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ABSTRACT 

 In light of the rapid development of communication systems, the sciences of planning for the 

future has appeared to prepare for what probably will happen in the future, for that reason 

jurisprudence had an abundant share in these studies, so the jurisprudence of anticipation has 

appeared as a result for the requirements of the stage, this study clarifies an important issue of the 

jurisprudence of Anticipation and the jurisprudence of Reality, for there is a close relationship 

between them. In the jurisprudence of anticipation, that is, to anticipate the future and to prepare 

for what may happen of events, and this jurisprudence has its conditions and controls, and perhaps 

one of the most prominent foundations on which this jurisprudence depends is the reality that 

reflects the true picture that the ruling will lead to in the future. This study stands to clarify this 

relationship and its importance. 

Keywords: Jurisprudence of reality, Jurisprudence of foresight, interest, the purpose. 

   

 امللخص
تناولت مسأل  مهم  من مسائل الفقه ففي ظل التطورت املتسارع  ألنظم  االتصال وغريها ظهر عندان عةلوم الدراس  

التخطيط لةلمستقبل وكان لةلفقه النصيب الوافر يف هذه الدراسات فهذا النوع من الفقه كان يسمى أبمساء عديدة منها: 
تقبل والتهيؤ لفقه حديثا بفقه االستشراف أي استشراف املسفقه النوازل، فقه التوقع، فقه العواقب وغريها، ومسي هذا ا

ملا قد يقع به من احداث وهذا الفقه له شروطه وضوابطه، ولعل من ابرز االسس اليت يعتمد عةليها هذا الفقه هو الواقع 
فقه االستشراف بالذي يعكس الصورة احلقيقي  اليت سيؤول اليها احلكم يف املستقبل، ففقه الواقع يرتبط ارتباطا وثيقا 

 وهذه الدراس  جاءت لتوضيح هذه العالق  وامهيتها .
 : فقه الواقع، فقه االستشراف، املآل، املصةلح ، املقاصدالكلمات املفتاحية

 
 املقدمة

 بسم هللا احلمد هلل والصالة والسالم عةلى رسول هللا سيدان حممد وعةلى آله وصحبه ومن وااله وبعد:
ه يف تغري مستمر يف ظل تطورات متالحق  وسريع  اجتماعياً واقتصادايً وسياسياً مما جيعل الفقي واقع األم  اإلسالميفان 

أو القاضي يواجه قضااي فقهي  مستجدة متكاثرة وآني  هتم املسةلمني يف هذا الوقت ابلذات، فةلو نظران إىل الكتب 
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 ، والذايف عصرهم وعصر من بعدهم إىل يومنا ه الفقهيه السابق  جند أن عةلماءان وفقهاءان السابقني اجتهدوا وأفادوا
 واملعةلوماتي  التصالا ثورة عصر أفَرز فقد احلياة، نواحي كل  يف -مةلحوظ وبشكل- اليوم تتسارَع التطور إيقاعات أن جَرم

ات من الكثريَ   دراسات ظَهرت ريات؛والتغ التطورر وملواكب  عنها، النظر وَغضر  جتاُهةلها، ابإلمكان يَعد مل اليت التغرير
 يف يُدرَّس كعةلم    حلديثا العصر يف املدى بعيدُ  التخطيط ظهر حيث عةلمي ، أُسس عةلى ابلتنبؤ االهتمام وزاد املستقبل،

 وقائعه من جلديدا القادم مع التعامل هبدف املستقبل؛ مالمح أغوار لسْب  كأداة  العمةلي  احلياة يف ويُعتَمد اجلامعات،
 واالستسالم منها التهيرب أو رْفضها، أو لةلتوفيق برتْكها وليس مسبًقا، معروف  مناسب  آبليَّات مستجداته ومعايش  بعةلمي ،

 هلا.
يظهر لنا جةليًا أن الفقه متطور اآلحاد وإن كان اثبت األساس والبنيان، يةلزم صاحبه واملتفقه مبعرف  حاله وواقعه بل و  

لذا فإن   ،لتكون أحكامه متوافق  مع املقاصد الشرعي  واملعاين اجلةليةل  اليت حث عةليها الشرع احلكيم هواستشراف مستقبةل
كثرياً من األحكام مينع املرء من احلديث عنها حىت يتصور جوانبها؛ لذا تقرر عند الفقهاء مجيعاً )أن احلكم عةلى الشيء 

ك، وذلك بعد صور املسائل ويستوضحها ليصح حكمه بعد ذلفرٌع عن تصوره( فال بد لةلمتصدر لةلتعةليم والفتيا أن يت
هم إال بسبب أحد هذين األمرين، إما عدم ف وما التخبط يف األحكامأن يكون عاملاً أبحكام الشرع ونصوصه ومعانيه؛ 

االجتهاد و لذا ُعدَّت معرف  )فقه الواقع( أصلٌ لصح  الفتوى ؛ صورة املسأل  وواقعها، أو عدم فهم النصوص فهماً صحيحاً 
 فقه آرر وهذه املعرف  بفقه الواقع نراها متتد اىل الفقهي، وشرٌط الستقامتها، ونصوص الفقهاء يف ذلك كثرية جداً،

يدعى بفقه االستشراف اذ تبني من رالل الوقائع والنوازل أن فقه االستشراف يعتمد عةلى فقه الواقع، فكةلما كان الفقيه 
 كان حكمه يف املسائل املستشرف  دقيقًا مبنيًا عةلى اسس متين  ورصين  ورأيت أن هناكضابطًا لصورة واقعه عاملًا هبا  

لصلة بني فقه الواقع وفقه اتالزماً بني الفقهني ال ميكن الفصل بينهما ملن عرف ورب الفقه، ومن هنا برز حبثي املوسوم 
 مع  -بنظر الفقيه-تجد من أمور يف املستقبلليبني مدى العالق  بني احلكم الفقهي االستشرايف ملا قد يس االستشراف

 
، فقه الواقع وأمهي  ذلك يف ضبط احلكم االستشرايف الفقهي، اذ لفقه الواقع أمهي  كبرية يف تكوين احلكم الفقهي االستشرايف

قه ف فالذي ال يضبط فقه واقعه وزمنه ومتغرياهتما ال ميكن ان يستشرف املستقبل ومن هنا جاءت أمهي  كال الفقهني
الواقع، وفقه االستشراف،  تكون البحث من مقدم ، ومبحثني وعدة مطالب، مث رامت  البحث تضمنت امهي  فقه 

 االستشراف ونتائجه اليت توصةلت اليها مع قائم  ابملصادر واملراجع. 
 املبحث األول: فقه الواقع ماهيته، حجيته، وأمهيته 

 املطلب األول: الشريعة اإلسالمية والواقع
ذا الباب من االبواب الواسع  وال نريد أن نطيل احلديث فيه إال بقدر تعةلق األمر مبوضوعنا، فمن رصائص الشريع  ه

اإلسالمي  أهنا رابني  املصدر، وهذا يعين العصم  عن التحريف والتبديل واهنا مناسب  متام التناسب مع اإلنسان وواقعه؛ 
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ظروف  هو الذي شرع شريعته خلةلقه فهي قانون اهلي يصةلح جلميع اخلةلق ولةلألن هللا الذي رةلق اخلةلق هو أعةلم خبةلقه، و 
كاف  وهي كفيةل  حلل مجيع قضاايهم وتنظيم أمورهم الديني  والدنيوي ، فهي إهلي  الغاي  والوجه ، ألن اإلسالم جعل 

غاي  اإلسالم ووجهته  هيغايته األوىل واألررية هي حسن الصةل  ابهلل تبارك وتعاىل، واحلصول عةلى مرضاته، وابلتايل 
، كذلك الشريع  اإلسالمي  شامةل  ملناحي احلياة كاف  فالشمول من رصائصها املتميزة (1)ومنتهى أمةله وسعيه وكدحه

فهي تشمل اإلنسان حيًا وميتاً، كما تشمل كل االجناس واألزمان واألماكن، والعامل كةله، فهي تنفذ اىل اعماق 
اني  فيها وما يتأثر هبا، والنظر إليها نظرة حميط  مستوعب  مبني  عةلى معرف  النفس اإلنساملشكالت املختةلف ، وما يؤثر 

، ولعل (2)وحقيق  دوافعها، وتطةلعاهتا واشراقها، ومعرف  احلياة البشري  واحتياجاهتا وربط التشريع ابلقيم الديني  واألرالقي 
شيء من   وهي اليت هلا مساس مبوضوعنا؛ لذا سنتكةلم عةليها بالواقعي  هي من الصفات البارزة واملهم  لةلشريع  اإلسالمي

التفصيل فالواقعي  رصيص  مهم  من رصائص الشريع  اإلسالمي  ال ميكن جتاهةلها يف التعامل مع اإلنسان واحلياة، 
ع ، فهذا يوليست الواقعي  هنا مبعىن أن نعتب احملسوس واملشاهد فقط مغفةلني عامل الغيب، متغافةلني عن ما وراء الطب

انكار ملا جاء به الوحي ويقره العقل ويتناسب مع الفطرة، كما اهنا ليست القبول ابلواقع عةلى ما فيه من سيئات وعالت، 
 الروحي التدهور إن"وان ختضع كل القيم والقوانني لةلواقع السائد وتسايره دون اعرتاض يقول الشيخ عةلي حسب هللا: 

 حلماي  توضع أن غيينب بل ومحايته، به االعرتاف أساس عةلى القوانني توضع تطورًا ديع أن يصح ال اخلةلقي االحندار أو
ليست هنا ما يقابل املثالي  اليت هي عبارة عن مثل عةليا  "، كما اهنا(3)له" هللا أعده الذي الكمال إىل وتوجيهه اإلنسان

من قواعد العدال  صاغها العقل، او نزل هبا الوحي بعيدة عن الواقع، ال تصةلح لةلتطبيق، وتنحصر مهمتها يف التوجيه 
 -، امنا يراد بواقعي  اإلسالم معنيان :(4)فقط"

 .(5)اين: التحقق يف عامل الواقع املشهود ""أحدمها: مراعاته لواقع الكون واحلياة واإلنسان، والث

فرد واجلماع ، لطبيع  اإلنسان ولطبيع  احلياة وملصةلح  ال -يف فروعه كاف   -مالءم  التشريع القرآين"اذن فالواقعي  هي: 
من و  -يالروح -، فهي تراعي واقع اإلنسان بشقيه األرضي والسماوي(6)وانه مرتبط ابلواقع ال حييد عنه وال يرتفع عةليه"

 وهبذا خترج الواقعي  يف اإلسالم عن املثالي  اجملردة، والواقعي  املةلحدة . -ذكراً أو أنثى -حيث جنسه

ومبا أن اإلسالم جاء رسال  رالدة ابقي  صاحل  لكل زمان ومكان، ولةلبشر عةلى ارتالفهم، فال غرو اذن ان كان واقعياً 
 الق وشرائع .يف كل ما دعا اليه الناس من عقائد وعبادات وار

                                                           
)1( Al khasa'is al'ama lil islam, p33-45. 

 )2( Ibid 125. 
)3( Usul al tashri' alislami ash shaykh ali hasab allah,  
)4( Alfiqh alislami bain almithaliya wal waqi', muhamad mustafa shalabi, p13. 

 )5( Alnidhamid daolij jadid bain alwaqi' alhali wat tasawwur alislami,Yaser abu shabana, p 585. 

 )6( Waqi'iyat al manhaj al- qur'ani, Tawfiq Muhamad al-Saba',p13. 
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مل تغفل الواقع يف كل ما أحةلت وحرمت، ومل هتمل هذا الواقع يف كل ما وضعت  "هكذا جاءت الشريع  اإلسالمي  واقعي 
 (7)من انظم  وقوانني لةلفرد، ولالسرة واجملتمع، ولةلدول  ولالنساني  "

 املطلب الثاين: تعريف فقه الواقع لغة واصطالحا  
جند له ذكرا يف املصنفات القدمي  مثةلما جند أصول الفقه، وأصول الدين وغريها؛ لذا البد ان فقه الواقع مركب اضايف ال 

 نعرف كال من الفقه والواقع لنتوسل اىل التعريف الكامل لةلمصطةلح :

 ومنه قوله تعاىل: ،الفقه هو الفهم مطلقاتعددت التعريفات الةلغوي  لةلفقه عند العةلماء فقد ذهب قسم منهم اىل ان 
 ، أي: ال يكادون يفهمون .(8)م ا ِله ُؤالءه اْلق ْومه ال ي ك اُدون  ي  ْفق ُهون  ح دهيث ا ف  

ويقصد ابلفهم هنا الفهم املطةلق عن أي قيد، فال يشرتط أن يكون من عامل حىت يسمى فقها، سواء فهمت الغرض من 
 رطاب الشخص، أو فعةله، أو إشارته، أو غريها .

الفقه هو ، وهناك من قال ان (9)هـ( فـي اجململ 395، كابن فارس )ت: الفقه هو: العلموذهب القسم االرر اىل ان 
 .(10) هـ( 817هـ(، والفريوزاابدي )ت:  458كابن سيده )ت:   الفهم والعلم

 اما الفقه يف االصطالح
 .(11)" العةلم ابألحكام الشرعي  العمةلي  املكتسب من أدلتها التفصيةلي " فهو 

: يقال: وقع عةلى الشيء ووقع الشيء وقوعًا فهو واقع، يدل عةلى سقوط الشيء، وهو حقيق  يف نزول الواقع لغة
، ويطةلق الوقوع ومادة اشتقاقه بوجه اجملاز الةلغوي عةلى معان راجع  اىل تشبيه عمل ابلوقوع العتبار احلصول (12)الشيء

 الوقيع  من أشد احلذار املثل ، ويف(13)اأَلمرُ  جاء قد كقولك  اأَلْمرُ  وَقعَ  قد يـُتَـَوقَّعُ  آت والثبوت يف العيان يقال: لكل
 قدره كالمها  هووقع الشيء عةلى ظنه وأوقع ظن مما أهون كان  فيه وقع فإذا الشيء صدره يف يعظم لةلرجل ذلك يضرب
 يان، وجب، فالواقع اذن كةلم  جتمع بني ما وقع وحصل وررج لةلع إذا واحلكم القول ووقع وأنزله أحدثه ابألمر ووقع وأنزله

 

                                                           

.)7( Yunzar Al khasa'is al'ama lil islam, p160 . 
)8(Surat alnisa' alaya (78) . 
)9( Mujmal allugha ,a p551. 
)10(  tarteeb alqamoos , p.3/513. 
)11(  Nihayat alsaol sharh mihaj alusol lil asnawi, p1/26. 

 )12( Lisan al'arab madat waqa'a 8/402. 

 )13( Ibid. 
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واحلصول عيااًن هو الذي يؤكد الواقع، الذي رمبا عجز الفكر عن توقعه، أي عن تصوره واقعًا عيانياً؛ ولذلك يفجأ 
ُتم و ق ع   م ا إهذ ا أ ثُم  اإلنسان اذا مل حيسن توقع ما سيقع، اذا كان الواقع شديداً قال تعاىل   بههه  نُتمكُ   و ق دْ  آآلن   بههه  آم ن ْ

ُلون    .(15) (14)ت ْست  ْعجه

 الواقع اصطالحا  
 املعبين وتعبري املدركني إدراك عن النظر قطع مع ظرفه يف بنفسه الشيء عةليه ما هو: الواقع "عرفه القنوجي بقوله:

  (16)البهان" أو ابلعيان يكون إليه والوصول

 : اصطالحا   الواقع فقه مفهوم
 كمصطةلح  العبارة هلذه عاماً  تعريفاً  أو مفهوماً  نرسم أن ميكن، الةلغ  واالصطالح يف املركب هذا جزئي معىن معرف  بعد

 تعريف يف املراد هو غ ل الفقه تعريف أن الواضح فإن الةلغوي التعريف من وانطالقاً  املعاصر، االستعمال يف نسبياً  متداول
الواقع، وكما قةلنا سابقاً ان هذا املصطةلح جديد مل يرد ذكره يف املصنفات الفقهي   ومعرف  فهم املقصود إذ، املركب هذا

 القدمي ، اال ان املعاصرون قد تعرضوا له وعرفوه بتعريفات عدة منها :

 واقعيا هبم النهوضو  لتحذيرهم أعدائهم كيد  أو بشؤوهنم يتعةلق مما املسةلمني يهم ما عةلى الوقوف هو "ما عرفه االلباين:
 .(17)وأفكارهم " بتحةليالهتم إغراقا أو. .. وأنبائهم الكفار أبربار انشغاال أو، نظراي كالما  ال

أبنه دراس  الواقع املعيش دراس  دقيق  ومستوعب  لكل جوانب املوضوع، معتمدة عةلى أصح  "وعرفه الشيخ القرضاوي:
 (18)املعةلومات وأدق البياانت واالحصاءات"

 . (19)"هو الفهم العميق ملا تدور عةليه حياة الناس وما يعرتضها وما يوجهها"وعرفه د أمحد بوعود أبنه: 

جمموع الوقائع الفردي  واجلماعي ، اخلاص  والعام ، ومن مث فإن فهم ذلك الواقع أو  "وعرفه د نور الدين اخلادمي أبنه:
 . (20)م الشرعي عةليها"ل احلكفقهه هو فهم تةلك الواقع  واستيعاهبا، وتبيني طبيعتها ورصائصها، حىت يسهل تنزي

                                                           

 )14( Surat Younis alaya (51) . 

 )15( Lisan al'arab madat waqa'a 8/402. 

 )16( Abjad al'oloom, Siddeeq bin hasan alqinuwaji, 1/413. 
)17( Su'al wa jawab haol fiqh alwaqi' , Muhammad Nasserid deen alalbani,p43-35. 
)18( Awlawiyat alharaka alislamiya fi almarhala alqadima, Yousif alqaradawi , p.26 . 

 )19( Fiqh alwaqi' usool wa dhawabit , Ahmed bu wu'ood, p .42 . 

 )20( Alijtihad almaqasidi, haqiqatuhu,tareekhuhu, hujiyatahu, dhawabitahu, Noorid deen 

alkhadimi, p.182 . 
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ألحكام الشريية العلم ابوالتعريفات أعاله كةلها ال ختةلو من مقال والذي يبدو يل اننا ميكن ان نعرف فقه الواقع أبنه: 
 ال حىت احلال مراياة يهاف يتم متوازنة بطريقة العملية املكتسب من األدلة التفصيلية وحسن تنزيلها يف واقع الناس

 . أدىن مصلحة أجل من أكرب مصلحة تفوت أو مصلحة يوض مفسدة جتلب

 

 

 

 

 املطلب الثالث: أمهية فقه الواقع
 ابالجتهاد يعةلم يثحب الواقع فقيه يكون أبن وذلك، الواقع جزئيات ملعرف  القريب هو التهيؤ: الواقع بفقه املقصود إن

 إليها الرجوع يهويكف، حتصيةلها من هبا يتمكن اليت والشرائط واألسباب املآرذ الستجماعه احلوادث من واحد كل  حكم
أحكامها، ففقه الواقع عبارة عن معرف  دقيق  بشؤون احلياة العام ، وبكل املالبسات احملتف  ابلقرآئن اليت يراد  معرف  فـي

الوقائع الطارئ   ءتنزيل األحكام الشرعي  عةليها، وبناًء عةليه تبدو احلاج  اىل فقه الواقع اثناء التطبيق ضروري ؛ ألن إعطا
واحلوادث املستجدة احكامها املناسب  يتطةلب اإلحاط  الشامةل  ابلظروف احمليط  هبا ودراستها دراس  مستوعب  جلوانبها  

 وال  "كاف ، هذا فضال عن الفهم الدقيق لةلحكم الشرعي املراد تنزيةله، وقد اشار اىل ذلك ابن القيم رمحه هللا بقوله:
 عةلم واستنباط فيه هوالفق الواقع فهم: أحدمها: الفهم من بنوعني إال ابحلق واحلكم الفتوى من اكماحل وال املفيت يتمكن
 . عةلما به حييط حىت والعالمات واألمارات ابلقرائن وقع ما حقيق 

 مث، الواقع هذا يف ولهق لسان عةلى أو كتابه  يف به حكم الذي هللا حكم فهم وهو، الواقع يف الواجب فهم: الثاين والنوع
 . (21)اآلرر" عةلى أحدمها يطبق

فاجلهل ابلواقع امنا هو تفويت رطري جدًا ملصاحل الناس، فال ميكن تنزيل احكام الشريع  عةلى أي واقع ما مل يعرف 
تهد يف بذل اجلهد العةلمي املتخصص أبقصى طاقاته، وقد يفتقر اجمل "اجملتهد واقعه بصورة شامةل  ودقيق  وهنا يقتضي

احلال  اىل اخلبة املتخصص  العةلمي  اليت خترج عن دائرة العةلوم اإلسالمي ، وان كان احلكم الشرعي يتوقف عةلى  مثل هذه
ما متده تةلك اخلبة من املعةلومات اليت هي ضروري  يف قيام احلكم الشرعي االجتهادي، وال سيما يف معاجل  القضااي 

 .(22)العام  ذذات األثر احلتمي يف مصري األم  "

                                                           

 )21( 'i'lam almuyaqq'in 'an rab al'alameen , Ibn qayyim aljawziya, 1/87-88. 

 )22( Manahij alijtihad wal tajdeed fi alfikr alislami, Fathi alduraini, p.205. 
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املرحةل   الذي هو –هكذا نرى ان االجتهاد ليس يف تفهم النص، واستنباط األحكام، وتفهم مراد الشارع ومقصده و 
لواقع املنزل أبوىل من االجتهاد يف التطبيق الذي ال يتم اال بتفعيل العقل يف فهم ا –األوىل يف الفهم، وهو مرحةل  التنظري 

نظري لةلفهم، اذ ان بذاهتا مرحةل  تتطةلبه مرحةل  الت "واليت هي -التنظري لةلتنزيل وهي املرحةل  الثاني ، مرحةل  -(23)عةليه النص
فقه التنزيل زالت عنه التجريدي  واملثالي ، وغدا متسمًا ابلواقعي  والشهود وما ذاك اال ألن فقه التنزيل فقه يتعامل مع 

 . (24)قاًل، ومتمكناً "الواقع، وحياول بقدر االمكان فهمه، فتطويعه لةلمراد االهلي تطويعاً متع

ة يقلر  التنزيل او التطبيق ال يف فاالجتهاد ًً  الفكر نوعني منال هذين من كالا   انَّ  إذ الفهم، يف االجتهاد عن أمهيَّ
 غاي  كانت  إذاف ومكان؛ زمان وصالحيتها لكل رةلودها وإبراز اإلسالميَّ  الشريع  مشوليَّ  حفظ إىل يهدف االجتهادي   

 ضمان هي التنزيل يف تهاداالج غاي  فإنَّ  ابملسةلمني، تنزل اليت املسائل والنوازل يف هللا مراد حتديد هي الفهم يف االجتهاد
 .األرض وواقع السماء وحي بني وصل ذلك ويف املعيش، الواقع عةلى اإلهلي ذلك املراد تطبيق حسن

 

 عسري، أمر فإنه الوقائع، عةلى تطبيقها خبالف التحصيل، يف هلم  إال حيتاج ال سهل أمر الفقهي  األحكام معرف  إن
 وإمنا الفقه، عةلم أنواع من غريه عن القضاء عةلم امتياز يف غراب  وال:" الونشريسي العالم  يقول ودرب ، مران إىل حيتاج
 فتجد الناس، من ثريك  عةلى عسري وهو الناس، بني الواقع جزيئات عةلى وانطباقها الفقه، عةلم كةليات  استعمال يف الغراب 
 من مسأل  أو صالة،ال مسائل من العوام لبعض واقع  عن سئل فإذا غريه ويعةلمه ويفقهه الفقه من كثرياً   حيفظ الرجل

 . (25)عسر" بعد إال عنها السائل مراد يفهم وال بل اجلواب، حيسن ال األعيان

 افرتاضي وضع بيس ح جيعةلها املعياري التنظريي الفقه غةلب  أن ذلك األم ، ختةلف أسباب أهم من الواقع بفقه فاجلهل
 وواقعه . املكةلف وبني واملكةلف، الشرع بني اهلوة فتتسع بصةل ، لةلواقع ميت ال منطي،

اخلبة بشؤون احلياة كةلها وما يقوم به الناس من أوجه النشاط املختةلف  يف تدبري  "وما دام األمر كذلك فقد أضحت
وهذا ما  (26)معاشهم وطرق كسبهم وانتفاعهم عنصرًا اساسيًا يف االجتهاد ابلرأي؛ ألهنا بذاهتا هي متعةلق األحكام"

 يسميه عةلماء األصول بـ ) حتقيق املناط( .

 لسنة وأقوال العلماء يف مراياة فقه الواقعاملطلب الرابع: األدلة من الكتاب وا

                                                           

 )23( Yunzar: almanahij al'usooliya fi alijtihad bil ra'Ii fi altashree' alislami, Fathi alduraini, p.5. 

 )24( Alfikr al'usooli almawrooth, wal 'uloom al'ijtima'iya al mu'asira, Qutub mustafa sano,p.63 . 

 )25( Almi'yar almu'arab wal jami' almugharrab 'an fatawa ahl afreeqya wal andalus wal maghrib, 

alwansharisi, 10/79-80 . 

 )26(  Yunzar: almanahij al'usooliya fi alijtihad bil ra'Ii fi altashree' alislami, p.5. 
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 وتشريع اإلسالم بيان عند واحلال لةلواقع اإلسالمي  الشريع  اعتبار أتكيد عةلى والسني  القرآني  األدل  تضافرت لقد
 : اآليت ذلك عةلى األمثةل  ومن، األحكام

ن هللا تعاىل مل أيمر املؤمنني ابلقتال إال بعد أن هاجروا إىل املدين ؛ يقول اإلمام القرطيب مبيناً ذلك:" ...وال رالف يف إ
لمِته ههي  أ ْحس نُ  أن القتال كان حمظوراً قبل اهلجرة بقوله:  ُهْم و اْصف ْح إهنم اَّللم  ُيُهبُّ   ، وقوله:(27) اْدف ْع ابه ف اْيُف ي ن ْ

نهني   ، وما كان مثةله مما نزل (30)ل ْست  ي ل ْيههْم ِبهُص ْيطهر   ، وقوله: (29)و اْهُجْرُهْم ه ْجرا  َج هيال   ، وقوله:  (28)اْلُمْحسه
 . (31) ) (32) و ق اتهُلوا يفه س بهيله اَّللمه المذهين  يُ ق اتهُلون ُكمْ  مبك ، فةلما هاجر إىل املدين  أمر ابلقتال فنزل: 

وذلك ألن واقع املسةلمني يف ذلك الوقت مل يكن ميكنهم من اجلهاد؛ فقد كانوا قةل  يف العدد، ومل يكن هلم من  
الرجال والعتاد والسالح ما يواجهون به قوة الكفر يف مك  يومئذ ، ولكن عندما هاجر املسةلمون إىل املدين  وأصبح هلم 

  الذي كانوا عةليه يف مك ، فمن ضعف انتقةلوا إىل قوة، ومن قةل  إىل دار ودول  ومنع  وأنصار، فرض القتال؛ لتغري احلال
كثرة وأنصار، فكان الواقع مناسبًا ألمر القتال، يقول ابن كثري:" كان املؤمنون يف ابتداء اإلسالم وهم مبك  مأمورين 

فو عن مورين ابلصفح والعابلصالة والزكاة وإن مل تكن ذات النصب، وكانوا مأمورين مبواساة الفقراء منهم، وكانوا مأ
املشركني والصب إىل حني، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا ابلقتال ليتشفوا من أعدائهم، ومل يكن احلال إذ ذاك مناسباً 
 ألسباب كثرية، منها قةل  عددهم ابلنسب  إىل كثرة عدد عدوهم، ومنها كوهنم كانوا يف بةلدهم وهو بةلد حرام وأشرف بقاع 

 

 

 "م يكن األمر ابلقتال فيه ابتداء كما يقال، فةلهذا مل يؤمروا ابجلهاد إال ابملدين  ملا صارت هلم دار ومنع  وأنصاراألرض، فةل
(33) . 

إهذ ا : ذلك يف تعاىل قال فقد، القتال احتدام عند أو العدو مالقاة عند اخلوف صالة جواز  مُ ِل ُ  ف أ ق ْمت   فهيههمْ  ُكْنت    و 
ُهمْ  ط ائهف ة   ف  ْلت  ُقمْ  الصمالة   ن ْ ت  ُهمْ  و ْلي ْأُخُذوا م ع ك   مه  ل ْ  ُأْخر ى ط ائهف ة   و ْلت ْأته  و ر ائهُكمْ  نْ مه  ف  ْلي ُكونُوا س ج ُدوا ف إهذ ا أ ْسلهح 
ْذر ُهمْ  و ْلي ْأُخُذوا م ع ك   ف  ْلُيص لُّوا ُيص لُّوا ت  ُهمْ  حه يُلون   و أ ْمتهع تهُكمْ  أ ْسلهح تهُكمْ  ي نْ  ُلون  ت  ْغفُ  ل وْ  ك ف ُروا  المذهين   و دم  و أ ْسلهح   ف  ي مه
ل ة   ي ل ْيُكمْ  ة   م ي ْ د  ُتمْ   أ وْ  م ط ر   مهنْ  أ ذى   بهُكمْ  ك ان    إهنْ  ي ل ْيُكمْ  ُجن اح   و ال و احه  و ُخُذوا أ ْسلهح ت ُكمْ  ت ض ُعوا أ نْ  م ْرض ى ُكن ْ

                                                           

 )27( Surat fussilat , min alaya (34) . 

 )28( Surat alma'ida min alaya (13). 

 )29( Surat almuzzammil min alaya (10) . 

 )30( Surat alghashiya alaya(22). 
)31( Surat albaqara min al'aya (190). 

 )32( Aljami' li ahkam alqur'an, alqurtubi, 2/374 . 

 )33( Tafsir alqur'an al azeem, ibn kathir, 2/359. 
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ْذر ُكمْ  ااب   لهْلك افهرهين   أ ي دم  اَّللم   إهنم  حه ينا   ي ذ   دوالع مع القتال حال يف شرعت خمصوص  كيفي   ذات الصالة وهذه ،(34)ُمهه
 .(35)الفقه كتب  وبينتها

اي عائش  لوال أن قومك  )قال ألم املؤمنني عائش  رضي هللا عنها: ) لةلحال والواقع، أنه   وأما أمثةل  مراعاة الرسول
حديثو عهد بشرك هلدمت الكعب  فألزقتها ابألرض، وجعةلت هلا اببني، ابابً شرقياً وابابً غربياً، وزدت فيها ست  أذرع من 

 . (36) (احلجر، فإن قريشاً اقتصرهتا حيث بنت الكعب  (

 وجه الداللة
حلال قريش الذين كان إسالمهم قريباً، مما قد جيعل يف نقض الكعب   يف هذا احلديث دليل واضح عةلى مراعاة الرسول  

وإرجاعها عةلى قواعد إبراهيم عةليه السالم فتن  هلم؛ ل َما كان يعتقدونه من فضل الكعب  املشرف  ويرون تغيريها عظيماً، 
 .   (37)ذلك فرتك الرسول 

لةلواقع، أنه ويف بداي  الدعوة مبك  املكرم  مل أيمر املسةلمني بتحطيم األصنام  ومن األمثةل  أيضًا عةلى مراعاة الرسول 
جاء ليغري هذا الواقع، ولكنه مل يفعل ذلك، ألنه كان ميكن أن يرتتب عةليه يف ذلك  اليت توجد حول الكعب ، ومع أنه 

ةلمني انتقاماً، وقد يقومون بقتل املس الوقت ما هو أكب منه، فقد يثري هذا الفعل أئم  الكفر ويطةلبون الثأر آلهلتهم
 والذين مل تكن هلم يف ذلك الوقت قوة وال منع .

وأصحابه مجيع األصنام اليت   ولكن عندما جاء الوقت املناسب وتغري احلال، وكان ذلك عند فتح مك ، حطم النيب 
 .(38)كانت حول الكعب ، ألن الواقع الذي كان موجوداً يف بداي  الدعوة قد تغري

 ومن امثلة مراياة الواقع يند العلماء
يقول اإلمام ابن القيم حاكياً عن ابن تيمي :" مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمي  قدس هللا روحه ونور ضرحيه يقول: مررت 
أان وبعض أصحايب يف زمن التتار بقوم منهم يشربون اخلمر، فأنكر عةليهم من كان معي فأنكرت عةليه ذلك وقةلت له: 

  اخلمر ألهنا تصد عن ذكر هللا وعن الصالة وهؤالء تصدهم اخلمر عن قتل النفوس وسيب الذري  وأرذ األموال إمنا حرم هللا

 

                                                           

 )34( Surat alnisa' alaya(102). 

 )35(  Yunzar almabsoot lil sarkhasi,2/45-46, almuntaqa sharh almuwata' 1/322, almajmoo' 4/289, 

almughni2/130 . 

 )36( Yunzar: Sahih Muslim 2/969 hadith raqam(1333). 
)37(Yunzar: Sahih muslim bi sharh alnawawi , 9/89. 

  )38( Tahteem alasnam fi as seeran nabawiya li ibn husham, 2/416. 
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. هذه القص  تؤكد الفرق الواضح بني الفقيه املدرك والعامل ابلواقع واحلال، وبني السطحي الذي أيرذ األمر (39) "فدعهم
تيمي  رمحه هللا أن يغريوا هذا املنكر دون نظر ملا يرتتب عةليه من دون تفحص وال عمق نظر، فةلقد أراد أصحاب ابن 

نتائج وعواقب، ولكن ابن تيمي  نظر إىل األمر من جانب آرر، فهم فيه الواقع واحلال، ووازن فيه بني املصاحل واملفاسد، 
 . فاختذ رأيه بناء عةلى ذلك

فقه يةلعبون ابلشطرنج، كان إنكارك عةليهم من عدم ال ويؤكد ابن القيم ذلك فيقول:" فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق
والبصرية، إال إذا نقةلتهم إىل ما هو أحب إىل هللا ورسوله؛ كرمي النشاب وسباق اخليل وحنو ذلك، وإذا رأيت الفساق 

ذلك  ىقد اجتمعوا عةلى هلو ولعب أو مساع أو مكاء وتصدي ، فإن نقةلتهم عنه إىل طاع  فهو املراد، وإال كان تركهم عةل
ررياً من أن تفرغهم ملا هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغالً هلم عن ذلك، وكما إذا كان الرجل مشتغالً بكتب 
اجملون وحنوها، ورفت عةليه من نقةله عنها انتقاله إىل كتب البدع والضالل والسحر، فدعه وكتبه األوىل، وهذا ابب 

 .(40)"واسع

 ق املناطاملطلب اخلامس: فقه الواقع وحتقي
 األلفاظ حتت جي اخلار  واحلوادث اجلزئيات إدراج عمةلي  بواسطتها تتم اليت املنهجي  األسس أعظم من املناط حتقيق إن

 أن ذلك ": الشاطيب قول معىن وهذا، وأنواعها أبجناسها الناس أفعال من تتعةلق الشريع  أحكام ألن ذلك، الكةلي 
، (41) "..رتنحص ال أعدادا تتناول مطةلق  كةلي   أبمور أتت وإمنا، حدهتا عةلى جزئي  كل  حكم عةلى تنص مل الشريع 
 ، والكةلم (42)(( الكةلم جبوامع بعثت )) : قال كما  فإهنا الشريع  فأما.. ": آرر موطن يف تيمي  ابن قول ونظريه
 الفروع لعام  اشتماهلا عةلم، اجلوامع كةلمه  فهم فمن،  نبينا هبا بُعث اليت العام  والقاعدة، الكةلي  القضي  هي اجلامع 

 . (43)هبا" وانضباطها

إن الشريع  ال ميكن أن تنص عةلى كل فرد  من اجلزئيات، وهلذا سةلكت مسةلك اإلطالق فأتت أبمور كةلي  شامةل  لألمور 
  ات اخلاص ،. فأما اجلزئيوجزئي  راص  ،كةلي  عام :  وابجلمةل  األمور نوعان "اجلزئي ، يقول ابن تيمي  يف موطن آرر:

كاجلزئي الذي مينع تصوره من وقوع الشرك  فيه، مثل مرياث هذا امليت، وعدل هذا الشاهد، ونفق  هذه الزوج ، ووقوع 
 الطالق هبذا الزوج، وإقام  احلد  عةلى هذا املفسد، وأمثال ذلك .

                                                           

 )39( 'i'lam almuyaqq'in 'an rab al'alameen, 3/5. 
)40( Ibd. 

 )41( yunzar almuwafaqat lil shatibi, 5/14. 

 )42( Akhrajahu albukhari fi sahihihi , 1/371. 

  )43( Alistiqama , ibn taymiya, 1/12. 
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م يعجز منه، ألن أفعال بين آدم وأعياهن فرد فهذا مما ال ميكن ال نبيا وال إماما وال أحدا من اخلةلق أن ينصَّ عةلى كل فرد
عن معرف  أعياهنا اجلزئي  عةلُم واحد من البشر وعبارته، ال يـمكن بشراً أن يعةلم ذلك خبطاب هللا له، وإمنا الغاي  الـممكن  

 ذكر األمور الكةلي  العام  .

 . (45()44) (( بعثت جبوامع الكةلم)) : كما قال 

 

وهذا النوع من االجتهاد متفق عةليه بني املسةلمني حىت ممن ينكر القياس، مما يدل عةلى أنه ليس من ابب القياس، وذلك 
االتفاق  وهو أن يقع: حتقيق املناطعندما ينص الشارع عةلى الوصف الذي انط به احلكم، قال العالم  الشوكاين :" 

قيق املناط، ي حتومسُ  ،كتحقيق أن النباش سارق  ،زاعـفيجتهد يف وجودها يف صورة الن ،عةلى عةلي  وصف بنص أو إمجاع
 . (46)ألن املناط وهو الوصف عةلم انه مناط، وبقي النظر يف حتقيق وجوده يف الصورة املعين "

 .(47)اسايقال الغزايل: وهذا النوع من االجتهاد ال رالف فيه بني األم ، والقياس خمتةلف فيه، فكيف يكون هذا ق

 . األصل حكم عةليه نطب ق حىت الواقع هذا ومالحظ  الواقع، عن البحث عن عبارة املناط حتقيق فعمةلي 

 . الكةلي مبنزل  أصبحت اليت العةل  عةلى بناء احلكم تنزل بل معني، أبصل فيها تةلحق ال أنك: القياس وبني بينها والفرق

 والثاين الساع ، امقي عند وذلك التكةليف ينقطع حىت ينقطع أن ميكن ال أحدمها: ضربني عةلى االجتهاد: الشاطيب قال
 . الدنيا فناء قبل ينقطع أن ميكن

 مبدركه احلكم يثبت نأ ومعناه قبوله، يف األم   بني رالف ال الذي وهذا املناط، بتحقيق املتعةلق االجتهاد فهو األول فأما
 .(48)حمةله تعيني يف النظر يبقى لكن الشرعي،

 به تكفل قد سواه ام أن إىل مشرياً  أصولي  إضاف  ابعتباره واألشخاص األنواع يف املناط حتقيق أبرز الشاطيب كان  فإذا
 اعتب حيث املقارن؛ قهالف يف ميزانه النوع هذا عةلى أقام قد تعاىل هللا رمحه الشعراين عبدالوهاب الشيخ فإن األصوليون،

 ومن وشدائده، يفالتكةل عزائم تتحمل وقوة قدرة من املكةلفني حال  يف املتمثل امليزان هذا إىل يرجع األئم  ارتالف أن
 كما  (49)لنسخا دعوى عن صفحاً  ضارابً  الشارع أحكام هبا عةلل بل والسهول ، الرتريص حال  تستدعي فقر أو ضعف

 اليب ثعةلبه اخلشين يف اكل صيد الكةلب املعةلَّم ترريصه  يف
                                                           

  )44( Sabaqa takhreejuhu . 

  )45(  Minhaj assunan nabawiya, bn taymiya, 6/413. 

  )46( 'irshad alfuhool lil shawkani p.375. 

  )47( Almustasfa lil ghazali, p.281. 

 )48( Yunzar almuwafaqat ,5/11. 

 )49( Yunzar altamheed , Ibn abdil bir, 5/277. 
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عةلَّم وذكرَت ))إذا أرسةلَت كةلبك امل  :بقوله والسالم الصالة عةليه أجابه عندما الصيد يف حامت بن عدي حديث كما يف
ه ... احلديث(( ا أْمَسَك عةلى نـَْفس   ثعةلب  أيب حديث مع ،(50)أسَم هللا  فكْل ما أمَسَك َعةَلْيَك، فإْن أَكَل فال أتكْل، فإمن  

(( مل ما َفُكةْلهُ  فََأْدرَْكَتهُ  َعْنكَ  فـََغابَ  ب َسْهم كَ  َرَمْيتَ  ))إذا :قال له رسول هللا  الذي اخلشين ْ  .   (51)يـُْنِت 

 ألن لرتريص؛ وذلكا اقتضت الطعام إىل حيتاج فقري وهو الثاين وحال  التشديد، اقتضت األول حال  أبن الغزايل ووجهه
 .(52)حيتمةله كان  عدي وحال الورع، هذا حتتمل ال مكتسب فقري وهو ثعةلب  أيب حال 

 فحمةلوا بينهما اجلمع هموغري  أصحابنا بعضُ  رامَ  الروايتان تعارضت وملا:" فقال تفسريه، يف اجلمع هذا إىل القرطيب وأشار
 هللا صةلى النيب تاهفأف عةليه موسَّعاً  كان  عدايً  إن: وقالوا اجلواز عةلى اإلابح  وحديث والورع، التنزيه عةلى النهي حديث

 .        (53)أعةلم" وهللا ابجلواز، فأفتاه حمتاجاً  كان  ثعةلب  وأاب ورعاً، ابلكف وسةلم عةليه

 

 لتحقيقها؛ عنيم مشخص حمل وبني موصوف، مناط وبني العةل ، معروف حكم بني الواصةل  القنطرة فتحقيق املناط: هو
 إلصدار فيها؛ احلس عملفي حسي  ذاتً  يكون قد واحملل العةل ، بتةلك املنوط  األحكام عةليها ترتتب اثبت  أي حاق  جلعةلها
 .عةليها األحكام ترتيب مث احلكم مناط بتحقيق حكم

 .وشروطه هوعناصر  مكوانته عةلى ابلتعر ف ذلك يكون َعْقداً  كانتْ   فإذا الواقع، حيثُ  م نْ  القضي  أي: تشخيصُ 

 اعرتاها وما، ووظيفت ها ،ترخيها إىل يتعرَّض أن جيب اجملتهد فإنَّ ، عةليها حكم إلصدار معي ن  حبال  يتعةل ق األمر كان  وإذا
 عند املناط بتحقيق نهاع يعب اليت والتوصيف التكييف مرحةل  هي وهذه بتةلك احلال ، يتعةل ق تطور من التاريخ مر   عةلى

 نظمها ندوة لك يفصور ها، ومثال ذ آحاد   من جزئي    يف أو معني    واقع   عةلى عةليها متفق   قاعدة   تطبيق ألنه األصوليني؛
 تطبيق أهدافه أول من وضع إجنةلرتا يف اإلسالمي احلزب إن:" زقزوق حممد الدكتور قال اإلسالمي، لةلفكر العاملي املعهد

 ،(54)"إلطالقا عةلى واقع مع تعامالً  وليس وهم، مع تعامل هذا:" قائالً  هذا عةلى وعةلق "إجنةلرتا يف اإلسالمي  الشريع 
م، بل فإنه مل يتعامل مع الواقع الصحيح لتنزيل احلك -وان كان مشروعاً ونبيالً  –وهذا يعين ان من اشرتط هذا اهلدف 

 تعامل مع احلماس  اليت كانت تعرتيه أثناء اصدار حكمه .

                                                           
 )50( Sunan altirmithi, raqam(1470) . 

 )51(  Sahih muslim, 3/1532 hadith raqam(1931) . 

 )52( Yunzar Ihya 'uloomid deen, Alghazali , 2/95. 

 )53(    Aljami' li ahkam alqur'an 6/70. 

 )54( Yunzar fiqh alwaqi' p.73. 
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 االرتالف أو فيها، التسامح ميكن أشياء عةلى يقاتةلون األوراق فقهاء رأينا: "هؤالء أمثال عن القرضاوي الشيخ يقول
 ينقصهم ال قد قوم ءوهؤال كةله،  اإلسالمي ابلوجود تتعةلق مصريي ، حيوي  قضااي ويغفةلون حني، إىل أتجيةلها أو عةليها،
 . (55)"يعةلمون كانوا  لو( فقهاء) تسميتهم جيوز فال( عةلماء) تسميتهم جاز ولئن الفقه،

 أَنْ  ميكن والتصوير التصور هذا وبدون ،(56)تصوره عن فرعٌ  الشيء عةلى احلكم فإن   لةلفقيه، عنها غىن ال املرحةل  وهذه
؛ غريَ  احلكمُ  يكونَ   .حمالً  يصادف مل ألنه صائب 

 فيه يعيش لذيا دقيقني ابلواقع وفهماً  إدراكاً  يتطةلب الناس حياة عةلى وتنزيةلها اإلسالمي  الشريع  أحكام تطبيق إنَّ 
 هذا يف ضروري  وقواعد جمناه االعتبار يف دون األرذ املخةلص  ابلني  حتقيقه ميكن يسري   أبمر   التطبيق هذا وليس الناس،
 .واقع الناس يف هللا مراد تنزيل حلسن ضماانً  الشأن،

 مل عناصر عةلى اَئهاوانبن املعاصرة من عقود ومسائل مستحدث  كثرية، النوازل تعقرد ندرك عندما املرحةل  هذه أمهي  وتزدادُ 
 . الفقهاء لدى السابق واليت كانت معروف  يف موجودةً  تكن

 طبيعتها، لتقرير األوىل هاعناصر   إىل ورد ها تةلك النازل  أو الواقع ، مكوانت عةلى لةلتعرف الزمن من بره ً  الفقيهُ  يتوقف فهنا
 . فيها واملختةلف عةليها اجملمع القواعد العام  ينايف شرط   عةلى مشتمةل  هي وهل

 وأصول عات،تةلك النوازل والواق بيئات إىل رجوعاً  الفقيه من تستدعي معظمها يف التشخيص عمةلي  أن الواضح ومن
 . الشرع مبيزان   يزهَنا َأنْ  قبل أهةلها عند التعامل

 

 يقع ال حبيث عةليه، قهاتطبي املراد الواقع وتفاصيل الشرعي  األحكام بني كامل  تطابق عن عبارة هو والتطبيق التنزيل إن
 الكةلي بشقيه الدليل يف تدقق الشرعي، الدليل وبني الواقع بني جدلي  يف بعيد، أو قريب من أتثري له عنصر أي إمهال

 .وفساده صالحه يف لةلحكم احملتمل واألثر وغةلباته، بتقةلباته واملتوقع الواقع ويف واجلزئي،

 ومعيار واجلزئي ،الكةلي الشرع مبعيار معتبة واملفاسد املصاحل، مبيزان موزوانً  الشرع حكم مناط من التحقق فإن وهكذا
 قضي ،هو أساس تنزيل األحكام . كل  يف الفاحص العقل

 املبحث الثاين: فقه االستشراف أمهيته وضوابطه ويالقته بفقه الواقع
 املطلب األول: تعريف فقه االستشراف لغة واصطالحا  

                                                           
 )55(  Fiqh alda'wa malamih wa afaq, Omar Ubaid Hasna, 2/188.  

 )56(  Yunzar sharh alkawkab almuneer, 1/50. 
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يدت ز  العةلو واالرتفاع، فالشرف العةلو، والشريف الرجل العايل، مث اصل يدل عةلى الشني والراء والفاءاالستشراف لغة: 
    (57)فيه االلف والسني والتاء فقيل استشرف الشيء اذا رفع بصره ينظر اليه

 االستشراف اصطالحا  
 .همافي الفاعةل  احلاضر والسنن وفهم املاضي دراس  رالل من املستقبل إىل التطةلع: أبنه يعرف أن ميكن

ثريها عةلى القرار، والسعي لقراءة عواقبها، ورصد أت او هو التفكري يف االجتاهات املستقبةلي  احملتمةل ، وحماول  استكشافها،
يف جماالت احلياة املختةلف  عةلى املدى القريب أو املتوسط أو البعيد وذلك من رالل حتةليل معطيات الواقع املعاصر وفهم 

 . (58) تغيري السنن

 مفهوم فقه االستشراف اصطالحا  
 مراياة فيها يتم نةمتواز  بطريقة تنزيلها وحسن التفصيلية األدلة من املكتسب العملية الشريية ابألحكام العلم
 الواقع وتشخيص عتربة؛م ونظائر وأقيسة موضويية، معطيات يلى املستقبل مبنية يف إليها تؤول أن ميكن الِت املآل

  .فيه احملكومة واملقاصد النصوص إبطار الواقع، هذا يلى األحكام وتنزيل
مصطةلح حديث يقصد به: عمةلي  استنباطي  ذهني  حتمل الفقيه عةلى تتبع مراد الشارع من أحكامه  االستشراف:فقه ف

ليدرك أسرار التشريع، فيحمل عةليها ما استجد يف دنيا الناس من أمور ليحصل عةلى أحكام شرعي  هي أقرب ملراد 
 وأبعد عن الفساد. الشارع، وأدىن إىل معاجل  الواقع حبيث تكون أوضاع الناس أقرب إىل الصالح 

فقه اإلسقاط  ،التوقعفقه  ،الفقه االرتيادي، الفقه االستئنايف فقه العواقب،، فقه املستقبل، ويطةلق عةليه :فقه املآالت
.(59). 

 املطلب الثاين: حجية فقه االستشراف
 -تنيب حجي  فقه االستشراف عةلى الكتاب والسن  النبوي  منها:

لهك    يهْلم   بهغ ْيه  ي ْدوا   اَّلّل   ف  ي ُسبُّواْ  اَّللّه  ُدونه  مهن ي ْدُيون   المذهين   ت ُسبُّواْ  و ال   قوله تعاىل   إهل   ثُم  ي م ل ُهمْ  ُأممة   لهُكلّه  ز ي منما ك ذ 
ُعُهمْ  ر ّبّههم بّهئُ ُهم ممْرجه انُواْ   ِبه ا ف  يُ ن    .(60)ي  ْعم ُلون   ك 

 وجه الداللة
 يرتتب أنه إال ةلح ،مص فيه كان  وإن املشركني، آهل  سب عن واملؤمنني وسةلم عةليه هللا صةلى لرسوله انهيا تعاىل يقول

                                                           
 )57(  Yunzar Mu'jam maqayees allugha, 3/263. 

 )58(  Yunzar ahamiyat istishraf almustaqbal wa dhawabituhu, p.178. 
(59) Maqal alfiqh almustaqbali ta'seel wa afaq , on the link: 

http://www.alukah.net/Sharia/0/43949/#ixzz2JAwAmEjz 
(60) Surat al'an'am alaya (108).  

http://www.alukah.net/Sharia/0/43949/#ixzz2JAwAmEjz
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 .(61)هو إال إله ال هللا وهو املؤمنني، إله بسب املشركني مقابةل  وهي منها، أعظم مفسدة عةليه
 من منه دأش هو ما ذلك عن يتسبب أن رشي إذا الباطل عن والناهي احلق إىل الداعي أن عةلى دليل اآلي  هذه وىف

 . (62)عةليه واجبا كان  بل به أوىل الرتك كان  أشد ابطل ىف ووقوع حق وخمالف  حرم انتهاك
اي وقوله تعاىل  م  َ  ين   ل ُكمُ  اْصط ف ى اَّلّل   إهنم  ب نه ُوُتنم  ف ال   الدّه  .(63)مُّْسلهُمون   و أ نُتم إ الم  َت 
 وجه الداللة

هللا  البنه يوسف عةليه اإلسالم عن اربار اروته ابلرؤاي اليت هي نعم  مناآلي  تبني هني سيدان يعقوب عةليه السالم 
. وغريها  (64)سبحانه وتعاىل اعتبارا لةلمآل املتمثل يف اخلوف من أن يؤدي ذلك اىل نصب حبائل الكيد والغرية واحلسد

 كثري.
 ومن السنة أحاديث كثية منها

 األنصار من رجال ناملهاجري من رجل فكسع غزاة يف سةلم و عةليه هللا صةلى النيب مع كنا  يقول: ))  عبدهللا بن عن جابر
 اجلاهةلي  دعوى لاب ما سةلم و عةليه هللا صةلى هللا رسول فقال لةلمهاجرين اي املهاجري وقال لألنصار اي األنصاري فقال

 فقال أيب بن عبدهللا فسمعها منتن  فإهنا دعوها فقال األنصار من رجال املهاجرين من رجل كسع  هللا رسول اي قالوا ؟
 ال دعه فقال املنافق هذا عنق أضرب دعين عمر قال األذل  منها األعز ليخرجن املدين  إىل رجعنا لئن وهللا فعةلوها قد

 .(65) أصحابه (( يقتل حممدا أن الناس يتحدث
 وجه الداللة

 بني أمرين : من قتل املنافقني خماف  ان يتحدث الناس ان حممدا يقتل أصحابه وقد وازن  امتنع النيب  
 األول: مصةلح  قتل املنافقني الذين يسعون يف افساد حال املسةلمني.

 الثاين: املفسدة املتوقع  مآالً واملتمثةل  يف التهم  اليت تبعد الطمانين  عن مريدي اإلسالم .
حكمه ابالمتناع عن قتل املنافقني من رالل املوازن  بني كفيت املصةلح  املرجوة واملفسدة املرفوض  فوجد  فأقام الرسول 

 . وغري ذلك كثري   (66)أن مفسدة املآل أغةلب من مصةلحته فامتنع عن القتل حبسب املآل الغالب
 املطلب الثالث: واقعية فقه االستشراف

                                                           
(61) Tafseer ibn katheer , 3/314. 
)62( Fath alqadeer aljami' bain fannay alriwaya wal diraya , 2/150. 
)63( Surat yousuf alaya (5) . 
)64 ( Yunzar asl 'itibar al ma'al bain alnazariya wal tatbeeq, p.87. 
)65 ( Sahih muslim 4/1998 
)66( Yunzar asl 'itibar al ma'al bain alnazariya wal tatbeeq, p.88. 
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  من اسًا ابلتشخيص املوضوعي الذي ينطةلق من النظر اىل احلقائق االجتماعيترتبط الواقعي  يف التشريع اإلسالمي اس
حيث اعراضها الطبيعي ، اليت متثةلها جوانب الوجود االجتماعي من رالل التشخص احلسي لألشياء واحلقائق؛ ابملعىن 

 البعاد املةلموس  كما يشمل العناصر املعنوي  ايضاً . -عةلى هذا –الواسع لةلحس اذ يشمل 

واذا كانت واقعي  هذا التشريع يف اجلانب النظري تقوم عةلى أنه ال ختةلو حادث  من حكم شرعي؛ فاهنا تستند يف جانبها 
العمةلي عةلى اعتبار األبعاد االقتضائي  املشخص  يف واقع اجملتمع، وتبىن عةليه احكامها الكةلي  واجلزئي ، مما ينتهي بنا اىل 

 اً. طوط املتوازي  يف حياة األفراد واجملتمعات، وتشمل ابلتوجيه املقاصد والوسائل معالقناع  أبن هذه السم  حتكم كل اخل

 اما واقعيته يف املقاصد؛ فألنه يتغىي األهداف اليت تنسجم مع الطبيع  البشري ، وتساوق ظروفها وقدرهتا ورغباهتا .

ع مبجرد الرتغيب الواقعي املةلموس وال يقن واما واقعيته يف الوسائل؛ فألنه يسةلك يف حتقيق مقاصده ما يكفل حتققها
 والبيان .

ان قيام فقه االستشراف عةلى اساس الواقعي  يف تنسيقه بني املصاحل، وحرصه عةلى ضمان التوازن بني كل من احلق 
الفردي واحلق اجلماعي وهذا يبهن عةلى موضوعي  هذا النوع من الفقه القائم  عةلى مراعاة معطيات الواقع بشىت 

 صه ومكوانته .رصائ

ومن دالئل واقعي  فقه االستشراف هو اهتمامه ابلنتائج املادي  لةلتصرفات واألفعال، حيث يعمل جبد ابلغ عةلى سالمتها 
ومعقوليتها اثناء التطبيق االجتهادي واالمتثايل عةلى السواء، وحيرص عةلى ان يكون استعمال احلقوق يف نطاق املشروعي ، 

الستخدام دون تركيز عةلى طبيع  الدوافع النفسي  والبواعث االرادي  اليت نتجت عنها تةلك وبعيدا عن املضارة وسوء ا
املمارس  الضارة ويظهر ذلك بشكل واضح يف املعايري اليت حددها التشريع اإلسالمي لةلمآل املمنوع، حيث عد وقوع 

يف نطاق  ان كانت املمارس  –ف الضرر أبي صورة مستنداً لسةلب املشروعي  عن التصرف، ودلياًل عةلى وجود التعس
 ، ومل يفرق بني تصرف وآرر اعتماداً عةلى وجود النوااي احلامةل  ايقاع ذلك الضرر أو انعدامها.-احلقوق واالابحات

كما ضبط ذلك املعيار يف ضوء هذه الواقعي  ايضًا حينما عد التصرف ضرراًي بضابط كونه غري معتاد، وال شك ان 
يرجع اىل موقف الواقع االجتماعي منه، وهو ما يفسر لنا احرتام التشريع اإلسالمي العتبارات االعتياد أمر اعتباري 

 . (67)الناس، واعتداده مبرئياهتم الواقعي 

وانطالقًا من الواقعي  احلق  درج التشريع اإلسالمي عةلى اعطاء الكةليات التجريدي  ابعادًا وجودي  ذات مدلول واقعي 
 ابلفسق ال يعين هذا انه مستحق لةلغضب االهلي واجلزاء االرروي فقط،  -مثالً  –ى شخص واسع النطاق، فاحلكم عةل

                                                           
 )67(  yunzar nazariyat alta'asuf fi istikhdam alhaq, Fathi alduraini, p.23. 
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بل يتعدى األمر اىل تضييق نطاق شره وفساده بسةلب صف  معنوي  عنه وهي العدال  اليت ختوله التصرف يف جوانب 
 ارتصاصي  عدة، وتعد ادالءه او اقراره ذا حرم  حقوقي  وشرعي  .

عناي  التشريع البالغ  أبمر الواقع والبناء عةليه ابالستشراف من رالل هذا الواقع فقد راعى التشريع  ومن هنا يتجةلى لنا
اإلسالمي األحوال االستثنائي  والعوارض واملالبسات لألشخاص واألحوال واألزمن  واألمكن ، لذلك نراه يراعي العوارض 

عرااي، والسَّةَلم، ستحسان، وسد الذرائع، فالرتريص يف بيع الكما يف اال  -ان صح التعبري -املوجب  لةلتشريع االستثنائي
واغتفار يسري الغرر، كل ذلك أمثةل  عةلى مراعاته وجود أحوال تستوجب رصوصي  حكمي  تستثىن هبا من املقررات 

وع من نالتشريعي  العام ، درءًا لةلتعسف يف محل الناس عةلى ما ال قدرة هلم عةليه، وال طاق  هلم عةلى احتماله، وهو 
استشراف الوقائع واألحوال وتنزيل األحكام الشرعي  عةليها بناًء عةلى الواقع الوجودي احملسوس لةلمكةلف، وهذا تشريع 

 روعي فيه مآل تةلك الوقائع الظرفي .  –بال شك –فعةلي 

 املطلب الرابع: ضوابط الفقه االستشرايف
 أرجحية احتمال الوقوع: 

املفسدة املنتظر وقوعها اما حتمي  الوقوع يف اثين احلال، واما يغةلب عةلى الظن املقصود هبذا الضابط هو أن تكون 
 حصوهلا حبيث يبعد ان يكون ذلك عن جمرد التوهم واإلحال  الضعيف  .

وعةلى هذا فالرجحان يف هذا املقام شامل لةليقني والقطع ابلوقوع اىل جانب الرجحان الذي معناه غةلب  واحد من طريف 
د د حىت يصري احدمها راجحاً والثاين مرجوحاً، واألصوليون خيصون أنواع اإلدراك غري اجلازم هبذا االطالقات االحتمال والرت 

 تفريعاً بني مفاداهتا ورةلوصاً اىل ما يتيحه أصل الوضع من فروق هلا أثرها يف احلكم والنتيج  .

 أو خبطه ذلك وجد أو مورثه ترك  يف وثيق  جدو  لو ألن اإلنسان الغالب الظن التحقيق منزل  وينزل "يقول ابن فرحون:
 الظن إال تفيد ال اباألسب وهذه مبجرده واحلةلف هذا مبثل الدعوى جواز فاملنقول له حبق عدل أربه أو به يثق من خبط
 . (68)التحقيق " منزل  وتتنزل الظن عةلى تنبين إمنا والشهادات األحكام غالب لكن التحقق دون

البناء عةلى الظن أصل معتب يف الشريع  ال يكاد خيتةلف فيه ما مل خيرج اىل حدود التوهم والوسواس؛ فبان من هذا ان 
ألن التوهم ال يبىن عةليه حكم، كما ال مينع القضاء وال يؤرر احلدود؛ وألنه منحط أيضًا عن مرتب  ما يفيد االطمئنان 

 بوجود الشيء او وقوعه .

                                                           
 )68( Tabsirat alhukkam , 1/110. 
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ن ط ما ورد عن االمام ايب حنيف  رمحه هللا انه حكم بفساد الفعل اذا متكنت التهم  مومن التطبيقات الفقهي  هلذا الضاب
 هلا أَْوصى مث املرأة فصدقت عدتك وانقضت الصح  يف   طةلقتك كنت  قد :المرأته قال إ َذا ، فاملريض(69)فعل الفاعل

ْ  ع ْندَ  فإ نَّ  بدين، هلا أَو أقر بوصي  َف َ  َأيب    أنه جلواز فعةله يف   متهم نَّهألَ  اإلقرار، أَْومن الوصي  ومن املرياث من األقل هلا َحن يـْ

، فاالمام رمحه هللا كان (70)حقها من أكثر هلا يصل حىت احليةل  هبَذ ه   احتال أَْو الثمن الربع إ ال يصيبها ال أنه عرف ملا
واقع  يف  ما يفضي اىل مفسدة مستشرفًا املآل حينما جرى عةلى احلكم بفساد العمل، ويندرج حتت هذا الضابط كل

احلال او متوقع  يف االستقبال؛ ألن التعبري يف الرجحان يف نص الضابط يتناول املآل املتيقن من ابب اوىل، سواء كان 
 هذا التيقن فيما هو حاصل أو متوقع احلصول .

 أن يكون يلى وفق مقاصد الشريعة 
كون اهتماماً كبرياً ابلسم  الغائي  هلذه املقاصد، لذا فان مراعاته جيب أن ال تمبدأ املآالت ينظر اىل رعاي  املقاصد ويوىل 

 سطحي  او غري منضبط  .

والواجب عند توقع املآالت او وقوعها مراعاة قواعد التنسيق واملوازن  بينها يف حال التزاحم والتعارض، فاذا كانت مفسدة 
سدة يف جنب املصةلح  العظمى، كما ان املفاسد اذا تواردت عةلى املآل ادىن من مصةلح  األصل فال عبة بضآل  املف

 حمل واحد ومل ميكن دفعها مجيعاً، فال تصح املبادرة اىل حمض الدفع دون معرف  مبا هو أوىل بذلك من غريه .

ل مفضياً عويؤول هذا املعىن اىل جعل املعيار يف احلكم عةلى املآل ابلصالح أو الفساد؛ هو وجود احلد الذي يعد به الف
 اىل أحد هذين الوصفني .

 كثرة  إىل قواعده يف العالئي بقاعدة هل العبة ابحلال أو ابملآل ؟ وأشار الشافعي  فقهاء له وهذا الضابط هو الذي مث ل
 الفروع جداً وأكثر ةكثري   القاعدة هذه يف واملسائل: "-فرًعا أربعني من أكثر هلا ذكر أن بعد - بقوله فروع هذه القاعدة

, احلال عتباراب فيها جزموا مسائل هناك لكن القاعدة يف اخلالف قوة عةلى يدل ما وجهني؛ فيها أن ذكر هبا مث ل اليت
 . (71)اخلالف فيها أررى مسائل وبقيت, املآل ابعتبار فيها جزموا وأررى

 قبوله؛ الويل ةلىع وجب معسر وهو عةليه يعتق من لةلطفل وهب إذا: منها: مسائل يف احلال ابعتبار ُجزم: "السيوطي قال
 من يتوقع لعةله ما إىل ظرين وال, ضرر بال العتق وهو, رري حتصيل اهلب  هذه قبول فكان, احلال يف نفقته يةلزمه ال ألنه

 اجلحش بيع: منها: مسائل يف املآل ابعتبار وُجزم. آيل أنه متحقق غري ألنه القريب؛ هلذا وإعسار, لةلصيب يسار حصول
 ال, املآل يف شربه ىلإ حيتاج ماء معه ملن التيمم جواز: ومنها. مآالً  به النفع لتوقع حاالً  به ينتفع مل وإن, جائز الصغري

                                                           
 )69( Ta'sees alnazar,p.44. 

 )70(  Ibid. 

 )71( almajmoo' almuthhab, 3/389. 
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 موضوع نأل الصغري؛ اجلحش إجارة خبالف جائز بعدها ويثمر, السن  يف يثمر ال ما عةلى املساقاة: ومنها. احلال يف
 .(72)فيها" حمتمل الثمار أترر إذ, املساقاة كذلك  وال, املنفع  تعجيل اإلجارة

 كثريًا  وذكروا وعهاموض إىل تطرقوا لكنهم, الفروع أو القواعد كتب  يف بةلفظها القاعدة ذكر عندهم يرد فةلم احلنفي  أما
 وذلك, واملآل الاحل حكم ارتالف إىل احلنفي  من أشار من أقدم من السررسي ويعد. خمتةلف  أبواب يف تطبيقاهتا من
  إزال  والتخةليل, عنه اخلمري  صف  إبزال  فإصالحه, فاسد جوهر اخلمر: "-هللا رمحه - قال. اخلمر ختةليل عن كالمه  يف

 النجاس  كانت  ولو .بيعه جيوز ال وهلذا, جنس اجلةلد عني فإن, اجلةلد كدبغ  وهو, له إصالح أنه فعرفنا, اخلمري  لصف 
, النِت عن يعصمه إنه حيث من له إصالح الدبغ ولكن, النجس  كالدسومات  بيعه جلوز الدسومات من به اتصل مبا

 فإنه, اجلةلد دبغ يف موجود هذا ألن فيه؛ يةلقى ملا احلال يف إفساد هذا إن قال ملا معىن وال, شرًعا جائزًا فكان, والفساد
 األرض يف البذر إلقاء فإن, لةلحال ال لةلمآل والعبة, مآله ابعتبار إصالح وهذا, والقرظ, الشب من فيه جيعل ملا إفساد
 ال لةلمآل العبة أبن جزم - هللا رمحه - فالسررسي .(73)"مآله ابعتبار إصالح ولكنه, احلال يف لةلبذر إتالفًا يكون
 . ذكرمها الةلذين املثالني يف لةلحال

 احملل حق يف الهح اعتبار يوجب بعده له فعل وال الرامي فعل الرمي ألن الرمي حبال  والعبة: "األهنر جممع يف وجاء
 عمًدا ةلًمامس رمى فةلو اإلمام عند املرمي حال تبدل يف الوصول حال  املعتب ليس أي الوصول ال ذلك عند والضمان

 القصاص ال لرميا وقت معصوًما لكونه املرتد لورث  التضمني ألن عنده؛ الدي  جتب فمات إليه السهم فوصل فارتد
 جتب فمات حًيا فألقته محةلها سيدها فحرر األم  أي ُضر بت فإن" :أيًضا وفيه (74)" الدي  فتجب ابلشبه  الندرائه

 السبب إذ حًيا قيمته فةلزمته عةليه فحمل السابق الضرب هنا القتل فسبب سببه عةلى يرتتب احلكم ألن ديته ال حًيا قيمته
 ابعتبار جزموا السابق  األمثةل  ففي (75)" الدي  جتب فال الوصول ال الرمي حبال  العبة أن مر وقد الرق حال  يف وقع

 . احلال

 وبني,  واملآل احلال يف بواجب ليس ما قاعدة بني واخلمسني الرابع الفرق يف القاعدة إىل - هللا رمحه - القرايف أشار وقد
" عنه زئجي قد والثاين, الواجب عن جيزئ ال األول: "أن وذكر. املآل يف واجب وهو احلال يف بواجب ليس ما قاعدة

 يف وإما دانعن وحنوه ابلشهر إما احلول قبل عجةلت إذا الزكاة: "منها, املسائل بعض بذكر الفرق هذا أوضح وقد. (76)
, شرطه قبل جديو  ال واملشروط, الوجوب يف شرط احلول دوران فإن, بواجب ليس املعجل فهذا الشافعي عند احلول أول

                                                           
 )72( Alashbah walnaza'ir lil siyooti, 1/104. 

 )73( Almabsoot, 24/21. 

 )74( Mujama' alanhur, 4/338 . 

 )75( Ibid, 4/359. 

 )76(  Alfurooq, lil qarafi, 2/437. 
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 املخرج هذا بني الفرق فما. واجب غري أنه مع تقدم ما عنه أجزأ عةليه الزكاة بوجوب اخلطاب وتوجه احلول دار فإذا
 املآل يف وال احلال يف بواجب  ليست التطوع صدق  أن والفرق عنه؟ جيزئ ال فإنه التطوع صدق  إبرراجه نوى إذا ما وبني
 به قصد وإذا, طوعالت يقصد ومل احلول دوران تقدير عةلى الواجب ابملخرج قاصد فهو لةلزكاة املعجل وأما, عنه جتزئ فةلم

 . (77)" واجب إال الواجب عن أجزأ فما املآل يف الواجب

 . أصالً  جيب مل ما الفخب ابملآل فيه فالعبة الوجوب إىل يؤول ما أن -هللا رمحه - القرايف ذكرها اليت األمثةل  من ويظهر

 ان يكون األمر املتوقع منضبط املناط واحلكم .
 مضطربني؛ وحكمه منضبطني غري -الذي هو متعةلق االعتبار وااللغاء –املقصود هبذا الضابط: أن يكون كل من الوصف 

 وال خمتةلفاً فيهما ارتالفاً يقعد هبما عن مرتب  ما يستوجب االعتبار.  

 وتتحراه الضبط تعتمد هَناكو   منها استخةلصوا - كاف   أبواهبا يف الشريع  ألحكام التةلقائي بتـتبعهم - العةلماء أن به واملراد
 لألحكام حلقيقي ا املناطات عن تعدل -مثال - الشريع  جند وألجةله. حتقيقه إىل والقصد مراعاته عةلى أحكامها وتبين
 َمظ ـنَّ ُ " قاعدةب األصوليون عنه عب ما وهو عةليها والتعويل إدراكها يسهل, منضبط  مناطات إىل, انضباطها عدم عند

  (78)". حقيقته مقام متقو  الشيء

 نيط فةلذلك, ستمرم ظاهر بشكل ضبطه يصعب الغىن ولكن, املزكني غىن عةلى احلقيق  يف مبين مثال الزكاة فوجوب
 النصاب وهي, اناألحي غالب يف معها متحققا الغىن يكون اليت, املنضبط  الظاهرة ابلعالمات - عمةليا - الزكاة وجوب
. احلقيقي األصةلي اطاملن مع ال معها دائرا يصبح فإنه, املنضبط  املظان عةلى الشرعي احلكم يُبىن وحينما احلول، وحوالن

 بةلغ فقد مال كَ  كاةز  أد   : له يقال ولكن, غين فإنك الزكاة أد   : املال لصاحب يقال فال, احلقيقي املناط هو الغىن أن فرغم
 . عةليه احلول حال وقد, النصاب

 سبب عةلى بين إذا فاحلُكم. (79)" األسباب مع كاحل كم  حقيقته إىل يةلتفت مل مظنته اعتبت ما: "قدام  ابن قال ولذلك
 . حكمته عةلى ال سببه عةلى يكون إثباته يف فالتعويل, منضبط

واعده يف وق أدلته من استخةلصوه ما عةلى وبناء, األحكام ضبط إىل الشارع قصد من عةلموه ما عةلى بناء,  والعةلماء
 يؤدي قد عنه وهذا حميد ال واقع أمر واجملتهدين املفتني الفقهاء عةلموا ان ارتالف الدول  يف املعتمدة العام  الفتوى ضبط

 يف إلسالمي ا الدول جلأت هنا فمن ومعامالهتم الناس حقوق ميس وما العام  القضااي يف راص , والتنازع التضارب إىل

                                                           
 )77(  Ibid. 
 )78(  Almughni, 1/217-239. 
 )79(  ibid, 2/419. 
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 من عةليها تبيرت  وما لألحكام الالزم الضبط وحتقيق املشكةل  هذه لتجاوز متعددة حةلول اعتماد إىل العصور خمتةلف
 : منها, وعقوابت وواجبات حقوق

 . وفقه عةلى القضاة وأحكام الفتوى جتري معني مذهب اعتماد -

 . لإلفتاء اعي مج هيئ  إحداث ذلك ومثل واخلصوم  النزاع مواطن يف بفتاواه يةلتزم, لةلدول  رمسي مفت   اختاذ ومنها -

 بدأ وقد دول ال ومؤسسات احملاكم يف هبا يعمل اليت ابألحكام راص التقنني وهذا الشرعي  األحكام تقنني ومنها -
 . ذلك بعد اإلسالمي  الدول معظم يف به عمل مث, العثماني  اخلالف  أايم به العمل

 . اوضرورهت لصحتها شاهد وهو, والتحديد الضبط ملقصد وحتقيق تطبيق هي إمنا الصور هذه فكل       

, الرحم لشغ مقام الوطء وأقام, احلدث مقام النومَ  أقام كما,  الشيء نفس مقام الشيء مظن  يقيم الشرع: "الغزايل قال
 (80)..." املعاين هذه مظانر  األسباب هذه ألن, العقل نفس مقام والبةلوغَ 

 عالم ً  لكذ عةلى وُجعل, عام التكاليف وضع أن ترى أال, فظاهر الوضع ذلك عةلى الشريع  كون  أما: "الشاطيب وقال
  يطرد ال إذ عموم؛ال عةلى ال الغالب يف عنده يكون العقل ألن, التكةليف مناط هو الذي العقل لوجود مظن ٌ  وهو, البةلوغُ 

 وكذلكاالقرتان  البالغ أن إال, ابلغا كان  وإن ينقص ومن البةلوغ قبل عقةُله يَت مر  من لوجود, التمام عةلى كةليا  ينعكس وال
 يعتب فةلم ذلك معو , معها تفقد وقد بدوهنا توجد قد املشق  كانت  وإن, املشق  لعةل  ابلسفر والقصر الفطر الشارعُ  انط

ثةله. جمراها القاعدة أجرى بل, النوادر تةلك الشارع  أربار وإعمالُ  ,ابلبينات األحكام وتوجيهُ , ابلنصاب الغىن حد وم 
 .(81)..." الظني  والقياسات اآلحاد

 أن ال يوقع يف مآل أيظم منه 
 : ظيمتنيع قاعدتني الكةلي   األصل هذا هذا الضابط يعود اىل قاعدة الرتجيح بني املآالت املتعارض  ويتضمن

 ".  أدانمها تفويتب اخليين خي يرجح:" وهي, املتعارضة املصاحل بني والرتجيح ابملوازنة تتصل: منهما األول

 " أدانمها زامابلت الشرين شر ويدفع:" وهي, املتعارضة املفاسد بني والرتجيح ابملوازنة تتصل: والثانية
 وإقامتها بينها جلمعا ويتعذر بينها فيما املصاحل تتعارض عندما إليه حيتكم الذي العام املعيار عن األصل هذا ويكشف

 عةلى بناء بينها والرتجيح  املفاضةل عمةلي  إىل فيصار, مًعا مجيًعا دفعها ويتعذر, بينها فيما املفاسد تتعارض أو, مًعا مجيًعا
 . الدنيا وقعت وإن ةلياالع املفسدة وتدفع, الدنيا فاتت وإن العةليا املصةلح  فتقدم, املفسدة أو املصةلح  وأمهي  وعةلو   عظم

                                                           
 )80(  almustasfa, 1/178. 
 )81(  Almuwafaqat, 3/265-266. 
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 : مثالً  مضموهنا يف واتفقت ألفاظها يف ارتةلفت اليت القواعد من كبرية  مجةل  األصل هذا من األول الشق عن عبت ولقد

 . (82)" التعارض عند أدانمها عةلى املصةلحتني أعظم يقدم"  -1

 .(83)" أبمههما بدئ املصةلحتان تعارضت إذا" و -2

 . (84)" أمهها قدم مصاحل تعارضت إذا" و  -3

  .(85)" العظمى املصةلح  رجحت مصةلحتان تعارضت مىت" و  -4

 :مثل القوايد من جمموية تضمنته الذي الثاين الشق أيض ا ومثله
  (86)" ألعظمهما دفًعا املفسدتني أرف يتحمل"  -1

 (87)" أرفهما ابرتكاب أعظمهما ضررًا روعي مفسدتن تعارض إذا" و -2

 (88)" الش رين أهون خيتار" و  -3

 (89)" فعةله يتوجه مما أبهوهنما املفسدتني أعظم دفع"و  -4

 التعارض عند األررى ةلىع املصةلحتني إحدى فتغةليب تشريعه؛ يف الشارع عةليه مضى تشريعياا منهًجا القاعدة هذه وتعدر 
 , املختةلف  أحكامهاو  الشريع  موارد تتبع عند جةلي  ظاهرة جندها تشريعي  سن  هو, أمهي  واألعظم نفًعا األكثر عةلى بناء

 ال اليت حكامهأ من العديد يف احلكيم الشارع ارتطه تشريعي قانون هو, إحدامها وقعت وإن املفسدتني أعةلى ودفع
 يرجح دائ ًما ارعوالش: "القول إىل تيمي  اببن حدا ما وهذا, منها أقل مفسدة إبيقاع إال املفسدتني عظمى فيها تندفع

 . (90)" أدانمها ابلتزام الشرين شرَّ  ويدفع أدانمها؛ بتفويت ررياخلريين

                                                           
 )82( azzakhira, 5/231. 
 )83(  Umdat alqari' , 1/363, 9/43 . 
 )84(  Sahih muslim bi sharh alnawawi, 5/330, Fath albari', 9/123. 

 )85(  Maqasid alshari'a p.296. 
 )86( Yunzar qawa'id alahkam, 1/93, almanthur lil shakashi, 1L349, alashbah awl naza'ir lil siyooti, 
78, alqawa'id lil maqqari, 2/456, iedhah almasalik , 234-370, alashbah awl naza'ir liibn nujain , 
89,alqawa'id ibn rijab, 246. 
 )87(  yunzar majalat alahkam al'adliya, madda 28, alqawa'id ibn rijab, 246. 

 )88( Ibid, 28, ibid, 246.  
 )89(  altal almuthhab li ahkam almathhab , 4/460. 
 )90(  Majmoo' alfatawa, ibn taymiya , 23/182. 
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 املصاحل حتصيل عن خترج ال وجدهتا عباده بني وضعها اليت دينه شرائع أتمةلت وإذا: "القيم ابن قول أيضا هذا ومثل
 أو الص اخل املفاسد وتعطيل, أدانها فاتت وإن وأجةلها أمهها قد  م تزامحت وإن, اإلمكان حبسب الراجح  أو اخلالص 
 رائعش احلاكمني أحكم وضع هذا وعةلى, أدانها ابحتمال فساًدا أعظمها عطل تزامحت وإن, اإلمكان حبسب الراجح 

 له من فيها رتيبيس ال اجلمةل  وهذه,. إليهم وإحسانه بعباده ولطفه وحكمته عةلمه بكمال له شاهدة, عةليه دال  , دينه
 سنهاحملا شهوده كان  أعظم منها تضةلعه كان  وكةلما, حوضها صفو من وورد, ثديها من وارتضع الشريع  من ذوق

 . (91)" أكمل ومصاحلها

ًُ اتب هو, وفداحتها املفسدة عظم عةلى بناء أو, وأمهيتها املصةلح  عظم عةلى بناء الرتجيح فإن وعةليه  يف الشارع لسنن اُع
 .الناس عةلى وإنفاذها األحكام تشريع يف مطردة عادة استقرت اليت رطته عةلى ومضي  , تشريعه

 املطلب اخلامس: العالقة بني فقه الواقع وفقه االستشراف 
تعةلق أيضاً والتاكد من مقصده والشروع يف اجنازه، بل يإن األمر اثناء اعتبار املآل ال يتعةلق فقط مبعرف  احلكم الشرعي 

 ابستكمال ابعاد اررى ختص جوانب كثرية .

وبناًء عةلى هذا املعطى يصبح لزامًا عةلى اجملتهد القيام بدراس  دقيق  لةلظروف املكاني  والزماني  احمليط  ابلنازل ، وذلك 
بغي  ما سيؤول اليه تطبيق احلكم الشرعي عةليه أو بعبارة اررى: ان الشرط االساس الذي ينبغي أن حييط به اجملتهد 

ام  احمليط  والذي يقصد به غالبًا العةلم ابخلبة ابملالبسات الع فقه الواقع  هو قصد التمكن من اعتبار املآالت املتوقع
ابلواقع  اليت يراد تنزيل احلكم الشرعي عةليها، وبناء عةليه تبدو احلاج  اىل فقه الواقع ضروري ؛ ألن اعطاء الوقائع الطارئ  

  لكل روف احمليط  هبا ودراستها دراس  مستوعبواحلوادث املستحدث  احكامها املناسب  يتطةلب االحاط  الشامةل  ابلظ
 من احلاكم وال فيتامل يتمكن وال "جوانبها، هذا فضاًل عن الفهم الدقيق لةلحكم الشرعي املراد تنزيةله يقول ابن القيم:

 :الفهم من بنوعني إال ابحلق واحلكم الفتوى

 .عةلما به يطحي حىت والعالمات واألمارات ابلقرائن وقع ما حقيق  عةلم واستنباط فيه والفقه الواقع فهم: أحدمها

 مث الواقع، هذا يف ولهق لسان عةلى أو كتابه  يف به حكم الذي هللا حكم فهم وهو الواقع، يف الواجب فهم: الثاين والنوع
 مبعرف  توصلي من فالعامل أجرا؛ أو أجرين يعدم مل ذلك يف وسعه واستفرغ جهده بذل فمن اآلرر؛ عةلى أحدمها يطبق
 . (92)ورسوله هللا حكم معرف  إىل فيه والتفقه الواقع

ان الوعي بقيم  فقه الواقع واعتباره شرطاً لةلمتقني لةلتمكن من اعتبار املآل مرده ابالساس اىل تةلك العالق  الوطيدة اليت 
النوازل واألحداث الواقعي  و تربط الفقه ابلواقع املعيش واليت ال ميكن فصةلها نظرًا لةلتفاعل احلاصل بني النتاج الفقهي 

                                                           
 )91(  miftah dar alsa'ada ibn alqayyim, 2/22. 
 )92(  'iilam almuwaqi'in  1/69. 
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فاعتبار املآل أو معرف  ما هو متوقع ال أتيت اال من املعرف  الدقيق  واملستوعب  لفقه الواقع، وبيان ذلك ان اجملتهد اذا نظر 
ا من هاىل الواقع  ابعتبار دليةلها االصةلي واحاط مبالبساهتا املقرتن  هبا والطارئ  عةليها استطاع معرف  ما ميكن ان ينجم عن

 مآل اثناء اجراء احلكم الشرعي عةليها .

وهكذا ينبغي لكل جمتهد يروم اعتبار املآل اال يكون خمتةليًا ال يدري ما جيري يف واقعه وال يفقه الظروف واملالبسات 
وجزئياهتا  ااحمليط  به، بل عةليه تنزيل االحكام الشرعي  عةلى حماهلا ان يتعرف عةلى النوازل واالحداث والوقائع ويفهم ابعاده

ومالبساهتا املختةلف  حىت ال يقتصر عةلى ترديد االجتهادات السابق  اليت قد متنعه من تشوف العواقب واملآالت احملتمةل  
 العصور عن عالواق فيه تغري الذي عصران يف سيما وال منها البد ضرورة الواقع فقه يقول د يوسف القرضاوي: "ان

  يقرأ أن يةلزمه بل زير،غ عةلم من هبا ما عةلى وحدها القدمي  الكتب يقرأ أن الفقيه كفيي يعد ومل كبرياً،  تغرياً  السابق 
 وأييت نصاهبا يف األمور ضعي صحيحاً  تنزيالً  عةليه الشرع أحكام ينزل حىت املستبصر، وفقه الفقيه ببصرية الواقع كتاب
 .(93)"أبواهبا من البيوت

 املطلب السادس: أمهية فقه االستشراف ونتائجه
 دون طوراتهت ملواكب  الالزم  األسباب واختاذ وأحداثه مستجداته ملواجه  االستعداد وحسن املستقبل استشراف إن

 حاضرها يف األمم حتتاجه ما أهم من وإن املستقيم  والفطر السةليم  العقول ذوي شأن..  احلاضر مبتطةلبات االرالل
 أفرادها بني ذلك وقبل، مماأل من غريها وبني وبينها أفرادها، بني؛ وعالقاهتا أعماهلا تنظيم يف عةليها تعتمد ما ومستقبةلها
 وينظرون لسويا الطريق هلا ميهدون الذين األم  فقهاء عةلى تقع إمنا التنظيم هذا إعداد مسؤولي  أن خيفى وال، ورالقهم

 . الصحيح املنهج هلا

 زمان كل  يف مصاحلها ورعاي  البشري  إسعاد تكفل رالدة أبحكام والسن  ابلكتاب ممثةل  اإلسالم شريع  جاءت ولقد
 إىل يصل أن ميكن ال إذ العام  عن فضال العةلم طةلب  من كثري  مبتناول ليس األحكام هذه من كثريا  أن غري؛ ومكان
 كل  ويف زمان لك  يف يتوافرون ال قد العةلماء من الصنف هذا أن الطبيعي من أن ومبا، العةلماء من اجملتهدون إال معرفته
 كان  معها التعاملو  ملعاجلتها حاضرة فوري  أحكام إىل حيتاج ما املستجدة والنوازل واملسائل احلوادث من تقع وقد، مكان

-أيضا-لعام ا وتشجيع خلياالهتم العنان وإطالق أذهاهنم إلعمال واالجتهاد العةلم أهل من طائف  تنبي أن الضروري من
 حسن أجل من وقوعها قبل وافرتاضها والنوازل املسائل هذه مثل الستشراف..  بعد يقع مل فيما أسئةلتهم تقبل رالل من

 أاب هللا رحمو ؛ جاهزة أحكامها تكون بل فقهي فراغ مث  يكن مل وقعت إذا حىت أحكام من يناسبها مبا هلا االستعداد
  مع املشهورة صتهق يف(  منه واخلروج فيه الدرول عرفنا وقع ما فإذا نزوله، قبل لةلبالء نستعد إان: )قال حني حنيف 

                                                           
 )93(  Majalat almanar aljadid, add thalatha. 
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 الذي وهللا: الق الكوف   -هللا رمحه-قتادة درل ملا:" قال  -هللا رمحه-البغدادي اخلطيب حكى كما  -هللا رمحه-قتادة
 اخلطاب أاب اي: الفق -هللا رمحه-حنيف  أبو إليه فقام أجبته، إال واحلرام احلالل عن أحد اليوم يسألين ما هو إال إله ال
 يف تقول ما األول زوجها رجع مث فتزوجت، مات زوجها أن امرأته فظنت أعواما أهةله عن غاب رجل يف تقول ما

 نستعد إان ف حني أبو قال يقع؟ مل عما تسألين فةلم: قال ال، قال املسأل ؟ هذه أوقعت وحيك: قتادة فقال..  صداقها؟
  (94)منه" واخلروج فيه الدرول عرفنا وقع ما فإذا نزوله، قبل لةلبالء

 مضيع  وال افقهي ترفا ليس فهو وإنصاف وعةلم لب ذي كل  عةلى خيفى ال اذ مبكان األمهي  من االستشراف فقه إن
 : فوائده ومن البعض يعتقد كما  الدين يف تكةلفا وال ابلغيب رمجاً  وال لألوقات

 . اوقوعه قبل املستجدة واحلوادث والنوازل لةلمسائل األحكام وجتهيز املتوقع الفقهي الفراغ سد -

 .  الفقهي مةلكاهتم وتقوي  مداركهم وتوسيع تفكريهم وصقل أذهاهنم وشحن العةلم طةلب  تدريب -

 من أيديهم نيب توفريه مت ما رالل من عصرهم نوازل يف النظر عند الالحق  العصور جمتهدي عةلى األمر تيسري -
 االجتهاد حمل النازل  يناسب ما منها فيختارون اجلاهزة االستشرايف الفقه مسائل

 قةلوب عةلى طرخي مل ما االررتاعات من رةلقه عةلى هللا وفتح العظيم الشيء العةلوم من العصر هذا يف استجد وحيث
 جتاوز بل لسماءا يف اإلنسان وطار احلديد، وتكةلم البعيد وقرب، والكالم الصورة وسجةلت، الظالم أنري فقد؛ السابقني
 وأجرى، ملعاجلته قةلبه أعماق بةلغ حىت اإلنسان جوف يف وغاص بل احمليطات أعماق يف وغاص، اجلوي الغالف

 أيضا عةليه سيرتتبو  ترتب وغريه هذا كل  ..، األعضاء ونقل،، أمه بطن من اجلنني فاستخرج؛ العظيم  الطبي  العمةليات
 حاضرة وحةلول جاهزة أحكام إىل حتتاج ونوازل مسائل وأيضا

 كما  القادم  ياللألج ردم  املتوقع الفقهي الفراغ هذا لسد مبهمتهم القيام العصر هذا جمتهدي عةلى حيتم الذي األمر
 .أسالفنا ردمنا
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