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 امللخص:

    يَُعـــدُّ الفقـــه هـــو املســـار الـــذي مـــن خاللـــه يتـــمُّ اإلجابـــة عـــن أســـئلة الحيـــاة مبختلـــف 

ـــذي  ـــار ال ـــالل املس ـــن خ ـــون م ـــا يك ـــات ورقيه ـــات املجتمع ـــم وأخالقي ـــن القي ـــر ع ـــا، فالتعب متظهراته

متـــرر فيـــه أكـــر إجاباتهـــا أو غالبهـــا. فالـــدرس الرشعـــي َمْدعـــوٌّ ألن ينظـــَر يف انتظـــام املســـائل الفقهيـــة 

ـــم. ـــقف القي ـــت س تح

    إن طــرح األســئلة الفلســفية الكــرى وتحويلهــا إىل مامرســاٍت يحتــاج إىل جهــٍد مكثــف، والنظــر 

الفقهــي القيمــي أحدهــا، واإلشــكالية العميقــة هــي عــدم تحويــل القيــم إىل واقــعٍ يف الحيــاة.

ــْن القــرآين والنبــوي - عنــد تقريــر األحــكام - يرســامن البُْعــَد القيمــي األخالقــي مــن  ال شــكَّ أن النصَّ

الحكــم الرشعــي، تأكيــًدا عــى البُْعــِد املقاصــدي يف خارطــة الترشيــع. 

ى ذلــك إىل اســتحضار القيــم      أي إن األمــر ال ينتهــي عنــد الحــالل أو الحــرام، بــل األمــر يتعــدَّ

واألخــالق مــن األحــكام؛ ألن الرشيعــة بطبيعتهــا أخالقيــٌة قيِّمــٌة. فقــد تكــون األحــكام يف وقــٍت مــا عنــد 

ر لحــن  ــر التطبيــق أو يتعــذَّ ــق مقصــد الحكــم، فيتأخَّ تطبيقهــا ال تعــرِّ عــن القيمــة األخالقيــة، أو ال تحقِّ

ــا  ــا لكنــه ال يُقبــل أخالقً ــا. وقــد يكــون الفعــل جائــزًا فقًه م القيــم واملقاصــد أواًل واألحــكام ثانيً تتقــدَّ

د للنظــر الفقهــي.   وقيــاًم، فاملنظــور القيمــي يَُعــدُّ هــو املنهــج املســدِّ

م إجابــاٍت فوريــًة موصوفــة بالحكــم الرشعــي - أمناطـًـا      لقــد شــكَّل الــدرس الفقهــي - الــذي يقــدِّ

مــن التديــن، الــذي غالبًــا مــا يســتحرض الصــورة والشــكل للفعــل، ويحكــم عليــه بالِحــلِّ والحرمــة تبًعــا 

ــة التــي تســعى هــذه  ــة. فاملنهجي ــة الترشيعي ــة واألخــالق البنيوي ــم املقاصدي ــك مبعــزٍل عــن القي لذل

، هــي أن يســر املســار  ، والفقهــي بشــكٍل خــاصٍّ الورقــة إىل حضورهــا يف الواقــع الرشعــي بشــكٍل عــامٍّ

الفقهــي مســتحرًضا الســياقات الرشعيــة األخــرى )العقديــة، واألخالقيــة، واملقاصديــة(؛ ألنهــا بجملتهــا 

تعــرِّ عــن الواقــع الترشيعــي املنــزل.

    فالقصــد أن ينتقــل الفقــه مــن اإلجابــة عــى مســتوى الحــالل والحــرام، إىل التأســيس للقيــم 

ــوٍل  ــاج حل ــال إىل إنت ــر هــو االنتق ــة، والتحــدي األك ــة العملي ــن خــالل األحــكام الفقهي وترســيخها م

لألزمــات الواقعيــة واملســتقبلية؛ ألن األصــل مــن  الفقــه هــو املحافظــة عــى كليــات الرشيعــة ومبادئهــا 

وقيمهــا األساســية عنــد تطبيــق األحــكام. وهــذا مــا يُوحيــه معنــى الفقــه، الــذي يــدلُّ عــى أنــه مــادٌة 

عميقــٌة تتجــاوز الســطحية، فهــو معنــى ذو أبعــاٍد غائيــة مفاهيميــة منهجيــة.
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   املقدمة:

ا بعُد: د، وعى آله وصحبه أجمعن. أمَّ الحمد لله ربِّ العاملن، والصالة والسالم عى سيدنا محمَّ

ــم، مــن  ــم حياته ــذي يحــلُّ مشــاكلَهم، وينظِّ ــُم ال ــه العل ــع اإلســالمي؛ ألن ــرة يف الواق ــة كب ــه أهمي ــم الفق فلِعل

عبــاداٍت ومعامــالٍت وجنايــات، فهــو علــٌم حياتــه قامئــٌة بحيــاة النــاس، وعطــاؤه وخــره بــاٍق مــع بقــاء البرشيــة؛ فهــو 

العــن التــي ال ينضــب ماؤهــا، والشــجرة التــي ال ينقطــع مثرهــا.

ــح  ــه يف الديــن وتنــذر القــوم؛ فتصحِّ ولذلــك جــاءت الدعــوة الربانيــة للبرشيــة أن تنفــر فئــٌة مــن كل طائفــة، تتفقَّ

، وتنــوِّر الطريــق أمــام ســائليها. قــال تعــاىل: }ومــا كان املؤمنــون لينفــروا كافــة فلــوال نفــر  الخطــأ، وتقــوِّم املعــوجَّ

مــن كل فرقــة منهــم طائفــة ليتفقهــوا يف الديــن ولينــذروا قومهــم إذا رجعــوا إليهــم لعلهــم يحــذرون{)))((.

ــه يف  ــة التفقُّ ــة. وإذا تركــت األمَّ ــة، وتصــل إىل مرحلــة الرشــد، وعندهــا تكتمــل لهــا األهليَّ فبالفقــه تنضــج األمَّ

ــة، فيكــُر فيهــا الخطــأ  ــة مــن مرحلــة الرشــد إىل مرحلــة الطفول الديــن أو تركتــه لغــر أهلــه؛ فســوف تنتقــل األمَّ

يــن«)))((. ْهــُه يف الدِّ ويعــم فيهــا الجهــل؛ ولهــذا كُتبــت الخريــة للفقيــه، بقــول النبــي : »َمــْن يـُـرِِد اللــه به خــرًا يَُفقِّ

وجــاءت هــذه األهميــة للفقــه؛ ألنــه يصنــع املجتمعــات، ويقيمهــا عــى ميــزان الرشيعــة، ويحيــي فيهــا اإلميــان 

ــح الســلوك، ويصــل بهــا إىل نضــوج القيــم وبنــاء الحيــاة. الــذي يبعــث عــى العمــل، ويصحِّ

مــن هــذه األهميــة للفقــه، يحــقُّ لنــا أن نتســاءل: هــل اســتطاع الفقــه الوصــوَل إىل القيــم األساســية للمجتمعــات 

املســلمة، فيعمــل عــى تغذيتهــا وبنائها؟

ــل  ــاحَة التفعي ــرى س ــالمية الك ــم اإلس ــة والقي ــة واألخالقي ــة العقدي ــل املنظوم ــه أن يُدخ ــتطاع الفق ــل اس ه

؟ ــصِّ ــاط يف الن ــو االرتب ــام ه ــا ك ــاة، وبناءه ــل يف الحي والتمثي

ــة،  ــم الكــرى ومقاصــد الرشيع ــن مناطــق القي ــًدا ع ــا بعي ــئلة ميكانيكيًّ ــن األس ــة ع ــل لإلجاب ــه انتق أم أن الفق

ــن مقاصــده؟   ــرًدا ع ــي مج ــر الفقه ــي باألم ــر الســائل وينته حــرضت أو مل تحــرض، فيأمت

وإن كان هذا قد حصل، فلامذا؟ 

ففــي املجتمــع املســلم يَُعــدُّ الفقــه هو املســار الذي مــن خالله يتــمُّ اإلجابة عن أســئلة الحياة مبختلــف متظهراتها، 

وبالتــايل التعبــر عــن القيــم وأخالقيــات املجتمعــات ورقيهــا، من خالل املســار الــذي مترر فيه أكــر إجاباتهــا أو غالبها.

وبهذا، فالدرس الرشعي َمْدعوٌّ ألن ينظَر هل تنتظم املسائل الفقهية املدوَّنة تحت سقف القيم؟

))( سورة التوبة: اآلية ))))(.

ــر -  ــن كث ــا، دار اب ــب البغ ــى دي ــق: د. مصطف ــن، )تحقي ــه يف الدي ــه خــًرا يفقه ــه ب ــرد الل ــن ي ــاب: م ــم ))7(، ب ))( رواه البخــاري، رق

ــروت، ط3، 407)هـــ/987)م( )ج)/ص39(.  ــة، ب اليامم
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 أو هل تُؤدي إىل ترسيخ القيم عند تطبيقها يف صورتها املدوَّنة؟

كــام أن هــذه الورقــة تنظــر يف األبعــاد القيميــة يف النصــوص التأسيســية واملُنِشــئة لألحــكام، ومــا ترمــي إليــه مــن 

مبــادئ ومقاصــد، وتناقــش هــل اســتطاع الفقــه املــدوَّن أن يعــرِّ عــن مســاحة القيــم ومقاصدهــا.

كـام تُناقـش هـذه الورقـة هـل يصـحُّ أن تسـر الرشيعـة مبسـاراٍت منعزلـة أحدهـا عـن اآلخـر؟ كأن يسـر الفقـه 

صـة  العمـي بعيـًدا عـن املسـار العقـدي أو عـن املسـار األخالقـي؛ ألن املسـارين املتأخريـن لهـام أبحاثهـام املتخصِّ

ومناهجهـام املتفرِّعـة.

ــة  ــدرس بســياقاٍت منعزل ــي تُ ــة، الت ــا الرشعي صاته ــف تخصُّ ــة تنفصــل مســاراتها مبختل وهــل النصــوص الرشعي

ــا مــا؟ بعضهــا عــن بعــض نوًع

 ، ، والفقهــي بشــكٍل خــاصٍّ إن املنهجيــة التــي تســعى هــذه الورقــة إىل حضورهــا يف الواقــع الرشعــي بشــكٍل عــامٍّ

هــي أن يســر املســار الفقهــي مســتحرًضا الســياقات الرشعيــة األخــرى )العقديــة، واألخالقيــة(؛ ألنهــا بجملتهــا تعــرِّ 

عــن الواقــع الترشيعــي املنــزَّل.

م إجابــاٍت تراعــي ترابــط اإلنســان )املكلَّــف( بالكــون والحيــاة  وبالتــايل، الجنــوح إىل الفقــه الحضــاري الــذي يقــدِّ

ــة  ــا الرشيع ــاءت به ــي ج ــود الت ــم الوج ــه إىل قي ــول ب ــا، والوص ــة وخصوصياته ــياقات االجتامعي ــا، والس وتقلباته

ــة. املقاصدي

وبذلــك ينتقــل الفقــه مــن اإلجابــة عــى مســتوى الحــالل والحــرام، إىل التأســيس للقيــم وترســيخها مــن خــالل 

ــتقبلية،  ــة واملس ــات الواقعي ــوٍل لألزم ــاج حل ــال إىل إنت ــو االنتق ــر ه ــدي األك ــة، والتح ــة العملي ــكام الفقهي األح

ــي. ــج الفقه ــن خــالل املنه ــه م ــكي واملحافظــة علي والتأســيس القيمــي ال

   مشكلة البحث:

ــا مــا يســتحرض الصــورة والشــكل للفعــل،  ــوَم يعيــش تحــت أمنــاط التديــن الفقهــي، الــذي غالبً ــا الي إن واقعن

ويحكــم عليــه بالِحــلِّ والحرمــة تبًعــا لذلــك مبعــزٍل عــن القيــم الترشيعيــة واألخــالق البنيويــة الترشيعيــة، وتشــكَّل 

م إجابــاٍت فوريــًة موصوفــة بالحكــم الرشعــي. ذلــك االنطبــاع مــن خــالل الــدرس الفقهــي الــذي يقــدِّ

ــق  ــي تســعفه للخــروج مــن العهــدة واملســؤولية عــن طري ــة الت ــن يبحــث عــن اإلجاب ــف املتدي ــح املكلَّ فأصب

نــات  م لــه إجابــاٍت مــن خــالل املدوَّ الســؤال، ويبحــث عــن اإلجابــة املناســبة لــه، وإذا مل يجــد يســأل )جوجــل(، فيقــدِّ

الفقهيــة يف الشــبكة العنكبوتيــة. 

إن هــذه الصــورة الغالبــة هــي التــي انطبــع عليهــا املكلَّــف، فأخذتــه بعيــًدا عــن مقاصــد األحــكام يف الحــالل 

والحــرام، مــام أدخلــه يف تلــك النمطيــة التــي أنكرهــا اإلمــام الجوينــي بقولــه: »ومــن مل يتفطَّــن لوقــوع املقاصــد يف 
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األوامــر والنواهــي، فليــس عــى بصــرة يف وضــع الرشيعــة«))3((. وألن الخطــاب الفقهــي يتجــاوز منطقــة الكشــف عن 

ع يف إطــالق األحــكام  الحكــم الرشعــي إىل بنــاء أُطــر ومفاهيــم وقيــٍم - أدرك الفقيــه هــذا أو مل يــدرك - فــإن التــرُّ

الرشعيــة ووســمها بالحــالل أو الحــرام  - وهــو مــا مل يكــن مــن عــادة الســلف التقــول بــه - والتكلُّــم بلســان الــرشع 

مــع نســبة ذلــك الحكــم إىل اللــه؛ ليــس بالســهولة التــي يتــمُّ ترويجهــا عــر دعــواٍت جاهــزة، فــإن أخطــر إفرازاتهــا 

هــي الجــرأة التــي مــن خاللهــا يتــمُّ العبــث باألحــكام املتعلِّقــة باملكلَّفــن، وبالتــايل نجــد هــذا التخبُّــط الكبــر يف قيام 

الرشيعــة وحضورهــا؛ لفقدهــا مقاصــد الــرشع اإللهيــة.      

ومــن هنــا أنقــل صــورًة عــن منطيــة هــذا التديــن كــام يرويهــا املســري يف أحــد املواقــف التــي مــرَّ بهــا، يقــول 

األســتاذ عبــد الرحمــن مرشــود: »رسد املســري - رحمــه اللــه - يف ســرته الذاتيــة أحــد املواقــف الطريفــة، فيقــول: 

ــم حــان موعــد حلقــة  ــة، ث ــن والفضيل ــاول طعــام العشــاء مــع صديقــن مــن املتمســكن بقواعــد الدي »كنــت أتن

املصارعــة التــي تصيبنــي بالغثيــان، وفوجئــت بــأن الصديقــن يســتمتعان باملشــاهدة ويــأكالن بشــهيَّة غــر عاديــة، 

فســألتهام: لــو كان رســول اللــه معنــا هــل كان ســيوافق عــى املصارعــة الحــرة؟ فســارع صديقــاي بالنفــي، فســألتهام 

عــن الســبب؟ فقــاال: ألن املصارعــن ال يرتديــان مايوهــات رشعيــة!

وهكــذا نــي الصديقــان أن املصارعــة تحــوِّل اإلنســان إىل كتلــٍة مــن اللحــم تتصــارع مــع كتلــٍة أخــرى مبنتهــى 

الرشاســة، وتســود حلبــة املصارعــة قوانــن الغابــة الخاليــة متاًمــا مــن أيِّ مفاهيــم إنســانية كانــت جوهــر مــا يدعــو 

إليــه الرســول عليــه الصــالة والســالم«. 

تضعنــا هــذه القصــة أمــام أمنوذَجــْن مــن الرؤيــة يف التديــن: ينحــر أحدهــام داخــل األُطــر الفقهيــة، ويتحــرك 

اآلخــر يف اآلفــاق القيميــة للتديــن. وميثِّــل صديقــا املســري الرؤيــة األوىل، بينــام ميثِّــل هــو الرؤيــة الثانيــة. يتصــور 

املســري الديــن منظومــًة مــن القيــم اإلنســانية املنبثقــة مــن فكــرة االســتخالف اإللهــي لإلنســان عــى األرض، وهــو 

ــن  ــا مب ــوا أحيانً ــدَّ أن يصطدم ــور ال ب ــذا التص ــل ه ــة مث ــات... وحمل ــي الكائن ــن باق ــه ع ــى تكرمي ــتخالف اقت اس

يتعاطــون مــع التديــن مبجــرَّد املناظــر الفقهيــة، أي مــن ال يـَـَرْون أنفســهم مضطريــن إلحالــة مــا يقتنعــون بــه مــن 

أحــكاٍم دينيــة إىل فلســفٍة أعمــَق تصــف العالقــة بــن اإلنســان ومجــاالت كينونتــه، التــي يتقاطــع فيهــا مبكونــات 

ــات يؤمــن بهــا. وينشــأ  ــك مــا وراء الطبيعــة مــن غيبي ــه بالطبيعــة، وكذل ــه وعالقت ــه بذات الوجــود األخــرى كعالقت

مثــل هــذا االصطــدام مــن الطريقــة التــي يقيــد بهــا كلٌّ مــن النموذجــن دوافعــه وســلوكه، فحيــث يتــرف معتنــق 

النمــوذج الفقهــي وفــق مــا يحــلُّ لــه ومــا يحــرم عليــه فحســب، يتــرف معتنــق النمــوذج القيمــي وفــق مــا يليــق 

ومــا ال يليــق بــه كإنســان... وال تخفــى القيمــة املحوريــة لإلنســان يف الرؤيــة القيميــة للتديــن، فهــو مــا تطــوف عليــه 

معــاين ســائر القيــم، ويتســق حولــه بناؤهــا. وعليــه، فمــن املفــرض بالفقــه أن يبحــث عــن تريــره القيمــي وليــس 

ــا يف أحكامــه، بــل  العكــس، ولــن يكــون هــذا التريــر بطبيعــة الحــال إالَّ مــن خــالل مراعــاة اإلنســان كقيمــٍة ُعلي

ــان،  ــة، بــروت - لبن ــو املعــايل الجوينــي، الرهــان يف أصــول الفقــه، تحقيــق: صــالح بــن محمــد بــن عويضــة، دار الكتــب العلمي )3( أب

الطبعــة األوىل 8)4)هـــ/ 997)م، ))/95)(.
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م الحضــارة، ومــن ذلــك مــا يشــر إليــه املفكِّــر األمريــي املســلم جيفــري النــغ  مســتمرة يف التعــايل والنمــو مــع تقــدُّ

بقولــه: »عندمــا أقــع يف أثنــاء قــراءيت للقــرآن عــى تلــك اآليــات التــي تحــثُّ عــى مكاتبــة الرقيــق وعتــق رقابهــم، 

ل واملســتأجرين  فــإين أستشــعر مطالبتهــا يل باملثــل بــأن أعمــل عــى تحســن ظــروف الطبقــات الدنيــا مــن العــامَّ

ــن ميثلــون اآلن نفــس مــا كان ميثلــه العبيــد تقريبًــا يف األزمنــة الســابقة«. وبخضــوع الفقهــي للقيمــي - كــام يزعم  ممَّ

أصحــاب هــؤالء الرؤيــة - ترتَّــب لديهــم أولويــات التديــن، ويتاميــز عندهــم مــا هــو جوهــري ثابــت يف الديــن عــامَّ 

هــو عــريض متغــرِّ فيــه. ولكــن املعضلــة األكــر التــي تقــف أمــام تفــوق خطابهــم هــي مشــقة اســتيعابها مــن ِقبــل 

الجامهــر، الذيــن يجــدون يف النمــوذج الفقهــي مــا يلبــي تســاؤالتهم البســيطة والعمليــة بشــكٍل مــرن. وألن العمــي 

املتكــرِّر ألصــُق بذهــن اإلنســان مــن النظــري الــذي ال يلتقــط إال بطــول الفكــرة، فــام زالــت تســود الرؤيــة الفقهيــة 

عنــد أغلــب املتدينــن، فاإلنســان يكتســب أفــكاره يف الغالــب مــن خــالل عاداتــه وليــس العكــس كــام قد توهــم ذلك 

أحــكام املنطــق، ولعــل هــذا تحديــًدا مــا جعــل فكــرة »لبــاس املصــارع وعورتــه« هــي الحــارضة يف جــواب صديَقــي 

املســري، بينــام احتجبــت عنهــام فكــرة »وحشــية املصارعــة وال إنســانيتها« التــي حــاول هــو اســتدراجهام إليهــا«))4((.

يف هــذه الصــور - وغرهــا كثــر - جعــل الواقــع يفــرز أســئلًة عــى العقــل اإلســالمي املعــارص فيهــا بُْعــٌد انهزامــيٌّ 

نوًعــا مــا؛ لعــدم تشــكيل اإلجابــة ذهنيًّــا وواقعيًّــا.

ــة واملفصليــة لكثــرٍ مــن التســاؤالت: هــل غرنــا لديــه قيــم حضاريــة أفضــل مــام لدينــا،  مــن هــذه األســئلة املهمَّ

وهــذا مــا جعلــه يتفــوق علينــا كمســلمن؟

إن اإلجابــة ببســاطة هــي: ليــس التفــوق الحضــاري يعنــي امتــالك الغــر قيــاًم أفضــل، لكــن األفضليــة تــأيت مــن 

قــدرة الغــر عــى تحويــل القيــم إىل واقــعٍ عمــيٍّ يف متظهــرات الحيــاة ومعالجــة مشــاكلها.

وعليه، جاءت األفضلية من اإلدارة للقيم، وليس بالرضورة من القيم ذاتها.

ولهذا، فإن اإلسالم ميتلك قياًم كرى عميقة تشكِّل أفضلية، لكن مل تُتح لها إدارة ناجحة.

ــاج إىل طــرح األســئلة  ــاة، وهــذا يحت ــعٍ يف الحي ــا إىل واق ــي لدين ــم الت ــل القي ــا مل نســتطع تحوي فإشــكاليتنا أنن

الفلســفية الكــرى وتحويلهــا إىل مامرســات، وهــو مــا يحتــاج إىل جهــٍد مكثــف. والنظــر الفقهــي القيمــي أحدهــا.

ــا،  م اآلخــر ال يعنــي أنــه متفــوٌق قيميًّ فالتفــوق الحقيقــي هــو بــإدارة القيــم وتفعيلهــا يف الواقــع أصالــًة، وتقــدُّ

باعتبــار القيــم مســتقالٍت جامــدة، وهــو مــا أحــدث إشــكااًل معرفيًّــا وواقعيًّــا عنــد كثــرٍ مــن املفكِّريــن أدى إىل اتهــام 

)4( عبد الرحمن مرشود، التدين القيمي، موقع الوطن أون الين، األربعاء 3) مايو 5)0).
https://www1.alwatan.com.sa/article/26257/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D

9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D-

9%81%D9%82%D9%87%D9%8A

https://www1.alwatan.com.sa/article/26257/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A
https://www1.alwatan.com.sa/article/26257/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A
https://www1.alwatan.com.sa/article/26257/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A
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ــا، مــام أحــدث الخلــل والصــدام. فالحــلُّ ليــس  ــف. فتــمَّ التأثُّــر بقيــم اآلخــر وتطبيقهــا عــى واقعن اإلســالم بالتخلُّ

ــر ســوء إدارة القيــم - عــى مســتوياٍت  باجــرار قيــم اآلخــر، وإمنــا تفعيــل الرصيــد املعــريف الــذي بــن أيدينــا. لقــد أخَّ

مختلفــة - اإلجابــَة عــن األســئلة الحضاريــة الكــرى، أو جعلهــا مطروحــًة لالختــالف والنقــاش، فلــم تصــل إىل رؤيــة 

عميقــة وعمليــة))5((.  

   معنى الفقه مدخل للفهم:

لــو أردنــا التفتيــش عــن اإلجابــة لهــذه األســئلة وغرهــا، مــن خــالل الرؤيــة الفقهيــة، فــال بــدَّ مــن الوقــوف عــى 

معنــى الفقــه ابتــداًء، ثــم النــزول إىل اإلشــكاليات األكــر تأثــرًا. 

فاللغة تخربنا أنَّ مادة )فقه( تدلُّ عى معاٍن ثالثة:

 فهم مراد املتكلِّم من كالمه.

الفهم املطلق.

فهم األمر الدقيق)))((.

فاملعنــى اللغــوي للفقــه يــدور حــول هــذه املعــاين، وهــي تــدلُّ عــى أنهــا مــادٌة عميقــٌة تتجــاوز الســطحية، فهــو 

معنــى ذو أبعــاٍد غائيــة مفاهيميــة منهجيــة.

   الفقه اصطالًحا:

ا املعنى االصالحي للفقه:       أمَّ

فقــد مــرَّ التعريــف االصطالحــي لــه مبرحلتــن مــن حيــث االصطــالح: ففــي املرحلــة األوىل ُعــرِّف وأُريد بــه املعنى 

الشــمويل، كــام هــو عنــد اإلمــام أيب حنيفــة - رحمــه اللــه - فالفقــه عنــده: »معرفــة النفــس مــا لهــا ومــا عليهــا«))7((. 

)5( حسن الحميد، فقه الحضارة وقوانن االجتامع، 440)هـــ، محارضات صوتية.

ــروت، ط)، )00)م،  ــريب، ب ــراث الع ــاء ال ــب، دار إحي ــوض مرع ــد ع ــق: محم ــة، تحقي ــب اللغ ــو منصــور األزهــري، تهذي ــر: أب ))( ينظ

ــروت، ط)،  ــب، ب ــامل الكت ــن، ع ــن آل ياس ــد حس ــق: محم ــة، تحقي ــط يف اللغ ــاين، املحي ــم الطالق ــو القاس ــه(. وأب ــادة )فق )5/ 3))( م

4)4)هـــ/994)م، )347/3( مــادة )فقــه(. وإســامعيل بــن حــامد الجوهــري، تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، دار العلــم للماليــن، بــروت، 

ــر،  ــارون، دار الفك ــد ه ــالم محم ــد الس ــق: عب ــة، تحقي ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف ــد ب ــن أحم ــو الحس ط4، 990)، )93/7(. وأب

399)هـــ/979)م، )4/)44( مــادة )فقــه(. وأبــو الحســن عــي بــن ســيده، املحكــم واملحيــط األعظــم، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، ط)، ))4)هـــ/000)م، ))/34)(. وابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، د.ت، )3)/))5(. والفيومــي، 

ــة، بــروت، د.ت، ))/479(.  ــة العلمي املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر للرافعــي، املكتب

)7( ســعد الديــن التفتــازاين، رشح التلويــح عــى التوضيــح ملــن التنقيــح يف أصــول الفقــه، تحقيــق: زكريــا عمــرات، دار الكتــب العلميــة، 

ــدر الديــن الزركــي، املنثــور يف القواعــد، تحقيــق: د. تيســر فائــق أحمــد  ــان، ط)، ))4)هـــ/)99)م، ))/ ))(. وينظــر: ب بــروت - لبن

محمــود، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية - الكويــت، ط)، 405)هـــ، ))/8)(.
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وهــذا تعريــف شــامل لالعتقاديــات والوجدانيــات، أي: )علــم الــكالم، وعلــم التصــوف(، واألحــكام العمليــة. وقولــه: 

»مــا لهــا ومــا عليهــا« قيــٌد ميكــن أن يـُـراد بــه مــا تنتفــع بــه النفــس ومــا تتــرضر بــه يف الدنيــا واآلخــرة.

وهــو معنــى متســق مــع قـُـرِب العهد مبنهــج الصحابــة والنبيِّ ، فــكان أقرَب للمعنــى الفقهي الذي يســتصحب 

القيــم العقائديــة واألخالقيــة والتكليفــات العمليــة، ويجعلهــا يف نســٍق واحــٍد وقالٍب واحــد، كام هو حــال املجتمعات 

ــة.  ــية للرشيع ــادئ األساس ــك املب ــن تل ــل ع ــي ال ينفص ــه الرشع ــك أن الفق ــى ذل ــا األُوىل، ومعن ــلمة يف والدته املس

     فهــذا التعريــف - الــذي يحمــل صفــة العمــوم والشــمول - يحمــل عمــَق النظــر إىل معنــى الفقــه الــذي مــن 

خاللــه يحصــل حســن تطبيــق الرشيعــة. وســواء أُريــد »بالنفــس العبــد نفســه؛ ألنَّ أكــر األحــكام متعلِّقــة بأعــامل 

ــا البــدن آلــة«))8((، فهــو شــامل  البــدن، أو أُريــد بالنفــس النفــس اإلنســانية؛ إذ بهــا األفعــال ومعهــا الخطــاب، وإمنَّ

ى فقــه  لهــام. فــإنَّ مــن »أهــم املطالــب يف الفقــه التــدرُّب يف مآخــذ الظنــون يف مجــال األحــكام، وهــو الــذي يُســمَّ

النفــس، وهــو أنفــس صفــات علــامء الرشيعــة«))9((. 

ــه  ــال: »ففقي ــه النفــس«، فق ه »فقي ــذي ســامَّ ــد ال ــن املجته ــه ع ــم بكالم ــن القي ــا أراده اب ــلَّ هــذا هــو م  ولع

ــَل الســليم للرشيعــة. ــق التنزي ــا يحقِّ ــَت؟«))0)((. وهــو م ــا قلْ ــه يقــول: م ــا أرْدَت؟ ونصــف الفقي النفــس يقــول: م

 لكــن بعــد أن توســعت العلــوم الرشعيــة، احتــاج كلُّ علــٍم إىل اســتقالليته عــن العلــوم األخــرى منهجيًّــا، وخاصــًة 

مــن خــالل التعريــف واملضمــون، فزيــد قيــد آخــر للتعريــف وهــو »عمــاًل« ليكــون التعريــف: »معرفــة النفــس مــا 

لهــا ومــا عليهــا عمــاًل«، ليُخــرج االعتقاديــات والوجدانيــات، فيخــرج الــكالم والتصــوف، ومن مل يــزد أراد الشــمول))))((. 

، فصــار الفقــه هــو: »العلــم باألحــكام الرشعيــة العمليــة  ثــم انتقــل تعريــف الفقــه االصطالحــي إىل معًنــى أخــصَّ

املكتســب مــن أدلتهــا التفصيليــة«))))((. وهــذا التعريــف أخــصُّ مــن ســابقه. وهنــاك تعريفــات أخــرى ال تخــرج عــن 

هــذا املعنــى، وقــد اخرنــا هــذا التعريــف؛ ألنَّــه األشــهر عنــد أهــل الفــن.

 وبهــذا يكــون معنــى الفقــه قــد انتقــل إىل مــا يختــصُّ بأفعــال املكلَّفــن العمليــة فقــط، غــر أفعالهــم االعتقاديــة 

والوجدانيــة التــي تُبحــث يف علــوٍم أخــرى، بعــد أن كانــت جــزًءا مــن الفقــه.

)8( املصدر نفسه ))/0)(.

)9( املنثور يف القواعد، مصدر سابق، ))/8)(.

ــة،  ــات األزهري ــة الكلي ــرؤوف ســعد، مكتب ــد ال ــق: طــه عب ــة، إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن، دراســة وتحقي ــم الجوزي ــن قي )0)( اب

القاهــرة، 388)هـــ/8)9)م، )7/3)(.

)))( املصدر نفسه ))/ 8)(.  

)))( تقــي الديــن الســبي، اإلبهــاج يف رشح املنهــاج، تحقيــق: جامعــة مــن العلــامء، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط)، 404)هـــ، ))/8)(. 

وجــامل الديــن اإلســنوي، التمهيــد يف تخريــج الفــروع عــى األصول، تحقيق: محمد حســن هيتو، )مؤسســة الرســالة، بــروت، ط)، 400)ه، 

))/50(. والرشيــف الجرجــاين، التعريفــات، تحقيــق: إبراهيــم األبيــاري، دار الكتــاب العــريب، بــروت، ط)، 405)هـــ، ))/)))(. وينظــر: 

زكريــا األنصــاري، الحــدود األنيقــة والتعريفــات الدقيقــة، تحقيــق: مــازن املبــارك، دار الفكــر املعــارص، بــروت، ط)، ))4)هـــ، ))/7)(.



البحوث والدارسات |  نحو فقٍه ِقيمي

10

ــَل ذلــك بــأن البنــاء املنهجــي  ــي االعتقــاد واألخــالق، وُعلِّ ففــي التعريفــن الســابقن نجــد االبتعــاد عــن منطقتَ

صاتهــا يلــزم ذلــك االنحيــاز إىل مــا يشــتغل بــه الفقيــه )األحــكام العمليــة(، وهنــاك مــا يشــتغل عليــه  للعلــوم وتخصُّ

املتكلِّــم، أو صاحــب الســلوك، فــكلٌّ لــه مجالــه وميدانــه.

ــاٍت يف إطــار  م إجاب ــا، يقــدِّ ــا آليًّ ــع هــذا االنفصــال شــيئًا فشــيئًا حتــى آَل الفقــه إىل أن يكــون منهًج وقــد توسَّ

أعــامل املكلَّفــن مــن حيــث صــورة األعــامل وأشــكالها، عبــادة ومعاملــة وغرهــام؛ ألنَّــه »ال يطلــق بحكــم العــادة 

؛ بــل يختــصُّ بالعلــامء باألحــكام الرشعيــة الثابتــة  ث، ومفــرِّ ، ومحــدِّ ، ونحــويٍّ اســم الفقيــه عــى متكلِّــم، وفلســفيٍّ

ــا وفاســًدا وباطــاًل،  ــدب، والكراهــة، وكــون العقــد صحيًح لألفعــال اإلنســانية، كالوجــوب، والحظــر، واإلباحــة، والن

ــه«))3)((. ــادة قضــاًء وأداًء، وأمثال وكــون العب

ــا مــا يقــرِّره الــدرس العقــدي واألخالقــي، فــال عالقــة للفقــه بــه. وهــو بخــالف الرؤيــة القرآنيــة التــي رســمت   أمَّ

الجميــع بنســٍق واحــٍد كــام ســيأيت.

   أيُّ التعريفين َأْوَلى باالعتبار:

ى الفقــه. ومــن دون  مــن املعلــوم أنَّ العلــم صفــٌة للعــامل فيــه، فإنَّنــا نقــول: رجــل فقيــه؛ ألنَّــه يحمــل علــاًم يُســمَّ

، فــإنَّ هــذا ال يعنــي أنَّ الفقيــه هــو الــذي يحيــط علــاًم باألحــكام الرشعيــة العمليــة فقــط، بــل مــن لــه إحاطــة  شــكٍّ

ي فقيًهــا.  بغرهــا مــن العلــوم، وهــذا أمــر ال بـُـدَّ منــه. ولـَـامَّ كان أكــر عملــه بالفقــه، ُســمِّ

ــو  ــام أب ده اإلم ــام حــدَّ ــاٍت ك ــوٍم وتكيف ــة عل ــا شــاماًل ملجموع ــاًم عامًّ ــه عل ــراد ب ــه ويُ ــق هــذا الفق ــد يُطل ووق

ــاين. ــف الث ــح يف التعري ــو واض ــام ه ــا ك ــاًم خاصًّ ــون عل ــد يك ــة))4)((، وق حنيف

فــإذا نظرنــا إىل العلــم )الفقــه( مجــرًدا، ومــن الناحيــة التنظريــة، بقطــع النظــر عــن الواقــع، فاملعنــى الثــاين أَْوىَل 

ــا، مــن حيــث تصــوُّره، وإدراكــه، وموضوعــه، ومتييــزه عــن غــره مــن  ــًدا دقيًق د العلــم تحدي ــه يحــدِّ ــار؛ ألنَّ باالعتب

ده ذلــك النظــر املنطقــي الــذي دخــل بقــوٍة يف العلــوم  العلــوم، وهــذا شــأن التعريفــات الجامعــة املانعــة، كــام يحــدِّ

ــص والتصنيــف. الرشعيــة يف فــرة التدويــن والتخصُّ

وإذا نظرنــا إىل مــن يَُنــزِّل هــذا العلــم عــى الواقــع، ويتصــف بهــذا العلــم )الفقيــه(، فــإنَّ األول أَْوىَل باالعتبــار؛ ألنَّ 

الفقــه باعتبــاره صفــًة للعــامل الفقيــه، وبالعــادة ال ينفصــل العلــم عــن العــامل فيــه، وباعتبــاره علــاًم يـُـراد تنزيلــه حتى 

ــا، يجــب أن يكــون أعــمَّ وأشــمَل مــن معرفــة النصــوص وحفظهــا واســتحضارها؛ بــل إنَّ الفقــه  يكــون واقًعــا عمليًّ

ــد، فهــو يعنــي: العلــم، والتمــرس، والنظــر يف النصــوص، واألســباب والنتائــج،  نشــاط ذهنــيٌّ ومعــريفٌّ، مركَّــب ومعقَّ

)3)( أبــو حامــد الغــزايل، املســتصفى يف علــم األصــول، تحقيــق: محمــد عبــد الســالم عبــد الشــايف، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط)، 

.)5/(( س3)4)هـ، 

)4)( انظر: رشح التلويح عى التوضيح ملن التنقيح يف أصول الفقه، مصدر سابق، )) / 8)(.  
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وفهــم الواقــع والتواصــل معــه، والقــدرة عــى التصــوُّر، والتكييــف للمشــكالت، واعتبــار املقاصــد الرشعيــة، ووجــوه 

املحاســن يف اإلســالم، واعتبــار مــآالت األحــكام الفقهيــة))5)((؛ ألنَّ الفقــه: »مجمــوع أمريــن: العلــم باألحــكام الرشعيــة 

ــرف األخــصُّ إالَّ  ــه ال يُع ــًرا ومقصــوًدا؛ ألنَّ ــذا يكــون كالهــام معت ــة االســتنباط«))))((. وبه ــة، وملك ــة القطعي العملي

. ، ومعرفــُة األعــمِّ تســتلزم معرفــَة األخــصِّ مبعرفــة األعــمِّ

ــْن  ــة مــن حيــث املوضــوع واملضمــون، وَم ــْن أراد معرفــة األحــكام الفقهي وبهــذه الخالصــة مُيكــن أن يقــال: َم

ــة معروفــًة يف الذهــن إىل كونــه فقًهــا يقيــم الحيــاة، ومنهًجــا يُســار  راَم تنزيــل هــذا الفقــه مــن كونــه أحكاًمــا عامَّ

ده اإلمــام أبــو حنيفــة رحمــه اللــه، بــل يحتــاج إىل  عليــه يف الواقــع؛ يحتــاج إىل املعنــى األخــص، واملعنــى الــذي حــدَّ

ــة يف اإلحاطــة مبعنــى الفقــه مــن حيــث فهمــه وإدراكــه  د باملعنــى األعــم، إالَّ أننــا نعــده خطــوًة مهمَّ أكــر مــامَّ ُحــدِّ

املوصــل إىل تنزيلــه))7)((.    

ــة يف هذه  ــة امللحَّ ويف هــذا يقــول الدكتــور فريــد األنصــاري: »أحســب أن الوجهــة العلميــة مبــا يناســب حاجــة األمَّ
األزمنــة إمنــا هــو طلــب الفقــه، ال مبعنــاه التقليــدي االســتظهاري، ولكن مبعنــاه الصناعــي«))8)((.

ألن الفقيــه كــام يقــول اإلمــام املــازري )ت)53ه(: »هــو الــذي يحســن تدبــر النــاس بالرشيعــة، كــام أن الطبيــب 

هــو الــذي يحســن تدبــر النــاس باألدويــة«))9)((. 

ن:  وبهذا ال بدَّ لنا هنا من التفريق بن مجالن مهمَّ

صاته وتنظراته.  األول: مجال العلم وتخصُّ

والثاين: عالقته بالحياة وإقامتها. وهو املراد، بل الثمرة املرجوَّة من الفقه.

ــمى  ــد األس ــق املقص ــه تحقَّ ــة، وب ــنة النبوي ــرآن والسُّ ــكام الق ــقٍّ - أح ــورت - بح ــاين( تبل ــى )الث ــذا املعن ويف ه

ــادة  ــة والعب ــدة الصحيح ــادئ يف العقي ــن مب ــالم م ــه اإلس ــاء ب ــا ج ــف؛ ألنَّ م ــن الحني ــذا الدي ــرى له ــة الك والغاي

ــا يهــدف يف الحقيقــة إىل تحقيــق أغــراٍض تهذيبيــة، تــؤدي إىل تصحيــح املعامــالت  الســليمة واملعاملــة املســتقيمة، إمنَّ

والســلوك االجتامعــي، وكان الفقــه األكــر وهــو معرفــة النفــس مــا لهــا ومــا عليهــا، والفقــه باملعنــى الضيــق وهــو 

)5)( ينظر: أحمد عي آل مريع، رب حامل فقه ليس بفقيه، دار البشر، جدة - السعودية، ط)، )43)هـ/0)0)م، ص)4-)4. 

)))( ابــن أمــر الحــاج، التقريــر والتحبــر، دراســة وتحقيــق: عبــد اللــه محمــود محمــد عمــر، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، ط)، 

9)4)هـ/999)م، ))/59(.  

)7)( ينظــر: أحمــد مرعــي املعــامري، فقــه التنزيــل: دراســة أصوليــة تطبيقيــة، مركــز منــاء للبحــوث والدراســات، بــروت - لبنــان، ط)، 

5)0)، ص5).

)8)( فريد األنصاري، أبجديات البحث يف العلوم الرشعية، منشورات الفرقان، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 997).

)9)( أبو عبد الله املازري، رشح التلقن، تحقيق: محمد املختار السالمي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 008)م، ))/353(.
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األحــكام الرشعيــة العمليــة؛ هــو الرجمــة الصادقــة الدقيقــة لرشيعــة اإلســالم، ومنهــاج القــرآن يف الحيــاة))0)((؛ ألنــه 

مل يشــتد بعــد االبتعــاد عــن القيــم األساســية، فــام زال البُْعــد القيمــي حــارًضا؛ لقــرب عهــده مــن نــزول الترشيــع.

   النصُّ من الحكم إلى املقصد:

ليتســنَّى لنــا النــزول إىل املنطقــة األكــر تعبــرًا عــن القيــم الكليَّــة ومبادئهــا األساســية وأسســها املقاصديــة، وهــي 

ــْن القــرآين والنبــوي - عنــد تقريــر األحــكام - يرســامن البُْعــَد القيمــي األخالقــي مــن الحكــم  النصــوص، نجــد أنَّ النصَّ

الرشعــي، تأكيــًدا عــى البُْعــِد املقاصــدي يف خارطــة الترشيــع. 

ويشكِّل الحكم الرشعي - عموًما - جانبن: 

جانب بيان الحكم وصورته وشكله.

وجانب يؤكِّد عى روحه ومقصده وقيم الترشيع األساسية.

وقــد أخــذ الجانــب األول يف التدويــن الفقهــي حظَّــه الوفــر، ونســتطيع القــول بأنــه قــد تــمَّ رســم الشــكليَّة بدقَّــة 

متناهيــة، والتأكيــد عــى عــدم خــرق الشــكل العبــادي أو املعامــاليت أو الجنــايئ، والحفــاظ عــى العبــادة والتكاليــف 

وبُْعدهــا الصــوري، وتــمَّ تحميــل تلــك الصــور صــور األحــكام التكليفيــة، ووســمها بـــ »الحــالل والحــرام، والواجــب 

والفــرض، واملنــدوب واملكــروه، واملبــاح والجائــز«، وذلــك بحســب إتيانهــا بصورتهــا املنقولــة عــن النبــي ، أو كــام 

بيَّنهــا النــصُّ بشــكٍل عــام؛ لتكــون مــادًة ســهلًة يف يــد القضــاة واملفتــن لرفــع الخصومــات واملنازعــات.

ــا واختصــاًرا - أصبــح هــو الصــورة املختــرة عــن  ــا وتحشــيًة وتهذيبً إن هــذا اإلغــراق يف هــذا الجانــب - تأليًف

الفقــه اإلســالمي، وهــو مــا اســتنكره اإلمــام الجوينــي مــن فعــل الفقيــه، فقــال: »ولــو اعتنــى الفقيــه بحــلِّ مشــكالت 

الفقــه، كان أَْوىَل مــن االشــتغال بتعقيــداٍت يف الصــورة«))))((. 

ــر الجانــب القيمــي والبُْعــد املقاصــدي للترشيــع الــذي جــاءت بــه النصــوص التأسيســية أصالــًة، بــل  يف حــن تأخَّ

مــا ُوِجــَد الحكــم إالَّ ألجلــه ال غــر.

ن، وهــذه قــد تكــون كــرى  ــْن يف الراكــم الفقهــي املــدوَّ فســؤال الترشيــع وفلســفة القيــم قــد ال يكونــان فاعلَ

اإلشــكاليات التــي رُضَِب فيــه الفكــر اإلســالمي؛ لتخلُّــف منظومــة القيــم.

ــذي  ــذار - هــو وجــود »التصــوف« ال ــرة االعت ــون يف دائ ــن أن يك ــذي ميك ــك - وال ــون الســبب يف ذل ــد يك  وق

ــه.   ــًدا عــن الفق ــذاك بعي ــب عــن ســؤال األخــالق آن يُجي

)0)( ينظر: وهبة الزحيي، الفقه اإلسامي وأدلته، دار الفكر، سوريَّة - دمشق، ط4، د.ت، ))/ 4(.

)))( أبــو املعــايل الجوينــي، نهايــة املطلــب يف درايــة املذهــب، حققــه وصنــع فهارســه: عبــد العظيــم محمــود الديــب، دار املنهــاج، ط)، 

8)4)هـ/007)م، ))/)33(.



للبحــوث والدراســــاتمركز نهوض للدراسات والنشر

13

ــه مناطــُق  ــا التصــوف فل دة، أمَّ ــدِّ ــم عــى مســتوياتها املتع ــاس وحياته ــا بالن ــه أشــدُّ التصاقً ــة الفق لكــنَّ منطق

ــة، وهــو علــم ال بــدَّ منــه، إالَّ أنــه يف الوقــت نفســه مل يكــن  ــة عملــت عــى ترســيخ أخالقيــاٍت وســلوكياٍت مهمَّ مختصَّ

خــن الــذي أصــاب »التصــوف«، والــذي عمــل  يعــرِّ عــن القيــم الكــرى كالعــدل والحريــة والحقــوق، فضــاًل عــن الدَّ

عــى تغيــر مســاره، وتشــويه الرشيعــة وتفســرها للحيــاة والوجــود، مــام جعــل زاد مــن االبتعــاد عــن املنهــج أكــر.  

وهــو نفســه )التصــوف( يحتــاج إىل تجديــٍد وإعــادة النظــر يف كثــرٍ مــن أدبياتــه، التــي مل تعــد فاعلــًة يف الواقــع؛ 

ــع،  ــة عــن الواق ــة املتعالي ــاس املثالي ــس بلب ــا تلب ــا م ــا، ومنه ــا وبيئته ــاٌت هــي ألصــُق بواقعه ــوالٌت وأدبي ــا مق ألنه

فحلَّقــت يف ســامٍء غــر ســامئها.

ولــو أجرينــا مســًحا رسيًعــا للنصــوص وطبيعتهــا عنــد تقريــر األحــكام، لوجدنــا أن النصــوص تؤكِّــد أصالــًة عــى 

ن يؤكِّــد عــى الُحكــم أصالــًة والقيــم تبًعــا. القيــم واألخــالق، والُحكــم تبًعــا، بينــام الفقــه املــدوَّ

ات العبادات األساسية: ومن تلك النصوص يف أمَّ

يف الصــاة: قــال تعــاىل: }وأقــم الصــاة إن الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء واملنكــر ولذكــر اللــه أكــرب واللــه يعلــم 

مــا تصنعــون{))))((، فالصــالة أصالــة وبعدهــا القيمــي لتنهــى عــن الفحشــاء واملنكــر، وهــي التــي تهيــئ إقامــة العــدل 

ــرىب وينهــى عــن  ــائ ذي الُق ــه يأمــر بالعــدل واإلحســان وإيت ــة واإلحســان والحقــوق، قــال تعــاىل: }إن الل والحري

الفحشــاء واملنكــر والبغــي يعظكــم لعلكــم تذكــرون{))3)((.  

وكذلــك بيــان القصــد مــن الصــالة، وهــو إقامــة ذكــر اللــه؛ ولهــذا ُســميت بـ«الصــالة«؛ ألنهــا صلــٌة بــن العبــد 

ــد عليــه النــص القــرآين. ــه، وهــذا مــا أكَّ وربِّ

ــه هــل األمــر للوجــوب أو ال،  ــم الصــالة{، وتناقــش حول ــصِّ }وأق ن الشــطَر األول مــن الن ــه املــدوَّ   فأخــذ الفق

ــا. ــى الصــالة لغــًة واصطالًح ومعن

وغاب الشطر الثاين واألهم، ومل يكن له نصيٌب من الكالم عند التدوين أو الكالم عن فقه الصالة.

وكذلــك قــال تعــاىل: }قــد أفلح املؤمنون الذين هــم يف صاتهم خاشــعون{ ))4)((، فالنصُّ يؤكِّد عى أهمية الخشــوع 

ــل قيمــة العبــادة، وبالتــايل يعمــل عى نقــل العبــادة مــن األداء )الصــورة( إىل التحقيــق للعبادة.  ووجــوده، الــذي يفعِّ

ــن مــن قبلكــم  ــام كــا كُتــب عــى الذي ــوا كُتــب عليكــم الصي ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــال تعــاىل: }ي ــام: ق ويف الصي

ــون{))5)((.  ــم تتق لعلك

)))( سورة العنكبوت: اآلية )45(.

)3)( سورة النحل: اآلية )9(.

)4)( سورة املؤمنون: اآلية) )-)(.

)5)( سورة البقرة: اآلية )83)(.



البحوث والدارسات |  نحو فقٍه ِقيمي

14

ويف الــزكاة: قــال تعــاىل: }خــذ مــن أموالهــم صدقــة تُطهِّرهــم وتزكيهــم بهــا وصــلِّ عليهــم إن صاتــك ســكٌن لهــم 

والله ســميٌع عليــٌم{))))((.

ــاس وال  ــاء الن ــه رئ ــذي ينفــق مال ــوا صدقاتكــم باملــنِّ واألذى كال ــوا ال تُبطل ــا أيهــا الذيــن آمن  قــال تعــاىل: }ي

ــوم اآلخــر{))7)((. ــه والي يؤمــن بالل

يف الحــج: قــال تعــاىل: }الحــج أشــهر معلومــاٌت فمــن فــرض فيهــن الحــج فــا رفــث وال فســوق وال جــدال يف 

الحــج ومــا تفعلــوا مــن خــر يعلمــه اللــه وتــزودوا فــإن خــر الــزاد التقــوى واتقــوِن يــا أويل األلبــاب{))8)((.

فالنــامذج الســابقة مــن النصــوص تؤكِّــد عــى البُْعــد األخالقــي يف منظومــة الترشيــع، كــام هــو واضــح يف الترشيــع 

ــول العبادات.  ألص

وبهذا، فالعبادة هي كالرشوط يف تثبيت هذه الفضائل، كام عرَّ عن ذلك ابن رشد))9)((.

ولــو فتشــنا عــن القيــم يف بــاب املعامــالت، لوجدنــا مقاصدهــا األساســية هــي: العــدل، وعــدم الظلــم، وعــدم 

أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وحفــظ الحقــوق، ونبــذ الغــرر والــرضر واالحتــكار، وهــي مقاصــد تقــام عليهــا فلســفة 

الرشيعــة يف تحريــم املعامــالت وإباحتهــا. وكذلــك األمــر يــري إىل باقــي األبــواب الفقهية، وحســبنا اإلشــارة إىل ذلك.

ــاة،  ــى آخــر مــدى حضورهــا يف الحي ــة، أو مبعن ــة املقاصدي ــاد األخالقي ــن هــذه األبع ــم: أي ويبقــى الســؤال امله

ــم؟! ــل هــذه القي ومــدى تأثرهــا يف اإلنســان ومتثي

نة النبوية تأسيس وتطبيق للقيم:    السُّ

ــنة النبويــة، فالبعــد األخالقــي التطبيقــي فيهــا  ــا يف السُّ م بيــان الُبْعــد األخاقــي يف النصــوص القرآنيــة. أمَّ تقــدَّ

ــب  ــكي، وهــو جان ــب التأســيي ال ــيٌّ بالجان ــب - معن ــرآن - يف الغال ــم؛ ألنَّ الق ــرآن الكري ــه يف أصــل الق ــر من أك

، وتَُعــدُّ األخــالق يف املنظومــة الترشيعيــة هــي البعــد الغــايئ للترشيــع، وهــي تتشــكَّل  مســكون ببعــٍد غــايئٍّ ترشيعــيٍّ

ــك مــن خــالل وضــع اإلطــار التنظــري األخالقــي الجــاميل، وهــذا ال  ــع«، وذل ــة للترشي ضمــن »الفلســفة املقاصدي

يظهــر إال عــر املجــال التطبيقــي. 

ــنة النبويــة متثِّــل البُْعــد التطبيقــي للمنهــج الترشيعــي، ال يعنــي غيــاب النظريــة األخالقيــة؛ بــل  والقــول بــأن السُّ

ٌة مــن جانبــن:  إن النظريــة االخالقيــة مســتمدَّ

)))( سورة التوبة: اآلية )03)(.

)7)( سورة البقرة: اآلية )4))(.

)8)( سورة البقرة: اآلية )97)(.

)9)( بداية املجتهد ونهاية املقتصد )4/ 57)(.
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األول: من نصوصها الكليَّة، قرآنًا وسنًة.

ــنة النبويــة العمليــة والقوليــة والتقريريــة غالبًا.  والثــاين: مســاحتها التطبيقيــة العمليــة. وهــذا الجانــب متثِّلــه السُّ

نة عى بُْعدين: بُْعد تنظري تأسيي، وبُْعد تطبيقي عمي غالب. فاألخالق يف السُّ

ــنة النبويــة بالنســبة إىل القــرآن الكريــم )بيانـًـا وتفصيــاًل وتخصيًصــا وتقيــًدا  وذلــك مــن خــالل بيــان وظيفــة السُّ

ــنة مــع القــرآن جملــة واحــدة، واالســتقالل  ــا(، والبعــد الترشيعــي منــدرج تحــت الكليــات القرآنيــة، فالسُّ وترشيًع

فيهــا تبًعــا ال أصالــة.

ــنة النبويــة: مــن ذلــك قولــه تعــاىل: }وإنــك لعــى خلــق  وقــد أكَّــد القــرآن الكريــم عــى الجانــب األخالقــي يف السُّ

عظيــم{))30((، وقولــه تعــاىل: }لقــد كان لكــم يف رســول اللــه أســوة حســنة ملــن كان يرجــوا اللــه واليــوم اآلخــر وذكــر 

اللــه كثــرًا{)))3((، وقولــه تعــاىل: }هــو الــذي بعــث يف األميــن رســواًل منهــم يتلــو عليهــم آياتــه ويزكيهــم ويُعلمهــم 

الكتــاب والحكمــة وإن كانــوا مــن قبــُل لفــي ضــال مبــن{)))3((.

  َّـــي ـــابًّا أىت النب ـــى ش ـــال: إن فت ـــة  ق ـــن أيب أمام ـــة: ع ـــنة النبوي ـــي يف السُّ ـــع العم ـــك يف الواق ـــن ذل وم

ـــا  ـــه«، فدن ـــال: »ادن ـــه! فق ـــه م ـــوا: م ـــروه، وقال ـــه فزج ـــوم علي ـــل الق ـــا! فأقب ـــذن يل بالزن ـــه، ائ ـــول الل ـــا رس ـــال: ي فق

منـــه قريبًـــا، قـــال: فجلـــس، قـــال: »أتحبـــه ألمـــك؟«، قـــال: ال واللـــه، جعلنـــي اللـــه فـــداءك، قـــال: »وال النـــاس 

يحبونـــه ألمهاتهـــم«، قـــال: »أفتحبـــه البنتـــك؟«، قـــال: ال واللـــه يـــا رســـول اللـــه، جعلنـــي اللـــه فـــداءك، قـــال: 

»وال النـــاس يحبونـــه لبناتهـــم«، قـــال: »أفتحبـــه ألختـــك؟«، قـــال: ال واللـــه، جعلنـــي اللـــه فـــداءك، قـــال: »وال 

ـــاس  ـــال: »وال الن ـــداءك، ق ـــه ف ـــي الل ـــه، جعلن ـــال: ال والل ـــك؟«، ق ـــه لعمت ـــال: »أفتحب ـــم«، ق ـــه ألخواته ـــاس يحبون الن

ـــه  ـــاس يحبون ـــال: »وال الن ـــداءك، ق ـــه ف ـــي الل ـــه، جعلن ـــال: ال والل ـــك؟«، ق ـــه لخالت ـــال: »أفتحب ـــم«، ق ته ـــه لعامَّ يحبون

ـــم يكـــن  ـــه«))33((، فل ـــن فَرَْج ـــه، وحصِّ ـــر قلب ـــه، وطهِّ ـــمَّ اغفـــر ذنب ـــال: »الله ـــه، وق ـــده علي ـــال: فوضـــع ي لخاالتهـــم«، ق

ـــرام،  ـــالل وح ـــن ح ـــًة ب ـــه  إجاب ـــن إجابت ـــة. ومل تك ـــول الرواي ـــام تق ـــت إىل يشء ك ـــى - يلتف ـــك الفت ـــد - ذل بع

بـــل اســـتحضار أثـــر ذلـــك الفعـــل وخطورتـــه األخالقيـــة، مـــام يعنـــي أن النصـــوص تعطـــي معالجـــاٍت ملشـــاكل 

واقعيـــة، وتعمـــل عـــى تحريـــك القيـــم وتفعيلهـــا وفـــق ذلـــك التأســـيس املســـتصحب قيمـــة اإلنســـان بقيمـــة 

ـــه.  ـــى مجتمع ـــة ع ـــة املحافظ ـــه وبقيم أخالق

)30( سورة القلم: اآلية )4(.

))3( سورة األحزاب: اآلية )))(.

))3( سورة الجمعة: اآلية ))(.

)33( رواه أحمــد )5/ )5)(، والطــراين يف املعجــم الكبــر )8/ )))، 83)(، والبيهقــي يف شــعب اإلميــان )4/ ))3( )5)54(، قــال العراقــي يف 

املغنــي عــن حمــل األســفار ))/ )59(: رواه أحمــد بإســناد جيــد، ورجالــه رجــال الصحيــح. وقــال الهيثمــي يف مجمــع الزوائــد ))/ 9))(: 

حــه األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة ))/ ))7( )370(. رجالــه رجــال الصحيــح. وصحَّ
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   التطبيق الفقهي القيمي عند الصحابة:

لقــد أفــرزت هــذه الرتبيــة النبويــة والرؤيــة الفقهيــة القيميــة الرؤيــَة االجتهاديــة املقدمــة للقيــم أواًل، ومــن 

ــر  ــن وك ه املدائ ــا َوالَّ ــد م ــة بع ــاب إىل حذيف ــن الخط ــر ب ــث عم ــال: بع ــر، ق ــن جب ــعيد ب ــن س ــا روي ع ــك م ذل

املســلامت: »إنــه بلغنــي أنــك تزوجــت امــرأًة مــن أهــل املدائــن مــن أهــل الكتــاب فطلِّقهــا«، فكتــب إليــه ال أفعــل 

حتــى تخــرين أحــالل أم حــرام؟ ومــا أردَت بذلــك؟ فكتــب إليــه: »ال بــل حــالل، ولكــن يف نســاء األعاجــم خالبــة، فــإن 

أقبلتــم عليهــنَّ غلبنكــم عــى نســائكم«. فقــال: اآلن، فَطَلََّقَهــا))34((. 

فقــد منــع ســيدنا عمــر  الــزواَج مــن الكتابيــات عندمــا رأى أن ذلــك يــؤدي إىل مفســدة اجتامعيــة، فقــد جــاء 

يف روايــة أخــرى: »تــزوَّج حذيفــة يهوديــة، فكتــب إليــه عمــر: أْن خــلِّ ســبيلها، فكتــب إليــه إْن كانــت حراًمــا َخلَّيــُت 

 .))35((» ســبيلها، فكتــب إليــه: إين ال أزعــم أنهــا حــرام، ولكنِّــي أخــاف أْن تعاطــوا املومســات منهــنَّ

»لــذا فقــد رأى عمــر  أْن مينــع الــزواج مــن الكتابيــات؛ دفًعــا لهــذه املفاســد واألرضار العظيمــة التــي ســتلحق 

ــة قطًعــا إذا اســتمرَّ العمــل بالحكــم األصــي الــذي يقتــي اإلباحــة«)))3((. وهــذا اعتبــار للــآل عنــد التنزيــل. باألمَّ

ــج  ــة، إلعــراض املســلمن عــن التزوي ــرة العربي ــن املســلامت، أي: يف الجزي ــة ب ــه يخــى الفتن ــك بأنَّ ــَل ذل »وعلَّ

ــة يف ظــرٍف مــن الظــروف، يف حــن أنَّ ِحــلَّ التــزوج بالكتابيــات  ، فــكان حكــاًم يتصــل تطبيقــه باملصلحــة العامَّ منهــنَّ

منصــوٌص عليــه يف القــران الكريــم نفســه«))37((، قــال تعــاىل: }واملحصنــات مــن املؤمنــات واملحصنــات مــن الذيــن 

أُوتــوا الكتــاب{))38((.

وهــذه نصــوص قطعيــة يف ثبوتهــا؛ ألنَّهــا قــرآن، وقطعيَّــة يف داللتهــا؛ ألنهــا ال تحتمــل إالَّ معنــًى واحــًدا، إالَّ أنهــا 

ظنيَّــٌة يف تنزيلهــا، ولهــذا نجــد ســيدنا عمــر  قــد اجتهــد يف تنزيــل هــذه النصــوص، فكــره الــزواج مــن الكتابيــات 

عندمــا رأى أن ذلــك يــؤدي إىل مفســدة اجتامعيــة.

ففعــل ســيدنا عمــر مــع حذيفــة يُنبــئ أن األمــر ال ينتهــي عنــد حــالل أو حــرام، كــام يف نــصِّ الروايــة عندمــا قــال 

حذيفــة : »ال أفعــل حتــى تخــرين أحــالل أم حــرام؟ ومــا أردَت بذلــك؟ فكتــب إليــه: ال بــل حــالل«؛ بــل إن األمــر 

يتعــدى ذلــك إىل اســتحضار القيــم واألخــالق مــن األحــكام؛ ألن الرشيعــة بطبيعتهــا أخالقيــٌة قيِّمــٌة.

)34( أبو جعفر الطري، تاريخ األمم والرسل وامللوك، دار الكتب العلمية، بروت، ط)، 407)، ))/437(.  

)35( سبق تخريجه )9)(.

))3( عبــد الرحمــن بــن معمــر الســنويس، اعتبــار املــآالت ومراعــاة نتائــج الترصفــات: دراســة مقارنــة يف أصــول الفقــه ومقاصــد الريعــة، 

دار ابن الجوزي، السعودية، ط)، 4)4)هــ، ص))).  

)37( محمــد فتحــي الدرينــي، املناهــج األصوليــة يف االجتهــاد بالــرأي يف التريــع اإلســامي، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط3، 

9)4)هـ/008)م، ص7).  

)38( سورة املائدة: من اآلية )5(.  
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ــر  ــق مقصــد الحكــم، يتأخَّ ــة أو ال تحقِّ ــا ال تعــرِّ عــن هــذه القيمــة األخالقي ــٍت م ــت األحــكام يف وق ــإذا كان ف

ــا. ــم أواًل واألحــكام ثانيً م القي ــدَّ ر إىل حــن أن تُق ــذَّ ــق أو يتع التطبي

واملالحــظ أن النــصَّ رصيــٌح وبنــصِّ القــرآن، إالَّ أن الفهم الُعَمري املســتحرض لقيــم التدين يأىب التطبيق العشــوايئ. 

ــة  ة والركب هــا مــا بــن الــرُّ ــا حدُّ ــاًم، فالعــورة فقًه ــا وقي ــل أخالقً ــه ال يُقبَ ــا لكن ــزًا فقًه فقــد يكــون الفعــل جائ

للرجــل أو الســوءتن فقــط، هــذا فقًهــا؛ لكــن لــو اســتدعينا األخــالق واملــروءات والقيــم والحالــة االجتامعيــة التــي 

ــل باملنظــور القيمــي، أمــا النظــر الفقهــي فــال مشــكلة لديــه.   يراعيهــا الــرشع بدليــل العــرف، ســنجد أنهــا ال تُقبَ

ولو أن سارقًا رسق ليسدَّ حاجته، فيأيت بعد ذلك السائل يسأل: ما حكم من رسق؟

فاإلجابة فقًها: حكم الرقة قطع اليد.

لكن لو انتقل السؤال إىل السائل: ملاذا رسق وتحت أيِّ مرِّر؟ ويف أيِّ ظرٍف ووقٍت هو فيه؟

ستنتقل اإلجابة إىل مباحث أخرى. والتفتيش عنها رضورٌة لبيان الحكم الرشعي.

، ولنــا يف حادثــة الرقــة عــام الرمــادة))39(( ســلٌف. فقــد  ــة ورضوريــة، وهــو فقــه ُعَمــريٌّ واالنتقــال إىل ذلــك مهمَّ

روي عــن عمــر  قولــه: »ال قطــع يف ِعــْذٍق وال يف عــاِم َســَنٍة«))40((، أي: مجاعــة. 

ــنة إذا كانــت َســَنَة مجاعــة  ويف هــذا يقــول ابــن القيــم: »هــذا محــض القيــاس ومقتــى قواعــد الــرشع، فــإنَّ السَّ

ــه  ــدُّ ب ــا يس ــوه إىل م ــن رضورٍة تدع ــارق م ــلم الس ــكاد يس ــال ي ــرضورة، ف ــة وال ــاس الحاج ــى الن ــب ع ة غل ــدَّ وش

رمقــه«)))4((. وقــول ابــن القيــم أن ذلــك عــى »مقتــى قواعــد الــرشع« أي القواعــد الكليَّــة والقيــم األساســية للرشع.

وقــد أعمــَل ســيدنا عمــر بــن الخطــاب  فقــَه الواقــع ببُْعديــه هنــا: فقــه واقــع النــص، وفقــه واقــع التطبيــق 

ــة بالواقعــة، وحاجــة النــاس إىل الطعــام، مــامَّ أورث  )فقــه التنزيــل(؛ وذلــك مــن خــالل النظــر إىل الظــروف املحتفَّ

 .))4((( ذلــك شــبهة أســقطت الحــدَّ

ــق منــاط القطــع؛ إذ انتفــى معنــى الرقــة، وارتفــع موجــب القطــع، فرتفــع الحكــم  »ففــي عــام املجاعــة مل يتحقَّ

تبًعــا الرتفاع موجبــه«))43((. 

ــاض، ط)،  ــة الرشــد، الري ــق: كــامل يوســف الحــوت، مكتب ــار، تحقي ــن أيب شــيبة، املصنــف يف األحاديــث واآلث ــو بكــر اب )39( ينظــر: أب

409)هـــ، )5/))5(، رقــم ))859)(.

)40( مصنف ابن أيب شيبة )5/))5(.

))4( إعام املوقعن عن رب العاملن )0/3)-))(.  

))4( ينظــر: ماهــر حســن حصــوة، فقــه الواقــع وأثــره يف االجتهــاد، املعهــد العاملــي للفكــر االســالمي ـــــــ هرنــدن ـــــــ فرجينيــا ــــــــ 

الواليات املتحدة األمريكية، ط)، 430)هـ/009)م، ص59.    

)43( محمــود صالــح جابــر والســيد عمــر مونــة، االجتهــاد االســتثنايئ وأثــره يف فقــه التطبيــق، وهــو بحــث منشــور يف املجلــة األردنيــة يف 

الدراسات اإلسالمية، املجلد الخامس، العدد ))/ب(، 430)هـ/009)م، ص5).  
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ــق  ولقــد »كان اجتهــاد عمــر بــن الخطــاب  منصبًّــا عــى تحقيــق املنــاط، حيــث رأى أن أركان الجرميــة مل تتحقَّ

يف الرقــة عــاَم املجاعــة؛ إذ إنــه بالرغــم مــن وجــود الركــن املــادي وهــو أخــذ املــال مــن يــد مالكــه، ووجــود الركــن 

ى بالركــن األديب - الــذي يدفــع إىل ارتــكاب  الرشعــي وهــو وجــود نــصٍّ محــرم للرقــة، فــإنَّ الركــن الثالــث - مــا يُســمَّ

ــق؛ ألنَّ الدافــع لهــؤالء كان هــو الجــوع أساًســا«))44((.    الجرميــة بقصــِد الجرميــة مل يتحقَّ

، والــذي  فالتأكيــد عــى الجانــب األديب األخالقــي هــو مــا يعــرِّ عنــه امتنــاع ســيدنا عمــر  مــن تطبيــق الحــدِّ

جــاء أصالــًة كإجــراءاٍت للمحافظــة عــى األخــالق والقيــم وتحقيــق العدالــة.

فتطبيق الحدِّ - والحالة هذه - مناقٌض ملقاصِد الحكم وقيِم الترشيع األساسية.

ــة وقيمهــا األساســية عنــد  ــات الرشيعــة ومبادئهــا الكليَّ واملهــمُّ يف ذلــك أن ينشــغل الفقــه باملحافظــة عــى كليَّ

تطبيــق األحــكام.

ــنة، ثــم يقــرأ كالم الفقهــاء،  ــه يف الكتــاب والسُّ ومــن ذلــك وصيــة اإلمــام الباجــي: »ثــم يقــرأ أصــوَل الفقــه، فيتفقَّ

ومــا نُِقــل مــن املســائل عــن العلــامء، ويُــدرب يف طــرق النَّظــر وتصحيــح األدلَّــة والحجــج؛ فهــذه الغايــة القصــوى، 
رجــة العليــا«))45((. والدَّ

ــة العمليــة  ــنة، وال ينبغــي َحــْرُ الفقــه باألحــكام الرشعي ــة فقــه نصــوص الكتــاب والسُّ وفيــه إشــارة إىل أهميَّ

يــن، باعتبــاره نظــاَم حيــاٍة، وســبيَل ِهدايــٍة.  ــا يــراد بالفقــه: فقــه الدِّ املتعلِّقــة بفــروع الفقــه عبــادًة ومعاملــًة، وإمنَّ

ــا هــو  ، إالَّ أننــا ال نقصــد بــه فقــه الفــروع فحســب، وإمنَّ وإن كان كالم الباجــي يوحــي بأنــه أراد الفقــه االصطالحــيَّ

ــع نصوصــه)))4((. يــن كلــه، وهــذا الــذي أراده الشــارع كــام ال يخفــى مــن تتبُّ فقــه الدِّ

    املقاصد وأصول الفقه:

إن هــذا البحــث يهــدُف إىل التفتيــش يف خريطــة التأســيس لألصــول املنهجيــة التــي تــمَّ تأسيســها باتجــاٍه لعلــه 

قــد أضعــف حضــور النظــر األخالقــي، وذلــك عندمــا تــمَّ قــراءة األخــالق ضمــن منظومــة »آيــات األحــكام« )الواجــب 

ــنن فيــه والِعــر، فتــمَّ تهميــش  والحــرام(، مــع غيــاب آيــات اإلميــان واألخــالق والكــون والتدبُّــر فيــه والنظــر، والسُّ

البنيــة األخالقيــة وقراءتهــا قــراءًة مجتزئــة.

)44( إدريــس حــامدي، الخطــاب الرعــي وطــرق اســتثاره، املركــز الثقــايف العــريب، بــروت، د.ت، ص)3). نقــًا عــن: فقــه الواقــع وأثــره 

يف االجتهاد ص58.   

)45( النصيحــة الوليديــة، وصيــة أيب الوليــد الباجــي ســلامن بــن خلــف الباجــي لولديــه )ت: 474هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم الحســن، ص4). 

وســر أعــالم النبــالء )90/8(.

ــالدي - ))/433/5)  ــة: 4)/4/))0) مي ــخ اإلضاف ــة، تاري ــاالت متعلِّق ــد الباجــي )7(، مق ــة أيب الولي ــراءة يف وصي ــزاوي، ق ــارس الع ))4( ف

هجــري، موقــع األلوكــة.
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نــة قــد خلــت مــن التأكيــد عــى الجانــب األخالقــي والقيمــي، فهــذا يقودنــا إىل  فــإذا كانــت املــادة الفقهيــة املدوَّ

البنــاء األصــويل املســتند عــى تلــك املــادة الِقيَميــة.

يف الغالــب، فــإن املراجــع األصوليــة والفقهيــة تخلــو مــن الــكالم عــن املقاصــد، والســبب هــو انشــغالهم املفــرط 

يف النصــوص الجزئيَّــة وغيــاب األقيســة الكليَّــة، وهــذا مــا بيَّنــه اإلمــام الشــاطبي بقولــه: »وإمنــا ُعنــي الفقهــاء بتقريــر 

ــة، والعمــل مبقتــى  الحــدود واألحــكام الجزئيــات، التــي هــي مظــان التنــازع واملشــاحة، واألخــذ بالحظــوظ الخاصَّ

الطــوارئ العارضــة، وكأنهــم واقفــون للنــاس يف اجتهادهــم عــى خــطِّ الفصــل بــن مــا أحــلَّ اللــه ومــا حــرَّم؛ حتــى 

ــة،  ــاَط هــذه األحــكام بحســب الوقائــع الخاصَّ قــون للنــاس من ــه إىل مــا حــرَّم، فهــم يحقِّ ال يتجــاوزوا مــا أحــلَّ الل

حــن صــار التشــاح رمبــا إىل مقاربــة الحــد الفاصــل، فهــم يَزَعونهــم عــن مداخلــة الحمــى، وإذا زلَّ أحدهــم يبــن لــه 

ة وتــارًة باللــن، فهــذا النمــط  الطريــق املوصــل إىل الخــروج عــن ذلــك يف كل جزئيــة، آخذيــن بحجزهــم تــارًة بالشــدَّ

هــو كان مجــال اجتهــاد الفقهــاء، وإيــاه تحــرَّوا. وأمــا ســوى ذلــك مــام هــو مــن أصــول مــكارم األخــالق فعــاًل وتــركًا، 

فلــم يفصلــوا القــول فيــه«))47((.

 وقــول اإلمــام الشــاطبي »وأمــا ســوى ذلــك مــام هــو مــن أصــول مــكارم األخــالق فعــاًل وتــركًا، فلــم يفصلــوا 

ــب هــذا  ــد غيَّ ــا. وق ــوا القــوَل فيه ــاء مل يفصل ــإن الفقه ــة، ف ــة القيمي ــة األخالقي ــي األصــول الكليَّ ــه« يعن القــول في

ــزام الفقهــي.  ــل الواقعــي عــر االلت ــة عــن التفعي ــات األخالقي ــرًا مــن الكلي املنهــج كث

ــع املقصــد  ــات بجام ــى الكليَّ ــاس ع ــاس وتوســيعه ليشــمل القي ــط القي ــد ضاب ــاس الجــزيئ، فتحدي ــا القي ومنه

ــل  ــويل بالعل ــاس األص ــل يف القي ــر العل ــه أدى إىل ح ــويل؛ ألن ــدرس األص ــة يف ال ــات املهمَّ ــدى املعالج ــكي؛ إح ال

ــة. ــاده املصلحيَّ ــع وأبع ــكيِّ للترشي ــطِّ ال ــر يف الخ ــي تس ــدة، وه ــل البعي ــراءة العل ــاد ق ــة، وإبع ــة الجزئي القريب

وبالتــايل، فإننــا يف حاجــٍة إىل تفعيــل التعليــل بالســقف املقاصــدي لتنتظــم فيــه مخرجــات األحــكام الترشيعيــة؛ 

ألنَّ الخطــاب املقاصــدي يشــكِّل اإلســعاف الفــوري للفكــر األصــويل، والخــروج بــه مــن دائــرة النســق الجــزيئ، إىل 

النســق الــكيِّ العــام.

ــر يف جانــٍب منــه يف تقديــم الجانــب األخالقــي يف البنيــة  ن قــد تأخَّ ــه املقاصــدي املــدوَّ ومــع ذلــك، فــإن التوجُّ

ــر  ــينية(، وح ــة، وتحس ــة، وحاجي ــٍس )رضوري ــة أُس ــية إىل ثالث ــات األساس ــيم الكليَّ ــك تقس ــن ذل ــة، وم الترشيعي

الجانــب األخالقــي يف املرتبــة الثالثــة، يف حــن أن مــن األســس األخالقيــة مــا هــو يف املرتبــة األوىل والثانيــة والثالثــة. 

باإلضافــة إىل إبعــاد العــدل والحريــة والحقــوق عــن املقاصــد الرضوريــة.

ــد عليهــا، والســبب يف  ــرة مــن غــر التأكي ــة يف الســياقات املتأخِّ وقــد جعــل هــذا التصنيــف املنظومــَة األخالقي

م. ذلــك هــو قراءتهــا ضمــن إطــار بــاب األحــكام كــام تقــدَّ

)47( املوافقات يف أصول الفقه، ص97).
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فغيــاب ســؤال األخــالق يف بعــض الجوانــب االجتهاديــة الفقهيــة هــو نتيجــٌة للبنيــة األصوليــة املقتــرة عــى بنــاء 

األحــكام بغــضِّ النظــر عــن توجهاتهــا األخالقيــة، وإبعــاد املقاصــد الترشيعيــة عــن املنظومــة األصوليــة.

فتحوَّلــت األحــكام الرشعيــة واألبعــاد األخالقيــة إىل شــكليَّة بحتــة وصــورة فقــط، بعيــًدا عــن أبعادهــا األخالقيــة. 

وهنــاك أمثلــة لغيــاب هــذا البُْعــد مؤكِّــدة لعمــق هــذه املشــكلة.

   طبيعة النص الشرعي، والتدوين الفقهي:

ــي  ــن أن يعط ــه ال ميك ــه أن ــن ميزت ــاًل، وم ــًدا متكام ــا فري ــا منهًج ــة بجملته ــوص الترشيعي ــمت النص ــد رس لق

ــج. ــذا املنه ــات ه ــن صفح ــٍة م ــٍص يف صفح ــر نق ــن غ ــه، م ــَذ بجملت ــه إالَّ إذا أُِخ ــد يف تطبيق ــوذج الفري النم

ــل هنــاك، يُطلــق هنــا ويقيِّــد  إن طبيعــة النــص الرشعــي أنــه مرابــٌط متصــٌل بعضــه ببعــض: يُجمــل هنــا ويفصِّ

ــص هنــاك، كيٌّ هنــا وجــزيئٌّ هنــاك. ــم هنــا ويخصِّ هنــاك، يعمِّ

ــجت  ــقة، نُس ــة ومتناس ــورة متكامل ــي ص ــرى، فه ــٍة أخ ــا يف صفح ــا وِحكمه ــٍة ومقاصده ــا يف صفح إن أحكامه

ــة. ــًة واحــدة جميل لتشــكِّل لوح

، فقــال: »إن الكتــاب قــد تقــرَّر  ومــن هــذا بــنَّ اإلمــام الشــاطبي يف تعريــف »الكتــاب« مــن منطلــٍق مقاصــديٍّ

نــات األصوليــة  أنــه كليــة الرشيعــة، وعمــدة املِلَّــة، وينبــوع الحكمــة«))48((، وأعــرض  عــامَّ ُســطر مــن لوائــح يف املدوَّ

ــنة راجعــة يف معناهــا إىل الكتــاب؛ فهــي  ــنة، قــال: »والسُّ الســابقة يف بيــان تعريــف الكتــاب. وعندمــا جــاء إىل السُّ

تفصيــل مجملــه، وبيــان مشــكله، وبســط مختــره«))49((.

ــل النظــر  ــة، وبشــكٍل كيٍّ وجــزيئٍّ، وتفعي ــراءًة متكامل ــات ق ــراءة اآلي ــن ق ــدَّ م ــه ال ب ــي أن ــوم يعن ــذا املفه وه

االســتقرايئ يف تتبُّــع الجزئيــات، وتشــكيل الكليــات مــن خــالل ذلــك، وقــراءة مقاصدهــا ومــا ترمــي إليــه مــن أحــكام، 

ــية  ــات األساس ــان الكلي ــٍد، وبي ــٍب واح ــع يف قال ــان واألخــالق والترشي ــات اإلمي ــون وآي ــات الك ــف آي ــك توظي وكذل

ــنة؛ ملصدريتهــام يف الترشيــع. ويقودنــا هــذا النظــر إىل حفــظ الثوابــت الكليــة  للترشيــع عــر مبحثــي الكتــاب والسُّ

ــة، وإخراجهــا إىل دائــرة الكليــات. ــاع باملســائل الجزئيــة األصولي للرشيعــة مــن الضي

ـــصِّ  ـــاين الن ـــك مع ـــب بذل ، فتغي ـــصِّ ـــن الن ـــٍد م ـــٍب واح ـــى جان ـــُز ع ـــي الركي ـــن الفقه ـــل يف التدوي ـــن الخل وم

ـــة دون  ـــكام الرشعي ـــر األح ـــكام، لتقري ـــات األح ـــى آي ـــي ع ـــم الرشع ـــان الحك ـــُز يف بي ـــك الركي ـــن ذل ـــة. وم الحقيقي

النظـــر إىل اآليـــات األخـــرى))50((.

)48( املوافقات )4/ 144(. 

)49( نفسه )4/ 314 وما بعدها(.

)50( التجديــد األصــويل: نحــو صياغــة تجديديــة لعلــم أصــول الفقــه، إعــداد جامعــي بــإرشاف الدكتــور أحمــد بــن عبــد الســالم الريســوين، 

املعهــد العاملــي للفكــر اإلســالمي، هرندن-فرجينيا-الواليات املتحــدة األمريكية، ط)، 435)هـــ/4)0)م، ص)5).
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فتحديــد الــكالم عــن آيــاٍت معيَّنــة ووســمها بآيــات األحــكام دون التعــرض لآليــات األخــرى التــي تُســاعد يف رســم 

املنهــج العــام للرشيعــة، قــد يكــون رضره كبــرًا مــن حيــث تشــكيل النظــرة الجزئيــة، وكذلــك اإليهــام بــأن هــذه 

اآليــات هــي وحدهــا آيــات األحــكام وغرهــا ليــس كذلــك.

والــذي ينبغــي أن يكــون عليــه األمــر علــاًم وحقيقــًة وواقًعــا، هــو أن آي القــرآن الكريــم برمتهــا آيــاُت أحــكاٍم، 

ــن حكــاًم أو أحكاًمــا، يحتاجهــا املكلَّــف يف إميانــه وعملــه وحياتــه، واالختــالف يف درجتهــا ال  فــال توجــد آيــٌة ال تتضمَّ

يلغــي حكميتهــا وفائدتهــا العلميــة؛ ألنهــا بجميعهــا متثِّــل منظومــًة متكاملــة متناســقة)))5((. 

لقــد رسى التدويــن الفقهــي باتجــاه جمــعِ آيــات األحــكام الفقهيــة، وهــي التــي تشــكِّل نســبًة ضئيلــًة بالنســبة 

إىل مســاحة النصــوص.

   املادة الفقهية بين القضاء والديانة:

ال بــدَّ مــن التفريــق يف التطبيــق الفقهــي العمــي ألقــوال الفقهــاء بــن مــا جــاء مــن بــاب القضــاء وبــن مــا جــاء 

ديانــة، ومــن املعلــوم أن غالــب األحــكام الفقهيــة جــاءت قضــاًء؛ ألنَّ عمــل الفقيــه هــو ضمــن دائــرة التكليــف.

ــْرُ بالنظــر الفقهــي باتجــاه القوانــن والتنــازع، وإغفــال مســاحة واســعة مــن الرشيعــة  وعليــه، فمــن الخطــأ السَّ

لهــا عالقــة كبــرة يف بنــاء األحــكام الفقهيــة، وهــي بــاب املســامحات واملــروءات والرضــا.

ــضِّ  ــد لف ــد القواع ــاة، وتقعي ــة للقض ــادة القانوني ــبه بامل ــي أش ــٍة ه َن بطريق ــد ُدوِّ ــالمي ق ــه اإلس ــم إن الفق ث

نــوا مــا قضــوا بــه قضــاًء ال ديانــة. فغــاب  الخصومــات واملنازعات.كــام أن غالــب الفقهــاء قــد مارســوا القضــاء ودوَّ

الجانــب األخالقــي يف التدويــن الفقهــي، وهــو مــا يشــكِّل مشــكلًة كبــرًة يف الخطــاب الفقهــي، ومبــرور الزمــن يعمــل 

عــى إضعــاف مــا تقــرَّر مــن القواعــد األخالقيــة واألُســس املجتمعيــة، التــي راعتهــا الكليــات الرشعيــة عنــد تأسيســها.

يانــة )األخــالق(. نعــم،  لـــ«أن املذكــور يف كتــب الفقــه عامــًة هــو مســائل القضــاء، وقلَّــام تُذكَــر فيهــا مســائُل الدِّ

 .))5(((» تُذكــر تلــك يف املبســوطات، وال تَُنــال إال بعــد تــدرٍُّب تــامٍّ

»ففــي كتــب الفقــه كحكــم الديانــات، فإنهــا قلَّــام تُذكــر يف املتــون وعامــة الــرشوح. ووجهــه أن الفقهــاء عامــًة 

ــنن الزوائــد«))53((. يتعرضــون إىل بيــان الفرائــض والواجبــات، وقليــاًل مــا يذكــرون املُســتحبات والسُّ

ــاَمَحات واملــروءات  وقــد قــرَّر املنــاوي هنــا فصــاًل مهــامًّ يشــخِّص فيــه املشــكلة، فقــال: »وبالجملــة، بــاب املَُس

.))54((» مفقــوٌد مــن الفقــه، مــع كونــه أهــمَّ

))5( التجديد األصويل، ص4)).

))5( فيض الباري عى صحيح البخاري للكشمري ))/ )7)(.

)53( املصدر نفسه ))/ 9)3(.

)54( املصدر نفسه )4/ )43(.
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وهنا يؤكِّد املناوي عى أمرين:

غياب كليات الجانب األخالقي، كاملروءات واملسامحات. 

؛ ألنها تشكِّل روح الترشيع، فعند فَْقدها تبقى األحكام صورًة بال روٍح.  ويؤكِّد أن هذه الكليات هي أهمُّ

ــد رســمت النصــوص  ــات، وق ــة يف كل الترشيع ــايئَّ للمســاحة الترشيعي ــد الغ ــل البُْع ــا متثِّ ــا أنه  ووجــه أهميته

التأسيســية األبعــاَد الســلوكية وجعلتهــا مامرســًة ميارســها املكلَّــف؛ لتُخــرج املكلَّــف مــن حــدة الحقــوق والتكليفــات 

املفضيــة للتنــازع، فــامدة التهذيــب لتلــك هــي: املــروءات واملســامحات والعفــو والتســامح.

ــا، وخاصــًة يف الصــالت  ــودِّ وُمســِقٌط للمــروءات أحيانً ــٌد لل ــا ُمفِس كــام أن التعامــل بالحقــوق املجــرَّدة بصورته

ــة، وهــو مــا يحــدث الراكــم األخالقــي الســلبي. القريب

ــزاع،  ــه ابــن تيميــة يف رســالته عــى أن مــن البيــوع مــا ال يقــع فيهــا النِّ وتأكيــًدا عــى ذلــك البُعــد القيمــي، »نبَّ

فتكــون تلــك جائــزًة، فــإذا أدخلتهــا يف الفقــه وجدتهــا محظــورًة؛ ألن أكــر أحــكام الفقــه تكــون مــن بــاب القضــاء، 

والديانــاُت فيهــا قليلــٌة. وإمنــا يَُصــاُر إىل القضــاء بعــد النــزاع، فــإذا مل يقــع النــزاع، ومل يُرفَــع األمــُر إىل القــايض، نــزل 

حكــم الديانــة ال َمَحالــة، فيبقــى الجــواز«))55((.

ألنــه »ليــس يف الفقــه إالَّ بــاب التنــازع، والــرُّ فيــه أن باب املســامحات ال يــأيت فيه التكليــُف، وال يُجــر عليه أحٌد، 

إمنــا هــو معاملــُة الرجــل مــع الرجــل عى رضاء نفســه، فلــم يذكروا يف الفقــه إالَّ أحــكاَم القضــاء، وهي التي مــام يُْجَرُ 

عليهــا النــاُس، وقليــاًل مــا ذكــروا أبــواب الديانــات. والنَّــاُس إذا مل يـَـَروا مســألًة يف الفقــه يزعمونَهــا منفيــًة عندهــم، مع 

ــا تكلمــوا فيــام يف دائــرة التكليــف. والتــي ليســت كذلك مل يتعرضــوا لهــا، وإن كانت جائزًة فيــام بينهم. أن الفقهــاء إمنَّ

فــام ذكــره البخــاريُّ ليــس مــن بــاب البيــوع، بعــد اإلمعــان، بــل مــن بــاب التعاطــي، فــإذا أغمــض النــاُس يف 

بويَّــة يف التعاطــي، جــاز عنــد البخــاري، فــإْن أخــذ رجــٌل عــرشَة أَْوُســق مــن التمــر  التجــازف يف التمــر واألمــواِل الرِّ

ــه،  ــه، وأغمــض عن ــُن، وقَِبل ــِق التســامح، ومل ينازعــه الدائ ــه، فــإذا حــلَّ األجــُل أدَّاهــا مجازفــًة، عــى طري ــا علي َديًن

ــُع النَّظــر عــاَّ يتعــارف  ــاُس فيــام بينهــم إىل اليــوم. وال ينبغــي َقطْ ــه الن ــزًا عنــده. كيــف ال وقــد يفعل يكــون جائ

ــل عــى  ــه لخــالف اإلجــامع، نعــم يُْحِم ــزًا، وال دخــل في ــن العمــل. فينبغــي أن يكــون جائ ــم م ــا بينه ــاُس في الن

ــفِر يأكلــون طعامهــم عــى مائــدٍة واحــدٍة، وُســفرٍة واحــدٍة، وال  الديانــاِت دون القضــاء، أال تــرى أنَّ الرُّفقــاء يف السَّ

يــأيت فيــه قائــل يقــول، مــع أنــه ينبغــي أن ال يكــون جائــزًا فقًهــا، فإنَّــه رشِكــٌة أواًل، ثــم تقســيٌم باملجازَفـَـِة آِخــرًا، مــع 

كونهــا مــن األمــواِل الربويَّــة. وكــذا جــرى الُعــرْف يف اســتقراض الُخبْــز، ومل يحكــم فيــه أحــٌد بالحرمــة. فهــذه أبــواٌب 

ِكــة يف الطعــام،  ال ينبغــي أن يُْقطَــع عنهــا النَّظَــُر، ونَظرُهــا مــا ترَجــم بــه البخــاريُّ يف أوَّل بــاب الرشكــة: بــاب الرشَّ

والنَّهــد، والعــروض، وكيفيــة قســمة مــا يــكال ويــوزن مجازفــًة«)))5((.

)55( املصدر نفسه )3/ 484(.

))5( املصدر نفسه )3/ 575(.
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   مجال القاضي غير مجال املفتي:

اُه إىل خلــٍل يف التطبيــق، وحــرجٍ عــى  عنــد غيــاب املجــال الــذي يســتند عليــه عمــل املفتــي يف فتــواه، فــإن مــؤدَّ

ــه املفتــي إىل  املكلَّــف، فضــًا عــن تشــكيل رؤيــة مخالفــة لقواعــد الريعــة ومقاصدهــا. وتكُْمــن اإلشــكالية يف توجُّ

يانــات كلهــا يُفتــي بهــا املُفتــي وال يحكــم بهــا  مــادة القــايض ليــزاول اإلفتــاء عــى وفــق ذلــك، مــع »أن مســائَل الدِّ

يانــة والقضــاَء قــد يتناقضــان  القــايض، وهكــذا مســائل القضــاء يحكــم بهــا القــايض وال عالقــَة بهــا للُمفتــي، فــإن الدِّ

يانــة نقيــَض مــا يف القضــاء. وقــد رصحــوا أنــه ال يجــوز ألحدهــام أن يحكــَم بحكــِم اآلخــر،  حكــًا، أي يكــون ُحكــم الدِّ

واملُْفُتــوَن اليــوَم غافلــون عنــه، فــإن أكرثهــم يفتــون بأحــكام القضــاء«))57((. 

املذكور يف الفقه باب القضاء ال باب الديانة:

ــِه َصــىَّ اللــُه  ــوَل اللَّ ــاَل: »َحَجــَم رَُس ــُه، قَ ــُه َعْن ــٍك ريَِضَ اللَّ ــِن َمالِ ــِس بْ ــْن أَنَ يف الحديــث الــذي رواه البخــاري: َع

ُفــوا َعْنــُه  َعلَيْــِه َوَســلََّم أَبـُـو طَيْبَــَة، فَأََمــَر لـَـُه رَُســوُل اللَّــِه َصــىَّ اللــُه َعلَيْــِه َوَســلََّم ِبَصــاٍع ِمــْن مَتـْـٍر، َوأََمــَر أَْهلـَـُه أَْن يَُخفِّ

ِمــْن َخرَاِجــِه«))58((.

ُفــوا عنــه مــن َخرَاِجــِه«: واعلــم أن هــذا بــاٌب ال  ــُه أن يَُخفِّ ــَر أَْهلَ وجــاء يف رشح فيــض البــاري عنــد قولــه: »وأََم

ــه إىل هــذا البــاب أحــٌد، مــع أنــه يوجــد يف األحاديــث كثــرًا، فيكــون أمــرًا صحيًحا  يدخــل فيــه القضــاء. وقــلَّ مــن توجَّ

يف الخــارج، ثــم ال يتــأتَّ عــى قواعــد الفقــه؛ وذلــك ألن النــاَس كثــرًا مــا يتعاملــون فيــا بينهــم، ويســامحون فيــه، 

ــن  ــه م ــه لكون ــون إلي ــاَء ال يتعرَّض ــا، إالَّ أن الفقه ــارع أيًض ــر الش ــك يف نظ ــوز ذل ــد يج ــيء. وق ــون ب وال يتنازع

الديانــات عندهــم، وجــلُّ أحكامهــم مــن بــاب القضــاء. ومــن ال ِخــرْبََة لــه بذلــك يظنُّهــا خــاف الفقــه، وال يــدري 

يانــة«))59((. أن مــا ُذِكــَر يف الفقــه هــو حكــم القضــاء، وذلــك يف الدِّ

مــع »أن بعضهــم زََعــَم أن الفــرَق بينهــام إمنــا يظهــر يف املعامــالت دون العبــادات، وليــس كذلــك. لِــام يف بــاب 

القــراءة مــن »الــدر املختــار«: أن فــرَض القــراءة آيــٌة، وأقلُّهــا ســتُة أحــرف. فــإن كانــت اآليــة كلمــًة فقــط، كقولــه 

تـَـاِن{ ]الرحمــن: 4)[ ال تُْجزِئـُـه عــن فرضهــا، إالَّ أن يحكــَم بــه الحاكــُم. مثــاًل: لــو قــال رجــٌل: إن قـَـَرأُت  تعــاىل: }ُمْدَهامَّ

تَــاِن{، فادَّعــى العبــُد ِعتَْقــه، وأنكــره املــوىل، فرافــع العبــُد إىل القــايض،  ، فقــرأ: }ُمْدَهامَّ قــدر الفريضــة، فعبــدي حــرٌّ

فــإن قــى بجوازهــا ُعِتــَق العبــد، وتَِصــحُّ صالتــه تلــك، وإن مل تَِصــحَّ غرهــا. وهــذه تــدلُّ عــى أن الفــرَق بــن القضــاء 

والديانــة قــد اْعتُــِرَ يف بــاب العبــادات أيًضــا، فاعلمــه«))0)(( .

)57( املصدر نفسه ))/ )7)(.

)58( صحيــح البخــاري، بَــاُب َمــْن أَْجــَرى أَْمــَر اأَلْمَصــاِر َعــَى َمــا يََتَعاَرُفــوَن بَْيَنُهــْم: يِف الُبُيــوعِ َواإِلَجــاَرِة َوامِلكَْيــاِل َوالــَوْزِن، َوُســَنِنِهْم َعــَى 

نِيَّاتِِهــْم َوَمَذاِهِبِهــُم املَْشــُهوَرِة )3/ 79(، رقــم )2210(.

)59( فيض الباري عى صحيح البخاري )3/ 483(.

)0)( الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار( ))/ 73)(، وفيض الباري عى صحيح البخاري )3/ 483(.
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وقــال أيًضــا: »قــال ابــن عمــَر يف الَقــرْض إىل أََجــل: ال بــأَس بــه، وإْن أُْعطــي أَفَْضــَل مــن دراهمــه مــا مل يشــرط ... 

الــخ. يعنــي إذا مل يشــرِط الَفْضــَل عنــد االســتقراض، وإعطــاء ذلــك عنــد األداء، طــاب لــه ذلــك. وهــذا الــذي قلــت: 

إنَّ بــاب املــروءات غــرُ بــاب القضــاء. فــام َحَكــم ابــُن بطَّــال بكــون بعــض تراجِمــِه خــالَف اإلجــامع ليــس بــيء، 

. وإمنــا اضطــر بكونهــا خــاَف اإلجــاع؛ ألنــه َحَملــه عــى القضــاء، وكذلــك  فإنهــا محمولــٌة عــى الديانــات، كــام َمــرَّ

مــن يجــرُّ مســائَل الديانــات إىل الفقــه يتقــوَّل نحــو هــذا«))))((.

ويف الحديــث املشــهور: َعــْن أىَِب ُمــوَس قَــاَل: قَــاَل النَِّبــىُّ صــىَّ اللــه عليــه وســلم: »إِنَّ األَْشــَعِريَِّن إَِذا أَرَْملُــوا ِف 

الَْغــزِْو، أَْو قـَـلَّ طََعــاُم ِعيَالِِهــْم ِبالَْمِديَنــِة، َجَمُعــوا َمــا كَاَن ِعْنَدُهــْم ِف ثـَـْوٍب َواِحــٍد، ثـُـمَّ اقْتََســُموُه بَيَْنُهــْم ِف إِنـَـاٍء َواِحــٍد 

ــِويَِّة، فَُهــْم ِمنِّــى َوأَنـَـا ِمْنُهــْم«))))((.  ِبالسَّ

ــم  ــُة زاَده ــر الرُّفق ــُد أن ين ــًة. والنَّْه ــِد ُمجازف ــات يف النَّْه ــالت واملوزون ــمة املكي ــواز ِقس ــاريُّ إىل ج ــب البخ ذه

عــى ُســْفرٍة واحــدٍة ليأكلــوا جميًعــا، بــدون تقســيم، ففيــه رَشِكــٌة أوَّاًل، وتقســيٌم آِخــرًا، وال ريــَب أنــه تقســيٌم عــى 

املجازفــة ال غــر، مــع التفــاوت يف األكل، وهــذه الرجمــة إحــدى الرجمتَــْن اللتــن حكــم عليهــام ابــُن بطَّــال أنهــام 

بــا، وقــد َمــرَّ معنــا  ِخــالُف اإلجــامع؛ فــإن املكيــالت واملوزونــات مــن األمــوال الربويَّــة، واملجازفــة فيهــا تــؤدِّي إىل الرِّ

الجــواب أنهــا ليســت مــن بــاب املعاوضــات التــي تجــري فيهــا املاكســُة، أو تدخــل تحــت الُحكــم، وإمنــا هــي مــن 

ة إىل  بــاب التســامح، والتعامــل؛ وكيــف تكــون خــاَف اإلجــاع، مــع أنــه قــد جــرى العمــُل بــه مــن لــدن عهــد النبــوَّ

يومنــا هــذا، ولكــن هــو الــذي َضيَّــق عــى نفســه، فأدخــل مســألة الديانــات يف الحكــم، فأشــكل عليــه األمــر«))3)((. 

وهذه إشكالية، وهي عدم التمييز بن أحكام الديانة وأحكام القضاء.

واســتدعاء قواعــد الفقــه يظهــر عنــد حصــول النــزاع، ومــن ذلــك مــا جــاء: »يف فقــه الحنفيــة مــن أن رجــااًل إذا 

اشــركوا يف أُضحيــٍة، ينبغــي أن يحــذروا مــن املجازفــة يف الِقْســمة، وعليهــم أن يَْقِســموا اللَّْحــَم َوزْنـًـا. أقــول مــن عنــد 

بــت أن املجازفــة قــد رست يف غــر واحــٍد  نفــي: وذلــك عنــد مخافــِة النــزاع، وإال جــازت املجازفــُة أيًضــا، فــإين جرَّ

ــا القواعــُد عنــد ظهــور النِّــزاع«))4)((. مــن املواضــع عنــد املســامحة، وإمنَّ

 وهــذا يبــنِّ أن اســتدعاء القواعــد يف كل مــا يقــع يُدخــل النــاس يف حــرٍج كبــر، فجانــب الرضــا يف املعامــالت 

ــد إشــكالية عــدم اســتيعاب جوانــب النــصِّ  ــة مــن أهــمِّ الجوانــب التــي تغــرِّ صــورة الحكــم، وهــو مــا يؤكِّ املالي

ــس، مــن خــالل أخــذ جانــٍب معــنَّ منــه، وتــرك اآلخــر األهــم، وهــو املقصــد األســمى للنــص الرشعــي، كــام هــو  املؤسِّ

مبــنَّ يف النصــوص الســابقة.

)))( فيض الباري عى صحيح البخاري )3/ 580(.

)))( صحيح البخاري، باب الرشكة يف الطعام والنهد والعروض ))/ 880(، رقم )354)(.

)3)( فيض الباري عى صحيح البخاري )4/4(.

)4)( املصدر نفسه.
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   ابن رشد والتأسيس القيمي:

قــد ذكــر ابــن رشــد يف نهايــة كتابــه »بدايــة املجتهــد ونهايــة املقتصــد« يف بــاب »األقضيــة« تحديــًدا، مالحظــًة 

ــه. وهــذا  ــه الحــكَّام، وهــذا أكــره هــو داخــل يف املنــدوب إلي ــة يف هــذا املعنــى، فقــال: »وقســم ال يقــي ب مهمَّ

الجنــس مــن األحــكام هــو مثــل رد الســالم وتشــميت العاطــس وغــر ذلــك مــام يذكــره الفقهــاء يف أواخــر كتبهــم 

التــي يعرِّفونهــا بالجوامــع. ونحــن قــد رأينــا أن نذكــر أيًضــا مــن هــذا الجنــس املشــهور منــه إن شــاء اللــه تعــاىل. 

ــل النفســانية.  ــة املقصــود منهــا هــو الفضائ ــنن املرشوعــة العملي ــم أن السُّ وأمــا مــا ينبغــي قبــل هــذا أن تعل

فمنهــا مــا يرجــع إىل تعظيــم مــن يجــب تعظيمــه وُشــْكر مــن يجــب شــكره، ويف هــذا الجنــس تدخــل العبــادات، 

ــنن الكراميــة. وهــذه هــي السُّ

ة، وهذه صنفان: ى عفَّ ومنها ما يرجع إىل الفضيلة التي تُسمَّ

نن الواردة يف املطعم واملرشب. السُّ

نن الواردة يف املناكح. والسُّ

ومنها ما يرجع إىل طلب العدل والكفِّ عن الجور.

ــنن التــي تقتــي العــدل يف األمــوال، والتــي تقتــي العــدل يف األبــدان. ويف هــذا الجنــس  فهــذه هــي أجنــاس السُّ

يدخــل القصــاص والحــروب والعقوبــات؛ ألن هــذه كلهــا إمنــا يطلــب بهــا العــدل.

ــنن الــواردة يف جميــع األمــوال وتقوميهــا، وهــي التــي يقصــد بهــا  ــنن الــواردة يف األعــراض، ومنهــا السُّ ومنهــا السُّ

ى البخــل. والــزكاة تدخــل يف هــذا البــاب مــن  ى الســخاء، وتجنُّــب الرذيلــة التــي تُســمَّ طلــب الفضيلــة التــي تُســمَّ

وجــه، وتدخــل أيًضــا يف بــاب االشــراك يف األمــوال، وكذلــك األمــر يف الصدقــات.

ومنهــا ســنن واردة يف االجتــامع الــذي هــو رشط يف حيــاة اإلنســان وحفــظ فضائلــه العمليــة والعلميــة، وهــي 

ــة والقــوَّام بالديــن. املعــرَّ عنهــا بالرياســة؛ ولذلــك لــزم أيًضــا أن تكــون ســنن األمئَّ

ــنن،  ــنن الــواردة يف املحبَّــة والبغضــة والتعــاون عــى إقامــة هــذه السُّ ــة يف حــن االجتــامع السُّ ومــن الســنة املهمَّ

ــة والبغضــة )أي: الدينيــة( التــي تكــون إمــا  ى النهــي عــن املنكــر واألمــر باملعــروف، وهــي املحبَّ وهــو الــذي يُســمَّ

ــنن، وإمــا مــن قبــل ســوء املعتقــد يف الرشيعــة. مــن قبــل اإلخــالل بهــذه السُّ

ــة، وفضيلة  وأكــر مــا يذكــر الفقهــاء يف الجوامــع مــن كتبهــم ما شــذَّ عــن األجنــاس األربعة التــي هي: فضيلــة العفَّ

العــدل، وفضيلــة الشــجاعة، وفضيلــة الســخاء. والعبادة التي هــي كالــرشوط يف تثبيت هذه الفضائــل«))5)((.

)5)( بداية املجتهد ونهاية املقتصد )4/ 57)(.
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ــا عــى عادتــه يف الســعي للتوفيــق  ــاٍل بــن مقاصــد الديــن والفلســفة جريً فــال يشــعر ابــن رشــد بفــرٍق ذي ب

بينهــام، يقــول يف »الــرضوري يف السياســة«: »فــإذا مــا تأملــت الرشائــع، تجدهــا تنقســم إىل معرفــة مجــرَّدة فقــط، 

مثــل مــا تأمــر بــه رشيعتنــا ملعرفــة اللــه تعــاىل؛ وإىل معرفــة عمليــة، مثــل مــا تحــضُّ عليــه مــن األخــالق، وقصدهــا 

مــن هــذا هــو عــُن مــا تقصــده الفلســفة جنًســا ومقصــًدا«))))((. 

وأعتــر أن الخامتــة التــي أنهــى بهــا كتابــه »بدايــة املجتهــد ونهايــة املقتصــد« رغــم مــا يبــدو مــن اقتضابهــا أو 

حتــى مــن عــدم اكتاملهــا، ويشء مــن غرابتهــا عــن املــن الفقهــي للكتــاب؛ تفصــل بوضــوٍح مقصــوده مــن »الفضيلــة 

الكاملــة«. فبــيٍء مــن الرتيــب لكالمــه، وفــكِّ إشــاراته، ميكــن الوقــوف عــى البُْعــد الشــمويل يف نظــرة ابــن رشــد 

ــدارك النقــص  ــه يت ث عنهــا يف إطــار مــا يهــمُّ الفــرد واملجتمــع ومختلــف مؤسســاته، وكأن ــة، فهــو يتحــدَّ املقاصدي

الحاصــل يف التطبيــق الفقهــي.

كــام مارســه يف »البدايــة« جريـًـا عــى عــادة الفقهــاء، والــذي يــكاد يغيــب فيــه الحديــث عــن مؤسســات املجتمــع 

ــنن الكراميــة التــي ال تعنــي يف األغلــب األعــمِّ  باســتثناء حــاالٍت معــدودة كاملــاوردي وأرضابــه. فنجــد كالًمــا عــن السُّ

لــه مــن مســؤولية  غــر كرامــة اإلنســان مصداقـًـا لقولــه تعــاىل: }ولقــد كرمنــا بنــي آدم{ مبــا منحــه مــن حريــٍة ومــا حمَّ

ــه  ر ل ــه الســمع والبــر والفــؤاد، وســخَّ ــم، وجعــل ل ــٍة للتعلُّ ــه مــن قابلي ــأ ل ــادة، ومــا هيَّ الخالفــة والعــامرة والعب

الكــون، وجعلــه فيــه ســيًدا.

، ومــا يدخــل يف الجوانــب  ــنن االجتامعيــة مــن ترابــٍط ومحبَّــٍة وتعــاوٍن وتكافــٍل اجتامعــيٍّ ث عــن السُّ كــام تحــدَّ

ــاد والعــدل وإقامــة  ــم أمــر الجه ــن( مــن تنظي ــة والقــوَّام بالدي ــا بالرياســة( أو )ســنن األمئَّ السياســية )املعــرَّ عنه

الحــدود وإشــاعة األمــن ومقاومــة االنحــراف.

ها »الفضائــل النفســانية« بحيــث اعترهــا مقاصــَد  واعتــر نصــف القضيــة كلهــا: الجوانــب األخالقيــة، التــي ســامَّ

 ، ــة« والزهــد املانــع مــن التكالــب والظلــم وأخــذ مــا ليــس بحــقٍّ لألحــكام وعمــوم الفقــه، واملتمثِّلــة يف »فضيلــة العفَّ

ثــم الرقــي مــن مجــرَّد كــفِّ األذى إىل »فضيلــة العــدل« وحــبِّ بســطه يف حيــاة األفــراد والجامعــة، والقيــام بالواجــب 

ــجاعة« يف  ــة الش ــة، و«فضيل ــذل والتضحي ــخاء« يف الب ــة الس ــان و«فضيل ــه إىل اإلحس ــي من ــم الرق ــال، ث يف كل مج

ــا عــن  املواقــف ومواجهــة االنحــراف والباطــل بدايــًة مــن النَّْفــِس واألرسة واملجتمــع والعــامل، أمــرًا باملعــروف ونهيً

املنكــر، وجهــاًدا يف ســبيل اللــه.

وال يفلــح املــرء يف يشٍء مــن ذلــك كلِّــه بغــر »فضيلــة العبــادة« التــي تبــدأ بــأداء حــقِّ اللــه عــى عبــاده. وملَّــا 

مل يكــن اللــه يف حاجــٍة إىل يشٍء مــن ذلــك، فــإن بركــة ذلــك تعــود عــى العابــد، بحيــاٍة ســعيدٍة طيبــة، ووقــوٍد وزاٍد 

ــة والعــدل والســخاء والشــجاعة، ويف اآلخــرة رضــوان أكــر وجنَّــة نعيــم. لفضائــل العفَّ

)))( الــرضوري يف السياســة، نقلــه عــن العريــة إىل العربيــة: أحمــد شــحالن، مركــز دراســات الوحدة العربيــة، بــروت، ط)، 998)، ص44). 

وانظــر أيًضــا: محمــد بولــوز، كتــاب »بدايــة املجتهــد وكفايــة املقتصــد« البــن رشــد ودوره يف تربيــة ملكــة االجتهــاد، بحــث لنيــل درجــة 

الدكتــوراه يف الدراســات اإلســالمية، تحــت إرشاف األســتاذ الدكتــور أحمــد البوشــيخي، جامعــة محمــد بــن عبــد اللــه، شــعبة الدراســات 

اإلســالمية، كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، وحــدة القــرآن والحديــث وعلومهــا، فــاس، الســنة الجامعيــة ))00)-007)(، ص857.
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والــذي يُفَهــم مــن كالم ابــن رشــد تنبيهــه ملــا ميكــن أن يقــع يف تطبيــق الرشيعــة مــن التــزام رســومها وظواهــر 

أحكامهــا وتضييــع مقاصدهــا ومــكارم األخــالق فيهــا، فجعــل املســألة األخالقيــة يف املرتبــة األوىل وباقــي املقاصــد 

- مبــا فيهــا العبــادة - خادمــًة لهــا، وهنــا جوهــر الخــالف مــع مــن قبلــه مــن العلــامء، بحيــث يظهــر مــن ترتيبهــم 

- وخصوًصــا عنــد الغــزايل - أن الدائــرة األخالقيــة تقــع يف مجــال التحســينات بعــد الــرضورات والحاجــات، مسرشــًدا 

ــم مــكارم األخــالق«))7)((. مــع اإلشــارة  يف ذلــك مبقصــد بعثــة النبــيِّ ، التــي أجملهــا يف قولــه: »إمنــا بُعثــت ألمتِّ

إىل وجــود فــرٍق جوهــريٍّ بــن مضمــون »الفضائــل النفســانية« والتحســينات عنــد الغــزايل، بحيــث تتســع عنــد ابــن 

رشــد لتشــمل مختلــف األحــكام الرشعيــة.

فاملقاصــد الرشعيــة - مــن خــالل مــا يظهــر مــن تتبُّــع هــذه الخامتــة وعمــوم كتابــه »البدايــة« وبعــض اإلشــارات 

يف كتابيــه »فصــل املقــال« و«مناهــج األدلــة« - ميكــن جمعهــا يف املحــاور التاليــة:

مقصد السعادة.

مقصد العبادة.

مقاصد أمهات الفضائل ومكارم األخاق.

مقصد وحدة املسلمن.

مقصد وجود سلطة زمنية تحفظ الفضائل العلمية والعملية.

مقصد رعاية املصالح.

ويبــدو أن ابــن رشــد رغــم اســتعانته مبعارفــه يف الفلســفة - وخصوًصــا يف جانبهــا األخالقــي - بقــي وفيًــا ملقاصــد 

الــرشع، باعتــامده منهــج االســتقراء لنصوصــه، فمــأل تلــك القوالــب املســتفادة مبضامــن رشعيــة))8)((.

وقــد ســعى اإلمــام الغــزايل - هــو اآلخــر - إىل إبــراز مشــكلة تخلُّــف الجانــب األخالقــي، مــن خــالل كتابــه »إحيــاء 

علــوم الديــن«، الــذي ُعنــي فيــه بالجانــب األخالقــي والســلويك، ومــن ذلــك معالجتــه مشــكلة تحــول معنــى الفقــه: 

مــن املفهــوم الحقيقــي، إىل جعلــه صــورة دون معنــى، وإفــراغ املعنــى الحقيقــي للفقــه الــذي أراده اللــه تعــاىل يف 

قولــه تعــاىل: }ومــا كان املؤمنــون لينفــروا كافــة فلــوال نفــر مــن كل فرقــة منهــم طائفــة ليتفقهــوا يف الديــن ولينذروا 

قومهــم إذا رجعــوا إليهــم لعلهــم يحــذرون{))9)((. وغيــاب التحذيــر يف الخاطب الفقهي يجعله ركاًما ال يســاوي شــيئًا.

وبهــذا يكــون الفقــه وبــااًل عــى املســلمن وليــس مخرًجــا. فتحــوَّل معنــى الفقه مــن الفقــه }لعلهم يحــذرون{)70(( 

، ويف ذلــك يقــول اإلمــام الغــزايل وهــو يحــرِّر معنــى الفقــه: »فمنهــم فرقــة اقتــروا عــى  ر الشــكيِّ إىل الفقــه املخــدِّ

)7)( مسند البزار = البحر الزخار )5)/ 4)3(، رقم )8949(.

)8)( انظر: محمد بولوز، مصدر سابق، ص859-857.

)9)( سورة التوبة: اآلية ))))(.

)70( سورة التوبة: اآلية ))))(.
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ــاد،  ــح العب ــِق ملصال ــن الخل ــة ب ــة الجاري ــِل املعامــالت الدنيويَّ ــاوى يف الحكومــات والخصومــات، وتفاصي ــم الفت عل

صــوا اســم الفقــه بهــا وســموه الفقــه، وعلــم املذاهــب، ورمبــا ضيَّعــوا مــع ذلــك األعــامَل الظاهــرة والباطنــة،  وخصَّ

ــي إىل  ــن امل ــل ع ــرام، وال الرِج ــن الح ــن ع ــة، وال البط ــن الغيب ــاَن ع ــوا اللس ــوارح، ومل يخرس ــدوا الج ــم يتفقَّ فل

الســالطن، وكــذا ســائر الجــوارح، ومل يحرســوا قلوبهــم عــن الِكــر والحســد والريــاء وســائر املهلــكات«)))7((.

ــه إنــذاَر  تهــم يف التفقُّ ويقــول البــزدوي عنــد قولــه تعــاىل: }ولينــذروا قومهــم{: »وليجعلــوا غرَضُهــم ومرمــى همَّ

ونه مــن املقاصــد الركيكة،  قومهــم وإرشــاَدهم والنصيحــَة لهــم، ال مــا ينتحيــه الفقهــاُء مــن األغــراض الخسيســة، وتؤمُّ

ــا،  ــة يف مالبســهم ومراكبهــم ومنافســة بعضهــم بعًض ــط يف البــالد، والتشــبُّه بالظَّلَم ر والــرؤس، والتبسُّ مــن التصــدُّ

وفشــو داء الرضائــر بينهــم، وانقــالب حاملــق أحدهــم إذا ملــح ببــره مدرســًة آلخــر، أو رشذمــًة جثــوا بــن يديــه، 

وتهالكــه عــى أن يكــون موطــئ العقــب دون النــاس كلهــم، فــام أبعــَد هــؤالء مــن قولــه عــز وجــل: }اليريــدون علــوا 

يف األرض وال فســادا{)))7((. }لعلهــم يحــذرون{ إرادة أن يحــذروا اللــه فيعملــوا عمــاًل صالًحــا«))73((.

ــوا  ــدَّ مــن أن يكون ــه: }ولينــذروا قومهــم{ فــال ب ــذار بقول ــه تعــاىل الفقهــاَء باإلن وقــال أيًضــا: »وقــد وصــف الل

عاملــن مبــا أنــذروا بــه، فثبــت أن الفقيــه هــو العــاملُ العامــل، والفقــه هــو العلــم والعمــل، أاََل تــرى أنــه تعــاىل ذمَّ 

ــه: }أتأمــرون النــاس بالــرب وتنســون أنفســكم{«))74(())75((. ــا عــى اإلنــذار بــدون العمــل بقول أقواًم

وقبــل املغــادرة، ال بــدَّ مــن التأكيــد عــى املــرشوع الــذي يشــتغل عليــه الدكتــور طــه عبــد الرحمــن، الــذي اعتنــى 

بالجانــب األخالقــي وفلســفته مــن خــالل الترشيــع، وهــو يؤكِّــد عى الفــرق بن نوعــن من الفقــه: »الفقــه االئتامري« 

ن )الحالل والحرام(. وهنــاك الفقه »االئتــامين« وهو الجانب األخالقــي القيمي)))7((. وهــو يحكــم منظومــة الفقه املــدوَّ

   اعتراض وجواب:

ه علم التزكية )التصوف(، فلامذا التأكيد عليه هنا؟ وقد يُقال إن هذا الفراغ قد سدَّ

هــذا مــام يُعتــذر بــه للفقهــاء، فهــم مل يدرجــوا الــدرس األخالقــي أو القيمــي ضمــن التدويــن الفقهــي؛ ألنهــم 

ــات  ــضِّ املنازع ــال ف ــم مبج صه ــتغالهم وتخصُّ ــكان اش ــروا م ــال، فح ــذا املج ــدَّ ه ــد س ــوف ق ــم التص ــدوا عل وج

ــا. ــال املكلَّفــن غالبً ــي تخــصُّ أفع ــات الت والخصوم

))7( إحياء علوم الدين )3/ 393(.

))7( سورة القصص: اآلية )83(. 

)73( كشف األرسار رشح أصول البزدوي ))/ 7)(.

)74( سورة البقرة: من اآلية )44(. 

)75( كشف األرسار رشح أصول البزدوي ))/ 7)(.

))7( طه عبد الرحمن، دين الحياء من الفقه االئتامري إىل الفقه االئتامين، املؤسسة العربية للفكر واإلبداع، بروت، ط)، 7)0)م.
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لكــن هــذا الصنيــع مبــرور الزمــن قــد أضعــف فاعليــَة الترشيــع، لعــدم حضــور القيــم األخالقيــة ضمــن منظومــة 

الحــالل والحــرام، أو التدويــن الفقهــي. فالفقــه يشــكِّل حيــاَة املجتمــع ونبــَض قلبــه، ويدخــل يف مجــاالت الحيــاة 

ــا  ــاة، وهــو م ــد عــى حضورهــا يف الحي ــي التأكي ــن الفقهــي يعن ــم يف التدوي ــد عــى القي ويحــلُّ مشــاكلها، فالتأكي

أكَّــدت عليــه نصــوص الترشيــع، كــام تبــنَّ ســلًفا.  

   الخاتمة:

الحمد لله وكفى، وسالمه عى النبيِّ املصطفى ، وعى آله وصحبه أهل التقى، وبعد:

لت إليها، وهي: فبعد هذه الجولة املتواضعة يف هذه املواضع، أضع أبرز النتائج التي توصَّ

املعنــى اللغــوي للفقه يدلُّ عى أنه مادة عميقة تتجاوز الســطحية، فهو معنــى ذو أبعاٍد غائية مفاهيمية منهجية.

األصل من معنى الفقه: التكيُّف والنَّظر والتبرُّ والدقَّة وحسن التنزيل وجودة التطبيق.

ــه  ــن خالل ــذي م ــه ال ــى الفق ــر إىل معن ــَق النظ ــل عم ــمول يحم ــوم والش ــة العم ــل صف ــذي يحم ــف ال التعري

ــة. ــوالت اللغ ــوص ومدل ــه النص ــا تقتضي ــو م ــة. وه ــق الرشيع ــن تطبي ــل حس يحص

يَُعــدُّ الفقــه هــو املســار الــذي مــن خاللــه يتــمُّ اإلجابــة عــن أســئلة الحيــاة مبختلــف متظهراتهــا، وبالتــايل التعبــر 

عــن القيــم وأخالقيــات املجتمعــات ورقيهــا، مــن خــالل املســار الــذي متــرر فيــه أكــر إجاباتهــا أو غالبهــا. وبهــذا، 

فالــدرس الرشعــي مدعــوٌّ ألن ينظــَر يف انتظــام املســائل الفقهيــة تحــت ســقف القيــم.

، هــي أن  ، والفقهــي بشــكٍل خــاصٍّ املنهجيــة التــي تســعى الورقــة إىل حضورهــا يف الواقــع الرشعــي بشــكٍل عــامٍّ

ــة(؛ ألنهــا بجملتهــا تعــرِّ عــن  ــة، واألخالقي ــة األخــرى )العقدي يســر املســار الفقهــي مســتحرًضا الســياقات الرشعي

الواقــع الترشيعــي املنــزَّل.

ــن  ــيخها م ــم وترس ــيس للقي ــرام، إىل التأس ــالل والح ــتوى الح ــى مس ــة ع ــن اإلجاب ــه م ــل الفق ــد أن ينتق القص

خــالل األحــكام الفقهيــة العمليــة، والتحــدي األكــر هــو االنتقــال إىل إنتــاج حلــوٍل لألزمــات الواقعيــة واملســتقبلية 

ــكي. والتأســيس القيمــي ال

م إجابــاٍت فوريــًة موصوفــة بالحكــم الرشعــي - أمناطًــا مــن التديــن، الــذي  شــكَّل الــدرس الفقهــي - الــذي يقــدِّ

ــم  ــن القي ــزٍل ع ــك مبع ــا لذل ــة تبًع ــلِّ والحرم ــه بالِح ــم علي ــل، ويحك ــكل للفع ــورة والش ــتحرض الص ــا يس ــا م غالبً

ــة. ــة الترشيعي ــة واألخــالق البنيوي الترشيعي

طــرح األســئلة الفلســفية الكــرى وتحويلهــا إىل مامرســاٍت يحتــاج إىل جهــٍد مكثــف. والنظــر الفقهــي الفقهــي 

أحدهــا. ألن إشــكاليتنا أننــا مل نســتطع تحويــل القيــم التــي لدينــا إىل واقــعٍ يف الحيــاة.

الحلُّ ليس باجرار قيم اآلخر، وإمنا تفعيل الرصيد املعريف الذي بن أيدينا.



البحوث والدارسات |  نحو فقٍه ِقيمي

30

ــن القــرآين والنبــوي - عنــد تقريــر األحــكام - يرســامن البُْعــد القيمــي األخالقــي مــن الحكــم الرشعــي،  إن النصَّ

تأكيــًدا عــى البُْعــد املقاصــدي يف خارطــة الترشيــع. 

نهــي ســيدنا عمــر حذيفــة مــا عــن الــزواج مــن الكتابيــة، ينبــئ أن األمــر ال ينتهــي عنــد حــالل أو حــرام. بــل 

األمــر يتعــدى ذلــك إىل اســتحضار القيــم واألخــالق مــن األحــكام؛ ألن الرشيعــة بطبيعتهــا أخالقيــٌة قيِّمــٌة.

ــق مقصــد الحكــم،  ــة أو ال تحقِّ ــا ال تعــرِّ عــن القيمــة األخالقي ــد تطبيقه ــا عن ــٍت م ــد تكــون يف وق األحــكام ق

ــا. ــم أواًل واألحــكام ثانيً م القي ــدَّ ر إىل حــن أن تُق ــذَّ ــق أو يتع ــر التطبي فيتأخَّ

د للنظــر الفقهي.   قــد يكــون الفعــل جائــزًا فقًهــا لكنــه ال يُقبَــل أخالقـًـا وقيــاًم، فاملنظــور القيمي هــو املنهج املســدِّ

التأكيــد عــى الجانــب األديب األخالقــي هــو مــا يفــرِّ امتنــاع ســيدنا عمــر  عــن تطبيــق الحــدِّ عــاَم املجاعــة؛ 

ألن ترشيــع الحــدود أصالــًة هــو للمحافظــة عــى األخــالق والقيــم وتحقيــق العدالــة. فتطبيــق الحــدِّ - والحالــة هــذه 

- مناقــٌض ملقاصــد الحكــم وقيــم الترشيــع األساســية.

األصل من  الفقه املحافظة عى كليات الرشيعة ومبادئها وقيمها األساسية عند تطبيق األحكام.

ــًدا متكامــاًل، ال يعطــي النمــوذج عنــد تطبيقــه إالَّ إذا أُخــذ  ــا فري رســمت النصــوص الترشيعيــة بجملتهــا منهًج

بجملتــه، مــن غــر نقــٍص يف صفحــٍة مــن صفحــات هــذا املنهــج.

رضورة التفريــق بــن مــا جــاء مــن بــاب القضــاء وبــن مــا جــاء ديانــة، ومــن املعلــوم أن غالــب األحــكام الفقهيــة 

جــاءت قضــاًء؛ ألنَّ عمــل الفقيــه هــو ضمــن دائــرة التكليــف.

ــه املفتــي إىل مــادة القــايض ليــزاول  مــن اإلشــكاليات املنهجيــة يف التطبيــق الفقهــي العمــي ألقــوال الفقهــاء توجُّ

اإلفتــاء عــى وفــق ذلــك.

 أن ابــن رشــد رغــم اســتعانته مبعارفــه يف الفلســفة - وخصوًصــا يف جانبهــا األخالقــي - بقــي وفيًّــا ملقاصــد الــرشع 

باعتــامده منهــج االســتقراء لنصوصــه، فمــأل تلــك القوالــب املســتفادة مبضامــن رشعية.

ــاء  ــه »إحي ــف الجانــب األخالقــي، مــن خــالل كتاب ــراز مشــكلة تخلُّ ســعى اإلمــام الغــزايل - هــو اآلخــر - إىل إب

ــه بالجانــب األخالقــي والســلويك. علــوم الديــن« الــذي ُعنــي في

ــه  ــدت علي ــا أكَّ ــو م ــاة، وه ــا يف الحي ــى حضوره ــد ع ــي التأكي ــي، يعن ــن الفقه ــم يف التدوي ــى القي ــد ع التأكي

ــلًفا.   ــنَّ س ــام تب ــع، ك نصــوص الترشي
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    الــرضوري يف السياســة، نقلــه عــن العريــة إىل العربيــة: د. أحمــد شــحالن، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

بــروت،ط)، 998)م.

    الفقه اإلسامي وأدلته، تأليف: أ.د. وهبة الزحيِي، دار الفكر، سوريَّة، دمشق، ط4، د.ت.
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    فقه التنزيل دراسة أصولية تطبيقية، أحمد مرعي املعامري، مركز مناء للبحوث والدراسات، بروت، ط)، 5)0)م.

    فقه الحضارة وقوانن االجتامع، د. حسن الحميد، محارضات صوتية، 440)هـ.

     فقــه الواقــع وأثــره يف االجتهــاد، تأليــف: ماهــر حســن حصــوة، املعهــد العاملــي للفكــر االســالمي، هرنــدن 

ـــــــ فرجينيــا ــــــ الواليــات املتحــدة األمريكية،ط)، 430)هـــ/009)م.

    فيــض البــاري عــى صحيــح البخــاري، املؤلــف: )أمــايل( محمــد أنــور شــاه بــن معظــم شــاه الكشــمري الهندي 

ــث بالجامعــة اإلســالمية  ــي، أســتاذ الحدي ــامل املرته ــدر ع ــوف: 353)هـــ(، املحقــق: محمــد ب ــدي )املت ــم الديوبن ث

ــة  ــارش: دار الكتــب العلمي ــاري( الن ــدر الســاري إىل فيــض الب بدابهيــل )جمــع األمــايل وحررهــا ووضــع حاشــية الب

بــروت، الطبعــة األوىل، ))4)هـــ/005)م.

    قــراءة يف وصيــة أيب الوليــد الباجــي )7(،  د. فــارس العــزاوي،  مقــاالت متعلقــة، تاريــخ اإلضافــة: 4)/4/))0) 

ميــالدي - ))/433/5) هجــري، موقــع االلوكــة.

    كشــف األرسار عــن أصــول فخــر اإلســالم البــزدوي، املؤلــف: عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــالء الديــن 

البخــاري )املتــوف: 730هـــ(، املحقــق: عبــد اللــه محمــود محمــد عمــر، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة األوىل 

8)4)هـ/997)م.

    لســان العــرب، تأليــف: محمــد بن مكرم بن منظــور األفريقي املري )))7هـ(، دار صــادر، بروت، ط)، د.ت.

املحكــم واملحيــط األعظــم، تأليــف: أيب الحســن عــي بــن إســامعيل بــن ســيده املــريس )ت: 458هـــ(، تحقيــق: 

عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط)، ))4)هـــ/000)م. 

    املحيــط يف اللغــة، تأليــف: أيب القاســم إســامعيل ابــن عبــاد بــن العبــاس بــن أحمــد بــن إدريــس الطالقــاين 

)385ه(، تحقيــق: الشــيخ محمــد حســن آل ياســن، عــامل الكتــب، بــروت، ط)، 4)4)هـــ/994)م. 

    املســتصفى يف علــم األصــول، تأليــف: محمــد بــن محمــد الغــزايل أيب حامــد، تحقيــق: محمــد عبــد الســالم 

عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بروت، ط)، 3)4)هـ. 

    مســند البــزار املنشــور باســم البحــر الزخــار، املؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق بــن خــالد 

بــن عبيــد اللــه العتــي املعــروف بالبــزار )املتــوف: )9)هـــ(، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن اللــه )حقــق األجــزاء 

مــن ) إىل 9( وعــادل بــن ســعد )حقــق األجــزاء مــن 0) إىل 7)( وصــري عبــد الخالــق الشــافعي )حقــق الجــزء 8)(، 

النــارش: مكتبــة العلــوم والحكــم، املدينــة املنــورة، الطبعــة األوىل، )بــدأت 988)م، وانتهــت 009)م(. 

    املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر للرافعــي، تأليــف: أحمــد بــن محمــد بــن عــي املقــري الفيومــي 

)770هـــ(، املكتبــة العلميــة، بــروت، د.ت. 
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     املصنــف يف األحاديــث واآلثــار، تأليــف: أيب بكــر عبــد اللــه بــن محمــد بــن أيب شــيبة الكــويف، تحقيــق: كــامل 

يوســف الحــوت، مكتبة الرشــد، الريــاض، ط)، 409)هـ.

ــد  ــق: عب ــا )ت: 395هـــ(، تحقي ــن زكري ــارس ب ــن ف     معجــم مقاييــس اللغــة، تأليــف: أيب الحســن أحمــد ب

الســالم محمــد هــارون، دار الفكــر، 399)هـــ/979)م.

ــي،  ــور محمــد فتحــي الدرين ــع اإلســامي، تأليــف: الدكت ــرأي يف التري ــة يف االجتهــاد بال     املناهــج األصولي

مؤسســة الرســالة، بــروت، ط3، 9)4)هـــ/ 008)م.

    املنثــور يف القواعــد، تأليــف: محمــد بــن بهــادر بــن عبــد اللــه الزركــي أيب عبــد اللــه، تحقيــق: د. تيســر 

فائــق أحمــد محمــود، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، الكويــت، ط)، 405)هـــ.

    املوافقــات يف أصــول الفقــه، املؤلــف: إبراهيــم بــن مــوس بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهر بالشــاطبي 

)املتــوف: 790هـــ(، النــارش: دار املعرفــة، بــروت، تحقيــق: عبد اللــه دراز.

    نهايــة املطلــب يف درايــة املذهــب، املؤلــف: عبــد امللــك بــن عبــد اللــه بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي، أبــو 

املعــايل، ركــن الديــن، امللقــب بإمــام الحرمــن )املتــوف: 478هـــ(، حققــه وصنــع فهارســه: أ.د. عبــد العظيــم محمــود 

الديــب، النــارش: دار املنهــاج، الطبعــة األوىل، 8)4)هـ/007)م.
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