حسً بن سيتا  بيتن عبيتد ا ،  21
 م.1991د.ط، رسالة ماجستري، 

، بتحقييتيتيتق: ســـير أعـــالم النـــبالء ،مشيتيتيتق اليتيتيتدين أبيتيتيتو عبيتيتيتد ا  حمميتيتيتد بيتيتيتن أمحيتيتيتداليتيتيتذه،،  21
، مؤسسيتيتيتيتيتة الرسيتيتيتيتيتالة، 3،طجموعيتيتيتيتيتة ميتيتيتيتيتن اةققيتيتيتيتيتً برشيتيتيتيتيتراف الشيتيتيتيتيتيخ شيتيتيتيتيتعيب األرنيتيتيتيتيتاووط

 هيت.1115
: حمميتود خيتيتاطر، ، حتقييتيتقمختـار الصــحاحاليترازي، حمميتد بيتيتن أيب بكيتر بيتيتن عبيتد القيتيتادر،  22

 .ه1115. ط1/311بريوت، -مكتبة لبنان ناشرون
، ميتيتادة رتيتيتق، تــاج العــروسالزبييتيتدي، أبيتيتو الفيتيتيض حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد بيتيتن اليتيترزاق احلسيتيتي ،  23

 د.ط، دار ا داية، د.ت.



 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
232 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

، دار الفكيتر للطباعيتة والتوزييتع 1، طأصول الفقه اإلسالمي، حممد مصيتطفىالزحيلي،  21
 هيت.1116والنشر، دمشق، 

، 1، طالقواعد الفقهية وتطبيقاتهـا فـي المـذاهب األربعـةالزحيلي، حممد مصيتطفى،  25
 هيت.1123دار الفكر، دمشق، 

 هيت.   1112دمشق،  –، دار القلم 1،طالمدال الفقهي العامالزرقا، مصطفى أمحد،  26
، البحر المحـيط فـي أصـول الفقـه، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد ا الزركشي،  23

    هيت.1121بريوت،  -حقيق: د. حممد حممد تامر، د. ط، دار الكتب العلميةبت
، وزارة األوقيتاف 2طالمنثـور فـي القواعـد،  ، بدر الدين حممد بيتن عبيتد ا الزركشي،  22

 .هيت1115الكويتية، 
، دار العليتيتيتم للمالييتيتيتيتً، 15، طاألعــــالم ،خيتيتيتري اليتيتيتيتدين بيتيتيتن حمميتيتيتود بيتيتيتيتن حمميتيتيتدالزركليتيتيتي،  29

2112. 
، د.ط، اإلنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشـرعيةحممد املرسي،  زهرة، 91

 م.1991مطبوعات جامعة الكويت، 
اإلمـام الشـاطبي :منهجية الفتو  فـي المدرسـة المالكيـة األندلسـيةالزواوي، درييتد،  91

 ، رسالة ماجستري.نمو ج
ة للطباعيتة والنشيتيتر ، مؤسسيتة قرطبيت6، طالــوجيز فـي أصـول الفقــهزييتدان، عبيتد الكيترو،  92

  م.1923والتوزيع، 
أدوات النظــــر االجتهــــادي المنشــــود فــــي ضــــوء الواقــــع سيتيتيتيتانو، قطيتيتيتيتب مصيتيتيتيتطفى،  93

 ه.1121، دار الفكر املعاصر، بريوت، 1، طالمعاصر
، 1، طاألشباه والنظائرالسبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكايف،  91

 هيت.1111دار الكتب العلمية، 
 –، د.ط، دار املعرفيتيتة المبســوط، حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن أيب سيتيتهلالسرخسيتيتي، أيب بكيتيتر  95

 هيت.1111بريوت، 



 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
239 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

، دار الكتيتيتاب 1، طأصــول الفقــه،حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن أيب سيتيتهلالسرخسيتيتي، أيب بكيتيتر  96
 هيت.1111لبنان،-بريوت -العلمية

للعليتيتيتوم،  ، د.ط، اليتيتيتدار العربييتيتيتةأطفـــال األنابيـــب بـــين العلـــم والشـــريعةسيتيتيتالمة، زييتيتيتاد،  93
 .هيت1991األردن، 

، 1، طاعتبار المآالت ومراعـاة نتـائج التصـرفاتالسنوسي، عبد الرمحن بن معميتر،  92
  هيت.1121دار ابن اجلوزي، 

، دار الكتيتيتب 1، طاألشــباه والنظــائر ، بيتيتن حمميتيتد أيب بكيتيتربيتيتن عبد اليتيترمحن السيتيتيوطي، 99
 هيت.1113بريوت،  –العلمية 

، بتحقييتيتق: سيتيتليم بيتيتن االعتصــام ،يم بيتيتن موسيتيتى بيتيتن حمميتيتدأبيتيتو اسيتيتحاق إبيتيتراهالشيتيتاط،،  111
 هيت. 1112السعودية،  –، دار ابن عفان 1عيد ا اليل، ط

، باب: مقدمة اةقق، الموافقاتإبراهيم بن موسى بن حممد، أبو إسحاق الشاط،،  111
 هيت.1113، 1حتقيق: مشهور بن حسن اذ سلمان، دار بن عفان، ط

، مكتبيتة 1، حتقييتق: أمحيتد شيتاكر، طالرسـالةإدرييتق،  بيتن حمميتد ا  عبيتد الشافعي، أبو 112
 هيت.1352احلل،، مصر، 

، دار الكتيتيتب 1، طمغنــي المحتــاج ،الشيتيتربي ، مشيتيتق اليتيتدين حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد اخلطييتيتب 113
 هيت.1115العلمية، 

أحكـام الجراحـة الطبيـة واآلثـار الطبيـة المترتبـة الشنقيطي، حممد بن حممد املختار،  111
 هيت.1115جدة،  –، مكتبة الصحابة 2، طعليها

إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم  إرشــاد الفحــول ، حمميتيتد بيتيتن عليتيتي بيتيتن حمميتيتد،الشيتيتوكاي 115
 .هيت1119، دار الكتاب العريب، 1، بتحقيق: الشيخ أمحد عزو عناية، طاألصول

، دار الفكيتيتيتيتر للنشيتيتيتيتر والطباعيتيتيتيتة والتوزييتيتيتيتع، 1، طفقــــه الســــنة، سيتيتيتيتابق، د. سيتيتيتيتيدالشيتيتيتيتيخ  116
 ه.  1113

ــــى الشــــرح الصــــغير، أمحيتيتيتيتد بيتيتيتيتن حمميتيتيتيتد، الصيتيتيتيتاوي 113 د.ط، دار ، حاشــــية الصــــاوي عل



 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
211 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

 .املعارف، د.ت
، الثوابت والمتغيـرات فـي مسـيرة العمـل اإلسـالمي المعاصـرالصاوي، د. صالح،  112

 هيت. 1131، 1ط
، بتحقييتيتيتق: حبييتيتيتب مصـــنف عبـــد الـــرزاق، أبيتيتيتو بكيتيتيتر عبيتيتيتد اليتيتيترزاق بيتيتيتن هيتيتيتامالصيتيتيتنعاي،  119

 هيت.1113بريوت،  -، املكتب اإلسالمي2ط الرمحن األعظمي،
بتحقييتق: صيتالح إرشـاد النقـاد إلـى تيسـير االجتهـاد، الصنعاي، حمميتد بيتن إمساعييتل،  111

 هيت. 1115الكويت،  –د.ط، الدار السلفية  الدين مقبوذ أمحد،
ضــوابط االجتهــاد فــي المعــامالت  بحــث:الديتيتوحيي، أمحيتيتد بيتيتن عبيتيتد ا  بيتيتن حمميتيتد،  111

امليتيتؤمتر العلميتيتي الرابيتيتع عشيتيتر  -، د.ط، املؤسسيتيتات املالييتيتة اإلسيتيتالمية اصــرةالماليــة المع
 السنوي، د.ت.

، حتقييتيتق: أمحيتيتد مختصــر اليــلموسيتيتى،  بيتيتن إسيتيتحاق بيتيتن ضيتيتيا  اليتيتدين املصيتيتري، خلييتيتل 112
 هيت. 1126، دار احلديث، القاهرة، 1جاد، ط

، 1، طنيبيـــاع المعـــاالعيتيتاي، عبيتيتيتد القيتيتيتادر بيتيتيتن ميتيتيتال حيتيتيتويش السيتيتيد حمميتيتيتود اذ غيتيتيتازي،  113
 هيت.1322دمشق،  -مطبعة الرتقي

، دار 2، طالمـدال إلـى دراسـة المـذاهب الفقهيـةعبد الوهاب، علي ععيتة حمميتد،  111
 هيت.1122السالم، القاهرة، 

قواعـد األحكـام فـي مصـالح ، أبيتو حمميتد عيتز اليتدين عبيتد العزييتزالعز بن عبيتد السيتالم،  115
د.ط، مكتبيتيتة الكلييتيتات األزهرييتيتة،  ،طيتيته عبيتيتد اليتيترووف سيتيتعد، راجعيتيته وعليتيتق علييتيته: األنــام

 هيت. 1111القاهرة، 
، دار احليتيتديث 1، طالفكــر المقاصــدي عنــد اإلمــام مالــكالعسيتيتري، حمميتيتد نصيتيتيف،  116

 م.2112ومركز الرتاث املعريف، 
ســـد الـــذرائع عنـــد اإلمـــام ابـــن قـــيم الجوزيـــة وأثـــره فـــي العنيتيتيتزي، سيتيتيتعود بيتيتيتن مليتيتيتوح،  113

 هيت.1122ة، عمان، األردن،، الدار األاري1، طااتيارته الفقهية



 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
211 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

، دار الكتيتب 1، طالبناية شرح الهداية، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسىالعي ،  112
 هيت. 1121بريوت، -العلمية

، 1حتقييتيتق: فهيتيتد السيتيتدحان، طأســاس القيــاس، ال يتيتزايل، أبيتيتو حاميتيتد حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد،  119
 مكتبة العبيكان، د.ت.

، بتحقييتيتق: حمميتيتد عبيتيتد السيتيتالم عبيتيتد المستصــفىميتيتد، ال يتيتزايل، أبيتيتو حاميتيتد حمميتيتد بيتيتن حم 121
 هيت. 1113بريوت،  -، دار الكتب العلمية1الشايف، ط

، بتحقييتيتق: أمحيتيتد حمميتيتود إبيتيتراهيم، حمميتيتد الوســيط، أبيتيتو حاميتيتد حمميتيتد بيتيتن حمميتيتدال يتيتزايل،  121
    هيت.1113القاهرة،  –، دار السالم 1حممد تامر، ط

بتحقييتق: عبيتد اليترمحن  فضائح الباطنية،ميتد، أيب حامد، حممد بن حممد بن حم ال زايل، 122
 . الكويت، د.ت –بدوي، د.ط، مؤسسة دار الكتب النقافية 

، د.ط، جامعيتيتيتة املدينيتيتيتة العاملييتيتيتة،  1محمـــد نبيـــل، قضـــايا فقهيـــة معاصـــرة، )غنيتيتيتاو،  123
 د.ت.

بو طاهر حممد بن يعقوب بن حمميتد بيتن إبيتراهيم بيتن عميتر، جيتد اليتدين الفريوز ابادي، أ 121
، بتحقييتيتق: حمميتيتد عليتيتي بصــائر  وي التمييــز فــي لطــائف الكتــاب العزيــز،  شيتيتريازيال

 هيت.1116جلنة إحيا  الرتاث،  -الن ار، د.ط، اجمللق األعلى للشؤون اإلسالمية
 ، د.ط، د.ت.القاموس المحيطالفريوزابادي، حممد بن يعقوب،  125
، د.ط، املكتبيتيتيتة لمنيـــرالمصـــباح اعليتيتيتي،  بيتيتيتن حمميتيتيتد بيتيتيتن الفييتيتيتومي، أبيتيتيتو العبيتيتيتاس، أمحيتيتيتد 126

 بريوت، د.ت. -العلمية
مرقــــاة المفــــاتيح شــــرح مشــــكاة  عليتيتيتيتي بيتيتيتيتن سيتيتيتيتلطان حمميتيتيتيتد، القيتيتيتيتاري، أبيتيتيتيتو احلسيتيتيتيتن  123

 هيت.1122لبنان،  –، دار الفكر، بريوت 1ط، المصابيح
، بتحقييتيتيتق: حمميتيتيتد الـــذايرةالقيتيتيترايف، أبيتيتيتو العبيتيتيتاس أمحيتيتيتد بيتيتيتن إدرييتيتيتق بيتيتيتن عبيتيتيتد اليتيتيترمحن،  122

 م. 1991ريوت، ب –ح ي، د.ط، دار ال رب 
د.ط، عيتا  الكتيتب،  ،الفـروق، أمحيتد بيتن إدرييتق بيتن عبيتد اليترمحنالقرايف، أبو العبيتاس،  129



 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
212 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

 د.ت.
، حتقييتق: شـرح تنقـيح الفصـول، أمحد بن إدريق بن عبد الرمحنالقرايف، أبو العباس،  131

      هيت.1393، 1، شركة الطباعة الفنية، املتحدة، ط1طه عبد الرووف سعد، ط
، د.ط، مكتبيتيتيتة وهبيتيتيتة، الحـــالل والحـــرام فـــي اإلســـالمقرضيتيتيتاوي، يوسيتيتيتف عبيتيتيتد ا ، ال 131

 القاهرة، د.ت.
السياســـــة الشـــــرعية فـــــي ضـــــوء نصـــــول الشـــــريعة القرضيتيتيتيتيتاوي، يوسيتيتيتيتيتف عبيتيتيتيتيتد ا ،  132

 م. 1992القاهرة،  –، مكتبة وهبة 1، طومقاصدها
ر الصيتيتحوة ، دا1، طالفتــو  بــين االنضــباط والتســيبالقرضيتيتاوي، يوسيتيتف عبيتيتد ا ،  133

 القاهرة.  -للنشر والتوزيع
، الشيتيتركة املتحيتيتدة للنشيتيتر والتوزييتيتع،  3ط، الرســول والعلــمالقرضيتيتاوي، يوسيتيتف حمميتيتد،  131

   .م2112
،  المقتصـــد نهايـــةبدايـــة المجتهـــد و حمميتيتيتد،  بيتيتيتن أمحيتيتيتد بيتيتيتن حمميتيتيتد الولييتيتيتد، القيتيتيترط، أبيتيتيتو 135

 هيت.1125القاهرة،  -كتاب القصاص، د.ط، دار احلديث
، بتحقييتيتق: حمميتيتد البيــاع والتحصــيل، حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن رشيتيتد ،أبيتيتو الولييتيتد، القيتيترط، 136

 هيت. 1112لبنان،  –، دار ال رب اإلسالمي، بريوت 2ح ي واخرون، ط
، دار 1طالمقــدمات الممهــدات،  القيتيترط،، أبيتيتو الولييتيتد، حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد، بيتيتن رشيتيتد، 133

 هيت.1112ال رب اإلسالمي، 
الجــــامع األنصيتيتيتاري،  فيتيتيتيترح بيتيتيتن بكيتيتيتر أيب بيتيتيتيتن أمحيتيتيتد بيتيتيتن حمميتيتيتيتد ا ، عبيتيتيتد القيتيتيترط،، أبيتيتيتو 132

، حتقييتيتيتق: هشيتيتيتام مسيتيتيتري البخيتيتيتاري، دار عيتيتيتا  الكتيتيتيتب، املمكليتيتيتة العربييتيتيتة ألحكـــام القـــرآع
 هيت.1123السعودية، 

، ط، بيتيتيتدون، دار آثـــار الـــبالد وأابـــار العبـــادالقيتيتيتزوي ، زكرييتيتيتا بيتيتيتن حمميتيتيتد بيتيتيتن حمميتيتيتود،  139
 بريوت، د.ت. -صادر

، 2، طبدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائعن مسعود بن أمحد، الكاساي، أبو بكر ب 111



 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
213 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

      .هيت1116دار الكتب العلمية، 
 -، دار صيتادر1، حتقيق:إحسان عبيتاس، طفوات الوفيات ، حممد بن شاكرالكت،،  111

 م،  1933بريوت،
، الحاوي في فقه الشافعيحبييتب،  بن حممد بن حممد بن علي احلسن املاوردي، أبو 112

 هيت.1111ار الكتب العلمية، ، د1ط
أمحيتيتيتيتد  ،إبيتيتيتيتراهيم مصيتيتيتيتطفى، تيتيتيتيتأليف: المعجــــم الوســــيطجميتيتيتيتع الل يتيتيتيتة العربييتيتيتيتة بالقيتيتيتيتاهرة،  113

 ، د.ط، دار الدعوة، د.ت. حممد الن ار ،حامد عبد القادر ،الزيات
، عليتيتق شــجرة النــور الزكيــة فــي طبقــات المالكيــة، حمميتيتد بيتيتن حمميتيتد بيتيتن عميتيترخمليتيتوف،  111

 هيت.1121لبنان،  -، دار الكتب العلمية1ايل، طعليه: عبد اجمليد خي
، حتقييتيتق: عبيتيتد التحبيــر فــي شــرح التحريــر ،أبيتيتو احلسيتيتن عليتيتي بيتيتن سيتيتليمانامليتيترداوي،  115

  هيت.1121، مكتبة الراشد، الرياض، 1الرمحن اجلربين، عوض القري، أمحد السراح، ط
ق للنشر والتوزييتع، د.ط، دار الورا، السنة ومكانتها في التشريعمصطفى، السباعي،  116

 د.ت. 
، بيتيتاب "تعلييتيتق نفــح الطيــب مــن غصــن األنــدلس الرطيــب، أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتداملقيتيتري،  113

 .1962بريوت،  -دار صادر للمقري والباعوي"، حتقيق: إحسان عباس، 
، مــرآه األصــول فــي شــرح مرقــاه الوصــولميتيتال خسيتيترو، حمميتيتد بيتيتن فراميتيترز بيتيتن عليتيتي،  112

 د.ط، د.ت.
، تأصـيل فقـه األولويـات؛ دراسـة مقاصـدية تحليليـةام عبيتد اليترحيم، ملحم، حممد ه 119

 م.2112، دار العلوم للنشر والتوزيع، عمان، 2ط
، 1، طسد الذرائع عند شيخ اإلسالم بن تيميةاملهنا، إبراهيم بن مهنا بن عبد ا ،  151

 هيت.1121دار الفديلة، 
إلتقــاع واإلحكــام فــي شــرح تحفــة ا، أبيتيتو عبيتيتد ا ، حمميتيتد بيتيتن أمحيتيتد بيتيتن حمميتيتدمييتيتارة،  151

  ، د.ط، دار املعرفة، د.ت.الحكام
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، بتحقييتيتق: د. تطريــز ريــاض الصــالحينالن يتيتدي، فيصيتيتل بيتيتن عبيتيتد العزييتيتز بيتيتن فيصيتيتل،  152
الرييتاض،  -، دار العاصيتمة للنشيتر والتوزييتع1عبد العزيز بيتن بيتن عبيتد ا  بيتن إبيتراهيم، ط

  هيت. 1123
)ميتدارك التنزييتيتل  تفسـير النســفيبيتن أمحيتد بيتيتن حمميتود، النسيتفي، أبيتو الربكيتات، عبيتيتد ا   153

، 1وحقيتيتيتانق التأوييتيتيتل(، حتقييتيتيتق: يوسيتيتيتف عليتيتيتي بيتيتيتديوي، دار الكليتيتيتم الطييتيتيتب، بيتيتيتريوت، ط
 ه. 1119

، المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن أبيتيتو زكرييتيتا حمييتيتي اليتيتدين حييتيتىي بيتيتن شيتيترفالنيتيتووي،  151
 هيت.1392بريوت،  -، دار إحيا  الرتاث العريب2طالحجاج،

، 2، طالمنهـاج شـرح صـحيح مسـلم ،أبو زكريا حميي الدين حييتىي بيتن شيترف، النووي 155
 هيت.1392، بريوت –دار إحيا  الرتاث العريب 

، روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين، أبيتيتيتو زكرييتيتا حمييتيتيتي اليتيتدين حييتيتيتىي بيتيتيتن شيتيترفالنيتيتووي،  156
 هيت. 1112بريوت،  –، املكتب اإلسالمي 3بتحقيق: زهري شاويش، ط

غرائـــب القـــرآع ورغائـــب ، ظيتيتيتام اليتيتيتدين احلسيتيتيتن بيتيتيتن حمميتيتيتد بيتيتيتن حسيتيتيتًنالنيسيتيتيتابوري،  153
بيتيتيتيتيتريوت،  -، دار الكتيتيتيتيتيتب العلمييتيتيتيتيتة1، بتحقييتيتيتيتيتق: الشيتيتيتيتيتيخ زكرييتيتيتيتيتا عميتيتيتيتيتريات، طالفرقـــــاع
 هيت.1116

، د.ط، املكتبيتة تحفة المحتـاج فـي شـرح المنهـاج ،أمحد بن حممد بن عليا يتمي،  152
 هيت.1353الت ارية الكربى مبصر، 

، إيضـاح المسـالك إلـى قواعـد اإلمـام مالـكلعباس أمحد بن حيىي، الونشريسي: أيب ا 159
بتحقييتيتق: أمحيتيتد بوطيتيتاهر اخلطيتيتايب، د.ط، الل نيتيتة املشيتيترتكة لنشيتيتر اليتيترتاث اإلسيتيتالمي بيتيتً 

 هيت.1111الرباط،  -حكومة دولة امل رب وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة
بتحقييتيتق: حمميتيتد  ،عيــار المعــربالم، أبيتيتو العبيتيتاس أمحيتيتد بيتيتن حييتيتىي بيتيتن حمميتيتدالونشريسيتيتي،  161

 .هيت1111ح ي، د.ط، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة امل ربية، 
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 المراجع اإللكترونية:
، شيتيتبكة االجتهــاد بتحقيــق المنــاط: فقــه الواقــع والتوقــع مقيتيتاذ: ،، عبيتيتد ا ابيتيتن بييتيته 161

                                                      .25/11/2113اإلنرتنت العنكبوتية بتاريخ 
بتيتيتيتيتيتيتاريخ ، شيتيتيتيتيتيتبكة اإلنرتنيتيتيتيتيتيتت العنكبوتييتيتيتيتيتيتة، فقــــــه التوقــــــعابيتيتيتيتيتيتن بييتيتيتيتيتيته، عبيتيتيتيتيتيتد ا ، مقيتيتيتيتيتيتاذ:  162

11/1/2113. 
 .21/1/2111شبكة اإلنرتنت، بتاريخ  اقسام التوقع،ابن بيه، عبد ا ، مقالة:  163
لعالمة الشيخ عبد ا  ابيتن ، تعريف لموقع العالمة عبد ا  بن بيهابن بيه، عبد ا ،  161

                          .22/11/2113بيه، شبكة اإلنرتنت بتاريخ 
المســلموع بحاجــة إلــى قــراءة جديــدة للواقــع فــي ضــوء النصــول ابيتن بييتيته، مقيتيتاذ:  165

 .11/12/2113، املوقع الرمسي للعالمة ابن بيه، شبكة اإلنرتنت، بتاريخ الشرعية
ــــوب والتلقــــيح الصــــناعي البيتيتيتيتار، حمميتيتيتيتد عليتيتيتيتي، 166 ، د.ط، دار املنيتيتيتيتار للنشيتيتيتيتر طفــــل األنب

 والتوزيع، جدة، د.ت.
د.ط، إصيتيتدارات كتيتيتاب  ،استشــراف المســتقبل فــي الحــديث النبــويإلييتيتاس، بلكيتيتا،  163

  .2112األمة القطرية، 
رتــق غشــاء البكــارة مــن التميميتيتي، الشيتيتيخ عيتيتز اليتيتدين بيتيتن عبيتيتد العظيتيتيم بيتيتن إمساعييتيتل،  162

ملنظميتيتيتة اإلسيتيتيتالمية للعليتيتيتوم الطبييتيتيتة، نيتيتيتدوة الروييتيتيتة اإلسيتيتيتالمية ليتيتيتبعض ، امنظـــور إســـالمي
 م.1932املمارسات الطبية، الكويت، 

، حبث مقدم ملؤمتر اجملمع الفقهي يف الدورة السابعة أطفال األنابيبالتميمي، رجب،  169
    هيت. 1111لعام 

أليف والنشيتيتيتر، ، اليتيتيتدار القومييتيتيتة للتيتيتيتالتخطـــيط للتربيـــة والتعلـــيمحيتيتيتافظ، حمميتيتيتد عليتيتيتي،  131
 م.1965

ـــي التلقـــيح االصـــطناعياحلسيتيتيتن، شيتيتيتادية الصيتيتيتادق،  131 ، جليتيتيتة العليتيتيتوم حكـــم اإلســـالم ف
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 .2،2111والبحوث اإلسالمية، العدد
، نقيتيتالث عيتيتن األهيتيترام بتيتيتاريخ نــدوة اإلنجــاب فــي ضــوء اإلســالممحيتيتزة، عبيتيتد اللطييتيتف،  132

 م.29/2/1923إىل  23/2/1923
الســـنن اآللهيـــة فـــي القـــرآع وقيتيتيتزق، خديتيتيتر إبيتيتيتراهيم، خصيتيتيتاونة، عميتيتيتاد عبيتيتيتد الكيتيتيترو،  133

 .  2119، حبث منشور الكريم ودورها في استشراف المستقبل
 . 2/3/2111الدوحة، إسالم أون الين، شبكة اإلنرتنت يف  131
 هيت.1921، 635، جلة اجملمع الفقهي، العدد طفل األنبوبشقرة، حممد إبراهيم،  135
دراسة لمشـكالت المسـلم المعاصـر فـي حياتـه  -لفتاو اشلتوت، الشيخ حممود،  136

   هيت. 2111، دار الشروق، القاهرة، 12، طاليومية
اعتبــارات المقاصــد الشــرعية والمــآالت الشيتيتيخ ا يتيتادي، مصيتيتطفى البكيتيتري الطييتيتب،  133

 هيت.1131، املؤمتر الدويل األوذ للسرية النبوية الشريفة، من االل السيرة النبوية
، شيتيتبكة "فقــه التوقــع... إبحــار الفقهــاء فــي المســتقبل"مقاليتيتة عبيتيتد ا ، الطحيتيتاوي،  132

 .22/11/2113اإلنرتنت، بتاريخ 
 جليتيتيتيتة البييتيتيتيتان، ،ب قــــرع جديــــداالــــدين والعلــــم علــــى أعتــــ :مقاليتيتيتيتةعاشيتيتيتيتور، مخيتيتيتيتيق،  139

 .111العدد
 -والنشيتر للطباعيتة احلديث املصري املكتب، االعمال إدارة، عبد الفتاح، حممد سعيد 121

 .م1931، سكندريةاأل
ــه المتمســك بخيــار فقهــي واحــد أكثــر عرضــة مقيتيتاذ:  عبيتيتد اللطييتيتف، لطفيتيتي، 121 الفقي

 .                                                5/11/2113، شبكة اإلنرتنت، بتاريخ للخطأ
"الفقيــه المتمســك بخيــار فقهــي واحــد أكثــر عرضــه  :مقاليتيتةعبيتيتد اللطييتيتف، لطفيتيتي،  122

  .22/11/2113بتاريخ  بكة اإلنرتنت،، شللخطأ"
 . 12/3/2111عالوي، سامر، إسالم أون الين، شبكة اإلنرتنت، إسالم اباد يف  123
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تأصــــيل  -ســــد الذريعــــة وهــــدم ســــدهاالعيتيتيتيتوي، الشيتيتيتيتيخ الشيتيتيتيتريف بيتيتيتيتن حيتيتيتيتامت، مقيتيتيتيتاذ:  121
 .12/1/2111، ملتقى أهل احلديث، شبكة اإلنرتنت العنكبوتية، بتاريخ وتفصيل

أثـر االستشـراف والتخطــيط المسـتقبلي فـي العلـم والتعلـيم فــي س، طيته حمميتد، فيتار  125
 .2/3/2111، حبث منشور على اإلنرتنت، بتاريخ ضوء السنة النبوية

، جرييتدة عكيتاظ، مقالة: فتح الذرائع... موازنة بين المصلحة والمفسـدةفدعق، الشيخ عبد ا  بن حممد،  126
 .1/12/2115شبكة اإلنرتنت، بتاريخ 

، دار الفكيتيتر 1، طالتطبيقــات المعاصــرة لســد الذريعــةالفيتيترت، يوسيتيتف عبيتيتد اليتيترمحن،  123
 .2113العريب، القاهرة، 

قرارات جلق اجملميتع الفقهيتي اإلسيتالمي لرابطيتة العيتا  اإلسيتالمي ميتن دورتيته األوىل لعيتام   122
 شيتهر ربييتع اآلخيتر 22هيتيت، اليتدورة النامنيتة ص1115هيت، حا الدورة النامنة عيتام 1392
هيتيتيت، القيتيترار النيتيتاي بشيتيتأن التلقيتيتيل الصيتيتناعي وأطفيتيتاذ 1115عيتيتادى األوىل  3هيتيتيت، 1115

 األنابيب. 
جليتيتيتيتق جميتيتيتيتع الفقيتيتيتيته اإلسيتيتيتيتالمي اليتيتيتيتدويل املنعقيتيتيتيتد يف دورة ميتيتيتيتؤمتره الناليتيتيتيتث بعميتيتيتيتان قيتيتيتيترارت  129

 16 – 11  هيتيتيتيت، املوافيتيتيتق1113صيتيتيتفر  13-2عاصيتيتيتمة اململكيتيتيتة األردنييتيتيتة ا امشييتيتيتة ميتيتيتن 
إ بشيتيتيتيتيتيتيتأن أطفيتيتيتيتيتيتيتاذ 1( ]1/3) 16قيتيتيتيتيتيتيترار رقيتيتيتيتيتيتيتم: ، م1926تشيتيتيتيتيتيتيترين األوذ ) أكتيتيتيتيتيتيتيتوبر ( 

  األنابيب.
 م.1923، ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالمالقرضاوي، يوسف عبد ا ،  191
، استشـــراف المســـتقبل فـــي األحاديـــث النبويـــةقشيتيتيتو ، عبيتيتيتد اليتيتيترمحن عبيتيتيتد اللطييتيتيتف،  191

  .2115رسالة ماجستري يف احلديث النبوي الشريف، 
 م.1922، دار الشروق، 3، طل القرآعفي ظالقطب، سيد،  192
الحوار الفكري الفقهي حول املالكي، يوسف محيتو، والقحطاي، سعيد بن متعب،  193

، معطيــات ورشــة الربــاط بمصــطلح التوقــع وعالقتــه بالفقــه التقــديري واالفتراضــي
 .  5/11/2113شبكة اإلنرتنت بتاريخ 
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هيتيتيتيتيت، 1312بيتيتيتيتريوت،  –ملطبعيتيتيتيتة األدبييتيتيتيتة ، د.ط، ا31جليتيتيتيتة األحكيتيتيتيتام العدلييتيتيتيتة، ميتيتيتيتادة:  191
 .23ص

.ط، ، داإلنجـــاب فـــي ضـــوء اإلســـالمجليتيتيتة اإلسيتيتيتالم واملشيتيتيتكالت الطبييتيتيتة املعاصيتيتيترة،  195
 مطابع الطوجبي، القاهرة، د.ت.

 هيت1116جلة جمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة،  196
، "فقات المسـتقبل مـن شـراك التنجـيمفقـه التوقـع ينقـذ صـ"مقاليتة حمفوظ، طالب،  193

  . 22/11/2113شبكة اإلنرتنت، بتاريخ 
، جليتة البحيتوث القانونييتيتة اإلنجـاب الصـناعي بـين التحليـل والتحـريمحمميتد بيتن حييتي،  192

 م.1993، 11واالقتصادية، حقوق املنوفية، العدد
المسـتقبل "فقه التوقع.. دعوة الستشراف أحداث  :مقاليتةمصباحي، عبد الرمحن،  199

، تعرييتيتيتف لليتيتيتدكتور نصيتيتيتر فرييتيتيتد واصيتيتيتل مفيتيتيت  اليتيتيتديار املصيتيتيترية ودرء للخالفـــات الفقهيـــة"
  .22/11/2113السابق، شبكة اإلنرتنت بتاريخ 

، شيتبكة الـوعي بـالواقع ودوره فـي إحيـاء األمـةاملصري، حممد بن عبد اجمليد، مقالة:  211
 م.2111 /31/3اإلنرتنت، بتاريخ 

، شيتبكة اإلنرتنيتت، ي: فروعـه وأمـاكن انتشـاره وأشـهر رجاالتـهالمذهب السنمقاذ:  211
 . 19/11/2113بتاريخ 

 . 2/5/2111، شبكة اإلنرتنت، بتاريخ عن فقه الواقع وعلومهمقاذ:  212
، مينيتيتاق الرابطة...جرييتيتيتدة إلكرتونييتيتيتة فقـــه التوقعـــات.. فــي حاجـــة إلـــى تفعيـــلمقيتيتاذ:  213

 .11/3/2111خ ، شبكة اإلنرتنت بتاري121أسبوعية، العدد 
، العيتيتدد 9/1/2111، صيتيتحيفة األهيتيترام بتيتيتاريخ مجــرد رأي منتصيتيتر، صيتيتالح، مقيتيتاذ:  211

 .  11362رقم 
 . 21/1/2111موسوعة النابلسي للعلوم اإلسالمية، شبكة اإلنرتنت، بتاريخ  215
االجتهـــــاد نيتيتيتيتدوة مسيتيتيتيتيتت دات الفكيتيتيتيتيتر اإلسيتيتيتيتالمي احلادييتيتيتيتيتة عشيتيتيتيتيترة، الكوييتيتيتيتيتت، بعنيتيتيتيتوان:  216
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ـــاط  ـــر االاـــتالف فـــي ، ورقيتيتيتة حبنييتيتيتة: 2113، فقـــه الواقـــع والتوقـــعبتحقيـــق المن أث
، إعيتيتداد: تحقيــق المنــاط فــي ااــتالف  المجتهــدين نمــا ج دالــة قديمــة ومعاصــرة

 الدكتور عبد الرمحن الكيالي. 
، شيتيتيتبكة اإلنرتنيتيتيتت، الفقـــه المســـتقبلي.. تأصـــيل وآفـــاقهيتيتيتام، عبيتيتيتد الفتيتيتيتاح، مقاليتيتيتة:  213

 . 21/1/2111بتاريخ 
، املنظميتيتيتة رتـــق غشـــاء البكـــارة فـــي ميـــزاع المقاصـــد الشـــرعية، حمميتيتيتد نعيتيتيتيم، ياسيتيتيتً 212

اإلسيتيتالمية للعليتيتوم الطبييتيتة، نيتيتدوة الروييتيتة اإلسيتيتالمية ليتيتبعض املمارسيتيتات الطبييتيتة، الكوييتيتت، 
 م.1932
 المراجع اإلنجليزية:

ــــاهج استكشــــاف المســــتقبلإدوارد كيتيتيتيتورنيش،  219 ، ترعيتيتيتيتة: د. حسيتيتيتيتن اإلستشــــراف من
 . املصدر: 2113عربية ناشرون، ، الدار ال1شريف، ط

                                  
 

ملفــــات المســــتقبل.. مــــوجز فــــي تــــاريخ الســــنوات الخمســــين ريتشيتيتيتيتارد واتسيتيتيتيتون،  211
 ، ترعة: عمر سعيد األيويب، املصدر: المقبلة

 
، ترعيتيتيتيتة: صيتيتيتيتباح صيتيتيتيتديق االستشــــراف واالبتكــــار واإلســــتراتيجيةسيتيتيتيتيننيا.ج. واغنيتيتيتيتر،  211

 الدملوجي،د.ط، توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية، د.ت، املصدر:
  

 
، ترعة: 1300زياء المستقبل: العلم يشكل مصير البشرية عام فيميتشيو كاكو،  212

 هيت. 1131طارق رشيد عليان، د.ط، 
  املصدر:

 
، ترعيتيتيتيتة قيتيتيتيتيق االستشــــراف االســــتراتيجي: المشــــاكل والمنــــاهجميشيتيتيتيتاذ غيتيتيتيتودي،  213

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx%3Fid%3Dlbb156330-118020%26search%3Dbooks&usg=ALkJrhiR72aW2ZWI2WuSDYjUfp0QiGM6-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx%3Fid%3Dlbb156330-118020%26search%3Dbooks&usg=ALkJrhiR72aW2ZWI2WuSDYjUfp0QiGM6-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.kalima.ae/ar/readbook.aspx%3Fid%3D695&usg=ALkJrhiLNWHvE6QPXNQd8O3_VE_Cqak0nw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.kalima.ae/ar/readbook.aspx%3Fid%3D695&usg=ALkJrhiLNWHvE6QPXNQd8O3_VE_Cqak0nw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.caus.org.lb/Home/publication_popup.php%3FID%3D4311&usg=ALkJrhj6XcTiCbvoFGb4mZ9eAslwnTOe7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.goodreads.com/book/show/18054242&usg=ALkJrhjf-6-TsNTyOg-pAr3vrxeIu8t_1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.goodreads.com/book/show/18054242&usg=ALkJrhjf-6-TsNTyOg-pAr3vrxeIu8t_1Q


 
 دراسة تأصيلية فقه التوقع في الفقه اإلسالمي

 
 

 
251 

 اإلسالمية العلوم كلية                 ه             وأصول الفقه قسم

 
  

 
                                                           

 

 

 

 

 هامي.د.ط، د.ت.
 املصدر:

  
 

االستشــــــــراف اإلســــــــتراتيجي ميشيتيتيتيتيتيتيتيتاذ غيتيتيتيتيتيتيتيتودي، فيلييتيتيتيتيتيتيتيتب دوران، وقيتيتيتيتيتيتيتيتيق ا ميتيتيتيتيتيتيتيتامي،  211
 ، ترعة: حممد سليم قاللة وقيق ا مامي.د.ط، د.ت.للمؤسسات واألقاليم

  املصدر: 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.laprospective.fr/dyn/francais/memoire/cahier20arabefrance.pdf&usg=ALkJrhiyEVmEprYjHqIvj4kY686brU8DTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.laprospective.fr/dyn/francais/actualites/Al-Istichraf.pdf&usg=ALkJrhggN7AurtsV-8dWoJAZQ3xOkm5XtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A9%2B%25D8%25B9%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%26newwindow%3D1%26biw%3D1200%26bih%3D659&rurl=translate.google.com.my&sl=ar&u=http://www.laprospective.fr/dyn/francais/actualites/Al-Istichraf.pdf&usg=ALkJrhggN7AurtsV-8dWoJAZQ3xOkm5XtQ

