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دور الواقع يف فهم الدين

مصدق جميد خان



It is an established fact that Islam is a complete code of life that can
respond to the dynamic and diversified changes in a modern era. The
customs, habits, cultures, traditions are no doubt essentials of human
life and play vital role in smooth and good functioning of societies. Islam
is not a static or stagnant religion but it considers societal changes
positively. However it has its some principles that are the foundation
stones to construct any new structure to deal with new challenges
religiously. Islam is a dynamic religion but this doesn’t mean that it can
absorb each and every thing of modern life without filtration. Islamic
juristic system is based on solid grounds and it deals religion and human
life parallel. The core principles of Halal and Haram never changes or
amended but are relaxed at optimal level where chronic situation
evolves. Hence this is the need of the day to understand the modern
era with its pros and cons to issue legal Islamic verdicts. Islam gives
pragmatic approach and deals situations with its permanent rules.

التمهيد
شلا ال شك أف العلماء ادلتقدمُت قد بذلوا جهوداً بالغة يف فهم الواقع وجعلوا لو األصوؿ والقواعد ،وقد
زتلوا ىذه ادلسؤولية لكي ال يلعب أحد بالدين ادلقبوؿ ادلرضي عند هللا .أما منهجهم يف ىذا كاف مبٍت
على اخلصوص والعموـ ،فالواقع اخلاص ال جيوز القياس عليو ألف "وقائع األعياف ال عموـ ذلا"  ،1أما
الواقع العاـ فيجوز القياس عليو ،فكانوا ال يتكلموا من النوازؿ إال من خالؿ القواعد وقد يصف القاضي
عياض عملهم يف ىذا فقاؿ :قد "رتعوا أقاويل اجلميع وحفظوا فقههم وْتثوا عن اختالفهم واتفاقهم
وحذروا انتشار األمر وخروج اخلالؼ عن الضبط فاجتهدوا يف رتع السنن وضبط األصوؿ وسألوا فأجابوا
وبنوا القواعد ومهدوا األصوؿ وفرعوا عليها النوازؿ ووضعوا يف ذلك للناس التصانيف وبوبّوىا ،وعمل كل
واحد منهم ْتسب ما فتح عليو ووفق لو" 2وىذا أمر طبعي ألف االستيعاب جلميع الفروع الفقهية وأعياف
الوقائع اجلزئية واإلحاطة ّتميع أحكامها وإنزالشريعة بذلك ،ال يسعو ديواف ،وىو أمر ال يطيقو اإلنساف
عقال ،لذا صلد يف النصوص الشرعية كلمات جامعة ،وقضايا كلية ،ديكن تطبيقها
حفظًا ،مع جواز وقوعو ً
يف كل ما ديكن وقوعو إىل يوـ الدين .وىذا لطف اللهتعاىل ورزتتو على عباده .مع ىذا اجلهود اليت بذلت
كثَتا من الناس يهجموف
يف سبيل تأصيل األصوؿ والقواعد يف رتيع رلاؿ احلياة من األسف الشديد نرى ً
على العلماء ىجمة شرسة ،استهدؼ هبا العلماء ،وينسبوف إليهم اجلهل بفقو الواقع ،واالنغالؽ يف دائرة
الكتب الصفراء ،فادلصنفات اليت قدمت يف ىذا الصدد تدؿ على عناية ادلتقدمُت يف فهم فقو الواقع.
وليس ىذا البحث يف بياف عنايتهم بالواقع ولكنهفي بياف معٌت الواقع .فيتحدث ىذا البحث يف معٌت
ھانغ
 الاستاذ المشاعد مرکز اللغات الحدیثۃ والعلوم الانشانیۃ جامعۃ مالیزیا ۔
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الواقع والتعريف لو ،واألمور اليت ال بد منها لفهم الواقع ،مث دوره يف النصوص القطعية والظنية ،وفيما ال
نص لو ،ويذكر الشروط اليت دتنع اإلنساف من وقوع يف اإلفراط والتفريط ،ولبقاء التوازف يف الفهم والعمل.
وخيتم البحث بذكر الفرؽ بُت منهج القدمي واحلديث.
معٌت كلمة الواقع لغةً:
ىو مفرد ،واسم فاعل من وقع يقع من باب فتح يفتح ،وىو يدؿ على كل أمر ثبت وقوعو وحتقق
ِ
الشيء وسقوطو" .3ووقع على الشيء أي وجب ،وقع
وع :ثبوت
الوقُ ُ
حصولو .يقوؿ الراغب األصفهاينُ " :
4
ِ
اجرا إِ َىل ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ت فَػ َق ْد َوقَ َع
اّلل َوَر ُسولو ُمثَّ يُ ْد ِرْكوُ الْ َم ْو ُ
ّ
احلق أي ثبت  ،ومنو قولو َ :وَمن خيَُْر ْج من بػَْيتو ُم َه ً
اّللِ [النساء ]100:أي ثبت .ويف لساف العرب" :ووقع القوؿ واحلكم إذا وجب .وقولو :
َجُرهُ َعلى ّ
أْ
ِ
َخَر ْجنَا َذلُ ْم َدابَّةً ِّم َن ْاأل َْر ِ
َّاس َكانُوا بِآيَاتِنَا َال
َ وإِ َذا َوقَ َع الْ َق ْو ُؿ َعلَْي ِه ْم أ ْ
ض تُ َكلّ ُم ُه ْم أ ََّف الن َ
يُوقِنُو َف[النمل ]82:قاؿ الزجاج :معناه ،وهللا سبحانو أعلم ،وإذا وجب القوؿ عليهم أخرجنا ذلم دابة
من األرض ،ووقع منو األمر موقعاً حسناً أو سيئًا أي ثبت لديو".5
ُت أصل واحد يرجع إليو فروعو،
وأما أصل ىذه الكلمة فيقوؿ صاحب مقاييس اللغة" :الْ َو ُاو َوالْ َق ُ
اؼ َوالْ َع ْ ُ
يدؿ على سقوط شيء .يقاؿ :وقع الشيء وقوعاً فهو واقع .والواقعة :القيامة؛ ألهنا تقع باخللق فتغشاىم.
والوقعة :صدمة احلرب .والوقائع :مناقع ادلاء ادلتفرقة ،كأف ادلاء وقع فيها .ومواقع الغيث :مساقطو .والنسر
الواقع ،من وقع الطائر ،يراد أنو قد ضم جناحيو فكأنو واقع باألرض .وموقعة الطائر :موضعو الذي يقع

عليو .6ويقوؿ األصفهاين يف معظم استعماؿ ىذه الكلمة يف القرآف بأنو يستعمل يف مواقع الشدة ،وىو
الش ّدة وادلكروه ،وأكثر ما جاء يف القرآف من
الواقِ َعةُ ال تقاؿ ّإال يف ّ
الطائر ُوقُ ً
وعا ،و َ
يقوؿ" :يقاؿَ :وقَ َع ُ
ت الْواقِعةُ لَيس لِوقْػعتِها ِ
الشدائد ضلو :إِذا وقَػع ِ
كاذبَةٌ[الواقعة،]2-1:وقولو
لفظ " َوقَ َع" جاء يف العذاب و ّ
َ ْ َ ََ
ََ
ِ
ٍ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
وع ِ
القوؿ:
ووقُ ُ
َ  :سأ ََؿ سائ ٌل ب َعذاب واق ٍع [ادلعارج ،]1:فَػيَػ ْوَمئذ َوقَػ َعت الْواق َعةُ [احلاقةُ ]15:
متضمنو ،قاؿ تعاىلَ  :وَوقَ َع الْ َق ْو ُؿ َعلَْي ِه ْم ِِبا ظَلَ ُموا [النمل ]85:أي :وجب العذاب الذي
حصوؿ ّ
ِ
َخَر ْجنا َذلُ ْم َدابَّةً م َن ْاأل َْر ِ
ض [النمل ]82 :أي :إذا
وجلَ :وإِذا َوقَ َع الْ َق ْو ُؿ َعلَْي ِه ْم أ ْ
وعدوا لظلمهم ،فقاؿ ّ
عز ّ
ِ ِ ِ
س
ظهرت أمارات القيامة اليت تق ّدـ القوؿ فيها .قاؿ تعاىل:
قَ ْد َوقَ َع َعلَْي ُك ْم م ْن َربّ ُك ْم ر ْج ٌ
ِ
َو َغ َ
ب[األعراؼ ]71:وقولو  :أ َُمثَّ إِذا ما َوقَ َع َآمنتُ ْم بِو [يونس ،]51:وقاؿ :فَػ َق ْد َوقَ َع أ ْ
َجُرهُ
ضٌ
علَى َِّ
وع ىاىنا تأكيد للوجوب كاستعماؿ قولو تعاىل :كا َف
الوقُ ِ
َ
اّلل [النساء ]100:واستعماؿ لفظة ُ
7
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت[يونس. ]103:
ك َحقًّقا َعلَْينا نُ ِ
ُت[الروـَ  ،]47:كذل َ
نج الْ ُم ْؤمن َ
صُر الْ ُم ْؤمن َ
َحقًّقا َعلَْينا نَ ْ
وىناؾ معاين أخرى ذكرىا أصحاب اللغة ذلذه الكلمة ،وما ىو قريب فيما يتعلق هبذا البحث ،ىو
الثبوت والوجوب ما لو وجود جيب مراعاتو يف رلاالت احلياة .ويف نفس الوقت يوجد يف ادلعاجم ادلعاصرة
معٌت آخر ذلذه الكلمة وىي احلقيقة اليت ىي ضد اخلياؿ ،فهو من وقع الشيء أي حصل  ،8أي األمر
أمرا حقيقيًّقا ،ومنو جاء يف "معجم اللغة العربية ادلعاصرة" الواقع ىو احلقيقة
الذي ثبت وجوده وصار ً
ِ
اقع ما رأى من اجلردية -وىل
السجالّت -مل ينقل
ُ
الشاىد و َ
وعكسو خياؿ "دوف الواقع بكثَت -من واقع ّ
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يدفع اإلنسا ُف ما ىو واقِع؟ وىل يعلم اإلنساف ما ىو ِ
كاسب؟ " األمر الواقع :الوضع الواقعي أو
ٌ
بالقوة -يف الواقع :يف
سياسةُ األمر الواقع :فرض ما ىو واقع َّ
الفعلي -األمر واقع ً
قطعا :بدوف ريبَ -
9
وضعو أماـ األمر الواقع :فرض عليو شيئًا ال يرغب فيو" .
احلقيقة /فعالًَ -
الواقع اصطالحاً:
تعريف الواقع اختلف فيو العلماء حسب اختالؼ ختصصاهتم كما ىو حاؿ ادلصطلحات ،فعرفوه ِبا ىو
مفهومو عندىم ،وال ديكن االستقراء ىنا ،إذ ليس ىو موضوعنا ،ولكن ال مانع أف يستأنس بذكر
بعضها.
ويسمى رلاوزاً أيضاً .وعند احلكماء وادلتكلّمُت ىو اخلارج .وعند
فالواقع عند النحاة ىو ادلتع ّديّ ،
السالك الواقع يف أثناء الذكر واستغراؽ حالو مع هللا ْتيث يغيب عنو احملسوسات
الصوفية "ىو الذي يراه ّ
يسمى مكاشفة كذا يف رلمع السلوؾ ،وقد سبق
وىو بُت النوـ واليقظة ،وما يراه يف حاؿ اليقظة واحلضور ّ
بأي طريق كاف ،سواء
الرؤيا .أي ىو عبارة عن الوارد الذي يهبط على القلب من عامل الغيب ّ
يف لفظ ّ
10
باللّطف أو بالقهر .
يقوؿ القنوجي" :الواقع :ىو ما عليو الشيء بنفسو يف ظرفو مع قطع النظر عن إدراؾ ادلدركُت وتعبَت
ادلعربين ،والوصوؿ إليو يكوف بالعياف أو الربىاف ،ففسره قوـ ِبا ىو مقتضى الضرورة والربىاف ،ودلا
اختلفت الظنوف يف اعتقاد ادلقدمات برىاناً أو شبهة ويف أخذ الظروؼ متسعة أو متضيقة اختلف معنوف

الواقع ،فاختلفت احلكايات عنو ومن مل يتنبو ذلذا االختالؼ مل يتنبو للتطابق .فمنهم من يزعم الواقع
ظرؼ الثبوت فوؽ الوجود .ومنهم من حيصره يف الوجود ولوازمو وجيعل الوجود أصيالً فقط أو أصيالً
وظليًّقا أو إيامها وحلاظيًّقا".11
فالواقع عنده "ما عليو الشيء بنفسو يف ظرفو مع قطع النظر عن إدراؾ ادلدركُت وتعبَت ادلعربين" .وقد قرره
أساسا يف التعرؼ على الواقع بسبب أف ىذا التعريف ال
صاحب "التأصيل الشرعي دلفهوـ فقو "الواقع" ً
يقتصر على بعض أفراد الواقع أو بعض أنواعو ،بل إنو يشتمل كل أنواعو وأفراده مشوالً على طريق احلدود
اليت يراد منها أف تكوف جامعة للمعرؼ ،مانعة من دخوؿ غَته فيو  .12وكذلك يظهر من كالمو اختالؼ
أىل العلم يف مدلوؿ الواقع وادلقصود بو ،ومنشأ اختالفهم ىو اشتباه ادلقدمات عليهم؛ ىل ىي من قبيل
احلجة والربىاف ،وكذلك تنازعهم يف توسيع أو تضييق الظرؼ الذي يكوف عليو الشيء بنفسو فيو،
وكذلك يتضمن بياف كيفية وقوع االختالؼ يف مفهوـ الواقع ،والتمثيل دلا جيعل الواقع واسعاً أو ضيقاً،
وذلك بتوسيع مظروفو ومشمولو ،أو تضييقو".13
اخلالؼ بُت التعريفات خالؼ تعبَتي:
ىذه التعريفات وغَتىا كلها تدور حوؿ معٌت واحد وىي احلقيقة ادلوجودة ،وىو يشمل الواقع العيٍت
للمعرؼ لو ،ومانعاً من دخوؿ غَته فيو .كما
والذىٍت ،وأرجحها تعريف صديق حسن خاف لكونو جامعاً َّ
رجحو الدكتور بيهي قائالً" :بناء على ذلك  14يكوف تعريف الواقع ىو ما عليو الشيء بنفسو يف ظرفو،
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وتكوف زيادة "مع قطع النظر عن إدراؾ ادلدركُت وتعبَت ادلعربين" تأكيداً دلعٌت إدراؾ نفس األمر مع قطع
النظر عن إدراؾ ادلدرؾ أو تعبَت ادلعرب ،اقتضتها ضرورة البياف أو بعبارة أصح دعت إليها احلاجة يف
البياف" .15وادلفهوـ الذي يتعلق ببحثنا ىو الواقع ما جتري عليو حياة الناسْ ،تيث ما عليو حياهتم يف
رلاالهتم ادلختلفة ،من صنوؼ سلتلفة يف ادلعيشة ،وما تستقر عليو من عادات وتقاليد وأعراؼ ،وما
يستج ّد فيها من نوازؿ وأحداث .وبعبارة أخرى أنو البيئة اليت تدور عليها حياة الناس.
ثالثة أمور ال بد من االىتماـ هبا:
ينشأ السؤاؿ وىو إذ ادلراد من الواقع ما جتري عليو حياة الناس ،أو البيئة ،فهي ختتلف باختالؼ الظروؼ
والعادات ،فهل ادلراد هبذا العنواف تغيَت األحكاـ بتغيَت الواقع؟ إذا مل يكن كذلك ،فما ىي طبيعة ىذا
الدور؟ الدين عبارة عن احلقائق األبدية ،الستيعاب األوضاع ومعاجلة ادلشاكل اإلنسانية ،ولكن يف حد
ذاتو ال تتغَت بسبب واقع سلتلف .ومن ناحية أخرى ،واقع احلياة البشرية واقع مزيج من احلق والباطل،
ولرِبا اخلطأ أكثر ،فكيف ديكن أف يكوف لو مدخل يف فهم الدين ،واحلقائق األبدية؟
ىناؾ ثالثة أمور ال بد أف تفهم قبل معرفة دور الواقع يف فهم الدين ،وال ديكن فهم الدين بدوهنا:
األوؿ :ىو البياف الديٍت لألحكاـ ِبعٌت أهنا ظنية يف كثَتىا ،وحتتمل معاف متعددةْ ،تسب ادلرجحات،
موجهة
وبعض ادلراد اإلذلي ليس معهوداً لبياف مباشر ،لكنو عهد إىل البيانات بكل معٌت الكلمة،
ّ
للمقاصد العامة.
والثاين :العقل ،ولكن العقل مهما يكن مبنيّاً على ادلنطق الصحيح يف أصل فطرتو ،فإنو يتأثر يف بنائو
بواقع احلياة وأوضاعها؛ ألنو ينمو ويتكامل يف خضم ىذا الواقع ،وىو ما ديثل تدخالً غَت مباشر للواقع يف
الفهم عامةِ ،با يف ذلك فهم الدين ،ولكن ىذا التدخل ال تنشأ منو حتمية اخلطأ ،ؼ إنو يكوف تابعاً
للمنهج العاـ ،الذي يتبعو العقل يف التفكَت.
والثالث :ىو العادات واألعراؼ ،فمنها ما ىو مبٍت على أصوؿ احلق ،واحلق من قبل ادلصلحة وادلنفعة،
على أساس سيادة احلق للعقل ،أو خربة عملية أدت إىل أدلة على فائدة وفعالية ،وكل ىذا معهود يف
حياة اجملتمعات ادلختلفة.
وال ديكن أف يفهم الدين بدوف ىذه األمور الثالثة ،وفصلها عن احلياة احلقيقية ،ولكن يتم ذلك من
16
.
خالؿ حوار تفاعلي بُت ىذه العناصر الثالثة :النص الديٍت ،العقل ادلدرؾ ،ونوازؿ الواقع وأحداثو
" ويف ىذا التفاعل يتأمل العقل يف مدلوالت النص الديٍت ،من حيث ىي أحكاـ مقصدىا تقومي واقع
احلياة وترشيده ،فيكوف إذف ذلذا الواقع ،الذي ىو موضوع التقومي ،اعتبار يف عملية الفهم".17
"وىذه ادلعطيات الثالثة :صلة الواقع بالبناء العقلي ،وظنية بعض البيانات الدينية ،وح ّقانية بعض مظاىر
الواقع ،ىي اليت ديكن أف ينبٍت عليها تقدير الدور ،الذي يكوف للواقع يف فهم الدين حتديداً لطبيعتو
18
الرشد وتوقعو يف االضلراؼ"  .فإذا
ورلالو؛ وتنبيهاً دلا حي ّفو من إمكانات االنزالؽ ،اليت خترج بو عن جادة ّ
اجتمعت ىذه ادلعطيات الثالثة فيستطيع الواقع أف يلعب دوره يف فهم الدين ،وعلى ىذا الدور أسس

القلم  ---دمسرب 2015ء

دور الواقع يف فهم الدين) (420

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليو األئمة والفقهاء واألصوليوف بنياف القصر ادلشيد للفقو اإلسالمي لتقرير أحكاـ الدين وتعاليمو،
لالجتهاد دلعرفة العناية اإلذلية ومراده من األحكاـ ،ومن ىنا عرفت أدلة ادلصلحة ادلرسلة ،واالستصحاب،
معُت من الشرع،
وغَتىا من القواعد اليت اختذت مصدراً للتشريع ٌّ
كل من الوقائع اليت مل يشهد ذلا دليل ّ
يقوؿ النجار مفسراً ىذا ادلعٌت" :ومن أىم تلك القواعد ما عرؼ يف األدب األصويل بأدلّة ادلصلحة
كل من الوقائع اليت مل يشهد ذلا دليل
ادلرسلة ،والعرؼ ،واالستصحاب ،ومعناىا أف يتخذ مصدراً للتشريع ٌّ
حتقيق دلصلحة ،والعادات اليت يعتادىا الناس يف حياهتم غَت
معُت من الشرع ،باالعتبار واإللغاء وفيها ٌ
ّ
سلالفة حلكم شرعي ،وما يفعلو الناس مطلقاً يف تصرفاهتم ،شلّا مل يرد فيو منعْ ،تيث يتخذ العقل
معربة عن ادلراد اإلذلي ،فتصبح تلك ادلصاحل واألعراؼ
باالجتهاد من ىذه ادلشاىد الواقعة أحكاماً دينيةّ ،
19
ادلتوجب على النّاس تطبيقو" .
والتصرفات العفوّ ،
مادة لصياغة فهم ديٍت ،يكوف جزءاً من دين هللا ّ
الواقع الوصفي واالعتباري:
انقسم الواقع إىل قسمُت :األوؿ الواقع الوصفي والثاين الواقع االعتباري .وقد مسي األوؿ بالواقع التقريري
أو اإلعالمي ،سواء كاف حسياً أو غَت حسي ،وىو يشمل كالً من السنن واحلقائق ،الكونية منها
والبشرية ،مثل سنة احلياة وادلوت ،وسنة جتاوب اإلرادة البشرية مع الدساتَت الكونية ،وحقيقة كروية
األرض ،وجرياف الشمس ،وسلتلف حقائق عامل احلس والفضاء وغَتىا .يضاؼ إليها احلقائق التارخيية،
والتقاليد واألعراؼ العامة وما إليها .وبكلمات أخرى فالواقع الوصفي على أنواع ثالثة :حقائق خاصة
زلسوسة وغَت زلسوسة ،وحقائق عامة من السنن والقوانُت احلتمية ،وسنن اجتماعية وتقاليد وأعراؼ
عامة؛ شلا ال يصل مداىا إىل احلتم واللزوـ.
والواقع االعتباري فهو خيتص بقضايا القيم مثل اعتبارات ادلصاحل وادلضار ،إذ ديكن اعتبار القيم احلسنة
منشأً للغرض وادلصلحة الواقعية ،فالقيم من ىذه الناحية ترتبط بالواقع ارتباطاً وثيقاً .فللقيم احلسنة آثارىا
الواقعية من ادلصلحة األكيدة ،وأف كشف العقل عن قضايا احلسن ىو كشف عن ادلصاحل أيضاً ،فما من
شيء حسن إال وفيو مصلحة راجحة .فمثالً يعترب مبدأ الصدؽ حسناً إذ تًتتب عليو آثار ادلصلحة
العامة؛ حىت وإف كاف مفصوالً عن النية والدافع األخالقي ،فلو أف األصل يف احلياة ىو الكذب لعجز
الناس عن معرفة احلقائق إال ما ندر ،ولًتتب على ذلك فقداف الثقة اليت يتوقف عليها إمكاف التواصل يف
العالقات اإلنسانية .وقد اتضح من خالؿ الدراسات احلديثة مدى أمهية مبدأ الثقة يف العالقات
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعلمية وغَتىا  .20وهبذا ادلعٌت ال ديكن لإلنساف أف يعيش بدوف
واقع ،فلكل إنساف واقعو اخلاص وزليطو بكل ما حيمالنو من مكونات مادية وسنن طبيعية واجتماعية
ومعيارية اعتبارية تؤثر على حياة الفرد وحتدد إطار السلوؾ والنشاط والثقافة والفكر .فالواقع هبذا االعتبار
ىو ادلعطى ادلوضوعي ادلقابل للذات البشرية ،وىي من أىم احملددات القوية اليت تعمل على صياغة ثقافة
الفرد والفكرة ،ناىيك السلوؾ العاـ والشخصية .والنفس البشرية تعمل على صقل وبلورة الواقعية من
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اخلربة ،مع إضافة من القوالب ،ومن خالذلا ديكن للذات ما يف وسعو احلياد والتحرر من ىيمنة الواقع
نسبيّاً والتخفيف من آثاره.21
دور الواقع يف النصوص القطعية والظنية:
ويضيق دور الواقع يف النصوص القطعية يف ورودىا وداللتها؛ "ذلك أ ّف ىذه النصوص ىي يف عمومها
موجهة حلياة اإلنساف ادلطلقة ،اليت ال يُنظر فيها إىل الظرؼ الزماين وادلكاين ،باعتبارىا احملور الثابت،
ادلتقوـ باحلق الدائم ،وحيفظ بالتايل ثبات احلقيقة الدينية
الذي تدور عليو احلياة ،فيحفظ مستها األصلي ّ
واستمراريتها .ومن أمثلة ىذه النصوص  ،22اليت يضيق فيها دور الواقع يف فهمها ،ما يتعلق بالعقيدة،
والعبادات ،وأحكاـ احلدود ،فهي نصوص قطعية يف أغلبها حتمل معاين يقينية ثابتة ،متعالية عن أحداث
الواقع ادلتغَتة من حيث الفهم"  .23وألف إنكارىا يوجب اخلروج عن ادللة  .24ويف نفس الوقت يتّسع دور
الواقع يف فهم النصوص الظنية  ،25وذلك يف االستدالؿ هبا واستنباط األحكاـ منها ،بسبب عدـ وجود
نص يف احلكم فوجد للعقل رلاؿ للًتجيح بُت االحتماالت واإلمكانيات ،أو
نص صريح ،وِبا أنو ال ّ
االجتهاد ْتسب ادلقاصد العامة ،وجاز للمجتهد أف يستخدـ رلريات الواقع على أضلاء سلتلفة.
دور الواقع فيما ال نص فيو:
إف طبيعة احلياة اإلنسانية تعيش بالعادات واألعراؼ والتقاليد ادلبنية على األصوؿ ادلفيدة وىي جارية على
أصوؿ من احلق ،وىي تفيد الناس يف حياهتم ،وتأيت ذترة طيبة يف حتقيق فوائد سلتلفة ذلم ،وأحياناً مربوطة

بالنص الظٍت ،فتكوف ىذه العادات من ادلرجحات ليُصرؼ ذلك البياف إىل األرجحية اليت تنطبق عليها،
فتصبح تلك األرجحية ىي ادلفهوـ الديٍت ،الذي جيمعو العقل ،على أنو مطلوب إذلي ،حتكيماً يف ذلك
للواقع الذي جرت بو تلك العادات واألعراؼ  .26فالبعض من ىذه العادات واألعراؼ مفيد لإلنساف
ويأيت باخلَت لو ،ولكن ال دليل لو يف الشرع ،قطعيّاًكاف أو ظنيّاً ،إال أف مقصداً من ادلقاصد الشرعية
يؤيده ،فيمكن أف يأيت العقل بدوره ْتثًا عن العناية اإلذلية وغايتها ادلرادة ،وديكن حينذاؾ احلكم على
العرؼ ادلثبت اخلَت ىو مقصود هللا ومراده ،ونقوؿ أنو كحكم ديٍت ،وكقاعدة دينية ،تضاؼ إىل منظومة
دينية متكاملة ،وىنا يلعب الواقع دوره يف فهم الدين  .27ويقوؿ الزرقا يف الصدد " :إف النظر يف نصوص
الفقهاء ،ينبئ على أف العرؼ العملي يف ميداف األفعاؿ العادية وادلعامالت ادلدنية لو السلطاف ادلطلق
والسيادة التامة يف فرض األحكاـ وتقييد آثار العقود وحتديد االلتزامات على وفق ادلتعارؼ ،وذلك يف كل

نصاً تشريعيّاً .فالعرؼ عندئذ يعترب مرجعاً ومنبعاً لألحكاـ ،ودليالً شرعيّاً
موطن ال يصادـ فيو العرؼ ّ
28
عليها حيث ال دليل سواه من النصوص التشريعية األساسية  .ألف الثابت بالعرؼ كالثابت بالنص .
فللحياة أوضاع فاسدة وعادات زائغة عن احلق وىي شلا تؤدي إىل نتائج سلبية ،ومفضية إىل الفساد،
وىذه األوضاع والعادات قد تكوف مرتبطةً ْتكم ظٍت من الدين ،ومن مث فإنو ديكن جلب إمكانية توازف
االحتماالت ادلوجودة يف النص بالعقل الذي خيتار من ادلعٌت احملتمل ما ىو أبُت لألوضاع الفاسدة
ومقصدا من هللا بناءاً على واقع احلياة.30
والعادات الزائغة ،ويعترب ذلك دينًا،
ً
29
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الشروط يف مراعاة الواقع:
من طبيعة اإلنساف أنو ِبقتضى البشرية يقع أحياناً يف اإلفراط والتفريط ،إذا فقد التوازف يف الفهم والعمل،
وىذا الذي حدث يف فهم دور الواقع ،فكاف من الناس من أفرط فيو ،ومنهم من ّفرط فيو ،وقد يعد
اإلماـ مالك رائداً للذين ذكروا أمهية الواقع يف فهم الدين ،وقد يعد من ادلعتدلُت يف ىذه ادلسألة حيث
اشًتط لألخذ هبا ثالثة شروط ،وىي:
"أحدىا :ادلالءمة دلقاصد الشرع ْتيث ال تنايف أصالً من أصولو وال دليالً من دالئلو.
والثاين :أف عامة النظر فيها إمنا ىو فيما غفل معناه وجرى على ذوؽ ادلناسبات ادلعقولة اليت إذا عرضت
ِ
ت بالقبوؿ ،فال مدخل ذلا يف التعبدات ،وال ما جرى رلراىا من األمور الشرعية؛ ألف
على العقوؿ تػُلُ ّقيَ ْ
عامة التعبدات ال يعقل ذلا معٌت على التفصيل ،كالوضوء والصالة والصياـ يف زماف سلصوص دوف غَته،
واحلج  ...وضلو ذلك.
والثالث :أف حاصل ادلصاحل ادلرسلة يرجع إىل حفظ أمر ضروري ،ورفع حرج الزـ يف الدين ،وأيضاً
مرجعها إىل حفظ الضروري من باب ما ال يتم الواجب إال بو  ...فهي إذف من الوسائل ،ال من
ادلقاصد ،ورجوعها إىل رفع احلرج راجع إىل باب التخفيف ال إىل التشديد".31
والكثَت من فقهاء ادلعاصرين اتبعوا ىذا ادلنهج ،فذكروا الضوابط ذلا ،واشًتطوا الشرائط؛ حىت ال تكوف
مدخالً للتشريع باألىواء واألغراض ،واحًتاساً من أف تكوف مدخالً لذوي النفوس الضعيفة يف حتقيق

مصاحلهم الشخصية الضارة على حساب ادلصاحل العامة.32
على الرغم من االىتماـ البالغ يوجد خلل يف االىتماـ بأصوؿ الواقع يف فهم الدين .وىذا ِبرور الزمن،
التمسك بالفقو النظري ،الذي ىو أقل عرضة
وتناقص الثراء ،يف الواقع احلضاري للمسلمُت ،وادليل إىل ّ
لالختالؼ ،فتضاءؿ االىتماـ بأصوؿ الواقع يف فهم الدين ،وأسقط من االعتبار يف ىذا اجملاؿ ،يف رتلة
ما أصاب الفكر الديٍت عامة ،من ب ٍ
عد عن التفاعل مع واقع احلياة اإلسالمية.33
ُ
بُت منهج القدمي واحلديث:
حاكمة على
منذ القدمي يوجد اجتاه يف دور الواقع يف فهم الدين ،بالغ فيهوجعل العادات واألعراؼ
األحكاـ الشرعية ادلنصوص عليها ،فأصبح الدين يفهم شلا جيري بو الواقع؛ وإف يكن سلال ًفا دلا جاءت بو
نصوص الوحي .يقوؿ النجار :وقد "ظهرت منذ القدمي نزعة تنحو منحى ادلبالغة يف دور الواقع يف فهم
الدين ،حىت اختذ من أعرافو وأوضاعو ،اليت يظن أف فيها مصلحة للناس سلطانًا على األحكاـ الشرعية
ادلنصوص عليها ،فأصبح الدين يفهم شلا جيري بو الواقع؛ وإف يكن سلال ًفا دلا جاءت بو نصوص
الوحي".34
ويف العصر الراىن نشط ىذا االجتاه وأصبح من الواقع ،وجعلو االهنزاـ احلضاري ،مؤثراً يف احلياة اليت
يعيشها ادلسلموف ،وىم مفتونوف بأسلوب واقعي للحضارة الغربية ،شلا جعل بعض الباحثُت الذين يعيشوف
على ىذا النمط يقيموف طرقاً سلتلفة لتقرير أحكاـ الدين ،وصرفوا أنظارىم عن نصوص يقينية الداللة
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والثبوت ،حيث إف ما مت القياـ بو لألحكاـ فهو زلدود بالزماف وادلكاف ،خيضع العتبارات الظروؼ اليت
نزؿ فيها ،ومعٌت ذلك قد انقضى بانقضاء وقت ىو أسباب نزولو.35
بُت ىذين ادلنهجُت ادلتطرفُت ،منهج وسط يربط بُت االجتهاد يف فهم الدين بالواقع ،وحيتفظ ثوابت
الدين بالتوفيق بُت رلريات األحداث ،وىذا ىو ادلسلك الذي سلكو فقهاؤنا ،وجعلوه واضحاً مستنَتاً
بواقع احلياة البشرية ،مقرراً ِبرامي الشريعة ومقاصدىا يف فهم الدين ،فلم جيعلوا أحكاـ الدين يف ادلصاحل
تعدو طورىا وتتعدى موضعها ومل جيعلوىا سلالفة للنصوص القطعية الداللة والثبوت ،واألحكاـ
االجتماعية ادلعروفة ،ومعارضة ذلا ،ومل يضيقوا على العقل اجملاؿ فيحجروا عليو أف يدرؾ ادلصاحل وادلنافع،
وكانوا بُت ذلك قواماً من غَت إفراط وال تفريط ،ىذا ىو ادلوقف الوسط ،ادلوقف ادلشروع ،الذي ديكن لو
أف يقوـ بدوره يف فهم الدين باالستنارة بواقع احلياة البشرية ،وبتأسيس األفهاـ الدينية على وجو الدقة
للمقصود من مظنوف النص ،واستحداثاً دلا ليس فيو نص ،فيكوف ىذا احلكم باالجتهاد حكماً دينيّاً
كل ذلك بالضوابط ادلقاصدية العامة ،اليت تضمن وحدة الدين ودديومتو وثباتو على اجلهة
التزاماً يف ّ
الصحيحة.

اهلوامش
1انظر :إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ادلالكي الشاطيب،

املوافقات يف أصول الفقو  ،حتقيق  :أبو عبيدة

مشهور بن حسن آؿ سلماف( ،ادلملكة العربية السعودية :دار ابن عفاف ،ط1997 ،1ـ) ،ج ،4ص.8

2أبو الفضل القاضي عياض بن موسى ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ( ،ادلغرب :مطبعة فضالة احملمدية ،ط ،1
1965ـ) ،ج ،1ص.62
 3أبو القاسم احلسُت بن زلمد ادلعروؼ بالراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفواف عدناف
الداودي( ،بَتوت :دارالقلم ،دمشق :الدارالشامية ،ط1412 ،1ى) ،ج ،1ص.880

4انظر :الفَتوز آبادي ،القاموس احمليط ،ج ،1ص.772
5ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،8ص.403

6انظر :ابن فارس  ،معجم مقاييس اللغة  ،ج  ،6ص134؛ وابن منطور ،لسان العرب ،ج ،8ص ،402والفَتوز
الزبيدي ،تاج العروس من
آبادي ،القاموس احمليط  ،ج  ،4ص  ،643وابن دريد ،مجهرة اللغة  ،ج  ،2ص 30؛ و َّ
جواىر القاموس  ،ج  ،6ص 134؛ واجلوىري ،تاج اللغة وصحاح العربية  ،ج  ،3ص 1301؛ والراغب

األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص530؛ والزسلشري ،أساس البالغة ،ج ،2ص349؛ والرازي ،خمتار

الصحاح ص.343

 7الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ج ،1ص.880

8انظر :رلموعة من ادلؤلفُت  ،املعجم الوسيط ( ،القاىرة :دار الشروؽ الدولية ،ط 1425 ،4ى2004/ـ) ،ج ،2
ص.1050
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9انظر :أزتد سلتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ( ،بَتوت :عامل الكتب ،ط 1429 ،1ى/
2008ـ) ،ج ،3ص.2482
10انظر :زلمد بن علي بن القاضي زلمد حامد التهانوي ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  ،حتقيق:
د .علي دحروج( ،بَتوت :مكتبة لبناف ناشروف ،ط1996 ،1ـ) ،ج ،2ص( .1752بشيء من التصرؼ).

11صديق خاف القنَّوجي ،أجبد العلوم( ،بَتوت :دارابن حزـ ،ط1423 ،1ى2002/ـ) ،ج ،1ص.217

12انظر :أبو ياسر سعيد بن زلمد بيهي ،التأصيل الشرعي ملفهوم فقو "الواقع"( ،مصر :الدار العادلية للنشر
والتوزيع ،نسخة يف صورة  ،PDFد.ط ،د.ت) ،ص.167-166

13انظر :ادلصدر السابق.
14أي حتليل ىذا احلد وتوضيحو باحلدود األخرى.

15زلمد بيهي ،التأصيل الشرعي ملفهوم فقو "الواقع" ،ص.194
16
فهما وت ْنزيالً ،ج ،1ص.113
انظر :النجار،يف فقو التدينً :

17ادلصدر نفسو.

18
فهما وتنْزيالً ،ج ،1ص.113-112
النجار،يف فقو التدينً :

19
الز َحْيلِ ّي  ،أصول الفقو اإلسالمي،
فهما وت ْنزيالً ،ج ،1ص 116؛ َوو ْىبَة بن مصطفى ُّز
النجار ،يف فقو التدينً :
(دمشق :دارالفكر ،ط1406 ،1ى1986/ـ) ،ج ،2ص.872-743
20
إيل إدارة موقع ادلؤلف باسم
انظر :حيِت زلمد ،جدلية اخلطاب والواقعPDF ( ،بدوف تفصيالت النشر ،أرسلتو َّ
"فهم الدين" ،عرب إدييل"info@fahmaldin.com" :
21ادلصدر السابق.
"22النص قطعي الداللة :ىو ما َّ
متعُت فهمو منو وال حيتمل تأويالً ،وال رلاؿ لفهم معٌت غَته منو،
دؿ على معٌت َّ
ِ
اج ُك ْم إِف َّؿ َ ْـ يَ ُكن َّذلُ َّن َولَ ٌد [ النساء ،]12:فهذا قطعي الداللة على
ص ُ
مثل قولو تعاىلَ  :ولَ ُك ْم ن ْ
ف َما تَػَرَؾ أ َْزَو ُ
أف نصيب الزوج يف ىذه احلالة النصف ال غَت .ومثل قولو تعاىل يف شأف الزاين والزانية :فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِّمنْػ ُه َما
ْ
َ
نص َّ
ِمئَةَ َجلْ َدةٍ[النور ،]2:فهذا قطعي الداللة على أف حد الزنا مائة جلدة ال أكثر وال أقل ،وكذا كل ٍّ
دؿ على
مقد ٍر أو ٍّ
ٍ
فرض يف اإلرث َّ
معُت أو نصاب زلدَّد .انظر :عبد الوىاب خالؼ ،علم أصول الفقو،
حد يف العقوبة َّ

(القاىرة :مكتبة الدعوة ،د.ط2002 ،.ـ) ،ص.35

23
فهما وت ْنزيالً،ج،1ص.114-113
النجار ،يف فقو التدينً :

24انظر :عبد العزيز البخاري ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،ج ،1ص.84
"25النص ظٍت الداللة :ىو ما دؿ على معٌت ،ولكن حيتمل أف يؤوؿ ويصرؼ عن ىذا ادلعٌت ويراد منو معٌت غَته
ص َن بِأَن ُف ِس ِه َّن ثَالَثَةَ قُػُرَوٍء [ البقرة ،]228 :فلفظ القرء يف اللغة العربية مشًتؾ
ات يَػتَػَربَّ ْ
مثل قولو تعاىلَ  :وال ُْمطَلَّ َق ُ
بُت معنيُت يطلق على الطهر واحليض ،والنص دؿ على أف ادلطلقات يًتبصن ثالثة قروء ،فيحتمل أف يراد ثالثة
أطهار ،وحيتمل أف يراد ثالث حيضات ،فهو ليس قطعي الداللة على معٌت واحد من ادلعنيُت ،وذلذا اختلف
ت َعلَْي ُك ُم ال َْمْيتَةُ 
اجملتهدوف يف أف عدة ادلطلقة ثالث حيضات أو ثالثة أطهار .ومثل قولو تعاىل:
ُ حِّرَم ْ
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[ادلائدة ،]3:فلفظ ادليتة عاـ ،والنص حيتمل الداللة على حترمي كل ميتة ،وحيتمل أف خيصص التحرمي ِبا عدا ميتة
البحر ،فالنص الذي فيو نص مشًتؾ أو لفظ عاـ أو لفظ مطلق أو ضلو ىذا يكوف ظٍت الداللة؛ ألنو يدؿ على

معٌت ،وحيتمل الداللة على غَته .انظر :خالؼ ،علم أصول الفقو ،ص.35

26ادلصدر السابق :ص .114وانطر للتفصيل واألمثلة :مصطفى أزتد الزرقا ،املدخل الفقهي العام ( ،دمشق :دار
القلم ،ط 1418 ،1ى1998/ـ) الفصل الثامن والسبعوف :تغيَت األحكاـ االجتهادية لتطوير الوسائل واختالؼ
األوضاع ،ج ،2ص.959-953
27
فهما وتنْزيالً ،ج ،1ص.114
النجار ،يف فقو التدينً :

28الزرقا ،املدخل الفقهي العام ،ج ،2ص.883

29انظر :زلمد بن أزتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي،

املبسوط( ،بَتوت :دار ادلعرفة ،د.ط،.

1414ى1993/ـ) ،ج  ،13ص  ، 14ومواضع أخرى؛ وزين الدين بن إبراىيم بن زلمد ،ادلعروؼ بابن صليم

ادلصري ،األشباه والنظائر( ،بَتوت :دارالكتبالعلمبة ،ط1419 ،1ى1999/ـ)،ج،1ص86-79؛ وجلنة مكونة

من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية ،جملة األحكام العدلية  ،حتقيق :صليب ىواويٍت( ،كراتشي :نور زلمد،
كارخانو ِ
جتارت كتب ،آراـ باغ ،د.ط ،د,ت ،)،.ص.21

30
فهما وتنْزيالً ،ج  ،1ص 115؛ والزرقا ،املدخل الفقهي العام  ،ج  ،2ص 945
النجار ،يف فقو التدينً :
ومابعدىا.

31انظر :إبراىيم بن موسى بن زلمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب ،االعتصام ،حتقيق :سليم بن عيد اذلاليل،
(السعودية :دار ابن عفاف ،ط1412 ،1ى1992/ـ) ،ج ،2ص.632-627

32وانظر على سبيل ادلثاؿ الكتب التالية :الشيخ زلمد اخلضري بك ،أصول الفقو ( مصر :ادلكتبة التجارية ،ط ،6
1969ـ)؛ وجاد احلق علي جاد احلق ،الفقو اإلسالمي ،مرونتو ،وتطوره (مصر :األمانة العامة للجنة العليا

للدعوة اإلسالمية ،د.ط2004 ،ـ)؛ وزلمد سعيد رمضاف البوطي ،ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ،
(دمشق :مؤسسة الرسالة ،ط 1973 ،2ـ)؛ وعبد الكرمي زيداف ،الوجيز يف أصول الفقو ؛ (بغداد :مؤسسة

القرطبة ،د.ط ،د.ت)؛ والشيخ عبد الوىاب خالؼ ،مصادر التشريع اإلسالمي ( كويت :دار القلم ،ط،2 ،

د.ط)؛ و علم أصول الفقو (مرت بيانات الكتاب قبل) .وىناؾ من العلماء الذين قالوا بعدـ جواز بناء األحكاـ

على ادلصلحة ادلرسلة فيما عدا أحكاـ العبادات وادلقدرات ،كما حكى ابن قدامة يف روضة الناظر ،حتقيق زلمود
حامد عثماف( ،د.ط،د.ت) ،ص  169على عدـ جواز بناء األحكاـ على ادلصاحل ادلرسلة يف رتبة احلاجيات
والتحسينات ،وحصر اخلالؼ فيما كاف يف رتبة الضروريات .ومنهم القاضي أبو بكر الباقالين واآلمدي من
صحيحا أف الغزايل منهم .للتفصيل انظر :البوطي ،ضوابط املصلحة يف الشريعة
الشافعية وبعض الظاىرية .وليس
ً

اإلسالمية ،ص 411-452؛ و إبراىيم بن موسى الشاطيب،
(السعودية :دار ابن عفاف ،ط1992 ،1ـ) ج ،2ص.282

33
فهما وتنْزيال ،ج ،1ص.117-116
النجار ،يف فقو التدينً :

االعتصام ،حتقيق :سليم بن عيد اذلاليل،
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34ادلصدر السابق نفسو .وحامل لواء ىذا االجتاه صلم الدين الطوقي .وقد عرض رايو عندما شرح احلديث "ال ضرر
وال ضرار" ،وقد قاـ بنقد ىذا الرأي علي زلمد جريشة وقاؿ :إنو يرى األدلة الشرعية تسعة عشر دليالً ،جعل يف
مقدمتها النص واإلرتاع واعتربىا أقواىا ،ولكنو عاد فقاؿ :إف ادلصلحة تتقدـ النص واإلرتاع إذا تعارضت معو .ومل
يشأ صلم الدين الطويف خالؿ عرضو الطويل أف يقدـ مثاال واحدا لتعارض النص مع مصلحة حقيقية .وبغض النظر
بعضا ،ويتهاتر أولو مع آخره حىت يسقط عن مستوى االستدالؿ.
عما ثار حوؿ عقيدتو ،فإف رأيو يناقض بعضو ً
فضال عن أنو إذا تعارضت ادلصلحة مع النص ..فإنو يسقط االستدالؿ هبا إذ تغدو مصلحة ملغاة ..ال مرسلة وال
معتربة .انظر:علي زلمد جريشة ،ادلصلحة ادلرسلة زلاولة لبسطها ونظرة فيها،

جملة اجلامعة اإلسالمية  ،العدد:

التاسع والثالثوف.

35
فهما وتنْزيال  ،ج  ،1ص  .18من بُت ّرواد ىذه الوجهة حسن حنفي حيث يقوؿ:
النجار ،يف فقو التدين ً

"أصوؿ الًتاث نفسو -وىو الوحي  -مبنية على الواقع ،وتغَتت وتكيفت طب ًقا لو ،وأصوؿ التشريع كلها تعقيل
تقدما ،يف حُت أف واقعنا
للواقع ،وتنظَت لو ،ولكن الواقع القدمي ختطتو الشريعة ،وجاوزه التشريع ،إىل واقع أكثر ً
وتظل كل التشريعات أقل شلا حيتاجو ،ويظل ىو متطلبًا
احلايل الذي يُقاـ التجديد عليو ،مل يتخطو أي تشريع بعدّ ،

ألكثر شلا تعطيو التشريعات" .حسن حنفي ،الرتاث والتجديد( ،تونس :مكتبةاجلديد ،د.ط ،د.ت ،).ص.64

