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ةــمقدم  

  وبعد ... احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه أمجعني 
على  ايف حياة األمة مل تقتصر عناصرهووظيفة حمورية لقد كانت للمسجد مكانة مركزية 

كما هو احلال يف الكنائس ومعابد الديانات فقط تقوية البعد الروحي وممارسة العبادات 
من التواصل االجتماعي والتكوين احلياة املختلفة ى ولكنه جتاوز ذلك إىل جوانب األخر

  .وإدارة الدولة من رحابه وحمرابه والتوجيه اإلعالمي العلمي والبناء النفسي 
 افيه... مواضع األئمة وجمامع األمة (  املساجد بأا -رمحه اهللا-ابن تيمية لقد وصف  

السياسة وعقد األلوية والرايات  ايم العلم واخلطب وفيهالصالة والقراءة والذكر وتعل
  ١) ملا أمههم من أمر دينهم ودنياهم جيتمع املسلمون اوتأمري األمراء وتعريف العرفاء ، وفيه

بعد وما بنيت القصور إال  .. جملس اإلمام اجلامع هو املسجد اجلامع أن( : أيضا  ذكرو
كقصر نيت قصورهم جبوار املساجد اجلامعة ، ومع ذلك فقد بعهد اخللفاء الراشدين 

   ٢)  اخلضراء لبين أمية 
ولكن هذه الوظيفة واملكانة أخذت يف االحنسار والتراجع عرب التاريخ نتيجة للضعف  

والوهن والتراجع والتغيري السليب الذي أصاب األمة اإلسالمية ، والذي عبر عنه حممد 
  : إقبال بقوله 
     ولـــم تعد العزائم يف اشتعـال مخــول      تفـــكري أدركه أرى ال

   وال نـــور يطلّ من املقــالـح وعظكم من غـري سحر    وأصبــ
 ولـــكن أين تلقني الغــزايللناس فلسفة وفــكر       وعنـــد ا

    ولـــكن أين صـوت من بالل   ـــلة األذان بــكل صوتوجلج
ـّــاد خايلوم    منائركـــم علت يف كــل حي    سجدكم من العبـ

                                                

  ٣٥/٣٩جمموع الفتاوى  )١(
    ٣٥/٤٠جمموع الفتاوى ) ٢(   
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فال بد من مراجعة نقدية شاملة املؤثرة ومىت أردنا عودة املساجد إىل مكانتها التارخيية 
  .بث أنوارها وتفعيل أدوارها يف اتمع ملعاجلة مشكالا ودقيقة ووضع خطة  ألوضاعها

د ذلك من وعظ وتعليم إن رسالة املسجد ال تتم مبجرد بناء املسجد ولكن باجلهود املبذولة بع
واملسجد قد يقوم بدور سليب إذا كان القائمون عليه غري خملصني ... وربط لقلوب املسلمني 

وال صادقني وال مؤهلني كما حكى القرآن عن املنافقني أم بنوا مسجداً يقوم يف اتمع 
تأهيل األئمة البد من وهلذا كله ...الضرار والكفر والتفريق بني املؤمنني : بأدوار إفسادية وهي 

   : واخلطباء تأهيالً جيدا متكامالً حىت ال يكونوا كما قال صاحل القريواين 
 من النكبات يف الورى        ووجودهـم ضرب خطباُء هذا العصر خطب  

بـانَ لتـارك الصلوات غا       والعذرإن تبدو املساجـــد فُر ال لوم  
معه يف أن قصور بعض األئمة  يند وترك الصلوات ولكنمع الشاعر يف هجر املساج تولس

  .واخلطباء وضعفهم يف أداء رسالتهم على الوجه املطلوب يؤدي إىل تنفري الناس 
... إن الناس عندما جيدون يف مساجدنا عوامل اجلذب والتأثري سيتعلقون ا وسيعمروا

  .هاوعندما جيدون فيها عوامل الطرد والتنفري سينطلقون إىل غري
إن من اإلنصاف قبل أن نوجه سهام اللوم للجمهور والعامة جر املساجد أن نوجه سهام 

ونتساءل هل حنن على املستوى املطلوب   - أعين األئمة واخلطباء -ألنفسنا اهلادف النقد 
  .واملؤثر يف زمن العوملة وكثرة املؤثرات ؟ 

اتمع اإلسالمي ، ويقومون  يفرأي وصناع أمة هم قادة وخطباءها إن أئمة املساجد 
تربوي وإعالمي كبري يف تشكيل آراء اتمع وأخالقيات األفراد ، وهلذا تعليمي وبدور 

فتح مصر وحررها من أيدي الفاطميني هو  اّالدين األيويب ملكان أول ما قام به صالح 
  .رأي العام باعتبارهم قنوات التغيري وتشكيل التغيري اخلطباء وأئمة املساجد والقضاة 

املعاصرة يف اخلطب ومعايشة : ومن أهم األسس اليت ينبغي أن يعىن ا األئمة واخلطباء 
وتقدمي احللول العلمية والعملية من منظور اإلسالم ورؤيته القائمة مهوم الناس ومشكالم 

س هلا ولي الدقيقة والشاملة ، والبعد عن القضايا النظرية اليت ليس هلا أثر يف واقع الناس
وجود يف حيام ، حبيث جيد الناس يف مواعظ اخلطباء دواء وعالجا ألزمام الواقعية مثل 

  ...وقطيعة الرحم  الغلو واالحنالل األخالقي والبطالة واجلرمية
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تمع وقضايا العصر وحتدياته يضعف رسالة املسجد يف حياة إن بعد اخلطباء عن واقع ا
يف استمرار أزماا وتعميق غفلتها وطول  - ري مباشرة بطريقة غ - الناس ، بل يساهم 

سباا يف زمن تتسابق فيها األمم وتتنافس فيها الشعوب لتحقيق الريادة والتمكني يف 
   .األرض 

املعاصرة سـبب  " وجود أمرين يف عصر واحد ومنه قوهلم  -يف األصل  -تعين واملعاصرة 
  .عاصرة يف حياة الناس اليوم واملراد هنا معاجلة القضايا امل "املنافرة

  :والقضايا مبعىن احلوادث واملوضوعات نوعان
مثل كثري من القضـايا الكالميـة    ، وهذه القضايا قد تكون قضايا بائدة قضايا قدمية] أ[

وجود امتداد تارخيي و، وقد تكون قضايا حية هلا والفلسفية اليت خاضت فيها بعض الفرق 
  . معاصر

ئمة يف الواقع مثل التحلل األخالقي واالنفكاك األسري والصـراع  قا قضايا حديثة] ب[
  .الطائفي ، وقد تكون هلا جذور تارخيية قدمية 

 سـيما يف عصـر   وجتدد القضايا من طبيعة احلياة كما يشهد لذلك استقراء التاريخ، وال 
ا وبيان معاصرة يعطيها أمهية خاصة فإن دراستها وحتليله ةيوكون القض، العوملة واالنفتاح

 املوقف السليم منها ميثل واجب الوقت الذي جيب أن يتصدى له العلمـاء واملفكـرون  
اليت املعاصرة والتحديات ، وال جيوز أن تنشغل األمة بالقضايا البائدة عن القضايا واخلطباء 

  .تؤرق الناس 
عتمد لكن معاجلة القضايا املعاصرة وعرضها على اجلمهور ميكن أن تكون بطريقة خاطئة ت

على العاطفة واحلماس واملعلومة الومهية والنظرة السطحية دون مراعاة للضوابط واألصول 
الشرعية مما يؤدي إىل نتائج سلبية ومفاسد حمققة ، وهذا يتناىف مع رسـالة املسـجد يف   

  .اإلصالح واهلداية ومجع القلوب وتوحيد الكلمة ودفع املفاسد عن األمة 
البحث املختصر لتأصيل مبدأ املعاصرة وفقـه الواقـع وبيـان    ومن هذا املنطلق جاء هذا 

والشرعية حىت يساهم يف ترشيد رسـالة األئمـة واخلطبـاء ودورهـم      ضوابطه العلمية
  واهللا املوفق. اإلصالحي يف اتمع الذي يقوم على أساس الوسطية واالعتدال 
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  :تعريف فقه الواقع: أوالً 

استعملت يف األوساط الدعوية والشـرعية، وال يعـرف   هذا املصطلح من املصطلحات اليت 
بالتحديد أول من استعمله ولكنه شاع حديثاً على ألسنة املفكرين والدعاة، وأقدم من وقفت 

املعىن بفهم الواقع هذا ابن القيم حيث عبر عن اإلمام على استعماله ملرادفات هذه الصيغة هو 
  .)٣(اقع، كما عبر بالفقه يف نفس الو والفقه فيه

  :هـتعريف الفق
واحلُلْ عقْدةً : (واإلدراك مطلقاً ومنه قولـه تعاىليطلق الفقه يف لغة العرب على الفهم 

كَثريا مما  قَالُوا يا شعيب ما نفْقَه : (وقولـه تعاىل) يفْقَهوا قَولي) ٢٧(من لسانِي 
  .خبصوصه  على الفهم الدقيق وقد يطلقه العلماء أحياناً )تقُولُ

  ".العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من األدلة" هو ف الفقه يف االصطالحأما و
  :عـتعريف الواق

  :ملعان متعددة منها يطلق الواقع يف اللغة 
هذا أمر واقع أي حاصل، فالواقع هو الشيء املوصوف بالوقوع  :احلاصل فيقال) ١(

  ].٧: املرسالت[ )إِنما توعدونَ لَواقع(: د، ومنه قولـه تعاىلمبعىن احلصول والوجو
طائر واقع إذا كان على شـجر  : "الساكن والساقط واهلابط من علو كما يقال) ٢( 
  :قال األخطل  "وحنوه

  .)٤(فطار ملا أبصر الصواعقا ****  كأمنا كانوا غرابا واقعا 
ومن يخرج من بيته مهاجِرا إِلَى اللَّه ورسوله ثُم ( :الثابت ومنه قولـه تعاىل) ٣(

لَى اللَّهع هرأَج قَعو فَقَد توالْم رِكْهدأي ثبت أجره  )ي.  
الزجاج  ، قال )وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً( :الواجب ومنه قولـه تعاىل) ٤(

  .  لقولأي وجب ا
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  :الواقع فيطلق يف االصطالح على وأما
اً يهذا مذهب واقعي، وهذا مذهب مثايل، وكن رجالً واقع: ما يقابل املثال، فيقال ]أ[

، واملراد هنا تبين األفكار واآلراء بناًء على األحداث احلاصـلة والوقـائع    وال تكن مثالياً
يعتمد على الوقائع وتصوير أحوال الواقعية على مذهب أديب مصطلح ، كما يطلق  اجلارية

  .)٥(الناس دون نظر مثايل
فقه الواقع من حيث التركيب اإلضايف هو فهم احلاصـل  : ناء على ذلك ميكن أن نقول بو

  .من أمور الناس
املسألة النازلة اليت استنبط الفقهاء املتأخرون " وتطلق الواقعة عند فقهاء احلنفية مبعىن  ]ب[

  .)٦(وتسمى بالفتاوى والواقعات" فقهاؤهم املتقدمون حكمها ومل ينص عليها
هو ما عليـه الشـيء   : "وعرف صديق حسن خان الواقع عند املتكلمني بقولـه ]جـ[

  .)٧("بنفسه يف ظرفه مع قطع النظر عن إدراك املدركني وتعبري املعربين
  :يب ـالتعريف اللق

علـم  : " بقولــه  -اللقيب من حيث التعريف  -عرف الدكتور ناصر العمر فقه الواقع  
يبحث يف فقه األحوال املعاصرة من العوامل املؤثرة يف اتمعات والقوى املهيمنـة علـى   
الدول، واألفكار املوجهة لزعزعة العقيدة، والسبل املشروعة حلمايـة األمـة ورقيهـا يف    

   .وفيه تطويل ال يليق بالتعريفات  )٨("احلاضر واملستقبل
معرفة ما عليه الشيء بنفسه يف ظرفه وكيفية اسـتفادا  : "بقولـه سعيد بيهي. وعرفه  د

  .)٩("وحال املستفيد
  ".فهم أحوال الناس واألحداث اجلارية على ما هي عليه يف ذاـا: "وميكن تعريفه بأنه

  :خصائص الواقع : اًـثاني
  :البشرية] ١[

                                                
 
 
 
– 
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ليهم أحكام الواقع هو عبارة عن تصرفات اخللق وأعمال الناس وهم بشر جتري ع
القرآن أفعال البشر إليهم يف آيات كثرية البشرية بكل خصائصها وطبائعها، وهلذا نسب 

،  )فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بِآيات اللَّه وقَتلهِم الْأَنبِياَء بِغيرِ حق( :كقولـه تعاىل
)اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينوهذا إذا أخرجنا من الواقع ما هو من أفعال اهللا  ،)إِنَّ الَّذ

  .تعاىل وصنعه كوضع السنن اإلهلية وإيقاع الكوارث العامة وحنو ذلك
  :قابلية اخلطأ وعدم العصمة] ٢[

إن الواقع ليس معصوماً فيمكن أن يقع فيه ما خيالف الشرائع والعقول ألنه من أفعـال  
 )كل ابن آدم خطاء(نسيان واإلكراه كما جاء يف احلديث الناس وهم معرضون للخطأ وال
  .ومل تضمن العصمة إال لألنبياء 

  :التنوع والتعـدد] ٣[
من خصائص الواقع أنه متنوع األشكال ومتعدد الصور، فالواقع يف بلد خيتلف عنه يف 
بلد آخر، والواقع يف زمان خيتلف عنه يف زمان آخر وال جند واقعني متشاني مـن كـل   

وهذا من حيث تعدد الظروف املكانية والزمانية أما الواقع من حيث التوحد فإنه . اجلهات
  .)١٠("أمر حقيقي ال خيتلف باختالف املناهج والعقول

  :التغير والتحول] ٤[
من خصائص الواقع أنه متغير األطوار، متحول األوصاف وليس هناك شـيء ثابـت   

فقد يكون الناس يف واقع حرب مث يتحولون إىل " احلالدوام احلال من : " غالباً كما قالوا 
واقع أمن وسالم وقد يكون واقع الناس اجلهل فيتحولون إىل العلم ، وقد يكون واقعهـم  

، وهذا ما ينطبـق  )وتلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ(: تعاىلالفقر فيتغري إىل الغىن كما قال 
الشخص واقعا سيئا مث يتحول مع األيام إىل واقع حسن  قد يعيشعلى واقع األفراد أيضا، ف

.  
ومعرفة هذه اخلصائص للواقع تدلنا على أن الواقع يف حد ذاته ليس حبجة، وال يصـلح  

أحيانـاً كمـا سـتأيت     ، ولكنه قد يؤثر يف احلكم االستدالل به يف إثبات احلكم أو نفيه
الواقع هو الذي جيب أن خيضع للـنص ولـيس   وبالتايل نستطيع القول بأن ،  اإلشارة إليه

  .العكس 
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  :القرآن الكرمي وفقه الواقع: اًـثالث
إن االستقراء الكامل آليات القرآن الكرمي يدلنا على أن التعريف بواقع الناس وأفكـارهم  

  .وسلوكهم هو مقصد من مقاصد القرآن وهدف من أهدافه
سورة [) وكَذَلك نفَصلُ الْآيات ولتستبِني سبِيلُ الْمجرِمني(: قوله تعاىل: من ذلك 

    ].٥٥: األنعام
لتتضـح لـك   : يف اآلية قراءتان، برفع الالم وفتحها، ويكون املعىن على قراءة الرفـع 

ولتستبني أي يا حممد أو يـا  : "ويكون املعىن على قراءة النصب. وللمؤمنني طريق ارمني
  ".خماطب سبيل ارمني

وأوىل القراءتني بالصواب عندي يف السبيل الرفع ألن اهللا تعـاىل  :" اإلمام الطربي  قال
ذكره فصل آياته يف كتابه وترتيله، ليتبني احلق ا من الباطل مجيع من خوطب ا ال بعض 

  .)١١("دون بعض
صيلية، فالعاملون باهللا وكتابه ودينه عرفوا سبيل املؤمنني معرفة تف:" قال اإلمام ابن القيم 

وهذه حال املؤمن : "، وقال أيضاً)١٢("وسبيل ارمني معرفة تفصيلية فاستبان هلم السبيالن
يكون فطناً حاذقاً أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه، فإذا تكلم يف الشر وأسبابه ظننته من 

  .)١٣("شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس
  .اس يف سورة الفاحتة إىل مهتدين وضالني ومغضوب عليهمومن ذلك أيضاً تقسيم الن

ويف بداية سورة البقرة جند حديثاً واضحاً عن املؤمنني والكافرين واملنافقني، مع 
ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الْآخرِ ( :طائفة املنافقنياستطراد واضح يف بيان 

ؤبِم ما همو نِنيا ) ٨(ممو مهفُسونَ إِلَّا أَنعدخا يموا ونآم ينالَّذو ونَ اللَّهعادخي
  )... في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا) ٩(يشعرونَ 

ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما (: وقال فيهم أيضاً
فيها ويهلك  وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ ليفِْسد) ٢٠٤(في قَلْبِه وهو أَلَد الْخصامِ 
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 ادالْفَس بحلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورةُ بِالْإِثْمِ ) ٢٠٥(الْحزالْع هذَتأَخ قِ اللَّهات يلَ لَهإِذَا قو
 ادهالْم لَبِئْسو منهج هبس٢٠٦(فَح(.(  

وحتدث عنهم القرآن يف سورة التوبة حديثاً يكشف عن طبائعهم وسلوكهم حىت مسيت 
  .السورة بالفاضحة ألا تفضح أحوال املنافقني 

وحتدث عنهم يف سورة األحزاب، وكشف عن نواياهم السيئة وختذيلهم لألمة يف األزمـات  
ملنافقني، وكشف القرآن واملواقف التارخيية، كما أفردهم القرآن بسورة خاصة مسيت بسورة ا

  .عن دعاواهم وإثارم للفنت يف اتمع اإلسالمي
ووقوفهم ضد دعوته،  rوهكذا حتدث القرآن عن اليهود وعداوم لرسول اهللا 

وحرصهم على قتله وتأليب القبائل عليه، واستعرض القرآن تارخيهم األسود مع الرسل 
 :لقرآن يف رأس قائمة العداوة فقالقصص بين إسرائيل، وجعلهم اواألنبياء من خالل 

)اوداسِ عالن دنَّ أَشجِدةً لَتدوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش ينالَّذو ودهوا الْينآم ينلَّذةً ل
ى وتارخيهم هكذا حتدث القرآن عن النصار )... للَّذين آمنوا الَّذين قَالُوا إِنا نصارى

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلَاثَة وما من إِلَه إِلَّا ( :ومقاالم وطبائعهم واحنرافام
داحو إِلَه ...(  

  :السنة النبوية وفقه الواقع: اًـرابع
، وصـور اخلـري   بصرياً بالواقع عاملاً بأحوال الناس، وطبائع الرجال rلقد كان النيب 
  .والشر يف اتمع

  :علمه بأحوال األمم وامللوك] ١[
ويظهر لنا هذا جلياً يف توجيه أصحابه مبكة إىل اهلجرة حنو احلبشة دون غريها من البالد 

  .)١٤()إن ا ملكاً ال يظلم عنده أحد فلو خرجتم حىت جيعل اهللا لكم فرجاً(: مع قولـه
له لرجل من أصحابه ملا ذهب إىل حي من أحياء ومن ذلك علمه بطبائع الشعوب، وقو

  .رواه مسلم) لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك وال ضربوك(: العرب فسبوه وضربوه
متفـق   )أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألني قلوباً الفقه ميان واحلكمة ميانية(: وقولـه

  .عليه
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هل كتاب فليكن أول مـا  إنك تأيت قوماً أ(: ملا بعث معاذاً إىل اليمن قال rبل إنه 
متفق عليه، فعرفه حبال القوم حىت يستعد هلم مبـا   ..)تدعوهم إليه شهادة أال إله إال اهللا

  .يناسبهم
  :علمه بطبائع األفراد وأخالقهم] ٢[

أرحم أميت بأميت أبو بكر، وأقرؤهم بكتاب اهللا أيب ابن كعب، (: rومن ذلك قوله 
ل واحلرام معاذ بن جبل، ولكل أمـة أمـني،   وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم باحلال

  .رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأمحد بسند صحيح )وأمني هذه األمة أبو عبيدة
  .ويف هذا شواهد كثرية مبراجعة أبواب املناقب والفضائل يف كتب السنة

  :علمه باملقاالت الباطلة والديانات الفاسدة] ٣[
ــ  ) يا عدي ابن حامت أسلم تسـلم (: قال لعدي rملا قدم عدي بن حامت إىل النيب 

أنت أعلم بديين : ، فقلت)أنا أعلم بدينك منك(: إين على دين، قال: قلت:ثالثا ـ قال  
هذا :بلى، قال: قلت )نعم ألست من الركوسية؟ وأنت تأكل مرباع قومك؟(: مين؟ قال

أما إين أعلم الذي (: ال، فلم يعد أن قاهلا، فتواضعت هلا، ق)نعم(: قال. ال حيلّ يف دينك
إمنا اتبعه ضعفة الناس ومن ال قوة هلم، وقد رمتهم العـرب،  : مينعك من اإلسالم تقول

فوالذي نفسي بيده ليتمن اهللا هذا (: مل أرها وقد مسعت ا، قال: قلت )أتعرف احلرية؟
  .)١٥(..)األمر حىت خترج الظعينة من احلرية حىت تطوف بالبيت من غري أحد

  :ألخبار الناس وال سيما األعداء طلبه] ٤[
: أنا مث قال: قال الزبري )من يأتيين خبرب القوم؟(: يوم األحزاب rومن ذلك قولـه 

إن لكل نيب حوارياً، وحواري (: rالزبري أنا، فقال النيب : ، قال)من يأتين خبرب القوم(
: قولـه تعاىل ، وهذا من باب احلذر منهم كما يف]٢٨٤٧[رواه البخاري برقم  )الزبري

â $pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä (#räãè{ öN à2uëõãÏm... á  .  

  :فهم الواقع عند السلف: خامساً
كان الناس يسألون رسول اهللا عن اخلري، "الشر والفنت  سؤال حذيفة بن اليمان عن) ١(

ـ : وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين، فقلت يارسول اهللا ة وشـر  إنا كنا يف جاهلي
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وهل بعد هذا الشر : ، قلت)نعم(: فجاءنا اهللا ذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال
قوم يهدون بغري هديي تعرف (: وما دخنه؟ قال: ، قلت)نعم وفيه دخن(: من خري؟ قال
نعم دعاة على أبواب جهنم من (: فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال: قلت )منهم وتنكر؟

هـم مـن جلـدتنا    (: يا رسول اهللا صفهم لنا، قـال : قلت )فوه فيها؟أجام إليها قذ
  ].٦٦٧٣[رواه البخاري يف الفنت برقم .. فما تأمرين: ، قلت)ويتكلمون بألسنتنا

إن فيهم خلصاالً أربعاً، إم ألحلم الناس عنـد  : "قول عمرو بن العاص عن الروم) ٢(
فرة، وخريهـم ملسـكني ويتـيم    فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد 

  .رواه مسلم" وأمنعهم من ظلم امللوك: وضعيف، وخامسة حسنة مجيلة
  .)١٦("رحم اهللا امرأً عرف زمانه، واستقامت طريقته: "وحنوه قول بعض السلف

  
  

  :)١٧(الشرعية فقه الواقع يف القواعد: اًـسادس
  :حتقيق املناط] ١[

.. ه، ومعرفة ما يدخل فيه وما ال يدخل  فيهواملقصود به معرفة احملكوم فيه على حقيقت
وبدون ذلك ميكن .. وهذا يقتضي املعرفة الدقيقة بالواقع ومكوناته، وباألشياء وأوصافها 

أن ترتل األحكام على غري ما وضعت له، وميكن تعطيل احلكم مع وجود مناطه وسـببه،  
وآخرين يضعون القتـال   وبدون حتقيق املناط سنرى أناساً ينفذون احلدود يف غري موضعها

  .يف غري موضعه، وآخرين يضعون السلم يف غري حمله
إن فقه الواقع مقدمة ضرورية لتطبيق النص وترتيله على الواقع كما لو سئل عن حكم 
االستنساخ وعن الزواج بالقاديانية والنصريية، فإنه ال يصح احلكم إال بعد معرفـة هـذه   

  .األشياء
  :املشقة جتلب التيسري] ٢[
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مبعىن أن املكلف لو وقعت به ظروف طارئة أورثته مشقة زائدة يف تطبيق احلكم فـإن  
الشرع يرخص له يف احلكم، وهذا فيه داللة على أمهية معرفة الواقع يف احلكم،وأن احلكم 

  . يرتبط باإلمكان والقدرة واملشقة، وهذه أمور تقديرية مبناها على ظروف الواقع
  :عالالنظر يف مآالت األف] ٣[

ومعناه النظر فيما ميكن أن تؤول إليه األفعال من املصاحل أو املفاسد، فاتهد ينظـر إىل  
  .املتوقع يف املستقبل، وهذا ال يأيت إال من خالل معرفة صحيحة بالواقع

وعلى هذا األصل بنيت قواعد شرعية منها سد الذرائع وفتحها، واالستحسان ومراعاة 
  . )١٨(م الشاطيب يف املوافقاتاخلالف ، كما قرره اإلما

  :تغري بعض األحكام لتغري الظروف احمليطة ا] ٤[
تغري الفتوى واختالفها حبسب تغري األزمنة واألمكنة : "لقد قرر ابن القيم قاعدة بعنوان

فاألحكام املرتبطة باألعراف واألسباب ختتلف باختالف . )١٩("واألحوال والنيات والعوائد
  .نة واألحوال وتغيرهااألزمنة واألمك
األحكام املترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت، وتبطل معهـا إذا  : "قال القرايف

  .، وهذا كله يتطلب فقها بالواقع)٢٠("بطلت
فال حيكـم يف   األحكام الشرعية على الشروط واألسباب وانتفاء املوانع،بناء ] ٥[

  :واألسباب وانتفاء املوانع كما قال الناظم فر الشروط اقضية حبكم إال بعد التأكد من تو
         وال يتم احلكم حىت جتتمع  

 
    كل الشـروط واملوانـع ترتفـع  

، وهـو   نوع من الفقه بالواقعالتأكد من توافر الشروط واألسباب وانتفاء املوانع هو و 
  .مطلوب شرعاً

  :فقه الواقع يف نصوص العلماء : اـسابع
ن الطبيب ال يكون دواءه نافعاً إال إذا عرف حال املريض وشخص املفيت كالطبيب فكما أ

فكذلك املفيت جيب عليه أن يعـرف حـال   .. مرضه تشخيصاً دقيقاً، وحدده حتديداً صحيحاً
وإال حـرم عليـه   .. املستفيت ويفهم مسألته فهماً صحيحاً حىت يكون جوابه مطابقاً للمسألة
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وهلذا اشترط العلماء يف املفيت أن يكون ذا فطنة وذكاء، واشترطوا  احلالل، وأحلّ عليه احلرام،
فيه أن يكون عارفاً بعادات املستفيت وأهل بلده حىت ال تكون فتواه على خالف عادة بلـده  

  . )٢١(وعرفه
ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه : "نقل القاضي أبو يعلى عن اإلمام أمحد أنه قال) ١(

خصال، أما أوهلا أن يكون له نية، فإن مل يكون له نية مل يكن  للفتيا حىت تكون فيه مخس
على كالمه نور ومل يكن عليه نور، وأما الثانية فيكون له حلم ووقار وسكينة، وأما الثالثة 
فيكون قوياً على هو فيه معرفته، وأما الرابعة فالكفايـة وإال مضـغه النـاس، ومعرفـة     

  .)٢٢("الناس
هذا مما يدل على جاللة أمحد وحملّه من العلم واملعرفة، فإن هذه و: "قال ابن القيم معلقاً

  .)٢٣("اخلمس هي دعائم الفتوى، وأي شيء نقص منها ظهر اخللل يف املفيت
إن الفقيه حيتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شـيء  : "وقال اخلطيب البغدادي) ٢(

لضد والنفع والضر وأمـور  من أمور الدنيا واآلخرة، وإىل معرفة اجلد واهلزل واخلالف وا
الناس اجلارية بينهم والعادات املعروفة منهم فمن شرط املفيت النظر يف مجيع ما ذكرنـاه،  
ولن يدرك ذلك إال مبالقاة الرجال واالجتماع مع أهـل النحـل واملقـاالت املختلفـة     

  .)٢٤("ومساءلتهم وكثرة املذاكرة هلم ومجع الكتب ودرسها ودوام مطالعتها
فهذا أصل عظيم حيتاج إليه املفـيت  :" ابن القيم عن علم املفيت بأحوال الناسقال ) ٣(

واحلاكم فإن مل يكن فقيهاً فيه، فقيهاً باألمر والنهي مث يطبق أحدمها على اآلخر، وإال كان 
ما يفسد أكثر مما يصلح فإنه إذا مل يكن فقيهاً يف األمر، له معرفة بالناس تصور له الظـامل  

م وعكسه، واحملق بصورة املبطل وعكسه وراج عليه املكر واخلداع واالحتيال، بصورة املظلو
بل ينبغي له أن يكون ..وتصور له الزنديق يف صورة الصديق، والكاذب يف صورة الصادق

فقيهاً يف معرفة مكر الناس وخداعهم واحتياهلم وعوائدهم وعرفيام، وذلك مـن ديـن   
  .)٢٥(.."اهللا
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وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكـم بـاحلق إال   ": وقال ابن القيم) ٤(
  :بنوعني من الفهم

فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بـالقرائن واألمـارات    :أحدمها
  .والعالمات حىت حييط به علماً

فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به يف كتابـه أو   :النوع الثاين
لى لسان رسوله يف هذا الواقع، مث يطبق أحدمها على اآلخر، فمن بذل جهده واستفرغ ع

وسعه يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجراً، فالعامل من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيـه إىل  
  .)٢٦("معرفة حكم اهللا ورسوله

احلـوادث  فهاهنا نوعان من الفقه البد للحاكم منهما، فقه يف أحكـام  : "وقال أيضاً
الكلية، وفقه يف نفس الواقع وأحوال الناس، مييز بني الصادق والكاذب واحملق  واملبطل مث 
يطابق بني هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، وال جيعـل الواجـب خمالفـاً    

  .)٢٧("للواقع
  :)٢٨(ه الواقعـضوابط يف فق: اًـثامن

  . املعلوماتمن صحة التثبت ] ١[
التثبت من صحة معلوماته، وثقة مصادره اليت على أساسها يصـف  جيب على املسلم 

الواقع وحيدد معامله، ويكشف حقائقه، وإال فإن فهمه للواقع وتوصيفه له سيكون مغلوطاً 
  .للواقع وبذلك يفقد الناس ثقتهم فيهغري مطابق 

اسق بِنبأ يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاَءكُم فَ( :واألصل يف هذا املعىن قولـه تعاىل
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا ضربتم في ( :وكذلك قولـه تعاىل" فتثبتوا:"، ويف قراءة )فَتبينوا

الْح ضرونَ عغتبا تنمؤم تلَس  لَامالس كُمأَلْقَى إِلَي نمقُولُوا للَا توا ونيبفَت بِيلِ اللَّهس اةي
دنا فَعينالد كُملَيع اللَّه نلُ فَمقَب نم متكُن كةٌ كَذَلريكَث انِمغم اللَّه.(   
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وليس كل خرب يتناقله الناس، أو وكاالت األنباء يكون صحيحاً، فإن كثرياً منها هـي  
اخلرب مهمة ختصص عبارة عن إشاعات أو اجتهادات تنشر حبسن نية أو سوء نية، وصناعة 

التحديث بكل ما يسمعه اإلنسـان   rملقاصد خمتلفة وهلذا ذم النيب اليوم فيها بعض الناس 
بـئس مطيـة الرجـل    (: وقال أيضا )كفى باملرء كذباً أن حيدث بكل ما مسع(: وقال

  .)زعموا
  :املوضوعية وااللتزام باألصول العلمية الشرعية] ٢[

حتليل أحداثه أن يلتزم باألصول العلمية والقواعـد  جيب على املسلم يف فهمه للواقع و
الشرعية، وأن خيضع كل ذلك ملقتضيات العلم والشرع، ألن الواقع غري معصـوم كمـا   
عرفنا سابقاً فيمكن أن يكون موافقاً للشرع وميكن أن يكون خمالفاً له، والفقيه بالواقع مييز 

الصحيحة، والنظرة املوضوعية وعـدم   بينها، وينطلق يف فهم الواقع وحتليله من املنطلقات
التأثر بالطبيعة النفسية واخللفيات الفكرية، ألن تفسري الواقع هو مثل التفسري التارخيي قـد  

  .يتأثر باجتاه املفسر ونفسيته وخلفيته الفكرية والثقافية
إن ضغط الواقع ومسايرة الناس يدفع بعض الناس إىل الترخص يف غري مواضع الرخصة، 

سري يف غري مواضع التيسري، وتتبع زالت العلماء، واألخذ بنوادر الفقهاء تأثراً بالثقافة والتي
السائدة، ومسايرةً للواقع، بل قد يدفع ذلك بعض العلماء واملثقفني إىل تقدمي التنـازالت،  
واألخذ باملداهنات إرضاًء للناس وخوفاً من سخط الرأي العام أو أصحاب السلطة، بـل  

بعضهم على أصول املنهج اإلسالمي وأحكامه القطعية حتت شعار التجديد أو  رمبا انقلب
  .التيسري أو مراعاة الواقع

بني يدي الساعة فنت كقطع الليل املظلم، ميسي الرجل فيها مؤمنـاً،  (: rقال النيب 
  .)ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً وميسي كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل

كثري من املثقفني بالتشكيك يف حجية السنة أحياناً، ويف حجية اإلمجاع وتتعاىل أصوات 
  . أحياناً، ويف دالالت النصوص أحياناً أخرى

وحياول هؤالء املتساهلون واملفرطون أن يلتمسوا املخارج الشرعية، ويتجاوزوا النصـوص  
مبا يقع يف هذا بعـض  واألحكام الثابتة حبجة اخلالف أحياناً، وحبجة التيسري أحياناً أخرى، ور
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أهل العلم والدعاة بدوافع طيبة ونوايا حسنة، ولكن التسرع وعدم التأين وقلة التبصر يـدفع  
  .هؤالء للوقوع يف هذه املزالق واألخطاء

  :ري واملصابرة ال التبديل واملسايرةالتسي
ح هلـم  إن املطلوب من املسلم القوي هو تسيري الناس وتغيري الواقع حنو األفضل واألصل

يف أمور الدنيا واآلخرة، واألخذ بأيديهم حنو الكمـال، ولـيس املسـايرة واخلضـوع     
  .واالستسالم لضغوط الواقع ورغبات الناس

مات إِلَى النورِ بِإِذْن لـر كتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُآ( :قال تعاىل
يدمزِيزِ الْحالْع اطرإِلَى ص هِمبر(.  

احلق، والتمسك باملنـهج، والصـرب علـى     واملطلوب أيضاً من املسلم هو الثبات على
يأيت على الناس زمان (: فقال rالطريق، سواء رضي الناس أم سخطوا، كما وصفه النيب 

للعامل فيهن مثل أجر (: ويف رواية أخرى )الصابر فيهم على دينه كالقابض على اجلمر
  .) رجالً يعملون مثل عملكممخسني

هي عملية عقلية حتليلية حمضة ال دخل للعواطـف والضـغوط   " تفسري الواقع"إن عملية 
  .النفسية يف تصويرها وتشكيلها

   . اتـاالعتدال وجتنب املبالغ] ٣[
جيب على الناظر يف الواقع واملتصدي لتحليله وفهمه أن يكـون معتـدالً يف نظرتـه،    

  .فال خيرج عن ذلك إىل ألوان املبالغات، وأنواع الزياداتموضوعياً يف حكمه، 
فيجب احلذر من النظرة اإلطرائية للواقع وحماولة حتسينه وإبراز صـورته سـاملة مـن    
العيوب، مرتهة من النقائص، وجيب احلذر من النظرة التشاؤمية اليت ال تنظر إىل الواقع إال 

، وال ترى يف الواقع إال الظلمات متراكمة مبنظار أسود، وتقتصر على اجلوانب السيئة فقط
موروثة من الداخل أو وافدة من اخلارج، وال حيكم على طبقات اتمـع إال بالفسـاد،   
فاجلماهري مضللة واحلكومات خائنة، واألقطار جمرد أصفار، وجهود اإلصالح هي سراب 

  .ابقيعة حيسبه الظمآن ماء، فكل هذه نظرات جزئية ناقصة ال يصح العمل 
كما جيب احلذر من النظرة التربيرية للواقع حبيث حياول صاحبه أن يضفي على الواقـع  
صفة الشرعية وإن حاد عن احلق وسواء السبيل، فإن هذا لون من ألوان التـدليس علـى   

  .الناس، والتلبيس على النفس
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وراء كـل   كما جيب احلذر من املبالغة يف النظرة التآمرية للواقع، مبعىن أن الناظر يرى
حدث وإن كان صغرياً أيادي متآمرة وقوى خفية، وخمططاً مقصوداً من أعداء األمة، فهو 

  .يعلق كل األحداث على التآمر اخلارجي
وحنن ال نشك أن هناك محلة مقصودة ضد العامل اإلسالمي، ولكـن املبالغـة يف ذلـك    

يأس واالستسالم للواقع مرفوضة، وتصويرنا بأننا أحجار على رقعة الشطرنج يدفعنا إىل ال
املر.  

إن كثرياً من أخطائنا راجعة إىل عوامل داخلية، وأسباب ذاتية هي اليت تفتح الباب 
أَولَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم ( :تعاىلللتآمر اخلارجي كما قرر القرآن ذلك يف قوله 
فُِسكُمأَن دنع نم وذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتهثْلَيكما مساه مالك بن نيب يف بعض كتبه . )م

  ".القابلية لالستعمار"
إن النظرة للواقع جيب أن تكون مطابقة للواقع دون حتريف وال تزييف وال ويـل وال  

  .)٢٩(وين
   

  : املظنون الواقعجتنب اجلزم والقطع يف توصيف ] ٤[
عملية استنباطية واجتهادية يف أكثر حاالا،  إن عملية فهم الواقع وتفسري األحداث هي

ألا تعتمد على أمارات ظنية وأدلة حمتملة وخاصة فيما يتعلق بتحديد األسباب وحتديـد  
وتبعاً لذلك ال يصح للمتصدي لفقه الواقع أن جيزم برأيـه، ويقطـع   .. النتائج املستقبلية

  : ة كما يقول األخضريبتحليله، ألن املقدمات الظنية ال تؤدي إىل نتائج قطعي
  ب املقــــدمات آتســــحب   فإن الزم املقدمات

ولكن احلالة الوحيدة اليت يقطع فيها اإلنسان بتحليله للواقع وتفسريه لألحداث هـو أن  
  :س، كما يقول يف املرتقىحلدماته قطعية كاالستقراء التام واتكون مستنداته كلها يقينية ومق
  قطعــي ال الظنيــا فينــتج ال   وإن يكن مجعه قطعيا
ــاملنتج     وإن تكن إحدامها ظنية ــيس ب ــةلفل   )٣٠(لقطعي

                                                
– 
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ويتأكد هذا الضابط يف التوقعات املستقبلية فإا من الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا، وال 
وما (: على وفق رغبات الناس وإرادم ولكن على وفق إرادة اهللا تعاىلجيري فيها القدر 

نيالَمالْع بر اَء اللَّهشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشت( ،)لَمأَع تكُن لَوو  نم تكْثَرتلَاس بيالْغ
  ).وما تدرِي نفْس ماذَا تكِْسب غَدا(، )الْخيرِ

والدعاة جزموا بتحليالت معينة وتوقعات حمددة يف أمور مسـتقبلية،   إن كثرياً من الباحثني
الف ذلك، ومل يتحقق ما توقعوه فكان ذلك طعنـاً يف تفكريهـم،   ولكن األوضاع جرت خب

  .ومدخالً للتشكيك يف كفاءام وقدرام العلمية والسياسية
إن إدراك ظنية كثري من حماوالت توصيف الواقع ـ وأا يف النهاية اجتهادات حمتملـة   

تمـل  رأيي صواب حيتمل اخلطأ، ورأي غريي خطـأ حي :" ينطبق عليها قول بعض السلف
  :، ـ يدفعنا ذلك إىل أمور"الصواب

احترام الرأي املخالف يف القضايا الظنية، وعدم مصادرته، وجتنب منع اآلخرين من ) أ(
االجتهاد، أو ذمهم على اجتهادام املغايرة، فإن االجتهاد حق متاح لكل من تأهل لـه،  

  .دون أخرىواجتمعت فيه شروطه، وليس حكراً على شخص دون آخر، أو على طائفة 
واتهدون املؤهلون مترددون بني صواب يؤجرون عليه، وخطـأ يـؤجرون علـى    

إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجـران  (: اجتهادهم معه كما جاء يف احلديث الصحيح 
  .)وإذا أخطأ فله أجر واحد

احلفاظ على املعاين القطعية، واملبادئ اليقينية يف الشريعة، فال يصـح عقـالً وال   ) ب(
رعاً أن نضيع قواطع اإلسالم الجتهادات حمتملة يف تفسري الواقع وحتليله، كأن نضـيع  ش

وأخوة املؤمنني وأمن اتمع وسـالمته مـن أجـل رؤى    واجتماع الكلمة وحدة األمة 
، وقد قرر األصوليون أن التعارض إذا وقع بـني القطعـي    اجتهادية ونظرات فكرية ظنية

  .والظين فإنه يقدم القطعي
  .احترام التخصص وعدم االفتئات على مسؤوليات اآلخرين ]٥[

إن من ضوابط فقه الواقع أن حيترم الدارس له مبدأ التخصص فريجع يف كل قضية إىل 
املتخصصني الثقات، فإن كانت املسألة اقتصادية استشار االقتصاديني، وإن كانت املسألة 
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فَاسـأَلُوا أَهـلَ   (.. تشار األطباء استشار السياسيني، وإن كانت املسألة طبية اسسياسية 
  .وكل طائفة متخصصة يف أمر هم أهل الذكر فيه ،)الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ

سولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه ولَو ردوه إِلَى الر(: وقال تعاىل
مهنم ...(.  

وال يصح للباحث املتصدي لتفسري الواقع أن يتعدى علـى مسـؤوليات اآلخـرين،    
ويصادرهم حق اختاذ القرار املناسب جتاه األحداث، إن اجتهاده ليس ملزمـاً لآلخـرين   

  .واالجتهاد ال ينقض باالجتهاد، وليس رأيه أوىل بالصواب من رأي غريه
زوايا النظر، وقد تتوفر عادة عنده من والشخص يف موقع املسؤولية تتعدد عنده غالباً 

املعلومات ماال تتوفر عند غريه، ودوره يتمثل يف املشاورة ألهل الرأي مث اختاذ القرار الذي 
كما أن دور اآلخرين  )وشاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه(، يراه صواباً

صحة باألسلوب احلكيم الذي حيقق املصلحة وال يثري املفسدة يف إبداء الرأي و املنا يتمثل
هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني (: ملن يا رسول اهللا؟ قال: قلنا )الدين النصيحة(

  .رواه مسلم )وعامتهم
إن اختاذ القرار األخري يف األمور العامة هو مسؤولية والة األمر ، وهم املسؤولون أمام 

سولِ ولَو ردوه إِلَى الر(: يخ، وليس أمراً متروكاً لكل أحد كما قال تعاىلاهللا وأمام التار
مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولفعاتب اهللا تعاىل أناسـاً علـى    )... و

ا، وأخرب أن هـذا الـرد   استبدادهم بالرأي وعدم رد األمور إىل أصحاا املسؤولني عنه
  .واملراجعة أقرب إىل العلم وإدراك احلقيقة

وقد ذكر الفقهاء أن ما كان من حقوق اهللا تعاىل ـ أي املصاحل العامة ـ فمرجعه إىل   
اإلمام باالتفاق وذلك كتطبيق احلدود وإعالن اجلهاد وتوزيع الغنائم، ومن افتات علـى  

  .)٣١(اإلمام فإنه يعزر
ور الفقهاء وأهل احلل والعقد يف الرقابة والتوجيه والنصيحة كلما رأوا ويأيت مع ذلك د

  .خطأ وخروجا عن النهج الصحيح 
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وذا النظام تنضبط أوضاع األمة، وحتفظ مصاحلها ووحدا حتت كلمة سواء، وبدون 
        .االلتزام ذا الضابط تشيع الفوضى ويكثر الرتاع وتتمزق وحدة األمة

  وال سراة إذا مـا جهـاهلم سـادوا      فوضى ال سراة هلمال يصلح الناس 
  :إن مسائل الواقع تتنوع إىل نوعني 

  .مسائل فردية ترتبط بأشخاص معينني ال باتمع كله) ١
  .مسائل عامة ترتبط باتمع كله وتسمى بالظواهر العامة) ٢

املسؤولية يف القضايا والتعامل يف القضايا العامة خيتلف عن التعامل يف القضايا اخلاصة، و
العامة تقوم يف األصل على عاتق والة األمر وأهل احلل والعقد، وهم املباشـرون الختـاذ   
القرار فيها، ودور العامة هو دور سلمي يقوم على املناصرة واملناصحة والعالج باألساليب 

  .السلمية بقدر الطاقة واالستطاعة
تشابكة، واملواقف الفاصلة يف تاريخ األمة، فمثل ويتأكد هذا املعىن يف القضايا املعقدة امل

هذه املسائل جيب أن تكف عنها العامة وأشباههم، واختاذ املوقف فيها يرد إىل أهل العلم 
وإِذَا جاَءهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى (: قال تعاىلوالرأي كما 

الرمهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وس ...(.  
، واخلوض يف  وقد تدفع الغرية على الدين وقوة اإلرادة بعض أهل اخلري الختاذ مواقف

، وكان األوىل ـم االحتيـاط ألنفسـهم     قضايا بناًء على نظر حمدود واجتهاد مظنون
  .على مصاحل األمة يف حاضرها ومستقبلها واحلفاظ

إن القضايا العامة غالباً ما تكون معقدة اجلوانب، متعددة األبعاد، ختفى على العامة فيها 
كثري من اجلوانب، وإن كانت فيها جوانب واضحة حمكمة يراها اخلاصة والعامة، ومثـل  

ق الذي يعجز عنه العامـة  هذه القضايا حتتاج إىل ضرب من االجتهاد ولون من النظر الدقي
  .)٣٢(ملشقته ودقته

إن من أعظم أسباب الفنت الداخلية اليت وقعت يف تارخينا هو خوض العامة وأشـباههم  
وآليات النظر فيها كما يدل عليـه  السليم يف قضايا عامة معقدة ال ميلكون وسائل احلكم 
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اهللا عنـهم إىل   من عصر عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب رضـي  االستقراء التارخيي
  .عصرنا احلايل 

  .توافر األهلية وامتالك القدرة العلمية والذهنية] ٦[
إن حتليل الوقائع، وحتديد األسباب، وربط احلقائق بعضها ببعض، وحتديـد املوقـف   
الرشيد منها كل ذلك يتطلب توافر األهلية يف الشخص املتصدي هلا، والقـدرة العقليـة   

ئع وردها ألصوهلا والربط بني أجزائها، واالستفادة من الوقـائع  والعلمية على حتليل الوقا
  . املشاة، فهو يف كثري من صوره ضرب من االجتهاد املعقد الذي ال يصلح له كل أحد

وقد وضع األصوليون شروطاً لإلفتاء واالجتهاد ألنه ال يستطيعه كل أحد من النـاس،  
لى أمور ظنية حتتاج إىل قدر من الذكاء وهكذا فقه الواقع هو ضرب من االجتهاد يقوم ع

والعلم ال يتوفر يف كل أحد، فكما أن فهم النص يتطلب شروطاً ومواصـفات حمـددة،   
  .فكذلك فقه الواقع حيتاج إىل مواصفات حمددة ال تتوافر يف كل شخص

هذه مجلة من الضوابط العلمية والشرعية اليت من شأا أن جتعل اهتمام اخلطباء بفقـه  
معاجلتهم لتحديات العصر ومشكالت األمة قائما على أصول صحيحة ومؤديـا  ع والواق

  .للنتائج اإلجيابية املقصودة من رسالة املسجد 
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  : اتـالتوصي
بذل مزيد من اجلهود العلمية والربامج العملية لدراسة الفكر اخلطايب ومعاجلة  )١(

 .مشكالته املعاصرة وتطوير أدائه مبا يتناسب مع تطور اتمع 
تقدمي دورات متخصصة خلطباء املساجد لتوضيح الطريقة املثلى ملعاجلة القضايا   )٢(

والتحديات املعاصرة بأسلوب علمي يقوم على أساس الوسطية واالعتدال 
 .ومراعاة الضوابط الشرعية 

يف مناهج " فقه الواقع يف ضوء الكتاب والسنة " إدراج مقرر خاص بعنوان  )٣(
 .خلطباء املساجد  املعاهد والكليات اليت تقدم

إنشاء مراكز علمية متخصصة  يف دراسة التحديات املعاصرة وتقدمي رؤية  )٤(
 .علمية عميقة يستفيد منها األئمة واخلطباء 

عقد مؤمتر عاملي لدراسة أوضاع األئمة واخلطباء وصياغة منهجية واضحة  )٥(
 .معتدلة ترشد وتطور دور األئمة واخلطباء يف جمتمعام 

وار وتشاور بني اخلطباء واجلهات الرمسية املعنية يف اتمع فتح قنوات ح  )٦(
  .   للتعاون يف توجيه اتمع واحلفاظ على وحدته ومتاسكه أمام التحديات 

  واهللا أعلم وأحكم واحلمد هللا رب العاملني                             
 


