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ىصنارةىالمفاهومىبونىالنصىوالواقع 
ىرندىالعالمةىابنىبّوه

 م . د . أحمد حسين أحمد                                                                   
                                                                  كمية االمام االعظم رحمه هللا / الجامعة                                            

ى:ىالخالصة

كتنزيلن لبعض النتائج نذكر  تأصيلن  اؼبفاىيم صناعة منهجية توضيح قد توصلنا يف ىذه الدراسة الٍب ىي
 أنبها : 

إف منهجية صناعة اؼبفاىيم من الوسائل العملية التجديدية إلهباد حلوؿ مناسبة  .ُ
 ؼبتغّبات العصر .

 إف اؼبقصود باؼبفاىيم من حيث الداللة اؼبنطقية كليس مقصوده بالدرس األصويل . .ِ
يساىم يف تشكلها الوحي يتشكل بناء اؼبفهـو من تفاعل الواقع مع تصور األشياء الٍب  .ّ

 ؛ النتاج مفاىيم جديدة حبسب متغّبات العصر كمقتضيات الشرع.
إف صناعة اؼبفاىيم كمصطلح كأركاف كتوضيح للمنهجية تأصيلن كتنزيلن ىو جديد  .ْ

معاصر أكؿ من أطلقو حبسب علمنا ىو العلمة ابن بٌيو ، إال أف السلف عملوا بو 
 كالتزاؿ حركة االجتهاد اؼبعاصر تسّب هبذه االذباه .كأنتجوا أحكامان تناسب عصرىم ، 

إف منهجية صناعة اؼبفاىيم ؾباؿ استثمارىا يف ملحظة القضايا اؼبستجدة كتقدمي  .ٓ
 اغبلوؿ اؼبناسب الٍب تناسب العصر .

 
                                                  Conclusion   

 
We have reached in this study, which is to clarify the 
methodology and his Islamic concepts industry Downloads for 
some of the results we mention the most important: 
1. The concepts of the industry means innovative process 
methodology to find appropriate solutions to the variables of 
age. 
2. The intention of the concepts in terms of logical semantics 
and is not meant was the lesson fundamentalist. 
3. Build concept of actually interact with the perception of the 
things that contributes to the shape formed by the revelation; 
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to produce new concepts, according to contemporary changes 
and the requirements of Shara. 
4. The concepts and pillars of the industry as a term and an 
explanation of the methodology and his Islamic Downloads is a 
new contemporary first launched, according to our knowledge 
is the scholar Ibn Bey, but the advances did to him and 
produced provisions fit their era, but still contemporary ijtihad 
movement going in this direction. 
5. The concepts industry systematically invested in Note 
emerging issues and provide appropriate solutions that fit the 
times. 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
إف الشارع اغبكيم قد تكفل حبفظ النص الشرعي كثباتو ، كأكدع يف قواعد الشريعة صبلة من  

 اؼبزايا الٍب تساىم يف ديبومة الشريعة كمشوؽبا ؛ دبا يكفل ؽبا تقدمي اغبلوؿ اؼبناسبة يف كل عصر كزماف.
كالديبومة للشريعة متمثلة بامكانية تنزيل النص على اختلؼ الزماف كرغم تبدؿ اؼبكاف ، كذلك  

 ؼبركنتها كتفاعلها مع البيئات دبا يربىن على صلحها برغم تبدؿ العصور .
فالفقو اإلسلمي يتميز بأنو فقو حي يتعامل مع الواقع ، فينتج عن ىذه الشراكة توليد لألحكاـ موافقة 

 د الشارع ،  حبيث ال يكوف ربت أدمي السماء مسألة ليس فيها حضور غبكم الشريعة .ؼبقصو 
كىذه اؼبنهجية تقرض ملحظة الواقع كالنظر يف متغّباتو كتأثّباتو ، فبا يقتضي يف اؼبقابل اجتهادان موازيان 

كالتطبيق ، كبالتايل يتم ؽبذه اؼبتغّبات بإعادة النظر يف تلك اؼبتغّبات كمدل تأثّبىا على اؼبستول التنزيل 
اعادة النظر يف تلك اؼبفاىيم الٍب تأسست قديبان بإنتاج مفاىيم جديدة بناء على اؼبتغّبات الٍب طرأت 

 على الواقع بصناعة مفهـو جديد .
فمنهجية صناعة اؼبفاىيم تتجاكز ذبديد اؼبصطلحات يف ضوء اؼبتغّبات ؛ ألف منهجية التجديد بصناعة 

صر دكرىا على تغيّب اؼبصطلحات ؛ بل بإعادة تركيب األجزاء كإدراجها ربت كلي يعمها اؼبفاىيم ال يقت
 كأصل يضمها ؛ لكي ال تبقى األصوؿ عقيمة كال الفركع يتيمة .
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كإف منهجية صناعة اؼبفاىيم ؽبا سند شرعي أصيل ، عمل بو السلف كاػبلف ربت عناكين كمفاىيم 
يتناسب مع أصوؿ الشريعة كال يناقض مقتضيات الواقع ،  متعددة ، إذ تعاملوا مع كاقعهم بتكييف

 فأنتجوا اؼبفاىيم كصاغوا اؼبضامْب كأبدعوا بصناعة األلقاب كالعناكين .
كتتمثل منهجية الصناعة بإعادة النظر يف التصورات كمركباهتا ، لتقدمي مربرات منهجية ككاقعية لتجديد 

لها إىل تصديقات كلية بناء على إعادة تشكيلها من خلؿ اؼبفاىيم بناء على تغّب اؼبركبات ، كذلك بنق
 دخوؿ مركبات جديدة اقتضت بناء مفهـو جديد لو داللتو كحكمو كشركطو كأسبابو كموانعو .

كبعبارة أخرل : نقصد بصناعة اؼبفاىيم : القياـ بإنتاج مفاىيم جديدة بناء على تأثّب الواقع متفاعلن مع 
من عصر الصحابة بنوا اجتهاداهتم على بناء تصورات للمسائل ، إذ أف ىذه النص ، كذلك ألف الفقهاء 

اؼبسائل مل تعط حكمان شرعيان إال بعد أف نظركا يف مركباهتا فانتجوا مفاىيمان ؽبذه اؼبسائل ، إال أف عوامل 
العنصر  الزماف كمؤثرات اؼبكاف لعبت دكران يف تغيّب بعض تلك اؼبركبات أك إضافة بعضها ، فبا فرض ىذا
 اعبديد ضركرة إعادة النظر االجتهادم إلعادة صياغة اؼبفهـو من جديد بإنتاج  مفاىيم جديدة .

ككبن يف ىذا البحث سنحاكؿ أف نربز منهجية صناعة اؼبفاىيم يف ظل الواقع اؼبعاصر ، كنشّب يف اعبهة 
اؼبعامل اؼبنهجية لصناعة اؼبقابلة إىل منهجية الشريعة بصناعة اؼبفاىيم كعمل السلف بذلك ، لتتضح 

 اؼبفاىيم بأهنا ليست مبتكرة ، كإمبا ىي منهجية جديدة بالنوع قديبة باعبنس .
 
 

 كلبياف ىذا اؼبوضوع سأجيب عن أسئلة البحث ، كأبْب أىدافو كمنهجو كخطتو : 
 أما أسئلة البحث : 

 ما اؼبقصود بصناعة اؼبفاىيم .  .ُ
 ما ىي مركبات صناعة اؼبفاىيم .ِ
 جية صناعة اؼبفاىيم تأصيلن كتنزيلن .ما ىي منه .ّ

 كأما أىداؼ البحث : 
 إف اؽبدؼ الرئيس ؽبذا البحث ىو االجابة عن أسئلة البحث ، كربقيق ثلثة أىداؼ : 

 البياف : كذلك لبياف منهجية صناعة اؼبفاىيم ، كضركرة التجديد فيها . .ُ
 الربىاف : اقامة الربىاف على التأصيل ؼبنهجية صناعة اؼبفاىيم  .ِ
العنواف : بناء مركب تفاعلي بْب النص كالواقع ، بإنتاج مفاىيم تناسب العصر كال  .ّ

 تتنكر ألصوؿ الشريعة .
 منهج البحث:كأما 
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  : بعدين ؼ ىذه الدراسة يتطلباف سلوؾ منهج ذم اىدأإلجابة عن ىذه األسئلة كربقيق كإف ل
منهج صناعة اؼبفاىيم كالبناء الَبكييب من النص بعد ربليلي حيث يتم ربليل  .ُ

 كالواقع ؛ إلنتاج كليات من خلؿ التفاعل بْب الشريعة كالواقع .

ؼبنهج صناعة اؼبفاىيم  صبلة من اؼبناىج كالعناكيناستنباط  يتمبعد استنباطي حيث  .ِ
 تأصيلن كتنزيلن 

 كأما خطة البحث : 
 اؼبوضوع تقسيم البحث إىل مبحثْب: كقد اقتضى  
 اؼببحث األكؿ : التعريف بصناعة اؼبفاىيم . 

 اؼببحث الثاين :  منهجية صناعة اؼبفاىيم تأصيلن كتنزيلن .
 
 

 املبحث األول : التعريف بصناعة املفاهيم .
 املطلب األول : أضواء على مفردات الدراسة

 الدراسة كىي : الصناعة ، اؼبفهـو ، النص ، الواقع .كيقتضي حبثنا النظر يف اؼبقصود يف مفردات 
أكالن : الصناعة : إف مفهـو الصناعة غلب على استعمالو اجملاالت اغبسية ، كيقل استعمالو كيندر يف 

 اجملاالت اؼبعنوية ؛ إال أف ىناؾ علقة تلزمية باؼبعُب األعم يف استعمالو يف اجملاالت اؼبعنوية .
كاؼبطالع ألغلب اؼبعاجم اللغوية هبدىا تشّب إىل اجملاؿ اغبسي ، فنجد عند بعضهم تفسّبان عامان : 

كلفظ أمر نكرة كقع يف سياؽ العمـو )ما( فيعم اغبسي كاؼبعنوم ،  (ُ)(كالصناعة: ما تستصنع من أمر)
كالصناعة حرفة كإف جاء التمثيل للمجاؿ اغبسي فقط ، فاإلشكاؿ كاقع يف التمثيل ال يف اؼبفهـو )

 . (ِ)(الصانع كعملو الصنعة 
كالصناعة كمفهـو عملي يشّب إىل جهد بدين يقـو بو الصانع إلنتاج مصنوعاتو ، كتبُب ىذه الصناعة 

 بَبكيب األجزاء على بعضها ، كيبكن أف ينطبق ذلك على تركيب العناصر اؼبعنوية . 
ذه كقد استثمر العلمة ابن بٌيو ىذا اؼبصطلح ككظفو يف ؾباؿ الفتول كيدؿ على اؼبعُب الذم نقصده هب

الدراسة ، فيقوؿ : ) فالفتول صناعة ؛ ألف الصناعة عبارة عن تركيب كعمل وبتاج إىل دراية كتػىعُّملو ، 
فهي ليست فعلن ساذجان كال شكلن بسيطان ، بل ىي من نوع القضايا اؼبركبة الٍب تقَبف دبقدمات كربل 

 .(ّ)كصغرل للوصوؿ إىل نتيجةو ىي الفتول (
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إذ أف ؼبفهـو الصياغة داللة مغايرة ؼبفهـو الصناعة ، كلبياف الفرؽ بينهما ال بد كالصناعة غّب الصياغة ؛ 
 من توضيح اؼبقصود بالصياغة .

كدبا أف اؼبفهـو الذم ىو اؼبضاؼ لن يتم توضيح داللتو إال بتوضيح الضميمة الٍب أضيفت إىل اؼبصطلح 
ؼبفهـو أكد اإلشارة إىل أف العلماء ؛ فإف الضميمة ذات الصلة ىي اإلضافة إىل الفقو ، كقبل بياف ا

 اؼبعاصرين مل يتفقوا على ربديده فكل كاحد أشار إىل ناحية لتحديد مفهومو .
يقوؿ د ؿبمد زكي عبد الرب : ) كنقصد بصياغة الفقو اإلسلمي تلك القوالب كاؼبصطلحات لألحكاـ 

، كتبعها يف استعماؽبا الفقهاء كاألكصاؼ كاؼبعاين الشرعية الٍب حررىا علماء أصوؿ الفقو اإلسلمي 
 . (ْ)اؼبسلموف(

كىذا التعريف ؼبفهـو الصياغة ال تعدكا أف تكوف منهجية إلعادة تقدمي الفقو اإلسلمي بنسيج جديد ، 
 لتقريب مضامينو كترتيبها كهتذيبها لطلب الشريعة كالقانوف .

ياغة يطابق مفهـو الصناعة باؼبعُب الذم كيف اؼبقابل قبد أف الدكتور عبد اجمليد النجار يضع تعريفان للص
نقصده ، إذ هبعل من الصياغة مفهومان عامان مهمتو إهباد حلوؿ للواقع ، كيأيت يف الدرجة الثاين مفهـو 
الصياغة التجريدم النظرم الذم يقـو بالَبتيب ، فهو يقع بالسياؽ التبعي فيقوؿ : )كىذا العمل الفقهي 

لن شرعيان يعاجل صور اغبياة الواقعية ، ىو الذم سنعرب عنو يف ىذا البحث الذم يشتق من اغبكم اجملرد ح
بالصياغة ، على معُب تكوف صياغة اغبلوؿ الشرعية الواقعية من األحكاـ الشرعية اجملردة . كمن البْب أف 
ىذا اؼبعُب للصياغة ... ىبتلف عما قد يتبادر إىل الذىن من العرض اؼبرتب لألحكاـ الشرعية بعد 
استنباطها من مصادرىا يف نسق فقهي منضبط بقواعد العرض اؼبدرسي ، مثلما ىو معهود يف مدكنات 
الفقو اإلسلمي اؼبعركفة ، فالصياغة الٍب نعنيها ىي هتيئة األحكاـ الشرعية لتطبيقها على الواقع ، 

كتصبح اغبلقة  فتتحوؿ من إرشادات كلية عامة إىل مشاريع مصوغة صياغة عملية لتنزؿ على الواقع ،
الواصلة بْب اغبكم الشرعي العاـ ، دبا ىي متأسسة على حقيقتو ، كبْب الواقع اعبارم ، دبا ىي مراعية 

 .(ٓ)ػبصائص التشخص فيو( 
كدبا أف مفهـو الصياغة مل يستقر ربديد داللتو عند العلماء اؼبعاصرين ، الختلؼ كجهات نظرىم فيو ، 

ال أف اؼبفهـو األكثر استعماالن ىو دبعُب الَبتيب كالعرض التجريدم كالختلؼ نظرهتم يف تفعيلو ؛ إ
النظرم للمسائل الفقهية الٍب صنفت بالتقنْب كمجلة األحكاـ العدلية ، كىي هبذا اؼبعُب زبتلف عن 

 مفهـو الصناعة . 
( دبعناه اؼبنطقي اؼبثانيان : اؼبفاىيم : غاير ؼبا يقصده يشيع يف االستخداـ اؼبعاصر استعماؿ مصطلح )مفهـو

علماء أصوؿ الفقو عند حديثهم عن دالالت األلفاظ ، إذ يعِب األصوليوف باؼبفهـو ما دؿ عليو اللفظ 
 . (ٔ)يف غّب ؿبل النطق
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كاؼبفهـو لدل اؼبناطقة يتشكل بناءه من الصورة الذىنية بالتفاعل مع الصورة الواقعية اؼبعرب عنها بػ 
( فهي شراكة عملية إلنتاج اؼبفاىيم ، كيقصدكف باؼبفهـو اؼبعُب الذىِب الذم يثّبه اللفظ يف )اؼباصدؽ

األذىاف ، كاللفظ داللة كلمية للتعبّب عنو ، كأما اؼباصدؽ فيقصدكف بو الفرد أك األفراد الٍب ينطبق 
 . (ٕ)عليها اللفظ ؛ لتحقق اؼبفهـو الذىِب فيها

يف اػبارج ، ككذا يتأسس الوجود اػبارجي من اغبضور القوم للمفهـو  فاؼبفهـو يتأسس من خلؿ صورتو
يف الذىن ، فهي منهجية متقابلة يتفاعل فيها كجود األذىاف مع كجود األعياف ، حبيث تكوف صورة 
اؼباصدؽ يف اػبارج موافقة لصورتو يف الذىن )كضابطو أنو لو كضعت عبارة التعريف مكاف اؼبصطلح 

ـ النسجم الكلـ . كإمبا ينضبط ذلك إذا راعى الدارس يف تعريف اؼبفهـو كل العناصر اؼبعرَّؼ يف الكل
 . (ٖ)كالسمات الداللية اؼبكونة للمفهـو (

فداللتو اؼبنطقية الشائعة لدل اؼبعاصرين فييقصدكف بو : ؾبموع الصفات كاػبصائص الٍب ربدد اؼباىية 
 خصة يف الواقع ، أم تطابق صورة األذىاف يف األعياف .الٍب ينطبق عليها اللفظ ، أم صورة اؼباىية اؼبش

فهو مفهـو يتشكل من صبلة من الصفات كاػبصائص الٍب تبِب اؼبركب كتسوره جبملة من اػبصائص الٍب 
 تعطي للمصطلح االستقللية يف الداللة التصورية ، كاالستقللية التمايزية يف التطبيق .

  األذىاف تتأثر بصورهتا يف اػبارج .كبناء على ذلك فإف حقائق األشياء يف
كمن خصائص الوجود اػبارجي أنو يتسم بالتأثّب كالتأثر كيتسم بعدـ الثبات ، كبناء على ذلك فإف 
اؼبفاىيم عرضة للتبدؿ كالتعديل كاالضافة ، فبا يقتضي ذلك إعادة النظر يف مكوناتو كمدل صلحها 

 تم بعد ذلك إعادة تركيب األجزاء كبناءىا كانتاج أحكاـ ؽبا .كقبوؽبا للدخوؿ يف سور اؼبفهـو الذىِب ؛ لي
ككبن إذ نشّب إىل ىذه اؼبنهجية التفاعلية فلنؤكد على أف العلماء صنعوا اؼبفاىيم حبسب تطورات الواقع ، 
ككلما طرأت حوادث أنتجوا أحكامان تناسب تلك التطورات ، كذلك للمركنة كالسعة الٍب تتحلى هبا 

 رعية حبسن التكيف مع صبلع الصور الواقعية على اختلؼ الزماف .اؼبفاىيم الش
 فصناعة اؼبفاىيم تتجو يف ثلث اذباىات : 

النزكؿ باؼبفاىيم من كجود األذىاف إىل كجود األعياف كبالتايل ليس للواقع إال القبوؿ  .ُ
 كاػبضوع .

يل ليس لألذىاف الصعود باؼبفاىيم من كجود األعياف للتأثّب يف كجود األذىاف ، كبالتا .ِ
 إال بالقبوؿ .

الشراكة العملية كالتمازج اؼبنهجي يف بناء اؼبفاىيم : إذ يتم صناعة اؼبفاىيم بالتفاعل  .ّ
 الَبكييب نزكالن كصعودان بْب األذىاف كالعياف ، كىذا الوجو الذم نقصده بدراستنا .
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 كالواقعي عند الفقهاء يف مسألة كيشّب االستاذ اعبابرم إىل حالة التطابق  كالشراكة بْب اغبضور الذىِب
اػبلفة فيقوؿ : )فنظرية اػبلفة عند أىل السنة ىي يف صبلتها ؿباكلة تقنْب ألمر الواقع . كبالتايل فلم 
يكن ىناؾ فرؽ كبّب بْب نظريات الفقهاء يف موضوع اػبلفة كبْب الصورة أك الصور الواقعية الٍب عليها 

 . (ٗ)اغبكم يف اإلسلـ(
م كإف كاف بصدد إعطاء تصور عاـ عن مفهـو الدكلة حبسب رؤيتو ، إال أنو أشار هبذا النص فاعبابر 

للمعُب الذم كباكؿ إبرازه كالتدليل عليو ، بأف اؼبفاىيم الٍب تعامل معها فقهاء الشريعة كانوا يهدفوف إىل 
 ارجي )اؼباصدؽ( .بناء مركب مفهومي لو تطابق بْب ما كضعوه من تصورات كما ىو عليو يف الوجود اػب

فاؼبفهـو ىو بناء تركييب يشَبؾ ببنائو عامل األذىاف كاؼباصدؽ بتأثّب عامل الزماف كاؼبكاف كسّبكرة اغباؿ 
 كاؼبآؿ ؛ إلنتاج مفهـو جديد لو حكمو.

ذلك  اإلماـ الغزايلثالثان : النص  :كيطلق ىذا اؼبفهـو يف أدبيات الدرس األصويل بعدة إطلقات كيبْب 
 : النص اسم مشَبؾ ، يطلق يف تعارؼ العلماء على ثلثة أكجو : بقولو 

األكؿ : ما أطلقو الشافعي )رضبو هللا( فانو ظبى الظاىر نصان ، كىو منطبق على اللغة ... كىو اللفظ 
إىل  ذلك اؼبعُب الغالب ظاىر  باإلضافةالذم يغلب على الظن فهم معُب منو ، من غّب قطع ، فهو 

 كنص .
ما ال يتطرؽ إليو احتماؿ أصلن ، ال على قرب ، كال على بعد  ... فكل ما كانت داللتو على الثاين : 

إىل  معناه نصان ... فعلى ىذا حٌده : اللفظ الذم يفهم منو على  باإلضافةمعناه يف ىذه الدرجة ، ظبي 
 القطع معُب ... 

دليل ، أٌما االحتماؿ الذم ال يعضده الثالث : التعبّب بالنص عما ال يتطرؽ إليو احتماؿ مقبوؿ يعضده 
كعقب الغزايل على الوجو الثاين كالثالث كالتفريق بينهما : )  . (َُ)دليل فل ىبرج اللفظ عن كونو نصان (

فكاف شرط النص بالوضع الثاين ، أف ال يتطرؽ إليو احتماؿ أصلن كبالوضع الثالث : أف ال يتطرؽ إليو 
 .(ُُ)ليل (احتماؿ ـبصوص ، كىو اؼبعتضد بد

كاؼبقصود بالنص يف التعبّب األصويل الشائع ىو اإلطلؽ الذم يوصف بأنو قسيم لإلصباع كالقياس ، أم 
 نصوص الوحيْب الكتاب كالسنة اؼبشرفة .

رابعان :الواقع : كىو ؿبل التنزيل كالذم يعرب عنو ببيئة ربقيق اؼبناط ، كسنقتصر على بعض التعريفات منها 
: 

بد اجمليد النجار الواقع بقولو : ) نعِب بالواقع ما ذبرم عليو حياة الناس ، يف ؾباالهتا يعرؼ الدكتور ع
اؼبختلفة ، من أمباط يف اؼبعيشة ، كما تستقر عليو من عادات كتقاليد كأعراؼ ، كما يستجد فيها من 

  ((ُِ))نوازؿ كأحداث(
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الزماف كتأثّبات اؼبكاف كما ينتجو الواقع فبمقتضى ىذا التعريف فإف الواقع ىو عبارة عن رصد تطورات 
 من تغّبات عرفية كنوازؿ جديدة ، كؽبذه التغّبات تأثّب يف تشكل اؼبفاىيم .

فإننا إذا طبقنا مفهـو تطور الواقع على اجملاؿ اغبسي فسنجد الفرؽ يف التوصيف للواقع كبالتايل سنعطي 
ؽبا كصف ، سواء أكاف ىذا اعبليد ملزمان لألرض  حكمان توصيفان ـبتلفان ، فاألرض عندما تغطى باعبليد

أغلب أياـ السنة أك كاف لبعض األشهر فإنو لو توصيفو كحكمو ، فإذا انصهر اعبليد حبرارة الشمس أك 
بأم كسيلة أخرل كربولت األرض إىل بركة من اؼبياه ، أصبح ؽبا توصيف  ـبتلف ، كبالتايل فإف صورة 

 تغّب ربتاج إىل توصيف يناسبها.الواقع الٍب تتعرض دائمان لل
كيأخذنا العلمة بن بٌيو يف جولة يف بياف الواقع تعريفان كشرحان بقولو : ) الواقع ... ىو كجود ثابت ... 
كالواقع أيضان ىو الوجود اػبارجي اغبقيقي الذم  قد يطابق الوجودات الثلثة الذىنية كاللسانية كالكتابية 

 . (ُّ)ل كجودان زائفان مبنيان على تصور خادع ال يطابق اغبقيقة (كقد ال يطابقها ؛ ألهنا سبث
كعلى ىذا يبثل الواقع صورة ثابتة كحقيقية يبكن توصيفهاا كالتعامل معها ؛ ليتسُب للفقيو تصورىا 

 كالتعامل معها بتنزيل األحكاـ . 
ع ، فيكوف التنزيل فيو كأما إذا كاف الواقع غّب كاضح ، أك تشكلت صورتو خبلفو ما ىو عليو يف الواق

خلل ، كذلك للقياـ بتنزيل حكم على كاقع غّب مشخص كغّب حقيقي ، كمن ىنا يقع اػبلل يف 
 .تاكلالف

كالواقع ىو اإلنساف ، كذلك ألف تنزيل األحكاـ إمبا ىو بناء على كاقعو ، كىذا التنزيل يراعى فيو حاؿ 
ردان كؾبتمعان ، كؽبذا فإف اؼبناط ال يتحقق إال اإلنساف على كافة اؼبستويات )كالواقع ىو االنساف ف

 (ُْ)باإلنساف كمن خلؿ اإلنساف نفسو فهو احملقق األكؿ كاألخّب ؛ ألنو الفاعل كاحملل (
التنزيل ، كأحوالو ال ثبات ؽبا على مدل العصور بسبب اؼبؤثرات الٍب كدبا أف حاؿ اإلنساف ىو ؿبل 

ل التنزيل حْب إرادة التنزيل كلو اقتضت اؼبراجعة كل غبظة ؛ تعرض لو ، اقتضى ذلك النظر اؼبتجدد حمل
ليضمن الفقيو ثبات احملل ليسلم تشخيصو كوبسن تنزيلو ؛ ألنو ال يبكن أف ينزؿ حكمان )مفهومان( مت 

 بناؤه من كاقع قدمي على كاقع جديد ـبتلف العناصر .
ه اؼبتداخلة كاؼبتشابكة لتعدد ظركؼ فإشكالية الواقع معقدة لتداخل معطيات الزماف اؼبتغّبة كعناصر 

اؼبكاف كتبايناهتا فبا يشكل مفهومان اشكاليان كمشككان ؛ كذلك ألنو مركب من عناصر متشابكة يتداخل 
 فيها ما ىو إنساين دبا ىو زماين ، كينصهر يف بوتقتو ما ىو مكاين دبا ىو معريف .
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كىذا التداخل هبعل تغّبات تطرأ على أحواؿ الناس ، فالزمن ال يتغّب كإمبا الذم يتغّب إمبا ىو الفاعل 
كىو اإلنساف ) كالزمن ال يتغّب ... كالذم يتغّب ىو أحواؿ الزمن ، كاؼبصاحل الٍب تنىب عليها األحكاـ 

 .(ُٓ)جلبان ، كاؼبفاسد الٍب تراعيها الشريعة درءان(
اكؿ أف ينفي التباينات الٍب يكتنفها مفهـو الواقع ، إذ إف الواقع يوجد فيو متغّبات كىذا النص ال وب

جغرافية ، اقتضتها حكمة هللا تعاىل ، كبالتايل فإف ىذه األمور ال دخل لإلنساف فيها ، كعلى ذلك فل 
التأثّب على العنصر بد من مراعاة اؼبتغّبات اعبغرافية كالطقسية كاؼبؤثرات الداخلية كاػبارجية فبا تعود ب

 البشرم ، كبالتايل ربتاج إىل اجتهاد يتناسب مع ىذه اؼبتغّبات .
 املطلب الثاين : التعريف بصناعة املفاهيم 

إف منهجية صناعة اؼبفاىيم من صور التجديد الذم وباكؿ تقدمي عملية اجتهادية متوازية بْب  
ألجزاء الفتول تأصيلن كتركيبان ، كيعرب عن ىذه مقررات الشرع كمقتضيات العصر ، بعملية تركيبية 

اؼبنهجية العلمة بن بٌيو بقولو : ) ... الفتول : منتج صناعي ناتج عن عناصر عدة ؛ منها الدليل ، 
 . (ُٔ)كمنها الواقع ، كالعلقة بْب الدليل بأطيافو اؼبختلفة الٍب تدكر حوؿ النص كبْب الواقع بتعقيداتو(

كلبياف منهجية صناعة اؼبفاىيم البد من الوقوؼ على اؼبرتكزات التقعيدية ؽبذه اؼبنهجية  
التجديدية ؛ كلكي نبينها فلبد من االنطلؽ من بيئتها التقعيدية كىي مدكنة العلمة بن بٌيو ، إذ 

 امتازت اطركحتو التجديدية جبانبْب : 
نهجية متكاملة تأصيلن من حيث إبداع العنواف ، اؼبيزة األكىل : التأصيل : قدـ ظباحتو ىذه اؼب 

 كإبداع يف تقعيد اؼبنهجية 
اؼبيزة الثانية : التوصيل : تضمنت اطركحتو التجديدية صبلة من االجتهادات اؼبعاصرة على منهج  

 صناعة اؼبفاىيم .
 صيل كالتنزيل .ككبن ننطلق من اطركحتو تأسيسان كتأصيلن كال قبعلها ىي ؿبور الدراسة ، من حيث التأ

 كبالرجوع إىل مرتكزات التجديد ؼبنهجية صناعة اؼبفاىيم حبسب اطركحة شيخنا فنقوؿ : 
إف التعامل مع الكليات أكىل من التعامل مع الفركع اعبزئية ، الٍب ال اؼبرتكز األكؿ : بناء الكليات : 

كلية تضبط مسار الفركع اعبزئية تؤسس بناء ، بل توسع دائرة اػبلؼ كالتنابز باعبزئيات ، فالقواعد ال
كيؤسس منها البناء القطعي كالكلي ، كيشّب إىل أنبية البناء الكلي بقولو : ) إف من شأف التجديد يف 
أصوؿ الفقو أف يرشح الكليات كيرجحها على النظر اعبزئي الذم جعل األمة تعيش مبارزة كمنابزة حوؿ  

تصادية كالقانونية كالسياسية كالتعايشية . ففي كل ؾباؿ كل فرعية يف شٌب اجملاالت االجتماعية كاالق
يبكن سرد عشرات القضايا الٍب لو درست بنظر كلي ألمكن أف ذبد حلوالن زبفف من غلواء االختلؼ 

)(ُٕ)  . 
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كىذا ما أشار إليو اإلماـ الغزايل بقولو : ) فل مطمع يف اإلحاطة بالفرع كتقريره كاالطلع على حقيقتو 
 .  (ُٖ)هيد األصل كإتقانو ؛ إذ مثار التخبط يف الفركع ينتج عن التخبط يف األصوؿ(إال بعد سب

إذ أف التعامل مع اؼبفاىيم الكلية أفضل كأسلم من التعامل مع الفركع اعبزئية ، ؼبا للفركع من االضطراب 
لقصور على ، كعدـ قدرة االحاطة ، كىي زبضع يف الغالب إىل ؿبدكدية ؾباالت توظيفها بسبب عوامل ا

 االسباب اػباصة .
اؼبرتكز الثاين : مراجعة اؼبفاىيم : إذ منهجية صناعة اؼبفاىيم تقتضي ابتداء النظر يف اؼبفاىيم الٍب أنتجها 
الفقو اإلسلمي كمدل إمكانية استصحاهبا كتنزيلها على الواقع اؼبعاصر ، كتتمحور منهجية اؼبراجعة 

ككبن اليـو حباجة إىل قراءة ضيح كاالنتاج ، كيشّب إليها بقولو : )بثلثة مستويات : كىي التذكّب كالتو 
جديدة للواقع يف ضوء الشرع للتذكّب بالكليات الٍب مثلت لبنات االستنباط بربط العلقة بْب الكليات 
كبْب اعبزئيات ، كىي جزئيات تنتظر اإلغباؽ بكلي أك استنتاج كلي جديد من تعاملت الزماف 

كاألكاف ، أك توضيح علقة كلي كاف غائمان أك غائبان يف ركاـ العصور كغابر  كإكراىات اؼبكاف
 . (ُٗ)الدىور(

الواقع اعبديد يقَبح صورة مغايرة كضركرة اؼبراجعة تستند إىل تبدؿ الزماف كتأثّب اؼبكاف إذ أف )... 
الكلية الٍب يستند إليها التنزيل للصورة الٍب نزلت فيها األحكاـ اعبزئية ، كمعُب قولنا اعبزئية أف األحكاـ 

 . (َِ)تشمل الصورة القديبة كاغبديثة(
كليس معُب اؼبراجعة القضاء على كل اؼبوركث كإمبا ىي منهجية منضبطة ال تتنكر ؼبقتضيات الشرع كال 
تستبعد ضركرات العصر )فاالستنباطات الفقهية القديبة كانت يف زماهنا مصيبة ، كال يزاؿ بعضها كذلك 

الستنباطات اعبديدة اؼببنية على أساس سليم من ربقيق اؼبناط ىي صواب ؛ فهي إىل حد ما  ، كا
كالرياضيات القديبة الٍب كانت تقدـ حلوالن صحيحة ، كالرياضيات اغبديثة اآلف الٍب تقدـ حلوالن سليمة 

 .(ُِ)كمناسبة للعصر (
ة ابن بٌيو إىل أركاف منهجية التجديد اؼبرتكز الثالث : أركاف منهجية صناعة اؼبفاىيم : كيشّب العلم

بصناعة اؼبفاىيم بقولو : )إف ربديد اؼبفهـو ييراد منو إهبادي كليٌو تػيرَّدي إليو اعبزئيات ، تشَبؾ يف ربديده 
كضبط عناصره : النصوص اغباكمة _ السوابق الفقهية ..._ الواقع الذم سبثلو اؼبصاحل كاؼبفاسد ، كتطور 

 .  (ِِ)ية ، فعلى ضوئها صبيعان يصاغ اؼبفهـو (األمة كالبيئة العاؼب
كيشّب يف موضع آخر إىل أربعة أركاف كىي : فحص الواقع ... البحث عن حكم من خلؿ النص 

 . (ِّ)اعبزئي ... مث إبراز اؼبقصد الشرعي ... مهندس ىذه العملية
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كمن خلؿ ما سبق يبكن أف نشّب إىل أركاف منهجية صناعة اؼبفاىيم كىي : النص : كاؼبقصود بو ، 
 النص الشرعي دبنطوقو كمفهومو كمقاصده ، كالنص الفقهي . الواقع : بتعقيداتو كتركيباتو  
اض بقولو : ) الفاعل : كىو بتعبّب العلمة بن بٌيو ىو من نزؿ رتبة عن االجتهاد الذم أطلق عليو باؼبرت

... أف يكوف ميرتاضان يف الشريعة بصّبان باؼبصاحل اؼبعتربة فيها ميتمرًسان بتوازينات مىنظيومىًتها ، كقد آثرنا 
مصطلح االرتياض على مصطلح االجتهاد لئل نصطدـ بشركط االجتهاد الصعبة التحصيل من جهة 

 .كسنشّب إىل شركطو الحقان  . (ِْ)كلتسهيل االفتاء يف ىذه القضايا إذا ضبطت دبعايّبىا ...(
 كأما ضوابط صناعة اؼبفاىيم فهي : 

 أكالن ربقق كجود األركاف ، كىذا األمر يقتضي حبثان تفصيليان لبيئة ربقيق اؼبناط .
ثانيان : االلتزاـ بضوابط الشريعة )شراكة الواقع ال تعِب اإلفلت من قيود الدليل كاالسَبساؿ مع كاقع كبيل 

)(ِٓ) . 
 بْب من خلؿ ما سبق بأف منهجية صناعة اؼبفاىيم تقتضي صبلة من اؼبراحل : كيت

األكىل : إحصاء اؼبركبات : إذ أف اؼبفاىيم ليست على درجة كاحدة ، فبعضها تعد مركباتو أصلية ، 
 كبعضها فيها األصلي ، كبالتايل ال بدَّ من ربديد العناصر .

ىيم ال تستقر على كتّبة كاحدة ، كخباصة الٍب ؽبا تعلق بالواقع ، الثانية : النظر يف متغّباهتا : إف اؼبفا
فهي ال تنعم باالستقرار ، كبالتايل ربتاج إىل مراجعة مستمرة كي ال يتم تنزيل حكم على كاقع تشخصو 
يف اػبارج ىبتلف عن تصوره القدمي يف األذىاف كيف العياف ، فضلن عن ذلك فإف اؼبتغّبات الٍب تطرأ على 

اىيم تارة يكوف للواقع أثر يف تشكلها ، كتارة يكوف بسبب التصور اؼبغلوط ، كبالتايل وبتاج األمر إىل اؼبف
 تصحيح اؼبفاىيم .

الثالثة : إعادة تركيبها إلنتاج مفاىيم جديدة :كىنا بيت القصيد إذ أف ىذه اؼبنهجية تقتضي بناء 
تعُب بالدرجة األكىل النظر يف اؼبسائل اؼبفاىيم الصحيحة على كفق مقررات الشرع ، كىذه اػبطوة 

 اؼبستجدة إلهباد حكم شرعي يناسبها .كيقتضي ذلك السّب يف ثلثة مراحل :
 األكىل : االستنباط : اؼبقصود بو استنباط أركاف اؼبفاىيم كحصرىا بسور كلي .

كمنهجيتو بل افراط كال  الثانية : االنضباط : اؼبقصود بو االلتزاـ بالضوابط الٍب ربفظ للمفهـو استقلليتو
تفريط ) كؽبذا كانت الضوابط باؼبرصاد حٌب يكوف االستنباط مقَبنان باالنضباط ، كذلك ىو ما تعِب 

 . (ِٔ)اؼبنهجية كأدكات التعامل بْب النصوص كالواقع (
( كي ال الثالثة : االرتباط : اؼبقصود بو النظر دبدل تطابق اؼبفاىيم ذىنيان مع الوجود اػبارجي )اؼباصدؽ

يقع تباين بْب كجود األذىاف كاألعياف ، كالنتيجة أف تكوف اؼبفاىيم تشرؽ كالواقع يغرب ، فلبد أف 



ىصنارةىالمفاهومىبونىالنصىوالواقعى
م . د . أحمد حسين أحمد                                                                           

 
450 

يكوف االستنباط متوافقان مع صورتو اػبارجية ، كيلتـز االنضباط بقواعد االنتاج ؛ ليتحقق من االستنباط 
 كاالنضباط ارتباط كانتاج لألحكاـ .

القوؿ : بأف منهجية صناعة اؼبفاىيم ىي : إعادة النظر يف مضامْب اؼبفاىيم كبناء على ما سبق فنقرر ب
الفقهية كاألصولية كالنظر يف مدل تطورىا كما دخل عليها من مركبات جديدة تقتضي مراجعة تلك 
اؼبفاىيم اعتمادان على ثوابت الشرع كمقاصده كتقلبات الواقع كتطوراتو من قبل لببة من العلماء كأىل 

 .العلم 
 

 املبحث الثاين : منهجية صناعة املفاهيم تأصيالً وتنزيالً .
إف منهجية صناعة اؼبفاىيم تقتضي سلفان اغبديث عن جانبْب : نظرم كعملي ، نعرب عن النظرم 

 بالتأصيلي ، كنعرب عن العملي بالتنزيلي .
مرحلة التدكين كالتقعيد ، كىذه اؼبفاىيم تشكلت تدرهبيان يف عقوؿ متلقيها األكائل ، مث أتت بعد ذلك 

 بتحديد مفاىيمها ، كربطها بشركطها كأسباهبا كموانعها .
إال أف ىذه اؼبفاىيم اؼبتعلق تنزيلها خبطاب الوضع مل يلتـز الفقهاء منهجية كاحدة للتعبّب عنها ، فبا 

 نزيلها .أكجد اختلفان يف توصيفها ، فأشكل على البعض تصورىا كتفسّبىا ، كنتج عن ذلك جهل يف ت
فواقع التأصيل للمفاىيم الفقهية كاف على صورتْب: التصورات الذىنية ، كالتعبّبات اللسانية  ، فبا فرض  

اختلفان يف فهمها كربطها بتشخصها يف اػبارج كيبْب ذلك العلمة الفاضل بن عاشور بقولو : ) أما 
اؽبجرم ، ... ألف الفقهاء من اعبيلْب  األمر األكؿ ، فإف االفصاح عنو مل يكن رائجان يف القرف األكؿ

الفاضلْب كانوا يفتوف يف اغبوادث ببياف ما ينبغي من فعل أك ترؾ ، كمل يكونوا يعربكف عن التقديرات 
الذىنية  الٍب يعتمدكف عليها بأنفسهم للتوصل إىل معرفة اغبكم ... كأما األمر الثاين _ كىو تسمية 

كف يف ذلك عما ييسألوف عنو فبا صور اغبادثات ، كأنواع اؼبعاملت  كالعقود _ فقد كاف الفقهاء يعربًٌ
ى بو الناسي األشياء كصورى العقود اؼبسؤكؿ عنها مع  هبرم بْب الناس ، فكاف يتلقى يف تعبّبىم ما ييسمًٌ
ما ىبتار الفقيو من مسالك التعبّب عن ذلك كعن كجو اغبكم الشرعي اؼبتعلق بو . كمن ؾبموع ىذين 

 . (ِٕ)يتبْب أف ركاج األلفاظ العرفية غّب الواردة يف لساف الوحي مل يشع إال من القرف الثاين ...( األمرين
كبالتايل فنحن أماـ مناىج ـبتلفة يف التعبّب عن اؼبفاىيم : فتارة ضركرات الواقع ؽبا تأثّب يف ربديد 

ختيار ألفاظ تناسب كاقعهم دبا اؼبفاىيم كتشكيل كربديد عناصرىا ، كتارة يكوف للواقع العريف أثر يف ا
 يتوافق مع مستول اؼبستفٍب.
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كعندئذ زبتلف كجهات النظر يف ربديد اؼبفاىيم كبناء األحكاـ عليها ، كذلك الختلفهم يف ربديد 
معايّب إنشاء تلك اؼبفاىيم ، فبا فتح الباب إىل نشوء حلقة مفقودة من ذلك السلم ليدخل أصحاب 

 و ضالتهم .النظرة القاصرة كهبدكا في
 املطلب األول : منهجية صناعة املفاهيم تأصيالً 

كللحديث عن منهجية تصحيح اؼبفاىيم يقتضي الَبكيز على األركاف الٍب يتكوف منها اؼبفهـو ، كىي 
النص كالواقع ، كلبياهنما البد من بياف العلقة بينهما إذ أف بينهما علقة تلزمية )ظن كثّب من اجملتهدين 

لية االجتهادية تكفي ؽبا الرؤية النصفية ، كىي الوصوؿ إىل معرفة اغبكم الشرعي ، أما دراسة ، أف العم
ؿبل اغبكم ، كالكيفية الٍب يتم هبا بسطو على الواقع ، كطبيعة ىذا الواقع بَبكيبو اؼبعقد ، كأسبابو القريبة 

نتهى الفقو إىل ذبريدات ذىنية كالبعيدة ، فلم تأخذ االىتماـ اؼبطلوب ، فانفصل الدين عن اغبياة ، كا
 . (ِٖ)كأراجيز حفظية ال نصيب ؽبا من الواقع (

كقبل بياف أركاف منهجية صناعة اؼبفاىيم باللغة األصولية ، نتحدث عن كيفية صناعة الشريعة للمفاىيم 
 . كلذلك سنناقش جانب التأصيل من خلؿ مسألتْب : حْب كاف القرآف يتنزؿ على سيدنا ؿبمد 

ة األكىل : جانب التأثّب كالتأثر بْب النص كالواقع :كللوقوؼ عند ىذا اؼبوضوع سأشّب إىل مرحلتْب اؼبسأل
: 

إف عملية صناعة الواقع من أعقد اؼبسؤكليات الٍب ضبلتها اؼبرحلة األكىل : تأثّب الشريعة يف الواقع : 
الشريعة اإلسلمية ، إذ ىي تصدرت عبملة اؼبسائل اغبيوية ، فهي جاءت ناسخة لألدياف السابقة ، 
كىي اشكالية اليزاؿ كرثة األنبياء اليـو يتعاملوف مع ربدياهتا ، ككذا تعاملت مع البيئة الٍب نزؿ فيها 

لة من االصلحات العامة كاػباصة لتنسجم تلك األفعاؿ كاألقواؿ مع ركح الشريعة الوحي ككانت لو صب
 كمقاصدىا 

كإف الشريعة قامت يف عملية صناعة الواقع  ، جبملة من القيم لتنسجم مع كليات الشريعة كجزئياهتا ؛ 
 : فقد تعاملت الشريعة مع الواقع دبقامْب

الفاسدة كإعلف فسادىا ، بأحواؿ صاغبة كنافعة .كيتمثل ىذا  األكؿ : مقاـ التغيّب: كىو تغيّب األحواؿ
. كقولو  (ِٗ) {ۖ    جيهيم مًٌنى الظُّليمىاًت ًإىلى النُّورً   اللَّػوي كىيلُّ الًَّذينى آمىنيوا ىبيٍرً } اؼبقاـ يف قولو تبارؾ كتعاىل :

{  بًًإٍذنًًو كىيػىٍهًديًهٍم ًإىلىٰ ًصرى   مًٌنى الظُّليمىاًت ًإىلى النُّورً  جيهيم  كىىبيٍرً  تبارؾ كتعاىل :} كمظاىر .(َّ) اطو مٍُّستىًقيمو
 ذلك التغيّب يتجلى جبملة من التشريعات الصانعة للواقع ، كيتمثل باآليت : 

تغيّب األحواؿ من الشدة إىل اليسر زبفيفان عن العباد كإبطاالن للغلو كتغيّب اعتداد اؼبرأة بعد كفاة زكجها 
من سنة كاملة إىل أربعة أشهر كعشرا ؛ إذ ال تظهر أم مصاحل من اؼبكوث سنة للمرأة كاؼبيت إال حفظ 

 .(ُّ)النسب ، كىذا اؼبقصد يتحقق بأربعة أشهر كعشرا 
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األحواؿ من اليسر إىل الشدة ربقيقان للمصاحل .كيشّب العلمة بن عاشور إىل ىذا اؼبقصد يف كتغيّب 
موضع آخر بقولو : ) فاإلسلـ إذا رٌخص كسٌهل فقد جاء على الظاىر من ظباحتو ، كإذا شدَّد أك 

اإلصلح مع  نسخ حكمان من إباحة إىل ربرمي أك كبو ذلك فلرىٍعًي صاحل األمة ، كالتدرج هبا إىل مدارج
الرفق ... كلذلك مل هبز أف تكوف الزكاجري كالعقوباتي كاغبدكدي إال إصلحان غباؿ الناس دبا ىو الٌلـز يف 
نفعهم دكف ما دكنو كدكف ما فوقو ؛ ألنو لو أصلحهم ما دكنو ؼبا ذباكزتو الشريعة إىل ما فوقو ؛ كألنو لو  

 .(ِّ)النكاية دكف ؾبرد اإلصلح( كاف العقابي فوؽ اللـز للنفع لكاف قد خرج إىل
فالتغيّب الذم كقع يف تلك االحكاـ  لتضمنها مفاسد كثّبة ال يبكن للشريعة تركها ، فسكوت الشريعة 
عن الظلم كالنكاية باػبلق يتناقض مع ظباحة الشريعة كرضبتها ، إذ أف العقوبات الٍب نصت الشريعة على 

ة بأكمل كجو ، لذلك يقوؿ العلمة بن عاشور مؤكدان ذلك اعتبارىا تعترب عقوبات تؤدم مقصد الشريع
 . (ّّ)) بأف الزكاجر كالعقوبات كاغبدكد ما ىي إال إصلحه غباؿ الناس(

ككبن نتحفظ على التعبّب عن ىذا اؼبقاـ دبصطلح التغيّب على العمـو ، فهناؾ تغيّب ؼبا ىو موجود يف 
غيّب كامل كإمبا يوجد تعديل جزئي ، فعلى ذلك الواقع بشكل كامل ، كىناؾ أحكاـ ال يوجد فيها ت

يكوف التقسيم إىل : تغيّب ، كتعديل . فتغيّب العدة من سنة إىل أربعة أشهر كعشرا إمبا ىو تعديل على 
 اغبكم اؼبوجود يف الواقع العملي، إذ كاف يف التعديل تيسّب على الناس ، كربقيق للمقصد الشرعي .

عناصر اؼبفهـو بالكامل كاالتياف بعناصر توافق اؼبقاصد الكربل للشريعة ، كصناعة التغيّب ىي استبداؿ ل
كأما التعديل فهي منهجية لتحريك بعض عناصر اؼبفهـو كالتعويض عنها بعناصر جديدة يتكوف منها 

 اؼبفهـو ليكوف خلقان آخر.
رب كاؼبعركؼ كما اصطلح الثاين : مقاـ التقرير :كىو تقرير األحواؿ الصاغبة .كيتمثل ىذا اؼبقاـ بقيم ال

عليها اآلباء كاؼبعلموف كاؼبربوف كالرسل كاغبكماء حٌب أصبحت سلوكان عامان عند البشر ، كإغاثة اؼبلهوؼ 
كدفع الصائل ، كحراسة القبيلة ككفالة اليتيم .كألف ىذه القيم ليست مطردة يف صبيع األماكن ، 

،فقد اقتضى ذلك إىل اعادة تقريرىا ؛ كفبا ىو كلتصارعها مع األفكار الفاسدة ، كقلة مناصرم اغبق 
معلـو بأف ىناؾ دعوات للتوحيد سبقت دعوة نبينا من أفراد كقس بن ساعدة األيادم، كرئاب الشِب ، 
كحبّبا الراىب ؛ لكن تأثّبىم كاف ؿبدكدان ، فلذلك تبنت الشريعة مبدأ التأكيد على ىذه القيم لغرض 

) اف ىذه الفضائل كالصاغبات ليست متساكيةن يف الفشو يف األمم  صناعة الواقع لينسجم مع الشريعة
كالقبائل .فلذلك مل يكن للشريعة العامة غينية عن تطٌرؽ ىذه األمور ببياف أحكامها من كجوب أك ندب 

 . (ّْ)أك إباحة ، كبتحديد حدكدىا الٍب تناط أحكاميها عندىا...(
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 يف عملية صناعة الواقع لينسجم مع ركح الشريعة فالشريعة إذان تعاملت مع الواقع بأحد اذباىْب 
اإلسلمية ، فتارة تتعامل مع الواقع باإلقرار ؼبوافقتو مقصود الشارع ، كتارة تتعامل مع الواقع بالتغيّب 
كالتعديل ؛ ألف ىناؾ مفاسد دخيلة كمصطنعة أفسدت على الناس فطرهتم كعقوؽبم ، فقامت الشريعة 

 دة كفة العدؿ كاالحساف .بعملية ضبط اؼبيزاف كإعا
لذلك يشّب العلمة بن عاشور )رضبو هللا تعاىل( إىل عمل بن سينا )رضبو هللا تعاىل( يف الرد على اؼبداخل 
الفاسدة الٍب تطرأ على الفطرة البشرية اػبالصة فتحرفها عن الطريق السليم بقولو : )كلقد أبدع يف 

اغبذر من اختلطها باؼبدركات الباطلة اؼبتأصلة يف النفوس اإلفصاح عن معُب الفطرة كالتنبيو على كجوب 
 .(ّٓ)بسبب عوارض عرضت للبشر ، مثل : العوائد الفاسدة اؼبألوفة ، كدعوة أىل الضلالت إليها ... (

فالواقع ىو اؼبكاف الذم يكوف مهبط األفكار ، كالٍب تتجاذهبا األفراد كاعبماعات كتتفاكت يف قبوؽبا 
كبالتايل فتحتاج ىذه العملية كي ال ربدث انفصامان كتباينان كبّبان ؛ إىل معيار ضابط  كرفضها األجياؿ،

ؽبذه األفكار ، كليس غّب اؼبصدر اإلؽبي يبكن أف يشكل مصدر التقومي كالتعديل كالَبميم كالتقرير 
 كالتبديل ، ربقيقان ؼبقصود الشارع . 

تأثّب يف الواقع ، كاالشارة اىل النتائج العكسية اف مل كيؤكد الريسوين على الدكر اؼبنشود للجتهاد يف ال
يكن لو دكر يف صناعة الواقع فيقوؿ : ) إف االجتهاد الفقهي اغبق ىو الذم يقع يف خضم الواقع ، كىو 
الذم يتعامل مع الواقع ، كيأخذ منو كيعطيو ، كىذا يعِب _ فيما يعنيو _ أف يكوف للفقو أثر كمكانة يف 

 يٌسعى كمل ينجح أىل الفقو يف أف هبعلوا لفقههم مكانان كأثران يف الواقع الذم هبتهدكف فيو الواقع . فما مل
 .(ّٔ)كلو ، فلن يبقى الجتهادىم معُب كقيمة ، كشيئان فشيئان سيتجو كبو االنعزاؿ كاؼبوت (

تأثّب الواقع يف  اؼبرحلة الثانية :تأثّب الواقع يف الفتول :كيبْب معُب ىذا الركن شيخنا بن بيو بقولو : )
األحكاـ الشرعية فمعناه : أف الواقع لو أثر يف اغبكم على األشياء ، فهو شريك يف استنباط اغبكم ،  

 . (ّٕ)كما دلت عليو النصوص كاألصوؿ كفبارسة السلف الراشد(
فالواقع شريك يف صنع اغبكم الشرعي كتشكلو ، ربقيقان للمصاحل لقياـ الداعي لذلك  ، كيأخذ صبلة 

ن الصور يف صناعة الفتول ، فتارة يكوف مظهران للحكم الشرعي ، كانعكاس لصورتو يف اػبارج ، كىذه م
 الصورة ال يبثل الواقع فيها إال البيئة اغباضنة للحكم الشرعي . 

كبالتايل فهي بيئة ساذجة ، ال تولد حكمان ، كال تثّب إشكاالن ، فهي بيئة راتبة نسبيان ، سبثل انعكاس 
اغبكم ، كيف اؼبقابل ال تولد ؾبتهدان ، ألهنا بيئة راكدة ، ال ربتاج إىل ؾبتهدين ، إمبا ربتاج إىل من لصورة 

 يستطيع نقل اغبكم الشرعي إليها للتفاعل معو  .
كيؤكد ىذا اؼبعُب الريسوين بقولو ) فالفقو أكالن ينمو بنمو الواقع كيتطور بتطوره ، مثلما أنو ينكمش 
بانكماشو كيركد بركوده . بل اف الواقع إذا كاف جامدان راكدان ال وبتاج أصلن إىل فقهاء ؾبتهدين ، بل 
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سنوف قراءهتا . أما الفقو اغبق ، يكفيو بعض من الكتب ، كبعضه فبن يشرحوف ما يف  الكتب ؼبن ال وبي
تاج إليهما يف حياة متحركة متطورة متجددة ، حياة تثّب اإلشكاالت كتلد  كاالجتهاد الفقهي ، فإمبا وبي
اؼبستجدات كتضع الفقو كالفقهاء أماـ التحديات . فإذا كاف الفقيو يعيش كاقعو كيتفقو فيو كألجلو ، 

خر كيلتف أحدنبا على اآلخر ، كانت اغبياة _ حينئذ _ خبّب ، ككانت تسّب حبيث وبيط أحدنبا باآل
(ّٖ)سّبىا الطبيعي . كيف مثل ىذه اغبياة يتحرؾ الفقو كينمو كيزدىر(

فاالجتهاد الفقهي البد أف يواكب مستجدات العصر كتأثّباهتا ؛لكن ىذه البيئة نادرة الوجود يف كاقعنا 
اؼبعاصر ، إذ بعد دخوؿ التكنلوجيا إىل العامل بأسره ، حبيث أصبحنا يف قرية صغّبه ، فتحديات الغرب 

تبدلت كانعكست رأسان على عقب ألف اليـو تؤثر يف الشرؽ ، كالشماؿ يف اعبنوب ، كحٌب األعراؼ 
األعراؼ تداخلت بسبب التواصل عرب التكنلوجيا . أما الصورة الفاعلة الٍب تشاطر أدكات الفتول 
كمركباهتا فهي الصناعة  اؼبزدكجة ، الٍب يشاطر الواقع النص يف بلورتو ، ليتم تكييف النص حسب 

 ربت سلطانو . معطيات الواقع ، وبفظ للنص مكانو ، كيندرج الواقع
كىذه اؼبنهجية رباكؿ ابراز بأف الشريعة صاغبة لكل زماف كمكاف ، حبيث ال يوجد تناقض بْب مقررات 
التشريع كبيئة التنزيل ، كعلى كاىل اجملتهد يقع الرىاف بإهباد سبل االنسجاـ بينهما كاالنتاج كالصناعة ؛ 

 إلدراج الواقع ربت سلطاف الشريعة . 
و تقدمي مبوذج مشَبؾ بْب نصوص الشريعة كمتغّبات الواقع ، كاالستئناس بالَباث فالتحدم الكبّب ى

الفقهي ، حبيث ال يبثل عائقان بل جزءان من اغبل ؛ إلرفاد الواقع بكل األدكات كالوسائل كاغبلوؿ الكلية 
 كاعبزئية لتساىم يف صناعة جديدة للمفاىيم الشرعية .

 الٍب كاف ؼبنهج صناعة اؼبفاىيم دكر يف االجتهاد التنزيلي : كلبياف ىذه اؼبنهجية انقل بعض الصور
 :}صناؼ الٍب تيعطى من الزكاة عند قولو تعاىلفقد جاء ذكرىم يف سياؽ ذكر األ:سهم اؼبؤلفة قلوهبم
كاؼبؤلفة قلوهبم كىم فئة سبكن االيباف من قلوهبم غّب أف الطاعة ألحكاـ الشريعة  ،(ّٗ) كىاٍلميؤىلَّفىًة قػيليوبػيهيٍم{

 .(َْ)يستألفهم بالعطايا ليكف أذيتهم( )مل تتمكن من نفوسهم ، فكاف النيب 
 كيبْب اإلماـ اعبصاص سبب تأليف قلوهبم جبهات ثلث :

 هبم على غّبىم من اؼبشركْب . كاالستعانةللكبار لدفع معرهتم ، ككف أذيتهم عن اؼبسلمْب ، األكؿ :
قلوب غّبىم من الكفار إىل الدخوؿ يف اإلسلـ كلئل يبنعوا من أسلم من قومهم  الثاين :الستمالة

 الثبات على اإلسلـ 
 .(ُْ)قـو من اؼبسلمْب حديثي العهد بالكفر لئل يرجعوا إىل الكفر الثالث :إعطاء
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التأليف ، فإذا ربققت الشركط كانتفت اؼبوانع كقامت األسباب كجب فهذه األسباب سبثل أركاف مفهـو 
تطبيق النص ، كإذا مل تتحقق الشركط كمل تنتف اؼبوانع كمل تقم األسباب فيكوف عدـ تنزيل النص ىو 

 األكىل .

( ، كسبب عمر )أمّب اؼبؤمنْب القرضاكم ىذا األمر فيصف حاؿ اؼبؤلفة قلوهبم يف عهد  شيخكيؤكد ال
( ، منعهم من الزكاة فيقوؿ : )فإف عمر إمبا حـر قومان من الزكاة كانوا يتألفوف على عهد رسوؿ هللا )

كرأل أنو مل يعد ىناؾ حاجة لتأليفهم كقد أعز هللا اإلسلـ كأغُب عنهم ، كمل هباكز الفارؽ الصواب فيما 
غّبه من عصر يظل مؤلفنا فيان يف صنع ، فإف التأليف ليس كصفان ثابتان دائمان ، كال كل من كاف مؤلف

العصور ، كإف ربديد اغباجة إىل التأليف ، كربديد األشخاص اؼبؤلفْب أمر يرجع إىل كيل األمر كتقديره 
 .(ِْ)ؼبا فيو خّب اإلسلـ كمصلحة اؼبسلمْب (

ائصو ، فهو فاجملتهدكف كانوا يدركوف أف اؼبفاىيم تتمثل باجتماع أركاهنا ، فإذا مل تتحق  فقد اؼبفهـو خص
 كدكاء فقد عناصره ، فلم يعد صاغبان للتداكم بو .

كقد أشار اغبنفية إىل ـبالفة تلمذة اإلماـ أيب حنيفة لو كأيب يوسف كؿبمد كبن أيب ليلى ؛ ككاف سبب 
 .(ّْ)عصر كزماف كتبدؿ عادة ال اختلؼ حجة كبرىاف االختلؼ ىو اختلؼ 

الرضبن بعد عودتو من العراؽ ،كبياف أثر الواقع اؼبكاين على كنستشهد بشهادة أخرل لربيعة بن عبد 
الفتول ، حيث قيل لو :) كيف رأيت العراؽ كأىلها ؟ فقاؿ : رأيت حللنا حرامهم ، كحرامنا حلؽبم 

)(ْْ). 
فنلحظ يف فتول أصحاب أيب حنيفة أف اغبجة كالربىاف اؼبتمثلة بالنص مل يتغّب كإمبا التغيّب جاء من 

 الواقع ، كعندئذ اقتضى ذلك اجتهادان ـبالفان لرأم إماـ اؼبذىب .مركب 
 كأما شهادة ربيعة الرأم فيمكن أف نتلمس من خلؽبا صبلة من اآلثار اؼبنهجية : 

 أثر الواقع يف تغّب الفتول . .ُ

 أثر مركبات الواقع يف تغّب الفتول . .ِ

 االجتهاد التنزيلي ـبتلف برغم قرب العهد بنزكؿ الوحي . .ّ

 ط كل إقليم بصناعة مفهـو للفتول يناسب كاقعو .اخت .ْ
كيف اؼبقابل قبد أف ىناؾ دعاكل رباكؿ التمسك بنصوص األئمة كعدـ اػبركج من دائرهتا ، تقليدان 
كربجّبان على العقوؿ من تقدمي الربىاف على قدرة األدكات األصولية على رفد الواقع بكل ربدياتو باغبلوؿ 

جزءان من اغبياة يتعامل معها كوبَبؼ حبرفها كىبوض معاركها كيكوف ؼبشاىدتو  النافعة )لقد كاف اجملتهد
كمعاناتو اؼبيدانية نصيب كبّب من فقهو ، أما عندما انفصل اجملتهد عن ؾبتمعو ، كابتعد عن نبومو فقد 

جعل  فاتو اإلدراؾ الواعي ؼبشكلتو ، فجاءت اجتهاداتو اجتهادات نظرية ؾبردة ، تنطلق من فراغ ، فبا
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بعض اؼبفكرين يطلقوف عليها مصطلح "فقو األكراؽ" ألهنا تكونت بعيدان عن كاقع الناس كيداف نشاطهم 
 . (ْٓ). فأية قيمة للحكم تبقى إذا مل ينزؿ على ؿبلو ككيف يعرؼ ؿبلو دكف دراسة كعلم ؟! (

اؼبسألة الثانية : أركاف منهجية الصناعة :كقد أشرنا سابقان إىل أركاف صناعة اؼبفاىيم الشرعية كنبا النص ، 
 كالواقع ، فما ىي اؼبنهجية للتعامل معهما يف الصناعة الَبكيبية : 

الركن األكؿ : النص : كتقتضي منهجية الصناعة مراعاة التعامل اؼبنضبط بضوابط الدرس األصويل ، 
 مكن حصر ىذه اؼبنهجية جبانبْب : ك 

اعبانب األكؿ : التعامل الكلي مع النصوص : كيقتضي ذلك ذبنب منهج االجتزاء يف االجتهاد ، كذلك 
 بالتعامل مع نصوص الشريعة ككياف كاحد متكامل : 

 كيكوف االجتزاء على صورتْب : 
ه من النصوص الٍب قد يكوف الصورة األكىل : التعامل مع كل نص من كتاب أك سنة دبعزؿ عن غّب 

استحضارىا ضركرة لفهم النص ، أك زبصيص عمومو ، أك تقييد اطلقو ، أك ترجيح معُب من اؼبعنيْب  
كما ىو معركؼ يف الصناعة األصولية ، كذلك ال يتأتى للمجتزئ ... كمعُب ذلك أف نصوص الشريعة 

ط هبا علمان كمل هبمع أطرافها ، مل يسعو أف دبنزلة نص كاحد يف نظاـ االستدالؿ كاالستنباط ، فمن مل وب
 يفقو معانيها .

الصورة الثانية : االكتفاء باعبزئي كاإلعراض عن الكلي ، كعدـ فهم التجاذب الدقيق بْب الكلي كاعبزئي 
، فالشريعة ليست ىي على كزاف كاحد ، فل ىي ؾبموع األدلة اعبزئية كال ىي ؾبرد كليات عائمة ، كال 

 . (ْٔ)، كبالتايل ال ينظر إىل اعبزئي اال من  خلؿ الكلي ، كما ال قواـ للكلي إال جبزئياتو قيم ؾبردة
ضم أجزاء اؼبركب بعضها إىل بعض ، كنعِب هبا تركيب الكلي من أجزائو ، كتركيب الَبكيب ىو : )ف

 .(ْٕ)(اعبزئي بالكلي ، أك تركيب اعبزئْب أحدنبا على اآلخر
تغافل أجزاء النص اعبزئي كالكلي ؛ ألف ذلك يؤدم إىل اغفاؿ اغبقائق ، فاؼبنهج اؼبنضبط ىو عدـ 

كالتزاـ منهج آحادم كتغافل مركبات أخرل قد تقيد اطلؽ بعض النصوص ، كزبصيص بعض عمومها 
. 

 فاملنهجية املنضبطة تقف عند مجلة من احملطات : 
 نصوص أخرل .األكىل : اعبمع بْب النصوص ، كعدـ االقتصار على نص كإغفاؿ 

 الثانية : ضماف حسن تفسّب النصوص كتأكيلها .
 الثالثة : عدـ إغفاؿ اعبهة الٍب كجو إليها اػبطاب .

 الرابعة : عدـ اغفاؿ السياؽ الواقعي الذم اقتضى ذلك االجتهاد .
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 اعبانب الثاين : فك االرتباط بْب خطاب التكليف كخطاب الوضع :
 تركيب اؼبركب اػبارجي الوجود ىو مشخص، كجود على النزكؿ عدب معلقة الشرعية حكاـألا أف كذلك
 اطلؽف سّبكراهتا، كتطور كحاجاهتا، كضركراهتا كقَبىا، كرخائها كضيقها، سعتها يف البشرية اليينونة

  ىو الذم _الوضع خطاب كاف كلذلك صها،ائخبص ـبصوص كعمومها بقيودىا، مقيد غبكاـا
  طلبي  :نافوبأص التكليف خطاب بْب للعلقة ناظما -كالعزائم كالرخص كاؼبوانع كالشركط بابسألا
 .كإكراىاتو ستوبسل الواقع كبْب احة،بكإ امتناع، كطلبي  يقاع،إ

 خطاب التكليف وبوط الذم كىو اغبكم، إلنزاؿ ألصوليةا البيئة ىو الوضع خطاب أخرل، كبعبارة
 فقياـ كىبصص عمومو، إطلقو، ليقيد التكليف، ػبطاب الوضع باؼبرصاد خطاب كاف كؽبذا كيكأله،

 كانت الشركط، سواء توفر دكف إجزاء أك صحة تينتج كلن اؼبوانع، انتفاء يكفي دكف ال سبابألا
 .(ْٖ) صحة أك أداء شركط أك للوجوب،

استقرار لو ت بأنو ال الركن الثاين : الواقع : كىو اؼبعرب عنو ببيئة ربقيق اؼبناط ، كىو ؿبل اغبكم ، كقد ثب
، فبا يقتضي ذلك اجتهادان موازيان لو ، يرفده باغبلوؿ ، لكي ال تبق النصوص تشرؽ كالواقع يغرب ؛ 
كذلك ألف ) الواقع كالنهر اعبارم الذم قيل عنو : " إنك ال تستحم يف هنر مرتْب" ففي كل مرة تستحم 

. ككذلك الواقع ، ففي كل يـو  فيو يكوف يف هنر جديد ، أم ماء جديد غّب الذم استحممت بو سابقان 
 . (ْٗ)، بل يف كل غبظة ، كاقع جديد ، ىبتلف كثّبان أك قليلن عن سابقو (

ككبن ال يعنيننا يف ىذا البحث الوقوؼ على ىذه اؼبتغّبات كآثارىا إىل حد بعيد ، كإف ما يعنينا بالدرجة 
 خلؿ التعرؼ على بيئة ربقيق اؼبناط .األكىل الوقوؼ عند كيفية التعرؼ على الوسائل الٍب يبكن من 

كيبكن تقسيم اؼبعرفات إىل قسمْب الغرض منها بياف حقيقة الواقع ، كبياف مدل ربقق التغّبات الٍب 
 طرأت عليو ليتم اجتهاد جديد يتناسب مع تلك اؼبتغّبات : 

 القسم األكؿ : اؼبعرفات الثابتة :
اـ كذلك لصعوبة ربطها بوجودىا اػبارجي ، كذلك إف ىذه اؼبسألة من أعقد موضوعات تنزيل األحك

ألف الفركع ليست دائمان كاضحة كبينة كوضوح القاعدة العامة أك اؼبقدمة النقلية ، فلذلك كقع 
االضطراب يف تنزيل األحكاـ ، كؽبذا كاف ال بد من كضع معايّب كاضحة يتم من خلؽبا اكتشاؼ 

 الفركع كربطها بكلياهتا .
يعتمدكف يف ربقيق اؼبناط على معرفات معلومة لديهم مل يثبتوىا يف مدكناهتم ، حٌب  كقد كاف الفقهاء

جاء حجة اإلسلـ الغزايل فأكضح دكرىا ، كبْب مسلكها ، كضبط ؾباؽبا كحدكدىا ، ككاف من بعده تبع 
 لو ، فاكبصرت حبوثهم تكميلن كتوضيحان كاستثماران .
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ازين ليتعاملوا هبا يف كاقعهم ، فكانت خّب معْب ؽبم ، لكن كقد اعتمد الفقهاء من بعد على تلك اؼبو 
القركف األخّبة أصابت األمة بآفة التقليد ، فانربكا للجتهاد بل بصائر ، فلم يستخدموا تلك اؼبوازين 
فاجتهدكا اعتمادا على الظواىر ، فأرجعوا األمة إىل الوراء ، كتقدـ الغرب علينا ، كذلك ألهنم كىم 

 زيل اغبكم الشرعي قد غفلوا عن عنصر الواقع سبامان ، فوقعت اجتهاداهتم بعيدة عن اغبكمة .يقوموف بتن
ن صبلة من اؼبعرفات الٍب توضح الواقع كذبعلو مهيئ كلتكتمل عناصر منهجية ربقيق اؼبناط فل بد م 

لتنزيل األحكاـ ، كصناعة اؼبفاىيم ، كيوضح شيخنا ذلك بقولو : ) فإذا كاف اغبكم يعرؼ من خلؿ 
النصوص الشرعية كما يستنبطها منها ، فإف الواقع حباجة إىل معرفات كىي اؼبوازين اػبمسة عند أيب 

اران للتحقق من الواقع اؼبؤثر يف األحكاـ ، كيبكن تسميتها دبسالك حامد الغزايل ، كقد جعلها معي
. (َٓ)التحقيق(

 فاؼبوازين اػبمسة الٍب ذكرىا اإلماـ الغزايل ىي : اللغوية ، كالعرفية ، كاغبسية ، كالعقلية ، كالطبيعية .
اؼبئاالت ، كاعتبار  ميزاف اؼبصاحل كاؼبفاسد ، كالنظر يفكيضيف شيخنا بن بٌيو ثلثة موازين أخرل ىي : 

.كسبثل ىذه اؼبوازين عبارة عن معرفات للواقع كموضحات لغموضو  اغباجات يف إباحة اؼبمنوعات
 . (ُٓ)كتشككو )ىذه اؼبسالك تشرح الواقع كتفسره دبنزلة القوؿ الشارح عند اؼبناطقة(

زاف العقل ، فيمكن اف كميزاف اؼبصاحل كاؼبفاسد ، كإف كانت قسمان مستقلن إال أهنا ؽبا علقة مع مي
كإذا اعتربنا اؼبصاحل تندرج ربت كليها ، ككذا االكتشافات العلمية فهي تندرج ربت مسلك الطبيعة )

كاؼبفاسد من حيث إدراكها بالعقل داخلة يف العقلية ، كاعتربنا االكتشافات العلمية راجعة إىل الطبيعية 
 . (ِٓ)يزاف حاكيان بل حاصران ألدكات ربقيق اؼبناط(كىي العلـو الطبية أك طبيعة األشياء ، كاف ىذا اؼب

  كلبياف دكر ىذه اؼبسالك يف بياف الواقع ننقل ما قالو اإلماـ الغزايل : 
يقوؿ اإلماـ الغزايل : ) تارة نقتبس من اللغة فيما يبُب على االسم كما يف األيباف كالنذكر كصبلة من 

كالعادة كما يف اؼبعاملة ، كمنو يؤخذ ربقيق معُب الغرر كربقيق أحكاـ الشرع  . كتارة تبُب على العرؼ 
معُب الطعم يف دىن البنفسج كالكتاف كالزعفراف كغّبىا . كتارة تبُب على ؿبض النظر العقلي كالنظر يف 
اختلؼ األجناس كاألصناؼ ؛ فإنو ال يعرؼ ذلك إال بإدراؾ اؼبعاين الٍب هبا تتنوع األشياء كزبتلف 

يزىا عن اؼبعاين العارضة اػبارجة عن اؼباىية الٍب هبا تصّب األشياء أصنافان متغايرة مع استواء ماىياهتا  كسبي
فىجىزىاءه مًٌٍثلي مىا قػىتىلى ًمنى  :}اؼباىية ، كذلك من أدؽ مدارؾ العقليات . كتارة تيبُب على ؾبرد اغبس كقولو

النػَّعىًم{
كتارة كالبقرة مثل ضبار الوحش ، كالعنز مثل الظيب .فباغبس يدرؾ بأف البدنة مثل النعامة ،  (ّٓ) 

تيبُب على النظر يف طبيعة األشياء كجبلتها كخاصيتها الفطرية ، فإف اؼباء الكثّب إذا تغّب بالنجاسة مث زاؿ 
تغٌّبه هببوب الريح كطوؿ الزماف عاد طاىران ، كلو زاؿ بإلقاء اؼبسك كالزعفراف مل ييعد طاىران ؛ ألهنما 
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للرائحة ال مزيلف ؽبا ، كلو زاؿ بإلقاء الَباب ففيو قوالف ، مث : منشأ ىذا النظر أف الَباب مزيل  ساتراف
أك ساتر ؟ كإال فالعلة معلومة ؿبررة كىو زكاؿ التغّب ، فإف كاف الَباب يف علم هللا مزيلن فهو معيد 

معرفة ذلك البحث عن طبيعة  للطهارة قطعان ، كإف كاف ساتران فهو غّب معيد للطهارة قطعان ، فطريق
.فهذه اؼبوازين تساىم يف فحص الواقع دبخترباتو ، (ْٓ)الَباب كمناسبتو للماء ، كىو نظر عقلي ؿبض(

 لتحديد ماىيتو ، كمدل انطباؽ القاعدة العامة عليو ، لنصل إىل اغبكم الشرعي أخّبان من خلؿ نتائجو 
هذه طبسة أصناؼ من النظريات كىي : اللغوية ، كالعرفية كيصف اإلماـ الغزايل ىذه اؼبوازين بقولو : ) ف

، كالعقلية ، كاغبسية كالطبيعية ، كفيو أصناؼ أيخىر يطوؿ تعدادىا ، كىو على التحقيق تسعة أعشار 
النظر الفقهي ، كليس يف شيء منها قياس كرد غائب إىل شاىد كإغباؽ فرع بأصل ، بل ىو طلب 

 إذا علم كجودىا دخل ربت اغبكم الذم ثبت عمومو بدليل ، فيتناكلو لوجود العلة الٍب ىي مناط ، حٌب
فهذه اؼبوازين سبثل معياران كأدكات يبكن من خلؽبا فحص الواقع كسرب أغواره للتحقق  .(ٓٓ)بعمومو...(

من انطباؽ القاعدة العامة يف صورهتا يف ىذه اعبزئية ، أك ربقق العلة يف الفرع ، فهي موازين حاكمة 
 كضابطة .

كيشّب الدكتور سانو ألنبية التسلح بأدكات فهم الواقع لضماف حسن تنزيل النص عليو فيقوؿ : ) ... 
من اؼبتعذر اليـو إف مل يكن من اؼبستحيل يف ضوء التحديات الٍب تعيشها أمَّتنا اجمليدة على سائر مناحي 

يف حسن توجيو اػبطاب اإلسلمي اؼبعاصر ، اغبياة أف يؤدًٌم النظر االجتهادم الدكر اؼبنوط بو كاؼبتمثل 
كحسن ترشيد الصحوة اؼبباركة ، كإمدادىا بنظرات ثاقبة ككسائل قادرة على ؾباهبة كل العراقيل 
كالتحديات كالنوازؿ ، مامل يتزكد اؼبؤىَّلوف للنظر االجتهادم بزادو كاؼو غّب مغشوش باألدكات اؼبعينة 

 . (ٔٓ)اؼبراد اإلؽبي(على حسن تفهم الواقع كسبل تفعيلو ب
فالواقع اليـو تعقدت أدكاتو كميادينو كأبعاده ، فلضماف حسن تنزيل اغبكم الشرعي على الواقع ، فل بد 
من التسلح باألدكات الٍب سبثل "اؼبفتاح" الذم يتم من خللو الولوج إىل عمق الواقع الداخلي ، كاىل 

 بالتكييف التوافقي بْب ما ىو قدمي كمتطور . البعد اؼبعريف الذم وبتويو ، لكي يستطيع اجملتهد
إف عدـ امتلؾ األدكات اؼبعرفية لفهم تضاريس الواقع هبعل الفقيو بعيدان عن مسرح األحداث ، فبا يفتح 
الباب لدعاة اغبداثة بالقوؿ : بأف الواقع متغّب ، كالنص الديِب ثابت ، كاغبياة ال تقف ، فإما أف كبرؾ 

غّب ، فأما إيقاؼ اؼبتغّب فمن اؼبستحيلت ، فلم يبق إال ربريك الثابت ، فنحن الثابت أك نوقف اؼبت
لسنا حباجة إىل أف نصل ؽبذه الرؤية االنفصامية الٍب رباكؿ استبعاد النص الشرعي عن الواقع بسبب 

ها ، كال بعض اؼبتشددين يف غّب ؿبلها ، فلتزاؿ الفرصة ساكبة لتقدمي رؤية اسلمية معاصرة ال تتنكر لَباث
 . (ٕٓ)ذبايف كاقعها ، بل هبما معان ربقق ديبومة الشريعة كمشوؽبا
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القسم الثاين : اؼبعرفات اؼبتجددة :كآثرنا مصطلح اؼبتجددة على مصطلح غّب الثابتة ؛ ألهنا ال يبكن 
 توصيفها بذلك كاف بعضها تقل نسبة االعتماد عليو يف بعض األحياف .

للتطورات الٍب وبدثها العلم ، فمعرفات القرف الثاين عشر اؽبجرم  كىذه اؼبعرفات سبثل كحدات زبضع
 غّب معرفاتو يف الرابع عشر فبا يقتضي اف تكوف صورة الواقع أكثر كضوحان .

كيؤكد األستاذ عمر عبيد حسنة ىذه اؼبعاين بقولو : ) لذلك نرل من لواـز االجتهاد اليـو ، االستيعاب 
 ، كىذا ال يتأتى كلو من ؾبرد اؼبعايشة ، كالنزكؿ إىل الساحة _ األمر اؼبعريف الشامل للواقع االنساين

الذم ال بد منو _ كإمبا النزكؿ كالتزكد قبلو ، بآليات فهم ىذا الواقع ، من العلـو االجتماعية الٍب توقفت 
تهاد يف حياة اؼبسلمْب منذ زمن ، ذلك أف عدـ االستيعاب كالتحقق هبذه الشركط اللزمة لعملية االج

... كالتغيّب ال بد لو من إدراؾ اؼبراد االؽبي أكالن كمن مث آليات فهم اجملتمع باؼبستول نفسو ، حٌب يتم 
 . (ٖٓ)االقباز (

كىذه اؼبعرفات تارة تتعلق باعبانب الطيب كتارة باالقتصادم كتارة بالنفسي ، ككل ىذه البد أف يكوف 
بأرباهبا ليوضحوا صورة الواقع لتكوف األرضية جاىزة للمجتهد نصيب منها ، أك على األقل أف يستعْب 

للتنزيل ، أما أف تكوف البيئة غامضة كوباكؿ اؼبفٍب أف ينزؿ اغبكم عليها دكف ىذه اؼبقدمات فهذا خطأ 
 منهجي يف التنزيل .

 كيؤكد اإلماـ الغزايل الغموض يف الوجود اػبارجي فبا يقتضي االستعانة باؼبعرفات فيقوؿ : ) إذا باف
بالنص أف التفاضل يف الربويات جائز عند اختلؼ اعبنس ؿبـر عند ارباده فل ىبفى علينا مناط اغبكم 
فإنو منقح منصوص عليو ، كلكن قد ىبفى يف بعض اؼبواضع ربقيق كجود ىذا اؼبناط ؛ إذ فيو أيضان : 

ة إىل األقوات . طرؼ طرؼ جلي يف اختلؼ اعبنسية كاللحم باإلضافة إىل الفواكو ، كالفواكة باإلضاف
يف مقابلتو جلي يف ارباد اعبنس كالرب بالرب كالعنب بالعنب كالتمر بالتمر ، كإف اختلف الربٌاف يف البياض 
كاغبمرة ، كالعنباف يف السواد كالبياض ، كالتمراف يف أف أحدنبا صيحاين كاآلخر عجوة .كيتوسط بينهما 

س كاحد الرباد االسم ، أك جنساف الختلؼ األصوؿ ؟ أكساط متشاهبة كلحم الغنم كالبقر كأهنما جن
ككذا يف األدىاف كاػبلوؿ ، ككذا اػبل مع العصّب ، كاغبصـر مع العنب ، كأف اختلفهما اختلؼ صنف  

 .(ٗٓ)كاؼبعز كالضأف أك اختلؼ جنس كالقثاء كالقثد(
يع اآلبق كالطّب يف اؽبواء كيقوؿ : ) ككذلك إذا باف لنا بالنص أف بيع الغرر منهي عنو ، فنعلم أف ب

كالسمك يف اؼباء : غرر ، كبيع العبد الغائب اؼبطيع ليس بغرر ، أما بيع اغبماـ الغائب هناران اعتمادان على 
رجوعها بالليل : ىل ىو غرر ؟ كبيع الغائب : ىل ىو غرر ؟ كبيع اؼبشمـو دكف الشم : ىل ىو غرر ؟ 

 . (َٔ)فكل ذلك خفي ال مبْب (كبيع ما استػيٍقًصيى كصفو : ىل ىو غرر ؟ 
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 فالصور اػبارجية تقع ربت القاعدة الكلية بإحدل ثلث : 
 الصورة األوىل : التطابق .
 الصورة الثانية : التباين .

 الصورة الثالثة التشاكك ، وهذه هي حمل النظر واالجتهاد .
فل بد من االعتماد  (ِٔ)كالتوصيل (ُٔ)فتختلف كجهات النظر يف اإلغباؽ ، كلتجاكز فوضى التأصيل

 على معايّب ؿبكمة يتم من خلؽبا التوصل إىل اثبات العلقة بْب القاعدة كفرعها  .
كيشّب العلمة ابن بٌيو إىل جانب من التعقيدات الٍب يفرضها الواقع كالٍب ربتاج إىل اجتهاد بصناعة 

 احملل . اؼبفاىيم لدخوؿ مركبات على بعض تلك الصور االقتصادية ، كأكؽبا تشخيص
كالتشخيص ىو عبارة عن النظر إىل )الواقع ، فإذا كاف عقدان يكوف ذلك بالتعرؼ على مكوناتو كعناصره 
كشركطو . كإذا كاف األمر يتعلق بذات معينة إلصدار حكم عليها كالنقود الورقية ، فإف الباحث هبب 

كالتبادؿ ، كما اعَباىا على مرًٌ التاريخ من أف يتعرض إىل تاريخ العملت ككظيفتها يف التداكؿ كالتعامل 
تطور يتعلق بذات النقد كمعدف نفيس إىل فلوس ، أك يتعلق بعلقتها بالسلطة كىي جهة اإلصدار ، اك 
بالسلع كاػبدمات ، كىذه ىي مرحلة التشخيص كالتوصيف الٍب سبهد لػػ "ربقيق اؼبناط" عند األصوليْب ؛ 

 . (ّٔ)على كاقع معْب أك يف جزئية من آحاد صورىا(ألنو تطبيق قاعدة متفق عليها 
فمرحلة التشخيص ىي مرحلة استكشافية يتم من خلؽبا التعرؼ على حقيقة اؼبسألة اؼبعركضة أماـ 

 الفقيو ، بالتعرؼ على اؼبسائل اؼبرتبطة هبا للوصوؿ إىل حقيقة كاضحة .
ماىيتها من خلؿ التعرؼ على مسألتْب : كقد مثل شيخنا بن بٌيو ؼبسألة النقود ، كأناط استكشاؼ 

تاريخ العملت ككظائفها كقيمتها التداكلية كالشرائية ، كالنظر يف ما اعَباىا من تطور كتغيّب لكي يضع 
تصوران كاضحان ، ككذلك النظر إىل جهة اإلصدار ، كاالختلؼ يف اعبهات األخرل كأثرىا على األحكاـ 

. 
 غُب عنها للفقيو ، فإف اغبكم على الشيء فرعه عن تصوره ، كبدكف ىذا يقوؿ شيخنا : )كىذه اؼبرحلة ال

 . (ْٔ)التصور كالتصوير يبكن أف يكوف اغبكم غّب صائب ؛ ألنو مل يصادؼ ؿبلن(
سئل ابن اغباج عمن  :)كقد كقعت حوادث اختلفت هبا جهة االصدار فاختلفت الفتول ، من ذلك أنو 

: أخربين بعض أصحابنا : أف ابن جابر فقيو إشبيلية قاؿ : نزلت عليو دراىم، فقطعت السكة، فأجاب 
ىذه اؼبسألة بقرطبة أياـ نظرم يف األحكاـ، كؿبمد بن عتاب حي كمن معو من الفقهاء، فانقطعت 

، فأفٌب الفقهاء أنو ليس لصاحب الدين إال السكة  سكة ابن جهور بدخوؿ ابن عباد سكة أخرل
يرجع يف ذلك إىل قيمة السكة اؼبقطوعة من الذىب كيأخذ صاحب  القديبة ، كأفٌب ابن عتاب بأف
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ككاف أبو ؿبمد ابن دحوف يفٍب بالقيمة يـو القرض ، كيقاؿ : إمبا أعطاىا  . الدين القيمة من الذىب
 . (ٓٔ)على العوض ، فلو العوض( 

كيشّب شيخنا إىل تعقُّد العقود اؼبعاصرة ، كالدكر اؼبناط بالفقيو ذباه ىذا الواقع اعبديد فيقوؿ :)كتزداد 
أنبية ىذه اؼبرحلة عندما ندرؾ تعقُّد العقود اؼبعاصرة كانبنائها على عناصر مل تكن موجودةن يف العقود 

لتعرؼ على مكٌونات العقد كرده إىل اؼبعركفة لدل الفقهاء ... فهنا يتوقف الفقيو فَبة من الوقت ل
عناصره األكىل لتقرير طبيعتو ، كىل ىو مشتمل على شرط ينايف سنن العقود اجملمع عليها كاؼبختلف فيها 
. كمن الواضح أف عملية التشخيص يف معظمها تستدعي من الفقيو رجوعان إىل بيئات ىذه العقود 

 .(ٔٔ)الشرع( كأصوؿ التعامل عند أىلها قبل أف يزهنا دبيزاف
ككل ىذه اؼبنهجية لفحص حقيقة الواقع كالنظر يف مدل دخوؿ مركبات جديدة على الواقع يتطلب 
االستعانة باالقتصاديْب ، ) كؽبذا فمن األنبية دبكاف أف يبذيؿى االقتصاديوف الوىٍضعيوف جهدان إليصاؿ كل 

لك فإف مرحلة أخرل تبدأ كىي : مرحلة العناصر الٍب يتوفٌركف عليها إىل زملئهم الشرعيْب ، فإذا مت ذ
 . (ٕٔ)اؼبعاعبة الفقهية إلصدار حكم شرعي(

كبناء على ما سبق : نقوؿ بأف منهجية صناعة اؼبفاىيم تقتضي دراسة متعمقة تشَبؾ فيها جهات 
متعددة لتقدمي صورة كافية عن حقيقة الواقع ، كتكوف  فيها العملية متكاملة ، إذ ال يبكن أف يستقل 

 عيوف عن غّبىم من أصحاب التخصصات األخرل  .الشر 
 املطلب الثاين : منهجية صناعة املفاهيم تنزيالً 

ؼبنهجية صناعة اؼبفاىيم ،لبياف التحوالت كاؼبتغّبات  نقف يف ىذا اؼبطلب لبياف اعبانب التنزيلي 
 الٍب يفرضها الواقع فبا يفرض على الفقهاء إعادة صناعة اؼبفاىيم دبا ينسجم مع قواعد التشريع .

كيصف العلمة الدريِب اجتهادات العلماء يف اعبانب السياسي كدكرىم يف ربويل تلك النظريات إىل كاقع 
السياسي اإلسلمي ... ال ذبده يستعصي على التطبيق كاقعان ، أك وبوؿ دكف  عملي فيقوؿ: ) التشريع

الفكر السياسي اؼبتيتىفهم ؽبذا التشريع ، بل تراه ينزؿ بتلك اؼبفاىيم اجملٌردة على يد اجملتهدين إىل الواقع ، 
يم بعد ربليلو ليحكم عليو ، أك يرسم اؼبناىج العملية ليصوغ ىذا الواقع من جديد على ضوء تلك اؼبفاى

كدراستو ، بفضل ما أكيت ىذا التشريع من معايّب يبكن أف تيصّبًٌ القيم كاقعان ، كاؼبفهـو الذىِب العاـ اجملٌرد 
 . (ٖٔ)كضعان قائمان (

 كلبياف اجملاؿ التنزيلي ؼبنهجية صناعة اؼبفاىيم فسأقف عند مثالْب :  
 األكؿ : صناعة اجملتهد 
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 يقتصر ؾباؽبا على بناء مركبات من الفقو كحسب ، بل إف ىذه اؼبنهجية إف منهجية صناعة اؼبفاىيم ال
تتعدل لتشمل مفاىيم أصولية ، اكتست عند الكثّب صفة القداسة كالثبوت حبيث ال يبكن النظر فيها 

 كال حٌب ؾبرد التفكّب يف التجديد يف مضامينها ، كىذا من اػبلط يف األمور .
وة الٍب تكسو قواعد الدرس األصويل بنوع من الثبات إال أف ككبن نتفق نسبيان مع ىذه الدع 

ذلك ال يكوف عامان يف صبيع مضامْب العلم كقواعده ، كذلك ألف بعض تلك القواعد ؽبا ارتباط شديد 
دبؤثرات الواقع كمتغّباتو ، فبا يعكس ذلك كجوب اؼبراجعة كالَبكيب كالصناعة ؽبذه اؼبفاىيم دبا يتوافق مع 

 اقع .متغّبات الو 
كمن تلك اؼبفاىيم الٍب يكوف للواقع فيها دكر بارز يف صناعتو كربديد أدكاتو مصطلح "اجملتهد"  

إذ أف ىذا الركن الرئيس يف منهجية االجتهاد يتوقف بناؤه على معرفة شركطو الٍب تؤىلو للنظر يف 
 النصوص تفسّبان كاستنباطان كتعليلن كتنزيلن .

عن العصور السابقة الختلؼ التحديات الٍب تواجو العلماء من  كدبا أف كاقع اليـو ىبتلف 
تعقيد بيئة التنزيل ، فإف العلماء اؼبعاصركف أشاركا إىل صبلة من الشركط الٍب يلـز توفرىا يف اجملتهد اليـو ، 
كؽبم سند بذلك بعمل كثّب من العلماء يف القركف السابقة هبذه اؼبنهجية الصناعية ، إذ قاـ كل قرف 

 إضافة مركب جديد كشرط إضايف لشركط اجملتهد بناءن على التحديات الٍب كانوا يتعاملوف معها .ب
كمنهجية صناعة مفهـو اجملتهد ال تقتصر على ربديد أدكات النظر االجتهادم كحسب ، إذ يضاؼ 

مدل  إليها بعد آخر ، كىو النظر إىل ىذه األدكات الٍب مثلت شرطان ضركريان يف قرف من القركف من
 امكانية تأديتو لوظائفو اؼبنهجية العلمية من عدمو ، فهو منهج يتسم بالتخلية كالتحلية .

كاؽبدؼ من الوقوؼ عند ىذه اؼبسألة لبياف ربديات الواقع كما يقتضيو من إعادة النظر يف شركط 
حبسب تعبّب اؼبناطقة  االجتهاد ، كالٍب سبثل يف غايتها األخرل بياف معرفات الواقع الٍب سبثل القوؿ الشارح

. 
كلبياف منهجية العلماء كدكرىم يف صناعة اؼبفاىيم فسنقف عند صبلة من الشركط الٍب كضعوىا لصناعة 
اجملتهد تأصيلن كتنزيلن ، دبا يتوافق مع ربديات العصور ، كلتفادم االطالة سأذكر مثالْب لعصور ـبتلفة مث 

ء من ىذه اؼبنهجية كاتفاقهم على ضركرة بناء تركيب جديد انتقل إىل عصرنا اغباضر كبياف موقف العلما
 ؼبفهـو اجملتهد .

مل تسجل كثيقة علمية قبل رسالة االماـ الشافعي )رضبو هللا( يبكن النظر فيها كمعرفة صفات اجملتهد يف 
زمن الصحابة كتابعيهم ، فالشافعي أكؿ من قدـ كثيقة علمية لضماف حسن ضبط العلقة بْب النص 

عد رسوؿ هللا أف يقوؿ كمل هبعل هللا الحد ب)كالفهم البشرم ، إذ قد أشار إىل شركط االجتهاد بقولو : 
من جهة علم مضى قبلو كجهة العلم بعد الكتاب كالسنة كاالصباع كاآلثار كما كصفت من القياس  إال
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كفرضو كادبو  العلم بأحكاـ كتاب هللا: كىي  كال يقيس إال من صبع اآللة الٍب لو القياس هبا ... عليها
كيستدؿ على ما احتمل التأكيل منو بسنن رسوؿ هللا فإذا ...  كناسخو كمنسوخو كعامة كخاصة كإرشاده

كال يكوف الحد أف يقيس حٌب يكوف  ...مل هبد سنة فبإصباع اؼبسلمْب فإف مل يكوف إصباع فبالقياس 
كال يكوف لو  ... عاؼبا دبا مضى قبلو من السنن كأقاكيل السلف كإصباع الناس كاختلفهم كلساف العرب

 . (ٗٔ)(كحٌب يفرؽ بْب اؼبشتبو كال يعجل بالقوؿ بو دكف التثبيت العقل صحيحأف يقيس حٌب يكوف 
كىذه الشركط الٍب كضعها اإلماـ الشافعي أضاؼ ؽبا العلماء اللحقوف شركطان جديدان بناء على ربديات 
الواقع كاشكالياتو فضلن عن التفصيل من ذلك ما ذكره اإلماـ الباجي اؼبالكي بقولو :) صفة اجملتهد : أف 

كطريق اؼبواضعة يف اللغة  ، مواضعها من جهة العقل ، كطريق االهباب ، بوضع األدلةيكوف عارفان 
، عاؼبان بأحكاـ اػبطاب من العمـو كاألكامر  كأصوؿ الفقو بأصوؿ الدياناتكالشرع ، كيكوف عاؼبان 

، كطرقها ،  عاؼبان بالسنة كاآلثار كاألحباركالنواىي كاؼبفسر كاجململ كالنص ، كالنسخ ، كحقيقة االصباع ، 
ما  كيعلم من النحو كاللغةكترتيبها ،  ان بأفعاؿ رسوؿ هللا كالتمييز لصحيحها من سقيمها ، كيكوف عاؼب

دينو ، موثوقان بو يف فضلو . فإذا أكملت لو  كيكوف مع ذلك مأمونان يفيفهم بو معاين كلـ العرب ، 
 .(َٕ)ىذه اػبصاؿ ، كاف من أىل االجتهاد (

لظركؼ كالتحديات الٍب فرضها كبناءن على النصْب السابقْب فإننا ندرؾ بأف الشركط ازدادت بناء على ا
 الواقع ، كلذلك ندرؾ أف الشركط قابلة للتعديل كاالضافة  .

كأما يف عصرنا فقد ازدادت الدعوة إىل إعادة النظر يف شركط اجملتهد ، إلضافة بعض اؼبركبات اعبديدة ، 
 لضماف حسن فهم الواقع ، ليكوف تنزيل األحكاـ على الواقع مطابقان ؼبقصود الشارع .

كصناعة اجملتهد ال تتنكر للشركط الٍب كضعها العلماء السابقوف ، كإمبا االىتماـ منصب إىل معارؼ 
العصر باعتبارىا سبثل مفاتيح كمصابيح لكشف حقيقة الواقع ، كذلك لضركرة أف يتزكد اجملتهد بتلك 

 األدكات اؼبؤىلة للنظر .
كيؤكد ىذا اؼبعُب الشيخ عمر عبيد حسنة بقولو : ) كإذا سلمنا بأف اجملتهد ىو ابن عصره كبيئتو ، كأف 
االجتهاد لبسط الدين على كاقع الناس ، كتقومي مسالكهم بنهجو هبب أف يأخذ بعْب االعتبار معطيات 

: بأف ىذه اؼبسلمة العصر كمشكلت الناس ، الذين ىم ؿبل اغبكم الشرعي ، فل بد لنا من القوؿ 
غبقت هبا اصابات بالغة كقد نقوؿ : قاتلة ، من خلؿ ما نلحظو من انفصاؿ اجملتهدين كاؼبفكرين عن 
ىٌم أمتهم كقضايا عصرىم كمشكلتو ، كالدكراف يف فلك االجتهاد كاألفكار البشرية السابقة ، الٍب ىي 

جاءت شبرة لعصر معْب ، بقضاياه كمشكلتو ، كأقل على الرغم من دقتها كسبيزىا كإبداعها ، إال أهنا إمبا 
ما يقاؿ فها : إهنا مل تكن ؿبصلة ؽبذا العصر ، كإف االلتجاء إليها كاالحتماء هبا ، قد وبافظ عليها 
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حفاظان تارىبيان ، لكن االقتصار على ذلك ، دكف القدرة على االفادة منها ، كمعْب للفهم كالنقل الثقايف 
، يفقدىا قيمتها ، كيبعد هبا عن إغناء حياة اؼبسلمْب ، فتنقلب معوقان ، كمانعان  ، كالشهود اغبضارم

 . (ُٕ)حضاريان ، بدؿ أف تكوف دافعان كمشركع هنوض (
كيتساءؿ الشيخ يوسف القرضاكم عمن مل يتسلح دبعرفات الواقع كيف يستطيع أف يتصور اؼبسائل ، 

ككيف يستطيع الفقيو اؼبسلم أف يفٍب يف قضايا  ككيف يريد أف يبْب اغبكم الشرعي بقولو : ) ...
االجهاض ، أك شكل اعبنْب ، أك التحكم يف جنسو ، كغّب ذلك من القضايا اعبديدة إذا مل يكن لديو 
قدر من اؼبعرفة دبا اكتشفو العلم اغبديث عن اغبيوانات اؼبنوية الذكرية ، كالبويضة األنثوية ، كطريقة 

نوم ، كتكوف اػبلية الواحدة منهما ... ىذه القضايا الٍب قد ينكرىا بعض تلقي البويضة باغبيواف اؼب
اؼبشايخ الذين مل يدرسوا ىذه العلـو الكونية ... كأم معهد ديِب يستبعد ىذه العلـو الكونية من 

 . (ِٕ)مناىجو ال يبكن أف يعد رجاالن قادرين على االجتهاد يف قضايا عصرىم(
ن الَبايب كيضيف عليو أبعادان أخرل بقولو : )كال يبكن أف قبتهد إذا تعلمنا كيؤكد ىذا اؼبعُب الدكتور حس

علـو الطبيعة كما نتعلم علـو الشريعة ؛ ذلك أف علم الطبيعة يقصد ما يصطلح عليو بالعلـو االنسانية 
 كالتطبيقية ىو الذم يعرًٌفك بالواقع كأدكاتو ، كمهما حصل لك من العلم الديِب دبعاعبات الشريعة

كبأدكية الشريعة ، فل بدَّ لك من تشخيص اجملتمع لتعلم الداء ، مث تقدًٌر ما ىو الدكاء الشرعي اؼبعْب 
الذم يناسب ذلك اجملتمع ، كذلك يستدعيك أف تدرس اجملتمع دراسة اجتماعية اقتصادية كأف تدرس 

ل ما يتيسر لك . كال يسعنا البيئة الطبيعية دراسة فيزيائية ، ككيمائية حٌب تستطع أف ربقق الدين بأكم
 .(ّٕ)اليـو أبدان أف كبقق الدين دبنأل عن ىذه العلـو الطبيعية (

كيشّب الدكتور سانو ضركرة التسلح دبفاتيح كمعرفات الواقع بقولو : ) إف سنة التطور كالتغّب الٍب تقتحم 
تًٌم على اؼبتطلع إىل التصدًٌم للنظر االجته ادم اؼبنشود يف ىذا العصر اإلؼباـ الواقع ، كالٍب هتيمن عليو ربي

الكايف بَبكيبات الواقع اؼبعيش كأدكائو كمشكلتو ضمانان غبسن تنزيل اؼبعاين اؼبرادة للشارع يف كاقع 
األرض ، كسعيان إىل تطويع الواقع يف جوانبو اؼبختلفة للمراد اإلؽبي ، كتفعيلو بالغايات كاألىداؼ السامية 

ليس من ريب أنو من اؼبتعذر إف مل يكن من اؼبستحيل أف يتأتى ذلك للمرء اؼبقصودة للشارؼ الكرمي . ك 
ما مل ينل حظو من اؼبعرفة باؼببادئ األساسية الٍب تقـو عليها ىذه اؼبعرفة بفركعها اؼبتعددة ، من نفسو 

مة النظر كاجتماعو كسياسةو كاقتصادو كتاريخو كقانوف . كىكذا تتبدل لنا أنبية كضركرة ىذه اؼبعرفة يف منظو 
االجتهادم اؼبنشود يف ىذا العصر بوصفها اؼبعرفة القديرة على االستجابة عن ربديات كنوازؿ الواقع 
اؼبعيش اؼبتشعبة كاؼبتنوعة ، كبوصفها أىم معرفةو مشتملةو على األدكات اؼبعينة على ضماف حسن تنزيل 

 (ْٕ)معاين الوحي السامية على الواقع (
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ى بنوع من الثبات يف تقدير مفهومو إال أنو وبمل قدران كبّبان من الغموض ، برغم أف مفهـو الواقع يتحل
إذ أف ظلؿ التشكيك كالتشاكك كعدـ االستقرار ربيط بو ، كبالتايل يقتضي إدراؾ كل تلك التعقيدات 
 الٍب يتشكل منها الواقع ، كىذه اؼبفاتيح ربتاج دائمان إىل ذبديد لضماف تقديبها نتائج منضبطة كصورة

 حقيقية عن الواقع .
كىذه الصورة الٍب أشرنا إليها ال تعدك أف تكوف إثارة ربتاج إىل دراسة معمقة لتحديد األدكات اؼبعينة 
على فهم الواقع ، كالقدر الذم يكتفي بو لنهوض اجملتهد ؼبهامو يف تنزيل كلي الشريعة على كاقع الناس 

 اليـو .
 الثاين : تقسيم العامل :  
الفقهاء العامل إىل دار اسلـ كدار كفر ، كىذا التقسيم مل يرد بو نص من الكتاب كال قد قسم  

سنة ، فهو تقسيم توصيفي كليس توقيفي ) اف ىذا التقسيم مل يرد بو قرآف كال سٌنة ، كإمبا كاف تصوران 
هيمن على ىذه لواقع العلقات بْب اؼبسلمْب كغّبىم ، كالٍب كانت اغبرب غالبان ىي الطابع البارز اؼب

 . (ٕٓ)العلقات (
كىذا التقسيم  كضع لو الفقهاء أحكامان بناء على تصورىم ؼبا كاف عليو الواقع آنذاؾ ، بل  

قسموا العامل يف ذلك الوقت إىل دار إسلـ كدار للحرب ، كرتبوا على ذلك أحكامان ، كيلخص شيخنا 
عينة ال يسمحوف للغرباء أف يكونوا بينهم ، كال األمر بقولو : )الدار : كاف كل قطر يدين أىلو بديانة م

أف يبارسوا ديانتهم؛ الواقع اليـو ـبتلف ال يوجد قطر إال كفيو ـبتلف الديانات ، فاألقليات مل تكن ؽبا 
حقوؽ كاؼبعاىدات مل تكن موجودة ؛ الواقع اليـو ـبتلفه . اغبكم الكلي وبكم على اعبزئي . يف الربع 

رين الدكلة اؼبتداخلة حلَّت ؿبلها الدكلة _ يف كل مكاف تقريبان _ الباحثة عن األخّب من القرف العش
جذب االستثمارات األجنبية كتسهيل اإلصدارات الوطنية ، كحل ؿبلها أيضان الشركات الٍب تندمج 
تصاعديان يف ؾبموعات عابرة للجنسيات كالقارات ، تعتمد على تقنيات جديدة كرياضية ، بإمكاهنا أف 

أرباحان كبّبة من اغبركة اؼبعلوماتية يف الوقت اغبقيقي .إف ىذه التحوالت السريعة كانت نتيجة تدر 
لتدكيل االنتاج كاؼببادالت الٍب ستفضي إىل العوؼبة االقتصادية ؛ فبا أدل إىل تفكك اجملتمعات 

 .(ٕٔ)اؼبعاصرة(
كينقل العلمة بن بيو نص قرار اجمللس األكريب ، كالذم ىو أحد أعضائو البارزين ، جاء فيو : ) أكالن : 
تقسيم الدكر يف الفقو اإلسلمي إىل دار إسلـ ، كدار حرب ، كدار عهد ؛ يعود إىل الصدر األكؿ ، 

لعلقة بْب اؼبسلمْب كغّبىم كيف سياؽ اغبرب ؛ كىي حالة استثنائية إذ إف اإلسلـ يقرر أف األصل يف ا
ىو التعايش السلمي  . ثانيان : صبيع ما تضمنو الفقو اإلسلمي من آثار ذلك التقسيم ، كاألحكاـ 
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الشرعية الٍب ترتبت عليو ، كاف تبعان للحالة القائمة يومئذ بْب الدكلة اإلسلمية كسائر العامل من حوؽبا 
)...(ٕٕ). 

عتباره اجتهادان أدل دكره كفاعليتو ، كال يبكن استحضاره يف ظل الواقع كىذا التقسيم الظريف ال بد من ا
اؼبعاصر ، الذم اختلفت معاؼبو كمظاىره ، فلبد من النظر للواقع من زاكية أخرل تتلءـ مع كاقع اغبياة 
الذم يدعوا إىل التعايش السلمي على أرض مشَبكة ، كالبحث عن قواسم مشَبكة ربافظ على كليات 

 ة اإلسلمية ، ككليات اغبياة العامة ، سواء كاف التعامل مع اؼبسلمْب أك غّبىم .الشريع
فالدار ذات اللقب سواء أكاف اسلمان أك كفران أك حربان ، إمبا كضعوا لو مفهومان ليضبطوه حبد  

 كسور كلي ، فتارة علقوا األمر باألماف ، كتارة باألحكاـ ، كتارة بالسكاف . 
التوصيف بالسكاف ، فقد تَبكب الدار من سكاف ـبتلفْب ، كما حدث يف كإذا كقفنا على  

زمن التتار ، إذ أصبحت الدار مركبة ، كبالتايل فرضت اجتهادان يوافق متغّبات الواقع كمركباتو ، كالعصر 
اغبديث أشد تعقيدان كمتعدد اؼبركبات فل يصح استصحاب أحكاـ الواقع اؼباضي كؿباكلة تنزيلها على 

 ألف مركباتو ـبتلفة كعناصره متعددة كمتباينة .الواقع ىذا 
فنحن حباجة إىل إعادة تركيب اؼبفهـو كصناعتو كتقدمي مبوذج اجتهادم عصرم يضبط اؼبفهـو ذىنيان 

يف األراضي  ْٖكخارجيان ، كقد يكوف ىذا اؼبفهـو أك غّبه متعددان بناءن على تأثّب الواقع ، فواقع عرب 
 كاقع اؼبسلمْب يف بورما ، ككذا يف اؼبملكة العربية السعودية . احملتلة ، ىبتلف عن

فكيف ننتج العنواف كنضبط اؼبفهـو كنقَبح األحكاـ على مثل ىكذا كاقع ، إهنا عملية اجتهادية البد أف 
ينهض هبا أعضاء اجملامع الفقهية الدكلية لتقدمي اجتهاداهتم السريعة ؼبثل ىذه النوازؿ العصرية الٍب ال 

تظر االستئذاف فهي تقتحم اغبياة بسرعة كتفرض تغيّبان مؤثران يغٌّب اؼبفاىيم كيقلب اؼبركبات كيضيف تن
 عناصر جديدة .

 
 

 املصادر واملراجع

 القرآف الكرمي  .ُ
 العلمة عبد هللا بن بيو ، دار ذبديد .إثارات ذبديدية يف حقوؿ االصوؿ ،  .ِ
 ـ(َََِ( ،دار الفكر بّبكت )ُاالجتهاد النص ، الواقع ، اؼبصلحة ، د . أضبد الريسوين ، ط ) .ّ
( مؤسسة الرسالة ُإحكاـ الفصوؿ يف أحكاـ األصوؿ ، اإلماـ أبو الوليد الباجي ، ربقيق : د عبد هللا اعببورم ، ط ) .ْ

 ـ( .ُٖٗٗ)
بّبكت  -مد الصادؽ قمحاكم ، دار إحياء الَباث العريب أحكاـ القراف ، أضبد بن علي الرازم اعبصاص ، ربقيق : ؿب .ٓ

 . ق(َُْٓ،)
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 ىػ( .ُُْٖ( ، مكتبة دار الَباث ، القاىرة ، )ِأحكاـ اؼبعاملت اؼبالية يف اؼبذىب اغبنبلي ، د ؿبمد زكي عبد الرب ، ط ) .ٔ
ار الفكر اؼبعاصر بّبكت ، ( ،دُأدكات النظر االجتهادم اؼبنشود يف ضوء الواقع اؼبعاصر ، د قطب مصطفى سانو ، ط) .ٕ

 ( . ـَََِىػ ُُِْ)
ىػ ُُّْلإلماـ ؿبمد بن ؿبمد الغزايل ، ربقيق : د فهد بن ؿبمد السرحاف ، مكتبة العبيكاف ، الرياض ، ) أساس القياس ، .ٖ

 ـ(ُّٗٗ
ار الكتب العلمية، ( ، دُالبحر احمليط ، بدر الدين ؿبمد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي ، ربقيق : ؿبمد ؿبمد تامر ، ط )  .ٗ

 ـ( .َََِىػ / ُُِْبّبكت، لبناف )
 ـ( َُٗٗىػُُُْ( ، اؼبكتب اإلسلمي بّبكت ))ُتأملت يف الواقع االسلمي ،عمر عبيد حسنة ، ط) .َُ
 .ىػ. ( ُُّّعثماف بن علي الزيلعي اغبنفي ، دار الكتب اإلسلمي. القاىرة. )،  تبْب اغبقائق شرح كنز الدقائق .ُُ
( ، اؼبكتبة  اؽبامشية ، ُاؼبنطقية يف شرح الرسالة الشمسية ، العلمة قطب الدين ؿبمد بن ؿبمد الرازم ، ط)ربرير القواعد  .ُِ

 اسطنبوؿ .
 العلمة عبد هللا بن بيو ، دار ذبديدتنبيو اؼبراجع على تأصيل فقو الواقع ،  .ُّ
( دار ُثقها : ؿبمد الطاىر اؼبيساكم ، ط )صبهرة مقاالت كرسائل الشيخ اإلماـ ؿبمد الطاىر ابن عاشور ، صبعها كقرأىا كك  .ُْ

 ـ( .َُِٓىػ ُّْٔالنفائس االردف )
على شرح الزرقاين على مًب خليل اؼبسمى ، أكضح اؼبسالك كأسهل اؼبراقي إىل سبك إبريز للشيخ عبد الباقي ، حاشية الرىوين  .ُٓ

 ىػ (َُّٔبوالؽ ، ) ، طبعة  حملمد بن أضبد بن ؿبمد الرىوين
 ىػ(  .ُِْٗ( ،مؤسسة الرسالة ، دمشق ، )ِإلسلمي يف السياسة كاغبكم ، د فتحي الدريِب ، ط)خصائص التشريع ا .ُٔ
  . ـ(َُِِىػ/ُّّْ( ، دار السلـ )ُط ) دراسات مصطلحية ، أ . د . الشاىد البوشيخي ، .ُٕ
 ـ(،.َُِِّبكت )( ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بْالدين كالدكلة كتطبيق الشريعة ، د ؿبمد عابد اعبابرم ، ط) .ُٖ
ىػ  ُِْٗ( ،دار االثار ،القاىرة ، )ُالرسالة ، اإلماـ ؿبمد بن إدريس الشافعي ، شرح كربقيق : أضبد ؿبمد شاكر ، ط ) .ُٗ

 ـ(ََِٖ
شرح اعبلؿ مشس الدين ؿبمد بن أضبد احمللي على مًب صبع اعبوامع لإلماـ تاج الدين عبد الوىاب ابن السبكي ، مكتبة  .َِ

 ىػ( .ُّْٗاغبليب كأكالده مصر )مصطفى البايب 
 ( ، مكتبة الوحداين ، ّشرح اػببيصي على مًب هتذيب اؼبنطق ، للعلمة عبيد هللا بن فضل اػببيصي ، ط) .ُِ
 . ـ( َُِِىػ ُّّْ( الرابطة احملمدية للعلماء ، )ُالعلمة عبد هللا بن بيو ، ط ) صناعة الفتول كفقو األقليات .ِِ
ىػ / ُُْْ( ، دار القلم دمشق ، )ْؿ كاؼبناظرة ، عبد الرضبن حسن حنبكة اؼبيداين ، ط)ضوابط اؼبعرفة كأصوؿ االستدال .ِّ

 . ـ(ُّٗٗ
( ، مؤسسة الرسالة ، بّبكت ، ْالعلقات الدكلية يف اإلسلـ مقارنة بالقانوف الدكيل اغبديث ، د كىبة الزحيلي ، ط ) .ِْ

 . ـ(ُٖٗٗىػ َُْٗ)
 ـ(  ُٖٗٗة بّبكت)(مؤسسة الرسالُط) فقو الزكاة ، القرضاكم ، .ِٓ
 .  ىػ(ُّْٓىػ( ، كأكمل دبطبعة البلدية بفاس )َُّْدبطبعة الرباط )الفكر السامي يف تاريخ الفقو االسلمي ، اغبجوم ،  .ِٔ
 ـ( ُٓٗٗ( ، الزيتونة للنشر كالتوزيع ، تونس )ِيف فقو التدين فهما كتنزيلن ، د عبد اجمليد النجار ، ط ) .ِٕ
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( ، معهد البحوث كالدراسات االجتماعية ، اػبرطـو ُأصويل( ، الدكتور حسن الَبايب ، ط )قضايا التجديد )كبو منهج  .ِٖ
 ـ( .َُٗٗ)

 بّبكت . – صادر دار منظور ، بن مكـر بن ، ؿبمد لساف العرب .ِٗ
 ( ،  دار الكتبُأبو اغبسن علي بن إظباعيل بن سيده اؼبرسي، ربقيق: عبد اغبميد ىنداكم ، ط ) احملكم كاحمليط األعظم .َّ

 . ـَََِ -بّبكت  -العلمية 
( دار الكتب العلمية ُاؼبستصفى يف علم األصوؿ ، ؿبمد بن ؿبمد الغزايل ، ربقيق : ؿبمد عبد السلـ عبد الشايف  ، ط ، ) .ُّ

 ىػ( . ُُّْبّبكت ، ) -
 . ـ(َُِِىػ ُّّْ( ، دار ذبديد ، ))ِ، العلمة عبد هللا بن بيو ، ط )مشاىد من اؼبقاصد  .ِّ
مقاصد الشريعة اإلسلمية ، لشيخ اإلسلـ اإلماـ األكرب ؿبمد الطاىر بن عاشور ، ربقيق كمراجعة : الشيخ ؿبمد اغببيب بن  .ّّ

اػبوجة ، طبع على نفقة حضرة صاحب السمو الشيخ ضبد بن خليل آؿ ثاين أمّب دكلة قطر ،بإشراؼ كزارة األكقاؼ كالشؤكف 
 ـ(  ََِْق، ُِْٓاإلسلمية ، )

( ، مؤسسة الفرقاف للَباث اإلسلمي ، مركز دراسات ِاؼبعاملت كمراصد الواقعات ، العلمة عبد هللا بن بيو ، ط )مقاصد  .ّْ
 ـ(  ََُِمقاصد الشريعة اإلسلمية ، )

( دار ُىػ( ربقيق : ؿبمد عبد القادر أضبد عطاء ، ،ط )ْْٗاؼبنتقى شرح اؼبوطأ ، أليب الوليد سليماف بن خلف الباجي )تػ .ّٓ
 .ـ(ُٗٗٗىػ/َُِْتب العلمية ، بّبكت )الك

 . اؼبنخوؿ من تعليقات األصوؿ ،حجة اإلسلـ ؿبمد بن ؿبمد الغزايل ، ربقيق : ؿبمد حسن ىيتو ، دار الفكر .ّٔ
هناية السوؿ يف شرح منهاج األصوؿ ، لإلماـ صباؿ الدين عبد الرحيم بن اغبسن األسنوم ، مكتبة حبر العلـو  دمنهور ، مصر  .ّٕ

 ـ(.ََِٖ)
 . َُِٓلرئيس منتدل تعزيز السلم يف اجملتمعات اؼبسلمة  لورقة التأطّبية الثانيةا .ّٖ

 
  

ىالهوامشى
                                                           

 ( .ُٕٓ/ُ، ) احملكم كاحمليط األعظم (ُ)
 ( .َِٖ/ٖلساف العرب ، ) (ِ)
 ( .ُٗ، ) ـ( َُِِىػ ُّّْ( الرابطة احملمدية للعلماء ، )ُالعلمة عبد هللا بن بيو ، ط ) صناعة الفتول كفقو األقليات (ّ)
 . ٖص  ىػ( ،ُُْٖ( ، مكتبة دار الَباث ، القاىرة ، )ِط ) أحكاـ اؼبعاملت اؼبالية يف اؼبذىب اغبنبلي ، د ؿبمد زكي عبد الرب ، (ْ)
 ( .ّٔ/ِ، )ـ( ُٓٗٗ( ، الزيتونة للنشر كالتوزيع ، تونس )ِيف فقو التدين فهما كتنزيلن ، د عبد اجمليد النجار ، ط )(ٓ)
، مكتبة حبر العلـو  دمنهور ، مصر  هناية السوؿ يف شرح منهاج األصوؿ ، لإلماـ صباؿ الدين عبد الرحيم بن اغبسن األسنومينظر :  (ٔ)
؛ شرح اعبلؿ مشس الدين ؿبمد بن أضبد احمللي على مًب صبع اعبوامع لإلماـ تاج الدين عبد الوىاب ابن السبكي ،  ُٖٗ/ِـ( ََِٖ)

ادر الزركشي ، ربقيق البحر احمليط ، بدر الدين ؿبمد بن عبد هللا بن هب؛  َِْ/ُىػ( ، ُّْٗمكتبة مصطفى البايب اغبليب كأكالده مصر )
 . ٖٗ/ّ، ـ( َََِىػ / ُُِْ( ، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف )ُ: ؿبمد ؿبمد تامر ، ط )

؛ ربرير  ُٓ( ، مكتبة الوحداين ، ص ّشرح اػببيصي على مًب هتذيب اؼبنطق ، للعلمة عبيد هللا بن فضل اػببيصي ، ط) ينظر : (ٕ)
؛  ٖٗ( ، اؼبكتبة  اؽبامشية ، اسطنبوؿ ، ص ُلشمسية ، العلمة قطب الدين ؿبمد بن ؿبمد الرازم ، ط)القواعد اؼبنطقية يف شرح الرسالة ا
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ص ،  ـ(ُّٗٗىػ / ُُْْ( ، دار القلم دمشق ، )ْضوابط اؼبعرفة كأصوؿ االستدالؿ كاؼبناظرة ، عبد الرضبن حسن حنبكة اؼبيداين ، ط)
ُْ . 

 . ّّص  . ـ(َُِِىػ/ُّّْ( ، دار السلـ )ُط ) وشيخي ،دراسات مصطلحية ، أ . د . الشاىد الب (ٖ)
 . َٕـ(، ص َُِِكت )( ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بّب ْالدين كالدكلة كتطبيق الشريعة ، د ؿبمد عابد اعبابرم ، ط) (ٗ)
 -( دار الكتب العلمية ُاؼبستصفى يف علم األصوؿ ، ؿبمد بن ؿبمد الغزايل ، ربقيق : ؿبمد عبد السلـ عبد الشايف  ، ط ، ) (َُ)

 . ْٗ-ْٖ/ِ ،ىػ(  ُُّْبّبكت ، )
 . ْٗ/ِاؼبستصفى ( ُُ)
 ( ُُُ/ُيف فقو التدين فهما كتنزيلن ،) (ُِ)
 . ُٖ،  ُٕص  عبد هللا بن بيو ، دار ذبديد .العلمة تنبيو اؼبراجع على تأصيل فقو الواقع ،  (ُّ)
 . َِتنبيو اؼبراجع على تأصيل فقو الواقع ، ص  (ُْ)
 ( .ِْٗ،  ِْٖصناعة الفتول كفقو األقليات ، ) (ُٓ)
 .  َِصناعة الفتول كفقو األقليات ، ص  (ُٔ)
 . (ٗص ).العلمة عبد هللا بن بيو ، دار ذبديد إثارات ذبديدية يف حقوؿ االصوؿ ،  (ُٕ)
 . ّ، ص .ؿبمد بن ؿبمد الغزايل ، ربقيق : ؿبمد حسن ىيتو ، دار الفكر  حجة اإلسلـاؼبنخوؿ من تعليقات األصوؿ ، (ُٖ)
 . ُِْص ،  إثارات ذبديدية يف حقوؿ االصوؿ (ُٗ)
 . ِِتنبيو اؼبراجع على تأصيل فقو الواقع ، ص  (َِ)
 . َِتنبيو اؼبراجع على تأصيل فقو الواقع ، ص  (ُِ)
 . َُٖتنبيو اؼبراجع على تأصيل فقو الواقع ، ص  (ِِ)
 . َِٓ،  َِْص . ـ(َُِِىػ ُّّْ( ، دار ذبديد ، ))ِ، العلمة عبد هللا بن بيو ، ط )ينظر : مشاىد من اؼبقاصد  (ِّ)
 . َِٓمشاىد من اؼبقاصد ، ص  (ِْ)
 . ُِِتنبيو اؼبراجع على تأصيل فقو الواقع ، ص  (ِٓ)
 . ُِِتأصيل فقو الواقع ، ص تنبيو اؼبراجع على  (ِٔ)
( دار النفائس ُصبهرة مقاالت كرسائل الشيخ اإلماـ ؿبمد الطاىر ابن عاشور ، صبعها كقرأىا ككثقها : ؿبمد الطاىر اؼبيساكم ، ط ) (ِٕ)

 ( .ََُُ/ِـ( ، )َُِٓىػ ُّْٔاالردف )
 . ُِص  ـ(َُٗٗىػُُُْبّبكت ))( ، اؼبكتب اإلسلمي ُعمر عبيد حسنة ، ط)تأملت يف الواقع االسلمي ، (ِٖ)
 ِٕٓسورة البقرة:  (ِٗ)
 ُٔسورة اؼبائدة:  (َّ)
مقاصد الشريعة اإلسلمية ، لشيخ اإلسلـ اإلماـ األكرب ؿبمد الطاىر بن عاشور ، ربقيق كمراجعة : الشيخ ؿبمد اغببيب بن ينظر :  (ُّ)

بإشراؼ كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسلمية ، ،اػبوجة ، طبع على نفقة حضرة صاحب السمو الشيخ ضبد بن خليل آؿ ثاين أمّب دكلة قطر 
 ( .ِٕٗ/ّ)،  ـ( ََِْق، ُِْٓ)
 ( .ِّٗ،  ِِٗ/ّمقاصد الشريعة االسلمية ، ) (ِّ)
 ( .ْٗٓ/ّمقاصد الشريعة االسلمية ،  ، )  (ّّ)
 ( .ِٗٗ/ّمقاصد الشريعة االسلمية ، ) (ّْ)
 ( .ُِٖ/ّمقاصد الشريعة االسلمية ، ) ( ّٓ)
 . ِٔـ( ، ص َََِبّبكت ) ( ،دار الفكرُاالجتهاد النص ، الواقع ، اؼبصلحة ، د . أضبد الريسوين ، ط ) (ّٔ)
 ( .ٗتنبيو اؼبراجع ، ) (ّٕ)
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 . َٔاالجتهاد النص ، الواقع ، اؼبصلحة  ، ص (ّٖ)
 . َٔسورة التوبة : (ّٗ)
( دار ُىػ( ربقيق : ؿبمد عبد القادر أضبد عطاء ، ،ط )ْْٗاؼبنتقى شرح اؼبوطأ ، أليب الوليد سليماف بن خلف الباجي )تػينظر :  (َْ)

 (ِّٗ/ّ،)ـ( ُٗٗٗىػ/َُِْالكتب العلمية ، بّبكت )
بّبكت  -العريب أحكاـ القراف ، أضبد بن علي الرازم اعبصاص ، ربقيق : ؿبمد الصادؽ قمحاكم ، دار إحياء الَباث ينظر:  (ُْ)
 ( .ِّْ/ْ، )ق(َُْٓ)،
 (ِِٗ/ِ)،  ـ( ُٖٗٗ(مؤسسة الرسالة بّبكت)ُط) فقو الزكاة ، القرضاكم ، (ِْ)
 ( .َُّ/ّ، )ىػ. ( ُُّّعثماف بن علي الزيلعي اغبنفي ، دار الكتب اإلسلمي. القاىرة. )،  تبْب اغبقائق شرح كنز الدقائق( ّْ)
 ( َّٖ/ِ) ىػ(ُّْٓىػ( ، كأكمل دبطبعة البلدية بفاس )َُّْدبطبعة الرباط )الفكر السامي يف تاريخ الفقو االسلمي ، اغبجوم ،  (ْْ)
 . ِِتأملت يف الواقع اإلسلمي ، ص  (ْٓ)
 . ٖالورقة التأطّبية الثانية ، ص  (ْٔ)
 ( .ّّإثارات ذبديدية ، ) (ْٕ)
 . ُِ،  ُُ الورقة التأطّبية الثانية ، ص (ْٖ)
 . ٖٔاالجتهاد النص ، الواقع ، اؼبصلحة  ، ص (ْٗ)
 ( .َُْإثارات ذبديدية ، ) (َٓ)
 ( .ّٕتنبيو اؼبراجع ، ) (ُٓ)
 ( .َُْإثارات ذبديدية ، ) (ِٓ)
 . ٓٗسورة اؼبائدة : (ّٓ)
 ـ(ُّٗٗىػ ُُّْلإلماـ ؿبمد بن ؿبمد الغزايل ، ربقيق : د فهد بن ؿبمد السرحاف ، مكتبة العبيكاف ، الرياض ، ) أساس القياس ، (ْٓ)

 ،(ُْ  ،ِْ. ) 
 ( .ِْأساس القياس ، ) (ٓٓ)
ىػ ُُِْ( ،دار الفكر اؼبعاصر بّبكت ، )ُ، ط) أدكات النظر االجتهادم اؼبنشود يف ضوء الواقع اؼبعاصر ، د قطب مصطفى سانو (ٔٓ)

 ( .َُّ) ـَََِ
 كما بعدىا  ِِٓينظر : اآلراء التجديدية األصولية عند الشيخ عبد هللا بن بٌيو ، ص (ٕٓ)
 . ِِتأملت يف الواقع اإلسلمي ، ص  (ٖٓ)
 ( .َْ_  ّٖأساس القياس ، ) (ٗٓ)
 .َْأساس القياس ، ص  (َٔ)
 نقصد بالتأصيل : استنباط العلل  : كىي منهجية أصولية تقـو بضبط استنباط العلل غّب اؼبنصوصة ، الٍب نعرب عنها باؼبستنطقة . (ُٔ)
 نقصد بالتوصيل : تنزيل العلل على ؿباؽبا : كىي اؼبنهجية األصولية الٍب تقـو بربط الفركع بأصوؽبا كاعبزئيات بكلياهتا . (ِٔ)
( ، مؤسسة الفرقاف للَباث اإلسلمي ، مركز دراسات مقاصد ِكمراصد الواقعات ، العلمة عبد هللا بن بيو ، ط )مقاصد اؼبعاملت ( ّٔ)

 . ُُ،  َُص ،   ـ(ََُِالشريعة اإلسلمية ، )
 . ُُمقاصد اؼبعاملت كمراصد الواقعات ، ص ( ْٔ)
على شرح الزرقاين على مًب خليل اؼبسمى ، أكضح اؼبسالك كأسهل اؼبراقي إىل سبك إبريز للشيخ عبد الباقي ، حملمد حاشية الرىوين  (ٓٔ)

 ( . ُُٖ/ٓىػ ( ، )َُّٔبوالؽ ، ) ، طبعة  بن أضبد بن ؿبمد الرىوين
 .ُُمقاصد اؼبعاملت كمراصد الواقعات ، ص  (ٔٔ)
 . ُِمقاصد اؼبعاملت كمراصد الواقعات  ، ص  (ٕٔ)
 . ِٓٗىػ( ، ص ُِْٗ( ،مؤسسة الرسالة ، دمشق ، )ِخصائص التشريع اإلسلمي يف السياسة كاغبكم ، د فتحي الدريِب ، ط)(ٖٔ)
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ـ( ََِٖىػ  ُِْٗ( ،دار االثار ،القاىرة ، )ُالرسالة ، اإلماـ ؿبمد بن إدريس الشافعي ، شرح كربقيق : أضبد ؿبمد شاكر ، ط ) (ٗٔ)

 . ْٔٓػ  ْْٓ،ص 
ـ( ، ُٖٗٗ( مؤسسة الرسالة )ُـ الفصوؿ يف أحكاـ األصوؿ ، اإلماـ أبو الوليد الباجي ، ربقيق : د عبد هللا اعببورم ، ط )إحكا (َٕ)

ِ/ّٕٔ  
 . َِ،  ُٗتأملت يف الواقع اإلسلمي ، ص  (ُٕ)
 كما بعدىا . ْٖاالجتهاد يف الشريعة ، الدكتور يوسف القرضاكم ، ص  (ِٕ)
ـ( ، َُٗٗ( ، معهد البحوث كالدراسات االجتماعية ، اػبرطـو )ُهج أصويل( ، الدكتور حسن الَبايب ، ط )قضايا التجديد )كبو من (ّٕ)

 ( .ُٕٕ،  ُٕٔص )
 . ُْْأدكات النظر االجتهادم، ص  (ْٕ)
ىػ َُْٗ( ، مؤسسة الرسالة ، بّبكت ، )ْ، ط ) العلقات الدكلية يف اإلسلـ مقارنة بالقانوف الدكيل اغبديث ، د كىبة الزحيلي  (ٕٓ)

 . ُُْـ( ، ص ُٖٗٗ
 ( .ُِٕإثارات ذبديدية ، ) (ٕٔ)
 .( ّٗٔ)،  صناعة الفتول كفقو األقليات (ٕٕ)


