Al-Safiir

Vol.2 No.1 2018
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ABSTRACT
The historic background of algorithmic processing with regard to
etymology and methodology is translated into terms of mathematical
logic and Computer Science. A formal logic structure is introduced by
exemplary questions posed to Fiqh-chapters to define a logic query
language. As a foundation, a generic algorithm for deciding Fiqhrulings
is designed to enable and further leverage rule of law (vs. rule by law)
with full transparency and complete algorithmic coverage of Islamic law
eventually providing legal security, legal equality, and full legal
accountability.
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ّ
وبالخفصُل كظُت ولُت جصلح أن جيىن هبري الصغطي ػهلت الحصىٌ حتى ًذطج الفطؼ مً اللىة
()i
إلى الفؾل.
ّ
ّ
الؼ ُّس ّ
كاٌ ّ
الؼىسي ضحمه هللا حؾالى :وحه وىهه جفصُال أهه ؽلم به ّأن ألامط الىلي املصوىض ّأوال أضٍس
ّ
ّ
به اللظُت اليلُت ال املفهىم الىلي ،واإلوؼان مثال وإن شهب إلُه بؾع اللاصطًٍ.
ّ
وؽلم أًظا ّأن املطاز بالجعبُاث لِؽ حعبُاث شلً ألامط الىلي هما ًدبازض إلُه الىهم ،إش لِؽ
لللظُت حعبُاث جحمل هي ؽليها فظال ؽً أن ًيىن لها أحيام ّ
ًخؾطف منها ،بل املطاز حعبُاث مىطىؼ جلً
اللظُتّ ،
فئن لها أحياما ّ
جخؾطف منها ،فذطحذ الشططُاث ،إش لِؽ لها مىطىؼ.
وؽلم أًظا ّأن جلً ألاحيام أًظا مىطىٍت في جلً اللظُت املشخملت ؽليها باللىة .فهصا الاشخماٌ
ّ
جخؾطف مىه ،فلس ّ
الىلي ؽلى حعبُاث مىطىؽه باؽخباض أحيامها التي ّ
فصلذ في هصه
هى املطاز باهطباق ألامط
الؾباضة أمىض زالزت :أحملذ في الؾباضة ألاولى.
ّ
ّ
فصاض الحاصل ّأن اللاؽسة أمط هلي ،أي كظُت ولُت مىطبم ،أي مشخمل باللىة ؽلى حمُؿ
حعبُاجه ،أي حعبُاث مىطىؽه ؽىس ّ
حؾطف أحيامها ،أي ٌؼخؾمل ؽىس طلب مؾطفت أحيامها بأن ججؾل
()ii
هبري الصغطي ػهلت الحصىٌ للىؼب أو للخىبُه.
وفي املعجم الىبير :اللاؽسة لغت :هي ألاػاغ ومىه كىاؽس الهىزج :دشباث أضبؿ مؾترطاث في
أػفله .وكىاؽس البِذ :أػاػه ،وبهصا املؾنى وضزث اللاؽسة في كىله حؾالى(( :وإش ًطفؿ إبطاهُم اللىاؽس مً
البِذ وإػماؽُل )iii( )).وكىله حؾالى(( :كس مىط الصًً مً كبلهم فأحى هللا بيُانهم مً اللىاؽس فذط ؽليهم
الؼلف مً فىكهم (ػىضة الىحل)62 :
اللىاؽس حمؿ كاؽسة ،ومؾنى اللاؽسة :أصل ألاغ وأػاغ البىاء ،واللىاؽس إلاػاغ وكىاؽس البِذ
إػاػه ومىه كىٌ هللا ؽع وحل(( :وإش ًطفؿ إبطاهُم اللىاؽس مً البِذ)) وهلىٌ هللا ؽع وحل(( :فأحى هللا
بيُانهم مً اللىاؽس)) .اللىاؽس أػاطين البىاء التي حؾمسه ،وكىاؽس الهىزج دشباث أضبؿ مؾترطت في
()iv
أػفله جطهب ؽُسان الهىزج فيها.
وفي املعجم الىػُط :اللاؽسة ،مً البىاء أػاػه والظابط أو ألامط الىلي ًىطبم ؽلى حعبُاث مثل
()v
(ول أشون ولىز وول صمىخ بُىض) (ج) كىاؽس.
كاٌ الخازمي :اللىاؽس :حمؿ كاؽسة وهي واملؼئلت واللاهىن ألفاظ مترازفت مؾطفت بلظُت ولُت
()vi
مىطبلت ؽلى حمُؿ أحيام حعبُاتها بأن جيىن هبري في السلُل الاكتراوي ،ومالظمت في السلُل الاػخثىاةي.

أن القىاعد الفقهية تعرف باعتبارين.
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هما :الىصفُت :والؾلمُت :فباؽخباض الىصفُت :لفػ (اللىاؽس الفلهُت) مؤلف مً حعٍئين :أحدهما:
اللىاؽس ،وآلاخر :الفلهُت.
فالقىاعد :حمؿ كاؽسة ،وهي لغت :ألاػاغ .واصطالحا :كظُت ولُت مىطبلت ؽلى حعٍئاتها ،وهي
أغلبُت .والفلهُت :مصسض صىاعي للفله ،والفله لغت :الفهم مطللا .واصطالحا :الؾلم باألحيام الشطؽُت
الؾملُت املىدؼبت مً أزلتها الخفصُلُت.
ألاحكام :حمؿ حىم ،وهى لغت :إػىاز أمط آلدط إزباجا أو هفُا ،دطاب الشطؼ املخؾلم بأفؾاٌ
امليلفين ،اكخظاء ،أو جذُيرا ،أو وطؾا ،وباؽخباض الؾلمُت ؽلى الفً املذصىص ،فهى :الؾلم باألحيام اليلُت
ُ
()vii
الفلهُت التي جىطبم ؽلى حعبُاث حؾطف أحيامها منها.
فالفقه لغة :الفهم وجلىٌ مىه فله الطحل بالىؼط وفالن ال ًفله وأفلهخً الش يء زم دص به
ؽلم الشطَؾت والؾالم به فلُه وفله بالظم فلاهت وفلهه هللا وجفله إشا حؾاطى شلً وفاكهخه إشا باحثخه
في الؾلم هصا في الصحاح.
وحاصله أن الفله اللغىي مىؼىض اللاف في املاض ي والاصطالحي مظمىمهما فُه هما صطح به
الىطماوي وفي طُاء الؾلىم :الفله الؾلم بالش يء ،زم دص بؾلم الشطَؾت ،وفله بالىؼط مؾنى الش يء فلها
()viii
وفلها وفلهاها إشا ؽلمه وفله بالظم فلاهت إشا صاض فليها اهـ.
وفي املغطب فله املؾنى فهمه وأفهمه غيره .آه.
و(مؾنى الفله) اصطالحا :ؽلى ما شهطه اليؼفي في شطح املىاض جبؾا لألصىلُين الؾلم باألحيام
الشطؽُت الؾلمُت املىدؼبت مً أزلتها الخفصُلُت باالػخسالٌ أطللىا الؾلم ؽلى الفله مؿ وىهه عىُا؛ ألن
أزلخه عىُت؛ ألهه ملا وان عً املجتهس الصي ًجب ؽلُه وؽلى مللسًه الؾمل بملخظاه وان للىجه بهصا
الاؽخباض كطٍبا مً الؾلم فؾبر به ؽىه ججىظا وحؾلب بأن فُه اضجياب مجاظ زون كطٍىت فاألولى ما في الخحطٍط
()ix
مً شهط الخصسًم الشامل للؾلم والغً بسٌ الؾلم.
الفقه :هى إلاصابت والىكىف ؽلى املؾنى الحلُلي الصي ًخؾلم به الحىم وهى ؽلم مؼخيبط بالطأي
والاحتهاز ومحخاج إلى الىغط والخأمل ولهصا ال ًجىظ أن ٌؼمى هللا فليها ؛ ألهه ال ًذفى ؽلُه ش يء وادخاض
املخفله لإلشاضة إلى مىافلت كىله صلى هللا حؾالى ؽلُه وػلم« :مً ًطز هللا به ديرا ًفله في السًً» وإلى ما
في صُغت الخيلُف مً أن حصىٌ ؽلم الفله ال ًمىً زفؾه بل شِئا فشِئا ( في السًً) السًً وامللت
مخحسان بالصاث مذخلفان باالؽخباض فئن الشطَؾت مً حُث إنها جطاؼ حؼمى زًىا ومً حُث إنها ججمؿ
()x
حؼمى ملت ومً حُث إنها جطحؿ إليها حؼمى مصهبا.
كاٌ الحمىي :املطاز باللاؽسة اليلُت اللىاؽس التي لم جسدل كاؽسة منها جحذ كاؽسة أدطي وإن
دطج منها بؾع ألافطاز .كُل اللىاؽس حمؿ كاؽسة وهي لغت ألاػاغ واصطالحا حىم هلي ًىطبم ؽلى حمُؿ
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حعبُاجه لخؾطف أحيامها مىه .كاله في شطح الخىطُح الىحىي ومثله في شطح الخىلُح ألاصىلي ووان حم
()xi
املصىف بُانها والءم الخىض فيها ألن مؾطفت الش يء فطؼ جصىضه (اهخهى).
وفي هشف الاػطاض :فُه هغط مً وحهين:
أما أوال :فألن ما فؼط به اللاؽسة هلال مً شطح الخىطُح وشطح الخىلُح غير صحُح هىا ألن
اللاؽسة ؽىس الفلهاء غيرها ؽىس الىحاة وألاصىلُين إش هي ؽىس الفلهاء حىم أهثري ال هلي ًىطبم ؽلى
أهثر حعبُاجه لخؾطف أحيامها مىه.
وأما ثاهيا :ألن ما شهطه مً أن حم املصىف بُانها مما ًخم لى وان هصا الخألُف مىطىؽا للمبخسا الصي
ًحخاج إلى جصىضه في اللاؽسة ولِؽ الىخاب مىطىؽا له بل هى مىطىؼ ملً ٌؾطف مؾنى اللاؽسة وٍحخاج
إلى فطوؽها هفظالء املسضػين واللظاة واملفخين هما ٌشير إلى شلً كىٌ املصىف فُما ػبم وأضحى مً هطم
()xii
الفخاح إلى آدطه.
كاٌ البززوي :والىىؼ الثاوي ؽلم الفطوؼ وهى الفله ،وهى زالزت أكؼام:
اللؼم ألاوٌ :ؽلم املشطوؼ بىفؼه .واللؼم الثاوي :إجلان املؾطفت به وهى مؾطفت الىصىص بمؾاهيها
وطبط ألاصىٌ بفطوؽها .واللؼم الثالث :هى الؾمل به حتى ال ًصير هفؽ الؾلم ملصىزا فئشا جمذ هصه
()xiii
ألاوحه وان فليها.
ػمي هصا الىىؼ فطؽا لخىكف صحت ألازلت اليلُت فُه مثل وىن الىخاب حجت مثال ؽلى مؾطفت هللا
حؾالى وصفاجه وؽلى صسق املبلغ وهى الطػىٌ ؽلُه الؼالم ،وإهما ٌؾطف شلً مً الىىؼ ألاوٌ فيان هصا
الىىؼ فطؽا له مً هصا الىحه ،إش الفطؼ ؽلى ما كُل هى الصي ًفخلط في وحىزه إلى الغير ،وهى زالزت أكؼام:
أي زالزت أحعاء بسلُل كىله فئشا جمذ هصه ألاوحه وان فلهاء.
علم املشروع بنفسه :أي ؽلم ألاحيام مثل الحالٌ والحطام والصحُح والفاػس والىاحب واملىهي
واملىسوب واملىطوه.
وإتقان املعرفة به :أي أحيام الؾطفان بصلً املشطوؼ ،وهى أي شلً إلاجلان هى ،مؾطفت الىصىص
بمؾاهيها ،أي مؿ مؾاهيها هلىلً "زدلذ ؽلُه بثُاب الؼفط" أي مؾها واشترًذ الفطغ بلجامه وػطحه ،أي
مؾهما أو مؾىاه ملخبؼت بمؾاهيها وواهذ الجملت واكؾت مىكؿ الحاٌ هما في كىله حؾالى{ :جىبذ بالسهً}
(املؤمىىن )62 :أي ملخبؼت بالسهً.
واملطاز مً املؾاوي اللغىٍت واملؾاوي الشطؽُت التي حؼمى ؽلال ،ووان الؼلف ال ٌؼخؾملىن لفػ
الؾلت ،وإهما ٌؼخؾملىن لفػ املؾنى أدصا مً كىله ؽلُه الؼالم« ،ال ًحل زم امطا مؼلم إال بئحسي مؾان
زالر» أي ؽلل بسلُل كىله إحسي بلفغت الخأهِث وزالر بسون الهاء ،وطبط ألاصىٌ بفطوؽها أي ألاصىٌ
املذخصت بهصا الىىؼ مؿ فطوؽها مثاٌ ما شهطها أن ٌؾطف أن كىله حؾالى{ :أو حاء أحس مىىم مً الغابط}
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(اليؼاء )34 :هىاًت ؽً الحسر ،فهصا مؾطفت مؾىاه اللغىي وَؾطف أن املؾنى الشطعي املؤزط في الحىم
دطوج الىجاػت ؽً بسن إلاوؼان الخي فئشا أجلً املؾطفت بهصا الططٍم ؽطف الحىم في غير الؼبُلين ومثاٌ
طبط ألاصل بفطؽه أن ٌؾطف أن الشً ال ٌؾاضض الُلين فئشا شً في طهاضجه وكس جُلً بالحسر وحب
ؽلُه الىطىء وبالؾىؽ ال ًجب.
والقسم الثالث :هى الؾمل به؛ ألهه هى امللصىز مً الؾلم ال هفؼه إش الابخالء ًحصل به ال بالؾلم
هفؼه وال ًل اٌ إن الشُر كؼم هفؽ الؾلم أوال زم أزدل الؾمل في كؼمت الؾلم وهى مذالف لحس الؾلم
وحلُلخه؛ ألها هلىٌ إهما أزدل الؾمل في الخلؼُم بالخلُُس الصي شهطهاه ،وهى ّأن املطاز هى الؾلم املىجى
والىجاة لِؼذ إال في اهظمام الؾمل إلُه إال أن الؾمل في الىىؼ ألاوٌ بالللب ،وهى الاؽخلاز وفي هصا الىىؼ
بالجىاضح مؿ أها ال وؼلم أن زدىٌ الؾمل في الخلؼُم ًظط به ألهً إشا فؼطث الحُىان مثال بأهه حؼاغ
ّ
مخحطن باإلضازة وكؼمخه بأهه أهىاؼ إوؼان وفطغ وهصا زم فؼطث إلاوؼان بأهه حُىان هاطم فسدىٌ
الىطم في الخلؼُم ال ًظط به ،وإن وان مغاًطا للحُىاهُت حلُلت لىحىز الحُىاهُت بىمالها مؿ ظٍازة كُس
فىصا الشُر كؼم الؾلم بالىىؽين زم فؼط أحس الىىؽين وهى الفله بأهه الؾلم املىظم إلُه الؾمل فيان
صحُحا مؼخلُما زم اػخسٌ ؽلى ما ازعى فلاٌ ،وكس زٌ ؽلى هصا املؾنى أي ؽلى أن الفله هى الىحىه
()xiv
الثالزت أهه حؾالى ػماه حىمت.
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