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فقه اعتبار المآالت
إن فقــه اعتبــار املــآالت لــه ارتبــاط باالستشــراف1، وميكــن الزعــم بــأن إمكانيــة تأســيس دراســات 
مســتقبلية إســامية، متوقــف علــى تطويــر فقــه املــآالت إىل فقــه استشــرايف عــام. وذلــك حيتــاج إىل جمهــود 

متكامــل ملؤسســات علميــة، مــن أجــل حتقيــق اجلاهزيــة املفاهيميــة والتطبيقيــة.

ولــذا ســنقوم بتقــدمي موجــز عــن فقــه املــآالت والــذي ال ميكــن تنــاول مباحثــه املتعــددة يف ورقــة كهــذه، 
إذ الغــرض عندنــا هــو تعريــف املتابــع الكــرمي هلــذه الــدروس التمهيديــة حــول الدراســات املســتقبلية، علــى فقــه 
اعتبــار املــآالت الــذي الزال يف حاجــة إىل االهتمــام واالجتهــاد العلمــي إلبــراز معاملــه وقواعــده وجماالتــه 

واجتهــادات فقهــاء املذاهــب فيــه وبالتــايل تطبيقــه علــى قضايــا ونــوازل معاصــرة.

يقــول الشــاطيب واصفــا االشــتغال باملــآالت بــأن »النظــر يف مــآالت األفعــال معتــر مقصــود شــرعا، 
كانــت األفعــال موافقــة أو خمالفــة، وذلــك أن اجملتهــد ال حيكــم علــى فعــل مــن األفعــال الصــادرة عــن املكلفــن: 
باإلقــدام أو باإلحجــام، إال بعــد نظــره  إىل مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل، مشــروعا ملصلحــة وفيــه تســتجلب 

1. هناك من يتحدث عن فقه التوقع انظر:
عبــد اجمليــد صــاحل حممــد الزهــراين: فقــه التوقــع. دراســة تأصيليــة تطبيقيــة. حبــث تكميلــي مقــدم لنيــل درجــة املاجســتري يف الفقــه املقــارن. 	 

جامعة اإلمام حممد بن ســعود اإلســامية، 1431هـ.
عيسى القدومي: فقه التوقع واستشراف املستقبل. جملة الفرقان. 5 	 4 	 2015 على الرابط:	 

www.al-forqan-net/articles/4428.html
جنم الدين الزنكي: »فقه التوقع« مفهومه وعاقته باملآل. مؤمتر فقه التوقع والواقع بالكويت.	 
 	www.alwaei.gov.kw       :عبد الفتاح مهام: فقه التوقع املستقبلي عند اإلمام اجلويين جملة الوعي اإلسامي، على الرابط
انظر كذلك: فقه التوقع ومآالت تقنية النانو. حولية مركز البحوث والدراسات اإلسامية السنة السابعة عدد 26.	 
انظر: فقه الواقع والتوقع على موقع د.عبد اهلل بن بيه.	 

عنوان البرنامج: الدراسات االستشرافية
الوحدة الثالثة: المنظور اإلسالمي لالستشراف

الدرس الثالث: فقه اعتبار المآالت
اسم  المحاضر: الدكتور خالد ميار االدريسي



www.arrabitacademy.ma 2 / 5

أو ملفســدة تــدرأ، ولكــن لــه مــآل علــى خــاف مــا قصــد فيــه، وقــد يكــون غــري مشــروع ملفســدة تنشــأ عنــه، 
أو مصلحــة تندفــع بــه، ولكــن لــه مــآل علــى خــاف ذلــك، فــإذا انطلــق القــول يف األول باملشــروعية فرمبــا 
أدى اســتجاب املصلحــة فيــه إىل مفســدة تســاوي املصلحــة أو تزيــد عليهــا فيكــون هــذا مانعــا مــن القــول 
باملشــروعية. وهــو جمــال للمجتهــد صعــب املــورد، إال أنــه عــذب املــذاق، حممــود الغــب جــار علــى مقاصــد 

الشــريعة«2.

ويبــدو جليــا مــن خــال قــول الشــاطيب أن فقــد اعتبــار املــآالت، هــو صعــب املنــال وجمــال خمصــوص 
باجملتهــد. ذلــك أنــه فقــه يتطلــب بعــد النظــر ومتثــل متكامــل ملقاصــد الشــريعة وســر إلســرارها وكنههــا واهتمــام 

مبصــري الديــن.

ويعــرف الدكتــور عبــد الرمحــان بــن معمــر السنوســي اعتبــار املــآل بأنــه »هــو حتقيــق منــاط احلكــم 
بالنظــر يف االقتضــاء التبعــي الــذي يكــون عليــه عنــد تنزيلــه، مــن حيــث حصــول مقصــده والبنــاء علــى مــا 
يســتدعيه ذلــك االقتضــاء«3. وقــد اقــرح عليــه الدكتــور حممــود هرمــوش تعريــف خمتصــرا وهــو »احلكــم علــى 
مقدمــات التصرفــات بالنظــر إىل نتائجهــا«4. واعتبــار املــآل هــو ذلــك النظــر الثاقــب للفقيــه واملدبــر للنتائــج 
والعواقــب والتداعيــات املرتبــة عــن تصرفــات وأفعــال حمــددة يف احلــال واملســتقبل القريــب واملتوســط والبعيــد. 
ومــن هنــاك تكمــن أمهيــة هــذا النظــر. فالسياســات العموميــة الــي تتوخــى حتقيــق مصــاحل النــاس وتــروم دفــع 
املفاســد واآلفــات عنهــم، ال تكــون معتــرة إذا مل تتوخــى عنــد الوضــع والصياغــة استشــراف املــآالت املمكنــة 
واملســتجدة مــن التفكــري، يف املســتقبل بــكل أبعــاده ومســتوياته وعلــى باقــي القطاعــات. ولــذا فــإن النظــر املــآيل 

شــرط للتدبــري احلكيــم.

ويذهــب الباحثــون إىل القــول بــأن اعتبــار املــآالت يتضمــن خصائــص وهــي أنــه مبــدأ واقعــي واجتماعــي 
وغائــي وأخاقــي. فواقعيــة5 املبــدأ تكمــن يف مراعــاة املصلحــة اإلنســانية مبــا بتوافــق مــع مقصــد الشــرع وقابليــة 
حتققــه واألخــذ بعــن االعتبــار خصائــص النفــس البشــرية ومــن ذلــك قولــه وتعــاىل: ﴿إن ربــك يعلــم أنــك 
تقــوم أدنــى مــن ثلثــي الليــل ونصفــه وثلثــه وطائفــة مــن الذيــن معــك واهلل يقــدر الليــل والنهــار علــم أن 
لــن تحصــوه فتــاب عليكــم فاقــرءوا مــا تيســر مــن القــرآن، علــم أن ســيكون منكــم مرضــى وآخــرون 
يضربــون فــي األرض يبتغــون مــن فضــل اهلل وءاخــرون يقاتلــون فــي ســبيل فاقــرءوا مــا تيســر  منــه﴾6. 

2. انظر املوافقات للشاطيب،
3. عبد الرمحان بن معمر السنوسي: اعتبار املآالت، مرجع سابق، ص: 19.

4. نفسه، ص: 19.

5. نفسه، ص: 34.
6. سورة املزمل، اآلية 20.
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وأن املبــدأ اجتماعــي7 ألنــه يراعــي مصلحــة الفــرد ضمــن ســياق عــدم إحلــاق الضــرر باجلماعــة، وبالتــايل 
ضمان التوازن بن املصاحل الفردية واجلماعية وترسيخ أواصر التساكن االجتماعي وهتذيب النزوع الفرداين.

وأن املبــدأ غائــي واملقصــود »بغائيــة التشــريع املــآيل هــو رعايــة األطــر املوضوعيــة الــي وجــدت األحــكام 
ألجلها، مما ميكن تســميته بالســبب الغائي للحكم، حىت ال نقع يف اخللط بينه وبن الســبب الفاعل الذي 
يرتبــط بالوظيفــة الــي تؤديهــا الظواهــر والتصرفــات ويدعــو إىل وجودهــا يف الواقــع االجتماعــي لألمــة، ألن 

ذلــك وإن كان غايــة مــن حيثيــة اعتباريــة معينــة، إال أنــه يف حقيقتــه وســيلة حنــو غايــة أعلــى منــه«8.

وأنــه مبــدأ أخاقــي ذلــك أن اعتبــار املــآالت هــو اشــتغال أخاقــي باألســاس، إذ يراعــي احلقــوق 
والواجبــات مــن جهــة الســمو األخاقــي وليــس النفعيــة الضيقــة وكذلــك محــل القلــب علــى مواءمــة اهلــوى ملــا 
جــاء بــه املصطفــى عليــه الصــاة والســام، وترويــض النفــس علــى اســتحضار اآلخريــن أثنــاء التصرفــات مــن 

جهــة دفــع احلظــوظ والتشــوق إىل اإلحســان واإليثــار.

وكما قال تعاىل: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾9. 

ويذهــب الفقهــاء10 إىل حتديــد مراتــب املــآل إىل مــا كان قطعــي التحقــق ومــا كان ظــين التحقــق وفيــه 
مــا هــو مظنــون ظنــا غالبــا ومــا هــو مظنــون غــري غالــب ومــا كان نــادر التحقــق.

والعتبــار املــآالت موقــع هــام يف كتــاب اهلل وســنة رســوله وقــد أشــار إىل ذلــك الباحــث السنوســي، 
حيــث حــدد ذلــك يف كتــاب اهلل يف ترتيــب احلكــم علــى مقتضــى النتائــج واستشــهد علــى ذلــك بالنهــي عــن 
ســبب املشــركن والنهــي عــن اجلهــر واملخافــة يف القــرآن وخــرق اخلضــر للســفينة واملنــع مــن تــزوج أكثــر مــن أربــع 
والنهــي عــن عقــد النــكاح يف وقــت العــدة وحــد القــاذف إذا مل حيضــر أربعــة شــهداء وهنــي آدم عليــه الســام 

وحــواء عــن قربــان الشــجرة والنهــي عــن فضــول الســؤال يف زمــن الوحــي11.

أمــا تســمية الشــيء مبآلــه فقــدم لــه شــواهد ومــن ذلــك مــا جــاء يف خطــاب نــوح لــرب العاملــن حيــث 
قــال اهلل تعــاىل: ﴿إنــك إن تذرهــم يضلــوا عبــادك وال يلــدوا إال فاجــرا كفــارا﴾12. ويقــول الباحــث يف 
ذلك »رغم أن املولود حال والدته يكون على الفطرة، ومل يتدنس بعد بالشــرك والكفر إال أن ســيدنا نوحا 

7. السنوين، اعتبار املآالت، ص: 38 	 40. 
8. نفسه، ص: 44.

9. سورة البقرة، اآلية: 208.
. السنوين، اعتبار املآالت، ص: 25 	 33.  10

. نفسه، ص: 124 	 134.  11
. سورة نوح، اآلية: 28.  12
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عليــه الســام يف خماطبــة لربــه ســبحانه، اعتــر املواليــد الــي تولــد للكفــار آيلــة إىل الكفــر، ألهنــم ســوف يربــون 
عليــه، ويلقنــون عقائــده الباطلــة ألن ذلــك هــو اجلــاري يف أمــور اخللــق، واألنبــاء تنبــأ علــى عــادات اآلبــاء. لــذا 
فقــد مساهــم - ســبحانه - كفــارا، مــا دام أهنــم ســيؤولون إىل ذلــك، حــىت وإن مل حيصــل منهــم ذلــك بعــد، 

ومل يبلغــوا مبلــغ مــن يعتقــد شــيئا أو يعيــه«13.

أمــا تنــزل املتوقــع منزلــة الواقــع، فقــد استشــهد الباحــث بشــاهد إطــاق بلــوغ األجــل علــى قــرب انقضائــه 
يف عــدة الطــاق حيــث قــال اهلل تعــاىل: ﴿وإذا طلقتــم النســاء فبلغــن أجلهــن فأمســكوهن بمعــروف أو 
ســرحوهن بمعــروف وال تمســكوهن ضــرارا لتعتــدوا ومــن يفعــل ذلــك فقــد ظلــم نفســه وال تتخــذوا آيــات 

اهلل هــزوا﴾14.

أمــا تنزيــل الســبب منزلــة املســبب يف االعتبــار فقــدم لــه شــاهد مــن القــرآن وهــو نصــب اليهــود للشــباك 
حتيــا. إذ قــال اهلل تعــاىل: ﴿واســألهم عــن القريــة التــي كانــت حاضــرة البحــر إذ يعــدون فــي الســبت إذ 
تأتيهــم حيتانهــم يــوم ســبتهم شــرعا ويــوم ال يســبتون ال تأتيهــم كذلــك نبلوهــم بمــا كانــوا يفســقون﴾15.

وهنــاك مظاهــر متعــددة العتبــار املــآل يف الســنة النبويــة ورتبهــا الباحــث كالتــايل: مظهــر دفــع أعظــم 
املفســدين بأدنامها ومظهر إعطاء الســبب حكم املســبب ومظهر الرخيص يف املمنوع لتوقف املشــروع عليه 

ومظهــر منــع املشــروع إلفضائــه إىل املمنــوع ومظهــر املعاملــة بنقيــض املقصــود.

فأمــا املظهــر األول16، أي دفــع أعظــم املفســدين تبــن بأدنامهــا فلــه شــواهد متعــددة ومنهــا االمتنــاع 
عــن قتــل املنافقــن وحيــث بــول األعــرايب وحتــرمي اخلــروج علــى احلاكــم اجلائــر والرخيــص يف الكــذب ملصلحــة.

وأمــا املظهــر الثــاين17، أي إعطــاء الســبب حكــم املســبب، فلــه شــواهد يف ذلــك حتــرمي األســباب املؤديــة 
إىل الزنــا وســب والــدي الغــري وأمــي املصلــي بالنــوم إذا غلبــه النعــاس إىل غــري ذلــك مــن األمثلــة.

وأمــا املظهــر الثالــث18، أي الرخيــص يف املمنــوع لتوقــف املشــروع عليــه، فقــدم لــه شــواهد ومــن ذلــك 
تقــدمي العشــاء علــى صــاة العشــاء واألمــر بالنظــر إىل املخطوبــة وتــرك جتديــد بنــاء الكعبــة علــى قواعــد ابراهيــم 

عليــه الســام.

. السنوين، اعتبار املآالت، ص: 129.  13
. سورة البقرة، اآلية: 231.  14

. سورة األعراف، اآلية: 163.  15
. السنوسي، اعتبار املآالت، ص: 138 140	.  16
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وأمــا املظهــر الرابــع19، أي منــع املشــرع إلفضائــه إىل املمنــوع فلــه شــواهد مــن الســنة ومــن ذلــك منــع 
إطالــة الصــاة إذا كانــت مجاعــة ومنــع تناجــي اثنــن دون الثالــث والنهــي عــن اجلمــع بــن املــرأة وعمتهــا أو 
خالتهــا يف النــكاح والنهــي عــن إقامــة احلــدود يف الغــزو وحتــرمي الزينــة والطيــب وســائر دواعــي النــكاح علــى 

املــرأة يف عــدة الوفــاة.

وأمــا املظهــر اخلامــس20، فهــو املعاملــة بنقيــض املقصــود شــواهد مــن الســنة، مثــل حرمــان القائــل مــن 
املــرياث، إذ قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »القاتــل ال يــرث« رواه الرمــذي. وحتــرمي اختــاذ اخلمــر 

َخــاًّ وحتــرمي الغلــول ومعاقبــة الغــال. 

ويبــدو جليــا أن اعتبــار املــآل يشــمل حمــاالت متعــددة بــل هــو متعلــق بكافــة التصرفــات واألفعــال، 
الشــباب يف  وتشــجيع  الشــرعي  املبحــث  هــذا  تطويــر  اجلهــد يف  بــذل  الشــريعة  وفقهــاء  بالعلمــاء  وحــري 
اجلامعــات ومراكــز األحبــاث علــى االشــتغال بضبــط قواعــد والتصنيــف يف مباحثــه وإجنــاز أطروحــات ورســائل 

جامعــة حــول قضايــا.

وال شــك أن املشــتغل بالدراســات املســتقبلية، ميكــن أن يســتفيد مــن ذلــك كثــريا، حبيــث يتقيــد اجملهــود 
االستشــرايف بضوابــط اعتبــار املــآل، وهنــا يتعــن تكويــن جمموعــات وفــرق أحبــاث مــن ختصصــات عديــدة، 
تكــون فيهــا املشــاركة للمشــتغلن بفقــه املــآالت دور، يف النظــر يف مــآالت االقراحــات املقدمــة مــن طــرف 
الباحثــن واملهتمــن بقضايــا املســتقبل إىل صنــاع القــرار السياســي؛ وإن كان ذلــك غــري متوفــر حاليــا يف أغلــب 
دول العامل اإلســامي، حيث توجد فجوة كبرية بن املســتغل بالدراســات املســتقبلية وصناع القرار واملشــتغل 
بالقضايــا الشــرعية. إن النظــر املــآيل لــه تطبيقــات معاصــرة وهامــة وتشــمل كافــة مناحــي وجمــاالت السياســات 
العموميــة، ومــن ذلــك تقييــم التكنولوجيــا وتداعياهتــا األخاقيــة والسياســية. وكذلــك عــدم االهتمــام بالســياق 
العلمــي والتقــين وعــدم توفــر أطــر لاستشــراف التكنولوجــي والعلمــي والنظــر يف مــآالت التأخــر عــن هــذا 

الســبق وتأثــريه علــى وضــع العــامل اإلســامي ومســتقبل األجيــال.
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