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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصالة والسالم عىل سيدنا رسول الله وعىل
آله وصحبه
إثارات تجديدية في حقول األصول
أصل هذه الكراسة محارضة ألقيت يف قاعة اإلمام محمد
عبده باألزهر الرشيف بحضور اإلمام األكرب ومشيخة األزهر
والجم الغفري من العلامء والطلبة.
األسلوب الخطا َّيب قد يب ُدو مؤثرا ً يف طريق ِة
ولهذا فإ ّن
َ
باب االعتذارِ ،وإمنا
العلمي
التناو ِل
الصارم ،وليس ذلك من ِ
ِ
ِّ
ِ
للدارس عىل طريق ِة ومنهجي ِة هذا الكتاب .كام
هو إظها ٌر
ليست
صميم املوضوعِ ،إال أنها
ليست من
أ َّن املقدم َة
ِ
ْ
ْ
لفهم سياقِ الكالم.
املقام كافي ٌة ِ
مبتوت َة الصل ِة به ،وعالق ُة ِ
ِ
الفريد الجامعِ بني إرشا ِد الوحي وسدا ِد
إ َّن العود َة إىل املنه ِج
تلقت الرسال َة الخامت َة مؤمتن ًة عليها
العقل أم ٌر
حيوي ألم ِة ْ
ٌّ
شاهد ًة عىل البرشية ،تقع يف وسط الكون ،مام يتيح لها
ميز َة القدر ِة عىل التواصلِ مع أطر ِ
اف املعمور ِة ،والتحاو ِر مع
مختلف األقوام؛ إال أنه مُيثل تحدياً جادا ً يُهدد أحياناً كيانَها؛
إذ أنها ُمرشح ٌة أل ّن تكون مح َط مطمعِ الجري ِة ،عندما تنشأ
أمة قوية لها طموح يف التوسع المتالك مواقع التاريخ وأحيانا
لتصفية الحسابات بني الرشق والغرب عىل هذه الرقعة.
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أصل هذا العنوان يرجع إىل أمرين :أوالً :أ ّن
هذا الكتاب ال يتعرض للامدة األصولية يف
مجملها وتفاصيلها ،وإمنا يشري إىل بعض
املوضوعات التي تعترب جديرة باالستئثار
باالهتامم يف مرشوع التجديد ،ويرسم
مالمح التصور للصورة الذهنية للتجديد،
باإلضافة إىل خوض غمرة بعض القضايا
نظرياً وعملياً لتكون أمنوذجاً للباحث
ومجسامً لبناء البيت األصويل .ثانياً :ينظر
العنوان إىل جملة أليب املعايل الجويني
ذكرها يف سياق التجديد يف النوازل،
حيث أوضح أنه يستثري املعنى.
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إ ّن الوضع الجيوتارسيايس ال يُتيح لهذه املنطقة أ ْن تكون يف حالة اعتيادية لألمة الوادعة
“املنسية” ،فهي إما أ ْن تكون قائدة أو مقودة ،غالبة أو مغلوبة ،سائدة أو مسودة؛ وقد
ال يعني ذلك غلبة عسكرية -وقد يعنيها يف بعض الحاالت ،-ولكن حالة من االستعالء
الفكري والنفيس تجعلها ال تسلم بالهزمية ،ولعلها العزة التي أشار إليها القرآن الكريم
﴿ َولِلَّ ِه الْ ِع َّز ُة َولِ َر ُسولِ ِه َولِلْ ُم ْؤ ِم ِن َني﴾ ومع ذلك فمنذ خمسة قرون وهي تعاين مشكلة
األف��ول الحضاري وهي حالة معقدة لها أع��راض متعددة وأم��راض متنوعة؛ منها:
 -1انعدام املبادرة يف الداخل والخارج،
 -2نظام فقهي يرتاجع فيه االجتهاد والنظر،
 -3نظام تعليمي وتربوي يصبح استظهارا ً ملدونات فقهية وتكرارا ً ألراء بعضها تاريخي،
 -4وحكم يصبح استبدادا ً وفسادا ً وليس رشادا ً وسدادا ً،
 -5اقتصاد :يعاين انكامشاً؛ تستهلك وال تنتج ،تستورد املواد املصنعة بأعىل األسعار
وتصدر املواد األولية بأزهد األمثان.
 -6افرتاق يف الكلمة وانشقاق يف الصف أطمع العدو فيها ،فوطئ الديار ونهب الخريات
واستوىل عىل الرثوات ،وكاد أ ْن يستكمل االستيالء عىل العقول حتى ال تفكر إال مبا
يريد وال تنطق إال مبا يقول ،تلك بعض عالمات األفول ،والعجز عن مسايرة الركب
الحضاري؛ إنه العجز الذي استعاذ منه الرسول األعظم  ونهى عنه“ :اللهم إين
أعوذ بك من العجز”“ ،استعن بالله وال تعجز” .يف أحاديث صحيحة وأخبار مرفوعة.
ويف هذه اآلونة ويف منسلخ الثلث األول من القرن الخامس عرش الهجري مفتتح العقد
الثاين من القرن الحادي والعرشين امليالدي؛ حيث الحت بوراق اآلمال يف تبدل األحوال،
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وبدون إصدار حكم صارم عىل وضع سيال مل يُتبني فيه
الخيط األبيض من الخيط األسود من فجر ما بعد الثورات،
تجددت األماين واختلفت اآلراء؛ فاملتفائل يرى فجرا ً جديدا ً
واستقالالً وليدا ً وكرسا ً لطوق الجمود والركود وقضاء مربماً
عىل االستبداد والفساد ،وعام قريب سيزدهر االقتصاد
وتنهزم أمام الرواج عوامل الكساد.
واملتشائم 2يرى القبلية تكرش عن أنيابها والتعصب والعصبية
ترمى بجلبابها ،واملياه اآلسنة تقذف بزبد الخصومات
والتخلف العريق يدب يف أوصال الثورات لتنحرف عن
مسريتها وتعود إىل سريتها؛ استقطاباً ثنائياً أو ثالثياً ،إىل
ما ميكن أ ْن يُتصور من التشظى يف صورة فرق وتفاريق
“ليست خريا ً من تفاريق العصا” ،متدين ترك الواجبات
واشتغل باملستحبات ،ووقف مع الجزئيات دون التطلع
إىل الكليات ،وإىل جانبه تيار ليربايل مستغرب ومغرتب
عن ذات��ه ،فغابت عن الطرفني مشاريع الحياة الكربى
وقيم اإلنسانية الفضىل وباعوا للشعب الخصومة والضياع.
ف��إذا كان وضع ما قبل الثورة مأساوياً وك��ان يف بعض
جوانبه ويف بعض املناطق أشبه باستعامر مقنع وكأل
مباح لكل ُمرتـِع فإ ّن الوضع الجديد قد دفع مثناً غالياً
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فعند املتشائم :تكون الثورة دامئاً تهورا ً
وطيشاً ،قد تحقق بعض الفوائد ولكن
لقاء الكثري من الرشور التي تأيت بها،
وأشد هذه الرشور هو إشاعة االضطراب،
ورمبا انحالل النظام والبناء االجتامعي
الذي يعتمد عليه كل خري سيايس
{ول ديورانت}
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من الدماء وترك جراحاً غائرة يف النسيج االجتامعي .وبالرغم من ابتهاج الناس “أكرثهم”
بحرية مل يعهدوها وأجواء حوار وحراك مل يألفوها وآمال عىل حكم رشيد ومستقبل
واعد قد علقوها حيث االزدهار والرخاء والكأل واملاء فإن املؤرشات املتضاربة لواقع
عصيب ومتوقع أصعب جعلت كفة اإلشفاق ترجح عىل كفة الرجاء ،فالشجون كثرية
والطرائد عديدة والقضايا متنوعة فبأيها يهتم املصلحون وإىل أيها يعمد الباحثون.
هل إىل العملية السياسية لبناء أنظمة جديدة عىل أنقاض هياكل متداعية أم املجال
االقتصادي إلطعام الجياع وإنقاذ الطبقات الشعبية من فقر مدقع ،أم العالقات الخارجية
العدمية التوازن وبخاصة مع جرياننا الغربيني الذين استمرأوا تواضعنا “خنوعنا” فأملوا
الرشوط املجحفة يف االتفاقات وأرهقوا اإلنسان يف هذه املنطقة باملغارم والحروب.
أم املجال الثقايف يف ضحالة الفكر وعقم التعليم ،ومجال ديني استنرس فيه البغاث واستبحر
فيه الغدير وسادت فيه ظاهرية الفهم والرأي الفطري.
إ ّن هذا املشهد لألمة ليس عىل حد سواء يف كل مكان أو زمان متحد ،فمسرية التاريخ
متعرجة وسننه متدرجة ،واملناطق متفاوتة يف عالقتها بالحداثة وارتباطها باألصالة.
ولكن ظاهرة العجز “الفشل” يف القيام بالوظيفة كانت شبه كاملة يف القرنني 20-19
امليالدي مع انتشار االستعامر املبارش وتفتيت األمة والقضاء عىل رمز الوحدة “الخالفة”،
رس بيت املقدس مرة أخرى .ولعل مام
وحلول دولة الصهاينة بالساحة الفلسطينية وأُ َ
يبعث األمل من أمثلة التاريخ الحديث توحيد اإلمرباطورية الصينية التي ارتقت
من هوان احتالل اليابان إىل قمة قوة العمران ،وتوحيد القارة األوروبية بعد فرتات
الحروب والخراب؛ إ ّن انبعاث األمة من جديد وانسالكها يف مسالك ميادين التوحد

8

والتجديد غري مستبعد وال بعيد ،إذا هي وصلت إيل تصور جديد بالنوع قديم بالجنس
ملراجعة النفس اعتبارا ً بالحكمة اإللهية {قُلْتُ ْم أَ ىَّن َهذَا ق ُْل ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد أَنْف ُِس ُك ْم} مام
يعني أن االنتصارات والهزائم ال يبحث عنها يف الخارج وإمنا هي يف نفوسنا أوالً وآخرا ً.
ومجاالت التجديد فسيحة وميادينه واسعة –منها ميدان التحرير -وأصول الفقه أحد هذه
املجاالت لتوسيع اإلدراك وترشيد التصورات ،وتحرير محل النزاع وتحقيق املناط يف الكر وااليضاع.
إ ّن من شأن التجديد يف أصول الفقه أن يرشح الكليات ويرجحها عىل النظر الجزيئ الذي
جعل األمة تعيش مبارزة ومنابزة حول كل فرعية يف شتى املجاالت االجتامعية واالقتصادية
والقانونية والسياسية والتعايشية .ففي كل مجال ميكن رسد عرشات القضايا التي لو درست
بنظر كيل ألمكن أ ْن تجد حلوالً تخفف من غلواء االختالف؛ إنها كليات ذات جذور ثالثة:
الرشيعة نصوصاً ومقاصد ،ومصالح العباد ،وموازين الزمان واملكان ،بذلك تصاغ تلك الكليات
وتطوع الجزئيات ،تصديقاً ملقولة الشاطبي :إن اختالل الكيل يؤدي إىل انخرام نظام العامل.
إ ّن النظر الكيل من شأنه أ ْن يواجه األزمات ،كام فعل إمام الحرمني وهو يُنظر لنظام امللك
عندما كانت موارد الدولة تنضب وبيت املال يصفر؛ -حسب عبارته -فأصل للخروج عن
مألوف النظر الجزيئ مبا كان عليه الصحابة وهم يواجهون مستجدات القضايا وبني أيديهم
نصوص محدودة وأحكام محصورة معدودة.
فلم يرتدد يف جواز وضع الرضائب إلعداد الجيش “املرتزقة”  -الذين يعني بهم الجيش
النظامي -بناء عىل جلب املصلحة ،وافرتض خلو العرص من حملة العلم ليؤصل بناء عىل
مبدإ االستصالح فروعا ال عهد بها.
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يحلو للبعض التفريق بني« :علم أصول الفقه» و»أصول الفقه» ،والحق أنه ال فرق بني
علم أصول الفقه وأصول الفقه فهي من نوع اإلضافة شبه املحضة ،كشهر رمضان أي
شهر هو رمضان .كذلك علم أصول الفقه؛ فالثاين معرف لألول ،وبيان ذلك أن املراد أن
موضوع العلم ما يبحث عن أعراضه الذاتية .واملراد بالبحث عن األعراض الذاتية حملها
عىل موضوع العلم أو عىل أنواعه؛ كقولنا األمر يفيد الوجوب ،أو عىل األعراض الذاتية
كقولنا :النص يدل عىل مدلوله داللة قطعية ،،وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إىل
إثبات أعراض ذاتية لألدلة واألحكام من حيث إثبات األدلة لألحكام وثبوت األحكام باألدلة،
مبعنى أن جميع مسائل هذا الفن هو اإلثبات أو الثبوت«(.إرشاد الفحول» بترصف)
فأصول الفقه أدلة الفقه عىل سبيل اإلجامل وكيفية االستدالل به وما يتبع ذلك ،كام
يستفاد من الشريازي يف «اللمع» والغزايل يف «املستصفى» وابن برهان يف «األوسط».
ومنهم من أطلق لفظ «أصول الفقه» ومنهم من أضاف إليه العلم أي «علم أصول
الفقه» ،فمنهم من قال إن األصول هي األدلة نفسها ،كإمام الحرمني ،ومنهم من قال
إنه العلم باألدلة ،كام قال الباقالين .قال الزركيش :هل األصول هذه الحقائق أنفسها أو
العلم بها؟ طريقان .وكالم القايض أيب بكر يقتيض أنه العلم باألدلة ،وعليه البيضاوي ،وابن
الحاجب وغريهام ،وقطع الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمني يف «الربهان» والرازي واآلمدي
بأنه نفس األدلة .ووجه الخالف أنه كام يتوقف الفقه عىل هذه الحقائق يتوقف أيضا
عىل العلم بها ،فيجوز حينئذ إطالق أصول الفقه عىل القواعد أنفسها ،وعىل العلم بها.
إىل أن يقول :والتحقيق  :أنه ال خالف يف ذلك ،ومل يتواردوا عىل محل واحد ،فإن من أراد
اللَّقبي ،وهو كونه علام عىل هذا الفن حدَّه بالعلم ،ومن أراد اإلضايف حدَّه بنفس األدلة،
ولهذا ملا جمع ابن الحاجب بينهام عرف اللّقبي بالعلم ،واإلضايف باألدلة .نعم :اإلمام يف
املحصول عرف اللّقبي باألدلة ،يجب تأويله عىل إرادة العلم بها( .الزركيش البحر املحيط
 )81/1قلت :والحق أننا إذا أردنا بالعلم الصناعة وليس انكشاف املعلوم فإنه ال فرق بني
أن تقول :علم أصول الفقه أو تحذف كلمة العلم ،ألن هذا النوع من اإلضافة هو من
شبه املحضة الذي نص عليه ابن مالك –يف التسهيل -وهو من إضافة االسم إىل املسمى،
كشهر رمضان فال يزيد يف املعنى إال أنه يخصص الشهر بأحد أفراده ،ألن الشهر هو نفسه
رمضان ،وكذلك علم النحو ،فالعلم هو نفسه النحو .وقد نظم ذلك ابن بونه يف الزيادات
عىل األلفية «االحمرار» قائال:
عىل سوى النوعني يف التسهيل نص
أنواعه هنا بذين قد خصص
إىل الـــذي خـــــــــص أو املسمى
مشبها إضــــــافة الذ عام
بها وعكــــــــــس ذاك هكذا ألف
لالسم والصفة للذي وصف
فإذا فهمت ذلك ،فمسألة القطعية أو الظنية ال عالقة لها باالسم ،فهو مبحث آخر يتعلق
مبفهوم األصل ومستنده .والله أعلم.
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فالحديث عن التجديد يف
أصول الفقه 3هو بالرضورة
تجديد يف الفقه ذات��ه؛
ألنه املستهدف يف األصل
والنتيجة املتوخاة.
إ ّن القضايا الفقهية -التي
متثل للمسلمني املنظومة
التعبدية والقانونية التي
تحكــم النســق السـلويك
واملعياري يف حياة الفرد
والجامعة -يجب أ ْن تواكب
مسرية الحياة التي تشهد
تـغريات هـائلة وتطـورات
مذهلة من الذرة إىل املجرة،
يف شتى م��ج��االت الحياة

ومختلف املظاهر والتجليات ،من أخمص قدم األمة إىل
مفرق رأسها يف القضايا السياسية واالجتامعية واالقتصادية
واملالية ،والعالقات الدولية للتامزج بني األمم ،والتزاوج بني
الثقافات إىل حد التأثري يف محيط العبادات والتطاول إىل
فضاء املعتقدات .وقد أصبحت األنظمة الدولية واملواثيق
العاملية ونظم املبادالت واملعامالت ج��ز ًءا من النظم
املحلية ،وترسبت إىل الدساتري التي تعترب الوثائق املؤسسة
فيام أطلق عليه اسم العوملة والعاملية ،كل ذلك يدعو إىل
التجديد يف األصول لتصحيح الفروع حتى تكون سليمة ألنها
مبنية عىل أصول صحيحة ،فال مطمع يف اإلحاطة بالفرع
وتقريره واإلطالع عىل حقيقته إال بعد متهيد األصل وإتقانه،
إذ مثار التخبط يف الفروع ينتج عن التخبط يف األصول .كام
يقول أبو حامد الغزايل.4
فلهذا ستكون هذه املحاولة (املقاربة) متجهة إىل بحث عن
الضبط والربط ،لتجنب املزيد من التخبط.

4

املنخول ص3تحقيق د .محمد هيتو
دار الفكر
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تعريف التجديد:
التجديد مصطلح يكرث يف الكتابات تناوله وعىل األلسنة تداوله؛ ولكنه غري محدد املعامل
وال محدود العوامل ،فهو من تلك املصطلحات املعروفة جدا إىل حد أنه ال ميكن أن يع ّرف؛
ألنه يف أصله عبار ٌة عن فعل ٍ
متعد تظهر تجلياته يف متعلقاته ،فبقدر ما يتسع متعلقُه
وتتعقد عالقته وتتشعب أدوات الفعلوإمكانات االنفعال تنفسح مساحات املدلوالت.
والتجديد لغة مصدر من جدد اليشء صريه جديدا ً .والتصيري أحد معاين ف ّعل املضعف
كأ َّمره صريه أمريا ،وأ َّمنه جعله آمنا ،ويرسه جعله يُرسا { َولَ َق ْد يَسرَّ ْنَا الْ ُق ْرآ َن لِل ِّذكْرِ} { َوكَ َّفلَ َها
َزكَ ِريَّا} يف قراءة الكوفيني صريه لها كفيالً.
قال يف الالمية:
َوا ِف ْق ت َ َف َّع َل أ ْو َوا ِف ْق ِب ِه فَ َعلاَ
كَثرِّ ْ ِب َف َّع َل َصيرِّ ْ ا ْختَصرِ ْ َوأَز ِْل
ويستعمل للمحسوسات كام يستعمل للمعاين ،كجدد الثوب صريه جديدا ً ،وجدد العلم
أبرز مكنوناته وأوضح مبهامته ومشكالته.
ولكن التجديد كمفهوم يحتاج إىل مضاف أو متعلق هو يف حقيقته املفعول
به أو موضوع التجديد ال��ذي قد يكون عاماً ،كالتجديد يف الرشيعة أو يف حياة
الناس ،كام قد يكون خاصاً ،كالتجديد يف علم األصول أو يف علم الكالم ونحو ذلك.
وهذا النوع من املفاهيم املتمددة أو املشككة أو ما يسمى بكلامت التذكري واإلثارة
 des mots d’evocationغري املحددة يصعب حرصه بحدود الحد والرسم ،وإن كان
يسهل التعاطي معه من خالل املثال والعد وال�سرد والتقسيم والسرب؛ ألنه حالة
وعالقات بني مؤثر ومتأثر ،ينشأ عن التأثري انفعال ليتشكل من جرائه األثر – النتيجة.-
ومصطلح التجديد ليس غريباً عىل ثقافتنا ،فقد ورد يف الحديث:
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“إن الله يبعـث لهـذه األمة عىل رأس كـل مائـة سنـة من
5
يجدد لها أمر دينها”.
قد يكون هذا املجدد عاملاً مجتهدا ً ،كالشافعي مخرتع علم
أصول الفقه وآليات التعامل مع نصوص الرشيعة ،وقد يكون
ملكاً عادالً كعمر بن عبد العزيز ،وهذا بنص العلامء األوائل.
وإن مصـطلح التـجديـد كــان معروفــاً للجاهليــة.
قـال زهري بن أيب سلمي:
ُه ُم َج َّددوا أَحكا َم ك ُِّل ُم ِضلَّ ٍة

5

رواه أبو داود ،والبيهقي ،والحاكم.

َصل
قم ال يُلفى لأِ َمثالِها ف ُ
		
ِم َن ال ُع ِ
قال األعلم الشنتمري :يريد بالتجديد أنهم بينوا أمور الحرب،
فتجديد تقاليد الحرب والشجاعة هو تجديد الجاهلية.
لقد ربط األصوليون بني مفهوم التجديد ومفهوم االجتهاد
يف الرشيعة ،فاستدلوا بالحديث املذكور عىل أ ّن األمة ال بد
أ ْن يوجد يف علامئها مجتهد ،فأحالوا مفهوم التجديد إىل
مفهوم االجتهاد املطلق ،وبذلك يصبح معرفاً برديف أشهر
كام يقول املناطقة ،فاملجدد بهذا االعتبار هو املجتهد .قال
يف مراقي السعود:
واألرض ال عن قائم مجتهد تخلو إىل تزلزل القواعد
حتى يجئ الفاطمي املجدد دين الهدى ألنه مجتهد
وحينئذ ف��إ ّن األم��ر يتعلق باستنباط األحكام الرشعية
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من األدلة املختلفة ،أو ما سامه أبوحامد الغزايل باالستثامر الذي يقتيض مستثمرا ً
وهو املجتهد ،ومثرة وهي الحكم الرشعي ،وغصوناً مثمرة وهي األدلة من الكتاب
والسنة واإلجامع والعقل؛ وهي :األصول األربعة املثمرة كام يراها أبو حامد الغزايل.
وإذا تعلق األمر بأصول الفقه ،فإ ّن عملية بنائه كانت قامئة عىل ركيزتني هام :إثبات أدلة
لألحكام وإثبات أحكام لهذه األدلة.
والعمليتان متداخلتان؛ فإنه يف الوقت الذي تثبت به الدليل الكيل لألحكام الجزئية،
ف��إ ّن هذا الدليل الكيل يحتاج إىل إثبات ،مبعنى أنه محكوم عليه فهو موضوع
لحكم؛ ليكون دليالً كلياً للجزئيات ،وحينئذ فإننا بالرضورة بني عمليتني متعاكستني
نعرب بإحداهام من جزيئ صعودا ً للوصول إىل كيل ،ثم للنزول من الكيل إىل جزيئ.
والتجديد ال��ذي ورد يف الحديث الرشيف ميكن أ ْن يتمظهر يف خمسة تجليات
 -1تجديد ما اندثر من األحكام يف حياة الناس.
 -2تجدي ٌد بإنشاء طرائق من شأنها أن تخدم الدين ،ومنه “من سن يف اإلسالم سنة
حسنة” حسب تفسري اإلمام النووي ،ال مبعنى أحيا كام فرسه بعضهم .قلت :وال يبعد
أن يكون إنشاء منهج يف أصول الفقه من هذه السنن.
 -3تجدي ٌد يتعلق مبستجدات حياة الناس لوصلها بحبال الدين ،وإيجاد الحلول املناسبة،
واقرتاح الصيغ املالمئة .وأصول الفقه وسيلة ذلك أيضاً ،وقد أشار إليه إمام الحرمني
والنبي منهيه ،فإ ْن مل
بقوله :والقول الكاشف للغطاء ،املزيل للخفاء ،أ َّن األمر لله،
ُّ
نبي ،فالعلامء ورثة الرشيعة ،والقامئون يف إنهائها مقام األنبياء ،ومن
يكن يف العرص ُّ
بديع القول يف مناصبهم أن ال ّرسل يتوقع يف دهرهم تبديل األحكام بالنسخ ،وطوارئ
الظنون عىل فكر املفتني ،وتغاير اجتهاداتهم ،يغري أحكام الله عىل املستفتني،
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فتصري خواطرهم يف أحكام الله تعاىل حال ًة محل ما
يتبدل من قضايا أوامر الله تعاىل بالنسخ.6
 -4تجديد هو اخرتاع وإبداع وليس ابتداعاً ،ومنه ما
أحدث السلف من تدوين الدواوين والجمع للرتاويح
وإحداث السجون ،وقد يكون منه ما أحدث الخلف
من االجتامع للذكر وتالوة القرآن عىل خالف حققناه
يف كتابنا “مشاهد من املقاصد” .ومن هذا القبيل
األحكام التي يحدثها الحكام لزجر أهل الفساد،
والنظم التي يقرتحها العرص لدرء االستبداد.
 -5وأخريا :وهذا محـل اختـباط املجـتهدين ،واسـتنباط
املستنبطني ،تجديد يتعلق:
 -1باالجتهاد يف األحكام إنشا ًء يف قضايا مل يسبق فيها
نظر للعلامء،
 -2أو قضايا سبق فيها نظر للعلامء وظهر ما يعارضه؛
إما لضعف مستند األول طبقاً للربهان أو تغري
زمان أو اجتهاد يف كيفية تطبيق األحكام ،وميكن
اعتبار أصول الفقه اإلطار الناظم له.
لهذا فيمكن تعريف التجديد بأنه تحريك املفاهيم التي
تشكل املنظومة األصولية ،ومتثل الصورة املحددة لها إلبداع
مفهوم جديد ،أو إدراج مضمون حديث يف مفهوم قديم يف

6

إمام الحرمني الغيايث 380
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7

أي ُمتجاورة متشابكة مع مدلول التجديد

قراءة جديدة لألصول؛ قواعد ومقاصد وعالقتها بالجزئيات
الفقهية عىل ضوء مستجدات العرص .فهو ربط واصب
بني الكيل والجزيئ يف ضوء رضورات الواقع وحاجياته.
وهناك كلامت مصاقبة 7كاإلصالح الذي يدل عىل وجود
فساد ،ومنه حديث الغرباء“ :الذين يصلحون ما أفسد
الناس” .واإلحياء وهو بعث ما كان ميتاً ،وقريب منه “جددوا
إميانكم ،فقالوا :يا رسول الله وكيف نجدد إمياننا؟ قال :أكرثوا
ال إله الله” .وهذا يدل عىل أن اإلميان يبىل والقلوب متوت.

الحاجة إلى التجديد:
يف كل معاين التجديد السـالفة تحتـاج األمـة إىل مجددين،
فهي بحاجة إىل:
8
 -1تجديد اإلميان وربطها بغذاء األرواح .8فاألمة تفتقر
واإلكثار من الذكر الذي هو مفتاح تزكية
النفوس؛ ولهذا كان مشايخ الصوفية
إىل مرشدين ربانيني يحيون وظائف الذكر ويرقون يف
املحققون يحثون تالميذهم عىل ذلك.
وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها
مدارج السلوك إىل مقامات الزهد والصرب والشكر:
العمر تفز بالذخر{ .كام قال يف املرشد
املعني}.
وس امل َ ْعرِفة
َحتى بَدَتْ لَ ُه ْم شُ ُم ُ
َرأَ ْوا ُم َخ َّدراتِـها ُم ْنك َِش َف ْة
				
كام قال األخرضي.
فترشق الرسائر وتستقيم الظواهر { َو َذ ُروا ْ ظَا ِه َر
ا ِإلث ِْم َوبَ ِاط َن ُه} فتتطهر القلوب من الغل والرياء،
وتتنزه األلسنة من الغيبة والفحشاء.
 -2وهي بحاجة إىل علامء مجتهدين مستبرصين؛ لتقديم
فقه للعرص يبعد العرس ويضبط اليرس،
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 -3وإىل حكام يقومون بإصالح أم ٍة يف حالة فساد واختالل،
 -4وبحاجة إيل نظام يردع السفهاء ،ويسن وسائل الزجر إليقاف اإلخالل باألمن كام قال
عمر بن عبد العزيز ،وكام كان مالك يرى لقوة إدراكه أن انقطاع حبل األمن وسقوط
هيبة السلطان يؤدي إىل خراب األوطان.
وأخيرا :هل من حاجة إلى التجديد في أصول الفقه؟
إ ّن الرد عىل هذا السؤال حاكم يف إثبات مرشوعية أو عدم مرشوعية الدعوة إىل
التجديد .كام سيكون الجواب عىل كيفية التجديد برهان عىل دع��وى التجديد.
لإلجابة عىل األول يجب أن نذكر بالغاية التي ترمي إليها مباحث أصول الفقه ،والوظيفة التي تقوم
بها،لرنىهلتحققتغاياتهومتتوظيفتهيفظلالتعاطيالجاريمعهذاالعلميفالوقتالحارض؟
فعلم أصول الفقه هو مام يسمى بعلوم اآللة وهي داخلة يف علوم الرشع وهي :التفسري
وعلوم الحديث والفقه والنحو واللغة واملنطق عىل خالف بني العلامء - ،قال الغزايل يف معيار
العلم :إ ّن من ال معرفة له باملنطق ال ثقة بعلمه .وقال يف اإلحياء :إن علم الكالم يكاد أن
يكون حجاباً عن معرفة الله تعاىل .وال تعارض بني النصني؛ كام توهم البناين يف حاشيته عىل
الزرقاين ،فعلم الكالم ليس موضوع علم املنطق؛ وإن كان األول قد يستعمل أدوات الثاين
وليس هذا محل التفصيل -وتختص العلوم الرشعية بالثالثة األول :التفسري ،الحديث ،الفقه.وعلم أصول الفقه غايته التوصل إىل حكم رشعي من الدليل التفصييل ،فاألصول أدلة إجاملية
وأدوات وآالت الستنباط األحكام واستخراجها يف عملية اجتهادية من دالالت لغة الشارع ومن
مقاصده الكلية والجزئية منطبقة عىل واقع مشخص ،فهو وسيلة بيانية؛ تلك هي الوظيفة األوىل.
 -2أما الوظيفة الثانية فهي :ضبط عملية االستنباط ،فهو منهج وقانون ومسطرة ضابطة
وناظمة للنظر ،أو ما سموه بحركات الفكر يف املوضوع:
وفرسوا النظر يف املسطور
بحركات الفكر يف املنظور.
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ǾƥǲǐƬȇƢǷȁǅƢȈǬǳơŘǠǷǪȈǬŢĿǲǐǧnǅƢǇȋơ~ĿŅơǄǤǳơǱȂǬȇ
ƽƢȀƬƳȏơȁǁƢƦƬǟȏơȁǂǜǼǳơȁǂƥƾƬǳơȁǂǰǨƬǳơǚǨǳǪǴǘȇƾǫǾǻƗǶǴǟơ
ǆȈǳȁ ƨǧƽơǂƬǷ ƢĔƗ ǺǜÉȈǧ ǙƢǨǳȋơ ǽǀǿ ƢŠǁȁ ǅƢȈǬǳơȁ ǕƢƦǼƬǇȏơȁ
ǮǳǀǯƢǔȇƗǆȈǳȁƢȀȈǧǲƻơƾƫȏƨǼȇƢƦƬǷƢĔƗǺǜÉȇ ƾǫȁǮǳǀǯ
وأعم هذه األلفاظ :التفكر ،ومعناه :انتقال النفس من معلوم إىل معلوم ،فال معنى ألفكار
النفس وحديثها إال انتقاالتها من علم إىل علم.
فإن كانت هذه االنتقاالت –املسماّ ة تفكرا -ألجل الوقوف عىل عاقبة أمرُ :س ّمي تدبرا ً؛ ألنه
يلحظ دُبر األمر وعاقبته .وإن كان للتوصل به إىل علم أو غلبة ظ ٍّنُ :س ّمي نظرا ،فالنظر:
هو الفكر الذي يطلب به العلم أو الظن .فإ ْن ُعرب من املنظور فيه إىل غريه بالتنبّه ملعنى
يناسب املنظور فيهُ :س ّمي اعتبارا ،ألنه ُعرب منه إىل غريه .فإن كان يفتقر إىل جهد وتح ّمل
ك ّد ومشقّة يف نظرهُ :س ّمي نظره اجتهادا ً .فإن أفىض نظره –الذي هو لطلب العلم
والظن -إىل الوقوف عىل املطلوب :س ّمي استنباطاً؛ ألنه أظهر ما مل يكن ظاهرا ً ،كام يظهر
املاء من األرض فس ّمي صاحبه مستنبطاً.
فهذه أسامٍ ترتادف عىل الفكر باختالف اعتباراتها وباختالف إضافتها.
فمن نظر يف نص ووقف عىل معنى معقول يف النفس ُس ّمي فعله استنباطاً ومل يس َّم قياساً،
فاسم االستنباط أعم من القياس ،فكان كل قياس استنباطاً وليس كل استنباط قياساً؛ فإن
املعنى املستنبط من النص :إن كان قارصا عىل النص غري متع ٍّد فهو استنباط ،وقد يتفطّن
املتأمل من سياق األلفاظ ألمور ودقائق يف النفس فيسمى ذلك استنباطاً وإن مل يكن قياساً،
وإن كان املعنى املستنبط من النص أعم من النص –حتى صار الحكم عا ّما بعموم املعنى
وانحذف خصوص النصُ -س ّمي إلحاق غري املنصوص باملنصوص –بواسطة املعنى املستنبط-
قياساً ،كام أخذنا من قولهم :قاس اليشء باليشء» .فأقل ما يحتاج إليه –فيمكن إطالق اسم
القياس عليه -أربعة أمور؛ فإن القياس هو قياس يشء عىل يشء يف يشء بيشء؛ معناه:
قياس فرع عىل أصل يف حكم بعلة ،فلذلك إذا أفىض االستنباط إىل معنى قارص ال يُسمى
ذلك قياساً؛ إذ ال فرع وال أصل ،والقياس نسبة بني شيئني تجري بينهام تلك النسبة.
وقد وقع الخالف يف أمر خامس أنه هل يشرتط إلطالق اسم القياس؟ وهو أن يكون املعنى
الجامع مستنبطاً بالنظر والفكر ،فلهذا اختلفوا يف أن إلحاق الرضب والقتل بالتأفيف هل
يس ّمى قياساً؟ وإلحاق األمة بالعبد هل يسمى قياساً؟ والحق :أن لفظ القياس يف وضع
اللسان ال يستدعي هذا املعنى الخامس ،إال أن يتحكم متحكم باالصطالح ،فالقياس يجوز
أن ينقسم :إىل معلوم عىل البديهة وإىل معلوم بالتأمل ،وال تناقض يف هذا التقسيم باإلضافة
إىل وضع لفظ القياس يف اللغة ،لكن يستدعي القياس أصال وفرعاً ،والبد أن يتميز األصل عن
الفرع بخاص ّية وال خاصية له إال أنه يتقدم عليه يف العلم فيحصل ذلك أوال ،ويحصل العلم
بالفرع بعده وبسببه ،فيصري ذلك –بالتقدم -أصال ،وهذا –بالتأخر -فرعاً ،فال أقل من أن
يتأخر العلم بالفرع ،وتحريم الرضب يعلم مع النهي عن التأفيف –واألمة تُفهم من ذكر
العبد -من غري حاجة إىل استنباط وتأمل ،وال يتأخر عنه ،وكأنه يقوم لفظ العبد مقام لفظ
الرقيق ،ولفظ التأفيف مقام لفظ اإليذاء ،ولفظ الرجل يف قوله :أميا رجل مات أو أفلس
فصاحب املتاع أحق مبتاعه» يقوم مقام قوله :أميا مشرت وأميا إنسان» ،وتفهم املرأة منه مع
الرجل ال بعده وبالقياس عليه ،فليس أحدهام –بأن يجعل فرعاً -أوىل من اآلخر.
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 -3الوظيفة الثالثة :تقنني
ف��ك��ر امل��س��ل��م وتوجيهه
وتفعيل آلة التفكري والتدبر
املعطلة ،والتي تعترب مقدمة
ال غنى عنها لالجتهاد
واالستنباط حسب السريورة
التي رسمها أبوحامد الغزايل
رحمه الله تعاىل.9
إن التجديد يف أصول الفقه
ميكن أن يُسهم يف تأصيل
التجديد العظيم يف حياة
األم��ة اإلسالمية الباحثة
منذ ق��رون ع��ن الطريق
املثىل الستئناف املسرية
الكربى لألمة اإلسالمية يف
أوج تألقها وعطائها عىل
امتداد القرون ،كام قدمنا.
فاالستنبــاطات الفقهـيــة
القدمية كانت وال ت��زال
مصـيـبــة ،واالســتنباطات
ال��ج��دي��دة امل��ب��ن��ي��ة عىل

أساس سليم من تحقيق املناط هي صواب؛ فهي إىل حد
ما كالرياضيات القدمية التي كانت تقدم حلوال صحيحة،
والرياضيات الحديثة اآلن التي تقدم حلوال سليمة ومناسبة.
إ ّن التجديد رضورة لوجود وضع جديد يشبه ما أشار إليه
إمام الحرمني بقوله :فأعود وأقول :لست أحاذر إثبات
حكم مل يدونه الفقهاء ،ومل يتعرض له العلامء؛ فإن معظم
مضمون هذا الكتاب ال يلفى مدوناً يف كتاب ،وال مضمناً
لباب .ومتى انتهى مساق الكالم إىل أحكام نظمها أقوام،
أحلتها عىل أربابها وعزيتها إىل كتابها .ولكني ال أبتدع ،وال
أخرتع شيئاً ،بل أالحظ وضع الرشع وأستثري معنى يناسب
ما أراه وأتحراه .وهكذا سبيل الترصف يف الوقائع املستج َّدة،
التي ال توجد فيها أجوبة العلامء ُم��ع�� َّدة .وأصحاب
املصطفى وريض عنهم ،مل يجدوا يف الكتاب والسنة إال
نصوصاً محدودة ،وأحكاماً محصورة معدودة ،ثم حكموا
يف كل واقعة ع َّنت ،ومل يجاوزوا وضع الرشع ،وال تعدوا
حدوده؛ فعلمونا أ ّن أحكام الله تعاىل ال تتناهى يف الوقائع،
وهي مع انتفاء النهاية عنها صادر ٌة عن قواعد مضبوطة.
فليكن الكالم يف األم��وال ،وقد صفر بيت امل��ال واقع ًة
ال يعهد فيها للامضني مذهب ،وال يحصل لهم مطلب،
ولنجر فيه عىل ما جرى عليه األولون إذ دفعوا إىل وقائع
مذاهب ،ومل يعرفوها.10
مل يكونوا يألفوها ،ومل ينقل لهم
ُ

وللقائل األول أن يقول :هذا وإن ُعلم معه
فقد ُعلم به فكأن العلم بحكم الرجل سبب
للعلم بحكم املرأة معه ال بعده ،فالسببية ال
سبيل إىل إنكارها ،وذلك يوجب ترتباً عقلياً
وإن مل يوجب ترتباً زمانياً ،وذلك كاف يف مت ّيز
األصل عن الفرع ومتيّز املقيس عن املقيس
به .وهذا كله يرجع إىل املناقشة يف اللفظ.
وكذلك اختلفوا يف العلة املنصوص عليها
مثل -يف الهرة حيث قال( :إنها ليستنجسة ،إنها من الطوافني عليكم والطوافات)
أن الفأرة -أيضا -من الطوافات ،فالحكم
بطهارة سؤرها بسبب عموم الطوف هل هو
القياس عىل الهرة؟ :فقال قائلون :ال يسمي
هذا قياساً؛ ألن العلة منصوصة وليست
مستنبطة ،وألن الحكم يثبت بالعموم.
وهذا ضعيف؛ ألن قوله« :إنها من الطوافني»
إخبار عنها خاصة ،فليس بعا ّم ،وأما كون
العلة منصوصة فلم مينع من إطالق اسم
القياس عليه ،ولِـ َم ميتنع أن يجعل اسم
القياس بإزاء إلحاق فرع بأصل بجامع ،ثم
يقال :ينقسم الجامع :إىل معلوم بالنص وإىل
معلوم باالستنباط؟ فهذا ال مينعه وضع اللغة،
فإن خ ُِّصص باالصطالح فكذلك -أيضا -ال حجر
فيه كام خ ُِّصص لفظ الطرد والشبه واإللحاد
والردة وغريها باالصطالح .ولكن ينبغي أن
يُعلم أن حاصل الخالف يرجع إىل أمر لفظي
وإال فح ّظ املعنى متفق عليه .فخرج منه :أن
املس َّمى قياساً –باالتفاق -هو إلحاق فرع
بأصل بجامع مستنبط بالتفكر .ومثاله :قياس
النبيذ عىل الخمر بجامع وصف اإلسكار مثال.
( ص)108
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هذا النص يشتمل عىل أربعة عنارص هي محط نظرنا ومجال وردنا وصدرنا:
أوالً :مالحظة وضع الرشع ،واستثارة املعاين املناسبة ملا يراه “املجدد” ويتحراه وهو ما
انتهجه إمام الحرمني يف كتابه “الغيايث”.
ثانياً :إن هذا املنهج هو السبيل ملعالجة الوقائع املستجدة.
ثالثاً :الدليل عىل هذه الدعوى أن صحابة املصطفى  ترصفوا يف قضايا حني مل يكن بأيديهم
يف الكتاب والسنة إال نصوص محدودة وأحكام محصورة معدودة –وهذا هو الربهان.-
رابعاً :موضوع أيب املعايل الذي يعالجه هو :موضوع موارد الدولة وقد ص ِفر بيت املال
(أي خال من الدنانري والدراهم) فصار صفرا ً؛ وهذا هو املربر والداعي إىل التجديد.
فإذا أردنا البناء عىل هذه العنارص ألمكن أن نقول :إن التجديد ينطلق وينبثق عن واقع جديد،
أي لوضع متغري يقتىض مراجعة ،وأن ذلك هو داعية التجديد يف كل زمان ومكان .فالتغريات
املجتمعية هي التي تقرتح التجديد .أو كام يقول الفالسفة :إن املشكالت هي التي ترشح املفاهيم.
وإذا كان إمام الحرمني يعالج موارد دولة تحارب األعداء وتناضل من أجل البقاء مام أدى به يف
كتابه إىل تجاوز موضوع املال ليحاور الفقه والفقهاء يف مستحق الخالفة والوالية –وإن كان يعتربه
مقصدا ً -لرشوط الحاكم وصالحياته والتدابري الرشعية عند شغور املنصب وأحكام والية املتغلب.
إال أ َّن العامل الذي يعترب املرجع واملالذ للحاكم حظي بنصيب مامثل ،وهو املجتهد الذي
عرف مصادر األحكام ومواردها وأصولها ومقاصدها ،ثم تعرض لحالة شغور الزمان وخلو
املكان من عامل حيث يرى أ َّن ذلك ليس بعيدا ً يف زمانه.
فتبني من ذلك أ ّن داعية التجديد هو وضع جديد :واقع أو متوقع.
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وأما وضع الرشع يف كالمه ،فيشري إىل كيل املصالح يف العاجل واآلجل الذي وضعت له
الرشيعة- ،حسب عبارة الشاطبي -فوضع الرشع إمنا هو ملصالح الخلق.
إ ّن النتيجة املتوخاة هي إنتاج أحكام للقضايا املستجدة ،صادرة عن قواعد منضبطة ،وتوليد
األحكام وتوسيع أوعية االستنباط يف عملية تأصيلية ميكن أن نطلق عليها :التجديد ،وهو غري
اإلحياء واإلصالح؛ وقد قدمنا معناهام ،وال التنوير باملفهوم الغريب الذي هو حسب “كانت”
تفكري بال سقف؛ فال كتاب يهديه ،وال مدير أو قسيس يرشده ،وال طبيب يصف له وجبة غذائه.
كامل من جاذبية القديم ،وتربم من الكنيسة أو الكهنوت؛ ولعل
إن تنوير “كانت” انفالتٌ ٌ
التجديد يف اآلداب عند الدكتور طه حسني يناسب نوع التجديد الذي نسعى إليه يف أصول
الفقه -وهو النص الذي اعتربه الدكتور محمود شاكر رجوعاً من طه عن أفكاره القدمية -يقول
طه يف “حديث األربعاء” :فليس التجديد يف إماتة القديم ،وإمنا التجديد يف إحياء القديم،
وأخذ ما يصلح منه للبقاء .وأكاد أتخذ امليل إىل إماتة القديم أو إحيائه يف األدب مقياساً للذين
انتفعوا بالحضارة الحديثة أو مل ينتفعوا بها ،فالذين تُلهيهم مظاهر الحضارة عن أنفسهم
حني تلهيهم عن أدبهم القديم ،مل يفهموا الحضارة الحديثة ،ومل ينتفعوا بها ،ومل يفهموها
عىل وجهها ،وإمنا اتخذوا منها صورا وأشكاالً ،وقلدوا أصحابها تقليد القردة ،ال أكرث وال أقل!!
والذين تلفتهم الحضارة الحديثة إىل أنفسهم ،وتدفعهم إىل إحياء قدميهم ،ومتأل نفوسهم
إمياناً بأن ال حياة ملرص إال إذا ُعنيت بتاريخها القديم وبتاريخها اإلسالمي ،وباألدب العريب
قدميه وحديثه ،عنايتها مبا ميس حياتها اليومية من ألوان الحضارة الحديثة = هم الذين
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انتفعوا ،وهم الذين فهموا ،وهم الذين ذاقوا ،وهم القادرون
عىل أ ْن ينفعوا يف إقامة الحياة الجديدة عىل أساس متني.11
ف��إذا ك��ان األم��ر ك��ذل��ك ،ف��إ ّن ال��دع��وة إىل التجديد
مرشوعة ،والحاجة إليه ماسة ،بل والرضورة إليه حاقة.
فماذا عن الدعوى؟
إ َّن الدعوى تفتقر إىل بينة وبرهان ،وبرهانها هو تقديم
مقرتحات عملية توصل إىل إجابات نافعة ناجعة ،موافقة
لقوانني الرشع ،ومالمئة ملصالح الخلق؛ وذلك يكون :أوال
باالنضباط باإلطار الرشعي نصوصا ومقاصد ،وجزئيات
وقواعد ،وتأطري ذلك لواقع تغريت معامله ،وتطورت
مراسمه بكل عنارصه للوصول إىل اإلجابات املشار إليها.
فهل العلم املوسوم بأصول الفقه -الذي يعترب من أروع ما أنتجه
الفكر اإلسالمي ،وأنضج ما أبدعته العبقرية العلمية للتوسط
بني الوحي والعقل ،وبني األوامر الرشعية يف إطالقها األزيل وبني
الواقع اإلنساين ببعديه الزماين واملكاين -يقوم اآلن بوظيفته؟
 -1للوساطة الصحيحة والوصل الواصب بني املبادئ
والقواعد والنصوص واملقاصد وبني الواقع واملتوقع
يف حياة الناس أفرادا وجامعات لتحقيق املصالح،
 -2وتقديم التصور السليم الجدير بحقيقة اإلسالم
الجالب للمصالح الدارئ للمفاسد.
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فإذا كانت النتائج كام نشاهد يف املجامع الفقهية تشري إىل عجز يف التواصل بني الواقع وبني
األحكام ،وأحيانا إىل عدم االنضباط يف االستنتاج واالستنباط ،فإن ذلك سيكون مدعاة ودعوة
ملراجعة أدوات توليد األحكام واالجتهاد املعطلة ،وتجديد دارسها ،ونفض الغبار عن طامسها.
إ ّن مقرتحات التجديد يف مجال أصول الفقه أخذت أشكاال مختلفة واتجاهات شتى:
 -1بعضها يتعلق بالتقريب أي بتقريب املادة،
 -2وبعضها بالتشذيب لتخفيف علم األصول من حمولة ال رضورة لها عند البعض
كاملباحث املنطقية ،وتوضيح املصطلحات وحرصها،
 -3ومنهم من رأى تجاوز رشوط االنضباط يف الوصف املعلل به ،لالكتفاء بالحكمة وتوليد
األحكام طبقا ملا دعاه باملصلحة ،والتجاوز عن رشوط األصوليني باعتبار ذلك التجديد
الذي سيولد أحكاماً تجيب عىل مشكالت العرص بغض النظر عن معارضة النص أو
اإلجامع ،واالنحالل من ضبط الرشع.
وبعض هذه املقرتحات
 -1كانت عارية عن وضوح الغاية والهدف ،خالية من املضمون الفقهي الذي هو
املقصود األصيل لهذا العلم،
 -2والبعض اآلخر جدير باالندماج يف جدول التجديد؛ لكن يجب أن ننبه :إىل أن من
سعى إىل تسهيل عملية تعليم األصول وتقريبها –وهي غاية مرشوعة لألصول؛ ولكنها
ليست األساسية لألصول ،فقد جنح إىل حذف بعض املفردات والتجاوز عن بعض
العناوين ،غافالً عن كون األصول هي مزرعة استنبات األحكام ،وتلك غايتها ،ولهذا
فتخفيف املادة يجب أ ْن ال يكون عىل حساب هذا الهدف.
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ويجب أ ْن أشري هنا إىل ثالث دعاوى لها خطورتها عىل أصول الفقه بل عىل الرشيعة
وهي باختصار:
 -1دعوى الحكمة واملصلحة غري املنضبطتني بضوابط التعليل ووسائل التنزيل ،مام
سيحدث ارتجاجاً يف بنية االجتهاد ،وزلزل ًة ألسسه .وقد أملحنا إىل فسادها ،وسنالحظ
الرد عليها خالل الحديث عن الدعوتني.
 -2الدعوى املقصدية مجردة عن مدارك األصول ،وعارية عن لباس األدلة الذي هو لباس
التقوى الذي أُجمع عليه من عهد الشافعي.
ومع أ ّن هذه الدعوى فيها يشء من الصدق واملعقولية فهي تدعو إىل ضبط املقاصد؛
ولكنها ال تجيب عىل كيف؟ وهي إجابة لن تكون مامشية للموروث الفقهي إال إذا
متسكت بعروة وثقى من أدلة األصول.
وبيان ذلك أوالً :أن املقاصد الكربى هي من باب الكيل املشكك وليس املتواطئ،
فمقصد العدل قد يكون أقوى يف بعض محاله من محال أخرى ،وبالتايل فيمكن
أ ْن يكون مرشدا ً للسياسيات ودليالً موجهاً ،وال ميكن أ ْن يكون مبجرده دليالً يف
الجزئيات ،وقد أب��ان ذلك الشاطبي خري بيان يف كالمه عن منظومة األوام��ر
والنواهي التي تتفاوت درجات املصلحة فيها ورتب املفسدة لتكون أحياناً واجبات
وأحيانا مستحبات ومحظورات ومكروهات أو تتساوى فيها لتكون جائزات.
ثانياً :إ َّن املقصد قد يكون حكمة فتعترب أحياناً ،وقد ال تعترب تغليباً للوصف
املنضبط عليها كاملشقة؛ فإنها حكمة ومقصد اإلفطار يف شهر رمضان ،ومع ذلك فقد
يوجد سفر بال مشقة ،وهذا ما يسمى بقادح الكرس وهو غري مؤثر عىل الصحيح.
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ثالثاً :إ ّن املقصد املعلل به قد يعرتيه قادح النقض ،وهو وجود الوصف “املقصدي”
دون الحكم الذي يتخلف لسبب من األسباب وعارض من العوارض ،فال يؤثر املقصد
بل يبطل التعليل به بالكلية عند الجمهور ،ويكون مخصصاً عند املالكية ،كمقصد
االستعجال املعلل به إلبطال العقود والترصفات ،أو املعاملة بنقيض القصد فإنه
إما غري صالح للتعليل أصال عند الجمهور أو صالح له جزئياً عند مالك الذي يقول:
بعموم املعاين وورود التخصيص عليها ،خالفاً للشافعية الذين يرون أ ّن العموم خاص
باأللفاظ وال يوصف به املعنى.
ثم إن املقصد قد يكون التعليل به يف محل ما مخالفاً للنص أو اإلجامع ،فيبطل
اعتباره ،وهذا ما يسمى :بقادح فساد االعتبار-وسنتعرض لذلك يف منظومة التعليل.-
وهذه اعرتاضات نوردها عىل املقاصد ،ولن يستطيع املقاصديون –وهم الطائفة
األقرب إىل روح األصول -التخلص منها وال التفيص من عقدها ما مل يتعاملوا مع اآلليات
األصولية ،وإال فإنهم سيخبطون خبط عشواء يف مدلهمة ظلامء .وهكذا فليسـت كل
املقاصـد تصـلح للتعليل ،كام أنه ليسـت كل العلل مقاصد بل أمارات كام يقول الرازي.
وحينئذ فإ َّن ميزان األصول يظل امليزان الوحيد واملعيار األكيد للتعامل مع األدلة
التفصيلية لتوليد أحكام جزئية ،وبدون ذلك امليزان ستظل املقاصد ِحكامً ورقائق
تورث عربة ولكنها ال تؤثر اعتبارا ً.
 -3دعوى تاريخية النص وظرفيته - ،وهي مذهب ُعرف يف الغرب بأنه :توجه
فلســفي يربط املعارف واألفكار والحقـائق والقيم بوضع تـاريخي محدد بدالً من
اعتبارها حقائق ثابتة.
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وه��ذا من شأنه أن يقطع الصلة بالنصوص الرشعية ،نعم توجد مخصصات يف
األح��وال واملحال واألزم��ن��ة ،ولكنها منضبطة بضوابط تشري إىل ظرفيتها ،ومنها
قضايا األعيان عند مالك ،ولكن ذلك ال ميكن أن يكون قانوناً عاماً وال مبدأ مطردا ً.
فهذه الدعاوى الثالث تتفاوت يف خطورتها إال أنها جميعاً:
 -1هروب من دميومة النصوص،
 -2وقفز يف املجهول،
 -3وخروج من العلم إىل الجهل،
 -4وبحث عن الوداعة والسهولة دون تجشم سبل البحث الجاد وتق ُّحم عقبات علوم
الرشع بالعدة والعتاد.
إن دعــاوى بهذه التصـورات يكـون التجديـد فيها أقرب إىل التبديـد ،ووعدهـا أقرب
إىل الوعيد.
وبقية الدعـاوى مقاربة ،يحاول بعضها التقريب والتسـديد؛ لكنها يغلـب عليها
الجانب التعليمي والرتبوي دون جانب إنشاء األحكام الذي هو الغاية املتوخاة لعملية
تدوين األصول.
إثارات تجديدية :ولهذا فسيكون شعار هذه اإلثارات :الوفاء لألصول والترصف يف الفروع
ونحن بتوفيق الله تعاىل نحاول حرص املوضوع عقلياً ،ومحارصة االنفالت عملياً ،وذلك من
خالل صورة تقريبية تعرف عند املناطقة بالعلل األربع التي متثل املاهية ولوازمها وهي:
املادة ،الصورة ،الغاية ،الفاعل.
فاألوليان ذاتيتان ،واألخريان خارجيتان.
فكل محسوس لتقوم شيئيته يفتقر إىل م��ادة ،كالبيت يفتقر إيل م��ادة –حجر أو
حديد -هي أصله ومنها كينونته .وليتميز ويتعرف يفتقر إىل صورة لتكمل بيتيته.
واختيار الصورة يكون طبقاً للغاية وداال عليها ،والغاية والصورة تدالن عىل الفاعل،
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وال��ث�لاث��ة ت��دل ع�لى الخالق ال��ب��اري ت��ب��ارك وت��ع��اىل.
قال أبو حامد :العلة تطلق عىل أربعة معان :األول ما
منه بذاته الحركة ،وهو السبب يف وجود اليشء كالنجار
للكريس ،واألب للصبي .الثاين املادة وما البد من وجوده
لوجود اليشء مثل الخشب للكريس ودم الطمث والنطفة
للصبي .والثالث الصورة وهي متام كل يشء ،وقد تسمى علة
صورية كصورة الرسير من الرسير وصورة البيت للبيت.
الرابع الغاية الباعثة أوالً ،املطلوب وجودها آخ��را ً؛
كالسكن للبيت ،وال��ص��ل��وح للجلوس م��ن ال�سري��ر.
واعلم أن كل واح��د من هذه يقع ح��دودا ً وسطى يف
الرباهني؛ إذ ميكن أن يذكر كل واحد يف جواب لِـ َم.12
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ورضب أمثلة من املعقول واملنقول لذلك ،وأشار إىل أن
الفقهاء رمبا سموا املادة محال ،والفاعل أهال ،والغاية حكامً.
قلت :والبناء الذهني كالبناء الحيس يشتمل عىل هذه الدوال.
قال يف الكوكب املنري :وأصل هذه القاعدة :أ َّن كل معدوم
“صو ِريَّ ٍة “ وهي التي تقوم
ُ
يتوقف وجوده عىل أربع عللٍ ُ :
توقف عىل تص ُّو ِر أركانه.
بها صورته .فتصور امل ُ َركب ُم ٌ
وانتظامها عىل الوجه املقصود و”غَائِ َّي ٍة “ وهي الباعث ُة عىل
كانت آخ ًرا يف ال ُو ُجو ِد
إيجاده وهي األُولىَ يف الفكر ,وإِ ْن ْ
الخارجي .ولهذا يُق َُال :م ْبدأُ العلم ُم ْنتهى العمل .و“ َما ِّديَّ ٍة”
ِّ
وهي التي تُستم ُّد منها امل ُ َركباتُ  ,أو ما يف ُحكمها و“فَا ِعلِ َّي ٍة”
وهي امل ُ َؤثر ُة يف إي َجاد ذلك”.
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ولهذا فسيكون حديثنا ومنهجنا يف هذه اإلثارات التجديدية
يف أصول الفقه منطلقاً من هذا التقسيم والسرب يف وقفات
مع املادة التي منها استمداد أصول الفقه إلخضاعها للسرب
واالختبار ،هل هي مجال للتجديد؟ وكيف؟ وكذلك
بالنسبة للصورة ثم الغاية ثم الفاعل استكامال للقسمة.
ثم خالصة عن نتائج بحثنا.
13

14

15
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هناك مرادفات ملصطلح املادة مثل
الهيوىل ،واالسطقس ،والعنرص ،واملوضوع،
والقابل ،ويذكر ابن رشد مرادفات أخرى
مثل الرشط واملحل ( .فلسفة املادة
والصورة والعدم عند ابن رشد د.حسن
العبيدي ص 56دار نينوى)
املادة والصورة كلمتان مأخوذتان عن
املصطلحات األرسطوطاليسية ويراد بهام
مضمون العلم من الوجهة املوضوعية،
وصورته من الوجهة الشكلية املنطقية.
قال اإلمام الغزايل يف «معيار العلم»
وهو يتحدث عن «القياس» :-فباينالبيت ينبغي له أن يسعى أوالً للجمع
بني املفردات أعني املاء والرتاب والتنب،
فيجمعها عىل شكل مخصوص ليصري لبناً
ثم يجمع اللبنات فريكبها تركيباً ثانياً،
كذلك ينبغي أن يكون صنيع الناظر يف
كل مركب ،وكام أن اللنب ال يصري لبناً
إال مبادة وصورة ،املادة الرتاب وما فيه،
والصورة هو الرتبيع الحاصل بحرصه
يف قالبه ،كذلك القياس املركب له مادة
وصورة ،املادة هي املقدمات اليقينية
الصادقة فال بد من طلبها ومعرفة
مدركها ،والصورة هي تأليف املقدمات
عىل نوع من الرتتيب املخصوص وال بد
من معرفته(.ص)107

المـــــادة
ونعني باملادة 14أصل اليشء الذي منه بناؤه وبنيته والذي
بدونه ال تتصور شيئيته ،والذي تتشكل منه الصورة كام
يقول ابن سينا :إ ّن االستدالل صنعة ما ،تؤدي إىل غرض.
وكل صنعة فإنها تتعلق مبادة وصورة ،وبحسب اختالف كل
واحد من املادة والصورة يختلف املصنوع يف الصنعة.اهـ
ونعني بالصورة الهيئة التي بتشكلها تكون املادة مستجيبة
لغرض ما؛ فاملادة كالحجارة والحديد للبيت ،والصورة الشكل
والرتكيب والهندسة التي يكون بها موصوفاً ،والتي متثل فصال
يف الحد؛ كالناطقية لإلنسان ،والهيئة املخصوصة للبنيان.15
والقضايا الذهنية كالقضايا الحسية ،ف�مادة األص��ول
م��ا تتشكل منه ت��ص��ورات��ه م��ن ك�لي ،أو ب��ه تقوم
ال��ن��س��ب��ة ،أو مضمونه م��ن ال��وج��ه��ة امل��وض��وع��ي��ة،
والصورة هي الصيغة من الوجهة الشكلية املنطقية.
13

فامدة أصول الفقه ما يكون منه استمداده :وهو سبعة أصول:
أوالً :من الكتاب ،حتى قال بعضهم إنه األصل الوحيد؛
أل َّن كل ما سواه راجع إليه.
ثانياً :السنة النبوية الرشيفة؛ أقواالً وأفعاالً .كام يقول
إمام الحرمني.16
ثالثاً :اللغة العربية؛ كون األصويل مدفوعاً إىل الكالم يف
فحوى الخطاب ،وتأويل أخبار الرسول عليه السالم،
ونصوص الكتاب .حسب عبارة الغزايل يف املنخول.17
رابعاً :الفـقـه ،يقـول الغـزايل :اســتمداده من الفـقـه
أنـه املدلول وطلب الدليل مع الذهـول عن
املـدلول مام تأباه مسالك العقول.
خامساً :زاد ابن رشد من فتاوى الصحابة وقضاياهم،
حيث كان الصحابة يجتهدون ،بل كثري من
املعاين الكلية املوضوعة يف ه��ذه الصناعة
إمنا صححت باالستقراء من فتواهم مسألة،
مسألة .وم��ن خ�لال تعاملهم م��ع القضايا
أخذت عنهم جملة من قواعد أصول الفقه.
سادساً :علم الكالم ،كام يقول أبو حامد يف املنخول :ووجه
استمداده من الكالم أ ّن اإلحاطة باألدلة املنصوصة
عىل األحكام مبناها عىل تقبل الرشائع وتصديق
الرسل ،والمطمع فيه إال بعد العلم باملرسل.
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سابعاً :املنطق األرسطي؛ ألن العلامء بدءوا منذ القرن الثاين يدمجون التعريفات
املنطقية واملصطلحات الكالمية يف تعريفاتهم ،وبالتايل ميكن أ ْن تعتربه مام
استمدت منه أصول الفقه ،إذ منه التصورات والتصديقات واألقيسة ،كام ذكر
ابن أمري حاج الحنفي يف رشحه للتحرير.
وإ ْن ك��ان ميكن االستعاضة عن األصلني األخريين بالعقل باعتباره مرجعيتهام.
ونقرتح أن العقل -كام هو عمدة يف أكتناه مدلوالت األلفاظ تفسريا ً وتأويال ،ومعاين
النصوص وعللها ومراميها ومغازيها؛ ولهذا يطلق م��رادا ً به االستنباط والقياس-
فإنه كذلك قد يكون دليالً يف النفي فيام يعرف باالستصحاب عندما يفرس بأنه
حكم العقل املبقي عىل النفي الستنتاج قيام أصل اإلباحة .ولكن املنطقة الخطرة
من إع�مال العقل هي عندما يحكم بنفي ثبوت النص املكتمل رشوط الثبوت
رواي��ة لوجود استحالة عقلية -جمهور األصوليني -بناء عىل قطعية الحكم العقيل.
وم��ن نصوص األصوليني ق��ول ال��ش�يرازي يف “اللُّ َمع” يف ب��اب بيان ما يُ��ر ُّد به خ ُرب
ال��واح��د :إذا روى الخ َرب ثق ٌة ُر َّد ب��أم��ور :أح��ده��ا :أن يخالف موجبات العقول،
فيعلم بُطالنه ،ألن ال�شرع إمنا يَ��رد مبج ّوزات العقول ،وأم��ا بخالف العقول فال”.
فالتجديد الجديد يجـب أن يعطي العقـل املعطـل النصيب األوفر والحـظ األوىف؛ ولكنـه
يجب أن يحذر من العقل بالعقل.
ويف هذا املجال إذا أردنا أن نحكم العقل ،فيجب أن يكون تحـت رقـابة «العقـل الخالص
مبعنى الحقيقـي األكيد – وليــس باملعنى «الكانتي» الذي هو العقــل املعتمد عىل ذاتـه
دون االستعانة بالتجربة واملالحظة؛ إال أننا مع قبولنا إلسـهام التجربة والفروض واملالحظة
الدقيقة نلح عىل التجرد عن لوثة الهوى واالسـتعالء عىل سلطان العادة وسـلطة املجتمع
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والبيئة يف أبعاد الزمان واملكان والسكان ،متذكرا قول البوصريي:
قد تنكر العني ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم املاء من سقم
فكم من محسوسات كان عقل من قبلنا يجيلها أصبحت اليوم معتادة.
فمكانة العقل ال تنكر؛ لكن عندما نحكم عىل نص ثابت رواية بحكم ،وقد ضاقت سبل
التأويل ،فعلينا أن نحاكم العقل أمام محكمة العقل والنقل قبل الحكم باالستحالة العقلية،
وبخاصة إذا تعلق األمر بأحوال اآلخرة يوم تبىل الرسائر وتستحيل األعراض إىل جواهر.
وقد وجدنا السادة العلامء يف علم الكالم يرهقون عقولهم مبسألة وزن األعامل يوم القيامة،
ويضع أبو حامد رحمه الله تعاىل اختالف مفهوم «وزن» يف امليزان لإلشارة إىل مختلف
االحتامالت لفك العقدة عقلياً ،ولكن الحقيقة أن تبدل الحقائق يوم تبدل األرض غري األرض
والسموات كاف لإلميان بالنص الرصيح املثبت للميزان { َونَضَ ُع الْ َم َوازِي َن الْ ِق ْس َط لِ َي ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة}.
وك��ذل��ك يف ح��دي��ث« :ي��ؤىت ب��امل��وت يف ص��ورة كبش أم��ل��ح» .وه��و حديث اعترب
بعض العلامء أنه رضب مثال ال يكون له وج��ود يف الخارج .إال أن رصاح��ة اللفظ
تدفع يف ص��در الـتأويل ،وال���ذي خلق امل��وت والحياة يصورهام كيف يشاء.
فأهمية العقل تتعلق يف متييز املصالح من املفاسد ،والحسن من القبيح ،مام تنبني
عليه أحكام املعامالت ،وترتب عليه أسباب املعلالت ،طبقاً لقول العز بن عبد
السالم :معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل ،وذلك يف معظم الرشائع.
ولكن العقل فيام يخص الحرش والنرش -الذي آمن به املؤمن اضطرارا عندما أدرك من خالل
املشاهدة تبدل األحوال وتحول األعيان وإحياء األرض امليتة -يجب أن يسلم مفاتيح العلم
إىل سلطان الوحي .وقد اقترص بعضهم عىل ثالثة من األصول السـالفة كإمام الحرمني عندما
ذكر :علم الكالم ،والفقه ،واللغة.
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الزركيش البحر املحيط 32/1

فإذا كانت تلك هي امل��ادة وهي مركبة فام هو تصور
التجديد فيها ؟ فهل ميكن أ ْن نتصور حذف جزء من املركب
الذي تتفاوت أجزاؤه يف أهميتها وتتباين يف مركزيتها؟
ولهذا رأينا كيف تباينت أجوبة األصوليني عن املادة.
ونحن نقدر أ َّن كل جزء من هذا املركب يسهم يف بناء
األصول؛ ولهذا رأينا التعامل مع املادة كامً وكيفاً يف الصورة.
ونعني بالكم والكيف مدلولهام يف علم املنطق ،فاألول
عبارة عن :الكل والجزء ،والثاين عن :اإليجاب والسلب.
ونرى التجاوز عن امل��ادة سواء كانت إسنادية ،يستند
إليها علم األصول يف إثبات أحكام األدلة كالكتاب والسنة
والعربية .أو مقومة تدخل يف أجزائه ومدلوالته كالفقه.
يقول الزركيش :شبهوا ما يبحث يف كل علم عن أعراضه وأحواله
مبادة حسية يضعها إنسان بني يديه ليوقع فيها أثرا ًما ،كالخشب
الذي يؤثر فيه النجار حتى يصري رسيرا ً أو باباً ،وكالفضة
التي يؤثر فيها الصائغ حتى يصري خامتاً أو سوارا ً ونحوه.18

لزركيش البحر املحيط 32/1

قلت :ومنهجنايف هذه الخطة هو اعتبار األثر الذي يحدثه النجار
ُ
أو الصائغ من باب الصورة ،باعتبار أ َّن املادة هي التي يحدث
فيها األثر ،وبالتايل فإ َّن املبادئ واملسائل هي :من باب الصورة.
ونعني باملبادئ حدود املوضوع وأج��زاءه وأغراضه مع
املقدمات التي تؤلف منها قياساته .ونعني باملسائل مطالبه
الجزئية التي يطلب فيه إثباتها كاألمر والنهي.19

الصــــــورة
أما الصورة فهي بيت القصيد ،ومفتاح أقفال التجديد .فالصورة
تضفي عىل املادة خصائصها ،وتحولها بالفعل إىل يشء أو جوهر.
فام هي الصورة التي شكلها صناع أصول الفقه من املادة
التي أرشنا إليها؟ لقد كانت :تركيباً وتبويباً وترتيباً وتلقيباً
وتقريباً ،هذه خمسة ألقاب وعناوين ميكن أ ْن نجمل فيها
عملية بناء األصول:
فالرتكيب هو :ضم أجزاء املركب بعضها إىل بعض ،ونعني
بها تركيب الكيل من أجزائه ،وتركيب األجزاء بالكيل ،أو
تركيب الجزئني أحدهام عىل اآلخر:
فاألدلة اإلجاملية التي هي حقيقة أصول الفقه والفصل
األول يف تعريفه إمن��ا هي يف واقعها كليات وضعها
األصويل وصاغها من تفاريق املادة املشار إليها بحيث:
أوالً :يقرر الكيل الثابت بدليل عقيل أو نص رشعي أو
داللة لغوية لتعريف أحكام جزئياته ،والتعرف عىل مجال
تطبيقاته .وهكذا فإنه ينزل من أعىل إىل أسفل للتعرف عىل
جزيئ أخفى من خالل كيل أعرف ،كعملية القياس الشمويل
املنطقي؛ فوضع الكيل قد يكون عقلياً أو رشعياً أو لغوياً
وضعياً ،وأقرب مثال لذلك اختالف األصوليني يف داللة األمر
عىل الوجوب ،أي يف تقرير الداللة التي ستصبح بالقوة كلياً،
وقاعدة أصولية ،هل هذا الكيل قائم ومفهوم من الرشع؟
20

20

قال أبو حامد :واسم الصورة مشرتك بني
ستة معان :األول :هو النوع يطلق ويراد
به النوع الذي تحت الجنس ،وحده
بهذا املعنى حد النوع ،وقد سبق يف
مقدمات كتاب القياس .الثاين :الكامل
الذي به يستكمل النوع استكامله الثاين
فإنه يسمى صورة ،وحدّه بهذا املعنى
كل موجود يف اليشء ال كجزء منه ،وال
يصح قوامه دونه وألجله وجد اليشء
مثل العلوم والفضائل يف اإلنسان.
الثالث :ماهية اليشء كيف كان قد
يسمى صورة ،فحده بهذا املعنى ،كل
موجود يف اليشء ال كجزء منه ،وال يصح
قوامه دونه كيف كان .الرابع :الحقيقة
التي تقوم املحل بها ،وحدّه بهذا املعنى
أنه املوجود يف يشء آخر ال كجزء منه وال
يصح وجودها مفارقاً له ،لكن وجوده
هو بالفعل حاصل له مثل صورة املاء يف
هيويل املاء ،إمنا يقوم بالفعل بصورة املاء
أو بصورة أخرى حكمها حكم صورة املاء،
والصورة التي تقابل بالهيويل هي هذه
الصورة .الخامس :الصورة التي تقوم
النوع يسمى صورة ،وحده بهذا املعنى
أنه املوجود يف يشء ال كجزء منه وال يصح
قوامه مفارقاً له ،وال يصح قوام ما فيه
دونه ،إال أ ّن النوع الطبيعي يحصل به
كصورة اإلنسانية والحيوانية يف الجسم
الطبيعي املوضوع له .السادس :الكامل
املفارق وقد يسمى صورة مثل النفس
لإلنسان ،وحدّه بهذا املعنى أنه جزء غري
جسامين مفارق يتم به ،وبجزء جسامين
نوع طبيعي(.معيار العلم ص)572
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الشاطبي ياملوافقات 8/2

أو من العقل؟ أو من الوضع؟ كام يف “جمع الجوامع”
وغ�ي�ره .ق��ال س��ي��دي عبدالله يف م��راق��ي السعود:
ومفهم الوجوب يدرى الرشع أو الحجا أو املفيد الوضع
ثانياً :عملية معاكسة فيها يرتقي األص��ويل من الجزيئ
صعودا ً ليصل إىل الكيل ،أو من جزئيات أشهر ليصل إىل
كيل أخفى .وهذا ما يسمى باالستقراء ،وأحياناً تشهد
فيه بعض الجزئيات لبعضها فيام يسمى بشهادة األصول.
وقد بنى الشاطبي أصل املقاصد عىل أ ّن الرشيعة جاءت
ملصالح العباد عىل االستقراء قائال :إن وضع الرشائع إمنا هو
ملصالح العباد يف العاجل واآلجل معاً .وهذه دعوى ال بد
من إقامة الربهان عليها صحة أو فسادا ً ،وليس هذا موضع
ذلك ،وقد وقع الخالف فيها يف علم الكالم .وزعم الرازي
أن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبتة ،كام أن أفعاله
كذلك ،وأن املعتزلة اتفقت عىل أن أحكامه تعاىل معللة
برعاية مصالح العباد ،وأنه اختيار أكرث الفقهاء املتأخرين،
وملا اضطر يف علم أصول الفقه إىل إثبات العلل لألحكام
الرشعية؛ أثبت ذلك عىل أنه يعلل مبعنى العالمات املع ّرفة
لألحكام خاصة ،وال حاجة إىل تحقيق األمر يف هذه املسألة.
واملعتمد إمنا هو :أنا استقرينا يف الرشيعة أنها وضعت
ملصالح العباد استقراء ال ينازع فيه الرازي وال غريه.21

قلت :وعىل هذا االستقراء بُني الكثري من الكليات كاالستحسان وسد الذرائع والعمل
بالعرف عىل خالف يف مدلول {وأ ُمر بال ُعـرف}.
ثالثاً:تركيبجزيئعىلجزيئ،وأصلالعبارةحملجزيئأخفىعىلجزيئأعرف؛فياميسمىبالقياس.
هذا هو الرتكيب الهيكيل ،وهو تقسيم عقيل أصله أرسطي ،وتشتمل هذه الكليات عىل
عرشات املركبات الكربى والصغرى.
إن عملية الرتكيب معقدة إال أنها رضورية لصوغ املفاهيم وصياغة الكليات-.سنكر عىل
هذا املوضوع يف منظومة التعليل-
ولهذا ،فاملقاصد لها وظيفة أساسية يف بناء هذه الكليات ،فهي بطبيعتها وتنوعها -من كلية
وجزئية،عامةوخاصةيفمرتبةالرضورياتأوالحاجاتأوالتحسينات-تمُ ثلمادةجوهريةمتلونة
ومرنة لخلق املفاهيم مبضامني متجددة ومستوعبة للقضايا الالمتناهية لنهر الحياة الدافق.
أما التبويب :فأصله يف اللغة باب الدار الذي تولج منه ،وما يؤدي إىل كل مقصود
فهو بابه ،ومعناه اصطالحاً :عنوان يجمع طائفة من املسائل ،له أول وآخر تجمعها
وشائج ق��رب ،وت��دور عىل محور ،وتسبح يف فلك واح��د ،ورمب��ا يكون بينها تجاور.
وذلك كبـاب القيـاس مثال ،فإنه يضـم القيــاس الصحيـح والفاسـد ،وأدلة القائــلني به
واملعارضني له والعلل املتقاضية ،والقوادح املانعة.
أما الرتتيب :فهو ترتيب املوضوعات ابتداء من التعريفات ،كتعريف علم األصول،
وغاية الحكم وأنواعه ،واملحكوم به ،والحاكم ،ثم األدلة من كتاب وسنة وإجامع ،،،،إلخ
أما الرتتيب األهم فهو :ترتيب األدلة بوضعها يف رتب ودرجات ،حسب درجة الدليل؛
قوة وضعفاً ،وهو ترتيب يلجأ إليه عند تعارض األدلة ،كالفعل والقول أيهام يقدم.
وميكن أن يخترص يف ثالث زمر.
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سيدي عبد الله نرش البنود 082/2

إ ّن محاولة الجمع التي هي الخطوة األوىل التي يخطوها
املجتهد قبل اللجوء إىل وسائل الرتجيح وهي تتمثل يف
محاولة الجمع بني الدليلني.
قال يف نرش البنود عند قوله:
ِب َمتَى َما أَ ْمكَنا إالَّ فَلألَخري ن َْس ٌخ بُ ِّينا
وال َج ْم ُع َواج ُ
يعني أن الجمع بني الدليلني املتقابلني من الكتاب أو السنة
أو منهام أو من نصني للمجتهد ولو كان الجمع من وجه
كتخصيص العام بالخاص ،وتقييد املطلق باملقيد ،وتأويل
الظاهر منهام مبا يوافق اآلخ��ر ال��ذي هو نص واجب.
ذكر اإلمام الرازي يف املحصول أن الجمع يكون تارة بالحمل
عىل جزئيتني ،وتارة عىل حكمني ،وتارة عىل حالني ،فمن
األول :قوله  يف خري الشهداء أن يشهد قبل أن
يستشهد ،ويف رش الشهداء من شهد قبل أن يستشهد.
فيحمل األول عىل حقوق الله أو من مل يعلم املشهود له
به .والثاين عىل حقوق اآلدمي والعامل به.

قلت :ولهذا الجمع دليل من حديث عائشة ريض الله عنها ،حيث قالت إن األمر باالغتسال إمنا
كان ألن الصحابة كانوا خدم أنفسهم ،فكانت توجد من بعضهم رائحة ،فقيل لو اغتسلتم؟.
والكالم السابق عن املحصول لعله منقول باملعنى ،فنسخة محصول الرازي املطبوعة ال
بكل واحد
توجد فيها هذه األلفاظ ،وإمنا فيها ما لفظه :إذا تعارض الدليالن فالعمل ِّ
منهام من وجه دون وجه أوىل من العمل بأحدهام دون الثاين؛ ألن داللة اللفظ عىل
جزء مفهومه داللة تابعة لداللته عىل كل مفهومه ،وداللته عىل كل مفهومه داللة أصلية.
فإذا عملنا بكل واحد منهام بوجه دون وجه ،فقد تركنا العمل بالداللة التبعية ،وإذا
عملنا بأحدهام دون الثاين فقد تركنا العمل بالداللة األصلية ،وال شك أن األول أوىل.
بكلواحدمنهاممنوجهدونوجهأوىلمنالعملبأحدهاممنكلوجهدونالثاين.
فثبتأنالعمل ِّ
الخطوة الثانية :تتمثل يف فرز أوىل لألدلة يقوم به املجتهد يف عملية الرتجيح قبل الولوج
يف عمليات ترجيحية دقيقة .هذه الخطوة متثل قاعدة الرتجيح وترتيب األدلة ،قال عنها
الغزايل :املقدمة األوىل :يف بيان ترتيب األدلة:
فنقول :يجب عىل املجتهد يف كل مسألة أن يرد نظره إىل النفي األصيل قبل ورود الرشع
ثم يبحث عن األدلة السمعية املغي ِّـرة.
فينظر أول يشء يف اإلجامع ،فإن وجد يف املسألة إجامعاً ترك النظر يف الكتاب والسنة،

ومثال الثاين والثالث :قوله“ :غسل الجمعة واجب عىل كل
محتلم” .وقوله“ :من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن
اغتسل فالغسل أفضل له”.
فيحمل األول عىل الندب ،والثاين عىل نفي الحرج .أو يحمل
الوجوب عىل الحالة التي يتأذى الغري برائحته فيها والندب عىل
غري ذلك .وقيل ال يجب الجمع بل الواجب املصري إىل الرتجيح”.22

فإنهام يقبالن النسخ ،واإلجامع ال يقبله .فاإلجامع عىل خالف ما يف الكتاب والسنة دليل
قاطع عىل النسخ ،إذ ال تجتمع األمة عىل الخطأ.
ثم ينظر يف الكتاب والسنة املتواترة ،وهام عىل رتبة واحدة ،أل ّن كل واحد يفيد العلم
القاطع ،وال يتصور التعارض يف القطعيات السمعية ،إال بأن يكون أحدهام ناسخاً .فام وجد
فيه نص كتاب أو سنة متواترة أخذ به.
وينظر بعد ذلك إىل عمومات الكتاب وظواهره.
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الغزايل املستصفى  471/2تحقيق
د .محمد سليامن األشقر
مؤسسة الرسالة

مخصصات العموم من أخبار اآلح��اد ،ومن
ثم ينظر يف ّ
قياس عموماً ،أو خ ُرب واحد عموماً ،فقد
األقيسة ،فإن عارض ٌ
ذكرنا ما يجب تقدميه منها .فإن مل يجد لفظاً نصاً وال ظاهرا ً
نظر إىل قياس النصوص.
فإن تعارض قياسان أو خربان أو عمومان طلب الرتجيح كام
سنذكره .فإن تساويا عنده توقف عىل رأي وتخري -عىل رأي
آخر -كام سبق”.23
قلت :يجب أن نُعرف الرتتيب بأنه :جعل واحد من شيئني فأكرث
يف رتبته التي يستحقها حسب اجتهاد امل ُرتب وهو املجتهد.
وهذا الرتتيب الذي أشار إليه أبو حامد رحمه الله تعاىل من
تقديم اإلجامع عىل نص الكتاب والسنة ،إمنا هو يف اإلجامع
القطعي،وهوالذينطقفيهاملجمعون،وأقواهإجامعالصحابة.
أما اإلجامع السكويت ،فيقدم عليه النص؛ ألنه تجوز مخالفته
لدليل أرجح منه كام يف نرش البنود.
ولتفصيل ما ذكر الغزايل نقول :إن الرتجيح له ثالثة أسس
هن :أوال :داللة اللفظ قوة وضعفاً ووضوحاً وغموضاً.
أما األساس الثاين :فتفاوت مراتب ثبوت الدليل يف إفادة
غلبة الظن قوة وضعفاً فيام يتعلق باألخبار سندا ً ومتناً،
وقد تكفل به أهل الحديث.
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واألساس الثالث :الرتجيح باعتبار املدلول والذي يرجع يف
أغلبه إىل املعاين واملقاصد.
وحاصل قاعدة الرتجيح أنها ترجع إىل غلبة الظن يف ترجيح
أمر عىل مقابله ،وقد عرب عنه يف مراقي السعود بقوله:
قُط ُْب َرحاها قُ َّو ُة امل َِظ َّن ْه فَهي لَدى ت ٍ
َعارض َم ِئ َّن ْه
فهذه ثالث زمر ال نرى رضورة للتوقف عندها؛ أل ّن غلبة
الظن التي تعترب مالذ املجتهد مردها إىل ما يطلع عليه من
رس الصناعة املستوحى من تفاصيل الصورة ،والبناء يف أجزاء
مركبه ومجمله وكليه ،وسرتى بعضه هناك ،ففي مدلول
الدليل -أي داللة اللفظ -فقد يكون وضوح املفردة ونصاعة
الجملة وشفافية النص أهم عوامل الرتجيح ،فالنصوص قبل
الظواهر وهذه قبل اللوازم من اقتضاء وإشارة وإمياء.24
واملنطوق قبل املفهوم سوى ما أوجبه السياق يف مفهوم
املوافقة (فحوى الخطاب) مام ألحقه بالنص .أما يف منظومة
التعليل أو معقول النص فالعلل اللصيقة بالنص والقريبة

24

يراجع يف ذلك كتابنا
«أمايل الدالالت ومجايل االختالفات»

يف اإلدراك العقيل مقدمة تقديم الجار ذي القرىب عىل
الجار الجنب .وسنشري إىل التجاذب بني النص والعقل؛ إال
أن الشاطبي زاد يف ترتيب األدلة الرتجيح بني الجزئيات
بناء عىل عالقتها بالكيل ،فالجزئية التي تنتمي إىل كيل
الرضورات مقدمة عىل جزئيه تنتسب إىل كيل الحاجات”.
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وأخريا ً ،فإن القايض الباقالين ال يرى فائدة يف الرتجيح فيام يرجع
إىل مجاري الظنون ،فهو ال يوجب عنده عمال ،خالفاً للجمهور
الذي أوجب العمل بالراجح .وأشار إىل ذلك يف املراقي بقوله:
وعمل به أباه القايض إذا به الظن يكون القايض
وهذا القـول يوســع عىل املجتهد يف االختيـار بني األقــوال
واالنتقاء بني اآلراء.
أما يف التنزيل ،فسيكون ميزان املصالح واملفاسد ،ووزن
املعاين واملقاصد ،أساساً للرتجيح؛ ولهذا فالحاجة يف
مواطن االختالف-كام سنرشحه يف تحقيق املناط -مرجحة.
أما التلقيب :فهو وضع ألقاب وأسامء ملختلف مسائل
األصول التي هي جزئيات باعتبار ،وكليات باعتبار آخر .وقد
يختلف األصوليون يف األلقاب وضعاً وعدما ،كام قد يختلفون
يف مضمونها ،كفحوى الخطاب مثال؛ وهو :داللة النص عند
األحناف ،ودليل الخطاب وهو :مفهوم املخالفة ،الذي ال
يعتد به الحنفية أصال .واملحكم عند األحناف غري املحكم عند
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اعلم أن دخول «قد» عىل املنفي بــ»ال»
مختلف فيه ،فقد نفاه بعضهم صناع ًة
واستعمله بداهة ،كقول صاحب القاموس:
وقد ال يهمز .،،بعد أن نفاه ،واثبته ابن
مالك قال ابن بونه :وجامد ومنتف
بغري ال دخول قد عليه منعه انجىل.
ولهذا استثناه بعضهم من القاعدة.

الجمهور ،كام يختلفون يف داللة النص نفسه ،،،إىل غري ذلك من
االختالف الذي تنبني عليه نتائج ،وأحياناً يصري خالفاً لفظياً.
25
فالتلقيب يغطي مصطلحات أص��ول الفقه ،وق��د ال
يولد التلقيب أح��ك��ام��اً ج��دي��دة ب��ال�ضرورة ،كداللة
النص عند األحناف وهي ذاتها فحوى الخطاب عند
الجمهور ،بيد أن��ه ي��ؤذن بسعة أوع��ي��ة االستنباط،
وميهد ألصناف االختالف املفضية إىل تيسري االنتقاء.
أما التقريب :فهو عمل املخترصين وال�شراح وأصحاب

الحوايش ،فهو عملية تعليمية أكرث من كونه عملية توليد لألحكام ،وقد حملت يف طياتها
التشذيب الذي ألغى بعض املباحث غري املبارشة لكنها مفيدة يف عملية التأصيل ،فنجد صاحب
مراقي السعود يعلن يف مقدمته أنه لن يتعرض ملباحث مستوفاة يف العلوم األخرى ،قائال:
لدى الفنون غريه ُم َح ِّررا
منتبذا عن َمقْصدي ما ذكرا
قال يف نرش “البنود” :إنه حذف مباحث بيانية كاملجاز ،ونحوية كمعاين الحروف.
وقد أرشع أبو حامد رحمه الله تعاىل الباب أمام حذف املباحث املساعدة سواء كانت فقهية أو
كالمية أو غريها عندما قال يف “املستصفى” إنها ال رضورة لها وإن إدماج املؤلفني يف األصول لها
إمنا كان بدافع االعتياد وميل كل منهم إىل تخصصه .وسمح لناسخي “املستصفى” باالستغناء
عن املقدمة املنطقية التي وضعها .ولعل هذا من تواضع كبار القوم مبخالفة ميل النفوس.
مسيرة تدوين األصول
إن معامل الصورة املاثلة أمام أعيننا ألصول الفقه هي يف الجملة راتبة نسبياً كام ورثناها عن
األوائل ،وإن كانت عىل مر العصور قد لحقها تجديد من نوع ما ،فمنذ د َّون الشافعي ريض الله
عنه رسالته والكتابات ترتا ومدونات األصول تظهر الواحدة تلو األخرى ،مضيفة أحياناً أبواباً
جديدة وألقابا مفيدة ،حيث برز االستحسان عنواناً جديدا لدى األحناف ،وانربى االستصالح
مصطلحا عند املالكية ،وانضمت الذرائع إىل أبواب األصول بإيعاز من املالكية والحنابلة،
وأسس أبو املعايل الجويني املقاصد الرضورية والحاجية والتحسينية يف كتابه “الربهان” وتبعه
أبو حامد الغزايل ،فظهرت طالئع املقاصد أصولياً بعد أن كانت حكامً ورقائق عند الرتمذي
الحكيم ،مؤذنة بتعميق البحث األصويل موسعة مجال التعليل الذي شفا فيه الغزايل الغليل.
واتسعت الدائرة مع املصالح عند العز بن عبد السالم وتلميذه القرايف يف التنقيح.
وكان األحنـاف مع الكرخـي وعيىس بن أبان والجصاص الرازي وأيب زيد الدبويس يقدمون
تصورهم ونسختهم األصولية.
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إشارة إىل بيت أيب الطيب املتنبي:
َيب َوبارِقِ
تَ َذكَّرتُ ما بَ َني ال ُعذ ِ
السوابِقِ
َم َج َّر َعوالينا َو َمجرى َ

ثم ك��ان اإلم��ام إبراهيم بن م��وىس الشاطبي أم��ة يف
األصول ،فوضع “املوافقات” للوساطة بني أصول املالكية
وأص��ول الحنفية ،ونقل املقاصد من الفن إىل العلم.
ولعل املقاصد كانت خري وسيلة للتوفيق بني مختلف
االتجاهات؛ ألنها متثل مظلة أوسع من دائ��رة القواعد
الفقهية ،وأرفع من جزئيات األدلة األصولية.
كل تلك املسرية الرائعة يف منهجية أصول الفقه تسمح
لنا مبراجعتها عىل ضوء واقع متغري ،ويف ظل عامل يف كل
املجاالت متطور.
ونحن بحاجة ملراجعة الصورة املركبة التي قد تكون مصدر
العجز ،بل إن الفاعل أيضا عليه قسط من املسئولية ،فكثري
من الداعني إىل التجديد لديهم عجز وخصاصة علمية ال
تسمح لهم باستيعاب املوجود فكيف يبحثون عن الجديد؟
فإذا كانت الصورة هي مجال التجديد “ومجر عواليه
ومجرى سوابقه” 26فإن الرتكيب املتمثل يف بناء الكليات
الحاضنة للجزئيات ،ميثل وجه الصورة الذي إذا أميط عنه
النقاب يتعرف عىل حقيقة املطلوب وينكشف الحجاب.
ولهذا فسنخترص التجديد يف الصورة يف ثالثة مجاالت كربى
هي يف حقيقتها أصول الفقه ،إستيحاء من موضوعات
االجتهاد الثالثة عند الشاطبي ،وهي بؤرة استنباط األحكام
واختباط املجتهدين األعالم ،وقد ذكرها الشاطبي وهي:
 -1اجتهاد يف دالالت األلفاظ ،مرده إىل اللغة العربية.

 -2واجتهــاد يتعـلق مبا عقـل من املصـالح واملفـاســد،
مرجعه إىل املقاصد جملة وتفصيال.
 -3واجتهاد ثالث بتحقيق املناط ،وهو اجتهاد ال ينقطع
أبدا ،وهو متاح للمقلد إىل جانب املجتهد؛ ألن عالقته
بالواقع ،وال يعقل تطبيق الرشيعة بدونه ،ومنه ما
سامه مرة بتحقيق املناط يف األنواع واألشخاص.
هذه األجناس الثالثة وأؤكد عىل كلمة األجناس؛ ألنها تشتمل
عىل أنواع كثرية هي لب التجديد ،ومضطرب املجتهدين،
و َم��راد ُمراداتهم وتعملهم ومتحلهم .وهي التي تجيب
27
عىل أسئلة ثالثة تعترب مفاتيح :وهي :ماذا ،ملاذا ،كيف؟
وميكن أ ْن نلقب هذه املجموعات أو املنظومات مبدلول
الدليل لألول ،ومنظومة التعليل للثاين ،ومباءة التنزيل للثالث.
أو ًال :مدلول الدليل :الجواب عن ماذا ؟
هذا عنوان اخرتناه ملصطلح دالالت األلفاظ ،وهو يسرب
آفاق التجديد يف هذا الجزء من األصول الذي ميثل املرحلة
األوىل للتعامل مع النص.
وموضوعه دراسة الظاهرة اللغوية يف عالقتها بالوحي ،وليس
ذلكخاصاًبحضارتنا فموضوع الظاهرة اللغوية شغل الدراسات
الغربية يف ميدان اللسانيات ،وبخاصة يف الهريمينوطقيا وهي
تفسري النصوص املقدسة ،أو ما عرب عنه بول ريكور بأنه :فن
تأويل النصوص يف سياق مؤلفي النصوص ومتلقيها األوائل.
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يقول بول ريكور :إن إحدى الطرق
الفعالة ،من أجل القيام بالتحديد
املتبادل للمفاهيم التي تنتمي إىل شبكة
العمل هذه ،هي التعرف إىل سلسلة
األسئلة الكفيلة بأن تطرح حول العمل:
من يعمل أو عمل ماذا ،من أجل ماذا،
كيف ،يف أية ظروف ،بأية وسائل وأية
نتائج ؟ إن املفاهيم املفاتيح لشبكة
العمل تستمد معناها من الطبيعة
الخاصة لألجوبة التي كانت ردا ً عىل
أسئلة معينة تتبادل الداللة يف ما بينها:
من؟ ملاذا؟ كيف؟ أين؟ متى؟ («الذات
عينها كآخر» ص)160
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ودرس الغربيون إشكالية العالقة بني املتكلم واملتلقي يف تفصيالت ال يتسع املجال لها،
وتوقفوا عند مستويات ثالثة هي :املفرد ،والجملة ،والنص.
والذي يعنينا هو مراجعة ما أنتجه الفكر األصويل لنبني عليه من جديد رصوح التجديد.
يقول الغزايل :إن املعاين املفهومة من النصوص تنقسم إىل ما يسبق مع اللفظ إىل الفهم
سبقاً ال يرتاخى عنه ،وقد يكون املعنى أسبق إىل الفهم من اللفظ ،وقد يكون مساويا له،
وقد يرتاخى عنه قدر التأمل القليل من فهم البصري ،وإىل ما ال يسبق إىل الفهم ولكنه
يستبان بالسرب والنظر ويستبان بدقيق الفكر.
وما ال يدرك إال بتأمل كإخراج جلد الكلب عن الطهارة بالدباغ ،وال نكاح إىل بويل وشهود
 بالغضب للقايض  -وأكل مال اليتيم  -والقاتل ال يرث يف الجناية.ويقول إمام الحرمني الجويني :إن األلفاظ ظروف حاملة للمعاين ،واملعاين املستفادة
ت��ارة تستفاد من ناحية النطق والترصيح ،وت��ارة من ناحية التعريض والتلويح.
ونعني هنا بالتعريض والتلويح املعنى األعم لهذا املفهوم ليشمل املفهوم بنوعيه املوافقة
“فحوى الخطاب” واملخالفة “دليل الخطاب” ،وداللة االقتضاء ،وداللة اإلشارة ،وداللة اإلمياء
التي فهمت من خالل ظالل األلفاظ وشيات املعاين.
وهناك صنف آخر مل يفهم من فحوى األلفاظ ال ترصيحا وال تلويحاً ،ولكنه من طريق

الرشع من تفسري وبالغة وأصول فقه ولغة ونحو .وكذلك
كان سبباً الختالف املتكلمني يف مسائل التأويل .28فسكت
السلف ومل يقل بالظاهر ومل يؤول إال يف أحرف قليلة
كاملعية بالعلم عند ابن عباس ،وكاملجيء عند أحمد كام
ذكره البيهقي .وتكلم الخلف بني مؤول تأويال مقارباً
تقبله اللغة وتشهد له األص��ول العقلية والنقلية وبني
معطل .وبني قائل بالظاهر حسب الظهور اللغوي مضيفاً
كام يليق باملوصوف تبارك وتعاىل ( َوالَ يُ ِحيطُو َن ِب ِه ِعلْماً ).
ونشأ عن ذلك االختالف اختالف يف أصل املجاز يف اللغة
ويف الكتاب والسنة ،فقال األك�ثرون به ،ونفاه األقلون.
ونحن هنا سنكتفي باإلشارة إىل العالقة بني اللفظ واملعنى التي
كانت هامً أصولياً من حيث الوضوح والغموض واالحتامل
والتبعية واالستقالل؛ لنصل ملقرتح تجديد يف هذا املجال.
فنقول :مدلول اللغة هو األلفاظ املوضوعة للمعنى،
ومدلول األلفاظ مفردة أو مركبة هو املعنى -وهو مأخوذ

القرائن املنفصلة ،سواء كانت لفظية كنصوص أخرى كحالة املجمل املبني بقرائن أو نصوص،
كالشفق للحمرة بنص الحديث أو اإلقراء.
ودالالت األلفاظ ترجع إىل اللغة العربية ،وهو موضوع استأثر باهتامم متعاطي علوم

من العناية أي قصد املتكلم -وهو املفهوم ،مأخوذ من
فهم السامع ،فهام متحدان بالذات مختلفان باالعتبار.

28

قال الغزايل :ومعرفة ما يقبل التأويل وما
ال يقبل التأويل ليس بالهني؛ بل ال يستقل
به إال املاهر الحاذق يف علم اللغة العارف
بأصولها ،ثم بعادة العرب يف االستعامل
يف استعاراتها وتجوزاتها ومنهاجها يف
رضوب األمثال (.رسالة فيصل التفرقة)
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وقد اختلف يف وقوعه يف اللغة ،ومذهب
جامهري العلامء وقوعه يف اللغة ،خالفاً
أليب إسحاق اإلسفراييني وهو منه تسوية
يف عالقة اللفظ باملعنى يف كل األحوال.
قصارى ما يطمح إليه مذهب من ينفي
املجاز إثبات نوعني من الحقيقة؛ نوع ال
يحتاج إىل قرينة يف ثبوت داللة لفظه عىل
معناه ،ونوع يحتاج إىل قرينة إلثبات
داللة اللفظ عىل معناه ،وكالهام حقيقة.
كام تكون عالقته مرسلة ،وهو ما يس ّمى
باملجاز املرسل ،وسميت مرسلة لعدم
تقييدها بعالقة الشبه ،وأمثلة املجاز
اح ٱلذ ُِّّل( )
كثرية ،فقد مثلوا له) َج َن َ
َو َج َٰزؤُا َسيِّئَ ٍة َسيِّئَ ٌة ِّمثْلُ َها( والقصاص
ليس سيئة ،وإمنا من باب املشاكلة.
قال املوفق يف الروضة « :ومن منع فقد
كابر ،ومن سلم ،وقال ال أسميه مجازا ً .فهو
نزاع يف عبارة ال فائدة يف املشاحة فيه «.
الظاهر أ َّن األمر يرجع إىل االصطالح؛
ألن التفرقة بني استعامل األلفاظ
يف حقيقتها ويف مجازها واضح
محسوس ،وال مشاحة يف االصطالح.
كام ظهر يل :أ ّن املانعني له يف كالم
الوحي إمنا منعوه س ّدا ً للذريعة؛
حتى ال يتجرأ الناس عىل التأويل يف
جل وعال بدعوى املجاز.
صفات الباري َّ
وما ذكرته هنا عىل اختصاره هو
وجه حسن للجمع بني األقوال.

ومن هنا نشأت الدالالت األخرى ،وبدأت عملية التوالد
والتفاوت بني مولدي الدالالت:
صنيع الجمهور
قسمها الجمهور قسمة أوىل إىل منطوق – وهو ما
فقد ّ
يفهم من األلفاظ يف محل النطق –وإىل ما يفهم ال يف
محل النطق فسموه مفهوماً– .وذل��ك التفات إىل أن
املتكلم ال يعني فقط ما يتلفظ به ،ولكن أيضاً ما ال يتلفظ
به؛ ألنه اختار أن يتلفظ واستبعد ما مل يتلفظ به ،فهذا
تكليم لقصد املتكلم عن طريق لفظه .إالّ أن األحناف
وهم الذين عرفوا برفضهم لداللة ما ذكر عىل ما مل يذكر؛
قسموا ال��دالالت إىل:
أل َّن املسكوت عنه ال حكم لهَّ ،
داللة اللفظ ،وداللة النظم ،ورضبوا صفحا عن املفهوم.
ثم ب��دأت عملية التوليد التي تخضع للحرص العقيل
واملنطقي من جهة ،والحكم االستقرايئ من جهة أخرى ،كل
ذلك يف محاولة لتوصيف الظاهرة اللغوية من حيث تطور

أو إمياء إذا كان مقصودا ً ومل يكن فيه حذف ،ويطلق عىل اللقبني األولني لقب املحكم.
وأما املفهوم فيشتمل عىل مفهوم املوافقة ويسمى تنبيه الخطاب ،وفحوى الخطاب
وهو إعطاء املسكوت عنه حكم املنطوق من باب أوىل يف النفي أو اإلثبات؛ ألنه أحق
من املذكور باملعنى الذي يقصد إليه املتكلم ،أو أنه مسا ٍو له ويدعى بلحن الخطاب.
ومفهوم املخالفة – ويسمى دليل الخطاب -هو الحكم للمسكوت عنه بعكس حكم املنطوق إن
كان حكم املنطوق إثباتاًفالنفي يحالف املسكوت عنه ،وإن كان نفياًفاإلثبات يلزم املسكوت عنه.
ثم يقابل الظهور ،وعىل العكس منه املجمل ،وهو ما استوت فيه االحتامالت ،فلم
يظهر له معنى معني .أو ما دل عىل حقيقتني ال مزية إلحداهام عىل األخرى .واملجمل
مستبعد من املنطوق؛ ألن السامع ال يفهم املراد منه .وأنا أرى أنه من املنطوق إىل حد
ما؛ إذ أن حده ينطبق عليه ،فاملج َمل يعرفه املج ِمل – بكرس ما قبل آخره اسم فاعل.
لقد كان هذا تعامال مع جزيئ األدل��ة مع تسليم ما وصل إليه األول��ون يف توصيف
الظاهرة اللغوية .أما إذا عمقنا البحث ملراجعة الكيل واختبار ثباته؟ ولو راجعنا
الجذور لوجدنا املجسامت األوىل لألصوليني مختلفة عندما رشعوا يف تجسيد الكليات:
األمر – النهي – العام – التخصيص – اإلجامل
فهل ميكن بعد التجربة الطويلة واكتشاف كل ما وصلوا إليه من الجزئيات إعادة ضبط

الداللة إىل حقيقة وضعية ،وحقيقة عرفية ،وحقيقة رشعية،
ومجاز ،29وهذه األلقاب األربعة تندرج تحت التطور.
فاملنطوقعندالجمهورينقسمإىلثالثةأقساميفقسمةمنطقية:
فهو إما أن يدل عىل املعنى مطابقة ،فهو نص ،أو تضمناً
فهو ظاهر ،أو التزاماً ،فهو اقتضاء ،إذا قصد املحذوف وكان
رضورة لصدق الكالم أو صحته ،أو إشارة إذا مل يقصد،

الكيل “املفهوم” ؟
صنيع األحناف
أما األحناف ،فهم يقسمون اللفظ من حيث الداللة اللفظية إىل أربعة ألقاب :محكم
ومفرس باإلضافة إىل النص ،والظاهر .ومن حيث داللة النظم إىل :عبارة النص ،وهي
داللته عىل املعنى الذي يقصده املتكلم ،وإشارة النص ،وهي ما مل يقصد ،واقتضاء النص،
وهو داللته عىل مضمر اقتضاه العقل والرشع ،وداللة النص ،وهي داللة الوفاق ومفهوم
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املوافقة عند الجمهور ،وهي متفاوتة يف القوة والقبول .وقد
ذهل الكندهلوي يف رشحه للموطإ حني سوى بني العبارة
واإلشارة يف حديث “من باع نخال قبل أن تؤبر ”..حني يقول:
وذهل البيهقي عن الدالالت األربعة للنص ،وهي :عبارة
النص وإشارته ،وداللته واقتضاؤه .والطحاوي ما ترك العمل
بالحديث ،غاية ما يف الباب أنه استدل عىل ما ذهب إليه
بإشارة النص ،والخصم استدل بعبارته ،وهام سواء يف إيجاب
الحكم ،ومل يوافق الخصم يف العمل بعبارته؛ ألن عبارته
تعليق الحكم باإلبارة للتنبيه عىل ما مل يؤبر أو لغري ذلك.30
وما يقابل األلقاب األربعة لداللة اللفظ عند األحناف لجهة
الغموض ،وهو الخفاء ،واإلشكال ،واإلج�مال ،والتشابه.
وعن الظهور تتولد دالالت أخرى هي :دالالت العام ،ويقابله
الخاص ،واملطلق ويقابله املقيد ،وداللة األمر ،وداللة النهي،
عىل خالف يرتجح بني الوقف الضطراب الداللة وتوقفها
عىل القرائن ،لكونها مجملة ،وبني ظهور األول يف الوجوب

املساواة بني املدلول والدال يف أصل الوضع وهو املطابقة،
وعدم املساواة بحيث يكون املدلول جز ًءا ِضم َن ك ٍُّل وهو ما
يسمى بالتضمن ،أو يكون املدلول خارج دائرة الدال وضعاً ،إال
أن له داللة عليه من خالل عالقة املالزمة ،وهذه داللة االلتزام.
وهذا هو :املحور األول الذي يدور حول التامهي بني
ال��دال واملدلول .أما املحور الثاين فيدور حول الثبوت
والتطور يف العالقة بني اللفظ واملعنى؛ إذ أن اللفظ
له داللة يف وضعه األول إال أن عامل الزمن واالستعامل
أثر يف هذه الداللة ،وتلك هي ظاهرة تطور الداللة بني
الوضع والرشع والعرف واملجاز والكناية املشار إليها.
وأما املحور الثالث فهو الدوران بني الوضوح والغموض يف
عالقة اللفظ باملعنى؛ من مفرس ومحكم ونص ظاهر عند
الحنفية لجانب الوضوح ،وخفي ومشكل ومجمل ومتشابه
لجهة الغموض ،عندهم أيضا ،مفرقني بني النظم واللفظ
املفرد .أما الجمهور فلهم قسمة أخرى ،راجع تفاصيل

والثاين يف الحرمة.
تلك هي الصورة املوجزة ملشهد ال��دالالت ال��ذي متثل
اللغة “جذم شجرته” ،وميثل الزواج بني اللفظ واملعنى
منبت أرومته .وباختصار فإن العالقة بني لفظ املتكلم
وم��ا يعنيه بهذا اللفظ ال��ذي سميناه باملعنى هي
منطلق ال��دالالت التي ت��دور عىل ثالثة محاور هي:

ذلك يف كتاب “أم��ايل ال��دالالت ومجايل االختالفات”.31
تلك هي املحاور الثالثة التي تدور عليها دالالت األلفاظ.
ويف علم الكالم :كان لداللة األلفاظ وظيفة التأويل
التي أفضت إىل خ�لاف بني الفرق ال ي��زال قامئا بني
ظاهرية مغالية وب�ين معطلة وب�ين مؤولة مقاربة.

31
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االقتراح في داللة الدليل:
ولهذا ف��إ ّن عملية التجديد تتمثل يف وض��ع مقدمة ل��دراس��ة الظاهرة اللغوية
من كل جوانبها ونواحيها وزواي��اه��ا الستخراج خباياها انطالقاً من ث�لايث :الوضع
واالستعامل والحمل- ،وه��ي مصطلحات ذكرها األصوليون -وهي تشري إىل ثالث
جهات تحدد مدلول اللفظ أو الجملة التي تسمى بالنسبة أو اإلسناد عند البالغيني.
مع إشارة وإثارة خاصة تتعلق بثالثة ألقاب هي :التأويل ،واملجمل ،ومفهوم املخالفة.
فالوضع هو :الداللة األوىل للفظ التي منحه إياها الواضع للغة الذي هو الباري
عز وجل ،لكن املستعمل وهو من وظف اللفظ يف سياق إفهام قد ال يكون واضعاً،
وبالتايل قد يحيد به عن الداللة األوىل قليال أو كثريا باستعامله يف بعض لوازمه.
أما الحامل فهو املتلقي الذي يحمل اللفظ عىل معنى قد يكون استقاه من بيئة الكالم إذا
كان كالم الوحي أي بيئة النزول ،أو بيئة املتكلم أو املتلقي-الحامل -الثقافية أو االجتامعية.
إن ضبط العالقة بني هذا الثاليث قد يكون مفتاحاً لفهم اللفظ وإيضاح بعض اإلشكاالت أو
التخفيف من غلواء الخالف.
إن ثاليث الوضع واالستعامل والحمل من أهم موضوعات دالالت األلفاظ التي حملت
الشحنة الداللية التي جرت ذيول الخالف وأجرت خيول حلبة الجدل باإليجاف.
وذلك ألن هذه املصطلحات مختلفة باالعتبار؛ أل ّن الواضع للغة هو البارئ جل وعال ،ألهمها
نبيه آدم عىل رأي ،أو تواضع عليها الناس ،أو أصولها من الوضع اإللهي وفروعها يتواضع
عليها ،من خمسة أقوال.
أما االستعامل فهو :وظيفة املتكلم سواء كان الكالم وحياً أو غريه ،فاملستعمل يستعمل
اللفظ يف حقيقته الوضعية أو العرفية أو الرشعية أو يف مجازه أو كنايته أو يقصد بعام
مخصوصاً أو العكس ،موظفا اللوازم لغرض اإلفهام.
أما الحمل فريجع إىل املتلقي فالحامل هو مجتهد الفقه أو مجتهد العقيدة ،فهو الذي
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يصطفي معنى من معاين االستعامل؛ بناء عىل فهم قد سبق إليه ،وقرينة استند لها ،أو
قاعدة اعتمد عليها ،مام كان له بالغ األثر ،وأحياناً بليغ الخطر والرضر ال يف علم األصول
حيث أدوات توليد األحكام والقواعد ،ولكن يف علم الكالم حيث تلتك دالء الدالالت عىل
حياض العقائد فضاق عنها عطن املاتح.
فانضباط الحمل إمنا يكون نتيجة لضبط الحامل الذي هو مجتهد فقه أو مجتهد عقيدة؛
فرمبا حمل لفظاً عىل ظاهره وحرصه يف مستقر قراره دون مراعاة لسياق الكالم ومنطق
األفهام ،حيث نشأت يف املغرب اإلسالمي ما سامه الباجي بدعة الظاهرية .ونشأ يف علم
الكالم تطرف التعطيل وتنطع التشبيه والتمثيل.
واألمثلة كثرية يف العلمني مام يُجايف العقل ويُجانب معهود الخطاب.
ولهذا فسيكون من الرضوري أن تتضامن ثالثة علوم يف تقديم ضبط للظاهرة اللغوية يف
مختلف شياتها وتنوع دالالتها هي:
-1علم اللغة -نحوا ورصفا ومفردات-
-2علم البالغة وبخاصة علم املعاين والبيان يف عوارض اإلسناد ،ومعاريض املجاز
والكناية والتشبيه،
-3علم األصول يف مسلكه يف دالالت األلفاظ ،لتحرير الدالالت األصلية والتبعية واإلضافية،
والدالالت األولية والثانوية ،مع التأكيد عىل معهود العرب يف خطابها كام يقول
الشافعي رحمه الله تعاىل يف استعامل العام وإرادة الخاص والعكس.
وبذلك يتسع صدر األصويل للتأويل ،ويفرق بني التأويل الصحيح والفاسد ،وبني املجمل والظاهر.
فإذا كان بعض الظاهرية يرى أ ّن موافقة البكر باإلفصاح يفسد النكاح اعتامدا ً عىل حديث
“وإذنها صامتها” ،غري آبه لفحوى الخطاب لكون الكالم من باب أوىل .ويرى يف إلقاء
القاذورات يف املاء أنه خارج النهي بناء عىل أن الحديث إمنا تضمن النهي عن البول يف املاء
الدائم ،ومل يذكر النهي عن إلقاء القذر ،فهذا يدل عىل رضورة دراسة الظاهرة اللغوية،
حتى ال يُفوتَ علينا هذا الفهم الحريف للنص عاملاً من املعاين الكامنة يف النصوص الرشعية.
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ويحمل التكفرييون قوله تعاىل﴿ َو َم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بمِ َا أَنْ َز َل اللَّ ُه فَأُولَ ِئ َك ُه ُم الْكَا ِف ُرون﴾
عىل مجرد الحكم.
ولعل هذه أخطر مثال يف قضية الفكر الظاهري تعلق عىل مشجبها دعوى التكفري للحكام
واملجتمعات؛ وهي مسألة تحتاج إىل ضبط ،وذلك الضبط يتمثل يف تأويل اآلية الكرمية
من سورة املائدة﴿ َو َم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بمِ َا أَنْ َز َل اللَّ ُه فَأُولَ ِئ َك ُه ُم الْكَا ِف ُرون﴾ كام أولها ابن عباس
بقوله :من جحد الحكم مبا أنزل الله فقد كفر ،ومن أقر به ومل يحكم به فهو ظامل فاسق؛
أل ّن الكفر يرد عىل أنحاء كثرية يف اللغة العربية .وقد رشحنا ذلك يف كتابنا “فتاوى فكرية”.
وقد أطبق علامء السلف عىل أن هذه اآلية مؤولة ،وأنه ليس كفرا مخرجاً عىل امللة.
ومسألة الوالء والرباء التي فتحوا بها باب التكفري واستحلوا بها الدماء غري آبهني لكون
هذا اللفظ من الكيل املشكك الذي تتفاوت درجاته ومراتبه ،فتتنوع األحكام املرتتبة
عليها ،وقد استعمل يف القرآن والسنة يف معان مختلفة تسعها الداللة اللغوية ،ويبينها
السياق ،وال يكون كفرا ً منها إال ما كان والء يف العقيدة ،وأما ما سواه فرتتب عليه أحكامه
بحسب مقتضاه الرشعي ومحتواه املصلحي ،وقد رشحنا ذلك يف كتابنا “صناعة الفتوى”.
ولهذا فالذي يأخذ بظواهر الخطاب كام تسبق للذهن املعتاد أو الحقيقة األوىل يف خطر
من الخطإ يف التفسري والخطل يف التأويل أو التعليل ،قال تعاىل]فذوقوا مبا نسيتم لقاء
يومكم هذا إنا نسيناكم [فالباري جل وتعاىل ال ينىس ]ال يضل ريب وال ينىس[ ]وما كان
ربك نسيا [فدل عىل أن اللفظ مستعمل يف الزمه وهو الرتك واإلهامل ،وما يسمى باملجاز
املرسل .ومنه التهكم وهو من أنواع البديع كقول الشاعر:
وريحكم من أي ريح األعارص
فمن أنت ُم إنا نسينا من أنت ُم
قال تعاىل]عىل ما فرطت يف جنب الله [أي يف حقه تعاىل وما يجب له ،ويف قوله
تعاىل ]فلام آسفونا انتقمنا منهم [إما أن يكون مبعنى الغضب ،ومبعنى آسفوا رسلنا.
وروي عن بعضهم :أن االستعاذة بعد التالوة بناء عىل صيغة املايض يف قوله تعاىل]
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم [ والصحيح أن معناها إذا أردت
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أن تقرأ ،وهو من مجاز الحذف ،وهو قول الجمهور .قال أبو عبدالله الشاطبي:
ِج َها ًرا ِم َن الشَّ ْيطَانِ بِالل ِه ُم ْس َجالَ
إِذَا َما أَ َردْتَ ال َّد ْه َر ت َ ْق َرأُ ف َْاستَ ِع ْذ
علام أن املايض بعد إذا الرشطية ينرصف إىل االستقبال غالبا كام يف قوله تعاىل]إِذَا َجا َء
نَصرْ ُ اللَّ ِه َوالْ َفتْ ُح [ومن هذا القبيل وضوء بعضهم من مس املرشك أو غسل اليدين
بناء عىل قوله تعاىل]إِنمَّ َا الْ ُمشرْ ِكُو َن نَ َج ٌس [وذهب الجمهور إىل أنها النجاسة املعنوية.
أردنا من هذا اإلشارة إىل ضعف الظاهرية يف اللغة وخصاصتها يف الفهم.
ويف العمومات كالنهي عن بيع ما مل يقبض” .فإن التعليل الذي توخاه العلامء ومنهم األمئة
األربعة يدل عىل أن اللفظ ليس عىل عمومه .وقد أشار إىل ذلك الغزايل يف “شفاء الغليل”.
ولدى هؤالء مشكلة مع اإلسناد املجازي.
وكذلك يف مستويات الخطاب؛ فقد يكون الخطاب خاصاً بالفرد أو موجها للجامعة ،وأوىل األمر
خاصة .وقد يوجه الخطاب إليه عليه الصالة والسالم وتراد به األمة كقوله تعاىل]إِ َّما يَ ْبلُ َغ َّن ِع ْن َد َك
الْ ِكبرَ َ أَ َح ُد ُهماَ أَ ْو كِال ُهماَ فَال تَق ُْل لَهُماَ أُ ٍّف َوال تَ ْن َه ْر ُهماَ [ وهو عليه الصالة والسالم قد تويف والداه
وهو يف سن الطفولة مكلوءا بالعناية الربانية؛ فعلم أن الضمري املوجه إليه إمنا هو موجه إىل أمته.
وقد رشحنا ذلك يف كتابنا «مشاهد من املقاصد» مع األمثلة.
فتبنيمنهذاأنمشكلةكثريمنطالبالعلمهيمشكلةفهماللغةيفحقيقتهاومجازهاوكنايتها.
ومن أمثلة الخطإ يف الداللة قول بعض املعطلة يف قوله تعاىل ﴿ َوات َّ َخ َذ اللَّ ُه ِإبْ َرا ِهي َم َخ ِليال﴾
أي اتخذه فقريا ً المتناع ال ُخلة عليه تعاىل ،فهو من باب ال َخلة بفتح الخاء املعجمة أي
الحاجة ،مستشهدين بقول زهري:
ليل يَو َم َمسغب ٍة .....يَ ُ
قول ال غائِ ٌب مايل َول َح ِر ُم
َوإِن أَتا ُه َخ ٌ
وليس بضمها وهي الدالة عىل املحبة والقرب الالئق بجالله تعاىل؛ فأي منقبة إلبراهيم
اس أَنْتُ ُم الْ ُف َق َرا ُء إِلىَ اللَّ ِه َواللَّ ُه ُه َو الْ َغ ِن ُّي الْ َح ِميد﴾.
يف الفقر وكل الناس فقراء﴿يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
وقول املعتزلة يف قوله تعاىل﴿اآل َن َخف ََّف اللَّ ُه َع ْن ُك ْم َو َعلِ َم أَ َّن ِفي ُك ْم ضَ ْعفًا﴾ أن الواو عاطفة
وليست حالية مستدلني بذلك عىل حدوث علم الباري -تعاىل الله عام يقولون -أل َّن الحالية
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تلزم معها قد ،ورد عليهم ابن مالك يف التسهيل ورشحه بعدم لزوم قد ،كام يف قوله جلت
قدرته] َوق ََال ال َِّذي نَ َجا ِم ْنهُماَ َوا َّدكَ َر بَ ْع َد أُ َّم ٍة[.
إىل غري ذلك من األغالط الواضحة العائدة إىل مشكلة الداللة-.راجع فصال أفردناه أللفاظ أدى
االختالف يف معناها اللغوي إىل اختالف فقهي يف كتايب “أمايل الدالالت ومجايل االختالفات”.-
وسأترك قضايا علم الكالم إىل مناسبة أخرى امتثاال لنصيحة الشافعي رحمه الله تعاىل –وهو يربر
االشتغال بالفقه بدال من علم الكالم -أن األول يقال للمخطئ فيه أخطأت ،والثاين يقال له كفرت.
وهكذا فإ َّن مسألة دالالت األلفاظ وإمياءات الكالم وبيئة اللغة أيام نزول الوحي كل
ذلك ميكن أن يراجع يف الدرس األصويل الجديد الذي سيتعامل مع شجرة الدالالت
يف ثالثة محاور بعد ضبط ثاليث الوضع واالستعامل والحمل؛ ليكون املحور األول:
العالقة بني اللفظ واملعنى أو الدال واملدلول هل يوجد تساو بينهام وضعاً وقصدا؛
لتكون مطابقة وحقيقة ،أو أ َّن القصد يخصص الوضع ليكون اللفظ مستعمال يف جزء
معناه ،وهذا ما يسمى داللة التضمن ،وهو نوع من املجاز املرسل أو أن اللفظ دال
عىل معنى خارج املاهية مدلوالً عليه باللزوم العقيل ،وهو ما يسمى بداللة االلتزام.
املحـور الثاين :العـالقة الدائـرة عىل تطور الداللة اسـتعاملياً بني الوضـع والعـرف والرشع
واملجاز والكناية.

بلفظ “نهى” ،وإن كان بعض األصوليني ذكره عرضا كصاحب
“البحر املحيط” ،وذكر ابن العريب بأن األول من الدرجة
األوىل والثاين من الدرجة الثانية .وهذا مجرد إشارة.32
ويف فنون البالغة فإن درجات التأكيد يف الخطاب لداللتها
املؤثرة يف درجة الحكم أمرا ونهياً ،وهذه الدرجات ال توجد
إال يف البالغة –علم املعاين -حيث يكون الخطاب الخربي
عىل ثالث درجات ابتدايئ وطلبي وإنكاري طبقاً لألدوات
املستعملة عىل خلفية العالقة بني املتكلم واملتلقي.
ولهذا فإن باب مدلول الدليل -دالالت األلفاظ -يجب أن
يصدر مبقدمة ضافية عن استعامالت الخطاب ودرجاته
واشكاالت التأويل وألوان الحمل ال يف اللغة العربية؛ بل يف
كل خطاب يف كل لغة ،وسنجد أن اللغة العربية بتضامن
فروع املعارف التي أنتجتها ميكن أن توسع أوعية االستنباط،
وأن تضبطها يف نفس الوقت ،وتلك هي مهمة هذا العلم.
وقبل أن نغادر دالالت األلفاظ يجب أن ننبه إىل ثالثة

املحور الثالث :الغموض والوضوح وفيه املنطوق واملفهوم عند الجمهور وداللة النظم واللفظ
عند األحناف ،ولجهة الغموض اإلشكال والخفاء واإلجامل والتشابه عند الحنفية أيضا.
ملاذا ال تتضامن مختلف العلوم التي أرشت إليها لتحرير موضوع دالالت األلفاظ
ورفد املباحث األصولية؟ وهل من شأن ذلك أن يساعد يف ضبط عملية االستنباط؟
الجواب :أنه توجد نتائج يف ترتيب درجـات الخطـاب بناء عىل مالحظـة األدوات اللغوية
خارج الدرس األصويل.
فعىل سبيل املثال :درجات الطلب يف علم املعاين تتفاوت طبقاً لألداة املستعملة ،فالتمني
غري العرض ،وهذا األخري دون األمر .وكذلك يف النهي فإ ّن النهي بـ“ال تفعل” أقوى من النهي

مفاهيم  /أبواب تفتقر إىل مراجعة خاصة يف مسرية التجديد
والتحيني وهن :التأويل ،واملجمل ،ومفهوم املخالفة.
فالتأويل :مصدر من أول تأويالً من آل اليشء إىل كذا أي
رجع إليه ،ومئال األمر مرجعه .وقال النرض بن شميل:
إنه مأخوذ من اإليالة وهي السياسة ،يقال :لفالن علينا
إيالة وفالن آيل علينا أي سائس ،فكأن املؤول بالتأويل
كاملتحكم يف الكالم املترصف فيه .وكالمه غريب بل
الظاهر أنه من الرجوع ألن أكرث معاين مادة أول ترجع

32

راجع ما كتبناه يف «مقاصد املعامالت»
عن ابن العريب يف حديث النهي عن بيع
الثامر قبل بدو صالحه» من دقة التعامل
مع الصيغة املستعملة من صاحب
الوحي عليه الصالة والسالم.
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إىل هذا املعنى آل إليه يؤول أوالً ومآالً رجع ،هذه عبارة
القاموس املحيط ،وتقول العرب :أول الله عليك ضالتك”
ردها ورجعها ،وآل الرجل أهله؛ ألنهم يرجعون إليه.
وقيل التفسري للمجمل والتأويل للمتشابه.33
أما اصطالحاً ،فالتأويل هو :رصف اللفظ عن ظاهره لدليل
أو قرينة أو قياس إىل معنى مرجوح أي ضعيف .فحمل
النص عىل معنى مجازي بدليل ال يسمى تأويالً اصطالحاً.
وكذا حمل املشرتك عىل أحد معنييه ،وحمل املجمل عىل
معنى معني ،كل منهام ال يسمى تأويالً.
فإن حمل الظاهر عىل معناه املرجوح لدليل قوي فهو
التأويل القريب والصحيح ،وأما إذا كان الدليل ضعيفاً فهو
التأويل البعيد ،أما إذا حمل لغري دليل فهو لعب وعبث.
وهذا كالم ابن السبيك ونرش البنود.
جل وعال ،وصنف
ونقل الشوكاين خالفاً يف صفات الباري َّ
الناس إىل ثالثة مذاهب إىل :مشبهة ،وفئة ممسكة عن
التأويل مع التنزيه عن التشبيه والتعطيل ،قائالً :إن هذا
مذهب السلف والطريق الواضح املصحوب بالسالمة ،
املذهب الثالث القول بالتأويل .ونقله ابن برهان عن عيل
وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة ريض الله عنهم .ثم قال
 :قال أبو عمرو بن الصالح :الناس يف هذه األشياء املوهمة
للجهة ونحوها ثالث فرق :فرقة تؤول ،وفرقة تشبه ،وثالثة
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ترى أنه مل يطلق الشارع هذه اللفظة إالّ وإطالقها سائغ وحسن قبولها مطلقة كام قال مع
الترصيح بالتقديس والتنزيه والتربي من التحديد والتشبيه ،قال وعىل هذه الطريقة مىض
صدر األمة وسادتها .واختارها أمئة الفقهاء وقادتها وإليها دعا أمئة الحديث وأعالمه ،وال
أحد من املتكلمني يصدف عنها ويأباها.
وق��ال اب��ن دقيق العيد :وق��ويل يف األلفاظ املشكلة أنها حق وص��دق عىل الوجه
الذي أراده الله تعاىل ،ومن أ َّول شيئاً منها فإن كان تأويله قريباً عىل ما يقتضيه
لسان العرب وتفهمه يف مخاطبتها مل ننكر عليه ومل نبدعه ،وإن ك��ان تأويله
بعيدا ً توقفنا عليه واستبعدناه ورجعنا إىل القاعدة يف اإلمي��ان مبعناه مع التنزيه.
وقد تقدمه إىل مثل هذا ابن عبد السالم كام حكاه عنهام الزركيش يف البحر ،والكالم يف هذا
يطول ملا فيه من كرثة النقول عن األمئة الفحول.
والدليل الذي يرصف به اللفظ عن ظاهره نص أو ظاهر آخر أو قياس.
شروط التأويل :
رشوط التـأويل أن يكون موافقاً لوضع اللغة أو عرف االسـتعامل أو عادة صاحب الرشع،
وكل تأويل خرج عن هذا فغري صحيح.
قلت :وهذه املوافقـة لوضع اللغـة ال تعني أن تدل عليه داللــة مطابقـة ،فهذا ال يسمى
تأويالً ولكنها موافقة بحيث تدل عليه تضمناً أو التزاماً.
وأن يقوم الدليل عىل أن املراد بذلك اللفظ هو املعنى الذي حمل عليه إذا كان ال يستعمل كثريا ًفيه.
وإذا كان التأويل بالقياس ،فال بد أن يكون جلياً ال خفياً  .وقال يف مخترص الروضة ”:واملتأول
يحتاج إىل بيان االحتامل املرجوح وعاضده” ،أي يحتاج إىل بيان االحتامل املرجوح مع الظاهر،
وبيان عاضد االحتامل املرجوح أي الدليل الذي يعضده ويقويه حتى يقدم عىل الظاهر.
وتجدر اإلشارة أن كل الديانات تعاين من مشكلة التأويل ،وبخاصة أن ثبوت ورود النص
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يف  15ابريل  1993قدم بابا الفاتيكان
الحايل عرضاً ضافياً عن التأويل فلينظر
يف مظانه.
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ليس مضموناً عندهم فكيف بجالء املعنى .34وبالنسبة لنا
فإن آلية التعامل مع ثاليث :الوضع ،واالستعامل ،والحمل؛
بكثري من العناية تلغي الخالف أو تخفف من غلوائه.
أما املجمل :فهو يف اللغة اسم مفعول من أجمل اليشء
إذا تناوله جملة واحدة غري مفصول بعضه عن بعض وال
مفصل قال تعاىل ﴿لَ ْوالَ نُ ِّز َل َعلَ ْي ِه ٱلْ ُق ْر َءا ُن ُج ْملَ ًة َٰو ِح َدةً﴾.35
أما املجمل يف االصطالح فقد عرفوه بتعريفات متعددة،
منها :أنه اللفظ املرتدد بني محتملني فأكرث عىل السواء ،وبهذا
يحرتز عن النص؛ ألنه ال احتامل فيه ،ومن الظاهر؛ ألنه
مرتدد بني احتاملني ال عىل السواء بل هو راجح يف أحدهام.
وقال بعضهم :هو “ما ال يفهم منه عند اإلطالق معنى معني”،
وقال ابن قدامة ”:ما ال يفهم منه معنى “ واستدرك عليه
الطويف بزيادة (معني)؛ ألن ما ال يفهم منه معنى هو املهمل
كديز مقلوب زيد  ،أما املجمل كالقرء فإنه يفهم منه معنى
إالّ أنه غري معني ،ولهذا فالبيان يحدد املعنى وال ينشؤه.

والضيغم والليث والهزبر ،وألَّف فيه صاحب القاموس
كتاباً سماّ ه “الروض املسلوف فيام له اسامن إىل ألوف”.
وهو أضعف وطئاً وأخف عبئاً من التأويل؛ ألن أدواته
لغوية يف الغالب ونقلية أحياناً ،لكنه كالتأويل يتعلق بحالة
غموض وتذبذب يف املعنى.
ولنا أخريا ً وقفة مع مفهوم املخالفة 37الذي اختلف فيه
العلامء بني مثبت وناف ،ومقارب ومجاف .وسبب هذا
الخالف هو :الوضع اللغوي – أوالً :ألن الوضع اللغوي مرتجح
بني النفي واإلثبات ،فتارة تعترب العرب مفهوم املخالفـة،
وتارة ال نجدهم كذلك.
ولهذا فاللغويون أنفسهم ساندت كل طائفة منهم طائفة من
الفقهاء ،فذهب األخفش وابن جني ،وابن فارس :إىل أن داللة
املذكور ال تقتيض الحكم عىل املسكوت عنه بحكم يخالف
حكم املذكور باعتبار أنه ال حكم له يف الكالم ،وهذا يعني
نفي مفهوم املخالفة أو دليل الخطاب ،كام يسميه الجمهور.

وقال اآلمدي :املجمل ما له داللة عىل أحد أمرين ال مزية
ألحدهام عىل اآلخـر بالنسـبة إليه”.36
واإلج�مال يكون يف اللفظ املفرد كام يكون يف املركب،
والواقع منه يف اللفظ املفرد يكون يف االسم والفعل والحرف.
ففي األسامء يكون يف األلفاظ املشرتكة فهذا النوع يعترب مرتعاً
خصباً لإلجامل ،وعكسه الرتادف ومن املعلوم أن اللغة العربية
تسمى بأسامء متعددة مدلوال واحدا لالهتامم أو للمح معنى
من املعاين ،وهذا يسمى باملرتادف كالرتاب والعفر ،وكاألسد

وذهب أبو عبيدة معمر بن املثنى ،وأبو عبيد القاسم بن
سالم واملربد ،وثعلب :إىل أن العرب إذا نطقت باليشء فإنها
تقصد الحكم عىل املسكوت عنه بخالف حكم املذكور.
ثانياً :ورود نصوص من الرشيعة تؤيد هؤالء ،ونصوص
أخرى تؤيد أولئك؛ ألن الرشيعة جرت مجرى اللغة العربية.
ولهذا فبنظرة تجديدية ميكن أن نعترب املسكوت عنه يف حيز
اإلجامل ،وأن نحكم السياق والقرائن ونرد األمر إىل مرتبة
اإلشكال دون جزم بصواب موقف أي من الطرفني ،فهو مجمل
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أنواع مفهوم املخالفة:
 -1مفهوم الحرص :باإلثبات بعد النفي
وهو أقواها -ومنه الحرص بإمنا،وبتقديم املعمول عىل العامل ،وبال
العاطفة املنافية.
 -2مفهوم الغاية :متجاوزة كحتى،
ومقترصة كإىل.
 -3مفهوم الرشط :مبختلف األدوات:
إن وأخواتها.
 -4مفهوم العدد :ولو كان سبعني
 -5مفهوم الصفة :كان له صفتان
أو أكرث.
 -6مفهوم الظرف  :زمانياً أو مكانياً
 -7مفهوم اللقب ،، :وهو ما أىب من
دونه نظم الكالم العريب
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ال تنطبق عليه مواصفات اإلجامل وال يعلل بأسبابه ،فأسباب اإلجامل قد حرصها بعضهم
يف ستة كلها تتعلق مبذكور ،ونظمها العامل املجدد الشيخ محمد املامي بن البخاري بقوله:
يب ِ
وض ٍّد شَ ابَ َها
شرِ ْ ٍك وت َ ْركِ ٍ
رص ِف ال َِحقٍ
أ ْج ِم ْل ِبلَف ٍْظ والتَّ ُّ
فيِ ال َب ْيعِ َمهْماَ ت َْستَب ِْح أك َْسابَ َها
كَال ُق ْر ِء َم ْع ضرُ ِّ وفَضْ لِ ِقال َد ٍة
َم ْس ِح ال ِعماَ َم ِة فَافْتَ َحن أَكْوابَ َها
وكعفو ذي َعق ٍْد وتمَ ْ ِر ُمن َـ ِّب ٍـذ
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فالعرب تارة يُعملون مفهوم املخالفة ،مبعنى :أن املسكوت عنه له حكم يخالف حكم
املنطوق  ،وهذا هو مفهوم املخالفة ،وتارة ال يفعلون ذلك.
واألمر كله يرجع إىل السـياق وإىل القـرائن مبعنى :أن سـياق الكـالم قد يدل عىل مفهـوم
املخالفة ،وقد ال يدل عليه.
فهذا املفهوم ليس مطـردا ً حتى إن مفهوم الحـرص ،وهو أعىل مفاهيم املخالفة ،يف بعض
األحيان ال يكون حارصا ً.
وقال محمد بن الحسن :مفهوم املخالفة يعمل به يف كالم الناس وال يعمل به يف كالم الله
سبحانه وتعاىل.
ونقل عن السبيك أنه قال :يعمل به يف الوحي وال يعمل يف كالم الناس عكس ما قاله األحناف.
كل ه��ذا ي��دل عىل الحرية التي اع�ترت العلامء يف تعاملهم مع مفهوم املخالفة.

“إذ ال تفاوت بني طلب وطلب ،وإمنا التفاوت بني املطلوبات
من جلب املصالح ودرء املفاسد”.
وهو كالم يحيل الحكم إىل القرينة املقصدية ،وهي املصلحة
املتوخاة أو املفسدة املتحاماة .وهو ما يستنتج منه إجامل
الصيغة ،حيث تعترب املصالح يف املأمورات واملفاسد يف
املنهيات وسيلة بيانه.
كانت هذه إثارة ملراجع ٍة نظري ٍة لكيل زمرة من أبواب
الدالالت ،عنوانه الظهور ،وميدانه االحتامل والبطون .أما
الجزئيات املبنية عىل ذلك الكيل ،فقد تكفل الفقهاء -رحمهم
الله تعاىل -بتقرير أحكامها حيث أسفرت جهودهم عن
وفاق يف بعضها واختالف يف الكثري منها ،واستقر الفقه عىل
ذلك .فال أدعوا إىل تنفريه وإمنا أدعوا إىل استنفاره؛ ملواجهة
الجديد وليس ملنابذة القديم ،وهو سبحانه ويل التوفيق.
وقد انتبه الغربيون ألهمية التضامن بني علم البالغة
والنحو واللغة يف فن التعامل مع النصوص كام أوضح

والحق الذي ال غبار عليه :أن مفهوم املخالفة إذا اقتضاه السياق عمل به .وإذا اقتىض
السياق عكسه فال يعمل به .وإذا مل يقتضه السياق ومل يقتض خالفه؛ فإن األمر يرجع إىل
مرتبة اإلشكال؛ ألنه ال يدري  :هل أريد أو مل يرد؟
ولهذا فإ َّن كل العناوين التي تعاورتها االحتامالت ،واضطربت عىل قُلُبها دالء الدالالت،
وقرر الجمهور مبقتىض الظهور لها أصال ومستقرا؛ لكنه تناوشته اإليرادات وتناولته أنواع
االستثناءات ،أكاد أصدق فيه الواقفية الذين بحثوا عن السياقات واملساقات ،فلم يحملوها
عىل حكم دون دليل خارج الصيغة .كاألمر والنهي والعموم ،وقد يضاف لها مفهوم املخالفة.
ولعل ما يصدق ما قالوه و يعضد ما اختاروه قول العز بن عبد السالم:

ذلك فرانسوا راستيي يف كتابه “فنون النص وعلومه”
وجعلها يف رباعيتني :الرباعية األوىل مكونة من اللسانيات
والسيميائيات والفيلولوجيا والهريمنوطيقيا ،وتبحث يف جميع
النصوص ،والرباعية الثانية مكونة من البالغة واألسلوبية
واملوضوعاتية والشعرية.38
باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه عىل
وهو ٌ
فوائد جليل ٍة ،ومعانٍ رشيفة ،ورأي��ت له أث��را ً يف الدين
عظيامً وفائد ًة جسيمة ،ووجدته سبباً إىل َح ْس ِم كثريٍ من

38

ص  28ترجمة أدريس الخطاب
مطبوعات دار توبقال 2010م
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راجع كتابنا
«أمايل الدالالت ومجايل االختالفات»

الفساد فيام يعو ُد إىل التَّنزيل وإصالح أنوا ٍع من ال َخلل فيام
يتعلق بالتأويل .كام يقول الجرجاين يف “دالئل اإلعجاز”.
ُ
ونكتـفي باإلشـارة هنا ،فموضوعنـا هو أصـول الفقـه أما
موضوع علم الكالم فال يتسع له املقام.39
وإذا كان تفسري النص مقدمة للتعليل الذي ال يطلب إال
بعد التفسري؛ كام يقول أبو حامد يف “شفاء الغليل” فلنتقل
إىل منظومة التعليل.
ثانيًا :منظومة التعليل :الجواب عن ِلـ َم ؟
إ ّن قضية التعليل  -الذي هو مصدر لعلل تعليال أي أظهر
العلة وأبرزها ،والعلة مناط الحكم ،حسب عبارة األصوليني.
ومعنى ذلك أن الحكم معلق عليها -متثل اإلجابة عىل سؤال
(ملاذا ولـ َم) الذي هو وظيفة الحد الوسط عند املناطقة.
والتعليـل هو املرحـلة الثـانية بعد تفسـري النـص؛ إذ بعـد
التفسري ومعرفة الحكم يبحث عن العلة ،كام يقول الغزايل
يف “شفاء الغليل”.

“إذ أن من رام أن يعلم اليشء علامً محققاً ال سبيل له إال بالعلة(ابن رشد الحفيد).
إ َّن التعليل يف األحكـام من أهـم موارد االجتهـاد وأعظـم قواعد االعتمـاد ،فعليـه اعتمـد
الفقهاء يف وردهم وصدرهم ،ووجهوا إىل غايته سهام نظرهم:
فمن مستكرث اللجأ والتعويل عىل التعليل ما وجد إليه من سبيل ،حتى لو كان يف أبواب
العبادات التي هي مظنة التحكامت والتعبدات ،كام هو دأب الحنفية يف مسائل القيم.
ومن مقتصد متح ٍّر للمناسبات املتقاضية للتعليل ،محكَّام سيفه يف رقاب العادات مربأ
ساحات العبادات يف أغلب األحوال واألوقات ،كالشافعية واملالكية والحنابلة عىل تفاوت
كبري يف منازع األخذ والرد والجذب واإلرخاء والشد.
التعليل يف األحكام أبو حامد بقوله :فإ ْن قيل هذا حكم مبوجب املصلحة،
َ
وو َّجـه
وقد عرف من عادة الرشع مالحظة املصالح .قلنا :هذا هو الحجة؛ إذ عرف من دأب
الرشع ات ِّباع املعاين املناسبة ،دون التحكامت الجامدة ،وهذا غالب عادة الرشع،،، .
والذي يوضح وجه غلبة الرأي يف هذا املقام ،هو :أنه إذا ورد حكم :احتمل أ ْن يقال :إنه تحكم ال
خفي يستأثر بدركه الشارع
سبب له ،وال مصلحة فيه ،وال لطف؛ واحتمل أ ْن يقال إنه معل ٌَّل بسبب ٍّ
عليه السالم ،وال يُطَّلع عليه ،واآلخر أ ْن يقال :إنه معل ٌَّل باملعنى املناسب القريب الذي ظهر.
وأغ��ل��ب ه��ذه الظنون ه��و األخ�ي�ر؛ إذ حمل ت�صرف��ات ال��ش��ارع ع�لى التحكم ،أو

والتعليل هو مفتاح التعامل خارج داللة اللفظ ،وهو مبعناه
يل أو جزيئ ،وقد
األعم الذي نود أن نتعرض له هنا قد يكون بك ِّ
يكون عن طريق املسالك املعهودة يف القياس؛ لقياس جزيئ
عىل جزيئ الشرتاكهام يف علة ،وقد يكون عن طريق االستقراء.

املجهول الذي ال يعرف نوع رضورة يرجع إليها عند العجز .أما مع ظهور املعنى
املناسب ،فال يتحقَّـق العجز ،فيغلب عىل الظن أن��ه ات َّبع املعنى ال��ذي ظهر.
فإن قيل :من ترصفات الرشع ما مل يعقل معناه ،ومل يطلع عليه ،فيحتمل أ ْن يكون هذا
الترصف من جملته ،ويكون املناسب قد اقرتن به وفاقاً غري مقصود .قلنا :هذا كالم من
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ينكر القياس ،فإن هذا السؤال يتطرق إىل املالئم ،فلعله وقع وفاقاً ،وملحوظ الرشع معنى
خفي مل يطلع عليه ،أو هو تحكم ال سبب له .وقد عضدوا هذا بأ ْن قالوا :عرف
آخر ٌّ
من الشارع أن من ترصفاته تحكامت ال تعقل معانيها ،إذ َّسوى بني مختلفات ،وف َّرق
بني متامثالت ،كحكمه بجواز النظر إىل شعر األمة ،وتحريم النظر إىل شعر الحرة ،ولو
مل ينص عىل تجويز النظر إىل شعر األمة لقال الفقهاء :األمة يف معنى الحرة ،واملعنى
املقتيض للتحريم :خوف الفتنة ،وهام س ّيان .وقال بغسل الثوب من بول الصبية ،وبرش
املاء عىل بول الغالم ،ولو ذكر أحدهام واقترص عليه أللحق القائسون الجانب اآلخر به.
إىل أمثال لذلك رضبوها ،وهو وارد عىل جميع القياسني.
ووجه االنفصال؛ أن ذلك يجري من ترصفات الرشع مجرى الشاذ النادر .والغالب من عادته
يف الترصفات اتباع املعاين؛ والواقعة النادرة ال تقطع الغالب املستفاد من العادة املتكررة.
عل اإلحسان منه مرة ال يقطع ظ َّن الظان
كام أ َّن من عرف من عادته املعاقبة عىل اإلساءة ،ف ِف ُ
سلوكه مسلك االنتقام عند العود .وكذلك من رأى مركب الرئيس عىل باب السلطان ،غلب عىل
ظنه أنه يف دار السلطان؛ وإن أمكن أن يكون املركب قد استعاره إنسان أو باعه بجميع آلته،
أو أمسكه الركا ّيب لغرض له وهو يف دار أخرى .وال يشوش هذا الظن عليه رؤيته ذلك مستعارا ً
استعقاب املطر،
مرة نادرة .وكذلك :الغيم ال َّركم الكدر يف صميم الشتاء ،يغلِّب عىل الظن
َ
وإن كان الناظر قد عهد يف عمره مرة أو مرتني الغيم الخايل عن املطر ،عىل سبيل الندور،،.
فبان أن الظن مع ما ذكروه حاصل ،وقد ثبت بإجامع الصحابة اتبا ُع الظن الغالب،

64

ودلت عليه األحاديث ،حيث قال رسول الله  لعمر:
أرأيت لو متضمضت؟ فمه! معناه :هال عرفت هذا بنظريه؟
فلو قال له :ومن عادتك الفرق بني النظريين ،كام يف شعر
األمة والحرة ،وبول الصبي والصبية؛ لكان ذلك مستنكرا”.40
وهو كالم جامع يف إناطة األحكام بغلبة الظن؛ وغلبة الظن
أساس الرتجيح يف أحكام الرشيعة سواء يف ذلك ما يتعلق
بتفسري نصوص الشارع أو ما يتعلق باملصالح؛ أل َّن االعتامد
عىل مجاري الظنون هو قصارى جهد املستنبِط .ولهذا يقول
املازري يف رشحه للربهان – وهو يتحدث عن تخصيص
العموم بالعادة : -اعلم أ ّن املعتمد يف هذا ما كنا أرشنا
إليه مرارا ً من املوازنة بني طوارق الظنون إذا تعارضت ،فام
كان أرجح ويفيد ظناً أقوى من ظن الطريق اآلخر قُدم”.41
الشـاطبي وهو يتـحـ َّدث عام سـامه بقصـد
فقد عبرَّ عنـ ُه
ُّ
الشارع يف وضع الرشيعة ابتداء بقوله:
إ َّن وض َع الرشائع إنمَّ ا هو ملصالح العباد يف العاجل واآلجل م ًعا .
وهذه دعوى ال بد من إقامة الربهان عليها صح ًة أو فسا ًدا،
ُ
الخالف فيها يف علم الكالم.
وليس هذا موضع ذلك ،وقد وقع

40

41

الغزايل شفاء الغليل ص202

املازري رشح الربهان ص331
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وزعم الرازي أ َّن أحكام الله ليست ُمعلَّل ًة بعلَّة ألبتة ،كام أ َّن أفعاله كذلك ،وأ َّن املعتزل َة
اتفقت عىل أ َّن أحكا َمه تعاىل معللة برعاية مصالح العباد ،وأنَّه اختيار أكرث الفقهاء املتأخرين،
وملا اضطُ َّر يف علم أصول الفقه إىل إثبات العلل لألحكام الرشعية؛ أثبت ذلك عىل أنَّه
يعلَّل مبعنى العالمات املع ّرفة لألحكام خاصة ،وال حاجة إىل تحقيق األمر يف هذه املسألة.
وضعت ملصال ِح العبا ِد استقرا ًء ال يناز ُع في ِه
واملعتم ُد إنمَّ ا هو :أنَّا استقرينا يف الرشيعة أنَّها
ْ
ازي وال غ ُريه:
الر ُّ
ُ
يقول يف بع ِث ِه للرسلِ وه َو األص��لُّ { :ر ُس�لاً ُّم َبشرِّ ِ ي َن َو ُم ِنذرِي َن لِئَالَّ
فإ َّن الل َه تعالىَ
يَكُو َن لِل َّن ِ
اس َعلىَ اللّ ِه ُح َّج ٌة بَ ْع َد ال ُّر ُسلِ }َ { ،و َم��ا أَ ْر َسلْ َن َاك إِلاَّ َر ْح َم ًة �لِّلْ َعالَ ِم َني}.
وقال يف أصل الخلقة:
الس َم َو ِ
ات َواألَ ْر َض فيِ ِستَّ ِة أَيَّ ٍام َوكَا َن َع ْرشُ ُه َعلىَ الْماَ ِء لِ َي ْبلُ َوكُ ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن َع َملاً }،
{{ َو ُه َو ال َِّذي َخل ََق َّ
نس إِلاَّ لِ َي ْع ُب ُدونِ } {،ال َِّذي َخل ََق الْ َم ْوتَ َوالْ َح َيا َة لِ َي ْبلُ َوكُ ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن َع َمال}
{ َو َما َخلَق ُ
ْت الْ ِج َّن َوالإْ ِ َ
والس َّنة؛ فأكرث من أ ْن ت ُحىص؛ كقوله تعاىل
وأما التعاليل لتفاصيل األحكام يف الكتاب ُ
يف آية الوضوءَ { :ما يُرِي ُد اللَّ ُه لِ َي ْج َع َل َعلَ ْي ُك ْم ِم ْن َح َر ٍج َولَ ِك ْن يُرِي ُد لِ ُيطَ ِّه َركُ ْم َولِ ُي ِت َّم
نِ ْع َمتَ ُه َعلَ ْي ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم ت َشْ ُك ُرو َن} ،وقال يف الصيام {:يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا ْ كُ ِت َب َعلَ ْي ُك ُم
الص َيا ُم كَماَ كُ ِت َب َعلىَ ال َِّذي َن ِمن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ} ،ويف الصالة {:إِ َّن الصَّلاَ َة ت َ ْن َهى
ِّ
َعنِ الْ َف ْحشَ ا ِء َوالْ ُم ْن َكرِ} ،وقال يف القبلة {:فَ َولُّوا ْ ُو ُجو َه ُك ْم شَ طْ َر ُه لِئَالَّ يَكُو َن لِل َّن ِ
اس
َعلَ ْي ُك ْم ُح َّج ٌة} ،ويف الجهاد{:أُ ِذ َن لِل َِّذي َن يُقَاتَلُو َن ِبأَنَّ ُه ْم ظُ ِل ُموا} ،ويف القصاصَ { :ولَ ُك ْم فيِ
الْ ِق َص ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ} ،ويف التقرير عىل التوحيد{ :أَل َْس ُت ِب َربِّ ُك ْم
اص َح َيا ٌة يَاْ أُوليِ ْ األَلْ َب ِ
قَالُوا بَلىَ شَ ِه ْدنَا أَ ْن تَقُولُوا يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ِإنَّا كُ َّنا َع ْن َهذَا غَا ِف ِل َني} ،واملقصود التنبيه.
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وإذا َّ
دل االسـتقراء عىل هذا ،وكان يف مثـل هذه القضيـة
مفي ًدا للعلم؛ فنحـن نقطـع بأن األمر مست ِم ُّر يف جميع
تفاصيل الرشيعة.42
ولهذا وضعنـا التعليل بعد مدلول الدليـل الذي هو ميدان
دالالت األلفاظ.
ويوسم مبعقول النص؛ وينبغي أن يقدم له مبقدمتني:
المقدمة األولى :عن مقاصد الرشيعة الكلية والجزئية،
األصلية والتبعية ،ومقاصد الشارع ومقاصد املكلفني؛ ألنها
بيئة العلل كليها وجزئيها ليستبني الدارس أصول التعليل.
فغالب
فبني املقاصد وبني العلل عمو ٌم وخصوص من وجه،
ُ
العلل مقاصد ،إال أنه توجد علل ليست فيها رائح ُة وال روح
املقصدية ،وذلك يف العلة املستنبطة من مسلك الدوران
طردا ً وعكساً فإن الوصف املدار ليس مقصدا ً بل هو أمارة،
وكذلك املستنبطة من مسلك السرب والتقسيم فإ ّن الوصف
املبقى قد ال تلوح فيه مقصدية .أشار إىل ذلك يف “الضياء
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الشاطبي ،املوافقات.13-8/2 :

الالمع” يراجع يف كتابنا “مشاهد من املقاصد”.
ٍ
التعامل مع املقاصد تعامالً جديدا ً
كأدوات فاعلة يف مختلف
ٍ
معمامت محل الحكم يف حال خصوص
أبواب أصول الفقه،
ٍ
ٍ
ٍ
ومطلقات يف
ومقيدات
ومخصصات يف حال العموم،
اللفظ،
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ٍ
ومبينات يف حالة اإلجامل ،سواء كان املقصد صالحاً للعلية باملعنى الخاص،
عكس كل منهام
أو منطوياً عىل حكمة يلجأ إليها ذوو االختصاص.
إذ سيكون تفعيل املقاصد من خالل أدوات اإلنتاج واالسـتثامر موسـعاً ألوعية االسـتنباط،
وجهاز استشعار يف مجال االلتقاط.
ِ
َ
املقاصد ِمن مبالغٍ فيِ اعتبارِها متجاو ٍز لحدو ِد
ح��ول
تباينت آرا ُء الباحث َني
وق�� ْد
ْ
وجعل شمولَها مطر ًدا ،غافلاً أو متجاهلاً ما يعرتِى
َ
عمو ِمها حيثُ جعلَه قطع ًيا
ِ
ِ
معوقات التنصيص .فألغَوا
التخصيص ،وم��ا ينربِى للشمو ِل ِم��ن
العمو َم ِم��ن
ٍ
ِ
الجزئيات ال ِتي ل َها معانٍ
مقصد شاملٍ .
تحت
تخصها بدع َوى انضوائِها
أحكا َم
َ
ُّ
ِ
ِ
بالنصوص الجزئي ِة إلىَ غاي ٍة تلغي املقاص َد واملعا َين
للمقاصد متعلقًا
مجانب
و ِم ْن
ٍ
والحك َم ال ِتي
النص الجزئيِ َّ ،وتح ُّد ِمن م�� َدى تطبي ِقه وتش ُري إلىَ ظرفي ِته،
ُ
تعرتض َّ
واملخص ِص مل�� َدى اعتبارِه إلىَ ح�� ِّد امل��ن��ادا ِة بإبطا ِل املصال ِح.
فهي كاملق َّي ِد ل�� ُه
ِّ
َ

وذاكِ ،
الصحيح وس�� ٌط ب َني ه��ذَا َ
واملنهج
يل نصي َبه ،ويض ُع الجز َّيئ فيِ
ُ
ُ
يعطى الك َّ
نصابِه .وقد انتب َه ِ
تغييب
الشاطبي رحم ُه الل ُه تعالىَ حيثُ حذَّر ِمن
ِ
لهذه املزالقِ
ُّ
ال��ج��ز ِّيئ عن َد م��راع��ا ِة ال��ك�ِّل�يِّ  ،و ِم��ن اإلع���ر ِ
يل فيِ التعاملِ م�� َع ال��ج��زئيِ ِّ.
اض ع��نِ الك ِّ

وإذا كان بعض املقاصديني يف هذا العرص قد استشعر إمكانية استقالل املقاصد عن
ِ
املقاصد َعن
علم أصول الفقه ففي كتابنا “مشاهد من املقاصد” رمي َنا نظري َة استقال ِل
ِ
اندماج الرو ِح فيِ الجسد ،واملعدو ِد فيِ العدد.
االندماج بينهام
بالفند ،وأب َّنا
أصو ِل الفق ِه
َ
َ
أَ ٌخ أَرضَ َعتْ ُه أُ ُّمها ِبلِبانِها
فَ ِإ ْن ال يَ ُك ْنها أَ ْو تَكُن ُه فَ ِإنَّ ُه
وقد رشحنا باملثال يف أكرث من ثالثني منحى اندماج املقاصد يف مختلف أبواب األصول،
وألقينا بشكل قاطع ودليل ناصع مقولة استقالل املقاصد عن علم األصول للحاجة املتبادلة
بينهام ،فاملقاصد بال فروع عقيمة ،واألصول وما ينبني عليها من الفروع بال مقاصد يتيمة.
وهذه بعض املناحي محذوفة الشواهد مطروحة الزوائد:
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أولاً :
ثان ًيا:

ثالثًا:
راب ًعا:
خامسا:
ً
سادسا:
ً

ِ
محل االجتهـا ِد م َع وجو ِده فيِ نظريِها
بخصـوص املسـأل ِة ِّ
نـص
حيثُ الَ َّ
ٍ
وصف جامعٍ ه َو العلَّة.
فتقـاس علي َها لوجو ِد
ُ
متس الحاج ُة إىل إخرا ِج ِ
بعض مشموالتِه ِمن دائرة
حيثُ يوج ُد عمو ٌم ُّ
ِ
نص أ ْو ٍ
التخصيص
قياس ،وهذا النو ُع ِمن
مخص ٍص ِمن ٍّ
العموم ،دو َن ظهو ٍر ِّ
ِ
رضوب االستحسانِ .
باملقاصد يعت ُرب رضبًا ِمن
ِ

لمت ِمن
نص لك َّن تطبيقَه ق ْد يكو ُن مخالفًا ألصلٍ أ ْو قاعد ٍة ُع ْ
حيثُ يوج ُد ٌّ
ٍ
نصوص أخ َرى.
حيثُ
املجمل إلىَ بيانٍ  ،ف ُيلجأُ إلىَ القرين ِة املقصديَّ ِة لبيانِه.
ُ
يحتاج
ُ

ِ
يُ ُ
أساس التأويلِ .
عدل عنِ الظاه ِر بدالل ِة
املقصد ليكو َن املقص ُد َ
ِ
ِ
ألصق
النصوص علىَ ضو ِء
الرتجيح ب َني
املقاصد ليق ِّدم املجته ُد عا ًّما ي َرى أنَّه ُ
ُ
ِ
نص ٍ
بقياس علىَ َما يخالفُه.
خاصا .أ ْو يعتض ُد ٌّ
باملقصد وير ُّد ًّ

ِ
املناسب
انعدام
تاس ًعا:
ِ
إحداث ُح ٍ
ِ
أي فيِ
فيِ
كم حيثُ ال َّ
نص والَ مناسب َة مع َّينةْ ،
ِ
املقصد هنا تس َّمى باملصلح ِة املرسل ِة.
املعت ِرب بنوعي ِه .ومراعا ُة
ِ
ِ
واملئاالت ،وق ْد يعبرَّ ُ ع ْن هذَا الدليلِ
حتاج
رشا:
للمقاصد فيِ الحامي ِة والذرائعِ
يُ ُ
عا ً
ِ
املئاالت.
بس ِّد الذرائعِ وبالنظ ِر فيِ
الحكم ِ
النهي أ ِو املد ِح أ ِو ال َّذ ِّم.
الحا ِدي عشرَ َ  :تقري ُر درج ِة ونو ِع
ِ
مناط األم ِر أ ِو ِ
الثاين عرش :ب َني التع ُّب ِد ومعقولي ِة املع َنى.
ِ
والرشوط.
الثالث عرش :مراعا ُة قصو ِد العقو ِد فيِ التصحي ِح واإلبطا ِل
ولقـد وجد التفـاعـل بني املقاصـد وبني مختلـف أبواب األصول عند األقدمني يف شـذرات
ينقصها تعميم القاعدة ،ويعوزها انضباط املســلك.
فاملقاصد من دون هذا التفاعل مع املركب األصويل تبقى صورا ًبال روح ،وأوعية فارغة بال محتوى.
وقد ذكرنا أمثلة من كالم األولني يف جملة من األبواب يف كتابنا “مشاهد من املقاصد” فلينظر هناك.
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واملقاصد ستصبح مقدمة ملعقول النص ،كام ستصبح مباحث اللغة املكثفة مقدمة لدالالت
األلفاظ ،بحيث ال يُقترص عىل العميل املبارش يف االشتقاق بأنواعه ومعاين الحروف العاملة
والعاطلة؛ بل سيتوسع لتشمل معهود العرب يف خطابها ،يف حقيقتها ومجازاتها ،واستعاراتها
وكناياتها وأنواع ترصفاتها.
إن مبحث املصالح اعتبارا واملفاسد درءا ً جدير مبراجعة شاملة تَلُم ما تفرق منه وتضم ما نَ َّد عنه
لتأكيد مبدإ -ال شك فيه -أن الرشيعة جاءت ملصالح العباد ،وهو مبدأ قائم من استقراء الرشيعة.
كيف تكون املقاصد أساساً للتجديد :إن أهم ملمح للتجديد من خالل املقاصد هو:
بناء الكليات ،مع الحفاظ عىل التوازن بني الكيل وبني الجزيئ ،وبيان الرتتيب والرتاتب،
أي ضبط الدرجات واملراتب للمقاصد الكلية املبنية عليها قوة وضعفا وإلزاماً وسامحة.
ِ
املقاصد فيِ بني ِتها؛ لتوسيعِ الدوائر األربع وهي:
أولاً  :فيِ تفعيلِ أصو ِل الفق ِه علىَ ضو ِء إعام ِل
ِ
ِ
املئاالت والذرائعِ ،حتى ال تكون
واستنباط األقيس ِة ومراعا ِة
دائرة االستحسانِ واالستصال ِح
األصول عقيمة والفروع يتيمة.
وميكن أن نعرب عن إعامل املقاصد يف هذه الدوائر بأن مراعاة املعنى املقصدي إما أن
تكون مبعنى جزيئ وهو إلحاق فرع بأصل خاص يف محل مخصوص ،وهذا هو القياس.
أو إحداث حكم يف محل بناء عىل كيل حيث ال يوجد أصل خاص ،وهذا ما يسمى باالستصالح.
أو استثناء جزيئ ملعنى يخصه من كيل ثابت بالدليل ،وهذا هو االستحسان.
أو تغيري حكم عام يقتضيه الظاهر نظرا إىل املئاالت ،وهذا ما يسمى سد الذرائع.
هذه االتجاهات األربعة هي بحق وحقيقة مجاالت املقاصد ،وأهمها االستحسان،
ِ
عمومات
تخصيص
يتاح
ُ
وصدق اإلمام مالك حيث يقول :إنه تسعة أعشار العلم؛ ألن به ُ
ِ
وليس َ
ذلك بِد ًعا فيِ العملِ وال بدع َة ِمن النحلِ .
النصوص الرشعي ِة وتقييد مطلقاتهاَ .
لهذا فإن أهم وظيفة للمقاصد هي وظيفة بناء الكليات أو املفاهيم التي أرشنا إليها.
وإليضاح ذلك نقول إن املقاصد حاضنة لبناء الكليات واملفاهيم التي من شأنها أن تواجه
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األزمات؛ ألن من شأنها أن تصوغ املبادئ الفقهية والواقع املعارص من خالل خلق املفاهيم
الكلية والجزئية ،ذلك أن املقاصد ترشح الكليات بدال من التمسك املفرط بالجزئيات،
وترجح املعاين عوض الظواهر واملباين وذلك يف الغالب بناء عىل اعتبارات يقررها املجتهد،
وترجح من االختالف يف أماكن عموم البلوى ومواطن الحاجات وميادين املشقات والغلبات.
فاملقصد يراعي الواقع ويتعـامل مع مسـتجدات الوقائع ،فهو جرس عبور ودرب مرور بني
واقع متبدل ونص معلل.
والحاجة اليوم ماسة إىل بناء املفاهيم الفقهية االقتصـادية والسـياسـية التي تؤمن مسرية
التأصيل وتقنن مسار التعليل والتنزيل.
فاملفهوم الكيل “املقصد الكيل” إما أن يكون ثابتاً أو مثبتاً{ونعني بالثابت ما ثبتت كليته
بنص أو عقل ابتداء .واملثبت ما كان ثبوته من خالل استقراء الجزئيات أو غريها من األدوات}.
فاملقاصد تهدي يف صياغة املفهوم كلياً كان أو جزئيا إذ أنها يف الغالب علل وحكم ،منها
الكيل ومنها الجزيئ ،فالكيل كالتعليل باملصلحة يف املناسب املرسل حيث تصبح مبنزلة
الوصف املعني الذي يعلل به يف قياس التمثيل الذي يعتمد عىل التنبيه بجزيئ أشهر عىل
جزيئ أخفى لوجود وصف مشرتك وما يدعى بالعلة الجامعة يف شهادة الحارض للغائب.
كام أن املقاصد الجزئية قد تصبح مبنزلة اللبنات لالستقراء لبناء كيل استقرايئ قد يكون
حج ًة ،إذا كان االستقراء تاماً شامال لغري محل النزاع.
وقد يكون استقراء ناقصاً يفيد ظناً راجحا لكون املستقرئ تصفح أغلب الجزئيات قد
يسمى بشهادة األصول وهو املعمول به يف الظنيات الفقهية -كام يقول الغزايل -وقد يكون
استقراء دون ذلك .قال يف املراقي:
فَ�� ُه�� َو ُح�� َّج�� ٌة باالتفاق
فإن يَ ُع َّم غ َري ذي الشِّ قاق
وه������و يف ال��ب��ع��ض
إىل ال���ظ���ن ان��ت��س��ب

يُ����س����م����ى ل���ح���وق
ال���ف���رد ب���ال���ذي غلب
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والذي نريد أن نصل إليه أن املقاصد قد تكون خري هاد وأهدى قائد يف صياغة الكيل
والجزيئ املنتجني .ولهذا وعىل ضوء الواقع ومن خالل املوازين الخمسة التي ذكرها أبو
حامد وجعلها مبنزلة كشاف عن حقائق الواقع -الحس واللغة والعقل والعرف والطبيعة-
ميكن أ ْن نحقق املناط اليوم ،وبخاصة يف الكيل املشكك يف الحاجات املنزلة منزلة
الرضورات للمجتمعات ،ويف املشقات املسقطات لرصامة التكليف ،ويف الغرر والجهاالت،
إذ املشقة ثالثة أنواع ،والغرر ثالثة أنواع ,كام يقول القرايف .وكل هذا النوع من الكيل
فيه طرفان وواسطة؛ هي مجال االختالف ومعرتك اآلراء .فمقاصد املكلفني رتب عليها
الشارع الكثري من األحكام كأحكام الرشوط ،وهي بذلك تتضامن مع مقاصد الشارع.
وهنا تربز مشكلة تجاذب االعتبار بني الكيل والجزيئ.
ثانياً :التجاذب بني الكيل والجزيئ:
إن املقاصد بتنوعها بني كيل وجزيئ وعام وخاص ،وأصيل وتابع ،وبني مقاصد عالية ومقاصد
نازلة متثل البيئة املناسبة لبناء املفاهيم التي قد تكون كلية أو جزئية .وبإقامة نوع من التوازن
الرضوري بني كيل قوي االعتبار وبني جزيئ ال ميكن أن يكر عىل أصله باإلبطال واالندثار
من الشاطبي إذ يقول :وإذا كان كذلك ،وكانت الجزئيات وهي أصول الرشيعة؛ فام
تحتها مستم َّدة من تلك األصول الكلية ،شأن الجزئيات مع كلياتها يف كل نوع من
أنواع املوجودات؛ فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء األدلة
الخاصة من الكتاب والسنة واإلجامع والقياس؛ إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية
عن كلياتها ،فمن أخذ بنص مثلاً يف جزيئ معرضً ا عن كليه فقد أخطأ .وكام أ َّن م ْن
أخ َذ بالجزيئ ُمعرضً ا عن كليه؛ فهو مخطئ ،كذلك من أخذ بالكيل معرضً ا عن جزئ ِّيه.
وبيا ُن ذلك أن تلق َِّي العلم الكيل إمنا هو من َع ْرض الجزئيات واستقرائها؛ وإالَّ فالكيل من
حيث هو كيل غري معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات ،وألنه ليس مبوجود يف الخارج ،وإمنا هو
مض َّم ٌن يف الجزئيات حسبام تقرر يف املعقوالت؛ فإذًا الوقوف مع الكيل مع اإلعراض عن
الجزيئ ٌ
وقوف مع يش ٍء مل يتقرر العلم به بعد دون العلم بالجزيئ ،والجز ُّيئ هو مظهر العلم به.
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إىل أ ْن قال :فإذا ثبت باالستقراء قاعدة كلية ،ثم أىت النص
عىل جزيئ يخالف القاعدة بوجه من وجوه املخالفة؛ فال
بد من الجمع يف النظر بينهام؛ ألن الشارع مل ينص عىل
ذلك الجزيئ إال مع الحفاظ عىل تلك القواعد؛ إذ كلي ُة هذا
معلوم ٌة رضور ًة بعد اإلحاطة مبقاصد الرشيعة؛ فال ميكن
والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتربه الشارع،
وإذا ثبت هذا؛ مل ميكن أن يعترب الكيل ويلغى الجزيئ».43
لكن الشاطبي وهو يُقر ُر هنا أهمي َة الجزيئ ،فإنه يَكُر يف
النقض حيث يَحك ُم
مكان آخر عىل هذه القاعد ِة مبا يُشبه َ
يل ُمحافظ ًة عىل النظام قائلاً :
عىل ال ُجزيئ بالتقهق ِر أما َم الك ِّ
يل وأم ُر
والقاعدة املقررة يف موضعها أنه إذا تعارض أم ٌر كُ ٌّ
ُجز ٌّيئ؛ فالكُيل مق َّدم أل َّن ال ُجز َّيئ يقتيض مصلح ًة جزئية،
يل يقتيض مصلحة كلية ،وال ينخرم نظا ُم يف العامل بانخرام
والك َّ
املصلحة الجزئية ،بخالف ما إذا ق ّدم اعتبار املصلحة الجزئية؛
فإ َّن املصلحة الكلية ينخرم نظام كلِّيتها ،فمسألتنا كذلك؛ إ ْذ
ٍ
يل ثابت
قد ُعلم أ َّن العزمية بالنسبة إىل كل
مكلف أم ٌر ك ٌّ
عليه ،والرخصة إمنا مرشوعيتها أ ْن تكون جزئية ،وحيث
كل
يتحقق املوجب ،وما فرضنا الكال َم فيه ال يتحقق يف ِّ
يل ينازعه؛ فال يُنجى من طلب
صورة ت ُفرض إال واملعارض ال ُك ُّ
يل وهو العزمية.44
الخروج عن ال ُعهدة إال الرجوع إىل ال ُك ّ
ويقول القرايف :ومن جعل يخرج الفروع باملناسبات
الجزئية دون القواعد الكلية ،تناقضت عليه الفروع
واختلفت ،وتزلزلت خواطره فيها واضطربت ،وضاقت
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نفسه لذلك وقنطت ،واحتاج إىل حفظ الجزئيات التي
ال تتناهى ،وانتهى العمر ومل تقض نفسه من طلب
مناها ،ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكرث
الجزئيات الندراجها يف الكليات ،واتحد عنده ما تناقض
عند غريه وتناسب ،وأج��اب الشاسع البعيد وتقارب.45
والقول الفصل يف هذا أنه ال الكيل يقدم بإطالق وال
الجزيئ كذلك ،فقد يلمح املجتهد يف الجزيئ معنى من
املعاين ينخزل به عن كليه ويتقاعد به عن مدى عمومه،
فيحكم له بحكم يختلف عن حكم الكيل كام يف دليل
االستحسان ،وهو يف حقيقته استثناء جزيئ من كيل ،ودليل
سد الذرائع وهو يف أساسه حكم عىل جزيئ مراعاة ملئال
أصبح مبنزلة الكيل فاجتاله عن كليه وهو أصل اإلباحة مثال.
وتارة يكون الجزيئ عريا عن تلك املعاين ،فيتقوى الكيل
فيستوعب الجزيئ ويهيمن عليه كام يف املصالح املرسلة ،وال
ترجيح يف هذا إال ما يراه املجتهد يف كل قضية ،وما يسربه
يف كل مسألة من خالل األدلة األصولية التي هي أقرب
إىل الضبط ،وأحكم يف عملية الربط ،وإن كانت غري صارمة
االنضباط مام أتاح مساحة لالختالف يف األدلة الحاملة لها.
واملقاصد أداة منشئة يف قضايَا ملْ يق ْم موج ُبها فيِ
الزمنِ امل��اضيِ  ،وملْ تظه ْر الحاج ُة إلي َها :فقا َم فيِ هذَا
الشاطبي فيِ إح��داث الصحاب ِة
الزمانِ كماَ أش��ا َر إلي ِه
ُّ
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أحكا ًما فيِ قضايَا ملْ يك ْن مقتضا َها قامئًا فيِ زم ِنه علي ِه الصال ُة والسال ُم ،ومل تك ْن
ِ
حسب عبارتِه.
العلم وتضم ِني الصناع.
املصحف وتدوينِ
ِ
ِمن ن��واز ِل زمانِه ،كجمعِ
َ
ِ
مقتضيات
فاختلف في َها العلام ُء لك َّن
واملقاصد أداة تعديل يف قضايَا قا َم موج ُبها
َ
ِ
املفاسد يف هذَا الزمانِ اقتَضَ ت األخ�� َذ بالقو ِل املرجو ِح.
رجحانِ املصال ِح أ ِو تر ُّج ِح
ِ
املذاهب يأخذو َن
مختلف
الحب نج ُده عن َد العلام َء ِمن
وطريق
واضح
مذهب
وهذا
ِ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أرجح ِمن حيثُ
ُ
زمانًا بقو ٍل ه َو
الدليل واألخ ُذ ب ُه عزمي ٌة واحتياطٌ ،ث َّم يهجرونَه فيِ
ُ
ِ
ٍ
وفوات املصلح ِة ودر ِء املفسد ِة .
رس االح�ترا ِز واملش َّق ِة
وقت الحقٍ
لعموم البل َوى وع ِ
ِ
األحناف فيِ ِ
ُ
أخذهم رد ًحا ِمن الزمنِ بقو ِل األمئ ِة يف بعض املسائل ،وعدلُوا
فعل
كماَ َ
ِ
ع ْن َ
تعليم القرآنِ
والعلوم الرشعي ِة،
ملقتضيات الزمانِ  ،فأجازوا االستئجا ِر علىَ
ذلك
ِ
ِ
أهل الزمانِ ق ْد فس ُدوا ،وقضايا
وكإجازتِهم امتنا ِع املرأ ِة ِمن االرتحا ِل م َع زوجِها؛ أل َّن َ
ِ
َ
َ
اختالف دليلٍ وبرهانٍ .
خالف زمانٍ ال
الخالف
بعض
كثرية ِمن هذَا النوعِ ،وجعلوا َ
مذهب ٍ
مالك علىَ ضوئِها
أصلوا لقاعد ِة جريانِ العملِ  ،فراج ُعوا
أ َّما املالكي ُة فإنَّه ْم َّ
َ
يختلف ِفي ِه َع�� ْن عملِ القط ِر
عمل
لكل قُط ٍر ٌ
الغرب اإلس�لا ِم��ي ،فكا َن ِّ
فيِ ب�لا ِد
ُ
ِ

املجاو ِر كعملِ ٍ
ضعيف األق��وا ِل وأهملُوا را ِج َحها إذَا
فاس وقرطب َة وتونُس ،فأعملُوا
َ
ِ
تر َّج ِ
بتقديم
املقاصد الغوا ِدي والروائ ِح ،وحك ُموا
وماسوا َم َع ري��ا ِح
املصالح،
حت
ِ
ُ
ُ
ِ
ِ
جلب مصلح ٍة أ ْو در ِء مفسد ٍة.
سبب ِمن
لعروض
الضعيف علىَ القو ِل الصحي ِح
ِ
ٍ
سبب ِ
َّصل
قد ات ْ
عمل
الضعيف إ ْن ج َرى ْ
وق ِّدم
َ
ب ِه ِمن أجلِ ٍ
ومع ما تقدم ،فإ َّن بعض املقاصد هي مجرد حكم وإشارات ال تصلح للعلية؛ ولهذا فإننا نقدم
تحذيرا للمتعاطي مع املقاصد يتمثل يف خمسة ضوابط عليه أن يراعيها حتى ال يقع يف خطإ يف
التعامل وخطل يف التداول حني يريد إعامل املقاصد يف توليد األحكام ،وهذه هي الضوابط:
الضابط األول :هو التحقق من املقصد األصيل الذي من أجله شرُ ع الحكم؛ ألنه بدون التحقُّق
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من املقصد األصيل ال ميكن أ ْن يلغى؛ إذ ميكن أن ينرصف
إىل التعبد مبارشة؛ ألن األصل يف املصلحة تعبدي كام يقول
الشاطبي أل َّن الشارع هو الذي ح َّددها ،وهي مسألة مختلف
فيها .قال إمام الحرمني« :ما ال يعقل معناه عىل التثبت
ال يُحكم املعنى فيه» 46وتنبني عىل هذا عرشات املسائل.
الضابط الثاين :أن يكون ذلك املقص ُد وصفاً ظاهرا ً منضبطاً؛
ألنه إذا مل يكن كذلك فال ميكن التعليل به؛ فالغرر مثال
ي��ورث البغضاء ،والبغضاء صفة نفسية ،فهو من باب
الحكمة التي قد نلجأ للتعليل بها عىل خالف ،وذلك
فقط عند تعذر االنضباط يف الوصف ،قال يف املراقي:
ومن رشوط الوصف االنضباط إال فحكمة بها يناط
الضابط الثالث :أن تحدد درجة املقصد يف سلم املقاصد هل
هو يف مرتبة الرضوري أو مرتبة الحاجي ألن التعامل معهام
ليس عىل وترية واحدة ،وهل هو مقصد أصيل أو تبعي وسيلة؟
الضابط الرابع :النظر يف النصوص الجزئية املؤسسة
للحكم ألن��ه من خاللها ميكن ضبط الترصف يف ضوء
تأكيد ال��ش��ارع ع�لى الحكم أو عدمه للتعرف عىل
املقصد ومكانته وضبط التعامل معه إلغاء أو إثباتاً
ملا يعارضه من ال�ضرورات الحاقة أو الحاجات املاسة.
الضابط الخامس :هل املقصد املعلل به منصوص أو مستنبط؟
يف الحالة األوىل يرتفع الحكم بزواله ،ويف الثانية ال يرتفع،
لكنه ميكن أن يخصص كالثمنية بالنسبة للنقدين.

باإلضافة إىل الســالمة من القوادح التي أرشنا إليها يف نقد نظـرية االعتمـاد غري املرشوط
وال املضبوط باملقاصد.
المقدمة الثانية :ستكون منطقية أصولية ترشح التصورات من خالل “قول شارح” لتصل
إىل التصديقات من خالل الحجة بنوعيها النقلية والعقلية ،وهنا تربز أهمية الربهان الذي
يقوم عىل املقدمات اليقينية عند املناطقة للولوج إىل ثاليث القياس:
 -1القياس الشمويل ،وهو استنباط جزيئ أخفى من كيل أعرف ،ورشوطه
وأشكاله املنتجة.
 -2قياس االستقراء.
 -3قياس التمثيل.
وقد قدمنا شيئاً من هذا يف املقاصد ،ونزيده وضوحاً هنا؛ أل ّن كل أدلة معقول النص ترجع
إما لتعليل بجزيئ كام يف القياس األصويل ،أو التعليل بكيل كام يف االستصالح والذرائع ،أو
بتعليل باستقراء فيام يسمى أحيانا بشهادة األصول ،ومجاله األرحب يف القواعد الفقهية.
ولهذا فإ ّن هذه املقدمة رضورية لبناء أسس االستدالل ومتهيد طرق االستنباط التي
هي هيكل البيت األصويل الذي يُؤطر مختلف قضاياه ،ذلك أن االستدالل -ليكون
سليام وجارياً عىل سنن العقول ومؤديا إىل نتائج تحظى بالقبول -يجب تركيب
قواعده وترتيب براهينه حتى تكون يف وضع اإلنتاج وصلوحية التعاطي؛ ولهذا فإن
خلق أو صقل املفاهيم وتحديد املضامني -لبناء املركب الجديد أو اختبار جهوزية
املركب القديم أو ما يرتكب منهام ليكون جديدا بالنوع قدميا بالجنس -أمر رضوري.
وإليضاح ما تقدم نقول إن املناطقة يستعملون ثالثة أنواع من االستدالل يف نسق
مختلف :القياس املنطقي واالستقراء وقياس املثال وهو الحمل عىل النظري ،والفرق
بني هذه كام يف “تلخيص القياس” آلرسطو كالتايل :وتبني من هذا أن املثال هو بيان
الذي يكون املصري فيه من جزيئ أعرف إىل جزيئ أخفى ،ألن املتشابهني ليس أحدهام
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تحت اآلخ��ر ،وأن االستقراء وه��و مصري من جزئيات
أعرف إىل كُيل أخفى ،والقياس من كُيل أعرف إىل جزيئ
47
أخفى ،وهي النتيجة الداخلة تحت املقدمة الكربى”.
وبعبارة أخرى فإن االستدالل تقرير الدليل إلثبات املدلول
سواء كان ذلك من األثر إىل املؤثر فيسمى استدالال إنياً أو
بالعكس ويسمى استدالال ملياً أو من أحد األثرين إىل اآلخر.
قلت :اإلين هو الدال عىل الثبوت وعكسه أللمي وهو ما
ُ
كان الحد الوسط فيه علة .فاألول استقراء ،والثاين القياس
املنطقي ،فاألول :تتبع ظاهرة للوصول إىل قانون؛ كتتبع
ظاهرة الجاذبية مثال ،والثاين :استخراج حكم الجزيئ من كليه.
أما القياس املنطقي بنوعيه –االقرتاين والرشطي -فهو بسيط،
ولكنه ال يستعمل اليوم كثريا ً.
أما االستقراء فهو أكرثها دراسة عند الغربيني؛ أل َّن عليه
تقوم نظم الحياة ،فهو يف األصل يقوم عىل نظرية االحتامل
فهو ضعيف يف أصله الحتامل وجود جزئية شاذة ،لكنهم
ملا أقاموا نظرية االحتامل عىل األغلبية التي أصبحت متثل
قانوناً جديدا ً وبخاصة عندما قدم أينشتاين “نظرية النسبية”
التي ليست يف األنظمة اإلنسانية فقط وإمنا يف األنظمة
الكونية ،ظلت الثقة باالستقراء كنظام للكون قامئة مع
وجود شذوذ؛ إذ أن عطارد يف مداره ال ميكن تفسري دورانه
بقانون الجاذبية فهو منحرف؛ ولكن مع ذلك ظلت السفن
الكونية تعتمد قانون الجاذبية الذي يعتمد عىل استقراء
غري مطرد هو مثل االستقراء الناقص الذي يفيد ظناً راجحاً.

وقد مثل الغزايل للشـذوذ يف االسـتقراء بالتمســاح الذي يـحـرك فكـه األعـىل عند املضـغ
بخالف سائر الحيوانات املستقرأة.
ولنرضب مثال واحدا ً لالرتباط بني علم األصول وعلم املنطق ،والعالقة بني القياس املنطقي
ويسمى الشمويل ألنه يعتمد عىل مقدمة كربى تندرج فيها الصغرى ولكون الحد الوسط
فيه مبنزلة العلة ولهذا سموه استدالال ملياً ألنه يجيب عن لـِ َم ،وبني القياس األصويل ويسمى
التمثييل ويسميه املتكلمون برد الغائب إىل الشاهد.
ونحن هنا نذكر نبذا ًمن كالم أيب حامد وابن تيمية وابن رشد وابن قدامة والطويف لنستبني الرتابط
بني علم املنطق وعلم األصول ونحاول أن نخفف من حمولة الخالف ونرده إىل رضب من التنوع.
يقول أبو حامد -من كالم طويل -يف “معيار العلم” :ثم يف هذا الرشط موضع غلط أيضا
فرمبا يكون املعنى الجامع مام يظهر أثره وغناه يف الحكم ،فيظن أنه صالح وال يكون صالحاً
ألن الحكم ال يلزمه مبجرده بل لكونه عىل حال خفي،،
وانتهى إىل أ ّن :معتقد الصحة يف رد الغائب إىل الشاهد إما محقق يرجع عند املطالبة إىل
ما ذكرناه ،وإمنا يذكر الشاهد املعني لتنبيه السامع عىل القضية الكلية به فيقول اإلنسان
عامل بعلم ال بنفسه ،منبهاً به عىل أ ّن العامل ال يعقل من معناه يشء سوى أنه ذو علم فيذكر
اإلنسان تنبيهاً ،وإما قارص عن بلوغ ذروة التحقيق ،وهذا رمبا ظن أن يف ذكر الشاهد املعني
دليالً ،ومنشأ ظنه أمران:
وكذلك رمبا نظر ناظر إىل ال ّرب فرياه مطعوماً وربوياً فيقول املطعوم ربوي ،ويبني عليه
قول أ ّن السفرجل مطعوم ،فهو إذا ً ربوي ،اللتباس قوله املطعوم بقوله كل مطعوم.
فاملحقق إذا سمعه فصل وقال :قولك املطعوم عنيت به كل مطعوم أو بعضه ،فإن
قلت بعضه فلعل السفرجل من البعض اآلخر ،وإن قلت كله فمن أين عرفت ذلك؟
فإن قلت من ال ّرب ،فليس الرب كل املطعومات ،فإذا رأيته ربوياً مل يلزم منه إال أ ّن كل
الرب رب��وي ،والسفرجل ليس برب ،أو بعض املطعوم رب��وي ،فال يلزم منه بعض آخر.
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إىل قوله :وكذا يتصفح الرب والشعري وسائر املطعومات
املوزونة واملكيلة ويعرب عنها بالكل ،وينظم يف ذهنه قياساً
عىل هيئة الشكل األول ،وهو أن كل مطعوم ،فإما بر أو
شعري أو غريهام ،وكل بر وكل شعري أو غريهام فهو ربوي،
فإذا ً كل مطعوم ربوي ،ثم يقول :والسفرجل مطعوم فهو
ربوي ،فيكون هذا منشأ غلطه وإال فالحق ما قدمناه .وال
ينبغي أن تضيع الحق املعقول خوفاً من مخالفة العادات
املشهورة ،بل املشهورات أكرث ما تكون مدخولة ،ولكن
مداخلها دقيقة ال يتنبه لها إال األقلون .وعىل الجملة ال
ينبغي أ ْن تعرف الحق بالرجال ،بل ينبغي أن تعرف الرجال
بالحق ،فتع ّرف إىل الحق أوالً ،فمن سلكه فاعلم أنه محق.
فأما أن تعتقد يف شخص أنه محق أوالً ثم تعرف الحق
به ،فهذا ضالل اليهود والنصارى وسائر املقلدين ،أعاذك
الله وإيانا منه ،هذا كله يف إبطال التمثيل يف العقليات.
فأما يف الفقهيات ،فالجزيئ املعني يجوز أن ينقل حكمه
إىل جزيئ آخر باشرتاكهام يف وصف ،وذلك الوصف املشرتك
إمنا يوجب االش�تراك يف الحكم إذا دل عليه دليل.48.
وأما الشيخ تقي الدين ابن تيمية فيقول إنّ :القضايا
الكلية تعلم بقياس التمثيل وم�ما يبني أن حصول
العلوم اليقينية الكلية والجزئية ال يفتقر إىل برهانهم
(الشمويل) أن يقال :إذا كان ال بد يف برهانهم من قضية
كليـة فالعـلم بتـلك القضية الكليـة البد له من سـبب،

فإن عرفوها باعتبار الغائب بالشاهد وان حكم اليشء حكم مثله كام إذا عرفنا أن هذه
النار محرقة علمنا أن النار الغائبة محرقة ألنها مثلها وحكم اليشء مثله ،فيقال :هذا
استدالل بقياس التمثيل ،وهم يزعمون أنه ال يفيد اليقني بل الظن ،فإذا كانوا علموا
القضية الكلية بقياس التمثيل رجعوا يف اليقني إىل ما يقولون إنه ال يفيد إال الظن.
ويقول أيضا :وهؤالء يزعمون أن ذلك القياس إمنا يفيد الظ َّن ،وقياسهم هو الذي يفيد
اليقني .وقد بينا يف غري هذا املوضع أن قولهم هذا من أفسد األقوال ،وأن قياس “التمثيل”
و”قياس الشمول” سواء ،وإمنا يختلف اليقني والظن بحسب املواد ،فاملادة املعينة إن كانت
يقينية يف أحدهام كانت يقينية يف اآلخر .وإن كانت ظنية يف أحدهام كانت ظنية يف اآلخر.
وقال :فبام به يق َّرر أ ّن “كل مسكر حرام” به يق َّرر أن السكر مناط التحريم بطريق
األوىل ،بل التقرير يف “قياس التمثيل” أسهل عليه لشهادة األص��ل له بالتحريم.
قلت :ينبغي التنبيه هنا إىل أن كال الشيخني اختار مثاالً يناسب موقفه ويعضد توجهه،
ُ
فمثال الطعام الذي اختاره أبو حامد هو من رد الغائب إىل الشاهد الذي ال يصلح فيه
القياس الكيل لضعف التأكد من الجامع .وأما املثال الذي اختار الشيخ تقي الدين وهو
مسألة اإلسكار يف النبيذ ،فإنه ميكن أن ينتظم منه قياس شمويل .وهذا الذي قال عنه
الغزايل بأن ذكر الشاهد املعني فيه كالعدم وإمنا هو من باب تنبيه السامع فيكون االختالف
لفظياً ،ويؤكد ذلك قول ابن تيمية أن العربة باملادة فإذا كانت ظنية كانت النتيجة ظنية،
فال عربة بالشكل .فاألمثلة الفقهية التي أدىل بها الشيخان ال تؤسس الختالف كبري يف علم
األصول ،ولكن املشكلة يف علم الكالم حيث يسوغ تقي الدين استعامل قياس التمثيل فيه،
ويرى أبو حامد أنه ال يصلح فيه إال القياس الشمويل بناء عىل األسباب التي أشار إليها.
وقد نبه الشيخ تقي الدين عىل مسألة تسمية القياس الشمويل قياساً والتي ينفيها
أبو محمد ابن قدامة والغزايل أحياناً بقوله :ومن قال من متأخري أهل الكالم والرأي
كأيب املعايل ،وأيب حامد ،وال��رازي ،وأيب محمد املقديس ،وغريهم :إن العقليات ليس
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فيها قياس ،وإمنا القياس يف الرشعيات ،ولكن االعتامد يف العقليات عىل الدليل الدال
عىل ذلك مطلقاً ،فقولهم مخالف لقول جمهور نظار املسلمني ،بل وسائر العقالء”.
ونعى عليهم حرصهم لالستدالل عىل األقيسة الثالثة ،قائال :بيان ذلك أن ما ذكروه من حرص
الدليل يف القياس واالستقراء والتمثيل حرص ال دليل عليه ،بل هو باطل .وقولهم أيضاً :إن
العلم املطلوب ال يحصل إال مبقدمتني ،ال يزيد وال ينقص ٌ
قول ال دليل عليه ،بل هو باطل.
واستداللهم عىل الحرص بقولهم :إما أن يُستدل بالكيل عىل الجزيئ ،أو بالجزيئ عىل الكيل،
أو بأحد الجزئيني عىل اآلخر؛ واألول هو القياس ،والثاين هو االستقراء ،والثالث هو التمثيل.
يقال :مل تقيموا دليالً عىل انحصار االستدالل يف هذه الثالثة ،فإنكم إذا عنيتم باالستدالل
بجزيئ عىل جزيئ قياس التمثيل مل يكن ما ذكرمتوه حارصا ً».
واستشهد باآليات الكونية كطلوع الشمس عىل النهار والكواكب عىل الكعبة ،قائال :إن ذلك
يخرج عام ذكروه وأنه من باب التالزم.
ففي مسألة تسمية األصويل قياساًدون الشمويل يجيب نجم الدين الطويف-وهو تلميذ ابن تيمية-
بجواب يجمع بني القولني ويصالح بني الرأيني ويرد املسألة إىل االصطالح الذي ال مشاحة فيه،
خاصاًبحيث يحصل منهام نتيج ٌة.
وهذا نصه :وقد يُطلق القياس عىل املقدمتني املوضوعتني َوضعاً ّ
ويرسمه املنطقيون بأنه :عبارة عن أقوا ٍل إذا ُسلِّمت ،لزم عنها لذاتها ٌ
قول آخر ،نحو:
جسم مؤلف ،يلزم عنه أن كل حيوان مؤل ٌَّف ،فهذه نتيجة
كل حيوان جسم ،وكل
ُّ
ٍ
ٍ
مؤلف محدث
الزمة عن مقدمتني ،ولو أضفنا إليهام مقدم ًة أخرى ،وهي قولنا :كل
لز َم عن ذلك أن كل حيوان محدثٌ  ،فهي نتيج ٌة الزمة عن مقدمات بطريق الرتكيب.
قال الشيخ أبو محمد :وإطالق القياس عىل هذا ليس بصحيح؛ ألن القياس اس ٌم إضايف يَستدعي
أمرين يضاف أحدهام إىل اآلخر ويُقدر به ،كام ذكر يف اللغة أنه تقدير يشء بيشء ،وليس هذا كذلك.
قريب،
قلت :تسمي ُة املنطقيني لهذا قياساً هو اصطالح بينهم ،واألمر يف االصطالحيات
ٌ
عىل أنه ليس عريّاً عن معنى التقدير واالعتبار ،إذ هو اعتبار للنتيجة باملقدمتني
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يف نظر العقل ،وتقدير لها بنظائرها من النتائج يف
طريق لزومها عن املقدمتني ،وغاية ما ث َّم أن معنى
التقديـر يف هذا أخـفى منه يف غريه ،لكن ذلك ال يُخـرجـه
عن كونه قياسا لغة أو يف معناه.49
ٌ
معقول ،واملعاين
وقال الطويف :منها :أن القياس معنى
املعقول ُة محمول ٌة عىل األعيان املحسوسة .وقد تق َّر َر أن أركان
رص ،وهي أربع ٌة ،فكذلك املعقوالت
املحسوسات هي العنا ُ
تقتيض بحكم هذا أن تكون أركانُها أربع ًة ،فإن زاد يش ٌء منها
أو نقص عن ذلك ،فهو خارج عن ُمقتىض األصل ملق ٍ
ُتض خاص.
ومنها :أنه قد سبق أن مدا َر املحدثات عىل عللها األربع:
املادية ،والصورية ،والفاعلية ،والغائية ،وهي أركان لها ،وذلك
بني يف املحسوسات ،واملعقوالت ملحقة بها كام سبق آنفا.
ومنها :أن القياس الرشعي راجع يف الحقيقة إىل القياس العقيل
املنطقي املؤلف من املقدمتني؛ أل َّن قولنا :النبيذ مسكر،
فكان حراما كالخمر; مخترص من قولنا :النبيذ مسكر ،وكل
مسكر حرام .وقولنا :األرز مكيل ،فيحرم فيه التفاضل كال ُبـ ِّر،
مخترص من قولنا :األرز مكيل ،وكل مكيلٍ يحرم فيه التفاضل.
وليس يف األول زيادة عىل الثاين إال ذكر األصل املقيس
عليه عىل جهة التنظري به والتآنس .ولهذا لو قلنا :النبيذ
مسكر فهو حرام ،واألرز مكيل فهو ربوي ،لحصل املقصود.
وإذا ثبت أن القياس الرشعي راجع إىل العقيل; لزم فيه ما
لزم يف العقيل من كونه عىل أربعة أركان.
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وبيانُه :أن املقدمتني والنتيجة تشتمل عىل ستة أجزاء
ما بني موضوع ومحمول ،يسقط منها بالتكرار جزءان،
وه��و الحد األوس���ط ،يبقى أربعة أج��زاء هي أرك��ان
املقصود ،وهي التي يقترص عليها الفقهاء يف أقيستهم.
مثاله :أنا نقول :النبيذ مسكر ،هذان جزءان :موضوع:
وهو النبيذ ،ومحمول :وهو مسكر ،وهام يف عرف النحاة
مبتدأ وخرب .ثم نقول :وكل مسكر حرام ،فهذان جزءان،
ويلزم عن ذل��ك ،النبيذ ح��رام ،وه�ما ج��زءان آخ��ران
ص��ارت ستة أج��زاء هكذا :النبيذ مسكر ،وك��ل مسكر
حرام ،فالنبيذ حرام يسقط منها لفظ مسكر مرتني ألنه
محمول يف املقدمة األوىل موضوع يف الثانية يبقى هكذا:
النبيذ مسكر فهو ح��رام ،وهام ص��ورة قياس الفقهاء.
فقد بان بهذا أن القياس الرشعي محمول عىل العقيل يف
بنائه عىل أربعة أركان بالجملة.50
قلت :فتحصل أن الخالف يدور حول الفرق بني العقليات
التي ال يصلح فيها إال الشمويل عند بعضهم ،والتمثييل الذي
ال يصلح إال للفقهيات بعكس البعض األخر الذي يراهام سواء
إن مسألة القياس الشمويل والقياس التمثييل واملفاضلة
بينهام ترجع إىل ثالثة أمور:
أوالً :مسألة املصطلح.
ثانياً :مسألة القطعية أو الظنية بني القوة والضعف.
ثالثاً :أن قياس التمثيل ميكن أن يقلب إىل قياس شمويل.

فبالنسبة للمصطلح فإن الشيخ تقي الدين يرى أنه مصطلح يوناين وله جذور غري إسالمية،
ومخالف للمنهج القرآين واستدل عىل ذلك بأن املقابسات التي ترد يف القرآن والسنة هي
قياس النظري بالنظري وعال .واعتباره به.
قلت :وميكن أن يستفاد األسلوبان من القرآن الكريم قال تعاىل {أَفَ ِإ يْن ِّم َّت فَ ُه ُم
الْ َخالِ ُدونَ} {ك ُُّ��ل نَف ٍْس ذَآئِ َق ُة الْ َم ْو ِت} فتقول :املرشكون أنفس ،وكل نفس ذائقة
امل��وت ،فاملرشكون ذائقو امل��وت عىل صيغة الشكل األول من القياس االق�تراين.
السماَ َو ِ
ات َو َما فيِ الأْ َ ْر ِض َواللَّ ُه
وكذلك قوله تعاىل {ق ُْل أَت ُ َعلِّ ُمو َن اللَّ َه ب ِِدي ِن ُك ْم َواللَّ ُه يَ ْعلَ ُم َما فيِ َّ
ِبك ُِّل شيَ ْ ٍء َعلِي ٌم} وكام يف الحديث الحسن“ :لكل دين خلق ،وخلق هذا الدين الحياء”.
وبصـفة عامة فإن كل الكـليات ميكن أن ترتكب بحد وسـط عىل صـورة القياس املنطقـي،
وهذا ما يؤكده الغزايل وابن تيمية.
إال أن الغزايل قال إن أغلب مسائل الفقه ظنية .وبالتايل فإن هذه الصورة من القياس التي
تفيد القطع إذا توفرت رشوطه ليست مناسبة لها وإمنا تناسب العقليات؛ أل ّن املطلوب
فيها القطع .مع أن الغزايل وإن كان قال هذا يف “معيار العلم” فقد قال يف “أساس القياس”
بجواز استعامله مع اإلشارة إىل أنه ظني.
وإنكار ابن تيمية له كان يف سياق نقده ونقضه للمنطق ذي الجذور اليونانية الذي كان
ساندا ً يف زمانه ،داعياً إىل اعتامد املنهج اإلسالمي يف االستدالل املستفاد من الكتاب والسنة
وهو قياس التمثيل كام يراه ،وبالنسبة لغريه من العلامء ،وبخاصة أبا حامد فإن أمر املصطلح
ليس مهام إال بقدر ما يخدم الغرض املسوق له .فهو أداة محايدة بل يرى الغزايل أن استعامل
ألفاظهم رضوري للحديث يف الصناعة ،وذلك جزء من خالف عريض بينه وبني الشيخ تقي
الدين الذي يثني عىل ردود أيب حامد عىل الفالسفة وينكر عليه أنه يتكلم بباطلهم.
ونرى أن املصطلحات األصولية والبيانية كلها محدثة ،ومل ير العلامء غضاضة يف استعاملها،
والعربة يف اآللة النجاعة ال يف املخرتع ،والحكمة ضالة املؤمن.
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وهذا ما أجاب عنه ابن رشد -والرتتيب ليس زمنياً -بقوله:
وليس لقائل أن يقول إن هذا النوع من النظر يف القياس
العقيل بدعة ،إذ مل يكن يف الصدر األول فإن النظر أيضا يف
القياس الفقهي وأنواعه هو يشء استنبط بعد الصدر األول
وليس يُرى أنه بدعة .فكذلك يجب أن يعتقد النظر العقيل
–ولهذا سبب ليس هذا موضع ذكره -بل أكرث هذه امللة
مثبتون القياس العقيل ،إال طائفة من الحشوية قليلة ،وهم
محجوجون بالنصوص.51
أما مسألة القطعية والظنية ،فقد شاع عند املناطقة وعند
األصوليني -الذين يستعملون األدوات املنطقية -أن القياس
املنطقي أو الشمويل يفيد القطع ،وأن القياس التمثييل
واالستقراء ال يفيدان القطع ،ونازع ابن تيمية يف ذلك بأن
صورة القياس سواء كان متثيال أو شمولياً ال تفيد قطعاً أو
ظناً؛ وإمنا العربة باملادة؛ أي النسبة الحكمية التي قد تكون
صادقة أو كاذبة ،قطعية أو ظنية .وذلك ما يسمى عند
املناطقة بصدق الربهان أو خطئه ،والذي قد ينشؤ عن الخطأ
يف املادة الذي يرجع إىل األلفاظ املفردة أو املركبة .وال عالقة
لشكل القياس نفسه أو الصورة به كام يسميها املناطقة بذلك.
وهذا الكالم صحيح ال مرية فيه إذا فهمت القطعية والظنية
بالحكم دون النظر يف املقدمات التي يعرتيها الخلل من
وجوه معروفة عند املناطقة.
والقطعي ما كان عن مشاهدات أو محسوسات ،،،إلخ

أما إذا فهم القطع والظن يف العالقة بني النتيجة واملقدمات مبعنى أن إنتاج هذا املنهج هو
قطعي وأن إنتاج ذلك هو ظني ،فإن األمر يختلف؛ ألن استنتاج الجزيئ من كليه –سواء استعملنا
الحد األوسط أم مل نستعمله -ال مرية فيه ما مل يرد معوق -وهو الذي يسمى باملخصص -وذلك
أل َّن األصغر مندرج يف األكرب رضورة إذا كان عقلياً ،وتبقى الضوابط املعروفة يف اندراجه إذا
كان الكيل نقلياً يف مبحث العام ،بني مدع قطعية داللته كالحنفية أو ظنياً كالجمهور ،بناء عىل
العوارض اللفظية والقرائن وليس ألسباب عقلية؛ ألن الكل يرتكب من أجزائه ال يعقل دونها،
فإذا ثبت انتامء الجزء للكيل كام يسميه ابن رشد الكيل األعرف أو األشهر فإن االنطباق حتمي.
أما بالنسبة للقياس التمثييل ،فالفرض عند األصوليني هو االنتقال من جزيئ أعرف إىل
جزيئ أخفى .بل ومن ال�ضروري أن الجزيئ ليس جزءا من جزيئ آخر؛ ألن أيا منهام
ليس أعىل من اآلخر –كام يشري ابن رشد -وتفيده املساواة يف العلة؛ إال أ َّن علوه
عنه من حيث الظهور والثبوت ،وليس من حيث العالقة الكمية –الكل والجزء -عند
املناطقة .وهذا ما شدد عليه أبو حامد حيث اعترب أن رده إىل معني مانع من صياغته
يف قياس شمويل إال إذا أري��د من املعني مجرد التنبيه عىل الكيل فذكره كعدمه.
وهذا أمر ظاهر إال أ َّن شيخ اإلسالم أشار إىل أن العلة ستكون مبنزلة الكيل ،وميكن
ترتيب شكل شمويل حينئذ ،وهذا أمر ممكن إال أنه سيقلب تعريف القياس رأساً عىل
عقب؛ لتعدد الوسائط .فستنتقل من جزيئ إىل كيل لتنتقل من الكيل إىل جزيئ آخر.
فلم يعد الحمل عىل الجزيئ وإمنا أصبح استنتاجاً من كيل .وهذا وارد وبخاصة يف تحقيق
املناط إذا فرض أنه من باب القياس ،وكذلك يف القياس الجيل عند من يضع مقدمتني لينفي
الفارق ويستخلص النتيجة.
أما إذا كانت العلة مستنبطة بتخريج املناط أو كان القياس شبهيا ونحوه ،فإن ضعف العلة يجعل
تجاوز الجزيئ الذي لواله ما تخيلت علة واعتبارها كلياً أمر عسري ،وهذا ما رضب له أبو حامد
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املثال بالربويات كالبرُ يف قياس السفرجل باعتباره مطعوماً،
وركب ذلك يف صورة الشكل األول من القياس الشمويل.
مربهنـاً بذلك عىل أن القيـاس التمثيـيل ال ميكـن أن يكـون
قياساً شمولياً.
النقطة الثالثة :تتعلق بدليل التالزم عند الشيخ تقي الدين
الذي وسعه ليشمل العالمات الكونية وهو بذلك ينفي
حرص االستدالل يف األقيسة الثالثة ،وهذا ما أجاب عليه ابن
رشد -سلفاً -بأن االستدالل هنا يرجع إىل القول وليس إىل
الدالالت األخرى.
قال ابن رشد :وكل ما يتعلم بقول فإمنا يتعلم بقياس أو استقراء.
وكل ما يتعلم بقياس أو استقراء فإمنا يتعلم من معرفة متقدمة.
أما ما يـعرف بالقيـاس فباملقـدمات ،وهـي املقدمــة فيـه
باملعـرفة .وأمـا ما يعـرف باالسـتـقـراء فالجـزئيــات وهـي
املتقدمة عليه يف املعرفة.52
الخالصة أ ّن املسألة وإن كانت لها ذيول كبرية يف علم الكالم
فنتائجها يف األصول أخف وطئا وأقل حدة إال أنها تدل عىل
أهمية العالقة بني علمي األصول واملنطق .والحاصل :أ ّن
القياس األصويل التمثييل سيظل يف مكانه ،بعضه قطعي -إذا
كان من باب أوىل أو كان يستند إىل علة قطعية منصوصة-
وبعضه اآلخر ظني؛ ألنه يستند إىل علة مستنبطة.
ونقطة انطالقه من جزيئ بينام نقطة انطالق الشـمويل من
كيل ،وأن الرشوط تختلف فيام يتعلق باملقدمات الربهانية
لكل من القياسني.

والقياس املنطقي الشمويل سيظل صالحاً لضبط بعض الجزئيات النقلية ،مرادا ً منه تسهيل
االستنباط .وسيظل عمدة يف القضايا العقلية والرياضية إىل جانب القياس االستقرايئ-واألقيسة
الثالثة معايري عقلية ،دليلها نفسها -تعتمد عليها كل النظريات اإلنسانية والعلمية ،من
قانون الجاذبية الكوين إىل أمصال الزكام ،وتعتمد عليها أألدلة األصولية والقواعد الفقهية
وإمنا هي أوعية وآنية ومعايري.
وهذه قضية واحدة رأيت فيها التشابك بني املنطق واألصول بله الحدود والتعريفات،
فكيف ندعو إىل التخفف من هذه العلوم دون أن يكون ذلك عىل حساب الفهم
الصحيح واإلدراك العميق لفلسفة علم أصول الفقه مام يؤثر عىل التجديد والتوليد.
واملراد من هذا أن العـالقة الحميميـة بني العلـمني تربر هذه املقـدمة ،وما ذكـرنـاه مثال
واحد وهناك أمثلة أخرى.
ورحم الله حجة اإلسالم أبا حامد وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،فإن خالفهام يف املفاضلة بني القياس
الشمويل والقياس التمثييل ،ويف مجال توظيفهام ال يكاد يظهر له كبري أثر من الناحية العملية
يف أصول الفقه؛ ألن الظنية التي أشار إليها أبو حامد املانعة من استعامل التمثيل يف العقليات
هي نفسها مسألة املادة التي أشار إليها ابن تيمية ،وإن املساواة بني القياسني عند ابن تيمية
والتي بنى عليها أن التمثييل قد يكون قطعياً هي التي أشار إليها أبو حامد بإلغاء الشاهد املعني.
ولعل النتائج املعروفة يف علم الكالم هي التي جرت ذيولها يف علوم األصول والفقه .ودعوتنا
للباحثني أن يتأملوا كالم الشيوخ الذي أرشنا إليه قبل إصدار األحكام وتجريح األعالمَ ﴿ .ربَّ َنا ا ْغ ِف ْر
لَ َنا َولإِ ِ ْخ َوانِ َنا ال َِّذي َن َس َبقُونَا ِبالإْ ِ َميانِ َولاَ ت َ ْج َع ْل فيِ قُلُو ِب َنا ِغلاًّ لِل َِّذي َن آ َم ُنوا َربَّ َنا إِن ََّك َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم﴾.
وعملية االستنباط يف أصول الفقه قامئة عىل األقيسة الثالثة يف الحقيقة ولو بالقوة
دون الشكل والصورة .فاألدلة األصولية مردها إما أن يكون إىل كيل عقيل أو نقيل
تستنبط منه الجزئيات ،وإما أن يكون إىل كيل استقرايئ مستنبط من الجزئيات ،وإما
من جزيئ مستنبط من جزيئ بطريق املشابهة املعتربة باالشرتاك يف العلة كام قدمنا.
وهذا الباب الذي سميناه مبنظومة التعليل هو ما يصدق عليه االستنباط يف مقابل النص،
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قال الشافعي يف «اختالف الحديث» :والعلم من وجهني اتباع واستنباط ،واالتباع اتباع
كتاب فإن مل يكن فسنة فإن مل تكن فقول عامة من سلفنا ال نعلم له مخالفا فإن مل يكن
فقياس عىل كتاب الله عز وجل فإن مل يكن فقياس عىل سنة رسول الله فإن مل يكن فقياس
عىل قول عامة سلفنا ال مخالف له وال يجوز القول إال بالقياس وإذا قاس من له القياس
فاختلفوا وسع كال أن يقول مببلغ اجتهاده ومل يسعه اتباع غريه فيام أدى إليه اجتهاده
بخالفه والله أعلم.

الشريازي يف «املعونة يف الجدل» :وأما االستنباط فرضبان التأثري وشهادة األصول .فالتأثري
هو أن يقول يف النبيذ أنه حرام ألنه رشاب فيه شدة مطربة فكان حراما كالخمر فيقول
الحنفي ما الدليل عىل صحة هذه العلة (فالتأثري هو قياس العلة وشهادة األصول هو
االستقراء) فيقول الدليل عليه التأثري وهو وجود الحكم لوجود العلة وعدمه لعدمها
أال ترى أن العصري قبل حدوث الشدة مجمع عىل تحليله ثم حدثت الشدة ومل يحدث
غريها واجمعوا عىل تحرميه ثم زالت الشدة ومل يزل غريها واجمعوا عىل تحليله ولو
قدرنا عود الشدة لقدرنا عود التحريم كام قال الله تعاىل ( ولو ردوا لعادوا ملا نهوا
عنه) فدل عىل أنه هو العلة .وشهادة األصول مثل أن يقول الشافعي يف القيء أنه ال
يبطل الوضوء الن مال ينقض قليله الوضوء مل ينقض كثريه الوضوء كالدمع والعرق.
فيقال له ما الدليل عىل صحة هذه العلة فيقول شهادة األصول وذلك أن األصول متفقة
عىل التسوية بني القليل والكثري فيام ينقض وفيام ال ينقض أال ترى أن البول الغائط والنوم
ملا نقض استوى قليله وكثريه ما ال ينقض كالدمع والعرق والكالم يستوي فيه القليل والكثري
فدل عىل ما قلناه.
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قياس الشبه :وصف مرتدد بني الطرد واملناسب ،فهو فوق الطرد ودون املناسب
مع أنه يستلزمه.
قياس الداللة :ماكان الجامع فيه دليل العلة ،سوء كان الزماً أو أثرا ً أو حكامً.
قياس االستقراء :االستدالل بالجزيئ عىل الكيل أو تصفح الجزئيات للوصول إىل كيل
قاعدة أو ظاهرة.
قياس الشمول :استدالل بكيل عىل جزئيه.
قياس العكس :إثبات نقيض حكم األصل للفرع لوجود نقيض علة حكم األصل يف الفرع.

وقد سمى الشافعي النص
من الكتاب والسنة باالتباع،
وق��اب��ل��ه ب��االس��ت��ن��ب��اط53؛
وهو القياس.
ونحن ن��رى أن القيــاس
هنا ي���راد ب��ه االج��ت��ه��اد.
أم���ا ال���ش�ي�رازي فجعل
االس��ت��ن��ب��اط ن��وع�ين هام:
القيـاس وشـهادة األصـول،
التي تعني االستقراء.54
ونحن نرى أن االستنباط
أوسع من ذلك بكثري ،فهو
قد يكون من دالالت األلفاظ
يف حال خفاء الداللة ،كام
يكون يف معقول النص ،سواء
تعلق األم��ر بقياس العلة
،وغريه من األقيسة كقياس
الشـبه 55وقيـاس الداللـة،56
أو االســتقراء 57أو القيــاس
الشمويل 58وقياس العكس.59

فهو عملية استثارة للمعاين ،التي أشار إليها الجويني ،وهو يشري إىل تحريك الرشيعة
و”نخلها” –حسب عبارة أيب املعايل نفسه -والتي تعني غربلتها والغوص إىل لب النصوص
ِ
وحكَم األوام��ر والنواهي حيث ال نص يف القضايا املستجدة للعثور عىل معان كلية
تندرج فيها ،أو معان جزئية تلحق بها .وبذلك تثار وتستنفر محتويات دليل املصالح
عىل مختلف مستوياته؛ من معتربة مبختلف درجات االعتبار تأثريا ً أو مالمئة ،ومن مرسلة
مبختلف رتب اإلرسال من كيل أو حاجي ،قطعي أو ظني ،عام أو غالب أو خاص .برشط
واحد هو أال تكون ملغاة؛ ورمبا تعترب هذه أيضا لظروف تغريت وأح��وال تجددت.
أما املعاين الجزئية يف اإللحاق فهي تعني القياس مبختلف رصوفه وصنوفه معتربا ً مبسالكه
من لصيق بالنص ترصيحاً أو تلويحاً أو باإلجامع تأكيدا ً أو تأييدا ً .أو باملناسبة حيث يلتقي
نهرا القياس واملصالح ،فام قوي اعتباره بالنوع فهو قياس وما خفي اعتباره وانتمى إىل
الجنس فهو مصلحة مرسلة.
فقد يتوارد القياس واملصلحة عىل محل واحد ،وقد يوجد قياس حيث ال روح للمقاصد وال رائحة
للمعني سوى الشعور بوجود معنى أو أمارة يف مسليك السرب والتقسيم والدوران طردا أو عكساً.
بعد هاتني املقدمتني تكون دراسة العلة الكلية والعلة الجزئية ورشوط اإلعامل .وبقدر ما
يعترب الثاين محررا يف باب القياس تحريرا ال مزيد عليه؛ يظل األول غامئاً وبحاجة إىل ضبط
يف باب املصالح والتعليل بالحكم عند فقد الوصف املنضبط.
والحكمة كام يقول يف نرش البنود :والحكمة عبارة عن جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع
مفسدة أو تقليلها ،أن ال يكون الوصف منضبطا ،فحكمته جائز أن يناط الحكم بها بأن
تجعل علته ،قال القرايف يف رشح تنقيحه :حجة الجواز أن الوصف إذا جاز التعليل به فأوىل
بالحكمة ألنها أصله وأصل اليشء ال يقرص عنه ،وألنها نفس املصلحة واملفسدة وحاجات
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الخلق ،وهذا هو سبب ورود الرشائع ،فاالعتامد عليها أوىل
من االعتامد عىل فرعها.60
قلت :وكالم القرايف ال يؤخذ عىل إطالقه هنا ،فهو مق َّيد
مبعتربات املصالح دون مهدراتها ،وبالغلبة دون الندرة
وبالرجحان دون معارض مفسدة راجحة أو متساوية،
وميزان ذلك يكون يف التنزيل.
وبعدم ظهور الوصف املعلل به ،فلو ظهر وانضبط وتخلفت
الحكمة لكان املعتد به الوصف وليس الحكمة ،ويرجع
األمر إىل قادح الكرس وهو ضعيف ،فلو وجد السفر وهو
الوصف الظاهر املنضبط وتخلفت املشقة يبقى القرص
والفطر ،وذلك يعكر عىل كون االعتامد عىل الحكمة أوىل
من االعتامد عىل الوصف الظاهر املنضبط ،فأفهم ذلك.
وهكذا فسـيصبح القياس جزءا من منظومة التعليل وليس
كتاباً مستقال.
فاالستنباط هنا يرجع إىل املعاين الكلية أو الجزئية التي
تشعر بها الرشيعة يف مجملها أو تفاصيلها ،وعىل هذه املعاين
بنيت أدلة كاملصالح املرسلة ،التي ميثل استنباط األحكام
منها العالقة بني الجزيئ املستنبط وبني الكيل املستنبط منه؛
إال أ َّن املعنى وهو املصلحة املتقاضاة أو املفسدة املتحاماة
ليكون دليال فإ َّن ذلك يرجع إىل استقراء جزئيات الرشيعة
وكلياتها للوصول إىل إرساء املبدإ الذي سيصبح منتجاً برشوط
وضوابط وجودية وعدمية هي آلية االستنباط ،وكذلك يف
باب القياس فإنه يناط مبعنى من املعاين وهذه هي الطرق

أو املسالك .فالقياس هو :حمل يشء عىل يشء يف يشء ليشء؛ -كام يقول أبو حامد -فاليشء
األول هو :الفرع ،والثاين هو :األصل ،والثالث هو :الحكم ،والرابع هو :العلة الجامعة.
إال أن هذه العلة قد ال تكون معقولة الحكمة عىل التامم والكامل ،وهو ما نبه عليه الشاطبي
بقوله :فمن طرق االستنباط ما ال يلزم فيه ظهور معنى يستند إليه كاالطراد واالنعكاس”.
بعدما تقدم نقول :إ َّن التعليل متفاوت تفاوتاً كبريا ً ،ومتنوع تنوعاً كثريا كتفاوت داللة اللفظ.
وميكن أن نلمح هذا التفاوت يف:
 -1درجات ثبوت العلل،
 -2ووضوحها،
 -3مراتب اليقني والظن.
فأعىل العلل ما كان مسلكه بتحقيق املناط الستناده إىل قاعدة أو عىل علة متفق عليها،
ثم ما كان بتنقيح املناط لوجود أوصاف منصوصة ،ثم ما كان بتخريج املناط ،ألن استخراج
العلة يرجع إىل االجتهاد.
تحقيق املناط ،وتنقيحه ،وتخريجه يشتبه بعضها
قال الطويف :فائدة :هذه األنواع الثالثة:
ُ
ببعض خصوصاً عىل املبتدئ يف النظر ،فتحقيق الفرق بينهم مه ٌم ،وإ ّن كان قد فُهم مام قررناه .
فتحقيق املناط :بيا ُن وجود علة األصل يف الفرع ،أو بيان وجود علة متفق عليها
ُ
يف محل ال��ن��زاع ،كبيان وج��ود الطواف املتفق عليه يف الهرة يف الفأرة ونحوها.
ٍ
أوصاف مذكورة ،كتعيني وقاع املكلف إليجاب
وتنقيح املناط :تعي ُني وصف للتعليل من
الكفارة من األوصاف املذكورة يف حديث األعرايب.
وتخريج املناط :هو استخراج العلة من أوصاف غري مذكورة ،كاستخراج الكيل من حديث
الربا دون الطعم واالقتيات وهي أوصاف األصل .كذلك حيك عن الحسكفي يف «جدله».
محل الحكم إال وصف
قلت :وفيه نظ ٌر ،إذ ال يلزم يف تخريج املناط تعداد األوصاف ،بل قد ال يكون يف ِّ
واحد هو العلة ،فتستخرج باالجتهاد ،فاألوىل أن يقال :هو استخراج العلة غري املذكورة باالجتهاد.
وقال اآلمدي :تحقيق املناط :هو النظر يف وجود العلة يف آحاد الصور بعد معرفتها يف نفسها.
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وتنقيح املناط :هو النظر يف تعيني ما دل عليه النص
عىل كونه عل ًة من غري تعيني ،بحذف ما ال مدخل له يف
االعتبار من األوصاف املقرتنة به ،كام ذكر يف قصة األعرايب.
وتخريج املناط :هو النظر يف إثبات علة حكم األصل
بالرأي واالجتهاد ،كالنظر يف إثبات كون الشدة املطربة علة
تحريم الخمر.
قال الشيخ رشيد الدين الحواري يف «لباب القياس» :العلة يف
هذه املواضع كل ما جعله الرشع أمارة معرفة لثبوت الحكم،
ثم كونه معرفا يف تحقيق املناط يعرف بنص أو إجامع ،ويف
تنقيح املناط بالسرب والتقسيم ،ويف تخريج املناط باالجتهاد.61
ويَرجع بعض ذلك إىل عالقته بالنص قرباً ولصوقاً ،وبعدا ً
وشسوعاً ،فتضيق الدوائر وتتسع؛ كام يرجع إىل التناسب
العقيل بني الحكم واملصلحة مبعياري النص والعقل ،لنفهم
اختالف املختلفني وتباين اجتهاد املجتهدين؛ فعل ٌة ثابتة بالنص
ترصيحاً أو باإلجامع ليست كاإلمياء ،وال كالعلل املستنبطة
يف دوائرها املختلفة من مناسبة وسرب وتقسيم ودوران.
وال هذه التي تسمى قياس العلة كتلك املتعلقة بالشبه
أو الداللة أو العكس ،كام أ َّن برهان االعتالل ليس كربهان
االستدالل وال كربهان ال ُخلف ،وال العلل الجزئية كتلك
الكليات حيث ينقطع نفس الجزيئ أمام قيس القائسني،
وحيث يغيب الشاهد ،فينتقل إىل الكيل فيام سمي
باملناسب املرسل –وللمجتهد هنا سبح طويل بالشاهد من

املقاصد -ثم يكون االستثناء من الكيل بناء عىل قياس خفي فيام يشبه النقض يف االستحسان.
ثم يتمثل التنوع فيام ينبني عىل العلة من زيادة وتوسيع للنص -كولوغ الكلب لتعميم
الحكم عىل السباع ،وحديث أصناف الربا حيث عمم عىل املطعومات واألمثان ،-ومن
تقليص املعنى :كحديث“ :القاتل ال يرث” يف حمل الحديث عىل العمد دون الخطإ،
وحديث :النهي عن البيع قبل القبض” يف حمل النهي عىل ما يحول ويزول دون العقار
كمذهب النعامن ،أو عىل املستقر يف الذمة ،فيخرج مهر املدخول بها وأرش الجناية
كمذهب الشافعي وأحمد ،أو عىل ما سوى الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه كمذهب مالك.
برهان االعتالل هو القائم عىل السببية أو العلة -وهو القياس الشمويل وكذلك التمثيل
إذا قويت العلة -وبرهان االستدالل الذي يعتمد طرق االستدالل األخرى التي قد تكون
إنية أي أنها ترجع إىل االستقراء ،أما اللمية املمثلة بالقياس الشمويل -.فإنها من برهان
االعتالل عند املناطقة لتنزيل الحد الوسط منزلة العلة -وبرهان الخلف؛ وهو برهان
جديل ويسمى قياس الخلف ،وتكون إحدى مقدماته -أحيانا -كاذبة ولكن النتيجة هي
التي تظهر كذبها ،واملراد هو إبراز زيف مذهب الخصم ،كقولك :كل صالة واجبة ال
تؤدى عىل الراحلة ،والوتر واجب ،النتيجة الوتر ال يصىل عىل الراحلة ،فظهر عند
الجمهور كذب إحدى املقدمتني وهو يف املثال :الوتر واجب ،وأصل املثال أليب حامد.
أم��ا املصالح املرسلة :فهي من ب��اب التعليل بالكيل ،ويتوسع مالك يف القضايا
الزجرية ويف التعزيرات ،بناء عىل موقفه من املصالح ،ويُنسب إىل مالك تقرير املتهم
باإلكراه ،وهو قول سحنون ،وعمل به املتأخرون من املالكية ،يقول ابن عاصم:
وحكموا بصحة اإلقرار من داعر يحبس الختبار
وعابه الباقـالين ،لكن أبا حامد يف شـفاء الغليل يقول :إنه ال يحـكم ببطـالن قول مالك يف
ذلك ،وأنه يف محل االجتهاد والنظر.
وقسم أبو حامد املصلحة إىل ملغى مناقض لنصوص الشارع كقول يحي بن يحي الذي
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ألزم األمري الذي أفسد الصيام بالجامع يف رمضان بصيام
شهرين متتابعني بدال من العتق إعامال “للمناسب امللغى”.
ووضع الغزايل قانوناً متمثال فيام عم وقطع به ،وكان يف
موضع الرضورات والحاجات ممثال بالخراج والرضائب عىل
العقارات وحالة الجدب والقحط ،فالفقراء كأوالد األغنياء”.
وبـعده ما غلبت مصلحته كقتل الجمـاعة بالواحـد ،ثم ما
خصت مصلحته كزوجة املفقود.
فأعىل املناسبات :املناسب املؤثر ثم يليه املالئم ثم
الغريب – عىل اختالف يف مدلول اللقبني األخريين-
ثم تنزل درج��ة االعتبار إىل املناسب املرسل وهو:
التعلق مبجرد املصلحة من غري استشهاد بأصل معني.62
فكأ ّن املصلحة أصبحت مبنزلة العلة الخاصة ،وهذا ال ميكن
أن يسمى قياس متثيل ألنه ليس حمل نظري أخفى عىل
نظري أشهر أو جزيئ عىل جزيئ لعلة جامعة بل فيه استنباط
جزيئ من أصل كيل برشوط إال أنه رضب من التعليل.
وذلك ما توضحه القطوف التالية :فقد عرفها الزركيش بأنها
“ما جهل” أي سكت الرشع عن اعتباره وإه��داره ،وهو
املعرب عنه باملصالح املرسلة .ويلقب باالستدالل املرسل.
ولهذا سميت مرسلة أي مل تعترب ومل تلغ .وأطلق عليه
إمام الحرمني وابن السمعاين اسم االستدالل ،وعبرَّ عنه
الخوارزمي يف “الكايف” باالستصالح .قال :واملراد باملصلحة:
املحافظة عىل مقصود الرشع بدفع املفاسد عن الخلق.

و فرسه اإلمام الغزايل بأن يوجد معنى يُشعر بالحكم مناسب
له عقالً ،وال يوجد أصل متفق عليه ،والتعليل املصور جار
فيه .وفرسه ابن برهان يف “األوسط” بأنه ما ال يستند إىل أصل
كيل وال جزيئ .” 63والذي يظهر لنا أنه يستند إىل أصل كيل.
ويرى الشـاطبي أنها إحداث حكم يف أمر مسـكوت عنه مل
يتقدم فيه عهد قائال:
لكن مثل هذا النظر من باب االجتهاد املالئم لقواعد
الرشيعة وإن مل يشهد له أصل معني ،وهو الذي يسمى
املصالح املرسلة ،وكل ما أحدثه السلف الصالح من
هذا القبيل ،ال يتخلف عنه بوجه ،وليس من املخالف
ملقصد أصالً ،كيف وهو يقول“ :ما رآه املسلمون حسناً؛
فهو عند الله حسن”“ ،وال تجتمع أمتي عىل ضاللة”؛
فثبت أن هذا املجمع عليه موافق لقصد الشارع.64
وينبغي أن نالحظ أن الجويني الذي أنكر مسلك مالك يف
إعامل املصالح يف التعزيرات قد سلك نفس الدرب يف قضايا
األموال والخراج.
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وهنا ينبغي أ ْن ننبه عىل أنهم يستعملون مصطلح “الحاجة
العامة” وهي يف حقيقتها مصلحة عامة واقعة يف مرتبة
الحاجي؛ إال أنهم عاملوها معاملة الرضورة يف التأثري يف
األحكام ،فجعلوا الحاجة تبيح املمنوع كام تبيح الرضورة
املحظور ،حسب عبارة ابن العريب ،ورشح ذلك الجويني يف
الربهان بقوله :والرضب الثاين :مـا يتعلق بالحاجة العامة،
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وال ينتهي إىل حد الرضورة ،ومثل هذا :تصحيح اإلجارة؛
فإنها مبنية عىل الحاجة إىل املساكن مع القصور عن متلكها،
وضنة مالكها بها عىل سبيل العارية ،فهذه حاجة ظاهرة غري
بالغة مبلغ الرضورة املفروضة يف البيع وغريه .ولكن حاجة
الجنس قد تبلغ مبلغ الرضورة للشخص الواحد من حيث
إن الكافة لو منعوا عمـا تظهر الحاجة فيه للجنس لنال
آحاد الجنس رضار ال مـحالة ،تبلغ مبلغ الرضورة يف حق
الواحد ،وقد يزيد أثر ذلك يف الرضر الراجع إىل الجنس عىل
مـا ينال اآلحاد بالنسبة إىل الجنس ،وهذا مـا يتعلق بأحكام
65
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اإليالة ،والذي ذكرناه مقدار غرضنا اآلن.65
وقال أيضاً :ونحن نرى أن نن ّبه قبل تبيني القول فيه عىل
أمر؛ وهو أن اإلج��ارة جازت خارجة عن األقيسة التي

سميناها جزئية يف القسم األول ،فإن مقابلة العوض املوجود
بالعوض املعدوم خارج عن القياس املرعي يف املعاوضات،
فإن قياسها أن ال يتقابل إالّ موجودان ،ولكن احتمل ذلك
يف اإلجارة ملكان الحاجة ،وقد ذكرنا أن الحاجة العامة
66
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تنزل منزلة ال�ضرورة الخاصة يف حق آحاد األشخاص.66
فالحاصل أ ّن منظومة التعليل إذا أعيد ترتيبها وبالتايل
تبويبها لوضع الكيل يف نصابه ،ومنح الجزيئ نصيبه؛ لتكون
املصالح التي هي من باب الكيل مبنزلة املقدمة قبل الولوج
إىل باب دارة القياس ،والذي سيكون االستدالل مرشعا
ملخارجه ومجليا ملباهجه ،إذ ستكون األقيسة األخرى كالشبه

والداللة واملنطقي والعكس واالستقراء بوابات تلك املخارج ،فإذا ضاقت دارة قياس العلة
انتقل املجتهد إىل ُسوحها الفسيحة؛ ألنه سيصبح ُمميزا ً بني املسالك السقيمة والصحيحة.
وذلك إلبراز مكانة التعليل يف الرشيعة والتدليل عىل جدارته يف االستنباط .وهو املجال
يل عىل الجز ّيئ،
الذي مُييز الراسخني عن غريهم ،ويُشري بالبنان إليهم ،من خالل ترشيح الك ّ
مام يجعل املتعاطي مع اإلفتاء قادرا ً عىل اإلجابة عىل أسئلة العرص ومتحلياً بالتسهيل
واليرس ،وهذا صني ُع العلامء الذين يهجرون مطي َة القياس إذا أوعرت إىل مركب االستحسان
إذا أَسهل ،طلباً لليرس ،كام رشحه الشاطبي منبها عىل أ ّن ذلك مذهب مالك وأيب حنيفة؛
ولهذا يقول الحنفية عن االستحسان «بأنه ترك القياس إىل ما هو أرفق بالناس» .فكلام
ٌ
انتقال منضب ٌط مبيزان املصلحة والعدل
ضاقت دائرة انتقلوا إىل دائرة أوسع ،لكنه
وشواهد النقل والعقل ،فاألمر –كام يقول الشافعي -كلام َ
ضاق اتسع .لكنهم عندما
يشعرون بأ ّن السوم يف مراتع اإلباحة قد يُفيض إىل الدخول يف حمى املفاسد يسدون
الذرائع ويصدون عن تلك املراتع ،يف موازنة بني «منطقة العفو» و»ترك أشياء عفا عنها»
ومنطقة االشتباه «وبينهام أمور مشتبهات» ،فيكون ميزان الذرائع واملئاالت يف حقيقته
تعليل بكيل خفي؛ أل ّن علته تسك ُن املستقبل وهو متفاوت الخفاء طبقاً ملظنة اإلفضاء.
ٌ
ومن هنا نعلم أ ّن التضامن بني جزئيات هذه املنظومة هو الذي يُوجد رؤي ًة ويورث عرب ًة
ويجدد هذا العلم.
ونكتفي هنا مبا أرشنا إليه من دوائر التعليل ،وما وصفناه من سبل توسيع هذه الدوائر
من استنجا ٍد باملقاصد واستنطاقٍ للمنطق لرتكيب املفاهيم وترميمها من جديد ،ولن
يتحقق ذلك دون النزول إىل مدرج التنزيل وهو يف حقيقته نوع من الرقي يف التعليل.
عموم بَلوى إليجاب أم ٍر أو
لكن التعليل باملصلحة وما يف معناها من حاجة أو غلبة أو ِ
إباحة حظ ٍر هو يف حقيقته قنطرة بني منظومة التعليل ومنظومة التنزيل أو بني تنقيح
املناط وتخريج املناط من جهة وتحقيق املناط من جهة ،وبعبارة أخرى فهو العالقة بني
الثبوت واإلثبات أو بني التحقق والتحقيق.
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أي بني اللزوم والتعدية بالفعل ،أو بني الوجود الكامن
والوجود الواقع ،ولعيل بهذه األوصاف التي ليس الغرض
منها مفهوم الخطابة عند املناطقة وإمنا الغرض أن تكون
قوالً شارحاً للوصول إىل تصور باملعنى الخاص عند أهل ذلك
الفن ،فلننتقل إىل مبائته ولنتلفع بعباءته.
 67ويسأل بكيف بعد ثبوت نسبة مبهمة
فتكون سؤاال عن الخرب والحال.
قال ابن بونه:
وغالباً ما استفهموا عن الخرب
بكيف والحال ورمبا يجر
نحو عىل كيف يجئ املصطفى
وفاؤها بقلة قد حذفا
وللنحاة يف ظرفيتها عند سيبويه ،وخربيتها
عند األخفش فيام ال يستغني ،وحاليتها
يف املستغني ،ومفعوليتها باإلطالق يف
سورة «الفيل» ما ال محل له هنا.
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ثالثًا :مباءة التنزيل :الجواب على كيف ؟
املباءة هي املكان واملسكن ،ومباءة التنزيل هي الواقع.
والتنزيل غري التنازل ،والتسهيل غري التساهل( ،تحقيق
املناط :الواقع واملتوقع والحال واملئال واملصالح واملفاسد).
إ َّن مصطلح التنزيل هو اختصار لجملة هي :تنزيل األحكام
الرشعية عىل الوقائع ،باعتبار أن األحكام الرشعية معلقة
بعد النزول عىل وجود مشخص هو الواقع ،أي الوجود
الخارجي كام يسميه املناطقة.
هذا الوجود الخارجي مركب تركيب الكينونة البرشية
يف سعتها وضيقها ،رخائها وقرتها ،ورضوراتها وحاجاتها،
وتطورات سريورتها .فإطالق األحكام مقيد بقيودها
وعمومها بخصائصها؛ ولذلك كان خطاب الوضع رشوطاً
وأسباباً وموانع ،رخصا وعزائم ،ناظامً للعالقة بني خطاب
التكليف بأصنافه :طلب إيقاع وطلب امتناع وإباحة،
وبني الواقع بسالسته ومرونته وإكراهاته وحزونته.
إن التنزيل هو عبارة عن تطابق كامل بني األحكام الرشعية
وتفاصيل الواقع املراد تطبيقها عليه ،بحيث ال يقع إهامل أي

عنرص له تأثري من قريب أو بعيد ،يف جدلية بني الواقع وبني الدليل الرشعي ،تدقق يف الدليل بشقيه
الكيل والجزيئ ،ويف الواقع واملتوقع بتقلباته وغلباته ،واألثر املحتمل للفتوى يف صالحه وفساده.
وهكذا فإ ّن التحقق من مناط حكم الرشع موزوناً مبيزان املصالح واملفاسد معتربة مبعيار
الرشع الكيل والجزيئ ،ومعيار العقل الفاحص يف كل قضية هو املوضوع الثالث للتجديد.
تحقيق المناط
وحيث إ ّن العنوان االصطالحي لهذا النوع من االجتهاد هو تحقيق املناط ،فليكن الكالم
حق اليشء ِ
يح ّق
فيه عىل طريقة أهل الصنعة ،وهو مركب إضايف ،فالتحقيق :من ّ
إذا ثبت ،والحق هو اليشء الثابت الذي ال يتغيرّ  ،ومن أسامء الله الحسنى(الحق).
واملناط :هو العلة من النوط أي التعليق ،فالحكم معلق بها ،تقول :ناطه به نوطاً أي علقه به ،قال
حسان بن ثابت ريض الله عنه َ :وأَن َْت َزنِيم نِي َط فيِ آل َه ِاشم كَماَ نِي َط َخل َْف ال َّراكِب الْ َق َد ُح الْ َف ْر ُد
وتحقيق املناط له صورتان:
الصورة األوىل“ :تطبيق القاعدة العا ّمة يف آحاد صورها” وحينئذ يكون تحقيق املناط بعيدا
عن القياس كل البعد.
مثال ذلك :قاعدة العدل يف قوله تعاىل﴿إِ َّن ٱللَّ َه يَأْ ُم ُر بِـﭑلْ َع ْد ِل َوٱإلْ ْح َسانِ َوإِيتَآ ِء ِذى
ٱلْ ُق ْربىَ ٰ﴾ فتعيني ويل األمر العدل يعترب تحقيقاً للمناط؛ ألنّك ط ّبقت القاعدة العا ّمة
وهي “العدل” يف آحاد ُصورها وجزئ ّياتها وهو :تعيني أولياء األمور ،ونصب القضاة.
شـخص حمـارا ً وحشـياً
وكـذلك يف قوله تعـاىل﴿ فَ َج َزآ ٌء ِّمث ُْل َما قَتَ َل ِم َن ٱل َّن َع ِم﴾ فلو قتـل
ٌ
فعليه بقرة ألنّها تشبه الحامر الوحيش.
فهذا تطبيق للقاعدة العامة يف مسألة مع ّينة.
الصورة الثـانية :إثبات علّة مت ّــفق عليها يف األصل يف الفرع إللحـاق الفـرع بهـا ،وهذا ما
أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله:
قيق َم ٍ
ناط اُلِفا
يق ِعلَّ ٍة َعلَ ْيها ائْت ُــلِفا
يف الْ َف ْر ِع تَ ْح ُ
تَح ِق ُ
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وهذا التعريـف ّ
أدق من التعريـف األ ّول ،فالعـلّة املتفق عليهـا يف األصـل إذا أثبتناهـا يف
الفرع ،فهذا هو تحقيق املناط .مثال ذلك:
علّة الربا يف املطعومات عند مالك هي “االقتيات واال ّدخار” وكان اإلمام مالك رحمه الله
ٍ
مقتات م ّدخرِ؛ فلذلك ال يجري فيه الربا .فلماّ ذهب تالميذ
بالحجاز ،وكان التني عندهم غري
اإلمام مالك إىل األندلس وجدوا أ ّن التني يُقتات وي ّدخر فأثبتوا العلّة التي هي االقتيات
واال ّدخار يف الفرع الذي هو التني من باب تحقيق املناط ،وقد أثبتوا رواية عن مالك يف ربويته.
وقد ذهب خليل يف مخترصه إىل أن التني غري ربوي؛ ولعله مل يكن مدخرا ً يف مرص يف ذلك
األوان ،ونصه ”:ال خردل وزعفران وخرض ودواء وتني وموز وفاكهة ولو ادخرت بقطر”.
كذلك لو جزمنا أ ّن العلّة يف الذهب والفضة هي الثمنية ث ّم وجدنا أ ّن النقود الورقية أصبحت مثنا
لألشياء ،فحينئذ نقوم بتحقيق املناط ونثبت العلّة الثابتة يف األصل يف الفرع الذي تنطبق عليه.
قال الطويف :أما تحقيق املناط ،فنوعان وإليهام اإلشارة بقوله فيام بعد:
«وهذا قياس دون الذي قبله»:-
أحدهام :أ ْن يكون هناك قاعد ٌة رشعية متفق عليها ،أو منصوص عليها ،وهي األصل ،فيتبني
املجتهد وجودها يف الفرع ،وإليه اإلشارة بقوله«:إما ببيان وجود ُمقتىض القاعدة الكلية
املتفق ،أو املنصوص عليها يف الفرع».
وال��ن��وع ال��ث��اين :أن يُ��ع��رف ع��ل�� ُة حكم م��ا يف محله ب��ن��ص ،أو إج�م�اع ،فيتبني
املجتهد وج��وده��ا يف ال��ف��رع ،وإليه اإلش���ارة بقوله«:أو بيان وج��ود العلة فيه».
مثال النوع األول أن يقال « :يف حامر الوحش والضبع مثلهام» ،أي :يف حامر الوحش إذا
قتله املحرم مثله ،ويف الضبع أيضا يقتلها املحرم مثلها؛ لقوله تعاىل:
{ َو َم ْن قَتَلَ ُه ِم ْن ُك ْم ُمتَ َع ِّمدا ً فَ َج َزا ٌء ِمث ُْل َما قَتَ َل ِم َن ال َّن َعم}
إىل أن يقول :قوله« :وهذا قياس دون الذي قبله» ،أي :هذا النوع الثاين من تحقيق
املناط الذي هو بيان وجود العلة املنصوص عليها يف الفرع ،هو قياس دون النوع األول
الذي هو بيان القاعدة الكلية املتفق عليها أو املنصوص عليها يف الفرع؛ أل ّن هذا النوع
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األول متفق عليه بني األمة ،وهو من رضوريات الرشيعة
لعدم وجود النص عىل جزئيات القواعد الكلية فيها ،كعدالة
األشخاص ،وتقدير كفاية كل شخص ،ونحو ذلك .والقياس
مختلف فيه واملتفق عليه غري املختلف فيه ،فالنوع
األول والثاين متغايران ،والثاين قياس ،واألول ليس بقياس.
قوله« :ويسميان :تحقيق املناط» ،يعني :النوع األول والثاين،
وكل واحد منهام يسمى تحقيق املناط؛ أل ّن معنى تحقيق
املناط هو إثبات علة حكم األصل يف الفرع ،أو إثبات معنى
معلوم يف محل خفي فيه ثبوت ذلك املعنى ،وهو موجود
يف النوعني ،وإن اختلفا يف أن أحدهام قياس دون اآلخر،
فتحقيق املناط أعم من القياس.68
وأص��ل ه��ذا الكالم الب��ن قدامة يف “روض��ة الناظر”،
ولكن الغزايل يف “املستصفى”،وهو أهم أصل “لروضة
الناظر” استبعد أ ْن يكون تحقيق املناط من القياس ،ومل
يفرق بني ما كان منه تطبيقاً لقاعدة ،وما كان الحاقاً
لفرع لتحقق علة متفق عليها فيه ،بل جعل العلة
مبنزلة عموم تدخل فيه الفروع التي يتناولها معناه.
قال الغزايل :اعلم أنا نعني بالعلة يف الرشعيات مناط الحكم ،أي
ما أضاف الرشع الحكم إليه وناطه به ونصبه عالمة عىل الحكم
واالجتها ُد يف العلة إما أن يكون يف تحقيق مناط الحكم ،أو
يف تنقيح مناط الحكم ،أو يف تخريج مناط الحكم واستنباطه.
االجتهاد األول :يف تحقيق مناط الحكم :أما االجتهاد يف
تحقيق مناط الحكم ،فال نعرف خالفاً بني األمة يف جوازه.
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مثالُه االجتها ُد يف تعيني اإلمام باالجتهاد ،مع قدرة الشارع
يف اإلمام األول عىل النص .وكذا تعيني الوالة والقضاة،
وكذلك يف تقدير التعزيرات ،وتقدير الكفايات يف نفقة
القرابات ،وإيجاب املثل يف قيم املتلفات ،وأروش الجنايات،
وطلب املثل يف جزاء الصيد .فإ ّن مناط الحكم يف نفقة
القريب الكفاي ُة ،وذل��ك معلوم بالنص ،أما أن الرطل
كفاي ٌة لهذا الشخص أم ال ،فيدرك باالجتهاد والتخمني.69
قلت :حاصل تعريفه هنا أنه تطبيق القاعدة عىل محلها
كقاعدة العدل ،أو تطبيق النص الذي ورد يف صيغة كيل
مشكك يف أحد أفراده ،فيكون تعيني الفرد تحقيقا للمناط.
ولهذا قال :فلنعرب عن هذا الجنس بتحقيق مناط الحكم
ألن املناط معلوم بنص أو إجامع ال حاجة إىل استنباطه لكن
تعذرت معرفته باليقني ،فاستدل عليه بأمارات ظنية ،وهذا
ال خالف فيه بني األمة ،وهو نوع اجتهاد ،والقياس مختلف
فيه ،فكيف يكون هذا قياسا ،وكيف يكون مختلفا فيه
؟وهو رضورة كل رشيعة ألن التنصيص عىل عدالة األشخاص
وقدر كفاية كل شخص محال ،فمن ينكر القياس ينكره
حيث ميكن التعريف للحكم بالنص املحيط مبجاري الحكم.
وقد نبه الغزايل عىل التداخل بني التحقيق والتنقيح
املتذرع إليه بالسرب بقوله :والعلة املستنبطة أيضا عندنا ال
يجوز التحكم بها بل قد تعلم باإلمياء وإشارة النص فتلحق
باملنصوص ،وقد تعلم بالسرب حيث يقوم دليل عىل وجوب

التعليل ،وتنحرص األقسام يف ثالثة مثال ،ويبطل قسامن،
فيتعني الثالث ،فتكون العلة ثابتة بنوع من االستدالل ،فال
تفارق تحقيق املناط وتنقيح املناط.70
الغزايل يرشح املقدمتني :املقدمة الرشعية الكلية ،ومقدمة
تحقيق املناط الجزئية.
بقوله :فنقول :هذا فاسد ألن الحكم يف األشخاص التي ليست
متناهية إمنا يتم مبقدمتني :كلية ،كقولنا :كل مطعوم ربوي،
وجزئية ،كقولنا :هذا النبات مطعوم أو الزعفران مطعوم،
وكقولنا كل مسكر حرام ،وهذا الرشاب بعينه مسكر ،وكل
عدل مصدق وزيد عدل ،وكل زان مرجوم ،وماعز قد زىن،
فهو إذا مرجوم.
واملقدمة الجزئية هي التي ال تتناهى مجاريها ،فيضطر
فيها إىل االجتهاد ال محالة ،وهو اجتهاد يف تحقيق مناط
الحكم ،وليس ذلك بقياس .أما املقدمة الكلية فتشتمل عىل
مناط الحكم وروابطه .وذلك ميكن التنصيص عليه بالروابط
الكلية ،كقوله :كل مطعوم ربوي ،بدال عن قوله“ :ال تبيعوا
الرب بالرب” ،وكقوله “كل مسكر حرام” بدال عن قوله حرمت
الخمر .وإذا أىت بهذه األلفاظ العامة وقع االستغناء عن
استنباط مناط الحكم واستغنى عن القياس.71
قلت :يؤخذ عىل املقدمة الكلية أن الشارع مل يستعمل
الروابط الكلية ،كام سامها ،أو السور الكيل يف قضية الرب،
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معنى هذا الكالم أن الجملة الناهية «ال
تبيعوا الرب» تعترب قضية مهملة سالبة،
وهي يف قوة الجزئية ،وال يرد عليه كون
املحكوم عليه «الرب» معرفاً بـــ»أل»،
لالشرتاك يف معناها ،كام يقول أبو حامد
يف «معيار العلم» ،ممثال باملكيل ربوي،
حيث اعتربها مهملة يف قوة الجزئية،
وباعتبار آخر فإن الرب جزيئ بالنسبة
للمطعوم وبالتايل فتكون من باب
«الشخصية» السالبة التي ال تختلف
يف جزئيتها.

وحينئذ ،كقوله :ال تبيعوا الرب ”،،فهي من نوع القضايا
املهملة ،وهي يف قوة الجزئية .ويحتمل أن تكون شخصية،
وهي ما كان املحكوم عليه فيها جزئياً معيناً ،وهي جزئية،
فكيف يتجاوز املعني إىل وضع كيل يبنى عليه .وهذا ما
رفضه أشد الرفض يف كتابه “معيار العلم”.72
فاملقدمة األوىل مبنية ع�لى تخريج مناط ضعيف،
يرجع إىل السرب والتقسيم ،واالج��ت��ه��ادات مرتابطة،
وإن كان كام يقول :االجتهاد يف تحقيق مناط الحكم
رضورة ،أم��ا يف تخريج املناط وتنقيح املناط فال”.
وهو أيضا اجتهاد بتحقيق املصلحة ،واستدل عىل رضورته
باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم ،وتعينها يف األشخاص
واألحوال بقوله :وما جاوز هذا كان اجتهادهم يف تحقيق
مناط الحكم ال يف تنقيحه واستنباطه ،والحكم إذا صار معلوما
بضابط فتحقيق الضابط يف كل محل يحتاج إىل اجتهاد ال
ننكره ،فقد علموا قطعا أنه ال بد من إمام ،وعلموا أن األصلح
ينبغي أن يقدم ،وعرفوا باالجتهاد األصلح إذ ال بد منه،
وال سبيل إىل معرفته إال باالجتهاد ،وعرفوا أن حفظ القرآن
عن االختالط والنسيان واجب قطعاً ،وعلموا أنه ال طريق
إىل حفظه إال الكتابة يف املصحف فهذه أمور علقت عىل
املصلحة نصا وإجامعا ،وال ميكن تعيني املصلحة يف األشخاص
واألحوال إال باالجتهاد ،فهو من قبيل تحقيق املناط للحكم.
وذك��ر مثاال يناسب العرص بقوله :ومن أمثلة تحقيق

املناط الخالف يف أن رماد الزبل طاهر أم ال .والعني النجسة إذا استحالت طهرت،
كالبيضة املذرة إذا استحالت فرخاً ،وكالزبل إذا تولد منه حيوان أو نبات ،وإن تغري
مل يعد طاهرا ً .والرماد زبل متغري أو هو عني أخرى استحال إليها الزبل كام يستحيل
الكلب يف اململحة ملحاً ؟ فعلة األصل ها هنا معلومة  ،والخالف يف تحققها يف الفرع.
قلت :ومن هنا أيضا يحقق املناط يف األدوية املشتملة عىل الكحول ،واألطعمة املشتملة
عىل القليل من لحم الخنزير ،كالجالتني .وهذا ما سامه مبيزان الطبيعة .ثم انتهى إىل أن
تحقيق املناط كبعض األدلة األخرى التي فيها مثارات آراء املجتهد تحتمل الخطأ والصواب،
بقوله :فهذه مثارات جوالن نظر املجتهدين استوفيناها لإلحاطة مبجمعها ،ولبيان أنه البد
من تعني حق عند الله تعاىل يف جميعها ،فإن مل يتعني فيلزم تخطئة املجتهدين جميعها.
وهذه العرشة :العموم ،والظاهر ،واملفهوم ،وقول الصحايب ،وطلب األصلح ،وطلب األشبه ،والنظر
يفتخريجاملناطأوتنقيحهأوتعيينهأوتحقيقه.واليعدونظراملجتهدينهذهالجملةأومايناسبها.
قلت :يف نصوصه السالفة الذكر ،ذكر نوعني من املوازين هام :املصلحة نصا ،وأشار إىل موضوع
ُ
االستحالة وهو من باب ما سامه يف “أساس القياس” بتحقيق املناط بالطبيعة .باإلضافة إىل
املوازين األخرى التي سرتاها .ويف “أساس القياس” فصل ذلك تفصيال حاكامً بذلك عىل العلل
بالعموم ،ليجعل من تحقيق املناط تطبيق حكم العام عىل أفراده ،وهو قريب مام تقدم إال
أنه بتأكيده عليه هناك نقلنا من دائرة االجتهاد مبعقول النص بله القياس إىل اجتهاد يف داللة
األلفاظ ،ومل يعد األمر يتعلق بإلحاق فرع بأصل ،وإمنا يتعلق بحكم عىل فرد من عام بدخوله
يف مقتىض العموم ،وهذا مشكل؛ أل ّن العموم إمنا توصف به األلفاظ ،فهو صفة لأللفاظ
وليس من صفات املعاين ،وبخاصة عند الشافعية ،وهو موضوع قد نكر عليه فيام بعد.
ولنذكر بعض ما ذكره الغزايل يف “أساس القياس”-:متحدثاً عن تحقيق وجود املناط يف محل
النزاع -حيث يقول :إ ّن تحقيق املناط عىل خمسة أصناف من النظريات ،وهي :اللغوية،
والعرفية ،والعقلية ،والحسية ،والطبيعية ،وفيه أُخر يطول تعدادها ،وهو -أي التحقيق-
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تسعة أعشار النظر الفقهي ،وليس يف يشء منها قياس ،ور ّد
غائب إىل شاهد ،وإلحاق فرع بأصل ،بل هو طلب لوجود
العلة التي هي مناط ،حتى إذا علم وجودها دخل تحت
الحكم الذي ثبت عمومه بدليل ،فيتناوله بعمومه ،كام إذا
عرفنا أن النبيذ مسكر أدخلناه تحت قوله“ :كل مسكر
حرام” ،وإذا عرفنا أن دهن البنفسج مطعوم أدخلناه تحت
قوله :ال تبيعوا الطعام بالطعام” ،وإذا عرفنا أن بيع الغائب
غرر أدخلناه تحت “نهيه عن بيع الغرر” ،وإذا عرفنا أن
لحم الغنم ليس من جنس لحم البقر ،جوزنا فيه التفاضل
وأدخلناه تحت قوله :وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف
شئتم” ،وإذا عرفنا أن النباش يسمى سارقاً وآيت البهيمة
السار ُِق
يسمى زانياً والنبيذ خمرا ً أدخلناها تحت قوله { َو َّ
السا ِرقَ ُة} وتحت قوله{ال َّزانِ َي ُة َوال َّزانيِ } وتحت قوله {إِنمَّ َا
َو َّ
اب َوالأْ َزْال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن َع َملِ الشَّ ْيطَانِ
الْ َخ ْم ُر َوالْ َم ْيسرِ ُ َوالأْ َن َْص ُ
فَا ْجتَ ِن ُبو ُه} وليس يف يشء من هذا قياس وإلحاق فرع بأصل.
بل كله نظر عىل منهاج نظر العقل يجب وزنه باملوازين
الخمسة ،ال يخالف النظر العقيل إال يف أمر واحد وهو أن
الظن -هاهنا -يف حق وجوب العمل كالقطع يف العقليات،
وإقامة الظن مقام العلم يف وجوب العلم ،وطلب الظن من
الطرق النظرية التي ذكرناها مل نعرفه -أيضا -بقياس بل بأدلة
قطعية أصولية ،فأين استعامل القياس يف هذه املواضع؟ وهي
أكرث من تسعة أعشار الفقه ،وهو بيان أحد ف ّني النظر.73

والغزايل رحمه الله تعاىل يخالف إىل ح ّدما ما ذكره يف
“معيار العلم” من كون الجزيئ املعني مينع من تعميم
الحكم يف صورة القياس الشمويل.
أما الشاطبي فإنه كان شارحاً للغزايل حيث أكد عىل املعاين
التي ذكرها –كام سرتى -املعنى األول :اجتهاد خارج القياس
متضامن معه ومفتقر إىل مقدمتني ،وأنه رضورة للمكلفني
ال ينقطع ،وكونه اجتهادا يف األنواع واألشخاص واألحوال.
زاد الغزايل املوازين الخمسة ،وزاد الشاطبي تحقيق
املناط يف املئاالت ،وعمق الشاطبي ،ما سامه تحقيق
املناط الخاص ،كام سيتضح من االستشهادات التالية:
قال الشاطبي :االجتهاد عىل رضبني :أحدهام ال ميكن
أن ينقطع حتى ينقطع التكليف وذل��ك عند قيام
الساعة ،وال��ث��اين ميكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا.
فأما األول فهو االجتهاد املتعلق بتحقيق املناط ،وهذا
الذي ال خالف بني األ ّمة يف قبوله ،ومعناه أن يثبت الحكم
مبدركه الرشعي ،لكن يبقى النظر يف تعيني محله.74
املسألة السادسة :كل دليل رشعي؛ فمبني عىل مقدمتني:
إحداهام :راجعة إىل تحقيق مناط الحكم.
واألخرى :ترجع إىل نفس الحكم الرشعي.
فاألوىل نظرية ،وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية سواء
علينا أثبتت بالرضورة أم بالفكر والتدبر .وال أعني بالنظرية
مقابل الرضورية .والثانية نقلية .وبيان ذلك ظاهر يف كل
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{دراز :أي :عىل الجزيئ بهذا الدليل
الرشعي حتى يكون الجزيئ بهذه الحيثية
ليستعمل هذا املرشوب املشار إليه
إذا مل يتحقق فيه املناط ،ومل يندرج يف
موضوع الكربى أو يجتنب ،وال يستعمل
إذا مل يتحقق فيه ذلك ،كام يقولون :إن
األصغر يف مقدمة الدليل املنطقي يجب
أن يكون مندر ًجا يف األوسط حتى ينتقل
حكمه إليه؛ فتحقيق املناط يرجع إىل
تحقيق اندراج األصغر يف األوسط».د»}.

مطلب رشعي ،بل هذا جار يف كل مطلب عقيل أو نقيل؛
فيصح أن نقول :األوىل راجعة إىل تحقيق املناط ،والثانية
راجعة إىل الحكم ،ولكن املقصود هنا بيان املطالب الرشعية،
فإذا قلت :إن كل مسكر حرام؛ فال يتم القضاء عليه حتى
يكون بحيث يشار إىل املقصود ليستعمل أو ال يستعمل،75
ألن الرشائع إمنا جاءت لتحكم عىل الفاعلني من جهة ما
هم فاعلون ،فإذا رشع املكلف يف تناول خمر مثال؛ قيل
له :أهذا خمر أم ال؟ فال بد من النظر يف كونه خمرا أو
غري خمر ،وهو معنى تحقيق املناط ،فإذا وجد فيه أمارة
الخمر أو حقيقتها بنظر معترب؛ قال :نعم ،هذا خمر ،فيقال
له :كل خمر حرام االستعامل .فيجتنبه .وكذلك إذا أراد أن
يتوضأ مباء؛ فال بد من النظر إليه :هل هو مطلق أم ال؟
وذلك برؤية اللون ،وبذوق الطعم وشم الرائحة ،فإذا تبني
أنه عىل أصل خلقته؛ فقد تحقق مناطه عنده ،وأنه مطلق،
وهي املقدمة النظرية ،ثم يضيف إىل هذه املقدمة ثانية
نقلية ،وهي أن كل ماء مطلق؛ فالوضوء به جائز .وكذلك
إذا نظر :هل هو مخاطب بالوضوء أم ال؟ فينظر :هل هو
محدث أم ال؟ فإن تحقق الحدث؛ فقد حقق مناط الحكم،
فريد عليه أنه مطلوب بالوضوء[ ،وإن تحقق فقده؛ فكذلك؛
فريد عليه أنه غري مطلوب الوضوء]  ،وهي املقدمة النقلية.
فالحاصل أن الشارع حكم عىل أفعال املكلفني مطلقة
ومقيدة ،وذلك مقتىض إحدى املقدمتني وهي النقلية ،وال
ينزل الحكم بها إال عىل ما تحقق أنه مناط ذلك الحكم

عىل اإلطالق أو عىل التقييد ،وهو مقتىض املقدمة النظرية،
واملسألة ظاهرة يف الرشعيات”.
ويقول أيضا :ملا انبنى الدليل عىل مقدمتني :إحداهام تحقق
املناط ،واألخرى تحكم عليه ،ومر أن محل النظر هو تحقق
املناط ،ظهر انحصار الكالم بني املتناظرين هنالك ،بدليل
االستقراء ،وأما املقدمة الحاكمة ،فال بد من فرضها مسلمة.
ويقول الشاطبي أيضا :ولكن هذا االجتهاد يف األنواع
اليغني عن االجتهاد يف األشخاص املعينة؛ فال بد من
هذا االجتهاد يف كل زمان؛ إذ ال ميكن حصول التكليف
إال ب��ه ،فلو ف��رض التكليف م��ع إم��ك��ان ارت��ف��اع هذا
االجتهاد؛ لكان تكليفا باملحال ،وهو غري ممكن رشعاً،
كام أنه غري ممكن عقال ،وهو أوضح دليل يف املسألة.76
ثم يضيف :أحدهام :ما يرجع إىل األنواع ال إىل األشخاص،
كتعيني نوع املثل يف جزاء الصيد ،ونوع الرقبة يف العتق
يف الكفارات ،وما أشبه ذلك ،وقد تقدم التنبيه عليه.
ال�ضرب الثاين :ما يرجع إىل تحقيق مناط فيام تحقق
م��ن��اط حكمه ،ف��ك��أن تحقيق امل��ن��اط ع�لى قسمني:
 تحقيق عام ،وهو ما ذكر. وتحقيق خاص من ذلك العام.وذل��ك أن األول نظر يف تعيني املناط من حيث هو
ملكلف ما ،ف��إذا نظر املجتهد يف العدالة مثلاً  ،ووجد
هذا الشخص متصفا بها عىل حسب ما ظهر له ،أوقع
عليه ما يقتضيه النص من التكاليف املنوطة بالعدول”.
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أما الثاين ،وهو النظر الخاص ،فأعىل من هذا وأدق،،
وه��و يف الحقيقة ناشئ عن نتيجة التقوى املذكورة
يف قوله تعاىل{ :إِ ْن تَتَّقُوا اللَّ َه يَ ْج َع ْل لَ ُك ْم فُ ْرقَانًا}.
إىل أ ْن قال :وعىل الجملة؛ فتحقيق املناط الخاص نظ ٌر يف
كل مكلف بالنسبة إىل ما وقع عليه من الدالئل التكليفية،
مداخل الشيطان ،ومداخل الهوى
َ
بحيث يتعرف منه
والحظوظ العاجلة ،حتى يلقيها هذا املجتهد عىل ذلك
املكلف مقيد ًة بقيود التحرز من تلك املداخل ،هذا بالنسبة
إىل التكليف املنحتم وغريه”.77
ُ
واتفاق الناس عليه يف
وتحقيق املناط يف األنواع
قال أيضا:
ُ
الجملة مام يشهد له ما تقدم ،وقد ف َّرع العلامء عليه؛ كام
قالوا يف قوله تعاىل﴿ إِنمَّ َا َج َزا ُء ال َِّذي َن يُ َحا ِربُو َن اللَّ َه َو َر ُسولَ ُه
َويَ ْس َع ْو َن فيِ األَ ْر ِض ف ََسا ًدا أَ ْن يُ َقتَّلُوا أَ ْو يُ َصلَّ ُبوا أَ ْو ت ُ َقطَّ َع
أَيْ ِدي ِه ْم َوأَ ْر ُجلُ ُه ْم ِم ْن ِخ ٍ
الف أَ ْو يُن َف ْوا ِم َن األَ ْر ِض﴾ إن اآلية
تقتيض مطلق التخيري ،ثم رأوا أنه مق َّي ٌد باالجتهاد؛ فالقتل
يف موضع ،والصلب يف موضع ،والقطع يف موضع ،وال َّنفي
يف موضع ،وكذلك التخيري يف األساري من امل َ ِّن والفداء.
السنن،
وكذلك جاء يف الشرَّ يعة األم ُر بال ِّنكا ِح وع ُّدوه من ُّ
قسموه إىل األحكام الخمسة ،ونظروا يف ذلك
ولكن َّ
يف حق كل مكلف وإن كان نظرا ً نوعياً؛ فإنه ال يتم إال
بالنظر الشخيص؛ فالجميع يف معنى واحد ،واالستدالل عىل
الجميع واحد ،ولكن قد يُستبع ُد ببادئ الرأي وبالنظر األول؛
حتى يتبينَّ مغزاه ومورده من الشرَّ يعة ،وما تقدم وأمثاله

ٍ
كاف مفي ٌد للقطع بصحة هذا االجتهاد ،وإمنا وقع التنبيه
قل ما نبهوا عليه عىل الخصوص.” 78
عليه ألن العلامء َّ
وبالجملة فإن محقق املناط قد ال يكون املجتهد أو الفقيه بل
قد يكون“ :الصانع يف معرفة عيوب الصناعات ،والطبيب يف
العلم باألدواء والعيوب ،وعرفاء األسواق يف معرفة قيم السلع
ومداخل العيوب فيها ،والعا ّد يف صحة القسمة ،واملاسح يف
تقدير األرضني ونحوها ،كل هذا وما أشبهه مام يعرف به
مناط الحكم الرشعي غري مضطر إىل العلم بالعربية ،وال العلم
مبقاصد الرشيعة ،وإن كان اجتامع ذلك كامال يف املجتهد.79
فالحاصل أنه ال بد منه بالنسبة إىل كل ناظر وحاكم و ُمف ٍْت،
بل بالنسبة إىل كل مكلف يف نفسه؛ فإ َّن العامي إذا سمع يف
الفقه أن الزيادة الفعلية يف الصالة سهوا ً من غري جنس أفعال
الصالة أو من جنسها إن كانت يسرية فمغتفرة ،وإن كانت
كثرية فال ،فوقعت له يف صالته زيادة؛ فال بد من النظر فيها
حتى يردها إىل أحد القسمني ،وال يكون ذلك إال باجتهاد
ونظر ،فإذا تعني له قسمها تحقق له مناط الحكم؛ فأجراه
عليه ،وكذلك سائر تكليفاته .ولو فرض ارتفاع هذا االجتهاد
مل تنزل األحكام الرشعية عىل أفعال املكلفني إال يف الذهن؛
ألنها مطلقات وعمومات وما يرجع إىل ذلك ،منزالتٌ عىل
أفعال مطلقات كذلك ،واألفعال ال تقع يف الوجود مطلقة،
وإمنا تقع معينة مشخصة؛ فال يكون الحكم واقعاً عليها إال
بعد املعرفة بأن هذا املعني يشمله ذلك املطلق أو ذلك
العام ،وقد يكون ذلك سهال وقد ال يكون ،وهذا كله اجتهاد.
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وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد ،وذلك
فيام اجتهد فيه األول��ون من تحقيق املناط إذا كان
متوجها عىل األن��واع ال عىل األشخاص املعينة؛ كاملثل
يف جزاء الصيد ،فإن الذي جاء يف الرشيعة قوله تعاىل:
{فَ َج َزا ٌء ِمث ُْل َما قَتَ َل ِم َن ال َّن َع ِم}[املائدة.80]59:
قلت :ما ذكره من صحة التقليد فيام يجتهد فيه األولون من
تحقيق املناط واالكتفاء مبا وصلوا إليه ليس مسلامً يف مذهب
مالك ،فال يكتفي بتحقيق السلف من الصحابة ،بل يجتهد
الخلف كام يف مسألة جزاء الصيد ،قال خليل :واجتهدا ،وإن
روي فيه ،فيه” .أي يف الصيد يشء عن الصحابة ،فيه أي الجزاء
قال ابن الحاجب :فيحكامن عليه باجتهادهام ،ال مبا روي.
–أي عن السلف-
ويقول الشاطبي :وجميع ما م َّر يف تحقيق املناط الخاص
مام فيه هذا املعنى ،حيث يكون العمل يف األصل مرشو ًعا،
لكن ينهى عنه ملا يؤول إليه من املفسدة ،أو ممنو ًعا لكن
يرتك النهي عنه ملا يف ذلك من املصلحة .وكذلك األدلة الدالة
عىل سد الذرائع كلها؛ فإن غالبها تذر ٌع بفعل جائز إىل عمل
غري جائز فاألصل عىل املرشوعية ،لكن مآله غري مرشوع.

واألدلة الدالة عىل التوسعة ورفع الحرج كلها؛ فإن غالبها
سامح يف عمل غري مرشوع يف األصل ملا يؤول إليه من الرفق
املرشوع ،وال معنى لإلطناب بذكرها لكرثتها واشتهارها.
قال ابن العريب [حني] أخذ يف تقرير هذه املسألة:
“اختلـف النــاس بزعمهــم فيها ،وهـي متفـق عليهـا بني
العلامء ،فافهموها وادخروها”.
فصل :وهذا األصل ينبني عليه قواعد:
 منها :قاعدة الذرائع التي حكمها مالك يف أكرث أبوابالفقه؛ ألن حقيقتها التوسل مبا هو مصلحة إىل مفسدة”.81
وبذلك يشري الشاطبي إىل معنى عزيز ،وهو مواكبة تحقيق
املناط للتكليف يف تفاصيله .وبعد أن رضب أمثلة بالعدالة
والنفقات -التي تفتقر إىل النظر يف حال املنفق عليه واملنفق
وحال الوقت -إىل غري ذلك من األم��ور التي ال تنضبط
بحرص وال ميكن تحقيق القول يف آحادها” .عىل حد تعبريه.
فإذا كان الشاطبي أبرز تحقيق املناط يف األنواع واألشخاص
باعتباره إضافة أصولية ،مشريا ً إىل أن ما سواه قد تكفل به
األصوليون ،فإن الغزايل هو أصله الذي بنى عليه ،ومعينه الذي
استقى منه .ولكن الشاطبي تبعاً للغزايل تجاوز القالب األصويل
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الحارص لتحقيق املناط يف القياس واستكشاف العلل-الذي يعترب من وظائف املجتهدين -إىل
تحقيق املناط يف دائرة مقابلة لقياس العلة بصنوفه ،وإن كانت تتقاطع معه؛ فليس قسامً
ولكنه قسيم ،قد يبدو أحياناً معرفاً لوجود العلة يف الفرع ولكنه معرف ألحوال املكلفني
وعالقتها بالتكليف ،فوظيفته الكربى هي تعريف الواقع أو تعيني املحل ،كام سامه الشاطبي.
وتحقيق املناط اجتهاد مستقل يشتبك بنوعي االجتهاد وهام :االجتهاد يف دالالت األلفاظ،
واالجتهاد يف معقول النص.
فهو يتسلط عىل االجتهادين ،ويستعمل أدوات كل من النوعني ،فقد يتحقق
االجتهاد من خ�لال ال��دالل��ة اللفظية ،كام يتحقق من خ�لال املعاين املعقولة.
إن الشاطبي من خالل رشحه ملفهوم تحقيق املناط جعله مبدأ ،له من الشمول
ما يدخله يف تفاصيل التكليف ،ويقوم به كل العاملني ،وله من العمق أحيانا ما يدق
عن فهم املتعاملني ،فهو نور وهو مسحة ملك .فهو يف نظره عام وخاص ،ويف األنواع
واألش��خ��اص ،فهو مبدأ معدل وضابط يف نفس الوقت ،ال يستغني عنه مفت يف
فتاويه ،وال حاكم يف حكومته ،وال ناظر يف تأمله ونظراته ،بل وال عامي يف ترصفاته.
ونعني بالتعديل أنه يغري اطراد النصوص والقواعد من خالل تعامله مع الواقع باملقاصد،
ونعني بالضبط كونه يستعمل مختلف األدوات حتى يكون التكليف موافقاً لألصول
املرعية ،مراعياً لألدلة املقررة ،فهو عندما ينبه عىل واقع يقتيض العدول عن قياس ،فإنه
يستعمل أداة االستحسان ،وعندما يشري إىل مئال فعل من األفعال ليمنع الجائز ألنه يئول
إىل مفسدة ،فإنه يستعمل دليل الذرائع ،سدا ً يف املفاسد ،وفتحاً يف املصالح ،وكذلك فإنه
معرف للعالقة بني الفرع = املحل ،واألصل = العلة.
إ ّن االختالف يف تعريف تحقيق املناط هو اختالف عبارة وإشارة وليس اختالف داللة
وإيالة ،والقول الفصل فيه أنه القنطرة الواصلة بني حكم معروف ،وبني مناط موصوف،
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وبني محل مشخص معني؛ لجعل العلة فيه حاقة أي ثابتة
ترتتب عليها األحكام املنوطة بتلك العلة ،واملحل قد
يكون ذاتاً حسية فيعمل الحس فيها؛ وقد يكون إلصدار
حكم بتحقيق مناط الحكم ثم ترتيب األحكام عليها.
ولهذا افتقر األم��ر إىل مقدمتني ،ككون امل��اء مطلقاً
أو متغريا لرتتيب األح��ك��ام املنوطة بعلة الطهارة.
وهذا من باب تحقيق املناط يف األعيان كام سامه ابن تيمية
يف قوله :كام اتفقوا عىل تحقيق املناط ،وهو أن يعلق الشارع
الحكم مبعنى كيل ،فينظر يف ثبوته يف بعض األنواع أو بعض
األعيان ،كأمره باستقبال الكعبة ،وكأمره باستشهاد شهيدين
من رجالنا ممن نرىض من الشهداء ،وكتحرميه الخمر”.82
وامل��ط��ل��وب اآلن -ب��اإلض��اف��ة إىل األن���واع واألش��خ��اص
واألعيان -أن نحقق املناط يف أوضاع األمم ،ومقتضيات
الزمان واملكان ،أو ما سامه الشاطبي “حال الوقت”.
وقد يكون مناط الحكم صفة معنوية كالعدالة لتحقيقها يف
شخص معني لرتتب عليها أحكام الشهادة والوالية.
كام ميكن أن يكون مصلحة متوخاة أو مفسدة متحاماة.
وقد أقام الشيخ عبد الوهاب الشعراين رحمه الله تعاىل عىل
تحقيق مناط األشخاص ميزانه يف الفقه املقارن؛ حيث اعترب
أن اختالف األمئة يرجع إىل هذا امليزان املتمثل يف حالة
املكلفني من قدرة وقوة تتحمل عزائم التكليف وشدائده،
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ومن ضعف أو فقر تستدعي حالة الرتخيص والسهولة ،بل
علل بها أحكام الشارع ضارباً صفحاً عن دعوى النسخ كام
يف مس الذكر يف حديث طلق بن عيل:
“إن هو إال بضعة منك” .مع حديث“ :من مس ذكره
فليتوضأ” ،باعتبار أ َّن َ
األول أعرا ُّيب ،والثاين صحايب راسخ.
ومن ذلك حديث عدي بن حاتم يف الصيد عندما أجابه
عليه الصالة والسالم بقوله“ :كل ما أصميت وال تأكل
ما أمنيت” ،فمنعه من أكل الصيد إذا غاب وفيه السهم
ومل ميت فورا ،مع حديث أيب ثعلبة الخشني الذي قال:
“كُل ولو بات ثالثاً ما مل يننت”.
ووجهه أبو حامد يف اإلحياء بأن حالة األول اقتضت التشديد،
وحالة الثاين وهو فقري يحتاج إىل الطعام اقتضت الرتخيص.
وأشار القرطبي إىل هذا الجمع يف تفسريه ،فقال :وملا تعارضت
بعض أصحابنا وغريهم الجمع بينهام ،فحملوا
الروايتان را َم ُ
حديث النهي عىل التنزيه والورع ،وحديث اإلباحة عىل الجواز،
موسعاً عليه فأفتاه النبي  بالكف
وقالوا :إن عدياً كان َّ
ورعاً ،وأبا ثعلبة كان محتاجاً فأفتاه بالجواز ،والله أعلم.83

وبالجملة فإن تحقيق املناط إمنا هو يف بعض توجهاته تغليب لكيل قد يخفى يف مقابل
جزيئ قد يكون أكرث ظهورا بالنسبة للمتعاطي .وقد يكون موازنة بني مصلحة ومفسدة
أو بني مصلحتني أو مفسدتني ،وقد يسمى هذا النوع بارتكاب أخف الرضرين أو اعتامد
أصلح املصلحتني ،أو درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح .تلك املوازنات تدخل يف تحقيق
املناط ،قال الزقاق:
أخف مكروهني أو حظرين إن مل يكن بُد كفي الرضين
قَ ِّدم ،،،،،،
أما يف املراقي فذكر التخيري يف استوائهام بقوله:
وقدم األخف من رضين وخري ّن يف استوا هذين
وه��ذه مسألة الوقوع عىل الجريح الحرض ،والتي قال فيها إم��ام الحرمني ،عندما
سأله أب��و حامد الغزايل عنها إن��ه ال حكم فيها ،فقال له أب��و حامد :ه��ذا مناف
لقولك :إن يف كل واقعة حكام لله ،فقال الجويني :حكم الله أن ال حكم فيها.
فالعمل بالراجح أمر مقطوع به ،لكن الرتجيح بني املصالح يف أنفسها ،وبينها
وب�ين املفاسد ،وب�ين ه��ذه يف أنفسها ه��و املرتقى الصعب والعقبة ال��ك��أداء.
فكـم من خصمني يزعم كل منهـام أنـه عىل الحـق القـائم عىل الصالح العام.
وكم فيئتني اشـتبكـتا بالسـالح وكلتاهام تزعم أنها إمنا تدافع عن املصلحة ،وتناضل
ضد املفسدة.
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فالذين ارتكبـوا جرمية قتـل أمـري املؤمنني عثامن ريض الله
عنه كان تلك مزاعمهم.
كام أن الذين اغتالوا أمري املؤمنني علياً ريض الله عنه كانت
تلك دعواهم الباطلة.
فإن اإلشكال هو يف امليزان ،وهو ميزان أنزله الله سبحانه
وتعاىل﴿ لَ َق ْد أَ ْر َسلْ َنا ُر ُسلَ َنا بِـﭑلْ َب ِّي َن ٰـ ِت َوأَن َزلْ َنا َم َع ُه ُم ٱلْ ِكتَ ٰـ َب
اس بِـﭑلْ ِق ْس ِط﴾ 84لكنه ميزان الرشع والعقل.
َوٱلْ ِمي َزا َن لِ َيقُو َم ٱل َّن ُ
وتبقى املشكلة هي مشكلة تحقيق املناط ،أي :تقويم
الواقع تقومياً سليامً لتحرى املصالح املستجلبة ،وتقدير
املفاسد املستدفعة.
فاالختالف يف ال��وزن ليس اختالفاً يف األص��ل ،كام أن
العالقة بني استجالء املصلحة بالنقل أو بالعقل متثل
وجهاً آخر للمشكلة ،فهل يكتفي يف املصلحة بعدم
منافاة ال�شرع ،أو الب��د من شاهد من ال�شرع لذلك؟
وكام أ ّن تحقيق املناط قد يكون بحثاً عن حقيقة يشء لوضعه
يف محله دون حافز من مصلحة داعية أو مفسدة منافية.
إال أن تحقيق املناط هو تنزيل الحكم ،فهل ميكن اعتبارهام
متباينتني؟ فيكون تنزيل الحكم مرحلة الحقة ،فيتحقق املناط
باملقدمة األوىل عند الشاطبي أي التأكيد عىل أن املاء مطلق،
وأن املاء املطلق يجوز التطهر به ،وهي املقدمة النقلية،
أما تنزيل الحكم يف الحقيقة فهو بالنتيجةوهي هذا املاء
بعينه يجوز التطهر به.

فتحقيق املناط هو تشخيص القضية ِم ْن حيثُ الواقع املؤدي إىل تنزيل الحكم أيضا
كانت َعقْدا ً يكون ذلك بالتع ّرف عىل مكوناته وعنارصه ورشوطه.
عىل ذلك الواقع ،فإذا ْ
وإذا كان األمر يتعلّق ٍ
بذات مع ّينة إلصدار حكم عليها كالنقود الورقية ،فإ َّن الباحثَ يجب
أن يتع َّرض إىل تاريخ العمالت ،ووظيف ِتها يف التداول والتعامل والتبادل ،وما اعرتاها عىل م ّر
التاريخ من تطور يتعلّق بذات النقد ،ك َم ْع ِدنٍ نفيس إىل ٍ
فلوس ،أو يتعلّق بعالقته بالسلطة
بالسلَع والخدمات ،وهذه هي مرحلة التكييف والتوصيف التي يعرب
وهي جه ُة اإلصدار أو ّ
عنها بتحقيق املناط عند األصوليني؛ ألنه تطبيق قاعد ٍة متفقٍ عليها عىل واقعٍ معينّ ٍ أو يف
جزئي ٍة من آحا ِد صورِها.
وهذه املرحلة ال غنى عنها للفقيه ،فإ ّن الحكم عىل اليشء فر ٌع عن تصوره ،وبدون
صائب؛ ألنه مل يصادف محالً.
هذا التصور والتصوير ميكن أَ ْن يكو َن الحك ُم غ َري
ٍ
وتزدا ُد أهمية هذه املرحلة عندما ندرك تعقُّد العقود املعارصة ،وانبناءها عىل عنارص مل
تكن موجود ًة يف العقود املعروفة لدى الفقهاء ِم ْن بيعٍ وسلَم وإجارة وكرا ٍء و ِقراض وقَ ْرض
ومساقا ٍة ومزارع ٍة وكفال ٍة ووكال ٍة إىل آخرها.
رصه األوىل
فهنا يتوقف الفقي ُه بره ًة من الزمن للتعرف عىل مكونات العقد ،ور ّده إىل عنا ِ
مشتمل عىل ٍ
رشط ينايف َس َنن العقود املجمع عليها واملختلف فيها.
ٌ
لتقرير طبيعته ،وهل هو
وم��ن الواضح أن عملية التشخيص يف معظمها تستدعي من الفقيه رجوعاً إىل
بيئات ه��ذه العقود ،وأص��ول التعامل عند أهلها قبل أَ ْن يزنَها مبيزانِ ال�شرع.
وأعتق ُد أ َّن الخالف بني أعضاء املجامع الفقهية يف جمل ٍة من املسائل يرج ُع إىل تفاوتُ
ٍ
اختالف يف فهم ال ُّنصوص
بني الباحثني يف قضية التص ُور والتشخيص أك َرث مام يرجع إىل
الفقهية .إذا ً فالخالف هو ٌ
خالف يف عالقة املسألة بتلك النصوص تبعاً للزاوية التي ينظر
إليها الفقيه ِم ْن خاللها؛ أو اختالف يف شهادة وهو :أن يكون موضوع الحكم يحتمل
حالني ،فيفتي املفتي بناء عىل أحد الحالني مستبعدا الوصف اآلخر ،كام يقول البناين.
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بعد جولتنا مع الغزايل والشاطبي وغريهام للتحقق من تحقيق املناط الذي قدمنا أنه ثالث أنواع
االجتهاد ،وأنه ليس خاصا باملجتهد الفقيه بل يسوغ ألصحاب الصنائع واألطباء والباعة؛ بل لكل
مكلف يف خاصة نفسه ،ولهذا فهو عام وخاص ،فتحقيق املناط يف األنواع من نوع العام ،وتحقيق
املناط يف األشخاص من نوع الخاص .إال أنه ينبغي أن نزيد األمر وضوحاً تحت العناوين التالية:
أ -بيئة تحقيق املناط.
ب -الفاعل من يحقق املناط طبقاً للخطاب الرشعي.
ج -معرفات الواقع :وسائل التعرف عليه ومسالكه
د -بناء املفاهيم نتيجة لتحقيق املناط .ه -أمثلة من املجاالت.
 -1تحقيق املناط واألمر باملعروف.
 -2تحقيق املناط وتطبيق الحدود.
 -3تحقيق املناط يف املئاالت املعرب عنه “بالتوقع”.
بيئة تحقيق المناط تأصيال وتنزيال:
نعني بالتأصيل األحكام واألدلة ،ونعني بالتنزيل الواقع املشخص ووسائل التعرف عليه.
فنقول بأ َّن البيئة األصولية إلنزال الحكم تتمثل يف خطاب الوضع (األسباب واملوانع
والرشوط وما ينشأ عنها من صحة وفساد) أي يف خطاب الوضع الذي يحوط خطاب
التكليف ويكلؤه باإلضافة إىل التقديرات عند القرايف ،والعزائم والرخص وهام من
خطاب الوضع عىل أحد القولني .وينبغي أن نعرف الرخص هنا باملعنى األوسع الذي
يشمل الرخصة باملعنى األص��ويل الخاص وهي :حكم غري إىل سهولة لعذر مع قيام
العلة األصلية .باإلضافة إىل الرخص اللغوية التي تعني :التيسري ال��ذي يتمثل يف
العدول عن القياس لحاجة الناس كالسلم واإلجارة .ويف الحديث :ورخص يف العرايا”.
كام أن آلية تحقيق املناط تتعامل مع لفيف من األدلة األصولية كمعيار لسالمة تطبيق
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الدليل وحسن تنزيله عىل املحل حتى يخالها الناظر إياه
88
كاالسـتحسـان 85واالسـتـصالح 86والـذرائع 87والقـيــاس
واالستصحاب ،89فإذا كان االستحسان يف أكرث األحوال هو
االلتفات إىل املصلحة والعدل؛ -حسب عبارة ابن رشد
الحفيد -أو األخذ مبصلحة جزئية يف مقابل دليل كيل؛-حسب
عبارة الشاطبي -فإن تقدير املصلحة هو وظيفة تحقيق
املناط .كام أشار إليه الغزايل يف املستصفى-وقد قدمناه.-
وإذا كانت املفسدة املرجوحة تسقط للمصلحة الراجحة –كام
يقول املقري -فتحقيق املناط هو الذي يقرر الرجحان ،وإذا
كانت العربة يف الذرائع بغلبة اإلفضاء أو أكرثيته ،فالذرائع
واملئاالت مبنية عىل تحقيق املناط ،كام ذكر الشاطبي .أما
القياس فعالقته به حميمة يف التعرف عىل الفرع ،وبخاصة
بتنقيح املناط يف مسلك السرب ،كام نبه عليه الغزايل ،وكذلك يف
مسلك التخريج الذي يشتبك النوع الثاين من تحقيق املناط
به ،حتى ادعى أكرث األصوليني فيه أنه قياس ،كام قدمنا.
تلك هي البيئة األصولية لتحقيق املناط ،أما البيئة التي تتجىل
فيها هذه األحكام فهي الواقع الذي بفهمه وفقهه واستنباط
حقيقته؛-حسب عبارة ابن القيم -يتهيؤ املحل لتنزيل
الحكم .فالواقع هو األرضية بالتعبري املعارص لتحقيق املناط.
وألن الواقع هو مرآة املصالح واملنافع التي تجلب ،واملفاسد
واملضار التي تدرأ ،فهو إذا ً البيئة الحقيقية باعتبار ذلك املقصد
األعىل الذي تذود الرشيعة عن حياضه وترد إليه املقاصد.
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االستحسان :العدول باملسألة عن نظائرها
لدليل خاص بها».
االستصالح :املحافظة عىل مقصود الرشع
بدفع املفاسد عن الخلق.
{الخوارزمي يف «الكايف»}.
سد الذرائع :التوسل مبا هو مصلحة
إىل مفسدة
القياس :حمل معلوم عىل معلوم يف
إثبات حكم لهام أو نفيه عنهام».
االستصحاب :إثبات حكم يف الزمن الثاين
لثبوته يف الزمن األول؛ لعدم وجود ما
يصلح للتغيري.
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والواقع هو اإلنسان فردا ً ومجتمعاً ،ولهذا فإن املناط ال يتحقق إال باإلنسان ،ومن خالل
اإلنسان نفسه ،فهو املحقق األول واألخري ،ألنه الفاعل واملحل.
فالتنزل لن يكون مطاوعاً للتنزيل إال إذا كان املحل متقبالً ،فام هي طبيعة التقبل؟
املحـل هـو اإلنسـان الذي عليه أن يكون قـادرا ً عىل التعبري عن حاجـاته ليكـون التنـزيل
ممكـناً والتنزل واقعـاً.
ونحن اليوم بحاجة إىل قراءة جديدة للواقع يف ضوء الرشع للتذكري بالكليات التي مثلت
لبنات االستنباط بربط العالقة بني الكليات وبني الجزئيات ،وهي جزئيات تنتظر اإللحاق
بكيل أو استنتاج كيل جديد من تعامالت الزمان وإكراهات املكان واألوان ،أو توضيح عالقة
كيل كان غامئاً أو غائبا يف ركام العصور وغابر الدهور.
وإن القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة يظالن النرباس الدائم ،والينبوع الدافق ،بهام يستضاء يف
ظلمة الدياجري ،ومنهام يستقى يف ظإم الهواجر ،بأدوات أصولية مجربة ،وعيون معارصة مستبرصة.
فاالستنباطات الفقهية القدمية كانت يف زمانها مصيبة ،وال يزال بعضها كذلك ،واالستنباطات
الجديدة املبنية عىل أساس سليم من تحقيق املناط هي صواب؛ فهي إىل حد ما كالرياضيات
القدمية التي كانت تقدم حلوال صحيحة ،والرياضيات الحديثة اآلن التي تقدم حلوال سليمة
ومناسبة للعرص.
هل من سبيل إىل تنزيل كيل الرشائع واإلميان عىل كيل العرص والزمان ،وإيجاد مشرتكات ومعايري
تخفف من غلواء االختالف ،وتس ِّهل االئتالف ،من خالل تحقيقِ ِ
يل العدل واإلحسان؟
مناط ك ِّ
السيايس الذي ال يزال متجاذباً بني فهم خاص للشورى يعتمد عىل أصول عمل
فهناك الواق ُع
ُّ
القرون املاضية ومفهوم نظام البيعة ،وواقع جديد يعتمد عىل عقد اجتامعي وسيايس جديد
يوزع مامرسة السيادة بني سلطة ترشيعية وسلطة تنفيذية إىل جانب السلطة القضائية.
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وهناك واقع التكنولوجيا التي غريت أسلوب وأدوات التواصل واالتصال -فالفيسبوك
وتويرت ويوتيوب -أعانت الفرد عىل اإلفالت من رقابة املجتمع ،والتامهي مع قيم أخرى
بحيث تصبح الوسائل الرتبوية عاجزة أمام هذا الكائن الذي يعيش ببدنه يف بيئة ويعيش
بأحاسيسه وعواطفه يف بيئة أخرى.
وكذلك تقنيات الجينوم البرشي وما اقرتح من معضالت أخالقية إذ أتاح العلم لنفوس
عطىش إىل االكتشاف التدخل يف خاليا األجنة واقتحام شفرة النطفة األمشاج لتعديل
الجنني بزيادة الهرمونات ،وقضايا االستنساخ وما تنطوي عليه من مئاالت ال تزال وراء
السماَ َو ِ
ات َوالأْ َ ْرض} سبحانه وتعاىل.
أستار الغيب التي ال يعلمها إال من {يُ ْخر ُِج الْ َخ ْب َء فيِ َّ
فاملجامع الفقهية أمام التلقيح الصناعي والرحم املستعارة والتهجني وشهادة الجينات يف
تناكر األزواج وتغيري الجنس يف حرية .بله القضايا االقتصادية وتحديات املضاربات وتسليع
النقود وتسيل العروض ورسعة املداوالت والرواج يف األسواق وإبرام الصفقات يف املراكز
العاملية لالقتصاد التي ال تحرتم الوضوح “الشفافية” التي تدرأ خطر الغرر وغائلة الجهالة.
أما يف املجال االجتامعي فقد أصبحت األرسة تهب عليها رياح التغيري من جنوب وشـأمل،
جعلتها أشد عفاء من دار حب أمرئ القيس:
وب وشَ مأْ ِل
فَتُ ْو ِض َح فَاملِ ْقرا ِة لَ ْم يَ ْع ُف َر ْس ُمها لِماَ ن ََس َجتْ َها ِم ْن َج ُن ٍ

والواقع يفرض نفسه يف قضايا رشعية بال استئذان؛ كإلغاء الرق يف العامل ،فإنه أسقط أحد
الخيارات يف الكفارات ،وأحيانا ال يبقى إال خيار واحد ،وعند تعذره يعرو املحل عن كفارة،
واالجتهاد مطلوب .ومشكلة بداية أشهر العبادة ونهايتها كل سنة ،وإن كنت ممن يقول:
بتقديم الرؤية مع التأكيد عىل العدالة واالستكثار من الشهود ،والواقع فرض قبول الناس
بإرسال املركبات إىل الكواكب بعد أن كان البعض يعتربه كفرا انطالقاً من مفهوم الصعود إىل
السامء املذكور يف نواقض اإلميان .قال خليل :أو أدعى أنه يصعد السامء أو يعانق الحور».
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فهل سنعرض عن الحكم بشهادة القافة لتحقيق املناط بـ DNAقال خليل:
«وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة وعن ابن القاسم فيمن وجدت
مع ابنتها أخرى ال تلحق به واحدة منهام ،وإمنا تعتمد القافة عىل أب مل يدفن ،وإن أق ّر
عدالن بثالث ثبت النسب ،وعدل يحلف معه ،ويرث وال نسب».
لكن هناك حالة التناكر التي فرض الرشع فيها اللعان لوجود مقصد آخر هو السرت ورصاحة
النص فال تصح فيها الوسائل العلمية.
لكن ميكن أن يحقق املناط بالوسائل العلمية لتعليق العمل مبقتىض القيافة يف الفروع يف اختالط
األوالد يف املستشفيات أو يف األحوال الطارئة والشهادة يف االستلحاق واإلقرار به محل نظر واجتهاد.
والواقع فرض قبول الصالة يف الطائرة ،وتغيري مفهوم السجود عىل األرض أو ما اتصل بها،
عىل حد ابن عرفة ،والواقع ألغى الخالف يف جواز القهوة بعد أن كان بعض علامذئنا كميارة
الفايس يقول يف التكميل:
تجري عىل الدخان فيام نقلوا
والقهوة التي مبرص تعمل
وحكمه التحريم ال لذاته …………………
والواقع فرض عىل املجامع الفقهية االعرتاف باملوت الدماغي بعد أن كان الفقهاء مطبقون
عىل أن املوت هو موت القلب .والواقع جعل الحامل مل تعد بعد ستة أشهر مريضة مرضا
مخوفا ،محجورا عليها كام هو املذهب.
إن كثريا ً من القضايا الذي ينظر إليها من خالل األدلة الفرعية بنظر جزيئ ،وهي قضايا
يل األمة؛ كمسألة جهاد الطلب ،وتصنيف الدار والعالقات الدولية املالية ،التي ال
تتعلق بك ِّ
تحرتم أحياناً من ماهية العقد إال ركن الرتايض الذي حرص فيه إمام الحرمني صحة العقد يف
حال تصور خلو العرص والقطر عن عامل.
فالواقع الجديد يقرتح صورة مغايرة للصورة التي نزلت فيها األحكام الجزئية ،ومعنى
قولنا الجزئية أن األحكام الكلية التي يستند إليها التنزيل تشمل الصورة القدمية والحديثة.
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فجهاد الطلب كان يف وقت ال توجد فيه معاهدات دولية ،وال حدود إال تلك الثابتة بقوة
السالح أو بعد املسافة ،ومل تكن فيه إمكانية إيصال الدعوة ألكرث األقاليم دون إسناد حريب،
ومل تكن أسلحة نووية فتاكة ميكن أن تقيض عىل الجنس البرشي.
مختلف .الحكم الكيل يحكم عىل الجزيئ وذلك دون
ذلك هو الواقع اليوم ،والواقع القديم
ٌ
مناقشة أصل وجوب جهاد الطلب اختصارا عىل الباحث.
الدار :كان كل قطر يدين أهله بديانة معينة ال يسمحون للغرباء أن يكونوا بينهم ،وال أن ميارسوا
ديانتهم؛ الواقع اليوم مختلف ال يوجد قطر إال وفيه مختلف الديانات ،فاألقليات مل تكن لها
مختلف .الحكم الكيل يحكم عىل الجزيئ.
حقوق واملعاهدات مل تكن موجودة؛ الواقع اليوم
ٌ
يف الربع األخري من القرن العرشين الدول ُة املتدخل ُة حلَّت محلها الدول ُة -يف كل مكان تقريبا-
الباحث ُة عن جذب االستثامرات األجنبية وتسهيل اإلصدارات الوطنية ،وحل محلها أيضا
الرشكات التي تندمج تصاعديا يف مجموعات عابرة للجنسيات والقارات ،تعتمد عىل تقنيات
جديدة ورياضية ،بإمكانها أن تدر أرباحاً كبرية من الحركة املعلوماتية يف الوقت الحقيقي.
إن هذه التحوالت الرسيعة كانت نتيجة لتدويل اإلنتاج واملبادالت التي ستفيض إىل العوملة
االقتصادية؛ مام أدى إىل تفكك املجتمعات املعارصة.
نحتاج اليوم إىل نظر كيل يالحـظ الواقع املستجد؛ لرتكيب الدليل مع تفاصيلـه ،وترتيب
األحكام عىل مقتضياته.
كام أ ّن واقع الحريات يف عامل أصبحت فيه السيادة شبه ناقصة ،واملعاهدات واملواثيق
الدولية شبه حاكمة ميثل واقعاً مؤثرا يف مسألة الحدود الرشعية وبخاصة يف قضايا املعتقد
وجرائم األخالق ومسألة التعددية الدينية.
إن حالة العوملة ال يبدو أنها حالة عابرة؛ بل هي حضور لآلخر الذي هو يف ظاهره اختياري
ويف حقيقته إجباري ،والدول الصغرية فيها ال تتمتع بسيادة كاملة مهام كان الوضع القانوين
لها .إنه واقع يؤثر يف النظم والقوانني ومدى مالءمتها للنصوص الرشعية مجردة عن مقاصد
التعليل وقواعد التنزيل.
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إن فهم الواقع هو الوسيلة :لـتنزيل األحكام الرشعية عىل الوقائع ،كام قدمنا أن
األحكام الرشعية معلقة بعد النزول عىل وجود مشخص هو وجود الواقع ،أو الوجود
الخارجي كام يسميه املناطقة ،وهو الوجود الحقيقي من بني الوجودات األربعة.
وكم قدمنا أيضا أن التنزيل هو التطبيق أو هو عبارة عن تطابق كامل بني األحكام الرشعية
وتفاصيل الواقع املراد تطبيقها عليه.
للفت االنتباه إىل أهميته واإلمكان املتاح من خالله ملراجعة كثري من األحكام التي لو
تركت فيها عمومات النصوص عىل عمومها ،ومطلقاتها عىل إطالقها ،دون تخصيص
يف األوىل وتقييد يف الثانية ،دون مراعاة للواقع ،لذهبت مصالح معتربة بكيل الرشع
مقدمة عىل الجزيئ يف الرتبة والوضع؛ وبهذا ندرك قول القرايف :الجمود عىل النصوص
أبدا ً ضالل وإض�لال” .وقول الشاطبي بأن العامل الرباين هو الذي ينظر يف كل حالة
ليقدم الحكم املناسب  .وقول ابن القيم :إن املفتي الذي يطلق حكام واحدا يف كل
حالة هو مثل طبيب له دواء واحد كلام جاء مريض أعطاه إياه ،بل هذا املفتي أرض”.
ولهذا تعامل األصوليون مع قضية الواقع باعتباره مقدمة لتحقيق املناط ؛ فالواقع
مبنزلة التصور وتحقيقه وتنزيل الحكم عليه من خ�لال مقدمتني فيصري مبنزلة
التصديق ورشح الواقع ،ولو اشتمل عىل املركبات فإنه ال يعدو أن يكون وسيلة
للتصور؛ ولهذا سامه املناطقة بالقول الشارح ،قال يف السلم {ممزوجاً باحمرار
العالمة املختار ولد حام ٌد}َ :وما إِىل ت ََص ُّو ٍر ِب ِه ُو ِص ْل  ..يُ ْدعى ِب َق ْو ٍل شَ ا ِر ٍح فَلْتَ ْبتَه ِْل
والكليـــات مبدأ املعــرف”
“وباملع ِّرف يُسمى فاعرف
ِب ُح َّج ٍة يُ ْع َر ُف ِع ْن َد ال ُعقَـــال
َو َما لِتَ ْص ِديقٍ ِب ِه ت ُ ُو ِّصال
هي القضايا وهي بعد ستجى”
“وبالقياس ومبادي الحجج
ٌ
وتطابق بني الواقع وبني
انطباق
فإذا انتقلنا إىل التصديق كان تحقيق املناط؛ ألنه
ٌ
الحكم فينزل عليه  .فتحقيق املناط يقول عنه الغزايل بأنه :تسعة أعشار النظر الفقهي.
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ما هو الواقع؟
قـبـل اإلجــابة نقدم نصـني فيهـام حث عىل التعـرف عىل
الواقع وتأكيد انبناء األحكام عليه.
ق��ال اب��ن القيم :وال يتمكن املفتي وال الحاكم من
ال��ف��ت��وى وال��ح��ك��م بالحق إال بنوعني م��ن الفهم:
أحدهام :فهم الواقع والفقه فيه ،واستنباط علم حقيقة ما
وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى يحيط به علام .
والنوع الثاين :فهم الواجب يف الواقع ،وهو فهم حكم
الله ال��ذي حكم به يف كتابه أو عىل لسان رسوله يف
هذا الواقع .ثم يطبق أحدهام عىل اآلخ��ر؛ فمن بذل
جهده ،واستفرغ وسعه يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجرا ً.
فالعامل من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة
حكم الله ورسوله ،كام توصل شاهد يوسف بشق القميص
من دبر إىل معرفة براءته وصدقه ،وكام توصل سليامن صىل
الله عليه بقوله :ائتوين بالسكني حتى أشق الولد بينكام”،
إىل معرفة عني األم ،وكام توصل أمري املؤمنني عيل عليه
السالم بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب ملا أنكرته:
لتخرجن الكتاب أو لنجردنك…” إىل استخراج الكتاب منها.
إىل أن قال :ومن تأمل الرشيعة وقضايا الصحابة وجدها
طافحة بهذا ،وم��ن سلك غري ه��ذا أض��اع عىل الناس
حقوقهم ونسبه إىل الرشيعة التي بعث الله بها رسوله.90
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قال القرايف يف الفرق الثامن والعرشين بني قاعدة العرف
القويل يقىض به عىل األلفاظ ويخصصها وبني قاعدة العرف
الفعيل ال يقىض به عىل األلفاظ وال يخصصها“ :وعىل هذا
القانون تُراعى الفتاوى عىل طول األيام ،فمهام تجدد يف
العرف اعتربه ومهام سقط أسقطه ،وال تجمد عىل املسطور
يف الكتب طول عمرك ،بل إذا جاءك رجل من غري أهل
إقليمك يستفتيك ال تجره عىل عرف بلدك ،واسأله عن
عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون بلدك واملقرر يف
كتبك ،فهذا هو الحق الواضح  ،والجمود عىل املنقوالت
أبدا ً ضالل يف الدين وجهل مبقاصد علامء املسلمني والسلف
املاضني ،وعىل هذه القاعدة تتخرج أميان الطالق والعتاق
وصيغ الرصائح والكنايات ،فقد يصري الرصيح كناية يفتقر
إىل النية ،وقد تصري الكناية رصيحاً مستغنية عن الن ّية”.91
إن تشديد ابن القيم عىل الفهم والفقه واالستنباط – وهي
املفردات التي وردت يف النص أعالهُّ -
تدل عىل أن الواقع ال
يكون دامئا واضحا وضوح الفجر الصادق؛ ولكنه قد يكون
مغلفا بغاللة من غسق ظالم الشك والتشاكك ،تفتقر إىل
تسليط مصابيح الفكر مفعمة بضياء التجربة والخربة ؛
لتبديد حلك الظلمة بنور اليقني الساطع والحقيقة الواضحة.

وتأكيد القرايف عىل قانون العرف الذي يعترب من أهم معايري الواقع ،وتنديده بالجمود عىل
املنقوالت دليل عىل ذلك.
ولعل كل ذلك هو الذي دعا العلامء إىل أن يقدموا وسائل لفهم الواقع؛ ألن الفهم
يعني اإلدراك الحقيقي ،والفقه يعني الفطنة الخاصة ،واالستنباط يعني استخراج
الغامض ،مأخوذ من النبط أول ما يخرج من ماء البرئ بعد حفره من بني حأمة
وحىص .فإظهار الواضح ال يكون استنباطا -كام يقول ابن القيم نفسه يف موقع آخر.
لعل هذا الغموض -الذي يلف الواقع أحيانا -هو ما ألجأ األصوليني إىل وضعه تحت عنوان “ تحقيق
املناط” ،وما جعل أبا حامد الغزايل يقدم ميزانا خامسيا لوزن الواقع ،والكشف عن حقيقته.
فام هو الواقع الذي يجب فهمه والفقه فيه واستنباط علم حقيقته؟
حسب عبارة ابن القيم -إنه يعني اإلحاطة بحقيقة ما يحكم عليه من فعل أو ذات أو
عالقة أو نسبة ليكون املحكوم به وهو الحكم الرشعي املشار إليه بالواجب يف الواقع
مطابقاً لتفاصيل هذا الواقع ومنطبقا عليه.
فالواقع اسم فاعل من وقع اليشء وجب ،ووقع القول ثبت {فوقع الحق} ،الواقعة
النازلة ،واستعمل األحناف الواقعات كالنوازل والواقعات للناطفي ،وه��ي من
أسامء القيامة (إذا وقعت الواقعة) .الوقوع هو الوجوب والثبوت ،الوجوب يدل
عىل الوجود املؤكد ،والثبوت يقابل النفي والعدم ،الواقع إذا ً هو وج��ود ثابت.
أما الغربيون فلهم جوالت مع الواقع تعريفاً وتدقيقا وتشذيبا وتشقيقا ،وبخاصة يف
التخصصات الفلسفية؛ فمنهم من يرى أنه واضح وضوحا يكون التعريف فيه مدعاة
للغموض والتحريف ،فقد جعله “ديكارت” :ضمن «املفاهيم الشديدة الوضوح يف ذاتها,
لدرجة أن كل محاولة لتوضيحها أكرث ,تقود بالرضورة إىل إغراقها يف الغموض».
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غادامري :ولعل املرء يتذكر نقده -فخته-
ملفهوم اليشء يف ذاته» عند كانط .ففي
هذا الصدد قال فخته ،بخشونة سمجة
معهودة منه« ،إن كان كانط قد فهم
نفسه ،فإن مفهوم اليشء يف ذاته ميكن
َ
أن يعني شيئا أو آخر .وإن مل يكن قد
فهم األمر عىل هذا النحو ،فهو مل يكن
سوى نصف مفكر ،أو ليس مفكرا عىل
اإلطالق»(.طرق هيدغر ص)108

ومنهم م��ن يشك يف وج���وده أص�لا وه��م املسمون
بفالسفة الشك .ومنهم من يقول :إن��ه التطابق بني
مقتضيات الوعي من جهة ,والواقع أو «اليشء يف ذاته»
 la chose en soiكام يقول “كانت” .وهو تعريف غري
سديد ألنه يحيل اليشء عىل نفسه ،فال جنس وال فصل.92
ومنهم من يقسمه إىل واقع من صنع اإلنسان ميكن رفعه
كاألعراف والتقاليد ،وواقع إلهي -والعبارة من عندي -ال
ميكن رفعه وال دفعه كالحياة واملوت والليل والنهار وحاجة
الحي إىل الغذاء والهواء.
مهمتنا البناء عىل أرضية الواقع للتأصيل الكيل.
إن مجرد كشف من الجزئيات ليس مناسبا إلصدار حكم
عليها دون ربط بعضها ببعض ،من خالل دراسة أوجه
التشابه والتباين وملح الجذور املشرتكة لبناء كيل شبيه
بعملية االستقراء التي متثل أصال من األص��ول الثالثة
لالستنباط خارج داللة اللفظ ،وهي :االستدالل بالجزء
عىل الكل ،أو تصفح الجزيئ للوصول إىل كيل كام يقول
أبو حامد ،وذلك عكس القياس الشمويل الذي يكون فيه
االستدالل بالكيل األشهر عىل الجزيئ الخفي ،باإلضافة
إىل النوع الثالث وهو :االستدالل بجزيئ أظهر عىل جزيئ
أخفى  -حسب عبارة ابن رشد يف تلخيصه ألرسطو .

قال األخرضي يف السلم:
ِاالس ِت ْق َرا ِء ِع ْن َد ُه ْم ُع ِق ْل
َوإِ ْن ِب ُج ْزئيِ ٍّ َعلىَ كُليِّ ْ ْاستُ ِدل...
فَذَا ب ْ
َو ْه�� َو ال ِ
اس امل َ ْن ِط ِق ْي...
َّ��ذ ْي قَ َّد ْمتُ ُه فَ َحقِّقِ
َو َعك ُْس ُه يُ ْد َعى ال ِقيَ ُ
لِ َجا ِمعٍ فَ��ذ ََاك تمَ ْ ِثيْ ٌل ُج ِع ْل
َو َحيْثُ ُج ْزئيِ ٌّ َعلىَ ُج ْزئيِ ْ ُح ِم ْل...
إننا هنا نستعمل كل تلك الطرائق ونسلك كل السبل واملسالك يف اتجاهني :اتجاه يتعلق
باستكشاف الواقع ،وبامتداده املستقبيل من خالل التوقع .أما االتجاه الثاين فهو استنطاق
النصوص والقواعد وعمل الخلفاء والفقهاء وتعاملهم مع املعاين واملقاصد.
أماالتوقعفهو:مصدرتوقعاليشء،وتف َّعلتدلعىلالتكلفكتش َّجعوتصرب،قاليفزياداتالالمية:
كرر تجـر ْع ُمطيـال شرُ ْ بَ َـك العسـال
بها تكلف وجانب واتخذ وبها
والعرب تقول“ :استوقع اليشء وتوقعه” انتظر وقوعه ،ويف األساس :ارتقب وقوعه .وباملعنى
الحديث :هو انتظار وترقُّب فيه نو ٌع من التظني والتوهم الذي تحمله كلمة التوقع.
وتارة يكون افرتاضا كام يف حديث حذيفة ،فعن حذيفة بن اليامن ريض الله عنهام قال:
كان الناس يسألون رسول الله  عن الخري ،وكنت أسأله عن الرش مخافة أن يدركني،
رسول الله إنا كنا يف جاهلية ورش ،فجاءنا الله بهذا الخري ،فهل بعد هذا الخري
فقلت :يا ُ
رش؟ قال :نعم فقلت :هل بعد ذلك الرش من خري؟ قال :نعم وفيه َد َخن .قلت :وما َد َخ ُنه؟
قال :قوم يست ُّنون بغري س َّنتي ويهدون بغري هديي ،تعرف منهم وتُنكر .فقلت :هل بعد
ذلك الخري من رش؟ قال :نعم دعاة عىل أبواب جهنم ،من أجابهم إليها قذفوه فيها ،فقلت:
رسول الله
يا رسول الله ِصفهم لنا ،فقال :نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا .قلت :يا ُ
فام ترى إن أدركني ذلك؟ قال :تلزم جامعة املسلمني وإمامهم .فقلت :فإن مل تكن لهم
جامعة وال إمام؟ قال :فاعتزِل تلك الفرق كلها ،ولو أ ْن تعض عىل أصل شجرة حتى يُدركك
املوت وأنت عىل ذلك” .متفق عليه.
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الغزايل إلجام العوام عن علم الكالم

وحذيفة هنا يفرتض واملصطفى  يجيبه وكأنه يصدقه
يف افرتاضه حالة كهذه.
وتارة يكون ،التوقع له عالقة سببية بترصفات املكلفني،
فيبني املفتي فتواه عىل ما يحقِّق مصلحة أو يدرأ
مفسدة يف املستقبل ،فحيثيات الحكم أو علته كامنة يف
توقُّع ما يحدث يف املستقبل؛ أن لو ترك األمر عىل أصل
اإلباحة أو الحظر  .وهذا أصل الذرائع والنظر يف املئاالت.
وقد يكون التوقُّع افرتاضيا أو افرتاضا ملسائل غري واقعة ،وقد
ال تكون متوقعة قريبا إلصدار أحكام اجتهادية فيها  .وهذا
النوع كرهه بعض العلامء كاملك عندما سئل“ :إن وقع كذا”
فقال للسائل :هذه سلسلة بنت سليسلة ،اذهب إىل العراق.
يقول اإلمام الغزايل عن الصحابة :إنهم يف مسائل الفرائض ما
اقترصوا عىل بيان حكم الوقائع ،بل وضعوا املسائل وفرضوا
فيها ما تنقيض الدهور وال يقع مثله؛ ألن ذلك مام أمكن
وقوعه فصفوا علمه ورتبوه قبل وقوعه ؛ إذ علموا أنه ال
رضر يف الخوض فيه ،ويف بيان حكم الواقعة قبل وقوعها.93
ولهذا نجد الفقهاء افرتضوا كافرتاض مالك أن تكون الجلود
نقودا ،وكره أن تباع بالذهب والفضة نظرةً .وافرتاضهم طريان
وفصل فيه القرايف؛ فلو
الويل من املرشق إىل املغرب والعكسَّ ،
طار الويل من املرشق إىل املغرب بعد الزوال وكان قد صىل
الظهر وأدركه الزوال يف الوقت الذي طار إليه فال يعيد .
وق��د أصبح اليوم ال��ط�يران متاحا للويل وغ�ير للويل .

وقبل أربعة أشهر صليت الظهر والعرص يف جدة ألصل إىل واشنطن بعد ساعات يف وقتهام
فلم أصل شيئا ألنهم أراحونا من االجتهاد.
وقد افرتض إمام الحرمني خلو الزمان من حملة العلم ،فأجاز بيعاً مل يحرتم فيه إال ركن
الرتايض ،معرضا عن املفسدات التي منها الربا والغرر والجهالة  .وجملة أخرى من املسائل
يف كتابه “الغيايث” ،ويل وقفة هنا أشار إليها املرحوم الدكتور /عبد العظيم الديب يف
كون هذا الرأي منوطاً بخلو الزمان واملكان من أهل العلم أم أنه رأي من إمام الحرمني؟
وافرتض ابن القيم خلو املكان من العدول ،وقبل شهادة الفاسق ،وشهادة املرأة مستقلة
ومنفردة يف كل القضايا.
التوقع الذي يسمى الرتقب عند املقري والزقاق وغريهام.
وقد بنوا عليه قاعدة املرتقبات التي هي أصل لقاعدة التقدير واالنعطاف ،وتقابلها قاعدة
الظهور واالنكشاف ،أو ما يسميه القانونيون األثر الرجعي .وحقيقة األوىل :توقع أفىض
إىل واقع ،فثبت الحكم بالواقع مستندا إىل التوقع ،فهل يثبت الحكم بأثر رجعي من
تاريخ التوقع (الرتقب) لقيام سببه أو ال يثبت الحكم إال من تاريخ الوقوع؟ أما عكسها
“حق” اتَّصل به صاح ُبه فانكشف زيفه.
فهو عبارة :عن واقع مزيَّف ترت ََّب عليه حك ٌم ٌّ
وقاعدة املرتقبات :هي نوع من التوقع املرتدد إذا تحقق هل تثبت أحكامه يوم التوقع
باعتباره ابتدا ًء السبب؟ أم ال تثبت أحكامه إال يوم الوقوع ألن مجرد التوقع كالعدم الذي
ال يثبت حكام؟ وهنا نرى تنازعا وتجاذبا بني التوقع والوقوع:
يومئذ أم قهقرى إذا ً رجع
وهل يُراعى مرتقب وقع
وعكسها الظهور واالنكشاف وهو :حكم بني عىل واقع مزيف يظهر بطالنه؛ كاملرأة تأخذ
نفقة لحمل فيظهر ريحاً ،فرت ُّد النفقة .يقول املازري حرضت مجلس الشيخ أيب الحسن
اللخمي رحمه الله وقد استفتاه القايض يف امرأة دعت زوجها للدخول فدافعها منكرا أصل
النكاح ،ثم أثبتت النكاح ،فهل لها النفقة؟
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فأجاب :إذا كان يرجع إىل شبهة فال نفقة لها ،وإال فهو مبنزلة الغاصب فلها حقها.
وقد أصلوا كذلك للتوقع الزائف يصدر القايض عىل أساسه حكامً ،وبكسب املحكوم له
به حقاً ثم يكذبه الواقع ،فهل يثبت الحق املكتسب بناء عىل التوقع؟ أم يرد بناء عىل
الواقع؟ وذلك كمن حكم له بالتعويض عن زرعه الذي أفسدته املاشية ثم ينبت الزرع.
قال الزقاق:
وإن جرى الحكم عىل ما يوجب توقعـا هل بالوقـوع يذهب
فالحاصل :أن التوقع له موقع كبري يف الفقه ،ويجب أن نتعامل بالوسائل الحديثة إلدراك
حقائق األشياء.
وفقه املآل إمنا هو توقع ،وعبارة عن توازن ،لكنه توازن بني حارض وبني مستقبل ،هذا الذي
نسميه فقه املئال ،والفقيه عليه أن يعتمد عىل األدوات التي بإمكانها أن تكتشف هذا املستقبل.
وعليه أن يعرف الواقع حتى يعرف املتوقع؛ ألن املتوقع هو يف حقيقته مآل للواقع يف
أحد توجهاته؛ ألن الذريعة عبارة عن وسيلة يتوسل بها إىل يشء ،أو يتوصل بها إىل يشء.
وأهم ما يف الذرائع هو عنرص اإلفضاء ،فإذا أفضت الوسيلة قطعا ،فال يختلف الفقهاء يف اعتبارها
الشافعي وهو الذي ال ُ
يقول بالذرائع
يختلف
املتوسل إليه ،فهنا ُ
إذا كانت الوسيلة غالباً تؤ ِّدي إىل َّ
ُّ
مع مالك وأحمد وهام يقوالن بها ،وإذا كان ذلك أكرثيا فاملك يقول بالذرائع يف األكرثية وبنى
عليه -كام يقول بعضهم -ألف مسألة يف بيوع اآلجال “ومنع للتهمة ما كرث قصده”-.خليل-
ولكن القضية هي قضية ضبط ،أن نضبط النصوص الجزئية والقواعد الكلية ،وأن نعرف
الواقع بكل تضاريسه ومتوقعاته حتى نطبق عليه حكام متوازنا ال هو باملتحلل وال هو
أيضاً باملتشدد املتزمت املتقوقع ،وكان بني ذلك قواما.
ولكن ما هو نوع الواقع ،الذي يبحث عنه الفقيه؟ ولماذا يبحث؟
إنه الواقع الذي يحقق العالقة بني األحكام وبني الوجود املشخص ،لتكون كينونتها حاقة فيه ،أي
ثابتة ثبوتاً حقيقيا يتيح تنزيل خطاب الشارع عىل هذا الوجود سواء كان جزئيا أو كليا ،فرديا أو
جامعيا ،وذلك يفرتض مراحل تبدأ من ثبوت حكم موصوف لتنزيله عىل واقع مشخص معروف.
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فالواقع املطلوب فقهه هو الواقع املحكوم فيه واملحكوم
عليه؛ ألن املحكوم به هو ما سامه ابن القيم “الواجب يف
الواقع” ،وهذا هو الحكم الرشعي الباحث عن محل مشخص.
وألن املحكوم فيه أو عليه سواء كان ذاتاً أو صفة أو نسبة،
جنساً أو نوعاً ،كالً أو جزءا ً ،فعالً أ ْو انفعاالً ،له حمولة من
املعنى هي التي تجعله قابال لحكم ما ،تلك الحمولة هي
الواقع الذي يبحث عنه الفقيه 94والتي تسمى يف الغالب
علة أو سبباً ،وقد تكون مانعاً أو رشطاً ،وقد تكون حاالً
أو معنى مؤثرا ً كاملعنى الذي يجتال الجزئية عن قياسها
يف االستحسان كام يقول ابن رشد عن أصبغ :قال ابن
رشد يف سامع أصبغ من كتاب االسترباء .االستحسان الذي
يكرث استعامله حتى يكون أغلب من القياس هو أن يكون
طرد القياس يؤدي إىل غلو يف الحكم ومبالغة فيه ،فيعدل
عنه يف بعض املواضع ملعنى يؤثر يف الحكم ،فيختص به
ذلك املوضع ،والحكم بغلبة الظن أصل يف األحكام ،ومن
االستحسان مراعاة الخالف وهو أصل يف املذهب ،ومن ذلك
قولهم يف النكاح املختلف يف فساده إنه يفسخ بطالق ،وفيه
املرياث .وهذا املعنى أكرث من أن يحرص .وأما العدول عن
مقتىض القياس يف موضع من مواضع ،استحسانا ملعنى ال
تأثري له يف الحكم ،فهو مام ال يجوز باإلجامع؛ ألنه من الحكم
بالهوى املحرم بنص التنزيل قال تعاىل {يَا َدا ُو ُد إِنَّا َج َعلْ َن َاك
َخلِي َف ًة فيِ الأْ َ ْر ِض فَا ْح ُك ْم بَينْ َ ال َّن ِ
اس بِالْ َح ِّق َوال تَتَّ ِبعِ الْ َه َوى}.95

94

95

عىل الفقيه أن يطلع يف كل نازلة عىل ما
أصدرته املراكز املعنية وياليته هو نفسه
كان يجتهد ضمن فريق من الفقهاء؛ لدقة
املعارف وتشعب التخصصات؛ ال نطلب
من الفقيه ما يطلبه أوجست كونت من
الباحث :أن يستحرض عنارص البحث
أي أن يبدأ بجمع الحقائق واملالحظات
واملشاهدات ،ويحاول أن يرجع العنارص
املعقدة إىل عنارص بسيطة أولية بحيث
يستطيع أن يدرسها دراسة علمية وصفية
تحليلية .ويتطلب هذا املنهج أيضا
أن يقف الباحث عىل تطور الظاهرة
واختالفها باختالف الشعوب واألزمنة،
وأن يقارن حاالتها املختلفة وأشكالها
املتباينة يف كل زمان ومكان ليسهل عليه
استنباط القوانني التي تحكم تطورها.
ويتطلب هذا املنهج فوق ذلك أن يقف
الباحث عىل الوظائف التي تؤديها
الظاهرة وعىل العالقات التي تربطها
مبا عداها من الظواهر األخرى .وهذه
الخطوات وما إليها تساعده كثريا يف
مرحلة كشف القوانني التي تخضع لها
الظواهر يف نشأتها وتطورها والوظيفة
االجتامعية التي تحققها (.مصطفى
الخشاب :أوجست كونت ص )64

حاشية البناين
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وهكذا يكون هذا الواقع مفتاحاً لتعامل الفقيه مع األشياء واألشخاص ،فالذي يقول عن
النقود الورقية “إنها ربوية” فهو يبحث عن واقع معني هو الثمنية مثال .وعن التني أو
املوز إنه ربوي ،فهو يبحث عن الطعمية أو االقتيات واالدخار  .وهو بحث يف األوىل عن
الوظيفة ،ويف الثانية عن الطبيعة.
وليقبل شهادة شخص يف حق ،فهو يبحث عن صفة خلقية ليست محسوسة وال
ملموسة لكنها قد تكون محدوسة .وقبول الشهادة بالنسبة لدرجة تحقيق العدالة،
مرتبط بعوامل أخرى زمانية ومكانية ومجتمعية .فالعدالة يف زمان هي اجتناب
الكبائر والصغائر يف الغالب ،واملباحات املخلة باملروءات كاألكل يف األس��واق؛ ولكن
املتأخرين يف بعض األزمنة اكتفوا بالسالمة من جرحة الكذب .وكان اإلس�لام كافياً
لقبول الشهادة ،كام جاء يف الحديث ،فحقق العلامء املناط بناء عىل فساد الزمن
فاشرتطوا العدالة ،إال أنهم حققوه مرة أخرى لقبول شهادة غري العدل بناء عىل التعذر.
ولو كان الواقع محل الحكم هو سالمة عقد من الغرر أو التياثه به؛ فإن البحث هنا
عن معنى مشكك ال يستوي يف أحواله وال يف محاله ،فالتأثري يف العقد يفتقر إىل درجة
يجتهد فيها ،وكذلك مفهوم املصالح واملفاسد ،وكذلك أحوال املجتمعات ،وبذلك يتضح
إلحاح العالمة ابن القيم عىل فهم الواقع وفقهه واستنباطه ألنه غامض يف بعض جوانبه.
وقد ال يجب أن يجاب عن األسئلة املفاتيح كلها إلدراك الواقع الذي يبحث عنه الفقيه؛
بل قد يعترب بعضها طرديا ،لكن بعضها أحيانا قد يسعفه من طرف خفي ،فبعض الفاكهة
عند من يعلل باالقتيات واالدخار ،فإنه ال بد أ ْن يُسأل الفقيه فيه نفسه بـ“أين”؟ أي،
يف أي مكان يدخر؟ ويسأل بـ“متى” كان ذلك؟ ولذلك اهتموا بهذه الجزئية لتغيري
يخصصون
حكم الرباءة األصلية يف التني إللحاقه بالرب والشعري .ويقول األحناف و ُه ْم ِّ
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النص بالتعامل :إن من رشط ذلك أن يكون التعامل يف كل األقطار كاالستصناع.
َّ
ولهذا فعىل الفقيه إلدراك الواقع بخفاياه وخباياه أن يستحرض األسئلة املفاتيح:
ماذا وملاذا وأين ومتى وكيف؟
فاألول عن املاهية ،والثاين عن العلة والسبب ،والثالث عن املكان ،والرابع عن الزمان،
والخامس عن الحال والخرب .ولو أنه سيذود بعضها عن حياض الحكم ،ويطرده عن مائدة
الدليل؛ ليكون وصفاً طردياً.
واملطلوب هو معرفة الواقع بكل تفاصيله ،وليس الواقع مبعنى اللحظة الحارضة،
لكنه الواقع الذي يعني املايض الذي أفرز الحارض وأسس له وال��ذي بدون تصوره
ال ميكن تصور ح��ارض هو ام��ت��داد له وحلقة من سلسلة أح��داث��ه واحداثياته .
غري أن كل ذلك لن يكون كافياً دون استرشاف مستقبل تتوجه إليه تداعيات الحياة
وتفاعالت املجتمعات؛ وذلك ما سميناه بالتوقع.
بذلك تكتمل الصورة التي متثل كيل الواقع .واملثال املتخيل هو مثال من يقف عىل وسط
نهر يتأمل جريانه وقوة اندفاعه أو سالسة انسيابه ،لكنه ليعرف األسباب يحتاج إىل العودة،
وأن يرتد عىل آثاره قصصاً ليشاهد منابع النهر ،ويركض إىل األمام لريى مصبه ومنتهاه.
وهكذا فإن األحكام الرشعية ترنو إىل املايض استصحابا ،وتنظر إىل الحارض استصالحا،
وترقب املستقبل واملئاالت سدا للذرائع “حامية”.
يرضب أبو حامد مثالً لشخصني يستفتيان يف مسألة واحدة ،وعىل الفقيه أن يجيب بجوابني
مختلفني تبعاً لتصور كل واحد منهام ،هي مسألة ركوب البحر ،فأحدهام يرى أن ركوب
البحر يُهلكه ،واآلخر يرى أنه ال يرضه .فيفتى األول باملنع ،واآلخر بالجواز .فامذا عن املجتمع؟
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وسائل تحقيق المناط:
فإذاكانالحكميعرفمنخاللالنصوصالرشعيةومايستنبطمنها،فإ ّنالواقعبحاجةإىلمعرفات
وهياملوازينالخمسةعندأيبحامدالغزايل،وقدجعلهامعياراللتحققمنالواقعاملؤثريفاألحكام:
وميكن تسميتها مبسالك التحقيق ،وهي:
اللغوية ،والعرفية ،والحسية ،والعقلية ،والطبيعية-.وقد تقدم نصه-
وميكن أن نضيف إليها ميزان املصالح واملفاسد ،والنظر يف املئاالت ،واعتبار الحاجات يف
إباحة املمنوعات كاعتبار الرضورات يف إباحة املحظورات ،كام يقول ابن العريب.
إن هذه املسالك ترشح الواقع وتفرسه مبنزلة القول الشارح عند املناطقة.
وإذا اعتربنا املصالح واملفاسد من حيث إدراكها بالعقل داخلة يف العقلية ،واعتربنا االكتشافات
العلمية راجعة إىل الطبيعية وهي العلوم الطبية أو طبيعة األشياء ،كان هذا امليزان حاوياً
بل حارصا ً ألدوات تحقيق املناط.
ُ
فاملثال بالربويات يف املطعومات جنساً ون��وع��اً ،إمن��ا ك��ان طعاماً لغة تحقق
فيه مناط الربا عند املعلل بالطعمية -ك�ما يقول ال��غ��زايل -وم��ا ك��ان مت��را لغة،
ي��ك��ون ن��وع��اً واح���دا ،ال ي��ج��وز بيعه يف مثله تفاضال ،ك�ما ي��ق��ول اب��ن ق��دام��ة.
وبالحس والطبيعة معا كمشاهدة العالمات البيولوجية الفاصلة بني الصغر
املانع للزوم أوام��ر ال�شرع والتي أش��ار إليها الشارع بقوله :والصغري حتى يحتلم.
ذلك البلوغ املشار إليه بالحديث السابق ،وبقوله تعاىلَ ﴿ :وإِذَا بَلَ َغ األَطْف َُال ِمن ُك ُم الْ ُحلُ َم﴾ .
ُ
محقق للمناط يف حالة سيولة اللفظ لعدم وجود حد من الوضع وتحديد من
والعرف
ٌ
الرشع .وهذا يف ألفاظ الشارع التي تركت مبهمة كاإلنفاق عىل الزوجات واألقارب ذوي
اإلمالق ،وكوصف الفقر املوجب للزكاة.
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وكذلك فإن العرف اللغوي يف بيئة نزول الوحي قد يكون تحقيقاً للمناط يف حالة وضوح
املعنى ،وذلك لقرص اللفظ عىل بعض أفراده،كام يراه أبو حنيفة يف حمل حديث “الطعام
بالطعام” عىل الرب خاصة؛ ألن ذلك االستعامل العريف لقريش.
وقد قرر األصوليون أن العرف من قواعد تحقيق املناط ،فالعرف برشوطه وضوابطه ال
الص ُدقات ،ومثن
يصلح فقط مناطاً يف مسائل النفقات بني األزواج واألقارب ،ومهر املثل يف َ
املثل يف اختالف الباعة؛ بل هو مؤطر يف األخالق والطباع املستحسنة واملستهجنة عند
األقوام ،ويف القضايا االجتامعية .وقد وردت أحاديث نبوية تشري إىل ذلك “إن األنصار يحبون
اللهو” “إنهم بنوا أرفدة”؛  -وهام حديثان صحيحان -ولهذا التفت إليه الفقهاء يف والية
النكاح ،ورأى األحناف يف املرأة الربزة تزيك الشهود ،والعاملة تكشف عن عضديها ،وجواز
كشف سوق نساء البادية عند عياض ،وتعاملوا مع العرف بشقيه القويل والعميل؛ لكنهم
يل؟ فالعرف كام هو وسيلة كشف
نظروا إليه بنظر جزيئ ،فهل ميكن أن ينظر إليه بنظر ك ّ
للواقع فإنه قد يكون وسيلة ترشيع للواقع أي أن يلبسه صبغة الرشعية ليكون مقبوال.
مام قد يوعز بأهمية دراسة مقارنة بعلم االجتامع.
إن هذه الوسائل “املعرفات” ليست عىل وزان واحد ،وال ح ٍّد متحد يف مرونة التناول
ودرجة املعلومية وحصول العلم وسهولة اإلدراك:
رضب من املعاناة،
فمنها :ما تسميته تحقيقاً للمناط فيه نوع من التجوز ؛ ألن
َ
التحقيق ٌ
الحس ووسيلتُه الذوق أو اللمس كتغري
وال َ
عنت يف إدراك املحسوسات ،فام كان مسلكُه ُّ
املاء ،وكمسألة النبيذ الذي ذهب ثلثاه بالطبخ ،والذي قال فيه عمر ريض الله تعاىل عنه
“ذهب شيطانه” ،ال يحتاج إىل تع ُّمل.
ومنها :ما يحتاج معرفة اللغة كمدلوالت األلفاظ.
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96

والكرس لغة ذكرها املربد يف كامله ومل
تذكر معاجم اللغة إال ضم أوله.

ومنها :ما يحتاج إىل تجربة وخربة كام يف قضايا األعراف
والعوائد بني أن تكون عامة أو خاصة ،أو العرف القويل يف
كنايات الطالق واألميان ،والعرف العميل يف املعاطاة يف التجارة.
أما املسالك العقلية يف قياس درجات املصالح واملفاسد
املؤثرة يف العقود ِ
بالحرمة 96أو الحلية ،وقياس الحاجات
املن َّزلة منزلة الرضورات إلباحة املحظورات؛ فهذا النوع
من مسالك تحقيق املناط مسلكه عسري ،ومرسبه
دقيق يف الفهم ،ال يدركه كل متعاط ولو كان فقيهاً يف
األحكام الرشعية ،ما مل يكن كأيب حنيفة مامرساً للتجارة.
ولهذا أحيط هذا النوع بوسائل ضبط تجلت يف عالقته بتنقيح
املناط وتخريجه وبدليل االستحسان ودليل االستصالح ودليل
الذرائع ،إذ هي يف حقيقتها ترجع يف أغلب فروعها إىل تحقيق
املناط؛ إال أن لكل واحد منها مميزات هي يف حقيقتها ضابطة.
وهذا يفيض إىل سؤال ملعرفة من يحقق املناط؟
فمن يحقق المناط ؟
فإذا كان تحقيق املناط ال يختص باملجتهد املطلق ،وليس
كأخويه :تخريج املناط وتنقيح املناط الرتباطهام بتصور
العلة ثبوتاً يف األصل وإثباتا يف الفرع ،وأما هو فعالقته
بالتصديق وهو بالرضورة النظر يف تعيني املحل  -حسب
عبارة الشاطبي -لتنزيل الحكم عليه.
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فالعلة قامئة ،والحكم جاهز ،لكنه معلق حتى يتعني محل قابل .وبتحقيق املناط يتعني
املحل ويتبني القبول ،وهذا يعني أن وظيفة تحقيق املناط هي اإلش��ارة إىل الفرع.
ولهذا كان خطاب الوضع باملرصاد لخطاب التكليف ليقيد إطالقه ويخصص عمومه.
فقيام األسباب ال يكفي دون انتفاء املوانع ،واملعادلة هي وجود السبب وعدم املانع،
ولن تنتج صحة أو إجزا ًء دون توفري رشوط ،سواء كانت للوجوب مراعية لألسباب إيجاباً
وللموانع سلباً أو رشوط أداء وصحة ،أو مع قيام السبب ،فال بد من تحقيق املناط
للتدقيق يف ثبوت التالزم طردا وعكساً ،إذ العالقة بني العلة واملعلوالت يف الرشعيات غري
ثابتة التالزم إال مبقدار ،فاللزوم الرشعي ليس كاللزوم العقيل ،فقد يبطل األصل ويثبت
الفرع؛ كثبوت اإلرث دون ثبوت النسب”.وعدل يحلف معه ويرث وال نسب” خليل.
والرخصة مبعناها االصطالحي تثبت تجاوزا عن النهي ،وإعفاء من الطلب ،وعلة
التحريم قامئة ،ومقتىض الوجوب ماثل ،فلوال ذلك ما صح صوم املريض وال املسافر.
ولكن األسباب واملوانع منها الخفي ،ومنها الجيل ،ومنها الظاهر ،ومنها الغائر.
ولقد أج��اب الشاطبي عن س��ؤال :من يحقق املناط؟ بأنه العامل الرباين العاقل
الحكيم الذي ينظر يف كل حالة .والظاهر أنه هنا يشري إىل تحقيق املناط الخاص،
ال��ذي ميكن أن نضعه يف دائ��رة اإلحسان ،وال��ذي هو “مسحة ملك” وعلم أورثه
تقى ون��ور ،وبصفة خاصة هو تعامل مشايخ الرتبية يف تسليك املريدين وتهذيب
املنتسبني .وال��ذي يراقب مداخل الشيطان لتجنيب املتلقي ما يعرضه لغوائلها.
إال أن ما يتعلق ببيان الواقع لتحقيق املناط ،فقد قرر الشاطبي نفسه بأنه متاح ألصحاب
الصنائع والعوام وليس حكرا عىل الفقيه .
ولإلجابة عىل هذا السؤال :من يحقق املناط؟ ينبغي أن نقرر أوالً أن خطاب الشارع
مستويات ومراتب ،فمنه ما هو موجه إىل الفرد يف خاصة نفسه “استفت قلبك ولو
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يش
أفتوك”؛ كام وجه الشاطبي يف “االعتصام” هذا الحديث ،قال تعاىلَ ]:ذلِك لِ َم ْن َخ َ
الْ َع َنت ِمن ُك ْم[ فمن خاف املشقة أو الوقوع يف الفاحشة إذا مل يتزوج األمة ،فهو صاحب
القضية ،والخطاب موجه إليه ،فهو الذي يحقق املناط بتقدير حالته التي هو أعلم بها.
وقد يكون الخطاب موجها إىل الجامعة ،لكنه يقصد به الفرد ]فَ ِإ ْن ِخ ْفتُ ْم أَالَّ ت َ ْع ِدلُوا ْ فَ َو ِ
اح َد ًة
[فمن يحقق املناط هو الذي يريد أن يتزوج أكرث من واحدة .كام أنه بإمكان الجامعة ممثلة
يف الجهات الوالئية إذا الحظت حيفاً أو تحققت من مفسدة غري مرجوحة أن تحقق املناط.
لكن الخطاب قد يكون موجهاً إىل الجهة الوالئية ممثلة يف القضاة ] َوإِ ْن ِخ ْفتُ ْم ِشق َ
َاق
بَ ْي ِن ِهماَ فَابْ َعثُوا َح َكماً ِم ْن أَ ْهلِ ِه َو َح َكماً ِم ْن أَ ْهلِ َها[ فبعث الحكمني يرجع إىل الجهة
الوالئية ،فالجهة الوالئية هي التي تحقق املناط دون غريها؛ ألن األمر معقد ،وقد
تكون فيه أسباب خفية تفتقر إىل تدقيق لتنزيل حكم الفراق أو ترتيب شمل الوفاق.
إال أن الخطاب قد يكون موجهاً للسلطان األكرب ]وإِ َّما ت َخافَ َّن ِم ْن قَ ْو ٍم ِخ َيانَ ًة فَانْ ِب ْذ إِلَ ْي ِه ْم
َعلىَ َس َوا ٍء[ فالذي ينبذ العهود ويعلن الحروب ويوقع الهدنة والسالم ويصدر حكامً بناء
عىل التوقع املشار إليه بـــ”تخافن”؛ ألن الخوف هو توقع مكروه يف املستقبل فالذي يحقق
املناط لألمة هنا هو الجهة السلطانية التي تستوعب األسباب والدوافع الخفية واملوانع
والرشوط الغامضة ،فتحقيق املناط ال يتعلق باألفراد؛ ولهذا طلب بنو إرسائيل من نبيهم
عندما كتب عليهم القتال -أن يعني ملكاً ألنه بدون سلطان امللك تكون الحروب فوىض]إِ ْذقَالُوا لِ َنب ٍِّي لَ ُه ُم ابْ َعثْ لَ َنا َملِكًا نُقَاتِ ْل فيِ َسبِيلِ اللَّ ِه[ ألن نبيهم مل يكن ميارس وظائف امللك.
وهنا أيضا توجد مشكلة قيام بعض الطوائف مبامرسة العنف الجسدي يف تغيري ما
تعتربه منكرا ،غري ملتزمة بالضوابط الرشعية وال بتحقيق املناط ،إذ أن تغري املنكر كام
يقول ابن القيم :فإنكار املنكر أربع درجات :األوىل أن يزول ويخلفه ضده ،والثانية:
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أن يقل وإن مل يزل بجملته ،الثالثة :أن يخلفه ما هو مثله،
الرابعة :أن يخلفه ما هو رش منه ،فالدرجتان األوليان
مرشوعتان ،والثالثة موضع اجتهاد ،والرابعة محرمة.97
وهكذا فإن جهة تحقيق املناط تختلف باختالف الجهات
املقصودة بالخطاب ،فيقول إمام الحرمني يف “الغيايث”
–وهو يتحدث عن الحدود -إنها ال يتوالها إال الخليفة أو
نائبه ،لكنه ال خرية له يف تركها أو انزالها.
وأما التعازير فإنها كام يقول الشافعي طبقاً إلمام الحرمني-
موكولة إىل تقدير اإلمام أو نائبه ،فلو شاء أنزلها ولو شاء
رفعها بناء عىل املصلحة.
فمن يحقق املناط هنا؟ بالتأكيد هو السلطان الذي ميكن
أن يكون لديه من األسباب الخفية ما ليس عند غريه.
ومعنى الخفاء هنا أن العامة قد ال يتوقعون النتائج التي
تتوقعها الجهة السلطانية مبا لديها من معلومات وتقارير،
فعمر عليه رض��وان الله عندما أوقف حد الرسقة عام
الرمادة ،كان يرى أن الشدة التي فيها الناس ال تتناسب
مع العقوبة ،فَ َدرأَ الحدود بالشبهات ،وكذلك عندما أوقف
نفي مرتكب الفاحشة ،كان يتوقع خروج املنفي عن اإلسالم
بالكلية ملشاهدته حالة من هذا النوع ،وملا منى لعلمه من
ذلك .وهذا ما أسميه باملوانع الخفية.
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وكذلك كل القضايا العامة لألمة إمنا يحقق املناط فيها الجهة الوالئية املختصة ،كإنزال
العقوبات ،وكفرض الرضائب ،ومصادرة األموال لقيام رضورات معينة أو حاجة تقتيض ذلك،
وقد قرر إمام الحرمني أن اإلمام له أن يفرض الرضائب عندما يصفر بيت املال ،وذلك ملواجهة
أعباء الدولة وبخاصة رواتب الجند الذين سامهم “املرتزقة” أي أنهم جنود محرتفون وليسوا
من املتطوعة .وقد شهد التاريخ اإلسالمي نزاعاً بني الفقهاء يف األندلس يف مسألة الرضائب
عىل املسلمني ،فأفتى به الشاطبي ،وخالفه شيخه أبو سعيد بن لب ،وأصل الجواز إلمام
الحرمني والغزايل لرضورات األمة .ومن طريف ما يدل عىل موقف بعض العلامء من الرضائب
رفض أهل املرية باألندلس لدفع املعونة ألمري املسلمني يوسف ابن تاشفني حتى يحلف
يف املسجد الجامع بحرضة العلامء بأن بيت املال ليس فيه يشء ليستوجب تلك املعونة.
إذ أن فروض الكفاية منها ما يقوم به األفراد كالصالة عىل الجنائز وطلب العلم الزائد عىل فرض
العني ،ومنها ما ال يقوم به إال اإلمام أو نابه ،كتعني الوالة ونصب القضاة ،وتطبيق األحكام الزجرية.
مجاالت تحقيق المناط وتوليد األحكام
يجب أن يحقق املناط يف كل املجاالت كاملجال السيايس “األحكام السلطانية”،
واملجال االقتصادي “املعامالت” ،واملجال االجتامعي – مجال العالقات الدولية.
ولعلنا نشري هنا إىل مسألة العقوبات الرشعية {الحدود} التي تعترب يف جو ثورات أفرزت
اليشء وضده ،وأبرزت التناقضات املجتمعية يف أجىل حقيقتها –وكلمة التناقض مبعناها
املنطقي تعني بأن الشيئني ال يجتمعان وال يرتفعان ،بينام يعني التضاد كونهام ال يجتمعان
لكنها قد يرتفعان ،فاألول أكرث داللة عىل الرصاع ألنه من تنازع البقاء-
وبناء عىل مبدإ تحقيق املناط الذي يجب أن يطلق من عقاله ويرسح يف مجاله ،فإن كثريا ً
من القضايا الفقهية سرتاجع عىل ضوء ناره.
يف هذه املجاالت نحتاج اليوم إىل نظر كيل يالحظ الواقع املستجد لرتكيب الدليل مع
تفاصيله وترتيب األحكام عىل مقتضياته.
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كام أ ّن واقع الحريات يف عامل أصبحت فيه السيادة شبه
ناقصة ،واملعاهدات واملواثيق الدولية شبه حاكمة،
ميثل واقعاً مؤثرا يف مسألة الحدود الرشعية وبخاصة يف
قضايا املعتقد وجرائم األخالق ومسألة التعددية الدينية.
إن حالة العوملة ال يبدو أنها حالة عابرة؛ بل هي حضور
لآلخر الذي هو يف ظاهره اختياري ويف حقيقته إجباري،
والدول الصغرية فيها ال تتمتع بسيادة كاملة مهام كان الوضع
القانوين لها .إنه واقع يؤثر يف النظم والقوانني ومدى مالءمتها
للنصوص الرشعية مجردة عن مقاصد التعليل وقواعد التنزيل.
ولهذافإنماقالهالشاطبييفتحقيقاملناطيفاألنواعواألشخاص
جدير بالتطبيق عىل األمم وعىل تقلبات الزمان واملكان،
فالزمان 98فيزيائياً مل يعد املتغري املطلق ،كام أن املكان مل يعد
الثابت املطلق ،ذلك عنوان آخر يصلح للتجديد يف علم الكالم.
وعندما يتحدث الشاطبي عن النظر يف املئاالت وكيف
تحرم الجائزات وتبيح املحظورات يشري إىل صعوبة
هذا املسلك بقوله :وهذا املجال صعب املورد للمجتهد؛
إال أنه عذب امل��ذاق محمود الغب جار عىل مقاصد
الرشيعة .وقد قدمنا أ ّن الذرائع واملئاالت تحقق املناط.
كل ما تقدم يدعونا بال تردد إىل الدعوة إىل التجديد يف
هذا املجال بإعادة صياغة وترتيب وتركيب وتقريب تنزيل
األحكام عىل الواقع واملتوقع.
إ َّن مسألة التنزيل وتحقيق املناط يف املسائل السلطانية
تحتاج إىل بيان ،وتفتقر إىل برهان ،ووجه ذلك أ َّن األحكام
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هل ميكن أن نقول :إن الزمن الفقهي
زمن الماريك؟ يقول فرانسوا راستيي :إذا
كانت العلوم الطبيعية راضية بالزمن
الدارويني للتطور ،فإن علوم الثقافة
تتحرك يف الزمن الالماريك lamarkien
املكون من التقاليد ومن القطائع .ثم
إن الزمن التقليدي ال يخضع ملقاييس
الزمن التاريخي ،ذلك أنه غري مطرد
وغري مرتابط وغري محدِّد ،ويرتك باب
املراجعات والتوقعات مفتوحاً ،ويقيم
تواصال بني املعارصين والقدامي ،بني
املقربني والغرباء .إن الهريمينوطيقا
والفيولوجيا متكنان من مقاربة هذا
الزمن الداخيل املرتبط بالعامل السيميايئ.
( فنون النص وعلومه ص)331
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الغيايث ص75

الثابتة بنص من الشارع بإطالق ال ميكن نسخها إال بنص
من الشارع -وال نسخ بعد انتقاله عليه الصالة والسالم إىل
الرفيق األعىل ،-إال أ ّن معظم مسائل اإلمامة عرية عن مسلك
القطع ،خلي ٌة عن مدارك اليقني ،99كام قال إمام الحرمني.
وكان الخلفاء الراشدون يحققون املناط تبعاً لظروف تغريت
وأحوال تطورت ،وأن الفقه يف الدين كان عاصامً من الفتنة
برهة من الزمن ،وكان مفهوم الطاعة حارضا ً يف األذهان؛
أخذا ً من األحاديث الواردة يف ذلك ،كحديث مسلم ”:ولو
رضب ظهرك وأخذ مالك”“ ،ولو عبدا ً حبشياً كـأن رأسه
زبيبة” .وحديث الصحيحني”:من رأى من أمريه ما يكره
فليصرب ،وال ينزعن يدا ً من طاعة” .وحديث :إال أن تروا كفرا
بواحا”- .و”تروا” هنا مبعنى تعلموا قال تعاىل{إِنَّ ُه ْم يَ َر ْونَ ُه
بَ ِعيدا ً َونَ َرا ُه قَرِيبا} فاألوىل مبعنى ظن والثانية مبعنى علم-.
ولهذا امتنع الكثري من الصحابة ممن أدرك زمن الحجاج من
الخروج كأنس بن مالك وعبدالله بن عمر ،وكبار التابعني
كالحسن البرصي الذي قال- :يف ثورة ابن األشعث ملا عرضوا
عليه الخروج -إ ّن الحجاج بالء بسبب الذنوب ،ودواؤه
االستغفار– .كام ذكره أبو عمر بن عبد الرب يف “التمهيد”-
فام الذي مييز األحكام السلطانية؟
لإلجابة عليه ،فلنقرر أ َّن القضايا الرشعية منها ما
(يتعلق باألشخاص الطبيعيني) ،ويسمى بفروض العني،
وعربوا عنه بأنه :ما تخص مصلحته الفاعل .و(ما يتعلق
باملجتمع) ويسمى بفروض الكفاية ،وع�بروا عنه بأنه:

ما مصلحته تحصل مبجرد وقوعه بغض النظر عمن قام به ،وه��ذا ينقسم إىل ما
يجوز لعامة الناس أن يقوموا به كالصالة عىل الجنائز ،وتعلم العلم الزائد عىل فرض
العني ،ومنها ما ال يجوز للعامة أن يقوموا به ،وهو األحكام السلطانية كإقامة الحدود
والتعزيرات ،وإعالن الحرب والسالم بني األمم ،ومختلف التدابري العائدة عىل املجتمع
بالفائدة؛ كنصب القضاة ،وتعيني املوظفني لجباية املال إذا وجد السلطان .يقول إمام
الحرمني :والتعزيرات آئلة إىل اإلمام ومن ينوب عنه .وقال الشافعي :إن شاء اإلمام عفا
عنها ،وإن شاء أقامها ،حسبام يراه من املصلحة -.هذا معنى كالمه فلرياجع يف الغيايث.-
ويقول عن الحدود :إن أمرها يرجع إىل اإلمام أيضا .ولكن من املقرر أن ليس له الخرية يف
إقامتها وعدمه.
مسألة الحدود أو ما أصبح يعرف بتطبيق الرشيعة:
غني عن القول أن املسلم عليه أ ْن يتابع الرشيعة ،وأن ال يعدل عنها وال يحيد ،إذا ثبتت
ورودا ً وداللة ،قال تعاىل{ث ُ َّم َج َعلْ َن َاك َعلىَ شرَ ِ ي َع ٍة من الأْ َ ْم ِر فَات َّ ِب ْع َها َولاَ تَتَّ ِب ْع أَ ْه َوا َء ال َِّذي َن
لاَ يَ ْعلَ ُمو َن} وقال تبارك وتعاىل جده { َوا ْح َذ ْر ُه ْم أَ ْن يَ ْف ِت ُن َوك َع ْن بَ ْع ِض َما أَنْ َز َل اللَّ ُه إِلَ ْي َك}.
ولكن كيف يكون االتباع؟ لإلجابة عليه ،فلنقل ما هي الرشيعة؟ مع طي األقوال واآلراء
الكثرية حول املفهوم لغة واصطالحا ،نقول :إنها اإلميان “االعتقاد” ،وإنها األحكام “العملية”.
دليل األول{ :شرَ َ َع لَ ُك ْم ِم َن الدِّينِ َما َو ىَّص ِب ِه نُو ًحا َوال َِّذي أَ ْو َح ْي َنا إِلَ ْي َك َو َما َو َّص ْي َنا ِب ِه
إِبْ َرا ِهي َم َو ُموسىَ َو ِعيسىَ أَ ْن أَ ِقي ُموا ال ِّدي َن َوال تَتَ َف َّرقُوا ِفي ِه كَبرُ َ َعلىَ الْ ُمشرْ ِكِ َني َما تَ ْد ُعو ُه ْم
إِلَ ْي ِه} والذي رشع هنا هو العقائد الجامعة.
ودليل الثاين{:لِك ٍُّل َج َعلْ َنا ِم ْن ُك ْم شرِ ْ َع ًة َو ِم ْن َها ًجا} فالرشعة الخاصة هي األحكام العملية؛
ولهذا فإ ّن املستوى األول يدخل يف دائرة اإلميان بكل ثابت ،وهو تصديق الرسول عليه
الصالة والسالم يف كل ما ثبت عنه ثبوتاً قطعياً بداللة قطعية– .ونعني بالثبوت القطعي
أن يكون قرآنا أو حديثاً متواترا ً ساملاً من معارض قوي ،ونعني بالداللة القطعية أن يكون
مفرسا عند الحنفية أو نصاً يف مصطلح الجمهور ال يقبل التأويل.
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أما املستوى الثاين :فهو األحكام العملية ،املحاطة بخطاب
الوضع أسباباًورشوطاًوموانع ،متفاعلة بأحكام التكليف .فهذه
ال ينشؤ عن عدم القيام بها خروج عن امللة إذا مل يقرتن بإنكار
أو جحد لقاطع كام عليه املحققون من علامء السلف والخلف.
ولهذا فإن تطبيق الحدود يدخل يف الدائرة الثانية ،إال إذا
خرجت من دائرة العمل إىل دائرة االعتقاد.
فكيف يحقق املناط يف هذه املسألة درءا للتكفري وإبعادا لشبح
الفتنة ،بل وتجنبا لإلثم؛ إذا صحت األعامل وصلحت النوايا.
إ ّن من أفضل من تناول هذا املوضوع ابن القيم يف “إعالم
املوقعني”تحتعنوان:اختالفالفتوىباختالفاملكانوالزمان،
فاملكان أرض العدو التي جعلها مناطاً لتأخري الحد أو تعطيله،
واستدل عليه بالسنة وعمل الصحابة واإلجامع والقياس.
أما السنة فحديث برس ابن أيب أرطاة“ :أن النبي  نهى
أن تقطع األيدي يف الغزو{ .رواه أبو داود وأحمد والدارمي}.
يقول ابن القيم :فهذا حد من حدود الله ،وقد نهى عن
إقامته يف الغزو خشية أن يرتتب عليه ما هو أبغض إىل
الله من تعطيله أو تأخريه من لحوق لصاحبه باملرشكني
حمية وغضبا ،كام قال عمر ،وأبو الدرداء وحذيفة وغريهم.
وقد نص أحمد ،وإسحاق واألوزاعي وغريهم من علامء اإلسالم
عىل أن الحدود ال تقام يف أرض العدو .وذكرها أبو القاسم الخرقي
يف مخترصه فقال :ال يقام الحد عىل مسلم يف أرض العدو.100
قلت :ويؤخذ من هذا أن اإلمام العدل الراعي مصالح الدنيا
والدين يف مقام التنزيل يجوز له أن يعلق الحد أو القصاص

إذا ترتبت عليها مفسدة أعظم كام فعل عمر ريض الله عنه عام الرمادة ،وقال يف غلامن
حاطب بن أيب بلتعة الذين رسقوا :لوال أنكم تجيعونهم ألقمت عليهم الحد .وغرم حاطباً
القيمة مضاعفة .كام أوقف نفي املحكوم عليه يف جرمية أخالقية ،خوفاً من التحاقه بدار
الكفر .وكام ذكرنا عن عيل يف مسألة القصاص ،وإلغاء سعد لعقوبة رشب الخمر عن أيب
محجن الثقفي.
وقد رأينا أن الخلفاء الراشدين حققوا املناط يف شتى الحقول ،من نظام الحكم إىل جباية
األموال ،إىل الحدود والدماء ،وذلك شاهد عىل اعتبار الزمان و”حال الوقت” -حسب عبارة
الشاطبي -وأحوال اإلنسان.
ونحن اليوم بحاجة إىل تحقيق مناط من الجهات املنوط بها الحكم :اإلمام –الرئيس -الربملان،
طبقا للجهات املخولة بعقد البيعة أو تعاقد التفويض االنتخايب ،فعليها أن تتحمل املسئولية.
وهذا ليس مجاملة ألحد وال نفاقاً ،ولكن تحقيقاً ملناط الواقع مبيزان املصالح مبراجعة العلل التي
أشري إليها يف اآلثار املذكورة عن الصحابة ،فعمر يقول :خوف أن يركبه الشيطان .وحذيفة يقول:
فيطمع فيكم عدوكم .وابن القيم يقول :مصلحة اإلسالم والخوف من لحوق املحدود باملرشكني.
وابن القيم يتحدث عن التعطيل أو التأخري ،والتعطيل مذهب أيب حنيفة ،والتأخري مذهب
اإلمام أحمد.
فام هي درجة القلق يف الكثري من البالد املسلمة ،وما هو استعداد األفراد لقبول إيقاع
العقوبة البدنية عليهم ،وكيف يتأثر والؤهم للدين؟
وهل أوضاع بعض بالد املسلمني متثل شبهة لدرء الحدود بالشبهات؟ بناء عىل تشوف
الشارع لدرئها ،كام يف الحديث الذي رواه الحاكم“ ،أدرءوا الحدود ما استطعتم” .وحديث
الذي قال يا رسول الله إين أصبت حدا ً فأقم ّيف كتاب الله قال :أليس قد صليت معنا؟
قال :نعم ،قال :فإن الله قد غفر لك ذنبك ،أو قال حدك .وأحاديث السرت عىل النفس
والسرت عىل الغري“ ،يَا َه َّز ُال لَ ْو كُ ْن َت َسترَ ْتَ ُه َعلَ ْي ِه ِبثَ ْوب َِك لَكَا َن َخيرْ ًا ل ََك ِمماَّ َص َن ْع َت”.
إ ّن وجوب إقامة الحدود يف الظروف االعتيادية ال غبار عليه ،واالعرتاف به واإلقرار بذلك
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يدخل يف دائرة اإلميان .وقد جاء يف الحديث”:إقامة حد بأرض خري ألهلها من مطر أربعني
ليلة” .إذا مل يؤد إىل منكر أكرب.
فاملطلوب تحقيق املناط.
مع اإلشارة إىل قاعدة “ال يسقط امليسور بسقوط املعسور” ،ودليلها {فَاتَّقُوا اللَّ َه َما
ْاستَطَ ْعتُ ْم} ومعنى ذلك عملياً:
 -1أ ْن ال يعرو املحل عن عقوبة؛ أل ّن الكيل العام هو العقوبة فال يرتك ما ميكن منه.
 -2أن يُسعى إىل تخليق املجتمع بوسائل الدعوة.
 -3أن تسعى األمة إىل استكامل القيم والقوة.
 -4الحوار الدائم مع الفئات الداخلية والخارجية.
إنها مسألة هامة عىل الجهات الوالئية أن تحقق املناط فيها ،وليس املفتي وال الفقيه الذي
ال صالحية له يف تحقيق املناط.
وهناك مسألة أخرى هي مسألة الرضائب لحاجة ميزانية الدولة ،إ ّن الباجي وغريه أفتوا أمري
املؤمنني يوسف بن تاشفني وأجازوا له أخذ أموال الناس ،باعتباره محققا للمناط .لكن علامء
املرية مع اعرتافهم أنه الجهة املحققة طلبوا منه ميينا زيادة يف التوثق ،فيام يسمى باملعونة.
إن تحقيق املناط يتدخل يف عدد ال يحىص من أحوال التكليف ،كام ميكن أن نراه يف
القوانني الوضعية يف مبدأ الظروف املخففة واملشددة يف عقوبة الجرمية ،وتشخيص ال ُجرم.
ولتوضيح العالقة بني تحقيق املناط والنصوص اآلمرة يجب أ ْن نوضح أ ّن النصوص عندما ترد
عامة يف الصيغة فعمومها يتوجه إىل أفراد العام ،إال أن عمومها لألحوال واألزمنة واألمكنة
ليس مطابقة عند بعض األصوليني ،وإمنا يدل عليها باللزوم عند ابن السبيك ووالده وابن

152

السمعاين ،وليست مدلوالً عليها باللزوم وال داخلة يف العموم ، ،بل العالقة بينهام عالقة
إطالق ،وهذا ما ذهب إليه القرايف.
قال يف املراقي:
والحال لألفراد واملكان
ويلزم العموم يف الزمان
وعمم التقي إذا ينايف
إطالقه يف تلك للقرايف
ومعنى اإلطالق أن العموم يف األفراد ال يلزم منه عموم األزمنة واألحوال واألمكنة ،فهو فيها
مطلق؛ ألنه ال صيغة له فيها.
صناعة المفاهيم بين النص والواقع.
نحتاج اليوم إىل نظر كيل يالحظ الواقع املستجد لرتكيب الدليل مع تفاصيله وترتيب
األحكام عىل مقتضياته.
إن مسألة صنع األداة التي هي هنا القاعدة أو املفهوم أو الكيل ،هو أهم وسيلة إلنتاج
فكر أو إصدار حكم يف قضايا الواقع وفروع الرشع والقانون وتفاريع الحياة وشعاب شئون
املجتمعات .ولهذا فإن بؤرة التجديد ومنبت أرومته إمنا تكون يف صنع هذه املفاهيم صياغة
مستقلة مبتكرة ومخرتعة ،أو مراجعة املفاهيم املعتمدة يف العلم املستهدف ،وهو هنا “علم
األصول والفروع” وما يتولد عنه من األحكام ،لتهذيبها وتشذيبها وعرضها من جديد عىل
أصولها من جهة وعىل النتائج من جهة أخرى ،مام قد يؤدي إىل تحويرها أو تغيريها أو تطويرها
أو تعديلها وتبديلها ،ذلك أن جل القضايا التي يتعامل معها الفقيه هي من نوع املجمالت.
والتعامل مع املجمالت من أدق القضايا التي شغلت األصوليني والفقهاء يف كل عرص ،وكذلك
العمومات “السيالة” املتمثلة يف كيل مشكك ،كالغرر والجهالة ،والقواعد املرنة كقاعدة:
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تنزيل الحاجات منزلة الرضورات عا َّمة أو خاصة- .كام يقول السيوطي وابن نجيم وغريهام
وأصله إلمام الحرمني -التي أوجدت اضطراباً وتجاذباً يف مناقشات وقرارات املجامع الفقهية.
وصعوبة تحقيق املناط فيها تكمن يف االفتقار إىل الضوابط اللغوية واألصولية –يراجع
ما كتبناه عن الحاجة والرضورة ومواضع افرتاقهام والتقائهام يف كتابنا “صناعة الفتوى”.
ذلك أن الكيل املشكك وهو الذي ال يستوي يف أحواله وال يف محاله ،كالحاجة مثال فهي عبارة
عن احتياج عن نقص أو شعور لنقص ،فهي أعم من الفقر؛ أل ّن الفقر والخصاصة هي نقص؛
لكنه نقص يتعلق بعنرص من العنارص الرضورية للحياة من ملبس أو مأكل أو مسكن ،ومع
ذلك فإنهم اختلفوا يف مفهوم الغنى الذي ينايف الفقر .يقول ابن رشد :وسبب اختالفهم :هل
رشعي قال :وجود ال ِّنصاب
َوي؟ فمن قال :مع ًنى
الغنى املان ُع هو مع ًنى
رشعي أَ ْم مع ًنى لُغ ٌّ
ٌّ
ٌّ
أقل ما ينطَلِ ُق عليه االسم ،فمن رأى أ َّن
ُغوي اعترب يف ذلك َّ
هو الغنى ،ومن قال :مع ًنى ل ٌّ
كل ٍ
كل ٍ
شخص جعل ح َّده هذا ،ومن
وقت ويف ِّ
أقل ما ينطَلِ ُق عليه االسم هو محدو ٌد يف ِّ
َّ
يختلف باختالف الحاالت والحاجات واألشخاص واألمكنة
رأى أنَّه غري محدو ٍد وأ َّن ذلك
ُ
واألزمنة وغري ذلك قال :هو غري محدو ٍد ،وأ َّن ذلك راج ٌع إىل االجتهاد{.بداية املجتهد}
قلت :واالجتهاد هنا هو بتحقيق املناط يف جوانبه املتعددة املعرفة والكاشفة ،واالختالف
يف األزمنة واألمكنة واألحوال هو الذي أدى إىل اختالف.
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حيث إن األجناس العامة ،واألنواع واألوصاف املعنوية عند ما تكون محققة للمناط،
ي��دق فهمها ،ويصعب نظمها ،ويصبح غالب الظن أغلب مناطها ،ويعرس عىل
املستنبط االستقاء من نباطها ،وذلك كاملصلحة ،والحاجة ،واملشقة ،والغرر ،والجهالة،
والذريعة ،واملئال ،فيكون األمر فيها بني حد أعىل معترب ،وحد أسفل عديم األثر،
ووسط محل تجاذب ،واآلراء فيه موضع تضارب؛ فيختلف الفقهاء ،ويفتقر إىل الخرباء،
سواء تعلق األمر مبدلول لفظ أو عموم معنى أو تحديد داللة ال حد لها من الرشع.
ولصياغة هذه املفاهيم لتنزيل األحكام عليها يف العرص الحارض ،فنحن بحاجة إىل
دمج الواقع كصنيع الفالسفة ،واستشهد بأحدهم ،وهو الفيلسوف الفرنيس جيل دولوز
إذ يقول :إن الفلسفة إذا مل تنب عىل إشكاالت الواقع تكون مجردة ،مام يفقد املفهوم
الفلسفي أهميته .ولهذا فهو يرى أن عىل الفيلسوف أن يبدع املفهوم Concept
فيام سامه «بخلق املفهوم» ولكن بناء عىل مشكلة من الواقع ،فعليه أن يبحث عن
املشكلة ليبني عليها املفهوم انطالقاً من الوجود القبيل للفكرة ،كام هي عند أفالطون.
فكيف نصوغ هذه املفاهيم؟ ذلك هو التحدي الذي تقتىض اإلجابة عليه مراجعة املدلول اللغوي
والرشعي ،وكذلك املقاصد والعلل املولدة لألحكام ،والواقع والبيئة التي هي مجال التنزيل.
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وكان أرسطو يظن أن العلة الغائية
هي أهم العلل املساعدة عىل الفهم
العلمي ،ثم من ناحية ثانية ألنها تفرس
لنا أنواع العلل األخرى وتختم بها عملية
التفسري كلها .إن مفهوم العلّة (السبب)
إذا كنا نفكر فيه كغاية (مثل أرسطو)
أو كحافز(مثل ديكارت) أو كعالقة
تبادلية(مثل هيوم) له تأثري أيضا يف
مشكلة الحقيقة.

الغاية :لها اعتباران :أولهام الفكر ويسمى الباعث ،ويُسمى
املبدأ ،والثاين :املنتهى ،ويُسمى الفائدة؛ ولهذا قالوا :مبدأ
العلم منتهى العمل.
فالباعث عىل إنشاء علم األصول هو :البحث والتوسل
إىل استنباط األحكام .والفائدة هي :الوصول إىل األحكام.
فبهذا التفسري للغاية ندرك أ ّن أصول الفقه وسيل ٌة الستنباط
األحكام ،وأ ّن وظيفته هو الوصول إىل األحكام بطرقٍ
منضبطة؛ ولهذا فيمكن أن نقول :إنه االستنباط واالنضباط.
فمعنى االستنباط استخراج حكم يف محل خفاء وغموض،
س��واء تعلق األم��ر ب��دالل��ة اللفظ أو معقول النص.
وباالنضباط الوصول إىل النتيجة طبقاً لقانون محدد.
وال مجال للتجديد يف الغاية.
وأل ّن كل م�شروع فكري إمن��ا ميكن إدراك��ه من خالل
البواعث العقلية 101التي أدت إىل صياغته .كام يقول بدوي.
وتوليد األحكام وضبط مسار فكر املولد بضوابط محددة،
سيظل باعث الباحث يف علم األصول ،والوصول إىل األحكام
هدفه ،ومنهام يرتكب السبب الغايئ.
أما الفاعل فهو املجدد أو املجتهد ،وقد أشار العلامء إىل
بعض الشيوخ لبلوغهم هذه الرتبة ،وأكرث من أشري إليهم
من الشافعية ،ومام ال يرقى إليه شك أ َّن اإلمام الشافعي
املطلبي كان مجددا ً ،وكانت رسالته برهاناً ووثيقة شهادة
التجديد له .وأ َّن األمام أبا الحسن األشعري مبا قدمه من

عطاء وأنفقه بسخاء يف علم
الكالم ميكن أ ْن يُعترب من
الرواد .ويأيت بعدهم القايض
أبو بكر بن الطيب الباقالين
وأبو املعايل الجويني وأبو
حامد الغزايل ،وهؤالء الثالثة
لعطائهم األصويل.102
هابرماس :فالفاعل يحقق
غايته أو يخلق رشوط
تحقيق حالة أو وضعية
مرتقبة ،وذل��ك باختياره
للوسائل التي قد توصله إىل
النجاح ،واستخدامها بطريقة
ناجعة يف وضعية معطاة
ما ،والعامل املركزي هنا
هو مرشوع العمل القائم
عىل أساس تأويل الوضعية
القامئة ،والهادف إىل تحقيق
غ��اي��ة معينة أو م�شروع
يسمح بالحسم بني مختلف
األفعال املتساوية اإلمكان.103

102

103

ال شك أن االلتزام بهذه القامئة سيقيص جل ًة من العلامء ،أصحاب مشاريع كبرية ،شاركوا
يف البناء املعريف لهذه األمة ،وكون املجدد هو من أبدع كل مرشوعه جعل جون سرتوك
وهو يعرف بفكر جاك الكان يف كتابه «البنيوية وما بعدها» يقول :املجدد الحق يتوقع
منه أ ْن يصنع كل يشء بنفسه ،لكننا إذا مضينا خلف فرضية كهذه فقد نشعر بحرج
إزاء مفكرين يقدمون أنفسهم لنا بفخر واعتزاز باعتبارهم قارئني شرُ احاً لألعامل الفكرية
الكربى الراهنة .لكن ما أكرث األدلة التي تشري إىل أ ّن التفكري الذي يجري يف ظل مفك ٍر
سابق يُثري اإلعجاب قد يكون تفكريا ً يتصف بقدر كبري من األصالة والقوة .فهذا أفلوطني
يقرأ أفالطون ،وهذا ابن ميمون يقرأ أرسطو ،وهذا ابن رشد يقرأ االثنني ،وماركس الشاب
يقرأ هيغل .ويحتاج تقدير األصالة يف أمثال هذه الحاالت إىل قدر من الجهد يفوق ما قد
كل مفكر الحق قد ال يُفهم إال إذا كنا ُمستعدين للعودة
نكون اعتدنا عليه :فام أنجزه ُ
إىل أعامل املفكر السابق ،ولتتبع كل التحوالت والتشوهات الخالقـة التي طرأت عليها
بالتفصيل .وبحث كهذا قد يكون بحثاً مثريا ً :فقد ينبهنا ال إىل طرق الوصول إىل األصالة التي
تغفل عنها مسلامتنا الحديثة فحسب ،بل أيضا إىل الدور الكبري الذي تؤديه إعادة التفكري
وإعادة الكتابة حتى يف أعامل أولئك الذين ال يعرتفون بسابقني ويقدمون أنفسهم وكأنهم
استثناءات لكل القواعد ماعدا تلك التي يستنونها هم أنفسهم(.ص)159

نقال عن «من النسق إىل الذات» لعمر املهيبل ص253
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وقد ادعى اإلمام السيوطي تلك الدرجة يف نظمه للمجددين عندما قال:
أتت وال يخلف ما الهادي وعـد
وه��ذه ع��ارشة املئني قد
لها وفضــل الله ليــس يجـحد
وقد رجـوت أنني املجـــدد
وألف كتابه “ال��رد عيل من أخلد إىل األرض وجهل أ َّن االجتهاد يف كل عرص فرض”
ادع��ى فيه االجتهاد املطلق مع اعرتافه بعدم االستقالل ،مفرقاً بني املصطلحني.
كل ه��ذا ي��دل عىل أن مفهوم التجديد عند السيوطي م��رادف ملفهوم االجتهاد.
ولكن الذي يظهر أن املجدد ال بد أن يكون قد قدم إبداعات ما -يف مجال من املجاالت-
اعرتف بها العلامء وأثنوا عليها ،كام دلت عليه أسامء أولئك النفر الذين نالوا جائزة التجديد.
إال أنه بعد القرن العارش الهجري سكت العلامء حتى عن مجرد الدعوى ومل يرتشح
الكثري منهم لتلك املكانة العليا .ويف العرص الحديث كانت الدعوى منصبة عىل
موضوع التجديد وليس عىل لقب املجدد وقد أرشنا إىل ضعف بعض تلك الدعاوي.
وقد يكون من املناسب أن يكون التجديد يف الرشيعة يف هذا العرص -عرص املؤسسات-
جامعياً تتضامن فيه مختلف الخربات والتخصصات؛ ليكون مرآة لسامت العرص وعاكساً
لتحوالت العامل ،ويشرتك فيه الخرباء إىل جانب الفقهاء يف شتى املجاالت املستهدفة ،ونحن
ندرك أن بعض القضايا التي كعت فيها املجامع عن الحكم وأحجمت فيها عن الجزم
كانت ترجع يف بعضها إىل تحقيق املناط لعدم التمكن من إدراك الواقع ،كمسألة التضخم،
ومسألة بيع الدين برشوطه عند مالك إىل جانب قصور يف التعليل.
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الخالصة:
إ ّن من أهم ُمشكالت العرص البحثُ عن االنسجام بني الضمري الديني والواقع املجتمعي،
يل الرشيعة واإلميان ،وإ ّن َ
أصول
يل مقتضيات الزمان وك ّ
أو عن التساكن السعيد بني ك ّ
الفقه تمُ ثل أفضل منه ٍج اخرتعته العبقرية اإلسالمية للتعامل مع نصوص الوحي اإللهي،
وهو منهج خال ٌد ألنه يستمد ينبو َعه ومادتَه من نصوص الوحي ومن لغة القرآن املحفوظ؛
عمل إنساين رائع أُنتج يف أواخر القرن الثاين
كفل له البقا َء وضمن له النقا َء ،وهو ٌ
مام َ
الهجري والحضارة اإلسالمية يف أوج عطائها وقمة سنائها ،واالخرتاعات واإلبداعات
تتداعى ،وبخاصة يف مجال اللغة وعلم الكالم والنحو والبالغة والفلسفة ،يف بيئ ٍة متازجت
فيها األعراق وتزاوجت فيها املواريث اإلنسانية ،وكان السقف القرآين حافظاً لها يف
الجملة من االنفالت ،وعىل الرغم من حدة الجدل إال أنه ظل محكوماً مبعايري إسالمية.
وأصول الفقه التي ت ُعترب مركزية يف علوم الرشع؛ ملا لها من وظيفة إنتاج األدوات املثمرة
لألحكام من جهة ،وضبط النظر والفكر من جهة أخرى ،أصبحت الوسيط بني الوحي
والفهم البرشي ،والوسيلة للتعامل معه.
ألصول الفقه وظيفتان متالزمتان ميكن أ ْن يُعرب عنهام بـــ“االستنباط واالنضباط” ،فهو
تسلي ٌط للفكر والنظر عىل النصوص ألفاظاً وحكامً ومقاصد بنظر منضبط بقواعد وقوانني،
فال يصدر حكامً كلام الحت لوائح املصالح أو كلام عنت سوانح الحاجات ،كام أن دراسة
أصول الفقه من املمكن أن تدرب العقل املسلم عىل منهج التفكري الصحيح والنظر السديد؛
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إذا استثمرنا املنهجية التي يستبطنها علم األصول وتكمن فيه بالقوة بإبرازها إىل الفعل
متمثلة يف بناء الكليات وتوليد الجزئيات ،وهي منهجية صالحة للتوظيف يف كل املعارف
بل وكل مجاالت املعايش.
ويف بحثنا هذا قدمنا املركب األصويل من خالل العلل األربع :املادة والصورة والغاية والفاعلية.
وتوقفنا عند كل واحدة من هذا املركب لرنى إمكانية التجديد فيها أو من خاللها،
فكانت امل��ادة والغاية أقلها حظاً من التجديد؛ أل َّن املساس بهام يعني استبداال
مبادة أخرى أو تبديال للعلم من أصله ،أو عدوالً عن أهدافه وصدوفاً عن وظائفه.
ومع ذلك ف��إ َّن تعديالً هامشياً ميكن أ ْن يدخل عىل بعض العناوين الوافدة من
علم الكالم عىل امل��ادة كالتحسني والتقبيح لتوضع تحت عنوان :مكانة العقل.
رشحنا باختصار ما نعنيه بالعقل املستكشف للنص واملعرتض عىل الظواهر أحيانا.
ووجدنا يف الصورة طبقاً للمفردات التي وضعناها تحت هذا العنوان مرتعاً خصباً
وميداناً فسيحاً للتجديد من خالل إعادة الرتكيب والرتتيب والتبويب ،ولهذا فقد كانت
مجاال لجوالتنا ومحل إيرادنا وإصدارنا ،وكان ملدلول الدليل الذي لقبنا به مباحث
“دالالت األلفاظ” نصيب وافر ارتكز عىل ثاليث :الوضع واالستعامل والحمل الذي
انبثقت عنه الدالالت بألقابها املختلفة ،واشتبكت املعاين بشياتها املتعددة بني الوضوح
والغموض والظهور والخفاء ،مميزين بني املاهية يف الداللة وبني اللوازم واللواحق.
ولهذا اقرتحنا تضامن علوم اللغة من جديد يف عملية التعامل مع الظاهرة
اللغوية عىل مستوى امل��ف��ردة أو النسبة والنظم يف الجملة والجمل والنص.
وذلك بوضع مقدمة عن اللغة تشتمل عىل االشتقاق بأنواعه –صغريا وكبريا وأكرب -وأنواع
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الحقيقة واملجاز؛ الستكناه الكنايات واملعاين األصلية والثانوية يف اإلسناد –يف علم املعاين-
إىل غري ذلك من املباحث املتعلقة مبعهود العرب يف الخطاب إلبعاد ظاهرية التفسري التي
سامها الباجي بدعة الظاهرية.
إ ّن من شأن ذلك أن يساعد عىل اكتشاف مكنونات النص وإمكاناته واحتامالته وحمولة دالالته.
فإن كان األصوليون قد حذفوا الكثري من ذلك تخففاً من عبئه وتسهيالً عىل الطالب،
فنحن اليوم نطالب بإضافة ما توصلت إليه املعارف البرشية يف اللسانيات والهريمينوطيقيا
لتقريب صورة العالقة بني اللفظ واملعنى ،بني ما يعنيه املتكلم وما يفهمه املتلقي.
إنها إشكالية ال تزال أصول الفقه وعلم الكالم والتفسري تعاين منها ،واألمثلة كثرية.
أما يف منظومة التعليل ،فقد كانت املقاربة تنبثق من إثبات التعليل لنصوص الرشيعة،
وغرس شجرة التعليل يف تربة املقاصد وسقيها مباء املنطق .وذلك من خالل إيجاد مقدمتني:
أوالهام عن املقاصد التي متهد للتعليل؛ ألنها إما أن تكون علال أو مستندا للعلة يف الغالب،
مع التنبيه عىل ما يعرتى ما يخاله الخاطر .بادئ ذي بداءة ،مقصدا ً ُمنتجاً من ُعوار ناتج عن
عدم استحضار الضوابط والروابط األصولية العاصمة من “فساد الوضع” و”فساد االعتبار”.
ويف اإلشارة إىل رضورة املقدمة املنطقية نبهنا إىل الوشائج العلمية بني علمي األصول واملنطق،
من خالل مناقشة العالقة بني القياس الشمويل والقياس التمثييل؛ أل ّن حاصل املنهجية يف
العلمني املبنية عىل االستنباط من ثاليث :الكيل إىل الجزيئ ،والجزيئ إىل الجزيئ ،والجزيئ إىل الكيل.
يف عملية سائرة بني اتجاهني ،فقد ينزل من الكيل إىل الجزيئ؛ إذا ثبتت العلة بالنص
وكانت مسلمة وغري مخصوصة بأي نوع من أنواع التخصيصات السياقية أو العقلية أو
الرشعية ،فيمكن أن تعترب العلة من باب الكيل كام يقول تقي الدين ابن تيمية ،وقد
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أشار الغزايل إىل بعض ذلك ،ولكنها لن تكون كذلك إذا كانت مستنبطة أو شبهية بل
إنها من باب االنتقال من الجزيئ إىل الجزيئ بجامع لكنه ظني ما مل تكن منصوصة؛ ألنها
ثابتة عن طريق مالحظة جزيئ ال يستويف رشط االستقراء التام ،وهو تصفح كل الجزئيات؛
بل قد تكون الجزئيات املنصوصة أقل من تلك املراد إلحاقها عن طريق العلة ،وألنها
ظنية لقيام االحتامل الذي لواله ما وجد االختالف وبخاصة يف مسليك السرب والدوران.
ولهذا فإ َّن القسمة األرسطية املتمثلة يف االنتقال من الكيل إىل الجزيئ وهو القياس املنطقي،
ومن الجزيئ إىل الكيل وهو االستقراء ،ومن الجزيئ إىل الجزيئ وهو قياس التمثيل تظل صالحة.
أما الفصل األخري ،فكان عن مباءة التنزيل :وهو عنوان يساوي “تحقيق املناط” وهو
اجتهاد مجدد لألحكام ومولد للقضايا .حاولنا أن نسرب أغواره ونجمع أقطاره ونرشح
عالقته بالواقع والتوقع ،وذلك باستقراء مقارن بنصوص الغزايل والشاطبي -رحمهام الله
تعاىل -واستنطاق املفاهيم التي أملوا بها مطبقاً عىل واقع اإلنسان يف الزمان واملكان.
وأرشنا إىل عالقة هذا االجتهاد مبختلف أبواب األصول يف القياس مع تنقيح املناط وتخريجه
بالواقع واملتوقع (الحال واملئال) واملصالح واملفاسد واألعراف والعوائد ،واللغة والحس
والطبيعة والعلوم ،مع اإلشارة إىل أهمية دراسة الواقع الدويل وتأثريه عىل النظم والترشيعات
املحلية ،ومسألة الحريات الفردية والجامعية املنوه عنها يف الدساتري ومواثيق حقوق
اإلنسان ،ومدى مالمئة ذلك لنظام العقوبات يف الرشيعة املطهرة ،الذي أثرنا فيه مسألة
تطبيق الحدود يف ظروف بعض البالد ،والفرق بني دائرة اإلميان ودائرة تطبيق األحكام.
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وكذلك فإن تحديد الغاية أمر رضوري يف كل عمل واع وترصف هادف ،ألنه يجيب عن سؤال لِـ َم؟
أما املادة يف محل التجديد ،فهي تشري إىل جواب عن أي يشء؟
وأما الصورة فهي البناء الذهني الذي يجيب عىل ثالثة أسئلة هي :ماذا؟ ملاذا؟ وكيف ؟
فدالالت األلفاظ يف الصورة تجيب عن ماذا؟ والتعليل يجيب عن ملاذا؟ والتنزيل يجيب عن كيف؟
إنه كالرسير طبقا ملثال أيب حامد رحمه الله تعاىل يف “معيار العلم” فإ َّن الغاية من الرسير أ ْن
يكون مستقرا ً صالحاً لالعتامد عليه اضطجاعاً ونوماً وجلوساً ،واملادة هي الخشب :ساج أو غريه.
أما صورته فهي أن يكون يف وضع وكيفية تلبي الغاية التي يطلب لها ،كأن تكون له قوائم
يثبت عليها وطول وعرض وجلد وثري.
إ َّن القضايا الذهنية ال تختلف كثريا ً عن القضايا املادية ،ولكننا عملياً لنصل إىل
تركيب للصورة املالمئة من املادة الخاصة تظل الصورة األرسطية يف مختلف أشكالها
وتشكالتها -وبخاصة يف منظومة التعليل -صالحة لكل عملية ذهنية باحثة عن التقعيد.
لعل هذا يكفي يف الظرف الحارض بالنسبة ملوضوع أصول الفقه .أما التجديد الذي يكون مفتاحاً
لتغيري أوضاع األمة فسيكون يف كل مناحي الحياة وميادين العلوم ليكون انطالقًا من القوى
املعنوية والتاريخية لألمة عرب معادالت ومرتكزات جديدة تنشئ فكرا ً خالقاً مستوعباً ومضيفاً
متجاوزا ً االستجابة والتكيف إىل االخرتاع واإلبداع ،واألخذ والعطاء ،والرشاكة الحضارية والندية.
إنه تطور نابع من عبقرية األمة وحاجتها ،شامل لكل ميدان عىل مستوى املجد التاريخي،
مبلورا ً املرشوع الحضاري الواعد الواعي ،مدمجاً القيم والتاريخ يف بوتقة الحارض
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واملستقبل ،يف تناغم وتناسق ،بخطاب قديم يف مضامينه ،جديد يف أطاريحه ،أصيل يف
مقارباته ،ولهذا فهو الجديد بالنوع ،القديم بالجنس ،الذي يجعل من الرتاث حافزا ً ،وال
يقيم منه حاجزا ً ،إنه سيكون مبثابة “التنوير” للغرب مع فارق املرجعية ،حيث يقوم
وصدأَ اإلهامل ،وتلبس
ميزان العدل ويقام الوزن بالقسط ،وتنفض األمة غبار التخلف َ
اس التَّ ْق َوى َذلِ َك َخيرْ ٌ}.
حلل الحداثة منسوجة بخيوط األصالة والتاريخ املجيدَ { ،ولِ َب ُ
ونشري ختاماً ،يف هذا الكتاب إىل املقرتحات التالية :التي هي مظاهر إعادة الرتكيب
والرتتيب والتبويب:
يف املادة :إبدال عنوان التحسني بـ“مكانة العقل يف الترشيع”.
يف مدلول الدليل :وضع مقدمة عن اللغة تتضامن فيها العلوم اللغوية ،لغة ونحوا وبالغة
ورصفاً ،باإلضافة إىل األصول ،مبا يف ذلك دراسة مقارنة عن املنهج الغريب يف اللسانيات
والهريمينوطوقيا انطالقاً من ثاليث الوضع واالستعامل والحمل لتوليد الدالالت يف ثالثة
محاور أرشنا إليها ،مع إثارة خاصة مبفهوم املخالفة.
يف منظومة التعليل :مقدمة منطقية تدرس فيها األقيسة الثالثة الشمويل واالستقرايئ
وال��ج��زيئ تؤصل للتعليل ،وتظهر م��دى التواصل ب�ين علمي املنطق واألص���ول.
مقدمة عن املقاصد وضبط التعامل مع املقاصد بخمسة ضوابط إلدماجها يف األوعية األصولية.
إ ّن إعادة الرتكيب والرتتيب يف التأليف األصويل ليست بدعة يف التأليف وال بدعاً من القول،
فاألصوليون منذ أمد بعيد كانوا يستحدثون من وقت آلخر تركيباً أنسب للطالب وأقرب
للدارس ،وهذه فقرة من املستصفى كنموذج لذلك حيث يقول :فيتناول هذا القطب
جملة من تفاريق فصول األصول ،أوردها األصوليون مبددة يف مواضع شتى ال تتناسب وال
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تجمعها رابطة ،فال يهتدي
الطالب إىل مقاصدها ،ووجه
الحاجة إىل معرفتها ،وكيفية
تعلقها بأصول الفقه”.104
لقد نشأ ع��ن م��ا ذك��ر يف
املجاالت الثالثة إدماج بعض
األب���واب وإع���ادة تركيبها
وتجميعها تحت عنوان واحد.
كام نقرتح إحداث باب يف
هيكل األص��ول بعد باب
االجتهاد لتمرين الباحثني
عىل تطبيق القواعد األصولية
عىل املسائل الجزئية عىل
غـرار كتب التخـريج.105
يف الفاعل :اقرتحنا أن يكون
التجديد يف الرشيعة جامعياً
متاشياً مع روح العرص ،يشرتك
فيها الخرباء مع الفقهاء.
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«تخريج الفروع عىل األصول» .والتخريج يف اصطالح األصوليني جاء ملعنيني أحدهام:
تخريج فرع ال قول لإلمام فيه عىل فرع منصوص له .واملعنى الثاين :مضافاً إىل املناط وهو
إخراج العلة من خالل املناسبة.
تخريج الفروع عىل األصول ليس علام مستقال عن علم األصول ،وال مبايناً لعلم الفروع؛
وإمنا هو يف حقيقته أصول مطبقة عىل فروعها ،أو فروع مؤصلة.
يل إىل الجزيئ؛ وهذا هو غالبه أو من مساو
فيمكن أن يكون من أعىل إىل أسفل أي من الك ِّ
إىل؛ أي من فرع إىل فرع.
واملصطلح الخاص للتخريج هو القياس ،لكنه عىل أصل مسألة من مسائل اإلمام .أما
موضوعاً وتفصيال فإنه يف حقيقته تأصيل لألحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية واإلجاملية.
لكن استعامل هذا النوع ال ينفك غالباً عن مقارنة بني أقوال مختلفة للفقهاء ،وذلك
لرجعها إىل أصول االختالف؛ التي قد تكون يف ثبوت الدليل أو وضوح داللته «أو الزمه»
واالستمرار يف الحكم وعدم وجود معارض راجح.
جعل التلمساين األمر راجعاً إىل دليل بنفسه مستقل كالكتاب والسنة .وإىل الزم عن أصل
وهو دليل غري مستقل كالقياس.
فاألول مثبت للحكم ودال عليه وواضع له ،والثاين مظهر للحكم ودال عليه وهام  :أ -تخريج
من جزيئ إىل جزيئ ،وهذا أشهر مدلوالت االصطالح .وهو نقل حكم من مسألة منصوصة
لإلمام ،إىل أخرى شبيهة بها مل يُنص عليها .فهو قياس يف الجملة .وبني هذا (القياس
املذهبي) وقياس العلة ثالثة فروق :وهي نوع املخرج املجتهد (املطلق  /املذهب) ،عمدة
األصل املقيس عليه (كتاب أو سنة أو إجامع/منصوص إمام) ،املوجب الجامع(العلة/الشبه).
وهو(نوعان) :إما تخريج فرع مل يُنص عليه(بسيط) ،أو تخريج فرعني متشابهني نُص عليهام
بنصني متعارضني(مركب) .فيخرج لكل فرع قوالً قياساً عىل الفرع الشبيه.
ب -تخريج من جزيئ إىل كيل ،أو أصل من أصول االستنباط عىل فرع منصوص عليه ،بنا ًء عىل
ما يرتاءى للمجتهد املخ ِّرج(مجتهد املذهب أو الفتوى) من املعنى املوجب للحكم يف نص
اإلمام .بأن يثبت قاعدة كلية بناء عىل نص اإلمام يف جزئية.
ج -تخريج من كيل إىل جزيئ ،أو فرع عىل أصل من أصول االستنباط ،أو بناء الفروع عىل األصول.
وهذه الداللة الواسعة هي ما سارت عليه تآليف الزنجاين والرشيف التلمساين واألسنوي.
تختلف هذه التآليف الثالثة يف ناحيتني :األوىل:الرتتيب :حيث سلك املؤلفون يف هذا العلم
مسلكني يف ترتيب كتبهم :املسلك األول :الرتتيب عىل القواعد األصولية ،وذلك مثل كتاب:
التمهيد يف تخريج الفروع عىل األصول لإلسنوي ،ومفتاح الوصول إىل بناء الفروع عىل
األصول للتلمساين.
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ومع كل ما ذكر ،فإن مشاريع التجديد سوا ًء كانت جزئية تفصيلية تتعلق بأبواب أو مبسائل
متفرقة للتخفف من االختالف ،أو من البحوث النظرية التي ال جدوى منها عملياً ،أو تتعلق
مبجاالت تطبيقية كالعالقة مع القوانني أو بنظام األرسة أو الفرد؛ فإين أعتربها مفيدة يف نتائج
التجديد ولكن ليس يف تجديد اآلليات ،وإمنا يف توليد الجزئيات ،ولها مكانها يف التفاصيل واختبار
جدوائية املولدات التي تم حرصها يف :تفسري النصوص ،وتعليل النصوص ،وتنزيل األحكام.
فالتفسري :مدلول األلفاظ املفردة أو األفعال .والتعليل :استنتاج العقول من مغزى النصوص
الجزئية أو مجموع النصوص .والتنزيل :تفاعل بني واقع أو متوقع وبني أحكام ثابتة لنصوص
واضحة أو مستنبطة بعلل من خالل كليات املصالح واملفاسد التي توسع مدى النصوص
لتعميمها ،وتطلق مقيداتها وتقلص مدى عمومها وتقيد مطلقاتها؛ طبقاً ملقاصد فهمت يف
محل النص أو خارجه عند تحقق املناط.
ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه ،ونسأله مبنه وكرمه أن يوفقنا ويوفقكم ،وأن يجعل آخر
دعوانا :أن الحمد لله رب العاملني ،وصىل الله وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.
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