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 املقدمة

 أما بعد:  ،به أمجعنياصحأوعلى آله و  ،والصالة والسالم على سيدان حممد ،احلمد هلل رب العاملني
وبعد أن قلبت النظر  ،أكتب حول موضوع حساس ودقيق يف إحدى مباحث مقاصد الشريعةفقد ارأتيت أن 

 .ع حتقيق املناط يف السنة النبويةيف عدة مواضيع استقر رأيي على الكتابة حول موضو 
والدول ذات األداين  عيشه األمة اإلسالمية عامةتأواًل: ما  ،ا دفع ي إ ى الكتابة حول ذاا املوضوع ذوإّن ممو 

ذو إال  ما هم؛إن التفرق والتشتت بينو  ،هتامكوان من التفرق والتشتت بني ،والطوائف واألقليات املختلفة خاصة
االجتهاد اخلاطئ يف فهم الواقع واخلطأ يف آلية تطبيق منهج حتقيق املناط يف املسائل املختلف  مثرة مرة من مثرات

كثرت فيه و  ،جعل احلياة يف جتدد وتوسع ،واثنياً: تقدم العصر وتطوره ،الفكريةعليها بني املااذب والتوجهات 
وال  ،فيها إال من خالل اجتهاد صحيح القضااي واملستجدات ال ميكن البت وذاه ،النوازل وجتددت فيه الوقائع

وذو  ،تهادقسيم لالجوهلاا يرى اإلمام الشاطيب أن حتقيق املناط  ،اجتهاد صحيح إال بتحقيق مناط صحيح
أحدمها ال ميكن أن ينقطع حىت ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة، والثاين ميكن أن  »ضرابن: 

ابلرجوع إ ى الكتب األصولية و ذاا  .(1)« االجتهاد املتعلق بتحقيق املناط :فأما األول فهو ،ينقطع قبل فناء الدنيا
املناط من خالل ذكرذم ملسالك العلة حيث أن بعضهم جعله مسلكا جيد املرء أنَّ األصوليني قد ذكروا حتقيق 

 .والبعض اآلخر وسع من مدلوله معترباً إايه منهجاً اجتهادايً يف تطبيق القواعد الكلية على الوقائع اجلزئية

                                                           

 (.90-4/89) الشاطيب, املوافقات,  (1)

mailto:aramjalal1972@gmail.com


    العراق -السليمانية جامعة                      آرام جالل عبدهللا البريخضريد.                 يف السنة...     حتديد القائم بتحقيق املناط 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                                               sunnaconf.elmergib.edu.ly  
 

 

 ،قهذـ( حيث تناول يف كتابه الرسالة اهلياكل املنهجية لعلم أصول الف204من ذاه األعالم اإلمام الشافعي)ت 
دون التطرق إ ى االجتهاد  ،وقضية التصويب والتخطئة يف االجتهاد ،فإنه حبث عن أنواع القياس/ االجتهاد

 بتحقيق املناط وتنزيل األحكام على الوقائع.
ذـ ( يف كتابه املستصفى: فقد تعرض ملبحث االجتهاد وتناول ما يتعلق أبركانه 505أما اإلمام الغزايل )ت 

وذذب إ ى أن ذاا النوع من االجتهاد ال خالف فيه بني  ،وأشار إ ى االجتهاد يف حتقيق مناط احلكم ،وأحكامه
وقول » ، مث قال: «أما االجتهاد يف حتقيق املناط فال نعرف خالفًا بني األمة يف جوازه » وقال  ،األمة يف جوازه

ابلظن، فلنعرب عن ذاا بتحقيق مناط احلكم ألن العدل صدق معلوم ابلظن وأمارته العدالة، والعدالة ال تعلم إال 
املناط معلوم بنص أو إمجاع ال حاجة إ ى استنباطه، لكن تعززت معرفته ابليقني، فاستدل عليه أبمارات ظنية وذاا 

«ال خالف فيه بني األمة 
(2)

  غري أنه مل يضع األصول العامة أو املبادئ األساسية له. ،
ملبدأ االجتهاد التنزيلي عند حديثه عن علة القياس حيث قسَّم  ،تابه اإلحكاميف ك ،ذـ(632وتعرض اآلمدي )ت

وكل ذلك يف إطار القياس وذو  ،االجتهاد يف مناط احلكم أو العلة إ ى حتقيق املناط وتنقيح املناط وختريج املناط
 ومل يتطرق إ ى البحث عن من يقوم بتحقق املناط. ،حتقيق علة األصل يف الفرع

املؤلفات املشار إليها سابقًا تنصب على توضيح مفهوم االجتهاد بشكله العام وهتتم كثراً ببيان جانب  إذا كانت
ويعد اإلمام  ،فهنالك علماء تناولوا هلاا النوع من االجتهاد وأّصلوا القول يف اجلانب التطبيقي لالجتهاد ،الفهم له

 بوضع األصول العامة أو املبادئ األساسية له. ،فقاتالشاطيب من أوائل من تناول ذاا املوضوع يف كتابه املوا
وأبرز املعاصرين اذتمامًا بضبط  ،وذنا البد أن أنوه بصاحب الرايدة وقصب السبق يف ذاا اجملال يف ذاا العصر

فقد تناول ابلبحث والدرس  ،وذو فضيلة العالمة الدكتور عبدهللا بن بية ،قواعد منهجية هلاا اجلانب من االجتهاد
السيما يف  ،عامل والضوابط الصحيحة لالجتهاد بتحقيق املناط وفقه الواقع والتوقع يف كثري من املؤرمرات العلميةامل

الورشات اليت نظمها املركز العاملي للتجديد والرتشيد بلندن واملركز العاملي للوسطية بدولة الكويت ووزارة األوقاف 
 والشؤون اإلسالمية ابململكة املغربية. 

 ،بحث بصورة مباشرة وغري مباشرةذاا عرض سريع لبعض األحباث والدراسات اليت تتعلق هباا ال ،وعلى العموم
بعنوان  أذكر من بينها كتاابً  ،وقدمت حوله رؤى وأفكارا ممتازة ،االجتهاد بتحقيق املناط تمحور كلها حولتو 

ن )أثر االختالف يف حتقيق املناط يف اختالف وحبث بعنوا ،)حتقيق املناط( للدكتور صاحل بن عبدالعزيز العقيل
وحبث بعنوان )أثر حتقيق املناط يف وقف تنزيل األحكام( لألستاذ  ،اجملتهدين( لألستاذ الدكتور عبدالرمحن الكيالين

                                                           

 (.2/231حامد, املستصفى، )أبو  (2)
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 بعنوان )حتقيق الشريعة والقانون يف اجلامعة اإلسالمية بغزة كليةل مقدمة ورسالة ماجستري ،الدكتور عبداجمليد جنار
وحبث بعنوان )آليات حتقيق املناط  ،املناط وأثره يف اختالف الفقهاء( من قبل األستاذ عصام صبحي صاحل شرير

وحبث بعنوان )حتقيق املناط وتطبيقاته يف فقه  ،ووسائله ومسلك اجملتهد فيه( من قبل الدكتور عثمان عبدالرحيم
عبد كتور د وحبث بعنوان )من حيقق املناط( لل ،ود العسافاملعامالت املالية املعاصرة ( من قبل األستاذ عدانن حمم

 .عشاقالاحلميد 
جماالت االجتهاد بتحقيق املناط لويل األمر القيمة املضافة اليت تسعى الورقة إ ى إضافتها تكمن يف حتديد  وإنَّ 

وإبراز دور السنة النبوية يف وضع أسسه من  ،وبيان أثره يف محاية أمن واستقرار اجملتمع من خالل األمثلة التطبيقية
سهام يف معرفة اآلليات اليت واإل ،خالل مجع األحاديث الشريفة اليت تصّب يف معني حتقيق مناط اخلطاب النبوي

 .اجملتمع اإلسالميلتحقيق مناط احلوادث اجلديدة يف عصره لصيانة  ها النيب وضع
داف اليت تنصّب على حتقيقها للخروج مبنجز علمي يضيف حجراً قيمة أي دراسة إال من خالل األذ وال تبدو

 نسعى يف ذاا البحث إ ى إجناز األذداف التالية: ،ومن ذاا املنطلق ،جديداً لبناء املعرفة
والنص على حتديد دور كل  ،خللل يف تطبيق منهج حتقيق املناطتقدمي مسامهة متواضعة من خالل حتديد أماكن ا

 يف حياتنا املعاصرة حلماية استقرار جمتمعاتنا. املناط حسب اختصاصاهتا لية حتقيقجهة يف عم
بيان سبق السنة النبوية لتنظيم االختصاصات ابلنسبة للعلوم احلديثة يف العمل وفق االختصاصات لعمارة 

  .األرض
ملراد بتحقيق املناط ما اطرحت الدراسة أسئلة مركزية يتمثل أبرزذا يف األسئلة التالية :  ،ولتحقيق ذاه األذداف

ما عالقة احنراف األفكار ونشوء اجلماعات التكفريية بعدم  ؟وما مدى اذتمام األصوليني هباا النوع من االجتهاد
 النبوية دور السنة ذو وما؟ ذل للواقع عالقة بعملية حتقيق املناط؟ تحقيق املناطب تطبيق املنهج الصحيح لالجتهاد
 .؟ماية أمن اجملتمع والبشرية كافةقيق املناط حليف أتسيس آلية لتطبيق منهج حت

يف حماولة الكشف عن اجلانب التارخيي  ،وكل ذلك اعتمادًا على املنهج االستقرائي التحليلي االستنباطي
فنا ويف ذات الوقت وظّ  ،لتطبيق حتقيق املناط على أرض الواقع املتجسد يف السنة النبوية اليت تعّد حمكًا حقيقياً 

 واستثمرانذا مبا خيدم أذداف البحث. ،الدراسات احلديثة اليت عاجلت موضوع حتقيق املناطبعض 
  ،جماالته ووسائله حتقيق املناط، ومن يقوم به وما ذيت يف املبحث األول ببيان شرح ملفهوم قاعدة ذاا، وقد بدأ

ى هللا عليه وسلم يف توحيد تطبيق قاعدة حتقيق املناط من قبل الرسول صل عكفت على مث يف املبحث الثاين
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مث جماالت االجتهاد بتحقيق  ،صفوف املسلمني واجتماع كلمتهم ودرء الفنت عنهم والعمل بفقه الواقع والتوقع
اآلاثر املدمرة اليت مزقت جسد األمة من وراء من يقوم ابالجتهاد يف ما  وختمت باكر أثر من ،املناط لويل األمر

خارمة تتضمن  بحثلوجعلت ل ،يل اخلاطئ لألحكام الشرعية على وقائعها العلميةوالتنز  ،ذو من شأن ويل األمر
   .أذم النتائج

 ووسائله حتقيق املناطشرح قاعدة : ولاملبحث األ
  :املطلب األول: تعريف حتقيق املناط

 ،ويقال كالٌم حمقق ،يقال حققُت األمر وأحققته: كنُت على يقني منه ،حيقق حققمن الفعل مصدر  التحقيق لغة:
ومل خيصه  ،(4)وله يف اللغة عدة معان منها: الوجوب واإلثبات واإلحكام والتصحيح والتصديق ،(3)حمكم النظر

 العلماء ابلتعريف اصطالحاً واكتفوا ابملعىن اللغوي ألن معناه االصطالحي ال ينفك عنه.
قال الزخمشري: )) يقال ذو  ،واجلمع أنواط ،اسم مكان من انط الشيء مبعىن علقه وذو من ابب قال املناط لغة:

: يقال ذو يف مناط الثراي وذو جماز وقيل أي قال سيبويه () :وقال الزبيدي ،(5) يف مناط الثراي أي يف البعد ((
  .(6)كاذبُت الشام ودخلُت البيت ((  ،بتلك املنزلة فحافت اجملاز وأوصل

كانوا يف اجلاذلية يعلقون فيها   ،ومنه ذات أنواط الشجرة ،أنوطة نوطا: إذا علقته ،ويقال: نطت احلبل ابلوتد
لالك  ،وحاصل ذلك أن املناط ذو اسم مكان التعليق الاى يعلق به الشيء ،(7)سالحهم وقد ذكرت يف احلديث

يف منزلة عليا كمنزلة  أي ذو م ّي  ،وبناء على قول سيبويه فهو منصوب بنزع اخلافض ،يقال ذو يف مناط الثراي

                                                           

 (.2/188) الزخمشري, أساس البالغة,  (3)
 (.2/18(, ) ابن فارس, معجم مقاييس اللغة, 10/49)ابن منظور, لسان العرب,  (4)
 .(2/481)الزخمشري, أساس البالغة,  (5)
 (.5/236)الزبيدي, اتج العروس,  (6)
ثـََنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن 7) ، َعْن ِسَناِن ْبِن َأِب ِسَناٍن، َعْن َأِب َواِقٍد اللَّْيِثيِّ ( َحدَّ ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن الزُّْذرِيِّ ْخُزوِميُّ قَاَل: َحدَّ

َ
، أَنَّ امل

َها َأْسِلَحتَـُهْم، فـََقاُلوا: َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َخرََج ِإ َى ُحنَـنْيٍ َمرَّ ِبَشَجرٍَة لِْلُمْشرِِكنَي يـَُقاُل هلََ  ا: َذاُت أَنـَْواٍط  يـَُعلُِّقوَن َعَليـْ
، اْجَعْل لََنا َذاَت أَنـَْواٍط َكَما هَلُْم َذاُت أَنـَْواٍط، فـََقاَل النَّيِبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ  َسى َسلََّم:   ُسْبَحاَن اَّللَِّ َذَاا َكَما قَاَل قـَْوُم ُمو اَي َرُسوَل اَّللَِّ

َلُكْم  : ينظر: )حتفة األحوذي شرح 138}اْجَعْل لََنا ِإهَلًا َكَما هَلُْم آهِلٌَة{ ]األعراف:  [ َوالَِّاي نـَْفِسي بَِيِدِه لَتَـرَْكُُبَّ ُسنََّة َمْن َكاَن قـَبـْ
 .ذاا حديٌث حسٌن صحيح , وقال:(475/ 4سنن الرتماي, 
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ومن ذاه املعاين اللغوية خنلص إ ى  ،(8)ومن ذلك يقال للوسام النوط ألنه يعلق ،والثراي النجم ،مكان تنزيل الثراي
 أن معىن )املناط( لغة ذو: موضع التعليق.

فمنهم من يقول أبن املناط ذو  ،ماء اختالفًا يسرياً وليس جوذراي يف مدلولهواملناط اصطالحاً: فقد اختلف العل 
ويف ما يلى إدراج  ،ن طريقة التوصل للمجتهد يف تعريف علة احلكم تسمى مناطاً إ، ومنهم من يقول العلة نفسها

 ألقوال العلماء يف تعريف املناط .
قال ابن دقيق العيد: وتعبريذم عن العلة من ابب  ،قوله: )) املناط ذو العلة ،نقل الشوكاين عن ابن دقيق العيد

فهو من ابب تشبيه املعقول  ،اجملاز اللغوي ألن احلكم ملا علق هبا كان كالشيء احملسوس الاى تعلق بغريه
ابحملسوس وصار ذلك يف اصطالح احلكماء حبيث ال يفهم عند اطالق غريه ((

(9)
.  

يف حاشيته يف مجع اجلوامع: )) املناط اسم مكان النوط وذو الربط مسى به الوصف _ الاى  وقال حسن العطار
ذو العلة _ للمبالغة ((

(10)
وقال األستاذ خضري بك: )) اجتهاد اجملتهد يف تعريف علة احلكم يسمى عند  ،

األصوليني املناط ((
(11)

 . 
قول أكثر العلماء وذاه التسمية للعلة أتتت من أن من ذاه األقوال يتضح أن املناط ذو العلة نفسها بناء على 

 العلة كأمنا ذي حمل التعليق للحكم فاحلكم عالق هبا فشبه املعقول ابحملسوس فهو جماز هباا االعتبار.
 ابعتباره لقباً: تعريف حتقيق املناط

قال اإلمام السبكي يف مجع اجلوامع: ))أما حتقيق املناط فإثبات العلة يف آحاد صورذا كتحقيق أن النباش  
والنباش ذو الاي ينبش القبور وأيخا األكفان(( ،سارق

(12)
وقال حسن العطار بعد قول السبكي: ))فإثبات  ،

بعد معرفتها بنص أو إمجاع أو استنباط (( ،العلة يف آحاد صورذا
(13)

.    

                                                           

 (. 5/370)ابن فارس,  معجم مقاييس اللغة, ومابعدذا(, 419/ 7( )ابن منظور, لسان العرب, 8)
 (.221( )الشوكاين, إرشاد الفحول, 9)
 (.2/317( )حسن العطار, حاشيته على مجع اجلوامع, 10)
 (.333( ) خضري بك, أصول الفقه, 11)
 (.2/293( )حسن العطار, حاشيته على مجع اجلوامع, 12)
 ( املصدر السابق.13)
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املسلك احلادي عشر: حتقيق املناط وذو: أن يقع االتفاق على علية وصف بنص، وقال األمام الشوكاين: ))
ومسي حتقيق املناط؛ ألن املناط وذو  ،وإمجاع، فيجتهد يف وجودذا يف صورة النزاع، كتحقيق أّن النباش سارق

 .(14) ((املعينة حتقيق وجوده يف الصورة الوصف علم أنه مناط، وبقي النظر يف
وأما حتقيق املناط فهو النظر يف حتقيق العلة اليت ثبتت ابلنص، أو ابإلمجاع  وقال األستاذ عبدالوذاب خالف: ))

أو أبي مسلك يف جزئية أو واقعة غري اليت ورد فيها النص، كما إذا ورد النص أبن علة اعتزال النساء يف احمليض 
وكما إذا ثبت أن علة حترمي شرب اخلمر اإلسكار فينظر يف حتقيق  ،فينظر يف حتقيق األذى يف النفاس ،ذي األذى

اإلسكار يف نبيا آخر((
(15)

. 
وقال ابن ُجزي: )) وأما حتقيق املناط فهو أن يتفق على تعيني العلة ويطلب أن تثبت يف حمل النزاع ((

(16)
. 

 ،بنوع وآخر بنوع آخر وكل منهما نظر إ ى حتقيق املناط من جهة مما سقناه من التعاريف نرى أن بعضهم عرفه
 ومن ذاا يتضح أن حتقيق املناط نوعان:

النوع األول: تطبيق القاعدة العاّمة يف آحاد صورذا وحينئا يكون حتقيق املناط بعيدًا عن القياس وذاا التعريف 
چ  چ  چ  ڇ     چ دة العدل يف قوله تعا ىمثال ذلك: قاع ،ذو الاي مال إليه الغزايل يف كتابه املستصفى

فتعيني ويل األمر العدل يعترب حتقيقًا للمناط ألّنك طّبقت  ،(90)النحل: چڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 القاعدة العاّمة وذي العدل يف آحاد ُصورذا وجزئّياهتا وذو تعيني أولياء األمور، ونصب القضاة.

فلو قتل شخٌص محاراً وحشياً فعليه بقرة  ،(95)املائدة:  چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    چ  وكالك يف قوله تعا ى 
  ألّّنا تشبه احلمار الوحشي فهاا تطبيق للقاعدة العامة يف مسألة معّينة.

، فوجوب استقبال القبلة اثبت ابلنص « إستقبال القبلة واجب، وذاه جهتها»وكالك من ذاا النوع أن يقال: 
 شتبهت عليه، فليس منصوصا عليه، فيثبت ابالجتهاد.واإلمجاع، أما كون ذاه جهتها يف حق من ا

، وكالك قدرذا كالرطل والرطلني وحنو «قدر الكفاية يف نفقات الزوجات واجب»ومن ذاا الباب أيضًا قولنا: 
ذلك، فوجوب قدر الكفاية متفق عليه، أما كون قدر الكفاية رطال أو رطلني، فيعلم ابالجتهاد
 (17)

 . 

                                                           

 (.222( )الشوكاين, إرشاد الفحول, 14)
 (.84( ) اخلالف, علم أصول الفقه, 15)
 (.137( )ابن جزي, تقريب الوصول إ ى علم األصول, 16)
 (.234-3/233( )الطويف, شرح خمتصر الروضة, 17)
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 الثاين: أن يعرف علة حكم ما يف حمله بنص، أو إمجاع، فيتبني اجملتهد وجودذا يف الفرع. والنوع

قَاَل : ِإنَـَّها لَْيَسْت : » -عليه السالم -بناء على قوله « الطواف علة لطهارة اهلرة » مثال ذاا النوع أن يقال: 
والطواف موجود يف الفأرة وحنوذا من صغار احلشرات، ويف  ،(18)«َوالطَّوَّافَاِت بَِنَجٍس، ِإنَـَّها ِمْن الطَّوَّاِفنَي َعَلْيُكْم 

الكلب أيضًا حيث يتحقق فيه الطواف على رأي من يقول بطهارته استدالال هباا احلديث، وكالك يقال: احلياء 
 علة االكتفاء من البكر يف تزوجيها ابلصمات، وذو موجود فيمن زالت بكارهتا بغري نكاح.

النوع الثاين من حتقيق املناط الاي ذو بيان وجود العلة املنصوص عليها أو اجملمع عليها يف الفرع ذو القياس  إنّ 
الاي ذو بيان القاعدة الكلية املتفق عليها أو املنصوص عليها يف الفرع؛ ألن ذاا النوع األول  ،دون النوع األول

م وجود النص على جزئيات القواعد الكلية فيها، كعدالة متفق عليه بني األمة، وذو من ضرورايت الشريعة لعد
األشخاص وتقدير كفاية كل شخص وحنو ذلك، والقياس خمتلف فيه واملتفق عليه غري املختلف فيه، فالنوع األول 

ومن ذاا يتبني أن حتقيق املناط بنوعيه أعم من القياس ،والثاين متغايران، والثاين قياس دون األول
(19)

 . 
وتوسع  ،يتضح االختالف يف تعاريف العلماء فمنهم من اقتصر على تعريف أحد القسمني دون اآلخروهباا  

بعضهم يف مفهوم حتقيق املناط وداللته لتكون: تطبيق املعىن الكلي على جزئياته، سواء كان معىن ذاا قاعدة كلية، 
ابن تيمية  وذاا االجتاه ظهر قدميًا وميثلهأو أصاًل معنواًي عاماً، فضاًل عن كونه علة،  أو أصاًل لفظيًا عاماً 

والشاطيب، وحديثًا كما يظهر من تعريف الدكتور الدري ي لتحقيق املناط حيث قال: )) إثبات مضمون القاعدة 
متفقاً  اجلزئيات والفروع إابن التطبيق، بشرط أن يكون كل من املضمون والعلة العامة أو األصل الكلي أو العلة يف

(20) عليه... ((
. 

ومن أقوال الشاطيب  ،وقد مّثل أصحاب ذاا االجتاه أبمثلة كثرية اليت تؤكد على توسعهم يف مفهوم حتقيق املناط
على  مل تتنزل األحكام الشرعية -أي: حتقيق املناط–اليت تدل على ذاا االجتاه: )) ولو فرض ارتفاع ذاا االجتهاد 

منزالت على أفعال مطلقات كالك،  وعمومات وما يرجع إ ى ذلك،مطلقات ألّنا  ،املكلفني إال يف الاذن أفعال
                                                           

(, ) والّدارمّي يف: السنن: كتاب الطهارة, 68( )أخرجه أبو داود يف: السنن: كتاب الطهارة, ابب سؤر اهلرة, رقم احلديث: 18)
 (.729اهلرة إذا ولغت يف اإلانء, رقم احلديث: ابب 

 (.3/236( )الطويف, شرح خمتصر الروضة, 19)
 اهلامش(. 1/124 حبوث مقارنة يف الفقه وأصوله, ( ) الدري ي,20)
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ذاا  وإمنا تقع معينة مشخصة، فال يكون احلكم واقعاً عليها إال بعد املعرفة أبن ،واألفعال ال تقع يف الوجود مطلقة
 .(21) (( ال يكون، وكله اجتهاد املعني يشمله ذلك املطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سهاًل، وقد

 لرتجيح:ا

وتطبيقها على أفعال  االجتهاد يف تنزيل األحكام الشرعية العامة واملطلقةجعل  الشاطيبوهباا يتضح أّن اإلمام 
ّن ذاا الرأي ذو أو ى ابألخا واالعتبار وبعد سرد أقوال العلماء نرى أ ،املكلفني من قبيل االجتهاد يف حتقيق املناط

 وبني حتقيق املناط.كون ذناك فرق بني القياس وإال فال ي
 ؟: : من حيقق املناطثاينطلب الامل

چ إّن شرعية االجتهاد اثبتة ابلقرآن والسنة فقد أشار القرآن الكرمي إ ى االجتهاد يف آايت كثرية منها قوله تعا ى: 

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گ

 (.83 :النساء) چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ     ڻں  ں

 -قَاَل َمرًَّة َعْن ُمَعاٍذ : َأنَّ َرُسوَل هللِا عليه بضوابط حددذا، فمن ذلك حديث معاذ،   وقد أقرذم الرسول 
ا بـََعَث ُمَعاًذا ِإ َى اْلَيَمِن ، قَاَل َلُه : َكْيَف تـَْقِضي ِإَذا َعَرَض َلَك َقَضاٌء ؟ قَاَل : أَْقِضي  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َلمَّ

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم . قَاَل :  -ِب هللِا ؟   قَاَل : أَْقِضي ِبُسنَِّة َرُسوِل هللِا ِبِكَتاِب هللِا . قَاَل :   فَِإْن ملَْ جتَِْدُه يف ِكَتا
قَاَل : َفَضَرَب بَِيِدِه يف َصْدرِي ، َوقَاَل :   احلَْْمُد  ،  فَِإْن ملَْ جتَِْدُه يف ُسنَِّة َرُسوِل هللِا   . قَاَل : َأْجَتِهُد ِبرَأِْيي اَل آُلو

 .(22) الَِّاي َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل هللِا ِلَما يـُْرِضي َرُسوَل هللاِ  َّللِ 
 ؟:ولكن من يقوم هباا االجتهاد يف حتقيق مناط احلكم 

رمحهما هللا  الشاطيباإلمام الغزايل ومنه أخا  اإلمام ذو ،عناية تحقيق املناطقضية املتكفِّل بب اذتمَمن  إّن أول
، والشاطيب اعترب أنَّ من حيقق املناط ذو العامل الرابين العاقل الاي ينظر يف كل حالة حيث يقول: )) ويسمى تعا ى

صاحب ذاه املرتبة: الرابين، واحلكيم، والراسخ يف العلم والعامل، والفقيه، والعاقل؛ ألنه يرِّب بصغار العلم قبل  

                                                           

 (.17/ 5( ) الشاطيب, املوافقات, 21)
, )الرتماي (3592رقم احلديث ( 3/331( ) أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب األقضية، ابب اجتهاد الرأي يف القضاء، )22)

كتاب  , )البيهقي يف سننه الكبري(1327( رقم احلديث 3/9يف سننه كتاب األحكام، ابب ما جاء يف القاضي كيف يقضي، )
( رقم 10/114، ابب ما يقضي به القاضي ويفيت به املفيت فإنه غري جائز له أن يقلد أحدا من أذل دذره)آداب القاضي

 ( . 20398احلديث: 
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 مراده هللاابلعلم وصار له كالوصف اجملبول عليه، وفهم عن  كباره، ويويف كل أحد حقه حسبما يليق به، وقد حتقق
ومن خاصيته أمران: أحدمها: أنه جييب السائل على ما يليق به يف حالته على اخلصوص إن كان له  ،تهمن شريع

 يف املسألة حكم خاص...والثاين: أنه انظر يف املآالت قبل اجلواب عن السؤاالت، وصاحب الثانية ال ينظر يف
 .(23)، وال يبايل ابملآل إذا ورد عليه أمر أو ّني أو غريمها، وكان يف مساقه كلياً ((ذلك

 أن ميكن ال الراذن عصران يف املناط حتقيق مبهمة القائمة اجلهة تعيني نأ إذ ،ولكن ذاا اجلواب ليس على إطالقه
مث إن اخلطاب الشرعي على مستوايت شىت  ،النازلة موضوع ابختالف احملقق خيتلف بل ،جوااب مطلقاً  يكون

ختتلف طبيعة املخاطب فيه؛ فمنه ما خياَطب به الفرد، ومنه املوجَّه إ ى اجلماعة، وصنف آخر متعلق ابلسلطان 
(24)وويّل األمر

. 

وللخطاب الشرعي مستوايت ومراتب فمنه ما ذو موجه إ ى الفرد يف ))  :الشيخ عبدهللا بن بيةيقول العالمة 
ڭ  ۇ   چ: يف قوله تعا ى كما شرح الشاطيب يف  االعتصام :  مثالً   ،نفسه  استفت قلبك ولو أفتوك خاصة 

من خاف املشقة أو الوقوع يف الفاحشة إذا مل يتزوج فهاا خطاب موجه إ ى  ،(25)النساء:  چ  ۈۇ   ۆ  ۆ
فسه   استفت قلبك ولو أفتوك صاحب القضية فهو الاي حيقق املناط بتقدير حالته اليت ذو أعلم هبا يف خاصة ن

.   
فمن حيقق املناط  ،(3)النساء:  چگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  چ    الفرد:  ومما ذو موجه إ ى اجلماعة لكنه يقصد به

ذو الاي يريد أن يتزوج أكثر من واحدة كما أنه إبمكان اجلماعة ممثلة يف اجلهات الوالئية إذا الحظت حيفًا أو 
 حتققت من مفسدة غري مرجوحة أن حتقق املناط.

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  :ومما ذو موجه إ ى اجلهة الوالئية ممثلة يف القضاة

فاجلهة الوالئية ذي اليت حتقق  ،احلكمني يرجع إ ى اجلهة الوالئيةفبعث  ،(35 )النساء: چڎ  ڎ  ڈ 
املناط دون غريذا؛ ألن األمر معقد وقد تكون فيه أسباب خفية تفتقر إ ى تدقيق لتنزيل حكم الفراق أو ترتيب 

 مشل الوفاق.

                                                           

 (.95, املناط وأثره يف اختالف الفقهاء (  )عصام صبحي صاحل شرير,  حتقيق23)
 (. 5( )عشاق , د. عبد احلميد, من حيقق املناط, 24)
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) األنفال:   چ  ہڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀچ  :لسلطان األكرباومما ذو موجه إ ى 
فالاي ينبا العهود ويعلن احلروب ويوقع اهلدنة والسالم ويصدر حكماً بناء على التوقع املشار إليه بتخافن؛  ،(58

اجلهة السلطانية اليت تستوعب األسباب ألن اخلوف ذو توقع مكروه يف املستقبل فالاي حيقق املناط لألمة ذنا ذو 
لغامضة، فتحقيق املناط ال يتعلق ابألفراد ((والدوافع اخلفية واملوانع والشروط ا

(25)
. 

اجلهة الثانية:  ،على ضوء ما سبق ميكن أن حندد اجلهات القائمة بتحقيق املناط وذم: )) اجلهة األو ى: ويل األمر
 اجلهة السادسة: املكلف((. ،اجلهة اخلامسة: األمة ،اجلهة الرابعة: املفيت ،اجلهة الثالثة: اخلبري ،القاضي

 :وسائل حتقيق املناطاملطلب الثالث: 

حامد الغزايل مجلة من األصول واملَعرّفات اليت يسرتشد هبا الفقيه إلزالة اخلفاء الاي يعرتض حتقيق  وأباإلمام ذكر 
وأرجعها إ ى مخسة معايري ومن أمهها ما ذكره وذي: ) اللغوية، والعرفية، واحلسية،  ،املناط عندما تتعدد اآلراء

وإن كان الغزايل أتى  ،( وأضاف الشاطيب: ) املآالت (  املصلحة ، والطبيعية( وأضاف يف املستصفى )والعقلية
 ببعض ذاه الوسائل للتدليل على مسالكها يف إدراك ذاه النتائج إال أنه أتى أبمهها. 

ميكن حصرذا وال وحقيقة فإن ذاه الوسائل ال تنحصر يف اليت نقلها الغزايل، بل إن بعضًا من ذاه الوسائل ال 
 تعدادذا.

وذاا ما جيعل اجملتهد يتجدد معها  ،فهاه الوسائل تتطور وتتجدد حبسب الزمان واملكان واألحوال والعوائد
طرق إثبات الوقائع كاالستبيان  تقصي ،واحلساب والعد ،) القرائن كـــ  ،ويتطور أداؤه أيضًا ليتفاعل مع العصر
وكل ما خيدم حتقيق املناط يف الوقائع واجلزئيات كرأي أذل اخلربة وعلم  ،اواالستطالع والتجارب العلمية وغريذ

 .(26) وغريذا ( ،القاضي والكتابة واليمني وتقدير املتلفات والعيوب واجلراحات
 ،ولكل جهة وسائلها يف حتقيق املناط ،وإن جمال كل جهة من اجلهات السابقة خيتلف عن جمال اجلهة األخرى 

تطبيق حتقيق املناط ذي: األحكام السلطانية والسياسة الشرعية؛ وخاصة ما تطرحه قضية الدولة  جماالتوأذم 
واجملال االجتماعي وخاصة ما يتعلق ابألسرة، وقضااي املساواة  ،اإلسالمية من حتدايت للمسلمني داخليا وخارجيا

 .(27)وغريذا ،اجملال االقتصاديو  ،بني الرجل واملرأة بوجه خاص

                                                           

 ( )بن بية, ورشة االجتهاد بتحقيق املناط (.25)
 وما بعدذا(. 50( ) د. عثمان عبدالرحيم, آليات حتقيق املناط ووسائله ومسلك اجملتهد فيه, 26)
 ( .107صام صبحي صاحل شرير,  حتقيق املناط وأثره يف اختالف الفقهاء, ( )ع27)
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 إستقرار اجملتمع وأثره على نبويّةال نةالسيف  حتقيق املناط: ثاينال بحثامل
 حتقيق املناط يف السنة النبويّةاملطلب األول: 

فكلنا يعرف أن رسول  ،وذو يواجه أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية منا أن نزل الوحي على رسول هللا 
 ،فصرب وحتمل وكان يدعوا أصحابه إ ى التحلي ابلصرب والتحمل ،قد أوذي من قبل كثري من األطراف هللا 

وبناء دولة متماسكة قادرة على  ،أمن اجملتمع واستقراره ومحاية الدعوة وجتاوز اخلالفات من أجل احلفاظ على
ِن َعِن ابْ  ،فكان يقول ألصاحبه  )صربًا صرباً( ،وجتاوز العقبات اليت تنتظرذا يف املستقبل ،مواجهة التحدايت

ُهْم، فـََقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ِإْسَحاَق قَاَل: َكاَن َعمَّاُر ْبُن اَيِسٍر َوأَبُوُه َوأُمُُّه َأْذَل بـَْيِت ِإْساَلٍم، وََكاَن بـَُنو خَمُْزوٍم يـَُعاِّبُونَـ 
رًا اَي آَل اَيِسٍر ، فَِإنَّ َمْوِعدَُكُم اجْلَنَّ » هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم:  «ةُ َصبـْ

(28)
. 

حيث قدَّمت مناذج إلدارة األزمات فكان  ،والسرية النبوية الشريفة اليت ال يتسع املقام للحديث عنها ابلتفصيل
رعايًَة حلفظ أمن واستقرار الدولة  ،خري شاذد لتجّلي منهج االجتهاد بتحقيق املناط ،الصرب واللني والتحمل

وهلاا اختا  ،ف ابلقيام بهوليؤدي املسلم دوره الاي ُكلّ  ،تسوده احملبة ايهيدًا لبناء اجملتمع املسلم الورم ،اإلسالمية
نَّ إ: »: أواًل: أتسيس الدولة املدنية يف املدينة: قال  بعض اإلجراءات اليت ساعدت على ذلك: النيب 

ِإبـْرَاِذيُم َمكََّة، َوَدَعْوُت هَلَا يف ُمدَِّذا َوَصاِعَها ِمْثَل َما َدَعا ِإبـْرَاِذيَم َحرََّم َمكََّة َوَدَعا هَلَا، َوَحرَّْمُت اْلَمِديَنَة َكَما َحرََّم 
وال يصادر مال إال حبق  ،وال يعتدى على عرض ،فال تنتهك حرمةأي:  ،(29)« ِلَمكَّةَ  ِإبـْرَاِذيُم َعَلْيِه السَّاَلمُ 

وال ريب أن إعطاء كلمة )حرام( قصد منها إعطاء السلم  ،فهو آمن قانون الدولةوكل مواطن خيضع ل ،اإلسالم
 فيكون أثره أقوى. ،طابعاً دينياً 

                                                           

مار بني ، ما خري عرفة الصحابة رضي هللا تعا ى عنهم( ) كتاب مع5715( برقم: )3/388) أخرجه احلاكم يف مستدركه)( 28)
, وقال (د بن حممد بن صدقة ب األلف، أمح( ) اب1508( برقم: )2/141( والطرباين يف األوسط )أمرين إال اختار أرشدمها

 .صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاهاحلاكم 
, رقم احلديث: 67/ 3، ابب بركة صاع النيب صلى هللا عليه وسلم ومده: البخاري يف  صحيحه,  كتاب البيوع( )أخرجه 29)

رقم  4/112َوَسلََّم فيها ابلربكة:  َعَلْيهِ ، ابب فضل املدينة ودعاء النيب َصلَّى هللُا ) مسلم يف صحيحه,  كتاب احلج, ( 2129
 .(1360احلديث: 
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ووضع دستور الوطن  ،فبىن املسجد وآخى بني املهاجرين واألنصار ،ذاه القاعدة عملياً يف املدينة وطبق النيب 
سكان املدينة من األنصار  فاستطاع هباا امليثاق أن يؤلف بني ،سلطة يثرب إليه انقادتاجلديد يف صحيفة 

فأصبحوا به كتلة واحدة يستطيعون أن يقفوا يف وجه كل  ،وجرياّنم من طوائف اليهود وأن يربط بينهم ،واملهاجرين
 من يريد أذل املدينة بسوء.

ليشكل  ،بل صاغه النيب صلى هللا عليه وسلم وفقًا لواقع جمتمع يثرب ،وذاا الدستور مل يكن من اآلايت القرآنية
 اخلطوة األو ى يف بناء نظام الدولة املدنية.

بتقوية الروابط االجتماعية بني املسلمني عن طريق املؤاخات بني املهاجرين واألنصار وكان ذلك يف أول  وقام 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : ِإنَّ اْلُمْؤِمَن »تالحم املؤمنني بقوله:  وقد ذكر  ،قدومه  َعْن َأِب ُموَسى، َعْن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

َياِن َيُشدُّ بـَْعُضُه بـَْعًضا، َوَشبََّك َأَصابَِعُه  «لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُنـْ
(30)

. 
ِهْم » اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:وَعْن النـُّْعَماِن ْبِن َبِشرٍي، قَاَل : قَاَل َرُسوُل  َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف تـََوادِِّذْم َوتـَرَامحُِ

«َوتـََعاطُِفِهْم َمَثُل اجلََْسِد، ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد اِبلسََّهِر َواحْلُمَّى 
 (31)

. 
ذاه األحاديث صرحية يف تعظيم حقوق  نني يف توادذم وترامحهم إ ى آخره؛قال اإلمام النووي: )) مثل املؤم

املسلمني بعضهم على بعض، وحثهم على الرتاحم واملالطفة والتعاضد يف غري إمث وال مكروه(( 
(32)

. 
وتنهى عن الفرقة  ،وأتمر بلزوم اجلماعة ،ذاه النصوص وغريذا اليت تدعوا إ ى التآخي والتعاون والتناصر والتآزر

دولة قادرة على محاية نفسها وأذلها  ،تشكل مرجعية لقيام دولة قوية اجتماعيا واقتصاداًي وسياسياً  ،واالختالف
 من األخطار اليت هتددذا واألعداء الاين يرتبصون هبا.

الضطراابت وذاه الفنت وا ،والبعد عن كل ما يثري الفنت واالضطراابت اليت هتوي ابجملتمع ورمزق أوصاله
وقد نبا  ،االجتماعية تنشأ من عدة طرق أمهها: إاثرة التعصب القبلي وحتفيز احلمّية لقبيلة أو مجاعة معينة بعينها

 ُهَما قَاَل: ُكنَّا يف َغزَاٍة، قَاَل ُسْفَياُن َمرًَّة: يف َجيْ  » ذاه العصبية بقوله ْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعنـْ ٍش، مسَِ

                                                           

( 481( رقم احلديث: 1/103( )أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الصالة ، ابب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه )30)
حلديث: ( رقم ا3/90، ابب أجر اخلازن اأْلمني واملرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غري مفسدة )و)مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة

1023.) 
( و)مسلم يف  52( رقم احلديث:  1/20) كتاب اإلميان، ابب فضل من استربأ لدينه  ( )أخرجه البخاري يف صحيحه31)

 ( . 1599( رقم احلديث: 5/50، ابب أخا احلالل وترك الشبهات )صحيحه كتاب البيوع
 (. 16/139( )النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج, 32)
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رِيُّ: اَي َلْلُمَهاِجرِيَن، َفَكَسَع َرُجٌل ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َرُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر، فـََقاَل اأْلَْنَصارِيُّ: اَي َلأْلَْنَصاِر، َوقَاَل اْلُمَهاجِ 
ٍة، قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، َكَسَع َرُجٌل ِمَن َفَسِمَع َذاَك َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: َما اَبُل َدْعَوى َجاِذِليَّ 

«اْلُمَهاِجرِيَن َرُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر، فـََقاَل: َدُعوَذا فَِإنَـَّها ُمْنِتَنةٌ 
 (33).  

ومن ضموره نوط األحكام  ،أصبح اليوم معرفة البعض ابملقاصد ضامراً  نوط األحكام مبقاصدذا وحقائقها ال أبشكاهلا: اثنياً:
ممّا أّدى إ ى مشاكل كثرية يف  ،كبناء الفتوى واإلجتهاد واإلصالح السياسي واإلسالمي على ذلك  ،أبشكاهلا
قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم لََنا َلمَّا  »: أنه قال ورد يف الصحيحني وغريمها عن ابن عمر  حيثُ  ،جمتمعاتنا

اَل ، فـََقاَل بـَْعُضُهْم: َضُهُم اْلَعْصُر يف الطَّرِيقِ فََأْدَرَك بـَعْ  ،ِإالَّ يف َب ِي قـَُرْيظَةَ  : اَل ُيَصلِّنَيَّ َأَحٌد اْلَعْصرَ ْحزَابِ ِمَن اأْلَ َرَجَع 
ْم يـَُعنِّْف َواِحًدا ، فـَلَ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ لنَّيبِّ ، َفاُِكَر لِ قَاَل بـَْعُضُهْم: َبْل ُنَصلِّي، ملَْ يُرِْد ِمنَّا َذِلكَ ، وَ ُنَصلِّي َحىتَّ ََنْتِيَـَها

ُهْم  ذاا احلديث أصل يف جواز استنباط املقصد من النص الشرعي ابلظن الغالب بل وجواز إدارة احلكم  ،(34)«ِمنـْ
الاين خالفوا  ،للفريقني دليل على جواز األمرين واملنهجني وإقرار رسول هللا  ،العملي مع ذاا املقصد املستنبط
والاين استمسكوا حبرفية األمر إبصرارذم على الصالة يف ب ي قريظة ولو بعد وقت  ،ظاذر األمر بصالهتم يف الطريق

 الفريضة.

لتواصل تحقيق اأّنا عنيت ب يدلنا استقراء نصوص السنة النبوية على :دايناثلثاً: حتقيق التواصل احلضاري بني الشعوب واأل
على  ،على اختالف انتماءاهتم احلضارية واملاذبية والثقافية والدينية ،داين عناية كبريةاحلضاري بني الشعوب واأل

والتأسيس للكليات اجلامعة اليت حيقق هبا  ،أساس القيم اإلنسانية املشرتكة اليت تعزز من التعاون والتفاعل بينهم
 م للمجتمع اإلنساين كله.اخلري واملقصد العا

                                                           

 (3518: ( رقم احلديث4/183، ابب ما ينهى من دعوة اجلاذلية  )بصحيحه كتاب املناق البخاري يف ( )أخرجه33)
 (.2584(, رقم احلديث: 8/19) صحيحه, كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب نصر اأْلخ ظاملا أو مظلوماو)مسلم يف 

، مساء (ابب حدثنا عبد هللا بن حممد بن أ، ( ) أبواب صالة اخلوف946برقم: ) (2/15أخرجه البخاري يف صحيحه )) (34)
 .(ب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر، اب( ) كتاب اجلهاد والسري1770قم: )( بر 5/162مسلم يف صحيحه ))و
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َمثَِلي َوَمَثُل » وذاا ما مثله أبلغ رمثيل ووضحه أمجل توضيح حديث النيب صلى هللا عليه وسلم الاي قال فيه: 
َعجَُّبوَن َويـَُقوُلوَن َلْواَل َمْوِضُع يـَتَـ اأْلَنِْبَياِء َكَرُجٍل بـَىَن َداًرا فََأْكَمَلَها َوَأْحَسنَـَها ِإالَّ َمْوِضَع لَِبَنٍة َفَجَعَل النَّاُس يَْدُخُلونـََها وَ 

«اللَِّبَنِة 
(35)

. 
َأاَن َأْو َى النَّاِس بِِعيَسى اْبِن » وأبعد من ذاا يف تصوير الوحدة اجلوذرية بني األداين، قوله َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 

، َوِدينـُُهْم َواِحدٌ  ،َمْرمَيَ يف اأْلُو َى َواآْلِخرَةِ  ٍت ، َوأُمََّهاتـُُهْم َشىتَّ ، قَاُلوا: َكْيَف اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: اأْلَنِْبَياُء ِإْخَوٌة ِمْن َعالَّ
نَـَنا َنيبٌّ  «فـََلْيَس بـَيـْ

(36)
مبعىن أنَّ األنبياء عليهم الصالة والسالم، مهما اختلفت أجناسهم وأعصارذم  ،
 دين واحد وأصحاب رسالة واحدة. وخصوصياهتم، يبقون أبناء

 رابعاً: األخا بتحقيق املناط يف مآالت األفعال واملوازنة بني املصاحل واملفاسد:
  أخرج البخاري من أّن عمر بن اخلطّاب استأذن النيب  يف قتل زعيم النفاق حني َلَمز ابلنيب،  فبنّي النيب

  ًفقال  ، وخارجاً أمهية احلفاظ على استقرار اجملتمع اإلسالمي داخال «  ،فـََقاَم ُعَمُر فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللِا
اُس َأنَّ حُمَمًَّدا يـَْقُتُل َدْع ِي َأْضِرْب ُعُنَق َذَاا اْلُمَناِفِق، فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َدْعُه، اَل يـََتَحدَُّث النَّ 

«َأْصَحابَهُ 
(37)

. 
من احللم وفيه ترك بعض األمور املختارة والصرب  قال اإلمام النووي يف وجه داللة احلديث: )) فيه ما كان 

يتألف الناس ويصرب على جفاء  على بعض املفاسد خوفًا من أن ترتتب على ذلك مفسدة أعظم منه وكان 
يتمكن اإلميان من قلوب املؤلفة ويرغب األعراب واملنافقني وغريذم لتقوى شوكة املسلمني وتتم دعوة اإلسالم و 

 وقد أمر ،غريذم يف اإلسالم وكان يعطيهم األموال اجلزيلة لالك ومل يقتل املنافقني هلاا املعىن وإلظهارذم اإلسالم
وجياذدون معه إما محية وإما لطلب دنيا  وألّنم كانوا معدودين يف أصحابه  ،ابحلكم ابلظاذر وهللا يتو ى السرائر

 .(38)أو عصبية ملن معه من عشائرذم  ((
                                                           

، ابب خامت النبيني صلى هللا عليه وسلم ( ( ) كتاب املناقب3534( برقم:)4/186أخرجه البخاري يف صحيحه )( )35)
  .(َلْيِه َوَسلََّم خامت النبيني، ابب ذكر كونه َصلَّى هللاُ عَ ( ) كتاب الفضائل2287( برقم: )7/65ومسلم يف صحيحه )

قول هللا واذكر يف الكتاب مرمي ، ابب ( ) كتاب أحاديث األنبياء3442): ( برقم4/167أخرجه البخاري يف صحيحه )( )36)
  .(ابب فضائل عيسى عليه السالمل، ( ) كتاب الفضائ2365( برقم: )7/96، ومسلم يف صحيحه )(
(, و) 3518( رقم احلديث: 4/183، ابب ما ينهى من دعوة اجلاذلية )كتاب املناقب صحيحه ( )أخرجه البخاري يف37)

  .(2584( رقم احلديث: 8/19، ابب نصر اأْلخ ظاملا أو مظلوما )ة واآلدابمسلم يف صحيحه كتاب الرب والصل
 (.16/354ح مسلم بن احلجاج, ( )النووي, املنهاج شرح صحي38)
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استخدم منهجية خاصة هبم اشتملت على حماور  للمنافقني وتعامله معهم جيد أنه  واملتأمل يف دعوة النيب 
لي وانشقاق الصف سبق ذكرذا واليت كانت كفيلة مبواجهتهم ودفع شرذم حلماية الدولة املسلمة من التمزق الداخ

ألن  ،عندما ترك قتلهم قام بسد منفا قد يدخل منه األعداء كما أنه   ،واحملافظة على وحدهتا ورماسكها
االنقسام الداخلي يغري أعداء الدولة للهجوم عليها وقد يسعون للتحالف مع املنافقني للنيل منها

(39)
. 

 لم يهدم رسول هللا ف ،وكالك يف بناء الكعبة على أساسها األو ى مع  ،الكعبة ليعيد بناءذا على قواعد إبراذيم
ملا يرتتب على ذاا الفعل من املفاسد  ،غري أنه مل يفعل ،ومع أن ذاا ذو األصل وفيه املصلحة ،قدرته على ذلك

َها قَاَلْت: قَاَل يل َرُسوُل هللاِ » اليت تربو على املصاحل:  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َلْواَل َحَداثَُة  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللُا َعنـْ
ُتُه َعَلى َأَساِس ِإبـْرَاِذيَم َعَلْيِه السَّاَلُم، فَِإنَّ قـَُريْ  ًشا اْستَـْقَصَرْت بَِناَءُه، َوَجَعْلُت قـَْوِمِك اِبْلُكْفِر لَنَـَقْضُت  اْلبَـْيَت، مُثَّ لَبَـنَـيـْ

ثـََنا ِذَشاٌم: َخْلًفا، يـَْع ِي اَبابً َلُه َخْلًفا قَاَل أَبُو ُمَعاِويََة: حَ  «دَّ
(40)

قصرت  ،وذلك أن قريشاً حني أرادت بناء الكعبة ،
وجعلت للكعبة ابابً رفعته عن األرض لتدخل من  ،فلم تتم بناء البيت على قواعد إبراذيم عليه السالم ،هبم النفقة

 تشاء ورمنع من تشاء.
  وكالك ّنيه  عن إقامة احلدود يف الغزو؛ ملا روي أنه  :ْعُت النَّيبَّ َصلَّى » قال َعْن ُبْسِر ْبِن أَْرطَاَة قَاَل: مسَِ

وجه الداللة: إن كان الفعل يرتتب عنه تفويت مصلحة  ،(41)«هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: اَل تـُْقَطُع اأْلَْيِدي يف اْلَغْزوِ 
 ،وذلك ملا فيه من تضييع االستفادة من قوة احملدود وأبسه على العدو ، ابلرتك تُرِكأكرب؛ ومل يتحقق ذلك إال
ويف ذاا فتح ملفاسد أخرى أشّد  ،ملا قد تسّوله له نفسه فيلتحق ابلكفار ويرتد ،وتعريضه إ ى الفتنة يف دينه

 كاإلابحة أبسرار اجليش.  ،وأعظم
  :وغري املسلمنيالتسامح والتعايش السلمي بني املسلمني اً: خامس

                                                           

 (.200ص ,مع املنافقني ( )ذيلة بنت عبيد عبدهللا اجلدعاين, املنهج الدعوي يف تعامل النيب 39)
(  1/37، ابب من ترك بعض االختيار خمافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه )( ) أخرجه البخاري يف صحيحه,  كتاب العلم40)

 ( . 1333( رقم احلديث : 4/97، ابب نقض الكعبة وبنائها )حه  كتاب احلج(, و) مسلم يف  صحي126رقم احلديث: 
جامعه  ( والرتماي يف4408( برقم: )4/246( وأبو داود يف سننه )4994/1)( برقم:1/962)اجملتىب أخرجه النسائي يف (41)
( برقم: 7/3945)( وأمحد يف مسنده 18291)( برقم:9/104سننه الكبري ) ( والبيهقي يف1450( برقم: )3/120)
(17901). 
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  صلى هللا عليه وسلم يف املدينة يشعر غري املسلمني إبمكان التعايش السلمي  -أذل الامة-كان النيب ُّ
وتويف صلى  ،حريصاً على أتليف قلوب يهود املدينة هلاا األمر ولرتغيبهم يف اإلسالم وكان  ،والتعاون معهم

َ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َعْن »  ،هللا عليه وسلم ودرعه مرذونة عند يهودي َها قَاَلْت: تـُُويّفِ َعاِئَشَة َرِضَي هللُا َعنـْ
«َوَسلََّم َوِدْرُعُه َمْرُذونٌَة ِعْنَد يـَُهوِديٍّ بَِثاَلِثنَي َصاًعا ِمْن َشِعريٍ 

(42)
وحرَّم االعتداء  ،وقد كفل اإلسالم هلم األمن ،

َمْن قـََتَل ُمَعاَذًدا ملَْ يـَرَْح رَاِئَحَة اجْلَنَِّة ، َوِإنَّ رحَِيَها »: ففي الصحيح أن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قال:  ،عليهم
«تُوَجُد ِمْن َمِسريَِة أَْربَِعنَي َعاًما 

(43)
:  َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  »وقوله صلى هللا عليه وسلم  ،

ًئا ِبَغرْيِ ِطيِب نـَفْ  ٍس فََأاَن َحِجيُجُه يـَْوَم َأاَل َمْن ظََلَم ُمَعاَذًدا أَِو انـْتَـَقَصُه، أَْو َكلََّفُه فـَْوَق طَاقَِتِه، َأْو َأَخَا ِمْنُه َشيـْ
«اْلِقَياَمةِ 

(44)
جيملها قول بعض السلف  ،وكان هلم حقوق واجبة يف شىت اجملاالت وذي كثرية حبيث ال حتصى ،

   هلم ما لنا وعليهم ما علينا   .
  وعلى الرغم من كمية األمل واألذى الاي تعرض له النيب صلى هللا عليه وسلم من كفار قريش وكربائهم، فقد

مُثَّ أََتى »  ،وقف النيب صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة خُماطبًا زعماء الكفر بكلمات العفو والصفح
قَاُلوا: نـَُقوُل: اْبُن َأٍخ، َواْبُن َعمٍّ َحِليٍم َرِحيٍم،  ،َتَِ اْلَباِب، فـََقاَل: َما تـَُقوُلوَن َوَما َتظُنُّونَ اْلَكْعَبَة فََأَخَا بِِعَضادَ 

 :  أَُقوُل َكَما قَاَل يُوُسُف:} ال تـَْثرِيبَ  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  -قَاَل: َوقَاُلوا َذِلَك َثاَلاًث، فـََقاَل َرُسوُل هللِا 
ْساَلمِ  ،َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر هللُا َلُكْم َوُذَو أَْرَحُم الرَّامِحِنَي { َا ُنِشُروا ِمَن اْلُقُبوِر َفَدَخُلوا يف اإْلِ  قَاَل: َفَخَرُجوا َكَأمنَّ

» 
(45)

ومن بني ذؤالء أكابر  ،ومل ينقادوا له بقلوهبم ،نقاد أكثر املشركني إ ى رسول هللا ظاذراً اوبعد ذاا  ،
وعيينة ابن حصن  ،وابنه معاوية وحكيم بن حزام واحلارث بن احلارث بن كلدة ،منهم أبو سفيان ،يف قومهم

يستميل  أنه من احلكمة أن واألقرع بن حابس وصفوان بن أمية...وغريذم. ولالك رأى رسول هللا 

                                                           

( رقم احلديث: 56/  3، ابب شراء النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنسيئة )كتاب البيوع ( ) أخرجه البخاري يف صحيحه42)
 (. 1603( رقم احلديث:  5/55(, و)مسلم يف صحيحه كتاب البيوع ، ابب الرذن وجوازه يِف احلضر كالسفر )2068

 (.3166( رقم احلديث: 99/  4صحيحه كتاب اجلزية ، ابب إمث من قتل معاذدا بغري جرم )( ) أخرجه البخاري يف 43)
( رقم 136/  3ارة )، ابب يف تعشري أذل الامة إذا اختلفوا ابلتجكتاب اخلراج والفيء واإلمارة  ( )أخرجه أبو داود يف سننه44)

خا املسلمون من مثار أذل الامة وال أمواهلم شيئا بغري ، ابب ال أيكتاب اجلزية  , و)البيهقي يف سننه الكبري(3052احلديث: 
( , قال املناري فيه 18799( رقم احلديث: 205/  9أمرذم إذا أعطوا ما عليهم وما ورد من التشديد يف ظلمهم وقتلهم )

 (.136/  3. ينظر: ) عون املعبود شرح سنن أِب داود: جمهولون
 (.اب اجلهاد والسري، ابب فتح مكة ( ) كت1780)( برقم: 5/170أخرجه مسلم يف صحيحه )( )45)
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وأنه  ،وحىت أيمن من انقالهبم عليه يف أي حلظة خاصة ،قلوب ذؤالء حىت ينقادوا إليه بقلوهبم طائعني
وبعضهم  ،ولالك أعطى بعضهم مئة من البعري ،وأفضل ما يتألف به قلوهبم املال ،سيعود إ ى املدينة املنورة

أعطاذم دون املئة
(46)

َم يـَْوَم َلَقْد َأْعطَاين َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ : » ،حىت قال صفوان بن أمية ،
«ُحنَـنْيٍ ، َوِإنَُّه َلِمْن أَبـَْغِض النَّاِس ِإيَلَّ ، َفَما زَاَل يـُْعِطي ِي َحىتَّ ِإنَُّه أَلََحبُّ اخْلَْلِق ِإيَلَّ 

(47)
. 

اختالف األجوبة مع احتاد السؤال: أّن مراعاة الظرف الّشخصي َتظهر من خالل الّتنويع يف اإلجابة عن  سادساً:
وذو دليل على مشروعية تغرّي اخلطاب مراعاًة لتحقيق املناط يف الظرف  ،كثر من شخصالسؤال الواحد أل

َأيُّ » كما يف حديث:  َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأِب ُذَريـْرََة: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل :   ،الشخصي
ُروٌر اْلَعَمِل أَْفَضُل؟ فـََقاَل: ِإميَاٌن  اِبهلِل َوَرُسولِِه . ِقيَل: مُثَّ َماَذا؟ قَاَل: اجلَِْهاُد يف َسِبيِل هللِا. ِقيَل: مُثَّ َماَذا؟ قَاَل: َحجٌّ َمبـْ

ويف أخرى قّدم  ،ومرّة أجاب أبّن الّصالة لوقتها ذي أحب األعمال إ ى هللا ،فتارًة قدم اإلميان ابهلل ورسوله ،«
وذكاا ،اإلميان ابهلل مقرتانً مع اجلهاد يف سبيله

(48)
. 

وحمصل ما أجاب به العلماء عن ذاا احلديث وغريه مما اختلفت فيه األجوبة أبنه  ))يقول احلافظ ابن حجر: 
هلم فيه أفضل األعمال أن اجلواب اختلف الختالف أحوال السائلني أبن أعلم كل قوم مبا حيتاجون إليه أو مبا 

رغبة أو مبا ذو الئق هبم أو كان االختالف ابختالف األوقات أبن يكون العمل يف ذلك الوقت أفضل منه يف 
غريه فقد كان اجلهاد يف ابتداء اإلسالم أفضل األعمال ألنه الوسيلة إ ى القيام هبا والتمكن أدائها وقد تضافرت 

وقت مواساة املضطر تكون الصدقة أفضل أو أن  النصوص على أن الصالة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففي
أفضل ليست على ابهبا بل املراد هبا الفضل املطلق أو املراد من أفضل األعمال فحافت من وذي مرادة ((

(49)
. 

                                                           

 (. 263 - 259( ) حممد روا س قلعة جي، قراءة سياسية للسرية النبوية، 46)
( ) أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل ، ابب ما سئل رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم شيئا قط فـََقاَل ال وكثرة عطائه 47)
 (.2313: ( رقم احلديث75/  7)
( 26( رقم احلديث: 14/  1( ) أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اإلميان ، ابب من قال إن اإلميان ذو العمل, )48)

 (. 83( رقم احلديث: 1/62،و)مسلم يف صحيحه كتاب اإلميان ، ابب بيان كون اإلميان ابهلل تـََعا َى أفضل اأْلعمال )
 (.9/ 2( )ابن حجر, فتح الباري, 49)
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 ،وإمنا يشعر إشعارًا ظاذرًا أن القصد إمنا ذو ابلنسبة إ ى الوقت ،ويقول الشاطيب: )) إن التفضيل ليس مبطلق
ئل ((وإ ى حال السا

 (50)
. 

سابعاً: استشراف املستقبل: إنَّ السنة النبوية املطهرة ندبت إ ى استشراف املستقبل، ورغبت يف التخطيط 
املستقبلي، وأّكدت دوره يف صنع القرار، وتطوير جماالت احلياة املختلفة، وكان لنظرة النيب  املستقبلية وإعداده 

دولة اإلسالمية، واستكمال نظمها السياسية واالجتماعية العدة لكثري من األحداث أثر كبري يف تطور ال
واالقتصادية، فانتشر اإلسالم، واتسعت رقعته اجلغرافية، ومل يكن ازدذار احلضارة اإلسالمية والنهضة العلمية 

نبوي، والتطور العمراين الاي شهده العامل اإلسالمي خالل العصور الاذبية إال أثراً الستشراف املستقبل يف العهد ال
ومثرة من مثرات العناية املتوازنة حباضر األمة ومستقبلها

(51)
. 

والاي قرأ سرية املصطفى صلى هللا عليه وسلم بتمعن وتفحص وجد أنه صلى هللا عليه وسلم  بلغ رسالته وبىن 
وذاه احلقيقة  ،دولته وأمته واقتصاده وأدار األزمات وعاجل النزاعات يف ضوء االستشراف والتخطيط املستقبلي

 وذي: ،ولضيق اجملال وكثرة الشواذد نستشهد مبسألة واحدة ،متفق عليها عند مجيع العلماء
وليدة الصدفة بل ذي أسلوب يف التفكري يستمد  تالنظرة اإلجيابية للمستقبل ليس :(52)النظرة اإلجيابية للمستقبل

وملّا كان اجملتمع  ،مثرات الرتبية والتدريب املنهجي وذي مثرة من ،قوته من طبيعة التكوين العقلي والنفسي لألفراد
ويف  ،هي أن ينعكس منط تفكريذم وأساليب تصرفاهتم على جمتمعاهتميفإنه من البد ،يتكون من جمموعة من األفراد

َعَجًبا أِلَْمِر »  :يقول: وتصف هبا املؤمن. ؤكد ذاه احلقيقة العلمية اليت تاألحاديث النبوية عشرات الشواذد 
ٌر، َولَْيَس َذاَك أِلََحٍد ِإالَّ لِْلُمْؤِمِن، ِإْن َأَصابـَْتُه َسرَّاُء َشَكَر َفكَ  رًا َلُه،اْلُمْؤِمِن، ِإنَّ أَْمرَُه ُكلَُّه َخيـْ  َأَصابـَْتُه َوِإْن  اَن َخيـْ

رًا َلهُ  اَل يـَزَاُل اَنٌس ِمْن أُمَّيِت ظَاِذرِيَن َحىتَّ أَيْتِيَـُهْم أَْمُر هللِا َوُذْم » لََّم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  وقوله ،(53)«َضرَّاُءَ بـََر َفَكاَن َخيـْ
 .(54)«ظَاِذُرونَ 

                                                           

 (. 5/31الشاطيب, املوافقات, ( ) 50)
 ., املقدمة(حممد بشري البشري, أمهية استشراف املستقبل وضوابطه دراسة أتصيلية يف ضوء السنة النبوية)( 51)
تقدم واجملتمع, د. حممد زمان, حبث منشور يف الندوة الدولية العلمية  ) النظرة اإلجيابية للمستقبل يف السنة النبوية يف( 52)

اخلامسة  االستشراف والتخطيط املستقبلي يف السنة النبوية  الاي عقدت يف رحاب كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 
 م(. 2011أبريل  20-19ه/ 1432مجادي األول  18-17بدِب, 

 (. قائق ، ابب املؤمن أمره كله خري ( ) كتاب الزذد والر 2999( برقم: )8/227أخرجه مسلم يف صحيحه ))( 53)
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وأخرياً: فمن أعمل فكره يف السنة النبويّة املطهرة وأجال نظره يف صفحات السرية النبوية فإنه سيجد مناذج 
، وبيان ألثره البالغ يف ّنضة األمة اإلسالمية، بتحقيق املناط دور القائملتشري إ ى أتصيل لمتعددة وصورًا خمتلفة 

ة الشمول والواقعية والوسطية والسماحة والتيسري وإرادة كخاصي  ،ودوره العظيم يف حتقيق قوهتا، وبلوغها أذدافها
رج البحث وحىت ال خي ،ولكن مل نقف عليه لضيق الوقت ،ودفع الظلم والعدوان والفساد واملنكر ،اإلصالح واخلري

 عن حجمه املقرر.

 املطلب الثاين: جماالت االجتهاد بتحقيق املناط لويل األمر أو رئيس الدولة:

ض تصرفاته توصف على أّّنا فبع ،خيتلف ابختالف احلال واملقام والوظيفة ،إّن الفعل الاي يصدر عن النيب 
ذاه األحوال  ،وقد أوصل الشيخ طاذر بن عاشور رمحه هللا ،اإلمامة وأخرى الفتوى أو القضاء أو الدعوة من ابب

واإلفتاء والقضاء واإلمارة واإلرشاد واملصاحلة بني الناس  ،ومن ذلك: حال التشريع ،واملقامات إ ى اث ي عشر مقاماً 
واإلشارة على املستشري وطلب محل النفوس على األكمل والتأديب وقد يكون ِجبّليًا أو على سبيل العادة

(55)
، 

 وعليه فال بد من مراعاة ذلك عند االستنباط.
 ،فمنها ما يرجع إ ى كونه إمامًا ورئيس دولة ،وقد فرق العلماء بني ذاه املقامات الصادرة عن رسول هللا 

بصفته إمامًا إال أن يكون ذلك  حبيث ال جيوز ألحد أن يتصدى لتحقيق املناط فيما تصرف فيه النيب 
تنفياية، وإشراف على املصاحل الكلية،  ألن منصب اإلمامة مبا له من طبيعة ،املتصدي ويلَّ األمر أو رئيس الدولة

 .تهاديوإلزامية القرار، وقدرة على توحيد النظر االج
ا استنتجه القرايف وبسطه بقوله: )) ، م صلى هللا عليه وسلمولعل من أجّل وأنَفس مثرات التفّقه يف أحوال النيب 

وأما آاثر ذاه احلقائق يف الشريعة فمختلفة؛ فما فعله عليه السالم بطريق اإلمامة فال جيوز ألحد اإلقدام عليه إال 
إبذن إمام الوقت احلاضر؛ ألنه صلى هلل عليه وسلم  إمنا فعله بطريق اإلمامة وما استبيح إال إبذنه فكان ذلك 

                                                                                                                                                                                     

 مسلم يفو)، ( ) كتاب املناقب، ابب حدث ي حممد بن املثىن(3640( برقم:)4/207صحيحه ) أخرجه البخاري يف)( 54)
طائفة من أميت ظاذرين على  ، ابب قوله َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ال تزال( ) كتاب اإلمارة1921( برقم:)6/53)صحيحه

 (. احلق

 (.  207( ) ابن عاشور, مقاصد الشريعة اإلسالمية, 55)
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أن يقدم  ألحد جيوز فال احلكم بطريق فعله وما ،چۅ  ۉ  ۉ چ قوله تعا ى:شرعا مقررا ل
ألنه عليه السالم مل يقرر تلك األمور إال  ،صلى هللا عليه وسلمعليه إال حبكم احلاكم يف الوقت اخلاص اقتداء به  

ابحلكم، فتكون أمته بعده عليه السالم كالك؛ وأما تصرفه عليه السالم ابلفتيا أو الرسالة والتبليغ فالك شرع 
يتقرر على اخلالئق إ ى يوم الدين يتبع كل حكم مما بلغه إلينا عن ربه بسببه من غري اعتبار حكم حاكم وال إذن 

عليه السالم مبلغ لنا ارتباط ذلك احلكم بالك السبب وخلى بني اخلالئق وبني رهبم ومل يكن منشئا  إمام، ألنه
اقتضته املصلحة ((  ما حلكم من قبله وال مرتبا له برأيه على حسب

(56)
. 

وحتديد  ،إذن فإننا حنتاج إ ى منهج علمي سليم لكيفية تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وتنزيلها يف حياة الناس
حىت تكون عملية التنزيل حسب ضوابط وأصول لضمان حسن تنزيل مراد هللا  ،اجلهات اليت  تقوم بتحقيق املناط

 تعا ى يف الواقع.
 بناء على ما سبق ميكن حصر جماالت االجتهاد بتحقيق املناط لويل األمر يف املستوايت اآلتية: 

تبطة بسيادة الدولة واستقرارذا وأمنها يف عالقتها مع الدول واألمم أواًل: القضااي الكربى لألمة: وذي القضااي املر 
وذي القضااي  ،وعقد الصلح واهلدنة وإبرام املعاذدات والعالقات الدبلوماسية ،األخرى، واالجتهاد يف اعالن احلرب

والقضااي العامة  ،(58) األنفال:  چہڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀچ  :املشار إليها بقوله تعا ى
املتعلقة ابلشأن الداخلي، كحل الربملان، والسياسة املالية واالقتصادية، ومن أمثلتها: إدارة بيت املال وتنظيم موارد 

فالرئيس أو من ينوب عنه ذو من حيقق املناط يف ذاه املسائل ،الدولة املالية
(57)

 . 
اثنياً: التقنني: واملراد ابلتقنني: مجع أحكام املسائل يف ابب على ذيئة مواد مرقمة يقتصر يف املسألة الواحدة على 
حكم واحد خمتار من اآلراء املختلفة اليت قاهلا الفقهاء فيها وذلك ليسهل األمر على القضاة يف معرفة احلكم 

املخالفة للرأي املختار املختار وتطبيقه وحده على الناس دون بقية اآلراء
(58)

 . 
وكل له  ،اختلف العلماء يف حكم تقنني األحكام الفقهية وإلزام ويل األمر القضاة والرعية هبا بني جميز ومانع

ويرى الباحث أن القول جبواز التقنني ذو القول األرجح، وذلك لعدة أسباب: ألن املصاحل املتحققة يف  ،دليله
 ى املفاسد، فالقول ابجلواز ذو األقرب إ ى مقاصد الشريعة، واملسألة ليس فيها نصزماننا من التقنني تغلب عل

                                                           

 (. 75( ) القرايف, اإلحكام يف رميز الفتاوى عن األحكام, 56)
 , د. عبد احلميد, من حيقق املناط (.( )عشاق57)
م 2009 2, ع25االقتصادية والقانونية، دمشق. مج , التقنني يف جملة األحكام العدلية، جملة جامعة دمشق للعلوم ( )البغا58)

 (.746ص 
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 ايالقضاة يف سرعة البت يف القضا ساعديحفظ لسمعة القضاء، و  هيف نيالتقنو  ،إ ى قواعد املصاحل نظريقاطع ف
إ ى  ؤدييحبقوقها وواجباهتا مما  ةيإعالم للرع هيف نيالتقنو  ،الناس نيالعدل ب قياخلصومات، وذو أدعى لتحق وفصل

يف  ةياإلسالم عةيالشر  قيعلى تطب ساعديمما  ،ةياإلسالم عةيالناس ابلعمل ابلشر  إللزام لةيوسفهو إذن  التزامها هبا
(59)واقعنا املعاصر

 . 
به املالك  اثلثاً: التسعري: واملراد ابلتسعري ذو: فرض من ويل األمر أو من يوكله ابلتزام حد مايل معني، يلتزم

واملستأجر أو البائع واملشرتي، والتسعري إذا فرضه ويل األمر املسلم العادل جيب أن يلتزم به اجلميع وال جيوز 
خمالفته، فهو من احلقوق املخولة له، يستعمله عندما خيتل ميزان اجملتمع

(60)
. 

حي وأصبح ذناك جهات حمددة ويف عصران تطورت آلية التسعري مبا يتناسب مع تطورات العصر يف كافة النوا
 وخمولة من ويل األمر تتابع األسواق واألسعار والتسعري وغري ذلك.

أنه كلما كانت حاجة الناس ال تندفع إال ابلتسعري، وال تتحقق مصلحتهم إال به؛ سعر عليهم ويل األمر  إذ
 هم بدون التسعري مل يسعر.تسعري عدل حيقق منفعة البائع واملشرتي، فإذا اندفعت حاجة الناس وقامت مصلحت

عاً: إّن التعزير عقوبة من العقوابت املشروعة يقصد منها التأديب ملن يرتكب العقوابت التعزيرية تقديراً وتوقرابعاً: 
جرمية مل يقدر الشارع عقوبتها، وقد ترك تقدير العقوبة التعزيرية لويل األمر

(61)
. 

األمر أو من ينيبه عنه من القضاة سلطة واسعة يف تقدير العقوابت من املعلوم أن الشريعة اإلسالمية أعطت ويل 
 ،أو احلبس ،قوبة اجللدعوالبدنية ك ،منها: العقوبة ابلغرامة املالية ،صفًة وقدراً  ،والعقوبة التعزيرية أنواع ،التعزيرية

احملضة كالتوبيخ والنظر بوجه  والعقوابت النفسية ،وعقوبة التهديد واإلنزار مهددا أبنه إذا مل يرجع عن جرميته جلده
وذي فضح اجملرم يف اجلرائم اليت يعتمد فيها اجملرم على ثقة الناس كشهادة الزور وعقوبة التشهري  ،عبوس وغريه

به من خالل اإلعالن  والغش والتالعب ابألسعار، ويكون ذاا التشهري ابإلعالن عن جرميته هبدف كشفه والتنديد
عن ذلك يف الصحف مثاًل أو أي وسيلة من وسائل اإلعالم 

(62)
. 

                                                           

 (.28, 27( )الزحيلي, جهود تقنني الفقه اإلسالمي,59)
 (.31موسوعة الفقه اإلسالمي املعاصر, ,( )عويس60)
 وما بعدذا(. 550( ) الدري ي, حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله 61)
 (.140()احلميد, التشريع اجلنائي اإلسالمي,62)
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وتنظمها  اةيتغطي شىت مناحي احل اليت ةيابآلراء الفقه زخريإن الفقه اإلسالمي  :اآلراء املختلفة نيب اريواالخت حيالرتجخامساً: 
ملزما  جعلهيإ ى تب ي رأي واحد يف املسألة ل تاجحيوويل األمر  ،ولكن املشكلة يف تعدد اآلراء يف املسألة الواحدة

(63)(( النزاع قطعياحلاكم  حكم))  :بناء على قاعدة

أن احلاكم مىت ما حكم حبكم يسوغ فيه  وذي مبعىن: ،
واإلمام إذا محل الرعية على قول يف األحكام االجتهادية  ،وصار مبنزلة ما أمجع عليه  ،وجب قبوله ،االجتهاد

من  ،أو ابجتهاد غريه له -إن كان من أذل االجتهاد -وسواء كان ابجتهاده ذو  ،عليهم طاعته اخلالفية وجب
يف مسائل االجتهاد فيما يقع  الاين هلم والايت عامة حمددة ؛ فكل إلزام حبكم شرعي ،العلماء واللجان واهليئات

يفصل اخلصومة  ،النزاعات الدنيويةمما خيتص بوالية احلكم والنظر يف املصاحل و  ،من اختالف يف مصاحل الدنيا
  .واملنازعة وتعدد اآلراء ويصري عمليا كاجملمع عليه

ويرجع املخالف عن ماذبه ملاذب  ،يرفع اخلالف ،قال القرايف:   اعلم أن حكم احلاكم يف مسائل االجتهاد
واملراد ذنا ذو احلكم  ،وتتغري فتياه بعد احلكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مااذب العلماء  ،احلاكم

حىت  لو حكم احلاكم بشيء مث تغري اجتهاده مل ينقض  ،يقع احلكم عليها وال يتعداذا فيما يشببها ،يف واقعة معينة
غري أنه يف واقعة جديدة ال حيكم إال ابلثاين خبالف ما لو تيقن اخلطأ  ،وإن كان الثاين أقوى ،األول

(64)
. 

يقصد بتقييد املباح: أن أيَت ويل األمر ألحد املباحات فيطلب سادساً: دائرة تقييد املباح وصالحية اإلمام فيها: 
 -َعْن َرُسوِل هللِا : » وذلك مثل قوله  ،ويلزم الناس بالك -أي ينهى عنها-أو تركها  -أي أيمر هبا-فعلها 

ٍم أَنَُّه َكاَن  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  «يـَُقوُل : اَل أَيُْكَلنَّ َأَحدُُكْم ِمْن حلَِْم ُأْضِحيَِّتِه فـَْوَق َثاَلثَِة َأايَّ
(65)

.  
لكن اإلمام الشافعي  ،عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث منسوخ صرح بعض أذل العلم أبّن ّني النيب 

قيد أحد  ووجه الداللة: أّن النيب  ،(66)بل من ابب زوال احلكم لزوال علته ،أشار إ ى أن النهي ليس منسوخاً 
فهاا احلكم  ،أفراد املباح ابملنع وذو منع ادخار اللحوم فوق ثالث ملصلحة مث ملا انقضت عاد ذاا الفرد مباحا

 فاملصلحة العامة اعتربت يف تقييد املباح من األحكام الشرعية. ،تصرف من اإلمام راعى فيه املصلحة

                                                           

 (.111( )الدري ي: احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده, 63)
 (.2/103( )القرايف , الفروق, 64)
( رقم احلديث: 7/104، ابب ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها)كتاب األضاحي صحيحه ( )أخرجه البخاري يف65)

( رقم 6/80َعْن أكل حلوم اأْلضاحي بعد ثالث)، ابب بيان ما كان من النهي كتاب اأْلضاحي , و)مسلم يف صحيحه( 5574
 (.1970احلديث: 
 (.235) الشافعي, الرسالة,  (66)
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(67) أمهها ويل األمر للمباح، دييأذل العلم وضعوا شروطاً وضوابط لتق إن ضوابط تقييد املباح:

: 

متعلقا بشؤون  كونيواجتهاده، كأن  استهيبس هياملباح مما جعل لويل األمر حق التصّرف ف كونيأن  -1
أو   وأعمال خمصوصة نةيأبوقات مع أو كإلزام موظفي الدولة ش،يالدولة اخلاصة هبا كالشؤون املتعلقة ابجل

 .املرافق واألموال العامة ميكتنظ
 أن حيقق تقييد املباح مصلحة عامة وأن يكون التقييد لفرتة حمدودة حسبما تقتضيه املصلحة. -2
 أال يؤدي التصرف يف املباح إ ى التعسف. -3
 ليس لويل األمر أن مينع جنس املباح بل له فقط أن مينع الفرد من أفراد املباح. -4

ويف وقتنا احلاضر إن احلاجة ماسة إ ى تقييد بعض املباحات يف شىت اجملاالت، وذو حق لويل األمر له ممارسته يف 
ويف جمال التعليم  ،والسري وضوابط املرور ،والصناعة ،والزراعة  ،جماالت عدة أذكر منه ما يلي: ))يف جمال العمران
(...وغري ذلك من اجملاالت املبسوطة يف أماكنها (

(68)
. 

ومعىن  ،إذن السلطان ذو الاي حيقق املناط يف اجملاالت السابقة ألنه لديه من األسباب اخلفية ما ليس عند غريه
وإن  ،اخلفاء ذنا أن العامة قد ال يتوقعون النتائج اليت تتوقعها اجلهة السلطانية مبا لديها من معلومات وتقارير

والتنزيل اخلاطئ لألحكام الشرعية على  ،ابالجتهاد يف حتقيق املناطأي عدم حتديد من يقوم اإلخالل هباا املنهج 
 كما أيَت بيان ذلك يف املطلب الالحق.  ،آلاثر املدّمرة ما ال حيمد عقباهله من ا ،وقائعها العلمية

 املطلب الثالث: اإلخالل مبنهج حتقيق املناط وآاثره السيئة على اجملتمع:
املناط أخطاء كثرية يف الساحة اإلسالمية وصل بعضها حلد إراقة الدماء وقعت بسبب اإلخالل مبنهج حتقيق 

انذيك عن تشويه صورة اإلسالم الصافية الربيئة من كثري من ذاه األفعال اخلاطئة اليت تنم عن اخلطأ  ،واستحالهلا
وإذا كانت  ، التطبيقوتسرع واندفاع يف ،واستعالء يف اختاذ القرار دون الرجوع إ ى أذل العلم والفقهاء ،يف الفهم

 ،واجملال االجتماعي ،واجملال االقتصادي واملايل ،والعالقات الدولية ،جماالت حتقيق املناط تتناول السياسة الشرعية
ونكتفي ذنا باكر مثال واحد  ،وحنو ذلك فإن من الصعوبة مبكان حصر ذاه األخطاء يف ذاه اجملاالت التساعها

                                                           

(، 94(, )الصاحل: مدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح، ص99-97 ( )الدري ي: احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده,67)
 (.45)بن علي: فقه تقييد املباح, 

 (. 94)الصاحل: مدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح، ( 68)
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وقد سبق أن بيّنا  ،ل اخلطأ يف تطبيق املنهج دون استقصاء هلاه اجملاالتعلى ما وقع اإلخالل فيه من خال
 جماالت ويل األمر.

والقيام بتحقيق املناط فيما ذو من شأن ويل  ،وذو: اخلطأ يف فهم احلكم الشرعي ،وسأضرب ذنا مثااًل واحداً 
 (.44)املائدة:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ۀ  ۀ  ہ چ  قال تعا ى: ،األمر وآاثره املدمرة

شأنه شأن الظلم والفسق  ،وذو اخلروج عن الدين ،ال يدّل على معىن واحد فقط ،إن لفظ الكفر يف ذاه اآلية
)املائدة:   چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  ومها قول هللا تعا ى: ،يف اآليتني الكرميتني

)املائدة:   چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڄڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  ،(٤٥
فكالك وصف من وصف ابلكفر ال  ،أو الفسق ال يع ي خروج املتصف به عن اإلسالم ،فالوصف ابلظلم ،(٤٧

 يع ي خروجه عن الدين.
ورفعوا عنه لثام الغرابة والغموض إذ قسموا  ،وقد أوضح علماء السلف رضي هللا عنهم ذاا املوضوع بكل وضوح

ولكنه  ،الاي ال خيرج من الدين ابلكليَّة ،وقد يُراد هباه اآلية الكرمية الكفر العملي ،الكفر إ ى : عملي واعتقادي
 فقد قال عبد احلق بن عطية: )) واختلف العلماء يف املراد بقول تعا ى: ،يدلُّ على املخالفة يف ذاه األعمال

فقال مجاعة: املراد اليهود ابلكافرين والظاملني والفاسقني،  ،چ َوَمن ملَّْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل هللُا َفُأولَِئَك ُذُم اْلَكاِفُرونَ چ
وقالت مجاعة عظيمة من أذل  ،وروي يف ذاا حديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم من طريق الرباء بن عازب

العلم: اآلية متناولة كل من مل حيكم مبا أنزل هللا، ولكنه يف أمراء ذاه األمة كفر معصية ال خيرجهم من 
ميان((اإل

(69)
. 

وقال ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير يف تفسريه هلاه اآلية
(70)

: )) وأما اجلمهور من املسلمني وذم أذل 
السنة من الصحابة فمن بعدذم فهي عندذم قضية جمملة؛ ألن ترك احلكم مبا أنزل هللا يقع على أحوال كثرية، 

 إ ى أن قال: ))وقال ،لتكفري ابلانوب ومساق اآلية يبني إمجاهلا ((فبيان إمجاله ابألدلة الكثرية القاضية بعدم ا

حًدا له أو استخفافًا به أو طعًنا يف امن ترك احلكم مبا أنزل هللا ج چَوَمن ملَّْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل هللاُ چ من مجاعة: املراد
مسعه املكلف بنفسه، وذاا مروي عن ابن   حقيته بعد ثبوت كونه حكم هللا بتواتر أو مساعه من رسول هللا 

 مسعود وابن عباس وجماذد واحلسن، فمن شرطية، وترك احلكم جمٌمل بيانه يف أدلة آخر.

                                                           

 (.457 -456/ 4 ,, تفسريه احملرر الوجيز( )ابن عطية69)
 (.6/212( ) ابن عاشور, التحرير والتنوير, 70)



  2021/  6/  9-8: الموافق                           جامعة المرقب -المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة 

  (حمن أجل فهم سديد وتطبيق صحي ( فقه التعامل مع السنة النبوية

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                                         sunnaconf.elmergib.edu.ly  
 

نزل هللا يف نفسه كفعل املسلم الاي تُقام يف أرضه األحكام أوحتت ذاا حالة أخرى وذي التزام أن ال حيكم مبا 
اره، فإن ذلك االلتزام أشد من املخالفة يف اجلزئيات وال سيما إذا مل الشرعية فيدخل حتت حماكم غري شرعية ابختي

وأعظم منه إلزام الناس ابحلكم بغري ما أنزل هللا من والة األمور، وذو مراتب  ،يكن فعله جللب منفعة دنيوية
 متفاوته، وبعضها قد يلزمه الزم الردة إن دل على استخفاف أو ختطئة حلكم هللا.

 التأويل يف مع ي الكفر، فقيل عرب ابلكفر عن املعصية كما قالت زوجة اثبت بن قيس:وذذب مجاعة إ ى 
أي قد فعل فعاًل يضاذي أفعال الكفار وال يليق ابملؤمنني، وروي ذاا عن  ،( أي الزان أكره الكفرة يف اإلسالم ) 

وذلك أّن اّلاي ال حيكم مبا أنزل هللا  ،وقال طاووس ) ذو كفر دوَن كفر وليس كفراً ينقل عن اإلميان ( ابن عباس
قد يفعل ذلك ألجل اهلوى ، وليس ذلك بكفر ولكّنه معصّية ، وقد يفعله ألنّه مل يره قاطعاً يف داللته على احلكم 
، كما ترك كثري من العلماء األخا بظواذر القرآن على وجه الّتأويل وحكموا مبقتضى أتويلها وذاا كثري (( إنتهى  

 كالمه.
ال القرطيب يف تفسريه لقوله تعا ى: ))  )ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك ذم الكافرون( و )الظاملون( و وق

)الفاسقون( نزلت كلها يف الكفار، ثبت ذلك يف صحيح مسلم من حديث الرباء، وقد تقدم. وعلى ذاا املعظم. 
ن مل حيكم مبا أنزل هللا ردا للقرآن، وجحدا لقول فأما املسلم فال يكفر وإن ارتكب كبرية. وقيل: فيه إضمار، أي وم

الرسول عليه الصالة والسالم فهو كافر، قاله ابن عباس وجماذد، فاآلية عامة على ذاا. قال ابن مسعود واحلسن: 
ذي عامة يف كل من مل حيكم مبا أنزل هللا من املسلمني واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحال له، فأما من 

ك وذو معتقد أنه راكب حمرم فهو من فساق املسلمني، وأمره إ ى هللا تعا ى إن شاء عابه، وإن شاء غفر فعل ذل
له((

(71)
 . 

وذي ال تع ي اخلروج من  ،اليت وردت فيها كلمة الكفر ،وذاه التفسريات ذي اليت تنسجم مع النصوص األخرى
)) سباب املسلم فسوق وقتاله كفر(( فالكفر ذنا  قال: فعن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه أن النيب  ،الدين

وليس اخلروج من امللة ،واخلروج عن الطاعة ،ذو املعصية
(72)

. 

                                                           

 (.6/190( )القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن, 71)
 (. 20( )الكبيسي, أمحد عبدالكرمي شوكة, خطورة ظاذرة التكفري, 72)
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َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اَّللَُّ فَُأولَِئَك ُذُم  ويقول الشيخ عبدهللا بن بية: )) وحيمل التكفرييون قوله تعا ى: 
وذي مسألة حتتاج إ ى ضبط، وذلك الضبط  ،على جمرد عدم إيقاع احلكم ،(44)سورة املائدة: اآلية  اْلَكاِفُرون

   َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اَّللَُّ فَُأولَِئَك ُذُم اْلَكاِفُرون يتمثل يف فصلني، أوال: أتويل اآلية الكرمية من سورة املائدة 
 حد احلكم مبا أنزل هللا فقد كفر، ومن أقر به ومل حيكم به فهو ظامل فاسق ((. ))من جكما أوهلا ابن عباس بقوله:

 ،وقد أطبق علماء السلف على أن ذاه اآلية مؤولة وأنه ليس كفرا خمرجًا عن امللة ،ذاا من حيث داللة اللفظ
 . (73)(( وذنا تكمن أمهية حتقيق املناط

جرَّ على األمة بلية مثل بلية  ،فيما ذو من شأن اجلهة الوالئيةإذًا عند قيام أفراد أو مجاعات بتحقيق املناط 
ولاا ورد يف األحاديث الصحيحة الوعيد الشديد يف شأن من  ،عاين منه األمة اإلسالميةتو  التكفري الاي عاىن

اَل يـَْرِميِه اِبْلُكْفِر اَل يـَْرِمي َرُجٌل َرُجاًل اِبْلُفُسوِق وَ : »  وذو ليس كالك وقد قال النيب  ،حيكم على مسلم ابلكفر
«ِإالَّ اْرَتدَّْت َعَلْيِه ِإْن مَلْ َيُكْن َصاِحُبُه َكَاِلَك 

(74)
. 

واألحاديث مبثل ذاا املع ي كثرية، وما ذلك إال ملا سيتلزمه الكفر من النتائج اخلطرية اليت من مجلتها: حكم عليه 
 وحكم عليه ابخللود يف النار إن مات على ذلك. ،ابخلروج من ملة اإلسالم وأنه حالل الدم واملال

أخاوا بظواذر النصوص دون اعتبار لداللة املفهوم وال قواعد  ،إذن فالاين رميَّزوا بقصور ابعهم يف مقاصد الشريعة
 فحصل بالك ،وال اعتبار لفهم العلماء وال النظر يف حتقيق املناط ألعاار الناس ،وال اجلمع بني األدلة ،االستدالل

فساد كبري يف اجملتمعات 
(75)

. 
حيث قال رمحه هللا: ))  ،ويصّور ابن القيّم من يقف عند ظواذر النصوص دون النظر إ ى مقاصدذا مبثال طريف

وما مثل من وقف مع الظواذر واأللفاظ ومل يراع املقاصد واملعاين إال كمثل رجل قيل له ال تسلم على صاحب 
أو قيل له اذذب فامأل ذاه اجلرة فاذب فمألذا مث تركها على احلوض وقال  ،يهبدعة فقبل يده ورجله ومل يسلم عل

مل تقل ايت ي هبا ((
 (76)

. 
لُتعينهم على معرفة مراد الشارع من  ،فإّن مقاصد الشريعة مستند كّل شخص أراد فهم الّنصوص الشرعية ،وأخرياً 

 وتساعدذم لفهم جزئيات الشريعة.  ،تلك النصوص
                                                           

 االجتهاد بتحقيق املناط(. ,بن بية( )73)
 ( .6045 برقم: (8/15) ,، ابب ما ينهى من السباب واللعنكتاب األدب ( )أخرجه البخاري يف صحيحه  74)
 ( )الكبيسي, أمحد عبدالكرمي شوكة, خطورة ظاذرة التكفري(. 75)
 (. 3/115 ,إعالم املوقعني عن رب العاملنيأبن القيم, ( )76)
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 ةاخلامت
يف السنة النبوية وأثره على  تحقيق املناط: حتديد القائم بالاي تناول ،وصلنا إ ى ّناية ذاا البحث هللا تعا ىحبمد 

 ويتلخص يف ّناية ذاا البحث ما يلي: ،إستقرار اجملتمع
وال يستغ ي عن احلاجة إليه اجملتهد، وال املقلد،  ،ال ميكن تصور اجتهاد صحيح دون حتقيق مناط صحيح -1

ويدخل يف كثري من مسائل الفقه، وختتلف أنظار اجملتهدين يف املسألة الواحدة تبعاً  ،ه العلماء والعامةبل حيتاج
على توسيع مدلول حتقيق املناط،  قد عمال  -رمحهما هللا-واإلمام الشاطيب  الغزايل اإلمامالختالفهم فيه، وأن 

 ليكون ضرابً اجتهادايً متجاوزاً القياس األصويل.
لى احلاجة املاسة يف أايمنا ذاا إ ى االستغناء عن االجتهادات الفردية وإحالل االجتهاد التأكيد ع -2

شرعية، واقتصادية،  :جهود املتخصصني يف جماالت خمتلفةالسيما أن كثريًا منها حيتاج إ ى  ،ااجلماعي مكاّن
وطبية، واالستعانة أبذل اخلربة يف األمور الدقيقة وامللتبسة والعارفني حباجات األمة، ليقرروا هلا أحكاما موافقة 

والسيما ذاا العصر حيث كثرة الوقائع  ،واالستئناس ابلوسائل احلديثة يف حتقيق املناط ،ملقتضى احلال
اضطراب االجتهادات الفردية بشأّنا، وضعف الثقة ابالجتهادات الفردية واملستجدات يف مجيع جماالت احلياة، و 

 اليت قد يتأثر بعض أصحاهبا مبؤثرات مصلحية أو سياسية أو حزبية.
من خالل حتقيقه ملناط فقه الواقع واملتوقع: أن وحدة األمة واجتماع كلمتها من  لقد أظهر الرسول  -3

 ،وتكثر فيها اخلالفات الداخلية مستقبلها مظلم ،لة اليت رمور ابلفنتألن الدو  ،أذم املقاصد اليت ينبغي حفظها
 ولن تصمد طويالً أمام أعدائها.

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً. ونبّينا على سيدانوسّلم وصلى هللا 
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 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي . :فوق املصادر
مجع ،ه( 771-ه727عبد الوذاب بن علي بن عبدالكايف السبكي)اتج الدين أبو نصر  ،ابن السبكي .1

الل احمللي وهبامشها تقرير الشربي ي ، مركز بزرك يف  اجلوامع لإلمام على حاشية العالمة اللبناين على شرح اجل
 .1كردستان، ط

حاشية العطار على مجع اجلوامع ، دار  ،ه(1250-ه1180) بن حممود حممد بن حسن ،العطارابن  .2
 تب العلمية، بريوت . كال

، تقريب الوصول إ ى علم األصول، حتقيق (ذـ 741ت )أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد  ،بن جزيا .3
 م . 1990: د. عبد هللا حممد اجلبوري مطبعة اخللود  بغداد، 

مقاصد الشريعة  ،ذـ(1393حممد الطاذر بن حممد بن حممد الطاذر بن عاشور )ت  ،ابن عاشور .4
 1425: سنة ،الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر ،: حممد احلبيب ابن اخلوجةحققه اإلسالمية

 .م 2004 -ذـ 
التحرير والتنوير: الناشر :  ،حممد الطاذر بن حممد بن حممد الطاذر بن عاشور التونسي ،ابن عاشور .5

 .ذـ 1984الدار التونسية للنشر: 
 ،دار الفكر ،، معجم مقاييس اللغة م(1004-م941زكراي القزوي ي)بن أمحد  ،أبو احلسني ،بن فارسا .6

 م. 1979لبنان ،  -بريوت 
 –، لسان العرب ، دار صادر  ه(711)ت حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،ابن منظور .7

 .  1بريوت ، ط 
لفكر، سنن أِب داود، دار ا ،ه(275-ه202)سليمان بن األشعث السجستاين األزدي ،أبو داود .8

 حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد، مع الكتاب : تعليقات َكَمال يوُسْف احلُوت . 
عون املعبود شرح سنن أِب  ،ه(1310)ت بعد  ،حممد مشس احلق العظيم آابدي ،أِب الطيب .9
 م.1968املدينة املنورة  -املكتبة السلفية ،2ط ،حتقيق: عبدالرمحن حممد عثمان،داود
اإلحكام يف أصول   ،ه(631-ه551علي بن أِب علي بن حممد سيف الدين ) سنأبو احل ،اآلمدي .10

 ذــ. 1404، 1األحكام، حتقيق، د. سيد اجلميلي، دار الكتاب العرِب، بريوت، ط 
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صحيح » ، اجلامع املسند الصحيح ه(256-ه194)حممد بن إ مساعيل أبو عبدهللا اجلعفي ،البخاري .11
دار طوق النجاة،  ،انصر الناصر، شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا ، حتقيق: حممد زذري بن «البخاري 

  .1422الطبعة األو ى،
ورقة مقدمة إ ى الندوة العلمية الدولية اخلامسة  ،أمهية استشراف املستقبل وضوابطه ،حممد بشري ،البشري .12

اليت عقدت يف رحاب كلية الدراسات اإلسالمية  ،بعنوان: االستشراف والتخطيط املستقبلي يف السنة النبوية
 م.2011أبريل  20-19والعربية بدِب 

جملة جامعة دمشق للعلوم  ،حبث حمكم التقنني يف جملة األحكام العدلية، ،مصطفى ديب البغا ،البغا .13
 .م2009 ، 2ددع ،25 لداالقتصادية والقانونية، دمشق. جم

املركز العلمي  ،ورشة االجتهاد بتحقيق املناط ،م(1935ة )ولد سن ،احملفوظ الشيخ عبدهللا ،بن بية .14
 .2011يوليو  5-4اململكة املغربية  ،الرابط ،للتجديد والرتشيد

سنن الرتماي ، املسمى ) اجلامع  ،ه(279-ه209)أبو عيسى حممد بن عيسى السلمي ،الرتماي .15
 بريوت ، حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون .  –الصحيح (، دار إحياء الرتاث العرِب 

حبث تكميلي  ،مع املنافقني املنهج الدعوي يف تعامل النيب  ،ذيلة بنت عبيد عبدهللا ،اجلدعاين .16
صول الدين قسم الدعوة ألقرى كلية الدعوة و جامعة أم اإ ى مقدم لنيل درجة املاجستري يف الدعوة اإلسالمية 

 .ه 1433-1432،والثقافة اإلسالمية 
الربذان يف  ،ه(438)ت وسف أِب املعايل إمام احلرمني يعبد امللك بن عبد هللا بن أبو حممد  ،اجلوي ي .17

 م.1997-ذـ1418، 4أصول الفقه، حتقيق: د.عبد العظيم حممود الديب، دار الوفاء للطباعة، املنصورة، ط
املقارن  التشريع اجلنائي اإلسالميحبث يف  ،التشريع اجلنائي اإلسالمي ،عبدهللا بن سامل ،احلميد .18

 م.1980 ،1ط،الرايض ،مطابع النصر ،ابلقوانني الوضعية
راجعه واشرف على  ،أصول الفقه ،م  (1927-م1872، حممد بن عفيفي الباجوري)ضري بكاخل .19

حتقيقه وقدَّم له: الشيخ مصطفى العدوي، حققه واخرج احاديثه: امحد بن سامل، دار ابن رجب، املنصورة، 
 م.2005-ذـ1426، 1ط

 دار القلم. ،8ط  ،علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة ،ذـ(1375)ت  عبد الوذـاب ،الفاخل .20
 م.1977 ،2ط ،مؤسسة الرسالة ،ييدهاحلق ومدى سلطان الدولة يف تق ،حممد فتحي ،الدري ي .21
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بريوت لبنان ،2ط ،مؤسسة الرسالة ،حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله ،حممد فتحي ،الدري ي .22
 م.2008

من جواذر  اتج العروس ،ه(1205احلسي ي)ت  بن حممد بن عبدالرزاق حممد أبو الفيض ،الزبيدي .23
 م . 1968، حكومة الكويت، حتقيق: عبد العليم الطحاوي، مطبعة القاموس

مؤسسة  ،جهود تقنني الفقه اإلسالمي ،م(2015-م1932د. وذبة بن مصطفى الزحيلي) ،الزحيلي .24
 م.1987 ،1ط ،بريوت ،الرسالة
حبث منشور يف الندوة  ،النظرة اإلجيابية للمستقبل يف السنة النبوية يف الفرد واجملتمع ،حممد ،زمان .25

راف والتخطيط املستقبلي يف السنة النبوية  الاي عقدت يف رحاب كلية الدولية العلمية اخلامسة  االستش
 .م2011أبريل  20-19ه/ 1432مجادي األول  18-17 ،الدراسات اإلسالمية والعربية بدِب

حتقيق: حممد  ،أساس البالغة ،ذـ(538أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد جار هللا )ت  ،الزخمشري .26
 م. 1998 -ذـ  1419الطبعة: األو ى،  ،لبنان –ابسل عيون السود الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 

جملة الوعي اإلسالمي  ،االجتهاد ابلرأي يف عصر اخلالفة الراشدة ،د. عبدالرمحن معمر ،السنوسي .27
 م .2011-ه1432،ط األو ى ،دولة الكويت-الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

املوافقات يف أصول الفقه،  ،ه(590)ت  إبراذيم بن موسى اللخمي الغرانطيأبو إسحاق  ،الشاطيب .28
 بريوت . –دار املعرفة  ،حتقيق : عبد هللا دراز

محد حممد شاكر، املكتبة العلمية، أذـ(، الرسالة، حتقيق وشرح: 204دريس )إحممد بن  ،الشافعي .29
 بريوت، لبنان.

رسالة ماجستري مقدمة إ ى جامعة  ،حتقيق املناط وأثره يف اختالف الفقهاء ،م صبحي صاحلعصا ،شرير .30
 .م 2009غزة كلية الشريعة والقانون لسنة 

ل إ ى ، إرشاد الفحو (ذـ1255ت) امللقب ببدر الدينأبو علي حممد بن علي بن حممد  ،الشوكاين .31
 طبعة.، دار الفكر، بريوت، بدون حتقيق احلق من علم األصول

مج  ،سلسلة العلوم اإلنسانية موكري املباح، أحباث ال دييمدى سلطة ويل األمر يف تق عبدهللا: ،الصاحل .32
 م.1997 ،13

، شرح (ذـ716)ت ربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي ابن سعيد جنم الدين ،  وأب ،الطويف .33
، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ابعةالر  خمتصر الروضة حتقيق: د.عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، ط

 م.2003-ذـ1424
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ورقة مقدمة ملؤرمر مستجدات  ،آليات حتقيق املناط ووسائله ومسلك اجملتهد فيه ،عثمان ،عبدالرحيم .34
-فرباير-18 ،الفكر اإلسالمي الدورة احلادية عشرة يف موضوع: االجتهاد بتحقيق املناط فقه الواقع والتوقع

 وما بعدذا. 50 ،الكويت ،والشؤون اإلسالمية وزارة األوقاف ،2013
 ،منشورات الزمن ،الدالالت املنهجية والتشريعية ابإلمامة تصرفات الرسول  ،سعد الدين ،العثماين .35

 م.2002 ،دار البيضاء -مطبعة النجاح اجلديدة
ورقة مقدمة ملؤرمر مستجدات الفكر اإلسالمي الدورة  ،من حيقق املناط ،د. عبد احلميد ،العشاق .36

وزارة األوقاف  ،2013-فرباير-18 ،احلادية عشرة يف موضوع: االجتهاد بتحقيق املناط فقه الواقع والتوقع
 الكويت. ،والشؤون اإلسالمية

دار ،موسوعة الفقه اإلسالمي املعاصر ،م(2011-م1943عبداحلليم عبدالفتاح حممد)عويس: ال .37
 م.2005-ه1426 ،املنصورة ،فاءالو 

ذـ (، املستصفى، حتقيق حممد 505)ت أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي  ،لغزايلا .38
 ه.1413لبنان – بريوت ، دار الكتب العلمية،1عبد السالم عبد الشايف، ط 

أنوار الربوق يف أنواء  ،ه(684 -ه626)  شهاب الدين أِب العباس الصنهاجي أبو العباس ،القرايف  .39
 م.2007-ذـ1428 ،بريوت-صيدا ،املكتبة العصرية ،حتقيق: د.عبداحلميد ذنداويالفروق 
اإلحكام يف  ،ذـ( 684 تأبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي ) ،القرايف .40

الناشر: دار البشائر  ،تاح أبو غدةاعتىن به: عبد الف ،رمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام
 .م1995 -ذـ  1416، 2 ط ،لبنان –اإلسالمية للطباعة والنشر، بريوت 

أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أِب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين )ت  ،القرطيب .41
 ،القاذرة –ملصرية دار الكتب ا ،حتقيق: أمحد الربدوين وإبراذيم أطفيش ،اجلامع ألحكام القرآن،ذـ(671

 م.1964-ذـ2،1384ط
 ،بريوت ،دار النفائس ،، قراءة سياسية للسرية النبويةم(2014-م1934)حممد رواس  ،قلعة جي .42

 م.1996ه_ 1416 ،1ط
 ،حبث مقدم إ ى مؤرمر ظاذرة التكفري ،خطورة ظاذرة التكفري ،أمحد عبدالكرمي شوكة ،الكبيسي .43

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،األسباب اآلاثر العالج
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