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املقدمة

َّ
فإن االسالم دين شامل حيتوي على أنظمة جلميع نواحي احلياة ،يف كل زمان ومكان ،وقد جاء نبينا
حممد  ليخرج الناس من الظلمات إىل النور إبذن هللا ،ويُ َّبَّي لنا أحكام الدين ومراد الشرع ومقاصده
ويبلغ تعاليم القرآن الكرمي ،وال شك َّ
أن الوقائع واألحداث تتغري من زمن آلخر وحتتاج إىل حبث استوجب
على الداعي أو من تصدر لإلفتاء إجياد احلكم املناسب هلا ،وفق ما جاءت به الشريعة االسالمية.
أمهية املوضوع :تظهر لنا أن كل واحد قد يفهم النص حبسب حتصيله العلمي أو بنيته العقلية ويؤدي يف
ذلك اجتهاده وما انتهى إليه فهمه وعلمه ابملسألة ،وأن اخلطأ وارد من البشر فكل إنسان معرض للخطأ

والوهم وقد وردت بعض هذه التأويالت خالف الصواب ،وبعيدا عن ضوابط الشريعة وقواعدها ،فاجلديد
يف هذا البحث اشتماله على اجلمع والتقسيم للمساقات احلاكمة لبعض النصوص النبوية والتمثيل هلا
ليسهل على املريد تناوله ،فاخلطأ والشذوذ يف استعمال املساقات أو إمهاهلا أو سوء تنزيلها أو التعسف يف
استخدامها خلل يُسيءُ فهم السنة النبوية ويوجب التوهم يف توجيهها ويؤدي إىل تشويه ألفاظها
ومعانيها ،الن التكلف يف مقتضيات النصوص أو اإلفراط يف استجالهبا من غري موجب يكون مزلقا يف
الفتوى اليت جتانب الصواب ويُنشئ التعارض بَّي ظاهر األدلة وكذلك العدول أو القصور يف توجيه
النص وتناقضه ابإلضافة إىل اخللل يف التأصيل واخللط يف املفاهيم.
املساقات يستوجب ترهل بنية ّ

إ شكالية البحث :تعاجل سوء استخدام املساقات والضوابط املصاحبة للنصوص أو عدم االعتداد هبا مما
ساهم يف انتشار املغالطات وسوء فهم النصوص واخلطأ يف استخدامها وال سيما لدى بعض املعاصرين
من جهة توجيهها واصدار االحكام املستندة عليها ،فقد نشاهد املغاالة يف مفهوم النصوص وإمهال
لنص ،
السياق لتقرير الدالالت ورمبا تقييد النص مبا ليس منه وال يقتضيه ،فضال عن التغافل عن طبيعة ا ّ
التوهم واالحنراف يف فهمه.
داليل حمدود ،واستحصال االضطراب يف معانيه ووقوع ّ
وارهتانه إىل نطاق ّ
فرضية البحث :وميكن صياغة نظرية البحث وفق األسئلة التالية:
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 ما هو مفهوم املساق ،السنة ،؟  وما هي مظاهر إمهاهلا ؟ وما هي أسباب تلك
املظاهر وتداعياهتا؟
ولإلجابة عن ذلك تكونت خطة البحث :من مقدمة ومبحثَّي وخامتة ،فاملقدمة ذكرت فيها
أمهية املوضوع والعمل فيه ،ومتهيد جعلت فيه بيان املفاهيم كتوطئة للموضوع ،واملبحث األول :يتضمن
احلديث عن عدم مراعاة مساقات النصوص وأثرها يف فهم السنة  ،ويف املبحث الثاين :ذكرت أوجه
التعسف يف استعمال مساقات النصوص وسوء تنزيلها وأثره يف فهم السنة  ،مع التمثيل على سبيل

االختصار وخشية االطالة مث ذكرت اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات.
كلمات مفتاحية :إمهال ،مساق ،نص ،سنة ،نبوية

متهيد

فقبل ل للل الشل ل للروع يف مباحل ل للث املوضل ل للوع يُستحسل ل للن توضل ل للي مفل ل للاهيم العن ل ل لوان لغل ل للة واصل ل للطالحا كتوطئل ل للة

لبيان املفردات:

 املساق يف اللغة واالصطالح:

 -1املس ل للاق يف اللغ ل للة :مص ل للدر ميم ل ل ّلي م ل للن س ل للاق يس ل للوق س ل للوقا ،مبعل ل ل املنته ل للى واملرج ل للع واملل ل ل ب(،)1
اق.)2(
ومنه قوله تعاىل :إىل ربِّّك يل ْومئِّ ٍذ الْمس ُ
 -2يف االص ل ل للطالح :ه ل ل للو وموع ل ل للة م ل ل للن الص ل ل لليغ والقواع ل ل للد والضل ل ل لوابط الدال ل ل للة عل ل ل للى فه ل ل للم النص ل ل للوص
والتابع ل للة هل ل للا ( ،)3وأكث ل للر م ل للن اس ل للتعملها هب ل للذا املعل ل ل ه ل للو االم ل للام الش ل للاط ر ل لله هللا ( ،)4وق ل للد أرش ل للد
أل
الق ل للرآن الكل ل للرمي إىل اسل ل للتفتاء العلم ل للاء للتوصل ل للل إىل فهل ل للم امل ل ل لراد كمل ل للا يف قولل ل لله تع ل للاىل :فَ ْ
اس أ أ أ َلوا أ َْهأ أ أ َ
ال أ أ إأِ ْك إر إ ْن ك ْنأ أ أأت ْم ن تَأ ْعلَم أ أأو َن ،)5(كم ل للا دل ل للت النص ل للوص النبوي ل للة عل ل للى عل ل للى من ل للع الفتي ل للا بغ ل للري عل ل للم،
ض العلم ل ل ِّ
اَّلل ال يل ْق ل لبِّض العِّل ل للم انْتِّزاع ل للا يلْنلت ِّزع ل لله ِّم ل للن العِّب ل ل ِّ
لاد ول ِّك ل للن يل ْق ل لبِّ ُ ِّ ِّ
لاء
ق ل للال " : إِّ َّن َّ
َ
ُ
ض العل ل للم بق ل ل ْلب ِّ ُ
ْ
ُُ ْ
ِّ ِّ َّ
ِّ
وسل للا ُج َّهل للاالَ ف ُسل للئِّلُوا ف للأفْلتل ْوا بِّغل ل ِّْلري ِّعل ل ل ٍم فضل لللوا وأض ل للوا " ( ،)6ألن
لاس ُرءُ َ
ح ل َّلِ إذا يْ يلُْبل للق عال َمل للا اُل للذ النَّ ل ُ
( )1ينظر :كلمات القرآن تفسري وبيان ،معجم اللغة العربية املعاصرة .1139 /2
( )2سورة القيامة آية .30 :
( )3هذا التعريف مستنبط من استعمال العلماء لكلمة مساق  .ينظر :الربهان يف اصول الفقه  84/1قواطع االدلة / 2
 246تقومي النظر  492/4الفروق للقرايف  90/2املوافقات للشاط .419/3
( )4ينظر :املوافقات للشاط .419/3
()5سورة النحل.43 :
()6البخاري ،ابب( :كيف يقبض العلم)  ،31/1برقم. )100( :
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ص ل للناعة الفت ل للوى تقلي ل للب املف ل لليت النظ ل للر أوال يف الواق ل للع عن ل للدما ت ل للرد إلي ل لله مث بع ل للد ذل ل للك التش ل للخيص وم ل للا
يتضل للمنه م ل للن البح ل للث ع ل للن احلك ل للم الش ل للرعي ال ل للذي ينطب ل للق عل ل للى ذل ل للك م ل للع مراع ل للاة القواع ل للد والض ل لوابط
احلاكمة والتابعة للنصوص(.)7

 السنَّة يف اللغة وانصطالح:
 – 1يف اللغأ أأة :الطريقل للة احململ للودة املسل للتقيمة ،ولل للذلك قيل للل :فل للالن مل للن أهل للل السل للنة ،معنل للاه مل للن أهل للل
الطريق ل للة املس ل للتقيمة احملم ل للودة ،أو الس ل للريةُ حس ل للنةَ كان ل للت أو قبيحل ل لةَ ،وإذا أطلق ل للت يف الش ل للرع فإ ل للا
يل لراد هب للا م للا أم للر ب لله النل ل ص لللى هللا علي لله وس لللم وا للى عن لله ون للدب إلي لله ق للوالَ وفعل لالَ ،وهل للذا يق للال
(. )8

يف أدلة الشرع :الكتاب والسنة؛ أي :القرآن واحلديث

وسل للنة هللا عل ل َّلز وجل للل قل للد تقل للال لطريقل للة
يتحراهل للاُ ،
وقل للال الراغل للب( :سل للنة الن ل ل  طريقتل لله الل لليت كل للان ّ
(. )9
ِّحكْمته وطريقة طاعته)
 – 2يف انص أ أأطالح :ه ل للي م ل للا أض ل لليف إىل النل ل ل  م ل للن ق ل للول أو فع ل للل أو تقري ل للر أو ص ل للفة خلقي ل للة أو
ُخلقية

(. )10

املبحث انول :عدم مراعاة مساقات النصوص وأثرها يف فهم السنة

فمن املعلوم أن التعامل مع النصوص التشلريعية يتطللب تبصلرا وحلذقا ،فقلد كلان الصلحابة 
يف عهللد رسللول هللا  وهللم أشل ّد النللاس إتِّّباعللا للله يفهمللون النصللوص التشلريعية مللن غللري للود أو تشللدد،
ويللدركون معانيهللا وعللهللا ومقصللودها ومللا يبتللب عليهللا مللن مصللا ومفاسللد ،)11( ،ألن كث لريا مللن أحكللام
النصوص ال يتم فهمها من ظاهرهلا فقلط ،ولسلاء تفسلريهم هللا ،فأعنلت األملة وأوقعلت املسللمَّي يف الشل ّدة

()7صناعة الفتوى وفقه األقليات.22 :
( )8ابن منظور ،لسان العرب. 225/13 ،
( )9الراغب ،املدات يف غريب القرآن ،ص (. )429
( )10السيوطي ،ابو بكر جالل الدين ،تدريب الراوي ،ص( ،)5القامسي ،قواعد التحديث ،ص(. )61
( )11ينظر :مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور129 :املدخل إىل دراسة املذاهب  ،ص.32
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()12

واحلرج ،وقادهم إىل االختالل يف السلوك

 ،ومن اإلمهال الوارد يف ذلك:

 -1عدم مراعاة قواعد العربية :والضلعف هبلا وبعلومهلا يوقلع يف الزللل؛ فلإن أكثلر ملن ض ّلل علن القصلد،
وحاد عن الطريق ،إ ا هو بسبب ضعفه ابللغة العربيلة()13؛ وألن الشلريعة عربيلة فلالفتوى متوقفلة عللى معرفلة

اللغة ،واملعترب فيها هو معرفة ما يتوقف عليه فهم الكالم( ،)14مع افتقار العلوم هلا(.)15
ِّ ِّ
ِّ ِّ
الرس ِّ
ِّ ِّ ِّ
الرح ُ ِّ
 النص :قال " :ال تُشد ِّّ
ول،
ال إال إىل ثالثة مساجد :امل ْسجد احلرام ،وم ْسجد َّ ُ
وم ْس ِّج ِّد األقْصى " (.)16
 أثأأر إمهأأال املسأأاق :افتللت اللجنللة الدائمللة للبحللوث العلميللة واإلفتللاء :مبنللع زارة قبللور الصللاحلَّي؛
اسللتدالال ابحلللديث( ،)17فسللبب اخلطللأ هللو :اجلهللل بقواعللد اللغللة العربيللة لعللدم ذكللر املسللتث منلله،
فظنلوا عموملله ،وجعللوا األصللل يف شللد الرحللال احلرمللة إال إىل هللذه املواضللع الثالثللة ،ألننللا لللو قللدر

ان املسللتث منلله أمللر عللام ألوجللب ذلللك منللع السللفر طلبللا للعلللم وصلللة لئرحللام ...وال قائللل بلله،
فأوجللب تقللديره :مبسللاجد ،وقللد نبلله تقللي الللدين السللبكي إىل خطللأ هللذا االسللتدالل بقوللله" :وقل ِّلد
لال إىل الل ِّلزارةِّ لِّمللن ِّيف غل ِّلري الثَّالثل ِّلة د ِّ
الت للبس ذلِّللك علللى بلع ِّ
الرحل ِّ
ضل ِّله ْم ،ف للزعم أ َّن شل َّلد ِّّ
اخل علل ِّيف املْنل ِّلع،
ْ
ْ
ّ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الرح ِّ
س امل ْستلثْل مْنهُ ،فم ْع احلديث :ال تُشلد ِّّ
وُهو خطأع؛ أل َّن ِّاال ْستثْلناء إَِّّ ا ي ُكو ُن م ْن جْن ِّ
لال إىل
مسل ِّلج ٍد ِّمللن املسل ِّ
لان ِّمللن األم ِّكنل ِّلةُ ،ألجل ِّلل ذلِّللك املكل ِّ
لاج ِّد أو إىل مكل ٍ
لان إِّال إىل الثَّالثل ِّلة امل ل ْذ ُكورِّة "
ْ
ْ
ْ
ْ

( ،)18فلللو قللدر ه ال تشللد الرحللال إىل بقعللة أو مكللان إال إىل ثالثللة مسللاجد ،لكللان هللذا التقللدير
ابطال؛ ألن فيه حترمي كثري مملا أحلل هللا ملن األسلفار ومعلارض ملع كثلري ملن النصلوص ،فالبلد ملن
أتويله ابخلاص أوىل( :ال تشد إىل م ْس ِّجد إِّال إىل ثالثة) وهذا يفهم من السياق (.)19

( )12ينظر :الفقه اإلسالمي بَّي األصالة والتجديد 91 :مستقبل األصوليّة اإلسالميّة 28 :مناهج الفتيا يف النوازل
الفقهية املعاصرة.40 :
()13ينظر :اخلصائص 248/3اجلامع ألحكام القرآن 17/5البحر احمليط .203/6
()14البحر احمليط .202/6
()15ينظر :املفصل يف صنعة اإلعراب18 :احملصول يف علم أصول الفقه .203/1
()16
الصالةِّ ِّيف م ْس ِّج ِّد م َّكة وامل ِّدين ِّة)  ،60/2برقم.)1189( :
ض ِّل َّ
البخاري ،ابب( :ف ْ
()17فتاوى اللجنة الدائمة – اجملوعة األوىل .431/1
()18فت الباري البن حجر .66/3
( )19ينظر :فت الباري 66/3عمدة القاري 253/7قوت املغتذي 155/1شرح الزرقاين على املوطأ ،396/1حاشية
السندي على سنن ابن ماجه .430/1
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 -4عدم مراعاة املتغريات املصاحبة للنصوص:فقد يصاحب الفتوى مناط متعلق هبا وهذا املوجب

يتغري ألن األحكام املعللة تتغري إذا اختلفت العلة أو زالت ،وكذلك األحكام املبتبة على العوائد

()20
بتغري الزمان)
تغري الفتوى ّ
واألعراف ...أما األحكام الثابتة فال تغري فيها  ،عمال قاعدة( :ال ينكر ّ
( ،)21واملقصود هبا األحكام املستندة على العرف والعادة واملصلحة؛ ألنه بتغري األزمان تتغري احتياجات

الناس ،وبناء على هذا التغري يتبدل أيضاَ العرف والعادة وبتغري العرف والعادة تتغري األحكام وواهلا
الظنيات اليت ارتبط مناط احلكم فيها ابلزمان واملكان ...مبا حيقق مقاصد الشريعة واملصا املبتبة على
ذلك املناط(.)22
إإ
إ
إ
َح َاأا ير ،يَ ْسأتَ إطيب ِبإإ َّأن،
ب َم َعأه بإََالَثَأة أ ْ
َحدك ْم إىل الْغَائط فَألْيَ ِْ َه ْ
بأَ
 النص :قال َ " :ذا َذ َه َ
فَإنأَّ َها ُتْ إزي َع ْنه" (.)23
 أثأأر ذلأأك :يوجللد يف بعللض الللبالد يف آسلليا اإلسللالمية ،مللن يسللتعمل احلجللر يف االسللتنجاء مللع
وجللود امليللاه وكافللة مسللتلزمات التنظيللف فيضللعون يف دورات امليللاه عنللدهم أحجللارا صللغرية مكدسللة

يف جوانبهللا ،ليسللتجمروا هبللا إحيللاءَ للسللنة( ،)24فهللل األمللر ابسللتعمال االحجللار للوجللوب حللِ ال
يُبللدل عنلله؟ مللع وجللود داللللة كبللرية وقرينللة واضللحة أن املقصللود هللو التطيللب والنظافللة ال غللري وللليس
االمر معين ابألحجار " :فِّإنلَّها ُْجت ِّزي عْنهُ" .
ار مق ِّ
 -2عدم مراعاة املقاصد :فيقود إىل الزلل ،فأ ْكثلر ما ت ُكو ُن الزلة ِّعْند الغ ْفل ِّة ع ِّن ْاعتِّب ِّ
اص ِّد
ُ
الش ِّ
َّارِّع()25؛ ألن اجلمود على املنقول من غري النظر يف معانيه ومقاصده وداللته يوجب اخللل يف فهم

النصوص وتضييع معانيه ،ف لو اتبعت ظواهرها دون معانيها املفهومة منها يف كل موضع لعاد اإلسالم
كفرا ،والدين لعبا( ،)26حِ وجل منه بعض املستشرقَّي يف الطعن ابلدين ،لذا جاء التحذير منه عظيما،
()20
تغري الفتوى يف عصر .24 :
املوافقات 491/2الرسالة 560 :إغاثة اللهفان  330/1موجبات ّ
( )21ينظر :درر احلكام يف شرح ولة األحكام .47/1
()22ينظر :الفروق للقرايف  288/3وموعة رسائل ابن عابدين  47/1درر احلكام يف شرح ولة األحكام .47/1
()23رواه أبو داود كتاب الطهارة ابب االستنجاء ابحلجارة  41 / 1برقم (.)40
()24ينظر :كيف نتعامل مع السنة النبوية.143 :

()25املوافقات .135/5
( )26ينظر :مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور129 :املدخل إىل دراسة املذاهب  ،ص.32
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()27

وهي ال تعين رفض النصوص أو ترك التمسك هبا أو الدعوة إىل جواز االجتهاد يف حماهلا قطعا ال

،

وا ا الواجب فهمها وادراك املعاين منها.
 النص :قال  " :ما ِّمن ص ِّ
ب ذه ٍ
اح ِّ
ب وال فِّض ٍَّة ال يلُؤِّّدي ِّمْنلها حقًّا إِّالَّ إِّذا كان يل ْوُم الْ ِّقيام ِّة
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ت لهُ صفائِّ ُ ِّم ْن ٍر فأُ ْ ي علْيلها ِّيف ِّر جهنَّم ،فليُكْوى هبا جْنلبُهُ وجبِّينُهُ وظ ْه ُرهُ. . .
ص ّفح ْ
ُ
()28
ِّ
احلديث" .
ْ
 أثر ذلك :أفِ عبد هللا اهلرري احلبشي(،)29أبن النقود الورقية ليست نقودا شرعية ،فال جتب فيها

الزكاة ،وال مانع من الراب فيها ،متمسكا ابلذهب والفضة فقط ،فقال " :إنّه ال راب يف الفلوس،
أي :إذا بيع الفلس ابلفلس فهو حالل ،بل جيوز بيع فلس أبلف فلس) ( ،)30ألنه تقيَّد بلفظ
احلديث املذكور وتوهم يف هذا األمر ألنه ي يلحق األوراق املالية ابلذهب والفضة ،وانه ي يعتد
ابلقياس؛ فإن عدم االعتداد ابلقياس مذهب شاذ وضعيف وخمالف ملا عليه اجلمهور وإن
الذهب والفضة اعتربمها الشارع ماال معدا للنماء من جهة أاما أمثان لئشياء وقيم هلا ،فالثمينة
مراعاة مع املالية أيضا ( ،)31فعلى قوله سيحرم الفقراء من أموال الزكاة ويزدادوا فقرا لو تعامل
الناس ابلراب يف األوراق النقدية ،فقد تقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته ،أتخذ أحكام النقدين

من الذهب والفضة يف يع االلتزامات(.)32

 – 3عدم مراعاة املعاين املسوقة :ومن ذلك تغيري املقاصد( :)33فالواجب إعمال املعاين اليت رتّب

( )27ينظر :الفقه اإلسالمي بَّي األصالة والتجديد 91 :مستقبل األصوليّة اإلسالميّة 28 :مناهج الفتيا يف النوازل
الفقهية املعاصرة.40 :
( )28أخرجه مسلم  680 / 2من حديث أيب هريرة.
()29عبد هللا بن حممد الشي العبدري  ،اهلرري نسبة إىل مدينة هرر ابحلبشة ،وإليه تنسب اعة األحباش اليت ظهرت
حديثاَ بعد احلروب األهلية يف لبنان عندهم شذوذ وضالل .املوسوعة امليسرة يف األدان واملذاهب واألحزاب
املعاصرة .427/1
( )30ينظر :الفتاوى الشاذة ،59 :تكوين امللكة الفقهيّة 107 :بغية الطالب ملعرفة العلم الديين الواجب.314 :
( )31ينظر :فقه الزكاة .273/1
()32ينظر :موسوعة القضاا الفقهية املعاصرة.424 :
(ِّ )33
املقاصد ع مقصد هي :األهداف والغاية والفحوى .ينظر :لسان العرب 353/3معجم اللغة العربية املعاصرة
.1820/3
____________________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة  -جامعة المرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

الموافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________

الشارع عليها حكمه؛ لتقرير مصلحة العباد يف الدارين ( ،)34ألنه أحد مرتكزات االجتهاد ( ،)35وإن
األمة متفقة على مراعاهتا( ،)36وهي منضبطة وحمدودة بشروط وليس جعلها مطلقة( ،)37فال يلجأ
إليها إال يف النوازل اليت ليس هلا حكم شرعي مستنبط من دليل مع مراعاة األدلة اجلزئية وعدم
تعارضها مع نص أو مقصد آخر مسا ٍو له أو أعلى منه(.)38
ود َّإ
وميَّل ِّلة الَّل ِّليت سللرقت " :أَتَ ْش أ َفع إيف حأ يأد إمأأن حأأد إ
 الأأنص :قللال ِّ ألسللامة ِّيف ش لأْ ِّن الْمخز ِّ
اَّلل؟ .
ْ
ْ
َ
ُْ
()39
....وأ َْْي َّإ
َن فَ إ
اَّلل لَ ْو أ َّ
ت لََقطَ ْعت يَ َد َها" .
ت ُمَ َّم يد َس َرقَ ْ
اط َمةَ بإْن َ
َ
 أثر ذلك :ذهب الشيخ عبد هللا العاليلي( )40إىل القول ابستبدال احلدود الشرعية بعقوابت
جديدة تتواءم مع روح الشريعة ومتطلبات العصر ،ألن العقوابت املقررة يف الشرع ،إ ا هي للردع

عن ارتكاب اجلرمية ،فكل ما َّأدى ذلك يكون مبثابتها( ،)41متدرعا بتبديل احلدود واستبداهلا
أبشياء أخرى تنوب عنها وهذا ما يفيت به العصرانيون ومن أتثر ابحلداثة والعوملة وأنبهر بزيف
احلضارة يف رفضهم إلقامة احلدود الشرعية حبجج واهية كالشفقة على اجملرمَّي ،وأن قطع اليد أو
الرجم ما هي إال قسوة ووحشية ال تناسب العصر احلاضر واستبدال احلدود ،فالزاين والزانية  -يف
معروفَّي ابلز  ،وكان من عادهتما وخلقهما؛ فهما
عرفهم  -ال يقام عليهما احلد إال أن يكو
ْ

()34
لعالل الفاسي ،3:نظرية املقاصد عند اإلمام الشاط للريسوين ،7:املقاصد العامة للشريعة
ينظر :مقاصد الشريعة ّ
اإلسالمية ص ،79الشاط ومقاصد الشريعة للدكتور ادي العبيدي ص ،119مقاصد الشريعة عند ابن تيمية
ص.47
()35ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 274/4املوافقات 41/5اإلهباج يف شرح املنهاج .8/1
()36املسالك يف شرح موطأ مالك .44/6
.
()37
لعالل الفاسي41:
ينظر :املنخول57 :االجتهاد املقاصدي 139/1مقاصد الشريعة ّ
()38ينظر :نظرية املقاصد عند اإلمام الشاط 343 :مقاصد الشريعة اإلسالمية.172:
()39أخرجه البخاري كتاب احلدود ابب إقامة احلدود على الشريف والوضيع  160 /8برقم .6787
()40عبد هللا بن عثمان العاليلي ،مفيت جبل لبنان سابقاَ ،ولد سنة 1914م بلبنان ،وفيه تلقى تعليمه األويل ،مث انتقل
سنة 1924م إىل مصر والتحق ابألزهر ،وتتلمذ فيه ،مث عاد إىل لبنان عام 1940م ،له اهتمام كبري ابللغة
واألدب ،ينظر :الشيخ عبد هللا العاليلي والتجديد يف الفكر املعاصر ص .21
()41ينظر :أين اخلطأ -تصحي مفاهيم ونظرة جتديد.71:
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()42

بذلك يستحقان اجللد وغريها من الفلسفات الواهية

 ،وهذه الفتوى واضحة الشذوذ من

خمالفتها للنصوص وإمهال األدلة وتعارضها مع النصوص واملقاصد األخرى:.

 – 4اجتزاء النص :ألن اجتزاء النص يسمى التعضية( )43وهي مذمومة ،قلال تعلاىل :الَّ إ
ين َج َعلأوا
أِ
َ
الْقأأرَ َن إع إ
يأ َ  ،)44(وقللد يقطللع موانللع احلكللم الشللرعي عللن مقتضللياته ،ف لإذا اجتمللع املللانع واملقتضللي قللدم
ْ
()45
امل للانع عل للى املقتض للي وب للذلك يك للون خل للال يف الفت للوى  ،ألا للا تُل لؤدي إىل الض للالل يف الفه للم والزل للل يف
االجتهللاد؛ لعللدم اسللتيفاء األدلللة ،فرمبللا حيكللم ابلعمللوم قبللل االطللالع علللى املخصللص ،ورمبللا حيكللم بللدليل
وهنللاك دليللل آخللر يعارضلله ( ،) 46مللثالَ مللن أخللذ بِّللن ٍ ِّ
ضللا عل ْلن ُكلِّّيِّّل ِّله؛ فلقل ْد أ ْخطللأ ،وكمللا أ َّن مل ْلن
ص ُج ْزئل ٍّلي ُم ْع ِّر َ
ّ
ْ
()47
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ضللا عل ْلن ُجزئيِّّلله وهكللذا ،وال
ضللا عل ْلن كلّيِّّلله؛ فل ُهللو خمُْطل علئ ،كللذلك مل ْلن أخللذ ِّابل ُكلّل ِّّلي ُم ْع ِّر َ
أخللذ ِّابجلُْزئل ِّّلي ُم ْع ِّر َ
يص أيضا اجتزاء النوازل املركبة ،ألن الصحي إعطاء كل زلة حكمها اخلاص هبا عللى حلدة دون اعتبلار
القدر احلاصل من البكيب واإل ال(.)48

لت:
 الأأنص :روي عللن عائشللة  -رضللي هللا عنهللا – أن سل ْلهلة بِّْنللت ُسللهْي ٍل جللاءت إىل النَّلِّ ِّّ فلقالل ْ
ا رسول هللاِّ ،إِِّّّين أرى ِّيف وج ِّه أِّيب حذيلفلة ِّملن ُدخ ِّ
لول س ٍِّلاي وُهلو حلِّي ُفلهُ ،فلقلال النَّلِّ ( أ ْر ِّضلعِّ ِّيه)،
ُ ْ ْ ُ
ْ
ُ
ِّ ()49
ِّ
ِّ
ت أنَّهُ ر ُج عل كبريع) .
ت :وكْيف أ ُْر ِّضعُهُ؟ وُهو ر ُج عل كبِّريع ،فلتلب َّسم ر ُس ُ
قال ْ
ول هللا وقال( :ق ْد عل ْم ُ
 أثر ذلك :افلِ اللدكتور علزت عطيلة( )50إبابحلة إرضلاع امللرأة زميلهلا يف العملل إذا كلا جيلسلان يف
حجللرة واحللدة ،يُغلللق عليهمللا ابهبللا ،فتلقملله ثللديها يف تللس رضللعات مشللبعات( ،)51هللذه الفتللوى
ليسللت صللحيحة ألنله اجتللزأ األدلللة ،فكللان األوىل أن جيمللع األحاديللث يف البللاب مث يصللدر احلكللم

()42ينظر :موقف العصرانيَّي من الفقه وأصوله حملمد حامد الناصر ص ، )112( :االجتاهات املنحرفة يف تفسري القرآن
الكرمي.94:
ليت الشلاة
( )43التعضية :تفريق ما من شأنه أن جيمع يف حدود املوضلوع الواحلدوُهي ملأْ ُخوذة ملن األ ْعضلاء ،يقلال :ع َّ
ض ُ
تلع ِّ
جزأهتا أعضاء .ينظر :غريب احلديث للقاسم بن سالم  ،7/2مقاييس اللغة .347/4
ضيةَ ،إذا َّ
ْ
( )44سورة احلجر آية . 91 :
()45ينظر :األشباه والنظائر للسيوطي ،115:القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة .244/1
()46ينظر :املستصفى256 :بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب .412/2
()47املوافقات .174/3
()48ينظر :فقه النوازل .69/1
()49مسلم ،كتاب الرضاع ،ابب( :رضاعة الكبري)  ،1076/2برقم.)1453( :
( )50أستاذ ورئيس قسم احلديث يف كليّة أصول الدين جبامعة األزهر.
( )51صرح بذلك يف مقابلة تلفزيونية له مع قناة احملور الفضائية.
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يف ضللوئها فهللذا احلللديث رخصللة الم لرأة أيب حذيفللة يف إرضللاع سللاي مللوىل أيب حذيفللة الللذي كللان
لت
ولدا هلم يف التبين إىل أن أبطل حكم التبلين ،ويشلهد لله ملا روي أن أ َُّم سللمة ،زْوج النَّلِّ ّ كان ْ
الرضلاع ِّة ،وقُللن لِّعائِّشلة :وهللاِّ ملا
تل ُق ُ
ول " :أَب سائُِّر أ ْزو ِّاج النَِّّ ِّّ  أ ْن يُ ْد ِّخلن علْي ِّه َّن أح َلدا بِّتِّللك َّ
اخ ٍل عليلن للا أحل ل عد ِّهب ل ِّلذهِّ
اصل لةَ ،فم للا ه للو بِّ للد ِّ
نل للرى ه للذا إِّال ُر ْخصل لةَ أ ْرخص للها ر ُس ل ُ
لول هللاِّ لِّس ل ٍِّلاي خ َّ
ُ
ْ
( )
الرضلاعةُ ِّملن املجاع ِّلة " ( )53وقلال
الرضاع ِّة ،وال رائِّينا "  ، 52فمنها " :انْظُْرن م ْن إِّ ْخوانُ ُك َّن ،فِّإَّ ا َّ
َّ
ِّ ِّ ()54
 " :ال ُحيل ِّّلرُم ِّمللن ِّّ
الرضللاع ِّة إِّالَّ مللا فلتللق األ ْمعللاء ِّيف الثَّل ْد ِّي ،وكللان قلْبللل الفطللام "  ،وبلله عمللل
( )
صلةع بِّل ِّله وبِّسلهل ِّة بِّْنل ِّ
لت
الصلحابة ، 55 إذن فهلذه واقعلة ال عمللوم فيهلا ،فهللو خلاص فالر ْخصللة خمُْت َّ
ْ
الرضللاعةُ ِّمللن املجاعل ِّلة نل ْفللي لِّثلبل ِّ
الرضللاع ِّة ِّيف وقْل ٍ
لت ال يلقل ُلع بِّل ِّله
لوت ُح ْكل ِّلم َّ
ُسللهْي ٍل؛ ،وقل ْولُللهُ  إَّ للا َّ
ع ُُ
ْ
وم ل ِّله ،فلي ِّج للب أ ْن ُحيم للل عل للى عم ِّ
ِّاال ْغتِّ للذاء عل للى عم ِّ
وم ل ِّله إال م للا ُخ ل َّ ِّ ِّ ِّ ِّ ٍِّ
ُ ْ
لص مْن للهُ حب للديث س للاي ،وا ََّّللُ
ُُ
ُُ
ُ
أ ْعلل ُلم( ،)56فمثللل هللذه ال يقللاس عليهللا لِّمللا يبتللب عليهللا مفاسللد مللن كشللف امل لرأة صللدرها لرجللل
أجن مع التقامه صدرها يف اخللوة اليت تفضي إىل الفاحشة والعياذ ابهلل(.)57
 - 5عأدم اإلحاطأة ابملوضأأوع :ألن علدم فهلم الواقلع فهمللا صلحيحا يبتلب عليلله خطلأ يف التكييلف ،فللال
لاس وأ ُُم ِّ
بد أن ي ُكون ح ِّذ َرا ف ِّطنَلا ف ِّق َيهلا ِّأب ْحلو ِّال النَّ ِّ
َّ
الش ْلرِّع ،وإِّ ْن يْ ي ُك ْلن كلذلِّك زاغ
لورِّه ْم ،يلُلو ِّازُرهُ فِّ ْق ُهلهُ ِّيف َّ
وأزاغ( ،)58وألاللا جتعللل احلكللم قصللا فللإن تنزيللل األحكللام الشللرعية علللى الوقللائع يعتمللد علللى تصللرفات
إل طة احلكم هبا وهذه ال تتم إال بعلد حصلول العللم هبلا مبلا يشلمل يلع جوانبهلا وخمتللف أحواهللا ،فلال
يللتمكن املفلليت وال احلللاكم مللن الفتللوى واحلكللم ابحلللق إال بنللوعَّي مللن الفهللم :أحللدمها :فهللم الواقللع والفقلله
فيلله ،...والثللاين :فهللم الواجللب يف الواقللع ،وهللو فهللم حكللم هللا الللذي حكللم بلله يف كتابلله أو علللى لسللان
()52مسلم ،كتاب الرضاع ،ابب( :رضاعة الكبري)  ،1078/2برقم.)1454( :
()53البخاري ،ابب( :من قال :ال رضاع بعد حولَّي)  ،10/7برقم.)5102( :
( )54البمذي يف سننه ،ابب( :ما جاء ما ذكر أن الرضاعة ال حترم يف الصغر دون احلولَّي)  ،458/3برقم،)1152( :
وقال :حديث حسن صحي  ،والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب الن  وغريهم أن الرضاعة
ال حترم إال ما كان دون احلولَّي وما كان بعد احلولَّي الكاملَّي فإنه ال حيرم شيئا.
()55السنن الكربى ،البيهقي ،ابب( :رضاع الكبري)  760/7برقم.)15659( :
()56املنتقى شرح املوطإ .154/4
( )57الفتاوى الشاذة معايريها وتطبيقاهتا وأسباهبا وكيف نعاجلها ونتوقاها؟ ص.55
( )58ينظر :إعالم املوقعَّي عن رب العاملَّي 176/4الفتوى بَّي االنضباط والتسيب.72:
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رس لوله يف هللذا الواقللع ،مث يطبللق أحللدمها علللى اآلخللر ،فمللن بللذل جهللده واسللتفرغ وسللعه يف ذلللك ي
يع للدم أج لرين أو أج ل َلرا ( ،)59فيحت للاج إىل استفص للال الس للائل وم للن ل لله عالق للة ابلنازل للة و للع املعلوم للات
املتعلقللة هباوالتثبللت يف إبللداء احلكللم ،وعللدم االسللتعجال وحتليللل القضللية املركبللة إىل عناصللرها األساسللية

( )60ويكفيله تصللور النازللة مللن الوجلله اللذي ينللاط بله احلكللم عليلله ومعرفلة العللادات واألعلراف اللليت خللذ
هبا الناس يف واقع تلك القضية واالتصال أبهل االختصاص ومتابعة تطوراهتا وانقالهبلا؛ فرمبلا يطلرأ عليهلا
مللن التغ لريات ت لؤدي إىل انقللالب حقيقتهللا ( ،)61فلكللل أهللل بلللد اصللطالح يف اللفللظ ،ألن العجلللة يف
الفتوى نوع من اجلهل واخلرق( ،)62حِ ال يقوده ذلك اجلهل إىل التأويل الفاسد للنصوص.
 النص :قال رسول هللا " :كل قرض جر منفعة فهو راب" (.)63

 أثر ذلك :افِ الشيخ حممود شلتوت – ر ه هللا – جبواز أرابح صندوق التوفري؛ ألن املال
املودع ي يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفري ،وي يقبضه الصندوق منه ،وإ ا تقدم صاحبه

إىل مصلحة الربيد من تلقاء نفسه طائعا خمتارا ملتمسا قبول املصلحة إاه ،وهو يعرف أن
املصلحة تستغل األموال املودعة لديها يف مواد جتارية ،ويندر فيها – إن ي ينعدم – الكساد أو
اخلسران ،فهو يزعم هبذا اإليداع :أن فيه حفظ املال من الضياع والتعويد على التوفري ،وفيه
أيضا :إمداد املصلحة بزادة رأس ماهلا؛ ليتسع نطاق معامالهتا ،وتكثر أرابحها؛ فينتفع العمال
شك أن هذين األمرين غرضان شريفان...
واملوظفون ،وتنتفع احلكومة بفاضل األرابح .وال ّ
يستحق صاحبها التشجيع ،فإذا ما عينت املصلحة هلذا التشجيع قدرا من أرابحها منسواب إىل
شك معاملة ذات نفع
املال املودع أي نسبة تريد ،وتقدمت به إىل صاحب املال كانت دون ّ
تعاوين عام ...ومن هنا يتبَّي أن الرب املذكور ليس فائدة لل َّدين حِ يكون راب ،وال منفعة جرها
قرض حِ يكون حراما على فرض صحة النهي عنه ،وإ ا هو تشجيع على التوفري والتعاون
اللذين يستحبهما الشرع( ،)64فإن آفة هذه الفتاوى عدم التصوير الدقيق للواقعة عند املفيت ممن
( )59ينظر :إعالم املوقعَّي 69/1خالفة اإلنسان بَّي الوحي والعقل.121 ،120:
( )60ينظر :الفتاوى الشاذة ،61:دراسة تطبيقيّة شرعيّة للتعامل مع النوازل واملستجدات.6:
()61ينظر :التكييف الفقهي للوقائع واملستجدات،70:املعامالت املالية املعاصرة د.حممد عثمان شبري ص .45وضوابط
للدراسات الفقهية سلمان العودة.92:
()62ينظر :الفتاوى اهلندية 310/3وموعة رسائل ابن عابدين 47/1إعالم املوقعَّي .128/2
()63مسند احلارث ( ،)437( )500/1واسناده ضعيف ،وص موقوفا .نصب الراية .60 /4
()64ينظر :الفتاوى – دراسة ملشكالت املسلم املعاصر يف حياته اليومية العامة لشلتوت.352 ،351:
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يعرضها عليه من الفنيَّي ،فيفيت حبسب ما تصوره ،ويف النهاية فقد تراجع الشيخ شلتوت عن
هذه الفتوى(.)65

 - 6عللدم مراعأأاة م أ ل الفعأأل( :)66ألن اجملتهللد ال حيكللم علللى فعللل مللن األفعللال الصللادرة عللن املكلفللَّي

ابإلقلدام أو ابإلحجلام إال بعلد نظلره إىل ملا يلؤول إليله ذللك الفعلل ( ،)67فاجلهلل بله يُلودي إىل منلع الفعلل
املش للروع يف احل للال مل للا يبت للب علي لله يف االس للتقبال م للن آ ر واقع للة أو متوقع للة ( ،)68ألن النَّظ للر ِّيف م ل ِّ
الت
ود شرعا كان ِّ
ِّ
ال ُموافِّقةَ أ ْو ُخمالِّفلةَ( ،)69فالفقيله ملن نظلر ِّيف األسلباب والنتلائج
ت األفْلع ُ
ص ع َْ
األفْلعال ُم ْعتلبلعر م ْق ُ
وأتمللل املقاصللد (،)70فمللن القصللور املنهجللي أن حيصللر دور اجملتهللد يف تقريللر املللدرك الشللرعي بصللورية آليللة
غري متبصرة مب الته يف الواقع ومثاره يف التطبيق؛ ألن األحكام املسلتمدة ملن أدلتهلا التفصليلية تضلبط احللق
أو املصلحة جتريدا فكم من أبواب للشر انفتحت بسبب فتلاوى ي يعتلرب فيهلا ملا تلؤول إليله بعلض الوقلائع

واملستجدات من مفاسد وأضرار(.)71
إ
إ
استأ ْن إف ْر ُْت فَانْإفروا" (.)72
 النص :قال  " :نَ ه ْا َرَة بَأ ْع َد ال َف ْت إحَ ،ولَك ْن إج َها ٌد َونإيَّةٌَ ،وإذَا ْ
 أثر ذلك :افِ الشيخ األلباين(ر ه هللا) ،بوجوب اهلجرة من أرض الضفة الغربية( ،)73لقد ترك
الشيخ النظر إىل ما يتمكن منه العدو الصهيوين بسببها ،والصحي عدم اصدار احلكم مبجرد
النظر يف األدلة؛ اال بعد النظر يف م الهتا؛ فقد يكون األمر ظاهره الفساد ،وعاقبته وم له غري
ذلك ،وقد يكون األمر ظاهره الصالح وعاقبته سوء( ،)74وهلذا كان لزاما على من يتصدر إطالق

()65ينظر :فوائد البنوك هي الراب احملرم.84:الفتوى – نشأهتا وتطورها .أصوهلا وتطبيقاهتا .ص748
()66مرجع الشيء  .لسان العرب .32/11
()67املوافقات .177/5
()68ينظر :اعتبار م الت األفعال ورعاية نتائج التصرفات19:االجتهاد بتحقيق املناط376:نظرية امل الت وآثرها يف
مستجدات فقهية معاصرة.37:
()69املوافقات .177/5
( )70تلبيس إبليس.199 :
( )71التيسري الفقهي – مشروعيته وضوابطه وعوائده118 :مناهج الفتيا يف النوازل الفقهية املعاصرة.88:
( )72اخرجه البخاري كتاب اجلهاد ابب فضل اجلهاد والسري 15 /4برقم .2783
()73فتاوى الشيخ األلباين ومقارنتها بفتاوى العلماء.18:
( )74ينظر :احمللى29/9اإلحكام يف أصول األحكام .190/6
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األحكام يف النوازل واملستجدات أن يكون على علم ودراية ملقاصد املكلفَّي وم الت أفعاهلم
نظراَ لتعقيد القضاا املعاصرة ودقة مسالكها(.)75

 -7تغليب الواقع على النص :فقد خيضع بعض املفتَّي للضغوطات وتربير الواقع وأن الفتوى تتغري بتغري
الزمان واملكان ،وأن الباث الفقهي ي يعد صاحلا لظروف العصر ومتطلباته إىل درجة وصلوا فيها
إىل اعتبار الواقع حكما على النصوص ال خاضعا هلا ،ولو كان واقعا فاسدا دخيال على حياة
وز (.)76
املسلمَّي ومناقضا ملبادئ الدين وأسسه وهذا ال جيُ ُ
استَ ْش َرفَأ َها َّ
الش ْيطَان" (.)77
 النص :قال  " :املَْرأَة َع ْوَرةٌ ،فَإ َذا َخ َر َج ْ
ت ْ
 أثأأر ذلأأك :افللِ الشلليخ ابللن ابز -ر لله هللا -حبرمللة قيللادة امل لرأة للسلليارة بسللبب أن ذلللك ي للدعو

للفحل ل وخمالط للة الرج للال فتك للون فتن للة هل للا ولغريه للا( ،)78فل لاألوىل أن جيع للل خل للروج املل لرأة وللقي للادة
ضلوابط  ،قبلل أن يفلليت ابحلرملة؛ ألن امللرأة كانللت تركلب اللدواب علللى م ّلر العصلور ،وي يعللارض يف
ذلك أحلد ،وقلد دعلت احلاجلة اليله أكثلر ،فلعلله بل فتلواه عللى أعلراف وتقاليلد بللده وضليق عللى
الن للاس مص للاحلهم فالب ل َّلد م للن التيس للري عل للى الن للاس يف أم للر دي للنهم الق للائم عل للى االجته للاد العلم للي
املنضل للبط بقواعل للد سل للليمة واسل للتنباط صل للحي ؛ ألن التيسل للري مقصل للد شل للرعي دلل للت عليل لله اآلات

واألحاديللث فللالف تربيللر الواقللع ،فإنلله أتويللل لنصللوص الشلريعة أتويللال يللتالءم مللع أهلواء العامللة أو
السلللطان أو القللائمَّي علللى احلضللارة الغربيللة ،وهللذا مللا خيللدش امللكللة الفقهيللة عنللد الفقيله ،واألمثلللة
عل للى ذل للك كث للرية( ،)79ألن الو ِّاج للب ش ل ْليءع والواقِّ للع ش ل ْليءع آخ للر ،والف ِّقي للهُ ِّم ل ْلن يالئ للم بل ل ْلَّي الواقِّ ل ِّلع
استِّطاعتِّ ِّه ،ال م ْن يلقى العداوة بل َّْي الو ِّاج ِّ
ب ويلُنل ِّّف ُذ الو ِّاجب ِّحبس ِّ
والو ِّاج ِّ
ب والواقِّ ِّع(.)80
ب ْ

( )75ينظر :معاجلة القضاا املعاصرة ،61:أمهية املقاصد الشرعية يف االجتهاد ،44:الثبات والشمول.259:
()76ينظر :تبصرة احلكام 72/1حنو ضوابط منهجية ومعرفية لفهم النص الشرعي74:تتبع الرخص 52 ،االجتهاد بَّي
مسوغات االنقطاع وضوابط االستمرار75:
()77
ِّ
يب.
سنن البمذي  ،468 /3برقم  1173وقال :هذا ح ِّد ع
يث حس عن صحي ع غ ِّر ع
( )78ينظر :وموع فتاوى ابن ابز .351/3
( )79ينظر :تكوين امللكة الفقهية.111:
()80إعالم املوقعَّي عن رب العاملَّي .169/4
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املبحث الَاين :التعسف يف استعمال مساقات النصوص وأثره يف فهم السنة النبوية

 – 1توسيع معاين اللفظ :واخراجهلا علن مقتضلاها مثلل معل (الضلرورة)( :)81يعتملد بعلض املفتلَّي عللى
توسيع الضرورة أكثر مما ينبغي ،عندما تطرأ على اإلنسان حالة من اخلطر أو املشقة الشلديدة حبيلث خيلاف
حلدوث ضلرر أو أذى ابللنفس أو ابلعضللو أو ابلعلرض أو ابلعقلل أو ابمللال وتوابعهللا ويتعلَّي أو يبلاح عندئللذ
ارتكاب احلرام أو ترك الواجب أو أتخريه عن وقته دفعلاَ للضلرر عنله يف غاللب ظنله ضلمن قيلود الشلرع(،)82
فيلجللأ إىل العللذر الشللرعي الللذي يبللاح مللن أجللله ارتكللاب احملظللور( ،)83فللال بل َّلد هلللا ضلوابط وللعمللل هبللا وأن

تكللون قائمللة وملجئللة ابلفعللل يقينللا أو غالبللا ،ال متوقعللا أو متومهللا خيشللى معهللا فلوات املصللا الضللرورية وأن
تتعلذر الوسلائل املباحلة إلزاللة هللذه الضلرورة وأن ال يبتلب عللى العملل هبللا ضلرورة مسلاوية هللا أو أكلرب منهللا
وقلد انللدرج حتتهلا كثللري ملن القواعللد( ،)84مثلل( :الضللرورات تبللي احملظلورات) مللا جلاز لعللذر بطلل بزواللله ،مللا
أبللي للضللرورة يقللدر بقللدرها( ،)85ف لال ينبغللي ملسلللم أن يوقللع الضللرر علللى نفسلله أو علللى غللريه ،فللإن عللدم
مراعاة الضرورة وجتنب حاالهتا ضلرر ابللنفس حلِ أصلبحت مركبلا ألصلحاب اهللوى واختلطلت عللى النلاس
فلللم مييللزوا املهلكللة مللن املصلللحة والكماليللات مللن الضللرورات ( ،)86ورَّمبللا اسللتجاز هللذا بلعضللهم ِّيف مللو ِّ
اطن
ُ ْ
ْ ُ ُْ ُ
ِّ ِّ
ات تُبِّلي املحظُلور ِّ
الضلرور ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ات؛ فليأْ ُخل ُذ ِّعْنلد ذلِّلك ِّمبلا يلُوافِّ ُلق
ُ ْ
يدَّعي فيها الض َُّرورة وإجلاء احلاجة ،بناءَ عللى أ َّن َّ ُ
الغرض(.)87

()81
الضُرورةُ  :االحتياج إىل الشيء ،والنازل مما ال مدفع له .ينظر :التعريفات138 :لسان العرب .483/4
ّ
()82ينظر :أحكام القرآن للجصاص  ،159/1املنثور يف القواعد الفقهية  ،319/2نظرية الضرورة الشرعية
للزحيلي.67 ،66:
()83ينظر :نظرية الضرورة الشرعية68 ،67:الضرورة وأثرها يف العمليات الطبية احلديثة36:قاعدة املشقة جتلب التيسري
دراسة نظرية أتصيلية تطبيقية.30:
()84ينظر :نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ،68:أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى فيما حيل وحيرم من املهن خارج دار
اإلسالم.13:
()85ينظر :شرح القواعد الفقهية للزرقا،187 :وموعة الفوائد البهية ،60:الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه،239 :
القواعد الفقهية وتطبيقاهتا .281/1
( )86ينظر :التيسري الفقهي مشروعيته وضوابطه وعوائده146:نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي8:قاعدة املشقة جتلب
التيسري.488:
()87املوافقات .99/5
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()88
ضرر ونَ إ
ضر َار " .
 النص :قال  " :نَ َ َ َ

َ

َ
 أثر ذلك :افِ الشيخ عبد العزيز ابن ابز -ر ه هللا -جبواز االستعانة ابجليوش الكافرة على
العراق يف حرب اخلليج األوىل عمال بقاعدة الضرورات ( ،)89فهذه الفتوى خمالفة للقواعد

والضوابط املتعلقة ابلضرورة اليت استند إليها ألنه ال يسوغ ارتكاب احملظور للمضطر حِ تتعذر
رد النظام فعال؟ حِ يصار إىل
الوسائل املباحة إلزالة هذه الضرورة؛ فهل عجزت اجليوش عن ّ
االستعانة بغريهم ،واألمر الثاين أن ال يبتب على العمل ابلضرورة ضرورة مساوية أو أكرب من
الضرورة احلاصلة ،وهذا ما وقع فعال ،فبناء على تدويل هذه القضية ،احتل العراق وضاعت
ضر الشيخ لو أن الكويت
هويته ،وأصبحت دول اخلليج يعا حتت الوصاية األمريكية ،فما َّ
خضعت لسلطة النظام ،أليس هو أفضل من خضوع املنطقة يعا ألمريكا؟ وتساؤالت كثرية
وكثرية يطول ذكرها.
 -2التعصب يف تطبيق النص :قد يتمسك بعض املتصلدرين للفتلوى ابلنصلوص الفقهيلة درجلة متسلكهم

ابلنص للوص القرآني للة نفسللها وه للذا م للا س للبب ض لليقا علللى األم للة وأوقعه للا يف احل للرج( ،)90واألمثل للة كث للرية يف
التمسك ابملذهب وإن كان مرجوحا( ،)91وكل ذلك يؤدي إىل اجلهل ابلشريعة ،وأول ملن يتلربأ منله إملام
مذهبه ،وكان الواجب عليله لل كلالم إمامله عللى أنله ي يظفلر بلذلك احللديث أو ي يصل عنلده فلأبوا أن
()92
ِّ
لب الَّ ِّلذي جعلل
يكون اخلالف ر ة وأصبحت آراء امللذاهب األخلرى يف نظلرهم خاطئلة  ،فلِّإن املُتلع ّ
ص ُ
الصلحاب ِّة ي ِّزنلُهلا بِّ ِّله فملا وافلق قللول مْتلب ِّ
وع ِّه معِّيارا على ِّ
قلول مْتلب ِّ
الكت ِّ
وع ِّله ِّمْنلهلا قبِّللهُ وملا
لاب والسلن َِّّة وأقْللو ِّال َّ
ْ ُ
ْ ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الصللو ِّ
ِّ
اب فالتعصللب لواحللد معللَّي مللن األئ َّمللة
ب مْنللهُ إىل األ ْجل ِّلر و َّ
خالفللهُ رَّدهُ ،فلهللذا إىل الل َّلذ ّم والعقللاب أقْ للر ُ
وصللف مل ْذموم وهللو مللن أفعللال اجل ِّ
اهلِّيَّللة ( ،)93فمللن اسللتبانت لللهُ سللنة ر ُسللول هللا ال حيللل لللهُ أن يللدعها
ُ ُ

( )88رواه ابن ماجه ابب من ب يف حقه ما يضر  784 /2برقم  ،2340قال الشيخ شعيب :حديث حسن وله
شواهد ومتابعات.ينظر:مسندأ د.55 /5
( )89يف بيان له بعنوان :موقف الشريعة اإلسالمية من الغزو العراقي للكويت ،نشر يف جريدة البالد بتاريخ
1411/1/29هل .ينظر :وموع فتاوى ابن ابز .79/6
()90ينظر :أصول الفقه اإلسالمي يف نسيجه اجلديد76 :الفقه اإلسالمي بَّي األصالة والتجديد.35 :
( )91ينظر :حاشية ابن عابدين عليه  ،56/1املدخل إىل دراسة املذاهب واملدارس الفقهية.213 :
()92ينظر :امليزان الكربى 10/1العقل الفقهي معاي وضوابط88 :املدخل إىل الفقه اإلسالمي.95 :
()93ينظر :إعالم املوقعَّي 163/2االتباع البن أيب العز25 :
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لق ْول أحد( ،)94فإن ترك التعصب املذه ال يعين تلرك امللذاهب للة أو الطعلن عللى األئملة ألن فضللهم
واض ال ينكره إال مكابر أو جاهل (.)95
اَّلل تعاىل عْنلهملا قلال" :فَأأرض رسأول َّإ
إ
ِّ
صأاعا إم ْأن
اَّلل َ زَكأاةَ الفطْأ إر َ
َ َ َ
ُ
 النص :روى ابْ ُن عُمر رضي َُّ
إ إ
الص إأغ إري َوال َكبإأ إري إم َأن امل ْسألإ إم َ ،
الع ْب إأد َوار إأرَ ،وال َّأِ َك إر َواألنْأََأىَ ،و َّ
صاعا م ْن َشع يري َعلَأى َ
متَْ ير ،أ َْو َ
.)96( ".......
 اثر ذلك :يُصر بعض املفتَّي على القول بعدم إخراج القيمة يف زكاة الفطر متسكا برأي املذهب
( )
والتعصب له  ، 97وهذه املسألة حمل نظر قدميا وحديثا فقد ذهب الْمالِّ ِّكيَّةُ والشَّافِّعِّيَّةُ و ْ
احلنابِّلةُ
إىل أنَّه ال جيوز دفْع الْ ِّقيم ِّةِّ ،ألنَّه ي ي ِّرْد نص بِّذلِّك ،و ِّأل َّن الْ ِّقيمة ِّيف ح ُق ِّ
وق الن ِّ
وز إِّالَّ ع ْن
َّاس ال جتُ ُ
ُ ْ
ُ
ُ ُُ ُ
ك مع ََّّي ح َِّ جيوز ِّرضاه أو إبلراؤه وذهب ْ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
تلر ٍ ِّ
اض مْنل ُه ْم ،ولْيس لصدقة الْفطْ ِّر مال ع ُ ع
احلنفيَّةُ إىل أنَّهُ
ُ
ُ ْ ْ ُُ
جيوز دفْع الْ ِّقيم ِّة ِّيف صدق ِّة الْ ِّفطْ ِّر ،بل هو أوىل لِّيلتلي َّسر لِّْلف ِّق ِّري أ ْن يش ِّبي أ َّ ٍ
يدهُ ِّيف يل ْوِّم
ْ
ي ش ْيء يُِّر ُ
ُ ْ
ُُ ُ
الْعِّ ِّ
يد؛ ِّألنَّهُ ق ْد ال ي ُكو ُن ُْحمتاجا إىل ْ ِّ
اج إىل مالبِّس ،أ ْو حلٍْم أ ْو غ ِّْري ذلِّك،
احلُبُوب بل ُهو ُْحمت ع
َ
احلُبُوب ،وق ْد يبِّيعُها
ضطرهُ إىل أ ْن يطُوف ِّابلشَّو ِّارِّع لِّي ِّجد م ْن ي ْش ِّبي ِّمْنهُ ْ
فِّإ ْعط ُاؤهُ ْ
احلُبُوب ،ي ْ
ِّ
ِّ
س أقل ِّمن قِّيمتِّها ْ ِّ ِّ ِّ
ود ا ْحلب ِّ
بِّثم ٍن فْ ٍ
ْسو ِّاق،
وب بِّكثْلرةٍ ِّيف األ ْ
احلقيقيَّة ،هذا ُكلهُ ِّيف حالة الْيُ ْس ِّر ،وُو ُج ُُ
ْ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
أ َّما ِّيف حال ِّة ِّّ ِّ ِّ ِّ
احلب ِّ
ْسو ِّاق ،فدفْ ُع الْع ْ ِّ
صلح ِّة
َّي أ ْوىل من الْقيمة ُمراعا َة لم ْ
وب ِّيف األ ْ
الشدَّة وقلَّة ُُْ
الْف ِّق ِّري ،وتوصف بعضهم أبن األوىل إخراج من األشياء املذكورة إن كان الفقري حمتاجا إليها عمال
ابحلديث وإن كان حمتاجا إىل القيمة تدفع إليه حلاجته وهللا أعلم(.)98

 -3اعتم أأاد اخل أأال الفقه أأي دل أأيال مس أأتقال :فم للا يس للوغ في لله االخ للتالف وه للى ف للروع ال للدا ت إذا
اسللتخرجت أحكامهللا أبمللارات االجتهللاد ومعللاين االسللتنباط فللاختالف العلمللاء فيلله مسللوغ ولكللل واحللد

()94االتباع البن أيب العز.24 :
()95ينظر :التيسري الفقهي.131 :
()96أخرجه البخاري كتاب الزكاة ابب فرض صدقة الفطر  130/2برقم (. )1503
( )97ينظر :مناهج الفتيا يف النوازل الفقهية املعاصرة.38 :
( )98ينظر :فت القدير  ، 40 / 2بداية اجملتهد  ،64 / 1كشاف القناع  471 / 1والدسوقي  ،508 / 1ومغين
احملتاج  ،116 / 3والفروع .540 / 2
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)
99
(
ِّ
ِّ ٍ
ِّ

منهم أن يعمل فيه مما يلؤدي إليله اجتهلاده  ،وقل ْد أ ْ لع امل ْسلل ُمون عللى أ َّن اخللالف ل ْليس حبُ َّجلة وأ َّن
ُ
ِّ
ب الدَّلِّ ِّيل واحلُ َّج ِّة لِّيلتلبل ََّّي احللق ِّمْنلهُ ( ،)100وأن اخلتالف العلملاء ر لة واسلعة ،وجلائز مللن
عْندهُ يلزُم طل ُ
نظر يف أقواهلم أن خذ منها ما شلاء وإن ي يعللم صلواهبا ،غلري أنله مطاللب ببكهلا إذا تبلَّي لله خطؤهلا،
ويللرى آخللرون أن هللذه االختالفللات وإن كانللت سللائغة ففيهللا الص لواب واخلطللأ؛ ف لال ميكللن للله أن نتخللري
منها ما نشاء ،بل ال بد من متحيصها والتدقيق فيها ،وطلب الدليل على املختار منها(.)101
 النص :عن أم ورقةَ " :كا َن رسول َّإ
اَّلل يَأزورَها إف بَأ ْيتإ َها َو َج َع َل َهلَا م َؤ إذًن يأ َأؤ إذن َهلَأا َوأ ََم َرَهأا أَ ْن
َ
تَأؤ َّم أ َْه َل َدا إرَها" (.)102
 أثر ذلك :أفِ الدكتور البايب والدكتور ال البنا :جبواز إمامة املرأة للرجل يف الصالة وأضاف
البايب أن يكون ذلك دون إلصاق ( ،)103زاعما أن يف الباث الفقهي ما يؤيده من قول أيب ثور
واملزين والطربي ر هم هللا( ،)104وال يص االستدالل ابحلديث املذكور لعدم ثبوته ( ،)105وال
سيما أنه يعارض أحاديث صحيحة ،منها قول الن " :خيلر ص ُف ِّ
وف ِّّ
الرج ِّال أ َّوُهلا ،وشرها
ُْ ُ
آخرها ،وخيلر ص ُف ِّ
وف النِّّس ِّاء ِّ
ِّ
آخ ُرها ،وشرها أ َّوُهلا " ( ،)106وميكن أن يكون املقصود أبهل دارها
ُْ ُ
ُ
النساء منهم دون الرجال( ،)107لِّما ورد أنَّه  " أ ِّذن هلا أ ْن يلُؤذَّن هلا ويلُقام وتل ُؤَّم نِّساءها " (،)108
اخللف و ِّ
ِّ
السلف على
وأن االستدالل ابلباث الفقهي مناقض لإل اع ،فقد إتفق الفقهاءُ من
صحة ِّ
عدم ِّ
إمامة املر ِّأة للرجال (.)109

()99قواطع األدلة يف األصول.326/2
()100ينظر :أعالم احلديث يف شرح صحي البخاري .2092/3التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد 165/1
()101ينظر :جامع بيان العلم 902/2التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء.206:
()102مسند أ د  ،)27283( ،255/45قال الشيخ شعيب يف تعليقه على احلديث( :إسناده ضعيف جلهالة جدَّة
الوليد).
()103ينظر :إبطال دعوى جواز إمامة املرأة الرجال :عبد الباقي السيد عبد اهلادي ،صحيفة احلياة والناس ،بتاريخ
2006/4/9ولة الراصد )203/54( 51 - 1
()104ينظر :بداية اجملتهد وااية املقتصد  ،155/1اجملموع شرح املهذب ،255/4
()105ينظر :املنتقى شرح املوطإ 235/1التلخيص احلبري .67/2
()106مسلم ،ابب( :خري الصفوف)  ،326/1برقم.)440( :
( )107ينظر :صحي ابن خزمية 89/3حلية األولياء وطبقات األصفياء 63/2املغين البن قدامة .147/2
()108
ب(ِّ :يف ِّذ ْك ِّر اجلماع ِّة وأ ْهلِّها و ِّصف ِّة ِّ
اإلم ِّام)  ،21/2برقم.)1084( :
سنن الدارقطين ،اب ع
()109مراتب اإل اع27 :ااية احملتاج إىل شرح املنهاج .173/2
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 -5الغلأأو ابنحتيأأا ( )110دون موجأأب :فالعمللل ابالح لباز مللن الوقللوع يف املخالفللة عنللد االشللتباه(،)111
فه للو دلي للل يف كث ل ٍري مللن األحك للام وأن اعتب للاره أصل علل يف الش للرع معم للول بلله( ،)112ألن الش لريعة مبني للة عل للى
االحتيللاط واألخللذ ابحلللزم ،والتحللرز ممللا عسللى أن يكللون طريقلاَ إىل املفسللدة ( ،)113ولكللن هللذا االحتيللاط للله
ضوابط وليس على اطالقه فكثرة االحتياط واملبالغة به تلؤدي إىل حتلرمي ملا ي حيرمله هللا تعلاىل فأصلل التعملق
أن يؤخ للذ موض للع االحتي للاط الزم لاَ ( ،)114وأن ال يفض للي إىل إحل للاق مش للقة ال ميك للن احتماهل للا ،أو تض للييع
مصلحة راجحة(،)115وأن حيقق املقصود ،فال ينبغي أن حيتاط ألمر ما وال تزال الشبهة فيه قائمة (.)116
ك" (.)117
 النص :قال َ " :د ْ
ك إىل َما نَ يَ إريب َ
ع َما يَ إريب َ

 أثر ذلك :يقوم بعض املؤذنَّي يف رمضان بتقدمي األذان يف الصب عن وقته ،وأتخريه يف املغرب
عن وقته بداعي االحتياط بناء على رأي أئمة املساجد( ،)118وهذا ال يص ألنه وأن كان
االحتياط غري مستنكر يف الشرع ،ال ميكن ل كافة األمور عليه فالواجب هو املوازنة والتوسط
يف العمل ابالحتياط من غري غل ٍو وواوزة ،وال تقصري وال تفريط وان االحتياط الذي ينفع
صاحبه ويثيبه هللا عليه االحتياط يف موافقة السنة ،وترك خمالفتها (.)119

 -6التشدد يف سد الِرائع( :)120ملنع الوقوع يف احملذورات اليت ظاهرها اإلابحة ويتوصل هبا إىل احملظور،

فمنه ما أ عت األمة على سده ،ومنه ما أ عت على عدم سده؛ لندرة مفسدته وتومهها ،ومنه ما

( )110هو :األخذ حبزم أبوثق الوجوه ينظر :مقاييس اللغة  120/2لسان العرب .279/7
()111ينظر :أثر االحتياط يف التقعيد األصويل ص ،21العمل ابالحتياط يف الفقه اإلسالمي ص.48
( )112ينظر :املستصفى  ،364/1اإلحكام لآلمدي ،277/4وموع الفتاوى .262/20
( )113ينظر :أصول السرخسي 21/2الفصول يف األصول 101/2الربهان . ،779/2
( )114اإلحكام البن حزم 10/6حجة هللا البالغة 80/2مقاصد الشريعة البن عاشور.264 :
()115ينظر :اجملموع 437/2وموع الفتاوى .124/26
()116ينظر :العمل ابالحتياط ،291 :التيسري الفقهي.85 :
( )117سنن البمذي ،كتاب صفة القيامة ،668/4 ،برقم ،)2518( :وقال البمذي :حديث حسن صحي .
( )118يفعله بعض املؤذنَّي يف جوامع الرمادي وغريها.
()119ينظر :الروح256 :إغاثة اللهفان .162/1
(َّ )120
الذ ِّريعة :هي السبب أو الطريق والوسيلة اليت توصل إىل شيء مقصود .لسان العرب 96/8
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()121

اختلف فيه العلماء ابعتبار أنه ذريعة ترددت بَّي مفسدة ومصلحة تعارضتا  ،فإذا حرم هللا تعاىل
شيئاَ ،وله طرق ووسائل تفضي إليه ،فإنه حيرمها ،ومينع منها؛ حتقيقاَ لتحرميه وتثبيتاَ له ومنعاَ أن يقرب
اه ،ولو أابح الوسائل والذرائع املفضية إليه لكان ذلك نقضاَ للتحرمي ،وإغراءَ للنفوس به ،وحكمته أتَب

ذلك (.)122

 النص :قال " :الْمرأَة َعورةٌ فَإ ذَا َخرج إ
استَ ْش َرفَأ َها َّ
الش ْيطَانَ ،وأَقأ َْرب َما تَكون بإَرْو َح إة َرإِبَا
ت ْ
ََ
َْ َْ
َو إه َي إيف قَأ ْع إر بَأ ْيتإ َها" (.)123
 أثر ذلك :ومن ذلك منع املرأة من مزاولة األعمال من ذلك عمل املرأة مع ضوابطه الشرعية

ووجود احلاجة اليه فقد أفِ مبنعه كثري ،ويف هذا تضييق على الناس وتضييع ملصاحلهم خصوصا
يف بعض اجملاالت يكون فيها حضور املرأة أفضل من الرجال فاملبالغة يف سد الذرائع يف حق
اإلنسان نفسه ال مانع به لِّما فيه من الورع واطمئنان القلب أما الزام العامة به فإنه يفضي إىل
احلرج عليهم(.)124

 -7توسأأيع املصأأاح سأأوء تقأأديرها :فغالبللا مللا يللتم االعتمللاد علللى املصللا يف اسللتنباط األحكللام الشللرعية

واالحتكلام إليهلا ب لحجة أن الشلريعة جلاءت جلللب املصلا ودفلع املفاسلد ،بلزعمهم :ملا كلان خلريا أخللذ ه
ومللا كللان ش لرا تركنللاه وهللذا األمللر يفضللي إىل التفلريط يف معللاين النصللوص أو متييعهللا ،قللال هللا تعللاىلَ :ولَأ إو
اتَّأبأأع ار أ هق أ َْهأأواءهم لََفس أ َد إ
السأ َأم َاوات َواأل َْرض َوَمأأن فإأأي إه َّن بَأأل أَتَأ ْيأنَأأاهم بإأ إأِ ْك إرإه ْم فَأهأ ْأم َعأأن إذ ْك أ إرإهم
ت َّ
ََ َ َ ْ َ
هم ْع إرضو َن }( ،)125واحلق أن املصا ثالثة أنواع فمنها نص الشارع عللى اعتبارهلا ومنهلا ملا َّ إلغلاؤه ومنهلا
مللا هللو حمللل حبللث واسللتدالل كالعمللل ابملناسللب املرسللل واالستصللالح ( ،)126واألصللل فيهللا احملافظللة علللى
مقصللود الشللرع مللن حفللظ ال لدين وال لنفس والعقللل والنسللل وامل لال ( ،)127وان أهللل املللذاهب كلهللم يعملللون

()121ينظر :املوافقات  184/5األشباه والنظائر البن السبكي 119/1وموع الفتاوى  349/20إرشاد الفحول
.194/2
()122إعالم املوقعَّي .109/3
()123رواه البمذي أبواب الرضاع  467 / 3برقم ( )1173وقال " :حديث حسن غريب .
()124املوافقات 184/2العمل ابالحتياط يف الفقه االسالمي ص .118
()125سورة املؤمنون.71:
()126ينظر :املستصفى 414/1الربهان يف أصول الفقه 721/2تيسري التحرير .316/3
()127ينظر :املستصفى 417 ،416/1ضوابط املصلحة ،341:املصا املرسلة وأثرها يف مرونة الفقه،59 :املناسبة
الشرعية وتطبيقاهتا املعاصرة.216 :
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ابملصلللحة املرسلللة ،وإن قللرروا يف أصللوهلم أاللا غللري حجللة( ،)128وااللا ليسللت أصللال مسللتقال برأسلله ويكتفللون
مبطلق املناسبة ( ،)129ومن تلك اإلشلكاليات كثلرة املبالغلة يف املصلا واالعتلداد هبلا فيجلن اإلفتلاء املعاصلر

إىل اإلس لراف يف العمللل ابملصلللحة ولللو خالفللت الللدليل املعتللرب ( ،)130فل ليس األنك لار علللى مللن اعتللرب أصللل
املصللا  ،لكللن علللى االسبسللال فيهللا ،وحتقيقهللا حمتللاج إىل نظللر سللديد ،ورمبللا خيللرج عللن احلللد( ،)131ألنلله
ادعاء عام ،يؤدي إىل تعطيل النصوص ،وهدم الشريعة نظرا ملا يزعمونه من املصا " (.)132
 الأأنص :قللال َ " :مأ ْأن قتإأأل دو َن َمالإأ إأه فَأهأ َأو َشأ إهي ٌد مأأن قتأأل دون مالأأه فهأأو شأأهيد" ( ،)133ويف
لفظ " من قتإل دو َن مالإ إه فَأهو َش إهي ٌد ،ومن قتإل دو َن إعر إ
ض إه فَأه َو َش إهي ٌد" (.)134
ََ ْ
َ
َْ
ْ
َ
 أثر ذلك :افِ الشيخ عبد العزيز بن ابز -ر ه هللا -اليت أجاز فيها اهلدنة مع األعداء مطلقة
ومؤقتة إذا رأى ويل األمر املصلحة يف ذلك ،وينص الفلسطينيَّي ابالتفاق عليها ،حقنا للدماء
وال يلزم من الصل بَّي منظمة التحرير الفلسطينية وبَّي اليهود ما ذكره السائل ابلنسبة إىل بقية
الدول ،بل كل دولة تنظر يف مصلحتها ،فإذا رأت أن من املصلحة للمسلمَّي يف بالدها الصل
مع اليهود يف تبادل السفراء والبيع والشراء ،وغري ذلك من املعامالت اليت جييزها شرع هللا
املطهر ،فال أبس يف ذلك ،وإن رأت أن املصلحة هلا ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه
( )
لس إ
اجنَ ْح َهلَا َوتَأ َوَّكل
املصلحة الشرعية  ، 135فإن استدالله بقول هللا تعاىلَ :وإ ْن َجنَحوا لإ َّ
لم فَ ْ
( )128ينظر :االعتصام631:الذخرية 152/1مذكرة أصول الفقه.203 :
( )129ينظر :علم مقاصد الشريعة للدكتور بشري الكبيسي81:األدلة التشريعية وموقف الفقهاء من االحتجاج هبا.360:
( )130ينظر :مفهوم التجديد يف أصول الفقه99:الدين والدولة وتطبيق الشريعة171 :وجهة نظر حنو إعادة بناء قضاا
الفكر العريب املعاصر ،اجلابري ص.6
()131إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول .186/2
( )132ينظر :املصا املرسلة للشنقيطي3:املصلحة عند احلنابلة3:الفتاوى الشاذة – معايريها وتطبيقاهتا وأسباهبا وكيف
نعاجلها ونتوقاها ص.137
()133أخرجه البخاري كتاب املظاي والغصب ،ابب من قتل دون ماله  136/1برقم .2480
( )134رواه البمذي كتاب الدان ابب ما جاء فيمن قتل دون ماله ( )30 / 4برقم ( )1418وقال :حديث حسن
صحي .
()135ينظر :وموع فتاوى ابن ابز  ،214،223/8جريدة '' املسلمون '' يف العدد ( )520بتاريخ/8 /19 :
1415هل.
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()136
إ
إ
إإ

َعلَى َّ
العليم}
اَّلل إنَّه ه َو َّ
السميع َ
يتوسعون يف االستيطان واالعتقاالت واالغتياالت ،فكيف يقال :وإن جنحوا!!!وأما قياسه
مصاحلة اليهود على مصاحلة قري وبعض قبائل العرب ،فهو قياس مع الفارق ،وحِ استدالل

 ،غري سليم؛ فمِ جن اليهود للسلم؟ وهم ال يزالون

الشيخ ابملصلحة ي يكن موفقا ألنه ال ينبغي القبول ابملصاحلة إال بعد عجز األمة يعا عن
مقابلة هذا العدو.

()136سورة األنفال.61 :
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اخلامتة
احلمد هلل أوال وآخرا فبعد هذا العرض تبَّي ما يلي:

أثر كثريا يف نشوء الفتوى الشاذة.
 االحنراف يف فهم السنة َّ

 مظاهر اخللل يف فهم النصوص كثرية منها التشدد يف الفهم والغلو يف تطبيقه .
 اجلهل ابللغة العربية وإغفال املتغريات جعلت الفتوى ضيقة أحلقت احلرج ابلعباد وقد تعارض
الشرع.

 العمل على متييع معاين النصوص والتوسع يف صرفها عن مقتضاها أوجد إشكالية كبرية يف فهم النص
واخلطأ يف تفسريه.

 فت أبواب املصا واملقاصد من غري تقييد ساهم يف اجياد فتاوى ُالف النصوص ومرادها.
 توسعة الضرورة أكثر مما ينبغي يساعد يف اختالل الفتوى وترك النصوص الصرحية.
 اإلفراط يف سد الذرائع واملبالغة يف االحتياط وتغليب وجه الظن الضعيف والذريعة النادرة ،يساهم يف
إصدار فتاوى متعنتة بعيدة عن مساحة االسالم.
 الفتوى صنعة حتتاج إىل دربة وممارسة والتطلع إىل معارف أخرى لإلحاطة مبقتضياهتا.
 تغليب املفيت للواقع وتربيره يهمل النصوص وتضطرب األحكام ،ويوقعه يف الزلل.
 التمسك ابلنص ملوافقة املذهب واالعتماد على ورد اخلالف يغلق منابع الفهم.
 االكتفاء ابملعرفة الشخصية وعدم اإلحاطة ابلوقائع ومعرفة املالبسات أوجد اخللل يف الفتوى
واالحنراف يف التأصيل.
 عدم االكباث ابمل الت سبب للشذوذ يف االفتاء.
 االقتصار على دليل واحد واجتزاء النصوص من أدلتها يقود إىل الضالل.
 حيتاج املفيت إىل االستعانة فرباء خمتصَّي للبت يف القضاا الشائكة ليوقفوه على واقع القضاا
املستفِ عنها.
 ضرورة اجياد دور لإلفتاء ووامع فقهية مستقلة إلصدار الفتاوى الصحيحة صادرة عن علم وتبصر.
 توعية اجملتمع إىل عدم استفتاء من ال يوثق بعلمه واالبتعاد ع َّمن ليس أهال لإلفتاء .
 منع ترويج الفتاوى الشاذة حِ ال يقع التشوي على العامة .
وصلى هللا على سيدًن ُممد وعلى َله وصحبه وسلم.
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قائمة املصادر واملراجع
وهي بعد القرَن الكرْي:

.1

.2
.3
.4

اإلهباج يف شرح املنهاج (منهاج الوصول إيل علم األصول للقاضي البيضاوي املتويف سنه 785هل):
تقي الدين أيب احلسن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن حامد بن حييي السبكي وولده اتج

الدين أيب نصر عبد الوهاب ،دار الكتب العلمية – بريوت1995 ،م.
األتباع :حممد بن عالء الدين ابن أيب العز احلنفي (املتوىف792 :هل) ، ،عاي الكتب – لبنان،
الطبعة :الثانية1405 ،هل.
أثر االحتياط يف التقعيد األصويل ،أطروحة دكتوراه ،إعداد :إمساعيل عبد عباس اجلميلي ،كلية
اإلمام األعظم  ،العراق – بغداد.
أثر الضرورة واحلاجة وعموم البلوى فيما حيل وحيرم من املهن والوظائف خارج دار اإلسالم ،حبث
تقدم به أ .د .سيد عبد العزيز السيلي إىل مؤمتر اخلامس الذي عقده ومع فقهاء الشريعة أبمريكا
حتت عنوان( :وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث) يف منامة – البحرين.

.5

االجتهاد املقاصدي حجيته  .ضوابطه  .واالته :الدكتور نور الدين بن خمتار اخلادمي ،طبعة وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية – قطر ،ضمن سلسلة كتاب األمة العدد )65( :السنة)18( :
ادى األوىل 1419هل.

.6

إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام :حممد بن علي ابن دقيق العيد (املتوىف702 :هل) ،مطبعة
السنة احملمدية ،بدون طبعة واتريخ.
أحكام القرآن :أ د بن علي اجلصاص (370هل) ،حتقيق :حممد صادق القمحاوي ،دار إحياء
الباث العريب – بريوت 1405 ،هل.

.8

اإلحكام يف أصول األحكام :علي بن أيب علي اآلمدي (631هل) ،حتقيق :عبد الرزاق عفيفي،
املكتب اإلسالمي ،بريوت.
اإلحكام يف أصول األحكام :علي بن أ د بن حزم الظاهري (456هل) ،حتقيق :الشيخ أ د

.7

.9

حممد شاكر ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت.
 .10إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول :حممد بن علي الشوكاين اليمين (1250هل)،
دمشق ،دار الكتاب العريب ،ط1999 ،1م.
 .11أسباب نزول القرآن :علي بن أ د الواحدي( ،املتوىف468 :هل)،دار اإلصالح–الدمام ،الطبعة:
الثانية1412 ،هل1992-م.
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 .12أصول الفقه اإلسالمي يف نسيجه اجلديد :الدكتور مصطفى إبراهيم الزملي ،منشورات مكتب
التفسري – أربيل ،الطبعة :العاشرة 2002م.
 .13أعالم احلديث يف شرح صحي البخاري ،د بن حممد اخلطايب ،مركز إحياء الباث جبامعة أم
القرى ،الطبعة :األوىل 1409هل 1988-م.
 .14إعالم املوقعَّي عن رب العاملَّي :حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية (751هل) ،دار الكتب العلمية
– بريوت ،الطبعة :األوىل1991 ،م.
 .15إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان :حممد بن أيب بكر  ،دار املعرفة – بريوت ،الطبعة الثانية،
1395هل – 1975م.
 .16أين اخلطأ -تصحي مفاهيم ونظرة جتديد :الشيخ عبد هللا بن عثمان العاليلي ،الناشر :دار
اجلديد  -بريوت ،الطبعة :الثانية1992 ،م.
 .17البحر احمليط يف أصول الفقه :بدر الدين حممد بن عبدهللا بن هبادر الزركشي (املتوىف794 :هل)،
دار الكت  ،الطبعة :األوىل1994 ،م.
 .18بداية اجملتهد وااية املقتصد :حممد بن أ د بن رشد القرط الشهري اببن رشد احلفيد (595هل)،
دار احلديث – القاهرة 2004،م.
 .19الربهان يف أصول الفقه :عبد امللك بن عبد هللا اجلويين ،إمام احلرمَّي (478هل) ،حتقيق :د .عبد
العظيم الديب ،دار األنصار – القاهرة.
 .20بغية الطالب يف معرفة العلم الديين الواجب .الشيخ عبد هللا اهلرري احلبشي ،بدون معلومات.
 .21بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب :حممود بن عبد الر ن األصفهاين (749هل) ،دار املدين،
السعودية ،الطبعة :األوىل1986 ،م.
 .22تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام :إبراهيم بن علي  ،ابن فرحون799( ،هل)،
مكتبة الكليات األزهرية ،ط1986 ،1م.
 .23جتديد أصول الفقه ،حسن البايب ،دار البعث ،الطبعة :األوىل ،قسنطية–اجلزائر.
 .24التعريفات :علي بن حممد اجلرجاين (املتوىف816 :هل) ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان
الطبعة :األوىل 1403هل 1983-م.
 .25تكوين امللكة الفقهية :الدكتور حممد عثمان شبري ،دار النفائس – األردن ،الطبعة :األوىل
1428هل 2008 -م.
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 .26التكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية :الدكتور حممد عثمان شبري ،دار القلم –
دمشق ،الطبعة :األوىل2004 ،م.
 .27التلخيص احلبري يف ُريج أحاديث الرافعي الكبري :أ د بن علي بن حجر العسقالين (852هل)،
دار الكتب العلمية ،الطبعة 1989 ،1م.
 .28التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد :.يوسف بن عبد الرب النمري (463هل) ،وزارة عموم
األوقاف والشؤون اإلسالمية–املغرب1387 ،هل.
 .29هتذيب اللغة :حممد بن أ د األزهري (370هل) ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار إحياء الباث
العريب – بريوت ،الطبعة :األوىل2001 ،م.
 .30التيسري الفقهي مشروعيته وضوابطه وعوائده :الدكتور قطب الريسوين ،دار ابن حزم ،الطبعة:
األوىل 1428ه – 2007م.
 .31سنن البمذي :حممد بن عيسى أيب عيسى البمذي السلمي ،حتقيق :أ د حممد شاكر وآخرين،
دار إحياء الباث العريب–بريوت.
 .32اخلصائص :أيب الفت عثمان بن جين املوصلي (املتوىف392 :هل) ،الناشر :اهليئة املصرية العامة
للكتاب ،الطبعة :الرابعة.
 .33درر احلكام يف شرح ولة األحكام :علي حيدر خواجه أمَّي أفندي (1353هل) ،تعريب :فهمي
احلسيين ،دار اجليل ،الطبعة1991 ،1م.
 .34الدين والدولة وتطبيق الشريعة :الدكتور حممد عابد اجلابري ،منشورات مركز دراسات الوحدة
العربية  -بريوت 1996م.
 .35رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار :حممد أمَّي بن عمر بن عابدين (1252هل) ،دار
الفكر -بريوت ،ط1992 ،2م.
 .36رسالة يف إبطال دعوى جواز إمامة املرأة الرجال :عبد الباقي السيد عبد اهلادي ،ابحث دكتوراه،
كلية اآلداب  -جامعة عَّي مشس ،منشورة على موقع :منتدى األلوكة.
 .37الرسالة :الشافعي أيب عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع بن عبد املطلب بن
عبد مناف املطل القرشي املكي (املتوىف204 :هل) ،حتقيق :أ د شاكر ،مكتبه احلل  ،مصر
الطبعة :األوىل1358 ،هل 1940 -م.

____________________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة  -جامعة المرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

الموافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________

 .38سنن ابن ماجه :ابن ماجة أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،وماجة اسم أبيه يزيد،
املتوىف273 :هل ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب
احلل .
 .39سنن أيب داود :أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،دار الكتاب العريب – بريوت.
 .40سنن الدارقطين :.علي بن عمر الدارقطين (املتوىف385 :هل) ،حققه وضبط نصه وعلق عليه:
شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شل  ،عبد اللطيف حرز هللا ،أ د برهوم ،مؤسسة الرسالة،
بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1424 ،هل 2004 -م.
 .41السنن الكربى :أيب عبد الر ن أ د بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي (املتوىف303 :هل)،
حتقيق :حسن عبد املنعم شل  ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،هل 2001 -
م.
 .42الشاط ومقاصد الشريعة :الدكتور ادي العبيدي ،دار قتيبة – بريوت ،الطبعة :األوىل
1412ه – 1992م.
 .43شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك :حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري األزهري،
حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،الناشر :مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة ،الطبعة :األوىل1424 ،هل
 2003م. .44شرح القواعد الفقهية :أ د بن الشيخ حممد الزرقا [1285هل 1357 -هل ،صححه وعلق عليه:
مصطفى أ د الزرقا ،دار القلم  -دمشق  -سورا ،الطبعة :الثانية1409 ،هل 1989 -م.
 .45الشيخ عبد هللا العاليلي والتجديد يف الفكر املعاصر :الدكتور .فايز ترحيين ،منشورات عويدات -
بريوت ،ابريس ،الطبعة :األوىل ،سنة1985 :م.
 .46صناعة الفتوى وفقه األقلّيّات :الشيخ عبد هللا بن الشيخ احملفوظ بن بيّه ،دار املنهاج للنشر
والتوزيع-جدة ،الطبعة :األوىل ،سنة2007 :م.
 .47الضرورة وأثرها يف العمليات الطبية احلديثة – دراسة فقهية مقارنة ،عادل شعبان ابراهيم ،دار
الفالح للبحث العلمي وحتقيق الباث مصر الطبعة :األوىل1430ه 2009م.
 .48ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية :حممد سعيد رمضان البوطي ،دار الفكر – دمشق ،الطبعة
الرابعة2005 ،م.
 .49ضوابط للدراسات الفقهية :الشيخ سلمان بن فهد العودة ،دار الوطن ،الراض1412 ،هل.
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 .50العقل الفقهي معاي وضوابط :الدكتور أيب أمامة نوار بن الشلي ،دار السالم – القاهرة ،الطبعة:
األوىل1429 ،هل 2008 -م.
 .51عقود التأمَّي من وجهة الفقه اإلسالمي – دراسة مستوعبة لكافة وجهات النظر يف عقدي
التأمَّي التجاري :أ – د :حممد بلتاجي ،دار السالم – مصر ،الطبعة :األوىل1429 ،هل -
2008م
 .52علم مقاصد الشريعة :الدكتور بشري الكبيسي ،دار املناهج ،الطبعة :األوىل 1432هل -
2011م.
 .53عمدة القاري شرح صحي البخاري :حممود بن أ د بن موسى بن أ د بن حسَّي الغيتاَب
احلنفى بدر الدين العي (املتوىف855 :هل) ،الناشر :دار إحياء الباث العريب – بريوت.
 .54العمل ابالحتياط يف الفقه اإلسالمي :منيب بن حممود شاكر ،دار النفائس – الراض ،الطبعة:
األوىل 1998م – 1418هل.
 .55غريب احلديث :القاسم بن سالّم بن عبد هللا اهلروي البغدادي (املتوىف224 :هل) ،حتقيق :الدكتور
حممد عبد املعيد خان ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد -الدكن ،الطبعة :األوىل،
1384هل 1964 -م.
 .56الفتاوى – دراسة ملشكالت املسلم املعاصر يف حياته اليومية العامة :اإلمام األكرب حممد شلتوت،
دار الشروق – القاهرة ،الطبعة :الثمانية عشرة1421 ،هل 2001 -م.
 .57الفتاوى الشاذة  .معايريها وتطبيقاهتا وأسباهبا وكيف نتوقاها :الشيخ يوسف القرضاوي ،دار
الشروق – مصر ،الطبعة :األوىل 2010م.
 .58فتاوى اللجنة الدائمة ع وترتيب :أ د بن عبد الرزاق الدوي  ،الناشر :رائسة إدارة البحوث
العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الراض.
 .59الفتاوى اهلندية :جلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي .دار الفكر ،الطبعة :الثانية1310 ،هل.
 .60فت الباري شرح صحي البخاري :أ د بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  ،رقم كتبه
وأبوابه وأحاديثه :حم مد فؤاد عبد الباقي وقام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين
اخلطيب ،وعليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز .الناشر :دار املعرفة  -بريوت،
1379هل.
 .61فت القدير :كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف اببن اهلمام (املتوىف861 :هل)،
دار الفكر ،بدون طبعة وبدون اتريخ.
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 .62الفتوى .نشأهتا وتطورها – أصوهلا وتطبيقاهتا :الدكتور الشيخ حسَّي حممد املالح ،املكتبة العصرية
– صيدا .بريوت ،الطبعة :األوىل2001 ،م.
 .63الفتيا ومناهج اإلفتاء :حممد سليمان عبد هللا األشقر ،مكتبة املنار اإلسالمية – الكويت ،الطبعة:
األوىل 1396هل 1976 -م.
 .64الفروق  ،املسمى بل :أنوار الربوق يف أنواء الفروق :أ د بن إدريس بن عبد الر ن املالكي الشهري
ابلقرايف (املتوىف684 :هل) عاي الكتب.
 .65الفقه اإلسالمي بَّي األصالة والتجديد :الدكتور يوسف القرضاوي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل 1422هل 2001 -م.
ِّ
َّ
َّظرات الفقهيَّة وحتقيق
أهم الن َّ
 .66الف ْقهُ اإلسالمي وأدلتُهُ (الشَّامل لئدلّة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة و ّ
اإلسالمي وأصوله
األحاديث النَّبويَّة وُرجيها) :أ .د .وْهبة الزحْيلِّ ّي ،أستاذ ورئيس قسم الفقه
ّ
الرابعة .مرقم
جبامعة دمشق  -كلّيَّة َّ
الشريعة ،الناشر :دار الفكر ،سوريَّة ،دمشق ،الطبعة :الطَّبعة َّ
آليا على الشاملة.
 .67فقه الزكاة دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها يف ضوء القرآن والسنة :يوسف القرضاوي ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :الثانية1973 ،م.
 .68فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة آفاق وأبعاد :الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ،الناشر:
البنك اإلسالمي للتنمية – املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب – جدة ،سلسلة حماضرات
العلماء البارزين – رقم )2( :الطبعة :الثانية 1423هل.
 .69فقه النوازل دراسة أتصيلية تطبيقية :حممد بن حسَّي اجليزاين ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :الثانية
1427هل 2006 -م.
العريب ابن حممد احلجوي الثعال
 .70الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي :حممد بن احلسن بن ّ

اجلعفري الفاسي (املتوىف1376 :هل) ،دار الكتب العلمية – بريوت  -لبنان الطبعة :األوىل -
1416هل1995 -م.
 .71فوائد البنوك هي الراب احملرم – دراسة فقهية يف ضوء القرآن والسنة والواقع :الدكتور يوسف
القرضاوي ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :الثانية1421 ،هل 2001 -م.
 .72قاعدة املشقة جتلب التيسري .دراسة نظرية  -أتصيلية – تطبيقية :الدكتور يعقوب عبد الوهاب
الباحسَّي ،الناشر :مكتبة الرشد – الراض ،الطبعة األوىل1424 ،هل ل 2003م.
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 .73قواطع األدلة يف األصول :منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أ د املروزى السمعاين التميمي
احلنفي مث الشافعي (املتوىف489 :هل) ،حتقيق :حممد حسن حممد حسن امساعيل الشافعي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل1418 ،هل 1999 -م.
 .74القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة :الدكتور حممد مصطفى الزحيلي ،دار الفكر–
دمشق ،الطبعة :األوىل1427 ،هل2006-م.
 .75قوت املغتذي على جامع البمذي :عبد الر ن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي،
(املتوىف911 :هل) ،عام النشر 1424 :هل.
 .76كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ – معاي وضوابط :الدكتور يوسف القرضاوي ،منشورات املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي ،فرجينيا ،الطبعة :الثالثة1993 ،م.
 .77لسان العرب :حممد بن مكرم  ،ال الدين ابن منظور( ،املتوىف711 :هل) ،الناشر :دار صادر –
بريوت ،الطبعة :الثالثة 1414 ،هل.
 .78ولة البيان ولة إسالمية عاملية :تصدر عن املنتدى اإلسالمي .اململكة العربية السعودية.
 .79وموع الفتاوى :أ د بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف728 :هل) ،حتقيق :عبد الر ن بن
حممد بن قاسم ،الناشر :ومع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية
السعودية ،عام النشر1416 :هل 1995 -م.
 .80وموع فتاوى ابن ابز :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز (املتوىف1420 :هل) ،أشرف على عه
وطبعه :حممد بن سعد الشويعر ،بدون معلومات.
 .81وموع فتاوى ورسائل ابن العثيمَّي :حممد بن صا بن حممد العثيمَّي (املتوىف1421 :هل) ،ع
وترتيب :فهد بن صر بن إبراهيم السليمان ،الناشر :دار الوطن  -دار الثرا ،الطبعة:
األخرية1413-هل.
 .82وموعة رسائل ابن عابدين :حممد أمَّي بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي
(املتوىف1252 :هل) ،دار إحياء الباث العريب  -بريوت ،بدون طبعة واتريخ.
 .83احمللى ابآل ر :علي بن أ د بن سعيد بن حزم األندلسي القرط الظاهري (املتوىف456 :هل)،
دار الفكر – بريوت ،الطبعة :بدون طبعة وبدون اتريخ.
 .84املدخل إىل الفقه اإلسالمي :حممد سالم مدكور ،دار النهضة ،الطبعة :األوىل1389 ،هل
1969م.
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 .85املدخل إىل دراسة املذاهب واملدارس الفقهية :الدكتور عمر سليمان األشقر ،دار النفائس –
األردن ،الطبعة :الثالثة2003 -،م.
 .86املسالك يف شرح موطأ مالك :القاضي حممد بن عبد هللا بن العريب املعافري ،املشهور :ابن
العريب ،حتقيق :حممد بن احلسَّي السليماين وعائشة بنت احلسَّي السليماين ،دار الغرب اإلسالمي
– بريوت ،الطبعة :األوىل1428 ،هل 2007 -م .الكتاب مرقم آليا ضمن املوسوعة الشاملة.
 .87املستصفى يف علم األصول :حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف505 :هل) ،حتقيق :حممد بن
سليمان األشقر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل1417 ،هل 1997 -م.
 .88مسند اإلمام أ د بن حنبل :أيب عبد هللا أ د بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين
(املتوىف241 :هل) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرين ،إشراف :الدكتور عبد هللا
بن عبد احملسن البكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هل  2001 -م.
 .89املصا املرسلة :حممد األمَّي بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي
(املتوىف1393 :هل) ،الناشر :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل1410 ،هل.
 .90املصا املرسلة ،وأثرها يف مرونة الفقه اإلسالمي :الدكتور .حممد أ د بوركاب دار البحوث
للدراسات اإلسالمية وإحياء الباث – اإلمارات العربية املتحدة ديب ضمن سلسلة الدراسات
األصولية الطبعة :األوىل 1423هل 2002 -م.
 .91املصلحة عند احلنابلة :سعد بن صر بن عبد العزيز أيب حبيب الشثري ،قام بتنسيقه ونشره:
سلمان بن عبد القادر أيب زيد ،الكتاب مطبوع على املوسوعة الشاملة ضمن اإلصدار السابع،
والكتاب مرقم آليا.
 .92املصنف :عبد الرزاق بن مهام بن فع احلمريي اليماين الصنعاين (املتوىف211 :هل) ،حتقيق :حبيب
الر ن األعظمي ،املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثانية1403 ،هل.
 .93املعامالت املالية املعاصرة وأثر نظرية الذرائع يف تطبيقاهتا :الدكتورة .أخب زييت بنت عبد العزيز،
دار الفكر – دمشق ،الطبعة :األوىل 2008م.
 .94املغين :موفق الدين عبد هللا بن أ د بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي،
الشهري اببن قدامة املقدسي (املتوىف620 :هل) ،مكتبة القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة 1388هل-
1968م.
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 .95مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج :حممد بن أ د اخلطيب الشربيين الشافعي
(املتوىف977 :هل) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1415 ،هل 1994 -م.
 .96املفردات يف غريب القرآن :احلسَّي بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن (املتوىف502 :هل)،
حتقيق :صفوان عد ن الداودي ،الناشر :دار القلم ،الدار الشامية -دمشق بريوت ،الطبعة:
األوىل1412-هل.
 .97املفصل يف صنعة اإلعراب :حممود بن عمرو بن أ د ،الزخمشري جار هللا (املتوىف538 :هل)،
حتقيق :الدكتور علي بو ملحم ،مكتبة اهلالل – بريوت ،الطبعة :األوىل1993 ،م.
 .98مقاصد الشريعة اإلسالمية :الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ،املطبوع مع حياة الشيخ ابن عاشور،
حتقيق :حممد الطاهر امليساوي ،مطبعة البصائر لإلنتاج العلمي ،الطبعة :األوىل1418 ،هل –
1998م.
عالل الفاسي ،دار
عالل الفاسي ،منشورات مؤسسة ّ
 .99مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمهاّ :
الغرب اإلسالمي ،الطبعة :اخلامسة1993 ،م.
 .100مقاصد الشريعة عند ابن تيمية :الدكتور يوسف أ د حممد البدوي ،دار النفائس  -األردن.
 .101املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية :الدكتور يوسف حامد العاي ،املطبوع ضمن منشورات الدار
العاملية للكتاب اإلسالمي واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،سلسلة الرسائل اجلامعية (،)5
الطبعة :الثانية1415 ،هل1994-م.
 .102مقاييس اللغة :أ د بن فارس بن زكرا (املتوىف395 :هل) ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار
الفكر ،عام 1979 -م.
 .103مناهج الفتيا يف النوازل الفقهية املعاصرة :الدكتور مسفر بن علي القحطاين ،دار ابن حزم –
بريوت1431 ،هل 2010 -م.
 .104املنخول من تعليقات األصول :حممد بن حممد الغزايل الطوسي ،املتوىف505 :هل ،حتقيق :الدكتور
حممد حسن هيتو ،دار الفكر املعاصر -بريوت لبنان ،دار الفكر دمشق – سورية ،الطبعة :الثالثة،
1419هل 1998 -م.
 .105املوافقات :إبراهيم بن موسى الشاط (املتوىف790 :هل) ،حتقيق :مشهور بن حسن آل سلمان،
دار ابن عفان الطبعة :األوىل1417 ،هل 1997 -م.
 .106مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل :حممد بن حممد احلطاب الرعيين املالكي (املتوىف954 :هل)،
دار الفكر ،الطبعة :الثالثة1412 ،هل 1992 -م.
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 .107موسوعة القضاا الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي :الدكتور علي أ د سالوس ،مكتبة دار
القرآن – مصر ،ودار الثقافة – قطر ،ط2002 ،7م.
س األ ِّ
ِّ ِّ
َّ
يثي األنْدلُ ِّس ِّّي ،حتقيق :الدكتور
 .108الْ ُموطَّأ :مالك بْ ِّن أن ٍ ْ
صبح ِّّي179 ،هل ،رواية حيىي بن حيىي الل ِّّ
بشار معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت.
 .109نظرية الضرورة الشرعية – حدودها وضوابطها :حممد يل املبارك ،دار الوفاء – القاهرة ،الطبعة:
األوىل 1408هل 1988 -م.
 .110نظرية امل الت وأثرها يف مستجدات فقهية معاصرة – دراسة يف ضوء مقاصد الشريعة مقارنة
ابلقانون ،أطروحة دكتوراه ،إعداد :عمر عبد عباس اجلميلي ،إبشراف :أ .م .د .إمساعيل عبد
الرزاق اهلييت ،وهي مقدمة إىل كلية اإلمام األعظم – ديوان الوقف السين ،العراق – بغداد.
 .111نظرية املقاصد عند اإلمام الشاط  :الدكتور أ د الريسوين ،الدار العاملية للكتاب اإلسالمي،
الطبعة :الثانية1992 ،م.
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