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ورسم المنهج اإللهي في حياة الفرد والمجتمع والدولة
Draw the divine approach in the life of the individual, society and the state
Ahtasham Ali1
Abstract
This study examines the association between sense of divine involvement and sense of meaning
in life. Then it proceeds to assess how this association varies by religious tradition. Using a
random and national sample from the 2007 Baylor Religion Survey, this study finds that sense of
divine involvement is associated with greater odds of having a sense of meaning in life. In
addition, religious affiliation modifies this association.
Keywords: examines, involvement, associated

، ويعملون عقوذلم يف فهم النصوص وتفسريىا،ومن إحالة صرحية أو ضمنية إىل ادلصادر الشرعية األخرى
 ليصلوا من وراء ذلك إىل استنباط األحكام الفقهية وبيان، وأىدافها العامة،وحتقيق مقاصد الشريعة
. ومعرفة حكم اهلل تعاىل،احلالل واحلرام
 وقاموا بواجبهم،وتكون من عملهم رلموعة ضخمة من األحكام الشرعية والفروع الفقهية
َّ
 لتبقى، ورسم ادلنهج اإلذلي يف حياة الفرد واجملتمع والدولة، ومواكبة الفتوح،أحسن قيام يف مسايرة التطور
.مستظلة باألحكام الشرعية يف كل صغرية أو كبرية

____________________
University of Okara1

1

Al-Safiir

Vol.4 NO.4 2020

ويظهر من ذلك أن الفقو اإلسالمي بدأ من الفروع واجلزئيات ،واستمر على ىذا ادلنوال طوال
القرن اذلجري األول ،وظهر خالل القرن الثاين عوامل جديدة ،وطرق سلتلفة ،وتطورات ملموسة ،منها
ظهور الفقو االفًتاضي الذي اجتو إىل مسابقة الزمن ،واستباق احلوادث ،وافًتاض القضايا ،وما يستجد
من ادلسائل ،لبيان أحكامها الشرعية ،كما ظهر أئمة ادلذاىب الذين دونوا أحكامهم ،ودتيزت.
وحتددت قواعدىم وأصوذلم يف االستنباط واالجتهاد ،واستقل كل مذىب مبنهج معني يف بيان
األحكام ،معتمدين على القواعد واألصول اليت يسريون عليها.

()1

يظهر بعد البحث واالستقراء أن القواعد الفقهية مرت يف تطورىا يف ثالثة أطوار أو مراحل:
الطور األول :طور النشوء والتكوين.
الطور الثاني :طور النمو والتدوين.
الطور الثالث :طور الرسوخ والتنسيق:
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ادلصدر السابق.
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الطور األول:

ىو عصر الرسالة أو عصر التشريع الذي كانت فيو البذرة األوىل للقواعد الفقهية .فإن النيب صلى
اهلل عليو وسلم الذي أنطقو اهلل جبوامع الكلم ،كانت أحاديثو الشريفة يف كثري من األحكام مبثابة القواعد
العامة اليت تنطوي حتتها فروع فقهية كثرية .وىي جبانب كوهنا مصدرا خصبا للتشريع واستنباط األحكام
دتثل القواعد الكلية الفقهية ،وأصدق شاىد وأدل دليل على ذلك أن بعض األحاديث مثل قولو صلى
اهلل عليو وسلم " :اخلراج بالضمان"(« )2عن أيب ىريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال العجماء
جرحها جبار والبئر جبار وادلعدن جبار ويف الركاز اخلمس» (« )3ال ضرر وال ضرا» «البينة على ادلدعي
واليمني على من أنكر» ( )4وما سواىا من جوامع الكلم ،أضحت عند الفقهاء قواعد ثابتة مستقلة،
وجرت رلرى القواعد الفقهية.
وإذا تتبعت مصادر السنة ادلطهرة وجدهتا حافلة مبثل ىذه اجلوامع .وىي ال ختلو عن كوهنا قواعد
فقهية ذات أمهية وشأن يف الفقو اإلسالمي.

()5

مت غرس احلبوب األوىل للقواعد الفقهية يف زمن الرسالة على لسان أفصح العرب ،الذي أويت
جوامع الكلم ،فقد جرت كلماتو وأحاديثو رلرى القواعد الكلية العامة الفقهية مثل قولو صلى اهلل عليو
وسلم« :اخلراج بالضمان».

()6

أخرجو أبوداود ،السنن ،البيوع ،باب فيمن اشًتى عبدا فاستعملو مث وجد بو عيبا ،3044:والًتمذي ،السنن ،البيوع ،باب ما جاء فيمن يشًتي
-2
العبد ويستعملو مث جيد بو عيبا  ،1207:والنسائي ،السنن اجملتىب ،البيوع ،باب اخلراج بالضمان.4414:
أخرجو البخاري يف صحيحو )224 /21( ،بَاب الْ َم ْع ِد ُن ُجبَ ٌار َوالْبِْئ ُر ُجبَ ٌار.
-3
السيوطي" ،األشباه والنظائر" (ص.)10 :
-4
علي أمحد الندوي" ،القواعد الفقهية" ادلستخلصة من التحرير للندوي ص ،92-91دار القلم ،دمشق).
-5
أخرجو أبوداود ،السنن ،البيوع ،باب فيمن اشًتى عبدا فاستعملو مث وجد بو عيبا ،3044:والًتمذي ،السنن ،البيوع ،باب ما جاء فيمن يشًتي
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العبد ويستعملو مث جيد بو عيبا  ،1207:والنسائي ،السنن اجملتىب ،البيوع ،باب اخلراج بالضمان.4414:
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()7

وقولو :صلى اهلل عليو وسلم« :ال ضرر وال ضرار».

ومثل قولو صلى اهلل عليو وسلم :ما أسكر كثريه فقليلو حرام.

()8

حكى القاضي أبو سعيد اذلروي :أن بعض أئمة احلنفية هبراة بلغو أن اإلمام أبا طاىر الدباس.
إمام احلنفية مبا وراء النهر ،رد مجيع مذىب أيب حنيفة إىل سبع عشرة قاعدة ،فسافر إليو.
وكان أبو طاىر ،ضريرا وكان يكر كل ليلة تلك القواعد مبسجده بعد أن خيرج الناس منو فالتف
اذلروي حبصري ،وخرج الناس ،وأغلق أبو طاىر ادلسجد وسرد من تلك القواعد سبعا ،فحصلت للهروي
سلعة فأحس بو أبو طاىر فضربو وأخرجو من ادلسجد ،مث مل يكررىا فيو بعد ذلك ،فرجع اذلروي إىل
أصحابو ،وتال عليهم تلك السبع.

()9

قال القاضي أبو سعيد :فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد مجيع مذىب الشافعي إىل أربع قواعد:

-7
-8
-9

سيأيت لو ختريج مفصل يف تفصيل القاعدة" :ال ضرر وال ضرار"
أخرجو الًتمذي ،السنن ،األشربة ،باب ما جاء ما أسكر كثريه فقليلو حرام.1788:
عنايت اهلل عصمت اهلل ،الدكتور" ،القواعد الفقهية"( :ص)11 :
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الطور الثاني:

مستقال ،فقد تأخرت عن
ً
هو طور النمو والتدوين :وأما بداية القواعد الفقهية باعتبارىا فناً
العصور ادلبكرة إىل عصر الفقهاء يف إبان القرن الرابع اذلجري ،وما بعده من القرون .دلا برزت ظاىرة
التقليد يف القرن الرابع اذلجري ،واضمحل االجتهاد وتقاصرت اذلمم يف ذلك العصر مع وجود الثروة
الفقهية العظيمة الوافية اليت نشأت من تدوين الفقو مع ذكر أدلتو وخالف ادلذاىب وترجيح الراجح
منها .ودلا صار مذىب كل إمام علما سلصوصا عند أىل مذىبو ،ومل يكن ذلم سبيل إىل االجتهاد
والقياس ،فاحتاجوا إىل تنظري ادلسائل يف اإلحلاق ،وتفريقها عند االشتباه بعد االستناد إىل األصول ادلقررة
من مذاىب إمامهم.

()10

وعن طريق ىذا التخريج للمسائل على أصول اجملتهدين منا الفقو واتسع نطاقو ،ودتت مسائلو،
وبدأ الفقهاء يضعون أساليب جديدة للفقو ،فهذه األساليب يذكروهنا مرة بعنوان القواعد والضوابط،
وتارة بعنوان الفروق ،وتارة أخرى بعنوان األلغاز وادلطارحات ،ومعرفة األفراد ،واحليل وغريىا من الفنون
اآلخرين يف الفقو ،وتوسعوا يف بيان بعضها ،منها الفروق والقواعد والضوابط.
وأما الفروق فقد وجدوا أن من ادلسائل الفقهية ما يتشابو يف الظاىر شلا قد يظن أن لو فرقا جيعل
واحدا ،ولكنو يف احلقيقة سلتلف ،وبني ادلسألة واألخرى ادلشاهبة ذلا فرقا جيعل لكل مسألة حكما خاصا
هبا ،فألفوا ((الفروق)).
وأما القواعد والضوابط فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع والنوازل توسعوا يف وضعها
على ىد ٍي من سلفهم تدور يف أبواب سلتلفة من الفقو تضبط كثرة الفروع ،وجتمعها يف قالب متسق،
ابن خلدون ،عبد الرمحن بن زلمد بن زلمد ،أبو زيد ،ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي" ،مقدمة ابن خلدون" ص ،258/1دار إحياء الًتاث
-10
العريب ،بريوت).
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لصيانتها من الضياع والتشتت كما فعل العالمتان أبو احلسن الكرخي يف رسالتو ،وأبو زيد الدبوسي يف
تأسيس النظر حتت عنوان األصول ،غري أهنا إذا كانت يف موضوعات سلتلفة مسيناىا قواعد؛ وإذا كانت
يف موضوع واحد مسيناىا ضوابط ،حسب ما استقر عليو االصطالح يف القرون التالية.
وشلا يشهد لو التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر ،أن فقهاء ادلذىب احلنفي كانوا أسبق من
غريىم يف ىذا ادلضمار ،ولعل ذلك للتوسع عندىم يف الفروع ،وأخذ ولعل أقدم خرب يروي يف مجع
القواعد الفقهية يف الفقو احلنفي مصوغة بصيغها الفقهية ادلأثورة ،ما رواه اإلمام العالئي الشافعي (761
ى )  ،والعالمتان السيوطي ( 911ى ) وابن صليم ( 970ى ) ،يف كتبهم يف القواعد :أن اإلمام أبا طاىر
الدبَّاس من فقهاء القرن الرابع اذلجري قد مجع أىم قواعد مذىب اإلمام أيب حنيفة يف سبع عشرة قاعدة
كلية ،وكان أبو طاىر رمحو اهلل ضريراً يكرر كل ليلة تلك القواعد مبسجده بعد انصراف الناس ،وذكروا
أن أبا سعد اذلروي الشافعي قد رحل إىل أيب طاىر ،ونقل عنو بعض ىذه القواعد ،ومن مجلتها القواعد
األساسية ادلشهورة وىي:
 األمور مبقاصدىا.
 اليقني ال يزول بالشك.
 ادلشقة جتلب التيسري.
 الضرر يزال.
 العادة َّ
زلكمة.
وإنو ليس من ادليسور حتديد القواعد اليت مجعها اإلمام أبو طاىر ،أو الوقوف عليها ما عدا ىذه
القواعد ادلشهورة األساسية ،إال أنو ديكن أن اإلمام الكرخي ( 340ى ) الذي ىو من أقران اإلمام
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وضمها إىل رسالتو ادلشهورة اليت حتتوي على تسع وثالثني
الدباس اقتبس منو بعض تلك القواعدَّ ،
قاعدة ،ولعلها أو نواة للتأليف يف ىذا الفن.
.3.1.2

()11

الطور الثالث:

وقد علمنا فيما مضى بعد التقصي واالستقراء أن القواعد الفقهية دارت يف أول نشأهتا على
ألسنة ادلتقدمني من كبار التابعني وأئمة االجتهاد ،مث تناقلها تالميذىم ،والفقهاء الذين تبعوىم ،وىم
يعملون الفكر فيها وينقحوهنا ،ويزيدون فيها ،وينقصون منها ،إىل أن جرى تدوينها واتضحت معادلها.
لكن القواعد على الرغم من تلك اجلهود ادلتتابعة الكثرية ظلت متفرقة ومبددة يف مدونات
سلتلفة ،وتضمنت تلك ادلدونات بعض الفنون الفقهية األخرى مثل الفروق واأللغاز ،وأحيانا تطرقت إىل
بيان القواعد األصولية ،فلم يستقر أمرىا دتام االستقرار إىل أن وضعت رللة األحكام العدلية على أيدي
جلنة من فحول الفقهاء يف عهد السلطان الغازي عبد العزيز خان العثماين يف أواخر القرن الثالث عشر
اذلجري ليعمل هبا يف احملاكم اليت أنشتت يف ذلك العهد.
ومن بعض ادلدونات اليت سجلت فيها تلك القواعد مثل األشباه والنظائر البن صليم ،ورلامع
احلقائق للخادمي ،وال بد من االعًتاف بأن الواضعني للمجلة أحسنوا يف انتقائها واختيارىا ،مث يف
تنسيقها تنسيقا قانونيا رائعا يف أوجز العبارات ،حىت اشتهر ذكر القواعد وشاع أمرىا عن طريق اجمللة،
وارتفعت مكانتها حيث شرحت مع شروح اجمللة ادلشهورة ،وأصبح ذلا صدى يف كافة اجملاالت الفقهية
()12

والقانونية.
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1416ى .
علي أمحد الندوي" ،القواعد الفقهية" ادلستخلصة من التحرير للندوي ص.92-91
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الدكتور زلمد صدقي بن أمحد بن زلمد آل بورنو أبو احلارث الغزي" ،الوجيز يف إيضاح قواعد الفقو الكلية" (ص )61 :بريوت ،لبنان،
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