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يع���د النص الش���رعي مصدر التكليف في التش���ريع اإلس���امي، وهو 
بما يحمله من أحكام ُيراد له أن يس���تمر إلى أن يرث الله األرض ومن 
عليها، لكن الواقع يتغير، والمجتمعات تتحول وهذا ما أفرز مش���كلة 

عاقة النصوص بالواقع.
يتناول البحث المش���كلة ليوضح هل الواقع حاكم على النص ؟ وهل 
األولوي���ة للواق���ع في تطبي���ق األحكام؟ وه���ل دور النصوص تاريخي 

يزول بزوال واقعها؟
يح���اول البحث تقديم آلي���ة منهجية تراعي حاكمية النص وقداس���ته، 
وتمنح���ه الق���درة عل���ى االنس���جام م���ع الواق���ع المتغي���ر بم���ا تحمله 
ألف���اظ النص���وص م���ن دالالت المقاصد والمصالح، كم���ا تراعي فهم 
الواقع واإلحاطة به، وتوضح الجهة التي ينضوي تحتها من التش���ريع 
اإلسامي، كما تضبط عملية تنزيل النصوص بمنهج )تحقيق المناط(.

ومن ثمرات البحث:
1-من الواجب توسيع مدى النصوص بالتعليل والتقصيد، لكن بشرط 

عدم إبطال ألفاظ النصوص وإلغائها 
2-تعتمد عملية تنزيل النص على الواقع على مقدمتين: كبرى نقلية، 

وصغرى عقلية 
3-إن إغف���ال الواق���ع وع���دم فهم تعقيدات���ه في الحك���م أو الفتوى 

الشرعية هو في حقيقة األمر إلغاء للنص واّطراح للحكم الوضعي.
4-ضرورة االس���تفادة من العلوم اإلنسانية واالجتماعية الحديثة في 
فهم حقيقة مس���ائل الواقع وتعقيداته المختلفة ، السيما أن هناك 

مناهج متعددة تساعد علماء الشريعة في إدراك الواقع.
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المقدمة 

احلمد هلل الذي أقام للعباد دينًا كاماًل خامتًا،  ورشيعًة عىل حمجة بيضاء خالدًة،  
وص�ىل اهلل ع�ىل لبنة متام األنبياء،  أبلِغ من أدى رس�الة الوح�ي قواًل،  وخرِي من 
قام بتبليغ الترشيع فعاًل،  الذي أرسى الرشيعة عىل منهج من اخلري قويم، راعى 

املثال واحلال، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:  
تكم إليه عند  ف�إن الن�ص الرشعي هو ما جيم�ع كلمة األمة ، واملرجع ال�ذي يحُ
النزاع س�واء يف حياة النبي صىل اهلل عليه وسلم أو بعد مماته؛ وهلذا قال –تعاىل-: 

چ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  

ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   چ النس�اء: 59 ، وقد حوت النصوص بني ألفاظها 

ويف بط�ون معانيها كليات عامة، حمكومة باملصال�ح احلقيقية واملقاصد الرشعية، 
وحي�ث إن مدلوالت النصوص من أحكام وأخبار مطلقة جمردة، فإهنا حتتاج إىل 

ص، ولتتحول من عامل املثال إىل عامل احلال. واقع تتحول فيه إىل وجود مشخَّ
والرشيعة اإلس�المية صاحلة للناس يف كل زمان ومكان عرب أصوهلا وكلياهتا 
القابل�ة لالنطب�اق عىل خمتلف األحوال بحيث تس�اير أحكامها خمتلف األحوال 
دون ح�رج وال مش�قة وال عرس، والواقع التارخيي يش�هد كيف متكن اإلس�الم 
م�ن تغيري بعض أحوال العرب والف�رس والقبط والرببر والروم والتتار واهلنود 
والص�ني وال�رك من غ�ري أن جيدوا حرج�ًا وال عرسًا يف اإلقالع ع�ا نزعوه من 

قديم أحواهلم الباطلة.
راد منها أن تتحول إىل عنرص  فالنصوص الرشعية ليست مقصودة لذاهتا، بل يحُ
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فاع�ل يف عملية البناء اإلنس�اين، وذل�ك باصطباغ الفعل الب�رشي هبا، طوعًا هلل 
واختي�ارًا لرشعته الس�امية، فكان ال ب�د من االجتهاد يف اس�تنباط األحكام من 

النصوص واالجتهاد يف تطبيق تلك األحكام عىل أرض الواقع.
لقد تفاوت الناس يف التعامل مع النص بإزاء الواقع املتغري، والواقع اليوم يمر 

بحالتني متناقضتني: 
األوىل: حال�ة التجدي�د والتنوير: التي يدعو أصحاهب�ا إىل القطيعة املعرفية مع ما 
يس�مونه )الراث اإلس�المي(، ونبذ الق�راءة األصيلة للنص�وص، والتعامل معها 
كحال�ة تارخيية هل�ا ظروفها وأحواهل�ا التي انقضت وترصمت، فل�م يعد من حاجة 
للعمل بالنص بنفس قراءته السابقة، وتوجهوا للنصوص يؤولوهنا حسب رغباهتم.

  القس�م الثاين: حالة اجلمود عىل النص: وهؤالء يقدس�ون املايض ألنه يمل 
حض�ارة اإلس�الم ، وش�هد والدة دولت�ه ، وفتوحات�ه ، وأنجب عظ�اء الفكر، 
ويتعلل�ون ب�أن م�ا وصل منهم م�ن مدونات نصي�ة ، مل ت�دع للمعارصين جماال 
للزي�ادة عليها، ويعتمدون عىل نصوص جمتزئة عن س�ياقها النيص واملقاصدي، 

ويطبقوهنا دون النظر إىل الواقع، ال سيا نصوص الفتن واملالحم. 
يف مواجه�ة ه�ذا الواق�ع، كان ال بد من التأكيد عىل مدى س�لطان الواقع عىل 
النص، وإيراد الضوابط التي تتعلق بتنزيل النصوص عىل الواقع، ولذلك أردت 

الكتابة يف » ضوابط تنزيل النصوص عىل الواقع«.
ومن الدراسات السابقة التي وقعت عليها:

-كتاب )التأصيل العلمي ملفهوم فقه الواقع( للدكتور: سعيد بن حممد بيهي، 
ال�دار العاملية للن�رش، اإلس�كندرية، ط2، 2005م، وهو كت�اب قيم يف تأصيل 
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مفهوم الواقع لكنه مل يتطرق إىل ربط الواقع بالنص وضوابط ذلك.
-كتاب )فقه الواقع: أصول وضوابط( للكاتب أمحد بو عود، نسخة pdf  عىل 

الشبكة العنكبوتية.    
-كت�اب )تنبي�ه املَراجع عىل تأصيل فقه الواقع( للش�يخ عبد اهلل بن بيه، ط1، 

2014م.
وه�ذه الدراس�ات رك�زت عىل حتدي�د مفه�وم الواق�ع وطرق الكش�ف عن 
الواق�ع وبيان تأثري الواقع، وبحثي يتناول جزئي�ة خمتلفة من حيث ضبط العمل 

االجتهادي بنظرة شاملة تبدأ من النص فالواقع فاملنهج.
ورست يف البحث عىل املنهج التايل: 

1-عزوتحُ اآليات إىل سورها يف متن البحث.
2-خرج�تحُ األحاديث م�ن كتب احلديث املعتمدة بذك�ر املصدر ثم الكتاب 

فالباب فرقم احلديث فاجلزء والصحيفة.
3-اعتم�دت عىل كتب األص�ول املتقدمة، فإذا نقلت النص بلفظه جعلته بني 
إش�اريت تنصيص ونس�بته إىل مرجعه، وإن نقلت املعنى صدرتحُ احلاشية بقويل: 

ينظر. 
وختامًا أمحد اهلل الذي يرس يل هذا البحث وأعانني عىل إمتامه، فإن كان ما فيه 
صوابًا وصالحًا فمن اهلل وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأرضع إىل 

اهلل أن يكألين بعينه التي ال تنام كالءة ككالءة الوليد، إنه قريب سميع جميب.
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التمهيد

مصطلحات البحث

وفيه أربعة فروع:

الفرع األول: تعريف الضوابط

أ- الضواب�ط يف اللغ�ة: مج�ع ضابط ، وهو مأخ�وذ من ضبط ال�يء يضبطه 
ضبط�ًا: أي حفظ�ه حفظًا بليغًا أو حازم�ًا. ومنه قيل: ضبط�َت البالد، إذا قمت 
بأمره�ا قيام�ًا حازم�ًا حمافظًا عليه�ا. والضبط: ل�زوم اليء وحبس�ه وحرصه. 

والضبط :اإلتقان واإلحكام)1(.
ب-الضابط يف االصطالح الرشعي: استعمل الضابط يف عدة معان ، منها:

بمعن�ى القاع�دة أي: »حك�م كيل ينطب�ق عىل جزئي�ات«)2(  أو ه�و: »القضية 
الرشعي�ة الكلي�ة املختصة بب�اب من أبواب الفقه واملش�تملة بالق�وة عىل أحكام 
جزئي�ات موضوعه�ا«)3( ومن األمثلة عىل ذلك: »يرم م�ن الرضاع ما يرم من 
النس�ب إال ألربع�ة: أم مرضع�ة ول�دك ، وبنته�ا ، ومرضعة أخي�ك ، ومرضعة 

حفيدك )4(. 

)1( ينظر: ل�ضان العرب، مادة: �ضبط )340/7(، و اأ�ضا�س البالغة، مادة: �ضبط )370/1(، وتهذيب اللغة، 
مادة: �ضبط )339/11(.

)2( ك�ضاف ا�ضطالحات الفنون للتهانوي ) 886/2(، و املعجم الو�ضيط )533/1(   .
)3( وال�ضواب���ط الفقهي���ة تختل���ف ع���ن القواع���د الكلي���ة يف اأنَّ جم���ال ال�ضاب���ط الفقهي اأ�ضي���ق من جمال 
القاع���دة الفقهي���ة ، اإذ اإن نطاقه ال يتخطى املو�ض���وع الفقهي الواحد الذي يرجع اإليه بع�س م�ضائله ، 
فال�ضابط يجمع فروعاً من باب واحد، اأما القاعدة فهي جتمع فروعاً من اأبواب �ضتى. ينظر: االأ�ضباه 
والنظائ���ر لل�ضبك���ي )21/1  (، واالأ�ضب���اه والنظائ���ر الب���ن جني���م )166 ( ، والكليات الأب���ي البقاء الكفوي 

.) 728(
)4(  االأ�ضباه والنظائر لل�ضيوطي )486(. 
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تعريف اليء، كقول الفقهاء: »ضابط العصبة: كل ذكر ليس بينه وبني امليت 
أنثى«)5(.

أقس�ام ال�يء، ومثاله: م�ا ذكر الس�يوطي: »ضابط الويل يف اإلجبار أقس�ام: 
رب ، وهو: الس�يد يف العبد عىل  رب ، وه�و: األب. والث�اين: ال جيحُ أحده�ا جَي�رب وجيحُ
رب ، وهو: الس�يد يف األمة. والرابع: عكس�ه ،  املرجح فيها. والثالث: جيرب وال جيحُ

رب ، وهو الويل يف السفيه«)6(. أي ال جَيرب وجيحُ
 األم�ارة الدالة عىل الوجود، س�واء عرب عنها بالرشط أو الس�بب، ومثاله: ما 
ذكر القرايف يف اجلواب عن السؤال: ما ضابط املشقة املؤثرة يف التخفيف؟ »جيب 
عىل الفقيه أواًل أن يفحص عن أدنى مش�اق تلك العبادة املعينة فيحققه بنص أو 
إمج�اع أو اس�تدالل ثم ما ورد عليه بعد ذلك من املش�اق ينظر في�ه ثانيًا فإن كان 
مثل تلك املش�قة أو أعىل منها جعله مس�قطًا وإن كان أدنى منها مل جيعله مس�قطًا 
مث�ال ذلك التأذي بالقم�ل يف احلج مبيح للحلق باحلدي�ث الوارد عن كعب بن 
عجرة فأي مرض آذى مثله أو أعىل منه أباح وإال فال والسفر مبيح للفطر بالنص 

فيعترب به غريه من املشاق«)7(.
 واعترب الشافعية وجود أربعني ممن جتب عليهم اجلمعة ضابطًا لوجوهبا )8(.

رص   فالضوابط استعملت يف االصطالح الفقهي بمعنى واسع وشامل لكل ما يحُ
ويب�س ، س�واء أكان بالقضي�ة الكلي�ة ، أم بالتعريف ، أم بذك�ر عالمة اليء ، أم 

)5(  االأ�ضباه والنظائر البن ال�ضبكي )307/2 (. 
)6( االأ�ضباه والنظائر لل�ضيوطي )475(. 

)7( الفروق للقرايف  )219/1(. 
)8( ينظر: االأ�ضول وال�ضوابط للنووي ) 34(. 
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بالتقسيم)9(. 
وبالنظر إىل أن مقصود البحث حتديد نطاق التأثر والتأثري بني النص والواقع، 
راد منها تأطري عملية االجتهاد بالرشوط الالزمة لضان عدم افتئات  فالضوابط يحُ

الواقع عىل النص وعدم إغفال النص للواقع. 
وعلي�ه فالباحثة ت�رى أن أقرب املع�اين إىل موضوع البح�ث  »ضوابط تنزيل 
نصوص األحكام عىل الواقع« هو: الرشوط الالزمة لتحقق اإلتقان ونفي اخللل 

والزلل.

الفرع الثاني: تعريف النص

ك  : رْفعحُ أ- الن�ص يف اللغ�ة: ج�اء يف لس�ان العرب يف م�ادة: نصص: النَّ�صُّ
، وقال عمرو  ْظِهَر ، فقد نحُصَّ ه نّصًا: َرَفَعه. وكل ما أحُ اليء. َنصَّ ال�حديث َينحُصُّ
ْهِري« َأي َأْرَفَع له وَأْس�َنَد،  ب�ن دينار: »ما رَأي�ت رجاًل َأَنصَّ لل�حديث م�ن الزُّ
ِة َأي عل�ى غاية الَفِضيحة  ِضَع عل�ى ال�ِمَنصَّ ت الظب�يةحُ ِجيَدها: َرَفَعْته. َووحُ وَنصَّ
ى)10(. قال يف هتذيب  َ ْظَهرحُ عل�يه العروسحُ لرحُ : ما تحُ والشهرة والظهور. وال�ِمَنّصةحُ

اللغة: » والّنّص: التَّوقيف. والّنّص: التعيني عىل يشٍء ّما«)11(. 
وجيع�ل الزخم�رشي املعنى احلقيق�ي أو املعن�ى الرئيس يف )الن�ص( هو الرفع 

واالنتصاب وما سوى هذا املعنى من املجاز)12(   
فالن�ص إذًا :هو الكالم املس�ند إىل قائله ، وما مّيزه ناقل�ه عن كالمه برفعه إىل 

)9(  القواعد الكلية وال�ضوابط الفقهية ل�ضبري )22(.
)10( ينظر: ل�ضان العرب، مادة: ن�ض�س )97/7(.

)11( تهذيب اللغة، مادة: ن�ض�س ) 82/12(. 
)12( ينظر: اأ�ضا�س البالغة ) 636-635(.
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صاحبه، واملوقوف عليه.
ب-الن�ص يف االصط�الح الرشع�ي: يطل�ق الن�ص يف ع�رف األصولي�ني 

إطالقات عدة، منها: 
1-يطل�ق النص ع�ىل ما دل عىل معناه دالل�ة قطعية ، وهو هبذا املعنى قس�يم 
للظاه�ر ، ألنه قس�م من أقس�ام اللفظ، ق�ال اجلويني: »والنص م�ا ال يتمل إال 
معن�ى واح�دا، وقيل: ما تأويل�ه تنزيله« )13( وق�ال ابن تيمية: »وي�راد بالنص ما 
داللت�ه قطعي�ة ال حتتم�ل النقيض كقوله )تل�ك عرشة كامل�ة( و)اهلل الذى أنزل 

الكتاب باحلق وامليزان(«)14(.
فه هبذا قال: »ما  2-ويطل�ق عىل ما دّل عىل العلية من كتاب أو س�نة، ومن عرَّ
دل بالوضع من الكتاب أو الس�نة عىل علية وصف حلكم«)15( وهؤالء يقس�مونه 

إىل نص وظاهر.
3-ويطلق عىل ما دّل عىل حكم رشعي من كتاب أو سنة ، سواء كانت داللته 
نصًا أو ظاهرًا )16(  فهو الدليل من القرآن أو السنة، قال يف كشاف االصطالحات: 
»كل ملفوظ من الكتاب والسنة... ، أي ما يقابل اإلمجاع والقياس«)17(، ويقول 
ابن حزم )ت 456ه�(: »والنص هو اللفظ الوارد يف القرآن أو السنة املستدل به 

عىل حكم األشياء وهو الظاهر نفسه« )18(.
)13( منت الورقات )12(، وينظر: املعونة يف اجلدل )128( .

)14( جمموع الفتاوى ) 288/19( .
)15( املح�ض���ول ، ال���رازي ، الن����س على العلة ) 2/ 311(، وينظر:  نهاية ال�ضول ) 55/3(، والبحر املحيط ، 

الزرك�ضي) 195/5( ،و�ضرح التلويح على التو�ضيح ، ) 136/2( .
)16(  ينظر: الر�ضالة ) 512( .

)17( ك�ضاف ا�ضطالحات الفنون ) 194( .

)18( االإحكام يف اأ�ضول االأحكام ) 43/1( .
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وق�ال اب�ن تيمي�ة )ت 728ه��(: »ولف�ظ النص يراد ب�ه تارة ألف�اظ الكتاب 
والس�نة س�واء كان اللف�ظ داللته قطعية أو ظاه�رة وهذا هو امل�راد من قول من 

قال: النصوص تتناول أحكام أفعال املكلفني« )19(.
وجع�ل الغ�زايل )ت 505ه��( لف�ظ النص من املش�رك ب�ني املع�اين الثالثة 

السابقة)20(.
واملقص�ود هبذا البحث ه�و اإلطالق األخري، وتعرب الباحثة عنه بالقول: »كل 

لفظ مفهوم املعنى من الكتاب والسنة ورد عن صاحب الرشع فهو نص« )21(.

الفرع الثالث: تعريف الواقع

أ-الواقع يف اللغة: يفيد لفظ »َوَقَع: يقع ، وقًعا ، ووقوًعا « يف اللغة عدة معان، 
هي: 

1-الس�قوط وإنزال اليء عىل اليء ، قال ابن فارس )ت395ه�(: » الواو 
والق�اف والع�ني أصل واح�د يرجع إليه فروع�ه ، يدل عىل س�قوط يشء يقال: 
وق�ع اليء وقوعًا فه�و واقع، والواقع�ة: القيامة؛ ألهنا تقع باخللق فتغش�اهم، 

والوقعة: صدمة احلرب «)22(.
2-حص�ول اليء وثبوته: كقولنا: وقع احل�ق؛ أي: ثبت ، ووقع احلق عليه؛ 

أي: ثبت ، ووقع يف الرشك: حصل فيه.
وم�ن هنا فمف�ردة الواقع تعني: احلاصل والنازل ، ومنه�ا كلمة الواقعة؛ أي: 

)19( جمموع الفتاوى ) 288/19( .
)20(  ينظر: امل�ضت�ضفى ) 1/ 384(  .

)21( ينظر: الت�ضور اللغوي عند االأ�ضوليني )146(  .
)22( معجم مقايي�س اللغة، مادة: وقع )6/ 133-132(   .
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النازل�ة ، ووقائ�ع؛ أي: نواِزل ، وق�ال الراغ�ب األصفهاين)ت502ه�(: »وال 
ة واملك�روه «)23(  فالواقع�ة: النازلة من صن�وف الدهر ، وهبذا  �دَّ تق�ال إال يف الشِّ
ى القرآنحُ يوم القيامة بالواقعة يف قوله تعاىل:  چ ڑ   ک  ک  ک  چ الواقعة:  سمَّ

ة وأهوال، ويف هذا املعن�ى قوله تعاىل: چ  ۆئ  ۆئ   1؛ أي: القيام�ة با فيها من ِش�دَّ
ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ  النساء: 100.

3- وج�وب ال�يء ولزوم�ه: قال اب�ن منظ�ور )ت711ه�(: » وق�ع القول 
واحلكم إذا وجب، وقوله تعاىل: چ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    چ النمل: 82، قال الزجاج 
:معن�اه – واهلل س�بحانه أعل�م – وإذا وجب القول عليهم أخرجن�ا هلم دابة من 

األرض« )24(، ويف ه�ذا املعن�ى قول�ه تع�اىل:  چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک چ األع�راف: 71، ق�ال القرطبي )ت 671ه��(: »وقع أي وجب يقال: 

وقع القول واحلكم أي وجب ومثله: وملا وقع عليهم الرجز أي نزل هبم « )25(. 
ب-الواق�ع يف االصط�الح: اس�تعمل األصولي�ون الواق�ع باملعن�ى اللغوي 
للتعبري عن احلاصل، قال الشريازي)ت 476ه�( يف اللمع: »فكا ال جيوز إنكار 

العلم الواقع باحلواس مل جيز إنكار العلم الواقع باألخبار« )26(.
 وبمثل�ه ق�ال اجلوين�ي )ت 478ه��(: »والعلم الرضوري م�ا مل يقع عن نظر 
واس�تدالل كالعل�م الواق�ع بإحدى احل�واس اخلمس التي هي الس�مع والبرص 

والشم والذوق واللمس أو التواتر« )27(.
)23( املفردات يف غريب القراآن ) 530( .

)24( ل�ضان العرب، مادة: وقع )403/8(  .
)25( اجلامع الأحكام القراآن )237/7(  .

)26( اللمع ) 1/ 71(   .
)27( منت الورقات )8(   .
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ك�ا اس�تعمل للداللة ع�ىل املوجود، فقد ق�ال ابن القي�م )ت 751ه�(: »واَل 
ْك�ِم بِاحْل�قِّ إاّل بِنْوَعنْيِ م�ن اْلفْهِم  �نحُ امْلْفتِ�ي واَل احْلاِك�محُ من اْلفْت�َوى واحْلحُ يَتَمكَّ
َماَراِت  ا فْهمحُ اْلواِقِع واْلِفْقِه فيه واْستِْنَباطحُ عْلِم حِقيَقِة ما وَقَع بِاْلقَرائِِن واأْلَ َ هحُ أَحدحُ

واْلَعاَلَماِت حتى ِييَط بِه عْلًا َوالنَّوعحُ الثَّاين َفهمحُ اْلَواجِب يف اْلَواقِع« )28(.
ومل أظف�ر بتعري�ف اصطالحي أو رشعي للف�ظ الواقع،  ذل�ك أن لفظ الواقع 

بمعناه املطلوب يف هذا البحث مل يكثر استعاله يف خطاب الرشعيني إال حديثًا.
وق�د عرف صديق حس�ن خان )ت1307 ه��( الواقع  بقول�ه: »الواقع هو: 
م�ا علي�ه اليء نفس�ه يف ظرف�ه ، مع قط�ع النظر ع�ن إدراك املدِرك�ني ، وتعبري 

ين«)29(.  املعربِّ
واعترب الدكتور عبد املجيد النجار أن الواقع »يعني: ما جتري عليه حياة الناس 
، يف جماالهتا املختلفة ، من أناط يف املعيشة ، وما تستقر عليه من عادات وتقاليد 

وأعراف ، وما يستجد فيها من نوازل وأحداث« )30(. 
وي�رى أمح�د بوعود أن الواقع ه�و »احلال الذي عليه الن�اس ، بكل ما فيه من 

خري ورش وسلبيات وإجيابيات«)31(. 
 والذي يظهر للباحثة أن املعنى األدق يف التعبري عن الواقع هو ما ذكره صديق 
حس�ن خ�ان إال أن اجلزء الث�اين من التعري�ف تأكيد للمفهوم، واحل�د ينبغي أن 

يحُصان عن ذلك.
وعلي�ه يك�ون املقص�ود بالواق�ع يف ه�ذا البح�ث: »م�ا عليه اليء نفس�ه يف 

)28( اإعالم املوقعني ) 87/1(   .
)29( اأبجد العلوم )413/1(.

)30( يف فقه التدين فهماً وتنزياًل ) 60(.
)31( فقه الواقع: اأ�ضول و�ضوابط ) 14( .
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ظرف�ه«)32(  وهذا يؤكد ع�ىل رضورة فهم الواقع كا هو، وضمن رشوطه الزمنية 
واملكانية.

الفرع الرابع: تعريف التنزيل

أ-التنزيل يف اللغة: قال ابن فارس )ت 395ه�(: »النون والزاء والالم: كلمة 
صحيح�ة، تدل عىل هبوط يشء ووقوعه، ونزل عن دابته نزواًل، ونزل املطر من 
الس�اء نزواًل، والنازلة الش�ديدة من ش�دائد الده�ر تن�زل... والتنزيل: ترتيب 

اليء، ووضعه منزله«)33(.
 ، له َتْنزياًل والتنزي�ل َأيضًا: الرتيبحُ ول: احللول، ونزَّ �زحُ  ويف لس�ان العرب: النُّ

ْفل: انحدر )34(. ْلٍو إىِل سحُ ْهلة، وَنَزَل من عحُ زول يف محُ ل: النُّ والتنزُّ
ب-التنزي�ل يف االصطالح: مل أج�د تعريفًا اصطالحيًا لكلم�ة »تنزيل« لكن 
األصوليني استعملوا اللفظ بكثرة بمعناه اللغوي أي بمعنى )ترتيب اليء عىل 

اليء ووضعه منزلته(.
فق�د ج�اء يف الربه�ان للجوين�ي )ت 478ه�(: »فم�ن ادعى تنزي�ل جهات 
اخلط�اب عىل حكم كالم واحد مع العلم بأن يف كتاب اهلل تعاىل النفي واإلثبات 

واألمر والزجر واألحكام املتغايرة فقد ادعى أمرًا عظيًا« )35(.
ويف املس�تصفى: »والقايض مع مصريه إىل التع�ارض نقل االتفاق عن العلاء 

)32( وهو اختيار �ضعيد بيهي، ينظر: التاأ�ضيل العلمي ملفهوم فقه الواقع ) 157-156(.
)33(  مقايي�س اللغة، مادة: نزل  )5 / 417(.

)34(  ينظر:ل�ضان العرب، مادة: نزل )11 / 657-656(.
)35( الربهان )290/1(.
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عىل تنزيل املطلق عىل املقيد عند احتاد احلكم« )36(، وقال اآلمدي )ت 631ه�(: 
»فاألصل تنزيل لفظ الصالة والصوم والبيع عىل عرف الشارع « )37(.

ومن الش�ائع قوهلم: »ينزل منزلة..« نقل الرازي )ت 606ه�( عن الش�افعي 
)ت204ه��( قوله:»ت�رك االس�تفصال يف حكاية احلال مع قي�ام االحتال ينزل 

منزلة العموم يف املقال« )38(. 
وحي�ث إن مقصد البح�ث النظر يف تنزيل النصوص ع�ىل الواقع فإن التنزيل 
�راد ل�ه أن يربط بني فهم الن�ص وتطبيقه يف بيئته الواقعي�ة أو هو ترتيب احلكم  يحُ

الرشعي عىل الواقع.
وعي الواقعحُ يف تنزيل الترشيع منذ اللحظ�ات األوىل له، فكان التدرج  وق�د رحُ
يف األح�كام َمْعلًا واضحًا، وكان القضاء واإلفتاء والنظر يف النوازل من أوضح 
مظاهر التنزيل عىل الواقع عند الفقهاء، وتبلور هذا العمل عىل ش�كل مصطلح 
خ�اص عىل يد الغزايل )ت 505ه�( س�اه »حتقيق املناط« املع�ربِّ متاما عن تنزيل 

النص عىل آحاد الصور.
بن�اء عىل ما س�بق عرضه يمكن تعريف تنزيل النص ع�ىل الواقع بأنه:»تطبيق 
صة«، وعليه يك�ون املقصود  احلك�م الرشع�ي الثاب�ت بالنص عىل حال�ة مش�خَّ

بضوابط تنزيل نصوص األحكام عىل الواقع:  
»ال�رشوط واخلط�وات املنهجي�ة الالزم�ة لتطبي�ق النص�وص ع�ىل الوقائ�ع 

صة«. املشخَّ

)36( امل�ضت�ضفى ) 262/1(.
)37( االإحكام يف اأ�ضول االأحكام لالآمدي  ) 215/2(.

)38( املح�ضول يف اأ�ضول الفقه  ) 631/2(.
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والتنزيل يقوم عىل أقطاب ثالثة، هي: 
1-النص: با يدل عليه من أحكام وصفات تتسم بالتجريد والعموم، وتشكل 

بمجملها صورًا ذهنية حتتاج واقعًا يملها.
2-الواق�ع: ووقائع�ه الت�ي قد تك�ون غامض�ة، ال يتضح منه�ا املقاصد، وال 

تستبني فيها املآالت.
3-املنه�ج العقيل: ويقصد به اخلط�ة الناظمة لعمل العقل يف تنزيل النصوص 
ع�ىل الواق�ع بحيث ختترب ال�رشوط املوضوعي�ة لتطبيق النص يف ض�وء مقاصد 

الترشيع ومراعاة املآالت وبا ال يعود عىل النص باإلبطال.
فعملي�ة االس�تدالل يف التنزي�ل تق�وم ع�ىل قياس ص�وري، مقدمت�ه الكربى 
رشعية مس�تمدة من النص، ومقدمته الصغرى مس�تمدة م�ن الواقع، لنصل إىل 

النتيجة من محل النص عىل الواقع. 
ومل تتناول الباحثة املجتهد مع أنه ركن يف عملية تنزيل النص عىل الواقع، ألن 
مة، والرشوط اخلاصة بتنزيل النص عىل الواقع ال تعدو  الرشوط العامة فيه مسلَّ
م تذكرة  األم�ور الثالثة املذكور، كا أن هذا البحث ال يقدم للعموم، بل هو مقدَّ

للمجتهدين.
وم�ن هنا كان البحث عىل ثالثة مس�ارات: ضوابط متعلق�ة بالنص فضوابط 

الواقع فضوابط املنهج.
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المطلب األول

ضوابط التنزيل المتعلقة بالنص

كانت عناية علاء املس�لمني من مفرسين وحمدث�ني وأصوليني وفقهاء بالنص 
عناي�ة كب�رية، فوضعت مناهج لفهم الن�ص وطرق االجتهاد في�ه وفق نظريات 
متينة وقواعد حمكمة ال يستطيع هذا البحث اإلتيان هبا، لذلك سأشري إىل أهم ما 

يتعلق منها بالتنزيل عىل الواقع، وهي:     

الضابط األول: التحقق من ثبوت النص 

 اهتم علاء املسلمني منذ وقت مبكر بالتحقق من ثبوت النص، فالنص وحٌي 
له قداسته وسلطته الترشيعية، فكان ال بد من التحقق من ثبوت وروده.

وق�د أمجع املس�لمون ع�ىل أن الق�رآن الكريم متوات�ر النقل، قطع�ي الثبوت، 
حمف�وظ عن التغي�ري والتبديل بحفظ اهلل، ق�ال اهلل تبارك وتع�اىل: چ ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ   احلجر: 9.

 وأما السنة، فقد ابتكر علاء املسلمني منهجًا متميزًا يف ضبط السنة وأوجدوا 
علوم اإلسناد معيارًا لقياس ثبوت الورود، فكان من السنة ما هو قطعي الثبوت 

وهو املتواتر، ومنها الظني وهو ما دون ذلك.
 وال ش�ك أن هذا البح�ث ال يمكنه اإلحاطة باملنهج العلم�ي لثبوت النص، 
وإنا هي إش�ارة إىل وجوب التحري يف هذا اجلانب بحيث يش�رط يف النص أن 

يكون مفيدًا القطع بالتواتر أو غلبة الظن باآلحاد)39(.

)39( ينظر يف علوم ال�ضند: منهج النقد يف علوم احلديث للعرت ) 344( .
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الضابط الثاني: فهم النص على منهج األصوليين 

ويتضمن:
أ-الوقوف على مناسبات النزول والورود

املراد بمناسبات النص: الظروف التي اقرن حدوثها بنزول النص ، ووروده، 
وهذا يعني أن اقران نزول النص أو وروده هبذه الظروف مقصوٌد للشارع دون 
أن يكون لتلك الظروف أثر يف حتديد مصري ذلك النص وجودًا وعدمًا ، فالنص 
الرشع�ي- كتابًا  وس�نة- حاك�ٌم عىل الظ�روف واألمكنة والبيئ�ة ، ألنه خياطب 

احلارض ، واملايض، واملستقبل.
إن مصطل�ح مناس�بات الن�زول يربز الس�مة العاملية للن�ص الرشعي الذي ال 
�د عم�ره وال جماله وال مداه، فمناس�بات الن�زول هي األجواء الت�ي نزل فيها  يحُ
الوحي، والش�أن يف تلك األج�واء من حيث التعميم والتجريد ، كش�أن الناس 
الذي�ن ن�زل فيه�م الوحي ، فالظ�روف واألوض�اع واألحداث جمرد مناس�بات 
للتكليف وليس�ت جزءًا من النص الرشعي ،  وإال الش�تملت عليه ألفاظ ذلك 

النص وتركيبه.
ويف ه�ذا يق�ول الش�اطبي )ت 790ه�(: »معرفة أس�باب التنزي�ل الزمة ملن 
أراد عل�م الق�رآن ، والدلي�ل عىل ذلك أم�ران: أحدها: أن علم املع�اين والبيان 
ال�ذي يعرف به إعج�از نظم القرآن فضاًل عن معرفة مقاص�د كالم العرب؛ إنا 
م�داره عىل معرفة مقتضيات األحوال: حال اخلط�اب من جهة نفس اخلطاب ، 
أو املخاِطب ، أو املخاَطب ، أو اجلميع....الوجه الثاين: وهو أن اجلهل بأسباب 
التنزيل موقع يف الشبه واإلشكاالت ، ومورد للنصوص الظاهرة مورد اإلمجال 
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حتى يقع االختالف ، وذلك مظنة وقوع النزاع« )40(.
ويقول  ابن تيمية )ت 728ه�( يف جمموع الفتاوى: »فمن تدبر القرآن، وتدبر 
م�ا قبل اآلية وم�ا بعدها، وعرف مقص�ود القرآن،  تبني له امل�راد وعرف اهلدى 
والرس�الة وعرف الس�داد من االنحراف واالعوجاج، وأما تفس�ريه بمجرد ما 
يتمله اللفظ املجرد عن سائر ما يبني معناه، فهذا منشأ الغلط من الغالطني« )41(.

ب- اعتبار سياق الحدث:

املقصود بسياق احلدث: النظر يف كل ما جاء يف املوضوع الواحد من نصوص، 
ومعرف�ة قطعي الداللة منها وظنيه، والعام املخص�وص، واملطلق املحمول عىل 
املقيَّد، قال الس�يوطي )ت 911ه�(: »قال العلاء من أراد تفسري الكتاب العزيز 
طلبه أواًل من القرآن، فا أحُمجل منه يف مكان فقد فحُرس يف موضع آخر، وما اختحُرص 

يف مكان فقد بحُسط يف موضع آخر منه«  )42(.
 ويف ه�ذا يق�ول اب�ن قّي�م اجلوزي�ة )ت 751ه�(: »الس�ياق يرش�د إىل تبيني 
املجم�ل، وتعي�ني املحتمل، والقطع بع�دم احتال غري امل�راد، وختصيص العام، 
وتقيي�د املطلق، وتنوع الداللة، وهذا من أعظ�م القرائن الدالة عىل مراد املتكلم 

فم�ن أهله غلط يف نظره، وغال�ط يف مناظرته، فانظر إىل قوله تعاىل: چ ڈ  ژ        
ژ  ڑ    ڑ  کچ   الدخ�ان: 49،  كيف جتد س�ياقه ي�دل عىل أنه الذليل 

احلقري« )43(.
إن وح�دة امل�رشع تقت�ي منطقية الترشيع واتس�اقه وع�دم تناقضه بحيث ال 

)40( املوافقات ) 4/ 146 (.
)41(  جمموع الفتاوى )94/15 ( .

)42(  االإتقان يف علوم القراآن ) 467/4(     .
)43(  بدائع الفوائد ) 815/4 ( .
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ه بعض�ًا، وإن وحدة املصدر تفرز وحدة األحكام، وإىل هذا يش�ري  ي�رضب بعضحُ
النح�اس )ت 338ه��( بقوله: »الق�رآن كله بمنزلة س�ورة واح�دة، وعىل هذا 
نظم�ه ورصف�ه وتأليفه، وقد صح ع�ن ابن عباس أن اهلل جل وع�ز أنزل القرآن 
مجل�ة واحدة إىل الس�اء الدنيا يف ش�هر رمض�ان، ثم نزل متفرقًا من الس�اء«)44(، 
وكذلك س�نة رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم ينبغي النظر يف سياق أحداثها يف 
إطار النظر الكيل الش�امل، فمن يتمس�ك من س�رية النبي صىل اهلل عليه وس�لم 
بكلم�ة قاهلا يف موطن خ�اص )جئتكم بالذبح( )45( ويغف�ل عن كيل احلال الذي 
كان عليه املصطفى صىل اهلل عليه وس�لم من الرمح�ة وإقامة العدل وجتنب إراقة 
الدماء، ويحُسقط القطعَي املتواتر مما قامت الرشيعة لتحقيقه، هو مناقٌض للترشيع 

اإلسالمي قطعًا.
 إن النظر إىل الس�رية النبوية عىل أهنا غزوات وحروب فقط، هو قتل للمعنى 
راد منه إع�ار األرض وجل�ب مصالح العباد ودفع املفاس�د  الترشيع�ي ال�ذي يحُ

عنهم.
 لكن جيب التنبه إىل أن السياق خيتلف باختالف املجال، فالعبادات هلا سياقها 
اخلاص هبا، وكذا احلدود واملعامالت، وقبل هذا كله أحكام السياسة الرشعية.

ج- التزام التجرد والموضوعية في فهم النص الشرعي 

جي�ب أن ينطل�ق فه�م النص م�ن النص نفس�ه، فيس�تمد صحت�ه وصالحيته 
وس�المته م�ن النظر املجرد في�ه ، وال ينبغي  أن يكون فهم النص أس�ري خربات 
الناظ�ر فيه من مواقف ومعتق�دات ونحوها، وذلك أن الفهم املبني عىل مواقف 

)44(  اإعراب القراآن ) 78/5(  .
)45(  اأخرجه اأحمد يف م�ضنده، حديث رقم ) 7036 (، )218/2(  .
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س�ابقة يعيق الوصول  إىل الصواب يف فهم النص ، بل كثريًا ما يتميز هذا الفهم 
باإلسقاطات والتكلف.

وهذا ما أش�ار إلي�ه علاء الرواية ملا أس�قطوا رواية املبتدع الداعي�ة لبدعته)46( 
وال س�يا إذا كان احلديث يف موضوع بدعته، وما هذا الرشط إال ملا للمعتقدات 

واخلربات من تأثري عىل اإلدراك وعملية التفكري.  
وأعني بالتجرد: ختيل الناظر يف النص عن مجيع مقرراته السابقة ، ومواقفه املتعددة 
 ، وتوجه�ه إىل النص الرشعي بعقلية نزهية ، هتدف إىل التوصل إىل املراد اإلهلي.
وباملوضوعي�ة: جت�رد املجته�د م�ن الذاتي�ة ، ومتي�زه باألمان�ة واالس�تقامة عند 
االجته�اد يف فهم نص من النصوص بحيث جيع�ل التوصل إىل املراد اإلهلي من 

نصه هدفه ومرماه يف اجتهاده.
ولذلك يش�رط ابن حزم )ت 456ه�( يف املجتهد البعد عن التقليد واهلوى، 
حي�ث يقول يف معرض ترجيحه أن املصيب م�ن املجتهدين واحد: »كل متكلم 
يف مسألة رشعية -ممن له أن يتكلم عىل الوجه الذي أمر به من االستدالل الذي 

ال يشوبه تقليد وال هوى- فهو حاكم يف تلك املسألة«)47(.
وبس�بب إغفال عامل التجرد واملوضوعية ش�اع التفسري الس�يايس واملذهبي 
للن�ص الرشعي � قرآنًا وحديثاً � ولو اس�تحرض ه�ذا الضابط املنهجي املهم عند 
االجتهاد يف فهم نص من نصوص الوحي � كتاباً  وسنة � ملا انترشت بني املسلمني 

التفاسري اخلادمة للتوجهات ، واألفكار، واملذاهب ، واملشارب.
إّن غي�اب ه�ذا الضاب�ط يف تعام�الت كثري م�ن متعصب�ي الف�رق واملذاهب 

)46( ينظر: منهج النقد يف علوم احلديث للعرت ) 83-84(، وينظر: مقدمة ابن ال�ضالح )114( .
)47( االإحكام يف اأ�ضول االأحكام ) 292/3( .
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ى إىل اس�تجرار النص الرشعي إىل مجيع  واالجتاه�ات مع النصوص الرشعية أدَّ
س�احات الرصاع الفكرية والعلمية والسياس�ية إلخ.. اس�تجرارًا تعسفيًا لتأييد 
د  مذه�ب أو منه�ج فك�ري أو عق�دي أو فقهي ، وم�ا ذلك إال بس�بب عدم جترُّ

ب. ز والتعصُّ الناظر من الذاتية والتحيُّ
الضابط الثالث: اعتبار دالالت النص اللغوية بالتوازي مع علله ومصالحه ومقاصده 

وإن شئت فقل: اعتبار الظاهر واملعنى معًا، وقد عاب الشاطبي )ت790ه�( 
س الظاهر حتى ألغ�ى القياس، ومن ألغى األلفاظ حت�ى أصبح باطنيًا،  َم�ن قدَّ
وب�ني أن املوق�ف احلق هو التوس�ط بقوله: »أن يقال باعتب�ار األمرين مجيعا عىل 
وج�ه ال خيل فيه املعنى بالنص، وال بالعك�س، لتجري الرشيعة عىل نظام واحد 
هحُ أكثر العلاء الراسخني«  )48(، فمنهج  ال اختالف فيه وال تناقض، وهو الذي َأمَّ

الراسخني إعطاء املعنى حقه إىل جانب حق اللفظ. 
والداللة كا قال الس�بكي )ت 756ه�(: »معنى يع�رض لليء بالقياس إىل 
غ�ريه، ومعناه: كون اليء يلزم من فهمه فه�م يشء آخر« )49(، »فاليء األول: 

هو الدال ، واليء الثاين: هو املدلول «)50( .
وق�د وضع األصوليون نظرية ناضجة لفهم دالالت النصوص واس�تحالب 
املعن�ى من اللفظ بكل أبعاده، ورغم اخت�الف األصوليني واللغويني يف الداللة 
إال أهن�ا ال خت�رج عن اعتبارات ثالثة: اعتبار الع�رف ، واعتبار الطبيعة، واعتبار 

العقل ، فهي: إما عقلية أو طبيعية أو وضعية )عرفية( )51(. 
)48( املوافقات ) 2/ 393 (.

)49( االإبهاج لل�ضبكي )204/1( .
)50( �ضرح الكوكب املنري ) 125/1( .

)51( �ضوابط املعرفة )27(.
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كا أن الدالالت تنقس�م بحس�ب أداء الس�ياق للمعنى، قال السعد التفتازاين 
)ت792ه�(: »التقس�يم الرابع يف كيفية داللة اللف�ظ عىل املعنى وقد حرصوها 
يف عبارة النص وإش�ارته وداللته واقتضائه«)52(، وقال اجلرجاين )ت 816ه�(: 
»وكيفي�ة دالل�ة اللفظ عىل املعن�ى باصطالح علاء األصول حمص�ورة يف: عبارة 

النص وإشارة النص وداللة النص واقتضاء النص« )53(.
وتعرض علاء أصول الفقه ملعاين األساليب وما يرتب عىل الثنائيات الداللية 
التي وضعوها حتت عناوين: العام واخلاص ، واملطلق واملقيد ، واملجمل واملبني 

، واملحكم واملتشابه.
ففه�م الن�ص يكون يف ض�وء دالالت�ه اللغوية ولي�س عرب اخلي�ال واخلرص 
والوه�م، لكن الوقوف مع اللف�ظ يقود إىل اجلمود وتعطي�ل األحكام، ويحُفي 
إىل م�آالت خطرية، كا حدث مع اخلوارج فبدعتهم: »إنا هي من س�وء فهمهم 
للق�رآن، مل يقصدوا معارضت�ه، لكن فهموا منه ما مل يدل عليه، فظنوا أنه يوجب 

تكفري أرباب الذنوب«)54(.
  فكان ال بد من توسيع مدى إعال النصوص بالتعليل، ليكون نظام الرشيعة 
مس�تقيًا ال اخت�الف فيه وال تناق�ض، فاملعرفة اللغوية للنص حتت�اج إىل املعرفة 

املقصدية من النص باستجالء علته وسببه واحلكمة املقصودة منه. 
والواقع أن هذا البحث ال يس�تطيع اس�تيفاء كافة جوان�ب الدالالت اللفظية 

وظالهلا من املعاين والعلل.

)52( التلويح على التو�ضيح )242/1( .
)53( التعريفات ) 139(.

)54(  جمموع الفتاوى البن تيمية ) 13/ 30( .
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لكن مما جيب التأكيد عليه يف هذا السياق أن النص املختص بالعقائد وأصول 
توقف فيه عند حدود لفظه،  العبادات وأخبار الفتن واملالحم وأرشاط الساعة، يحُ
وال يحُتجاوز به عنه، فهو )نص توقيفي( إال ما علله الشارع نفسه، وإال فيا يتعلق 
برشوطه وأسبابه وموانعه، وهو ما يسمى )احلكم الوضعي(، وسيأيت يف ضوابط 

الواقع مزيد بيان هلذه النقطة. 
ة باجلمل�ة، أو بتعبري الباحثة: ه�ي معللة إما  والنص�وص غ�ري التوقيفي�ة معللَّ
بالفع�ل )وه�ي العل�ل الثابت�ة نصًا أو ظاه�رًا أو إي�اًء(  أو بالق�وة )وهي العلل 
املس�تنبطة باملناس�ب الذايت أو التبعي( )55(، فالرشيعة التي أحُريد هلا أن تبقى حتى 
ي�رث اهلل األرض وم�ن عليها حتتض�ن التعليل رشيان�ًا يمدها بمقوم�ات البقاء 
واخلل�ود، وذلك لَيِفَي املحدود بالالحم�دود، وليحيط املتناهي بالالمتناهي، قال 
الب�زدوي )ت 382ه��(: »األص�ل أن النص يتاج إىل التعلي�ل بحكم غريه، ال 
بحكم نفسه« )56(، فاحلاجة إىل توصيف املستجدات أفرزت احلاجة إىل التعليل.

ع الوحي يف أس�اليب التعلي�ل ، َفِمَن التعليل بالوصف املنضبط عن  ولقد »نوَّ
طريق النص الرصيح ، أو الظاهر ، أو عن طريق اإلياء واملناسبة ، توسيعًا ملجال 
إع�ال النص إىل أقىص م�دًى يمكنه ، إىل التعليل باحِلَك�م واملصالح واملقاصد ، 

تأصياًل لكليات الرشيعة« )57(.
وهذا ما دعا إىل القول بأن األصل يف النصوص التعليل، قال تعاىل: چ ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  املؤمن�ون: 115،  يق�ول الغزايل )ت 

)55( ينظر: التعليل بال�ضبه )123-150( و)228-201( .
)56( اأ�ضول البزدوي ) 374( .

)57( التعليل بال�ضبه )24(.
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ه أصٌل  505ه��(: »كل معنى مناس�ب للحكم، مطرد يف أحكام ال�رشع، ال َيردُّ
ٌم علي�ه من كتاب أو س�نة أو إمجاع، فهو َمقول به، وإن مل يش�هد  مقط�وع ب�ه مقدَّ
له أصل معني«)58(، ويقول الش�اطبي )ت790ه�(: »تكاليف الرشيعة ترجع إىل 

حفظ مقاصدها يف اخللق«)59(.
وكالم الغزايل والشاطبي ينصب عىل علل املصالح ال علل األحكام)60(، هذه 
العل�ل التي تش�كل العمود الفقري احلامل للمس�تجدات والناظم حلركة تنزيل 
النص عىل الواقع، يقول اجلصاص )ت 70ه�( يف أهيتها: »ألنه لو مل يتعبدنا هبا 

فسدنا، وإذا تعبدنا هبا صلحنا«)61(. 
أم�ا املقاص�د فهي: املع�اين العامة التي دلَّ االس�تقراء التام ع�ىل قيام الرشيعة 
عليه�ا، وهي التي تنق�ل النصوص من اخت�الف التفريع إىل ائت�الف التأصيل، 
�َها عىل احْلَكِم َوَمَصالِح  يَعَة مْبَناَها وَأَساسحُ يقول ابن القيم )751ه�(: »فإن الرشَّ
ها، َوحْكَمٌة  لُّ ها، َوَمَصالححُ كحُ لُّ ٌة كحُ ها، وَرمْحَ لُّ اْلعَباِد يف امْلَعاِش وامْلََعاِد، َوهَي عْدٌل كحُ
َها، وَعْن  ِة إىل ضدِّ لُّ مْس�َأَلٍة خَرَجْت عن اْلعْدِل إىل اجْل�ْوِر، وَعْن الّرمْحَ ها، فكحُ لُّ كحُ
دِخَلْت  يَعِة وإِْن أحُ امْلْصَلَحِة إىل املَْفَسَدِة، وَعْن احِلْكَمِة إىل العبث، َفَليَسْت من الرّشِ

أِويِل«)62(. فيها بِالتَّ
وينبث�ق من املعاين العامة واملقاصد الكلية مقاصد جزئية خاصة بكل باب من 

)58(  املنخول ) 364( .
)59(  املوافقات )8/2(  .

)60(  عل���ل االأح���كام ه���ي: اأو�ضاف يف االأ�ضل املعلول، اأما علل امل�ضالح فهي: معان يف املتعبَّدين ال يف احلكم 
، ينظ���ر: الف�ض���ول يف االأ�ض���ول للج�ضا����س )134-136(، فعلل االأحكام هي عل���ة القيا�س وعلل امل�ضالح 

هي اأ�ضا�س اال�ضت�ضالح .
)61(  الف�ضول يف االأ�ضول ) 136(   .

)62(  اإعالم املوقعني ) 3/3(  .
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أبواب األح�كام الفقهية، فمقاصد العبادات اجلزئية ختتلف عن مقاصد األرسة 
اجلزئية، وخيتلف عنها كذلك مقاصد السياسة الرشعية.

ومن األهية بمكان أن نؤكد عىل أن املقاصد واحلكم والعلل فرع عن األلفاظ، 
ف�ال يصح اعتبار علة أو مقصد يعود عىل اللفظ باإلبطال واإللغاء، وذلك س�دًا 
لبدع�ة )إع�ادة فهم الن�ص الرشعي( التي تتوس�ل باملقاصد لتؤص�ل للقراءات 
الفاس�دة للنصوص الرشعية، يقول الشاطبي )ت790ه�(: »وإذا كانت املعاين 
غ�ري معتربة بإط�الق، وإنا تعت�رب من حيث هي مقص�ود الصيغ، فاتب�اعحُ أنفس 
الصي�غ التي هي األص�ل واجٌب، ألهنا مع املعاين كاألصل مع الفرع، وال يصح 

اتباع الفرع مع إلغاء األصل«)63(. 
إن االتس�اق ب�ني ألف�اظ الن�ص ومقاص�ده، وب�ني ظاه�ره وحكمت�ه، ينف�ي 
االضط�راب عن الفروع واألحكام اجلزئية، ولذل�ك يقرر الغزايل )ت505ه�( 

أن: »مثار التخبط يف الفروع، ينتج عن التخبط يف األصول« )64(.

المطلب الثاني 

ضوابط التنزيل المتعلقة بالواقع

الواقع هو البيئة التي يتحول النص فيها من التجريد إىل التش�خيص، فوظيفة 
النصوص رس�م األحكام التكليفية العامة املج�ردة، وضبط الكليات الترشيعية 
ص يتنزل  العام�ة، لك�ن تطبيق احلكم املس�تثَمر من النص يتاج إىل واقع مش�خَّ

عليه.
)63(  املوافقات ) 148/3(  .

)64(  املنخول من علم االأ�ضول )3(.
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وألن الواق�ع متغ�ري ومتجدد ومتنوع، وج�ب النظر يف الرشوط واألس�باب 
واملوان�ع الت�ي تع�ري الواق�ع املش�خص فتؤث�ر يف تطبي�ق احلك�م التكليف�ي، 
فاألصوليون قس�موا خطاب الشارع إىل تكليف ووضع، وما ذاك إال إلدراكهم 

بأهية فحص الواقع وبيئة تنزيل النص أو احلكم.
وق�د نصَّ الش�اطبي )ت 790ه�( ع�ىل أن اعتبار أفعال املكلف�ني له جانبان: 
جانب التعقل )التجريد( وجانب الوجود املش�خص، قال: »املقصود من وضع 
األدلة تنزيل أفعال املكلفني عىل حسبها وهذا ال نزاع فيه، إال أن أفعال املكلفني 
هلا اعتباران: اعتبار من جهة معقوليتها، واعتبار من جهة وقوعها يف اخلارج«)65(، 
فاعتبار أحكام أفعال املكلفني من جهة املعقول هو فهم النص بجميع ضوابطه، 
وهو احلكم التكليفي، أما اعتبار وجودها املشخص فهو بالنظر يف الواقع وفحص 

األسباب والرشوط واملوانع املتعلقة بحكم النص وهو احلكم الوضعي.
إن مراع�اة الواق�ع متن�ح الترشي�ع بعده اإلنس�اين، وه�ذا مالَح�ٌظ يف ترشيع 
الرخص يف مقابلة العزائم، ويف نس�خ األح�كام، وتدرج الترشيع، وألن الواقع 
ه�و بيئ�ة احلكم التكليفي املس�تحلب من النص كان ال بد م�ن وضع ضوابط له 

عند تنزيل النص عليه، أبينها فيا ييل :

الضابط األول: اإلحاطة بالواقع والفهم الدقيق له

إن للعل�م بالواق�ع ومجيع مكوناته أثرًا كب�ريًا يف عملية تنزيل النص خربًا  كان 
رِه«، فال بد من فهم الواقع فهًا  كمحُ عىل اليِء َفرٌع َعن َتَصوُّ أو حكًا ، إذ إن »احلحُ
دقيقًا وتصوره تصورًا صحيحًا قبل البدء يف تنزيل النصوص عليه، وهو ما طالب 

)65(  املوافقات  ) 33/3(  .
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ب�ه عم�ر بن اخلطاب ريض اهلل عنه  أبا موس�ى األش�عري ريض اهلل عنه يف كتابه 
الش�هري »ثم الفهم.. الفهم..  فيا أديل إليك مما ورد عليك، مما ليس يف قرآن وال 
س�نة، ثم قايس األمور عند ذلك ، واعرف األمثال، ثم اعمد فيا ترى إىل أحبها 
إىل اهلل وأشبهها باحلق« )66(، ويف هذا يقول ابن القيم )ت751ه�(: »وال يتمكن 
املفت�ي وال احلاك�م من الفت�وى واحلكم باحل�ق إال بنوعني من الفه�م: أحدها: 
فه�م الواق�ع، والفق�ه فيه، واس�تنباط علم حقيقة م�ا وقع بالقرائ�ن واألمارات 
والعالمات حتى ييط به علًا، والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم 
حك�م اهلل الذي حكم به يف كتابه أو عىل لس�ان رس�وله يف ه�ذا الواقع، ثم يطبق 

أحدها عىل اآلخر«)67(.
ويف ه�ذا الن�ص يش�ري ابن القي�م إىل أن الواقع قد يكون غامض�ًا، وخمتلفًا عا 
يبدو، لذلك ال بد فيه من استنباط العلم بالنظر الشامل لكل القرائن واألمارات.

وقد سبق بيان أن الواقع هو»ما عليه اليء نفسه يف ظرفه«  لكن إدراك اليء 
عىل ما هو عليه ليس س�هاًل، ألنه ارتس�ام وجود ذهني ناجم عن وجود حقيقي 
واقع�ي عرب احل�واس، يقول الغ�زايل )ت505ه�(: »اليء ل�ه يف الوجود أربع 

مراتب:
 األوىل: حقيقته يف نفسه.

الثانية: ثبوت مثال حقيقته يف الذهن، وهو الذي يعرب عنه بالعلم. 
الثالث�ة: تأليف صوت بحروف تدل عليه، وهو العبارة الدالة عىل املثال الذي 

)66(  اأخرج���ه ال���دار قطن���ي يف �ضنن���ه ) 4 / 132(، والبيهق���ي يف ال�ضنن الك���ربى)150/10(، وينظر: اإعالم 
املوقعني)1 / 86( .

)67(  اإعالم املوقعني ) 87/1 ( .
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يف النفس. 
الرابع�ة: تألي�ف رقوم ت�درك بحاس�ة البرص دالة ع�ىل اللفظ، وه�و الكتابة، 
فالكتاب�ة تب�ع للفظ إذ تدل علي�ه، واللفظ تب�ع للعلم إذ يدل علي�ه، والعلم تبع 
للمعل�وم إذ يطابق�ه ويوافق�ه، وه�ذه األربعة متطابق�ة متوازي�ة، إال أن األولني 
وج�ودان حقيقي�ان ال خيتلف�ان باألعص�ار واألم�م، واآلخري�ن -وه�و اللفظ 
والكتاب�ة- خيتلف�ان باألعص�ار واألم�م،  ألهن�ا موضوع�ان باالختي�ار ولكن 
األوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة يف أهنا قصد هبا مطابقة احلقيقة«)68(.

فالوج�ود الذهني أو اللفظي أو الكتايب قد يطاب�ق الوجود اخلارجي احلقيقي 
لألش�ياء وق�د خيالف�ه، إذ مناف�ذ إدراك الواق�ع احل�واس، واحلواس ق�د ختطئ، 
يقول اجلويني )ت 478ه�(: »ومرجع املحسوس�ات إىل احلواس، وهي عرضة 

اآلفات«)69(.
إن تعقي�د الواق�ع مع خداع احلواس أو ضعفها عن اإلدراك الش�مويل يقتي 

نظرًا يف كواشف الواقع تثمر العلم فيه وتنفي التخرص والتخيل. 
وكواش�ف الواقع هي املقوالت العرش عند املناطقة، التي تشمل حتديد املاهية 
واألع�راض)70(: وذلك باإلجابة عن األس�ئلة املفتاح، وهي: )م�اذا وملاذا وأين 

)68( امل�ضت�ضفى ) 1/ 19-18 (.
)69(  الربهان ) 110/1 (.

)70(  يق�ض���د باملق���والت الع�ض���ر، اجلوهر والكم والكي���ف واالإ�ضافة واالأين  واملتى والو�ض���ع وامللك والفعل 
واالنفعال. وجمعها بع�ضهم يف اأبيات �ضعرية، فقال:

                    زيد الطويل االأزرق ابن مالك         يف بيته باالأم�س كان متك���ي
يف يده غ�ض�������ن لواه فالت������وى        فهذه ع�ض��ر مقوالت �ض�������وا

ففي هذين البيتني اإ�ضارة اإلى اأمثلة للمقوالت الع�ضر ، ف�«زيد« مثال للجوهر ، و«الطويل« للكم ، و«االأزرق« 
للكيف ، و«االبن« لالإ�ضافة ، و«يف بيته« لالأين ، و«باالأم�س« للمتى ، و«متكي« للو�ضع ، و«يف يده �ضيف« 

للملك ، و«لواه« للفعل ، »فالتوى« لالنفعال، ينظر: �ضوابط املعرفة ) 328(. 
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ومت�ى وكي�ف(، فاألول ع�ن املاهية، والثاين ع�ن العلة والس�بب، والثالث عن 
املكان، والرابع عن الزمان، واخلامس عن احلال والكيف )71(، وهذا يتطلب:

�فَ بَش�قِّ اْلَقميِص  َل َش�اهدحُ يوسحُ 1-النظر يف القرائن واألمارات: » كا تَوصَّ
َل س�َلْيَانحُ صىل اهلّلحُ عليه وسلم بقوله  ٍر إىل َمْعرَفِة َبَراَءتِه َوصْدِقِه وَكَا تَوصَّ من دبحُ
َل َأمريحُ  ، وَك�اَ تَوصَّ نِي حتى َأش�قَّ الَوَلَد َبْيَنك�اَ إىل َمْعرَفِة َعنِي اأْلمِّ �كِّ اْئتويِن بالسِّ
محُ بقوله لْلَم�ْرَأِة التي مَحَل�تْ كَتاَب َحاطٍب مل�ا َأنَكَرْتهحُ  امْلْؤِمنِ�نَي َع�يلٌّ عليه الّس�الَ
َل الّزَبرْيحُ  َلتْخِرْج�َن اْلكَتاَب أو لنجردنك إىل اْس�تْخَراِج اْلكَتاِب منه�ا، وَكَا تَوصَّ
قْيِق بَأْمِر رس�ول اهلّلِ صىل اهلّلحُ عليه وس�لم  اِم بَتْعِذيِب أَح�ِد اْبنْي أيب احْلحُ ب�ن الَع�وَّ
هحُ يف دْعَوى َذَهابِه باإْلِْنَفاِق بقوله امْلالحُ َكثرٌي  ْم عىل كْنِز جبي ملَّا ظَهَر له َكذبحُ حُ حتى دهلَّ
َقِة  ِ ِب امْلحُتََّهمنَي بالرسَّ ْعانحُ بن َبش�رٍي برَضْ َل النُّ واْلَعْه�دحُ أْقَربحُ من ذلك، وَكَا تَوصَّ
ْم  ْم كا رَضهَبحُ َمهحُ ْم َفإْن ظَه�َر َوإالَّ رَضَب م�ن اهّتَ وِق عْنَدهحُ حُ �وِر امْلاِل امْل�رسْ إىل ظهحُ

كمحُ رسول اهلّلِ صىل اهلل عليه وسلم«)72(. وَأْخرَبَ أنَّ هذا ححُ
2-االس�تفصال مم�ن يعاينون الواقع ويعايش�ونه، س�واء كان واقعًا خاصًا أو 
، ولس�ت  عام�ًا، ذك�ر البغ�دادي )ت 463ه�( أن »رج�اًل قال لرشيك: حلفتحُ
؟ فقال له رشيك: ليت، إذا دريَت أنت كيف حلفَت، دريتحُ  أدري كيف حلفتحُ
أن�ا كي�ف أفتيَك«)73(، لكن ينبغي التنبه إىل أغراض من يحُس�تفَصلون عن الواقع، 
فق�د يقدم أحدهم الواقع فيرشح صورت�ه كأمجل ما يقال يف اجلواز، ويتكلم عن 
الواقع نفِسه آخرحُ فيذكر أسوأ ما يقال يف التحريم، وهذا مشاَهد يعرفه كل قاض 

)71(  تنبيه املراجع على تاأ�ضيل فقه الواقع )36(.
)72(  اإعالم املوقعني ) 88/1(  .

)73(  الفقيه واملتفقه ) 2/ 390( .
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ومفٍت، والفقيه املتبرص يقيم ميزانًا يف نفسه عن حال املتكلم.
3-اس�تفصال أهل اخل�ربة يف نوع الواقع، فق�د يكون الواق�ع متعلقًا بأبواب 
الط�ب أو االقتص�اد أو الفلك أو السياس�ة فيج�ب الرج�وع إىل علمهم، عماًل 

ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پپ   پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   تع�اىل:  بقول�ه 
ٺ  ٺ  چ  النح�ل: 43، ق�ال اخلطي�ب البغ�دادي )ت 463ه��(: »ثم يذكر 
املس�ألة مل�ن بحرضته ممن يصلح لذل�ك من أهل العلم، ويش�اورهم يف اجلواب 
، ويس�أل كل واحد منهم عا عنده« )74(، ويقول الش�اطبي: »إذا عنت له مسألة، 
ينظ�ر فيها زاول أهل املعرفة بتلك املعارف املتعلقة بمس�ألته، فال يقي فيها إال 

بمشورهتم«)75(.
4-االس�تعانة بالبيانات واإلحصاءات والدراسات التي تعطي تصورًا دقيقًا 
ع�ن حقيق�ة الواقع بأبع�اده الثالث�ة )املايض واحل�ارض واملس�تقبل( وتفصيالته 

ودقائقه ، والوقوف عىل أمراضه ومشاكله وقضاياه املختلفة.

الضابط الثاني: تكييف الواقع شرعًا 

ج�اء يف معج�م لغة الفقه�اء: »التكيي�ف الفقهي للمس�ألة: حتريره�ا ، وبيان 
انتائه�ا إىل أص�ل معني معت�رب«)76(. فاملقصود من هذا الضاب�ط: بيان اجلهة التي 
ينض�وي الواقع حتت حكمها، وهو النوع الث�اين من الفهم الذي ذكره ابن القيم 
بقول�ه »وال يتمكن املفتي وال احلاكم من الفت�وى واحلكم باحلق إال بنوعني من 
الفهم: أحدها: فهم الواقع، والفقه فيه، واس�تنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 

)74(  الفقيه واملتفقه ) 2/ 390( .
)75(  املوافقات ) 4/ 108-107 ( .

)76(  معجم لغة الفقهاء  ) 123(    .
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واألم�ارات والعالم�ات حت�ى ييط به عل�ًا، والن�وع الثاين: فه�م الواجب يف 
الواقع، وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه أو عىل لس�ان رس�وله يف هذا 

الواقع، ثم يطبق أحدها عىل اآلخر«)77(.
إن املرحل�ة التالية لفه�م الواقع واس�تنباط العلم به تتعل�ق بتكييفه الرشعي، 
وبي�ان احلكم الرشعي املتعلق به، وهذا هو الثمرة من عملية تنزيل النص، وهي 
حتت�اج إىل اس�تحضار لألدل�ة، وملكة فقهي�ة متمكنة من الكلي�ات واجلزئيات، 
ولك�ي يك�ون فهم الواج�ب يف الواقع عميقًا، وش�اماًل، خاص�ة إذا كان الواقع 

معقدًا ال بد من مراعاة األمور التالية: 
1-تفريد الواقعة: 

الن�ص الرشع�ي يتعلق بفعل اإلنس�ان، وأفع�ال الناس قد تتطاب�ق يف صورة 
الفع�ل اخلارجي ، ولكن ختتلف يف املضمون اإلنس�اين، فعن عب�د اهلّلِ بن عْمِرو 
وَل  بن العاص قال: )كنا عْنَد النبي صىل اهلل عليه وسلم فَجاَء شابٌّ فقال: يا رسحُ
قبِّلحُ وأنا صائٌِم؟ قال: اَل فَجاَء شْيٌخ فقال: أَقبِّلحُ وأنا َصائٌم؟ قال: نعم، قال:  اهلّلِ أحُ
فَنَظَر َبْعضَنا إىل َبعٍض. فقال رس�ول اهلّلِ صىل اهلل عليه وس�لم: قد َعلْمتحُ مَل نَظَر 
( )78( ,و جاء رجل إىل ابن عباس )فقال:  ْم إىل َبعٍض! إن الشيخ َيْملكحُ َنفَسهحُ َبْعضكحُ
أملن قتل مؤمنا متعمدا توبة. قال: ال، إال النار، قال: فلا ذهب، قال له جلساؤه: 
أهكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أن ملن قتل توبة مقبولة. قال: إين ألحس�به رجال 

مغضبًا، يريد أن يقتل مؤمنًا قال: فبعثوا يف إثره فوجدوه كذلك( )79(.

)77(  اإعالم املوقعني ) 87/1 (   .
)78( امل�ضند لالإمام اأحمد، حديث رقم ) 6739(، )185/2(.

)79( اجلامع الأحكام القراآن ) 333/5( .
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هذان النصان يدالن بش�كل واضح عىل تفريد الواقعة اإلنسانية، ف�»الرشيعة 
مل تن�ص عىل حكم كل جزئية عىل حدهتا، وإنا أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة 

تتناول أعدادا ال تنحرص ومع ذلك فلكل معني خصوصية ليست يف غريه«)80(.
1-الع�رض ع�ىل أه�ل العلم، ف�رأي اجلاع�ة خري م�ن رأي الواح�د، يقول 
اخلطيب البغدادي )ت 463ه�( معلقًا عىل أهية  ذلك: »ثم يذكر املس�ألة � أي 
املفت�ي � مل�ن بحرضته ممن يصلح لذلك من أهل العلم ويش�اورهم يف اجلواب ، 
ويس�أل كل واحد منهم عا عنده ، فإن يف ذلك بركة واقتداء بالس�لف الصالح ، 
وقد قال اهلل تبارك وتعاىل: چ ڤ  ڦ  ڦ چ  آل عمران: 159 ، وشاور صىل 
اهلل عليه وس�لم يف مواضع وأشياء وأمر باملش�اورة ، وكانت الصحابة تشاور يف 

الفتاوى واألحكام« )81(.
2-التثب�ت والتحري وع�دم التعجل يف تكييف الواقع، فقد يطرأ ما يغري فهم 
الواق�ع، أو يظه�ر علم ينايف حقيقت�ه وما يلزم منه، ورد عن مال�ك أنه قال: »إين 
ألفكر يف مس�ألة منذ بضع عرشة س�نة فا اتفق يل فيها رأي إىل اآلن، وقال: ربا 

وردت عيل املسألة فأفكر فيها ليايل« )82( .
الضابط الثالث: أن ينطبق الواقع على النص انطباقًا تامًا: 

وه�ذا خاص بنصوص األخبار من الفتن واملالحم وأرشاط الس�اعة، بحيث 
يقال: إن هذه الواقعة املعينة يف اخلارج هي املقصودة هبذا النص.

وذلك ألن نصوص الش�ارع يف ه�ذا املجال مطلقة، فعملي�ة التنزيل تقييٌد هلا 

)80( اإعالم املوقعني )87/1(  .
)81(  الفقيه واملتفقه ) 390/2(.

)82( املوافقات ) 286/4( .
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بحال معينة س�واء أكانت ش�خصيات أم أوقات أم أمكنة أم أحوال خمصوصة، 
وه�ذا التقيي�د مفتقر إىل الدليل ، والدليل هو: م�دى انطباق هذه النصوص عىل 

تلك الواقعة.
وتنزي�ل نص�وص األخبار ع�ىل الواقع كان يف عهد الصحاب�ة ريض اهلل عنهم 
,فق�د صح يف حديث أس�اء بنت أيب بكر ريض اهلل عنه�ا يف قصة مقتل ابن الزبري 
ريض اهلل عنه أهنا قالت وهي ختاطب احلجاج: )أما إن النبي صىل اهلل عليه وسلم  
حدثنا أن يف ثقيف كذابًا ومبريًا ، فأما الكذاب فرأيناه، وأما املبري فال إخالك إال 

إياه. قال: فقام عنها ومل يراجعها( )83(.
( َتْعنِي بِِه امْلحُْخَتار ْبن  اب: )َفَرَأْيَناهحُ ق�ال النووي )ت 676ه�(: »َوَقْوهَلا يِف اْلَكذَّ
َع�ى َأنَّ ِجرْبِيل َصىلَّ اهللَّ  َقِف�يّ ، َكاَن َش�ِديد اْلَكِذب ، َوِمْن َأْقَبحه: اِدَّ َبْي�د الثَّ َأيِب عحُ
َبْيد،  َنا امْلحُْخَتار اْبن َأيِب عحُ اِب هحُ َلَاء َعىَل َأنَّ امْلحَُراد بِاْلَكذَّ َفَق اْلعحُ َم َيْأتِيه ، َواتَّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ف ، َوَاهللَّ َأْعَلم«)84(.  اج ْبن يحُوسحُ جَّ َوبِامْلحُبرِِي احْلَ
ك�ا ورد اخت�الف الصحابة رض�وان اهلل عليه�م يف وصف )ابن صّي�اد( بأنه 
الّدج�ال لوج�ود بع�ض األوصاف في�ه ، وكان ع�ىل طريقة الكهن�ة خيرب باخلرب 
فيصح تارة ، ويفس�د أخرى، فش�اع ذلك بني الناس ، فكان جابر ريض اهلل عنه 
يل�ف ب�اهلل أنه هو الّدج�ال ، وقال بأن عمر ريض اهلل عن�ه كان يلف عىل ذلك 
أيضًا أمام النبي صىل اهلل عليه وس�لم يف حني بنّي ابن صياد أليب س�عيد اخلدري 
ريض اهلل عن�ه ملا س�افر معه بأن�ه ليس هو الدجال بدلي�ل أن النبّي صىل اهلل عليه 

)83( اأخرج���ه م�ضل���م يف �ضحيحه، كت���اب :ف�ضائل ال�ضحابة، باب: ذكر كذاب ثقي���ف ومبريها ،حديث رقم 
.)2545(

)84( �ضرح �ضحيح م�ضلم ) 100/16(.
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وَلدحُ له وقد  ْس�ِلٌم ) وقال:(هو َعِقيٌم ال يحُ وس�لم  قال عن الدجال:(هو َكاِفٌر وأنا محُ
َة وقد َأْقَبْلتحُ من املَِديَنِة  �لحُ املَِديَنَة وال َمكَّ َتَرْك�تحُ َوَلِدي بِاملَِديَنِة)،  وقال: )ال َيْدخحُ

َة(  )85(. ِريدحُ َمكَّ وأنا أحُ
وتعترب النصوص املتعلقة باملالحم والفتن وأرشاط الساعة من املسائل املهمة 
يف اإلسالم ، نظرًا لكوهنا ختتص ببيان احلوادث املستقبلية الكائنة بعد وفاة النبي 
ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم حتى وقوع الس�اعة ، فهي م�ن عوامل الغي�ب الذي جيب 
اإلي�ان ب�ه ، وتصديقه ، فال يصح إيان العبد إال باإليان بكل ما صحَّ عن النبي 

صىل اهلل عليه وسلم من أخبار غيبية يف املايض واحلارض واملستقبل. 
وهنا ال بد من التنبيه عىل إش�كال كبري، يتمثل )بتنزيل النصوص عىل الواقع( 
ألغ�راض خاصة منفصلة عن اجلانب اإلي�اين ، وتدخل يف باب املغالبة والكيد 
الس�يايس أحيانًا، وتعرب عن حالة من ضعف القراءة العلمية وش�يوع اخلرافات 
واألساطري أحيانًا أخرى ، فتنزيل النصوص عىل الوقائع املعينة املاضية واحلارضة 
واملس�تقبلية وتكييفها ملطابقة ما ورد يف باب الفتن واملالحم وأرشاط الس�اعة ، 
كتقييدها بش�خصيات أو أوق�ات أو أمكنة أو أحوال معينة خمصوصة دون دليل 
راج�ح ، والتوس�ع باس�تخدام األخب�ار املنقول�ة عن بع�ض الس�لف والتابعني 
والعل�اء ، فضال عن اإلرسائيليات ، خيرجها عن مقاصدها األساس�ية، ولذلك 

كان الرشط التطابق بني النص األخباري والواقع من كل وجه.

)85( �ضرح م�ضكل االآثار )297-288/7(.
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المطلب الثالث

ضوابط التنزيل المتعلقة بالمنهج

ب�ان فيا س�بق كيف نفهم اخلط�اب الرشعي املبني عىل الن�ص ، وكيف ندرك 
الواقع ونكييفه رشعًا، لكن الضوابط الس�ابقة ال تكفي ملنع اخلطأ أو االنحراف 
يف تنزي�ل النص ع�ىل أرض الواقع ، إذ ال بد من اتباع منه�ج علمي يزود الناظر 
واملجته�د بقدرة ع�ىل النظر احليادي واملج�رد، هذا املنهج هو ما يس�ميه العلاء 
بتحقي�ق املناط، وهو ال يكفي بل ال بد م�ن النظر يف املآالت والنتائج، فضوابط 

املنهج هي التايل: 
الضابط األول: اعتماد منهج تحقيق المناط  

ق احلكم يف كتابيه »شفاء  أكثر الغزايل )ت505ه�( من إطالق املناط عىل متعلَّ
الغليل« و»املستصفى« واملراد باملناط: مناط احلكم ، وهو العلة يف الرشعيات)86(، 
واملقص�ود يف ه�ذا البحث بتحقيق املن�اط: »أن يثبت احلك�م بمدَركه الرشعي، 
لك�ن يبق�ى النظ�ر يف تعي�ني حمل�ه« )87(، فتحقيق املن�اط هو تطبي�ق احلكم الكيل 
الثاب�ت بال�رشع عىل الواقع املش�خص، وهو معن�ى قائم م�ن اللحظات األوىل 
لن�زول الترشي�ع، وهو آخر خطوة للمفتي كا ذكرها اب�ن القيم )ت751ه�( يف 
نص�ه القيِّم حيث قال: »وال يتمكن املفتي وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق 
إال بنوع�ني م�ن الفهم: أحدها: فهم الواقع، والفقه فيه، واس�تنباط علم حقيقة 
م�ا وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حت�ى ييط به علًا، والنوع الثاين: فهم 

)86( ينظر: امل�ضت�ضفى ) 2 / 230(.
)87( املوافقات )90/4( .
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الواج�ب يف الواق�ع، وهو فه�م حكم اهلل الذي حك�م به يف كتابه أو عىل لس�ان 
رسوله يف هذا الواقع، ثم يطبق أحدها عىل اآلخر«)88(.

ه�ذا التطبيق للنص با يثم�ره من أحكام يحُعرف ببداه�ة العقول، إذ الرشع ال 
�راد لذات�ه، بل التصاف أفع�ال العباد به، والصطباغ األزمن�ة واألمكنة بلونه،  يحُ
يق�ول الش�اطبي )ت790ه��(: »ألن الرشائع إنا جاءت لتحك�م عىل الفاعلني 
م�ن جهة ما ه�م فاعلون«)89(، ومن ه�ذه احليثية نصَّ الغ�زايل) ت505ه�( عىل 
أن حتقي�ق املناط رضورة الزم�ة للترشيع فقال: »وأما االجته�اد يف حتقيق املناط 
ف�ال نع�رف خالفًا بني األم�ة يف جوازه ، وهو نوع اجته�اد.... وهو رضورة كل 

رشيعة«)90(.
وقد مثل األصوليون لتحقيق املناط بجهة القبلة ، فإهنا مناط وجوب استقباهلا 
املنصوص عليه يف قوله تعاىل: چ ھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ چ  البقرة: 144، 
وك�ون هذه اجلهة هي جهة القبلة حالة االش�تباه مّم�ا يعلم باالجتهاد واألمارات 

املوجبة للظن عند تعذر اليقني)91(.
رات والكفاي�ات يف نفقات األقارب ، وإجياب املثل يف  ومّثل�وا له بتقدير املقدَّ
قي�م املتلفات وأروش اجلنايات ، وطلب املث�ل يف جزاء الصيد ، فكلها تعود إىل 

االجتهاد يف تن�زيل املناط عىل الفروع وجزئيات احلوادث )92( .
ويقوم مسلك حتقيق مناط النص عىل خطوات إجرائية، أبينها فيا ييل: 

)88(  اإعالم املوقعني ) 87/1 (   .
)89( املوافقات ) 232/3( .

)90( امل�ضت�ضفى ) 230/2 � 231(.
)91( ينظر: التعليل بال�ضبه )194( .

)92( ينظر: امل�ضت�ضفى ) 230/2 � 231( واملوافقات ) 90/4 � 94( واالإبهاج �ضرح املنهاج ) 82/3 � 83(.
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أواًل: تطبيق مسلك السبر والتقسيم:  

السرب يف اللغة: االختبار ، تقول العرب: هذه قضية يسرب هبا غور العقل � أي 
خيترب � وكل امرئ زرته فقد سربته )93(.

أما التقسيم يف اللغة فهو: التجزئة ، يقال: قسمت اليء قسًا من باب رضب: 
صريته أجزاًء فانقسم )94( .

لقد طرح األصوليون الس�رب والتقس�يم مس�لكًا إجرائيًا لتنقيح املناط اخلاص 
ف�وه بقوهل�م: »حرص األوص�اف املوجودة يف  أي: العل�ة القياس�ية، ولذل�ك عرَّ
األص�ل املقي�س عليه وإبطال ما ال يصل�ح منها للعلية ، فيتع�ني الباقي هلا« )95(، 
ورشح معن�اه اجلوين�ي بقوله: »إن الناظ�ر يبحث عن مع�ان جمتمعة يف األصل، 
ويتتبعه�ا واحدًا واحدًا، ويبني خروج آحادها ع�ن صالح التعليل به إال واحدًا 

يراه ويرضاه« )96(.
والواقع أن الس�رب والتقس�يم يصح إجراؤه يف تنقيح املناط العام، فهو خطوة 
منهجية موضوعية، تقوم عىل مجع كافة االحتاالت ثم اختبارها واس�تبعاد ما ال 

يمكن، واالستدالل ملا يبقى، فليس خاصًا بالكشف عن العلل.
ففي تنزيل النص عىل الواقع يربع )الس�رب والتقسيم( عىل قمة اإلجراءات يف 
فه�م الواقع حيث جيم�ع الناظر يف الواقع كل ما يقع يف دائرة مدركاته، وما ينتج 
عن استفصاله ملعايي الواقع وخربائه، وكذا نتائج الدراسات واإلحصائيات. 
وكذا للسرب والتقسيم الصدارة يف فهم الواجب يف الواقع، حيث يرص الناظر 

)93(  ل�ضان العرب، مادة :�ضرب )340/4( ،واملعجم الو�ضيط ،مادة: �ضرب )412/1(.
)94( ل�ضان العرب، مادة: ق�ضم )478/12(، واملعجم الو�ضيط ،مادة: ق�ضم )735/2(.
)95( ينظر: املح�ضول ) 353/2( ،وامل�ضت�ضفى ) 295/2 ( و نهاية ال�ضول ) 96/3(.

)96( الربهان  ) 35/2 (.
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كاف�ة األحكام التي يمك�ن للواقع أن ينضوي حتتها، ثم خيت�رب ما حرصه واحدًا 
واحدًا، ليظهر لديه ما هو الواقع، وما الواجب فيه، أي تكييفه الرشعي.

واختب�ار العنارص املحصورة يكون يف كل بحس�به، فقد يك�ون مرجع الناظر 
تناق�ض الرواي�ات، أو حال ال�راوي، أو الش�ك يف الدراس�ات واإلحصائيات 
م�ة، ويك�ون اختبار عن�ارص تكييف الواقع ببي�ان قوة التطابق والش�به بني  املقدَّ

الواقع واجلهة التي ينضوي حتتها. 
ك�ا يتضمن اختبار العن�ارص املحصورة متييز األوصاف املؤث�رة من الطردية، 
فالواق�ع ق�د حتتف به أمور ليس هلا مدخل يف التكيي�ف الفقهي له، كا يمكن أن 

يكون مشحونًا بتفصيالت ليس هلا تأثري سوى االقران الوجودي.
إن الس�رب ي�ؤدي إىل إلغاء األوصاف الطردية املحتف�ة بالواقع غري املؤثرة فيه، 
وإبق�اء األوصاف املؤث�رة، جاء يف حاش�ية »إدارر الرشوق عىل أن�واء الفروق« 
يف مع�رض التفريق بني قاع�دة احلكم والفتوى: »فقها القض�اء والفتوى مبنيان 
ع�ىل إع�ال النظر يف الص�ور اجلزئية، وإدراك ما اش�تملت علي�ه من األوصاف 
الكائن�ة فيه�ا، فيلغي طردهي�ا، ويعمل معتربه�ا«)97(، وعقب صاحب احلاش�ية 
بقول�ه: »وقوله طردهي�ا، أي: األوصاف الطردية الت�ي ال تنبني عىل وجودها أو 
فقدها ثمرة، وهذا وجه ختطئة املفتني والقضاة لبعضهم بعضًا، فقد يبني القايض 
واملفت�ي حكمه وفتواه عىل األوصاف الطردية املختلف�ة)98( بالنازلة، ويغفل عن 

أوصافها املعتربة« )99(.

)97( الفروق مع حوا�ضيه ) 123/4(.
)98( كذا يف الن�ضخة املطبوعة، ولعلها: املحتفة.

)99( الفروق مع حوا�ضيه ) 123/4(.
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ثانيًا: بناء صورة االستدالل في تحقيق المناط:  

فصورة االستدالل يف حتقيق املناط تقوم عىل مقدمتني: 
مقدمة صغرى: عقلية، تستند إىل الواقع املشاَهد واحلال احلادث. 

مقدم�ة ك�ربى: نقلية، أفادهت�ا النصوص لفظ�ًا أو معنًى، وقد تك�ون من قبل 
احلكم السلطاين بحكم اإلمامة والسياسة الرشعية.  

قال الشاطبي )ت790ه�(: »كل دليل رشعي فمبني عىل مقدمتني:
 إحداه�ا راجع�ة إىل حتقي�ق مناط احلك�م، واألخرى ترج�ع إىل نفس احلكم 

الرشعي
 ف�األوىل: نظري�ة، وأعن�ى بالنظري�ة هنا ما س�وى النقلية س�واء علين�ا أثبتت 

بالرضورة أم بالفكر والتدبر وال أعنى بالنظرية مقابل الرضورية.
والثاني�ة نقلي�ة، وبي�ان ذلك ظاه�ر يف كل مطلب رشعي بل ه�ذا جار يف كل 
مطل�ب عق�يل أو نقيل فيص�ح أن نق�ول األوىل راجع�ة إىل حتقيق املن�اط والثانية 

راجعة إىل احلكم«)100(.
وذل�ك مث�ل قولنا عن رشاب )س(: هذا مس�كر، وكل مس�كر ح�رام، فهذا 

حرام. 
فالقضي�ة األوىل: مقدم�ة صغرى، توض�ح تكييف الرشاب بأن�ه منضٍو حتت 
فئة املس�كرات من مرشوبات الواقع، والقضية الثانية: مقدمة كربى، تبني حكًا 
رشعي�ًا كليًا مس�تمدًا من النصوص، فكانت النتيجةحُ حتقي�َق املناط بتعدية احلكم 

الكيل إىل الصورة املشخصة يف الواقع.

)100( املوافقات ) 3/ 44-43 ( .
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وبمثله ذكر الس�بكي )ت756ه�( حتقيق مناط الكفاية يف النفقة، يقول: »فإن 
مناط احلكم يف نفقة القريب: الكفاية، وذلك معلوم بالنص، أما أن الرطل كفاية 
مني، وهو مبني ع�ىل الظن والتخمني،  هلذا الش�خص أم ال؟  في�درك بقول املقوِّ
وينتظم هذا االجتهاد بأصلني: أحدها: أنه ال بد من الكفاية، والثاين: أن الرطل 

قدر الكفاية،  فيلزم منه أنه الواجب.
 أما األصل األول: فمعلوم بالنص واإلمجاع، وأما الثاين فبالظن«)101(. 

وترتيب صورة االس�تدالل يف كالم الس�بكي كالتايل: الكفاية يف نفقة القريب 
واجبة، مقدار )كذا( كفاية، فهو الواجب.

وهذا الضابط يعني املجتهد عىل تفحص أجزاء اجتهاده بطريقة عملية، واهلل أعلم.
ثالثًا: التفريق بين القطعي والظني 

الق�ول بمراع�اة الواق�ع ال يعني أن يكون ظ�رف الزمان أو امل�كان ملغيًا للنص 
الرشع�ي ، وخصوص�ًا القطع�ي منه الذي يس�تبطن مقاصد حقيقي�ة قد ختفى عىل 
بع�ض املجتهدي�ن، يق�ول الغزايل ناق�دًا فتوى عامل ألح�د امللوك مل�ا جامع يف هنار 
رمض�ان أن�ه عليه صوم ش�هرين متتابعني دون إعت�اق الرقبة: »فهذا ق�ول باطل ، 
وخمال�ف لن�ص الكتاب باملصلح�ة ، وفتح هذا الباب ي�ؤدي إىل تغيري مجيع حدود 
الرشائ�ع ونصوصها بس�بب تغري األح�وال«)102(، فالواقع ليس ل�ه أولوية عىل كل 
نص، كا أنه ليس كل واقع جتب مراعاته وإال فلن يبقى للترشيع اإلسالمي وجود. 
َنْيٍف ِمْن  فق�د ورد يف صحي�ح البخ�اري: )قال أبو وائل: مَلَّا َقِدَم َس�ْهلحُ ْب�نحُ ححُ
ٍل َوَلْو  نِي َيْوَم َأيِب َجْن�دَ ْأَي َفَلَق�دْ َرَأْيتحُ وا ال�رَّ ِمحُ ، َفَق�اَل: اهتَّ هحُ �نَي َأَتْيَن�اهحُ َنْس�َتْخرِبحُ ِصفِّ

)101(  االإبهاج )82/3( .
)102(  امل�ضت�ضفى )174/1( .
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هحُ  ولحُ حُ َوَرسحُ َم َأْمَرهحُ َلَرَدْدتحُ َواهللَّ حُ َعَلْيِه َوَس�لَّ ِ َصىلَّ اهللَّ وِل اهللَّ دَّ َعىَل َرسحُ َأْس�َتِطيعحُ َأْن َأرحُ
.)103( ) َأْعَلمحُ

وامل�راد بالرأي هنا: املناق�ض للنصوص القطعية التي ال يصح االجتهاد فيها،  
أو خمالف�ة أمر النبي صىل اهلل عليه وس�لم، قال اب�ن بطال)ت449ه�( يف رشحه 
عىل البخاري: »اهتموا الرأي الذى هو خالف لرأي رسول اهلل وأمره عىل الدين، 
ال�ذي ه�و نظري آرائنا الت�ي كنا خالفنا هبا رس�ول اهلل يوم أيب جن�دل ، فإن ذلك 
خطأ، فأما االجتهاد واالستنباط من كتاب اهلل وسنة رسوله وإمجاع األمة فذلك 
هو احلق الواجب والفرض الالزم ألهل العلم«)104(، وقال ابن حجر العسقالين 
)ت852ه�(: »فكأنه قال اهتموا الرأي إذا خالف الس�نة كا وقع لنا حيث أمرنا 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بالتحلل فأحببنا االستمرار إىل اإلحرام« )105(.
واألصل أن النص القطعي يفيد القطع واليقني عىل الواقعة التي تندرج ضمن 
حكمه ، لكن ال يلزم من هذا أن يكون تطبيق النص القطعي عىل الواقعة اجلديدة 
قطعًا ويقينًا ، ألنه تطبيق برشي خيضع للصواب واخلطأ، وبالتايل قد يكون تطبيق 
النص القطعي قطعيًا وقد يكون ظنيًا ، والتطبيق الظني املراد هنا هو غلبة الظن.

 ومثاله كا ذكر الغزايل )505 ه(: األمر بالتوجه إىل القبلة بقوله تعاىل: چ ھ  
ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ چ  البق�رة: 144، فاملجته�د أو املكلف ملزم بتطبيق هذا 

الن�ص القطعي يف كل صالة يصليه�ا ، فإذا كان يف مكان جهة القبلة فيه معلومة ، 
كم�ن يصيل أمام الكعب�ة عيانًا يف احلرم املكي ، كان تطبيق�ه للنص القطعي قطعيًا 
)103(  اأخرجه البخاري يف �ضحيحه، كتاب: املغازي، باب: غزوة احلديبية، حديث رقم )3953(، )1534/4( 

.
)104(  �ضرح �ضحيح البخاري البن بطال )352/10( .

)105(  فتح الباري )288/13( .
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ويقيني�ًا ، لكن ل�و كان يف صحراء أو يف مكان يصعب فيه التعرف عىل جهة القبلة 
، فواقع�ه الزم�اين أو املكاين يف هذه احلال يفرض عليه اس�تعال غلبة الظن، يقول 
الغ�زايل)505 ه(:»والكعب�ة تعلم قطعًا بالعيان ، وتظ�ن باالجتهاد ، وعند الظن، 

جيب العمل، كا جيب عند املشاهدة «)106(.
رابعًا: التفريق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع 

واملقص�ود بخطاب التكليف: خطاب الش�ارع املتعلق بفع�ل املكلف طلبًا أو 
تركًا أو ختيريًا، ومتعلقه: اإلجياب والندب واحلرمة والكراهة واإلباحة.

ى خَطاَب اإْلْخَباِر«)107(  وأما خطاب الوضع »الذي أخربنا أنَّ اهلّلَ وَضَعهحُ َويَسمَّ
فيش�مل الوصف الظاهر املنضبط املتضمن حكمة الذي وضعه الش�ارع سببًا أو 

رشطًا أو مانعًا أو عزيمة أو للصحة)108(.
ارعحُ َأوَجْبت  وخطاب التكليف هو األصل يف الترشيع »َفاأَلْصلحُ أْن َيقوَل الشَّ
جِم َوالَقْطِع َفبِخاَلِف  َقَة عَلًا عىل الرَّ ا َجْعلهحُ الّزَن�ى َوالرسَّ مت وَأمَّ َعَلْيك�ْم أو َحرَّ
اأَلْصِل«)109(، ولو تع�ارض التكليفي مع الوضعي قدم التكليفي، كحال املصيل 
إذا مل م�ا جي�د ما يس�ر عورته فإنه يصيل بال س�رها، فيس�قط حك�م الوضع وال 

يسقط حكم التكليف.
ويعرب خطاب التكليف عن وصف للفعل مقدور للمكلَّف، بخالف خطاب 
الوض�ع فه�و غري مقدور للمكلف، بل هو يعرب غالبًا ع�ن البيئة التي يوجد فيها 
املكل�ف، لذل�ك فإن املقدم�ة الك�ربى يف حتقيق املناط تش�تمل دائ�ًا عىل حكم 

)106(  امل�ضت�ضفى ) 117/1(  .
)107(  البحر املحيط للزرك�ضي )99/1(.

)108(  ينظر: املح�ضول ) 138/1(، والبحر املحيط للزرك�ضي )99/1(.
)109(  البحر املحيط للزرك�ضي )100/1(.
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تكليف�ي مس�تحلٍب م�ن النصوص، وأم�ا املقدم�ة الصغرى فهي تتن�اول حكم 
الوض�ع فتبحث يف وجود الرشوط واألس�باب وانتفاء املوان�ع لتحكم بانضواء 

الواقع حتت احلكم التكليفي.
فالواج�ب ع�ىل حمق�ق املن�اط التنب�ه للفرق ب�ني اخلطاب�ني، وتقدي�م خطاب 
التكلي�ف عىل خطاب الوض�ع أو تقييد خطاب التكليف أو عدم تطبيقه، ومدار 

ذلك قطعية النص واملآل.   
خامسًا: المخاَطب بالفعل هو المكَلف بتحقيق المناط  

من املؤكد أن علاء األمة الربانيني هم املخاَطبون بتحقيق املناط، إذ هم الذين 
ق�ال اهلل تعاىل فيه�م: چ ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  چ النحل: 43، قال 
الشاطبي )ت790ه�(: »فإذا نظر املجتهد يف العدالة مثاًل، ووجد هذا الشخص 
متصف�ًا هبا عىل حس�ب ما ظهر ل�ه، أوقع عليه م�ا يقتضيه النص م�ن التكاليف 
املنوطة بالعدول من الش�هادات واالنتصاب للوالي�ات العامة أو اخلاصة«)110(، 

وهذا النظر للمفتي كذلك.
ويرى ابن بيه أن من يتوجه له اخلطاب هو املسؤول عن حتقيق املناط )111( فقد 

يكون الفرد أو القايض أو احلاكم العام. 
وبي�ان ذل�ك: أن الفرد املكلف مس�ؤول عن حتقيق املناط في�ا يتعلق بوضوئه 
وصالته وما يدث فيها من حركة ، هل هي كثرية أو قليلة؟ ألن اخلطاب موجه 
للمكلفني فردا فردا، وهو ما يعرب عنه بالفرض العيني، قال الغزايل)ت505ه�( 

يف اإلحياء: »وكل مكلف فهو صاحب موازين يف أفعاله وأقواله« )112(.
)110( املوافقات ) 97/4 ( .

)111( تنبيه املراجع على تاأ�ضيل فقه الواقع ) 77(  .
)112( اإحياء علوم الدين )78/2(  .
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وقد يتوجه اخلطاب إىل اجلاعة لكن يقصد به الفرد، كقوله تعاىل: چ گ  گ  ڳ   
ڳ    ڳ  چ النساء: 3، فالذي يقق مناط العدل هو الفرد.

 ومعل�وم أن القضاء يتوج�ه له اخلطاب يف تقدير النفقات وفصل اخلصومات 
ك�ا يف حَكمي الطالق، قال تعاىل: چ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ    گ  چ  النس�اء: 
35 ، فجمي�ع مس�ائل القض�اء كالفصل يف دع�اوى األموال أو أح�كام األبدان 

ونحوها بالبينات أو األيان يقق مناطها القايض.
وأما مسائل »بعث اجليوش لقتال الكفار واخلوارج ومن تعني قتاله، ورصف 
أم�وال بي�ت املال يف جهاهت�ا ومجعها من حماهل�ا، وتولية القضاة وال�والة العامة، 
وقسمة الغنائم، وعقد العهود للكفار ذمة وصلحًا، هذا هو شأن اخلليفة واإلمام 

األعظم« )113( فيحققها احلاكم العام.

الضابط الثاني: استعمال الموازنات والمآالت

وهذا فقه دقيق يتاجه الناظر يف الواقع، فينظر يف مكونات الواقع ونوِع تعلقها 
بفعل املكلفني عىل ميزان الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات، يقول الغزايل 
)ت505ه��( يف صفات املجتهد: »أن يكون حميط�ا بمدارك الرشع، متمكنًا من 
استثارة الظن بالنظر فيها، وتقديم ما جيب تقديمه، وتأخري ما جيب تأخريه«)114(.

كا أن اعتبار مآالت التنزيل، وهو استرشاف ما يمكن أن يرسمه تنزيل احلكم 
الرشعي عىل األفعال من مصالح أو مفاس�د يس�هم يف حتقيق املناط، ف�»النظر يف 

)113( الفروق )258/1( .
)114( امل�ضت�ضفى )342/1 (.
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مآالت األفعال معترب مقصود رشعًا«)115(. 
وامل�آالت ليس�ت عىل درج�ة واحدة ، فمنه�ا ما يك�ون أداؤه إىل املفس�دة أو 
املصلح�ة قطعيًا وقد يكون أغلبي�ًا أو نادرًا، فاحلكم باملنع دفعًا للمآالت الضارة 
املتوقع�ة ، أو باألخ�ذ حتقيقا للمآالت النافعة املتوقع�ة إذا كان وقوعها أغلبيًا أو 
أكثريًا سائٌغ يف َسَنِن الترشيع القائم عىل االحتياط والتحرز )116( ، ولكن اإلفراط 
في�ه مذم�وم حتى ال تص�ري الرشيع�ة جمموع حتوط�ات تكبل املكلف�ني باآلصار 

واألغالل التي ما جاء اإلسالم إال لوضعها عنهم.
كا أنه من املرتكزات األساس�ية التي يستند إليها تنزيل النصوص عىل الواقع  
رضورة مراع�اة الظ�روف اخلاصة  الت�ي تعرض بعض الوقائ�ع واحلاالت ، ما 
جيعل تطبيق األحكام العامة عليها سببًا يف إحلاق احلرج واملشقة ، وحينئذ يحُعطى 

الواقع حكًا خاصًا عىل سبيل االستثناء والرخص. 
وهبذا تكون قد اكتملت ضوابط تنزيل النصوص عىل الواقع.

الخاتمة

بعد أن تم بيان ضوابط تنزيل النصوص عىل الواقع، أذيل البحث بجملة من 
نتائجه، وهي:

1-الن�ص ه�و احلاكم واملحك�وم به، والواق�ع حمكوم فيه وحمك�وم عليه، فال 
، وإنا جيري النظر يف رشوط تطبي�ق النص ووجود املوانع،  يبط�ل الواق�عحُ النصَّ

وهذا ليس إبطااًل للنص بقدر ما هو انعدام الرشوط املوضوعية للتطبيق.

)115( املوافقات ) 194/4 ( .
)116( املوافقات )195/4(.
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 2-م�ن الواجب توس�يع مدى النص�وص بالتعليل والتقصي�د، لكن برشط 
عدم إبطال ألفاظ النصوص وإلغائها. 

3-يستعمل السرب والتقسيم لفهم الواقع وإدراكه، وكذا لفهم واجب الرشع 
يف الواقع.  

4-تعتمد عملية تنزيل النص عىل الواقع عىل مقدمتني: كربى نقلية، وصغرى عقلية. 
5-إن التطبي�ق البرشي للنص القطعي ال يلزم أن يكون تطبيقًا قطعيًا ، بل قد 

يتمل الصواب كا يتمل اخلطأ.
6-إن إغف�ال الواقع وع�دم فهم تعقيداته يف احلكم أو الفتوى الرشعية هو يف 

حقيقة األمر إلغاء للنص واّطراح للحكم الوضعي.
7-رضورة اإلف�ادة من العلوم اإلنس�انية واالجتاعي�ة احلديثة يف فهم حقيقة 
مسائل الواقع وتعقيداته املختلفة ، ال سيا أن هناك مناهج متعددة تساعد علاء 

الرشيعة يف درك الواقع.
التوصيات

وقد خلصت إىل عدة توصيات ، هي:
1-رف�ع وعي طلب�ة الدراس�ات العلي�ا املختصني بالفق�ه بالواق�ع ولوازمه، 

وآليات التعامل الصحيح معه. 
2-تقدي�م دورات للمختص�ني يف تنمي�ة مه�ارات التعام�ل م�ع النصوص، 

وآليات الكشف عن الواقع.
3-تأسيس مراكز دراسات متخصصة لدراسة الواقع وحتوالته ليصدر الرأي عن اجلاعة 

، وبناء منهج إسالمي مستقل يتعامل مع كافة األطراف الفكرية والثقافية واالجتاعية.


