
 

٦٥

 
 

***

م٢٤/١٠/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم                                  ٨/٣/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

بحث بالشرح والبیان قاعدة فقهیة ومقصدیة جلیلة، هي تغیر األحكـام بتغیـر المناطـات، هذا الیتناول
فیبـین أهمیتهــا، ویحـرر مــصطلحاتها تحریـرا علمیــا دقیقـا، ثــم یؤصـلها تأصــیال وافیـا مــن الكتـاب والــسنة مــن 

ــــ التــــشریع فــــي مراعــــاة الظــــروف ومناطــــات األحكــــام، ســــواء مــــا تعلــــق بالخــــصوصیات َننخــــالل بیــــان َس
جتماعیــة العامــة، أم بالخـــصوصیات الفردیــة، كمــا یبـــین البحــث أن اقتــضاء األدلـــة لألحكــام ینقــسم إلـــى اال

اقتضاء أصلي واقتضاء تبعي، وأن تحقیـق المنـاط ینقـسم إلـى تحقیـق عـام وتحقیـق خـاص، ویـسوق البحـث 
قریـــر هـــذه ومـــن بعـــدهم مـــن كبـــار األئمـــة والعلمـــاء علـــى تالـــصحابة : الـــشواهد العدیـــدة مـــن فقـــه الـــسلف

الحقیقــة الــشرعیة، كمــا یلفــت البحــث النظــر إلــى الفــرق بــین النــسخ وتبــدیل الــشریعة، وبــین المقــصود بتغیــر 
لى أن األحكام لیست كلها قابلة للتغیـر، ویخـتم البحـث ببیـان األثـر الفقهـي الكبیـر لهـذه القاعـدة  ٕ األحكام، وا

ة خالفیــة معاصــرة، هــي إثبــات أوائــل الخــالف والتــرجیح مــن خــالل نمــوذج تطبیقــي لمــسألكــاتعلــى معتر 
.الشهور القمریة بالحساب الفلكي المعاصر

Abstract
This research deals with the explanation and the statement base doctrinal great, is the

change provisions Climate Almnatat, shows the importance, and the terminology

liberation scientifically accurate, then shows us its origines from the Qur'aan and Sunnah

through the statement of Sunan legislation in regard to the circumstances and the

particular provisions, both on privacy general social, or privacy of individual, as research

shows that the requirement of evidence of the provisions is divided into required original

and the requirement of collateral, and to achieve assigned divided to achieve general and

special investigation, and market research evidence many of the salaf: Companions and

and scholars on the report of this fact legitimate, He also points out research to look at the

difference between versions, and switching law, and intended to change the provisions,

and that the provisions are not all subject to change, concludes research impact statement

doctrinal great for this rule to Maatarkat difference and weighting of the model applied to

the issue of controversial contemporary, is proof of the first lunar month modern

astronomical calculations.

:
:اهللا، وبعداهللا، والحمد هللا، والصالة والسالم على رسولبسم
أغالقا مرتجة، األذهانبین یدي القارئ الكریم، لعله یفتح على ، أضعه)المناطاتغیرتغیر األحكام بت(بحث فهذا

.حملة الشریعةینمع الخالف الفقهي الجاري بالتعاملفيشكالاإلبعضولو بتواضع في حل سهمویُ 
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  ٦٦

::
ــفكریــةســجاالتو فقهیــة، األحیــان عراكــات مــنرـكثیــفــيالمعاصــرةرعیةالــشّ احةالــسّ تــشهـد بالمخــالف، اتــضیق ذرًع
ـــعاستـــشناو ، همخالفـــقـــولرانكـستـــاإلـــىالمعتـــرضیـــسارعوكثیـــرا مـــا  یِّ ــا ُخ یقـــارع األدلَّـــة المخـــالفأنَّ المعتـــرضاذهـــلـلرأیـــه؛ ُكلَّمــ

.الشَّریعة بال هوادةالصَّریحة بفجاجة، ویهدم 
ـل فـي إنَّ  الـشَّرعیة الحكـم علـى آراء اآلخـرین الغفلـة عـن حقیقـة ابتنـاء األحكـام من جملة األغالیط الموِقعة في هـذا التعجُّ

مــن حیــث رســوُمها الــشَّكلیة والـــمظهریة ابتــةومــضامیُنها المــصلحیة، لكنَّهــا لیــست ثمعانیهــا نــواط ومتعلَّقــات ثابتــة مــن حیــث علــى أ
ـــصوص  ـــان وأنمــــاط المـــذكورة فـــي النُّ ـــدوه مـــن مـــسمَّیات األعی ِه ـــى ســـبیل مخاطبـــة مـــن عاصـــروا التنزیـــل بمــــا َع الـــشَّرعیة عل

د بهاتیــك األنمـــاط؛ ألّنهــا تخــضع لــسنَّة التغیُّــر الــذي یطــال ســائر شــعاب الكــون المعیــشة، ال علــى ســبیل القــصد إلــى التعبُّــ
والحیاة، وال یشكُّ عارفٌ بوضع الشَّریعة أنَّ الـشَّارع الحكـیم ال یـستحیي أالَّ یلفـت إلـى أشـكالٍ مهمـا اسـتعظمتها العیـون، إذا 

رَّت على مضامینها بالهدم واإلبطال، ومن َثمَّ فإنَّ مـساوقة هـذ هاتیـك ه اإلرادة الـشَّرعیة ُیحـتِّم علـى الفقیـه أن ینتجـع مـوارد َك
وَاهي،  ا في ترسیخ معنى صلوحیة الَم .الشَّریعة وقّیومیتها على الحیاةوُیشیح عن شكلیات األنواط التي لم تُقصد لذاتها، إسهاًم
مـنوذلـك ، األذهـانمـنغموضات كثیـرة و إشكاالتبإزاحةالكفیل هذا المعنى لیقررهذا المنطلق؛ جاء هذا البحث من

).ال ینكر تغیر األحكام بتغیر المناطات: (وهيالفقهیة والمقصدیة الجلیلة القواعدمن واحدةخالل 

 :.

:الجواب علیها في هذا البحث یمكن صوغها في السؤالین التالیینرادالتي یُ اإلشكالیة
وتغیر األحكام تبعا لتغیرها؟، ؟ وما حقیقة تغیرهااألحكاماطاتحقیقة منما-١
أثر ذلك على التعامل مع الخالف الفقهي؟وماالتأصیل الشرعي الذي یستند إلیه هذا التغیر؟ ما-٢

 :.

.وبیان مفاهیمها، )األحكامرتغی(، )تغیر المناطات(، )المناطات: (بمصطلحات البحثالتعریف-١
.المتبوعینألئمةوالتابعین واصحابةالفقهو ةلقاعدة تغیر األحكام بتغیر المناطات من الكتاب والسنالشرعي التأصیل- ٢
.على واحدة من القضایا الفقهیة المعاصرة على سبیل التمثیلالقاعدةأثر بیان-٣

 :.

:البحث على الخطوات المنهجیة التالیةیعتمد
تـالتي عنیالمراجعیة ضمنالمادة العلماستقراء.١

عــادة تركیبهــا علــى ببحــث هــذا الموضــوع مــن بعیــد ومــن قریــب، وتــصنیفها ٕ وفــق تقنیــات المــنهج الوصــفي تمهیــدا لتفكیكهــا وا
.الدراسةالنحو الذي یخدم أهداف 

: لـــثالثمـــن خـــالل طـــرق التحلیـــل ا، وتركیبهـــا ونقـــدها، العلمیـــةعلـــى المـــنهج التحلیلـــي فـــي تفكیـــك اإلشـــكاالتاالعتمـــاد.٢
.واالستنباط، والنقد، التفسیر

ــالمــنهج الحــواري مــن خــالل الطریقــة الوظیفیــةاعتمــاد.٣ واســتخدام طریقــة بــین القــضایا،ةالتــي تعنــى بالعالقــات التأثیریــة والتأثری
.المناقشة والترجیحأثناءالمقارنة 

 ::

منه،متفرقةهذا النحو، غیر أن هناك دراسات أشارت إلى معلومات بموضوع البحث علىنیتأقف على دراسات عُ لم
:أذكر منها
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بیــروت، مؤســسة ، مقارنــة فــي الفقــه اإلســالمي وأصــولهبحــوث:ضــمن كتابــه، اخــتالف الفقهــاء، أســبابالــدرینيفتحــي-١
).٢ط(٢٠٠٨الرسالة، 
.١١٩، ص١ب اختالف الفقهاء، جأحد أهم أسباباعتباره) تحقیق المناط(عندما تكلم عن عنصر وذلك
.هـمما یخدم هذا البحث في بعض أهداف، الفقهاءالختالفسبباتحقیقهوكیف یكون ، بیَّن المؤلف مفهوم المناطحیث

ال ینكــر (قاعــدة : ومــن تلــك القواعــد، تطبیقاتهــابعــضمــصادرها و وبیَّنــتالمهمــة، الفقهیــةالقواعــدشــرحت بعــض دراســات-٢
:الدراساتتلكومن، بموضوع البحثذات الصلة ) بتغیر الزمان والمكانتغیر األحكام 

.١٩٩٨دار القلم، دمشق، ، الفقهي العامّ المدخلأحمد، مصطفىالزرقا، - 
.٢٠٠١بیروت، مؤسسة الرِّسالة، ،في شرح القواعد الفقهیةالوجیزعبد الكریم، زیدان، - 
).٤ط(١٩٩٦بیروت، مؤّسسة الرِّسالة، ، الكلیةفي إیضاح قواعد الفقهالوجیزصدقي، محمدالبورنو، - 

ـعلم یكن وافیـًا فـي أغلـب األحیـان ا؛مختصرً اموجزً أسلوًباللقواعدشرحها فياعتمدتالدِّراساتوهذه المفـاهیمي الـذي بالتوّس
.ذلك أفدتُ منها بعض الشيءعانشغل هذا البحث بطلبه؛ م

).٢ط(١٩٨١النهضة العربیة، یروت، دارب، األحكامتعلیلمصطفى، شلبي، محمد-٣
أنّ المنــاط فــي أحــد معنییــه هــو العّلــة؛ فــإنّ تغّیــر األحكــام بتغّیــر المنــاط یقــوم ویقعــد علــى نظریــة تعلیــل األحكــام، بمــا

.ألجل هذا كان كتاب الشیخ شلبي من أهم المراجع التي أفدتُ منها في هذا البحث، حیث التأصیلخاصة من
 

 
 

ــر الزَّمــان والمكــان: (المعروفــةالقاعــدةأصــلهابهــذه الــصیغة القاعــدة ــر األحكــام بتغیُّ نــصَّ علیهــا وقــد ، )ال ُینكــر تغیُّ
.والعنایةوالبیان شرحعندهم بالحظیتأعالم أهل الشَّریعة، و 

وقع بسبب الجهـل بـه غَلـٌط عظـیٌم علـى الـشَّریعة، أوجـب ، هذا«: القیِّمأهمّیتها یقول ابن فعن
مـن الحــرج والمـشّقة وتكلیــف مــا ال سـبیل إلیــه مــا ُیعلـم أنَّ الــشَّریعة البـاهرة التــي فــي أعلـى رُتَــب المــصالح ال تـأتي بــه، فــإنَّ 

ــم ومــصا َك ,ومــصالُح كلُّهــا, ورحمــٌة كلُّهــا, وهــي عــدٌل كلُّهــا, بــاد فــي المعــاش والمعــادالعلحالــشَّریعة مبناهــا وأساســها علــى الِح
.)١(»...وحكمٌة كلُّها
ظ أّنها ارتبطت غالًبا لكنَّ  حتَّى لم تكد تطبیقاتُهـا تخـرج عـن هـذا الموضـوع، وتقتـرب منهـا ، والعادةالُعرف بقضایاالمالَح

رًفــا كالمـشروط شــرًطا، )٢(حكَّمــةمالعــادة : مثـلفـي هــذا الــسِّیاق قواعــُد جمَّــة  ، )٤(التعیــین بــالُعرف كــالتعیین بــالّنص، )٣(المعــروف ُع
ــاس  ــة یجــب العمــل بــهاســتعمال النَّ جَّ األیمــان تُبنــى علــى ، )٦(مطلــق الكــالم فیمــا بــین النَّــاس ینــصرف إلــى المتعــارف، )٥(ُح

.إلخ... )٧(العرف
ـا؛الخـــالف الفقهـــيمـــعفـــي التعامـــل نهجیـــةالقواعـــد المإحـــدىإْذ یـــسوقها بوصـــفها حـــثاوالب ـــل بانحـــسار تطبیقاتهــ علـــى ال یحِف

باتهــا یعتبــر المنــشأ األصــليألّنــهتفریعــات الُعــرف والعــادة؛  درك الفعلــي فــي تغّیــر األحكــام هــو تغّیــر موِج ومتعلَّقاتهــا التــي والـــُم
ـا كمـا یتبـیَّ  مـن مظـاهر نیإّال مظهـر العـادة لیـسا فـي الواقـع هـذا المبحـث بحـول اهللا، والعـرف و فـي غـضوننانبنت علیها أساًس

ــ ُ تغیُّــر المناطــات، وتغیُّ ــه لــم نَّمــااألعــراف والعوائــد إر ــشرع لتتــاســتدعى تغیُّــر الحكــم؛ ألّن بــه تــصرُّفات اإلنــسان مــن الّناحیــة ـقیَّدُی
هــا مــن حیــث المــصلحُة التــصرُّفات ونتائالخالیــة مــن أيِّ معنــى مقــصود فــي نفــسه، بــل لتنــضبط بــه مــضامین تلــك ّشكلیةالــ ُج
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كـان مقبـوًال مهمـا تغیَّـرت شـكلیاته، وكلَّمـا عـاكس المـصلحة شرعیة والمفسدُة الدِّینیة والدُّنیویة، فكلَّما أفضى التصرُّف إلى مصلحة 
ا  االشَّرعیة أو أفضى إلى نقیضها كان مردوًد .مهما تغیَّرت شكلیاته أیضً

رقــاقــال ــاس هــي اتّفقــت كلمــة«: األســتاذ الزَّ األحكــامالفقهــاء علــى أنَّ األحكــام التــي تتبــدَّل بتبــدُّل الزَّمــان وأخــالق الّن
رهـــا االجتهــاد بنـــاًء علــى القیـــاس، أو علــى دواعـــي ، ومـــصلحیةقیاســیةاالجتهادیــة مـــن  المــصلحة، وهـــي المقـــصودة أي التــي قرَّ

.)٨(»بالقاعدة آنفة الذِّكر
.)٩(»فقط لتغیُّر الُعرف، بل للمصالح المرسلةلیساألزمان حكام بتغیُّر إنَّ تغیُّر األ«: في موضع آخروقال
بتغیُّــر متعلَّقــه الــشَّرعي حتَّــى فــي صــورة فردیــة ال یلــزم أن تكــون ُعرًفــا أو الحكــمأن یتغیَّــر زنــاســلَّمنا بهــذا المنطــق؛ جوّ فــإن

رة، وسندلِّل على جمیع هذا بحول اهللا، وتغیُّر الم ).تغیُّر المناط: (تعلَّق الشَّرعي هو الذي ُیسمَّى أصولًیا بـعادًة متكرِّ
فإنَّ قصر األحكام القابلة للتغیُّر على تلـك المـستندة إلـى الُعـرف دون غیرهـا؛ مـسلٌك ُینابـذ الدِّقـة وتنابـذه، وال مَّ ثَ ومن

.وجه له في مطارح التفّقه
خـتالف لیس في اختالف الزَّمـان والمكـان تـأثیرٌ فـي ا«: الخفیف حیث قالعلّي لشَّیخُیفهم هذا القصر من كالم اقد

إنَّ األحكـام التـي تتغیَّـر «: كـالم األسـتاذ علـّي حیـدرومـن، )١٠(»في الُعرفاألحكام إّال من ناحیة أنَّ اختالفها یتبعه اختالف
وهــذا التغییــر فــي «: كتور عبــد الكــریم زیــدانقــول الــدّ ، ومــن)١١(»األحكــام المــستندة إلــى الُعــرف والعــادةهــيبتغیُّــر األزمــان 

.)١٢(»األحكام ال یتناول إّال األحكام المبنیة على الُعرف
ـــیة مــصطلح ، )تغیُّــر األحكــام بتغیــر المناطــات(: صــوغ القاعــدة بلفــظحــثاهــذا المنطلــق اختــار البمــن ًا بأعمِّ ، )المنــاط(اعتبــار

ــوهـو خ، العـرفوالعـادةوأولوّیته على مصطلحي  لـمــا فیـه مـن العـدول عـن اسـتعمال المجـاز ؛)الزّمـان والــمكان: (یـر مـن التعبیـر ب
نَّمـا همـا في إضافة التبدُّل إلى  ٕ ظرفـان یـستوعبان التغیُّـرات، وقـد وجـدتُ الزَّمان والمكان، إِذ الحقیقة أّنهمـا ثابتـان ال یتغیَّـران، وا

قاعـدة«: د الـدَّقیق، أعنـي مـا بحثـه اإلمـام العـزُّ بـن عبـد الـّسالم تحـت قولـهفي عبارة بعض األعالم ما ینمُّ عن هذا التحقیـق والُبعـ
.)١٣(»في اختالف أحكام التصرُّفات الختالف مصالحها

 
 

 ::

:تعریف المناط لغة: أوّالً 
لِّـق بـه،: ما نـیط بـه الـّشيء، أي:المناط ومنـه قـول ، المعـالیق: اطعّلقتـه، واألنـو : الحبـل بالوتـد، أنوطـه نوطـًا، أيُنْطـتُ : تقـولمـا ُع

:رقّاع بن قیس األسدي
ل أرض مسَّ يـتمائمتْ عليَّ ـبها ِنیطَ بـالد )١٤(جلدي تراُبهاوَأوّ

ا: ثانیاً  :تعریف المناط اصطالًح
ا على معنیین هماُیطلق :المناط اصطالًح

لَّـةاعلـم أّنـا نعنـي «: علـى هـذا اإلطـالق قـول اإلمـام الغزالـيویـدلّ : علَّة حكم شرعي في مسألة جزئیة معّینة-١ فـي بالِع
.)١٥(»أي ما أضاف الشَّرُع الحكَم إلیه، وناطه به، ونصبه عالمًة علیه، الحكممناطالّشرعیات 
لَّةناطمفي خاتمة في أنواع الّنظر واالجتهاد«: اآلمديوقول .)١٦(»الحكم، وهو الِع
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ا وعدواًنا منـاط القـصاص، واالقتیـات واالدِّخـار منـاط: أن ُیقالومثاله بـا اإلسكار مناط تحریم الخمر، والقتل عمًد تحـریم الرِّ
ّتة عند المالكیة .إلخ... في األصناف السِ

ّلــيعــدةمــضمون قا-٢ ــة أو أصــل ُك ــا «: فــي هـذا المعنــى قــول ابــن قدامــة) المنــاط(اســتعمال مــصطلح علــى ویـدلّ : )١٧(عامَّ أّم
لِّیـة متَّفــًقا علیهـا، أوالقاعـدةأن تكـون : هخالًفـا، ومعنـافـي جـوازه ال نعـرف : أوّلهما: تحقیق المناط فنوعان ا علیهـا، الُك منـصوصً

.)١٨(»وُیجتَهد في تحقیقها في الفرع
درَكــهاه أن یثبــت الحكــم ومعنــ«: اإلمــام الــشاطبي فــي تعریــف تحقیــق المنــاطوقـول لكــن یبقــى الّنظــر فــي ، الــشَّرعيبُم
.)١٩(»تعیین محلِّه

ــًة كلِّیــة، ومعلــومٌ  ا جزئیــة، وقــد تكــون قواعــَد وأصــوًال عاّم ســواًء كانــت أنَّ مــدارك األحكــام الــشَّرعیة قــد تكــون نــصوصً
).مناًطا(جمیع ذلك لفظیة أم معنویة، والّشاطبي لم یفرِّق، وسمَّى

ّلــي ُیطلـق المنـاط علــى مـضمون القاعـدة التـشریعیة أو الفقهیـة أو «: األسـتاذ الـّدریني بأصـرح عبـارةوقـال معنـى األصـل الُك
.)٢٠(»الذي رُبط به حكم كلٍّ منهما

َكَـبا) تغیُّر المناط(مفهوم : ثالثًا ُر :م
.أو انتفاؤه بعد أن كان متحقًِّقا فیهمناط الحكم في محلٍّ ما بعد أن كان منتفًیا فیه،تحّقق: بهُیقصد

ــا ، )٢١(ثبــوت علَّــة األصــل فــي الفــرع، أو مــضمون القاعــدة الكلِّیــة فــي جزئیهــا: هــو) تحقُّــق المنــاط(و ــَة مّم یــستتبع تعدی
.غیر تعدیةعكس ذلك، ویستتبع قصرَ الحكم على محّله األصلي من هو ) انتفاء المناط(الحكم إلى المحّل الجدید، و

واج، وال یخــش: تغیُّـــر المنـــاط مــن التحقُّـــق إلـــى االنتفــاءومثــال علـــى نفـــسه العنـــت ىأن یكـــون الرَّجـــل قــادرًا علـــى الـــزّ
ا غیـر قـادر  ًم عـَد واج علـى جهـة الّنـدب، فـإذا افتقـر وصـار ُم والوقوع في الحرام، فإنّ مثل هذا تحّقق فیـه منـاط التكلیـف بـالزّ

واج، فقــد انت ــدب، وتحّقــق فیــه منــاط جدیــد هــو منــاط علــى أبــسط أعبــاء الــزّ واج؛ لمــا فــى عنــه منــاط الّن رمــة والمنــع مــن الــزّ الُح
وجة .وفساد المعاشرةیفضي إلیه من ظلم الزّ

واج فـي المثـال الـّسابق، وفـي مثـال : المنـاط مـن االنتفـاء إلـى التحقُّـقوتغیُّر ا، ویـصیر قـادرًا علـى الـزّ ًم عـَد أن یكـون الرَّجـل ُم
ــاس رغــدُة عــیش، وســعة رزق، فــال ُیمنعــون مــن ادِّخــار لحــوم األضــاحي؛ ألنّ منــاط الّنهــي عــن االدِّخــار أن ی: آخــر كــون فــي الّن

َنك والفاقة، فإذا دّفت بهم داّفة، وصاروا في ضیق وحاجة؛ ُمنعوا من االّدخار  .مناط الّنهيلتحّققمنتف، وهو الضَّ

 ::

ــا ، وأعنــيأقــسامه الخمــسة المعروفــة إلــى قــسم آخــر تبعــًا لتغّیــر مناطــهمــن أحــد انتقالــه: المقــصود بتغّیــر الحكــم فهــووأّم
ــّسابقین؛ : بأقــسام الحكــم الــّشرعي ــدب، والكراهــة، واإلباحــة، ففــي المثــالین ال رمــة، والّن لهمــا مــن الوجــوب، والُح انتقــل الحكــم فــي أوّ

واج إلى استحباب رمته، الزّ رمتهاالدِّخار إلى إباحةفي ثانیهما انتقل من و ُح .ُح

 
 

 :،:

ــُبحات الفكــرلیــست ـــُثًال طّنانــة هامــت بهــا ُس َطرَبهالــّشریعة ُم ــضْ َطرَع الحیــاة وُم ــصْ َقَطــٍع عــن ُم ْن رفــًا ولیــست، اوالخیــال فــي ُم ُع
ــرى بأســباب الحــضارة والتمــدُّن، لكــنَّ الــشَّریعة قــانوٌن خالــٌد یــستهدف اإلصــالح البــشريَّ علــى كــرِّ  والُع

بالّنــاس الحـضارات، ومهمـا تبـدَّلت بهــم طرائـق العـیش وأسـالیب الحیــاة؛ إذ هـي قائمـٌة علـى االعتــراف رقَّـتالعـصور مهمـا تَ 
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عاب الكون بحقیقة كونیة ال  والحیاة واإلنسان، حّتى یوشـك أن یقـضي علـى أوجـه تتخلَّف، هي سّنة التغّیر الذي یطال سائر شِ
لِّیةالّشبه .من حركة الحیاة ُك

، إّنمـا «: العّالمة ابن خلدونقال ُلهـم ال تـدوم علـى وتیـرة واحـدة، ومنهـاج مـستقرّ أحـوال العـالم واألمـم، وعوائـُدهم وِنَح
على األّیام واألزمنة، وانتقال من حال إلى حال، وكما یكون ذلك في األشخاص واألوقات واألمصار، فكـذلك هو اختالفٌ 

.)٢٢(»واألزمنة والّدول، سّنة اهللا التي قد خلت في عبادهیقع في اآلفاق واألقطار 
ـــا علیهــا بالمحدودیـــة هـــذا المنطلــق؛ لـــم تكــن اهتمامـــات التــشریع اإلســـالمي عینیــة أو نمطیـــة أو جزئیــة محومــن كوًم

لة بغایاتهـا أكثـر أحكامـه اءتبـل جـ، )٢٣(والّظرفیة الزّمانیة والمكانیة، ولم یستهدف قـطُّ إیجـاَد أحكـام تجریدیـة مقطوعـة الـصِّ
لِّیـــة، غیـــرَ مـــضبوطة برســـوم شـــكلیة، بـــل بغاشـــیة مـــن  ـــة وأصـــول ُك لـــل والغایـــات المـــصالحفـــي ســـیاقات عامَّ والمقاصـــد والِع

.تشكَّلت منها المناطات الفعلیة لألحكامالجوهریة التي
ـرُ هـي األعمال«: اإلمام الشَّاطبيقال نَّمـا قُـصد بهـا أمـورٌ ُأَخ ٕ وهـي المـصالح معانیهـا، الشَّرعیة لیست مقصودة ألنفـسها، وا

.)٢٤(»التي ُشرعت ألجلها
أجناس تلـك األحكـام ألحـوال وأوصـاف وأفعـال مـن أحكامها كلِّها إثباتُ مقصد الشَّریعة من «: العالَّمة ابن عاشوروقال

االمعـانيباعتبـار مـا تـشتمل علیـه تلـك األحـوال واألوصـاف واألفعـال مـن التصرُّفات خاصِّها وعامِّهـا؛  ـا، المنتجـة صـالًح ونفًع
ــاك وریة غیــر األحكــام منــوط بأســماء األشــیاء أوأن تتــوهَّم أنَّ بعــض فإیَّ بأشــكالها الــصُّ

.)٢٥(»المستوفیة للمعاني الشَّرعیة، فتقع في أخطاء في الفقه
ـَتسف الشَّریعة في قسر العصورومن التالیة لزمن الرِّسالة على التعدیل مـن أوضـاعها لُتطـابق تفـصیالت ذلـك ثَمَّ لم تَْع

ـــلوحیَّة اأن«إذ لـــیس جـــدیرًا بحـــال ؛)٢٦(الـــزَّمن ـــة عةلـــشَّرییكـــون معنـــى صُ لـــون علـــى اتِّبـــاع أحـــوال أمَّ للبـــشر أنَّ النَّـــاس ُیحَم
ــة، مثــل أحــوال العــرب زمــان  التــشریع، وال علــى اتِّبــاع تفریعــاتِ األحكــام وجزئیــات األقــضیة الـــُمراعى فیهــا صــالٌح خــاصٌّ خاصَّ

، والعـصور، أو لـم یالبـین ظهـرانیهم، سـواًء الءم ذلـك أحـواَل بقیـة األمـم لمـن كـان التـشریع  ـلوحیَّتها مـشوبًة بحـرٍج ئـم، فتكـون صُ
.)٢٧(»ومخاِلفًة ما ال یستطیع النَّاس االنقطاع عنه

ــا، رغــم أنَّ النُّــصوص محــدودة یعةالمرونــة هــي التــي ســمحت ألهــل الــشَّر هــذه كًم أن یجزمــوا أنَّ لهــا فــي كــلِّ واقعــة ُح
.)٢٨(»الىـأنَّه ال تخلو واقعٌة عن حكم اهللا تعالرَّأي المبتوت المقطوع به عندنا«: إمام الحرمینقالمعدودة، 

بهـــا القـــدرة العجیبـــة علـــى إمـــداد الحیـــاة اإلنـــسانیة مهمـــا تطـــوَّرت لقـــد ملـــك التـــشریع اإلســـالمي«: األســـتاذ الـــدُّرینيوقـــال
.)٢٩(»من وقائعالظُّروف والحضارات بالحلول واألحكام لكلِّ ما یطرأ 

ت فیــه الــّدالئل، وتــضافرت علــى إنتاجــه الــّشواهد، حتّــىتَبــدَّت هــذه الواقعیــة وقــد ــَنن بأكملــه، تــضاّم لــم یــسع فــي َس
حابَة  :مجمعین مّتفقین مشدودًة أیادیهم بعضها ببعض، وبیان ذلك ما یأتيسلكوهوالعلماَء من بعُد إّال أن یالصّ

 ::

:راعاة الظَّرف العامّ م: أوّالً 
ــَدت ــب الــوحي للتنــزّلَب یــصة للعیــان مــذ تأّه ــى ذلــك هــذه الخصِّ ل مــرّة فــي عهــد الرِّســالة الخاتمــة، وتجّل علــى البــشر ألوّ

ة، الوضوح في مواضَع ومظاهرَ جنتهىبم ها فیما یأتيّم :ُنجمل أهّم
َطرع العرب قبل اإلسالكانت: التشریعي وتنجیم تنزیل الوحيالتدرّج.١ ـس، وتـصْ َم ـر مـن الظّـالم اَألْد تََك ْع فـي م تخبط فـي ُم

ـس، وقــد رضــیت مـن ُعبِّیــة َم مــا لــو ومـن دیــن اآلبــاء واألسـالف، ومــوروث العوائــد واألعـراف؛الجاهلیــة، )٣٠(داجیـة مــن الــضَّالل اَألحْ
ته لنُّـصول، فكـان مـن حكمـة الـّشریعة أّنهـا لـم أغمــاَد اوأطعمـت نیراَنهـا لقرعت لذلك الطُّبـول، وارتكبـت سـروج الخیـول، ملةً جُ ُنوزَِع
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ـلِّ الحقـائق ُتجابه ل فـي معاكـسة ُج هدفعـةً هذا الوضع المتوحِّ ــِد ذلـك اُدرَجـة، وقـد تبـدَّ ُدرَجـة)٣١(واحـدة، بـل ترقَّـت فـي إصـالح َنـآِئ
ـا، في أكثر من مظهر، أبرزُها أنَّ النَّبي  ا معیَّنـین، بـل لم ُیؤمر في بدء الـدَّعوة بإعالنهـا للّنـاس جمیًع خـصَّ بهـا أوًَّال أفـراًد

ـا ضـرب، األولـى)٣٢(أنـأةثّم أنذرها عشیرَته األقـربین، حتّـى جـاز النَّ  رَانـه، فغـدا ثـوب اإلسـالم داج، ولیلُـه سـاج، ثـمّ ولّم الحـقُّ ِبِج
ًءا، وبایعوهتُه، شوكبالّناس قویت ا ورِْد ـا یمنأن یمنعـوهعلـىوكثرت ُعصبته، وصاروا له َسَنًد عنـد، وأبنـاءهممنـه أنفـسهمعـونمّم
م، وناوََءهم على أن یظهر أمرُها أو یهِلك دونهرمىذاك  لًة بین أظهر العرب والَعَج .بالّدعوة مجْلِج

ــا ــم یتركَّــز بــداءًة إّال علــى اجتثــاث أصــول الــشِّرك، وتقــویم مــا انــتكس مــن حقــائق األلوهیــة، ومــا أّم محتــوى الرِّســالة؛ فل
ــا ثـاب الّنــاس ارتكـس مــن معـاني  وآبـوا؛ نــزل الحـالل والحــرام، وأخــذ العبودیــة وقیومیـة الــربِّ الواحـد علــى تــصاریف الكـون، فلّم

ــذِّرات الخبائـث،  َتَج ْقبة الـــمدنیة، عنــدما یقتلـع ُم ــا أحكـام التعــامالت فلــم تكتمـل إّال فــي الــِح ویــستأصل ُأمَّـات الرّذائــل شــیئًا فـشیئًا، أّم
.دولًة ذات رایةاإلسالمصار 

ثَـل العلـمیعزب عن وال مـن الخمـر أعنـي مـا كـان مـن أمـر التنفیـرج، مـضروب فـي شـأن التـدرُّ فـي هـذا الـسِّیاق أشـهر َم
رِّمت .)٣٣(مرًَّة بعد مرَّة حتَّى ُح

م روا، وال أن ال ُیحــشلیكــون أرقَّ لقلــوبهم، فاشــترطوا علــى النَّبــي فــأنزلهم المــسجدَ ؛وفــُد ثقیــف علــى رســول اهللا وقــِد
ـ إنَّ لكـم أن ال ُتحـشروا، وال ُتعــشروا، وال ُیـستعمل علـیكم غیــركم، : (وال ُیــستعمل علـیهم غیـرُهم، فقــال، )٣٤(ـبُّواُیعـشروا، وال ُیَج

.)٣٥()وال خیر في دین ال ركوع فیه
قنـــاع النَّـــمـــسلك التـــدرُّجأبلـــغ الدَّاللـــة علـــى انتهـــاج النَّبـــي وفیـــه ٕ ـــا لـــبعض ظـــروف فـــي تبلیـــغ الـــدَّعوة وا ًی قِّیتهـــا، رَعْ اس بَح

ین، وقـــد تفـــرَّس فـــیهم  دَّقونسیتـــص: (مـــا یـــردُّهم عـــن شـــرطهم إذا أســـلموا، فقبـــل مـــنهم بعـــضَ مـــا شـــرطوا وقـــالالمـــدعوِّ
.)٣٦()ویجاهدون إذا أسلموا

ع مـوارد األحـداثكما ــَتِج ، النُّـزولبأسـبابا ُیعـرف والمناسـبات، وارتبطـت كثیـرٌ مـن أحكامـه بمـكـان الـوحي فـي تنزُّلـه َیْن
ا لترقُّب المستجدَّات في  م نزوُله تبًع وعشرین سنة، ممَّا یدلُّك بوضوح أنَّه كان یستهدف إصالح الواقـع وتـسخیرَه ثالثوتَـَنجَّ

.ضوء الظروف القائمة فیهعلىألحكامه 
التــشریع یــسیر مــع إلــى أنَّ فیرشــدناالحــوادث؛ مجــيء األحكــام عنــد المناســبات وتجــدُّدوأمَّــا«: األســتاذ محمَّــد شــلبيقــال
نة مختومة بخـتم الـدَّوام وعـدم التغییـر، وهـذا ، المصالح الَّ لجاء مرَّة واحدة، أحكامه مدوَّ ٕ ا ال یتغـیَّر، وا ولیس كلُّ ما فیه الزًم

.)٣٧(»األحوال والظروف في أحكامهم وأقضیتهمیالحظواإرشاد من الشَّارع الحكیم لوُالة األمور أن 
المعتبـر أنَّ ظاهرة انتساخ األحكام واستبدال بعـضها بـبعض زمـنَ التـشریع أقطـع البیِّنـات علـى وشكَّلت: الّنسخظاهرة.٢

.في التشریع هو المصالح، وأنَّ تبدُّلها هو المناط الفعليُّ في تبدُّل األحكام
مــصلحة فــي الزَّمــان األوَّل دون الثــاني، ویكــون المــصالح قــد تختلــف بــاختالف الزّمــان، فیكــون المنــسوخ«: المــاورديقــال

ن تضادَّا ٕ ًنا في وقته، وا .)٣٨(»النَّاسخ مصلحة في الزَّمان الثاني دون األوَّل، فیكون كلُّ واحد منهما مصلحة في زمانه، وحَس
ـرف جـواز اخـتالف المـصلحة بـاختالف األ«:اآلمدي في سیاق إثبات النَّسخ على منكریـهوقال زمـان فـال یمتنـع أن إذا ُع

یفعـل یأمر اهللا تعالى المكلَّفَ بالفعل في زمان؛ لعلمه بمصلحته فیه، وینهاه عنه في زمن آخر؛ لعلمه بمـصلحته فیـه، كمـا 
مـصلحته عنـد دواء خاصّ فـي بعـض األزمنـة، وینهـاه عنـه فـي زمـن آخـر بـسبب اخـتالفستعمالالطبیب بالمریض؛ حیث یأمره با

مـا فـي زمـان، واللِّـین لـه والرِّفـق بـه فـي زمـان آخـر علـى حـسبیفعل الوالد بولده من التأدیـب لـه وضـربه اختالف مزاجه، وكما 
.)٣٩(»یتراءى له من المصلحة
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ــــا: االجتماعیــــةخــــصوصیاتالاعتبــــار.٣ ُطهــــا األحكــــاَم بالمــــصالح تَ وممَّ إلــــى ـَلّفـــــَتاُتهابــــرزت فیــــه واقعیــــة الــــشَّریعة وَنوْ
ـــات، واعتبا ـــائعهم، طبـــوزاترُهـــا بمـــألوفهم ومغـــر خـــصوصیات المجتمَع ن َك ٕ ذلـــك علـــى بعـــض الرُّســـوم الـــشَّكلیة بـــالنَّقض رَّ وا

.واإلهمال
ا فــي الجاهلیــة استقــصرت فــي ؛تجدیــَد بنــاء الكعبــة كمــا كانــت علیــه زمــنَ إبــراهیم تــرك النَّبــي لقــد-  إذ إنَّ قریــًش

ــا لهـــا إعــادة بنائهــا لقلَّـــة مــا كـــان عنــدها مـــن المــال، فكـــان األصــل أن تر  ل األمـــر، تعظیًم جــع إلـــى مــا ُبنیـــت علیــه أوَّ
جالًال، غیر أنَّ  ٕ فـي ذلـك؛ إذ إنَّ هـدم الكعبـة وبناءهـا مـن عهد الُقرَشیین باإلسالم حالت دون رغبـة النَّبـي حداثةوا

ُعه العواطــف، ومــن شــأن ذلــك أن ُیضعــضع ثقــة جدیــد  ــشِ تَـْب ُعه النُّفــوس، وَتْس تَـْفــضِ ألحــداث فــي دیــنهم المــؤمنین اأمــرٌ قــد َتْس
.)٤٠(الجدید

نین فقط بین الُقرشیین، تألیفًا لقلوبهم، ولم ُیعط األنصارَ وتقاضاه-  َلهـم المسوُِّغ ذاُته أن یقسم غنائم ُح َك منها شـیئًا، بـل وَ
رتهم في اإلسالم، رتهم في اإلیمانإلى سبق َبْذ ْذ .)٤١(ورسوخ َج

ـص فیهـا عنـدما تمكَّنـت من زیارة القبور؛ حیث كانت تفضي إلى الشِّرك،ومنع-  وُتهدِّد بانتقاض ُعرى التوحیـد، ثـمَّ رخَّ
.)٤٢(العقیدة من القلوب

ـــمَّ -  ـــه وهـــي ُترضـــع، فـــذكر أنَّ بعـــض األقـــوام یفعلونـــه وال یـــضرُّ وَه ـــل امرأَت ـــة فـــي الرَّضـــاع، أي أن یـــأتي الرَُّج یَل أن ُیحـــرِّم الِغ
.)٤٣(أبناءهم، فامتنع عن ذلك

.)٤٤(اء وضرب الدُّفوف في أعراسهم؛ ألنَّهم قوٌم یعجبهم اللَّْهوُینكر على األنصار الغنولم- 
ص. ٤ ـدلكمـا: والمـستثنیاتالرَُّخ ْع ـل عنـه وال َم زَْح بـل فتحـت أبواًبـا عریـضة ، لـم تجمـد الـشَّریعة فـي أحكامهـا علـى نْظـم واحـد ال َم

صمن الرُّ  .رات والحاجات والظُّروف الطَّارئاتالطَّرائق في كیفیات التعامل مع الضَّرو عوالمستثنیات، وسنَّتْ أبدَخ
كـلَّ قاعـدة لعباده السَّعي في تحصیل مـصالَح عاجلـٍة وآجلـة، تجمـع ِاعلم أنَّ اهللا شرع «: اإلمام العزّ بن عبد السَّالمقال

لٌَّة واحدة شـرع لهـم الـسَّعي فـي لك وكـذ, المـصالحاستثنى منها ما في مالبسته مشقَّة شدیدة، أو مفسدة تربو علـى تلـك ثمَّ , منها ِع
لَّــٌة واحــدة ــدَّارین أو فــي أحــدهما، تجمــع كــلَّ قاعــدة منهــا ِع اســتثنى منهــا مــا فــي اجتنابــه مــشقَّة شــدیدة، أو ثــمَّ , درء مفاســَد فــي ال

وذلــك جــار فــي العبــادات والمعاوضــات وســائر ... وكــلُّ ذلــك رحمــة بعبــاده ونظــر لهــم ورفــق, مــصلحة تربــو علــى تلــك المفاســد
.)٤٥(»فاتالتصرُّ 

فـــاف والعمـــائم والعـــصائب لقـــد ـــصَت فـــي مـــسح الِخ ـــیمُّم، ورخَّ ر باســـتعماله فـــي الت ـــشَّریعة لفاقـــد المـــاء والمتـــضرِّ ـــصت ال رخَّ
ـــین الظُّهـــرین  ـــصت فـــي الجمـــع ب ـًعا، ورخَّ ا أو مـــضطِج ــًا أن یـــصلِّي قاعـــًد ـــصَّالة قائمــ ـــى ال ـــدر عل ـــصَت لمـــن ال یق والجبـــائر، ورخَّ

ـشاءین عنـد الــس ـصَت للمــسافر والِع ــشاء، ورخَّ ـشاء إذا حـضر الَع ، وفـي تــأخیر الِع فر والمطـر، وفـي اإلبــراد بـالظُّهر عنـد شــدَّة الحـرّ
ـصَت للمعـضوب یام فـي الفطـر علـى أن یقـضي أو یفـدي، ورخَّ ُینـاب عنـه فــي أن)٤٦(والحامـل والمرضـع ومـن ال یقـدر علـى الـصِّ

َعفة والنِّــساء أن یـ دفعوا مــن مزدلفــة قبــل الفجــر، وللرُّعــاة وأهـل الــسِّقایة مــن آل العبَّــاس فــي تــرك الحـجِّ علــى مــذهب بعــضهم، وللــضَّ
ــل فــي االنــصراف إلــى بلــده أن یرمــي فــي یــومین ال فــي ثالثــ ، ةالبیــات بمنــى، وللمتــأذِّي مــن رأســه أن یفــدي وال یحلــق، وللمتعجِّ

ـ صَت ألولـي الـضَّرر فـي تـرك الجهـاد، وللمكـرَه فـي ورخَّصت للمضطرِّ في المخمصة أن یأكل المیتة ویدفع الُغصَّة بـالخمر، ورخَّ
كَّة فــي لــبس الحریــر، واســتثنى النَّبــي  ــصَت لــصاحب الـــَح اإلذخــر مــن تحــریم نبــات الحــرم؛ لحــاجتهم الــتلفُّظ بكلمــة الكفــر، ورخَّ

والغــررَ الیـسیر مـن أصــل تحـریم الغــرر، إلیـه، والـسََّلَم واإلجــارَة مـن تحـریم بیــع المعـدوم، والعرایـا مــن النَّهـي عـن المزابنــة ألنَّهـا رِبـا،
ســنبله، يكمــا فــي بیــع الغائــب المستقــصى األوصــاف، وبیــع الجــوز فــي قــشره، واللَّــبن فــي ضــرعه، والمــسك فــي فأرتــه، والقمــح فــ

ـ نفـاَذ الوصِّ ٕ یة مـن والقرضَ من أصل اشتراط القبض والحلول في التعامالت، وحقَّ الشُّفعة من أصل حریَّة التـصرُّف فـي الملـك، وا
.)٤٧(إلخ... امتناع التصرُّف فیما ال یملك
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ص والمـــستثنیات محكومـــٌة وال قائمـــٌة علـــى أصـــل اجـــتالب ، فـــي الظُّـــروف والمناطـــاتالتغیُّـــربرعـــي شـــكَّ أنَّ هـــذه الـــرَُّخ
ظریـة بـسبب طــروء كلَّمـا قعـدت عـن تحـصیل ذلــك األحكـاُم األصـلیة، والقواعـد العامَّـة النّ المـصالح ودرء المفاسـد والمـضرَّات، 

.العوارض
ــدُّرینيیقــول ــان تطبیقهــا علــى بعــض عجــزت القاعــدة النَّظریــةإذا«: األســتاذ ال ــة عــن تحقیــق العــدل والمــصلحة إبَّ العامَّ

المرجـوِّ مـن أصـل جزئیاتها لظروف مالبسة؛ بحیث أضحى تطبیُق حكمها یفضي إلى النَّقیض مـن مقـصودها، أو الغـرض 
بتحقیـق العـدل والمـصلحة؛ إذ علیهـا أصـٌل آخـر هـو أجـدر قلیطبَّـالجزئیـةتُـستثنى تلـك تـائج ضـرریة راجحـة؛تشریعها، أو إلـى ن

.)٤٨(»)ال ضرر وال ضرار(

:اقتضاء األدلَّة لألحكام إلى أصلي وتبعيتقسیم
الــــمحتفَّة بالوقــــائع علمـــاُء الـــشَّریعة هـــذا التفریـــق بـــین حـــاالت طـــروء العـــوارض، وتغیُّـــر الظُّـــروف والقـــرائنویكـــرِّس

، وحــاالت البقــاء علــى األصــل مــن خــالل تقــسیم اقتــضاء األدلَّــة لألحكــام إلــى قــسمین ــاّل َح اقتــضاء أصــلي، واقتــضاء : والَم
.تبعي

االقتـضاء:أحـدهما: األدلَّـة لألحكـام بالنِّـسبة إلـى محالِّــها علـى وجهـیناقتـضاء«: الـشَّاطبيبیان معنـى ذلـك یقـول اإلمـام وفي
ا عـن التوابـع واإلضـافات، كـالحكم : األصلي قبل طروء العوارض ید والبیـع واإلجـارة وهو الواقع على المحلِّ مجرًَّد بإباحـة الـصَّ
ــنِّ النِّكــاح ونــدب الــصََّدقات وهــو الواقــع علــى المحــلِّ مــع اعتبــار :التبعــياالقتــضاء: غیــرِ الزَّكــاة ومــا أشــبه ذلــك، والثــانيوَس

قـصد كالحكم بإباحة النِّكـاح لمـن ال َأرَب لـه فـي النِّـساء، ووجوبـه علـى مـن خـشي العنـت، وكراهیـة الـصَّید لمـن الّتوابع واإلضافات،
ـه األصـلي القتـران  فیه اللَّهو، وكراهیة الصَّالة لمن حضره الطَّعام، أو لمن یدافعه األخبثـان، وبالجملـة كـلُّ مـا اختلـف حكُم

.)٤٩(»أمر خارجي

:الخاصّ مراعاة الظَّرف: ثانیاً 
مناطـات األحكـام فـي تقلُّبـات أحـوال األمـم والمجتمعـات، لراعت تبدُّ بأنَّ الشَّریعةلیقینما فیه مقَنٌع من اناتجمَّع لدیإذا

ة كلِّ إنهاف ْیصَ وَ ته، وفي بعض ما مرَّ معلم ُتغفل ذلك حتَّى في ُخ َد دَّعىنـافرد على ِح ــُم ا علـى هـذا ال لكنَّـا، مـا یـصلح شـاهًد
لى وَأو  ر، هي في هذا السِّیاق َأجْ :لىُنحیل على مثاالت ُأَخ

ُیسأل السُّؤاَل الواحد، رسول اهللا كان: دة باختالف األشخاصـفي المسألة الواحنَّبيات الـاختالف إجاب/ ١
: فأجاب تارة بقولهأّنه ُسئل عن أفضل األعمال،: أحوال السَّائلین، ومن ذلكفیجیب عنه إجابات شتَّى، تختلف باختالف 

.)٥٠()حجٌّ مبرور: (ثمَّ ماذا؟ قال: ، قیل)الجهاد في سبیل اهللا: (ثمَّ ماذا؟ قال: ، قیل)إیمان باهللا ورسوله(
الة على وقتها: (بقولهوتارةً  ؟ قال]: السَّائل[، قال )الصَّ ؟ قال: ، قال)ثمَّ ِبرُّ الوالدین: (ُثمَّ أّي الجهاد في سبیل : (ثمَّ أّي

ـْعبٍ مـن الـشِّعاب یعبـد ربَّـه، ویـدع الّنـاس مـن شـرِّهرجٌل جاهد : (بقوله، وتارةً )٥١()هللا ، وتـارةً )٥٢()بنفسه وماله، ورجـٌل فـي شِ
وم، فإّنـه : (بقولـه ل لـهعلیـك بالـصَّ ـْد ، )٥٤()ُتطعـم الطَّعـام، وتَقـرأ الـسَّالم علـى مـن عرفـتَ ومـن لـم تعــرف: (بقولـه، وتـارة)٥٣()ال َع
ــئل : صــدوق اللِّــسان نعرفــه، فمــا مخمــوم القلــب؟ قــال: ، قــالوا)كــلُّ مخمــوم القلــب صــدوق اللِّــسان: (لنَّــاس فقــال مــرَّةً اخیــر عــن وُس

ـــلَّ وال حـــسد( ، )٥٦()مـــن ســـلم المـــسلمون مـــن لـــسانه ویـــده: (ُأخـــرى، وقـــال)٥٥()هـــو التقـــي النَّقـــي، ال إثـــم فیـــه وال بغـــي وال ِغ
ــــ)ال تغــــضب: (رجــــٌل فقــــال لــــهواستوصــــاه قــــل آمنــــت بــــاهللا : (غیــــره فقــــال، وأوصــــى)٥٧()ال تغــــضب: (قــــالرَارًا، ، فــــردَّد ِم

.)٥٨()استقمف
ـه كـلَّ كان یجیب واالختالف؛ دلَّ هذا التنوُّع على أنَّ النَّبي كانت الشَّریعة معصومًة من التناقض ولمَّا وُیرشـد ویوجِّ

.فرد إلى ما هو أصلح لدینه
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ط، جمیُعهـا یـُدلُّ علـى أنَّ التفـضیل لـیس ... «:ده نحـوًا مـن هـذه األمثلـةاإلمام الشَّاطبي بعد إیـراقال إلـى أشـیاء مـن هـذا الـنََّم
.)٥٩(»بأنَّ القصد إنَّما هو بالنِّسبة إلى الوقت، أو إلى حال الّسائلاهرًابمطلق، وُیشعر إشعارًا ظ

:يـعلى هذا الباوالشَّواهد: اختالف األحكام باختالف أحوال المكلَّفین/ ٢
یام، فرخَّص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخَّص له شیخ، والذي النَّبَي سأل-  رجٌل عن المباشرة حال الصِّ

والمداعبــة إلـى المواقعــة، بخــالف التقبیــُل أنَّ الــشَّیَخ أملــُك َألرَبـه؛ إذ ال ُیخــشى علیــه أن یـستدرجهووجــه ذلـك ، )٦٠(نهـاه شــاب
، فإّنه  .ُیخشى علیه ذلكالشابّ

ًقا مــن قلبــه إالَّ : (أنَّــهمعــاَذ بــنَ جبــل الّنبــي وأخبــر-  ــْد ا رســول اهللا صِ ــًد مــا مــن أحــد یــشهد أن ال إلــه إال اهللا، وأنَّ محمَّ
بهــا معــاٌذ عنــد موتــه روأخبــ،)إذن یتَّكلــوا: (وقــالُأخبــر بــه النَّــاس فیستبــشروا؟ فمنعــه أفــال : ، فقــال معــاذ)حرَّمــه اهللا علــى الّنــار

.)٦١(اتَأثُّمً 
ا وبــارك لــه: (بكثــرة المــال فقــاللخادمــه أنــس بــن مالــك ودعــا-  ــن أكثــر : ، قــال أنــس)اللَُّهــمَّ ارزقــه مــاًال وولــًد فــإّني لِم

هُلمُّـوا إلـى ربِّكـم، مـا قـلَّ وكفـى خیـرٌ أیُّها النَّـاس : (لكنَّه حثَّ غیره على االستقالل من الدُّنیا، فقال، )٦٢(األنصار ماالً 
.)٦٣()ممَّا كُثر وألهى

، فقـال فـي األولـىوحضَّ -  طِ فیهـا أعظـم الحـضّ ـْس ، )أنـا وكافـل الیتـیم فـي الجنَّـة هكـذا: (على كفالة األیتام، وعلى اإلمارة والِق
لِّــه: (وفــي الثانیــة، )٦٤(وقــال بإصــبعیه الــسبَّابة والوســطى لُّهــم اهللا فــي ظِ المقــسطون : (وقــال، )٦٥(...)اإلمــام العــادل: ســبعة ُیظِ

من  وكلتــا یدیــه یمــین، الــذین یعــدلون فــي حكمهــم وأهلــیهم ومــا ، عنــد اهللا یــوم القیامــة علــى منــابر مــن نــور عــن یمــین الــرَّحْ
ُلوا ا، أو یتأمَّر حتَّى على مجرَّد رجلـین فقـاللكنَّه نهى أبا ذرّ ، )٦٦()وَ ، إّنـي: (أن یكفل یتیًم نِّـي یـا أبـا ذرّ ٕ أراك ضـعیًفا، وا

لَّـَینَّ ماَل یتیمرَنَّ ُأحبُّ لك ما ُأحبُّ لنفسي، ال تََأمَ  .)٦٧()على اثنین، وال تَـوَ
ــصــریحٌ واضــحٌ االســتدالل عنــد كــلِّ واحــد مــن هــذه األدلَّــة وجــهأننحــسبو هــذا،  فِّ ــيٌ ـوَ ــرام اتماًم بإنتــاج المطلــوب الــذي ُی

حال المكلَّف وظروفه، ثمَّ إصـدار الحكـم الـشَّرعي بنـاًء علـى تلـك الحـال بمـا یـضمن تحقُّـق الغایـة إلىالشارعالتفات: وهوتقریره، 
.والمصلحة من تشریعه

:تحقیق المناط إلى عامٌّ وخاصّ تقسیم
َلــص العلمــاء إلــى تقــسیم تحقیــق المنــاط إلــى قــسمینوباســتقراء ها؛ َخ ُثل وأشــباِه ، قــال اإلمــ: هــذه الـــُم ، وخــاصّ ام عــاّم

.)٦٨(»خاصٌّ من ذلك العامّ قیقوتح... تحقیق عامّ : تحقیق المناط على قسمین«: الشَّاطبي
:ذلك ما یأتيوبیان

ا: ومعنــى التجریــد،والعمــومبالتجریــدأنَّ الحكــم الــشَّرعي یتَّــسم معــروفٌ  عــن تحقُّقــه أنَّــه یقــع فــي الــذِّهن متعلِّقــًا بُمدركــه مجــرًَّد
لــم تنــزل األحكــام - تحقیــق المنــاط: یقــصد- لــو ُفــرض ارتفــاع هــذا االجتهــاد «: رجي، كمــا یقــول اإلمــام الــشَّاطبيفــي الواقــع الخــا

.)٦٩(»الشَّرعیة على أفعال المكلَّفین إالَّ في الذِّهن
.)٧٠(ءفألنَّه ال یتعلَّق بشخص دون شخص أو حال دون حال، بل یشمل جمیع المكلَّفین على حدٍّ سوا: العموموأمَّا
بغـضِّ الّنظـر نظر المجتهـد فـي واقعـة بـین یدیـه فوجـدها فإذا

ـمِّي هـذا الّنظـر ة أو اسـتثنائیة؛ ُس ووجـه ذلـك فـي حـدیث األعرابـي الـذي ، تحقیـق المنـاط العـامّ : عمَّا ُیالبسها من ظروف خاصَّ
ـا لینطبـق علیـه حكـم وجـوب : - مـثالً - فـي نهـار رمـضانواقع أهلـه  رمـَة الـّشهر؛ محـلٌّ صـالٌح تماًم ـدًا منتهكـًا ُح ـه متعمِّ ماَع أنَّ ِج

ووجهـه فـي ، المناط الخـاصّ تحقیق: والعوارضَ الجدیدة؛ ُسمِّي هذا الّنظریتناسب المجرَّد، بل تحوجه للبحث عن حكم آخر
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رَّ علــى إعناتــه مــا الحظــه النَّبــي : المثــال الــسَّابق مــن عجــز األعرابــي عــن التكفیــر بــأيِّ نــوع مــن أنــواع المكفِّــرات، فلــم ُیــصِ
لزامه بالكفَّارة مهما كلَّفه األمر، بل عدل بالحكم إل ٕ د، فتصدََّق علیه بعرق التَّمر على أن یتـصدَّق بـه علـى غیـره، نظر جدیىوا

ــاس، فلــو تــصدَّق  ــن فــي المدینــة مــن النَّ ــه أفقــرُ َم فیكــون ذلــك كفَّــارًة لــه، فــإذا بــه یلحــظ عارضــًا آخــر، وهــو أنَّ األعرابــي وأهَل
ا عــن فتــواه، وانتهــى بــه النَّظــر إلــى أن یأخــذ األعرابــي بعــرق التَّمــر فعلــى مــن هــو أحــسن منــه حــاًال، فعــدل النَّبــي  مجــدًَّد

یَّاهم ٕ .األعرابي التمر ألهله فَیْطَعمه وا
ٌ الخاصِّ المناطفتحقیقوعلى الجملة «: اإلمام الشَّاطبيقال مـن الـدَّالئل في كـلِّ مكلَّـف بالنِّـسبة إلـى مـا وقـع علیـه نظر
لقیهـا هـذا المجتهـد علـى ذلـك المكلَّـف ، ومداخل الهوى، والحظـوظ العاجلـة، حتـَّىبحیث یتعرَّف منه مداخل الشَّیطان؛التكلیفیة ُی

ز مـن تلــك  النَّظــر وهــوغیــر المنحــتم بوجـه آخــر، المــداخل، هـذا بالنِّــسبة إلــى التكلیـف المنحــتم وغیــره، ویخـتصُّ مقیَّـدة بقیــود التحــرُّ
وشـخص دون شـخص؛ إذ النُّفـوس لیـست فـي َقبـول حـال، فیما یـصلح بكـلِّ مكلَّـف فـي نفـسه بحـسب وقـت دون وقـت، وحـال دون 

.)٧١(»الخاصَّة على وزان واحداألعمال
العاقبـة سداد الـرَّأي وسـالمةرجوحاكٌم وال مجتهد ذو َلـَبابة یشكَّ أنَّ هذا النَّوع من االجتهاد ال یستغني عنه فقیٌه والوال
.عند اهللا

الواقــع فهـم: أحـدهما: المفتـي وال الحــاكم مـن الفتـوى والحكـم بـالحقِّ إالَّ بنــوعین مـن الفهـموال یـتمكَّن «: ابـن القـیِّمقـال
ـا، والفقه فیه ـل بمعر ... واستنباط علم حقیقة ما وقع بـالقرائن واألمـارات والعالمـات حتـَّى یحـیط بـه علًم فـةفالعـالم مـن یتوصَّ

.)٧٢(»الواقع والتفقُّه فیه إلى معرفة حكم اهللا ورسوله
ًا، فقـال واعتبره ًا كثیـر ْقَبـَسة الحكمـة التـي مـن ُأوتیهـا فقـد ُأوتـي خیـر رحمـه - اإلمام الشَّاطبي ثمـرًة مـن ثمـرات التقـوى، وجـذوًة مـن َم

ـلْ اهللا یَ تَُّقـواتَ نْ إِ : وهـو فـي الحقیقـة ناشـٌئ عـن نتیجـة التقـوى المـذكورة فـي قولـه تعـالى«: - اهللا َع ـمْ لَ جْ َقانـافُ ُك ُیعبَّـر، وقـد]لاألنفـا: ٢٩[رْ
ــةَ الحِ ؤِْتيُیــ: تعــالىقولــهإلیهــابالحكمــة، ویــشیرعنــه َم ــْك ــنْ َم ــنْ وَ َشاء، َی ــةَ الحِ ؤْتَ ُیــَم َم ــيأُ َقــدْ فَ ْك ًاخَ وِت ــر ًاكَ ْی ... ]البقــرة: ٢٦٩[ِثیــر

زقالــذيهــوالخــاصِّ التحقیــقهــذافــصاحب ًارُ حمُّلهــا للتكــالیف، وصــبرها ومرامیهــا، وتفــاوت إدراكهــا، وقــوَّة تالنُّفــوسبــهیعــرفنــور
یحمـــل علـــى كـــلِّ نفـــس مـــن أحكـــام فهـــوعلـــى حمـــل أعبائهـــا أو ضـــعفها، ویعـــرف التفاتهـــا إلـــى الحظـــوظ العاجلـــة أو عـــدم التفاتهـــا، 

.)٧٣(»المقصود الشَّرعي في تلقِّي التكالیفوالنُّصوص ما یلیق بها، بناًء على أنَّ ذلك ه
حابة والعلماء على سلوك هذا النَّهجأنذا أختم هذا التأصیل بذكر إوها .جماع الصَّ

 ::

.مناطات األحكام وتجدید االجتهاد ُكلَّما تجدَّدت وتغیَّرتهذا المنهج في رعي أصحاب النَّبي ثورِ لقد
د شلبيقال كان أصحاب رسول اهللا«: األستاذ محّم
ناألمر وما یحیط به من ظروف، ومـا یحـفُّ بـه مـن مـصالح ومفاسـد، ویـشرعون لـه الحكـم المناسـب، ینظرون إلى ٕ خـالف وا

ـا مـنهم عـن شـریعة اهللا أو مخالفـة لرسـول اهللا، ، ما كان في عهد رسـول اهللا ، هـو سـرُّ التـشریع الـذي فهمـوهبـلولـیس هـذا إعراضً
هم بجواز مثل  ْلُم .)٧٤(»مجمعینورین، وبعد المشاروة هذا لما أقدموا علیه متشاولوال ِع

ُ ُنقل إلینـا مـن مـنهجهم فـي الفتـوى واالجتهـاد وما علـى ذلـك، ولـو كـان األمـر مقتـصرًا علـى الـشَّاهد والـشَّاهدین بیِّنـةٍ خیـر
ه األمــر زمــنَ بحــرٌ مـن الوقــائع التــي جــدَّدوا فیهــا الفتـوى حتَّــى لــو خــالف ذلــك مـا كــان علیــوالخمـسة والعــشرة؛ لــُسقناها، ولكنَّــه 

.الّنبي 
نَّاع، وجعلـــوا الدِّیــة علـــى أهـــل الـــدِّیوان، وقجمعـــوا القـــرآن، وأوقعـــوا طـــالق الــثالث ثالثـــًا، لقــد الجماعـــة تلـــواوضـــمَّنوا الـــصُ

ى التـراویح، ضـوالَّ اإلبـل، ومنعـوا النِّـساء الخـروَج إلـى المـساجد، وجمعـوا النَّـاس علـوالتقطـوا بالواحد، وزادوا في حدِّ شرب الخمـر، 
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ـراق، وزادوا األذان علـى األسـواق یـوم الجمعـة إلــخ، وجمیـع ذلـك لـم یكـن زمــن ... ومنعـوا التـزوُّج بالكتابیـات، وتركـوا قـسمة ســواد الِع
.الّنبي 

ا فقالوا بجواز التسعیر مع نهي النَّبـيثُمَّ  وج لزوجـه، عنـه، وردُّوا شـهادَة الوالـد لولـده، سلك التابعون هذا المسلك أیضً والـزَّ
مـع تــصریح )٧٥(واألخ ألخیـه، مـع تجـویز مـن قـبلهم لـذلك، ولـم یقبـل بعـضهم توبـة المحـارب مطلقـا سـواًء ُأخـذ بعـد القـدرة أو قبلهـا

ا كبیرًا«: وفي ذلك یقول عروة، )٧٦(اآلیة بالَقبول قبل القدرة .)٧٧(»لو ُقبل ذلك منهم اجترؤا علیه وكان فساًد
.)٧٨(»إنَّ النَّاس قد أحدثوا فأحدثت«: ، فقال»ما الذي أحدثت في القضاء؟«: القاضيریحشوُسئل
.)٧٩(»بقدر ما أحدثوا من الفجورُتحدث للنَّاس أقضیة«: عمر بن عبد العزیزوقال
د فیه ولم ُیرد «: القرافيقال .)٨٠(»ابـله االجتهاد الختالف األسبنتقلی- أي في الحكم- نسخ حكم، بل المجتِه

.األئمَّة من بعُد فنزعوا في ذلك عن قوس واحدة، وخالفوا الصَّحابة والتابعین في بعض اجتهاداتهموجاء
ـة فـي خمـسة مواضـع، وخـالفوا عمـر فـي «: ابن حـزمقال وْا فـي الــموطَّأ خاصَّ أصـحاب مالـك خـالفوا أبـا بكـر ممَّـا روَ

وْا في المو  ةنحو ثالثین قضیة ممَّا روَ .)٨١(»طَّأ خاصَّ
ا لمَّا اختلفبل .األزمنةتخالف تالمیذ األئمَّة أئمَّتهم أیضً
ـرف أهلـه، ولحـدوث ضـرورة، أو فـساد أهـل زَّمـانكثیرٌ من األحكام تختلـف بـاختالف ال«: العالَّمة ابن عابدینقال لتغیُّـر ُع

م منــه المــشقَّة والــضَّرر بالنَّــاس، ولخــالف قواعــد الــشَّریعة المبنیــة علــى الزَّمــان؛ بحیــث لــو بقــي الحكــم علــى مــا كــان علیــه أوَّال للــز 
ترى مشایَخ المذهب خالفوا ما نصَّ علیـه المجتهـد فـي مواضـع كثیـرة بناهـا علـى ولهذا... التخفیف والتیسیر ودفع الضَّرر والفساد

هم بأنَّه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أ؛ما كان في زمنه ْلِم ا من قواعد مذهبهِلِع .)٨٢(»خًذ
اإلمام ابن أبي زید القیرواني المالكي كلًبا للحراسة حین سـقط حـائُط داره، وكـان یخـاف علـى نفـسه مـن الـشِّیعة، فقیـل واتَّخذ

ا ضارًیا«: نهى عن اتِّخاذ الكالب؟ فقال- رحمه اهللا- كیف تـتَّخذه ومالك : له .)٨٣(»لو أدرك مالك زماننا التَّخذ أسًد
الك ولـم یجمـدوا علـى ، بمتعلَّقاتهـا الحقیقیـة، أعنـي المقـصدیة والمـصلحیةعلى نوط األحكامأجمعوااألمر أنَّ األئمَّة وِم

ــة ومنقــوالت الُكتُــب، بــل اعتبــروا المتــردِّد علــى ذلــك خابًطــا فــي عمایــة، نــاهًال مــ ًال عــن آراء األئمَّ نظــاهر المرویَّــات، فــضْ
ین الضَّاللة وال ِع .)٨٤(غوایة، عاثرًا عثرًة ال لَعا لهاَم

ــِقْطه، وال تجمــد علــى المــسطور فــي الكتــب طــول عمــرك«: القرافــيقــال ــرف اعتَـِبـــرْه، ومهمــا ســقط َأْس ... فمهمــا تجــدَّد فــي الُع
ا  .)٨٥(»نـالدِّین، وجهٌل بمقاصد علماء المسلمین والسَّلف الماضیفي ضاللٌ والجمود على المنقوالت أبًد

ـــرفهم وعوائـــدهم وأزمنـــتهم وأمكنـــتهم ومـــن أفتـــى النَّـــاس بمجـــرَّد المنقـــول «: القـــیِّمابـــنوقـــال فـــي الُكُتـــب علـــى اخـــتالف ُع
لَّ ضَلَّ وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد  .)٨٦(»وَأضَ

نَّما التشریع للواقع بظر «: الدُّرینيوقال ٕ .)٨٧(»وفه ومالبساتهالتشریع اإلسالمي ال یعمل في فراغ نظري أو منطقي، وا
 

 
 

 

 ::

لغـاٌء لـه ، )٨٨(وتبدیلها فـي شـيءاألحكام بتغیُّر مناطاتها لیس من نسخ الشَّریعةتغیُّر ٕ كـم وا خ رفـٌع للُح لِّیـة بحیـث فالنَّـْس بالُك
د إلى العمل به مطلقًا، ولیس ذلـك مـن حـقِّ أحـد غیـر البـاريال ی لـل مـا نحـن ، أمَّـاسوغ الَعوْ رَان مـع الِع دركـه الـدَّوَ بـصدده فُم
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٧٧

ا ا وعدًم فإنَّ فهَم نْفس الشَّرع یوجب ذلك، وال یمتنع العمل بالحكم علـى صـورته األصـلیة ، والمتعلَّقات الفعلیة لألحكام وجوًد
َل األمـــر، ومــن أجــل هــذا منـــع العلمــاُء اعتبــارَ اجتهـــادات الــصَّحابة إذا رجــعقبــل التغیُّــر  التــي تقاضـــتها مناُطـــه كمــا كــان أوَّ

ــرعت زمــن النُّبــوّة، فاجتهــادهم ظــروفٌ لــم تكــن زمــنَ النَّبــي  ا لألحكــام األولــى التــي ُش ًخ فــي إیقــاع الطَّــالق الــثالث - مــثالً - نــْس
واج بالكتابیــات، وتو  ــا، وفــي منــع الــزَّ ــساء مــن المــساجد، ال ینــسخ إیقــاع الطَّــالق الــثالث ثالًث قیــف ســهم المؤلَّفــة قلــوبهم، ومنــع النِّ

عطــاَء المؤلَّفــة قلــوبهم، وجــواز ذهــاب النِّــساء إلــى المــساجد، بــل هــذه أحكــاٌم خالــدٌة ُیعمــل بهــا  ٕ واج بالكتابیــات، وا باحــة الــزَّ ٕ واحــدًة، وا
ابة  َح .جتهاد فیها من جدیدلالُكلَّما انتفت العوارضُ التي دفعت الصَّ

ا ومــا شــرعه النَّبــي «: شــیخ اإلســالم ابــن تیمیــةقــال لًَّقــاشــرًْع َع ا عنــد وجــود الــسََّبب، ُم بــسبب إنَّمــا یكــون مــشروًع
ّنة،  وي عـن ؛النَّـاس ظـنَّ أنَّ هـذا نـسخوبعـضكإعطاء المؤلَّفة قلـوبهم، فإنَّـه ثابـتٌ بالكتـاب والـُس هللا انَّ عمـر أنَّـه ذكـر ألمـا رُ

فـي زمنـه عـن إعطـاء المؤلَّفـة اسـتغنىولكـنَّ عمـر، الظـنُّ غلـطوهـذاومـن شـاء فلیكفـر، أغنى عن التألُّف، فمـن شـاء فلیـؤمن،
ـــدم فـــي بعـــض، لنـــسخهالقلـــوبهم، فتـــرك ذلـــك لعـــدم الحاجـــة إلیـــه،  ـــه ُع األوقـــات ابـــن الـــسبیل والغـــارم ونحـــو كمـــا لـــو ُفـــرض أنَّ

.)٨٩(»ذلك
جزئیـــة سیاســـةٌ والمقـــصود أنَّ هـــذا وأمثاَلـــه «: المـــأثورة عـــن الـــسَّلفمعلِّقـــًا علـــى نحـــوٍ مـــن هـــذه االجتهـــاداتابـــن القـــیِّم وقـــال

.)٩٠(»فظنَّها من ظنَّها شرائُع عامَّة الزمة لُألّمة إلى یوم القیامة، المصلحة، تختلف باختالف األزمنةبحسب
 

 : :

ومــن ثــمَّ ، )٩١(ذو وجــوه فــي المعــاني كمــا تبــیَّن فــي غیــر هــذا الموضــعیخفــى أنَّ القــرآن الكــریم فــي نظمــه البلیــغ المعجــزال
عمال الرَّأي في الترجیح بینها، بمـا ُیناسـب مـصالح النَّـاس فـي كـلِّ زمـن ٕ إذ إنَّ ؛)٩٢(تعیَّن على المجتهدین استقصاء تلك الوجوه، وا

ــدِّ  ــن الفهــیم، لكــنَّ الــشَّارع الحكــیم مــصالح الخلــق فــي ال ــدُّنیا هــي األنــواط الفعلیــة لألحكــام، كمــا ال یــُشكُّ الفطِ بعــض اســتبعدین وال

ـه المعهـوَد فـي التعریـف باألحكـامیطرقه الرَّیـب، وال یحتمـل فـي الفهـم إالَّ وج ا، مخالفـًا ههنـا منهَج بـذلك قاصـداً ، )٩٣(هًـا واحـًد
د  بحیـث ال یفتـرض العقـل تبدَُّلــها إّال ؛علـى آساسـها أصـول النِّظـام الـشَّرعي العـامّ أن یجعل منها مرسى للثوابت، وقاعدة تتوّح

الِح فـسادًا، والحـقِّ بـ، إذا استجاز انقالب العدل ُظلماً  لَّقـت الـّشریعة أبوابـه ، )٩٤(والصَّ وهـذا مـا َغ
ـــتُّها تحــریم الرِّبــا والغــرر والتبــرُّج والزِّنــا والخمــر والمیتــة والــسَّرقة فــي مثــل  ــل ُیفهــم َب والقتــل والظُّلــم، هــذه األحكــام، وعلــى هــذا المحَم

واج والّطــال ها وتحلیُلهــا البیــع والقــرض والــرَّهن واإلجــارة والــزّ جــاب، وتحدیــُد یام والحــّج والِح الة والزّكــاة والــصِّ یجابهــا الــصّ ٕ ق، وا
.إلخ... والتعامالتالحدود والعقوبات، وحسُمها مظنَّات النِّزاع في المواریثاألنصبة والمقادیر، وسنُّها 

وال اجتهــاد ألزمنــة، وال األمكنــة،ال بحــسب ا، عــن حالــٍة واحــدة هــو علیهــاال یتغیَّــر نــوعٌ : األحكــام نوعــان«: ابــن القــیِّمقــال
والحـدود المقــدَّرة بالـشَّرع علـى الجــرائم، ونحـو ذلـك، فهــذا ال یتطـرَّق إلیـه تغییــر األئمَّـة، كوجـوب الواجبـات، وتحــریم المحرَّمـات،

ضـــع علیـــه،  ـــا وحـــاالً مـــا یتغیَّـــر بحـــسب اقتـــضاء المـــصلحة : الثـــانيوالّنـــوعوال اجتهـــاد یخـــالف مـــا وُ ـــا ومكاًن كمقـــادیر ، لـــه زماًن
.)٩٥(»التعزیرات وأجناسها وصفاتها، فإنّ الّشارع ُینوِّع فیها بحسب المصلحة

للعـرب زمـن الّنبـوة، وقـد تغّیـرت اآلن مـصلحتها؛ فمهـزوٌم مهـزوزُ الثِّقـة زعم أنَّ هذه التشریعات الثابتـة إّنمـا صـلحت فمن
أنَّ الّشریعة جـاءت بإصـالح الواقـع، ال بالرُّضـوخ وجواُبهلمجاراة، ُیرید المحاكاة واین، المسلمفي دینه، مذهوٌل بتخانیث غیر 

.لسیاسة األمر الواقع بَعالَّته وهناته
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:أوائل الّشهور القمریة بالحساب الفلكي المعاصرإثبات
 ُ .وتحقیق مناط الحكم، )٩٦(الحكممناط تخریج:ور على نقطتینیدالمسألةهذهالخالف في مثار

تولُّــدعلَّــق الــشَّارع وجــوب الــصَّوم علــى هــل: تتــسع صــفحات هــذا البحــث لمناقــشة النــزاع الــذي فــي تخــریج المنــاط، أيوال
ؤیةأو على ثبوت ، الهالل مع إمكان رؤیته ؤیة؟البصریة ذاتها، ال على التولُّد مع إمكان الر الرُّ

وم إذا تیقنَّا تولُّد الهالل بحیث ُتمكن رؤیُته، ولـو لـم : بینهماوالفرق أنَّ اعتبار التولُّد مناًطا للحكم یستتبع وجوبَ الصّ
ؤیـة البـصریة  ؤیة فعًال، سواًء كـان ذلـك لغـمٍّ، أم الحتمـال التقـصیر فـي الرَّصـد والتحـرِّي، أمَّـا إذا اعتبرنـا الرُّ تحصل هذه الرُّ

وم ال یجب إالَّ بثبوتها فعًال، فإن لم تثبت فال صوم حتَّى لو تیقَّنا تولُّد الهاللهي .المناط؛ فإنَّ الصَّ
ؤیــة فعــالً الحكــم بالتولُّــد بحیــث تمكــن نــوطرجحیــوالبحــثُ  ال ینفــسح عدیــدة، وأدلــة ، العتبــاراتالرؤیــة، ال بحــصول الرُّ

بأمیـة األمـة وقتئـذ، وكونهـا البـصریـةتعلیـل االعتمـاد علـى الرؤیـة مـن)٩٧(النصوصعلیه بعض تما دلّ هاالمجال لذكرها، أهمّ 
.ال تحسن القراءة والكتابة

ـة ُأمِّیـٌة ال تكتـب «: العالَّمة أحمد شاكرقال علَّـًال بعلَّـة منـصوصة، وهـي أنَّ اُألّم ها جـاء ُم ؤیـة وحـَد األمر باعتمـاد الرُّ
لَّة تدور مع الم اوال تحسب، والِع ا وعدًم .)٩٨(»علول وجوًد

الهــالل مــع إمكــان رؤیتــه، ال حــصول الرؤیــة البــصریة تولــدهــو المعتبــرمنــاطوهــو أن الالتخــریج، هــذا مــنانطلقنــا فــإذا
یجعل هذه المـسألة تخـضع فـي حكمهـا ماهذا العصر فيالتغیُّر مننحققه عندماالمناط هذاعلى طرأأنه قد نجدذاتها، 

.لقاعدة هذا البحث كما سیتبینالشرعي الصحیح
ال؟أمالفلكيالحساب بوسیلةالمناطهذاقیتحقهل: الذي یطرحفالسؤال
بعـــض الرَّافـــضین إلثبـــات الـــشَّهر بالحـــساب عارضـــة طویلـــة مـــن مقـــاالت علمـــاء المـــذاهب األربعـــة فـــي ذّم یـــسوق

ــه االعتمــاد علــى الحــساب إلــى حــدِّ تبــدیع مــن فعلــه، متــرنِّحین ط التَّْی ــرْ ــصادف محــل البإجمــاعالتــدقیق العلمــي وعــدملَف ُی
ـعالمعاصـر لـیس هـو التنجـیم المجلكـيالفالحـسابإن ى، إذالدعو  شـكًال وال مـضموًنا، ال، علـى اطِّراحـه فـي بنـاء األحكـامَم
:یجدها واقعة على أحد أمرینللحسابفإلنكارات السلتتـبِّعوالم

ل ــذي بمعنــى: األوّ ــة المــستقبلالتنجــیم ال ــاسٍ علمیــة، أو مقــاییسَ وهــذا: الكهانــة وادِّعــاء معرف تجریبیــة ال یقــوم علــى آَس
َتَطــرِّدة، بــل هـو ضــربٌ مـن التخمــین والكهانـة، ال ینبنــي علــى أّیـة دراســة لألسـباب والمــسبِّبات، فهـو ال یرقــى إلـى الظــنّ فــضًال ُم

.عن القطع
فــالحكم بــه حكــٌم ، الیــدرك فــي حــقِّ آحــاد األشـخاص حـض، لــیس أحكــام النُّجــوم تخمــیٌن م«: الغزالــيقـال

.)٩٩(»إّنه جهل، ال من حیث إّنه علمبجهل، فیكون ذمُّه على هذا من حیث 
ومـنهم مـن قـال «: عنـد الفقهـاء نـصوصٌ عـّدة، فمـثًال یقـول الّسرخـسيعلى اقتران مفهوم الحساب بمعنى الكهانـة ویدّلك

ع  بمـا یقـول فقـد كفـر أو عرَّاًفـا فـصدَّقهكاهًنـامـن أتـى : (قـالبعید، فإنّ الّنبي االشتباه، وهذا إلى قول أهل الحساب عند ُیرَج
.)١٠١(»)١٠٠()بما ُأنزل على محمَّد 

مـذهبٌ باطــل، فقـد نهـت الــشَّریعة عـن الخـوض فــي -أي األخـذ بالحـساب-وهــو: قــال ابـن بزیـزة«: ابـن حجـرویقـول
.)١٠٢(»حدس وتخمین لیس فیها قطع، وال ظنٌّ غالبألّنهاجوم؛ علم النُّ 
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أنَّ بعض مبادئ علـم الفلـك والحـساب كانـت موجـودة منـذ القـدیم، فـالعلوم تتـراكم وال معروفٌ : علم الحساب الظّني: الثاني
مَّ وعلمتولد مرّة واحدة كما ال یخفى،  َذ ةكما ذكر غیر واحد؛فیه لذاتهةالفلك من حیث هو ال َم .من األئّم

ـا: قال صاحب الهدایة في كتابه مختارات الّنوازل«: العّالمة ابن عابدینقال حـسن غیـر نفـسهعلـم النُّجـوم فهـو فـيوأّم
ــه: حــسابي: إذ هــو قــسمان؛مــذموم ّن ٕ ــسَْبانٍ : وقــد نطــق بــه الكتــاب، قــال تعــالى، حــقّ وا ُح ــرُ ِب سُ وَاْلَقَم : أي]الــرحمن: ٥[الــشَّْم

جــائزٌ كاســتدالل وهــو, بــسیر الّنجــوم وحركــة األفــالك علــى الحــوادث بقــضاء اهللا تعــالى وقــدره: اســتدالليسبان، و ســیرهما بحــ
.)١٠٣(»ولو لم یعتقد بقضاء اهللا تعالى أو ادَّعى علم الغیب بنفسه یكفر, الّطبیب بالّنبض على الصِّحة والمرض

ذهــب بــل... بهــذا المعنــىمالفقهــاء فــي جــواز ممارســة التنجــیبــین خــالفوال«: فــي الموســوعة الفقهیــة الكویتیــةوجــاء
.)١٠٤(»جمهورهم إلى أنَّ ذلك فرض كفایة

ا ها عن قاصرةً كانت الطرائق الحسابیة القدیمة ولّم نفـر الفقهـاء مـن التعویـل علیهـا فـي ؛القطعمرتبةمن حیثُ نتائُج
.الظنّ إثبات مواقیت العبادة المبنیة أصًال على الیقین ال على 

ّنمـا لنــا أن ننظـر فـي علــم الحـساب مــا یكـون عیانــا أو كالعیـان، «: البـدر العینــي نقـًال عــن ابـن بّطــالقـال ٕ ــاوا ــض وأمَّ مـا غُم
.)١٠٥(»حّتى ال ُیدرك إّال بالظنون وبكشف الهیئات الغائبة عن األبصار فقد ُنهینا عنه وعن تكلُّفه

فـي دراسـاتها والدقَّـةالقطـعالفلـك المعاصـر قـد بلغـت مـن مـستویات علومإنذمَّه، فأيَّ حسابٍ قصد الفقهاءُ عرفنافإذا
ا، امبلغً  ْطَعن فیه لغامز، وال العظیًم .فیه للتشكیك أو اإلنكارمجالَم

.هالتبدُّل الطَّارئ على حقیقة الحساب الفلكي یجعلهوهذا
والمــراد بالحــساب هنــا حــساب النُّجــوم وتــسییرها، ولــم «: مــا جعــل األســتاذ شــاكر یتعقَّــب قــول الحــافظ ابــن حجــروهــذا

ؤیـة؛ لرفـع الحـرج عـنهم فـي معانـاة حـساب  وم وغیـره بالرُّ ا إّال الّنزر الیسیر، فعلَّـق الحكـم بالـصَّ یكونوا یعرفون من ذلك أیضً
ّ التسییر،  وم، ولو حدث بعدهم من یعرف ذلكالحكم في الواستمر .)١٠٦(»...صَّ

ؤیة ال بالحساب التفسیر صوابٌ في أنّ هذا«: -رحمه اهللا-فقال خطـٌأ فـي أّنـه والتأویـل، - زمن الخطـاب: أي- العبرة بالرُّ
وماستمرّ (لو حدث من یعرف ذلك  ؤیـة جـاء معلّـًال بعلّـة منـصوصة،؛)الحكم في الـصّ ـة ألنّ األمـر باعتمـاد الرّ وهـي أنّ األّم

ــة عــن ُأّمیتهــا وصــارت تكتــب وتحــسب، ُأمِّیــة ال تكتــب وال تحــسب،  ا، فــإذا خرجــت األّم ا وعــدًم ــة تــدور مــع المعلــول وجــوًد ّل والِع
تهمصــارت فــي : أعنــي ــاس عــاّم ــن یعــرف هــذه العلــوم، وأمكــن الّن ــتمجموعهــا مّم أن یــصلوا إلــى الیقــین والقطــع فــي هموخاصّ

ل الـّشهر، وأمكـن ؤیـة أو أقـوى، إذا صـار هـذا شـأنهم فـي جمـاعتهم وزالـت علّـة حساب أوّ أن یثقـوا بهـذا الحـساب ثقـتهم بالرّ
ؤیـة إال بعــد أن األمیـة؛ وجـب أن یرجعـوا إلــى الیقـین الثابـت وأن یأخـذوا  فــي إثبـات األهلّـة بالحـساب وحــده، وأّال یرجعـوا إلـى الرُّ

حیحة الثابتــــة عــــن أهــــل كـــان نــــاسٌ فــــي بادیــــة أویستعـــصي علــــیهم العلــــم بــــه، كمــــا إذا  قریــــة ال تــــصل إلـــیهم األخبــــار الــــصّ
.)١٠٧(»الحساب

:
:البحثنتائجأهموفیها

ا على معنیین هماُیطلق-١ :المناط اصطالًح
.حكم شرعي في مسألة جزئیة معّینةعلَّة- 
.قاعدة عامَّة أو أصل ُكّليمضمون- 

.متحقًِّقا فیهاؤه بعد أن كانـأو انتف، بعد أن كان منتفًیا فیهماحلٍّ مناط الحكم في متحّقق: بتغیر المناطالمقصود-٢
ة،ـالوجوب، والحرمة، والندب، والكراه(من أحد أقسامه الخمسة المعروفة الحكمانتقال: بتغیر األحكاموالمقصود-٣
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.قسم آخر تبعًا لتغّیر مناطهإلى) واإلباحة
سـنة التغیـر : الكونیـة التـي ال تتغیـر، وهـيقـةالـشریعة بالحقیاعتـرافعلىغیر مناطاتها هذا التغیر في األحكام تبعا لتیستند- ٤

ثابتـٍة مـن حیـث معانیهـا متعلَّقـاتعلـىالـّشرعیة األحكـامتنـنبالذي یطال سـائر مظـاهر الكـون والحیـاة واإلنـسان، ومـن ثـم ا
ها  . الخاضعة لسنة التغیرأشكالهاو الجوهریة، ومضامیُنها المصلحیة؛ لكّنها لیست ثابتة من حیث رسوُم

أو خاصــة، كانــتأیــضا إلــى ســنن تــشریعي كامــل ســلكه الــشارع فــي مراعــاة ظــروف المكلفــین وخــصوصیاتهم عامــة ویــستند-٥
.ومختلف مظاهر دوران األحكام مع المصالحمن خالل التدرج، والنسخ، والرخص، والمستثنیات، 

ال یــسوغ بحیــثفالنــسخ رفــع للحكــم بالكلیــة ، ولــیس تبــدیال لهــا، نــسخا للــشریعةلــیساألحكــام بتغیــر المناطــات تغیــر-٦
أمــا تغیـر األحكــام بتغیــر المناطـات فهــو دوران مــع ، ولــیس ذلـك مــن حـق أحــد غیــر الـشارع ، العـود إلــى العمـل بــه

إذا بحیث نرجع إلى العمل بالحكم على صورته األصـلیة قبـل التغیـر، العلل والمتعلقات الفعلیة لألحكام وجودا وعدما
.رجع مناطه كما كان أول األمر

علیــه عمــل الــصحابة جــرىعلــى الّنــصوص؛ بــل هــو مــنهج افتیاًتــاالتغّیــر فــي األحكــام؛ لــیس تغــوًُّال علــى الــّشریعة، وال هــذا- ٧
.ذلك شواهد كثیرة ذكرها البحثعلىوالتابعین واألئمة المتبوعین بغیر خالف من حیث النظریة، ودل 

ال یطرقـــه عیة قابلـــة للتغّیـــر؛ بـــل لقـــد كـــّل األحكـــام الـــّشر لیــست-٨
ــاة منهــا عــن معتركــات الخــالف؛ وزعــازع االحتمــال والتقــدیر؛ لیجعــل  الرّیــب؛ قاصــدًا بــذلك أن یــستبعد المــصالح المرّج

د على آساسها أصول الّنظام الّشرعي، منها مرسى للّثوابت .امّ ـالعوقاعدة تتوّح
األذهـان إشـكالیة حیث تزیل مـن ، تغیر األحكام بتغیر الناطات ذات أثر كبیر على التعامل مع الخالف الفقهيقاعدة-٩

بــل ، عنــدما یعلــم الــدارس أن األمــر لــیس كــذلكبمحــض الــرأي والتــشهي، اأن المخــالف یفتئــت علــى النــصوص، ویقارعهــ
.هو عبارة عن دوران الحكم مع علته وجودا وعدما

 
:

العلمیــة، الكتــب، دارالعــالمینربعــنالمــوقعینإعــالم،)م١٣٥٠/ه٧٥١تــوفي (القــیمبــنبكــرأبــيبــنمحمــداهللاعبــدأبــو) ١(
.١١، ص٣ج

الكویتیــة، األوقــاف، وزارةالفقهیــةالقواعــدفــيالمنثــور،)م١٣٩١/ه٧٩٤توفـــي (الزركــشيبهــادرمحمــدبــنالــدینبــدر: انظـــر) ٢(
، ٨٩العلمیــة، صالكتــبدار، والنظــائراألشــباه،)م١٥٠٥/ه٩١١تــوفي(الــسیوطيبكــرأبــيبــنالــرحمن، عبــد٣٥٦، ص٢ج

الكتـــبرالبـــصائر، داعیـــونغمـــزمـــع، مطبـــوعوالنظـــائراألشـــباه،)م١٥٦٣/ه٩٧٠تـــوفي(نجـــیمبـــنإبـــراهیمبـــنالـــدینزیـــن
ـــامُدرر،)م١٩٣٤/ه١٣٥٣تـــوفي(حیـــدر، علـــي٢٩٥، ص١العلمیـــة، ج ّك ة، داراألحكـــاممجلـــةشـــرحفـــيالُح الجیـــل، المـــاّد

ـسةالكلیـةالفقهقواعدإیضاحفيالوجیزالبورنـو، صدقي، محمد٤٥، ص١ج،)٣٦( ،)٤ط(١٩٩٦الرِّسـالة، ، بیـروت، مؤّس
.٢٧٠ص

فـيالوجیز، البورنـو، ٥١، ص١ج،)٤٣(، المادةالحكامدررحیدر، ، علي٣٠٧، ص١، جظائروالناألشباهنجیم، ابن: انظر) ٣(
.٣٠٦، صالكلیةالفقهقواعدإیضاح

ةالحكامدررحیدر، علي: انظر) ٤( .٣٠٦، صالكلیةالفقهقواعدإیضاحفيالوجیز، البورنو، ٥١، ص١ج،)٤٥(، الماّد
،١ج،)٣٧(ةالحكام، المـادّ دررحیدر، علي: انظـر) ٥(

.٢٩٢، صالكلیةالفقهقواعدإیضاحفيالوجیز، البورنو، ٤٧ص
ةحیدر، دررعلي: انظر،)العادةبداللةتتركالحقیقة(:بعبارةأیضاً وتصاغ) ٦( البورنو،،٤٨، ص١ج،)٤٠(الحكام، الماّد
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.٢٩٩، صالكلیةالفقهقواعدإیضاحفيالوجیز
نجــیم، دارالبــنوالنظائـــراألشــباهمــع، مطبــوعالبــصائـرعیــونغمــز،)م١٦٨٦/ه١٠٩٨ت (الحمــويمحمــدبــنأحمــد: انظــر) ٧(

.١٨٧، ص١العلمیة، جالكتب
رقا، أحمدمصطفى) ٨( .٩٢٥، ص٢ج، ١٩٩٨القلم، ، دمشق، دارالعامّ الفقهيالمدخلالزّ
.٩٣٧، ص٢، جالمرجعنفس) ٩(
)١٠ ( ، .٢٤٣ص، ١٩٥٦-١٣٧٥العالیة، العربیةالدِّراساتالعربیة، معهددُّولال، جامعةالفقهاءاختالفأسبابالخفیف، علّي
امدررحیدر، ) ١١( . ٤٧، ص١، جالحّك
.٢٥٩، ص٢٠٠١الرِّسالة، ، بیروت، مؤسسةالفقهیةالقواعدشرحفيالوجیزالكریم، زیدان، عبد) ١٢(
، ٢جالعلمیة، الكتب، داراألنـاممصالحفياماألحكقواعد،)م١٢٦١/ه٦٦٠ت(السالمعبدبنالعزیزعبدالدینعـز) ١٣(

.١٤٣ص
ــسان،)م١٣١١/ه٧١١تــوفي(منظــورابـــنمكــرمبــنمحمــدالــدینجمــالالفــضلأبــو: انظــر) ١٤( ــربل صــادر، ، بیــروت، دارالع

.٤١٨، ص٧ج،)نوط(، مادة١٩٦٨
الكتـب ، داربیـروت، الـسالم عبـد الـشافيمحمد عبـد: ، تحقیقفي علم األصولالمستصفىبن محمد الغزالي، محمدحامد أبو) ١٥(

.٢٨١ص،)١ط(١٤١٣، العلمیة
، بیــروت، دارســید الجمیلــي: تحقیــق، فــي أصــول األحكــاماإلحكــام،)م١٢٣٣/ه٦٣١ت(مــديالحــسن علــي بــن محمــد اآلأبــو) ١٦(

.٣٣٥، ص٣ج،)١ط(١٩٨٣، الكتاب العربي
، ١٢٢، ص١ج، )١ط(١٩٩٤سـالة، مؤسـسة الر ، بیـروت، مي وأصـولهمقارنة في الفقه اإلسـالبحوثالـدریني، فتحي: انظر) ١٧(

).٣(هامش
قدامـةبنأحمدبناهللاعبدمحمدأبوالدینموفـق) ١٨(

ـــّنةالنــاظرروضــة، )م١٢٢٣/ه٦٢٠تــوفي( محمــداإلمــامجامعــةالــسعید، الریــاض، الــرحمنعبــدالعزیــزعبــد: تحقیــق،المنــاظروُج
.٢٧٧ص،)٢ط(١٩٧٨سعود، بن

، ٤المعرفــة، جداردراز، بیــروت،اهللاعبــد: ، تحقیــقالموافقــات،)م١٣٨٨/ـهــ٧٩٠ت(الــشاطبيموســىبــنإبــراهیمإســحاقأبــو) ١٩(
.٩٠ص

).٣(، هامش ١٢٢، ص١ج، مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصولهبحوثالدریني، ) ٢٠(
.١٢٣-١٢٢، ص١ج، مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصولهبحوثالدریني، : انظر) ٢١(
.٢٨، ص١، ج)٥ط(،١٩٨٤بیروت، دار القلم، ، المقّدمة،)م١٤٠٥/ه٨٠٨توفي (زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون أبو) ٢٢(
ام، دار ابـن الجـوزي، ، المآالت ومراعاة نتائج التصرفاتاعتبارالسنوسي، رالرحمن بن معمعبد: انظر) ٢٣( ، )١ط(، ٢٠٠٣الدّم

.٦١-٥٨ص
.٣٨٥، ص٢ج، الموافقاتالشاطبي، ) ٢٤(
.٣٤٦ص، الشریعة اإلسالمیةمقاصدعاشور، ناب) ٢٥(
.٦١-٥٨ص، المآالتاعتبارالسنوسي، : ظران) ٢٦(
.٣٢٦ص، الشریعة اإلسالمیةمقاصدابن عاشور، ) ٢٧(
د عبـد العظـیم محمـو : ، تحقیـقفـي أصـول الفقـهالبرهـان،)م١٠٨٥/ه٤٧٨توفي (الملك بن عبد اهللا الجویني عبدالمعالي أبو) ٢٨(

.٤٨٥ص، ٢ج،)٤ط(١٩٩٧الوفاء، دار ، المنصورة، الدیب
ــي اســتعمال ا، فتحــي الــدریني) ٢٩( ــة التعــسف ف ــه اإلســالميلحــقنظری ــي الفق ـــان، دار البــشیر، ، ف بیــروت، مؤســسة الرِّســالة، عّم

.١٠ص، )٢ط(١٩٩٨
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ـبِّـیة) ٣٠( .٥٧٢، ص١ج،)بعب(العرب، مادةمنظور، لسانابن: والفخر، انظرالكبر: هيالجاهلیةُع
.٤١٣، ص٣ج،)نأد(المرجع، مادةنفس: الدواهي، انظر: أي) ٣١(
.١٦١، ص١ج،)نأنأ(المرجع، مادةنفس: والعجز، انظرالضعف: أي) ٣٢(
، الكبــرىالــسنن، البیهقــي، )٤٧٠٧(حــدیث رقــم القــرآن، تــألیفالقــرآن، بـابفــضائل، كتــابالبخــاريصــحیحالبخــاري، : انظـر) ٣٣(

حـدیث ، علـى الـصحیحینالمـستدركالحـاكم، ،)١٧١٠١(حـدیث رقـم الخمـر، تحـریمفـيجـاءمابابفیها، والحدّ ةاألشربكتاب
).٧٢٢٤(رقم 

: صـدقًة، وبقولـهأمـوالهممـنالُعـُشورأخذ): ُیعشروا: (إلیه، وبقولهوالنفیرالجهادإلىجمعهم: بالحشروالمراد«: الشوكانيقال ) ٣٤(
بُّواوال( دة، وأصـلالموحـدةالبـاءوضـمجیمالبفتح) ُیـَج ِبــیةالمـشّد ، »ُیـصلونالأنهـمالرّاكـع، وأردوامقـاماإلنـسانیقـومأن: التَّجْ

، األخیــار شــرح منتقــى األخبــارداألوطــار مــن أحادیــث ســیّ نیــل،)م١٨٣٤/ه١٢٥٠تــوفي(محمــد بــن علــي بــن محمــد الــشوكاني 
.٦، ص٨القاهرة، دار الحدیث، ج

هقــي، البی،)٣٠٢٦(حــدیث رقــم الّطــائف، خبــرفــيجــاءمــاواإلمــارة، بــابوالفــيءالخــراج، كتــابأبــي داودنســنأبــو داوود، ) ٣٥(
مـسلم، رجـالثقـاتكلُّهـمرجالـه«: قـال األلبـاني،)١٧٩٤٢(حـدیث رقـم ، المـسندأحمـد، ،)٤١٣١(حدیث رقم ، البیهقيسنن
.٧٧٥ص، فقه السّنة والكتابالمستطاب في الثمر، »عثمانمنسمعهالحسنكانإنصحیحفهو

: قـال األلبـاني،)٣٠٢٥(حـدیث رقـم الطـائف، خبـرفـيجـاءمـاواإلمـارة، بـابوالفـيءالخراج، كتابسنن أبي داود، أبو داوود) ٣٦(
).١٨٨٨(حدیث رقم ،الصحیحةالسلسلة، )صحیح(

.٣٠٧ص،)٢ط(١٩٨١العربیة، هضةبیروت، دار الن، األحكامتعلیلمصطفى شلبي، محمد) ٣٧(
.٣٣٥، ص١، ج١٩٧١بغداد، مطبعة اإلرشاد، ، القاضيأدب،)م١٠١٤/ه٤٠٥توفي(بن محمد بن حبیب الماوردي علي) ٣٨(
.١٢٨، ص٣ج، اإلحكاماآلمدي، ) ٣٩(
).١٥٠٨(حدیث رقم وبنیانها، مكةفضلالحج، باب، كتابالبخاريصحیحالبخاري، ) ٤٠(
).٤٠٧٦(حدیث رقم الطائف، غزوةزي، بابالمغا، كتابالبخاريصحیحالبخاري، ) ٤١(
).١٠٣١(حدیث رقم األضاحي، لحومادخارالضحایا، بابیثي، كتاببروایة یحیى اللالموطأمالك، ) ٤٢(
).١٢٦٩(حدیث رقم الرضاعة، فيجاءماجامعالرّضاع، باب، كتابالموطأمالك، ) ٤٣(
تيةالنسو النكاح، باب، كتابالبخاريصحیحالبخاري، ) ٤٤( ).٤٨٦٧(حدیث رقم زوجها، إلىالمرأةَ یهدینالالّ
.١٦٢- ١٦١، ص٢ج، األحكامقواعدابن عبد السالم، ) ٤٥(
تـوفي (بـن عبـد البـر اعمر یوسف بـن عبـد اهللا ، أبو»النُّهوضعلىیقدرالالذيالـَهرِمالضعیف: المعضوب«: ابن عبد البرقال) ٤٦(

ــدمــصطفى بــن أحمــد العلــوي و: ، تحقیــقمــن المعــاني واألســانیدفــي الموطــألمــاالتمهیــد،)م١٠٧٠/ه٤٦٣ عبــد الكبیــر محّم
.١٢٨، ص٩ج، ١٩٦٧، المغرب، عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة، المغرب، وزارةالبكري

.١٩٨-١٦٢، ص١ج، األحكامقواعدابن عبد السالم،: هذه أمثلة مشهورة، وانظر غیرها في) ٤٧(
.١٨ص، التعسفنظریةالدریني، ) ٤٨(
.٧٩-٧٨، ص٣ج، الموافقاتالشاطبي، ) ٤٩(
).٢٦(حدیث رقم العمل، هواإلیمانإن: قالمناإلیمان، باب، كتابالبخاريصحیحالبخاري، ) ٥٠(
).٥٠٤(حدیث رقم لوقتها، الصالةفضلالصالة، بابمواقیت، كتابالبخاريصحیحالبخاري، ) ٥١(
ّالطمنراحةالُعزلة، بابالرقاق، كتابالبخاريصحیحالبخاري، ) ٥٢( ).٦١٢٩(حدیث رقم السُّوء، ُخ
).یخرجاهلماإلسناد، وصحیح: (وقال،)١٥٣٣(حدیث رقم ، المستدركالحاكم، ) ٥٣(
).١٢(حدیث رقم اإلسالم، منالطعامإطعاماإلیمان، باب، كتابالبخاريصحیحالبخاري، ) ٥٤(
ةـالسلسل،)صحیح: (قال األلباني،)٤٢١٦(حدیث رقموالتقوى،الورعبباالزهد،، كتابماجهابنسننماجه، ابن) ٥٥(
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٨٣

).٩٤٨(حدیث رقم ، الصحیحة
).١١(حدیث رقم أفضل، اإلسالمأيّ بابكتاب اإلیمان، ، البخاريصحیحالبخاري، ) ٥٦(
).٥٧٦٥(حدیث رقم الغضب، منالحذربابكتاب األدب، ، البخاريصحیحالبخاري، ) ٥٧(
).٣٨(حدیث رقم اإلسالم، أوصافجامعاإلیمان، باب، كتابمسلمیحصحمسلم، ) ٥٨(
.١٠٠، ص٤ج، الموافقاتالشاطبي، ) ٥٩(
حـسن : (قـال األلبـاني،)٢٣٨٧(حـدیث رقـم للـشاب، ] أي التقبیل والمباشـرة[كراهیتهبابكتاب الصیام، ، أبي داودسننأبو داود، ) ٦٠(

).٢٠٩٠(حدیث رقم ، أبي داوودصحیح، )صحیح
ابالعلمخصمنبابكتاب العلم، ، اريـالبخصحیحالبخاري، ) ٦١( ).١٢٨(حدیث رقم یفهمـوا، الأنكراهیةقومدونقوًم
ازارمنالصوم، باب، كتابالبخاريصحیحالبخاري، ) ٦٢( ).١٨٨١(حدیث رقم عندهم، ُیفطرفلمقوًم
: شــعیب األرنــؤوط تعلیقــا علیــهقــال، )٣٣٢٩(حــدیث رقــم كتــاب الزكــاة، بــاب صــدقة التطــوع،، ابــن حبــانصــحیحابــن حبــان، ) ٦٣(

).مسلمشرطعلىصحیحإسناده(
ا، یعولمنفضلبابكتاب األدب، ، البخاريصحیحالبخاري، ) ٦٤( ).٥٦٥٩(حدیث رقم یتیًم
حـدیث رقـم وفـضـل المـساجد،الـصالةینتظــرالمـسجدفـيجلـسمـنواإلمامة، بابالجماعة، كتابالبخاريصحیحالبخاري، ) ٦٥(

)٦٢٩.(
).إسناده صحیح على شرط الشیخین: (قال شعیب األرنؤوط تعلیقا علیه،)٦٤٩٢(حدیث رقم ، المسندأحمد، ) ٦٦(
).١٨٢٦(حدیث رقم ضرورة، بغیراإلمارةكراهةوالسیر، بابالجهاد، كتابمسلمصحیحمسلم، ) ٦٧(
.٩٧، ص٤ج، الموافقاتالشاطبي، ) ٦٨(
.٩٣، ص٤نفس المرجع، ج) ٦٩(
.١٣٣، ص١ج، مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصولهبحوثالدریني، : انظر) ٧٠(
.٩٨، ص٤ج، الموافقاتالشاطبي، ) ٧١(
.٦٩، ص١ج، الموقعینإعالمابن القیم، ) ٧٢(
.٩٨، ص٤ج، الموافقاتالشاطبي، ) ٧٣(
.٣٠٨ص ، األحكامتعلیلشلبي، ) ٧٤(
.٣١٠-٣٠٩نفس المرجع، ص : انظر) ٧٥(
یمٌ : عالىوهي قوله ت) ٧٦( ُفورٌ رَِّح وْا َأنَّ الّلَه َغ َلُم ْم َفاعْ ِه َلْی وْا َع رُ لِ َأن َتْقِد ن َقْب ینَ َتاُبوْا ِم ].المائدة: ٣٤[ِإالَّ الَِّذ
).١٨٥٤٨(حدیث رقم ، عبد الرزاقمصنفعبد الرزاق، : انظر معناه عند) ٧٧(
: تحقیــق، الحكمیــة فــي الــسیاسة الــشرعیةالطــرق، )م١٣٥٠/ه٧٥١تــوفي (عبــد اهللا محمــد بــن أبــي بكــر بــن القــیم أبــو: انظــر) ٧٨(

.٢١٤ص، مطبعة المدني، القاهرة، محمد جمیل غازي
، الـدواني فـي شـرح رسـالة ابـن أبـي زیـد القیروانـيالفواكه،)م١٧٠٨/ه١١٢٠توفي (أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي : انظر) ٧٩(

ــــصام،)م١٣٨٨/ه٧٩٠تــــوفي (شاطبي ، أبــــو إســــحاق إبــــراهیم بــــن موســــى الــــ٢٢١، ص٢دار الفكــــر، ج بیــــروت، دار ، االعت
.١٣٣، ص١، ج١٩٨٢المعرفة، 

.١٧٩، ص٤الكتب، ج، عالمالفروقالبروق في أنواع أنوار،)م١٢٥٠/ه٦٤٨توفي (أحمد بن إدریس القرافي ) ٨٠(
١٩٨٣، الحـــدیثدار، القــاهرة،فــي أصــول األحكــاماإلحكــام،)م١٠٦٠/ه٤٥٢تــوفي (حــزممحمــد علــي بــن أحمــد بــن أبــو) ٨١(

.٢٤٣، ص٦ج،)١ط(
دعابدین، ابن) ٨٢( .١٢٥ص، ٢ط، ج.د، ابن عابدینرسائلمجموعةأمین بن عمر، محّم
.٣٤٤، ص٢ج، الدوانيالفواكهالنفراوي، ) ٨٣(
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  ٨٤

.٢٤٩، ص١٥، ج)لعا(منظور، لسان العرب، مادة بنا: تقال للعاثر إذا لم یقم من عثرته، انظر: ال لعا له) ٨٤(
.١٧٧-١٧٦ص، ١ج، الفروققرافي، ال) ٨٥(
.٦٦، ص٣ج، الموقعینإعالمابن القیم، ) ٨٦(
.١٣ص، التعسفنظریةالدریني، ) ٨٧(
.٣١٥ص ، األحكامتعلیل، شلبي، ١٥٩ص، التعسفنظریةالدریني، : انظر) ٨٨(
.٩٤، ص٣٣ج،)٢ط(میة، دار ابن تی، الفتاوىمجموع،)م١٣٢٧/ه٧٢٨توفي (العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة أبو) ٨٩(
.٢٥ص، الحكمیةالطرقابن القیم، ) ٩٠(
.١٦١، ص١ج، مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصولهبحوثالدریني، : انظر) ٩١(
.نفس المرجع: انظر) ٩٢(
ـــة قطعیـــة، ینـــدرج تحتهـــا مـــا ال یتنـــاهى مـــن ) ٩٣( مـــنهج القـــرآن فـــي التعریـــف باألحكـــام أن یـــصوغها فـــي شـــكل قواعـــد و كلِّیـــات عاّم

ـا األحكـام التـي أرادهـا الـّشارع أن ال تتغّیـر فـصاغه ور، أو في شكل جزئیات ظّنیـة محكومـة بتلـك الكلِّیـات، أّم ا ـالجزئیات والصُّ
في شكل

.جزئیات قطعیة، وهذا وجه المخالفة
.١٦٩-١٦٨، ص١ج، مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصولهبحوثالدریني، : انظر) ٩٤(
محمــد حامــد : تحقیــق،مــصائد الــشیطانمــناللهفــان إغاثــة، )م١٣٥٠/ه٧٥١تــوفي (بــي بكــر بــن القــیم أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أ) ٩٥(

.٢٣١-٢٣٠، ص١ج،)٢ط(١٩٧٥، المعرفة، داربیروت، الفقي
بالبحــث، أخــرجللمنــاط، فكأنــهیتعــرّضلــمالحكــمعلــىالــدالالــنصأنإلــىراجــع«: تخــریج المنــاط كمــا یقــول اإلمــام الــشاطبي) ٩٦(

.٩٦، ص٤ج، الموافقاتالشاطبي، ، »القیاسيالجتهاداوهو
).١٨١٤(، حدیث رقم )نحسبوالنكتبال: (النبيقولبابكتاب الصوم، ، البخاريصحیحالبخاري، : انظر) ٩٧(
القــاهرة، مطبعــة هــل یجــوز إثباتهــا بالحــساب الفلكــي؟: الــشهور العربیــةأوائــل،)م١٩٥٨/ه١٣٧٧تــوفي (محمــد شــاكر أحمــد) ٩٨(

.١٣ص، ١٩٣٩صطفى البابي الحلبي وأوالده، م
.٣٠، ص١ج، دار المعرفة، بیروت، علوم الدینإحیاء،)م١١١١/ه٥٠٥(بن محمد الغزالي محمدحامد أبو) ٩٩(
.، نفس المرجع)الصحیحرجالثقاتحسن، رجاله: (األرنؤوطشعیبقال ،)٩٥٣٢(حدیث رقم ، المسندأحمد، ) ١٠٠(
.٧٨، ص٣دار المعرفة، ج، المبسوط، )م١٠٩٠/ه٤٨٣توفي (سهل السرخسي محمد بن أحمد بن أبي) ١٠١(
، دار المعرفـة، بیـروت، البـاري شـرح صـحیح البخـاريفـتح،)م١٤٤٨/ه٨٥٢تـوفي(حجر العسقالني بنالفضل أحمد بن علي أبو) ١٠٢(

.١٢٧، ص٤، ج١٩٥٩
ـــار رد،)م١٨٣٦/ه١٢٥٢تـــوفي (محمـــد أمـــین بـــن عمـــر بـــن عابـــدین ) ١٠٣( ـــارالمحت ـــى الـــدر المخت ، ٤العلمیـــة، جدار الكتـــب، عل

.٢٤٣ص
.٥٣، ص١٤، ج)تنجیم(، كلمة )التاء(حرف ، الموسوعة الفقهیة الكویتیةوزارة األوقاف الكویتیة، ) ١٠٤(
، اريـالقاري شرح صحیح البخعمدة،)م١٤٥١/ه٨٥٥توفي(بدر الدِّین محمود بن أحمد العیني ) ١٠٥(

.٢٨٧، ص١٠بیروت، دار الفكر، ج
.١٢٧، ص٤ج، الباريفتحابن حجر، ) ١٠٦(
.١٤إثباتها بالحساب الفلكي؟ صهل یجوز شرعاً : الشهور العربیةأوائلأحمد شاكر، ) ١٠٧(
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